ครูพ ันธุใหมกับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑
ผูชวยศาสตราจารยอังสุรีย พันธแกว
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ความเปนครูในสังคมไทยปจจุบันกําลังเผชิญกับปญหารุมเรารอบดาน แตปญหาใดก็ไมเทากับ
วิกฤติศรัทธาในวิชาชีพครู ประกอบกับการปฏิรูปการศึกษาเปนกระแสใหมทั่วโลก เพราะในยุคที่โลกกําลัง
ก า วหน า เข า สู ศ ตวรรษที่ ๒๑ สภาพของโลกนี้ เ ปลี่ ย นไปเป น โลกแห ง ข อ มู ล ข า วสารและเทคโนโลยี
เปนสังคมโลกที่สลับซับซอนเชื่อมโยงและเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สังคมโลกกลายเปนสังคม
ความรู (  หรือสังคมแหงการเรียนรู (  ครูบุคลากรทางการศึกษา
และองคการทางการศึกษา จึงตองปรับตัวใหเปนองคการแหงการเรียนรู (  ถึง
เวลาแลวที่ประเทศจะตองมุงไปเพื่อการศึกษาของปวงชน (   และขณะเดียวกันทุกภาค
สวนของสังคมตองทุมเทใหกับการศึกษา (  
การศึก ษาเมื่อ ครั้ง อดีต แตกต า งจากป จ จุบัน ฉัน ใด การศึ ก ษาในอนาคตก็ยอ มตา งจาก
ปจจุบัน ฉันนั้น คําถามที่สําคัญตอมาคือ แลวการศึกษาในอนาคตนั้นคืออยางไร
แมในขณะนี้จะยังไมมีภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับการศึกษาในอนาคต แตก็พอที่จะอาศัยสภาพความ
เปนจริงในปจจุบันทํานายไดวา การศึกษาในอนาคตจะเปนการศึกษาที่ไรขีดจํากัดในดานของเปาหมายใน
การเรียน เนื้อหา วิธีการเรียนรวมทั้งวิธีการประเมิน สําหรับในสังคมเมือง สถาบันการศึกษาในระบบ
อาจจะมีบทบาทนอยลง ในขณะที่สถาบันการศึกษาตามอัธยาศัยและแหลงเรียนรูออนไลน จะเขามามี
บทบาทมากขึ้น ทําใหโอกาสในการเรียนรูมีมากเกินคณานับ และแนนอนวาจากเดิมที่ครูเปนผูบอกความรู
สําหรับในศตวรรษใหม ครูก็อาจจะถูกบังคับใหเปลี่ยนมาเปนผูกํากับและชวยเหลือใหผูเรียนเปนผูแสวงหา
และสรางความรูขึ้นเอง
เหตุผลประการหนึ่งที่ทําใหการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๐ ตองขยับขยายและปรับตัวอยางรวดเร็ว
เชนนี้ ก็อาจจะเปนเพราะเยาวชนปจจุบัน มีโลกทัศนที่เปลี่ยนแปลงไปมาก นักการศึกษาและผูเกี่ยวของคง
จะตองยอมรับความจริงประการหนึ่งวา เยาวชนที่เปนผูเรียนในปจจุบัน มิใชผูเรียนที่เราเคยรูจักหรือที่ 
เราเคยเปน อีกตอไปแลว การกลาวเชนนี้ มิไดหมายความวาผูเรียนปจจุบันมีระดับสติปญญาลดลงหรือ
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่ออดีต แตตองการจะแสดงใหเห็นวาผูเรียนปจจุบันมีความคิด ความเชื่อและคานิยมที่
หลอหลอมขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตนและสังคมทุนนิยม ในชวงรอยตอแหงการกาวสูศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งโนม
นาวใหผูเรียนของเรายอมรับ ความเปนวัฒนธรรมเดียว กับผูเรียนในสังคมอื่นๆ
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ทั่วโลก จึง ไม นาแปลกใจวา เหตุใ ดผูเรียนไทยกับผูเรียนในประเทศอื่นๆ จึง มีค วามคิ ดและพฤติกรรม
คล า ยกั น กล า วคื อ นิ ยมการรั บและเสพข อมู ล ดิ จิ ต อล สนใจสรา งกลุ ม ที่มี ค วามคิด แปลกแยก เพื่ อ
แสดงอัตลักษณและดึงดูความสนใจจากสังคม มุงแสดงออกถึงตัวตนที่แทจริงในชุมชนสังคมออนไลน รัก
ในความรวดเร็วของขอมูล นิยมและหลงใหลในสื่อเสมือนจริงมากกวาธรรมชาติ ที่สําคัญคือ มีคานิยมใน
ความเปน สวนตัว มากกวาความเปนกลุมชุมชนและสังคม
ดังนั้น เมื่อผูเรียนไมใชแบบเดิมที่เคยรูจัก ครูพันธุใหมจึงจําเปนตองหาวิธีทําความรูจักผูเรียนให
เขาใจถึงพฤติกรรมและความคิดของผูเรียน ตลอดจนเขาใจภูมิหลังดานโครงสรางสังคมและวัฒนธรรมที่
ขัดเกลาและหลอหลอมอัตลักษณของผูเรียนอีกดวย เฉลิมลาภ ทองอาจ (๒๕๕๕, หนา ๒๖) ไดกลาวถึง
ลักษณะของผูเรียนในโลกปจจุบันสรุปไดวา เปนกลุม   ซึ่งหมายถึงผูเรียนที่เกิดระหวางป
ค.ศ. ๑๙๘๐๑๙๙๐ และผู เรี ยนที่ เกิ ด ตั้ ง แตป ค.ศ. ๑๙๙๐ เปน ตน มาจัด วาเปน กลุม  
ผูเรียนทั้งสองกลุมไดรับอิทธิพลจากโครงขายอินเทอรเน็ตหรืออาจจะเรียกไดวามี วัฒนธรรมดิจิตอล
พวกเขามีความสามารถในการใชเทคโนโลยี ที่เชื่อมโยงกับโลกภายนอกหองเรียนในลักษณะที่เปนสวนหนึ่ง
ของชีวิต และตระหนักวาตนเองเติบโตขึ้นในโลกที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี รวมทั้งสามารถใชเทคโนโลยี
เหลานั้นพัฒนาทักษะตางๆ ในการเอื้อประโยชนและอํานวยความสะดวกใหกับชีวิตของตนเองได
ดว ยเหตุ นี้ ผู เรี ยนจึง มี แนวโน มดานคานิยมที่จ ะปฏิเสธชั้น เรียน ที่ มีลั กษณะการจั ด การเรี ยน
การสอนดวยการบรรยายแบบดั้งเดิม    จากแนวคิดดังกลาว
ครูพันธุใหมจึงตองปรับเปลี่ยนความเชื่อเรื่องการถายทอดความรูไปสูผูเรียน จากที่เคยปอนความรูใสลูก
ศิษยเพียงอยางเดียว ซึ่งเปนสิ่งที่ทํากันมาตลอด ในศตวรรษที่ ๒๐ ไปสูการสงเสริมใหผูเรียนไดรูจักที่จะ
คิดและใฝหาวิธีคนควาหาคําตอบดวยตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของศนพวิจารณ พานิช (๒๕๕๕
หนา ๑๒) ที่กลาววา การเรียนจึงตองทําใหเด็กรูสึกทาทาย มีกิจกรรมใหทําเรียกวาเปนการเรียนแบบ
 คือ วิ่งออกไปหาความรู ซึ่งจะทําใหเด็กไมเกิดความรูสึกเบื่อหนาย โดย ครู จะมีบทบาทสําคัญ
ยิ่งกวาเดิมแตไมใชในฐานะผูสอน แตในฐานะผูฝกใหผูเรียนไดเกิดทักษะที่จําเปน ครูตองเปลี่ยนความคิด
ตองละทิ้ง ความยึ ด มั่ น ถือมั่ น ในเนื้ อหาวิ ช าวาถูกที่สุด แล ว ปรั บตั ว มาสูการเปน ผู ออกแบบการเรี ยนรู
ตั้งคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดคิดและลงมือปฏิบัติ เพราะการลงมือทําจะชวยสนับสนุนใหผูเรียนไดเกิด
ทักษะการเรียนรู   โดยอาจจะอยูในรูปแบบของโครงงาน เพื่อใหเด็กสามารถนําความรู
ที่ไดไปประยุกตใชกับชีวิตตนเอง และครูตองไมตอบคําถามของเด็กในทันที ไมดุดาวากลาวหากคําตอบนั้น
ไมถูกตอง เพราะจะเปนการทํารายเด็กในภายหลังแตควรใชวิธีการตั้งคําถามไปเรื่อยๆ เพื่อนําไปสูการลง
มือคนหาจนไดคําตอบที่ออกมาจากความคิดภายในตัวของเด็กเอง นอกจากนี้ ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ
(๒๕๕๕ หนา ๑๒) ซึ่งระบุวา ในศตวรรษที่ ๒๑ ครูจะตองมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมโดยให
เด็กวิ่ง ออกไปหาคํ าตอบ ไมใ ชบอกคําตอบและมานั่งทองจําเหมือนที่ผานมา วิธีการสอนในลั กษณะนี้
นอกจากจะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดทักษะการเรียนรูแลว ยังทําใหผูเรียนมีประสบการณเกิดเปนทักษะชีวิต
  ซึ่งการมีทักษะชีวิตที่ดียังชวยใหเด็กรูจักที่จะแกไขปญหาตางๆ ได

ทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งสามารถแบงไดกวางๆ เปน ๓ ดาน คือ ทักษะชีวิตและ
การทํางาน ทักษะการเรียนรู และนวั ตกรรม และทักษะด านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (วรพจน
วงศกิจรุงเรือง และอธิป จิตตฤกษ, ๒๕๕๔ หนา ๒๔๒๖)
๑ ทักษะชีวิตและการทํางาน ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหเกิดความเปลี่ยน
แปลงตอวงการธุรกิจและการทํางานอยางมาก สงผลใหความเชื่อที่วาผูเรียนที่เรียนหนังสือเกงจะประสบ
ความสําเร็จในหนาที่การงานไมเปนความจริงอีกตอไป ผูเรียนพันธุใหมในศตวรรษที่ ๒๑ ถูกคาดหวังจาก
สังคมและนายจางใหมีทักษะที่สามารถนําไปประยุกตใชแกปญหาในการทํางานและชีวิตประจําวันดวย คือ
จะตองเปนผูมีความยืดหยุนและมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
สามารถทํางานและเรียนรูไดดวยตนเอง มีความเปนผูนําสรางผลงานของตัวเองไดและรับผิดชอบตอ
ผลงานที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถทํางานรวมกับคนจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลายได
๒ ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม เมื่อโลกเต็มไปดวยขอมูลและขาวสาร องคความรูใหมๆ จึง
เกิดขึ้นไดตลอดเวลา เปนเหตุ เปนผล เปนระบบ เพื่อใหมองเห็นภาพรวมและนําไปสูการแกไขปญหา
รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารและการรวมมือกับผูอื่น และรูจักคิดอยางสรางสรรค หรือปรับเปลี่ยนมุมมอง
ในการคิดเพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรมใหมๆ ผูเรียนพันธุใหมจะตองมีทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรู
ตลอดชีวิตเพื่อใหเปนคนทันโลก ตัวอยางเชน การรูจักคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางเปนระบบ เปนตน
๓ ทั กษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในการเข าถึง แหล งข อมู ล ความรู ที่มีอยู อย าง
มากมาย ผูเรียนพันธุใหมจําเปนจะตองมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหสามารถ
เขาถึงแหลงขอมูล ประเมินขอมูล และนําขอมูลไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังจะตองสามารถ
ใชเครื่องมือที่เหมาะสมในการสรางสื่อดวยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะหวัตถุประสงคของสื่อตางๆ ที่มี
อยูอยางหลากหลาย เชน สิ่งพิมพ ออดิโอ วิดีโอ มัลติมีเดีย เว็บไซต เพื่อใหรูเทาทันสื่อและเลือกคัด
กรองเฉพาะขอมูลที่มีประโยชนตอการตัดสินใจของตนเอง
เมื่อองคประกอบทุกอยางถูกดําเนินการอยางเหมาะสม อาจสรุปไดวา ผูเรียนพันธุใหม คือผูเรียน
ที่ มี ค วามดี เ ด น ทั้ ง ในเนื้ อ หาวิ ช าการและทั ก ษะในการดํ า เนิ น ชี วิ ต สามารถรั บ มื อ กั บ ป ญ หาและการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางชาญฉลาด ถือเปนพลเมืองหรือแรงงานในอนาคตที่สังคมตองการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พศ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พศ๒๕๔๕ มาตรา
๒๔ (๒๕๔๒ หนา ๙) ไดกําหนดการจัดกระบวนการเรียนรูไว ๖ ขอ กลาวคือ
๑ จั ด เนื้ อหาสาระและกิ จ กรรมให ส อดคล องกั บความสนใจและความถนั ด ของผู เรี ยน โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ครูตองใชความรูเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรูครู
จึงตองวิเคราะหผูเรียน ศึกษาความแตกตางเปนรายบุคคล รายกลุม ใหโอกาสผูเรียนจัดกิจกรรมได
หลากหลายตามความสนใจ ความถนัดของผูเรียน หรือดึงเรื่องที่เปนปญหาในสังคมปจจุบัน และผูเรียน
สนใจมาบูรณาการในบทเรียน จัดกิจกรรมใหพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหสูงขึ้นเต็มตามศักยภาพ
ของแตละบุคคล คํานึงถึงการเพิ่มขีดความสามารถของผูเรียน ที่ตองอยูในสังคมแหงการแขงขันมากขึ้น
ในสังคมอาเซียน

๒ ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและประยุกตความรูมาใช เพื่อ
ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หา ครู ต อ งใช ก ระบวนการจั ด การเรี ย นรู ที่ เ ริ่ ม ต น ด ว ยป ญ หา ใช ขั้ น ตอนของ
    การสอนแบบโครงงานจะทํ า ให ผู เ รี ย นฝ ก ทั ก ษะกระบวนการคิ ด
การจัดการ ทําอยางไรใหผูเรียนไดฝกการจัดการแกปญหา แมเปนเรื่องเล็กๆ ใกลตัว เชน การจัดการ
เวลาการจัดการใชเงินของตนเอง การโยงสูเหตุการณปจจุบัน ปญหาสังคมและนํามาวางแผนจัดการใน
เรื่องตางๆ นอกจากฝกใหผูเรียนตอบคําถามแลว ครูควรฝกใหผูเรียนคิดโจทยใหสอดคลองกับคําตอบนั้น
ขอสําคัญ ครูมืออาชีพตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจในเรื่องทฤษฎี กระบวนการ และมิติของการคิดดวย
จึง จะสามารถจั ด การเรี ยนรู ใ หผู เรียนไดคิดอยางมีส ติ และรู เทาทั นป ญหาของสั งคมและของตนเอง
สามารถคิดแกปญหาได
๓ จัด กิ จกรรมใหผู เรียนได เรียนรู จ ากประสบการณ จ ริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิด เปน ทําเปน
รักการอาน เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ครูมืออาชีพตองเปนผูใฝรู รักการอานแลวจะถายทอดจิตสานึกใน
การรักการอานใหผูเรียนได ตองจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ แลวฝกใหเขียนสรุป
องคความรูดวย การเขียนและการอานเปนทักษะที่เชื่อมโยงสัมพันธกัน ฝกใหผูเรียนอานเรื่องสนุกๆ เปน
การเริ่มตนแลวฝกเขียนสรุปจากบทความเรื่องนั้นๆ สามารถสอดแทรกไดทุกรายวิชา นอกจากนี้ครูมือ
อาชีพยังตองจัดกระบวนการเรียนรูโดยกําหนด   ใหผูเรียนไดใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึ กษา ให ผู เรี ย นเกิ ด องค ค วามรู จ ากประสบการณ มี ขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ และสรุ ป
องคความรู ฝกใหผูเรียนประเมินงานของตนเองแลวเสนอแนะเพื่อพัฒนาแกไข
๔ จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกรายวิชา ครูมืออาชีพตองสอนคน
ไมใชสอนหนังสือ สอนคน คือ พัฒนา ปรับปรุงแกไข ความเปนตัวตนของผูเรียน ลูกศิษย ครูมืออาชีพจึง
ต อ งสร า งคนให มี ค วามรู ความเก ง เป น คนดี สอดแทรกคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ป รั บ และพั ฒ นา
บุคลิกภาพใหผูเรียน ใฝรูใฝเรียน สงเสริมสมรรถนะของผูเรียน ฝกคานิยม เชน ความซื่อสัตย ความขยัน
ความพยายาม ความมี วิ นั ย เสี ยสละ มี จิ ต อาสา มี ค วามสามั ค คี ปรองดอง ฯลฯ นํ าไปสอดแทรกใน
กิจกรรมไดทุกรายวิชา
๕ จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและ
ผู เรี ยนอาจเรีย นรู ไ ปพร อมๆ กั น ครู มื ออาชี พ ต องไม เ ก ง การบรรยายเพื่ อ ถ า ยทอดความรู ต องเป น
 เปน ผูเอื้ออํานวย เปนผูจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนคนพบองคค วามรูดวยตนเอง
ครูตองวางแผนการจัดการเรียนรูลวงหนาทุกครั้งตอการสอน โดยเริ่มตนกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สําหรับผูเรียนเสียกอน   แลวจึงจัด  และ  การวางแผนจัดการเรียนรู
ตองสอดแทรกทักษะภาษาอังกฤษและ  ในทุกวิชาเพื่อผูเรียนเห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเขาสู
การแข ง ขั น ในสั ง คมอาเซี ย นได ครู มื อ อาชี พ ต อ งมี ค วามรู แ ละเทคนิ ค วิ ธี ก ารประเมิ น ผลว า การจั ด
กระบวนการเรียนรูแตละขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงคของ   หรือไม นําผลการประเมิน

มาปรับปรุงแกไขผูเรียน ครูตองใชเทคนิควิธีการประเมิน ผลหลายวิธีเพื่อใหเหมาะสมกับการประเมิน
ผูเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม ฝกใหผูเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ครูตองนําผลประเมิน
มาทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน
๖ จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา
ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ครูตองสงเสริมกระตุนให
ผูเรี ยนเปน ผูใ ฝรู ใฝเรียน ชางสั งเกต และศึกษาในสิ่งแวดลอมตางๆ ที่ไดพ บ สามารถเรียนรูไดจาก
สภาพแวดลอมตลอดชีวิต นําความรูมาแกปญหาและใชประโยชนตอตนเองตอสังคม
ดังนั้น การเรียนรูของผูเรียนพันธุใหมจะเปลี่ยนแปลงไปสูศตวรรษที่ ๒๑ ได จะตองไมถูกปลอย
ใหเปนไปตามยถากรรม แตเราตองเริ่มสรางที่ครูพันธุใหมที่กลาลอง กลาทํา และกลาคิด และมีแนวคิด
เดียวกันใหเกิดเปนหนอขึ้นมา พรอมที่จะรวมมือกันชวยเหลือสนับสนุนใหผูเรียนไดพัฒนาตนไดเต็มตาม
ศักยภาพของเขาโดยสอดคล องกั บความจํ าเป น เพื่ อการดํ ารงชี วิ ตในสั ง คมแหง การเรี ยนรู ยุค ใหม ใ น
ศตวรรษที่ ๒๑ และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต ก็จะนําไปสูความเปลี่ยนแปลงการศึกษาตาม
เปาหมายใหมแหงอนาคต ที่มิไดมุงเนนแตวิชาการที่ไรความหมาย แตเปนทักษะการใชชีวิตอยางมีปญญา
สมกับคํากลาวที่วา ครูสรางคน คนสรางชาติ และเปนครูมืออาชีพแหงศตวรรษใหมไดอยางแทจริง
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