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 แนวโนมการศึกษา
ขอ ง ไทย เ อ ง

ก็ตระหนักถึง ส่ิงเหลานี้ เปนอยางยิ่ง 
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดปรับเปล่ียน
รูปแบบหลักสูตรใหเปน “หลักสูตร
อิงมาตรฐาน (Standard-Based 
Curriculum)” แทนหลักสูตรเดิมซึ่ง
เปนหลักสูตรแบบอิงเน้ือหา (Content-
Based Curriculum) เพราะการจํา
ขอมูลความรูไปแบบดิบ ๆ ของนักเรียน
ไมสามารถจะกอใหเกิดประโยชนตอ
การนําไปใชพัฒนาประเทศชาติได  ยิ่ง
สถานการณของโลกมีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา  องคความรูตาง ๆ ก็มี
การปรับเปล่ียน/เพิ่มเติมอยางรวดเร็ว
จนยากท ี ่คร ูจะสอนผ ู  เร ียนได ครบ
ทุกเรื่อง โรงเรียนจึงควรสอนความรูที่
เปนรากฐานสําคัญและทักษะท่ีผูเรียน

คุณลักษณของผูเรียนคุณลักษณของผูเรียน
สําหรับโลกอนาคตโลกอนาคต

ผลจากการประเมินคุณภาพของนักเรียนดวยขอสอบ PISA (Programme  
for  International  Student  Assessment) ของกลุมประเทศสมาชิก OECD 
(Organisation for  Economic  Co-operation  and  Development) 
ซ่ึงเปนการประเมินตรวจสอบโดยมองไปในอนาคตวาระบบการศึกษา
ไดเตรียมความพรอมใหกับเยาวชนสําหรับการใชชีวิตอยางมีคุณภาพ 
และเพื่อการมีสวนรวมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม พบวา
นักเรียนไทยยังมีระดับ “การรูหนังสือ” (ผูเขียนขอใชคําวา “การรู
หนังสือ” แทนคําวา “Literacy” ซึ่งนาจะยังไมมีคําไทยที่จะสื่อ
ความหมายไดตรงตัว) อยูในระดับตํากวาเกณฑและอยูในลําดับ
ทายๆ ซึ่ง “การรูหนังสือ” นี้มิไดมีความหมายเพียงแคการอานออก
เขียนไดเทาน้ัน แตมีความหมายรวมไปถึงความสามารถในการวิเคราะห 
ตีความสารสนเทศท่ีไดจากการอาน การรูเทาทันขอมูล ส่ือ  เหตุการณ 
หรือสภาวการณตาง ๆ ดวย  ซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งใน
ยุคที่มีขอมูลสารสนเทศทวมหัวเชนในปจจุบัน

จะนําไปใชในการแสวงหาความรูหรือ
เร ียนร ู  เพ ิ ่มเต ิมดวยตนเองได
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ระบุ
สมรรถนะที่สําคัญสําหรับผู เรียนไว 
5 ประการคือ ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแกปญหา ความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต และความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี ผานประสบการณ
การเรียนรูในกลุมสาระตาง ๆ รวมทั้ง
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดข้ึน แตผูเขียนเอง
ก็ไมม่ันใจนักวากิจกรรมการเรียนการสอน
ในหองเรียนทั่วไปจะสงเสริมใหเกิด
สมรรถนะดังกลาวไดเปนอยางดีหรือไม 
หากทุกฝายยังไมเขาใจเหตุผลความจําเปน
ที่แทจริง  จึงอยากจะขออภิปรายและ
เสนอแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีมี

ความจําเปนตอผู เรียนสําหรับโลกใน
อนาคต ซ่ึงครูควรหลอหลอมและปลูกฝง
ใหเกิดกับผูเรียน  ดังนี้
 1. นักอาน จากตัวเลขสถิติ
การอานหนังสือโดยเฉล่ียของคนไทยที่
นอยจนนาวิตก รัฐบาลเองก็มีความพยายาม
ที่จะผลักดันเรื่อง “รักการอาน” ให
เปนวาระแหงชาติ  แตก็ยังดูเปนเพียง
ลมปาก (Lip Services) เทาน้ัน  ผูเขียน
อยากเสริมในประเด็นนี้อีกวา  นอกจาก
ในเร่ืองของการอานภาษาไทยแลว 
โรงเรียนคงตองชวยสงเสริมในเรื่อง
การอานและใชภาษาอังกฤษดวย  ทํา
อยางไรจะทําใหสังคมไทยยอมรับภาษา
อังกฤษไดอยางไมเคอะเขิน (แมวาเรา
จะไมเคยเปนเมืองขึ้นของใครก็ตาม) 
อยามองการใชภาษาอังกฤษวาเปนเร่ือง
ของคนหัวสูง แตควรฝกฝนใชใหเปน
สิ่งคุนเคย ทั้งนี้เพราะภาษาอังกฤษ
เ ป น เ ค รื ่ อ ง มื อ สํ า คั ญที ่ จ ะ ทํ า ใ ห
เราคุยกับคนท่ัวโลกไดรูเร่ือง เราจะ
สามารถเรียนรูวิทยาการตางๆ ไดอยาง
ไรพรมแดน ลองนึกภาพดูวาคนคอนโลก
เขาคุยกันรูเรื่องหมดแตเราคุยกับเขา
ไมรูเรื่องอยูคนเดียวแลวจะเปนอยางไร 
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ฉะน้ันอยาปลอยใหภาษาอังกฤษกลายเปน
ปมดอยและอุปสรรคในการออกสูโลก
กวางสําหรับคนไทยสวนใหญเชนในอดีต
และปจจุบัน
    2. นักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู  
เราจะพบวานักเรียนไทยจํานวนไมนอย
ยังมองเทคโนโลยีเปนเพียงเคร่ืองมือ
ส่ือสาร และใชเพ่ือการบันเทิงเทาน้ัน  แต
ยังไมมองเทคโนโลยีในแงเปนแหลงเรียนรู
ที่ไรพรมแดน ซึ่งตรงนี้ครูคงตองริเริ่ม
ออกแบบการสอนท่ีจะนําเอาเทคโนโลยี
เขามาเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูใน
หองเรียน  เพื่อพยายามชี้ใหนักเรียน
ไดเห็นวาเราสามารถใชประโยชนและ
หาคําตอบในสิ่งที่อยากรูทั้งหลายได
จากเครือขายอินเทอรเน็ต รวมทั้ง
เสนอตัวอยางมุมมองการประยุกตใช
เทคโนโลยีเปนชองทางเพื่อสงเสริม
การประกอบอาชีพ  หรือที ่เรียกวา  
“มองใหเปนเงินเปนทอง” ขึ้นมาได
 3. นักว ิเคราะหสารสนเทศ  
เน่ืองจากปจจุบันในโลกไซเบอรมีสารสนเทศ
อยูมากมาย บางก็เปนขอเท็จจริง บางก็
เปนเพียงความคิดเห็นสวนบุคคล และที่
รายกวาน้ันอาจเปนขอความที่มีเจตนา

บิดเบือนหลอกลวงใหบุคคลอ่ืนเขาใจผิด
เพื่อหวังประโยชนสวนตน นักเรียนจะ
ตองมีวิจารณญาณในการตีความและ
ว ิ เคราะห ก อนท ี ่ จะต ัดส ินใจเช ื ่อ 
บอยคร้ังท่ีครูส่ังงานใหนักเรียนไปคนควา
หาความรูจากอินเทอรเน็ตแลวนักเรียน
ใชการคัดลอก&วาง (Copy and Paste) 
เพื่อทํารายงานมาสงครูโดยท่ีไมไดอาน
เนื้อหานั้นเลย ครูควรแนะนําใหนักเรียน
รูจักเลือกแหลงขอมูลที่เชื่อถือได เชน  
เว็บไซตของหนวยงานราชการ  สถาบัน
การศึกษา รวมทั้งใหนักเรียนอางอิง

ที่มาของเนื้อหานั้นดวย  เพื่อครูจะได
ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและ
การทํางานของนักเรียนวา  นกัเรียนได
สังเคราะหขอมูลเปนหรือไม  อยางไร
      4. นักแกปญหา  สํานวน 
“ความรูทวมหัว เอาตัวไมรอด” เปน
ภาพสะทอนที่ชัดเจนของการจัดการ
ศึกษาที่ไมบรรลุประสิทธิผล ผูเรียน
ไมสามารถนําความรูท่ีราํเรียนไปใชไดจริง 
สังคมจะเต็มไปดวยคนประเภทที่ “รูดี
พูดดี แตทําไมได” คงตองยอมรับวา
ปจจุบันประเทศของเรามีปญหาใน
สังคมหลายเรื่องที่ยังแกไมได ผูหลัก
ผูใหญบางคนก็ยังหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญ
กับปญหาโดยตรงหรือใชวิธีการแกปญหา
แบบโกยเอาปญหาไปกองหลบไวอีก
มุมหนึ่ง (พอใหลับตาคน) วันดีคืนดี
ปญหาเหลานั้นก็ปะทุขึ้นมาทีหนึ่ ง 
วนเวียนอยูเชนน้ีเปนวัฏจักร และนับวัน
ปญหาท้ังหลายก็ยิ่ ง มีความสลับซับ
ซอนมากขึ้นเรื่อย ๆ โรงเรียนควรตอง
จัดประสบการณที่สงเสริมใหผูเรียนได
ฝกวางแผนแกปญหา ไดเรียนรูเทคนิค
การแกปญหาที่เปนชีวิตจริงอยูเสมอ 
เพ่ือเปนการเตรียมสรางบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพในการแกปญหาแบบย่ังยืนให
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กับประเทศชาติ  อนาคตของชาติจะได
ไมแยไปกวาวันนี้ 
 5. นักกระหายใครเรียนรู (Active 
Learner) ผูเขียนจะรูสึกสลดใจมาก
หากไดยินคําถามจากนักเรียนวา “วันนี้
ครูจะสอนอะไร” “ครูจะสั่งใหทําอะไร” 
“อันน้ีตองจดไหม” ฯลฯ เพราะนั่น
แสดงใหเห็นวานักเรียนไดแตรอใหคน
อื่นมานําพาชีวิตเขาไป นักเรียนไมไดมี
เปาหมายแทจริงอยางที่ตัวเองตองการ  
ไดแตทําตามที่คนอื่นบอกหรือทําอยาง
ที่เขาทํา ๆ กัน  นักเรียนทุกคนควรมี
ความศรัทธาเชื่อมั่นในตนเองวา “ฉัน
ทําได...ฉันเรียนรูได” และ “ฉันจะตอง
ไดเรียนในสิ่งที่ฉันอยากรู” เพราะแทที่
จริงแลวการศึกษาก็คือชีวิตของเรา  ใน
ปลายทางของชีวิตแลวเราไมไดเรียน
ไปเพื่อสอบ ไมไดเรยีนไปเพื่อเกรด 4 
ไมไดเรียนไปเพื่อพอเพื่อแม แตเราเรียน
เพื่อการดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข
บนโลกใบน้ี และมีชีวิตเพื่อการเรียนรู 
(Lifelong Learning)
    6.  นักธรรม  คุณสมบัติขอนี้
มิไดหมายถึงการสอบธรรมศึกษา แต
อยางใด แตหมายถึงการมีค ุณธรรม
จริยธรรม มีสํานึกรับผิดชอบตอผูอื่น

และสังคม และรูสึกละอายตอการทําผิด 
ซ่ึงเปนส่ิงที่จะกํากับความกระหายใครรูใน
ขอ 5 มิใหกลายเปนความ “สอดรู”  เรา
คงรูสึกกันไดวาสังคมไทยขณะน้ีเร่ิมมอง
การสอดรูสอดเห็นเปนเรื่องธรรมดาไป
เสียแลว  ไม ว าจะเปนกรณีคลิปลับ
ส ว นบุ ค ค ลที่ ต อ ง ก ล า ย เ ป น ค ลิ ป
สาธารณะ หนังสือประเภทซุบซิบนินทา
ที่วางขายกันเกลื่อนแผงหนังสือ หรือ
แมแตรายการประเภทแฉเรื่องราว
สวนบุคคลของคนท่ีมีชื่อเสียง อันแสดง
ใหเห็นวาสังคมกําลังมัวเมากับการเสพ
ความบันเทิงจากเร่ืองเสียหายของผูอื่น  
หากเราปลอยใหเยาวชนเอาแตลุมหลง
ฝกใฝกับเร่ืองเหลาน้ีโดยไมกระตุกความคิด
กันบาง ความเจริญงอกงามทางความคิด

ของเยาวชนไทยก็คงลอยไกลออกไป
ทุกที
 ผู เขียนเชื่อวาหากการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสามารถทําใหเยาวชนเกิด
คุณลักษณ 6 ประการขางตนไดสําเร็จ 
นั่นถือเปนการปฏิรูปการศึกษาอัน
ยิ่งใหญเสียยิ่งกวาการปฏิรูปเอกสาร
หลักสูตร ปฏิรูปขอกฎหมาย หรือปฏิรูป
โครงสรางตาง ๆ  เชนท่ีผานมา ประเทศไทย
เราสาละวนอยูแตกับการสรางกรอบ
สรางเกณฑตางๆ มาตลอด  สรางเสร็จ
ก็รื้อออกมาสรางใหม หมดเงิน...หมด
เวลา...และหมดแรงไปมิใชนอย คงถึง
เวลาแลวที่เราตองปรับกระบวนทัศน
ในการคิดและการทํางานกันใหมเสียที   
มาชวยกันนะครับ “เพื่อชาติ” 
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