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การเปลีย่ นแปลงโลกของการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 และ
การพัฒนาสู่ “ครู มอื อาชีพ”*
ศาสตราจารย์ นพ. สุ ทธิพร จิตต์ มิตรภาพ**
นายกสมาคมกุมารศัลยแพทย์ แห่ งภาคพืน้ เอเชีย และเป็ นประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่ งประเทศไทย
บทนํา
บทความนี้เขียนขึ้นจากการได้คิดไตร่ ตรองเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของครู มืออาชีพคน
หนึ่ง ที่มีประสบการณ์การเรี ยนการสอนมานานเกือบสามสิ บปี ประสบการณ์น้ ีผา่ นช่วงเวลาในชีวิตทั้งที่ได้
เป็ นผูเ้ รี ยน มาเป็ นผูส้ อน และผูส้ อนและผูเ้ รี ยนรู ้ตลอดชีวิต ผูเ้ ขียนจะเสนอแนวคิดในประเด็นสําคัญ 6
ประเด็น คือ (1) ความคิดเกี่ยวกับปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในการเรี ยนรู ้ของคนในศตวรรษที่ 21 และ (2)
ปรากฎการณ์หรื อปั ญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 (3) ความเปลี่ยนแปลงของ
บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และ (4) ความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็ นของครู ในศตวรรษที่ 21 (5) สภาวะของโลก
ของการเรี ยนรู ้ที่เปลี่ยนไป และ สุ ดท้าย คือ ข้อเสนอแนะสําหรับครู มืออาชีพในการจัดสภาพของการเรี ยนรู ้
สําหรับโลกแห่ งการเรี ยนรู ้ยคุ ปั จจุบนั และอนาคต
ปรากฏการณ์ ทเี่ กิดขึน้ ในการเรียนรู้ของคนในศตวรรษที่ 21
โลกแห่ งการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมา การศึกษาที่ยอมรับกัน
ว่าเป็ นการสร้างความรู ้ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของคน ได้แก่การศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
หมายถึง การให้โอกาสแก่ผเู ้ รี ยนทุกคนได้มีโอกาสรับรู ้ เพิ่มพูนความรู ้ และประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพของแต่ละคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ โดยปราศจากข้อจํากัด ทั้งระดับสติปัญญา ความสามารถ
ในการรับรู ้ และอื่นๆ อีกทั้งยังหวังว่าผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้โดยไม่มีขอ้ จํากัดเกี่ยวกับ เวลา และสถานที่ ที่
สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ความคิดทั้งในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ความรู ้ ในทุกระดับ ในลักษณะที่เรี ยกว่า Coustructionism
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Commumication
Technology – ICT) เป็ นปัจจัยที่สาํ คัญที่ทาํ ให้การศึกษาในอุดมคติเป็ นจริ งได้ เพราะสามารถแสดงอักษร
ภาพ เสี ยง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการสร้างสถานการณ์เสมือนจริ ง (Virtual Situation) ได้เหมือนๆกับที่
หนังสื อ หนังสื อภาพ เทปเสี ยง วีดีทศั น์ หรื อสื่ ออื่นๆ ที่มีท้ งั หมด รวมทั้งเพิ่มการปฏิสมั พันธ์ (Interaction)
กับผูใ้ ช้ได้ และสร้างเครื อข่ายให้สามารถติดต่อสื่ อสารได้อย่างไร้ขอบเขต ในแง่ของสถานที่ที่แตกต่างคนละ
แห่ งกัน
ปรากฎการณ์หรือปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
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ภาพของครู ที่ยนื สอนหน้าชั้นเรี ยนคอยบอกให้นกั เรี ยนจดหรื อท่องจําสิ่ งที่ครู รู้อาจยังคงมีอยู่ ภาพ
ของผูเ้ รี ยนที่อ่านเอกสารประกอบการสอน หรื อเลคเชอร์โน้ตไปพลางๆ ระหว่างที่ครู บรรยายหน้าห้องก็คง
ปรากฎ ภาพของครู ผสู ้ อนที่พยายามสร้างปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รี ยน ด้วยการสอดส่ องดูวา่ มีนกั เรี ยนคนใดหลับ
พูดคุยกัน ไม่สนใจฟังครู หรื อคอยเรี ยกนักเรี ยนให้ตอบคําถาม ก็ยงั คงมีให้เห็น แต่ภาพของผูเ้ รี ยนที่มี
จํานวนมากขึ้นในแต่ละชั้นเรี ยน จนทําให้วิธีการสอนแบบเดิมๆไม่มีประสิ ทธิภาพพอเพียง สื่ อที่แสดงมี
ขนาดไม่ใหญ่เพียงพอสําหรับผูเ้ รี ยนด้านหลังชั้นเรี ยน ความจดจ่อกับผูส้ อนถูกเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมและ
สภาพแวดล้อมในชั้นเรี ยนขนาดใหญ่
ภาพของผูเ้ รี ยนซึ่งอาจนําหนังสื อหรื อตําราที่เกี่ยวกับที่เรี ยนในวันนั้นเข้ามาศึกษา เข้ามาเปรี ยบเทียบ
กับคําสอนของครู
รวมถึงการนําเอาคอมพิวเตอร์พกพาเข้ามาสื บค้นความรู ้ในชั้นเรี ยนก็ปรากฎให้เห็น
เพิ่มขึ้นๆ ภาพของผูเ้ รี ยนซึ่งถามคําถามเกี่ยวกับเรื่ องที่ครู กาํ ลังสอนหรื อนําเอาข้อมูลความรู ้ในเรื่ องนั้นมา
พูดคุย โดยครู อาจตอบไม่ได้ หรื อไม่เคยรู ้ขอ้ มูลนั้นมาก่อน อาจพบเพิม่ ขึ้นๆ เช่นกัน
ในฐานะครู
เราควรจะเดือดร้อนหรื อไม่พอใจกับปรากฎการณ์เช่นที่วา่ ไหม เพราะครู ไม่ใช่
“ศูนย์กลาง” อีกแล้ว ความรู ้ที่ครู “ป้ อนให้” และ “จํากัด” น่าจะล้าสมัย และจะกลายเป็ นการ “ปิ ดกั้น” การ
พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เคยประสบ เช่น จํานวนอาจารย์ผสู ้ อน/ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางในศาสตร์หนี่งๆ จํานวนผูเ้ รี ยนที่มีปริ มาณมากขึ้นๆ จะช่วยให้บทบาทของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร และการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เด่นชัดมากขึ้น
บัณฑิตในศตวรรษที่ 21
ในโลกยุคปั จจุบนั และอนาคตมีการแข่งขันสู งขึ้นๆ และก็มีภาวะโลกาภิวฒั น์มากขึ้นๆ บัณฑิตที่จบ
การศึกษาเข้าสู่แวดวงธุรกิจ อุตสาหกรรม หรื อเรี ยกง่าย ๆ ว่า ตลาดแรงงานนั้นก็ถูกคาดหวังสูงว่าจะมีความรู ้
ความสามารถ เพียงพอที่จะปฏิบตั ิงานได้ทนั ที แต่ในความเป็ นจริ ง บัณฑิตจํานวนไม่นอ้ ยถูกประเมินว่ายังมี
ความรู ้ความสามารถไม่พอเพียง ซึ่งก็คงจะเกิดจากหลายปั จจัย แต่ปัจจัยที่สาํ คัญที่สุดก็คือโลกของความรู ้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม นั้นมีการปรับตัว และสามารถทําได้อย่างรวดเร็ ว
เพื่อการแข่งขันในตลาดเชิงธุรกิจ ในขณะที่ภาคการศึกษาขยับตัวช้าและขาดการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ
ภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเหล่านั้น ทําให้บณ
ั ฑิตที่จบการศึกษาแล้วต้องได้รับการถ่ายทอดความรู ้ เรี ยนรู ้
เพิ่มขึ้นในช่วงก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงาน รวมถึงต้องมีศกั ยภาพที่จะเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง รับข้อมูล ความรู ้ และ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยไปตลอดชีวิตการทํางาน ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็ นคุณสมบัติที่ตอ้ งมีและต้องใช้สาํ หรับบัณฑิตศตวรรษที่ 21 จึงต้องใฝ่ รู ้ สูง้ าน
ประสานสัมพันธ์ มุ่งมัน่ ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของงาน รวมถึงการมีอิสระทางความคิด และมีจิตวิจยั
คือรู ้และรักที่จะค้นหาความรู ้ใหม่ๆ มิฉะนั้นก็จะหางานอาชีพที่ดีได้ยาก ยิง่ ในอนาคต ตลาดแรงงานจะเปิ ด
กว้างไร้พรมแดน เช่นเดียวกับสิ นค้า ถ้าแข่งขันไม่ได้ ตําแหน่งงานที่ดี มัน่ คง ผลตอบแทนสู งอาจกลายเป็ น
ของคนต่างชาติไปเสี ยส่ วนใหญ่กเ็ ป็ นไปได้
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ครูในศตวรรษที่ 21
ด้วยความเป็ นนักวิชาการ ครู โดยเฉพาะอย่างยิง่ ครู หรื ออาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ถกู คาดหวังว่าต้อง
ติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาการต้องทํางานวิจยั ต้องใช้ความรู ้ ความสามารถให้บริ การวิชาการด้วย ทําให้
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบค่อนข้างมาก ในการสํารวจภาระงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในปัจจุบนั
โดยเฉลี่ยพบว่าภาระงาน 75 % เป็ นงานจัดการเรี ยนการสอน 20% ทํางานวิจยั และ 5 % เป็ นภาระงานบริ การ
วิชาการ แต่หากศึกษาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยพบว่ามีเพียง 25 – 30 % เท่านั้นที่มีโอกาสทําวิจยั ได้รับทุนวิจยั
และกําลังทําวิจยั อยู่ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยและอาจารย์กถ็ ูกคาดหวังให้ทาํ การศึกษาวิจยั มากขึ้นๆ เพื่อ
ผลักดันให้สถาบันเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั และเพื่อให้ได้ผลงานวิจยั มาพัฒนาประเทศ และแม้วา่ จะมีการ
กําหนดลักษณะของมหาวิทยาลัยว่าบางมหาวิทยาลัยมุ่งเป้ าเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั
บางสถาบันมุ่งเป้ าเป็ น
มหาวิทยาลัยท้องถิ่น แต่เกณฑ์การประเมินเข้าสู่ตาํ แหน่งวิชาการสูงขึ้นในระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ นั้น ก็ยงั ให้น้ าํ หนักกับผลงานวิจยั ค่อนข้างมาก สวนทางกับงานที่ปฏิบตั ิ
โลกของการเรียนรู้ทเี่ ปลีย่ นไป
จากความก้าวหน้าในเชิงวิชาการและวิวฒั นาการของเครื่ องมือสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทํา
ให้ขอ้ มูลความรู ้ที่คน้ พบและสร้างขึ้นมีปริ มาณมากขึ้นอย่างเท่าทวีคูณ ในลักษณะ Exponential และถูก
กระจายออกไปทัว่ โลกอย่างไร้ขอบเขต มีการประเมินกันว่าความรู ้ที่มนุษย์คน้ พบ ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 20
มาจนถึงปัจจุบนั คือประมาณ 50–60 ปี ที่ผา่ นมา มีปริ มาณเท่ากับความรู ้ที่สะสมมาตั้งแต่สร้างโลกมาจนถึง
กลางศตวรรษที่ 20 ทีเดียว
ความรู ้ที่แพร่ กระจายหรื อเปิ ดให้เกิดการรับรู ้ได้มากขึ้น เข้าถึงได้ง่ายขึ้น และสื่ อสารกันได้ง่าย ก็
กลายเป็ นความรู ้พ้นื ฐานที่สามารถต่อยอดไปสู่ความรู ้ใหม่ๆ หรื อมีการพิสูจน์ซ้ าํ หรื อหักล้างความรู ้เดิมๆได้
ง่ายขึ้น ต่างกับในอดีต ที่ความรู ้คงอยูเ่ ฉพาะในสถาบันใดสถาบันหนึ่ง หรื อสํานักใดสํานักหนึ่ง ตัวอย่างเช่น
สํานักตักศิลาในอดีต ในปัจจุบนั ความรู ้จาํ นวนมากมายมหาศาล ปรากฏอยูท่ ้ งั ในรู ปแบบเอกสาร วารสาร
หนังสื อ และ รู ปแบบอิเล็คทรอนิคส์บนเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต
นอกจากนั้นความรู ้ที่เคยถูกเสนอไว้ และเชื่อถือกันมาอาจถูกความรู ้ใหม่ๆหักล้าง หรื อความรู ้ถูกทํา
ให้สมบูรณ์ข้ ึน ความรู ้จึงถือว่ามีวนั ล้าสมัยได้ หรื ออาจกล่าวได้วา่ ความรู ้มีอายุใช้งาน (Shelf-life) และดู
เหมือนว่าอายุใช้งานของความรู ้ในปัจจุบนั และในอนาคตจะสั้นลงๆ
แม้วา่ ความรู ้ที่ถูกนํามาใช้ส่วนมาก จะถูกยอมรับต่อเมื่อมีการพิสูจน์ หรื อทดสอบว่ามีความแม่นตรง
(Validity) ซึ่งก็ได้แก่ความรู ้ที่ได้รับจากกระบวนการศึกษาค้นคว้าวิจยั อย่างเป็ นระบบ ตามระเบียบแบบแผน
วิธีวิจยั แต่ความรู ้เฉพาะตนหรื อภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Tacit or Implicit Knowledge) ก็นบั ว่า
เป็ นความรู ้ที่พยายามนํามาใช้ แม้จะไม่ได้ผา่ นการพิสูจน์ ทดสอบวิจยั ตามขั้นตอน เพราะพบว่าผลที่ได้รับที่
ปฏิบตั ิสืบทอดกันมานานประสบความสําเร็ จ และอาจถูกนํามาทดสอบตามกระบวนการวิธีวจิ ยั สมัยใหม่ เช่น
ความรู ้เกี่ยวกับสมุนไพร การฝังเข็มรักษาโรค เป็ นต้น
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ในอีกแง่หนึ่ง ความรู ้อาจกลายเป็ นของที่มีราคา กลายเป็ นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีกฎเกณฑ์กาํ กับมิ
ให้ลอกเลียนหรื อนําไปใช้โดยไม่มีการบอกกล่าว รวมถึงกลายเป็ นสิ นค้าที่ตอ้ งซื้อด้วย
สภาพของการเรียนรู้ในโลกแห่ งการเรียนรู้ยุคปัจจุบันและอนาคตและครู มืออาชีพ
จากปั จจัยของการเรี ยนรู ้ และความรู ้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากดังได้กล่าวมาแล้ว จึงทําให้ “ครู ”
หรื อ “อาจารย์” ต้องปรับตัวในการถ่ายทอดความรู ้เพื่อให้ได้ “ผลผลิต” ทั้งในด้าน “ความรู ้” ที่จะถ่ายทอด
และ “บัณฑิต” ที่มีคุณภาพ โดย
1. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ ตรวจสอบ คุณภาพ” ของความรู ้ “คุณค่า” ของความรู ้ “ความ
แม่นตรง” ของความรู ้ ที่จะนํามาถ่ายทอด
2. “ใช้ความรู ้” นั้นๆ เป็ นฐาน ในการถ่ายทอดต่อสู่ผเู ้ รี ยน ตาม”ระดับความเหมาะสม” เพื่อให้
ตนเองและผูเ้ รี ยนรู ้สามารถใช้ความรู ้ประยุกต์ในการแก้ปัญหา
หรื อหาหนทางพัฒนางานที่
เกี่ยวข้อง หรื อนําไปใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม
เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ความรู ้ที่ถ่ายทอดควรถ่ายทอดทั้งเนื้อหาความรู ้ (Cognitive) วิธีปฏิบตั ิหรื อความสามารถ
ในการใช้ (Skills) และเจตคติ (attitude)
3. ศึกษาความรู ้ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับความรู ้ในศาสตร์เฉพาะทางแห่งตน เพราะปัจจุบนั ต้องใช้
ความรู ้แบบองค์รวม หรื อสหวิทยาการมากขึ้น
4. “พิสูจน์” และ “สร้าง” ความรู ้ คือทั้งพิสูจน์ความรู ้ที่ติดตามมาว่าเป็ นจริ ง แม่นตรง ทั้งใน
ภาพรวม และมีความถูกต้องเมื่อนํามาใช้ในแต่ละประเทศ แต่ละภูมิภาค ที่มีสภาพแวดล้อม
ต่างกัน รวมถึงสร้างความรู ้ใหม่ข้ ึนเองจากการศึกษาค้นคว้าวิจยั ซึ่งอาจต่อยอดจากความรู ้ที่มีผู ้
ค้นพบมาแล้ว รวมถึงนําความรู ้ที่ได้จากการวิจยั นั้นมาใช้ในการถ่ายทอดหรื อปฏิบตั ิงาน
5. “ถ่ายทอด” ความรู ้ตามแนวคิดของการเรี ยนรู ้สมัยใหม่ ที่ผเู ้ รี ยนมีอิสระในการรับรู ้ และสร้าง
ศักยภาพให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั หาความรู ้ดว้ ยตนเอง และ “ชี้นาํ ” การเรี ยนรู ้ในลักษณะของ mentor และ
พัฒนา “วิธีวิทยาในการสอน” ให้เพิ่มการมี “ปฏิสมั พันธ์” กับผูเ้ รี ยน
6. “อาศัย” เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผเู ้ รี ยน “เข้าถึง” ความรู ้ได้แบบไม่มีขีดจํากัดว่าต้องเรี ยน
เฉพาะในห้องเรี ยน หรื อต้องเรี ยนจากครู เท่านั้น
7. “สร้างผูเ้ รี ยน” ให้รู้จกั คิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุมีผล มีจิตวิจยั ใช้ขอ้ มูลในการแก้ปัญหาหรื อ
พัฒนา
8. “พัฒนาตนเอง” ให้ศึกษาและเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รู ้จกั เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้
ร่ วมกับผูอ้ ื่น และยึดมัน่ ในหลักบูรณาการความรู ้แบบสหวิทยาการ
หากครู เข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงของโลกแห่งการเรี ยนรู ้และปรับตัวให้เข้ากับปั จจัยที่
เปลี่ยนแปลงนั้น ก็จะสามารถพัฒนาเป็ น “ครู มืออาชีพ” ที่เพรี ยบพร้อมได้รับการยอมรับสามารถสร้าง
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“ผลผลิตอันมีคุณภาพและมีคุณค่า” ทําให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าทั้งต่อตนเอง อาชีพ สถาบัน และ
ประเทศชาติได้อย่างแน่นอน
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* สุ ทธิพร จิตต์มิตรภาพ. 2553. การเปลี่ยนแปลงโลกของการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาสู่ “ครู
มืออาชี พ” ใน สุ ดาพร ลักษณี ยนาวิน (บรรณาธิการ). 2553. การเรียนรู้ส่ ู การเปลีย่ นแปลง. สมาคม
เครื อข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรอุดมศึกษาแห่ งประเทศไทย. สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ.
** ปัจจุบนั ศาสตราจารย์ น.พ. สุ ทธิพร จิตต์มิตรภาพ.ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาวิจยั แห่งชาติ

