การเรียนรูในยุคสมัยหนา1: ตอน คุณลักษณะที่จําเปนของผูเรียนยุคทวีนนี่ (Tweenies)
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ผอ.สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
บทนํา
ในการเปนพลเมืองของสังคม/ เศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Society/
Economy) ซึ่งเปนสังคม/ เศรษฐกิจทีเ่ รากําลังกาวเขาสูนนั้ นอกเหนือไปจาก การมีความรูพื้นฐาน
ระดับอานออกเขียนได (Literacy) แลว ทักษะที่มีความจําเปนและไดรับการกลาวถึงอยางมากใน
ปจจุบัน ไดแก ทักษะในดานการคิด ทักษะในดานภาษาเพื่อการสื่อสารในระดับสากล ทักษะในดาน
การบริหารจัดการกับขอมูล สารสนเทศที่มีอยูมากมายมหาศาล รวมทัง้ ความสามารถในการใช และ
การเรียนรูผานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสื่อสารโทรคมนาคม ที่เรารูจักกันในชือ่ ของไอซีที
(ICT) นั่นเอง ดังนั้น ในการเตรียมความพรอมของผูเรียน/เยาวชน ของเราใหสามารถเติบโตและเปน
พลเมืองที่สมบูรณของสังคม/เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น จึงจําเปนที่จะตองมุงเนนในดานการ
ปฏิรูปการศึกษา ทําใหทั้งผูส อน และผูเรียนเกิดความเขาใจถึงความสําคัญของการปรับเปลี่ยน
วิธีการสอน และการเรียนรูใ หตอบสนองกับสังคม/ เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และรูปแบบการ
เรียนรูในยุคสมัยหนาทีก่ ําลังจะตามมา (next-generation of learning)
บทความนี้ เปนตอนที่ 2 ของบทความเรื่อง การเรียนรูในยุคสมัยหนา ซึ่งในตอนที่ 1 ของ
บทความ (ตอน: อนาคตครูไทย หรือ ครูพนั ธ C) ซึ่งไดนาํ เสนอคุณสมบัติและคุณลักษณะ 8
ประการที่จําเปนอยางยิ่งของครูผูสอนไทย ในการเตรียมพรอมสําหรับรูปแบบ วิธีการสอนและการ
เรียนรูที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป สําหรับ บทความตอนที่ 2 นี้ จะมุงเนนถึง คุณลักษณะที่จําเปนของ
ผูเรียนในอนาคต 8 ประการ ซึ่งเปนคุณลักษณะที่สําคัญสําหรับผูเรียนในการเรียนรูในสิ่งแวดลอม
การเรียนรูแหงอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจาก ตัวผูเรียนเองแลวนั้น ผูสอนหรือผูที่
เกี่ยวของในการจัดการศึกษาเรียนรู ครอบครัว และผูเกีย่ วของทุกฝาย ควรหันมาใหความสําคัญกับ
คุณลักษณะดังกลาว เพื่อรวมกันเตรียมความพรอมสําหรับผูเรียนตอไป

บทความ ความยาว 3 ตอนนี้ เขียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนความพยายามสวนหนึ่งในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท
หรือ คุณสมบัติที่สําคัญของ ครูผูสอน และ ผูเรียนยุคใหม ทั้งนี้เพื่อเนนย้ําถึงความจําเปนในการเตรียมความพรอมของ ครู อาจารย และผูเรียน
เพื่อใหการพัฒนาการศึกษาในบานเราเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผูเขียนยังหวังวาผูที่เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาจะไดใชประโยชนจากแนวคิดในบทความนี้ ในการทบทวนถึง หลักสูตรการเตรียมความพรอมของบุคลากรทางการศึกษา
ที่ไดดําเนินการอยู หรือ จะดําเนินการในอนาคต ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา เรียนรูในบานเราอยางเปน
รูปธรรม ตอไป
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คุณลักษณะที่จําเปนของผูเรียนยุคทวีนนี่ (Tweenies)
ผูเรียนในยุคทวีนนี่ (Tweenies) หมายถึง ผูเรียนที่เกิดในชวงปลายของสหัศวรรษที่แลวถึง
ชวงตนของสหัศวรรษปจจุบัน หากนับอายุแลว คงจะไดแก ผูเรียน/เยาวชนที่มีชว งอายุประมาณ ไม
เกิน 10 ป ซึ่งผูเรียนกลุมนี้ ถือเปนผูเรียนในยุคแหงอนาคต ซึ่งไดรับการมองวา จะมีคุณสมบัติที่
แตกตางจากผูเรียนในยุคที่ผานๆ มาคอนขางชัดเจน ทั้งนี้ เนื่องจากการทีผ่ ูเรียนในกลุมดังกลาวเกิด
มาพรอมกับยุคที่คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพทมือถือ และเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ไดเขามาเปนสวนหนึง่ ของชีวิตประจําวัน การใชงานเครื่องมือฯ ดังกลาวถือ
เปนเรื่องปรกติ โดยที่ผูเรียนกลุมนี้จะรูสึกแปลกใจ หากพูดถึงชวงเวลาของผูคนที่ใชชีวิตโดย
ปราศจากคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต หรือ ไอพ็อด หากจะเปรียบกับปจจุบัน คงเหมือนกับเราที่รูสึก
แปลกใจ เมื่อทราบถึงชวงชีวิตของผูคนที่ปราศจาก โทรศัพท หรือ รถยนต นัน่ เอง นอกจากนี้ผูเรียน
ในยุคนี้ มักจะมีแนวโนมที่จะมองโลกในแงดี ชอบทํางานเปนทีม ชอบการเรียนรูแตมักจํากัดเฉพาะ
ในเรื่องที่สนใจ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการที่เกิดมาในยุคของครอบครัวลูกนอย (fewer Children
family) สงผลถึงการไดรับความเอาใจใสมากขึ้นจากครอบครัว นอกจากนี้ คําขวัญ หรือ สโลแกน
ของผูเรียนยุคทวีนนี่ ไดแก “I , me first, I-Pod, Myself, My own needs” ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง การ
คลั่งไคลกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน ไอพ็อด รวมถึงการที่ผูเรียนในยุคทวีนนี่ จะถือความ
ตองการจําเปน ความถนัด และความสนใจของตนเองเปนสําคัญในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ
นอกจากนี้ ในดานที่เกีย่ วของกับการเรียนรูนั้น ผูเรียนยุคทวีนนี่มกั ใหความสนใจกับการเรียนรูจาก
เครือขาย หรือ จากชุมชน ไมวาจะเปนในลักษณะออนไลน หรือไมก็ตาม โดยเฉพาะกลุมคนที่มี
ความสนใจเดียวกัน ชุมชนรอบตัว มากกวาการเรียนรูจากครูผูสอน
สําหรับคุณลักษณะที่จําเปน 8 ประการสําหรับผูเรียนในยุคทวีนนี่นั้น ไดแก
1) ความรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองในการเรียนรู (Autonomous Learning) หมายถึง
ความสามารถของผูเรียนในการวางแผนการเรียนรูของตนเอง ตั้งเปาหมายการเรียนรูของตน รูจัก
วิธีการในการไปถึงเปาหมายนั้นๆ อยางยืดหยุน ตลอดจนการมีวนิ ัยในการเรียนรูของตนเอง โดยที่
ไมตองใหมีผูใดมาบังคับ รวมทั้ง การมีความเปนผูใหญภายในตนเอง ทักษะประการแรกนี้ ถือวามี
ความสําคัญมากเปนอันดับแรก และเปนทักษะทีต่ องการ การปลูกฝงไมเพียงแตจากครูผูสอน จาก
ระบบการศึกษา หรือ สังคมฯ เทานั้น หากการปลูกฝงทักษะดังกลาวยังตองอาศัยสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกฝงจากครอบครัวเปนสําคัญ
2) ทักษะดานการคิด หมายถึง การที่ผูเรียนสามารถพัฒนา หรือไดรับการฝกฝน ทักษะใน
ดานการคิดอยางมีระบบและสงผล ใหสามารถคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการฝกฝนทักษะ
ดานการคิดนัน้ ประกอบไปดวยการคิดในหลายลักษณะ แตที่สําคัญมากสําหรับผูเรียนในยุคทวีนนี่
ไดแก การพัฒนาทักษะการคิดอยางสรางสรรค (creative Learners) การคิดวิเคราะห (analytical
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thinkers) การคิดไตรตรอง (reflective thinking) รวมทั้ง ทักษะในการคิดแกปญหา (problem
solvers)
3) ทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Collaborators)
หมายถึง การที่ผูเรียนมีความสามารถในการประสานงานกับผูอื่นไดเปนอยางดี มีทกั ษะของการเปน
ผูนํา รวมทั้งการเปนผูตามที่ดี สามารถสื่อสารกับผูอื่นในการดําเนินงานตางๆ เชน การมอบหมาย
งาน การถายทอดความรู ประสบการณ เปาหมายรวมกันใหกับผูรวมงานอื่นๆ ได รวมทั้งการเปน
ผูฟง และ ผูรวมปฏิบัติงานที่ดี โดย ผูเรียนในยุคทวีนนี่ควรไดรับการฝกใหมีทักษะในการเรียนรู
แบบมีสวนรวม (Collaborative Learning) โดยทักษะที่ตอ งมุงเนน ไดแก ทักษะพื้นฐานดานการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
4) ทักษะในการสืบเสาะคนหา (Enquirers) หมายถึง การที่ผูเรียนมีคุณลักษณะของการเปน
นักสํารวจทีด่ ี ชอบที่จะศึกษาคนควาสิ่งตางๆ เพื่อพิสูจนสมมติฐานของตน โดยการสังเกต
เปรียบเทียบความเหมือนความแตกตาง รวมทั้ง การสืบคนเพื่อการศึกษาคนควา ความรู ขอมูล
สารสนเทศที่มีอยูอยางมหาศาลทั้งในปจจุบัน และในอนาคต ทักษะสําหรับการสืบเสาะคนหานี้
ครอบคลุม การที่ผูเรียนจะตองมีทักษะในการเลือกสรร/ คัดกรองสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อให
สามารถคนหาสารสนเทศที่ตองการไดอยางเที่ยงตรง รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ
5) ความกระตือรือรน (active learners) หมายถึง การที่ผูเรียนจะตองเปนผูเรียนในลักษณะ
เชิงรุก กลาวคือ ไมเปนเพียงผูฟง (นิ่งๆ) ทีด่ ีในชั้นเรียน หรือ ในการเรียนลักษณะออนไลน ผูเรียน
เชิงรุก หมายถึงการที่ผูเรียนจะตองเปนผูรวมมือที่ดีของผูเชี่ยวชาญในการเรียนรูดว ยตนเอง สําหรับ
ในการเรียนจากผูเชี่ยวชาญนัน้ ผูเรียนควรใหความใสใจในการเรียนรู (attentive) ศึกษาเนื้อหา รูจกั
ถาม/ตอบคําถามในบริบทที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูที่มีความหมายใหดยี ิ่งขึ้น รวมทั้ง การฝกฝน
ทักษะในดานการแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็น อยางเหมาะสม และ ถูกกาลเทศะ
6) ทักษะพื้นฐานดานไอซีที (ICT skills) ในที่นี้ ไมไดหมายเฉพาะถึง การที่ผูเรียนมีทักษะ
พื้นฐานในดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรปฏิบัติการ หรือโปรแกรมสํานักงานเทานั้น หากหมาย
รวมถึง การที่ผูเรียนสามารถดูแลรักษาเครื่องมือและ/หรือระบบตางๆ ไดในระดับพืน้ ฐาน
(maintenance) นอกจากนี้ ยังหมายถึง ความสามารถของผูเรียนในการใช เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และสื่อสารโทรคมนาคมหรือไอซีที (ICT) ในการเรียนรูอ ยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุม ทักษะ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ อันไดแกทกั ษะในการสืบคน (search skills) ทักษะในดานการใชเครื่องมือ
ติดตอสื่อสารผาน ICT และ/หรือ ทักษะในการเลือกใชซอฟตแวรที่เหมาะสม เปนตน
7) ทักษะในดานการใชภาษาสากล (Second Language Skills) หมายถึง การพัฒนาผูเรียน
ใหมีทักษะ ความรู และความสามารถในการใชภาษาที่สอง ซึ่งหมายถึง ภาษาที่ไมใชภาษาแม หรือ
ภาษาหลักของสังคมที่ตนอาศัยอยู ในระดับที่สามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี สําหรับ
ผูเรียนในยุคทวีนนีน่ ั้น ภาษาสากลสําหรับบานเราที่ถือไดวาสําคัญมากที่สุด ไดแก ภาษาอังกฤษ
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นั่นเอง เพราะถือเปนภาษาสากลที่ไดรับการนําไปใชอยางแพรหลายมากที่สุดในโลกอินเทอรเน็ต
ดังนั้น ในการเตรียมความพรอมของผูเรียนสําหรับการเรียนรูในยุคสมัยหนานั้น ควรมีการ
เตรียมพรอมผูเรียนในดานภาษาอังกฤษ
8) ความสนใจในวัฒนธรรม (Engaged with Cultural) และ ความตระหนักถึงความเปนไป
ในโลก (World Awareness) คุณลักษณะขอนี้ หมายถึง การที่เราจะตองปลูกฝงใหผูเรียนเปนผูทใี่ ส
ใจและเห็นคุณคาในวัฒนธรรมของตนเอง อยางนอยในระดับที่เพียงพอที่จะทําใหรูจักตนเอง รูจัก”
ราก” หรือ ประวัติศาสตรของตนเอง และสังคมที่อาศัยอยู (self-identity) ทั้งนี้เพื่อจะไดสามารถ
เปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกตางกับสังคม/โลกรอบตนเองได โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคแหง
โลกาภิวัฒน (Globalization) ซึ่งการเชื่อมตอกันบนโลกสามารถเกิดขึ้นไดภายในพริบตานั้น ความ
แตกตางทางวัฒนธรรมนับวันจะนอยลงทุกที การที่พลเมืองในสังคมใด สามารถที่จะคงไวใน
วัฒนธรรมที่ดขี องตนเองไวได ในขณะเดียวกันก็สามารถเปดรับวัฒนธรรมและความเปนไปในทาง
ที่ดีของโลกภายนอกไดนนั้ ก็จะทําใหสังคมนั้นมีความไดเปรียบสังคมที่ไมรูจักเห็นคุณคาใน
วัฒนธรรมของตนเอง และคอยที่จะรับเอาวัฒนธรรมของคนอื่นๆ เขามาเพียงทางเดียว
บทสรุป
ในตอนสองของบทความนี้ ไดกลาวถึง คุณลักษณะที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับผู
เรียนรูในยุคสมัยหนา (next-generation of learning) โดยไดแนะนําถึง คุณลักษณะพึงประสงค 8
ประการ ของผูเรียนในอนาคต ทั้งนี้เพื่อใหผูเกี่ยวของทุกฝาย ไมจํากัดเฉพาะ ครูผูสอน หรือ
สถาบันการศึกษา แตหมายรวมถึง ตัวผูเรียนเอง ครอบครัว และ สังคมไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของคุณลักษณะ / ทักษะฯ ทัง้ หมดที่ไดกลาวมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณลักษณะ/ ทักษะ ลําดับที่ 1
และลําดับที่ 8 กลาวคือ ทั้งในเรื่องของ ความรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองในการเรียนรู ซึ่งตองการ
การฝกฝน และเรียนรูจ าก ตนแบบ หรือ จากตัวอยางที่ชดั เจน ไมวาจะเปน คนในครอบครัว
ครูผูสอน สังคม ฯลฯ และคุณลักษณะ/ ทักษะของการรูจักวัฒนธรรมตนเองของผูเรียนในอนาคต
ในการตระหนัก รูคุณคา และ หวงแหนในความเปนไทย (Thainess) ไปพรอมๆ กันกับการรับรู ถึง
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
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