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บทคดัย่อ 
การปฏิรูปตนเองเป็นกลไกส าคญัสู่การเป็นครูมอือาชีพส่งผลต่อการปฏิรูป

คุณภาพการศกึษา แนวคดิการจดัการเรยีนรูท้ี่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัจะประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงไรก็คงต้องให้ผู้สอนเป็นส าคัญยิ่งกว่า ผู้สอนคือคนที่ออกแบบและจัด
กจิกรรมการเรยีนการสอนให้เหมาะกบัพฒันาการและธรรมชาติการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่
21 

 

ค าส าคญั: ปฏริปูตนเอง ครมูอือาชพี ทกัษะทีจ่ าเป็น การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
 

Abstract 
 Self-reform is a key for teacher to be professional which help to 
improve the quality of education. While learner-centered approach attempts to 
reach the goal of education, a focus on teacher is much more important. Teacher 
is a designer and a facilitator in learning management and development in the 
21st century.  
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บทน า 
การปฏริูปตนเองเป็นสิง่จ าเป็นที่ช่วยพฒันาศกัยภาพของมนุษย์ให้เกดิการ

เปลีย่นแปลงในหลายๆ ดา้น การมองเหน็สภาพและเขา้ใจตนเองว่าอยู่ในสภาวะใดและมี
เป้าหมายที่ชดัเจนมุ่งมัน่ให้เกดิการเรยีนรู ้ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
โดยทีเ่ริม่จากการพฒันาตนเองแลว้ขบัเคลื่อนสู่ภาคประชาสงัคมในวงกวา้งมากยิง่ขึน้ ครู
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มอือาชพีจงึไมเ่พยีงแค่สอนเก่งหากแต่ตอ้งเตมิเตม็ศกัยภาพสู่ทกัษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่
21  

การเรยีนการสอนยุคปฏริปูมกีารปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ใหม่จากผูส้อนเป็น
ผูใ้หค้วามรูด้ว้ยวธิกีารถ่ายทอดเนื้อหาสาระ มาเป็นการยกระดบัคุณภาพผูเ้รยีนดว้ยการ
เน้นทักษะและกระบวนการที่จ าเป็น การบอกเล่าและถ่ายทอดความรู้โดยตรงจึงลด
บทบาทลงเป็นการเรยีนรูแ้ละลงมอืท าในสิง่ที่จ าเป็น ใกลต้วั และบูรณาการสิง่ทีเ่รยีนเขา้
กบัวถิีชีวิตจรงิได้ การสอนเนื้อหาสาระจึงลดระดบัลงแต่กลบัเพิ่มการเรยีนรู้แทน นัน่
หมายถึง การเรยีนการสอนต้องเปิดโอกาสให้ผูส้อนและผู้เรยีนไดเ้ขา้ใจจุดมุ่งหมายและ
กระบวนการร่วมกนั หากถามว่าจะสอนอย่างไร อาจจะไม่ถูกต้องทัง้หมดเสยีทเีดยีวนัก 
หากแต่ต้องท าความเขา้ใจว่าผูเ้รยีนเขาเรยีนรูอ้ย่างไร การออกแบบกจิกรรมการเรยีนการ
สอนจงึเป็นหวัใจส าคญัของครมูอือาชพี  

 

การเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ท่ีคร ู
หากเรามองว่าสิง่นัน้คอืความทา้ทายใหมแ่ละเป็นโอกาสทีจ่ะท าใหเ้กดิการพฒันา 

การเป็นครูมอือาชีพควรเริ่มจากการปรบัปรุง เปลี่ยนแปลงห้องเรยีนที่รบัผิดชอบให้มี
บรรยากาศทางการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนรูส้กึมแีรงจูงใจในการเรยีน ซึ่งการเปลีย่นแปลงดงักล่าว
ต้องเริ่มจากตัวเราเพื่อปรบัตัวให้เข้ากับกับสิ่งแวดล้อม ทัง้นี้ง่ายกว่าการปรบัเปลี่ยน
สิง่แวดลอ้มและบุคคลรอบขา้งใหเ้ขา้กบัสภาพทีเ่ราเป็น ครมูอือาชพีตอ้งเขา้ใจว่าการทีจ่ะ
ท าใหผู้เ้รยีนมคีุณลกัษณะดงักล่าวจ าเป็นทีจ่ะต้องปรบักระบวนทศัน์ตามหลกัการจดัการ
เรยีนรูแ้ห่งศตวรรษที่ 21 ทัง้ด้านพุทธศิกึษา จรยิศกึษา พลศกึษา และหตัถศกึษา การ
เปลีย่นแปลงสู่การเรยีนรู ้(Transformative learning) ท าใหก้ลา้ทีจ่ะรบัรูแ้ละดงึศกัยภาพที่
มอีอกมาใช้ในการเรยีนการสอน (Nuangchalerm and Prachagool, 2010) ซึ่งมเีทคนิค
บางประการทีจ่ะเสนอใหผู้อ่้านไดน้ าไปปรบัใชใ้นหอ้งเรยีน ดงันี้ 

เทคนิคที ่1 การใช้เสยีงในห้องเรยีนให้มคีวามเป็นธรรมชาติ การใช้เสยีงที่เป็น
ปกตติามธรรมชาตคิวรเป็นเสยีงพูดจาระหว่างครูกบันักเรยีนเชงิบวก เสยีงพูดจาทีเ่รยีบ
ง่ายและให้ความรูส้กึเชงิบวกสามารถกระตุ้นพฒันาการทางสมอง และสรา้งแรงจูงใจใน
การเรยีนรู้ได้ดกีว่าเสยีงพูดที่ปนอารมณ์หรอืการใช้ค าพูดเชงิลบ การพูดเสยีงดงัไม่ใช่
วธิกีารทีด่นีกัเพื่อใหน้ักเรยีนหนัมาสนใจในบทเรยีน แต่กลบัสรา้งความเครยีดและแลดไูม่
มคีุณค่าทีจ่ะเรา้ใหเ้กดิความสนใจไดอ้ย่างต่อเนื่อง นักเรยีนจะแสดงพฤตกิรรมตอบสนอง
ต่อเสยีงและค าพูดที่ปนอารมณ์ของครูผ่านสหีน้าหรอืการแสดงออก ดงันัน้ ครูมอือาชพี
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มกัใชค้ าพูดทีดู่ธรรมดา เรยีบง่าย และใหพ้ลงัทางบวก การชมเชยย่อมดกีว่าการว่ากล่าว
อย่างแน่นอน ครูมอือาชพีก็พงึเรยีนรูก้ารพูดที่มปีระสทิธภิาพ รูจ้กัเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
อยากใหค้นอื่นพดูจากบัเราเช่นไรควรเรยีนรูท้ีจ่ะใช้ค าพดูเช่นนัน้กบัผูอ้ื่นเช่นกนั  

เทคนิคที ่2 การรูจ้กัรอคอยค าตอบ การถามค าถามของครอูาจสรา้งความเงยีบใน
หอ้งเรยีน ครูควรเรยีนรูท้ี่จะรอคอยค าตอบ (Waiting time) ซึ่งปกติความเงยีบจะเป็นสิง่
กระตุ้นให้นักเรยีนได้ขบคดิและตอบค าถาม ครูอย่าเร่งรบีถามและตอบค าถามเอง โดย
ส่วนใหญ่มกัใชเ้วลาในการรอคอยค าตอบประมาณ 10-15 วนิาท ีการถามค าถามจะช่วย
กระตุน้กระบวนการคดิของนกัเรยีน นอกจากนี้บ่อยครัง้นกัเรยีนจะเงยีบไมก่ลา้ตอบ หาก
ครูใชค้ าพูดที่ไม่เหมาะสม การโน้มน้าวให้ตอบค าถามอาจร่วมกนัตอบทัง้ชัน้เรยีน หรอื
รายบุคคล และอย่าลมืเสรมิแรงทางบวกเมือ่นกัเรยีนตอบค าถาม เช่น การกล่าวค าชมเชย 
การปรบมอื การแสดงความขอบคุณ ในปจัจุบนัการสือ่สารของหอ้งเรยีนในศตวรรษที ่21 
อาจเชื่อมโยงไปสู่สงัคมออนไลน์ การเติมเต็มจรยิธรรมในการใช้และเสรมิแรงทางบวก
ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์กจ็ะช่วยใหก้ารสื่อสารระหว่างครูกบันักเรยีนดขีึน้ แต่กค็วรแนะน า
ให้นักเรยีนใชอ้ย่างพอเหมาะพอควร และเรยีนรูท้ี่จะสื่อสารกบัเพื่อนในชัน้เรยีนมากขึ้น
ดว้ย 

เทคนิคที ่3 การสื่อสารด้วยภาษาและท่าทาง การยืนนิ่งๆ หน้าชัน้เรียนโดย
ปราศจากเคลื่อนไหวของร่างกาย ยกเว้นลมหายใจก็คงไม่แตกต่างจากการฟงัวทิยุ ซึ่ง
แลดขูาดอรรถรสในการฟงัและเรยีนรูข้องนักเรยีน การสือ่สารดว้ยภาษาทีม่มีคีวามหมาย
ประกอบกบัการเคลือ่นไหว การใชม้อื การสื่อสารความรูส้กึผ่านสหีน้าและสายตาระหว่าง
ครกูบันกัเรยีน ย่อมสามารถตรงึความสนใจและแสดงออกซึ่งความใส่ใจในชัน้เรยีนของครู
มอือาชีพ อย่าลมืว่าดวงตาเปรียบเสมอืนหน้าต่างของดวงใจ การเดินและสื่อสารควร
เป็นไปตามธรรมชาต ิการสบตา (Eye contact) เป็นการตรวจสอบและตดิตามพฤตกิรรม
ของนักเรยีนได้ขณะที่สอน นอกจากนี้ การตบไหล่เบาๆ การหยบิจบัอุปกรณ์การเรยีน 
การยิ้ม การหวัเราะ การเดินเข้าไปพูดคุย ล้วนเป็นเทคนิคง่ายๆ ที่จะเชื่ อมโยงความ
ผูกพันระหว่างกนัและกนั การถ่ายทอดเนื้อหาสาระในบทเรียนก็จะเกิดขึ้นอย่างเป็น
ธรรมชาต ิ 

เทคนิคที ่4 การเขา้ถึงความรู้สกึและพฤติกรรมของนักเรยีน ครูมอือาชพีควรมี
ความไวต่อความรูส้กึและพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของนักเรยีน ความรูส้กึ (Feelings) เป็น
สิง่ทีไ่ปกระตุ้นใหเ้กดิการรบัรูแ้ละตอบสนองออกมาทางพฤตกิรรม  สิง่ทีแ่น่นอนทีสุ่ดคอื
ชัน้เรยีนลว้นมคีวามแตกต่างระหว่างบุคคล เมือ่ไหร่กต็ามทีเ่กดิความขดัแยง้ทางความคดิ
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ของนักเรยีน การท าความเขา้ใจโดยปราศจากอคติจะช่วยให้ครูมอือาชพีสามารถแก้ไข
และจดัการกบัปญัหาได้ ครูควรตัง้สติเมื่อมองเห็นว่าปญัหานัน้ดูเล็กน้อยๆ ครูก็ควรให้
นักเรยีนจดัการกบัปญัหาเหล่านัน้เอง อย่ารบีเขา้ไปมบีทบาทไปไกล่เกลี่ยจนอาจท าให้
นักเรยีนเกดิอคตต่ิอครู ปล่อยใหน้ักเรยีนมโีอกาสเรยีนรูแ้ละจดัการกบัปญัหาโดยตวัเอง
ก่อน หากเห็นว่าปญัหานัน้ลุกลามใหญ่โตขึน้ ครูจงึเริม่เขา้ไปมบีทบาทเป็นคนกลางไกล่
เกลี่ยเพื่อจดัการกบัปญัหานัน้ นอกจากนี้ครูควรสอดแทรกคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
พรอ้มกบัใหน้กัเรยีนไดต้ัง้กฎของชัน้เรยีนร่วมกนั เพือ่ป้องกนัการเกดิปญัหานัน้ขึน้มาอกี 
 เทคนิคที ่5 การใหบ้ทบาทนักเรยีนไดม้สี่วนร่วมในกระบวนการเรยีนการสอน 
การสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วม (Participation) เป็นหลักการพื้นฐานทาง
ประชาธปิไตย เมือ่มสี่วนร่วมกจ็ะเกดิความรูส้กึความเป็นเจา้ของและรบัผดิชอบต่อสิง่นัน้ 
เช่น การให้นักเรยีนไดม้สี่วนร่วมเตรยีมอุปกรณ์การเรยีนการสอน การน าเสนอผลงาน 
การร่วมกนัท าโครงงาน การร่วมกนัผลติสื่อและน าเสนอผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต ฯลฯ 
ซึง่ครมูอือาชพีกต็้องเรยีนรูท้ีจ่ะใหบ้ทบาทแก่นักเรยีนตามโอกาสและความเหมาะสมของ
แต่ละคน 
 การน าหลกัจติวทิยามาปรบัใชเ้พื่อให้นักเรยีนมองเหน็ภาพการเรยีนการสอน
จะช่วยใหเ้ขา้ใจจุดมุง่หมายและกจิกรรมทีต่อ้งท าเพื่อด าเนินการใหบ้รรลุตามทีต่ ัง้ไว ้การ
เปิดเรยีนวนัแรกคอืหวัใจส าคญัของการวางเงือ่นไขและน าไปสู่การสรา้งเป้าหมายร่วมกนั
ระหว่างครกูบันักเรยีน การน าเสนอแผนการเรยีนรูท้ ัง้ภาคการศกึษาจะช่วยวางแผนการ
เรยีนและสรา้งแรงจูงใจในบทเรยีน ครูมอือาชพีมกัให้ความส าคญักบัคาบแรกเสมอ ซึ่ ง
นอกจากจะเป็นการท าใหน้กัเรยีนเขา้ใจในการด าเนินการทัง้หมด กฎ กตกิาการเรยีนการ
สอนควรก าหนดร่วมกนัในวนัแรกของการเปิดภาคเรยีน เปิดโอกาสให้นักเรยีนซกัถาม
ปรบัเปลีย่นทศันคตต่ิอวชิาและกระบวนการเรยีนการสอนร่วมกนัตามสมควร 
 

การสร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้ 
 ครมูอือาชพีมกัสรา้งแรงจูงใจในการเรยีนรูม้ากกว่าแค่การถ่ายทอดความรูจ้าก
ต าราเป็นหลกั สถานการณ์มกัสรา้งให้นักเรยีนรู้จกัแกป้ญัหา เพื่อแข่งขนักบัคนอื่นและ
เอาชนะใจตนเอง การสรา้งแรงขบัภายในจะดกีว่าแค่การส่งเสรมิใหน้ักเรยีนท่องจ าเนื้อหา
สาระ เพราะเป็นการสร้างคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรยีนที่คงทนมากกว่าการจดจ าเพื่อสอบ 
ความกระหายอยากที่จะรู้จะเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนสร้างเครื่องมือและวิธีการสืบ
เสาะหาค าตอบดว้ยตนเอง ซึง่จะมคีุณค่าและความหมายในการเรยีนเพือ่รู ้ 
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 การเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 มุ่งสรา้งแรงจูงใจใฝ่เรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีน พรอ้มๆ กบั
การเสรมิสรา้งทกัษะที่จ าเป็นต่อการพฒันาตนเอง โดยนัยที่ว่าการสรา้งแรงจูงใจในการ
เรยีนรู้ช่วยให้ผู้เรยีนเกดิความกระหายอยากที่มพีลงัทางการใฝ่รู ้ผู้เรยีนจะมคีวามรู้สกึ
อสิระทีจ่ะน าพาตนเองสู่การค้นควา้หาค าตอบ ซึง่การสรา้งแรงจงูใจในการเรยีนจะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการน าตนเอง (Autonomous learner) ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 จึงมกั
เลอืกการให้เครื่องมอืทางการเรยีนรูแ้ละเสรมิแรงจูงใจแก่ผูเ้รยีนมากกว่าแค่การส่งผ่าน
และถ่ายทอดเนื้อหาสาระวิชา (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558) การสร้างแรงจูงใจในการ
เรยีนรู้เป็นปรากฏการณ์ที่สลบัซับซ้อน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการปรบัปรุงพฤติกรรมและ
เทคนิคการเปลีย่นพฤตกิรรมของมนุษย์ วธิกีารเสรมิแรงตามทฤษฎขีอง Skinner (สุรางค ์
โคว้ตระกลู, 2553) ทีน่ ามาปรบัใชใ้นการเรยีนรูม้ ี4 วธิ ี 

1. การเสรมิแรงทางบวก (Positive reinforcement) เป็นการบรหิารรางวลัตอบ
แทนตามผลการปฏบิตั ิเพื่อใหเ้กดิพฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนา เช่น การชมเชยและการยก
ย่อง เมือ่ผูเ้รยีนท างานเสรจ็ตามก าหนด 

2. การเรยีนรูห้ลกีเลีย่งปญัหา (Avoidance learning) เป็นการเสรมิแรงดา้นลบ 
(Negative reinforcement) การเรยีนรูท้ี่เกดิขึน้เพราะผูเ้รยีนไม่สามารถปฏบิตัติามหน้าที่
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย เช่น ครดูุเมือ่ส่งการบา้นชา้กว่าก าหนด การเรยีนรูห้ลกีเลีย่งปญัหาเกดิ
จากสิง่ทีผู่เ้รยีนตอ้งการเลีย่งผลลพัธท์ีไ่มน่่าพอใจ  

3. การยบัยัง้พฤตกิรรม (Extinction) เป็นการเลกิใหร้างวลัเพื่อจุดมุ่งหมายใน
การยบัยัง้พฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคต โดยการลดการเสรมิแรง เช่น ครจูะเลกิ
ใหร้างวลักบัผูเ้รยีนทีท่ าการบา้นเสรจ็ทนัเวลาแต่ผลงานไมเ่รยีบรอ้ย  

4. การลงโทษ (Punishment) เป็นหมายถึงการปรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้เงื่อนไขการให้ผลลัพธ์ที่เป็นลบ  จะช่วยลดหรือยับยัง้พฤติกรรมเป็นการลบ
พฤตกิรรม เช่น การว่ากล่าวตกัเตอืน  

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ที่ครูมืออาชีพสามารถท าได้ คือ 
พยายามใหค้วามสนใจในผูเ้รยีนอย่างแทจ้รงิ การใหค้วามสนใจจะสรา้งพลงัแห่งความหวงั 
ความฝนั และเป็นแรงขบัทีท่ าใหเ้กดิความตัง้ใจมุ่งม ัน่ (Feldman, 2008)  เมือ่ผูเ้รยีนเกดิ
ความรูส้กึและรบัรูว้่ามคีนใส่ใจ การสรา้งบรรยากาศการเรยีนเชงิบวก มกีารเสรมิแรงอย่าง
เหมาะสม รู้จกัให้ก าลงัใจ ใช้สื่อสงัคมออนไลน์ติดตามผู้เรยีน เพื่อสร้างช่องทางในการ
แสดงความรูส้กึและสือ่สารทีห่ลากหลาย 
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การเสรมิแรงทางบวกหรอืการให้รางวลัเป็นวธิีที่ดกีว่าการลงโทษ  การสร้าง
แรงจงูใจในการเรยีนจงึควรเน้นในเรื่องการชมเชย การยกย่อง การใหค้วามช่วยเหลอืแก่
ผูเ้รยีน การมอบหมายงานทีเ่หมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน การใหผู้เ้รยีนได้มสี่วนร่วมในการ
ตัง้เป้าหมายและวธิกีารเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ (Strong, 2011) ดงันัน้ การเป็นครมูอือาชพี
จงึไม่ใช่แค่เขา้ใจเนื้อหาสาระ หากแต่น ากจิกรรมการเรยีนการสอนทีท่ าให้ผูเ้รยีนรูส้กึไม่
น่าเบื่อกบับรรยากาศการเรยีนการสอน การใหผู้เ้รยีนไดช้่วยคดิ ช่วยกนัท า และช่วยกนั
สะทอ้นผลจากสิง่ทีเ่รยีนรู ้จงึควรเปิดใจของผูเ้รยีนก่อนทีจ่ะเสรมิความรูเ้ขา้ไปในชัน้เรยีน 
 

ทกัษะส าคญักว่าความรู้ 
 การเรยีนรูท้ ีม่คีุณค่าและความหมายในสงัคมยุคปจัจุบนัไม่ใช่การท่องจ าเนื้อหา
สาระ หรอืการเรยีนแบบท่องสอบตอบลมื เพราะความรูเ้ปลีย่นแปลงเรว็มากและขยายตวั
ขึ้นอย่างรวดเร็ว การแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารได้รบัผลกระทบจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้ความรู้เปลีย่นแปลงเร็วกว่าอดตีเป็นอย่างมาก (วจิารณ์ พานิช, 2555) 
หากครูยงัคงกระบวนทศัน์การเรยีนการสอนแบบเดมิๆ กม็อิาจทีจ่ะปรบัการเรยีนเปลีย่น
การสอนใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทัง้ตวัผูส้อนและตวัผูเ้รยีนได้  
 การเรยีนการสอนในศตวรรษที่ 21 นี้จึงมุ่งเน้นการสร้างทักษะที่จ าเป็นแก่
ผูเ้รยีนและสรา้งแรงจงูใจใฝเ่รยีนรู ้ซึ่งเป็นทัง้แรงขบัและเครื่องมอืทีจ่ะท าใหเ้กดิการเรยีนรู้
อย่างต่อเนื่อง ทกัษะการเรยีนรูท้ีส่ าคญัในศตวรรษที ่21 โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

 Reading (การอ่าน) เป็นทกัษะทีค่วรฝึกฝนใหเ้กดิกบัผูเ้รยีน เพราะการ
อ่านคอืการเปิดโลกทศัน์ เปิดความคดิ และสามารถสรา้งแรงบนัดาลใจไดอ้ย่างมหาศาล 

 การเขยีน (Writing) เป็นทกัษะที่ช่วยฝึกกระบวนการคดิ การวเิคราะห ์
การสงัเคราะห์ และการสรุปความ และยงัเป็นการแสดงออกซึ่งความรูส้กึ และความคดิ
ผ่านตวัอกัษร 

 คณิตศาสตร์ (Arithmetic) เป็นทักษะการค านวณ รู้จ ักใช้ตรรกะ มี
เหตุผล ซึง่จะท าใหเ้กดิความคดิเชือ่มโยงเหน็ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่ต่างๆ 

 การคดิอย่างมวีจิารณญาณ (Critical thinking) เป็นทกัษะที่ช่วยในการ
วพิากษ์สิง่ต่างๆ ทีม่ากระทบ เนื่องดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศมากมายมหาศาล การเสพ
ข้อมูลจึงต้องอาศัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อประกอบการคิดและตัดสินใจบน
ความถูกตอ้ง แมน่ย า และน่าเชือ่ถอืมากทีสุ่ด  



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่7 ฉบบัที ่1 มกราคม – มถุินายน 2559 

- 72 - 
 

 การสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นทกัษะที่ท าให้โลกเกิดการพัฒนาและ
เปลีย่นแปลงดว้ยแรงบนัดาลของความสรา้งสรรค ์การประดษิฐค์ดิคน้สิง่ใหมท่ าใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงทีน่ าไปสู่ความสรา้งสรรค์ 

 การร่วมมือ  (Collaboration) เป็นทักษะของการท างานเป็นทีม มี
ลกัษณะเป็นเครอืขา่ย เนื่องดว้ยคนยุคใหมม่ศีกัยภาพทัง้จากภายในตนเองและผลกระทบ
ของเทคโนโลย ีท าใหก้ารน าความพเิศษของบุคคลต่างๆ มาร่วมกนัสรา้งสรรค์นวตักรรม
ใหมใ่หก้บัโลก 

 การสื่อสาร (Communication) เป็นทกัษะที่ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ขอ้มลูข่าวสารมปีระสทิธภิาพ ไมว่่าจะเป็นการฟงั การพดู การอ่าน และการเขยีน ซึง่เป็น
ทกัษะพืน้ฐานของมนุษยใ์นการสือ่ความรูส้กึ ความคดิสู่บุคคลอื่นได้ 

การสอนของครูมอือาชพีจงึปรบัเปลีย่นจากเดมิคอืเป็นผู้ถ่ายทอดความรูม้าสู่
การเป็นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรยีนการสอน สามารถส่งเสรมิและสรา้งแรงบนัดาล
ใจใฝ่เรยีนรู ้ทัง้นี้สิง่ทีค่รูสอนคอืทกัษะทีจ่ าเป็นแก่ผู้เรยีนเพื่อใชใ้นการสบืเสาะหาความรู้
และต่อยอดสู่การพฒันาตนเองอย่างสรา้งสรรค์ รวมทัง้เครื่องมอืดา้นการคดิ การใชช้วีติ 
การสือ่สาร และการอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นปกตสิุขในกระแสสงัคมแห่งการเปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเรว็ 
 

ข้อเสนอแนะการปฏิรปูตนเอง 
การเรยีนการสอนในยุคดิจติลัมกีารเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทัง้สภาพสงัคม 

การเรยีนรู้ วิธกีารคิด และการด ารงชีวติที่มคีวามซับซ้อนมากยิ่งขึ้น บทความนี้จึงขอ
เสนอแนะแนวทางการปฏริูปตนเองเพื่อน าไปสู่การยกระดบัคุณภาพการศกึษา ซึ่งสรุป
เป็นประเดน็ไวค้ร่าวๆ ดงันี้ 

1. หลงใหลใคร่รูด้า้นการเรยีนการสอน การพยายามพฒันาตนเองดา้นศาสตร์
และศลิป์การสอนจะท าใหค้รอูยู่ในบรรยากาศของความเป็นวชิาการอย่างสม ่าเสมอ ชอบ
อ่าน ชอบคดิ ชอบเขยีน ชอบพูด และชอบน าความรู้และสิง่ต่างๆ ที่ได้รบัมาปรบัใช้ใน
ห้องเรยีน หมัน่ทบทวนความรู้และท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนจะท าให้ครูรู้สกึ
หลงใหลใคร่รูส้ ิง่ต่างๆ เกีย่วกบัการเรยีนการสอน 

2. รกัและยุตธิรรมกบัผูเ้รยีน ความรกัมกัท าท าใหค้นเรยีนรูท้ ีจ่ะใหอ้ย่างบรสิุทธิ ์
ใจ ปราศจากอคตคิรอบง า การแสดงความรักกบัผูเ้รยีนท าไดง้่ายๆ เช่น การลูบหวั การ
ตบไหล่เบาๆ การยิ้ม การใช้ค าพูดเชิงบวก การชมเชย นอกจากมคีวามรกัแล้วยงัต้อง
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ยุตธิรรมกบัผูเ้รยีนทุกคน ฝึกมองโลกในแง่บวกและต้องมคีวามเชื่อเป็นพื้นฐานว่าผูเ้รยีน
ทุกคนมศีกัยภาพและพรอ้มทีจ่ะพฒันาได ้ทัง้นี้ตามแต่ศกัยภาพความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล 

3. รกัการสอนและพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา การเรยีนรูใ้หเ้ท่าทนักบัผูเ้รยีน
ยุคใหมต่้องใส่ใจคุณภาพการสอน รูจ้กัสบืเสาะคน้ควา้หาความรู ้เทคนิค วธิกีารใหม่ๆ  มา
ปรบัใชใ้นชัน้เรยีน ซึ่งจะช่วยให้ผูเ้รยีนสนุกกบักจิกรรมและผูส้อนยงัไดน้ าความรูใ้หม่มา
ทดลองใชเ้พือ่ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนแต่ละคน 

4. ท าความเขา้ใจปรชัญาการศกึษา เมื่อมองเห็นปรชัญากจ็ะเขา้ใจเป้าหมาย
และวธิกีารที่จะน าไปสู่การยกระดบัคุณภาพการเรยีนการสอน เช่น หลกัสูตรการศกึษา 
กจิกรรมการเรยีนการสอน และการวดัผลประเมนิผล ซึ่งสิง่เหล่านี้เป็นหวัใจส าคญัต่อการ
ออกแบบและพฒันาการเรยีนการสอน 

5. เปลี่ยนความคิด ปรบัความเชื่อว่าการศึกษาที่ดีเริ่มจากคุณภาพครู ครู
เท่านัน้คือที่เปลี่ยนโลก เปลี่ยนสงัคมโดยรวมให้ดีขึ้น เพราะครูคือวศิวกรทางสงัคมที่
วางรากฐานให้กบัสงัคมทัง้ปจัจุบนัและอนาคต หากรากฐานไม่ดีแล้วย่อมน าไปสู่ความ
เสือ่มในทีสุ่ด 

6. เข้าร่วมกิจกรรมทางวชิาการอย่างสม ่าเสมอ เช่น การอบรม การสมัมนา 
การประชุมวิชาการ การเขียนบทความวิชาการ การสื่อสารผ่านเครือข่าย การร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัแวดวงวชิาชพีคร ูและทีส่ าคญัพยายามลดงานทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการ
เรยีนการสอน เพื่อทีจ่ะไดม้เีวลาอยู่กบัชัน้เรยีนและพฒันากจิกรรมการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
ใหส้อดคลอ้งกบัศตวรรษที ่21 

จากข้อเสนอแนะดงักล่าวข้างต้นมุ่งปรบัความคิดของผู้สอนให้ตระหนักถึง
ความส าคญัของการเรยีนการสอน มุง่พฒันาวชิาชพีครเูพื่อน าไปสู่คุณภาพของผูเ้รยีน ซึ่ง
การปฏริูปตนเองสู่การเป็นครูมอือาชพีเริม่จากสิง่ทีท่ าไดด้ว้ยตนเองและปฏบิตัแิบบเรยีบ
ง่าย ขอเพียงมุ่งมัน่และใส่ใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร
การศกึษา การออกแบบและพฒันากจิกรรมการเรยีนการสอน และการวดัผลประเมนิผล 
กลไกการปฏิรูปตนเองทัง้หลายทัง้ปวงเหล่านี้ เริม่ที่การปรบัความคดิของครูและลงมอื
ปฏบิตัทิีห่อ้งเรยีน โดยใหผู้เ้รยีนไดม้สี่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การเขยีน การค านวณ 
การคดิแกป้ญัหา การร่วมมอืกนัท างานผ่านการสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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