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บทคัดย่อ
การศึกษาเป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพประชากรของประเทศ การ

จัดการศึกษายุคใหม่จึงมีเป้าหมายเพื่อฝึกให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดมากกว่าใช้ความจำา ไม่เน้นการสอบ
ให้ได้คะแนนสูงๆ แต่เน้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
การเรยีนการสอน คณุภาพของผูส้อนจงึเปน็ปจัจยัสำาคญัของความสำาเรจ็ทางดา้นการศกึษา บทบาทของ 
ผู้สอนจะเปลีย่นไปโดยทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูช้ี้แนะ อำานวยความสะดวกในการเรยีนรู ้กระตุน้และสรา้งแรงจงูใจ
ให้ผู้เรียนสนใจในการเรยีนรู ้ควบคู่กบัคุณธรรม ด้วยความเขา้ใจในความแตกตา่งของผูเ้รยีนแตล่ะยคุสมยั 
ปรบัเปลีย่นพฤติกรรมการสอนใหก้ลายเปน็ผูส้อนพนัธุใ์หม ่ทีต่อ้งใชท้กัษะจากมมุมองครโูคช้ มมุมองครู
ยุคอัลฟ่า และเปิดมุมมองสำาหรับผู้สอนทุกคนกับ All Teacher ประกอบด้วย ทัศนคติ การเป็นผู้นำา และ
การเรียนรู้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวิวัฒน์การสอนหรือการพัฒนาการสอนให้ดีขึ้นนั่นเอง 

คำ�สำ�คัญ: วิวัฒน์การสอน ผู้สอนพันธุ์ใหม่ มุมมอง All Teacher

Abstract
 Education is a crucial tool for developing and improving the quality of population in 

the country. Modern education management, therefore, aims to practice students enhancing 
their thinking skills rather than memory. Teaching students to think critically and giving them 
the opportunity to participate in the process of teaching and learning design are focused on.  
The qualified teacher is one of necessary factors for educational success. The role of  
teachers was changed to be as a guide or a facilitator who encourages and motivates 
learners to be interested in learning together with morality as well as understanding the  
differences of learners in each different period of time to adjust traditional teaching behaviors 
in order to be new breed of teachers who apply their skills from the perspective of a coach, 
a teacher for generation alpha and also opening a point of view with All Teacher, consisted 
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บทนำา
ท่ามกลางความสำา เร็จของผลผลิต

ทางการศึกษาแต่ละรุ่น ซึ่งครั้งหนึ่ง พวกเขาเคย
เดินเข้ามาในสถาบันการศึกษาและเดินกลับออก
ไป พร้อมกับชื่อที่เรียกแทนตัวว่า “บัณฑิต” เป็น
ช่วงเวลาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข และอบอวล
ด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับความสำาเร็จ ทำาให้หวนนึกถึงภาพที่เป็นความ
คุ้นชินทุกครั้งที่เปิดภาคการศึกษา นั่นคือ การ
มีนักศึกษาใหม่หมุนเวียนเข้ามาเข้าสู่ระบบการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้สอนส่วนใหญ่
ยังคงเป็นคนเดิม สอนรายวิชาเดิม ใช้วิธีการ
สอนแบบเดิมๆ โดยมีนักศึกษาเก่าทยอยสำาเร็จ
การศึกษาด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ
เดิมในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยมรสุมแห่งการ
เปลี่ยนแปลงทุกมิติ นโยบายการศึกษาในยุค  
Thailand 4.0 จึงให้ความสำาคัญกับทรัพยากร
มนษุย ์เพราะเปน็ทัง้แหลง่ความรู ้และกำาลงัสำาคญั
ในการขบัเคลือ่นประเทศ โดยเปน็ผูท้ีน่ำาความรูไ้ป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ระบบการศึกษาของประเทศ
จำาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
นโยบายดังกล่าว เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือ 
สำาคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ
ประชากรของประเทศ (นพรตัน์ มศีร ีและอมรนิทร ์
เทวตา, 2561) สถาบันการศึกษาจึงจำาเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทให้สามารถตอบโจทย์ใน
การสร้างคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการสร้าง
ประสบการณ์ สมรรถนะ การสร้างทักษะด้าน
ต่างๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมปรับ
กระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา โดย

ไม่เน้นการผลิตบัณฑิตเท่านั้น แต่ต้องให้เกิดการ
พัฒนา และยกระดับศักยภาพทักษะปฏิบัติ เพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กับคนทำางาน (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 
2562) ซึง่ในการสรา้งคนทีเ่ปีย่มดว้ยคณุภาพเพือ่
รองรับความเปลี่ยนแปลงที่กำาลังเกิดขึ้น จะสำาเร็จ
ลุล่วงอย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ได้ หากปราศจาก
ฟันเฟืองชิ้นสำาคัญในขับเคลื่อนระบบการศึกษา
โดยเฉพาะผู้สอน

คุณภาพของผู้สอนจึงเป็นปัจจัยสำาคัญ
ของความสำาเร็จทางการศึกษา ซึ่งนับจากนี้ไป  
ผู้สอนจะไม่ได้มีหน้าที่เพียงสอนหนังสือเพื่อให้
ความรู้ต่อผู้เรียนเท่านั้น แต่จะเป็นผู้ที่มีบทบาท
สำาคัญในการเป็นนักออกแบบการสอน เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำาเป็นอย่างต่อเนื่อง โดยทำา
หน้าที่เป็นผู้อำานวยความสะดวกในการเรียนรู้  
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ เรียน ด้วยการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ได้ลงมือปฏิบัติ และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จนทำาให้
ผู้เรียนสามารถนำาองค์ความรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการ
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลผลิต ช้ินงาน และ
นวัตกรรม (พาสนา จุลรัตน์, 2561) นอกจากนี้ 
ยังต้องฝึกให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดมากกว่าการ
ใช้ความจำา ไม่เน้นการสอบเพื่อให้ได้คะแนนสูงๆ  
หรือเรียนให้ได้เกรดดีๆ แต่ควรเปิดโอกาสให้ 
ผู้เรยีน รว่มออกแบบการเรยีนการสอน โดยกระตุน้
ให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพของตนเอง ในการแสวงหา
ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
อย่างมีขั้นตอน (เอกนฤน บางท่าไม้. 2561) ซึ่ง
ความรู้ที่ได้มาควรเป็นความรู้ที่ถูกต้อง ทันต่อ
เหตุการณ์ และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

of attitude, leading and learning, all of which are the beginning of teaching evolution or  
improving teaching.
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ด้วยความตระหนักว่า ความรู้ไม่ได้อยู่เฉพาะใน
ห้องเรียน แต่ความรู้เกิดขึ้นตลอดเวลาในโลกแห่ง
ความเป็นจริง

บทความนี้ จึงต้องการนำาเสนอให้เห็นว่า 
ผู้สอนมีความสำาคัญอย่างย่ิงต่อระบบการศึกษา 
เริ่มต้นจากตัวผู้สอนเห็นคุณค่าของตนเองซึ่ง
เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำาคัญของระบบการศึกษา 
ปรบักระบวนทัศน์เกีย่วกบัการจดัการศกึษา เขา้ใจ
บริบทและยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
เข้าใจผู้เรียนให้มากขึ้น ยอมปรับลดบทบาทของ
ตนเองลง พรอ้มเปลีย่นตวัเองเปน็ผูส้อนพนัธุใ์หม ่
เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เช่น จากทักษะครูโค้ช และ
ทักษะครยูคุอลัฟา่ เปดิใจยอมรบัสิง่ใหม ่ทำาหนา้ที่
อนัเต็มเป่ียมดว้ยจิตวญิญาณของคร ูอนัเกดิจากใจ  
ไม่ใช่สมองที่มุ่งให้แต่ความรู้ซึ่งตีค่าเป็นระดับ
คะแนน โดยปรับทัศนคติของตนเองให้ยอมรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงของโลก มีความเป็นผู้นำาทาง
วิชาชีพ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ทั้งหมดนี้ 
คือมุมมองของ All Teacher

ฟันเฟืองสำาคัญของเครื่องจักร
ทางการศึกษา

หลายคนคงเคยได้ยนิคำากลา่วทีว่า่ อาชีพ
ครูเหมือนกับเรือจ้าง มีหน้าที่ให้ความรู้และอบรม
สั่งสอนเพื่อส่งศิษย์ให้ไปถึงฝั่ง แต่ความเป็นครูใน
ทุกวันนี้มีความยากขึ้น เพราะสำาหรับเด็กยุคใหม่ 
ความรูน้ั้นสามารถหาได้จากแหลง่ตา่งๆ มากมาย 
ทุกวันนี้ครูจึงไม่ใช่เพียงผู้ให้ความรู้ แต่ต้องเป็น
ผู้ที่แสวงหาความรู้ได้ดี ถ่ายทอดทัศนคติเชิงบวก 
การคิดวิเคราะห์ ความดีงาม และสามารถก้าว
ทันความเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  
(Disruptive Technology) โดยถา่ยทอดองค์ความ
รู้ได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งต้องสามารถพัฒนาชิ้นงาน
ต่างๆ ไปพร้อมๆกับผู้เรียน เป็นทั้งครู เป็นทั้ง 

พี่เลี้ยง และเป็นเพื่อนในบางเวลา สามารถให้คำา
แนะนำา ให้ข้อคิด แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตและ
การทำางานใหแ้ก่ผู้เรยีน เปน็ผู้มคีณุธรรม จรยิธรรม
ให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน จึงจะสามารถ
เป็นเรือยนต์รับจ้างที่ดีในยุคปัจจุบันได้ (สุรเกียรติ์ 
เสถียรไทย, 2562) การศึกษายุคใหม่จึงต้องเริ่ม
ด้วยการปฏิวัติมุมมองที่มีต่อผู้เรียน ซึ่ง ดร.รุ่ง  
แกว้แดง (อา้งถงึใน พชัราภรณ ์ผอมสวสัดิ,์ มปป.) 
กล่าวว่า ในอดีต “ผู้เรียน” เป็นวัตถุดิบที่ถูกส่งเข้า
มาสู่เครื่องจักรทางการศึกษาซึ่งหมายถึงสถาบัน
การศึกษา จนกระทั่งได้ผลผลิตที่เป็นบัณฑิต 
ออกมา มุมมองที่มีต่อผู้เรียนจึงควรปรับเปลี่ยน
ใหม่ โดยมองว่า ผู้เรียนคือผู้เป็นที่รักของเรา เป็น
ผู้ท่ีมีสติปัญญา มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับ
ต่างๆได้ เป็นผู้มีสิทธิได้รับบริการทางศึกษาที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการและความ
ถนัดของเขา สุดท้ายผู้เรียน คือ ตัวเราเอง และคน
ทุกคนในสังคมที่ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา 

 จากมุมมองต่อผู้ เรียนที่ เปลี่ยนไปนี้  
จะเหน็ไดว้า่ ผูส้อน กค็อืผูเ้รยีน ทีต่อ้งเรยีนรูค้วาม
เปลี่ยนแปลงในสังคม พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสอนโดยใช้ศิลปะการสอนหลาก
หลายรูปแบบอย่างมีกระบวนทัศน์ ตั้งต้นปฏิวัติ
การสอน โดยการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพนัน้ ผู้สอนจำาเปน็ตอ้งมคีวามรูค้วาม
เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของการจัดการ
ศึกษา มีความรู้ด้านศาสตร์การสอนสามารถนำา
ไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนด โดยใช้ศิลปะ
การสอนทำาให้การสอนสนุก มีชีวิตชีวา เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ราบรื่น 
และมีความสุข (พิริยะ ตระกูลสว่าง และคณะ, 
2555) ผู้สอน จึงเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำาคัญ
ของเครื่องจักรทางการศึกษา ที่ผ่านมาผู้สอนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนการสอน แต่ในยุคปัจจุบัน
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ความรู้และเรื่องราวต่างๆ สามารถค้นคว้าเรียนรู้ 
ได้ด้วยตัวเอง ทำาให้โลกแคบลง ผู้สอนจึงไม่ใช่
ศูนย์กลางของความรู้ แต่ความรู้มีอยู่รอบตัว บาง
เรื่องผู้สอนรู้ ผู้เรียนไม่รู้ บางเรื่องผู้เรียนรู้ ผู้สอน
ไม่รู้ และบางเรื่องไม่มีใครรู้ ผู้สอนและผู้เรียนต้อง
เรียนรู้ไปด้วยกัน บทบาทหน้าที่ของผู้สอนตั้งแต่
อดีตที่ผ่านมา  คือการแนะนำา  แนะ คือ  สอน ให้
ความรู้ ซึ่งผู้สอนต้องมีทักษะในการถ่ายทอดและ
หาความรูเ้พิม่เติมใหต้นเองอยูเ่สมอ นำา คอื ทำาตวั
เป็นแบบอย่างที่ดี หากเฟืองตัวนี้ทำาหน้าที่ได้ดี 
เครื่องจักรก็จะสร้างผลผลิตที่ดี และมีคุณภาพที่
ดีเช่นกัน

ผู้สอนพันธุ์ใหม่ 
ผู้ สอน เป็ นองค์ ป ระกอบสำ าคัญ ใน

กระบวนการขดัเกลาทางสงัคม ซึง่ถกูคาดหวงัจาก
สังคมว่า จะเป็นผู้สร้างให้สมาชิกเป็นทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีคุณภาพของสังคม การเป็นผู้สอนที่ดี
นั้น ต้องมีคุณลักษณะบางประการที่แตกต่างจาก
ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ยิ่งเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า
ด้วยความเร็วสูง ส่งผลให้รูปแบบการทำางานใน
อาชีพต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้ที่
เก่ียวขอ้งกบัระบบการศกึษาจงึต้องวางแผนเตรยีม
การรับมืออย่างทันท่วงที ผู้สอนพันธุ์ใหม่จึงควรมี
คณุลกัษณะสำาคญั ดังนี ้(ชุตมิา ธรรมรกัษา, มปป. 
; วิไลลักษณ์ ลังกา, 2559) 

1. มีจิตสำานึกและวิญญาณความเป็นครู 
ศรัทธาต่ออาชีพครู เห็นคุณค่าของตนเอง และ 
เชื่อมั่นว่าตนเองนั้นสามารถเป็นครูที่ดีได้ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่าง
เต็มศักยภาพ ออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ มีวิธีการวัด
ประเมินผลหลากหลายรูปแบบ 

3. เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นโค้ช 
หมัน่สงัเกตความโดดเดน่ของผูเ้รยีนในแงม่มุตา่งๆ 
ชี้แนะให้เขาเข้าถึงความรู้ที่มีอยู่อย่างไร้พรมแดน 
ร่วมสร้างจินตนาการ และพัฒนาความคิดความ
เขา้ใจตามทีผู่เ้รยีนและผูส้อนออกแบบรว่มกนั โดย
ใช้เทคโนโลยีหลากหลาย

4. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ปิดกั้น
โอกาสในการเรียนรู้ของตนเอง เชื่อมั่นว่ามนุษย์
เกิดมาพร้อมกับศักยภาพที่พร้อมจะพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีได้ 

จากคุณลักษณะดังกล่าวจะเห็นว่า ผู้
สอนพันธุ์ใหม่ต้องเปลี่ยนบทบาทจากที่เคยเป็น
อย่างสิ้นเชิง ผู้สอนที่ปรารถนาดีต่อผู้เรียน แต่
ยังใช้วิธีสอนแบบเดิมๆ ไม่ใช่ผู้ที่ปรารถนาดีต่อ
ผู้เรียนอย่างแท้จริง ควรปรับเปลี่ยนบทบาทของ
ตนเองจากผู้สอน ไปเป็นผู้ฝึกหรือผู้อำานวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ สอนให้น้อย มุ่งเน้นให้เกิด
การเรียนรู้อย่างเข้าใจด้วยการลงมือปฏิบัติให้
มากๆ (พนมนคร มีราคา, 2560) พึงระลึกเสมอ
ว่า ก่อนที่เราจะชี้ทางออกจากอุโมงค์ให้ผู้อื่น เรา
ตอ้งออกจากอโุมงคใ์หไ้ดก้อ่น แสงสวา่งจากปลาย
อโุมงคจ์ะทำาใหม้องเหน็เสน้ทางและโอกาสในการ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ เห็นประโยชน์จากการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองโดยยึดผู้เรียนเป็น
สำาคัญ ซึ่งนี่คือเป้าหมายของการวิวัฒน์การสอน 
คำาว่า วิวัฒน์ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองหรือ
การพัฒนาให้ดีขึ้น การวิวัฒน์การสอนจึงหมายถึง 
การพฒันาการสอน ทำาใหก้ารสอนดขีึน้ มคีณุภาพ
มากขึ้น ซึ่งในการวิวัฒน์การสอนผู้สอนจะกลาย
เป็นผู้สอนพันธุ์ใหม่ที่มีความพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก โดยที่
ผู้สอนพันธุ์ใหม่สามารถประยุกต์ใช้ทักษะจาก 3 
มุมมอง คือ มุมมองครูโค้ช มุมมองครูยุคอัลฟ่า 
และมุมมองสำาหรับผู้สอนทุกคนกับ All Teacher
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1. ครูโค้ช (Coach Teacher)
ผู้สอนพันธุ์ใหม่มีบทบาทเป็นทั้งครูและ

โค้ช ซึ่ง โค้ช มาจากคำาว่า Coach คือ ครูฝึก ซึ่ง
เป็นท่ีรู้จักกันดีในแวดวงกีฬา คำาว่า Coach มา
จากภาษาฝร่ังเศส หมายถงึยานพาหนะขนสง่ผูค้น
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หน้าที่หลักของโค้ช คือ 
ช่วยให้ผู้เล่นทุกคนในทีมดึงศักยภาพสูงสุดของ
ตนเองออกมาใช้ในการแข่งขัน โค้ชเปรียบเสมือน
หางเสือเรือที่ต้องขับเคลื่อนนักกีฬาตลอดระยะ
เวลาการเดินทางจนถึงจุดหมายปลายทาง ยิ่งโลก
พัฒนาไปเร็วเท่าใดครูที่เป็นโค้ชยิ่งมีความจำาเป็น
มากขึน้เทา่นัน้ การสอนให้เด็กเปน็คนดี มคีณุธรรม
จริยธรรม เป็นสิ่งที่โลกออนไลน์ไม่สามารถทำาได้  
ผูส้อนพนัธใ์หมจ่งึตอ้งกา้วพ้นจากกรอบเดิมๆ เห็น
ประโยชน์สูงสุดท่ีจะเกิดในตัวผู้เรียน จำาเป็นต้อง
ปรับกระบวนทัศน์การสอน ครูโค้ชควรมีความรู้
ทางวิชาการที่แม่นยำา มีมุมมองต่อการเรียนรู้ใน
ลักษณะที่เป็นวิถีความคิด (Growth mindset) 
ตอ้งฝกึฝน เรยีนรูแ้ละพัฒนาทกัษะการเปน็ครโูคช้
อยา่งต่อเน่ืองไมม่ทีีส่ิน้สดุ (ดวงทพิย ์สวสัดีจนัทร,์  
2556: เพลินตา พรหมบัวศรี และ อรพิน  
สว่ า งวัฒนเศรษ ฐ์ ,  2560 ;  ธี ระ เกี ยร ติ   
เจริญเศรษฐศิลป์, 2561 ; วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์, 
2562)

1.1 หน้�ที่ของครูโค้ช

คนส่วนใหญ่มักจะคุ้นเคยกับคำาว่า โค้ช 
ในฐานะคนควบคุมดูแลนักกีฬา โดยเฉพาะระดับ
ประเทศหรือระดับโลก แต่ปัจจุบันโค้ชเป็นที่รู้จัก
ในฐานะโค้ชในการใช้ชีวิต (Life coach) อีกด้วย 
ที่จริงแล้วโค้ชมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ช่วยให้
ผูร้บัการโคช้เปลีย่นแปลงตวัเองไปสูเ่ปา้หมายทีต่ัง้
เอาไว้ ทั้งเป้าหมายชีวิตส่วนตัวและการงาน โค้ช 
(Coach) คือ ครู หรือเพื่อนร่วมทาง ที่ใช้ทักษะ
เฉพาะของการโค้ช (Coaching skills) กระตุ้น
ให้ผู้รับการโค้ชเกิดกระบวนการเรียนรู้จากภายใน 

เพื่อพัฒนาและแสดงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ เรียนรู้ 
หาคำาตอบ และตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งโค้ชจะไม่
ได้สั่งสอนเหมือนครู และโค้ชจะเชื่อมั่นใจความ
สามารถ ใหก้ำาลงัใจ กระตุน้ และเคยีงขา้งผูร้บัการ
โค้ช เพื่อให้เขาไปถึงเป้าหมายในชีวิตด้วยตัวเอง  
โดยใช้กระบวนการโค้ชช่วยให้ผู้รับการโค้ชพัฒนา
ตนเองไปจนถึงจุดสูงสุดอย่างก้าวกระโดด เพิ่ม
ความมัน่ใจและเหน็คณุคา่ในตนเอง และปลดลอ็ค 
ความกลัวที่อยู่ภายใน ดึงเอาศักยภาพที่มีออกมา
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (ธาดา เศวตศิลา, 2562) 
และจากพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องเดก็ยคุใหมท่ีก่ลา้
ตัง้คำาถามและเรยีนรูส้ิง่ตา่งๆ ดว้ยตนเอง บทบาท
ของผูส้อนนัน้มคีวามสำาคญัลดลง แตถ่กูแทนทีด่ว้ย
การเป็นโค้ชในการเรียนการสอน โค้ชที่ไม่ใช่แค่
คอยแนะนำาวิชาการอยา่งเดยีว แตจ่ะตอ้งถา่ยทอด
ทักษะด้านอารมณ์ด้วย (สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, 
2562) โค้ชที่ดีจึงควรมีทักษะที่จำาเป็นสำาหรับ
การโค้ชให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพของเขาออกมาใช้ให้
มากที่สุด จึงนับว่าเป็นผู้ประสบความสำาเร็จใน
การเป็นโค้ช

1.2 ทักษะของครูโค้ช

โคช้เทดิทนู ไทศรวีชิยั (อา้งถงึใน ขตัพนัธ ์
ชุมนุสนธิ์, 2562) แห่งสถาบันโค้ชไทย กล่าวว่า  
บุคคลที่จะเป็นโค้ชที่ดี ควรมีทักษะที่จำาเป็น
ตามคุณลักษณะของโค้ชในอุดมคติ คือ เชื่อมั่น
ในศักยภาพของผู้อื่น ลดอัตตาของตนเพื่อผู้อื่น  
ไมค่ำานงึถงึประโยชนข์องตวัเอง ใหค้วามสำาคญักบั
ผูอ้ืน่โดยใหเ้ขาเปน็ศนูยก์ลาง ไมใ่ชก้ารรบัรูข้องตน
พพิากษาผูอ้ืน่ ชว่ยใหเ้ขาเกดิการเรยีนรูโ้ดยตวัของ
เขาเอง ไม่จมอยู่กับปัญหาแต่มุ่งหาทางแก้ปัญหา 
ใช้ทักษะในการฟังและถาม แต่ไม่ใช้การสั่งให้ทำา
ตาม ใหค้วามรกักอ่นทีจ่ะใหค้วามรู ้ใชก้ระบวนการ
นำาบริบทเสมอ กระตุ้นความคิดอย่างสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดปัญญา และเปลี่ยนตนเองก่อนที่จะ
เปลี่ยนคนอื่น
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จากภาพประกอบ 1 สรปุได้วา่ ทกัษะของ
ครูโค้ช จะประกอบด้วยปัจจัยที่สำาคัญ 3 ประการ 
ดังนี้

1. Myself หรือ ตนเอง ในที่นี้ หมายถึง  
ตัวผู้สอน ทักษะของครูโค้ชต้องเริ่มจากการให้
ความรกักบัผูเ้รยีน ยอมเปลีย่นแปลงตนเอง ลดการ 
เหน็ตวั ไมเ่นน้ผลประโยชน์ของตนเอง ไมตั่ดสนิคน
อื่น ไม่เน้นการใช้คำาสั่ง แต่รับฟังผู้เรียนให้มากขึ้น 

 2. Yourself หรือ ตัวเธอ ในที่นี้หมายถึง  
ผู้เรียน ทักษะที่ครูโค้ชควรมีต่อผู้เรียนคือต้อง
เชื่อมั่นว่าผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพ ให้ผู้เรียนเป็น
จุดศูนย์กลาง และให้เขาเป็นผู้เลือกการเรียนรู้
ด้วยตนเอง

3. Method หรอื วธิกีาร ซึง่เปน็การเรยีน
รู้ร่วมกันระหว่าง Myself (M) และ Yourself (Y) 
โดยครูโค้ชจะร่วมแก้ปัญหา ร่วมเรียนรู้ไปพร้อม
กับผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิด ตัดสินใจ 
ในการแก้ปัญหาและหาทางออกร่วมกัน เน้น
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนอย่างลึกซึ้งและเข้าใจ

2. ครูยุคอัลฟ่า
จากการศกึษาความแตกตา่งของกลุม่คน 

ในแต่ละยุคสมัย ทำาให้คาดการณ์ได้ว่า อีกไม่ก่ีปี
ข้างหน้า เด็กในยุค Generation Alpha หรือ เด็ก
เจน อัลฟ่า (Gen Alpha) กำาลังจะเติบโตมาเพื่อ
เปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยบุคลิกลักษณะท่ีแตกต่าง
จากเด็กรุ่นก่อนๆ ไม่ว่าจะเป็นความเฉลียวฉลาด 
ความเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยึดติดอุปกรณ์
ดิจิทัลจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต อันจะส่งผล 
ให้เด็กส่วนใหญ่มีความอดทนต่ำาลง รอคอยไม่
ค่อยได้ เป็นตัวของตัวเองสูง และคุณลักษณะ 
อกีนานปัการทีห่ลายฝา่ยวติกกนัวา่จะเกดิชอ่งวา่ง
ระหวา่ง เดก็เจน อลัฟา กบัคนรุน่อืน่ๆ ทีอ่ยูร่ว่มกนั 
ในสังคม (กลุ่มบริษัทอาร์แอลจี, 2558) เด็กยุค
เจนเนอเรชัน่อลัฟา่ (Generation Alpha)  คอื กลุม่
คนที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป ซึ่งเกิดจาก
พ่อแม่ที่มีอายุมาก มีลูกน้อย มีเงินทองที่ไม่ต้อง
ดิ้นรนมากเท่ารุ่นอื่น อยู่กับอุปกรณ์ดิจิตอลและ

จากทักษะของโคช้ในอดุมคต ิสามารถนำา
มาจัดกลุ่มนำาเสนอเป็นแผนภาพทักษะของครูโค้ช 

แสดงดังภาพประกอบ 1

7 
 

เรียนการสอน โคชที่ไมใชแคคอยแนะนําวิชาการอยางเดียว แตจะตองถายทอดทักษะดาน
อารมณดวย (สุชัชวีร สุวรรณสวัสด์ิ, 2562) โคชที่ดีจึงควรมีทักษะที่จําเปนสําหรับการโคช
ใหผูเรียนใชศักยภาพของเขาออกมาใชใหมากที่สดุ จึงนับวาเปนผูประสบความสําเร็จในการ
เปนโคช 
           1.2 ทักษะของครูโคช 
         โคชเทิดทูน ไทศรีวิชัย (อางถึงใน ขัตพันธ ชุมนุสนธิ์, 2562) แหงสถาบันโคชไทย 
กลาววา บุคคลที่จะเปนโคชที่ดี ควรมีทักษะที่จําเปนตามคุณลักษณะของโคชในอุดมคติ คือ 
เชื่อมั่นในศักยภาพของผูอ่ืน ลดอัตตาของตนเพ่ือผูอ่ืน ไมคํานึงถึงประโยชนของตัวเอง ให
ความสําคัญกับผูอ่ืนโดยใหเขาเปนศูนยกลาง ไมใชการรับรูของตนพิพากษาผูอ่ืน ชวยให
เขาเกิดการเรียนรูโดยตัวของเขาเอง ไมจมอยูกับปญหาแตมุงหาทางแกปญหา ใชทักษะใน
การฟงและถาม แตไมใชการสั่งใหทําตาม ใหความรักกอนที่จะใหความรู ใชกระบวนการนํา
บริบทเสมอ กระตุนความคิดอยางสรางสรรคเพ่ือใหเกิดปญญา และเปลี่ยนตนเองกอนที่จะ
เปลี่ยนคนอ่ืน 
             จากทักษะของโคชในอุดมคติ สามารถนํามาจัดกลุมนําเสนอเปนแผนภาพทักษะ
ของครูโคช แสดงดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 ทักษะของครูโคช 
           จากภาพที่ 1 สรุปไดวา ทักษะของครูโคช จะประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ 3 
ประการ ดังนี้ 

ครูโคช

Myself(M) = ผูสอน
- ใหความรัก

- ลดผลประโยชนสวนตัว   
- ไมตัดสินคนอื่น, เปล่ียน
ตนเอง

- ลดบทบาทของตน รับฟง
และสอบถามโดยไมเนนใช
คําส่ัง

Yourself(Y) = ผูเรียน
- เด็กทุกคนมีศักยภาพ
- เด็กเปนจุดศูนยกลาง

- เด็กเปนผูเลือกเอง

Method = M+Y
- รวมแกปญหา
- กระตุนใหใชความคิด

- ใชกระบวนการนําบริบท

ภ�พประกอบ 1 ทักษะของครูโค้ช
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เทคโนโลยีต้ังแต่เกิด มีแนวโน้มเป็นคนวัตถุนิยม 
คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลง เบื่อง่ายและความ
อดทนต่ำา นิยมความรวดเร็วทันใจ จึงมองหาสูตร
ความสำาเร็จที่จะทำาให้ประสบความสำาเร็จต้ังแต่
อายุยังน้อย

2.1 ก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับเด็ก 
ยุคอัลฟ่�

การศึกษาของคนในยุค Gen Alpha จะ
เปน็ทัง้ในรปูแบบทีม่คีณุลกัษณะเฉพาะบคุคล เปน็
รปูแบบการศกึษาในเชงิลกึ มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะ
ด้าน โดยพวกเขาจะใช้สื่อดิจิทัลแบบสตรีมมิ่ง 
ออนไลน์ (Streaming Online) ที่เรียนได้ทุกที่ ทุก
เวลา และองคก์รภาคเอกชนจะเขา้มามอีทิธพิลตอ่
ช่วงเวลาการเรียนของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการ
คน้หานกัเรยีนทีม่คีวามสามารถทีโ่ดดเด่น พวกเขา
ก็จะไดร้บัทนุการศกึษาและไดร้บัการจา้งงานกอ่น
จบการศึกษา ซึ่งแท้ที่จริงแล้วในยุค Gen Alpha 
จะไม่มีตารางวันจบการศึกษาที่แน่นอนเหมือน
ในยุคก่อนๆ เพราะการศึกษาจะเป็นรูปแบบการ
ศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong learning) เนื่องจาก
องค์ความรู้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว ท้าทายระบบการศึกษาในปัจจุบันอย่าง
มาก (เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2561) และใน
ท่ีสดุจะกลายเปน็ปญัหาใหญใ่นอนาคต หากผูส้อน
ไม่ปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของผู้เรียนในยุคอัลฟ่า 

การจัดการเรียนรู้และกิจกรรมให้เหมาะ
สมกับลักษณะของเด็กยุคอัลฟ่า ควรมุ่งเน้นการ
แก้ไขปัญหาและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) หรือรูปแบบ Ed-Venture ซึ่ง
เป็นการเรียนรู้ผ่านการเดินทาง ที่จะเชื่อมโยงกับ
ทักษะส่วนบุคคลเข้ากับลักษณะของงานท่ีจะทำา
ในอนาคต รูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปนี้ ส่งผล
ให้การจัดการศึกษาในอนาคตมีแนวโน้มที่จะย่อ
ใหส้ัน้ลง เรยีนจบไดเ้รว็ และสามารถใชเ้ทคโนโลยี

ชว่ยใหก้ารเรยีนการสอนสะดวกขึน้ เปน็การเรยีนรู้
ผ่านโลกออนไลน์และเครือข่ายสังคม รูปแบบการ
ศกึษาจะเปน็การเรยีนรูต้ามอธัยาศยัใน 2 ลกัษณะ 
(จินตนา สุจจานันท์, 2556) คือ Synchronous 
learning เป็นการเรียนการสอนที่มีการนัดหมาย
เวลา สถานที่ โดยผู้เรียนไม่ต้องเดินทางมายัง
สถาบนัการศกึษา มกีารใชเ้ทคโนโลยทีีผู่เ้รยีนและ
ผูส้อนสามารถมปีฏสิมัพนัธก์นัไดต้ลอดเวลา และ 
Asynchronous learning เป็นการเรียนการสอน
ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามที่ต้องการ 
โดยไมต่อ้งมกีารนดัหมายเวลาและสถานที ่จดัการ
เรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สอน
และผูเ้รยีนมปีฏสิมัพนัธก์นัไดห้ลายชอ่งทางแมใ้น
ช่วงเวลาที่ต่างกัน 

2.2 ทักษะของครูยุคอัลฟ่�

แนวโน้มของผู้สอนยุลอัลฟ่า จะต้องปรับ
บทบาทพรอ้มรบัความเปลีย่นแปลง ทำาลายกำาแพง
ใหเ้ดก็กลา้เขา้หา ภายใตแ้นวคดิเดก็คอืผูอ้อกแบบ
ครู โดยเพิ่ม 3 ทักษะ ที่ครูยุคใหม่จะต้องปรับตัว 
(สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, 2562) ดังนี้ 

 2.2.1 มีทักษะในการเปิดโลกที่ถูก
เช่ือมโยงด้วยเทคโนโลยี ปัจจุบันโลกถูกเช่ือมโยง
เข้าหากันด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างมาก 
ทำาให้ผู้เรียน สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
ง่ายดาย จนอาจกล่าวได้ว่า กูเกิล (Google) ก็
สามารถเป็นครูให้กับผู้เรียนได้ การจะเป็นครูใน
ยุคที่เทคโนโลยีครอบคลุมทุกพื้นที่ ครูจะต้องมี
ทักษะอื่นมากกว่าการสอนในเชิงวิชาการ นั่นคือ 
ทักษะทางอารมณ์ (Soft Skills) ทักษะนี้เป็นส่วน
สำาคญัทีจ่ะสรา้งการเรยีนทีรู่ส้มบรูณใ์หก้บั โดยจะ
มุ่งเน้นในเรื่องการติดต่อสื่อสาร การอยู่ร่วมกันใน
สงัคม การมองโลกในแงด่ ีการแสดงออกทางสงัคม 
ไปจนถึงการความเป็นมิตรและปรับบุคลิกภาพให้
เหมาะสม
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 2.2.2 ตอ้งเขา้ไปในหวัใจผูเ้รยีนใหไ้ด้ 
การเป็นครูยุคใหม่ต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลง 
ยอมรับว่าโลกในปัจจุบันกับโลกในอดีตล้วนแตก
ตา่งกนั การยอมรบัความเปลีย่นแปลงนีเ้ปน็จดุเริม่
ต้นที่จะนำาไปสู่การพัฒนาตัวเอง กล้าที่จะเรียนรู้ 
สิ่ ง ใหม่ๆ ทดลองทำาในสิ่ งที่ แตกต่างอย่าง
สร้างสรรค์ ปรับตัวเข้าหาเด็กยุคใหม่ เพื่อทำาให้
เดก็ๆ มัน่ใจวา่สถานศกึษาจะสรา้งสรรค์นวตักรรม
การเรียนการสอนที่ดีที่สุดให้กับพวกเขาได้ 

 2.2.3 สามารถออกแบบความสำาเร็จ
ร่วมกันกับผู้เรียน ในยุคที่เด็กเป็นศูนย์กลางใน
การออกแบบครู เด็กยุคใหม่คือผู้กำาหนดสิ่งที่เขา
อยากจะเป็น ดังนั้น การออกแบบวิธีการเรียนการ

สอนหรือเนื้อหาวิชา คือสิ่งที่ครูยุคใหม่จะต้องเปิด
พืน้ทีใ่หก้บัพวกเขา ยคุของการถา่ยทอดความรูท้าง
เดยีวไมเ่พยีงพออกีตอ่ไป การใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่ม
และรับฟังการตอบรับแบบสองทางเป็นสิ่งจำาเป็น
ในการเรียนการสอนเด็กในเจนเนอร์เรชั่นอัลฟา  
(Alfa generation) โดยมุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์ 
และจิตวิญญาณของการทำางานเป็นทีม เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้สองทาง ในการผลิตบัณฑิตที่
พร้อมด้วยทักษะด้านวิชาการและทักษะด้าน
อารมณ์

จากทักษะดังกล่าวสามารถนำาเสนอเป็น
แผนภาพได้ แสดงดังภาพประกอบ 2
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              2.2.2 ตองเขาไปในหัวใจผูเรียนใหได การเปนครูยุคใหมตองยอมรับความ
เปลี่ยนแปลง ยอมรับวาโลกในปจจุบันกับโลกในอดีตลวนแตกตางกัน การยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงนี้เปนจุดเริ่มตนที่จะนําไปสูการพัฒนาตัวเอง กลาที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ ทดลอง
ทําในสิ่งที่แตกตางอยางสรางสรรค ปรับตัวเขาหาเด็กยุคใหม เพ่ือทําใหเด็กๆ มั่นใจวา
สถานศึกษาจะสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ดีที่สุดใหกับพวกเขาได  
              2.2.3 สามารถออกแบบความสําเร็จรวมกันกับผูเรียน ในยุคที่เด็กเปนศูนยกลาง
ในการออกแบบครู เด็กยุคใหมคือผูกําหนดสิ่งที่เขาอยากจะเปน ดังนั้น การออกแบบวิธีการ
เรียนการสอนหรือเนื้อหาวิชา คือสิ่งที่ครูยุคใหมจะตองเปดพ้ืนที่ใหกับพวกเขา ยุคของการ
ถายทอดความรูทางเดียวไมเพียงพออีกตอไป การใหผูเรียนมีสวนรวมและรับฟงการตอบรบั
แบบสองทางเปนสิ่งจําเปนในการเรียนการสอนเด็กในเจนเนอรเรชั่น อัลฟา (Alfa 
generation) โดยมุงเนนการคิดสรางสรรค และจิตวิญญาณของการทํางานเปนทีม เพ่ือ
ถายทอดความรูสองทาง ในการผลิตบัณฑิตที่พรอมดวยทักษะดานวิชาการและทักษะดาน
อารมณ 
           จากทักษะดังกลาวสามารถนําเสนอเปนแผนภาพได แสดงดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 ทักษะของครูยุคอัลฟา 
 
          จากภาพจะเห็นวา ครูยุคนี้ตองเปดโลกที่เชื่อมโยงดวยเทคโนโลยี ชวยชี้แนะให
ผูเรียน สามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดอยางงายดาย แตตองไมละเลยที่จะสอดแทรก

ครูยุคอัลฟา

เปดโลก
เทคโนโลยี

เขาใจผูเรียน

ออกแบบ
ความสําเร็จ
รวมกัน

ภ�พประกอบ 2 ทักษะของครูยุคอัลฟ่า

จากภาพจะเห็นว่า ครูยุคนี้ต้องเปิดโลก
ที่เชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยี ช่วยชี้แนะให้ผู้เรียน 
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย แต่
ต้องไม่ละเลยที่จะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ซึ่งโลกออนไลน์ยังทำาได้ไม่ได้ดีเท่ามนุษย์ด้วย
กันเอง รวมทั้งเข้าใจผู้เรียน เสมือนเข้าไปอยู่ใน
หัวใจของเขา ปรับตัวเข้าหาเด็กยุคใหม่ เป็นเพื่อน

ที่ให้คำาปรึกษากับพวกเขาได้ทั้งด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิต และต้องออกแบบความสำาเร็จร่วมกัน 
ผูเ้รยีนคอืผูก้ำาหนดสิง่ทีเ่ขาอยากจะเปน็ ใหผู้เ้รยีน
มีส่วนร่วมและรับฟัง เน้นการคิดวิเคราะห์และคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งปลูกฝังให้รู้จักการทำางานร่วม
กับผู้อื่นด้วย
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ในการศึกษาบทบาทของครูโค้ชและครู
ยุคอัลฟ่า จะเห็นว่าครูโค้ชคือครูที่ใช้กระบวนการ
สอนอย่างมีศิลปะ ด้วยการบูรณาการความเป็น 
ผู้สอนกับความเป็นโค้ชเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม 
ครยูคุอลัฟา่เปน็ผูท้ีเ่ขา้ใจลกัษณะของผูเ้รยีน เขา้ใจ
ความแตกต่างของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย เคารพ
ในศักดิ์ของความเป็นมนุษย์ และใช้วิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่มีพื้นฐานมาจากทักษะของครูโค้ช 
แต่ไม่ว่าผู้สอนจะเปลี่ยนบทบาทของตนเองเป็น
อย่างไร ไม่ว่าจะมีครูผู้สอนพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นอีก
เท่าไร จะเรียกชื่อว่าอย่างไรก็ตาม เชื่อว่าทุกคนมี
ความพร้อมที่จะทำาหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพราะ
ทุกคนคือ “ครู” นั่นเอง 

3. มุมมอง All Teacher
ในขณะที่ผู้สอนที่ตระหนักถึงหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อผู้เรียน รวมทั้ง 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็ม
กำาลังท่ามกลางมรสุมแห่งการเปลี่ยนแปลงรอบ
ดา้น ผูส้อนจงึต้องมกีารปรบัตวั เรยีนรูท้ีจ่ะพัฒนา
ตนเอง มองความเปลี่ยนแปลงด้วยความรู้สึก
ตื่นเต้น สนุกกับการร่วมออกแบบการสอน ปรับ
ยุทธวิธีในการเรียนรู้เสียใหม่ แม้ไม่ใช่สิ่งที่ง่าย
นักสำาหรับบางคน แต่หากผู้สอนทุกคนยึดมั่นกับ
วิชาชีพนี้ เชื่อว่าเรือยนต์รับจ้างที่ใช้นวัตกรรมใน
การขับเคลื่อนทุกลำา จะนำาพาผู้โดยสารขึ้นฝั่งไป
ยังจุดหมายปลายทางอย่างราบร่ืนและปลอดภัย 
เพราะผู้สอนหรือครู หมายถึง ผู้มีความความ
หนักแน่น ผู้ชี้แสงสว่าง ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้  
อบรมบ่มนิสัยศิษย์ให้เป็นคนดี ยกระดับจิต
วิญญาณแยกแยะความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี และ
สามารถดำารงชีวิตในแนวทางที่ถูกต้องมีคุณธรรม 
ซึง่ในทีน้ี่จะกลา่วถึงมมุมองในการพัฒนาการเรยีน
การสอน เริ่มต้นจากครูหรือผู้สอน ด้วยมุมมอง 
All Teacher

คำาว่า All Teacher หมายถึง ครู หรือ 
ผู้สอนทุกคน ซึ่ง All ประกอบด้วย

A มาจากคำาว่า Attitude หมายถึง 
ทัศนคติ เจตคติ หรือมุมมอง เป็นความโน้มเอียง
ที่แสดงออกว่าชอบ หรือไม่ชอบต่อสิ่งต่างๆ เช่น 
เช้ือชาติ ขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ สถาบัน
ต่างๆ เป็นต้น เจตคติไม่สามารถจะมองเห็น
ได้โดยตรง แต่สามารถอ้างอิงได้จากพฤติกรรม
ภายนอกที่แสดงออกถึงความชอบหรือไม่ชอบต่อ
บุคคล  สถานที่  สิ่งของ  หรือเหตุการณ์สิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง  ทัศนคติสามารถสร้างข้ึนจากประสบการณ์
ในอดีตและปัจจุบันของบุคคลหนึ่งๆ  ส่งผลต่อ
อารมณ์และพฤติกรรมของบุคคลนั้น (Anastasi, 
1976) 

ทัศนคติ  เจตคติ หรือมุมมอง  เป็นเรื่อง
สำาคัญที่กำาหนดชีวิตของผู้สอน เพราะจะเปลี่ยน
วิธีการมองโลกรอบตัว รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ 
ที่เข้ามาในชีวิต หลักในการพัฒนาตนเองมักจะ
กล่าวถึงทัศนคติว่าเป็นองค์ประกอบสำาคัญอัน
ดับต้นๆมากกว่าองค์ประกอบอ่ืนๆ แต่อุปสรรค
ในการพัฒนาตนเองของผู้สอนส่วนมาก คือ การ
คิดว่าตนเองรู้ดีและเข้าใจหมดทุกอย่างแล้ว จน
ไม่ยอมเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ ในขณะที่โลกยัง
คงขับเคลื่อนไปข้างหน้า มีความรู้ใหม่ เรื่องราว
ใหม่ นวัตกรรมใหม่ เกิดขึ้นมาให้เราเรียนรู้ได้อยู่
เสมอ ผู้สอนที่ไม่ปรับทัศนคติ ไม่ยอมเปิดตัวเอง
เปน็การตดัโอกาสตวัเองอยา่งมาก บางครัง้เราอาจ
ต้อง “ทำาตัวเหมือนเด็ก” ที่ตื่นเต้นทุกครั้งในการ
ได้พบประสบการณ์ใหม่ บางครั้งเราต้องยอมเป็น 
“คนบา้นนอกเขา้กรงุ” ยอมรบัวา่ไมรู่แ้ละพยายาม
เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน ผู้สอนจึงไม่ควรปิด
กั้นโอกาสของตนเองด้วยการมีทัศนคติเชิงลบต่อ
ความเปลี่ยนแปลงรอบตัว การเรียนรู้อย่างต่อ
เนือ่งไมส่ิน้สดุ จะยิง่ทำาใหเ้รามมีมุมองทีก่วา้งมาก
ขึน้ ตอ่ยอดความคดิไดม้ากขึน้ นำาไปสูก่ารประสบ
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ความสำาเรจ็ในชวีติการทำางาน เปน็การสรา้งคุณคา่
ให้กับตนเองและสรา้งประโยชนม์หาศาลใหเ้กดิขึน้
ในตัวผู้เรียน 

L มาจากคำาว่า Leading หมายถึง 
การเป็นผู้นำา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้สอนต้องมีคุณลักษณะสำาคัญ 
คือ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ยอมละทิ้งเครื่องมือและวิธีการเก่าๆ 
ด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้าท่ีจะแบ่งปันความรู้  
อันเป็นผลที่มาจากการพัฒนาตนเองอย่างต่อ
เนือ่ง เปน็ผูน้ำาใหก้ารดูแลเอาใจใสผู่เ้รยีน พยายาม
ทำาให้ผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความ
สำาคัญ    ผู้สอนจะเป็นโค้ช  (Coach)    และเป็นที่
ปรึกษา  (Advisor)  ของผู้เรียน เอาใจใส่ในความ
ต้องการของผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้
สูงขึ้น    นอกจากน้ีจะมีการปฏิบัติต่อผู้เรียนโดย
การให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยคำานึงถึง
ความต้องการ ความจำาเป็น ข้อจำากัด และความ
แตกต่างระหว่างบุคคล

L มาจากคำาว่า Learning หมายถึง การ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่าง
ค่อนข้างถาวร ทั้งนี้เป็นผลมาจากประสบการณ์
และการฝึกปฏิบัติ คนท่ีประสบความสำาเร็จใน
ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือส่วนตัว ต่างเป็น
คนที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง จะ
ตดิตาม ใสใ่จ ศกึษาหาความรูใ้นสิง่ใหม่ๆ  ทีเ่ขา้มา  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี ข่าวสารข้อมูล 
และองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ผู้สอนจึงควรมี
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ทักษะที่จำาเป็นสำาหรับ
ศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ
ตา่งๆ ประสบการณก์ารเรยีนรูข้องผูส้อนจะสง่ผล
โดยตรงต่อพฤติกรรมการสอนด้วย ผู้สอนที่ดีนั้น
จะตอ้งประกอบดว้ยคณุลกัษณะสำาคญัทีส่ดุ คอื มี
ความรูด้ ีทัง้ความรูแ้บบตวั S (Specific) หมายถงึ  
ความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพ และความรู้แบบตัว  
G (General) ซึ่งหมายถึง ความรู้เท่าทันโลกและ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัว 

จากมมุมองดงักลา่วสามารถนำาเสนอเปน็
แผนภาพวิวัฒน์การสอนได้ ดังนี้

13 
 

          จากมุมมองดังกลาวสามารถนําเสนอเปนแผนภาพวิวัฒนการสอนได ดังนี้ 
 

 
 
                               ภาพที่ 3 วิวัฒนการสอน (Teaching Evolution) 
 
          ในการวิวัฒนการสอนเริ่มตนจากผูสอนทุกคน (All teacher) มีทัศนคติทางบวกตอการ
พัฒนาการสอน มองเห็นโอกาสในการปรับรูปแบบการเรียนการสอน กลาที่จะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง พรอมที่จะเรียนรูสิ่งใหมอยางตอเนื่อง โดยเปดมุมมองเตรียมพรอมเปนผูสอน
พันธุใหม (New Breed Teacher) เรียนรูและเขาใจความแตกตางของผูเรียนในแตละยุคสมัย 
เพ่ือปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม (Learner Generation) สามารถเปลี่ยนบทบาทจากผูสอน
เปนบทบาทอ่ืนๆ ไดตามสถานการณที่เปลี่ยนไป (Teacher Character) การวิวัฒนการสอนจึง
ตองเริ่มจากผูสอนทุกคนเปนสําคัญ 
 
บทสรุป 
          จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงทั้งนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล สงผล
ตอการปรับกระบวนทัศนของสถานศึกษา จนนําไปสูการปรับบทบาทของครูผูสอนใหมี
ลักษณะแตกตางกันไปโดยคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนมากที่สุด ไมวาจะดวยเหตุ
ปจจัยใด ในทายที่สุด จิตวิญญาณของความเปนครูจะแสดงบทบาทออกมา จิตวิญญาณที่
เต็มไปดวยความปรารถนาที่จะถายทอดความรูในยุคมรสุมแหงการเปลี่ยนแปลง จิต
วิญญาณที่ตระหนักรูดวยสํานึกในหนาที่และความเขาใจที่มีตอผูเรียน ที่จะปรับเขาหากัน
ตรงจุดก่ึงกลางความพอดี การสอนที่ดีไมจําเปนตองมีรูปแบบตายตัว ศาสตรของการสอนจงึ

Teacher 
Character

Learner 
Generation

New Breed 
Teacher 

All Teacher

ภ�พประกอบ 3 วิวัฒน์การสอน (Teaching Evolution)
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ในการวิวัฒน์การสอนเริ่มต้นจากผู้สอน
ทุกคน (All teacher) มีทัศนคติทางบวกต่อการ
พัฒนาการสอน มองเห็นโอกาสในการปรับรูป
แบบการเรียนการสอน กล้าที่จะยอมรับการ
เปลีย่นแปลง พรอ้มทีจ่ะเรยีนรูส้ิง่ใหมอ่ยา่งตอ่เนือ่ง  
โดยเปิดมุมมองเตรียมพร้อมเป็นผู้สอนพันธุ์ใหม่ 
(New Breed Teacher) เรียนรู้และเข้าใจความ 
แตกต่างของผู้ เ รี ยนในแต่ละยุคสมัย เพื่ อ
ปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม (Learner  
Generation) สามารถเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน
เป็นบทบาทอื่นๆ ได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
(Teacher Character) การวิวัฒน์การสอนจึงต้อง
เริ่มจากผู้สอนทุกคนเป็นสำาคัญ

บทสรุป
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้ง

นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ส่งผลต่อ
การปรับกระบวนทัศน์ของสถานศึกษา จนนำาไป
สู่การปรับบทบาทของครูผู้สอนให้มีลักษณะแตก
ตา่งกนัไปโดยคำานึงถงึประโยชนท์ีจ่ะเกดิแกผู่เ้รยีน 

มากที่สุด ไม่ว่าจะด้วยเหตุปัจจัยใด ในท้ายที่สุด 
จิตวิญญาณของความเป็นครูจะแสดงบทบาท 
ออกมา จิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความปรารถนา
ที่ จะถ่ ายทอดความรู้ ในยุ คมรสุมแห่ งการ
เปลี่ยนแปลง จิตวิญญาณที่ตระหนักรู้ด้วยสำานึก
ในหน้าที่และความเข้าใจที่มีต่อผู้เรียน ที่จะปรับ
เข้าหากันตรงจุดกึ่งกลางความพอดี การสอนที่ดี
ไมจ่ำาเปน็ตอ้งมรีปูแบบตายตวั ศาสตรข์องการสอน
จงึเปน็ศลิปะอนังดงาม ขึน้อยูก่บัการออกแบบของ
ผู้สอนและผู้เรยีนว่าทัง้สองฝ่ายจะรว่มกันออกแบบ
การเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ดีเพียงใด  
ซึ่งผู้สอนสามารถใช้ศาสตร์การสอนบูรณาการ
กับความต้องการของผู้เรียน เข้าใจผู้เรียนให้ 
มากทีส่ดุ หากคดิวา่ผูเ้รยีนคอืผลผลติทีเ่รามหีนา้ที่
ปรบัแตง่ใหเ้ขาเปน็ผลผลติทีม่คีณุภาพ เราจะเรยีนรู ้
การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อเติมลงไปในดิน หมั่น
รดน้ำาพรวนดนิดว้ยความรกัและเอาใจใส ่รอความ
พร้อมที่จะเก็บเกี่ยว จนในที่สุดก็จะได้ผลผลิตที่
งดงามตามเจตนารมณ์ของการวิวัฒน์การสอน
อย่างแท้จริง
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