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บทคัดย่อ

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพประชากรของประเทศ การ
จัดการศึกษายุคใหม่จึงมีเป้าหมายเพื่อฝึกให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดมากกว่าใช้ความจำ� ไม่เน้นการสอบ
ให้ได้คะแนนสูงๆ แต่เน้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
การเรียนการสอน คุณภาพของผูส้ อนจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญของความสำ�เร็จทางด้านการศึกษา บทบาทของ
ผูส้ อนจะเปลีย่ นไปโดยทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูช้ แี้ นะ อำ�นวยความสะดวกในการเรียนรู้ กระตุน้ และสร้างแรงจูงใจ
ให้ผเู้ รียนสนใจในการเรียนรู้ ควบคูก่ บั คุณธรรม ด้วยความเข้าใจในความแตกต่างของผูเ้ รียนแต่ละยุคสมัย
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการสอนให้กลายเป็นผูส้ อนพันธุใ์ หม่ ทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะจากมุมมองครูโค้ช มุมมองครู
ยุคอัลฟ่า และเปิดมุมมองสำ�หรับผู้สอนทุกคนกับ All Teacher ประกอบด้วย ทัศนคติ การเป็นผู้นำ� 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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of attitude, leading and learning, all of which are the beginning of teaching evolution or
improving teaching.
Keywords: Teaching evolution, new breed teacher, All teachers’ perspective

บทนำ�

ท่ า มกลางความสำ � เร็ จ ของผลผลิ ต
ทางการศึกษาแต่ละรุ่น ซึ่งครั้งหนึ่ง พวกเขาเคย
เดินเข้ามาในสถาบันการศึกษาและเดินกลับออก
ไป พร้อมกับชื่อที่เรียกแทนตัวว่า “บัณฑิต” เป็น
ช่วงเวลาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข และอบอวล
ด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับความสำ�เร็จ ทำ�ให้หวนนึกถึงภาพที่เป็นความ
คุ้นชินทุกครั้งที่เปิดภาคการศึกษา นั่นคือ การ
มีนักศึกษาใหม่หมุนเวียนเข้ามาเข้าสู่ระบบการ
ศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในขณะที่ ผู้ ส อนส่ ว นใหญ่
ยั ง คงเป็ น คนเดิ ม สอนรายวิ ช าเดิ ม ใช้ วิ ธี ก าร
สอนแบบเดิมๆ โดยมีนักศึกษาเก่าทยอยสำ�เร็จ
การศึ ก ษาด้ ว ยกระบวนการเรี ย นการสอนแบบ
เดิ ม ในสถานการณ์ ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยมรสุ ม แห่ ง การ
เปลี่ ย นแปลงทุ ก มิ ติ นโยบายการศึ ก ษาในยุ ค
Thailand 4.0 จึงให้ความสำ�คัญกับทรัพยากร
มนุษย์ เพราะเป็นทัง้ แหล่งความรู้ และกำ�ลังสำ�คัญ
ในการขับเคลือ่ นประเทศ โดยเป็นผูท้ นี่ �ำ ความรูไ้ ป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ระบบการศึกษาของประเทศ
จำ � เป็ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายดังกล่าว เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือ
สำ � คั ญ ในการพั ฒนาและยกระดั บ คุ ณ ภาพของ
ประชากรของประเทศ (นพรัตน์ มีศรี และอมรินทร์
เทวตา, 2561) สถาบันการศึกษาจึงจำ�เป็นต้อง
ปรั บ เปลี่ ย นบทบาทให้ ส ามารถตอบโจทย์ ใ น
การสร้างคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการสร้าง
ประสบการณ์ สมรรถนะ การสร้างทักษะด้าน
ต่างๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมปรับ
กระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา โดย

ไม่เน้นการผลิตบัณฑิตเท่านั้น แต่ต้องให้เกิดการ
พัฒนา และยกระดับศักยภาพทักษะปฏิบัติ เพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กับคนทำ�งาน (สุวิทย์ เมษินทรีย์,
2562) ซึง่ ในการสร้างคนทีเ่ ปีย่ มด้วยคุณภาพเพือ่
รองรับความเปลี่ยนแปลงที่กำ�ลังเกิดขึ้น จะสำ�เร็จ
ลุล่วงอย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ได้ หากปราศจาก
ฟันเฟืองชิ้นสำ�คัญในขับเคลื่อนระบบการศึกษา
โดยเฉพาะผู้สอน
คุณภาพของผู้สอนจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ของความสำ�เร็จทางการศึกษา ซึ่งนับจากนี้ไป
ผู้สอนจะไม่ได้มีหน้าที่เพียงสอนหนังสือเพื่อให้
ความรู้ต่อผู้เรียนเท่านั้น แต่จะเป็น ผู้ที่มีบทบาท
สำ�คัญในการเป็นนักออกแบบการสอน เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำ�เป็นอย่างต่อเนื่อง โดยทำ�
หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ อำ � นวยความสะดวกในการเรี ย นรู้
สร้ า งแรงจู ง ใจให้ ผู้ เ รี ย น ด้ ว ยการเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์จริง ได้ลงมือปฏิบัติ และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จนทำ�ให้
ผู้เรียนสามารถนำ�องค์ความรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการ
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลผลิต ชิ้นงาน และ
นวัตกรรม (พาสนา จุลรัตน์, 2561) นอกจากนี้
ยังต้องฝึกให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดมากกว่าการ
ใช้ความจำ� ไม่เน้นการสอบเพื่อให้ได้คะแนนสูงๆ
หรื อ เรี ย นให้ ไ ด้ เ กรดดี ๆ แต่ ค วรเปิ ด โอกาสให้
ผูเ้ รียน ร่วมออกแบบการเรียนการสอน โดยกระตุน้
ให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพของตนเอง ในการแสวงหา
ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
อย่างมีขั้นตอน (เอกนฤน บางท่าไม้. 2561) ซึ่ง
ความรู้ที่ได้มาควรเป็นความรู้ที่ถูกต้อง ทันต่อ
เหตุการณ์ และสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
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ด้วยความตระหนักว่า ความรู้ไม่ได้อยู่เฉพาะใน
ห้องเรียน แต่ความรู้เกิดขึ้นตลอดเวลาในโลกแห่ง
ความเป็นจริง
บทความนี้ จึงต้องการนำ�เสนอให้เห็นว่า
ผู้สอนมีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อระบบการศึกษา
เริ่ ม ต้ น จากตั ว ผู้ ส อนเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเองซึ่ ง
เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำ�คัญของระบบการศึกษา
ปรับกระบวนทัศน์เกีย่ วกับการจัดการศึกษา เข้าใจ
บริ บ ทและยอมรั บ ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น
เข้าใจผู้เรียนให้มากขึ้น ยอมปรับลดบทบาทของ
ตนเองลง พร้อมเปลีย่ นตัวเองเป็นผูส้ อนพันธุใ์ หม่
เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เช่น จากทักษะครูโค้ช และ
ทักษะครูยคุ อัลฟ่า เปิดใจยอมรับสิง่ ใหม่ ทำ�หน้าที่
อันเต็มเปีย่ มด้วยจิตวิญญาณของครู อันเกิดจากใจ
ไม่ ใ ช่ ส มองที่ มุ่ ง ให้ แ ต่ ค วามรู้ ซึ่ ง ตี ค่ า เป็ น ระดั บ
คะแนน โดยปรับทัศนคติของตนเองให้ยอมรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงของโลก มีความเป็น ผู้นำ�ทาง
วิชาชีพ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ทั้งหมดนี้
คือมุมมองของ All Teacher

ฟั น เฟื อ งสำ � คั ญ ของเครื่ อ งจั ก ร
ทางการศึกษา

หลายคนคงเคยได้ยนิ คำ�กล่าวทีว่ า่ อาชีพ
ครูเหมือนกับเรือจ้าง มีหน้าที่ให้ความรู้และอบรม
สั่งสอนเพื่อส่งศิษย์ให้ไปถึงฝั่ง แต่ความเป็นครูใน
ทุกวันนี้มีความยากขึ้น เพราะสำ�หรับเด็กยุคใหม่
ความรูน้ นั้ สามารถหาได้จากแหล่งต่างๆ มากมาย
ทุกวันนี้ครูจึงไม่ใช่เพียงผู้ให้ความรู้ แต่ต้องเป็น
ผู้ที่แสวงหาความรู้ได้ดี ถ่ายทอดทัศนคติเชิงบวก
การคิดวิเคราะห์ ความดีงาม และสามารถก้าว
ทันความเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
(Disruptive Technology) โดยถ่ายทอดองค์ความ
รู้ได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งต้องสามารถพัฒนาชิ้นงาน
ต่างๆ ไปพร้อมๆกับผู้เรียน เป็นทั้งครู เป็นทั้ง
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พี่เลี้ยง และเป็นเพื่อนในบางเวลา สามารถให้คำ�
แนะนำ� ให้ข้อคิด แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตและ
การทำ�งานให้แก่ผเู้ รียน เป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน จึงจะสามารถ
เป็นเรือยนต์รับจ้างที่ดีในยุคปัจจุบันได้ (สุรเกียรติ์
เสถียรไทย, 2562) การศึกษายุคใหม่จึงต้องเริ่ม
ด้วยการปฏิวัติมุมมองที่มีต่อผู้เรียน ซึ่ง ดร.รุ่ง
แก้วแดง (อ้างถึงใน พัชราภรณ์ ผอมสวัสดิ,์ มปป.)
กล่าวว่า ในอดีต “ผู้เรียน” เป็นวัตถุดิบที่ถูกส่งเข้า
มาสู่เครื่องจักรทางการศึกษาซึ่งหมายถึงสถาบัน
การศึ ก ษา จนกระทั่ ง ได้ ผ ลผลิ ต ที่ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต
ออกมา มุมมองที่มีต่อผู้เรียนจึงควรปรับเปลี่ยน
ใหม่ โดยมองว่า ผู้เรียนคือผู้เป็นที่รักของเรา เป็น
ผู้ที่มีสติปัญญา มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับ
ต่างๆได้ เป็น ผู้มีสิทธิได้รับบริการทางศึกษาที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการและความ
ถนัดของเขา สุดท้ายผู้เรียน คือ ตัวเราเอง และคน
ทุกคนในสังคมที่ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา
จากมุ ม มองต่ อ ผู้ เ รี ย นที่ เ ปลี่ ย นไปนี้
จะเห็นได้วา่ ผูส้ อน ก็คอื ผูเ้ รียน ทีต่ อ้ งเรียนรูค้ วาม
เปลี่ ย นแปลงในสั ง คม พร้ อ มที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการสอนโดยใช้ศิลปะการสอนหลาก
หลายรูปแบบอย่างมีกระบวนทัศน์ ตั้งต้นปฏิวัติ
การสอน โดยการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพนัน้ ผูส้ อนจำ�เป็นต้องมีความรูค้ วาม
เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของการจัดการ
ศึกษา มีความรู้ด้านศาสตร์การสอนสามารถนำ�
ไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำ�หนด โดยใช้ศิลปะ
การสอนทำ�ให้การสอนสนุก มีชีวิตชีวา เพื่อให้
ผู้ เ รี ย นสามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ราบรื่ น
และมีความสุข (พิริยะ ตระกูลสว่าง และคณะ,
2555) ผู้สอน จึงเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำ�คัญ
ของเครื่องจักรทางการศึกษา ที่ผ่านมาผู้สอนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนการสอน แต่ในยุคปัจจุบัน
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ความรู้และเรื่องราวต่างๆ สามารถค้นคว้าเรียนรู้
ได้ด้วยตัวเอง ทำ�ให้โลกแคบลง ผู้สอนจึงไม่ใช่
ศูนย์กลางของความรู้ แต่ความรู้มีอยู่รอบตัว บาง
เรื่องผู้สอนรู้ ผู้เรียนไม่รู้ บางเรื่องผู้เรียนรู้ ผู้สอน
ไม่รู้ และบางเรื่องไม่มีใครรู้ ผู้สอนและผู้เรียนต้อง
เรียนรู้ไปด้วยกัน บทบาทหน้าที่ของผู้สอนตั้งแต่
อดีตที่ผ่านมา คือการแนะนำ� แนะ คือ สอน ให้
ความรู้ ซึ่งผู้สอนต้องมีทักษะในการถ่ายทอดและ
หาความรูเ้ พิม่ เติมให้ตนเองอยูเ่ สมอ นำ� คือ ทำ�ตัว
เป็นแบบอย่างที่ดี หากเฟืองตัวนี้ทำ�หน้าที่ได้ดี
เครื่องจักรก็จะสร้างผลผลิตที่ดี และมีคุณภาพที่
ดีเช่นกัน

ผู้สอนพันธุ์ใหม่

ผู้ ส อนเป็ น องค์ ป ระกอบสำ � คั ญ ใน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ซึง่ ถูกคาดหวังจาก
สังคมว่า จะเป็น ผู้สร้างให้สมาชิกเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคม การเป็น ผู้สอนที่ดี
นั้น ต้องมีคุณลักษณะบางประการที่แตกต่างจาก
ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ยิ่งเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า
ด้วยความเร็วสูง ส่งผลให้รูปแบบการทำ�งานใน
อาชีพต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้ที่
เกีย่ วข้องกับระบบการศึกษาจึงต้องวางแผนเตรียม
การรับมืออย่างทันท่วงที ผู้สอนพันธุ์ใหม่จึงควรมี
คุณลักษณะสำ�คัญ ดังนี้ (ชุตมิ า ธรรมรักษา, มปป.
; วิไลลักษณ์ ลังกา, 2559)
1. มีจิตสำ�นึกและวิญญาณความเป็นครู
ศรัทธาต่ออาชีพครู เห็นคุณค่าของตนเอง และ
เชื่อมั่นว่าตนเองนั้นสามารถเป็นครูที่ดีได้
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่าง
เต็ ม ศั ก ยภาพ ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นการ
สอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ มีวิธีการวัด
ประเมินผลหลากหลายรูปแบบ
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3. เปลี่ ย นบทบาทจากผู้ ส อนเป็ น โค้ ช
หมัน่ สังเกตความโดดเด่นของผูเ้ รียนในแง่มมุ ต่างๆ
ชี้แนะให้เขาเข้าถึงความรู้ที่มีอยู่อย่างไร้พรมแดน
ร่วมสร้างจินตนาการ และพัฒนาความคิดความ
เข้าใจตามทีผ่ เู้ รียนและผูส้ อนออกแบบร่วมกัน โดย
ใช้เทคโนโลยีหลากหลาย
4. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ปิดกั้น
โอกาสในการเรียนรู้ของตนเอง เชื่อมั่นว่ามนุษย์
เกิดมาพร้อมกับศักยภาพที่พร้อมจะพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีได้
จากคุ ณ ลั ก ษณะดั ง กล่ า วจะเห็ นว่ า ผู้
สอนพันธุ์ใหม่ต้องเปลี่ยนบทบาทจากที่เคยเป็น
อย่างสิ้นเชิง ผู้สอนที่ปรารถนาดีต่อผู้เรียน แต่
ยังใช้วิธีสอนแบบเดิมๆ ไม่ใช่ผู้ที่ปรารถนาดีต่อ
ผู้เรียนอย่างแท้จริง ควรปรับเปลี่ยนบทบาทของ
ตนเองจากผู้สอน ไปเป็นผู้ฝึกหรือผู้อำ�นวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ สอนให้น้อย มุ่งเน้นให้เกิด
การเรี ย นรู้ อ ย่ า งเข้ า ใจด้ ว ยการลงมื อ ปฏิ บั ติ ใ ห้
มากๆ (พนมนคร มีราคา, 2560) พึงระลึกเสมอ
ว่า ก่อนที่เราจะชี้ทางออกจากอุโมงค์ให้ผู้อื่น เรา
ต้องออกจากอุโมงค์ให้ได้กอ่ น แสงสว่างจากปลาย
อุโมงค์จะทำ�ให้มองเห็นเส้นทางและโอกาสในการ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ เห็นประโยชน์จากการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองโดยยึดผู้เรียนเป็น
สำ�คัญ ซึ่งนี่คือเป้าหมายของการวิวัฒน์การสอน
คำ�ว่า วิวัฒน์ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองหรือ
การพัฒนาให้ดีขึ้น การวิวัฒน์การสอนจึงหมายถึง
การพัฒนาการสอน ทำ�ให้การสอนดีขนึ้ มีคณ
ุ ภาพ
มากขึ้น ซึ่งในการวิวัฒน์การสอนผู้สอนจะกลาย
เป็น ผู้สอนพันธุ์ใหม่ที่มีความพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก โดยที่
ผู้สอนพันธุ์ใหม่สามารถประยุกต์ใช้ทักษะจาก 3
มุมมอง คือ มุมมองครูโค้ช มุมมองครูยุคอัลฟ่า
และมุมมองสำ�หรับผู้สอนทุกคนกับ All Teacher

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. ครูโค้ช (Coach Teacher)

ผู้สอนพันธุ์ใหม่มีบทบาทเป็นทั้งครูและ
โค้ช ซึ่ง โค้ช มาจากคำ�ว่า Coach คือ ครูฝึก ซึ่ง
เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงกีฬา คำ�ว่า Coach มา
จากภาษาฝรัง่ เศส หมายถึงยานพาหนะขนส่งผูค้ น
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หน้าที่หลักของโค้ช คือ
ช่วยให้ผู้เล่นทุกคนในทีมดึงศักยภาพสูงสุดของ
ตนเองออกมาใช้ในการแข่งขัน โค้ชเปรียบเสมือน
หางเสือเรือที่ต้องขับเคลื่อนนักกีฬาตลอดระยะ
เวลาการเดินทางจนถึงจุดหมายปลายทาง ยิ่งโลก
พัฒนาไปเร็วเท่าใดครูที่เป็นโค้ชยิ่งมีความจำ�เป็น
มากขึน้ เท่านัน้ การสอนให้เด็กเป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม เป็นสิ่งที่โลกออนไลน์ไม่สามารถทำ�ได้
ผูส้ อนพันธ์ใหม่จงึ ต้องก้าวพ้นจากกรอบเดิมๆ เห็น
ประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดในตัวผู้เรียน จำ�เป็นต้อง
ปรับกระบวนทัศน์การสอน ครูโค้ชควรมีความรู้
ทางวิชาการที่แม่นยำ� มีมุมมองต่อการเรียนรู้ใน
ลักษณะที่เป็นวิถีความคิด (Growth mindset)
ต้องฝึกฝน เรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะการเป็นครูโค้ช
อย่างต่อเนือ่ งไม่มที สี่ นิ้ สุด (ดวงทิพย์ สวัสดีจนั ทร์,
2556: เพลิ น ตา พรหมบั ว ศรี และ อรพิ น
สว่ า งวั ฒ นเศรษฐ์ , 2560 ; ธี ร ะเกี ย รติ
เจริญเศรษฐศิลป์, 2561 ; วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์,
2562)
1.1 หน้าที่ของครูโค้ช
คนส่วนใหญ่มักจะคุ้นเคยกับคำ�ว่า โค้ช
ในฐานะคนควบคุมดูแลนักกีฬา โดยเฉพาะระดับ
ประเทศหรือระดับโลก แต่ปัจจุบันโค้ชเป็นที่รู้จัก
ในฐานะโค้ชในการใช้ชีวิต (Life coach) อีกด้วย
ที่จริงแล้วโค้ชมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ช่วยให้
ผูร้ บั การโค้ชเปลีย่ นแปลงตัวเองไปสูเ่ ป้าหมายทีต่ งั้
เอาไว้ ทั้งเป้าหมายชีวิตส่วนตัวและการงาน โค้ช
(Coach) คือ ครู หรือเพื่อนร่วมทาง ที่ใช้ทักษะ
เฉพาะของการโค้ช (Coaching skills) กระตุ้น
ให้ผู้รับการโค้ชเกิดกระบวนการเรียนรู้จากภายใน
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เพื่อพัฒนาและแสดงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ เรียนรู้
หาคำ�ตอบ และตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งโค้ชจะไม่
ได้สั่งสอนเหมือนครู และโค้ชจะเชื่อมั่นใจความ
สามารถ ให้ก�ำ ลังใจ กระตุน้ และเคียงข้างผูร้ บั การ
โค้ช เพื่อให้เขาไปถึงเป้าหมายในชีวิตด้วยตัวเอง
โดยใช้กระบวนการโค้ชช่วยให้ผู้รับการโค้ชพัฒนา
ตนเองไปจนถึงจุดสูงสุดอย่างก้าวกระโดด เพิ่ม
ความมัน่ ใจและเห็นคุณค่าในตนเอง และปลดล็อค
ความกลัวที่อยู่ภายใน ดึงเอาศักยภาพที่มีออกมา
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (ธาดา เศวตศิลา, 2562)
และจากพฤติกรรมการเรียนรูข้ องเด็กยุคใหม่ทกี่ ล้า
ตัง้ คำ�ถามและเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ ด้วยตนเอง บทบาท
ของผูส้ อนนัน้ มีความสำ�คัญลดลง แต่ถกู แทนทีด่ ว้ ย
การเป็นโค้ชในการเรียนการสอน โค้ชที่ไม่ใช่แค่
คอยแนะนำ�วิชาการอย่างเดียว แต่จะต้องถ่ายทอด
ทักษะด้านอารมณ์ด้วย (สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์,
2562) โค้ชที่ดีจึงควรมีทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับ
การโค้ชให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพของเขาออกมาใช้ให้
มากที่สุด จึงนับว่าเป็น ผู้ประสบความสำ �เร็จใน
การเป็นโค้ช
1.2 ทักษะของครูโค้ช
โค้ชเทิดทูน ไทศรีวชิ ยั (อ้างถึงใน ขัตพันธ์
ชุมนุสนธิ์, 2562) แห่งสถาบันโค้ชไทย กล่าวว่า
บุ ค คลที่ จ ะเป็ น โค้ ช ที่ ดี ควรมี ทั ก ษะที่ จำ � เป็ น
ตามคุณลักษณะของโค้ชในอุดมคติ คือ เชื่อมั่น
ในศักยภาพของผู้อื่น ลดอัตตาของตนเพื่อผู้อื่น
ไม่ค�ำ นึงถึงประโยชน์ของตัวเอง ให้ความสำ�คัญกับ
ผูอ้ นื่ โดยให้เขาเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช้การรับรูข้ องตน
พิพากษาผูอ้ นื่ ช่วยให้เขาเกิดการเรียนรูโ้ ดยตัวของ
เขาเอง ไม่จมอยู่กับปัญหาแต่มุ่งหาทางแก้ปัญหา
ใช้ทักษะในการฟังและถาม แต่ไม่ใช้การสั่งให้ทำ�
ตาม ให้ความรักก่อนทีจ่ ะให้ความรู้ ใช้กระบวนการ
นำ�บริบทเสมอ กระตุ้นความคิดอย่างสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดปัญญา และเปลี่ยนตนเองก่อนที่จะ
เปลี่ยนคนอื่น

เชื่อมั่นในศักยภาพของผูอื่น ลดอัตตาของตนเพื่อผูอื่น ไมคํานึงถึงประโยชนของตัวเอง ให
ความสําคัญกับผูอื่นโดยใหเขาเปนศูนยกลาง ไมใชการรับรูของตนพิพากษาผูอื่น ชวยให
เขาเกิดการเรียนรูโดยตัวของเขาเอง ไมจมอยูกับปญหาแตมุงหาทางแกปญหา ใชทักษะใน
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การฟงและถาม แตไมใชการสั่งใหทําตาม ใหความรักกอนที่จะใหVolume
ความรู 15ใชNumber
กระบวนการนํ
า
บริบทเสมอ กระตุนความคิดอยางสรางสรรคเพื่อใหเกิดปญญา และเปลี่ยนตนเองกอนที่จะ
เปลี่ยนคนอื่น
จากทักษะของโคชในอุดมคติ สามารถนํามาจัดกลุมนําเสนอเปนแผนภาพทักษะ
จากทักษะของโค้ชในอุดมคติ สามารถนำ� แสดงดังภาพประกอบ 1
ของครูโคช แสดงดังภาพที่ 1

มาจัดกลุ่มนำ�เสนอเป็นแผนภาพทักษะของครูโค้ช

Yourself(Y) = ผูเรียน

Myself(M) = ผูสอน

- เด็กทุกคนมีศักยภาพ

- ใหความรัก

- เด็กเปนจุดศูนยกลาง

- ลดผลประโยชนสวนตัว

- เด็กเปนผูเลือกเอง

- ไมตัดสินคนอื่น, เปลี่ยน
ตนเอง

Method = M+Y
- รวมแกปญหา
- กระตุนใหใชความคิด

- ลดบทบาทของตน รับฟง
และสอบถามโดยไมเนนใช
คําสั่ง

- ใชกระบวนการนําบริบท

ครูโคช

ภาพที่ 1 ทัก1ษะของครู
โคช โค้ช
ภาพประกอบ
ทักษะของครู

จากภาพที่ 1 สรุ ป ได วา ทั ก ษะของครู โ ค ช จะประกอบด ว ยป จ จั ย ที่ สํ าคั ญ 3
ประการ ดังนี้ 1 สรุปได้วา่ ทักษะของ 2. ครูยุคอัลฟ่า
จากภาพประกอบ

ครูโค้ช จะประกอบด้วยปัจจัยที่สำ�คัญ 3 ประการ
ดังนี้
1. Myself หรือ ตนเอง ในที่นี้ หมายถึง
ตัว ผู้สอน ทักษะของครูโค้ชต้องเริ่มจากการให้
ความรักกับผูเ้ รียน ยอมเปลีย่ นแปลงตนเอง ลดการ
เห็นตัว ไม่เน้นผลประโยชน์ของตนเอง ไม่ตดั สินคน
อื่น ไม่เน้นการใช้คำ�สั่ง แต่รับฟังผู้เรียนให้มากขึ้น
2. Yourself หรือ ตัวเธอ ในที่นี้หมายถึง
ผู้ เ รี ย น ทั ก ษะที่ ค รู โ ค้ ช ควรมี ต่ อ ผู้ เ รี ย นคื อ ต้ อ ง
เชื่อมั่นว่าผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพ ให้ผู้เรียนเป็น
จุดศูนย์กลาง และให้เขาเป็น ผู้เลือกการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
3. Method หรือ วิธกี าร ซึง่ เป็นการเรียน
รู้ร่วมกันระหว่าง Myself (M) และ Yourself (Y)
โดยครูโค้ชจะร่วมแก้ปัญหา ร่วมเรียนรู้ไปพร้อม
กับผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิด ตัดสินใจ
ในการแก้ ปั ญ หาและหาทางออกร่ ว มกั น เน้ น
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนอย่างลึกซึ้งและเข้าใจ

จากการศึกษาความแตกต่างของกลุม่ คน
ในแต่ละยุคสมัย ทำ�ให้คาดการณ์ได้ว่า อีกไม่กี่ปี
ข้างหน้า เด็กในยุค Generation Alpha หรือ เด็ก
เจน อัลฟ่า (Gen Alpha) กำ�ลังจะเติบโตมาเพื่อ
เปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยบุคลิกลักษณะที่แตกต่าง
จากเด็กรุ่นก่อนๆ ไม่ว่าจะเป็นความเฉลียวฉลาด
ความเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยึดติดอุปกรณ์
ดิจิทัลจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต อันจะส่งผล
ให้เด็กส่วนใหญ่มีความอดทนต่ำ�ลง รอคอยไม่
ค่อยได้ เป็นตัวของตัวเองสูง และคุณลักษณะ
อีกนานัปการทีห่ ลายฝ่ายวิตกกันว่าจะเกิดช่องว่าง
ระหว่าง เด็กเจน อัลฟา กับคนรุน่ อืน่ ๆ ทีอ่ ยูร่ ว่ มกัน
ในสังคม (กลุ่มบริษัทอาร์แอลจี, 2558) เด็กยุค
เจนเนอเรชัน่ อัลฟ่า (Generation Alpha) คือ กลุม่
คนที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป ซึ่งเกิดจาก
พ่อแม่ที่มีอายุมาก มีลูกน้อย มีเงินทองที่ไม่ต้อง
ดิ้นรนมากเท่ารุ่นอื่น อยู่กับอุปกรณ์ดิจิตอลและ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เทคโนโลยีตั้งแต่เกิด มีแนวโน้มเป็นคนวัตถุนิยม
คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลง เบื่อง่ายและความ
อดทนต่ำ� นิยมความรวดเร็วทันใจ จึงมองหาสูตร
ความสำ�เร็จที่จะทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จตั้งแต่
อายุยังน้อย
2.1 การจั ด การศึ ก ษาสำ � หรั บ เด็ ก
ยุคอัลฟ่า
การศึกษาของคนในยุค Gen Alpha จะ
เป็นทัง้ ในรูปแบบทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะเฉพาะบุคคล เป็น
รูปแบบการศึกษาในเชิงลึก มีความเชีย่ วชาญเฉพาะ
ด้ า น โดยพวกเขาจะใช้ สื่ อดิ จิ ทั ล แบบสตรี ม มิ่ ง
ออนไลน์ (Streaming Online) ที่เรียนได้ทุกที่ ทุก
เวลา และองค์กรภาคเอกชนจะเข้ามามีอทิ ธิพลต่อ
ช่วงเวลาการเรียนของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการ
ค้นหานักเรียนทีม่ คี วามสามารถทีโ่ ดดเด่น พวกเขา
ก็จะได้รบั ทุนการศึกษาและได้รบั การจ้างงานก่อน
จบการศึกษา ซึ่งแท้ที่จริงแล้วในยุค Gen Alpha
จะไม่มีตารางวันจบการศึกษาที่แน่นอนเหมือน
ในยุคก่อนๆ เพราะการศึกษาจะเป็นรูปแบบการ
ศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong learning) เนื่องจาก
องค์ ค วามรู้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพั ฒ นาไปอย่ า ง
รวดเร็ว ท้าทายระบบการศึกษาในปัจจุบันอย่าง
มาก (เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2561) และใน
ทีส่ ดุ จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต หากผูส้ อน
ไม่ปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของผู้เรียนในยุคอัลฟ่า
การจัดการเรียนรู้และกิจกรรมให้เหมาะ
สมกับลักษณะของเด็กยุคอัลฟ่า ควรมุ่งเน้นการ
แก้ ไ ขปั ญ หาและกระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบ
(Design Thinking) หรือรูปแบบ Ed-Venture ซึ่ง
เป็นการเรียนรู้ผ่านการเดินทาง ที่จะเชื่อมโยงกับ
ทักษะส่วนบุคคลเข้ากับลักษณะของงานที่จะทำ�
ในอนาคต รูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปนี้ ส่งผล
ให้การจัดการศึกษาในอนาคตมีแนวโน้มที่จะย่อ
ให้สนั้ ลง เรียนจบได้เร็ว และสามารถใช้เทคโนโลยี
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ช่วยให้การเรียนการสอนสะดวกขึน้ เป็นการเรียนรู้
ผ่านโลกออนไลน์และเครือข่ายสังคม รูปแบบการ
ศึกษาจะเป็นการเรียนรูต้ ามอัธยาศัยใน 2 ลักษณะ
(จินตนา สุจจานันท์, 2556) คือ Synchronous
learning เป็นการเรียนการสอนที่มีการนัดหมาย
เวลา สถานที่ โดยผู้เรียนไม่ต้องเดินทางมายัง
สถาบันการศึกษา มีการใช้เทคโนโลยีทผี่ เู้ รียนและ
ผูส้ อนสามารถมีปฏิสมั พันธ์กนั ได้ตลอดเวลา และ
Asynchronous learning เป็นการเรียนการสอน
ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามที่ต้องการ
โดยไม่ตอ้ งมีการนัดหมายเวลาและสถานที่ จัดการ
เรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สอน
และผูเ้ รียนมีปฏิสมั พันธ์กนั ได้หลายช่องทางแม้ใน
ช่วงเวลาที่ต่างกัน
2.2 ทักษะของครูยุคอัลฟ่า
แนวโน้มของผู้สอนยุลอัลฟ่า จะต้องปรับ
บทบาทพร้อมรับความเปลีย่ นแปลง ทำ�ลายกำ�แพง
ให้เด็กกล้าเข้าหา ภายใต้แนวคิดเด็กคือผูอ้ อกแบบ
ครู โดยเพิ่ม 3 ทักษะ ที่ครูยุคใหม่จะต้องปรับตัว
(สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, 2562) ดังนี้
2.2.1 มีทักษะในการเปิดโลกที่ถูก
เชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยี ปัจจุบันโลกถูกเชื่อมโยง
เข้าหากันด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างมาก
ทำ�ให้ผู้เรียน สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
ง่ายดาย จนอาจกล่าวได้ว่า กูเกิล (Google) ก็
สามารถเป็นครูให้กับผู้เรียนได้ การจะเป็นครูใน
ยุคที่เทคโนโลยีครอบคลุมทุกพื้นที่ ครูจะต้องมี
ทักษะอื่นมากกว่าการสอนในเชิงวิชาการ นั่นคือ
ทักษะทางอารมณ์ (Soft Skills) ทักษะนี้เป็นส่วน
สำ�คัญทีจ่ ะสร้างการเรียนทีร่ สู้ มบูรณ์ให้กบั โดยจะ
มุ่งเน้นในเรื่องการติดต่อสื่อสาร การอยู่ร่วมกันใน
สังคม การมองโลกในแง่ดี การแสดงออกทางสังคม
ไปจนถึงการความเป็นมิตรและปรับบุคลิกภาพให้
เหมาะสม

2.2.2 ต องเขาไปในหั วใจผู เรีย นให ไ ด การเปน ครูยุค ใหม ตอ งยอมรับความ
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เปลี่ยนแปลง ยอมรับวาโลกในปจ จุบันกับโลกในอดีต ลวนแตกต
างกัน การยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงนี้เปนจุดเริ่มตนที่จะนําไปสูการพัฒนาตัวเอง กลาที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ ทดลอง
ทําในสิ่งที่แตกตางอยางสรางสรรค ปรับตัวเขาหาเด็กยุคใหม เพื่อทําใหเด็กๆ มั่น ใจวา
2.2.2 ต้าองสรรค
งเข้าไปในหั
ใจผูเ้ รียนให้ยได้นการสอนที
สอนหรื่ดอีทเนืี่ส้อุดหาวิ
คือสิ่งที่ครูยุคใหม่จะต้องเปิด
สถานศึกษาจะสร
นวัตวกรรมการเรี
ใหกชับาพวกเขาได
การเป็นครูยุคใหม่
ต้อสามารถออกแบบความสํ
งยอมรับความเปลี่ยนแปลงาเร็จรพืวมกั
น้ ทีนใ่ ห้กักบบั ผูพวกเขา
ยุคของการถ่
2.2.3
เรียน ในยุ
คที่เด็กเปายทอดความรู
นศูนยกลางท้ าง
ยอมรับว่าโลกในปัจจุบันกับโลกในอดีตล้วนแตก เดียวไม่เพียงพออีกต่อไป การให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วม
เด็กยุย่ คนแปลงนี
ใหมคือผูเ้ ป็กนําจุหนดสิ
ขาอยากจะเป
น ดังนับ้นแบบสองทางเป็
การออกแบบวินสิธ่งีกจำาร�เป็น
ต่าในการออกแบบครู
งกัน การยอมรับความเปลี
ดเริม่ ่งที่เและรั
บฟังการตอบรั
้อหาวิ
คือาสิที่ง่จทีะเรี
่ครูยยนรูุคใหม
ะตองเปยดนการสอนเด็
พื้นที่ใหกับพวกเขา
ยุคของการ
ต้นเรีทีย่จนการสอนหรื
ะนำ�ไปสู่การพัอฒเนืนาตั
วเองชากล้
้ จในการเรี
กในเจนเนอร์
เรชั่นอัลฟา
สิ่ งถใหม่
ๆ ทดลองทำ
� ในสิ
่ ง ทีเ่ แพีตกต่
า งอย่
ง การให
(Alfaผgeneration)
่งเน้บนฟการคิ
ดสร้างสรรค์
ายทอดความรู
ทางเดี
ยวไม
ยงพออี
กตอาไป
ูเรียนมีสวนรวโดยมุ
มและรั
งการตอบรั
บ
สร้แบบสองทางเป
างสรรค์ ปรับตัวเข้นาหาเด็
ยุคนใหม่
เพื่อทำ�ยให้นการสอนเด็
และจิ ต วิกญในเจนเนอร
ญาณของการทำ
ม เพื่ อ
สิ่ ง จํ ากเป
ในการเรี
เ รชั�่ นงานเป็
อั ล ฟาน ที(Alfa
เด็กๆ มัน่ ใจว่าสถานศึกษาจะสร้างสรรค์นวัตกรรม ถ่ า ยทอดความรู้ ส องทาง ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่
generation)
โดยมุ
ดสรางสรรค และจิ
ญ ญาณของการทํ
งานเปน ทีมก ษะด้
เพื่ อ า น
การเรี
ยนการสอนที
่ดีที่สง เน
ุดให้นกการคิ
ับพวกเขาได้
พร้ตอวิมด้
ว ยทั ก ษะด้ า นวิ ชาาการและทั
ถายทอดความรู
สองทาง ในการผลิตบัณ�เร็ฑิจตที่พรอารมณ์
อมดวยทักษะดานวิชาการและทักษะดาน
2.2.3 สามารถออกแบบความสำ
ร่วอารมณ
มกันกับผู้เรียน ในยุคที่เด็กเป็นศูนย์กลางใน
จากทักษะดังกล่าวสามารถนำ�เสนอเป็น
จากทั
ก
ษะดั
ง
กล
า
วสามารถนํ
า
เสนอเป
น
แผนภาพได
แสดงดังภาพประกอบ
งภาพที่ 2 2
การออกแบบครู เด็กยุคใหม่คือผู้กำ�หนดสิ่งที่เขา แผนภาพได้ แสดงดั
อยากจะเป็น ดังนั้น การออกแบบวิธีการเรียนการ
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เขาใจผูเรียน
ออกแบบ
ความสําเร็จ

เปดโลก
เทคโนโลยี

รวมกัน

ครูยุคอัลฟา
ภาพประกอบ 2 ทักษะของครูยุคอัลฟ่า
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จากภาพจะเห็นว่า ครูยุคนี้ต้องเปิดโลก ที่ให้คำ�ปรึกษากับพวกเขาได้ทั้งด้านวิชาการและ
ที่เชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยี ช่วยชี้แนะให้ผู้เรียน การใช้ชีวิต และต้องออกแบบความสำ�เร็จร่วมกัน
วาอย่ครูางง่
ยุคายดาย
นี้ตองเป
่อมโยงด
วยเทคโนโลยี
ชวยชี้นแนะให
สามารถเข้าจากภาพจะเห็
ถึงข้อมูลต่างๆนได้
แต่ดโลกที
ผูเ้ รี่ เยชืนคื
อผูก้ ำ�หนดสิ
ง่ ทีเ่ ขาอยากจะเป็
ให้ผเู้ รียน
ต้อผูงไม่
่จะสอดแทรกคุ
ธรรม
ส่วนร่วมและรั
ฟัง ลเน้ะเลยที
นการคิ่ จดะสอดแทรก
วิเคราะห์และคิด
เรียลนะเลยที
สามารถเข
าถึ ง ข อณมูธรรมจริ
ล ต างๆยได
อย างงมีายดาย
แต ต อบงไม
ซึ่ ง โลกออนไลน์ ยั ง ทำ � ได้ ไ ม่ ไ ด้ ดี เ ท่ า มนุ ษ ย์ ด้ ว ย สร้างสรรค์ รวมทั้งปลูกฝังให้รู้จักการทำ�งานร่วม
กันเอง รวมทั้งเข้าใจผู้เรียน เสมือนเข้าไปอยู่ใน กับผู้อื่นด้วย
หัวใจของเขา ปรับตัวเข้าหาเด็กยุคใหม่ เป็นเพื่อน
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ในการศึกษาบทบาทของครูโค้ชและครู
ยุคอัลฟ่า จะเห็นว่าครูโค้ชคือครูที่ใช้กระบวนการ
สอนอย่างมีศิลปะ ด้วยการบูรณาการความเป็น
ผู้สอนกับความเป็นโค้ชเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม
ครูยคุ อัลฟ่าเป็นผูท้ เี่ ข้าใจลักษณะของผูเ้ รียน เข้าใจ
ความแตกต่างของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย เคารพ
ในศักดิ์ของความเป็นมนุษย์ และใช้วิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่มีพื้นฐานมาจากทักษะของครูโค้ช
แต่ไม่ว่าผู้สอนจะเปลี่ยนบทบาทของตนเองเป็น
อย่างไร ไม่ว่าจะมีครูผู้สอนพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นอีก
เท่าไร จะเรียกชื่อว่าอย่างไรก็ตาม เชื่อว่าทุกคนมี
ความพร้อมที่จะทำ�หน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพราะ
ทุกคนคือ “ครู” นั่นเอง

3. มุมมอง All Teacher

ในขณะที่ผู้สอนที่ตระหนักถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อผู้เรียน รวมทั้ง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็ม
กำ�ลังท่ามกลางมรสุมแห่งการเปลี่ยนแปลงรอบ
ด้าน ผูส้ อนจึงต้องมีการปรับตัว เรียนรูท้ จี่ ะพัฒนา
ตนเอง มองความเปลี่ ย นแปลงด้ ว ยความรู้ สึ ก
ตื่นเต้น สนุกกับการร่วมออกแบบการสอน ปรับ
ยุทธวิธีในการเรียนรู้เสียใหม่ แม้ไม่ใช่สิ่งที่ง่าย
นักสำ�หรับบางคน แต่หากผู้สอนทุกคนยึดมั่นกับ
วิชาชีพนี้ เชื่อว่าเรือยนต์รับจ้างที่ใช้นวัตกรรมใน
การขับเคลื่อนทุกลำ� จะนำ�พาผู้โดยสารขึ้นฝั่งไป
ยังจุดหมายปลายทางอย่างราบรื่นและปลอดภัย
เพราะผู้สอนหรือครู หมายถึง ผู้มีความความ
หนักแน่น ผู้ชี้แสงสว่าง ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้
อบรมบ่ ม นิ สั ย ศิ ษ ย์ ใ ห้ เ ป็ น คนดี ยกระดั บ จิ ต
วิ ญ ญาณแยกแยะความรู้ สึ ก ผิ ด ชอบชั่ ว ดี และ
สามารถดำ�รงชีวิตในแนวทางที่ถูกต้องมีคุณธรรม
ซึง่ ในทีน่ จี้ ะกล่าวถึงมุมมองในการพัฒนาการเรียน
การสอน เริ่มต้นจากครูหรือผู้สอน ด้วยมุมมอง
All Teacher
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คำ�ว่า All Teacher หมายถึง ครู หรือ
ผู้สอนทุกคน ซึ่ง All ประกอบด้วย
A มาจากคำ � ว่ า Attitude หมายถึ ง
ทัศนคติ เจตคติ หรือมุมมอง เป็นความโน้มเอียง
ที่แสดงออกว่าชอบ หรือไม่ชอบต่อสิ่งต่างๆ เช่น
เชื้อชาติ ขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ สถาบัน
ต่ า งๆ เป็ น ต้ น เจตคติ ไ ม่ ส ามารถจะมองเห็ น
ได้โดยตรง แต่สามารถอ้างอิงได้จากพฤติกรรม
ภายนอกที่แสดงออกถึงความชอบหรือไม่ชอบต่อ
บุคคล สถานที่ สิ่งของ หรือเหตุการณ์สิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ทัศนคติสามารถสร้างขึ้นจากประสบการณ์
ในอดีตและปัจจุบันของบุคคลหนึ่งๆ ส่งผลต่อ
อารมณ์และพฤติกรรมของบุคคลนั้น (Anastasi,
1976)
ทัศนคติ เจตคติ หรือมุมมอง เป็นเรื่อง
สำ�คัญที่กำ�หนดชีวิตของผู้สอน เพราะจะเปลี่ยน
วิธีการมองโลกรอบตัว รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ
ที่เข้ามาในชีวิต หลักในการพัฒนาตนเองมักจะ
กล่ า วถึ ง ทั ศ นคติ ว่ า เป็ น องค์ ป ระกอบสำ � คั ญ อั น
ดับต้นๆมากกว่าองค์ประกอบอื่นๆ แต่อุปสรรค
ในการพัฒนาตนเองของผู้สอนส่วนมาก คือ การ
คิดว่าตนเองรู้ดีและเข้าใจหมดทุกอย่างแล้ว จน
ไม่ยอมเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ ในขณะที่โลกยัง
คงขับเคลื่อนไปข้างหน้า มีความรู้ใหม่ เรื่องราว
ใหม่ นวัตกรรมใหม่ เกิดขึ้นมาให้เราเรียนรู้ได้อยู่
เสมอ ผู้สอนที่ไม่ปรับทัศนคติ ไม่ยอมเปิดตัวเอง
เป็นการตัดโอกาสตัวเองอย่างมาก บางครัง้ เราอาจ
ต้อง “ทำ�ตัวเหมือนเด็ก” ที่ตื่นเต้นทุกครั้งในการ
ได้พบประสบการณ์ใหม่ บางครั้งเราต้องยอมเป็น
“คนบ้านนอกเข้ากรุง” ยอมรับว่าไม่รแู้ ละพยายาม
เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน ผู้สอนจึงไม่ควรปิด
กั้นโอกาสของตนเองด้วยการมีทัศนคติเชิงลบต่อ
ความเปลี่ยนแปลงรอบตัว การเรียนรู้อย่างต่อ
เนือ่ งไม่สนิ้ สุด จะยิง่ ทำ�ให้เรามีมมุ มองทีก่ ว้างมาก
ขึน้ ต่อยอดความคิดได้มากขึน้ นำ�ไปสูก่ ารประสบ

Journal of Education, Mahasarakham University

31

Volume 15 Number 2 April-June 2021

ความสำ�เร็จในชีวติ การทำ�งาน เป็นการสร้างคุณค่า
L มาจากคำ�ว่า Learning หมายถึง การ
ให้กบั ตนเองและสร้างประโยชน์มหาศาลให้เกิดขึน้
เรียนรู้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่าง
ในตัวผู้เรียน
ค่อนข้างถาวร ทั้งนี้เป็น ผลมาจากประสบการณ์
L มาจากคำ � ว่ า Leading หมายถึ ง และการฝึกปฏิบัติ คนที่ประสบความสำ�เร็จใน
การเป็ น ผู้ นำ � โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เป็ น ผู้ นำ � การ ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือส่วนตัว ต่างเป็น
เปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้สอนต้องมีคุณลักษณะสำ�คัญ คนที่ช อบเรีย นรู้ สิ่ ง ใหม่ๆ อย่างไม่ ห ยุ ดนิ่ง จะ
คือ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ติดตาม ใส่ใจ ศึกษาหาความรูใ้ นสิง่ ใหม่ๆ ทีเ่ ข้ามา
ของโลก ยอมละทิ้ง เครื่อ งมือ และวิธีก ารเก่าๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี ข่าวสารข้อมูล
ด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะแบ่งปันความรู้ และองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ผู้สอนจึงควรมี
อั น เป็ น ผลที่ ม าจากการพั ฒนาตนเองอย่ า งต่ อ ประสบการณ์ในการเรียนรู้ทักษะที่จ�ำ เป็นสำ�หรับ
เนือ่ ง เป็นผูน้ �ำ ให้การดูแลเอาใจใส่ผเู้ รียน พยายาม ศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ
ทำ � ให้ ผู้ เ รี ย นรู้ สึ กว่ า ตนเองมี คุ ณ ค่ า และมี ค วาม ต่างๆ ประสบการณ์การเรียนรูข้ องผูส้ อนจะส่งผล
สำ�คัญ ผู้สอนจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นที่ โดยตรงต่อพฤติกรรมการสอนด้วย ผู้สอนที่ดีนั้น
ปรึกษา (Advisor) ของผู้เรียน เอาใจใส่ในความ จะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะสำ�คัญทีส่ ดุ คือ มี
ต้องการของผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ ความรูด้ ี ทัง้ ความรูแ้ บบตัว S (Specific) หมายถึง
สูงขึ้น นอกจากนี้จะมีการปฏิบัติต่อผู้เรียนโดย 13ความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพ และความรู้แบบตัว
การให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยคำ�นึงถึง G (General) ซึ่งหมายถึง ความรู้เท่าทันโลกและ
ความต้องการ ความจำ�เป็น ข้อจำ�กัด และความ เรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัว
แตกต่างระหว่างบุคคล
จากมุมมองดังกล่าวสามารถนำ�เสนอเป็น
จากมุมมองดังกลาวสามารถนําเสนอเปแผนภาพวิ
นแผนภาพวิ
การสอนได
วัฒวน์ัฒกนารสอนได้
ดังนีดั้ งนี้
Teacher
Character

Learner
Generation

New Breed
Teacher

All Teacher

ภาพประกอบ 3 วิวัฒน์การสอน (Teaching Evolution)
ภาพที่ 3 วิวัฒนการสอน (Teaching Evolution)

ในการวิวัฒนการสอนเริ่มตนจากผูสอนทุกคน (All teacher) มีทัศนคติทางบวกตอการ
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ในการวิวัฒน์การสอนเริ่มต้นจากผู้สอน
ทุกคน (All teacher) มีทัศนคติทางบวกต่อการ
พัฒนาการสอน มองเห็นโอกาสในการปรับรูป
แบบการเรี ย นการสอน กล้ า ที่ จ ะยอมรั บ การ
เปลีย่ นแปลง พร้อมทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่อย่างต่อเนือ่ ง
โดยเปิดมุมมองเตรียมพร้อมเป็น ผู้สอนพันธุ์ใหม่
(New Breed Teacher) เรียนรู้และเข้าใจความ
แตกต่ า งของผู้ เ รี ย นในแต่ ล ะยุ ค สมั ย เพื่ อ
ปรั บ กลยุ ท ธ์ ก ารสอนให้ เ หมาะสม (Learner
Generation) สามารถเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน
เป็นบทบาทอื่นๆ ได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
(Teacher Character) การวิวัฒน์การสอนจึงต้อง
เริ่มจากผู้สอนทุกคนเป็นสำ�คัญ

บทสรุป

จากสถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ ง
นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ส่งผลต่อ
การปรับกระบวนทัศน์ของสถานศึกษา จนนำ�ไป
สู่การปรับบทบาทของครูผู้สอนให้มีลักษณะแตก
ต่างกันไปโดยคำ�นึงถึงประโยชน์ทจี่ ะเกิดแก่ผเู้ รียน
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มากที่สุด ไม่ว่าจะด้วยเหตุปัจจัยใด ในท้ายที่สุด
จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู จ ะแสดงบทบาท
ออกมา จิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความปรารถนา
ที่ จ ะถ่ า ยทอดความรู้ ใ นยุ ค มรสุ ม แห่ ง การ
เปลี่ยนแปลง จิตวิญญาณที่ตระหนักรู้ด้วยสำ�นึก
ในหน้าที่และความเข้าใจที่มีต่อผู้เรียน ที่จะปรับ
เข้าหากันตรงจุดกึ่งกลางความพอดี การสอนที่ดี
ไม่จ�ำ เป็นต้องมีรปู แบบตายตัว ศาสตร์ของการสอน
จึงเป็นศิลปะอันงดงาม ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของ
ผูส้ อนและผูเ้ รียนว่าทัง้ สองฝ่ายจะร่วมกันออกแบบ
การเรี ย นรู้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ ดี เ พี ย งใด
ซึ่ ง ผู้ ส อนสามารถใช้ ศ าสตร์ ก ารสอนบู ร ณาการ
กั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น เข้ า ใจผู้ เ รี ย นให้
มากทีส่ ดุ หากคิดว่าผูเ้ รียนคือผลผลิตทีเ่ รามีหน้าที่
ปรับแต่งให้เขาเป็นผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เราจะเรียนรู้
การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อเติมลงไปในดิน หมั่น
รดน้�ำ พรวนดินด้วยความรักและเอาใจใส่ รอความ
พร้อมที่จะเก็บเกี่ยว จนในที่สุดก็จะได้ผลผลิตที่
งดงามตามเจตนารมณ์ของการวิวัฒน์การสอน
อย่างแท้จริง
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