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บทคดัย่อ 
เมื่อสงัคมโลกไดต้ระหนักและเลง็เหน็ถงึความส าคญัของน าเทคโนโลยมีาเป็นสว่นหนึ่งในชวีติประจ าวนั ครใูน

ศตวรรษที ่21 จงึต้องปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเรยีนรูใ้หเ้ท่าทนัยุคสมยัทีเ่ปลีย่นแปลง  ไปดว้ย ทัง้นี้ตอ้งพฒันาทกัษะดา้น
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีเ่ขา้มามบีทบาทอยา่งมากในวงการศกึษาทัง้ในปจัจุบนัและ
อนาคต เพื่อให้สามารถชีแ้นะและส่งเสรมิใหน้ักเรยีนเรยีนรู้ไดด้้วยตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้ ครูไทยในอนาคตยงั
ตอ้งมคีวามรูจ้รงิในเรื่องทีส่อน และตอ้งมเีทคนิควธิกีารใหน้กัเรยีนสรา้งองคค์วามรูจ้ากประสบการณ์ รวมทัง้จดักจิกรรม
เชื่อมโยงความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูภ้ายนอก ฝึกใหน้กัเรยีนท างานเป็นทมี เป็นนกัออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม 
จดัสภาพแวดลอ้มให้เอื้อต่อการเรยีนรู ้และแสดงออกซึง่ความรกัและความห่วงใยต่อนักเรยีน ทัง้นี้กระบวนการเรยีน
การสอนดงักล่าวจะสมัฤทธิผ์ลได้ ถ้าทุกภาคส่วนช่วยกนั หาทางลดปญัหาและอุปสรรคที่ขดัขวางการพฒันาครู ซึ่ง
แนวทางและความเป็นไปไดใ้นการพฒันาครูในศตวรรษที ่21 นัน้ ต้องด าเนินการทัง้ดา้นนโยบายและดา้นการพฒันา
ตนเองของครคูวบคู่กนัไป จงึจะท าใหค้รเูป็นครยูุคดจิทิลัอย่างแทจ้รงิ 
ค าส าคญั : เทคโนโลยกีารศกึษา, ครไูทย, ศตวรรษที ่21 
Abstract  
  Nowadays, the world’s society has been aware of the importance of implementing 
technology to daily life. Thus, teachers in 21st century must adapt themselves to the changing 
age. They are expected to improve their skills continuously, especially, their technology 
communicating skill which has become a big part of Thai education nowadays and in the future. 
If they do so, they would be able to navigate and encourage students to always self-study. 
Moreover, the future Thai teachers must have an actual knowledge in what they will be 
teaching. They should have techniques that encourage students to learn from experience 
naturally. They should arrange activities that would relate classrooms to external source. They 
should, as well, encourage students to work in team, to be proper in arranging activities, to 
create a learner-friendly environment, and to deliver their love and care to students. In order to 
achieve the targeted goals, all divisions must help eliminate problems that would distract the 
teachers from improving themselves. In order to get the plan to improve teachers in 2 1 st 
century done, both regulations and process of improving must be worked on, so that teachers 
could truly become technological teachers. 
Keyword :  Education Technology, Thai Teacher, the 21st century 
1. ความส าคญัและสภาพปัญหา  

โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สังคมแห่งการเรียนรู้ไม่มีวนัหยุดนิ่ง สงัคมโลกกลายเป็นสงัคมความรู ้
(Knowledge Society) หรอืสงัคมแห่งการเรยีนรู้ (Learning Society)  องค์กรทางการศึกษา จึงต้องปรบัตวัให้
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เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ (Learning Organization)  โดยพึงตระหนักว่าคุณภาพการศกึษาขึน้อยู่กบัคุณภาพครู

เป็นหลกั [1] 
จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 11 [2] มนีโยบายมุ่งเน้นแนวทางการพฒันาโดยยดึคน

เป็นศูนยก์ลาง เพื่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนืภายใต้การเปลี่ยนแปลง ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนี้ยงัมี
นโยบายส่งเสรมิการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของผูเ้รยีน และสรา้งสงัคมการเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพอนัก่อใหเ้กดิ
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ สอดคลอ้งกบันโยบายของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร [3]  ทีต่อ้งการใหพ้ฒันาการศกึษา 
ของประเทศอย่างเร่งด่วน โดย 1 ในนโยบายเร่งรดัคอื ปฏริปูระบบการผลติและพฒันาครู ใหส้ามารถจดัการเรยีนการ
สอนตามหลกัสตูรปจัจุบนัและรองรบัหลกัสูตรใหม่ ให้เป็นไปตาม พระราชบญัญตัิระเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา ปี 2553 [4] และมาตรฐานวชิาชพีคร ู[5] ตามทีคุ่รุสภาก าหนด 

ดงันัน้ ครแูละบุคลากรทางการศกึษาจงึเป็นบุคคลที่มคีวามส าคญัทัง้ทางตรงและทางออ้มทีจ่ะถ่ายทอดความรู้ 
ความสามารถให้แก่ศษิย ์รวมทัง้พฒันาศษิย์ใหเ้ป็นมนุษยท์ีม่คีุณภาพและประสทิธภิาพ โดยเน้นกระบวนการ 4 ด้าน 
[6] คอื ดา้นความรู ้ ความคดิ หรอืพุทธพสิยั (Cognitive  Domain) ดา้นความรูส้กึ อารมณ์ สงัคมหรอืดา้นจติพิสยั 

(Affective Domain) ดา้นทกัษะปฏบิตัิหรอืทกัษะพสิยั (Psychomotor  Domain) และดา้นทกัษะการจดัการหรอื
ทกัษะกระบวนการ (Management Skill)  

แนวโน้มการศกึษาในระดบันานาชาตไิด้มุ่งเน้นไปที่ทกัษะความสามารถ ทกัษะพื้นฐานในการ
ด ารงชวีติ การอ่านออก เขยีนได้ คดิเลขเป็น รวมทัง้ทกัษะพื้นฐานด้านการท างาน การคิดวิเคราะห ์
ความคิดสรา้งสรรค์ การท างานเป็นทีม การสื่อสาร และทกัษะเฉพาะอาชพี ซึ่งเป็นทกัษะ ที่องค์การ
สหประชาชาต ิ(UN) และองคก์ารการศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยเูนสโก)[8] 
ให้ความส าคญั ส่วนในวงการศกึษาไทยมองว่า ครู คอื กุญแจส าคญัในการแก้ไขปญัหาด้านคุณภาพ
การศกึษา [9]  แต่รายงานของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ[10] พบว่า ความเป็นครใูน
สงัคมไทยก าลงัเผชิญกับปญัหาหลายด้าน โดยเฉพาะวิกฤติศรทัธาในวิชาชีพ ดังนัน้จงึควรต้องมี
การศึกษาเกี่ยวกับครูยุคใหม่อย่างเร่งด่วน เพื่อมุ่งเน้นการพฒันาคนให้เป็นทรพัยากรมนุษย์ที่พรอ้ม
ขบัเคลื่อนและยกระดบัการพฒันาประเทศทีม่คีุณภาพต่อไป[11]  

 
2. ความส าคญัและสภาพปัญหาของเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

ในยุคศตวรรษที่ 21 กระบวนการเรยีนการสอนมกีารเปลี่ยนแปลง [12] โดยผู้เรยีนจะเรยีนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมยั และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเรว็ นอกจากนี้ยงัมีปญัหาที่สบื
เน่ืองมาจากจ านวนนกัเรยีนทีเ่พิม่ขึน้ต่อหอ้งเรยีน[13]   จนท าใหว้ธิกีารสอนแบบเดมิๆ ไม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอ สื่อ
ที่แสดงมีขนาดใหญ่ไม่เพียงพอส าหรบั ผู้เรยีนที่อยู่หลงัห้อง ความจดจ่อกบัผู้สอนถูกเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมและ
สภาพแวดลอ้มในชัน้เรยีนขนาดใหญ่ ผู้เรยีนมกีารน าเอาคอมพวิเตอรพ์กพาเขา้มาสบืค้นความรูใ้นชัน้เรยีน และถาม
ค าถามเกีย่วกบัเรื่องทีค่รกู าลงัสอน หรอืน าขอ้มลูเหล่านัน้มาพดูคุย โดยทีค่รตูอบไม่ได ้หรอืไม่เคยรูม้าก่อน 

เมือ่เป็นเช่นน้ี ครจูงึตอ้งพรอ้มทีจ่ะปรบัตวัและพฒันาตนเองใหเ้ท่าทนัเทคโนโลยี 
อยู่เสมอ และต้องมคีวามกระตอืรอืรน้ที่จะพฒันาทกัษะและวทิยาการให้ทนัสมยั เพื่อให้เกดิการเรยีนรู้
เทคนิควธิกีารเรยีนการสอนแบบใหม่ๆ ทีม่ปีระสทิธภิาพ ท าใหไ้ดเ้ดก็มคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามที่
สงัคมไทยและสงัคมโลกตอ้งการ  



 
ภาพที ่1 แนวทางการจดักจิกรรม 

การเรยีนการสอน [7] 
 

 
ภาพที ่2 ประยกุตก์จิกรรม 

การเรยีนการสอนดว้ยเทคโนโลย ี[14] 

กระทรวงศึกษาธิการ [15] ได้เล็งเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information and Communications Technology :ICT) มาใช ้ซึง่เป็นเครื่องมอืส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อการ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษา ช่วยเพิ่มประสทิธภิาพการเรยีนการสอนและพฒันาครูได้อย่างรวดเรว็ รวมทัง้ยงัช่วย
แกป้ญัหาการขาดแคลนคร ูตลอดจนลดความไม่เท่าเทยีมทางการศกึษาในโรงเรยีนทีห่่างไกลอกีดว้ย 

ปจัจุบนัมแีนวทางการพฒันา ICT เพื่อการศกึษา [12] ดงันี้  
1) การจดัหาระบบคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์เพื่อการเรยีนการสอนของสถานศกึษา ทัง้คอมพวิเตอร์

ประจ าหอ้งปฏบิตักิาร คอมพวิเตอรป์ระจ าหอ้งเรยีน ไม่ว่าจะเป็นคอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะและคอมพวิเตอรพ์กพา จดัตัง้ศนูย์
ขอ้มลู Data Center และสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมเพื่อการศกึษา ส าหรบัใชใ้นการเรยีนการสอน 

2) การพฒันาโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการศกึษาขัน้พื้นฐาน การบูรณาการโครงข่าย MOENet 
[32] และ NEdNet [33] ให้เป็นโครงข่ายเดียว โดยใช้ชื่อว่า OBEC-NET [12] ส าหรับใช้เป็นเครือข่ายเพื่อ
การศกึษาและวจิยั โดยเชื่อมต่อโรงเรยีนต่างๆ ไวก้บัศูนย์ขอ้มูลของ สพฐ . OBEC Data Center เพื่อให้ง่ายต่อ
การดแูลและบรหิารจดัการ  

3) การพฒันาสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (Digital Contents) ในรปูแบบสื่อออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต ์
e-Book หรอื Applications ต่างๆ     

เน่ืองจากรูปแบบการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 มลีกัษณะที่เป็นการเรยีนรู้ร่วมกนัระหว่างครูกบันักเรยีน และ

นักเรยีนกบันักเรยีนดว้ยกนั โดยประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยทีีม่อียู่มาช่วยในการเรยีนการสอน ดงันัน้ทกัษะดา้น ICT จงึมี
ความส าคญัมากส าหรบัครู เพราะการพฒันาสือ่การสอน และจดัสรรทรพัยากร แหล่งเรยีนรูต่้างๆ ตอ้งอาศยัเทคโนโลยี
มาเป็นเครื่องมอืในการบรหิารจดัการใหเ้กดิสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในยุคดจิทิลั รวมถงึใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยใีนการพฒันาทกัษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 ใหก้บันกัเรยีนดว้ย [16]  

 
3. ครไูทยในอนาคต 

เมื่อสงัคมโลกเปลีย่นไป ผูเ้รยีนไม่ไดเ้รยีนรูจ้ากโรงเรยีนเพยีงแห่งเดยีว แต่สามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากแหล่งเรยีนรู้
ภายนอกที่เป็นสงัคมรอบตัว โดยเฉพาะอย่างยิง่จากอนิเตอร์เน็ต บทบาทของครูไทยในศตวรรษที่ 21[17] จึงต้อง
เปลีย่นแปลงตามไปดว้ย โดยครูตอ้งช่วยแกไ้ข และชีแ้นะความรูท้ ัง้ถูก ผดิ ทีผู่เ้รยีนไดร้บัจากสื่อภายนอก รวมทัง้สอน
ใหรู้จ้กัการคดิวเิคราะห ์กลัน่กรองความรูอ้ย่างมวีจิารณญาณ ก่อนน าขอ้มลูมาใชอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม  

 นอกจากนี้ครูยงัตอ้งปรบัเปลีย่นวธิกีารสอนและต้องพฒันาทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
ของตนเอง ดังที่ รศ.ดร.ถนอมพร  เลาหจรัสแสง [16] ได้เสนอทักษะที่จ าเป็นส าหรับครูไทยในอนาคต (C-
Teacher) ไวอ้ย่างน่าสนใจ 8 ประการคอื 
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 1. Content ครูต้องมคีวามรูแ้ละทกัษะในเรื่องที่สอนเป็นอย่างด ีหากไม่รูจ้รงิในเรื่องที่สอนแล้ว ก็
ยากทีน่กัเรยีนจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหานัน้ ๆ  

 2. Computer (ICT) Integration ครูต้องมทีกัษะในการใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการ
จดัการเรยีนการสอน เนื่องจากกจิกรรมการเรยีนการสอนทีใ่ชเ้ทคโนโลยจีะช่วยกระตุ้นความสนใจใหก้บั
นักเรยีน และหากออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพ จะช่วยส่งเสรมิความรูแ้ละ
ทกัษะทีต่อ้งการไดเ้ป็นอยา่งด ี

 3. Constructionist ครูผูส้อนต้องเขา้ใจแนวคดิทีว่่า ผูเ้รยีนสามารถสรา้งองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตวัเอง 
โดยเชื่อมโยงความรูเ้ดมิที่มอียู่ภายในเขา้กบัการได้ลงมอืปฏบิตัิกจิกรรมต่างๆ ดงันัน้ครูจงึควรน าแนวคดินี้ไปพฒันา
วางแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อใหน้กัเรยีนเกดิความรู้ทีค่งทนและเกดิทกัษะทีต่อ้งการ 

 4. Connectivity ครูต้องสามารถจดักจิกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรยีนดว้ยกนั ผู้เรยีนกบัครู ครู
ภายในสถานศึกษาเดียวกันหรือต่างสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และสถานศึกษากับชุมชน เพื่อสร้าง
สภาพแวดลอ้มในการเรยีนรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ ใหน้กัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัอินัจะก่อใหเ้กดิประสบการณ์ตรงกบันกัเรยีน 

5. Collaboration ครูมีบทบาทในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ระหว่างนักเรยีนกบัครู และนักเรยีนกบันักเรยีนด้วยกนั เพื่อฝึกทกัษะการท างานเป็นทมี การเรยีนรูด้้วยตนเอง และ
ทกัษะส าคญัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. Communication ครูต้องมีทกัษะการสื่อสาร ทัง้การบรรยาย การยกตวัอย่าง การเลอืกใช้สื่อ 
และการน าเสนอ รวมถงึการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู ้เพื่อถ่ายทอดความรูใ้หก้บันกัเรยีนไดอ้ย่างเหมาะสม 

7. Creativity ครูต้องออกแบบ สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ จดัสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองของผูเ้รยีนมากกว่าการเป็นผูถ่้ายทอดความรูห้น้าหอ้งเพยีงอย่างเดยีว   

8. Caring ครูต้องมมีุทติาจติต่อนักเรยีน ต้องแสดงออกถงึความรกั ความห่วงใยอย่าง
จรงิใจต่อนกัเรยีน เพื่อใหน้กัเรยีนเกดิความเชื่อใจ ส่งผลใหเ้กดิสภาพการเรยีนรูต้ื่นตวัแบบผ่อนคลาย ซึง่
เป็นสภาพทีน่กัเรยีนจะเรยีนรูไ้ดด้ทีีสุ่ด 

เมื่อหน้าที่และบทบาทของครูผูส้อนไดเ้ปลีย่นจากการบรรยายหน้าชัน้เรยีนเพยีงอย่างเดยีวมาเป็นการกล่าว
น าเขา้สูบ่ทเรยีน ท าหน้าทีเ่ป็นเพยีงผูแ้นะน า ใหค้ าปรกึษา และแกป้ญัหาใหแ้ก่ผูเ้รยีน จงึเกดิวธิกีารสอนทีห่ลากหลาย
มากขึ้น [19] มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนแบบปฏิสมัพันธ์ผ่านเครือข่าย (Network) อย่างมี
ประสทิธภิาพ ท าให้ครูต้องมีการปรบัทศันคติใหม่ พฒันาความรู้และทกัษะความสามารถที่จ าเป็นตามแนวทาง C-
Teacher ทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้  

 
4. ปัญหาและอปุสรรคของครไูทย 

การพฒันาการศกึษาของชาต ิไม่ใช่เฉพาะภาระหน้าทีข่องใครหรอืหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านัน้ แต่เป็น
เรื่องทีส่งัคมตอ้งใหค้วามตระหนกัและช่วยกนัหาทางออก โดยปญัหาทางการศกึษาทีส่ าคญักค็อื ปญัหาดา้นคร ู[20] 

จากผลส ารวจความคิดเห็นของครู [21] เนื่องในวนัครูแห่งชาติ ปี 2555 ที่ผ่านมาท าให้ทราบปจัจยัที่เป็น
อุปสรรคของการท าหน้าทีค่ร ูและแนวทางการสง่เสรมิครใูหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้ยีิง่ขึน้ ดงันี้ 

4.1. ปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคของการท าหน้าท่ีคร ูประกอบดว้ย 
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 1) ภาระงานอื่นนอกเหนือจากการสอน การท าหน้าที่อื่นนอกเหนือจากการสอน จะท าใหค้รูมเีวลา
เตรยีมการสอนและมสีมาธใินการสอนน้อยลง ซึง่โรงเรยีนในประเทศไทยใหค้รูผูส้อนปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น เช่น พสัดุ บุคคล 
ธุรการ ฯลฯ จนท าใหป้ระสทิธภิาพการสอนลดลง 
   2) จ านวนครูไม่เพียงพอ สอนไม่ตรงกับวุฒิ ก าหนดตราก าลังที่ไม่เหมาะสม                 ใช้
อตัราส่วนของจ านวนนกัเรยีนต่อจ านวนครูเป็นเกณฑ ์โดยไม่ค านึงถงึจ านวนหอ้งเรยีนนัน้ สง่ผล กระทบอย่างมากต่อ
ประสทิธภิาพการสอนของคร ู
   3) ขาดทกัษะทางดา้นไอซที ีโดยครูจ านวนมากยงัขาดทกัษะดา้นนี้ จงึท าใหร้บัรูข้อ้มูล หรอืมแีหล่ง
คน้ควา้ขอ้มูลน้อยกว่านักเรยีน นอกจากนี้สื่อการสอนทีม่แีค่หนังสอืหรอืต าราอาจตอบสนองการรบัรูแ้ละความต้องการ
ของนกัเรยีนในศตวรรษที ่21 ไดไ้ม่เตม็ที ่ 
   4) ครรูุ่นใหม่ขาดความเชีย่วชาญในการสอนทัง้ทางวชิาการและคุณลกัษณะความเป็นคร ู ความเอา
ใจใสต่่อเดก็ลดลง ขาดประสบการณ์ ขณะทีค่รรูุ่นเก่าไม่ปรบัตวั ใหเ้ขา้กบัลกัษณะของผูเ้รยีนทีเ่ปลีย่นไป ไม่ปรบัวธิกีาร
สอน ไม่ใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อเสรมิการจดัการเรยีนรู ้ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
   5) ครูสอนหนักส่งผลให้เด็กเรียนมากขึ้น ผลการทดสอบระดบัชาติที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ ท าให้ครู
แกป้ญัหาโดยยงัคงยดึวธิกีารสอนแบบเดมิ พยายามสอนเนื้อหาใหม้ากขึน้ ใชเ้วลาสอนมากขึน้ เพื่อหวงัใหน้ักเรยีน
มคีวามรู้เพิม่ขึน้ ท าให้เดก็ต้องใชเ้วลาเรยีนในห้องเรยีนมาก ซึง่จะเหน็ได้จากผลการส ารวจของ UNESCO [23] ที่
เดก็ไทยใชเ้วลาเรยีนในหอ้งเรยีนเฉลีย่ มากกว่าประเทศเพื่อนบา้น  
   6) ขาดอสิระในการจดัการ ครยูงัคงต้องปฏบิตัติามนโยบายของหน่วยงานต้นสงักดั ซึ่ง
นโยบายเหล่านัน้ไมไ่ดถู้กตอ้งและดเีสมอไป เช่น การเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษ ซึง่ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื 
นกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาองักฤษ 15 ปี แต่ไมส่ามารถสื่อสารภาษาองักฤษได ้ เป็นตน้ 

 

 
ภาพที ่4 ปจัจยัทีเ่ป็นอุปสรรค 
ของการท าหน้าทีค่ร ู[22] 

 
ภาพที ่5 ปจัจยัส่งเสรมิการท าหน้าที ่
ของครใูหเ้กดิประสทิธภิาพ [24] 

 
4.2 ปัจจยัส่งเสริมการท าหน้าท่ีของครใูห้เกิดประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 

1) การอบรม แลกเปลีย่น และสรา้งเครอืข่ายความรู ้จะช่วยใหค้รไูม่จ ากดัเพยีงวธิกีาร
สอนของตนเองเท่านัน้ แต่ยงัเปิดใจรบัวธิกีารสอนอื่นๆ มาประยกุตใ์ชก้บับรบิทของตนเอง 

 2) การพฒันาตนเองในเรื่องไอซีท ีเพราะการน าไอซทีีมาเป็นเครื่องมอืในการจดัการ
เรยีนรูจ้ะช่วยเพิม่ช่องทางการเรยีนทีห่ลากหลาย รวมทัง้ยงัเพิม่ประสทิธภิาพทางการเรยีนของนักเรยีน
ดว้ย 
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 3) การเพิม่ฝ่ายธุรการ จะช่วยให้ครูมเีวลาในการเอาใจใส่ต่องานวชิาการ หรอืนักเรยีน
มากขึน้  

 4) มกีารปรบัเลื่อนวทิยฐานะ โดยประเมนิจากผลผลติและผลลพัธจ์ากกระบวนการเรยีนการสอน คอื 
นกัเรยีน ควบคู่กบัผลงานทางวชิาการ ซึง่จะสง่ผลต่อขวญัและก าลงัใจของครผููส้อนเป็นอย่างด ี

 5) ลดชัว่โมงการเรยีนการสอนในห้องเรยีน พื่อเปิดโอกาสให้นักเรยีนคน้คว้าในสิง่ที่นักเรยีนสนใจ 
และพฒันาทกัษะทีส่ าคญัในศตวรรษที ่21 

 
ปจัจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบันกัวชิาการหลายทา่น [23][24] ทีม่คีวามเหน็ว่า การสอนของครใูนปจัจุบนัยงัเป็น

การสอนแบบดัง้เดมิ คอื เป็นการถ่ายทอดวชิาในหอ้งเรยีน สง่ผลใหเ้ดก็ขาดภาวะผูน้ า เพราะเดก็ไม่มคีวามคดิเป็นของ
ตนเอง และปจัจุบนั มกีารพดูถงึทกัษะของเดก็ในศตวรรษที ่21 แต่ยงัไม่มคีู่มอืประกอบแนวทางการพฒันาทกัษะครใูห้
พร้อมต่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ ครูไทยจ านวนมากจึงเหมือนถูกปล่อยอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางความ
เปลีย่นแปลงของกระแสสงัคมโลก[25]  

 
 

5. แนวทางและความเป็นไปได้ในการการพฒันาครใูนศตวรรษท่ี 21  
5.1 ด้านนโยบาย   
จากสภาพการณ์ทีก่ล่าวขา้งต้น จะเหน็ไดว้่าการจดัการศกึษาในประเทศไทยตอ้งมกีารพฒันาใหส้อดคลอ้งกบั

สภาวะการณ์โลก ไม่เพยีงเฉพาะครูเท่านัน้แต่หมายรวมถงึการพฒันาทัง้ระบบใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูใ้นยุคสมยัใหม่ดว้ย 
โดยมแีนวทางทีค่วรสง่เสรมิและเปิดมุมมองของการพฒันาครใูนศตวรรษที ่21 ดงันี้ [13][16][26][27][28][29] 

1. ในอดตี การพฒันาครยูงัมทีศิทางทีไ่มช่ดัเจน และไม่ค่อยใหค้วามส าคญัอย่างจรงิจงั หากตอ้งการใหเ้กดิผล
ลพัธท์ี่ดต่ีอเดก็แล้ว ควรจะมกีารก าหนดนโยบายเพื่อเป็นกรอบในการพฒันาครูให้ตรงจุด เพื่อสนองตอบต่อปญัหาที่
เกดิขึน้ในปจัจุบนั โดยควรมกีารก าหนดหน่วยงานการพฒันาครูอย่างทัว่ถงึทุกพืน้ที่ ไม่ใช่ก าหนดอ านาจการพฒันาครู
ไวท้ีส่ว่นกลางอย่างเดยีว  

2. ควรมกีารก าหนดมาตรฐานอาชพีครู โดยเฉพาะความรูค้วามสามารถดา้นมาตรฐานการปฏบิตังิานของคร ู
ซึง่มาตรฐานเหล่านี้สามารถใชเ้ป็นเกณฑว์ดัความเป็นครแูละเป็นเครื่องมอืตรวจสอบกลัน่กรองผูป้ระกอบวชิาชพีครไูด้
อย่างชดัเจนและมคีุณภาพ 

3. ควรมกีารพฒันาระบบการผลติครูออกสู่ตลาดการศกึษา รวมทัง้หลกัสตูรครูที่ทนัต่อเปลีย่นแปลงไปของ
สงัคมโลก 

4. ควรมกีารให้ความรู้และปรบัแนวคิดของครูให้เข้าใจวธิกีารเรยีนรูใ้นยุคสมัยใหม่ ที่ผู้เรยีน
สามารถสรา้งความรูไ้ด้ด้วยตนเอง จากการสบืค้น การลงมอืปฏบิตั ิมอีสิระในการเรยีนรู ้โดยมคีรูคอย
ชีแ้นะในลกัษณะของผูใ้หค้ าปรกึษา  

5. ควรอาศยัประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรยีนเขา้ถึงข้อมูล ความรู้ได้แบบไม่มขีดีจ ากดั
เฉพาะในหอ้งเรยีน หรอืจากครเูท่านัน้ 

6. ควรถ่ายทอดแนวคดิและการปฏบิตัใินการจดัการเรยีนรู ้เพื่อสรา้งผูเ้รยีนใหรู้จ้กัคดิวเิคราะห ์อย่างมเีหตุมี
ผล มจีติวจิยั ใชข้อ้มลูเพื่อการพฒันาและแกป้ญัหา 
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7. ควรส่งเสรมิให้ครูได้ศึกษาและเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกบัผู้อื่น และยดึ
หลกัการจดัการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัชวีติจรงิ 

8. ควรสรา้งระบบ Coaching โดยใหค้รูทีม่คีวามเชีย่วชาญในการจดัการเรยีนการสอนเป็นผูฝึ้กปฏบิตัใิหก้บั
ครูทีย่งัขาดความช านาญ ฝึกปฏบิตัิให้ครู เป็นการท างานอย่างใกลช้ดิระหว่างครูผู้มปีระสบการณ์กบัเพื่อนครูในการ
ปรบัเปลีย่นวธิกีารเรยีนการสอนและแกป้ญัหาการเรยีนรูข้องเดก็เป็นรายกลุ่มหรอืรายบุคคล  

9. การผสมผสานกระบวนการวดัผลเขา้กบักระบวนการสอนอย่างแนบแน่นปรบัใหย้ดืหยุ่นหลากหลายใชไ้ด้
ในหลายสถานการณ์ หลายเป้าหมาย โดยเฉพาะการวดัทกัษะหรอืคุณลกัษณะใหม่ๆ ตามกรอบคดิร่วมสมยั  

10. การน าเทคโนโลยทีางไกลมาช่วยในการพฒันาครู เพื่อถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะที่ส าคญั
ใหก้บัครทูัว่ประเทศ อาจอยูใ่นรปูแบบของเวบ็ไซตฝึ์กอบรม หรอืวดิโีอคอนเฟอเรนซ ์ 

11. การส่งเสรมิให้ครูท าวจิยัควบคู่ไปกบัการจดัการเรยีนการสอน เพื่อเปลี่ยนไปสู่ครูนักวจิยั 
โดยครจูะน าปญัหาทีพ่บในชัน้เรยีนจากประสบการณ์ไปเป็นปญัหาในการวจิยั เพื่อหาแนวทางการแก้ไข 
หรอืแนวทางในการพฒันาการเรยีนการสอนต่อไป 

12. ยุทธศาสตร ์“การสร้างแรงบนัดาลใจ จุดไฟพลงัครู” (Motivation & Inspiration) เน้นการค้นหาและ
หนุนเสรมิ “ครผููจุ้ดไฟการเรยีนรู้” ครูในแบบดงักล่าวจะถูกเน้นการฝึกใหรู้จ้กัตัง้ค าถาม เชื่อมโยงประเดน็ส าคญัและตัง้
โจทย์ชวนให้เดก็คดิ แนวทางของการพฒันาครูมกัใช้ตวัอย่างจากครูผู้สรา้งแรงบนัดาลใจดว้ยกนัมาแลกเปลี่ยนและ
ถ่ายทอดประสบการณ์หรอืการเน้นใหฝึ้กตัง้ค าถาม อนัจะท าใหผู้เ้รยีนเกดิการใฝเ่รยีนรูต่้อเนื่องตลอดชวีติต่อไป  

สรุปได้ว่า นโยบายที่ชดัเจนจะก่อให้เกดิการพฒันาครูอย่างทัว่ถึง การก าหนดมาตรฐานวชิาชพีและการน า
เทคโนโลยมีาประยุกต์ใชก้เ็ป็นส่วนส าคญัในการกระตุ้นใหค้รมูกีารพฒันาตนเอง โดยเปลีย่นแปลงทัง้ทศันคติ วธิสีอน 
และบทบาท ทัง้ยงัส่งผลใหเ้กดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้และประสบการณ์ทีห่ลายหลาย จนกลายเป็นองคค์วามรูใ้หม่ที่
สามารถน ามาปรบัใช้ภายใต้บริบทของตนเอง นอกจากนี้ครูต้องเป็น C-Teacher ประกอบด้วยทกัษะ 8 ประการ 
ดงักล่าวข้างต้น เพื่อถ่ายทอดและเสรมิสร้างความรู้ให้ผู้เรียนคิดเป็น แก้ปญัหาเป็น ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จรยิธรรม มทีกัษะชวีติและวชิาชพีตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องชาตแิละนานาชาตต่ิอไป  

5.2 ด้านการพฒันาตนเองของคร ู 
ผูท้ี่ได้ชื่อว่า “ครู” เป็นบุคคลส าคญัยิง่ต่อภารกจิในการพฒันาเยาวชนของชาติ โดยนอกจากครูจะต้องมจีติ

วญิญาณความเป็นครูแลว้ ยงัต้องเป็นผูท้รงความรูใ้นเน้ือหาทีจ่ะถ่ายทอดสู่ผูเ้รยีน และครูยงัต้องจดัการเรยีนการสอน
ไดอ้ย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ นอกจากน้ียงัตอ้งพฒันาศษิยใ์หม้ทีกัษะการเรยีนรูแ้ห่งศตวรรษที ่21 ดว้ย ดงันัน้
ครูจึงต้องเรียนรู้ที่จะปรบัตัวและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งสิ่งที่ครูไทยในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องพัฒนามีดังนี้ 
[30][31] 
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ภาพที ่6 หอ้งเรยีนในศตวรรษที ่21 [34] 

 
1) ทกัษะในการตัง้ค าถาม การตัง้ค าถามเป็นการกระตุ้นความสนใจอยากรูข้องผู้เรยีน นักเรยีนจะได้ฝึกคดิ 

และคน้หาค าตอบดว้ยตนเองตามทฤษฎกีารเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน (Poblem Based Learning) ดงันัน้ครูจงึควร
เรยีนรูแ้ละฝึกฝนทกัษะการใชค้ าถามในการเรยีนการสอนใหช้ านาญ 

2) ทกัษะการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ (Inquiry Learning) ทีส่อนใหเ้ดก็หาความรูด้ว้ยตวัเองจากการลงมอื
ปฏบิตั ิเพราะความรูท้ีไ่ดจ้ากการปฏบิตัจิะเป็นความรูท้ีค่งทน อกีทัง้ผูเ้รยีนยงัสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ชใ้น
สถานการณ์อื่นไดอ้กีดว้ย ครจูงัตอ้งเขา้ใจบทบาทของตนเองและฝึกฝนอยู่เสมอ 

3) ทกัษะในการคดัเลอืกความรู ้เป็นทกัษะที่สอนให้ผูเ้รยีนสามารถจ าแนกแยกแยะแหล่งขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ
และไม่น่าเชื่อถือ รวมถึงการคิดอย่างมีวจิารณญาณเพื่อกลัน่กรองขอ้มูลความรู้ก่อนน าขอ้มูลนัน้มาเป็นความรู้หรอื
น าเสนอ ดงันัน้ครตูอ้งสามารถชีแ้นะแนวทางในการคดัเลอืกความรูใ้หแ้ก่นกัเรยีนได้ 

4) ทักษะในการประเมินผลตามสภาพจริง ในการเรียนการสอนสมัยใหม่ ครูต้องให้ความส าคัญต่อ
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนควบคู่ไปกับความรู้ที่นักเรียนได้รับ ดังนัน้ ครูต้องก าหนดเกณฑ์การประเมิน
กระบวนการเรยีนรู ้เกณฑก์ารทดสอบความรู ้รวมถงึเจตคตขิองนกัเรยีน ทีช่ดัเจนและเป็นรปูธรรม   

5) ทกัษะการสอนคดิ ครตู้องสามารถจดัการเรยีนรูท้ีส่นับสนุนใหน้ักเรยีนฝึกฝนการคดิ  หรอืตก
ผลกึทางความคดิ ออกแบบการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัระดบัพฒันาการของเดก็ สง่เสรมิความสามารถทีแ่ตกต่างกนัของ
นกัเรยีน (multiple intelligences) และประเมนิความกา้วหน้าของเดก็แต่ละกลุ่มไดอ้ย่างเหมาะสม โดยใชเ้หตุการณ์
ปจัจุบนัรอบตวัมาเป็นกรณีศกึษาใหน้กัเรยีนคน้หาค าตอบ 

6) ทกัษะการบูรณาการการสอน ครตูอ้งสามารถจดัการเรยีนการสอนทีเ่ชื่อมโยงความรูห้ลายแขนงไวด้ว้ยกนั 
เพราะในชวีติจรงินกัเรยีนตอ้งประยุกตใ์ชค้วามรูท้ีห่ลากหลายในการด าเนินชวีติและแกไ้ขป้ญัหาทีเ่กดิขึน้  

7) ทกัษะในการประเมนิผล เนื่องจากนกัเรยีนมคีวามแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะฉะนัน้ ครจูงึต้องออกแบบ
การประเมนิผลการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัธรรมชาตขิองวชิา และใหเ้หมาะสมกบัตามความต่างนัน้ๆ  

8) มีจติวญิญาณความเป็นครู ครูไม่ได้มหีน้าที่เฉพาะถ่ายทอดวิชาความรู้หรอืจดัการเรยีนการสอนให้กบั
นักเรยีนเท่านัน้ แต่ครูยงัมบีทบาทในการอบรมสัง่สอนคุณธรรมจรยิธรรม ประคบัประคองใหจ้บการศกึษาออกไปเป็น
พลเมอืงทีด่มีคีุณภาพของประเทศต่อไป 
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9) ต้องเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ ขอ้มูลข่าวสารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ความรูม้อียู่มากมายรอบตวัใหแ้สวงหาด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศทีก่า้วหน้า ครจูงึไม่อาจหยุดนิ่งทีจ่ะแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิเพื่อพฒันาตนเองอยู่เสมอ 

10) เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง ทักษะการปรบัตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งส าคัญที่ทัง้ครูและ
นกัเรยีนพงึม ีหลายสิง่รอบ ๆ ตวัเกดิการเปลีย่นแปลง ครตูอ้งเปิดใจยอมรบัและรูจ้กัปรบัตวั เพื่อท าหน้าทีค่รแูละด าเนิน
ชวีติอย่างมคีวามสขุ 

11) เป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม คุณธรรมจรยิธรรมส าคญัไม่แพจ้ติวญิญาณความเป็นครู ครูตอ้งประพฤติ
ปฏบิตัตินใหเ้ป็นแบบอย่างทีด่แีก่นกัเรยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในปจัจุบนัทีก่ระแสขอ้มูลข่าวสารถาโถมเขา้สูต่วันักเรยีน 
การเป็นแบบอย่างและการชีแ้นะดา้นคุณธรรมจงึเป็นสิง่ส าคญั 

12) เป็นทีป่รกึษาทีด่ใีหก้บันกัเรยีน ครูตอ้งเป็นทัง้ผูถ่้ายทอดวชิาความรูแ้ละผูใ้หค้ าปรกึษาแก่นกัเรยีนได้
ทุกเรื่อง   

13) มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity, Creation, Creating, Creative Thinking) เป็นหนึ่งในทักษะ
ส าคญัของครู ที่ได้รบัการก าหนดใหเ้ป็นทกัษะทีจ่ าเป็นจะต้องน าไปใช ้ในกระบวนการพฒันาผูเ้รยีนในช่วงศตวรรษที ่
21  

14) ครูต้องท าตนใหศ้ษิยร์กั การปฏบิตัต่ิอนักเรยีนอย่างกลัยานมติร จะท าให้นักเรยีนไม่เกดิความกลวัและ
วติกกงัวล ซึง่เป็นอุปสรรคต่์อการเรยีนรู ้ 

15) ยดึหลกัแห่งความพอเพยีง ครูต้องไม่ใช้จ่ายเกนิตวั ไม่ฟุ้งเฟ้อตามสงัคมรอบขา้ง เป็นแบบอย่างที่ดี
ใหก้บันกัเรยีน  

 
การพฒันาครูในศตวรรษที ่21 นัน้ จะต้องมกีารก าหนดนโยบายทีช่ดัเจน มรีะบบสนับสนุนการอบรมพฒันา

และการจดัการเรยีนการสอน รวมถงึการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในการพฒันา แต่อย่างไรกต็าม ไม่เพยีงแต่
การสนับสนุนจากภายนอกเท่านัน้ ตัวครูเองจะต้องพัฒนาตนเองไปสู่ ครูในศตวรรษที่ 21 ด้วย ต้องเปิดใจรบัการ
เปลีย่นแปลง อกีทัง้ตอ้งมทีกัษะและความสามารถรอบดา้นทีต่ัง้อยู่บนมโนธรรม และความอดทน เพื่อส่งเสรมิใหศ้ษิยม์ี
ความคดิสรา้งสรรค์ สามารถสรา้งองคค์วามรูจ้ากการหาค าตอบดว้ยตนเอง รวมทัง้ต้องสรา้งศษิย์ให้มทีกัษะชวีติและ
การท างานตามสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมอกีดว้ย 
 
6.บทสรปุ 

ในยุคศตวรรษที ่21 หรอืยุคดจิติอลนี้ เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครื่องมอืส าคญัในการน ามาประยุกต์ใช้  ทัง้
ดา้นการพฒันาครแูละการจดัการเรยีนการสอน ครจูงึควรมทีกัษะทัง้ 8 ดา้น ตามแนวคดิ C-Teacher นอกจากน้ี ปญัหา
อุปสรรคต่าง ๆ ทีข่ดัขวางการพฒันาครแูละการเรยีนการสอนตอ้งไดร้บัการแกไ้ขใหถู้กจุดและครอบคลุม แนวทางการ
พฒันาครูต้องท าควบคู่กนัไปทัง้ดา้นนโยบายทีม่าสนับสนุน และการพฒันาตนเองของคร ูซึง่ต้องอาศยัความตระหนัก
และความร่วมมอืจากทุกภาคสว่น รวมถงึการเปิดใจรบัสิง่ใหม่และการปรบัตวัของครดูว้ย  
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