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บทคัดยอ
 จากสถานการณความทาทายในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มนุษยมีความรูและความสามารถในการ                          
ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งการคนควาหาขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อใชสําหรับการดูแลสุขภาพ                  
ใหดีขึ้น ผนวกกับความกาวหนาทางดานการการแพทยและสาธารณสุขที่ดีขึ้น ทําใหผูคนเริ่มตระหนักและ
เอาใจใสสุขภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการปรับเปลี่ยนทางดานสุขภาพ พลานามัยและสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ                         
จงึมคีวามจําเปนอยางย่ิง ซึง่บคุลากรหรอืบคุคลทีเ่กีย่วของท่ีสาํคญักค็อื ครพูลศึกษา ซึง่บทบาทของครูพลศึกษา
มีความสําคัญอยางยิ่งในการสรางเสริมสุขภาพ และพลานามัยของนักเรียน ซึ่งตองมีการปรับเปลี่ยนบทบาท
ของตนตามแนวทางของการเรียนรูที่เปลี่ยนไป ซึ่งบทบาท คุณลักษณะ และหนาที่ตางๆ ของครูพลศึกษา               
จะตองมีการพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตามบริบทตางๆ โดยทําหนาที่จากเปนผู สอน มาเปน                                    
ผูอาํนวยความสะดวก แนะแนวทาง และรวมเรยีนเรือ่งใหมๆ  ไปพรอมกบัผูเรียน อยางไรก็ตามการปรับเปลีย่น
ดังกลาวจะตองมีแนวทางการพัฒนาครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่แนนอนและเปนระบบ โดยตองพัฒนา                    
ตวัของครูพลศกึษาควบคูไปกบัการสนบัสนนุของรัฐบาลในดานนโยบายในการพฒันาบุคลากรทางการศกึษา 
ซึง่การพฒันาตนเองของครพูลศึกษานัน้ตองอาศยัความรบัผิดชอบของตนเอง และสรางเครอืขายความรวมมือ
ภายในสังคมวิชาชีพ และภายนอก   โดยอาศัยเทคโนโลยสีารสนเทศเขามาชวยในการพฒันาการจัดการเรียน     
การสอนทางพลศึกษาเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนซ่ึงจะทําใหการปรับเปล่ียนบทบาทครูพลศึกษาน้ัน                     

มีความมั่นคงและยั่งยืนและที่สําคัญเปนการปรับเปลี่ยนที่เทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก

คําสําคัญ
 การเรียนรู    การปรับเปลี่ยน    ครูพลศึกษา    ศตวรรษที่ 21 
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Abstract
 As the challenges of the 21st century, humans have knowledge and capability of using 
science and technology, including ability to search for information from various sources for better 
healthcare. In addition, the advancement of medicine and public health drives people awareness 
of their health. As thus, changes in health and health education and any other relations are in need.  
One of the very important parts of these is physical education teachers whose roles are very                     
important in students’ health promotion and health education.  Physical education teachers’                         
role changes are in accordance with changes in learning approaches which are role, characteristics, 
and duties.  The teachers have to develop themselves and keep up with changes in context.                      
Their roles have to be changed from instructors to be facilitators who can guide and cooperatively 
learn new knowledge along with their students.  However, in so doing, there should be explicit              
and systematic ways for developing physical education teachers along with the supports from 
governmental policies of educational personnel development plan.  For developing physical                 
education teachers, it has to be self-responsibility and networking with their professional                                 
community and others from outside by using ICT in order to be used for effective teaching and 
learning in physical education.  This can lead to physical education teacher role changes in steady 

and sustainable way and more importantly in cope with global changes.

Keywords
 Learning, Physical Education Teacher,  The 21st  Century

บทนํา
 ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงทั้งวิชาความรู และความประพฤติแกเด็กและเยาวชน                                   
ดังน้ันครูจึงเปนบุคคลสําคัญท่ีจะทําใหเด็กไทยของเราอานออกเขียนได และครูเปนผูสรางพัฒนาการให                     
เดก็มคีวามรูความสามารถอยางมีมติคิรบทกุสวน โดยผานทางดานวิชาการคอืการเรียนการสอนวชิาการตาง ๆ 
ทางดานรางกายตองมีสุขภาพแข็งแรงดวยวิชาพลศึกษา (Khongsanoh, 2017) แตในปจจุบัน บทบาทและ
ความสําคัญของครูไดลดนอยลงเนื่องจากการเปล่ียนแปลงความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ไมวาจะเปน
คอมพิวเตอร ไอแพด หรือสมารทโฟน แคเพียงปลายนิ้วสัมผัส สารพัดคําตอบ ก็แสดงขึ้นมาไดอยางรวดเร็ว 
ภาพของครูผูสอนที่พยายามสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียน จึงถูกลดบทบาทลงทําใหนักเรียนไมสนใจการสอน   
ของครู (Jitmitrapap, 2014) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ                             
สํานักสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.) ที่สํารวจเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 14-18 ป                        
ในพื้นที่ 17 จังหวัด จํานวน 4,255 ตัวอยาง พบวา คําถามลําดับแรก ที่อยากจะถามครูมากที่สุด เปนคําถาม
เกี่ยวกับวิธีการสอนของครูที่วา ทําไมครู จึงไมหาวิธีการสอนที่สนุก  ไมนาเบื่อ ทําไมเวลาสอนตองใชวิธี                     

อานหนังสือ  ครูมาสอนหนังสือหรือมาอานหนังสือใหนักเรียนฟงและทําไมสอนในหองเรียนไมรู เรื่อง                              

แตสอนพิเศษรูเรื่อง เด็กและเยาวชนมากกวา 2 ใน 3 อยากใหครูเปลี่ยนแปลงวิธีสอน และจากสถานการณ
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ในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ที่เต็มไปดวยการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาซ่ึงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ตอง                            

“กาวขามสาระวิชา” ไปสูการเรียนรู “ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” ที่ครูไมไดสอนแตใหนักเรียน

ตองเรียนเองหรือพูดใหมวาครูตองไมสอนแตตองออกแบบการเรียนรูและอํานวยความสะดวก ในการเรียนรู

ใหนักเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง 

(Phanich, 2012, 15) ครูเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในฐานะเปนผูที่ถายทอดวิชาความรูใหแกศิษย                   

รวมท้ังเปนผูที่สรางสรรคภูมิปญญา และปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม ใหเปนผูที่มีความพรอมท้ังดาน                 

ความรู สติปญญา รางกายและจิตใจ แตจะเห็นไดวาครูในปจจุบันมีความรับผิดชอบตอนักเรียนนอยลง                  

ขาดการดูแลเอาใจใส ขาดความเช่ียวชาญในเน้ือหาวิชาการ และกระบวนการถายทอดความรูของครูยัง                     

ไมสอดคลองกับปญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียนในปจจุบัน ดังน้ัน ครูในศตวรรษที่ 21 จําเปนจะตอง                                             

มีการปรับกระบวนการรูปแบบการสอน ครูตองเปนผูออกแบบกระบวนการเรียนรูที่จะทําใหนักเรียนเกิด                  

ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

 วิชาพลศึกษาเปนการศึกษาแขนงหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงคใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตามวัตถุประสงค

ของการศึกษาไดครบทุกองคประกอบ ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา นอกจากจะเปนการเรียนการสอน

เพือ่ใหนกัเรยีนมรีางกายแข็งแรงแลว ยงัมวีธิกีารสอนและการจดักจิกรรมทีส่ามารถทําใหนกัเรยีนมพีฒันาการ

ในดานอื่นๆ เพื่อใหนักเรียนมีความเปนคนที่สมบูรณควบคูกันไปดวยได (Dusitkul, 2012) ปจจุบันการสอน

พลศึกษายังมีปญหาอยูหลายประการ เชน ขาดครูที่มีวุฒิทางดานพลศึกษา สวนใหญการสอนพลศึกษา                      

ทําการสอนโดยครูประจําชั้นซึ่งไมมีวุฒิทางพลศึกษาโดยตรง ขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกในการสอน

และอุปกรณการสอนพลศึกษาไมไดมาตรฐาน  ครูผูสอนมีประสบการณสอนและการวัดและประเมินผลนอย  

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมตรงจุด ขาดความรู และทักษะในการสรางส่ือ (Puttajam, 2015) สิ่งเหลาน้ี                     

ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน  นอกจากนี้ครูพลศึกษาจําเปนตองเปล่ียนแปลงบทบาทหนาที่ของตนเอง

ตามแนวทางการเรียนรูที่เปลี่ยนไปในศตวรรษที่ 21 เพราะความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน                  

ไดพัฒนาขึ้นมากจนเปนเหตุใหสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ  ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหา                             

ทางดานสุขภาพของนักเรียนที่เพ่ิมมากข้ึน ทําใหครูพลศึกษาที่มีบทบาทสําคัญในการรับผิดชอบเรื่องนี้                                                     

โดยตรงในโรงเรียน จาํเปนตองมีการปรบัปรุงและเปล่ียนแปลงวิธกีารสอน การจดัการเรียนรูตางๆ ใหสอดคลอง

กบับริบทของการเปลีย่นแปลง ดงัน้ันคุณลักษณะของครพูลศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ควรจะมคีณุลักษณะอยางไร 

รวมท้ังมีบทบาทและหนาท่ีสาํคัญอยางไรทีท่าํใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูตามจุดมุงหมายทีต่องการพฒันาตลอดจน

ครูพลศึกษาควรมีทักษะสําคัญในการสอนวิชาพลศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยางไรที่จะทําใหผูเรียนเกิด                            

การเรียนรูอยางมีคุณภาพ

คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21

 ศตวรรษที่ 21 สถานการณโลกมีความแตกตางจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบการศึกษา                                    

ตองมกีารพฒันาเพือ่ใหสอดคลองกบัภาวะความเปนจรงิ ทัง้นีแ้นวคดิเร่ือง "ทกัษะแหงอนาคตใหม:   การเรยีนรู

ในศตวรรษท่ี 21" ไดถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือพัฒนาวิสัยทัศนและกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21                     
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ที่สามารถสรุปทักษะสําคัญท่ีเด็กและเยาวชนควรมีไดวา ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C                        

ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้ 3 R ไดแก การอาน (Reading) การเขียน (Writing) และ คณิตศาสตร (Arithmetic) 

และ 4 C การคิดวิเคราะห (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) การรวมมือ (Collaboration) 

และความคดิสรางสรรค (Creativity) รวมถงึทักษะชวีติและอาชพี และทกัษะดานสารสนเทศ  สือ่ และเทคโนโลยี 

และการบริหารจัดการดานการศึกษาแบบใหม (Phanich, 2012)

 สําหรับครูเปนบุคคลท่ีสังคมใหความสําคัญและยกยองบุคคลสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู 

เปนบุคคลท่ีสงเสริมและสรางสรรคการเรียนรูของผูเรียนใหมีคุณภาพ  ทั้งนี้คุณภาพของผูเรียนขึ้นอยู                                

กับคุณภาพของครู ในตารางนี้ จึงขอเสนอลักษณะของครูในยุคศตวรรษที่ 21 สรุปเปนตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1

ลักษะของครูในยุคศตวรรษที่ 21

 21  E-Teacher 

Methayaprapas (2015) 

 (C-Teacher) 

Laohajaratseang (2013) 

1. Experience 

 

2. Extended  

3. Expended  

     

     

4. Exploration   

          

     

5. Evaluation    

6.  End-User                

     

7.  Enabler  

8.  Engagement         

 

       

9.  Efficient and Effective  

       

1.  Content  

        

2. Computer (ICT) Integration 

  

3. Constructionist  

  

4. Connectivity       

 

5. Collaboration 

 

 6.   Communication  

7.   Creativity    

         

         

8.   Caring   
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 จากตารางที่ 1 สามารถวิเคราะหคุณลักษณะของครูโดยท่ัวไปในยุคศตวรรษที่ 21 ไดวาตองมี              

ความสามารถในดานการจัดการความรู ทั้งทักษะการสอนทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาชีพเฉพาะสาขาที่ตนเอง

สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการแสวงหาความรูใหมๆ สามารถนํามาเปนเครื่องมือในการจัดการ

เรียนรูเพื่อสรางบทเรียนใหม และตอยอดเปนนวัตกรรมได มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

มีบุคลิกภาพที่ดี มีลักษณะของการเปนผูนําและผูตามที่ดีในสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรับผิดชอบ 

และกระตือรือรน  มีความศรัทธาในวิชาชีพ  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะที่หลากหลายนาสนใจ

ตามความตองการของผูเรียนและท่ีสําคัญมีทักษะในการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน

และสรางบทเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อุปสรรค และแนวทางการสงเสริมการทําหนาที่ของครู

 ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ  ไมใชเปนภาระหนาท่ีเฉพาะของใครหรือหนวยงานใดหนวยงาน

หน่ึงเทาน้ันแตเปนเร่ืองท่ีสังคมตองใหความตระหนักและชวยกันหาทางออก  โดยปญหาทางการศึกษา                          

ที่สําคัญก็คือ ปญหาดานครู (In-Prasert, 2013) ซึ่งจากผลสํารวจความคิดเห็นของครู (Jitrodjanarak, 2013) 

เก่ียวกับปจจัยท่ีเปนอุปสรรคของการทําหนาท่ีครู พบวา 1) ภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากการสอน เพราะการทํา

หนาทีอ่ืน่นอกเหนอืจากการสอน จะทําใหครมูเีวลาเตรยีมการสอนและมสีมาธใินการสอนนอยลง แตโรงเรียน

ในประเทศไทยสวนใหญใหครูผูสอนปฏิบัติหนาที่อื่น เชน พัสดุ ธุรการ ฯลฯ จนทําใหประสิทธิภาพการสอน                    

ลดลง  2) จํานวนครูไมเพียงพอ สอนไมตรงกับวุฒิ กําหนดอัตรากําลังที่ไมเหมาะสมใชอัตราสวนของจํานวน

นักเรียนตอจํานวนครูเปนเกณฑ โดยไมคํานึงถึงจํานวนหองเรียน สงผลกระทบอยางมากตอประสิทธิภาพ                     

การสอนของครู 3) ขาดทักษะทางดานไอซีที ซึ่งครูจํานวนมากยังขาดทักษะดานน้ี จึงทําใหการรับรูขอมูล                 

หรือมีแหลงคนควาขอมูลนอยกวานักเรียน นอกจากนี้สื่อการสอนท่ีมีแคหนังสือหรือตําราอาจตอบสนอง                    

การรับรูและความตองการของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ไดไมเต็มที่ 4) ครูรุนใหมขาดความเชี่ยวชาญ                                         

ในการสอนทั้งทางวิชาการ และคุณลักษณะความเปนครู ความเอาใจใสตอเด็กลดลง ขาดประสบการณ                       

ขณะที่ครูรุนเกาไมปรับตัว ใหเขากับลักษณะของผูเรียนที่เปลี่ยนไป ไมปรับวิธีการสอน ไมใชเทคโนโลยีใหมๆ 

เพื่อเสริมการจัดการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพ 5) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมากกวาปกติสงผล                                  

ใหเด็กเรียนมากข้ึน ผลการทดสอบระดับชาติที่ไมเปนท่ีนาพอใจ ทําใหครูแกปญหาโดยยังคงยึดวิธีการสอน

แบบเดิม พยายามสอนเนื้อหาใหมากขึ้น ใชเวลาสอนมากขึ้น เพื่อหวังใหนักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น ทําใหเด็ก

ตองใชเวลาเรียนในหองเรียนมาก ซึ่งจะเห็นไดจากผลการสํารวจของ UNESCO (Phanich, 2013) ที่เด็กไทย

ใชเวลาเรียนในหองเรียนเฉลี่ยมากกวาประเทศเพื่อนบาน และ 6) ครูขาดอิสระในการจัดการ เพราะครูยังคง

ตองปฏบิตัติามนโยบายของหนวยงานตนสงักัด ซึง่นโยบายเหลาน้ันไมไดถกูตองและดเีสมอไป เชน การเรียน

การสอนวิชาภาษาอังกฤษซึ่งผลลัพธที่ไดคือ นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ 15 ป แตไมสามารถสื่อสารภาษา

อังกฤษได เปนตน
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 ดังนั้น แนวทางการสงเสริมการทําหนาที่ของครูใหเกิดประสิทธิภาพ ควรมีองคประกอบ ดังนี้                                

1) การอบรม แลกเปลี่ยน และสรางเครือขายความรู จะชวยใหครูไมจํากัดเพียงวิธีการสอนของตนเองเทานั้น 

แตยังเปดใจรับวิธีการสอนอื่นๆ มาประยุกตใชกับบริบทของตนเอง 2) การพัฒนาตนเองในเร่ืองไอซีที                           

เพราะการนําไอซีทีมาเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูจะชวยเพิ่มชองทางการเรียนท่ีหลากหลาย รวมทั้ง                

ยังเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียนดวย 3) การเพิ่มฝายธุรการ จะชวยใหครูมีเวลาในการเอาใจใส

ตองานวิชาการ หรือนักเรียนมากข้ึน 4) มีการปรับเล่ือนวิทยฐานะ โดยประเมินจากผลผลิตและผลลัพธ                       

จากกระบวนการเรียนการสอน คอื นกัเรียน ควบคูกบัผลงานทางวิชาการ ซึง่จะสงผลตอขวัญและกําลงัใจของ

ครูผูสอนเปนอยางดี 5) ลดช่ัวโมงการเรียนการสอนในหองเรียน เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนคนควาในส่ิงที่

นักเรียนสนใจ และพัฒนาทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 (Jitrodjanarak, 2013)

 นอกจากนี้ วิจารณ พานิช ไดกลาวไววา การสอนของครูในปจจุบันพบวา ครูยังถายทอดความรู                    

แบบสอนวิชา สงผลใหเด็กมีคุณสมบัติที่นากลัวที่สุด คือ ขาดภาวะผูนํา เด็กจะมีทักษะความเปนผูนําไดก็ตอ

เมือ่มคีวามมัน่ใจในตวัเอง มคีวามคดิเปนของตวัเอง วธิกีารเรยีนรูของเดก็ในยุคใหมจงึตองเรียนโดยลงมอืทาํ 

ฝกใหปฏิบัติจริงและมีการแลกเปล่ียนกับผูอื่น แตไมควรปลอยใหเด็กเรียนเอง ครูตองออกแบบการเรียนรู                        

ใหเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก สามารถประเมินลูกศิษยแตละคนไดวามีพื้นความรูเพียงใดเพ่ือ

ออกแบบการเรียนรูที่แตกตางกัน และประเมินความกาวหนาของเด็กแตละกลุม

 จากขอความดังกลาวทําใหเห็นวา การสอนของครูในปจจุบันยังเปนการสอนแบบดั้งเดิม คือ                           

เปนการถายทอดวิชาในหองเรียน สงผลใหเด็กขาดภาวะผูนํา เพราะเด็กไมมีความคิดเปนของตนเอง และ

ปจจุบัน มีการพูดถึงทักษะของเด็กในศตวรรษท่ี 21 แตยังไมมีคูมือประกอบแนวทางการพัฒนาทักษะครู                      

ใหพรอมตอการเรียนการสอนสมัยใหม ครูจํานวนมากจึงเหมือนถูกปลอยอยูอยางโดดเดี่ยวทามกลาง                          

ความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก (Sinlarat, 2013) จากที่ไดกลาวมาขางตนนํามาเชื่อมโยงกับ                             

การสอนของครูพลศึกษาในปจจุบัน พบวา ยังเปนการสอนในเรื่องของศาสตรความรูทางพลศึกษาแบบเดิมๆ 

มีการสอนทักษะปฏิบัติแบบดั้งเดิม และซ้ําซาก ไมทันสมัย ไมทันตอการเปล่ียนแปลงของยุค ทําใหเด็ก                      

เกิดความเบื่อหนาย เปนการสอนท่ีครูผูสอนถายทอดวิชาความรูและทักษะเพียงทางเดียวในหองเรียน                             

ทาํใหเดก็ไมมสีวนรวมในการเรยีนมากพอ สงผลใหเดก็ขาดภาวะผูนาํ เพราะเดก็ไมมคีวามคิดเปน ของตนเอง 

และปจจุบันมีการนําแนวคิดการพัฒนาทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 มาใชบูรณาการจัดการเรียนการสอน

ในแตละวิชาเปนจํานวนมาก แตยังไมมีแนวทางในการนํามาพัฒนาทักษะครูทางพลศึกษาใหพรอม                              

ตอการเรียนการสอนสมัยใหม  

 ในบทความน้ี ผูเขียนขอเสนอแนวทางการสงเสริมการทําหนาท่ีของครูพลศกึษาไทยในศตวรรษท่ี 21 

ควรประยุกตทักษะตามแนวคิดของไพฑูรย สินลารัตน ที่ประกอบดวยทักษะ 7 ดาน ไดแก 1) ทักษะในการ    

ตั้งคําถาม เพ่ือชวยใหศิษยกําหนดรูเปาหมายและคิดไดดวยตนเอง 2) ทักษะท่ีสอนใหเด็กหาความรู                                   

ไดดวยตัวเองและดวยการลงมือปฏิบัติ  3) ทักษะในการคัดเลือกความรู ตามสภาพแวดลอมจริง 4) ทักษะ                 

ในการสรางความรู  ใชเกณฑการทดสอบและตรวจสอบความถูกตองอยางไร เพื่อทําใหศิษยเกิดความเขาใจ
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อยางชัดแจง  5) ทักษะใหศิษยคิดเปนหรือตกผลึกทางความคิด  6) ทักษะในการประยุกตใช และ                                        

7)  ทักษะในการประเมินผล ซึ่งครูยุคใหมจําเปนตองมีทักษะท้ัง 7 ดานในการเปนผูอํานวยความรูใหเด็ก                   

แทนที่จะเปนผูถายทอดความรูเหมือนกอน (Sinlarat, 2013) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจยัของ Nirantranon, 

W.  & Niruntranon, S. (2007) ที่พบวา คุณภาพของบัณฑิตครูพลศึกษา ตองมีความรูความเขาใจในเนื้อหา 

มโนทัศน หลักการ และทฤษฎีทางพลศึกษาอยางลึกซ้ึงและถูกตอง มีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย                                   

สามารถบูรณาการการสอนพลศึกษาเขากับวิชาอ่ืนๆ  มีทักษะในกีฬาไทย และกีฬาสากล มีเจตคติที่ดีตอ

วิชาชีพพลศึกษา  มีความรูความสามารถในการจัดกจิกรรมพลศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความพิการ สามารถ

สื่อสารไดเปนอยางดี อยางนอย 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถนําความรูดานวิทยาการ

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนพลศึกษา และมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาใหสอดคลองและบรรลุตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา

บทบาทของพลศึกษาและครูพลศึกษาในปจจุบัน

 ในปจจุบนัพลศกึษาเปนศาสตรวชิาการศกึษาแขนงหนึง่ทีม่วีตัถุประสงคเพ่ือใหผูเรยีนเกดิการพฒันา

ตามวัตถุประสงคของการศึกษาครบทุกองคประกอบ การเรียนการสอนวิชาพลศึกษานอกจากจะสอน                             

ใหนักเรียนมีรางกายแข็งแรงแลว  ยังมีวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมที่นักเรียนมีพัฒนาการในดานอื่นๆ                 

เพื่อใหนักเรียนมีความเปนคนที่สมบูรณควบคูกันไปดวยได (Pianchob, 2005) วิชาพลศึกษาเปนการศึกษา

เรียนรูที่ชวยสงเสริมความมีสุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ที่ดีของคนเราถือไดวาเปน

ศาสตรทางสังคมท่ีสาํคญั สามารถนาํมาสรางเสริมความสัมพนัธระหวางบคุคลและกลุมบคุคลไดเปนอยางดี 

ในปจจุบันพลศึกษาไดเขามามีบทบาทในหลายๆ ดานมากย่ิงข้ึน ในบทความนี้จะขอกลาวถึงบทบาทของ

พลศึกษาในดานตางๆ ดังนี้

 1. บทบาทพลศึกษาดานการศึกษา วิชาพลศึกษาถือเปนวิชาท่ีสําคัญในการพัฒนาผู เรียน                                   

ในดานรางกาย จติใจ อารมณ สงัคมและสติปญญา ทาํใหผูเรยีนเกดิการเรียนรู และการพฒันา ความรู เจตคติ 

และทักษะปฏิบัติผานกิจกรรมทางพลศึกษา  การออกกําลังกาย และการเลนกีฬา

 2. บทบาทพลศึกษาดานสุขภาพ สุขภาพหรือภาวะที่เปนสุข คือความปรารถนาสูงสุดที่ทุกคนอยาก

จะมี แตการท่ีจะมีสุขภาพที่ดีนั้นไมไดขึ้นอยูกับเพียงความอยากเทาน้ันแตสุขภาพยังข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนๆ                     

อีกหลายปจจัย ซึ่งมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออม อยางเชน พฤติกรมทางสุขภาพ โดยเฉพาะการบริโภค

และการออกกําลงักาย ถอืเปนพฤตกิรรมทีส่งผลตอสขุภาพโดยตรง  ทกุคนจงึควรใหความสาํคญักบัพฤตกิรรม

สุขภาพของตัวเอง เพื่อการปองกันและสงเสริมสุขภาพใหดีขึ้น การออกกําลังกายจากกิจกรรมพลศึกษามีผล

ตอระบบตางๆ ของรางกาย เชน ชวยสงเสริมระบบโครงสราง ชวยสงเสริมระบบกลามเนื้อ ชวยสงเสริมระบบ

การไหลเวียนของเลือด ชวยสงเสริมระบบการหายใจ ชวยสงเสริมระบบยอยอาหาร ชวยสงเสริมการขับถาย 

และชวยสงเสริมระบบประสาท เปนตน
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 3. บทบาทพลศึกษาดานสังคม พลศึกษาเขามามีบทบาทดานสังคมโดยเขามาเปนตัวสงเสริม                          

การเลนกีฬาและการออกกําลังกายของประชาชนในประเทศเพื่อใหประชาชนในประเทศมีสุขภาพรางกาย

สมบูรณแข็งแรง มีสรรถภาพทางกายดี มีสุขภาพจิตที่ดี มีนํ้าใจนักกีฬาและมีนิสัยในการออกกําลังกายและ

เลนกฬีาโดยใชพลศกึษาเปนสือ่กลาง นอกจากนีใ้นศตวรรษท่ี 21 พลศกึษายังเขามามีสวนในการสงเสริมกฬีา

ในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบลและหมูบาน ตามความตองการของทองถ่ินโดยเฉพาะคนในชนบท                                     

โดยดึงประชาชนเขามามีสวนรวมในการสงเสริมกีฬาเพื่อใหประชาชนหันมาออกกําลังกาย ทั้งน้ียัง                                     

มกีารกระตุนใหทกุองคกร ทัง้ภาครฐัและเอกชน จดักจิกรรมการออกกาํลงักายอยางสมํา่เสมอ เชน จดัใหมวีนักฬีา 

เพือ่ใหประชาชนในประเทศ ใชเวลาวางใหเกดิประโยชน โดยการหนัมาออกกาํลงักาย เพือ่ใหรางกายแขง็แรง

 4. บทบาทพลศึกษาดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พลศึกษามีบทบาทในการทํานุบํารุง                             

ศิลปวัฒนธรรม โดยกรมพลศึกษาไดทําการอนุรักษ และฟนฟูศิลปวัฒนธรรมทางกีฬาไทยอยางตอเนื่อง                      

โดยรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในทองถิ่นในการสงเสริมกีฬาพื้นบานดวยการจัดนิทรรศการเผยแพรกีฬา                

พื้นบานเพ่ือเปนการอนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินทําใหกิจกรรมเหลานี้ไมสูญหายไปจากประเทศ 

(Sittisak, 2017)

 บทบาทของครูพลศึกษากับการประยุกตคุณลักษณะของครูในศตวรรษท่ี 21 นั้น  ครูพลศึกษา                     

ควรทําหนาท่ีเปนผูสนับสนุนชวยเหลือผูเรียนใหพัฒนาตนเองในดานความรู เจตคติ และทักษะใหได                              

เตม็ศกัยภาพ และสงเสริมใหเกดิการเรียนรูตลอดชวีติ เพราะดวยทุกวนันีเ้ทคโนโลยมีกีารเปล่ียนแปลงรวดเร็ว 

และล้ําสมัย ผูคนในยุคใหมจึงตองเรียนรูสิ่งใหม ดังน้ันครูพลศึกษาตองปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยี และ                  

คอยแนะนําแนวทางการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียน  นําคุณลักษณะของครูในศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะที่จําเปนสําหรับครูไทยในอนาคตมาพัฒนาตนเองเพื่อนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน                 

ใหเกิดประสทิธิภาพกับนักเรยีน และส่ิงสําคัญ  ครพูลศกึษาควรมคีณุลักษณะเฉพาะวชิาชพีท่ีสาํคัญตามแนวคดิ

ของ Pianchob (2005, 198) คอื เปนผูมคีวามรูทัง้ในดานวิชาการพลศกึษาทัว่ไป วชิาชีพครูและวิชาพลศกึษา 

มีความศรัทธาในวิชาพลศึกษาอยางแทจริง มีความรูสึกในการรับผิดชอบสูง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและ

กระตือรือรน มีบุคลิกภาพที่ดี สุขภาพสมบูรณ มีคุณธรรม มีจิตใจโอบออมอารี เอ้ือเฟอเผื่อแผและมีนํ้าใจ

นักกีฬา และเปนผูที่รักเด็ก มีอารมณสนุกสนานราเริง ซึ่งคุณลักษณะเหลาน้ีควรมีอยูในตัวของครูพลศึกษา

ทุกคน

 ดังน้ัน บทบาทของครูพลศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตองเปล่ียนบทบาทใหมจากเคยเปนผูสอน หรือ                            

ผูใหความรูมาเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) มาเปนผูแนะแนวทาง (Guide/Coach) และเปน                            

ผูรวมเรียน/ผูรวมศึกษา (Co-Learning/Co-Investigator) โดยนําคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 และ

ทักษะที่จําเปนสําหรับครูไทยในอนาคตมาพัฒนาตนเองเพื่อนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนให

เกิดประสิทธิภาพกับนักเรียน  
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แนวทางการจัดการเรียนรูทางพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 การจดัการการเรยีนรูทางพลศกึษา เปนการศกึษาแขนงหนึง่ทีใ่ชกจิกรรมทางกาย เชน การออกกาํลงักาย 

กีฬา กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีการเคล่ือนไหวสวนตางๆ ของรางกาย เปนสื่อในการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียน                     

ไดมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา เปนอยางดี และอยูรวมกับสังคมได

อยางมีความสขุ ลกัษณะสาํคัญของการจดัการเรยีนรูพลศกึษาศตวรรษที ่21 คอื การนาํเอาความรูวชิาท่ีเก่ียวกับ

การเรียนการสอนในสวนของแขนงวิชาพลศึกษาที่สัมพันธกัน นํามาผสมผสานใหเขากัน สอดคลองกลมกลืน

แลวนํามาจดัการเรยีนรูภายใตหวัขอเดียวกัน โดยเนนองครวมของเน้ือหาทีเ่รยีนรูทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 

สรางความรูของผูเรียนมากกวาการใหเนื้อหาโดยครูเปนผูกําหนด นําเอาประสบการณจากภาคปฏิบัติมาใช

เปนหลักการศึกษาของภาคทฤษฎีเพื่อรองรับซึ่งกันและกัน  การวางแผนการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา 

การจัดการเรียนรูทีส่รางกจิกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มุงใหไดประโยชนสงูสดุจากการเรียนรูทาง

พลศึกษา การเชื่อมโยงศาสตรตางๆ ภายใตหัวขอเดียวกัน มีความเขาใจ ไดรับความรู ชวยใหผูเรียนเกิด                    

การเรียนรูทีล่กึซ้ึงในลักษณะแบบองครวม ชวยใหผูเรียนแสวงหาความรูทีม่รีอบตัว เปนแนวทางชวยใหไดทาํงาน

รวมกนัระหวางผูเรยีน ประสานงานกันอยางมีความสุขสงเสริมสนบัสนนุใหไดคดิวธิกีารและเทคนิคใหมๆ  ผาน

การใชเทคโนโลยีเขามาชวยเพ่ือใหเกิดการพัฒนาเปนองคความรูใหมที่สาํคัญ และมีประโยชนตอการเรียนรู

ทางพลศึกษาตอไป  (Niruntranon, W. & Niruntranon, S., 2007)ผลของกิจกรรมเหลาน้ีเม่ือนําไปใช                                

ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาจะทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาในดานตางๆ ที่สอดคลองกับ

วัตถุประสงคของพลศึกษาท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดผลดังน้ี คือพัฒนาการเจริญเติบโตทางดานรางกายใน

ระบบตางในรางกาย ไดแก ระบบกลามเนือ้ ทาํใหมขีนาดโตขึน้  มคีวามแขง็แรงมากข้ึน ระบบไหลเวียนโลหิต 

ทําใหลดการสะสมของกรดแลคติก ระบบเสนโลหิต ทําใหเสนโลหิตมีความยืดหยุนตัวดี ระบบหัวใจ                           

ทําใหหัวใจมีขนาดโตขึ้น  มีความแข็งแรงมาก ทําใหความดันโลหิตปกติ ระบบหายใจ ทําใหปอดแข็งแรง                  

อัตราการหายใจต่ําลง ระบบประสาทกับกลามเน้ือ ทําใหเกิดทักษะ (Skill) และระบบยอยอาหารและ                        

ระบบขบัถายใหมกีารทาํงานอยางมีประสทิธภิาพ พฒันาทางดานจิตใจ คอื การเสรมิสรางความมนีํา้ใจนกักฬีา 

เชน ความอดทน ความเสียสละ ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา พัฒนาการทาง                     

ดานอารมณ คือ การเสริมสรางสมาธิ การควบคุมอารมณ ความสดชื่นสนุกสนาน ฯลฯ พัฒนาการทาง                       

ดานสงัคม คอื การเสรมิสรางการทาํงานรวมกนั (Team Work) การเปนผูนาํผูตามทีด่ ีการปรับตัวเขากับสังคม 

และพัฒนาการดานสติปญญา คอื การเสรมิสรางความคดิริเร่ิมสรางสรรค การตัดสินใจ การแกปญหาเฉพาะหนา 

และฝกไหวพริบ เปนตน (Sittisak, 2017) 

 จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูเขียนไดสังเคราะหและสรุปแนวทางการจัดการการเรียนรูทางพลศึกษา

ในศตวรรษที่ 21 ไดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2

แนวทางการจัดการการเรียนรูทางพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 
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แนวทางการสงเสริมครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21

 ครูพลศึกษานับวาเปนหัวใจสําคัญของวิชาพลศึกษา โครงการและกิจกรรมทางพลศึกษาจะ                           

ประสบความสําเร็จ และนักเรียนจะไดรับประโยชนมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับความสามารถและ 

ประสิทธิภาพในการดําเนินการของครูพลศึกษา ดังน้ันในการเรียนการสอนพลศึกษาจึงตองการครูพลศึกษา

ทีม่ปีระสิทธภิาพในทกุ ๆ  ดาน แตจากการเปลีย่นแปลงของสถานการณโลกในปจจบุนั ทาํใหครผููสอนพลศกึษา

มปีญหาในการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21ซึง่มีสาเหตุ และปจจัยหลาย ๆ  อยางดวยกนั 

เชน ครูมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากการสอน จํานวนครูไมเพียงพอ สอนไมตรงกับวุฒิ ขาดทักษะทางดาน                

ไอซีที ขาดความเชี่ยวชาญในการสอนทั้งทางวิชาการ และคุณลักษณะความเปนครู ครูจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนทีม่ากกวาปกติสงผลใหเด็กเรียนมากขึน้ และครขูาดอิสระในการจดัการซ่ึงส่ิงตาง ๆ  เหลาน้ีเปนปจจัย

ที่สําคัญที่ทําใหประสิทธิภาพการสอนของครูพลศึกษาลดนอยลง ดังนั้นแนวทางการสงเสริมครูพลศึกษา                    

ในศตวรรษที่ 21 ควรประกอบดวยดานตางๆ ดังนี้ 

 1.  ดานเชิงนโยบาย  

  การจดัการศกึษาในประเทศไทยตองมกีารพฒันาใหสอดคลองกบัสภาวการณโลก ไมเพียงเฉพาะ

ครูพลศึกษาเทานั้นแตตองการพัฒนาทั้งระบบ เพื่อใหเอื้อตอการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 ควรมีการกําหนด

นโยบายเพือ่เปนกรอบในการพัฒนาครูพลศกึษาใหตรงจุด เพือ่สนองตอบตอปญหาท่ีเกดิขึน้ในปจจบุนั ใหทัว่ถงึ
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ทุกพื้นที่ มีการกําหนดมาตรฐานอาชีพครู โดยเฉพาะความรูความสามารถดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน                    

ของครู มีการพัฒนาระบบการผลิตครูที่ทันตอเปลี่ยนแปลงไปของสังคมโลก การใหความรู และปรับแนวคิด

ของครูใหเขาใจวิธกีารเรียนรูในยคุสมยัใหม โดยเนนทีผู่เรยีนเปนศนูยกลาง สามารถสรางความรูไดดวยตนเอง 

จากการสบืคน การลงมอืปฏิบตั ิมอีสิระในการเรยีนรู โดยมคีรคูอยชีแ้นะในลกัษณะของผูใหคาํปรึกษา พฒันา

ตนเองในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร (ไอซีที) ไปปรับใชกับการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียน                      

เขาถึงขอมูลไดงายข้ึน ความรูไดแบบไมมีขีดจํากัดเฉพาะในหองเรียน สงเสริมใหครูพลศึกษาไดศึกษาและ

เรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต แลกเปลี่ยนเรียนรู ร วมกับผูอื่น สรางระบบ Coaching โดยใหครูที่มี                                 

ความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนเปนผูฝกปฏิบัติใหกับครูที่ยังขาดความชํานาญ  การผสมผสาน

กระบวนการวัดผลเขากบักระบวนการสอน และการสงเสรมิใหครทูาํวจิยัควบคูไปกบัการจดัการเรยีนการสอน 

เพื่อเปนแนวทางการแกไขหรือแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป

 2.  ดานการพัฒนาตนเองของครูพลศึกษา 

  “ครูพลศึกษา” เปนบุคคลสําคัญย่ิงตอภารกิจในการพัฒนาดานสุขภาพใหกับเยาวชนของชาติ

โดยนอกจากครูพลศึกษาจะตองมีจิตวิญญาณแหงความเปนครูแลว ยังตองเปนผูที่มีความรูในเน้ือหาท่ีจะ

ถายทอดสูผูเรียน และครพูลศกึษาตองจดัการเรยีนการสอนไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้

ยังตองพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดวย ดังนั้นครูพลศึกษาจึงตองเรียนรูที่จะปรับตัว

และพฒันาตนเองอยูเสมอ ซึง่สิง่ทีค่รพูลศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จาํเปนตองพัฒนาตนเอง คอื ครพูลศึกษาตอง

มีทักษะในการต้ังคําถาม การตั้งคําถามเปนการกระตุนความสนใจอยากรูของผูเรียน นักเรียนจะไดฝกคิด              

และคนหาคําตอบดวยตนเองตามทฤษฎีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning)                     

ทักษะการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (Inquiry Learning) ที่สอนใหเด็กหาความรูดวยตัวเองจากการลงมือ

ปฏิบัติทักษะในการคัดเลือกความรู ที่สอนใหผูเรียนสามารถจําแนกแยกแยะแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือและ                  

ไมนาเชื่อถือ อยางมีวิจารณญาณเพื่อกลั่นกรองขอมูลความรูกอนนําขอมูลใช ทักษะในการประเมินผล                       

ตามสภาพจริง ทักษะการสอนคิด ทักษะการบูรณาการการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง                    

ความรูหลายแขนงไวดวยกันไดทักษะในการประเมินผล เนื่องจากนักเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคล 

เพราะฉะน้ัน ครูจึงตองออกแบบการประเมินผลการเรียนรูใหเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา มีจิตวิญญาณ

ความเปนครู เรียนรูสิ่งใหมๆ ขอมูลขาวสารเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ความรูมีอยูมากมายรอบตัวใหแสวงหา

ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกาวหนา เปนท่ีปรึกษาท่ีดีใหกับนักเรียน ครูตองเปนท้ังผูถายทอดวิชาความรูและ

ผูใหคําปรึกษาแกนักเรียนไดทุกเรื่อง มีความคิดสรางสรรค ปฏิบัติตอนักเรียนอยางกัลยาณมิตรและ ยึดหลัก

แหงความพอเพียง เปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน

 3. ดานการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน

  ครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21  ควรมีการสงเสริมการพัฒนาตนเองในเรื่องของการนําเทคโนโลยี

มาใชในการจัดการเรียนการสอน โดยควรมีการจัดการเรียนรูแบบใหม แสวงหาความรู มีความสามารถ                     

ในการถายทอดความรูของตนสูนักเรียนโดยผานสื่อเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเสาะหา และ
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คัดเลือกเน้ือหาความรูที่ทันสมัย เหมาะสมและเปนประโยชนตอผูเรียนผานทางสื่อเทคโนโลยี เปนผูที่ใช

เทคโนโลยีอยางคุมคา และใชไดอยางหลากหลาย สามารถใชเทคโนโลยีสรางบทเรียนได และที่สําคัญ                        

ครูพลศึกษาจะตองรวมมือและแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันผานส่ือเทคโนโลยีจนสามารถพัฒนาเปนเครือขาย

ความรวมมือ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น (Ruengrong, 

Brayat, Wanlicha & Wilawan, 2014)

 ดงันัน้  การพฒันาครพูลศกึษาในศตวรรษที ่21 จะตองมกีารกาํหนดนโยบายทีช่ดัเจน มรีะบบสนบัสนนุ

การอบรมพฒันา และการจดัการเรียนการสอน แตอยางไรกต็าม ไมเพียงแตการสนบัสนนุจากภายนอกเทาน้ัน 

ตวัครูพลศึกษาเองจะตองพัฒนาตนเองไปสูครูพลศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ดวย ตองปรบัตัวรับการเปล่ียนแปลง

ที่เกิดขึ้น อีกทั้งตองมีทักษะและความสามารถรอบดานที่ตั้งอยูบนศีลธรรม และความอดทนเพื่อสงเสริม                        

ใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค สามารถสรางองคความรูจากการเรียนรูดวยตนเอง รวมท้ังตองสรางผูเรียน                 

ใหมีทักษะชีวิต และการทํางานตามบริบทของสังคมที่เปล่ียนไป และสิ่งท่ีจําเปนของครูพลศึกษาอีกดาน                       

ทีข่าดไมได คอืการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการพัฒนาการจดัการเรยีนการสอนใหมีประสทิธภิาพ

มากขึ้น

 กลาวโดยสรุป การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21                           

ทําใหครูพลศึกษาตองพัฒนาทักษะและบทบาทของตนใหสามารถจัดการเรียนรูทางพลศึกษาใหสอดคลอง

กับผูเรียนในศตวรรษ 21 และสามารถพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ดังปรากฏในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1: ครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21
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สรุป
 การพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอนครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21  ซึ่งตองปรับเปลี่ยนบทบาท

ของครูพลศึกษา จากเปนผูสอนมาเปนผูอํานวยความสะดวก เปนผูแนะแนวทาง และเปนผูรวมเรียน/                                  

ผูรวมศึกษา นอกจากนี้ ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาครูพลศึกษา และการเรียนการสอน                        

ตองปรับแกใหถูกจุด และครอบคลุม แนวทางการพัฒนาครูตองทําควบคูกันไปทั้งดานโยบายที่มาสนับสนุน 

และการพฒันาตนเองของครูพลศกึษา ซึง่ตองอาศัยความรบัผิดชอบของตนเอง และความรวมมอืจากทกุภาคสวน 

ทั้งยังตองตระหนักในความสําคัญของบทบาทพลศึกษาท่ีเขามาชวยสงเสริมทักษะศตวรรษท่ี 21 รวมทั้ง                    

การนําไอซีทเีขามาชวยครูในการพฒันาการจดัการเรยีนรูใหมปีระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน รวมถึงการปรบับทบาท

ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกของครูพลศึกษาเอง
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