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บทคัดยอ
จากสถานการณความทาทายในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มนุษยมีความรูและความสามารถในการ
ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งการคนควาหาขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อใชสําหรับการดูแลสุขภาพ
ใหดีขึ้น ผนวกกับความกาวหนาทางดานการการแพทยและสาธารณสุขที่ดีขึ้น ทําใหผูคนเริ่มตระหนักและ
เอาใจใสสุขภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการปรับเปลี่ยนทางดานสุขภาพ พลานามัยและสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
จึงมีความจําเปนอยางยิง่ ซึง่ บุคลากรหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วของทีส่ าํ คัญก็คอื ครูพลศึกษา ซึง่ บทบาทของครูพลศึกษา
มีความสําคัญอยางยิ่งในการสรางเสริมสุขภาพ และพลานามัยของนักเรียน ซึ่งตองมีการปรับเปลี่ยนบทบาท
ของตนตามแนวทางของการเรียนรูที่เปลี่ยนไป ซึ่งบทบาท คุณลักษณะ และหนาที่ตางๆ ของครูพลศึกษา
จะต อ งมี ก ารพั ฒ นาให ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงตามบริ บ ทต า งๆ โดยทํ า หน า ที่ จ ากเป น ผู  ส อน มาเป น
ผูอ าํ นวยความสะดวก แนะแนวทาง และรวมเรียนเรือ่ งใหมๆ ไปพรอมกับผูเ รียน อยางไรก็ตามการปรับเปลีย่ น
ดังกลาวจะตองมีแนวทางการพัฒนาครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่แนนอนและเปนระบบ โดยตองพัฒนา
ตัวของครูพลศึกษาควบคูไ ปกับการสนับสนุนของรัฐบาลในดานนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ซึง่ การพัฒนาตนเองของครูพลศึกษานัน้ ตองอาศัยความรับผิดชอบของตนเอง และสรางเครือขายความรวมมือ
ภายในสังคมวิชาชีพ และภายนอก โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนทางพลศึกษาเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทําใหการปรับเปลี่ยนบทบาทครูพลศึกษานั้น
มีความมั่นคงและยั่งยืนและที่สําคัญเปนการปรับเปลี่ยนที่เทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก
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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
ดังนั้นครูจึงเปนบุคคลสําคัญที่จะทําใหเด็กไทยของเราอานออกเขียนได และครูเปนผูสรางพัฒนาการให
เด็กมีความรูค วามสามารถอยางมีมติ คิ รบทุกสวน โดยผานทางดานวิชาการคือการเรียนการสอนวิชาการตาง ๆ
ทางดานรางกายตองมีสุขภาพแข็งแรงดวยวิชาพลศึกษา (Khongsanoh, 2017) แตในปจจุบัน บทบาทและ
ความสําคัญของครูไดลดนอยลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี 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 ครูมาสอนหนังสือหรือมาอานหนังสือใหนักเรียนฟงและทําไมสอนในหองเรียนไมรูเรื่อง
แตสอนพิเศษรูเรื่อง เด็กและเยาวชนมากกวา 2 ใน 3 อยากใหครูเปลี่ยนแปลงวิธีสอน และจากสถานการณ
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ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่เต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตอง
“กาวขามสาระวิชา” ไปสูการเรียนรู “ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” ที่ครูไมไดสอนแตใหนักเรียน
ตองเรียนเองหรือพูดใหมวาครูตองไมสอนแตตองออกแบบการเรียนรูและอํานวยความสะดวก ในการเรียนรู
ใหนักเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง
(Phanich, 2012, 15) ครูเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในฐานะเปนผูที่ถายทอดวิชาความรูใหแกศิษย
รวมทั้งเปนผูที่สรางสรรคภูมิปญญา และปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม ใหเปนผูที่มีความพรอมทั้งดาน
ความรู สติปญญา รางกายและจิตใจ แตจะเห็นไดวาครูในปจจุบันมีความรับผิดชอบตอนักเรียนนอยลง
ขาดการดูแลเอาใจใส ขาดความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาการ และกระบวนการถายทอดความรูของครูยัง
ไม ส อดคล อ งกั บ ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ นั ก เรี ย นในป จ จุ บั น ดั ง นั้ น ครู ใ นศตวรรษที่ 21 จํ า เป น จะต อ ง
มีการปรับกระบวนการรูปแบบการสอน ครูตองเปนผูออกแบบกระบวนการเรียนรูที่จะทําใหนักเรียนเกิด
ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
วิชาพลศึกษาเปนการศึกษาแขนงหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงคใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตามวัตถุประสงค
ของการศึกษาไดครบทุกองคประกอบ ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา นอกจากจะเปนการเรียนการสอน
เพือ่ ใหนกั เรียนมีรา งกายแข็งแรงแลว ยังมีวธิ กี ารสอนและการจัดกิจกรรมทีส่ ามารถทําใหนกั เรียนมีพฒ
ั นาการ
ในดานอื่นๆ เพื่อใหนักเรียนมีความเปนคนที่สมบูรณควบคูกันไปดวยได (Dusitkul, 2012) ปจจุบันการสอน
พลศึกษายังมีปญหาอยูหลายประการ เชน ขาดครูที่มีวุฒิทางดานพลศึกษา สวนใหญการสอนพลศึกษา
ทําการสอนโดยครูประจําชั้นซึ่งไมมีวุฒิทางพลศึกษาโดยตรง ขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกในการสอน
และอุปกรณการสอนพลศึกษาไมไดมาตรฐาน ครูผูสอนมีประสบการณสอนและการวัดและประเมินผลนอย
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมตรงจุด ขาดความรู และทักษะในการสรางสื่อ (Puttajam, 2015) สิ่งเหลานี้
ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน นอกจากนี้ครูพลศึกษาจําเปนตองเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่ของตนเอง
ตามแนวทางการเรียนรูที่เปลี่ยนไปในศตวรรษที่ 21 เพราะความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน
ไดพัฒนาขึ้นมากจนเปนเหตุใหสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหา
ทางดานสุขภาพของนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหครูพลศึกษาที่มีบทบาทสําคัญในการรับผิดชอบเรื่องนี้
โดยตรงในโรงเรียน จําเปนตองมีการปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงวิธกี ารสอน การจัดการเรียนรูต า งๆ ใหสอดคลอง
กับบริบทของการเปลีย่ นแปลง ดังนัน้ คุณลักษณะของครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรจะมีคณ
ุ ลักษณะอยางไร
รวมทัง้ มีบทบาทและหนาทีส่ าํ คัญอยางไรทีท่ าํ ใหผเู รียนเกิดการเรียนรูต ามจุดมุง หมายทีต่ อ งการพัฒนาตลอดจน
ครูพลศึกษาควรมีทักษะสําคัญในการสอนวิชาพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยางไรที่จะทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูอยางมีคุณภาพ
คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21 สถานการณโลกมีความแตกตางจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบการศึกษา
ตองมีการพัฒนาเพือ่ ใหสอดคลองกับภาวะความเปนจริง ทัง้ นีแ้ นวคิดเรือ่ ง "ทักษะแหงอนาคตใหม: การเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21" ไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาวิสัยทัศนและกรอบความคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹
ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561)

11

ที่สามารถสรุปทักษะสําคัญที่เด็กและเยาวชนควรมีไดวา 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)
และความคิดสรางสรรค (Creativity) รวมถึงทักษะชีวติ และอาชีพ และทักษะดานสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี
และการบริหารจัดการดานการศึกษาแบบใหม (Phanich, 2012)
สําหรับครูเปนบุคคลที่สังคมใหความสําคัญและยกยองบุคคลสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู
เปนบุคคลที่สงเสริมและสรางสรรคการเรียนรูของผูเรียนใหมีคุณภาพ ทั้งนี้คุณภาพของผูเรียนขึ้นอยู
กับคุณภาพของครู ในตารางนี้ จึงขอเสนอลักษณะของครูในยุคศตวรรษที่ 21 สรุปเปนตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1
ลักษะของครูในยุคศตวรรษที่ 21
¦¼ Ä¥»«ª¦¦¬¸É 21o °¤¸¨´¬³ E-Teacher
Methayaprapas (2015)
1. Experience ¤¸¦³µ¦rÄµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o
ÂÄ®¤n
2. Extended ¤¸´¬³µ¦Âª®µªµ¤¦¼o
3. Expended ¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦nµ¥°ªµ¤¦¼o
°¼n´Á¦¸¥nµºÉ°ÁÃÃ¨¥¸Åo°¥nµ¤¸
¦³··£µ¡
4. Exploration ¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Áµ³®µ Â¨³
´Á¨º°ÁºÊ°®µªµ¤¦¼o¸É´¤´¥ Á®¤µ³¤Â¨³
Á}¦³Ã¥rn°¼oÁ¦¸¥nµµºÉ°ÁÃÃ¨¥¸
5. Evaluation Á}´¦³Á¤·¸É¸ ¤¸ªµ¤¥»·¦¦¤
6. End-User Á}¼o¸ÉÄoÁÃÃ¨¥¸ °¥nµ»o¤nµ
Â¨³ÄoÅo°¥nµ®¨µ®¨µ¥
7. Enabler µ¤µ¦ÄoÁÃÃ¨¥¸¦oµÁ¦¸¥
8. Engagement o°¦nª¤¤º°Â¨³Â¨Á¨¸É¥Á¦¸¥¦¼o
nµºÉ°ÁÃÃ¨¥¸¡´µÁ}Á¦º° nµ¥
ªµ¤¦nª¤¤º°
9. Efficient and Effective µ¤µ¦ÄoºÉ°ÁÃÃ¨¥¸
°¥nµ¤¸¦³··£µ¡Â¨³¦³··¨

´¬³¸ÉµÎ ÁÈ Îµ®¦´ ¦¼ Å¥Ä°µ (C-Teacher)
Laohajaratseang (2013)
1. Content ¦¼o°¤¸ªµ¤¦¼oÂ¨³´¬³ÄÁ¦ºÉ°¸É°Á}
°¥nµ¸
2. Computer (ICT) Integration ¦¼o°¤¸´¬³Äµ¦Äo
ÁÃÃ¨¥¸Á oµ¤µnª¥Äµ¦´µ¦Á¦¸¥µ¦°
3. Constructionist ¦¼¼o°o°Á oµÄÂª· Ä®o¼oÁ¦¸¥
µ¤µ¦¦oµ°rªµ¤¦¼o ¹ÊÁ°Åoµ£µ¥Ä´ª °
¼oÁ¦¸¥Á°
4. Connectivity ¦¼o°µ¤µ¦´·¦¦¤Ä®oÁºÉ°¤Ã¥
¦³®ªnµ´Åo
5. Collaboration ¦¼¤¸µÄµ¦´·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼o
Ä¨´¬³µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¦nª¤¤º°
6. Communication ¦¼o°¤¸´¬³µ¦ºÉ°µ¦¸É¸
7. Creativity ¦¼o°°°Â¦oµ¦¦r·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼o
´£µ¡Âª¨o°¤ Ä®oÁ°ºÊ°n°µ¦Á¦¸¥¦¼ooª¥Á°
°¼oÁ¦¸¥
8. Caring ¦¼o°¤¸¤»·µ·n°´Á¦¸¥ o°Â°°¹
ªµ¤¦´ ªµ¤®nªÄ¥°¥nµ¦·Än°´Á¦¸¥
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จากตารางที่ 1 สามารถวิเคราะหคุณลักษณะของครูโดยทั่วไปในยุคศตวรรษที่ 21 ไดวาตองมี
ความสามารถในดานการจัดการความรู ทั้งทักษะการสอนทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาชีพเฉพาะสาขาที่ตนเอง
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการแสวงหาความรูใหมๆ สามารถนํามาเปนเครื่องมือในการจัดการ
เรียนรูเพื่อสรางบทเรียนใหม และตอยอดเปนนวัตกรรมได มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
มีบุคลิกภาพที่ดี มีลักษณะของการเปนผูนําและผูตามที่ดีในสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
และกระตือรือรน มีความศรัทธาในวิชาชีพ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะที่หลากหลายนาสนใจ
ตามความตองการของผูเรียนและทีส่ ําคัญมีทักษะในการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน
และสรางบทเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
อุปสรรค และแนวทางการสงเสริมการทําหนาที่ของครู
ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ไมใชเปนภาระหนาที่เฉพาะของใครหรือหนวยงานใดหนวยงาน
หนึ่งเทานั้นแตเปนเรื่องที่สังคมตองใหความตระหนักและชวยกันหาทางออก โดยปญหาทางการศึกษา
ที่สําคัญก็คือ ปญหาดานครู (In-Prasert, 2013) ซึ่งจากผลสํารวจความคิดเห็นของครู (Jitrodjanarak, 2013)
เกี่ยวกับปจจัยที่เปนอุปสรรคของการทําหนาที่ครู พบวา 1) ภาระงานอื่นนอกเหนือจากการสอน เพราะการทํา
หนาทีอ่ นื่ นอกเหนือจากการสอน จะทําใหครูมเี วลาเตรียมการสอนและมีสมาธิในการสอนนอยลง แตโรงเรียน
ในประเทศไทยสวนใหญใหครูผูสอนปฏิบัติหนาที่อื่น เชน พัสดุ ธุรการ ฯลฯ จนทําใหประสิทธิภาพการสอน
ลดลง 2) จํานวนครูไมเพียงพอ สอนไมตรงกับวุฒิ กําหนดอัตรากําลังที่ไมเหมาะสมใชอัตราสวนของจํานวน
นักเรียนตอจํานวนครูเปนเกณฑ โดยไมคํานึงถึงจํานวนหองเรียน สงผลกระทบอยางมากตอประสิทธิภาพ
การสอนของครู 3) ขาดทักษะทางดานไอซีที ซึ่งครูจํานวนมากยังขาดทักษะดานนี้ จึงทําใหการรับรูขอมูล
หรือมีแหลงคนควาขอมูลนอยกวานักเรียน นอกจากนี้สื่อการสอนที่มีแคหนังสือหรือตําราอาจตอบสนอง
การรับรูและความตองการของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ไดไมเต็มที่ 4) ครูรุนใหมขาดความเชี่ยวชาญ
ในการสอนทั้งทางวิชาการ และคุณลักษณะความเปนครู ความเอาใจใสตอเด็กลดลง ขาดประสบการณ
ขณะที่ครูรุนเกาไมปรับตัว ใหเขากับลักษณะของผูเรียนที่เปลี่ยนไป ไมปรับวิธีการสอน ไมใชเทคโนโลยีใหมๆ
เพื่อเสริมการจัดการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพ 5) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มากกวาปกติสงผล
ใหเด็กเรียนมากขึ้น ผลการทดสอบระดับชาติที่ไมเปนที่นาพอใจ ทําใหครูแกปญหาโดยยังคงยึดวิธีการสอน
แบบเดิม พยายามสอนเนื้อหาใหมากขึ้น ใชเวลาสอนมากขึ้น เพื่อหวังใหนักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น ทําใหเด็ก
ตองใชเวลาเรียนในหองเรียนมาก ซึ่งจะเห็นไดจากผลการสํารวจของ UNESCO (Phanich, 2013) ที่เด็กไทย
ใชเวลาเรียนในหองเรียนเฉลี่ยมากกวาประเทศเพื่อนบาน และ 6) ครูขาดอิสระในการจัดการ เพราะครูยังคง
ตองปฏิบตั ติ ามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด ซึง่ นโยบายเหลานัน้ ไมไดถกู ตองและดีเสมอไป 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) การพัฒนาตนเองในเรื่องไอซีที
เพราะการนําไอซีทีมาเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูจะชวยเพิ่มชองทางการเรียนที่หลากหลาย รวมทั้ง
ยังเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียนดวย 3) การเพิ่มฝายธุรการ จะชวยใหครูมีเวลาในการเอาใจใส
ตองานวิชาการ หรือนักเรียนมากขึ้น 4) มีการปรับเลื่อนวิทยฐานะ โดยประเมินจากผลผลิตและผลลัพธ
จากกระบวนการเรียนการสอน คือ นักเรียน ควบคูก บั ผลงานทางวิชาการ ซึง่ จะสงผลตอขวัญและกําลังใจของ
ครูผูสอนเปนอยางดี 5) ลดชั่วโมงการเรียนการสอนในหองเรียน เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนคนควาในสิ่งที่
นักเรียนสนใจ และพัฒนาทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 (Jitrodjanarak, 2013)
นอกจากนี้ วิจารณ พานิช ไดกลาวไววา การสอนของครูในปจจุบันพบวา ครูยังถายทอดความรู
แบบสอนวิชา สงผลใหเด็กมีคุณสมบัติที่นากลัวที่สุด คือ ขาดภาวะผูนํา เด็กจะมีทักษะความเปนผูนําไดก็ตอ
เมือ่ มีความมัน่ ใจในตัวเอง มีความคิดเปนของตัวเอง วิธกี ารเรียนรูข องเด็กในยุคใหมจงึ ตองเรียนโดยลงมือทํา
ฝกใหปฏิบัติจริงและมีการแลกเปลี่ยนกับผูอื่น แตไมควรปลอยใหเด็กเรียนเอง ครูตองออกแบบการเรียนรู
ใหเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก สามารถประเมินลูกศิษยแตละคนไดวามีพื้นความรูเพียงใดเพื่อ
ออกแบบการเรียนรูที่แตกตางกัน และประเมินความกาวหนาของเด็กแตละกลุม
จากขอความดังกลาวทําใหเห็นวา การสอนของครูในปจจุบันยังเปนการสอนแบบดั้งเดิม คือ
เปนการถายทอดวิชาในหองเรียน สงผลใหเด็กขาดภาวะผูนํา เพราะเด็กไมมีความคิดเปนของตนเอง และ
ปจจุบัน มีการพูดถึงทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 แตยังไมมีคูมือประกอบแนวทางการพัฒนาทักษะครู
ใหพรอมตอการเรียนการสอนสมัยใหม ครูจํานวนมากจึงเหมือนถูกปลอยอยูอยางโดดเดี่ยวทามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก (Sinlarat, 2013) จากที่ไดกลาวมาขางตนนํามาเชื่อมโยงกับ
การสอนของครูพลศึกษาในปจจุบัน พบวา ยังเปนการสอนในเรื่องของศาสตรความรูทางพลศึกษาแบบเดิมๆ
มีการสอนทักษะปฏิบัติแบบดั้งเดิม และซํ้าซาก ไมทันสมัย ไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของยุค ทําใหเด็ก
เกิดความเบื่อหนาย เปนการสอนที่ครูผูสอนถายทอดวิชาความรูและทักษะเพียงทางเดียวในหองเรียน
ทําใหเด็กไมมสี ว นรวมในการเรียนมากพอ สงผลใหเด็กขาดภาวะผูน าํ เพราะเด็กไมมคี วามคิดเปน ของตนเอง
และปจจุบันมีการนําแนวคิดการพัฒนาทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 มาใชบูรณาการจัดการเรียนการสอน
ในแตละวิชาเปนจํานวนมาก แตยั งไมมีแนวทางในการนํามาพัฒนาทักษะครูทางพลศึกษาให พรอม
ตอการเรียนการสอนสมัยใหม
ในบทความนี้ ผูเ ขียนขอเสนอแนวทางการสงเสริมการทําหนาทีข่ องครูพลศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
ควรประยุกตทักษะตามแนวคิดของไพฑูรย สินลารัตน ที่ประกอบดวยทักษะ 7 ดาน ไดแก 1) ทักษะในการ
ตั้งคําถาม เพื่อชวยใหศิษยกําหนดรูเปาหมายและคิดไดดวยตนเอง 2) ทักษะที่สอนใหเด็กหาความรู
ไดดวยตัวเองและดวยการลงมือปฏิบัติ 3) ทักษะในการคัดเลือกความรู ตามสภาพแวดลอมจริง 4) ทักษะ
ในการสรางความรู ใชเกณฑการทดสอบและตรวจสอบความถูกตองอยางไร เพื่อทําใหศิษยเกิดความเขาใจ
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อยางชัดแจง 5) ทักษะใหศิษยคิดเปนหรือตกผลึกทางความคิด 6) ทักษะในการประยุกตใช และ
7) ทักษะในการประเมินผล ซึ่งครูยุคใหมจําเปนตองมีทักษะทั้ง 7 ดานในการเปนผูอํานวยความรูใหเด็ก
แทนที่จะเปนผูถายทอดความรูเหมือนกอน (Sinlarat, 2013) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจยั ของ Nirantranon,
W. & Niruntranon, S. (2007) ที่พบวา คุณภาพของบัณฑิตครูพลศึกษา ตองมีความรูความเขาใจในเนื้อหา
มโนทั ศ น หลั ก การ และทฤษฎี ท างพลศึ ก ษาอย า งลึ ก ซึ้ ง และถู ก ต อ ง มี เ ทคนิ ค การสอนที่ ห ลากหลาย
สามารถบูรณาการการสอนพลศึกษาเขากับวิชาอื่นๆ มีทักษะในกีฬาไทย และกีฬาสากล มีเจตคติที่ดีตอ
วิชาชีพพลศึกษา มีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมพลศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความพิการ สามารถ
สื่อสารไดเปนอยางดี อยางนอย 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถนําความรูดานวิทยาการ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนพลศึกษา และมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองและบรรลุตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา
บทบาทของพลศึกษาและครูพลศึกษาในปจจุบัน
ในปจจุบนั พลศึกษาเปนศาสตรวชิ าการศึกษาแขนงหนึง่ ทีม่ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ใหผเู รียนเกิดการพัฒนา
ตามวัตถุประสงคของการศึกษาครบทุกองคประกอบ การเรียนการสอนวิชาพลศึกษานอกจากจะสอน
ใหนักเรียนมีรางกายแข็งแรงแลว ยังมีวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมที่นักเรียนมีพัฒนาการในดานอื่นๆ
เพื่อใหนักเรียนมีความเปนคนที่สมบูรณควบคูกันไปดวยได (Pianchob, 2005) วิชาพลศึกษาเปนการศึกษา
เรียนรูที่ชวยสงเสริมความมีสุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ที่ดีของคนเราถือไดวาเปน
ศาสตรทางสังคมทีส่ าํ คัญ สามารถนํามาสรางเสริมความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุม บุคคลไดเปนอยางดี
ในปจจุบันพลศึกษาไดเขามามีบทบาทในหลายๆ ดานมากยิ่งขึ้น ในบทความนี้จะขอกลาวถึงบทบาทของ
พลศึกษาในดานตางๆ ดังนี้
1. บทบาทพลศึ ก ษาด า นการศึ ก ษา วิ ช าพลศึ ก ษาถื อ เป น วิ ช าที่ สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาผู  เ รี ย น
ในดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญ
 ญา ทําใหผเู รียนเกิดการเรียนรู และการพัฒนา ความรู เจตคติ
และทักษะปฏิบัติผานกิจกรรมทางพลศึกษา การออกกําลังกาย และการเลนกีฬา
2. บทบาทพลศึกษาดานสุขภาพ สุขภาพหรือภาวะที่เปนสุข คือความปรารถนาสูงสุดที่ทุกคนอยาก
จะมี แตการที่จะมีสุขภาพที่ดีนั้นไมไดขึ้นอยูกับเพียงความอยากเทานั้นแตสุขภาพยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ
อีกหลายปจจัย ซึ่งมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออม อยางเชน พฤติกรมทางสุขภาพ โดยเฉพาะการบริโภค
และการออกกําลังกาย ถือเปนพฤติกรรมทีส่ ง ผลตอสุขภาพโดยตรง ทุกคนจึงควรใหความสําคัญกับพฤติกรรม
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
เลนกีฬาโดยใชพลศึกษาเปนสือ่ กลาง นอกจากนีใ้ นศตวรรษที่ 21 พลศึกษายังเขามามีสว นในการสงเสริมกีฬา
ในระดั บ จั ง หวั ด อํ า เภอ ตํ า บลและหมู  บ  า น ตามความต อ งการของท อ งถิ่ น โดยเฉพาะคนในชนบท
โดยดึ ง ประชาชนเข า มามี ส  ว นร ว มในการส ง เสริ ม กี ฬ าเพื่ อ ให ป ระชาชนหั น มาออกกํ า ลั ง กาย ทั้ ง นี้ ยั ง
มีการกระตุน ใหทกุ องคกร ทัง้ ภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมการออกกําลังกายอยางสมํา่ เสมอ เชน จัดใหมวี นั กีฬา
เพือ่ ใหประชาชนในประเทศ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยการหันมาออกกําลังกาย เพือ่ ใหรา งกายแข็งแรง
4. บทบาทพลศึ ก ษาด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม พลศึ ก ษามี บ ทบาทในการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยกรมพลศึกษาไดทําการอนุรักษ และฟนฟูศิลปวัฒนธรรมทางกีฬาไทยอยางตอเนื่อง
โดยรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในทองถิ่นในการสงเสริมกีฬาพื้นบานดวยการจัดนิทรรศการเผยแพรกีฬา
พื้นบานเพื่อเปนการอนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่นทําใหกิจกรรมเหลานี้ไมสูญหายไปจากประเทศ
(Sittisak, 2017)
บทบาทของครูพลศึกษากับการประยุกตคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 นั้น ครูพลศึกษา
ควรทําหนาที่เปนผูสนับสนุนชวยเหลือผูเรียนใหพัฒนาตนเองในดานความรู เจตคติ และทักษะใหได
เต็มศักยภาพ และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูต ลอดชีวติ เพราะดวยทุกวันนีเ้ ทคโนโลยีมกี ารเปลีย่ นแปลงรวดเร็ว
และลํ้าสมัย ผูคนในยุคใหมจึงตองเรียนรูสิ่งใหม ดังนั้นครูพลศึกษาตองปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยี และ
คอยแนะนําแนวทางการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียน นําคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะที่จําเปนสําหรับครูไทยในอนาคตมาพัฒนาตนเองเพื่อนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
ใหเกิดประสิทธิภาพกับนักเรียน และสิง่ สําคัญ ครูพลศึกษาควรมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะวิชาชีพทีส่ าํ คัญตามแนวคิด
ของ Pianchob (2005, 198) คือ เปนผูม คี วามรูท งั้ ในดานวิชาการพลศึกษาทัว่ ไป วิชาชีพครูและวิชาพลศึกษา
มีความศรัทธาในวิชาพลศึกษาอยางแทจริง มีความรูสึกในการรับผิดชอบสูง มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
กระตือรือรน มีบุคลิกภาพที่ดี สุขภาพสมบูรณ มีคุณธรรม มีจิตใจโอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผและมีนํ้าใจ
นักกีฬา และเปนผูที่รักเด็ก มีอารมณสนุกสนานราเริง ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้ควรมีอยูในตัวของครูพลศึกษา
ทุกคน
ดังนั้น บทบาทของครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตองเปลี่ยนบทบาทใหมจากเคยเปนผูสอน หรือ
ผูใหความรูมาเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) มาเปนผูแนะแนวทาง (Guide/Coach) และเปน
ผูรวมเรียน/ผูรวมศึกษา (Co-Learning/Co-Investigator) โดยนําคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะที่จําเปนสําหรับครูไทยในอนาคตมาพัฒนาตนเองเพื่อนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนให
เกิดประสิทธิภาพกับนักเรียน
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แนวทางการจัดการเรียนรูทางพลศึกษาในศตวรรษที่ 21
การจัดการการเรียนรูท างพลศึกษา เปนการศึกษาแขนงหนึง่ ทีใ่ ชกจิ กรรมทางกาย เชน การออกกําลังกาย
กีฬา กิจกรรมอื่น ๆ ที่มีการเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกาย เปนสื่อในการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียน
ไดมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา เปนอยางดี และอยูรวมกับสังคมได
อยางมีความสุข ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูพ ลศึกษาศตวรรษที่ 21 คือ การนําเอาความรูว ชิ าทีเ่ กีย่ วกับ
การเรียนการสอนในสวนของแขนงวิชาพลศึกษาที่สัมพันธกัน นํามาผสมผสานใหเขากัน สอดคลองกลมกลืน
แลวนํามาจัดการเรียนรูภ ายใตหวั ขอเดียวกัน โดยเนนองครวมของเนือ้ หาทีเ่ รียนรูท งั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
สรางความรูของผูเรียนมากกวาการใหเนื้อหาโดยครูเปนผูกําหนด นําเอาประสบการณจากภาคปฏิบัติมาใช
เปนหลักการศึกษาของภาคทฤษฎีเพื่อรองรับซึ่งกันและกัน การวางแผนการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา
การจัดการเรียนรูท สี่ รางกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มุง ใหไดประโยชนสงู สุดจากการเรียนรูท าง
พลศึกษา การเชื่อมโยงศาสตรตางๆ ภายใตหัวขอเดียวกัน มีความเขาใจ ไดรับความรู ชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูท ลี่ กึ ซึง้ ในลักษณะแบบองครวม ชวยใหผเู รียนแสวงหาความรูท มี่ รี อบตัว เปนแนวทางชวยใหไดทาํ งาน
รวมกันระหวางผูเ รียน ประสานงานกันอยางมีความสุขสงเสริมสนับสนุนใหไดคดิ วิธกี ารและเทคนิคใหมๆ ผาน
การใชเทคโนโลยีเขามาชวยเพื่อใหเกิดการพัฒนาเปนองคความรูใหมที่สาํ คัญ และมีประโยชนตอการเรียนรู
ทางพลศึกษาตอไป (Niruntranon, W. & Niruntranon, S., 2007)ผลของกิจกรรมเหลานี้เมื่อนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาจะทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาในดานตางๆ ที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของพลศึกษาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดผลดังนี้ คือพัฒนาการเจริญเติบโตทางดานรางกายใน
ระบบตางในรางกาย ไดแก ระบบกลามเนือ้ ทําใหมขี นาดโตขึน้ มีความแข็งแรงมากขึน้ ระบบไหลเวียนโลหิต
ทําใหลดการสะสมของกรดแลคติก ระบบเสนโลหิต ทําใหเสนโลหิตมีความยืดหยุนตัวดี ระบบหัวใจ
ทําใหหัวใจมีขนาดโตขึ้น มีความแข็งแรงมาก ทําใหความดันโลหิตปกติ ระบบหายใจ ทําใหปอดแข็งแรง
อัตราการหายใจตํ่าลง ระบบประสาทกับกลามเนื้อ ทําใหเกิดทักษะ (Skill) และระบบยอยอาหารและ
ระบบขับถายใหมกี ารทํางานอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาทางดานจิตใจ คือ การเสริมสรางความมีนาํ้ ใจนักกีฬา
เชน ความอดทน ความเสียสละ ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา พัฒนาการทาง
ดานอารมณ คือ การเสริมสรางสมาธิ การควบคุมอารมณ ความสดชื่นสนุกสนาน ฯลฯ พัฒนาการทาง
ดานสังคม คือ การเสริมสรางการทํางานรวมกัน (Team Work) การเปนผูน าํ ผูต ามทีด่ ี การปรับตัวเขากับสังคม
และพัฒนาการดานสติปญ
 ญา คือ การเสริมสรางความคิดริเริม่ สรางสรรค การตัดสินใจ การแกปญ
 หาเฉพาะหนา
และฝกไหวพริบ เปนตน (Sittisak, 2017)
จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูเขียนไดสังเคราะหและสรุปแนวทางการจัดการการเรียนรูทางพลศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ไดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
แนวทางการจัดการการเรียนรูทางพลศึกษาในศตวรรษที่ 21
ÂªµÄµ¦´µ¦Á¦¸ ¥¦¼oµ¡¨«¹¬µ
1. µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼oµ¡¨«¹¬µÃ¥Äo·¦¦¤
µµ¥ ¸É¤¸µ¦Á¨ºÉ°Å®ªnªnµÇ °¦nµµ¥
Á}ºÉ°Äµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o
2. µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼oµ¡¨«¹¬µ¸É ÎµÁ°µªµ¤¦¼o
Â ª·µnµÇ ¤µ¼¦µµ¦¦nª¤´ª·µ¡¨«¹¬µ
Ã¥Áo°r¦ª¤ °ÁºÊ°®µ¸ÉÁ¦¸¥¦¼o´Ê£µ§¬¸
Â¨³£µ·´· ¦oµ°rªµ¤¦¼oÄ®¤n
3. µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¦nª¤´Îµµ¦³®ªnµ¼oÁ¦¸¥
´¼oÁ¦¸¥ Â¨³¼oÁ¦¸¥´¦¼Á¡ºÉ°nÁ¦·¤µ¦·
ª·¸µ¦ ®¨´µ¦ Â¨³Á·Ä®¤nÇ µ¡¨«¹¬µ
4. µ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼oµ¡¨«¹¬µnµµ¦Äo
ÁÃÃ¨¥¸Á oµ¤µnª¥Á¡ºÉ°Ä®oÁ·µ¦¡´µ
Á}°rªµ¤¦¼oÄ®¤n

¡´µ´¬³µ¦Á¦¸ ¥¦¼o Â¨³ª´¦¦¤ (3R Â¨³ 4C)
1. ¡´µ´¬³µ¦Á¦¸¥¦¼oµoµµ¦°nµ µ¦Á ¸¥
µ¦·Îµªµ·«µ¦r µ¦·ª·Á¦µ³®r
Â¨³ªµ¤·¦oµ¦¦r
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แนวทางการสงเสริมครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21
ครู พ ลศึ ก ษานับ ว า เป น หัว ใจสํา คัญ ของวิช าพลศึก ษา โครงการและกิ จ กรรมทางพลศึก ษาจะ
ประสบความสําเร็จ และนักเรียนจะไดรับประโยชนมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินการของครูพลศึกษา ดังนั้นในการเรียนการสอนพลศึกษาจึงตองการครูพลศึกษา
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในทุก ๆ ดาน แตจากการเปลีย่ นแปลงของสถานการณโลกในปจจุบนั ทําใหครูผสู อนพลศึกษา
มีปญ
 หาในการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21ซึง่ มีสาเหตุ และปจจัยหลาย ๆ อยางดวยกัน
เชน ครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากการสอน จํานวนครูไมเพียงพอ สอนไมตรงกับวุฒิ ขาดทักษะทางดาน
ไอซีที ขาดความเชี่ยวชาญในการสอนทั้งทางวิชาการ และคุณลักษณะความเปนครู ครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทีม่ ากกวาปกติสง ผลใหเด็กเรียนมากขึน้ และครูขาดอิสระในการจัดการซึง่ สิง่ ตาง ๆ เหลานีเ้ ปนปจจัย
ที่สําคัญที่ทําใหประสิทธิภาพการสอนของครูพลศึกษาลดนอยลง ดังนั้นแนวทางการสงเสริมครูพลศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ควรประกอบดวยดานตางๆ ดังนี้
1. ดานเชิงนโยบาย
การจัดการศึกษาในประเทศไทยตองมีการพัฒนาใหสอดคลองกับสภาวการณโลก ไมเพียงเฉพาะ
ครูพลศึกษาเทานั้นแตตองการพัฒนาทั้งระบบ เพื่อใหเอื้อตอการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 ควรมีการกําหนด
นโยบายเพือ่ เปนกรอบในการพัฒนาครูพลศึกษาใหตรงจุด เพือ่ สนองตอบตอปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในปจจุบนั ใหทวั่ ถึง
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ทุกพื้นที่ มีการกําหนดมาตรฐานอาชีพครู โดยเฉพาะความรูความสามารถดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของครู มีการพัฒนาระบบการผลิตครูที่ทันตอเปลี่ยนแปลงไปของสังคมโลก การใหความรู และปรับแนวคิด
ของครูใหเขาใจวิธกี ารเรียนรูใ นยุคสมัยใหม โดยเนนทีผ่ เู รียนเปนศูนยกลาง สามารถสรางความรูไ ดดว ยตนเอง
จากการสืบคน การลงมือปฏิบตั ิ มีอสิ ระในการเรียนรู โดยมีครูคอยชีแ้ นะในลักษณะของผูใ หคาํ ปรึกษา พัฒนา
ตนเองในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ไอซีที) ไปปรับใชกับการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียน
เขาถึงขอมูลไดงายขึ้น ความรูไดแบบไมมีขีดจํากัดเฉพาะในหองเรียน สงเสริมใหครูพลศึกษาไดศึกษาและ
เรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูอื่น สรางระบบ Coaching โดยใหครูที่มี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนเปนผูฝกปฏิบัติใหกับครูที่ยังขาดความชํานาญ การผสมผสาน
กระบวนการวัดผลเขากับกระบวนการสอน และการสงเสริมใหครูทาํ วิจยั ควบคูไ ปกับการจัดการเรียนการสอน
เพื่อเปนแนวทางการแกไขหรือแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
2. ดานการพัฒนาตนเองของครูพลศึกษา
“ครูพลศึกษา” เปนบุคคลสําคัญยิ่งตอภารกิจในการพัฒนาดานสุขภาพใหกับเยาวชนของชาติ
โดยนอกจากครูพลศึกษาจะตองมีจิตวิญญาณแหงความเปนครูแลว ยังตองเปนผูที่มีความรูในเนื้อหาที่จะ
ถายทอดสูผ ูเรียน และครูพลศึกษาตองจัดการเรียนการสอนไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังตองพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดวย ดังนั้นครูพลศึกษาจึงตองเรียนรูที่จะปรับตัว
และพัฒนาตนเองอยูเ สมอ ซึง่ สิง่ ทีค่ รูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 จําเปนตองพัฒนาตนเอง คือ ครูพลศึกษาตอง
มีทักษะในการตั้งคําถาม การตั้งคําถามเปนการกระตุนความสนใจอยากรูของผูเรียน นักเรียนจะไดฝกคิด
และคนหาคําตอบดวยตนเองตามทฤษฎีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning)
ทักษะการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (Inquiry Learning) ที่สอนใหเด็กหาความรูดวยตัวเองจากการลงมือ
ปฏิบัติทักษะในการคัดเลือกความรู ที่สอนใหผูเรียนสามารถจําแนกแยกแยะแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือและ
ไมนาเชื่อถือ อยางมีวิจารณญาณเพื่อกลั่นกรองขอมูลความรูกอนนําขอมูลใช ทักษะในการประเมินผล
ตามสภาพจริง ทักษะการสอนคิด ทักษะการบูรณาการการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
ความรูหลายแขนงไวดวยกันไดทักษะในการประเมินผล เนื่องจากนักเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคล
เพราะฉะนั้น ครูจึงตองออกแบบการประเมินผลการเรียนรูใหเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา มีจิตวิญญาณ
ความเปนครู เรียนรูสิ่งใหมๆ ขอมูลขาวสารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ความรูมีอยูมากมายรอบตัวใหแสวงหา
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่กาวหนา เปนที่ปรึกษาที่ดีใหกับนักเรียน ครูตองเปนทั้งผูถายทอดวิชาความรูและ
ผูใหคําปรึกษาแกนักเรียนไดทุกเรื่อง มีความคิดสรางสรรค ปฏิบัติตอนักเรียนอยางกัลยาณมิตรและ ยึดหลัก
แหงความพอเพียง เปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน
3. ดานการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน
ครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรมีการสงเสริมการพัฒนาตนเองในเรื่องของการนําเทคโนโลยี
มาใชในการจัดการเรียนการสอน โดยควรมีการจัดการเรียนรูแบบใหม แสวงหาความรู มีความสามารถ
ในการถายทอดความรูของตนสูนักเรียนโดยผานสื่อเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเสาะหา และ
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คัดเลือกเนื้อหาความรูที่ทันสมัย เหมาะสมและเปนประโยชนตอผูเรียนผานทางสื่อเทคโนโลยี เปนผูที่ใช
เทคโนโลยีอยางคุมคา และใชไดอยางหลากหลาย สามารถใชเทคโนโลยีสรางบทเรียนได และที่สําคัญ
ครูพลศึกษาจะตองรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันผานสื่อเทคโนโลยีจนสามารถพัฒนาเปนเครือขาย
ความรวมมือ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น (Ruengrong,
Brayat, Wanlicha & Wilawan, 2014)
ดังนัน้ การพัฒนาครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะตองมีการกําหนดนโยบายทีช่ ดั เจน มีระบบสนับสนุน
การอบรมพัฒนา และการจัดการเรียนการสอน แตอยางไรก็ตาม ไมเพียงแตการสนับสนุนจากภายนอกเทานัน้
ตัวครูพลศึกษาเองจะตองพัฒนาตนเองไปสูค รูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดวย ตองปรับตัวรับการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้น อีกทั้งตองมีทักษะและความสามารถรอบดานที่ตั้งอยูบนศีลธรรม และความอดทนเพื่อสงเสริม
ใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค สามารถสรางองคความรูจากการเรียนรูดวยตนเอง รวมทั้งตองสรางผูเรียน
ใหมีทักษะชีวิต และการทํางานตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป และสิ่งที่จําเปนของครูพลศึกษาอีกดาน
ทีข่ าดไมได คือการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น
กลาวโดยสรุป การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21
ทําใหครูพลศึกษาตองพัฒนาทักษะและบทบาทของตนใหสามารถจัดการเรียนรูทางพลศึกษาใหสอดคลอง
กับผูเรียนในศตวรรษ 21 และสามารถพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ดังปรากฏในภาพที่ 1
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สรุป
การพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอนครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งตองปรับเปลี่ยนบทบาท
ของครูพลศึกษา จากเปนผูสอนมาเปนผูอํานวยความสะดวก เปนผูแนะแนวทาง และเปนผูรวมเรียน/
ผูรวมศึกษา นอกจากนี้ ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาครูพลศึกษา และการเรียนการสอน
ตองปรับแกใหถูกจุด และครอบคลุม แนวทางการพัฒนาครูตองทําควบคูกันไปทั้งดานโยบายที่มาสนับสนุน
และการพัฒนาตนเองของครูพลศึกษา ซึง่ ตองอาศัยความรับผิดชอบของตนเอง และความรวมมือจากทุกภาคสวน
ทั้งยังตองตระหนักในความสําคัญของบทบาทพลศึกษาที่เขามาชวยสงเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง
การนําไอซีทเี ขามาชวยครูในการพัฒนาการจัดการเรียนรูใ หมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ รวมถึงการปรับบทบาท
ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกของครูพลศึกษาเอง
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