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ครูเป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญสูงสุดในการท�ำให้นักเรียนสนใจและมีความสุขใน
การเรียนรู้ ครูที่จะสอนได้ดีต้องเริ่มจากการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและอุทิศตนต่อ
การประกอบวิชาชีพ งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาทัศนคติ
เกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นครู โดยใช้กรณีตัวอย่างจากหนังสือเรื่อง ครูสมพร
คนสอนลิง กลุ่มที่ศึกษาได้แก่ นิสิตครูวิทยาศาสตร์โครงการ สควค. จ�ำนวน 39 คน
ทีล่ งทะเบียนเรียนในรายวิชาสารัตถทางการศึกษาส�ำหรับครูวทิ ยาศาสตร์ ในปีการศึกษา
2556 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ อนุทินสะท้อนความคิดเห็นจากการ
อ่านหนังสือเรื่อง ครูสมพรคนสอนลิง ซึ่งนิสิตจะต้องบันทึกใน 3 หัวข้อ คือ สาระส�ำคัญ
ทีป่ รากฏในหนังสือ ความรูส้ กึ ต่อการอ่านหนังสือ และคุณลักษณะความเป็นครูทไี่ ด้เรียน
รู้จากการอ่านหนังสือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและจัดกลุ่ม (Theme)
พร้อมทั้งหาค่าความถี่ของจ�ำนวนนิสิตในแต่ละกลุ่มเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า กรณี
ตัวอย่างเรือ่ ง “ครูสมพรคนสอนลิง” สามารถพัฒนาทัศคติเกีย่ วกับคุณลักษณะความเป็น
ครูทดี่ ขี องนิสติ ครูวทิ ยาศาสตรไ์ ด้หลายประการ เช่น ครูตอ้ งมีความรัก ความเมตตาต่อ
ศิษย์ มีความมานะพยายาม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความประหยัด มีความสามารถใน
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การสอนและประเมินผล มีความอดทนอดกลั้น มีความยุติธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ มีความเสียสละ มีความศรัทธาในการประกอบวิชาชีพครู และการเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับนักเรียน
ค�ำส�ำคัญ:
		

1. ทัศนคติ. 2. คุณลักษณะความเป็นครู. 3. กรณีตวั อย่างจากหนังสือ.
4. นิสิตครูวิทยาศาสตร์.

Abstract
Teacher is the most important person who can encourage students to
learn with happiness and pay attention in the lesson. Teachers who have positive
attitude toward teaching profession and dedicated to the teaching profession tend
to be good teachers. The purpose of this research was to study the development
of pre-service science teachers’ attitude towards effective teacher characteristics
using the case study of “Teacher Somporn who Teaches Monkeys”. The
participants were 39 pre-service science teachers, in the project of PSMT, who
enrolled in the Foundations of Education for Science Teachers course in the
academic year 2013. The instrument used for collecting data was a reflective
journal in which the participants were asked to reflect upon 3 topics: key messages
of the books, their feeling, and the effective teacher characteristics that they had
learnt from the book. The data were analyzed by content analysis; coding,
generating themes and calculating the frequency of the pre-service science
teachers in each theme. The findings showed that the case study could develop
pre-service science teachers attitude towards effective teacher characteristics
regarding their generosity for the students, hard-working attitude, creative thinking,
self-efficiency, potential in teaching and assessing, patience, equity, responsibility,
sacrifice, faith in teaching profession, and being a good role model.
Keywords: 1. Attitude. 2. Teacher Characteristics. 3. Case Study from book.
		
4. Pre-Service Science Teacher.
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บทน�ำ

ครูเป็นบุคคลที่มีความส�ำคัญสูงสุด ในการท�ำให้นักเรียนสนใจและมีความสุขใน
การเรียนรู้ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการท�ำความเข้าใจ
ธรรมชาติวา่ ปรากฏการณต์ า่ งๆ ในธรรมชาติเกิดขึน้ ได้อย่างไร โดยการสังเกตหลักฐาน
ทางกายภาพต่างๆ ทัง้ การสังเกตปรากฏการณท์ างธรรมชาติโดยตรงและการสังเกตจาก
การท�ำการทดลอง เพื่อจ�ำลองกระบวนการต่างๆ ของธรรมชาติภายใต้สภาวะที่ถูก
ควบคุมเพื่อน�ำมาซึ่งการหารูปแบบ (Pattern) ของปรากฏการณ์ในธรรมชาติและสร้าง
เป็นหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ มุง่ เน้นให้นกั เรียนได้เป็นผูเ้ รียนรูแ้ ละค้นพบด้วยตนเองมากทีส่ ดุ เพือ่ ท�ำให้
นักเรียนได้รับทั้งกระบวนการในการแสวงหาความรู้และองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งต้องอาศัยครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เพื่อท�ำให้นักเรียน
เป็นผูร้ วู้ ทิ ยาศาสตร์ (Scientific literacy) แต่ในปัจจุบนั นีก้ ลับพบว่า ยังมีโรงเรียนจ�ำนวน
มากในประเทศไทยที่ขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนเพือ่ ท�ำให้นกั เรียนบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าวและน�ำมาซึง่ การอนุมตั โิ ครงการส่งเสริมการผลิตครูทมี่ คี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพือ่ ผลิตครูวทิ ยาศาสตรต์ ามแนวทางการปฏิรปู
การศึกษา ทีม่ คี วามสามารถพิเศษในระดับปริญญาโท มีความรูค้ วามสามารถด้านเนือ้ หา
วิชาการ มีความเชีย่ วชาญในการจัดการเรียนการสอน และมีจติ วิญญาณความเป็นครูสงู
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม โดย
โครงการ สควค. จะจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) เพื่อมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านการศึกษาที่
คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการจัด
การเรียนรู้ ตลอดจนการส่งเสริมให้นิสิตมีจิตวิญญาณความเป็นครูที่แท้จริง สสวท.
(2556 : 15-21) จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า นิสิตในโครงการ สควค. เป็นผู้ที่มี
ความรู้พื้นฐานต่างๆ ทางด้านการศึกษาค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับ
คุณลักษณะความเป็นครูที่ดี นิสิตหลายคนยังไม่สามารถตอบตัวเองได้ว่าตนเองจะ
ประพฤติปฏิบัติตัวส�ำหรับการเป็นครูในอนาคตอย่างไร บางคนยังไม่ม่ันใจว่าตนเองจะ
เป็นครูที่ดีในอนาคตได้อย่างไร ดังจะเห็นได้จากการพูดคุย ซักถามนิสิตในขณะจัดการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับทัศนคติความเป็นครูหรือแรงบันดาลใจที่ท�ำให้นิสิตมาสมัครทุน
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สควค. เพือ่ ทีจ่ ะจบออกไปเป็นครูวทิ ยาศาสตรใ์ นอนาคต นิสติ บางคนแสดงความคิดเห็น
ว่า อาชีพครูในขณะนีเ้ ป็นอาชีพทีม่ นั่ คง ได้เงินเดือนสูง และอาจหารายได้พเิ ศษจากการ
สอนพิเศษ หรือคิดถึงบ้าน อยากกลับไปท�ำงานที่บ้านเพื่อดูแลพ่อและแม่ หรือเรียนจบ
แล้วไม่รู้จะท�ำอะไร เมื่อทราบเรื่องการประกาศรับสมัครทุนจึงลองมาสมัครดู หรืออาชีพ
ครูมกี ารปิดภาคเรียนท�ำให้ไม่ตอ้ งท�ำงานตลอดทัง้ ปี หรือเรียนตามใจแม่เพราะแม่อยาก
ให้เป็นครู หรือพ่อกับแม่จะได้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ เป็นต้น จะเห็นว่าค�ำตอบที่นิสติ
ตอบมายังไม่ได้สะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็นครูทสี่ งั คมคาดหวังอย่างแท้จริง นิสติ จะ
มองว่าตนเองจะได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นครู มากกว่าการมองว่าตนเองจะสร้าง
ประโยชน์อะไรให้แก่สังคม ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนในรายวิชาสารัตถทางการศึกษาส�ำหรับ
ครูวทิ ยาศาสตรไ์ ด้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงต้องการหาแนวทางในการจัดการเรียน
รู้เพื่อส่งเสริมทัศคติเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นครูให้แก่นิสิตครูวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น
เป้าหมายส�ำคัญอย่างหนึ่งของการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว คือ การสร้างเสริม
คุณลักษณะของครูทดี่ ี การสร้างทัศนคติทดี่ ตี อ่ วิชาชีพครู และการท�ำให้นสิ ติ ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของวิชาชีพศึกษาศาสตร์และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
หนังสือเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะคือหน้ากระดาษซึ่งประกอบ
ไปด้วยการน�ำตัวอักษรมาร้อยเรียงกันเป็นเรื่องราวความรู้ ความบันเทิงให้แก่ผู้อ่าน
ในหลากรส หลายอารมณ์ หลายคนจึงยกให้หนังสือเป็นอาหารสมองซึ่งเปรียบเสมือน
เป็นคลังแห่งความรู้หรือเข็มทิศน�ำทางอันจะน�ำมาซึ่งสาระความรู้ ข้อคิด ความบันเทิง
หรือแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่าน (สมบัติ พลายน้อย, 2553 : 39) หนังสือถือเป็นส่วนหนึ่ง
ทีม่ อี ทิ ธิพลทางมุมมอง ความคิด ความเชือ่ และทัศนคติของแต่ละบุคคล ทัง้ นีห้ นังสือจะ
ส่งผลต่อผู้อ่านแต่ละคนมากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับว่า ผู้อ่านแต่ละคนจะซึมซับและ
ต่อยอดสาระทีป่ รากฏอยูใ่ นหนังสือได้มากน้อยเพียงใด การอ่านหนังสือเล่มเดียวกันอาจ
ท�ำให้ผู้อ่านแต่ละคนตีความ เหมือนหรือต่างกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้
เดิมของผู้อ่าน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน�ำกรณีตัวอย่างจากหนังสือเรื่อง “ครูสมพร
คนสอนลิง” ซึง่ เรียบเรียงโดย ดร.รุง่ แก้วแดง (2543) มาใช้เป็นส่วนหนึง่ ของการจัดการ
เรี ย นการสอน เพื่ อ พั ฒ นาทั ศ คติ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ครู ข องนิ สิ ต ครู
วิทยาศาสตร์ เนื่องจากหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ใช้ค�ำง่ายๆ ไม่ใช้ภาษาที่เป็นทางการ
ด้านการศึกษามากนัก ท�ำให้อา่ นสนุก ไม่นา่ เบือ่ ผูป้ ระพันธม์ กี ารเปรียบเทียบการจัดการ
เรียนการสอนของลิงโดยครูสมพรกับการจัดการเรียนการสอนนักเรียนของครูไทยใน
ปัจจุบันว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร รวมทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวทาง
การวัดและประเมินผลผู้เรียน การจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และคุณลักษณะของครูที่พึงปรารถนา ซึ่ง
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สอดคล้องกับทีน่ กั การศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้เกีย่ วกับข้อดีของการน�ำกรณีตวั อย่าง
มาใช้ในการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาความรู้ ความคิด และทัศนคติของผูเ้ รียน เนื่องจาก
กรณีตัวอย่างเปรียบเสมือนการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) อันเกิดจาก
ประสบการณ์ตรงของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลในการจัดการกับสถานการณใ์ ดสถานการณ์
หนึ่ง เป็นการประสานช่องว่างระหว่างการเรียนในทางทฤษฎีกับการน�ำไปปฏิบัติจริง
ทีผ่ ศู้ กึ ษากรณีตวั อย่างสามารถท�ำความเข้าใจและน�ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
(Christensen, 1981 : 65 ; Davis, 1993 : 162) ผู้วิจัยหวังว่าผลการวิจัยชิ้นนี้จะเป็น
ประโยชน์ส�ำหรับน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทัศคติเกี่ยวกับ
คุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตครูวิทยาศาสตร์เพื่อท�ำให้นิสิตได้เรียนรู้คุณลักษณะ
ความเป็นครูทดี่ อี นั จะน�ำมาซึง่ แรงบันดาลใจส�ำหรับน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติตัวเมื่อส�ำเร็จการศึกษาและออกไปประกอบวิชาชีพครูในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตครู
วิทยาศาสตร์โครงการ สควค.โดยใช้กรณีตัวอย่างจากหนังสือเรื่อง ครูสมพรคนสอนลิง
ขอบเขตการวิจัย
การวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ครู ข องนิ สิ ต ครู
วิทยาศาสตรร์ ะดับปริญญาโทในโครงการ สควค. ชัน้ ปีที่ 1 ทีล่ งทะเบียนเรียนในรายวิชา
สารัตถทางการศึกษาส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์ ของสถาบันผลิตครูแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
มหานคร ภายหลังจากมอบหมายให้นสิ ติ อ่านหนังสือเรือ่ ง ครูสมพรคนสอนลิง และเขียน
อนุทินสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือดังกล่าว ซึ่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลในอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคม 2556
นิยามศัพท์เฉพาะ
ทัศคติเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นครู หมายถึง ความคิดเห็นของนิสิตครู
วิทยาศาสตร์เกีย่ วกับพฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนา ทีค่ รูควรแสดงออกมาเพือ่ พัฒนานักเรียน
ให้มคี วามสมบูรณ์ทงั้ ร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา ความรูแ้ ละคุณธรรม และสามารถอยูร่ ว่ ม
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
กรณีตัวอย่างจากหนังสือ หมายถึง เรื่องราวในหนังสือเรื่อง ครูสมพรคนสอนลิง
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ครูสมพรน�ำมาใช้ในการฝึกลิงเพื่อท�ำให้ลิงมีความสามารถใน
การช่วยเหลือเกษตรกรเก็บมะพร้าวในสวน
นิสติ ครูวทิ ยาศาสตร์ หมายถึง นิสติ โครงการ สควค. จ�ำนวน 39 คน ทีล่ งทะเบียน
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เรียนในรายวิชาสารัตถทางการศึกษาส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2556
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) โดยเป็น
การศึกษาเชิงลึกกับนิสิตครูที่มีจ�ำนวนไม่มากนักเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถอธิบายถึง
ความเชือ่ และความคิดของกลุม่ ทีศ่ กึ ษาและเหตุผลเบือ้ งหลังของความเชือ่ และความคิด
ดังกล่าว ข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากการตีความ (Interpretive) เพือ่ อธิบาย
ทัศนคติเกีย่ วกับคุณลักษณะความเป็นครูของนิสติ ครูวทิ ยาศาสตร์โครงการ สควค. ภาย
หลังจากศึกษากรณีตัวอย่างจากหนังสือเรื่อง ครูสมพรคนสอนลิง โดยมีรายละเอียดดัง
ต่อไปนี้
กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่มที่ศึกษาในการวิจัยนี้เป็นนิสิตครูวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1 ใน
โครงการ สควค. คณะศึกษาศาสตร์ของสถาบันผลิตครูแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน 39 คน ทีล่ งทะเบียนเรียนในรายวิชาสารัตถทางการศึกษาส�ำหรับครูวทิ ยาศาสตร์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ อนุทินสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ความเป็นครูทนี่ สิ ติ เรียนรูจ้ ากการอ่านหนังสือเรือ่ ง ครูสมพรคนสอนลิง โดยผูว้ จิ ยั มีหวั ข้อ
การบันทึกให้นิสิตบันทึกจ�ำนวน 3 หัวข้อ คือ สาระส�ำคัญที่ปรากฏในหนังสือ ความรู้สึก
ต่อการอ่านหนังสือ และคุณลักษณะความเป็นครูที่ได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้เวลานิสิตในการอ่านหนังสือนาน 2
สัปดาห์ และให้นิสิตแต่ละคนเขียนอนุทินสะท้อนความคิดเห็นตามหัวข้อที่ก�ำหนดไว้
จากนั้นจึงให้นิสิตน�ำสิ่งที่ตนเองเขียนไว้ในอนุทินมาอภิปรายร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นครูจากการปฏิบัติตัวของ
ครูสมพร
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่นิสิตเขียนไว้ในอนุทินมาประมวลและจัดเป็นกลุ่มโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาและจัดกลุ่ม (Theme) พร้อมทั้งหาค่าความถี่ของจ�ำนวนนิสิตว่า นิสิต
มีทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นครูในประเด็นใดบ้าง ประเด็นละกี่คน
สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล
การให้นสิ ติ แต่ละคนอ่านหนังสือเรือ่ งครูสมพรคนสอนลิง และให้นสิ ติ เขียนอนุทนิ
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สะท้อนความคิดเห็นเกีย่ วกับสิง่ ทีต่ นเองได้เรียนรูจ้ ากการอ่านหนังสือดังกล่าวและน�ำมา
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนพบว่านิสิตมีทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นครูใน
หลายๆ ประเด็นดังต่อไปนี้
1.) ครูต้องมีความรัก ความเมตตาต่อศิษย์
นิสติ 30 คนมีความคิดเห็นว่า บทบาททีส่ ำ� คัญของวิชาชีพครูคอื การสอนนักเรียน
แต่การสอนทีด่ นี นั้ ควรยึดหลักความรักและความมีเมตตาในการสอน ครูควรให้ความรัก
ก่อนให้ความรู้ ครูควรท�ำตัวเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับนักเรียน ครูไม่ควรทะนงตัวว่า
ตนเองเก่ง จนไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นใดๆ ของนักเรียน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคที่ใหญ่
หลวงต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะถ้าครูไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างไปของ
นักเรียน จะท�ำให้นักเรียนถูกจ�ำกัดอยู่แต่ในกรอบ ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆ ที่
ต่างไปจากความคิดของครู ดังตัวอย่างของครูสมพรที่นิสิตเขียนแสดงความคิดเห็นไว้
ดังนี้ “ในบางครั้งครูต้องท�ำตัวเป็นผู้ไม่รู้บ้างท่ามกลางลูกศิษย์ที่ฉลาดและมีศักยภาพใน
การเรียนรู้ ครูสมพรบอกว่าลิงเกิดมาในโลกนีก้ อ่ นมนุษยห์ ลายล้านปี ฉะนัน้ อย่าไปดูถกู
เขา แม้เขาจะเป็นสัตว์ป่าแต่เมื่อได้รับการฝึกฝน กลับรู้เรื่อง รู้ภาษาคน ท�ำให้ข้าพเจ้า
ได้แง่คิดส�ำหรับการเป็นครูว่า ไม่มีเด็กคนไหนโง่จนสอนไม่ได้ ทุกคนมีโอกาสที่จะเรียน
รู้ เด็กบางคนไม่เก่งด้านวิชาการแต่อาจมีความสามารถด้านอื่น เช่น การร้องเพลง การ
ประดิษฐข์ องใช้ตา่ งๆ เราในฐานะทีเ่ ป็นครูตอ้ งผลักดันศักยภาพของเขาออกมา” (อนุทนิ
ของนิสิต) นอกจากนี้ นิสิตยังเห็นว่า การฝึกผู้ไม่รู้ให้เป็นผู้รู้ ไม่จ�ำเป็นต้องลงโทษด้วย
การเฆี่ยนตี เพราะการเฆี่ยนตีหรือดุด่าว่ากล่าวคือการใช้อารมณ์ แต่ครูควรมีความรัก
ความเมตตาต่อศิษย์ เมื่อพบปัญหาครูจะต้องมีความหนักแน่นและควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองให้ได้ ต้องพยายามพูดกับนักเรียนโดยอาศัยหลักของเหตุผล จนนักเรียนยอมรับ
และปฏิบัติตามด้วยตัวของนักเรียนเอง เช่น นิสิตยกตัวอย่างว่า “ทุกการกระท�ำของครู
สมพรจะนึกถึงลูกศิษย์เป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา การปรับปรุงการสอน
การใช้สื่อ ล้วนเกิดจากการคิดถึงเหตุและผลว่าถ้าท�ำแบบนี้ลิงจะรู้สึกอย่างไร ลิงจะ
ยอมรับหรือไม่ยอมรับ เมื่อลิงท�ำผิดพลาด ครูสมพรจะให้ก�ำลังใจและให้โอกาสลูกศิษย์
ได้ปรับปรุงแก้ไขและเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด เช่น ถ้าลิงไปเก็บลูกมะพร้าวอ่อน ครูสม
พรจะไม่ตีแต่ครูสมพรจะแก้ไขโดยเอาเฉพาะมะพร้าวแก่ที่มีเปลือกสีน�้ำตาลมาวางไว้
รอบๆ ตัวลิง ให้ลงิ ได้เล่นและมีความคุน้ เคยเมือ่ ขึน้ ต้นมะพร้าวจริงจะได้เลือกเก็บเฉพาะ
ลูกแก่ที่มีสีน้�ำตาลตามที่เคยเห็น” (อนุทินของนิสิต) ซึ่งคุณลักษณะข้อนี้สอดคล้องกับ
สุชาดา นันทะไชย (2547 : 85) และ ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล (2545 : 157) ที่ระบุว่า
ครูควรมีความรักและความเมตตาต่อนักเรียน ท�ำตัวให้เป็นกัลยาณมิตรของนักเรียน
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พร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกัน ช่วยเหลือ แนะน�ำจนท�ำให้นักเรียนเปิดใจยอมรับในตัวครู
เมื่อนักเรียนเปิดใจนักเรียนก็จะเชื่อฟังและไว้ใจครู มีความเคารพและศรัทธาในตัวครู
เมื่อครูสั่งสอนหรือบอกกล่าวอะไรนักเรียนก็จะไม่ต่อต้านท�ำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข
2.) ครูต้องเป็นผู้มีความมานะพยายาม หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ
นิสิต 16 คน มีความคิดเห็นว่า ครูต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ขวนขวายและพยายามศึกษา
เพิม่ เติมเพือ่ พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ ซึง่ การหาความรูเ้ พิม่ เติมเพือ่ พัฒนาตนเองนัน้ นิสติ
มีความคิดเห็นใน 2 แนวทาง แนวทางแรกคือ การศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเองโดยอาศัย
ประสบการณ์ในการสอนของตนเอง คือน�ำปัญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ หาสาเหตุของ
ปัญหา และหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบคล้ายๆ กับการท�ำวิจัยในชั้นเรียน
ของครู ดังตัวอย่างที่นิสิตแสดงออกมาว่า “ครูสมพรไม่เคยมองว่าลิงมีความผิด ถ้าลิง
ท�ำไม่ได้ครูสมพรจะย้อนดูตัวเองเสมอและจะโทษตัวเองว่าสอนไม่ดี แล้วจึงคิดหาวิธี
ปรับปรุงการสอนของตนเองว่าจะต้องสอนอย่างไรเพื่อท�ำให้ลิงเข้าใจ เปรียบเหมือนกับ
การที่ครูต้องท�ำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อหาวิธีการในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้น
เรียน โดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงการสอนของครู เพื่อท�ำให้นักเรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตนเอง มากกว่าการที่ครูไม่เคยมองว่าตนเองมีความบกพร่อง
อะไรแล้วพยายามหาทางแก้ไข แต่กลับโทษว่าเป็นความผิดของนักเรียนตลอดเวลา”
(อนุทินของนิสิต) หรือการที่นิสิตแสดงความคิดเห็นว่า การศึกษาไม่ได้เป็นตัวตัดสิน
คุณค่าของบุคคลแต่การท�ำงานต่างหากที่จะท�ำให้บุคคลนั้นๆ มีคุณค่าในตัวเอง เช่น
นิสติ กล่าวว่า “แม้ครูสมพรจะจบแค่ชนั้ ประถม 4 แต่การพยายามศึกษาเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
จากการลองผิดลองถูกกับลิงที่เป็นนักเรียนของครู ท�ำให้ครูสมพรสามารถค้นพบการ
สอนลิงโดยไม่ต้องทุบตีเหมือนที่คนอื่นๆ ท�ำ ครูสมพรสามารถจัดการเรียนการสอนได้
ในแบบทีน่ กั การศึกษาไทยเห็นว่าดีและสมควรน�ำมาใช้ โดยไม่ตอ้ งมีใครมาบอก แต่อาศัย
ประสบการณ์ในการคลุกคลีกับลิง จนรู้พฤติกรรมของลิงอย่างถ่องแท้ท�ำให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ตรงและสนองกับศักยภาพของผู้เรียน” (อนุทินของนิสิต) ส่วน
แนวทางที่สอง คือ การที่ครูขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมโดยการพูดคุย สอบถามกับผู้ที่
มีความเชีย่ วชาญในเรือ่ งทีต่ นเองสนใจ ดังเช่นกรณีของครูสมพรทีไ่ ด้ไปศึกษาธรรมะกับ
ท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วน�ำข้อความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนของตนเอง นิสิตแสดงความคิดเห็นว่า “แม้ครูสมพรจะไม่ได้เรียนจบทางด้าน
วิชาชีพครูมา แต่การได้ไปสนทนาธรรมกับท่านพุทธทาส ท�ำให้ครูสมพรมีเทคนิคและ
จิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างมาก ครูสมพรสามารถประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธ
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ศาสนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อท่าน
พุทธทาสได้ให้แนวทางในการจัดการศึกษาแก่ครูสมพรว่า การศึกษามิใช่การเรียนๆ
ท่องๆ แต่เป็นการเห็นอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ด้วยตนเอง ครูสมพรก็น�ำหลักการนี้มา
ใช้ในการสอนลิงโดยให้ลิงได้ลงมือปฏิบัติจริง ให้ลิงได้เรียนรู้จากการเล่น การสัมผัส
กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ครูสมพรประดิษฐ์ขึ้นเอง สิ่งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผมต้องพยายาม
หาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อน�ำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของตนเองให้
มีประสิทธิภาพยิง่ ๆ ขึน้ ไป” (อนุทนิ ของนิสติ ) ซึง่ คุณลักษณะข้อนีส้ อดคล้องกับข้อบังคับ
คุรสุ ภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ข้อ 7 ทีร่ ะบุวา่ ครูจะต้องมีวนิ ยั ในตัว
เอง มีการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ รักการอ่าน รักการศึกษา
ค้นคว้า เพื่อปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองอยู่เสมอ (ราชกิจจานุเบกษา, 2556 : 73 ; สุชาดา นันทะไชย, 2547 : 75 และ
ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล, 2545 : 157)
3.) ครูต้องมีความคิดสร้างสรรค์และความประหยัด
นิสติ 16 คนมีความคิดเห็นว่า ครูจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์สอื่
และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อท�ำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด ภาย
ใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด ดังตัวอย่างต่อไปนี้ “ผมดีใจอยู่อย่างหนึ่งที่สังคมไทย
ยังมีบุคคลที่อุทิศตนเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังได้เห็น ถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ
แต่ถ้าท�ำจนถึงที่สุด ท�ำจนเต็มความสามารถก็จะเกิดผลดีกับลูกศิษย์ ถึงแม้ครูสมพร
จะไม่มีอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงานแต่ก็มีวิธีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์
ทีม่ อี ยูร่ อบๆ ตัวซึง่ ราคาไม่แพงหรือไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใดๆ มาใช้ในการท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ลูกมะพร้าวเป็นสื่อเพื่อท�ำให้ลิงสามารถเรียนรู้และน�ำไปสู่
การปฏิบัติจริงได้” (อนุทินของนิสิต) หรือการที่นิสิตอีกคนกล่าวว่า “การจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพไม่จ�ำเป็นต้องใช้งบประมาณในจ�ำนวนมาก แต่ต้องรู้จักน�ำ
ทรัพยากรทีม่ อี ยูม่ าใช้ให้เกิดประโยชนอ์ ย่างสูงสุด เช่น การประดิษฐ์อปุ กรณ์การทดลอง
โดยใช้วสั ดุในท้องถิน่ การพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ ” (อนุทนิ
ของนิสิต) ซึ่งคุณลักษณะข้อนี้สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) ที่ระบุว่า ครูจะต้องเป็นผู้ที่ด�ำเนินชีวิตอย่าง
เรียบง่ายตามฐานะ รู้จักถนอมและใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ้งเฟ้อ
ฟุ่มเฟือย และ Schreck (2009 : 50) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งใน
ทักษะส�ำคัญของครู ที่ถูกก�ำหนดให้เป็นทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับน�ำไปใช้ในกระบวนการ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งข้อมูล
ข่าวสาร และมีความรู้ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา ครูจะต้องเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์
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เอกภูมิ จันทรขันตี

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท�ำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจแนวคิดที่เรียนอย่างลึกซึ้ง
และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการคิดนอกกรอบ มีจินตนาการ สามารถน�ำสิ่งที่เรียนไปคิด
ต่อยอดจนน�ำมาซึ่งทักษะ องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ  
4.) ครูต้องจัดการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง
นิสิต 34 คนมีความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนที่ดี คือการให้นักเรียน
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เนื่องจากจะท�ำให้นักเรียนได้ฝึกควบคุมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง นักเรียนต้องต่อสู้กับความขัดแย้งระหว่างความรู้เดิมที่มีอยู่กับความรู้ใหม่ที่
แตกต่างไปจากเดิมจนน�ำไปสู่การสร้างความเข้าใจใหม่ ครูควรสร้างบรรยากาศใน
การเรียนให้เอื้ออ�ำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เริ่มเรียนจากสิ่งที่ง่ายไปยาก ท�ำให้
นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ควรเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เรียนในสิ่งที่ตนเอง
สนใจและสามารถน�ำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนไปใช้ได้ในชีวิตจริง ดังตัวอย่างที่นิสิต
เขียนแสดงความคิดเห็นว่า “การจัดการเรียนการสอนของครูสมพรเน้นให้ลิงรู้จักสร้าง
ความรูด้ ว้ ยตนเอง เช่นการสอนให้ลงิ รูจ้ กั การกัดมะพร้าวด้วยการเอาเชือกพันทีม่ ะพร้าว
ที่มัดติดกัน 2 ลูกแล้วจูงเดิน ลิงก็เดินล�ำบาก ลิงก็ต้องหาวิธีที่จะท�ำให้ตนเองเดินได้
สะดวกด้วยการกัดมะพร้าวให้ขาดออกจากกัน และครูสมพรก็จะพูดว่า กัด กัด กัด ลิงก็
จะได้เรียนรู้ค�ำสั่งว่า กัด ไปในตัว” (อนุทินของนิสิต) หรือ “ครูสมพรเน้นให้ลิงได้
ปฏิบัติจริง ท�ำให้ลิงเรียนอย่างมีความสุข ไม่เกิดความเบื่อหน่ายจากการนั่งฟังครูแต่
เพียงอย่างเดียวเหมือนชั้นเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทย ถ้าครูในประเทศไทยมีวิธีการ
สอนแบบครูสมพร การศึกษาไทยน่าจะยกระดับได้สูงขึ้น” (อนุทินของนิสิต) ซึ่ง
คุณลักษณะข้อนี้สอดคล้องกับ วรรณทิพา รอดแรงค้า (2543 : 23-24) ที่ระบุว่า ความรู้
ไม่ได้อยูน่ อกตัวนักเรียน แต่นกั เรียนเป็นผูส้ ร้างความรูด้ ว้ ยตัวของนักเรียนเอง ดังนัน้ ครู
จึงควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ฝึกให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และรู้จักคิดในการน�ำความรู้เดิมของตนเองมาเชื่อมโยงกับ
สิ่งที่เรียนรู้ใหม่จนน�ำไปสู่การสร้างความหมายใหม่ ซึ่งจะท�ำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ
ในเรื่องที่ศึกษาอย่างถ่องแท้และยอมเปลี่ยนความคิดเดิมที่คลาดเคลื่อนของตนเอง
5.) ครูต้องมีการประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง
นิสติ 13 คนมีความคิดเห็นว่า ครูควรมีการวัดและประเมินผลนักเรียนตามสภาพ
จริง คือ ควรดูวา่ นักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมทีค่ รูกำ� หนดไว้ในจุดประสงค์การเรียน
รูไ้ ด้มากน้อยเพียงใด นักเรียนสามารถน�ำความรูท้ เี่ รียนไปใช้อธิบายเหตุการณ์ตา่ งๆ ใน
ชีวิตประจ�ำวันได้หรือไม่ ครูไม่ควรวัดและประเมินผลโดยการให้นักเรียนท�ำข้อสอบแต่
เพียงอย่างเดียว เช่น “ครูสมพรใช้การประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง คือ ถ้าสอบตก
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ก็ต้องซ่อมให้ผ่านก่อน จึงจะเรียนในระดับต่อไปได้ เป็นการปูพื้นฐานให้แข็งแรงก่อนที่
จะเรียนในสิ่งที่ยากขึ้นไปอีก ซึ่งต่างจากการประเมินผลการศึกษาในปัจจุบันเป็นอย่าง
มากที่นักเรียนสอบตกยังไงก็ได้เลื่อนชั้น อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาล ท�ำให้
นักเรียนไทยในปัจจุบนั มีพนื้ ฐานความรูอ้ อ่ นมากในหลายๆ วิชา” (อนุทนิ ของนิสติ ) หรือ
“การเลื่อนระดับชั้น ครูสมพรดูแค่ว่าลิงสามารถปฏิบัติได้ตามจุดประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ใน
แต่ละระดับชั้นหรือไม่ ถ้าท�ำได้ก็ถือว่าสอบผ่าน ไม่จ�ำเป็นต้องมีคะแนนสูงๆ หรือมี
ใบประกาศนียบัตรให้กับลิงตัวใดทั้งสิ้น รวมทั้งยังมีการวัดคุณภาพในการจัดการศึกษา
ของตนเองโดยการเชิญเจ้าของลิงมาดูว่าพึงพอใจกับความสามารถของลิงที่แสดงออก
มาหรือไม่ ถ้ายังไม่พึงพอใจครูสมพรก็จะน�ำลิงกลับไปฝึกอีกจนกว่าเจ้าของลิงจะพอใจ”
(อนุทนิ ของนิสติ ) ซึง่ คุณลักษณะข้อนีส้ อดคล้องกับ สุวมิ ล ว่องวานิช (2546 : 13) ทีร่ ะบุ
ว่าครูควรใช้วธิ กี ารประเมินตามสภาพจริงในการประเมินการเรียนรูข้ องนักเรียนเนือ่ งจาก
การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินความสามารถของนักเรียน เพื่อวินิจฉัยว่า
นักเรียนควรได้รบั การส่งเสริมและควรแก้ไขปรับปรุงในด้านใด อันจะน�ำมาซึง่ การพัฒนา
นักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ตามความสามารถ ความสนใจและความต้องการของ
นักเรียนแต่ละคน รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่
การน�ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้
6.) ครูต้องเป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้น
นิสิต 11 คนมีความคิดเห็นว่า ครูที่ดีจะต้องมีความอดทนอดกลั้นในการค่อยๆ
อบรมบ่มเพาะ สัง่ สอนนักเรียนและติดตามพัฒนาการของนักเรียนอย่างต่อเนือ่ งเป็นระยะ
เวลายาวนานพอสมควร กรณีตวั อย่างของครูสมพรสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูทดี่ ี
ซึ่งต้องมีความอดทนต่อความยากล�ำบากให้แก่นิสิต ดังเช่นที่นิสิต กล่าวว่า “การอ่าน
เรื่องครูสมพร ท�ำให้ผมอยากไปสอนนักเรียนที่อยู่ในแถบชนบท ที่ห่างไกล เพราะจะ
ท�ำให้ผมสามารถแสดงศักยภาพของตนเองในการสอนได้อย่างเต็มที่ สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างอิสระตามแบบที่ครูสมพรท�ำ ถ้าผมได้สอนนักเรียนในเมืองที่เต็ม
ไปด้วยการแข่งขันเพือ่ ทีจ่ ะให้นกั เรียนได้คะแนนสูงๆ ผมก็จะไม่สามารถจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบที่ผมต้องการได้” (อนุทินของนิสิต) หรือนิสิตอีกคนหนึ่งกล่าวว่า “ในเมื่อ
ลิงยังสอนได้แล้วนับประสาอะไรกับนักเรียนที่พูดคุยได้ สื่อสารภาษาเดียวกับครูได้ เรา
จะสอนให้เขามีความรู้เพิ่มมากขึ้นไม่ได้ ขอเพียงแค่เรามีความอดทน ค่อยๆ สอนให้
นักเรียนเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อย หรือแม้แต่การใช้ไม้ออ่ นค่อยๆ พูด ค่อยๆ คุย แสดง
เหตุผล จนน�ำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมอันไม่พงึ ประสงค์ของนักเรียน” (อนุทนิ ของ
นิสติ ) ซึง่ คุณลักษณะข้อนีส้ อดคล้องกับคูม่ อื ปฏิบตั งิ านข้าราชการครู ทีร่ ะบุวา่ ครูจะต้อง
มีความอดทนต่อความทุกข์ ความล�ำบาก มีความหนักเอาเบาสู้เพื่อท�ำให้เกิดความสุข
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ในการท�ำงานทั้งต่อตัวเองและผู้ร่วมงานคนอื่น (กระทรวงศึกษาธิการ. ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2552 : 121) รวมทัง้ ต้องอดทนต่อความโกรธ อดทนต่อ
การถูกวิจารณ์ อดทนต่อการรับฟัง ให้ค�ำปรึกษาและการซักถามของนักเรียนโดยไม่
แสดงอาการเบื่อหน่ายหรือเหนื่อยล้า (สุชาดา นันทะไชย, 2547 : 111)
7.) ครูต้องมีความยุติธรรม
นิสิต 18 คนมีความคิดเห็นว่า ครูต้องสอนนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่ล�ำเอียงและไม่เลือกปฏิบัติต่อนักเรียน ครูต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อท�ำให้นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพของตนเอง
ดังเช่นที่นิสิตได้กล่าวว่า “ครูต้องสอนลูกศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เพราะลูกศิษย์
ทุกคนมีคณ
ุ ค่าความเป็นมนุษยเ์ ท่ากัน ไม่ควรเลือกปฏิบตั วิ า่ จะเอาใจใส่เด็กเก่งมากกว่า
เด็กอ่อน ครูต้องใช้วิธีการสอนที่ต่างกันระหว่างเด็กเก่งกับเด็กอ่อน เด็กเก่งควรเปิด
โอกาสให้เขาได้คดิ อย่างอิสระ ส่วนเด็กอ่อนควรสร้างนัง่ ร้านทางความคิดให้เขาไปเรือ่ ยๆ
จนน�ำไปสู่แนวคิดหลักที่ต้องการสอน” (อนุทินของนิสิต) หรือ “ครูสมพรไม่เคยรังเกียจ
ลิงตัวใดไม่ว่าลิงจะติดยา เป็นโรคพยาธิ ดื้อ ไม่เชื่อฟัง ครูสมพรจะสอนลิงทุกตัวด้วย
ความเอาใจใส่และทุม่ เท รวมทัง้ ติดตามพัฒนาการอย่างต่อเนือ่ งจนลิงสามารถปฏิบตั ไิ ด้
ตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้” (อนุทินของนิสิต) ซึ่งคุณลักษณะข้อนี้สอดคล้องกับข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ข้อ 9 และ 13 ที่ระบุว่า ครูต้องรัก
เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก�ำลังใจแก่ศิษย์ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
รวมทัง้ ต้องให้ความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการ
ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ (ราชกิจจานุเบกษา, 2556 : 74)
8.) ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน
นิสิต 21 คนมีความคิดเห็นว่า ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน ถ้าครู
ไม่อยากให้นักเรียนกระท�ำสิ่งใดครูก็อย่ากระท�ำสิ่งนั้นให้นักเรียนเห็น เช่น ไม่กินเหล้า
ไม่สบู บุหรี่ เข้าสอนให้ตรงเวลา ไม่พดู ค�ำหยาบ มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ในการสอน เป็นต้น
“ในการจัดการเรียนการสอนครูควรท�ำตัวเป็นแบบอย่าง ให้นกั เรียนเรียนรูแ้ บบค่อยเป็น
ค่อยไป ไม่ควรบังคับ ควรท�ำให้นักเรียนเปิดใจ ยอมรับและปฏิบัติตามในสิ่งที่เราท�ำให้
ดูเป็นตัวอย่าง” (อนุทินของนิสิต) หรือ “หน้าที่ของครูไม่ใช่เพียงแค่การสอนหนังสือ
แต่ยังมีหน้าที่ในการสอนคนให้เป็นคน โดยการปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้
แก่นกั เรียน จึงจะนับได้วา่ เป็นครูทเี่ ข้าถึงและมีความสามารถในการเป็นครูอย่างแท้จริง”
(อนุทนิ ของนิสติ ) ซึง่ คุณลักษณะข้อนีส้ อดคล้องกับข้อบังคับคุรสุ ภาว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ข้อ 11 ที่ระบุว่า ครูต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทาง
กาย วาจา และจิตใจ (ราชกิจจานุเบกษา, 2556 : 74) เนื่องจากครูเป็นแม่พิมพ์ที่คนใน
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สังคมคาดหวังไว้สูง และมีอิทธิพลต่อนักเรียนมาก ครูจึงควรส�ำรวมกาย วาจา ใจ ให้มี
ความมัน่ คงเป็นแบบอย่างทีด่ งี ามในการแสดงออกทัง้ ในและนอกห้องเรียน มีการด�ำเนิน
ชีวิตที่ดี หมั่นคิดพิจารณาตนเองเพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุงตนเองให้มีความบริบูรณ์
อยู่เสมอ (กระทรวงศึกษาธิการ. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2552 : 85 และ ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล, 2545 : 157)
9.) ครูต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
นิสิต 30 คนมีความคิดเห็นว่า การเป็นครูไม่ใช่มีเพียงหน้าที่สอน แต่คือการพา
นักเรียนให้จบการศึกษาไปได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ครูจะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าทีโ่ ดย
การแสวงหานวัตกรรมการสอนใหม่ๆ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสูงสุด รวมทั้งควรถ่ายทอดความรู้ให้กับ
นักเรียนอย่างเต็มที่โดยไม่ปิดบัง เพื่อหวังจะให้นักเรียนไปเรียนพิเศษกับตนเอง ดังที่
นิสิตแสดงความคิดเห็นว่า “ลิงซนกว่าคนตั้งหลายเท่า และไม่สามารถพูดกับคนรู้เรื่อง
แต่ครูสมพรยังฝึกลิงจนประสบความส�ำเร็จได้ แล้วเราเป็นครูสอนคนท�ำไมเราจะสอน
นักเรียนให้เรียนรูไ้ ม่ได้ ถ้าเรามีความมานะพยายาม แสวงหาวิธกี ารสอนทีเ่ หมาะสมกับ
นักเรียน นักเรียนจะต้องเกิดการเรียนรูอ้ ย่างแน่นอน การสอนในห้องเรียนควรเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ ไม่ใช่ท่องจ�ำไปวันๆ เหมือนกับ
การเรียนกวดวิชา” (อนุทินของนิสิต) หรือ “หนังสือเล่มนี้ท�ำให้หนูเปลี่ยนมุมมองทาง
ความคิด หนูควรทุ่มเทในการพัฒนาการเรียนการสอนมากกว่ามานั่งสอนพิเศษใน
วันเสาร์ อาทิตย์” (อนุทินของนิสิต) หรือ “ถ้าในประเทศมีครูแบบครูสมพรมากๆ วงการ
การศึกษาของไทยต้องพัฒนาและเป็นไปในทางทีด่ ี เพราะครูเข้าใจและใช้ใจในการสอน
ให้ความส�ำคัญและทุ่มเทต่อการสอนอย่างเต็มที่ โดยมีพ้ืนฐานความเชื่อมั่นว่าศิษย์
(ลิงแต่ละตัว) มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้” (อนุทินของนิสิต) ซึ่งคุณลักษณะข้อนี้
สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ข้อ 10 ที่ระบุ
ว่า ครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ตามบทบาท
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ (ราชกิจจานุเบกษา, 2556 : 74)
และยังสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (2552 : 116) ชาตรี ฝ่ายค�ำตา และ นฤมล ยุตาคม (2554 : 157) ริเรืองรอง
รัตนวิไลสกุล (2545 : 157) และ สุชาดา นันทะไชย (2547 : 111) ที่กล่าวว่า ครูต้องใช้
เวลาในการเตรียมการสอนอย่างเต็มทีท่ งั้ การค้นคว้าหาวิธกี ารสอนและการออกแบบการ
สอนให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของนักเรียน ครูต้องสอนให้ครบตามเวลาที่
ก�ำหนด เมือ่ นักเรียนต้องการค�ำแนะน�ำไม่วา่ ในเวลาหรือนอกเวลาท�ำงาน ครูควรมีเวลา
ให้นักเรียน ครูต้องอุทิศตนอย่างเต็มที่ ท�ำงานอย่างไม่คิดออมแรงเพื่อสร้างศิษย์ให้มี
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ความรู้และความประพฤติงดงามเป็นที่พึงปรารถนาของสังคม
10.) ครูต้องมีความเสียสละ
นิสติ 30 คนมีความคิดเห็นว่า ครูจะต้องเป็นผูเ้ สียสละความสุขส่วนตนเพือ่ ท�ำให้
นักเรียนได้มีความรู้และสติปัญญาที่ดี สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เช่นในบางครั้งหลังเลิกเรียน ครูยังต้องนั่งตรวจการบ้าน หรือสอนซ่อมเสริมให้กับ
นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจ หรือในบางครั้งก็ต้องออกค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เพื่อท�ำให้นักเรียนมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนมากขึ้น ดังตัวอย่าง เช่น “ครูสมพร
ไม่ได้ท�ำอะไรเพื่อหวังผลตอบแทน แต่ท่านท�ำสิ่งต่างๆ ด้วยความรัก ท่านไม่ได้ฝึกลิง
เพราะต้องการเงิน แต่ฝึกเพื่อให้ลิงมีความสามารถในการท�ำงานเพื่อรับใช้สังคมโดยไม่
ถูกเจ้าของตี แม้จะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวในการทุ่มเทเวลาเพื่อฝึกลิงให้มีความ
สามารถ แต่ครูสมพรก็สอนลิงด้วยความสุข ซึ่งครูทุกคนควรที่จะปฏิบัติตามอย่างครู
สมพร โดยการอุทิศตนสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่เรียนอ่อนในตอนเย็นหลังโรงเรียน
เลิก” (อนุทินของนิสิต) ซึ่งคุณลักษณะข้อนี้สอดคล้องกับ สุชาดา นันทะไชย (2547 :
111) ที่ระบุว่า ครูจะต้องเป็นผู้เสียสละอุทิศเวลาให้กับการสอนอย่างเต็มที่ หรือบางครั้ง
อาจต้องยอมเสียสละก�ำลังทรัพย์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น
การผลิตสื่อการเรียนรู้ การซื้อชุดนักเรียนหรือซื้ออาหารกลางวันให้แก่นักเรียนที่
ขาดแคลน เป็นต้น และสอดคล้องกับ ชาตรี ฝ่ายค�ำตา และ นฤมล ยุตาคม (2554 : 156)
ที่ได้กล่าวไว้ว่าสถาบันการผลิตครูควรให้ความส�ำคัญกับการผลิตครูให้เป็นคนมีน�้ำใจ
ให้ความช่วยเหลือผูอ้ นื่ ซึง่ เป็นคุณลักษณะทีอ่ าจารยพ์ เี่ ลีย้ งและอาจารยน์ เิ ทศก์ คาดหวัง
ให้นสิ ติ มีคณ
ุ ลักษณะดังกล่าวในขณะฝึกประสบการณ์วชิ าชีพในโรงเรียน เพราะจะท�ำให้
นิสิตได้เรียนรู้ภาระงานครูอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่รายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพได้ก�ำหนดไว้
11.) ครูต้องมีความศรัทธาในการประกอบวิชาชีพครู
นิสติ 30 คนมีความคิดเห็นว่า คนทีจ่ ะประกอบวิชาชีพครูได้อย่างมีคณ
ุ ภาพควร
เป็นผู้ที่มีความศรัทธาในการประกอบวิชาชีพครู เพราะจะเป็นสิ่งส�ำคัญที่ค�้ำจุนให้
ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีความเป็นครูที่สมบูรณ์ขึ้น  มีความตระหนักและเห็นความส�ำคัญ
ของวิ ช าชี พครู มีความพยายามในการรัก ษาชื่อ เสี ย งของวิ ช าชี พ ครู อั นจะน� ำ ไปสู ่
คุณลักษณะด้านอืน่ ๆ ทัง้ การให้ความเอาใจใส่และตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงาน  การมีความ
รัก ความสามัคคีในหมูเ่ พือ่ นครู  ดังตัวอย่างทีน่ สิ ติ ได้แสดงความคิดเห็นว่า “เมือ่ ข้าพเจ้า
ได้อ่านหนังสือครูสมพร แล้วย้อนกลับมาดูตัวเองก็รู้สึกน่าอาย ครูสมพรจบการศึกษา
แค่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แต่เราจบปริญญาตรีและก�ำลังเรียนในระดับปริญญาโท
เราก็ยังสอนได้ไม่ดีเท่ากับครูสมพรเลยด้วยซ�้ำ ดังนั้นเราจะต้องมีศรัทธาในอาชีพครู
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รู้จักพัฒนาและฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ” (อนุทินของนิสิต) หรือ “ครูสมพรเป็นเพียง
ชาวบ้านธรรมดา แต่สามารถน�ำวิชาชีพครูมาใช้ในการสัง่ สอนลูกศิษยซ์ งึ่ เป็นลิงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ แล้วเราในฐานะทีจ่ ะไปเป็นครูคนหนึง่ ทีจ่ ะต้องสอนลูกศิษยซ์ งึ่ เป็นมนุษย์
ผู้มีความรู้ ความสามารถและวิวัฒนาการดีกว่าลิงจะไม่สามารถพัฒนาลูกศิษย์ได้อย่าง
เต็มตามศักยภาพของเขาเชียวหรือ” (อนุทินของนิสิต) หรือ “ข้าพเจ้าจะน�ำความมุ่งมั่น
ตั้งใจของครูสมพรมาเป็นตัวอย่างในการสอน ไม่ใช่เพื่อตนเอง ไม่ใช่เพื่อโรงเรียน
แต่เพื่อนักเรียนผู้เป็นอนาคตของประเทศชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้” (อนุทินของ
นิสติ ) ซึง่ คุณลักษณะข้อนีส้ อดคล้องกับข้อบังคับคุรสุ ภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 ข้อ 8 ที่ระบุว่า ครูต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบและเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรวิชาชีพ (ราชกิจจานุเบกษา, 2556 : 73)
บทสรุป
จะเห็นได้วา่ การให้นสิ ติ ได้ศกึ ษากรณีตวั อย่างเรือ่ ง “ครูสมพรคนสอนลิง” สามารถ
พัฒนาทัศคติเกีย่ วกับคุณลักษณะความเป็นครูทดี่ ขี องนิสติ ครูวทิ ยาศาสตรไ์ ด้อย่างมาก
เนือ่ งจากหนังสือเล่มนีม้ กี ารอธิบายโดยการเชือ่ มโยงแนวคิดพืน้ ฐานทางด้านการศึกษา
กับการน�ำไปปฏิบัติในชีวิตจริงโดยใช้ค�ำพูดง่ายๆ ท�ำให้นิสิตเห็นตัวอย่างที่ดีว่า แม้แต่
การเป็นครูสอนสัตว์ที่ซุกซนและไม่อยู่นิ่งอย่างลิงยังสามารถสอนได้ โดยครูที่จบการ
ศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ท�ำให้นิสิตเกิดแรงบันดาลใจและมีความศรัทธาใน
วิชาชีพครูมากขึน้ และสามารถน�ำแนวทางการปฏิบตั ติ นของครูสมพรไปเป็นแบบอย่าง
เพือ่ ประยุกต์ใช้ในการสอนของตนในอนาคตได้ ดังจะเห็นได้จากการแสดงความคิดเห็น
ของนิสติ เช่น “รูส้ กึ ดีมากทีอ่ าจารย์แนะน�ำให้อา่ นหนังสือเล่มนี้ ไม่เสียดายเวลาเลยทีไ่ ด้
อ่านอย่างตัง้ ใจ นานแค่ไหนแล้วจ�ำไม่ได้ทหี่ า่ งหายจากการได้อา่ นหนังสือ ทีท่ ำ� ให้ตวั เอง
นั่งยิ้มคนเดียวได้ ดิฉันบอกไม่ได้ว่าในอนาคตข้างหน้าจะท�ำหน้าที่ของครูได้ดีแค่ไหน
แต่ดิฉันมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะท�ำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดตามแบบอย่างที่
ครูสมพรได้ปฏิบตั ใิ ห้ดเู ป็นแบบอย่าง” (อนุทนิ ของนิสติ ) หรือ “ขอบคุณแบบอย่างทีด่ ขี อง
ครูสมพรและคณาจารยท์ กุ ท่านทีท่ ำ� ให้ดฉิ นั มีความศรัทธาในวิชาชีพครูมากขึน้ การเรียน
ที่คณะศึกษาศาสตร์และการอ่านหนังสือครูสมพรฯ ท�ำให้ดิฉันเรียนรู้ว่าแบบอย่างที่ดี
มีคา่ มากกว่าค�ำสอน บางครัง้ แม้การเรียนจะหนัก เหนือ่ ยและน�ำมาซึง่ ความท้อ แต่ดฉิ นั
เชื่อเสมอว่าการปลูกฝังของคณาจารย์ท�ำให้ดิฉันมีความเข้มแข็ง มุ่งมั่น ต่อจากนี้ไปแม้
จะเจออุปสรรคมากมายเพียงใดในเส้นทางเดินบนสายวิชาชีพครู ดิฉันมั่นใจว่าดิฉันจะ
ผ่านมันไปได้และชีวติ นีจ้ ะต้องเป็นครูทเี่ ก่งและดีให้ได้” (อนุทนิ ของนิสติ ) หรือ “คิดไม่ถงึ
ว่าการสอนลิงจะคล้ายกับการสอนคนมากขนาดนี้ ท�ำให้คิดอยู่เสมอว่าถ้าเราเป็นครู
175

การพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตครูวิทยาศาสตร์

เอกภูมิ จันทรขันตี

เราจะต้องสอนนักเรียนให้ได้แบบนี้” (อนุทินของนิสิต) หรือ “ส�ำหรับหนูแล้วมีหนังสือ
น้อยเล่มนักที่ท�ำให้อยากไปเจอกับนักเขียน เพราะหนูไม่ชอบอ่านหนังสือ และไม่มี
หนังสือเล่มไหนที่จะอ่านรวดเดียวจบเหมือนเล่มนี้ คงเป็นเพราะหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้อง
กับอาชีพของหนูในอนาคตและมีเนือ้ หาทีน่ า่ สนใจท�ำให้หนูอา่ นจนจบโดยไม่วาง” (อนุทนิ
ของนิสิต) หรือ “หนังสือเล่มนี้คงเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ข้าพเจ้าจะเก็บไว้และน�ำออกมา
อ่านบ่อยๆ เพือ่ เสริมสร้างแรงใจในการเป็นครูในอนาคตคะ เนือ่ งจากหนังสือให้แง่คดิ ดีๆ
มีมุมมองหลากหลายที่ชวนให้คิดและปฏิบัติตาม รักครูสมพรจังค่ะ” (อนุทินของนิสิต)
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า การให้นิสิตศึกษากรณีตัวอย่างยังก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางอ้อมหลายประการ เช่น การสร้างแรงจูงใจให้แก่นิสิตในการค้นคว้าหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อท�ำให้ตนเองมีความรู้มากขึ้นในเรื่องที่ศึกษาซึ่งสังเกตได้จากการที่
นิสิตไปดูคลิปการสอนของครูสมพรเพิ่มเติมในเว็บไซต์ www.youtube.com นอกเหนือ
ไปจากการอ่านหนังสือที่ผู้วิจัยได้มอบหมายให้นิสิตทุกคนอ่าน นิสิตได้แสดงความคิด
เห็นว่า “ข้าพเจ้าได้ไปศึกษาเพิ่มเติมในรูปแบบของวิดีโอทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้เห็น
ภาพจริง บรรยากาศจริง สถานทีจ่ ริง ท�ำให้ได้อรรถรสในการเรียนรูม้ ากขึน้ ” (อนุทนิ ของ
นิสิต) หรือการสร้างแรงบันดาลใจในการน�ำธรรมะมาบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียน
การสอน เช่น นิสิตกล่าวว่า “ครูสมพรรู้จักการน�ำธรรมะเข้ามาใช้ในการท�ำงาน เช่น
ความเมตตาต่อสัตว์ ความรับผิดชอบในหน้าที่ของความเป็นครู ความพอเพียง สังเกต
ได้จากการแต่งตัวและการใช้เครื่องอ�ำนวยความสะดวกต่าง” (อนุทินของนิสิต)
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจยั จะเห็นได้วา่ กรณีตวั อย่างเรือ่ ง “ครูสมพรคนสอนลิง” สามารถ
พัฒนาทัศคติเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ได้หลาย
ประการ เช่น ความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ ความขยันหมั่นเพียร ความคิดสร้างสรรค์
ความประหยัด ความสามารถในการสอนและประเมินผล ความอดทนอดกลั้น ความ
ยุตธิ รรม และการเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั นักเรียน แต่กย็ งั ไม่ครอบคลุมคุณลักษณะความ
เป็นครูทดี่ ที งั้ หมด เช่น นิสติ ยังไม่มกี ารกล่าวถึงประเด็นของความสามัคคี ความซือ่ สัตย์
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีวินัย ดังนั้น การจะพัฒนาทัศคติเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ความเป็นครูที่ดีให้แก่นิสิตครูวิทยาศาสตร์อย่างครบถ้วนควรจะมีการใช้กรณีตัวอย่าง
ที่หลากหลายมากกว่า 1 กรณีมาให้นิสิตได้ศึกษา ซึ่งนอกจากการให้นิสิตอ่านหนังสือ
ที่เป็นกรณีตัวอย่างแล้วอาจใช้การเชิญครูที่มีประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียนและได้รับการยกย่องเชิดชูว่าเป็นครูดี ครูเก่งของคุรุสภามาพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนิสิต
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2. กรณีตัวอย่างที่น�ำมาให้นิสิตศึกษาควรอยู่ในลักษณะที่ไม่เป็นวิชาการมาก
เกินไป คือ ต้องเป็นกรณีตัวอย่างที่อ่านแล้วรู้สึกสนุกและผ่อนคลาย สามารถท�ำ
ความเข้าใจได้โดยง่าย ไม่ใช้ค�ำที่เป็นทางการหรือศัพท์เฉพาะมากจนเกินไป เนื้อหา
ที่ อ ่ า นต้ อ งมี ความแปลกใหม่และดึง ดูดความสนใจของผู ้ อ ่ า น ผู ้ อ ่ า นอ่ า นแล้ วเกิ ด
แรงบันดาลใจ สามารถมองเห็นภาพและได้แนวทางในการน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ได้อย่างชัดเจน
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
เพื่ อ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจมากยิ่ ง ขึ้ น ว่ า นิ สิ ต มี ทั ศ คติ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ
ความเป็นครูทดี่ อี ย่างทีน่ สิ ติ แสดงความคิดเห็นไว้จริงหรือไม่ ผูส้ อนอาจใช้เทคนิควิธอี นื่ ๆ
ในการกระตุ้นให้นิสิตแสดงทัศคติเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นครูของตนเองออกมา
แล้วเปรียบเทียบกับทัศนคติทนี่ สิ ติ ได้แสดงออกมาจากการศึกษากรณีตวั อย่างว่ามีความ
สอดคล้องกันหรือไม่ เช่น การที่ผู้สอนสมมติสถานการณ์ปัญหาที่นิสิตจะต้องพบเจอใน
การประกอบวิชาชีพครู แล้วให้นิสิตท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ คิดวางโครงเรื่องเพื่อ
แสดงบทบาทสมมติวา่ นิสติ จะรับมือกับปัญหานัน้ ๆ อย่างไร พร้อมให้นสิ ติ ระบุเหตุผลว่า
ท�ำไมกลุ่มของตนเองจึงเลือกที่จะใช้วิธีการดังกล่าวในการแก้ปัญหา หรือการน�ำข่าว
ทางด้านการศึกษามาให้นิสิตศึกษาแล้วให้นิสิตร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เพื่อดูทัศนคติของนิสิตเกี่ยวกับข่าวนั้นๆ เป็นต้น
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