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บทคดัย่อ 

            ครูถือไดว้า่เป็นอาชีพท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิเพราะไดรั้บการยอมรับจากสงัคมทัว่ไป ฉะนั้นจึงมีการเปรียบ

เปรยกบัคาํวา่ ครู ในวาทกรรมหลายๆอยา่ง เช่น ครู คือรากแกว้ในการสร้างอตัลกัษณ์ของชาติ หรืออ่ืนๆอีก

มากมาย จากอดีตจนถึงปัจจุบนั วิถีของครูดูจะเปล่ียนไปจากเดิมดว้ยเหตุปัจจยัของปริบทการเปลียนแปลงทุกๆ

มิติ เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงทาํใหก้ารเป็นอยูแ่ละการดาํรงอยูข่องครูไดรั้บอิทธิพลดว้ย รูปแบบ “SMART@SPEED 

Model” เป็นอีกหน่ึงรูปแบบท่ีจะสามารถจรรโลงและช่วยใหค้รูมีวฒันวิถีท่ีดีข้ึน รูปแบบน้ีประกอบดว้ย S = 

Social skill (ทกัษะเชิงสงัคม) M = Managerial skill (ทกัษะทางดา้นจดัการ) A = Academic skill (ทกัษะทางดา้น

วิชาการ) R = Researching skill (ทกัษะทางดา้นคน้ควา้) T =Tecnological skill (ทกัษะทางดา้นเทคโนโลย)ี 

นอกจากน้ียงัมีรูปแบบของ “SPEED” เพิ่มเขา้มา ซ่ึงประกอบดว้ย S =Support (การสนบัสนุนและการส่งเสริม) 

P = Procedure (การทาํงานเป็นขั้นตอน) E = Ethics (จริยศาสตร์คุณธรรม) E = Empowerment of Quality (การ

ตระหนกัถึงคุณภาพการจดัการเรียนรู้) D = Development (การพฒันา) รูปแบบดงักล่าวน้ี เช่ือวา่จะทาํใหค้รูมีการ

เป็นอยูแ่ละการดาํรงอยูอ่ยา่งมีความสุขในยคุไทยแลนด4์.0 

คาํสําคญั: 1) การเป็นอยู ่ 2) การดาํรงอยู ่ 3) ปริบทไทยแลนด ์4.0 

Abstract 

             General known, teacher is the sacred name of high profession which is engaged by the social respect. 

Under the auspices of several their functions teacher is impliedly into many meaningful responsibilities. One 

of the discourse is teacher as the tap root of the national identity building. Throughout the long history, 

teacher’s life style is changeable because of the dimension of changing global contextualization influencing. 

SMART @ SPEED Model these essential characteristics can be extensive necessity for the daily life and 

working. The model consisted of S= Social skill, M= Managerial skill , A= Academic skill, R=Researching 



skill and T=Technological skill. Moreover, “SPEED” is also fruitful of the teacher’s activities which is full of 

the derivery words as the following; S = Support, E = Ethics, E = Empowerment of Quality and D = 

Development. This evidence model will be helpful for teacher’s being and existence with the total ultimate 

happiness in the Thailand 4.0 Era. 
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บทนํา   

              ชาติหรือรัฐชาติ หรือความเป็นรัฐชาตินั้น ต่างทาํหนา้ท่ีในการสร้างความผกูพนั สร้างพลงัร่วมให้

สมาชิกในชาตินั้นใหก้ลายเป็นพลเมืองท่ีดีและเป็นคนดีท่ีพงึปรารถนาทั้งในเวลาปัจจุบนัและอนาคตได ้ทั้งน้ี

เพื่อการดาํรงไวซ่ึ้งวฒันวิถีอนังดงามของรัฐชาติดว้ย  เหตุผลเชิงประจกัษข์องทุกชาติทุกภาษาท่ีสาํคญัอีก

ประการหน่ึง คือ ทุกชาติภภภภต่างใหค้วามสาํคญัวา่ การศึกษาเป็นเคร่ืองมืออนัศกัด์ิสิทธ์ิในการพฒันารัฐใหมี้

ความเจริญงอกงามในทุกๆดา้น และในทางเดียวกนั การศึกษาของชาติท่ีดีนั้นข้ึนอยูก่บัครู เพราะ ครูเป็น  

“ เสน้เลือดใหญ่” หรือ “ รากแกว้ของการสร้างชาติ” (teacher as a tap root) ภาพเชิงบวกของผูท่ี้ทาํหนา้ท่ี

ครูผูส้อน(teacher) ไม่ใช่คนผูส้อน (teller) จึงถูกจดัวางไวใ้นตาํแหน่งท่ีมีเกียรติและมีคุณค่าแห่งวชิาชีพชั้นสูง 

           กล่าวโดยความเป็นจริงแลว้ รัฐชาติกบัการศึกษาเป็นส่ิงท่ีถูกประสานเป็นเน้ือเดียวกนัอยา่งลงตวั โดยมี 

 “ ครู” เป็นผูท่ี้ก่อใหเ้กิดความเป็นชาติ ทั้งน้ีจะผา่นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ภายใตบ้ริบทของหลกัสูตรและ

วิถีการสอนหรือ วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีใหก้บัผูเ้รียน ดงัจะเห็นไดจ้ากการเรียนรู้ในสมยัโบราณ ครูมีหนา้ท่ีทั้ง

ทางตรงและทางออ้มในการขดัเกลาและบ่มเพาะใน“ เทวาลยัแห่งการเรียนรู้ (temple of learning)”  ทั้งน้ีเพื่อ

หวงัใหผู้เ้รียนเป็นคนดีโดยสมบูรณ์ นอกจากน้ีความเช่ือของครูอีกประการหน่ึง ในการสร้างชาติสร้างแผน่ดิน

ต่อไป คือ ความคาดหวงัท่ีจะใหผ้ลผลิตท่ีออกไปจากสถาบนัการเรียนรู้ไดเ้ป็นกาํลงัของรัฐชาติต่อไป 

ครู : ผู้สร้างชาติสร้างแผ่นดนิ  

              ดว้ยปริบทของประเทศไทยท่ีใหค้วามสาํคญัต่อความเป็นครูและวิชาชีพครูท่ีมีความมัน่คงและเป็น

อาชีพเดียวท่ีเรียกคนอ่ืนวา่ “ ลูก”  ดว้ยนยัยะความยิง่ใหญ่ของครูท่ีสงัคมยอมรับโดยทัว่กนัวา่ ครูเป็นพอ่แม่คน  

ท่ีสองของผูเ้รียน ดว้ยเหตุน้ีความยิง่ใหญ่แห่งวาทกรรมคาํวา่ “ครู” ยงัจึงบ่งบอกถึงเน้ือในท่ีซ่อนดว้ยความหมาย 

อยา่งนอ้ย สอง ประการ คือ ครูท่ีมีความกระตือรือร้นในวชิาชีพท่ีตนรักและทุ่มเทสอนดว้ยจิตวิญาณแห่งความ



เป็นครูจริง เราจึงเรียกวา่ teacher by choice หรือ teacher at heart และความหมายอีกประการหน่ึง คือ ครูท่ีมี

ความพึงพอใจกบัตาํแหน่งห่งอาํนาจและความเหนือกวา่ลูกศิษยด์ว้ยประการทั้งปวง ครูเหล่าน้ีตอ้งถูกเรียกวา่  

teacher by chance เท่านั้น (ธงชยั สมบูรณ์, 2555)   ดว้ยเหตุท่ีวา่ “พื้นท่ีทางการศึกษา (educational sphere)”        

ท่ีมีครูเป็นผูถ่้ายทอดขอ้ความรู้และองคค์วามรู้ท่ีเป็นมงคลต่อชีวิตของผูเ้รียน คนในสงัคมจึงต่างมีความศรัทธา

และมีความเช่ือในความจิรงสูงสุด (metaphysics)แห่งอาชีพน้ี นอกจากน้ียงัมีความเช่ืออีกประการหน่ึงวา่ ครูเป็น 

“อศัวิน” ท่ีจะมาขจดัปัดเป่าและคล่ีคลาย รวมทั้งแกไ้ขปัญหาของสงัคมได ้ซ่ึงส่ิงน้ีถูกปลุกฝังและหยัง่รากลงใน

ความเช่ือของผูค้นในสงัคมไทยมาเป็นเวลาชา้นาน ฉะนั้นความศกัด์ิสิทธ์ิของครูจึงถึงพร้อมโดยปริยายและดุษฏี 

           หนักลบัมามองการสร้างชาติสร้างแผน่ดินของครู ท่ีมีการเปรียบเทียบในวาทกรรมมากมายหลายรูปแบบ 

ทั้งท่ีปรากฏในบทเพลง “แม่พิมพข์องชาติ” ท่ีขบัร้องโดย ศิลปิน วงจนัทร์ ไพโรจน ์ซ่ึงมีเน้ือหาบางส่วนดงัน้ี 

“ แสงเรืองเรือง ท่ีส่องประเทืองอยูท่ ัว่เมืองไทย คือแม่พมิพอ์นันอ้ยใหญ่  สร้างชาติไทยใหว้ฒันา...............”  

หรือแมแ้ต่บทภาพยนตร์ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ในการใหค้วามรู้แก่ลูกศิษย ์เช่นภาพยนตร์เร่ือง “ครู

ดอย” “ครูบา้นนอก” เป็นตน้ ท่ีนาํเสนอเร่ืองราวการทาํงานของครูท่ีเป่ียมดว้ยอุดมการณ์อนัแรงกลา้ ผนวกกบั

พลงัศรัทธาท่ีพร้อมจะเติมเตม็ใหก้บั “ผูเ้รียนชายขอบ(marginal learners)” ใหมี้ความรู้เพื่อต่อยอดวถีิชีวิตใน

อนาคตใหเ้ยมเท่ากบัผูท่ี้มีโอกาสอยา่งเตม็ป่ียม ภาพแยเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึง การรักและเชิดชูในวิชาชีพของ

ตนเองอยา่งชดัเจน 

              วาทกรรมการผลิตซํ้ า ( reproduction)ของการสร้างชาตินั้น บางคร้ังกเ็กิดจากความขดัแยง้ท่ีเป็นความ

ขดัแยง้แบบชัว่คราว (unfrozen conflict) บางคร้ังกเ็ป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ( structural violence) หรือ

บางคร้ังเป็นความขดัแยง้แบบธรรมดา ( regular conflict) แมว้า่ภาพของความขดัแยง้ต่างๆท่ีเกิดข้ึนนั้นจะสร้าง

ความรู้สึกนึกคิดใหแ้ก่คนไทยในลกัษณะท่ีแตกต่างกนับางช่วงทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมกต็าม แต่บทบาท

และหนา้ท่ีของครูผูส้อนนั้นยงัตอ้งผนึก “ ความเป็นชาติ” ใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนัใหไ้ด ้โดยการใชพ้ลกาํลงัทางดา้น

ร่างกาย กาํลงัทางสติปัญญา ท่ีผา่นมา อาจกล่าวไดว้า่ การศึกษาไทยหรือสถานการณ์ของครูไทยถูกครอบงาํให้

ยดึหลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีมีหลกัสูตรแห่งชาติเป็นสรณะและเป็นบทตั้ง นอกจากน้ีวาทกรรมการสอนของครูใน 

ความเป็นบูรณาการพึ่งเกิดข้ึนมาเม่ือไม่นานน้ีเอง ถึงแมว้า่ เจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเป็น”แม่งาน”

ในการรับผดิชอบต่อการจดัการศึกษาของรัฐชาติ  ท่ีพยายามใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการ “เรียนรู้ร่วมกนั” แต่ภาพ

จริงท่ีปรากฏนั้น คือ “ การเรียนรู้ลอกกนั” รัฐชาติจึงถูกสร้างเป็น “รูปแบบเดิม” ทั้งส้ิน แต่อยา่งไรกต็าม ครูก็

ตอ้งเป็นผูส้ร้างต่อไป เพราะจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ความคาดหวงัสูงสุดทางการศึกษา คือ ความสุขสถาพรและ



ยัง่ยนืของรัฐชาติแบบองคร์วม ตลอดจนการสร้างใหผู้เ้รียนมีความสามารถใชท้กัษะเชิงสงัคมต่อสูก้บัมายาต่างๆ

และใชลี้ลาชีวติไดอ้ยา่งงดงาม ดว้ยเหตุน้ี ครูผูส้ร้างชาติสร้างแผน่ดินจะตอ้งช่วยกนัขบัเคล่ือน ช่วยกนัอภิวตัน์ 

สร้างผูเ้รียนท่ีถูกเรียกวา่ ลูกศิษยใ์หก้า้วไปสู่ความเป็นปัญญาปัจเจกใหจ้งได ้

ความเป็นอยู่และการดํารงอยู่ของครู: จิตวิญญาณทีม่ั่นคงหรือถดถอย 

            จากประวติัศาสตร์ท่ีผา่นมา ครูเปรียบเสมือนนํ้าทิพยท่ี์คอยหล่อเล้ียงการศึกษาของรัฐชาติใหมี้ความ

มัน่คงทางดา้นจิตใจระหวา่งครูกบัศิษยใ์นการพฒันาร่วมกนั แมว้า่ จะมีการล่าอาณานิคมทางการศึกษาท่ีมาจาก

ประเทสต่างๆนั้น ทาํใหว้ิธีคิดของครูบางคน บางกลุ่ม อาจมีการเปล่ียนแปลงไปบา้ง ความศรัทธาในวิชาชีพท่ีถูก

เฝ้ามองจากบุคคลภายนอก จึงเกิดขอ้คาํถามข้ึนใหก้บัครู คือ จิตวิญญาณของความเป็นครูยงัหลงเหลืออยูห่รือไม่ 

ซ่ึงทั้งน้ีอาจมองไดเ้ป็นสองขั้ว (binary) ทั้งท่ีเป็นภาพเชิงบวกและเป็นภาพเชิงลบ  เหตุการณ์บางอยา่งท่ีเก่ียวกบั 

การกระทาํของครูบางคน ทั้งท่ีปรากฏในส่ือหรือยงัซ่อนเร้นอยู ่ส่ิงน้ีลว้นสร้าง “ตราบาปหรือรอยสกั”ใหก้บั

วิชาชีพครู ความเป็นอยูข่องครูในวิชาชีพน้ีบางคร้ังมีความถดถอยลง ซ่ึงมีสาเหตุจากความไม่เขา้ใจอยา่งชดัเจน

ในแก่นแกนปรัชญาการศึกษาของรัฐชาติท่ีถูกกาํหนดจากผูท่ี้มีอาํนาจ โดยท่ีไม่มีประสบการณ์ทางดา้นการจดั

การศึกษาเลย เม่ือเป็นเช่นน้ี สภาพแห่งการทาํงานท่ีเป็นอยูเ่พยีงคาดหวงัวา่ อนาคตอนัใกลน้ี้กบั”ผูมี้อาํนาจใหม่” 

คงจะจดัการศึกษาหรือวางนโยบายการศึกษาใหดี้ข้ึนกวา่เดิม ฉะนั้นจึงไม่แปลกอะไรเลยท่ีครูผูส้อนจะเพยีง

รักษา สถานภาพเดิม( status quo)ของตนเองใหค้งอยูไ่ว ้จากสภาพจริงท่ีเป็นอิทธิพลหลกัหน่ึงท่ีครูจะตอ้ง

สมยอม ใน “อาํนาจของหลกัฐานและเอกสาร” การจดัเตรียมกิจกรรมท่ีแปลกใหม่เพื่อเพิ่มสมรรถนะ เพิ่มความรู้ 

เพิ่มคุณลกัษณะ การแสดงออก และของผูเ้รียน (CKAP= Competency, Knowledge, Attributes and 

Performances)จึงค่อนขา้งนอ้ย เพราะกฏเกณทบ์างอยา่งในการประเมินความเป็นครูถูกอาํนาจทบัซอ้นดว้ย

เอกสารท่ีไม่ตรงกบัความเป็นจริง 

           การเป็นอยูแ่ละดาํรงอยูข่องครูอีกประการหน่ึง คือ ภาพรวมในเร่ืองเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของครูยงั

ถือวา่ยงันอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศท่ีใหค้วามสาํคญัในวิชาชีพน้ีวา่เป็นวิชาชีพชั้นสูง( Profession) เช่น

ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟินแลนด ์ประเทศสหพนัธรัฐเยอรมนี เป็นตน้ ดงันั้น กระทรวงศึกษาธิการหรือผูท่ี้มี

ความรับผดิชอบต่อวิถีครูไทยจาํเป็นตอ้งกอบกูส้ภาพทางเศรษฐกิจของครูใหส้ามารถเป็นอยูแ่ละดาํรงอยูไ่ด้

ดีกวา่เดิม อาจจะมีการเพิ่มแรงจูงใจในลกัษณะ “รางวลั”กบัความมุ่งมัน่และความเช่ียวชาญในแต่ละระดบั 

สถาปนาความศกัด์ิสิทธ์ิใหม้ากข้ึน จะเป็นแรงกระตุน้ใฝ่สมัฤทธ์ิใหค้รูดาํเนินการเรียนการสอนใหมี้

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 



SMART@ SPEED  Model : เพือ่ครูไทย 4.0 

            การศึกษาไทยจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งทาํใหค้รูมีความผกูพนัในพนัธะสญัญาและเป้าหมายทางการศึกษา

โดยรวม กล่าวคือ การสร้างคนเก่ง สร้างคนดี และท่ีสาํคญัตอ้งสามารถบอกกล่าว อบรมและขดัเกลาใหผู้เ้รียน 

ใชชี้วิตอยา่งปกติสุขภายใตก้ารการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกไดเ้ป็นอยา่งดี ครูจะตอ้งเป็นผูใ้ห ้“ส่วนผสม” น้ี 

เพื่อก่อใหเ้กิดเป็นเน้ือเดียวกนั (Homogeneity) แต่อยา่งไรกต็าม ความเป็นอยูแ่ละดาํรงอยูข่องครูจะดีข้ึน 

จาํเป็นตอ้งอิงแอบกบัปริบทของรัฐชาติดว้ย ทั้งน้ีผูเ้ขียนขอเสนอรูปแบบ “ SMART”ดงัน้ี 

              1 S = Social skill ทกัษะเชิงสงัคม ครูไทยจะตอ้งมีวิถีชีวิตท่ีไม่ตกเป็นทาสและสมยอมกบัสภาวะการณ์

ของสงัคมท่ีมีลกัษณะแบบบริโภคนิยม เงินตรานิยม และวตัถุนิยม ตอ้งเขา้ถึงและนาํแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) มาเป็นแก่นแกนในการดาํรงชีวิต  นอกจากน้ี  

ครูไทยตอ้งเขา้ใจถึงความแตกต่างของวฒันธรรมในองคก์ร ร่วมกนัทาํงานเพื่อส่วนรวม (togetherness) มากข้ึน 

เขา้ใจใน “ความต่าง” ทั้งผูเ้รียนและเพื่อนร่วมงานมากข้ึนดว้ย 

              2 M = Managerial skill ทกัษะเชิงบริหารจดัการ ทั้งทกัษะการจดัการเวลา การบริหารจดัการคน เพราะ

คนถือวา่เป็นทรัพยากรอนัมีค่าของรัฐชาติ  แต่บางคร้ังครูกต็อ้งทาํหนา้ท่ีสอนผูเ้รียนใหเ้ขา้ใจถึงแก่นของการ

พฒันารัฐชาติแบบองคร์วม วา่ บางคร้ังการใหอ้ภยั การยกโทษ การไม่เป็นไร  กมี็ส่วนทาํใหข้าดระเบียบวนิยัไป 

             3 A = Academic skill ทกัษะเชิงวิชาการ ครูไทยตอ้งลุ่มลึกในวชิาชีพ เขา้ถึงการจดัการเรียนรู้

(pedagogy)ท่ีชดัเจน มีทกัษะการส่งผา่นขอ้ความรู้ถึงผูเ้รียนในลกัษณะทั้งท่ีเป็นศาสตร์และศิลป์ สร้างฐานคติ

ทางการเรียนรู้ท่ีทนัสมยั (Reimers, E.V.,2003) “ ผู้ทีเ่ป็นครูผู้สอนน้ัน ต้องมีความหรูหราทางความคดิ จัด

กจิกรรมทีแ่ปลกใหม่ และที่สําคญั ทุกคร้ังทีแ่นะนําลูกศิษย์ต้องแนะนําด้วยเสียงทีอ่อกจากหัวใจ มิใช่เสียงที ่  

ออกจากช่องปาก” 

           4 R= Researching skill ทกัษะการใฝ่รู้ คน้ควา้อยูเ่สมอ มีการสร้างขอ้ความรู้ใหม่และทนัสมยัอยูเ่ป็น

ประจาํ ฝึกทกัษะการต่อยอดใหก้บัผูเ้รียนตลอดเวลาท่ีมีการจดัการเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน 

(Yates,S.M.,2007)  ครูไทยในยคุ 4.0 ตอ้งเป็นคนท่ีหมัน่หาความรู้ท่ีใหม่ๆเสมอ จึงจะทาํใหชี้วิตในความเป็นครู

ของตนเองไม่น่าเบ่ือหน่าย 

         5 T=Technological skill ทกัษะเชิงเทคโนโลย ีซ่ึงจะรวมถึงทกัษะการเขา้ถึงและกลัน่กรองขอ้มูลและ

ข่าวสาร รู้การนาํมาใชเ้พื่อจดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนอยา่งชาญฉลาด มีการใชส่ื้อทางดา้นเทคโนโลยเีพื่อกระตุน้



การใฝ่รู้และสร้างบรรยากาศท่ีดีน่าสนใจ และส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดของเทคโนโลย ีคือ เทคโนโลยทีางดา้นความคิด 

(Technology of Thinking) ท่ีครูพึงมีในกาลปํจจุบนั 

           น่ีเป็นเพียง รูปแบบหน่ึงท่ีผูเ้ขียนพยายามสะทอ้น(Reflection) ใหก้ารเป็นอยูแ่ละการดาํรงอยูข่องครูไทย

ใหด้รข้ึนกวา่เดิม ตลอดจนการสร้างพลงัแห่งประสิทธิภาพของมรรคผลท่ีเกิดจากครูผูส้อน แต่ถา้จะใหดี้และทาํ

ใหว้ิถีชีวิตครูไทยดีข้ึนกวา่เดิมตอ้งเติมพลงัดว้ย “SPEED” อีก ซ่ึงมีดงัน้ี 

            1 S = Support การสนบัสนุนและการส่งเสริมใหค้รูไดมี้การเพิม่ องคค์วามรู้ เพิ่มศกัยภาพของตนเอง

ตามท่ีใจปรารถนา แต่ส่ิงท่ีบางกฏในปัจจุบนั ถา้ครูจะเพิ่มคุณวฒิุของตนเองนั้นตอ้งตรงกบัสาขาวิชาท่ีสาํเร็จมา 

ผูเ้ขียนไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ถือวา่เป็นการกีดกนัทางดา้นวชิาชีพอยา่งชดัเจน (Professional Protection) รัฐจะตอ้งมี

การสนบัสนุนการศึกษา อบรมอยา่งจริงจงัแบบต่อเน่ือง มิใช่ผลาญงบประมาณในแต่ละปีโดยการจดัอบรมท่ี

เห็นแต่ “นํ้า” ปราศจากมวลสารท่ีแทจ้ริง 

           2 P = Procedure  กระบวนการทาํงานอยา่งมีขั้นตอน ครูไทยในยคุ 4.0 ตอ้งมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ท่ี

ถูกตอ้ง นอกจากน้ีจะตอ้งมีขั้นตอนของการใชชี้วิตอยา่งเหมาะสมกบัคุณค่าของตนเองท่ีถูกจดัวางไวใ้นความ

ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งวิชาชีพดว้ย 

           3 E = Ethics จริยศาสตร์ คุณธรรม คุณค่าของตนเอง  และการสร้างคุณค่าใหก้บัผูเ้รียน โดยเฉพาะ จริย

ศาสตร์ใหเ้กิดความสาํนึกร่วม (Collective consciousness) สร้างตนเองโดยไม่มองหรือคาํถึงความแตกต่างทาง

วฒันธรรม ฐานคติ ความเช่ือ และชนชั้นท่ีแตกต่างของบุคคลอ่ืน ครูในยคุน้ีหรือในยคุไหนๆกต็ามตอ้งสร้าง

ความรู้สึกและความสาํนึกในความเป็นชาติและอตัลกัษณ์ไทย ( Nationalism and Thainess) 

การบ่มเพาะเช่นน้ีจะทาํใหคุ้ณค่าร่วมของครูไทยมีความหมายมากยิง่ข้ึนในการดาํรงอยูแ่ละเป็นอยู ่

         4 E = Empowerment of Quality  การตระหนกัถึงคุณภาพการจดัการเรียนรู้ ใหโ้อกาสกบัผูเ้รียนเท่าเทียม

กนั ปราศจากอคติ สร้างการทาํงานร่วมกนัของผูเ้รียนโดยเนน้ Project-Based เป็นหลกั เนน้หลกัการเรียนรู้แบบ 

การเรียนรู้สู่การเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ( Humanity- Based Learning, HBL) เนน้ใหผู้เ้รียนมีลกัษณะกายกบัจิตท่ี

สมบูรณ์ อยูร่่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งปกติสุขและมีความสุข ( Somboon,T., 2016) 

           5 D = Development การพฒันา ครูไทยจะตอ้งไดรั้บการพฒันาในวิชาชีพแห่งความเป็นครูและ การดูแล

จากรัฐอยา่งจริงจงั แต่ท่ีผา่นมายงัมีการเพกิเฉยบา้ง และประการท่ีสาํคญัยิง่ ตอ้งหา้มมิใหว้ิถีทางเมืองของรัฐชาติ



เขา้มาแทรกแซงกิจการและภาระกิจของครูเป็นเดด็ขาด มิฉะนั้นความถดถอยแห่งการเป็นอยูแ่ละการดาํรงอยู่

ของครูไทยถึงกาลเวลาหายนะอยา่งแน่นอน 

บทสรุป 

             ดว้ยวาทกรรมท่ีเปรียบครูเป็น“ช่างป้ันหมอ้” หรืออีกหลายๆวาทกรรมของการเปรียบเปรยในการเป็นอยู่

และดาํรงอยูข่องครูนั้น ลว้นเป็นมิติท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ สงัคมเคารพและศรัทธาในวิชาชีพน้ียิง่นกั  แต่อยา่งไรก็

ตามปาฏิหาริยท์างการศึกษา และวิชาชีพแห่งครูคงดีข้ึนอยา่งแน่นอน เพียงชาํเลืองตามาท่ี SMART @ SPEED 

Model และท่ีสาํคญัใชใ้หเ้ป็น  “คานงดั” จากส่ิงท่ีกดทบัอยู ่แค่น้ีคงจะเขา้ถึงสภาวะ “เป็นอยูแ่ละดาํรงอยู ่

กาลเวลาท่ีไม่รอคอย”  ของครูไดอ้ยา่งแน่นอน 
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