
แนวคิดการทำงาน : 
     ในฐานะนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ อาจารย์สอน
หนังสือ และการติดตามข่าวสารข้อมูลความเคลื่อนไหวของ
ต่างประเทศมาต่อเนื่องยาวนาน และนำข้อมูลความรู้ที่ผ่าน
การประมวลผล วิเคราะห์แล้วว่าเหมาะสมกับสถานการณ์
ภายในประเทศ มาถ่ายทอดให้ความรู้  ผ่านการพูดบรรยาย 
การให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ หรือรายการวิทยุ รวมทั้ง
เขียนบทความในหนังสือพิมพ์ และนิตยสารอีกมากมาย
หลายเล่ม  มากมายหลายเรื่อง หลายประเด็น สั้น กระชับ 
และเข้าใจง่าย 

บทบาทที่ทำอยู่มีส่วนเข้าไปสนับสนุนครู และเด็ก
หรือการปฏิรูปการศึกษาอย่างไร : 
    ผมจะเป็น “ตัวกลาง” ที่นำเรื่องเรื่องราวการเปลี่ยน
แปลงมานำเสนอต่อสาธารณะว่า ทำไมคุณภาพการ
ศึกษาถึงเป็นแบบทุกวันนี้  และการศึกษาของโลกเขา
เปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน  เปลี่ยนไปอย่างไร... โดยเนื้อหา
ที่แทรกเข้าไปนั้น จะเน้นให้ครูเข้าใจว่าโลกมันเปลี่ยน
แปลงไปอย่างไร  และครูต้องเปลี่ยนอย่างไร ซึ่งบทความ
ที่เขียน หรือเรื่องราวที่นำเสนอผ่านสื่อ ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่
การสอนโดยตรง แต่มุ่งไปที่การสร้างความเข้าใจถึงการ
เปลี่ยนแปลง โดยพุ่งเป้าไปที่ครูที่เป็น Change Agant
เพื่อท่านเหล่านั้นนำความรู้ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อไป 

ในการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ท่านอยากเห็นครูและ
เด็กเปลี่ยนแปลงอย่างไร : 
     อยากเห็นครูเปลี่ยนรูปแบบการสอนแบบเดิมๆ 
หรือ Teaching เป็น Active learning  จากครูที่
สอนหนังสือ เป็น Coach เปลี่ยนอุดมการณ์ของครู
จากราชการ เป็นข้าราชการให้น้อยลง เปลี่ยนวิธีการ
ดูแลเด็ก ครูต้องเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก
เกิดความหวัง เกิดแรงบันดาลใจ หรือสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องตัวเองต่อไป และที่สำคัญครูควร
เปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ  ค่านิยม รวมทั้งเปลี่ยนแปลง
ระดับความรู้ที่ตัวเองมีด้วย แต่ส่วนตัวเห็นว่าการปรับ-
เปลี่ยนในลักษณะที่ว่านี้ จะไปปรับที่ครูทุกคนไม่ได้ 
เพราะฉะนั้นก็ต้องทำกับครูที่เป็นแกนนำ เพื่อครูแกนนำ
จะได้เอาไปสื่อสารให้ครูคนอื่นๆ อีกรอบ  

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์



“อินฟอเมเตอร์เมืองไทย”

     แม้โลกทุกวันนี้จะยังคงหมุนรอบตัวเองโดยใช้เวลา 1 วัน 
และหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยการใช้เวลา 1 ปี แต่บางห้วงจังหวะ
เราก็พบว่า โลกหมุนเร็วกว่าปกติ
     โดยเฉพาะในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร ที่มักนำเสนอเรื่องราวการ
เปลี่ยนแปลงสำคัญๆ บนโลก ชนิดที่ว่า “เปลี่ยนแปลงเพียงเสี้ยว
วินาที”
     เมื่อข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงบนโลกเริ่มเดินทางเร็วพอๆ 
กับความเร็วของเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงเช่นนี้  หากคนรับข่าวสารขาด
ซึ่งกระบวนการคิดวิเคราะห์ ไม่มีเวลามากพอที่จะก้าว “ตามโลกให้
ทัน” และยังมิพักต้องพูดถึงการหาเวลาในการ “มอนิเตอร์” 
ข่าวสารเพื่อ “เลือก” รับสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ต่องานที่ทำ 
และ/หรือ ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันยังเป็นเรื่องยาก
     เมื่อทุกคนไม่สามารถ “มอนิเตอร์” ข่าวสารได้ทุกวัน หรือหาก
ทำได้ แต่อาจจะขาด “ความรู้” ในการคัดแยกข่าวสารที่เป็นประ-
โยชน์  ดังนั้นต้องมีใครสักคนทำหน้าที่นี้ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  อธิการบดีมหา-
วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นผู้ทำหน้าที่นี่มานาน 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ เป็นนักวิชาการด้านเศรษฐ-
ศาสตร์แถวหน้าของประเทศไทย ที่นอกจากสอนหนังสือ บรรยาย
ให้ความรู้ผู้คน  รองศาสตรจารย์ ดร.วรากรณ์ ยังติดตามข่าวสาร
ข้อมูลความเคลื่อนไหวของต่างประเทศอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนาน 
และนำข้อมูลความรู้ที่ผ่านการประมวลผล วิเคราะห์แล้วว่า เหมาะ
สมกับสถานการณ์ภายในประเทศ มาถ่ายทอดให้ความรู้  ผ่านการ
พูดบรรยาย การให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ หรือ รายการวิทยุ รวม
ทั้งเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ และนิตยสารอีกมากมาย หลาย
เรื่อง หลายประเด็น สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย 

     และนอกจากจะเป็นเรื่องราวของระบบเศรษฐกิจโลกที่อาจารย์
มีความเชี่ยวชาญ ในส่วนของ “ระบบการศึกษา” อาจารย์ก็ไม่ลืม
ที่จะหยิบจับ และนำมาถ่ายทอดให้กับกลุ่มครูบาอาจารย์ของเมือง
ไทย  
     “อาจจะไม่พูดถึงเรื่องการศึกษาโดยตรง แต่ผมจะเป็น 
“ตัวกลาง” ที่นำเรื่องเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงมานำเสนอต่อ
สาธารณะว่า ทำไมคุณภาพการศึกษาถึงเป็นแบบทุกวันนี้  และ
การศึกษาของโลกเขาเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน เปลี่ยนไปอย่างไร...
โดยเนื้อหาที่แทรกเข้าไปนั้น ผมเน้นให้ครูเข้าใจว่าโลกมันเปลี่ยน
แปลงไปอย่างไร  และครูต้องเปลี่ยนยังไง... ซึ่งทำแบบนี้มาหลาย
ปีแล้ว ล่าสุดพูดเรื่องอาเซียน พูดเรื่อง Active Learning พูดถึง
เรื่องการเรียนรู้สมัยใหม่ทั้งในรูปของการอภิปราย การให้สัม-
ภาษณ์ หรือแม้แต่การเขียนบทความ” 
     ซึ่งบทความที่เขียน และเรื่องราวที่นำเสนอผ่านสื่อ ไม่ได้มุ่ง
เน้นไปที่การสอนโดยตรง แต่มุ่งไปที่การสร้างความเข้าใจถึงการ
เปลี่ยนแปลง
     ขณะที่กลุ่มเป้าหมาย ก็ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ครูโดยตรง
     “ในแง่นี้ ผมไม่คาดหวังมากต่อครูส่วนใหญ่ ผมคาดหวังครูที่
เป็น Change Agant  ว่าท่านเหล่านั้นจะเอาไปสร้างการเปลี่ยน
แปลง หรือสร้างการรับรับรู้ให้สาธารณชน เพื่อที่สาธารณจะ
กลับไปชักจูงหรือ เชิญชวนให้ครูนี้เกิดการเปลี่ยนแปลง”
     ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอันเป็นเป้าหมายหลักของการทำงานหนัก
คือ “การเปลี่ยนแปลงไปสู่เรื่องการมีอุดมการณ์ของการเป็นครูที่
แท้จริง”  กล่าวคือ เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการสอนแบบเดิม ๆ  
หรือ Teaching เป็น Active learning  หรือแม้กระทั้งเปลี่ยน
อุดมการณ์ของครูจากราชการ เป็นข้าราชการให้น้อยลง    



     “และที่สำคัญคือ ครูต้องรู้ว่าโลกมันเปลี่ยน และครูเองก็ต้อง
เปลี่ยนด้วย เช่นเปลี่ยนวิธีการดูแลเด็ก เปลี่ยนการสอนจาก Active 
Teacher หรือ Moral Teacher หรือเป็นครูที่สอนหนังสือเป็น 
Coach เพราะ  Active Learning มันสอนกันไม่ได้  เพราะการสอน
คือการพูดออกจากปากให้นักเรียนฟัง แต่ปัจจุบันข้อมูลที่ครูสอน 
เด็กสามารถไปข้อมูลจากวิกิพีเดียได้ด้วยตัวเอง  เมื่อเป็นแบบนี้ 
สิ่งที่ครูต้องเปลี่ยนคือ ครูต้องเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก
เกิดความหวัง เกิดแรงบันดาลใจ หรือสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กได้
เรียนรู้เรื่องตัวเองต่อไป นี่คือสิงที่ผมคิดว่าควรจะเป็น”  
     นอกจากการเปลี่ยนที่รูปแบบวิธีการแล้ว รองศาสตราจารย์ 
ดร.วรากรณ์ แนะว่า ครูควรเปลี่ยน คือ  พฤติกรรม ทัศนคติ  
ค่านิยม รวมทั้งเปลี่ยนแปลงระดับความรู้ที่ตัวเองมี เช่นเรื่องความ
รู้  ครูต้องรู้ศาสตร์ที่ตัวเองสอนอยู่ หมายความว่า ครูสอนเคมีต้องรู้
เรื่องเคมีในระดับที่ลึกพอ  หรือแม้แต่ครูสอนสังคมศึกษา ประวัติ
ศาสตร์ก็ต้องมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ รวมถึงทักษะบางด้าน เช่น 
ทักษะภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  หรือทักษะการใช้เครื่องมือการ
เรียนการสอน 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การปรับเปลี่ยน
ในลักษณะที่ว่านี้ จะไปปรับที่ครูทุกคนไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็ต้องทำ
กับครูที่เป็นแกนนำ เพื่อครูแกนนำจะได้เอาไปสื่อสารให้ครูคนอื่นๆ 
อีกรอบ  
     “ถึงตรงนี้ผมเองก็ไม่มีตัวชี้วัดที่จะบอกว่างานที่พยายามทำมาตั้ง
หลายปีเกิดมรรคเกิดผลอย่างไรบ้าง ซึ้งตรงนี้คนอื่นต้องเป็นคนบอก
ว่าหลังจากที่ฟังผมบรรยาย อ่านที่ผมเขียน หรือแม้แต่ดูสิ่งที่ผมพูด
ผ่านทีวี แล้วเกิดความรู้และอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเองบ้าง 
โดยเฉพาะกับกลุ่มครู”


