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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ
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หนัังสืือ เอื้้�อระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้ก่
� ่อการ เล่่มนี้้� เป็็นการรวมบัันทึึก

การตีีความของ ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์วิิจารณ์์ พานิิช จากหนัังสืือ Teacher
Agency : An Ecological Approach (2015) ที่่�เขีียนโดยศาสตราจารย์์ 3 ท่่าน

คืือ Mark Priestley, Gert Biesta, และ Sarah Robinson  และเขีียนจากผลงาน

วิิจััย Teacher Agency and Curriculum Change Project (2011 - 2012)

เพื่่� อหนุุนการดำำ�เนิินการหลัักสููตรการศึึกษาใหม่่ ที่่�เรีียกว่่า “Curriculum for
Excellence” ของสก็็อตแลนด์์     

เนื้้�อหาในหนัังสืือประกอบด้้วย แนวคิิดจากหลัักสููตรใหม่่ของสก็็อตแลนด์์

ที่่�มองว่่าโรงเรีียนและครููเป็็นผู้้ร่� ่วมสร้้าง (Co-creator) หลัักสููตร และการสร้้าง

หลัักสููตรเป็็นกระบวนการต่่ อเนื่่� อง ซึ่่� งบุุ คคลสำำ�คััญที่่� สุุดในการร่่วมกัันสร้้าง
หลัักสููตรอย่่างต่่อเนื่่� องนี้้� คืือครูู  พร้้อมกัันนี้้�ยัังได้้อธิิบายความหมายของคำำ�ว่่า

“ความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การของครูู” (Teacher Agency) ประกอบตััวอย่่างจากโรงเรีียน

ของสก็็อตแลนด์์ ที่่� ร่่วมโครงการวิิ จััย 3 โรงเรีียน คืือโรงเรีียนประถมศึึกษา
1 โรงเรีียน มััธยมศึึกษา 2 โรงเรีียน โดยเน้้นทำำ�ความเข้้าใจบริิบทหรืือสภาพ

แวดล้้อม  (ระบบนิิเวศ) ที่่� เอื้้� อหรืือขััดขวางการบ่่มเพาะความเป็็นผู้้�ก่่ อการ

พร้้อมตีี ค วามเชื่่� อมโยงสู่่�ขบวนการยกระดัั บ คุุ ณ ภาพการศึึ ก ษาไทย โดย
ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์วิิจารณ์์ พานิิช

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

ทั้้�งนี้้� สาระสำำ�คััญที่่�หนัังสืือ Teacher Agency : An Ecological Approach

สื่่� อคืือ ระบบการศึึ ก ษาเป็็ น ระบบที่่� มีี ค วามซัั บ ซ้้อนและเป็็ น พลวัั ต สููงยิ่่� ง

การจััดการระบบด้้วยกระบวนทััศน์์แบบลดทอนความซัับซ้้อน  และความสััมพัน
ั ธ์์
แบบกลไก ด้้วยการควบคุุมผลอย่่างเข้้มงวด จะนำำ�ไปสู่่�ความล้้มเหลว คืือเกิิด
การลดทอนทั้้�งคุุณภาพผลลััพธ์์การศึึกษา และลดทอนคุุณภาพครูู 

การทำำ�ความเข้้าใจระบบที่่�เอื้้�อให้้เกิิดการบ่่มเพาะและพััฒนา “ครููผู้้ก่
� อ
่ การ”

จึึงมีีความหมายต่่อการพััฒนาคุุณภาพครููและการศึึกษาโดยรวม หนัังสืือเล่่มนี้้�

จึึงเหมาะกัับนัักการศึึกษา ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน ซึ่่�งมีีส่่วนในการสร้้างระบบ
นิิเวศให้้เกิิ ดครููผู้้�ก่่อการขึ้้� นในโรงเรีียน ยิ่่�งมากยิ่่�งดีี  ทำำ�ให้้เกิิ ดชุุ มชนของครูู
ผู้้ก่
� ่อการ ร่่วมกัันเอาธุุระกัับคุุณภาพของนัักเรีียนเป็็นสำำ�คััญ

สุุดท้้ายนี้้� หวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่า หนัังสืือเอื้้�อระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การ

จะมีีส่่วนในการเน้้นย้ำำ�ความสำำ�คััญของการสร้้างระบบนิิเวศที่่�สนัับสนุุนความ
เป็็นผู้้ก่
� อ
่ การของบุุคลากรทางการศึึกษา เพื่่� อยกระดัับคุุณภาพการศึึกษาไทยให้้

สอดรัับกัับการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วของโลก โดยมีีเป้้าหมายอัันทรงคุุณค่่า
ตามที่่� ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์วิิจารณ์์ พานิิช ได้้กล่่าวไว้้ นั่่�นคืือ คุุณภาพของ
พลเมืืองไทยในอนาคต ที่่�เปี่่� ยมสมรรถนะการเป็็น “พลเมืืองผู้้ก่
� ่อการ”  

มููลนิิธิส
ิ ยามกััมมาจล
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

คำำ�นำำ�
ผู้้�เขีียน

ครููผู้้�ก่่อการคืือครููที่่�สั่่�งสมอุุดมการณ์์ (Values & Attitude) ความรู้้�

(Knowledge)  ทัักษะ (Skills)  และสั่่�งสมทรััพยากร (Resources) จากการ
ปฏิิบััติิงาน ที่่�เป็็นการสั่่�งสมอย่่างซัับซ้้อนหลากหลายด้้าน ที่่�เมื่่�อถึึงจัังหวะก็็

นำำ�ไปสู่่�การตััดสิินใจ ลงมืือทำำ� และฟัันฝ่่าจนบรรลุุความสำำ�เร็็จตามเป้้าหมาย
อุุดมการณ์์ของความเป็็นครูู 

คำำ�นำ�ข
ำ องหนัังสืือเล่่มนี้้�สั้้�นนิิดเดีียว คืือขอให้้อ่่านบทที่่� 1 จะเข้้าใจ

โดยตลอดว่่ าหนัังสืือเล่่มนี้้�ว่่าด้้วยเรื่่�องอะไร เขีียนเพื่่� อประโยชน์์อะไรต่่ อ
วงการศึึกษาไทย

วิิจารณ์์ พานิิช

4 เมษายน 2565
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

คำำ�นิิยม

รองศาสตราจารย์์ ดร.เอกชััย กี่่�สุุขพัั นธ์ ์

บัันทึึกชุด
ุ “เอื้้�อระบบนิิเวศ เพื่่�อครููเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การ” ที่่�เขีียนโดย ศาสตราจารย์์

นายแพทย์์วิิจารณ์์ พานิิช นี้้� ผมมีค
ี วามคิิดเห็็นว่่าอาจารย์์หมอวิิจารณ์์ ได้้ศึึกษา

ทำำ�ความเข้้าใจ ตีีความและเรีียบเรีียงขึ้้�นอย่่างมีีความหมายและความต้้องการ
อย่่างลึึกซึ้้�งที่่�จะนำำ�ผลงานวิิจััย หลัักวิิชาการ จากการศึึกษาค้้นคว้้ามาเรีียบเรีียง

เป็็นบัันทึึกเชิิงวิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบ และให้้ข้้อเสนอแนะเพื่่� อให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

กัับวงการศึึกษาทุุกระดัั บ โดยเฉพาะระดัั บนโยบาย ให้้เกิิดแนวคิิ ดนำำ�สู่่�การ
พััฒนาระบบบริิหารการศึึกษาไทย ไม่่ว่่าจะเป็็นโครงสร้้างระบบ วััฒนธรรม

การทำำ�งาน การมีีส่่วนร่่วมของครููในฐานะผู้้�ก่่อการเพื่่� อสร้้างพลเมืืองคุุณภาพ
ในอนาคตของคนไทย ให้้มีีศัักยภาพ ความพร้้อมที่่� จะเรีียนรู้้�และนำำ�ตนเอง

ในการพััฒนาให้้เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญของประเทศ สภาพการศึึกษาไทยที่่�อาจารย์์
หมอวิิ จ ารณ์์ ไ ด้้กล่่ า วถึึ ง ว่่ า เป็็ น สภาพปัั ญ หาของการศึึ ก ษาไทยที่่� ไม่่สามารถ
ยกระดัับคุุณภาพและคุุณค่่าที่่�แท้้จริิงได้้นั้้�น ผมเห็็นสอดคล้้องเช่่นกัันว่่ า เป็็ น
สภาพที่่�เกิิดขึ้้�นมานานมากกว่่าทศวรรษและไม่่ได้้รัับความสนใจในการแก้้ปััญหา
อย่่างต่่อเนื่่� องและจริิงจัังไม่่ว่่าจะเป็็นระดัับนโยบาย หรืือระดัับปฏิิบััติิ ทั้้�งๆ ที่่�

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

ทราบดีี ว่่าครููคืือปััจจััยสำำ�คััญและมีีอิิทธิิพลมากที่่� สุุดต่่ อการเรีียนรู้้� การปรัับ

เจตคติิ การสร้้างความรู้้� ทัักษะและประสบการณ์์ผู้เ้� รีียน อาจารย์์หมอวิิจารณ์์  
ได้้กล่่าวถึึงอดีีตสู่่�ปััจจุุบัันการกำำ�หนดให้้ครููเป็็นผู้้�ปฏิิบััติิตามความต้้องการของ

หลัักสููตร การจััดการเรีียนการสอนตามรููปแบบและตััวชี้้�วััดที่่�ส่่วนกลางกำำ�หนด
รวมทั้้�งการกำำ�หนดผลงานความก้้าวหน้้าของครููตามลััทธิิบููชาผลงานที่่�กล่่าวถึึง
ในบัันทึึกนี้้� มีีส่่วนลดทอนคุุณค่่าความเป็็นครููและความเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู

อย่่างมากทีีเดีียว ซึ่่�งอาจารย์์หมอวิิจารณ์์ได้้แสดงทรรศนะมุุมมองที่่�มีเี หตุุและผล
ได้้อย่่างดีีมากเช่่นกััน ความพยายามของอาจารย์์หมอวิิจารณ์์ในการตีีความจาก
หนัังสืือ Teacher Agency : An Ecological Approach (2015) ออกมาเป็็น
10 บัันทึึก  โดยมีีการนำำ�เสนออย่่างมีีระบบต่่อเนื่่� องชััดเจน ทั้้�งเชิิงวิิชาการและ

การนำำ�สู่่�การปฏิิบััติิ เริ่่�มตั้้�งแต่่ปณิิธานครูู ความเชื่่�อ ความมุ่่�งมั่่�น การหล่่อหลอม
ให้้เกิิดความเป็็นครููผู้้ก่
� อ
่ การ โครงสร้้าง วััฒนธรรมการทำำ�งาน และระบบที่่�ลดทอน
หรืือส่่งเสริิมความเป็็นครููผู้้�ก่่อการในระบบการบริิหารจัั ดการการศึึกษาไทย

ท่่านอาจารย์์หมอวิิจารณ์์ ยังั ได้้กล่่าวถึึงระบบที่่�ฉลาดต้้องได้้ผู้้ป
� ฏิิบัติ
ั ิงานที่่�ฉลาด
ซึ่่�งหากผมจะเปรีียบเทีียบก็็คืือการสร้้างสถานศึึกษาให้้เป็็นระบบที่่�ฉลาดคืือ
พร้้อมเรีี ย นรู้้� ป รัั บ ตัั วทัั น ต่่ อ การเปลี่่� ย นแปลงได้้ดีี อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งยั่่� ง ยืืนก็็ ย่่ อ ม
ต้้องการครููที่่�ฉลาด มีีความเป็็นครููผู้้ก่
� ่อการที่่�ดีีด้้วย

ผมหวัังว่่าความรู้้� หลัักการและแนวคิิดจากการอ่่านบัันทึึกชุุดนี้้�จะเปิิด

ประตููความคิิดของผู้้มี
� ส่
ี ว่ นเกี่่�ยวข้้องกัับการศึึกษาสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงการจััดการ
การศึึกษาให้้มีีคุณ
ุ ภาพในหลายมิิติิไม่่ว่่าจะเป็็นสถาบัันการผลิิตครูู หน่่วยงานที่่�

กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของครูู  ซึ่่�งต้้องเลิิกคาดหวัังให้้ครููทำำ�ตามบทบาทหรืือ

หลัักสููตรที่่� มีีผู้้�กำำ�หนดให้้  แต่่ ต้้ องสร้้างครููให้้เป็็นผู้้�ก่่อการ เป็็น “ผู้้�ร่่วมสร้้าง
หลัักสููตร” (Curriculum Co-creator)  และต้้องสร้้างระบบนิิเวศในการปฏิิบัติ
ั งิ าน
ของครููให้้ครููสามารถสร้้างเครืือข่่ายและใช้้ทรััพยากรแวดล้้อมในการพััฒนา
คุุ ณ ภาพการศึึ ก ษาได้้  ครููต้้องเรีี ย นรู้้� อ ย่่ า งมีี ค วามหมายมีี อุุ ด มการณ์์ สู่่�ก าร
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

เปลี่่�ยนแปลงไม่่ใช่่เรีียนรู้้�เพื่่� อวิิทยฐานะ เพื่่� อให้้ครููสามารถสร้้างอนาคตความ

ก้้าวหน้้าของวิิ ช าชีี พ ตนเองได้้อย่่ า งมีี เ หตุุ ผ ล ที่่� สำำ�คัั ญ คืือต้้องไม่่ ยึึ ด ติิ ด กัั บ

ความคิิดแบบเดิิมๆ ทำำ�แบบเดิิมๆ โดยไม่่สนใจระบบนิิเวศที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
ตามที่่� อาจารย์์หมอวิิ จารณ์์ได้้กรุุ ณาแสดงสรุุ ปเสนอแนะไว้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ในบัันทึึกนี้้แ
� ล้้ว

(รองศาสตราจารย์์ ดร.เอกชััย กี่่�สุุขพัันธ์์)

ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิิชาชีีพ (กมว.) คุุรุุสภา

ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิหารสำำ�นัก
ั งานรัับรองมาตรฐาน
และประเมิินคุุณภาพการศึึกษา (สมศ.)

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

คำำ�นิิยม

รองศาสตราจารย์์ ประภาภััทร นิิยม

หนัังสืือเล่่มนี้้�ของท่่านศาสตราจารย์์ นายแพทย์์วิิจารณ์์ พานิิช นัับว่่า

เป็็นหนัังสืือที่่� เหมาะแก่่กาลเทศะอย่่างยิ่่�ง นัับตั้้� งแต่่ บทที่่� หนึ่่� งที่่� ว่่าด้้วยเรื่่�อง

ครููเป็็น “ผู้้ร่� วม
่ สร้้างหลัักสููตร” (Curriculum Co-creator) มิิใช่่เป็็นเพีียงผู้้ป
� ฏิิบัติ
ั ิ

ตามหลัักสููตร (Curriculum Implementer) ซึ่่�งแนวคิิดนี้้�น่า่ จะเป็็นประโยชน์์ต่่อ

ความพยายามในการพััฒนาหลัักสููตรการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานของประเทศไทย
ให้้เป็็นหลัักสููตรฐานสมรรถนะ อยู่่�ในขณะนี้้� ดัังปรากฏในบทที่่� 10 ที่่�เป็็นบท
ชี้้�ทางสว่่างของหนัังสืือเล่่มนี้้�

เนื่่� องจากท่่านใช้้การตีีความจากหนัังสืือระดัับคุุณภาพห้้าดาวซึ่่�งเขีียน

จากผลงานวิิ จัั ย Teacher Agency and Curriculum Change Project
(2011 - 2012) เพื่่� อ หนุุ น การดำำ� เนิิ น การพัั ฒ นาหลัั กสูู ตรการศึึ ก ษาใหม่่ ที่่�

เรีียกว่่า Curriculum for Excellence ของสก็็อตแลนด์์ รวมทั้้�งทิิศทางของการ

เปลี่่�ยนแปลง ระบบบริิหารการศึึกษาในประเทศสหราชอาณาจัักร จากการเน้้น

แนวทางการบููชาผลงาน หรืือประเมิินประสิิทธิิภาพ (Performativity) มาเป็็น

การประเมิินจากความเป็็นผู้้�สร้้างสรรค์์ หรืือความเป็็น “ผู้้�ก่่อการ” ของครูู 
(Teacher Agency) ด้้วยเหตุุผลที่่� “การบููชาผลงาน”ทำำ�ให้้ระบบการศึึกษาเป็็น

ระบบที่่�ไม่่เรีียนรู้้�หรืือมีีระดัับการเรีียนรู้้�ต่ำำ� คืือทำำ�ลายหรืือลดทอนศัักยภาพ

การเป็็นตััวของตััวเองและพลัังความสร้้างสรรค์์ของครูู ที่่�เกิิดจากการมีี Fixed
Mindset รวมทั้้�งมีีผลลดทอนศัักดิ์์�ศรีีครููลงด้้วย แต่่ในทางกลัับกััน นอกจากการ
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

ใช้้พลัังครูู (ผู้้ก่
� ่อการ) ไปเพื่่� อสร้้างผลสำำ�เร็็จตามหลัักสููตรใหม่่แล้้ว ผลพลอยได้้

ที่่�สำำ�คััญยิ่่�งกว่่านั้้�นคืือ จะสามารถเปลี่่�ยนแนวทางการจััดการระบบการศึึกษา
ของประเทศได้้ด้้วย

สาระสำำ�คัญ
ั ของหนัังสืือเล่่มนี้้เ� ป็็นการเสนอมุุมมองของการให้้ความหมาย

ใหม่่ต่่อเรื่่�อง “ครูู” ซึ่่�งทำำ�ให้้เปลี่่�ยนมุุมมองไปจากเดิิ ม ทั้้� งวิิธีีคิิด อุุดมการณ์์
พฤติิกรรม ความสััมพัน
ั ธ์์และท่่าทีีต่่อผู้้ร่� วม
่ งาน ตลอดจนการดำำ�เนิินการในการ

จััดการศึึกษาให้้แตกต่่างไปโดยสิ้้น
� อ
่ การ”
� เชิิง ดัังเช่่น ความหมายของคำำ�ว่่า “ผู้้ก่
ต้้องเป็็ น การแสดงออกทางพฤติิ ก รรมในสถานการณ์์ ที่่� ซัั บ ซ้้อนท่่ า มกลาง

ปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคม  หรืือมีีบทบาทเป็็นผู้้�นำ�ก
ำ ารเปลี่่�ยนแปลงแบบ “เปลี่่�ยน

ใหญ่่” ด้้วยการมีีจิินตนาการสู่่�อนาคตเชิิงระบบ และมีีบทบาทสร้้างวััฒนธรรม
แบบ “ปฏิิสััมพัันธ์์แนวราบ” ขึ้้�นได้้ ทั้้�งนี้้�มาจากการสั่่�งสมคุุณสมบััติิภายในของ

มนุุษย์์ ได้้แก่่ เจตคติิ (Attitude) และคุุณค่่า (Values) รวมทั้้�งความเชี่่�ยวชาญ

ภายนอก  ได้้แก่่ ทัักษะ (Skills) ความรู้้� (Knowledge) และทรััพยากรอื่่�นๆ
(Resources) มีีกระบวนทััศน์์เชิิงนวััตกรรมและตั้้�งคำำ�ถาม จึึงมีีความพร้้อมและ
ความกล้้าที่่�จะไม่่นิ่่ง� ดููดาย กล้้าตััดสิินใจกัับสถานการณ์์ตรงหน้้า ทั้้�งนี้้�มีป
ี ระเด็็น

น่่าสัังเกตคืือ คุุณสมบััติิดัังกล่่าวมิิได้้มาจากศัักยภาพของความเป็็นครููแต่่อย่่าง
เดีียว หากแต่่มีค
ี วามรอบรู้้� และมีีประสบการณ์์ร่วม
่ กัับคนในวิิชาชีีพอื่่�นอยู่่�เสมอ
จึึงจะมองเห็็นถึึง “การบริิหารดุุลยภาพที่่�ซัับซ้้อน” ได้้เป็็นอย่่างดีี

ความคาดหวัังต่่อศัักยภาพ หรืือขีีดความสามารถของ “ครููผู้้�ก่่อการ”

เช่่นนี้้� ก็็เพื่่� อให้้เป็็นผู้้�พััฒนาและจััดการบริิหาร “หลัักสููตรฐานคุุณค่่า” แทนที่่�

หลัักสููตรฐานสาระ เพื่่� อเน้้นผลลััพธ์์การเรีียนรู้้ข
� องผู้้เ� รีียนที่่�แตกต่่างไปจากเดิิม 
ดัังนั้้�นเป้้าหมาย บริิบทหรืือเงื่่�อนไขใหม่่ที่่�มาจากแนวคิิดสำำ�คััญของหลัักสููตร
ดัังกล่่าว จึึงเป็็นอีีกด้้านหนึ่่�งของเหรีียญเดีียวกัันกัับการเป็็นครููผู้้ก่
� ่อการ ในที่่�นี้้�
ท่่ า นอาจารย์์ ห มอได้้หยิิ บ ยกตัั ว อย่่ า งของครููจากโรงเรีี ย นต่่ า งๆ เพื่่� อเป็็ น

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

ภาพสะท้้อนให้้เห็็นถึึ งความใฝ่่ฝััน การสั่่� งสมคุุณสมบััติิจากประสบการณ์์ที่่�

หลากหลาย ตลอดจนอุุ ดมการณ์์ของความเป็็นครูู มาสู่่�การเห็็นโอกาสของ
หลัักสููตรฐานคุุณค่่าที่่�จะพััฒนาทั้้�งของครููเองและผู้้เ� รีียนไปพร้้อมๆ กััน

ในบทที่่� 4 - 5 - 6 เป็็นการนำำ�เสนอคุุณสมบััติิและองค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญ

สำำ�หรัับครููผู้้ก่
� ่อการ เช่่น ความเชื่่�อหรืือการให้้ความหมายในเชิิงคุุณค่่า ต่่อเรื่่�อง
ต่่างๆ ได้้แก่่ เรื่่�องเด็็กและผู้้�เยาว์์ บทบาทเชิิงอุุดมการณ์์ของครูู  เป้้าหมายที่่�

ยิ่่�งใหญ่่ของการศึึกษา ทุุนทางวััฒนธรรม  ปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคมที่่�สานกัันเป็็น

เครืือข่่าย และมีีประสบการณ์์ชีวิี ิตในวััยเยาว์์ที่่�มีพ
ี ลััง รวมทั้้�ง กระบวนการเสริิม

พลัังครููต่่างๆ เช่่น การใช้้การสะท้้อนกลัับการเรีียนรู้้� (Reflective Learning)
การวิิจััยชั้้�นเรีียน (Classroom Research) และ การเรีียนรู้้เ� พื่่� อการเปลี่่�ยนแปลง
(Transformative Learning)

ส่่ ว นบทที่่� 7 สะท้้อนแบบเตืือนสติิ ให้้ระวัั ง ความย้้อนแย้้งระหว่่ า ง

การพััฒนาหลัักสููตรที่่�เน้้นความเป็็นเลิิศทางการเรีียนรู้้� กัับนโยบายตามลััทธิิ
บููชาผลงาน ในการประเมิินโรงเรีียนหรืือครูู ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดการพลาดเป้้าหมาย

และคุุณค่า่ ที่่�แท้้ของการศึึกษา ที่่�ยิ่่ง� ใหญ่่กว่า่ ผลงานตามตััวชี้้วั� ด
ั และมีีผลกระทบ
ต่่อการลดทอนความเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู ซึ่่�งประเด็็นนี้้�จะต่่อเนื่่� องไปยัังบทที่่�

8 - 9 ที่่�ให้้ความหมายกัับระบบการศึึกษาว่่า ต้้องเป็็นระบบที่่�ฉลาด (Intelligent
System) เพื่่� อ เหนี่่� ย วนำำ� ให้้เกิิ ด คนทำำ� งานที่่� ฉ ลาดหรืือเป็็ น ผู้้� ก่่ อ การนั่่� น เอง
(Intelligent Worker or Agentic Worker) คืือเน้้นว่่าการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ

แวดล้้อมหรืือระบบนิิเวศในการทำำ�งาน (Cultural and Structural Dimensions)

จะเป็็นส่่วนเอื้้�อต่่อการพััฒนาครููผู้้ก่
� อ
่ การให้้เกิิดการคิิดริิเริ่่ม
� สร้้างสรรค์์ต่่างๆ ได้้ 
มิิใช่่เพีียงการพััฒนาเฉพาะตััวครููโดยไม่่คำำ�นึงึ ถึึงวััฒนธรรมและระบบการทำำ�งาน

เพราะยัั ง มีี ป ระเด็็ น ความลึึ กซึ้้� ง ต่่ า งๆ ที่่� เ ข้้ามาเกี่่� ย วข้้องระหว่่ า งความเป็็ น
ผู้้� ก่่ อ การซึ่่� ง แตกต่่ า งจากความเป็็ น ตัั วข องตัั ว เองอย่่ า งคัั บ แคบ ทั้้� ง นี้้� ก ารมีี
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

ระบบการศึึกษาที่่�ฉลาดหรืือเรีียนรู้้� จะเปิิดโอกาสสร้้างความเป็็นผู้้�ก่่อการของ
ครููได้้ สุุดท้้ายจะนำำ�ไปสู่่�การบรรลุุเป้้าหมายในระดัับคุุณค่่า คืือการสร้้างพลเมืือง
ในอนาคตที่่�เป็็นคนเต็็มคน

ด้้วยการสดัับตรัับฟัังแง่่มุุม การให้้ความหมายใหม่่ๆ ในเรื่่�องเดิิมๆ คืือ

ครููและการจัั ด การศึึ ก ษา ดัั ง ที่่� ท่่ า นอาจารย์์ ห มอวิิ จ ารณ์์ ช่่ ว ยรวบรวมและ
เรีียบเรีียงมานำำ�เสนอในหนัังสืือเล่่มนี้้ นั
� บ
ั ว่่าเป็็นมงคลแก่่ผู้อ่
้� ่าน ในการยกระดัับ
ความคิิด จิิตใจ ให้้สามารถเข้้าถึึงสาระองค์์ประกอบในเชิิงระบบและคุุณค่่า
ภายใน ของทั้้� งบุุ คคล องค์์ กร และนโยบายที่่� สำำ�คััญต่่ างๆ ตลอดจนวิิ ธีีการ

เปรีียบเทีียบเชื่่�อมโยงให้้เห็็น ความเป็็นเหตุุปััจจััยของกัันและกััน จนสามารถ
พลิิกมุมม
ุ องให้้เห็็นเป้้าหมายสููงสุุดของการจััด “ระบบนิิเวศการศึึกษาที่่�ฉลาด”
ตลอดจนการพััฒนา “ครููเป็็นผู้้ก่
� ่อการ” ให้้สอดคล้้องส่่งเสริิมกััน โดยใช้้โจทย์์
คืือ “หลัักสููตรเพื่่� อความเป็็นเลิิศ” มาเป็็นเงื่่�อนไขของการสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง

ทั้้�งระบบ เท่่ากัับเป็็นการเปิิดภาพรวมที่่�สมบููรณ์์ และเห็็นแผนที่่�เส้้นทางเดิิน
ได้้ชััดเจน เช่่นนี้้�แล้้ว  เราท่่านทั้้�งหลายจะไม่่ลองจิินตนาการถึึงการศึึกษาไทย
ที่่�เป็็นเลิิศกัันบ้้างหรืือ

รองศาสตราจารย์์ประภาภััทร นิิยม
อธิิการบดีี สถาบัันอาศรมศิิลป์์
17 มิิถุุนายน 2565
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คำำ�นิิยม

อนุุชาติิ พวงสำำ�ลีี

รู้้�สึึกขอบพระคุุณและเป็็นเกีียรติิ อย่่างยิ่่�งที่่� ได้้รัับโอกาสเขีียนคำำ�นิิยม 

หนัังสืือ เอื้้�อระบบนิิเวศ เพื่่� อครููผู้้ก่
� ่อการ โดย ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์วิิจารณ์์
พานิิช ซึ่่�งเป็็นการแปลแบบตีีความจากหนัังสืือ Teacher Agency : An Ecological

Approach แต่่งโดย Mark Priestley, Gert Biesta and Sara Robinson (2015)
หนัังสืือเล่่มนี้้ถืื
� อเป็็นงานทางวิิชาการที่่�ทรงพลัังมากสำำ�หรัับวงการศึึกษา

และการเรีียนรู้้� เพราะนอกจากความท้้าทายต่่อแนวคิิดการจััดการศึึกษาที่่�มุ่่�งเน้้น

Productivity หรืือ “ผลลััพธ์์” ตามแนวทางของ Outcome-based Curriculum
ที่่� ลดทอนความซัับซ้้อนและพลวัั ตทางการศึึกษาลงอย่่างมาก อัั นส่่งผลต่่ อ

คุุณภาพการศึึกษาที่่�ถดถอยไม่่ทัันกาล ไปสู่่�การชี้้�ประเด็็นสำำ�คััญเพื่่� อการเปลี่่�ยน
ผ่่านระบบการจััดการศึึกษาที่่�มุ่่�งเน้้นให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาระบบนิิเวศ
ทางการเรีียนรู้้�ที่่�มีี “ครูู” เป็็นผู้้ขั
� ับเคลื่่�อนการเปลี่่�ยนแปลง (Teacher Agency)
ซึ่่�งหนัังสืือเล่่มนี้้ใ� ช้้คำำ�ว่่า “ครููผู้้ก่
� ่อการ” นั่่�นเอง

เมื่่�อได้้อ่่านทุุกๆ บทอย่่างละเอีียดถี่่�ถ้้วน ก็็จะเห็็นถึึงหลัักการและแนวคิิด

สำำ�คััญที่่� เราสามารถนำำ�มาประยุุ กต์์ใช้้เพื่่� อการขัับเคลื่่� อนการศึึกษาและการ

เรีียนรู้้ใ� นบ้้านเราอย่่างมากมายทีีเดีียว โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในด้้านของการ “สร้้าง
และพััฒนาครูู” ให้้เป็็น “ผู้้ก่
� อ
่ การ” ได้้อย่่างแท้้จริิง อยากเชิิญชวนนัักการศึึกษา
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และผู้้เ� กี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย ได้้อ่่านพิินิจ
ิ พิิเคราะห์์อย่่างละเอีียดถี่่�ถ้้วนเพื่่� อนำำ�มาเป็็น
ฐานคิิดหรืือหลัักการสำำ�คััญในการปฏิิรููปการศึึกษาในบ้้านเราเพื่่� อไม่่ให้้หลงทิิศ
ผิิดทางไปมากกว่่านี้้�

อนึ่่�ง จากประสบการณ์์ทำำ�งานร่่วมกัับเครืือข่่าย “ก่่อการครูู” ซึ่่�งมุ่่�งเน้้น

การพััฒนาครููผู้้ส
� ร้้างการเปลี่่�ยนแปลงมาโดยตลอดระยะเวลากว่่า 5 ปีีที่่�ผ่า่ นมา

มีี “ข้้อค้้นพบ” หรืือ “เรื่่� องเล่่ า เชิิ ง ประสบการณ์์ ”  ที่่� ข อถืือโอกาสนำำ�ม า
แลกเปลี่่�ยนและบัันทึึกไว้้ร่่วมกัับหนัังสืือเล่่มนี้้บ
� างประการ ดัังนี้้�

ประการแรก  ในมุุมของการพััฒนาครููและบุุคลากรทางการศึึกษานั้้�น

เราพบว่่า “การอบรม” แบบเป็็นครั้้�งคราวนั้้�นมัักไม่่ค่่อยจะได้้ผลและสอดคล้้อง
กัับสถานการณ์์ความเปลี่่�ยนแปลงสัักเท่่าไร นอกจากจะเป็็นหลุุมพรางพากััน

จมอยู่่�กับ
ั ประเด็็นทางเทคนิิคและการบอกต่่อๆ คำำ�ใหญ่่ๆ ที่่�มักข
ั าดการออกแบบ
กระบวนการเรีี ย นรู้้� ที่่� ไ ปให้้ถึึ ง “รากความคิิ ด ” ที่่� ม าของการขัั บ เคลื่่� อน
เปลี่่� ย นแปลง การอบรมแบบนี้้� จึึ ง ขาดพลัั ง สร้้างสรรค์์ แ ละพาคุุ ณ ครููนำำ� ไป
ประยุุ กต์์ต่่อยอดได้้ในบริิบทของตนเอง และนอกจากนี้้� การพััฒนาครููและ
บุุ ค ลากรทางการศึึ ก ษานั้้� น  ต้้องเป็็ น เรื่่� องระยะยาวและทำำ� อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อง

ต้้องสร้้างเครื่่�องมืือและกลไกหลากหลายรููปแบบ เพื่่� อให้้การพััฒนาชุุมชนแห่่ง

การเรีียนรู้้เ� ชิิงวิิชาชีีพ (PLC) เกิิดขึ้้�นอย่่างเป็็นธรรมชาติิ สอดคล้้องกัับวััฒนธรรม
ของหน่่วยงาน และสามารถเชื่่�อมประสานลงไปในวิิถีีปฏิิบััติิอย่่างแท้้จริิงและ
ยั่่�งยืืน

ประการที่่� ส อง ในบริิ บ ทของการศึึ ก ษาไทย ดัั ง ที่่� เ ราทราบกัั น ดีี ว่่ า

ถููกขัับเคลื่่�อนด้้วยวิิ ถีีราชการและการทำำ�งานแบบรวมศููนย์์อำำ�นาจ ส่่งผลให้้
การทำำ�งานของครููขาดอิิสระและเต็็มไปด้้วยภาระอื่่�นๆ ที่่�ดึงึ เวลาของครููออกจาก

ห้้องเรีี ย นอย่่ า งมาก ด้้วยสภาพปัั ญ หาที่่� ถ มทัั บ มาเป็็ น ระยะเวลายาวนาน
ทำำ�ให้้พลัังสร้้างสรรค์์ ของครููถููกลดทอนลงอย่่างมาก ส่่งผลต่่ อประสิิทธิิภาพ
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การจััดการเรีียนการสอนในห้้องเรีียนและผลการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนอย่่างมาก 
ด้้วยเหตุุปััจจััยต่่างๆ เหล่่านี้้� เราจะพบว่่า เครื่่�องมืือที่่�ทรงพลัังที่่�เป็็นพื้้�นฐาน
ของการพัั ฒ นาครููและบุุ ค ลากรทางการศึึ ก ษาคืือ การ “พาครููกลัั บ บ้้าน”

หมายความว่่า เราจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องตระหนัักว่่า ครููก็็คืือมนุุษย์์คนหนึ่่�ง ที่่�สามารถ

มีีทุุกข์์มีีสุุข มีีปััญหาชีีวิิตและโจทย์์ต่่างๆ ที่่�จะต้้องได้้รัับการดููแลเช่่นเดีียวกัับ
ผู้้ป
� ระกอบวิิชาชีีพอื่่�นๆ เช่่นกััน

สิ่่�งที่่� “ก่่อการครูู” ให้้คุุณค่่าและความสำำ�คััญอย่่างมากในการทำำ�งาน

พััฒนาครููเป็็นอัันดัับต้้นๆ คืือ การนำำ�พาคุุณครููกลัับมาเชื่่�อมโยงกัับคุุณค่่าใน
ตััวเองและพััฒนาการเติิบโตด้้านในของคนเป็็นครูู  ความภาคภููมิิใจต่่อวิิชาชีีพ

ครูู  เราพบว่่าหากคุุณครููสามารถกลัับมาเชื่่�อมโยงการทำำ�หน้้าที่่�ของตนเองกัับ

ระบบคุุณค่่าที่่�ตนเองเชื่่�อถืือ เชื่่�อมโยงกัับจุุดมุ่่�งหมายที่่�แท้้จริิงของวิิชาชีีพได้้ 
(Grounding) การเชื่่�อมโยงในมิิติิความสััมพัันธ์์กัับผู้้ร่� ่วมงานและผู้้เ� รีียน จะถููก
ตีีความด้้วยแว่่นขยายตััวใหม่่ ที่่�มีีความเข้้าอกเข้้าใจตนเองและผู้้�อื่่�นมากขึ้้�น

ความทุุกข์กั
์ บ
ั ระบบจะน้้อยลง ความสุุขในห้้องเรีียนจะเพิ่่มม
� ากขึ้้�น และแน่่นอน
เหล่่ า นี้้� จ ะส่่ ง ผลสำำ�คัั ญ และเป็็ น ประตููบานแรกๆ ที่่� จ ะพัั ฒ นาครููในมิิ ติิ อื่่� นๆ
ต่่อไปในระยะยาว

ประการที่่� สาม ด้้วยบริิบทของการจัั ดการศึึกษามีีความเปลี่่�ยนแปลง

ไปอย่่างมาก  และที่่�สำำ�คััญคืือ วิิธีีการและกระบวนการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนหรืือ
คนรุ่่�นใหม่่ก็็เปลี่่�ยนไปอย่่างมากด้้วยเช่่นเดีียวกััน ดัังนั้้�น โจทย์์ของการพััฒนา
ครููและบุุคลากรทางการศึึกษา จึึงควรมีีความหลากหลาย ประยุุกต์์ศาสตร์์และ

ศิิลป์์จากหลากหลายสาขา พร้้อมๆ กัับเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย ทัักษะการสอนของ
ครููจึึงมิิใช่่เพีียงแค่่ทัักษะที่่�ต้้องอาศััยความรู้้�ที่่�ลุ่่�มลึึกในศาสตร์์ของตนเท่่านั้้�น
แต่่ ต้้ องเป็็ น ทัั ก ษะที่่� ส ามารถเชื่่� อ มโยง ประยุุ กต์์ กัั บ วิิ ธีีก ารและหลัั กคิิ ด อัั น

หลากหลาย (ในหลัักสููตรของก่่อการครูู เราเชื่่�อมโยงกัับศาสตร์์การละคร ศิิลปะ
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แขนงต่่างๆ การสื่่�อสาร การออกแบบบอร์์ดเกม การฟััง การโค้้ช การคิิดเชิิงระบบ
การถ่่ า ยทอดเป็็ น ภาพ เป็็ น ต้้น) นอกจากนี้้�  หัั ว ใจสำำ�คัั ญ ของการทำำ� หน้้าที่่�

ในการนำำ�พาผู้้�เรีียนนั้้�นจะต้้องก้้าวข้้ามจากทัักษะการถ่่ายทอด ไปสู่่�ทัักษะการ

ตั้้�งคำำ�ถาม  และปลดปล่่อยพลัังสร้้างสรรค์์ของผู้้�เรีียนให้้มากที่่�สุุด เหล่่านี้้�ล้้วน
เป็็นสมรรถนะและความสามารถที่่�ต้้องเปลี่่�ยนไปของครูู

ประการสุุดท้้าย สิ่่�งที่่�ท้้าทายการเปลี่่�ยนแปลงการศึึกษาที่่�สำำ�คััญมาก

อีีกประการหนึ่่�งคืือ ด้้วยความยาวนานของการจััดการที่่�สืืบทอดกัันมา ทำำ�ให้้

ระบบคิิดและความเชื่่�อต่่างๆ ที่่�เป็็นสมมติิฐานเดิิมที่่�อาจเหมาะสมกัับยุุคสมััย

อาจต้้องได้้รัับการทบทวนปรัับเปลี่่�ยนด้้วยเช่่นกััน ไม่่ว่่าจะเป็็นระบบความ
สััมพัันธ์์ระหว่่ างครููกัั บผู้้�เรีียนที่่� อาจต้้องลดทอนระบบอำำ�นาจและสร้้างให้้มีี

ลัักษณะของความสััมพัันธ์์ในแนวนอนมากยิ่่�งขึ้้�น การอบรมสั่่�งสอนและรัับฟััง
ในอดีีตและปััจจุุบัน
ั อาจแตกต่่างกััน การสร้้างวิินัย
ั เชิิงบวกกัับการบัังคัับลงโทษ
และอื่่�นๆ อีีกมากมาย เหล่่านี้้�ล้้วนเป็็นส่่วนสำำ�คััญของการพััฒนาให้้เกิิดนิิเวศ
การเรีียนรู้้�ที่่�ดีีทั้้�งสิ้้�น

ท้้ายนี้้� หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า หนัังสืือแปลแบบตีีความเล่่มนี้้� จะมิิใช่่เป็็น

เพีียงอาหารทางปััญญาเท่่านั้้�น แต่่จะเป็็นรากฐานและวิิธีคิ
ี ิดอัันสำำ�คััญที่่�จะช่่วย

เป็็นแสงสว่่ างนำำ�ทางให้้เราพััฒนาขัับเคลื่่�อนระบบการศึึกษาและการเรีียนรู้้�
ของไทยเราให้้ก้้าวไปข้้างหน้้าอย่่างถููกทิิศทางเสีียทีี

อนุุชาติิ พวงสำำ�ลีี

2 มิิถุุนายน พ.ศ. 2565

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

1
ปณิิธานสู่่�ระบบการศึึกษา
แห่่งศตวรรษที่่� 21 ของไทย
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

“ระบบนิิเวศ หรืือสภาพแวดล้้อม ในการทำำ�งานของครูู
มีีส่่วนสำำ�คััญในการหล่่อหลอมความเป็็นตััวของตััวเอง
ของครูู แนวความคิิดหรืือกระบวนทััศน์์ Performativity
ที่่�วงการศึึกษารัับถ่่ายทอดมาจากวงการธุุรกิิจ
เป็็นตััวการที่่�สร้้างบรรยากาศหรืือสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งานของครูู ที่่�ปิด
ิ กั้้�นความเป็็นตััวของตััวเอง
มีีผลลดทอนความริิเริ่่ม
� สร้้างสรรค์์”

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

บัันทึึกชุุด เอื้้�อระบบนิิเวศ เพื่� ่อครูู เป็็นผู้้�ก่่อการ นี้้� ตีีความจากหนัังสืือ

Teacher Agency : An Ecological Approach (2015) ที่่�เขีียนโดยศาสตราจารย์์
3 ท่่าน คืือ Mark Priestley, Gert Biesta, และ Sarah Robinson โดยสองท่่าน
แรกทำำ�งานในมหาวิิทยาลััยสเตอร์์ลิิง ในสก็็อตแลนด์์ ท่่านที่่�สามอยู่่�ที่่� Aarhus

University เดนมาร์์ก  เป็็นหนัังสืือที่่�ผู้อ่
้� ่านประเมิินระดัับคุุณภาพ 5 ดาว  และ

เขีียนจากผลงานวิิจััย Teacher Agency and Curriculum Change Project
(2011 - 2012) ที่่�ดำำ�เนิินการโดยทีีมงานของ University of Stirling, Scotland

ร่่วมกัับ Scottish Local Authority ได้้รัับทุุนวิิจััยจาก  UK Economic and
Social Research Council เพื่่� อหนุุนการดำำ�เนิินการหลัักสููตรการศึึกษาใหม่่
ที่่�เรีียกว่่า “Curriculum for Excellence” ของสก็็อตแลนด์์

ผมอ่่ า นหนัั ง สืือเล่่ มนี้้� แ ล้้ว ปิ๊๊� งว่่ า เป็็ น ความรู้้� ที่่� เ หมาะแก่่ ยุุ ค สมัั ย ของ

การพััฒนาระบบการศึึกษาไทยในปััจจุุบัันอย่่างยิ่่�ง จึึงเขีียนบัันทึึกชุุดนี้้�โดยมีี
เป้้าหมายหลัักเพื่่� อหนุุนการประยุุกต์์ใช้้ หลัักสููตรฐานสมรรถนะ ที่่�กำำ�ลังั พััฒนา
อยู่่�ในขณะนี้้�

หนัังสืือ Teacher Agency บอกชััดเจนว่่า ในอดีีตประมาณยี่่�สิบ
ิ ปีีที่่�ผ่า่ นมา

ระบบการศึึ ก ษาของสหราชอาณาจัั ก รรวมทั้้� ง ของสก็็ อ ตแลนด์์ เ ดิิ น ผิิ ด ทาง
ในเรื่่�องท่่ าทีี หรืือความคาดหวัั งต่่ อครูู  หรืือบทบาทของครูู มีีผลให้้คุุณภาพ
การศึึกษาถููกลดทอน เพราะไปหลงใช้้ระบบการจััดการระบบการศึึกษาตาม

แนวทางของระบบธุุรกิิจแนว Neo-liberal ที่่�บููชาผลงาน (Performance) ที่่�เขา

เรีียกว่่า Performativity ที่่�นำ�ำ ไปสู่่�วิิธีก
ี ารจััดการที่่�เน้้นพลัังของการจััดการผลงาน
ผ่่านการประเมิินผลลััพธ์์ เหนืือการจััดการเพื่่� อใช้้พลัังของมิิติิความเป็็นมนุุษย์์
ของครูู ที่่�เวลานี้้�พบว่่าเป็็นแนวทางที่่�ผิด
ิ  คืือมีีผลลดทอนคุุณภาพของการศึึกษา

และลดทอนคุุณภาพครูู ผ่่านการลดทอนความมั่่�นใจในตััวเองและความเป็็น
ตััวของตััวเองของครูู
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

หลัักสููตรใหม่่ของ สก็็อตแลนด์์ ที่่�เรีียกว่่า “Curriculum for Excellence”

ระบุุชััดเจนว่่า มุ่่�งสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างต่่อเนื่่� อง โดยมองว่่าโรงเรีียนและ

ครููเป็็นผู้้ร่� ่วมสร้้าง (Co-creator) หลัักสููตร โปรดสัังเกตว่่า หลัักสููตรใหม่่ของเขา
เปลี่่�ยนมุุมมองต่่ อครููและโรงเรีียน จากผู้้�ปฏิิ บััติิตามหลัักสููตร (Curriculum
Implementer) มาเป็็น ผู้้ร่� วม
่ สร้้างหลัักสููตร (Curriculum Co-creator) และเขา

มองว่่าการสร้้างหลัักสููตรเป็็นกระบวนการต่่อเนื่่� อง ต้้องพััฒนาเรื่่�อยไปไม่่รู้้�จบ
และบุุคคลสำำ�คััญที่่�สุุดในการร่่วมกัันสร้้างหลัักสููตรอย่่างต่่อเนื่่� องนี้้� คืือครูู 

ผมขอเพิ่่�มเติิ มว่่ า ครููคืือพลัั งสำำ�คัั ญที่่� สุุด ที่่� จะทำำ�ให้้ระบบการศึึกษา

เป็็ น ระบบที่่� เ รีี ย นรู้้� และเปลี่่� ย นแปลงอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง และระบบการบริิ ห าร

การศึึกษาไทยตามแนวทางปััจจุุบัน
ั  ก็็เดิินตามแนวทาง Performativity เหมืือน
ของสหราชอาณาจัักรที่่�เขากำำ�ลัังพยายามเปลี่่�ยน แนวทางที่่�ไทยเรากำำ�ลัังใช้้

อยู่่�นี้้� มีผ
ี ลทำำ�ให้้ระบบการศึึกษาเป็็นระบบที่่�ไม่่เรีียนรู้้� หรืือมีีระดัับการเรีียนรู้้ต่ำ
� ำ� 
และทำำ� ลายหรืือลดทอนศัั ก ยภาพการเป็็ น ตัั วข องตัั ว เอง และพลัั ง ความ
สร้้างสรรค์์ของครูู รวมทั้้�งมีีผลลดทอนศัักดิ์์�ศรีีครูู 

อธิิบายจากการตีีความในมิิติที่่
ิ ลึ
� กยิ่่
ึ ง� ขึ้้�นได้้ว่่า การบริิหารระบบการศึึกษา

แบบเน้้นผลงาน (Performativity) ตกขอบ มีีผลสร้้าง Fixed Mindset ให้้แก่่ครูู

และบุุคลากรการศึึกษา ชัักนำ�ำ ให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานมุ่่�งผลงานระยะสั้้�นที่่�หน่่วยเหนืือ
กำำ� หนดอย่่ า งตายตัั ว  ไม่่ เ อาใจใส่่ มิิติิ เ ชิิ ง อนาคต ที่่� เ น้้นการพัั ฒ นา ไม่่ ส นใจ

ทำำ� หน้้าที่่� อ ย่่ า งสร้้างสรรค์์  ซึ่่� ง ขัั บ เคลื่่� อ นด้้วย Growth Mindset สรุุ ป ได้้ว่่ า
การบริิหารระบบการศึึกษาแบบเน้้นผลงาน (Performativity) ตกขอบ อย่่างที่่�

ใช้้กัันอยู่่�ในปััจจุุบััน หล่่อหลอมให้้ครููและบุุคลากรการศึึกษาสมาทาน Fixed
Mindset

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

ภายใต้้ความเชื่่�อใหม่่ว่่า ครููต้้องทำำ�หน้้าที่่�เชิิงสร้้างสรรค์์ นี้้� ต้้องหาทาง

ฟื้้� นความมั่่�นใจในตัั วเองของครูู  ให้้ครููเป็็นผู้้�ก่่อการ หรืือผู้้�กระทำำ�การ ที่่� เขา
เรีียกว่่ า Agency ครููที่่� มีีพฤติิ กรรมริิเริ่่�มดำำ�เนิินการในหน้้าที่่� ของตนเรีียกว่่ า
Agentic Teacher จึึงเกิิดโครงการวิิจััยเพื่่� อทำำ�ความเข้้าใจว่่า ความเป็็นตััวของ

ตัั ว เองของครูู  (Teacher Agency) มาจากไหน มีี ท างหนุุ น หรืือเอื้้� อ ให้้เกิิ ด

และยกระดัั บ หรืือพัั ฒ นาขึ้้� น ได้้อย่่ า งไร หรืือมองมุุ มกลัั บ  ปัั จ จัั ย อะไรที่่� ดัั บ
หรืือลดทอนความเป็็นตัั วของตัั วเองของครูู  จากผลงานวิิ จััย นำำ�สู่่�การเขีียน
หนัังสืือ Teacher Agency : An Ecological Approach ที่่�ชี้้�ให้้เห็็นมิิติิที่่�ลึึกของ

การหนุุ น ให้้เกิิ ด พลัั ง ครูู  เพื่่� อ เป็็น ผู้้�ร่่ วม สร้้างหลัั กสูู ตร และร่่ วม สร้้างระบบ
การศึึกษาที่่�มีคุ
ี ุณภาพสููง

ข้้อค้้นพบสำำ�คััญยิ่่�งคืือชื่่�อรองของหนัังสืือ “An Ecological Approach”

ซึ่่�งหมายความว่่า ระบบนิิเวศ หรืือสภาพแวดล้้อม ในการทำำ�งานของครูู มีีส่่วน
สำำ�คััญในการหล่่อหลอมความเป็็นตัั วของตัั วเองของครูู  แนวความคิิ ด หรืือ

กระบวนทััศน์์ Performativity ที่่�วงการศึึกษารัับถ่่ายทอดมาจากวงการธุุรกิิจ
เป็็นตััวการที่่�สร้้างบรรยากาศหรืือสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานของครูู ที่่�ปิด
ิ กั้้�น
ความเป็็นตััวของตััวเอง มีีผลลดทอนความริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ นำ�ำ ไปสู่่�พฤติิกรรม

การทำำ�งานตามวิิ ธีีการที่่�มีีการกำำ�หนดตายตััว  เพื่่� อให้้สอดคล้้องกัับกลไกการ
ประเมิิ น ผลลัั พ ธ์์ที่่� กำำ� หนดโดยหน่่ว ยเหนืืออย่่ า งตายตัั ว มีี ผ ลต่่ อ เนื่่� อ งให้้ครูู

ปฏิิ บัั ติิ ต ามข้้อกำำ� หนดโดยไม่่ คิิ ด นานๆ เข้้าครููก็็ เ คยชิิ น กัั บ การทำำ� งานตาม

แบบแผนที่่�หน่่วยเหนืือกำำ�หนดให้้ เกิิดวััฒนธรรมการทำำ�งานตามรููปแบบตายตััว 
ไม่่ มีี ค วามคิิ ด ริิ เ ริ่่� มที่่� จ ะใช้้การเรีี ย นรู้้� จ ากการทำำ� งานเพื่่� อ พัั ฒ นางานของตน

เป็็นวััฒนธรรมการทำำ�งานตามสููตรสำำ�เร็็จ เพื่่� อการประเมิินผลการปฏิิบััติิตาม
สููตรสำำ�เร็็จนั้้�น ไม่่มีแ
ี รงบัันดาลใจในการทำำ�งานสร้้างสรรค์์ ที่่�ออกนอกกรอบ
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

เท่่ า กัั บ ลัั ท ธิิบ ริิ ห ารการศึึ ก ษาแบบ Performativity เป็็ น ตัั ว ลดทอน

ความเป็็ น ตัั วข องตัั ว เองและความสร้้างสรรค์์ ข องครูู ที่่� ห ลัั กสูู ตรใหม่่  คืื อ

“Curriculum for Excellence” ต้้องการแก้้ไข  เพื่่� อใช้้พลัังครููในการสร้้าง

ผลสำำ�เร็็จตามหลัักสููตรใหม่่นี้้� และงานวิิจััย Teacher Agency and Curriculum

Change Project (2011 - 2012) รวมทั้้�งหนัังสืือเล่่มนี้้ มุ่่�
� งให้้ความเข้้าใจเชิิงลึึก 
ถึึงที่่�มาที่่�ไปของความเป็็นตััวของตััวเอง หรืือการเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู สำำ�หรัับ

นำำ�ความเข้้าใจนี้้� มาใช้้เปลี่่�ยนแนวทางการจััดการระบบการศึึกษาของประเทศ
ย้ำำ�ว่่า ข้้อค้้นพบคืือ ความเป็็นตัั วของตัั วเอง หรืือความเป็็นผู้้�ก่่อการ

ของครููนั้้�น ไม่่ใช่่ขึ้้�นกัับสมรรถนะหรืือขีีดความสามารถของครููล้้วนๆ แต่่เป็็น
ปฏิิสัมพั
ั น
ั ธ์์ระหว่่างสมรรถนะของตััวครููกัับสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ที่่�มีผ
ี ล

3 ชั้้�นต่่อความเป็็นผู้้�ลงมืือก่่อการของครูู คืือ (1) การสั่่�งสมประสบการณ์์และ
การเรีียนรู้้�จากการปฏิิบััติิงานที่่�ผ่่านมาของครูู  (2) การตััดสิินใจลงมืือปฏิิบััติิ
หรืือไม่่ปฏิิบัติ
ั ิของครูู ณ จุุดของการดำำ�เนิินการ และ (3) การมองหรืือคาดการณ์์
ไปในอนาคตของครูู 

กล่่ า วใหม่่ ว่่ า ปฏิิ บัั ติิ ก ารในฐานะการเป็็ น ผู้้� ริิ เ ริ่่� มดำำ� เนิิ น การของครูู 

ไม่่ได้้ขึ้้� นกัับตัั วครููที่่� เป็็นปััจเจกบุุ คคลเท่่ านั้้�น ยัังขึ้้� นกัับปฏิิ สััมพัันธ์์ทางสัังคม
ระหว่่ างครููด้้วยกััน และระหว่่ างครููกัับสภาพแวดล้้อมในโรงเรีียน ในระบบ
การศึึกษา และในสัังคมวงกว้้างด้้วย

กล่่ า วย้ำำ�อีี กทีี  ว่่ า พฤติิ ก รรมของครููที่่� มุ่่� งหวัั ง ไม่่ ไ ด้้เกิิ ด ขึ้้� น ในสภาพ

ตรงไปตรงมา ไม่่ได้้เป็็นสมการชั้้�นเดีียว  แต่่เป็็นสภาพที่่�ซัับซ้้อน มีีหลายเหตุุ

ปััจจััยมาประกอบกััน พฤติิกรรมของครูู ขึ้้�นกัับบริิบทที่่�ซัับซ้้อนและจำำ�เพาะ

สำำ�หรัับแต่่ละกรณีี หนัังสืือ Teacher Agency : An Ecological Approach

มุ่่�งคลี่่�ภาพความซัับซ้้อนนั้้�นออกมาเสนอให้้เข้้าใจง่่าย  และผมตีีความนำำ�มาเสนอ
ในบล็็อก ชุุด เอื้้�อระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การ นี้้� เพื่่� อเสนอต่่อวงการศึึกษาไทย

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

“ปฏิิบััติิการในฐานะการเป็็นผู้้�ริเิ ริ่่มดำ
� ำ�เนิินการของครูู
ไม่่ได้้ขึ้้� นกัับตััวครููที่่�เป็็นปััจเจกบุุคคลเท่่านั้้�น
ยัังขึ้้� นกัับปฏิิสััมพัั นธ์ท
์ างสัังคมระหว่่างครููด้้วยกััน
และระหว่่างครููกัับสภาพแวดล้้อมในโรงเรีียน
ในระบบการศึึกษา และในสัังคมวงกว้้างด้้วย”

ว่่ าน่่าจะมีีแนวทางส่่งเสริิมให้้ครููไทยมีีพลััง และใช้้พลัังนั้้�นในการขัับเคลื่่�อน
คุุณภาพการศึึกษาไทย ผ่่านหลัักสููตรฐานสมรรถนะได้้อย่่างไร

เป้้าหมายสำำ�คััญอีีกประการหนึ่่�งคืือ เพื่่� อเป็็นแนวร่่วมในการยกระดัับ

ศัักดิ์์� ศรีีวิิชาชีีพครูู ผ่่านการส่่งเสริิมให้้ครููร่่วมกัั นทำำ�งานในมิิติิของการริิเริ่่�ม

สร้้างสรรค์์ เป็็นผู้้�ร่่วมสร้้างมิิติิใหม่่ๆ ให้้แก่่ระบบการศึึกษาไทยอย่่างต่่อเนื่่� อง
ผ่่านหลัักสููตรฐานสมรรถนะ

ผมหวัั ง ให้้บัั น ทึึ กชุุ ด เอื้้� อ ระบบนิิ เ วศ เพื่่� อ ครููเป็็ น ผู้้� ก่่ อ การ นี้้�  มีี ส่่ ว น

ยกระดัับคุุณภาพการศึึกษาไทยในภาพรวม ผ่่านแนวความคิิดหรืือกระบวนทััศน์์
ว่่า คนในวงการศึึกษา องคาพยพของระบบการศึึกษา และกลไกต่่างๆ ในระบบ

การศึึกษา ต้้องเรีียนรู้้�และปรัับตััวอย่่างต่่อเนื่่� อง ไม่่หยุุดยั้้�ง (Growth Mindset)
ผ่่านปฏิิสััมพัันธ์์ภายในระบบ (การศึึกษา) และปฏิิสััมพัันธ์์กัับระบบอื่่�นๆ หรืือ
เหตุุปัจ
ั จััยภายนอก
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

2
ครููผู้้�ก่่อการคืือใคร
เกิิดขึ้้� นได้้อย่่างไร
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

“ครููผู้้�ก่่อการคืือครููที่่�สั่่�งสมอุุดมการณ์์
(Values & Attitude) ความรู้้� (Knowledge)
ทัักษะ (Skills) และสั่่�งสมทรััพยากร (Resources)
จากการปฏิิบััติิงาน ที่่�เป็็นการสั่่�งสมอย่่างซัับซ้้อน
หลากหลายด้้าน ที่่�เมื่่�อถึึงจัังหวะก็็นำำ�ไปสู่่�
การตััดสิินใจลงมืือทำำ� และฟัั นฝ่่าจนบรรลุุความสำำ�เร็็จ
ตามเป้้าหมายอุุดมการณ์์ของความเป็็นครูู”

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

บัันทึึกชุุด เอื้้�อระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้ก่
� ่อการ นี้้� ตีีความ (ไม่่ใช่่แปล) จากหนัังสืือ

Teacher Agency : An Ecological Approach (2015) เพื่่� อหนุุนการดำำ�เนิินการหลัักสููตร

ฐานสมรรถนะของไทย ให้้เป็็นหลัักสููตรที่่�มีค
ี รููเป็็น “ผู้้ร่� ่วมสร้้าง” (Co-creator) โดยขอย้ำำ�ว่่า

ผมเขีียนบัันทึึ กชุุดนี้้�แบบตีี ความสุุดๆ ในหลายส่่วนได้้เสนอมุุมมองของตนเองลงไปด้้วย
ท่่านผู้้อ่
� ่านจึึงพึึงอ่่านอย่่างมีีวิิจารณญาณ อย่่าเชื่่�อโดยง่่าย

บัันทึึกที่่� 2 นี้้� ตีีความจากบทที่่� 1 Understanding Teacher Agency

เป็็นบทที่่�ว่่าด้้วยการทำำ�ความเข้้าใจความหมายของคำำ�ว่่า “ความเป็็นผู้้�ก่่อการ
ของครูู” (Teacher Agency)

หนัังสืือบอกว่่า เรามัักเข้้าใจผิิด ว่่าความเป็็นผู้้�ก่่อการ (Agency) เป็็น

คุุณสมบััติิภายในตััวคน แต่่ในความเป็็นจริิง และเป็็นจุุดเน้้นของหนัังสืือเล่่มนี้้�

ความเป็็นผู้้�ก่่อการ เป็็นเรื่่�องของพฤติิกรรมหรืือการกระทำำ�  โดยได้้เสนอการ
ทบทวนวรรณกรรมวิิชาการเรื่่�องความหมายของคำำ�ว่่า Agency ลงรายละเอีียด
มากมาย สรุุปโดยย่่อได้้ว่่า คำำ�นี้้มี
� ค
ี วามหมายได้้ 3 นััย คืือ (1) ด้้านเป็็นตััวแปร

(Variable) (2) ด้้านเป็็ น ขีี ด ความสามารถ (Capacity) และ (3) ด้้านเป็็ น
ปรากฏการณ์์ (Phenomenon) หนัังสืือเล่่มนี้้เ� น้้นนััยที่่� 3 คืือ “ความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การ

ที่่� ผุุ ด บัั ง เกิิ ด ” (Emergent Phenomenon) ขึ้้� น ในสถานการณ์์ ที่่� ซัั บ ซ้้อน
จากการกระทำำ�ของบุุคคลหรืือกลุ่่�มคน ณ ปััจจุุบัันขณะนั้้�น ในท่่ามกลางบริิบท
ที่่�จำำ�เพาะนั้้�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในท่่ามกลางปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคมนั้้�น

ความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของบุุคคลหรืือกลุ่่�มคนจึึงเกิิดขึ้้�นจากปฏิิสัมพั
ั น
ั ธ์์ของ

2 องค์์ประกอบ คืือ คุุณสมบััติิหรืือขีีดความสามารถของบุุคคลหรืือกลุ่่�มคน

กัับ บริิบทที่่�เอื้้�อหรืือขััดขวางการก่่อการ และปััจจััยสำำ�คัญ
ั อีีกอย่่างหนึ่่�งคืือมองว่่า
ความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การค่่อยๆ ก่่อตััว หรืือบ่่มเพาะ ขึ้้�นโดยใช้้เวลา เมื่่�อถึึงจัังหวะเหมาะ
จึึงแสดงผลออกมา
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

หนัังสืือเล่่มนี้้� เน้้นทำำ�ความเข้้าใจบริิบทหรืือสภาพแวดล้้อม (ระบบนิิเวศ)

ที่่�เอื้้�อหรืือขััดขวางการบ่่มเพาะความเป็็นผู้้�ก่่อการของบุุคคลและกลุ่่�มบุุคคล

ซึ่่�งในที่่�นี้้คืื
� อครูู และพบว่่าระบบการศึึกษา หรืือแนวทางบริิหารระบบการศึึกษา
มีีส่่วนสำำ�คััญยิ่่�งต่่อการบ่่มเพาะความเป็็นผู้้ป
� ระกอบการของครูู โดยแนวทางที่่�

ขััดขวางคืือแนวทางบริิหารการศึึกษาแบบ เน้้นผลประกอบการ (Performativity)
เป็็นเป้้าหมายหลััก 

ผมจึึ ง สรุุ ป แบบตีี ค วามเองว่่ า ครููผู้้� ก่่ อ การคืือครููที่่� สั่่� ง สมอุุ ด มการณ์์

(Values & Attitude) ความรู้้� (Knowledge) ทัักษะ (Skills) และสั่่�งสมทรััพยากร
(Resources) จากการปฏิิบัติ
ั ิงาน ที่่�เป็็นการสั่่�งสมอย่่างซัับซ้้อนหลากหลายด้้าน
ที่่�เมื่่�อถึึงจัังหวะก็็นำ�ำ ไปสู่่�การตััดสิินใจ ลงมืือทำำ� และฟัันฝ่่าจนบรรลุุความสำำ�เร็็จ

ตามเป้้าหมายอุุดมการณ์์ของความเป็็นครูู ซึ่่�งเมื่่�อพิิจารณาลึึกๆ นี่่�คืือเป้้าหมาย
ของการพััฒนาวิิชาชีีพครูู (Professional Development) นั่่�นเอง โดยประเด็็น
สำำ�คััญอยู่่�ที่่�ความเป็็นนัักสู้้� ลงมืือทำำ�  และเพีียรพยายามฟัันฝ่่า จนบรรลุุความ

สำำ� เร็็ จ โดยที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ เ ป็็ น กิิ จ กรรมของครููคนเดีี ย ว  แต่่ เ ป็็ น การรวมตัั ว กัั น ผ่่ า น
ปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคม หรืือปฏิิสััมพัันธ์์ทางวิิชาชีีพ

ความหมายของ “การพััฒนาวิิชาชีีพครูู” ที่่�เราใช้้กัันอยู่่� จึึงตื้้�นเกิินไป

บัันทึึกชุุด เอื้้�อระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การ นี้้� จะช่่วยให้้วงการการศึึกษาไทย
นิิยามความหมายเสีียใหม่่ ให้้ทรงคุุณค่่าและทรงพลัังยิ่่�งขึ้้�น

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

แนวความคิิดเกี่่�ยวกัับคำำ�ว่่า Agency
(ความเป็็นผู้้�ก่่อการ)
มีีการตีี ความเพื่่� อทำำ�ความเข้้าใจคำำ�ว่่า Agency (ความเป็็นผู้้�ก่่อการ)

จากมุุ มม องหลากหลายศาสตร์์ (สัั ง คมวิิ ท ยา ปรัั ช ญา เศรษฐศาสตร์์ และ

มานุุษยวิิทยา) มาเป็็นเวลากว่่า 30 ปีี รวมทั้้�งมีีการให้้มุุมมองจากกระบวนทััศน์์
ทางสัังคมหลากหลายแบบ (Postmodern, Poststructural, Sociocultural,

Identity, Life-course Perspective) ในลัั ก ษณะของการโต้้แย้้งกัั น เพื่่� อ

ทำำ� ความเข้้าใจหลัั กก ารหรืือแนวความคิิ ด ที่่� ม องได้้หลายมุุ ม  หลายมิิ ติิ
ซึ่่�งผมคิิดว่่าไม่่มีค
ี วามจำำ�เป็็นที่่�เราจะทำำ�ความเข้้าใจลึึกลงไปเชิิงทฤษฎีีขนาดนั้้�น

ข้้อโต้้แย้้งที่่� น่่ า สนใจ และควรนำำ�ม าเสนอในที่่� นี้้� คืื อ ข้้อถกเถีี ย งเรื่่� อ ง

อิิทธิิพลเชิิงโครงสร้้าง กัับอิิทธิิพลของบริิบทจำำ�เพาะหรืือเฉพาะกรณีี ต่่อความ
เป็็นผู้้ก่
� อ
่ การ (Structure - Agency Debate) เป็็นข้้อถกเถีียงที่่�ทำ�ำ ให้้เราเข้้าใจว่่า

ความเป็็นผู้้ก่
� ่อการนั้้�น ขึ้้�นกัับทั้้�งอิิทธิิพลของระบบใหญ่่ (Macro) และอิิทธิิพล
ของปััจจััยเฉพาะกรณีี (Micro)

กล่่าวใหม่่ให้้เข้้าใจง่่ายขึ้้�นได้้ว่่า ความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การ ถููกกำำ�หนดจากอิิทธิิพล

ของปััจจััยที่่�กำำ�หนดลงมาจากหน่่วยเหนืือ (Top-down) และจากอิิทธิิพลของ

ปััจจััยที่่�บุุคคลหรืือกลุ่่�มบุุคคลระดัับปฏิิบัติ
ั ิการร่่วมกัันกำำ�หนดเอง (Bottom-up)
ปัั จ จัั ย ที่่� ซัั บ ซ้้อนแนว  Top-down และ Bottom-up มีี ป ฏิิ สัั มพัั น ธ์์กัั น อย่่ า ง
ซัับซ้้อนและเป็็นพลวััต และส่่งผลต่่อปรากฏการณ์์ความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของครูู 

ขอยกตัั ว อย่่ า งนิิ ย ามคำำ�ว่่ า ความเป็็ น ผู้้� ก่่ อ การ (Agency) ที่่� มีี ผู้้� ใ ห้้ไว้้

หลากหลายนิิยาม และแตกต่่างกัันมาก สำำ�นัก
ั หนึ่่�งเสนอว่่า หมายถึึง “ขีีดความ
สามารถในการกำำ� หนดเป้้ า หมายของการดำำ� เนิิ น การของตน และขีี ด ความ

สามารถในการประเมิินความสำำ�เร็็จ” อีีกสำำ�นัก
ั หนึ่่�งนิิยามว่่า “หมายถึึงพลัังของ
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การสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงใหญ่่ (Transformation) และมีีความสามารถต้้านทาน
กระแสหลัักในขณะนั้้�น และสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงใหญ่่ ต่่อกระแสหลัักนั้้�นได้้”
แต่่ผู้เ�้ ขีียนหนัังสืือ Teacher Agency เสนอว่่า ความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การเกิิดจาก

ปฏิิ สััมพัันธ์์ของขีีดความสามารถภายในคนกัับปััจจัั ยด้้านสภาพแวดล้้อมใน
ขณะนั้้�น โดยที่่�สภาพแวดล้้อมหรืือระบบนิิเวศมีีอิิทธิิพลต่่อความเป็็นผู้้�ก่่อการ
ของบุุคคล 2 มิิติิ คืือมิิติิของการสั่่�งสมศัักยภาพหรืือขีีดความสามารถ (อิิทธิิพล

ระยะยาว) กัับมิิติิของการลงมืือกระทำำ� ณ ปััจจุุบัันขณะนั้้�น (อิิทธิิพลต่่อการ
ตััดสิินใจ ณ ปััจจุุบัันขณะ)

ความเป็็นผู้้�ก่่อการจึึ งมีีความซัับซ้้อนมาก  และต้้องการระบบนิิเวศที่่�

เอื้้�อต่่อการสั่่�งสม และการนำำ�ออกมาใช้้ ณ ปััจจุุบัันขณะที่่�ต้้องการผู้้ล
� งมืือทำำ� 

ทฤษฎีี Agency (ความเป็็นผู้ก่่
้� อการ) แนวระบบนิิเวศ
มีี ก ารเสนอทฤษฎีี เ กี่่� ย วกัั บ Agency หลายแนว  แต่่ ห นัั ง สืือเล่่ มนี้้� ใ ช้้

แนวระบบนิิเวศ ที่่� มองการเป็็นผู้้�ก่่อการว่่ าเป็็นกระบวนการทางสัังคม  หรืือ
ปฏิิ สััมพัันธ์์ทางสัังคม มากกว่่ าเป็็นกระบวนการของปััจเจกบุุ คคล และเป็็น
กระบวนการที่่�มีมิ
ี ติ
ิ ิครบ 3 ด้้านของเวลา คืือ อดีีต ปััจจุุบััน และอนาคต

คนเรามีีการสั่่�งสมหลากหลายด้้านจากประสบการณ์์ชีวิี ต
ิ และการทำำ�งาน

ยิ่่ง� มีีเวลาสั่่�งสมนาน และสั่่�งสมเป็็น หรืือมีีการสนัับสนุุนการสั่่�งสมจากระบบงาน
การสั่่�งสมความเป็็นผู้้�ก่่อการก็็จะยิ่่�งมีีพลัังหรืือคุุณค่่าสููง ผมตีีความว่่าระบบ
การทำำ�งาน หรืือหน่่วยงานต้้นสัังกััด ต้้องเอาใจใส่่ส่่งเสริิมการสั่่�งสม  5 ด้้านแก่่

พนัักงาน ได้้แก่่ (1) เจตคติิ (Attitude) (2) คุุณค่่า (Values) (3) ทัักษะ (Skills)

(4) ความรู้้� (Knowledge) (5) ทรััพยากร (Resources) เพื่่� อการเป็็นผู้้�ก่่อการ
ตามภารกิิจของตน
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เจตคติิ
(Attitude)

ทัักษะ
(Skills)

คุุณค่่า
(Values)

ความรู้้�
(Knowledge)

ทรััพยากร
(Resources)

การพััฒนาและสั่่�งสมเจตคติิและคุุณค่า่ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานในหน้้าที่่�ของตน

จะนำำ�ไปสู่่�จุุดมุ่่�งหมายสููงส่่ง (Aspiration) ต่่องาน ซึ่่�งจะมีีผลต่่อมิิติิเชิิงอนาคต
ของการเป็็นผู้้ก่
� ่อการ คืือเป็็นคนที่่�มีอุ
ี ุดมการณ์์ในการกระทำำ�การเพื่่� ออนาคตที่่�

ดีีกว่่าของหน่่วยงาน และของสัังคม จะเห็็นว่่าการเป็็นผู้้ก่
� ่อการ มีีมิติ
ิ ิทางสัังคม 
คืือเป็็นคนที่่�คิิดเพื่่� อประโยชน์์ส่่วนรวม  ไม่่เป็็นคนที่่�คิิดแคบเฉพาะเพื่่� อตนเอง
เท่่านั้้�น

การสั่่� ง สมและพัั ฒ นาเจตคติิ แ ละคุุ ณค่่ า เป็็ น มิิ ติิ ด้้ านในของมนุุ ษ ย์์

ส่่วนการสั่่�งสมและพััฒนาทัักษะและความรู้้� เป็็นมิิติด้้
ิ านนอกของบุุคคล ที่่�เห็็นชััด

จากการกระทำำ� ส่ว่ นการสั่่�งสมทรััพยากรเป็็นมิิติิภายนอกกาย ที่่�มนุษ
ุ ย์์แต่่ละคน
สั่่�งสมไว้้และสามารถนำำ�มาใช้้เป็็นพลัังในการดำำ�เนิินการกิิจกรรมยากๆ ที่่�เฉพาะ

ตนเองและเพื่่� อ นร่่ วม งานไม่่ ส ามารถดำำ� เนิิ น การให้้ลุุ ล่่ ว งได้้ มิิ ติิ นี้้� ใ นสมัั ย นี้้�
เราเรีียกว่่า มีี Connection หรืือมีีทุุนสัังคม  หรืือความเชื่่�อถืือจากคนอื่่�นและ
สัังคมวงกว้้าง ว่่าสำำ�หรัับคนคนนี้้� หรืือคนกลุ่่�มนี้้�แล้้ว เชื่่�อได้้ว่่า ทำำ�เพื่่� อประโยชน์์
ของสัังคมส่่วนรวม  ไม่่ใช่่เพื่่� อผลประโยชน์์ส่ว่ นตนหรืือกลุ่่�มตน เมื่่�อได้้รัับความ

เชื่่�อถืือในระดัับนี้้� ก็็จะกล้้าตััดสิินใจลงมืือทำำ�ในสิ่่�งที่่�ยากและมีีความขััดแย้้งสููง

กล้้าเป็็นผู้้�ก่่อการในเรื่่�องที่่�ยิ่่�งใหญ่่ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงใหญ่่เชิิงระบบ
หรืือเชิิงสัังคมได้้ 
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ความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การจึึงมีีความซัับซ้้อนสููงมาก มีีองค์์ประกอบที่่�หลากหลาย

รวมทั้้�งจิินตนาการ คนที่่�มีีความเป็็นผู้้�ก่่อการสููง จะมีีจิินตนาการสู่่�อนาคตเชิิง
ระบบ ที่่�ต้้องการการเปลี่่�ยนใหญ่่ (Transformation) ที่่�จะทำำ�ได้้สำำ�เร็็จต้้องการ

พลัังเจตคติิ คุุณค่่า ทัักษะ ความรู้้� และทรััพยากรสนัับสนุุนสููงมาก หากบุุคคล
ที่่� เกี่่�ยวข้้องประมาณการว่่ ามีีพลัังทั้้� ง 5 ไม่่ครบถ้้วนแข็็งแรงพอ ก็็จะไม่่กล้้า
ตััดสิินใจลงมืือก่่อการหรืือกระทำำ�การ แต่่หากประเมิินว่่าปััจจััยด้้านระบบนิิเวศ

ภาพใหญ่่สนัับสนุุน ก็็จะกล้้าเสี่่�ยงลงมืือกระทำำ�การเพื่่� อสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง
ใหญ่่นั้้�น

แต่่ การลงมืือเป็็นผู้้�ก่่อการส่่วนใหญ่่ไม่่ใช่่เรื่่�องใหญ่่เชิิงระบบ แต่่ เป็็น

ประเด็็นหน้้างาน คนที่่�ได้้สั่่�งสมพลัังทั้้�ง 5 จะมีีจริิตของผู้้�ก่่อการเพีียงพอที่่�จะ

ลงมืือดำำ�เนิินการ ในภาษาไทยเราเรีียกคนเหล่่านี้้�ว่่า ผู้้�ไม่่นิ่่�งดููดาย โดยต้้อง

ตระหนัักว่่าความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การมีีระดัับจากอ่่อนสู่่�แก่่ และขึ้้�นกัับสถานการณ์์ด้้วย
บุุ คคลคนเดีี ยวกัั นในสถานการณ์์หนึ่่� งอาจเป็็นผู้้�ริิเริ่่�มดำำ�เนิินการแก้้ไขอย่่าง

กระตืือรืือร้้น แต่่ในอีีกสถานการณ์์หนึ่่�งอาจเป็็นผู้้�เฉื่่�อยชาหลีีกเลี่่�ยงการเข้้าไป
มีีส่่วนร่่วม  ความเป็็นผู้้�ก่่อการขึ้้� นอยู่่�กัั บเงื่่� อนไขที่่� ซัับซ้้อน ทั้้� งที่่� เป็็นเงื่่� อนไข
ในอดีีต ปััจจุุบััน และอนาคต

ทำำ�ความเข้้าใจ Agency (ความเป็็นผู้้ก่่
� อการ) ของครูู
หนัังสืือ Teacher Agency บอกว่่า เรื่่�องความเป็็นผู้้ก่
� ่อการในภาพใหญ่่

ได้้รัับความสนใจมาก แต่่ไม่่ค่่อยมีีคนสนใจศึึกษาหรืือทำำ�ความเข้้าใจความเป็็น

ผู้้�ก่่อการของครูู ผมคิิดต่่อว่่า อาจเนื่่� องจากสัังคมคาดหวัังให้้ครููเป็็นผู้้�ทำำ�งาน

ตามบทที่่�มีีผู้้�กำำ�หนดให้้ทำำ�  โดยไม่่คาดหวัังการเป็็นผู้้�ก่่อการจากครูู กล่่าวอีีก
นััยหนึ่่�งได้้ว่่า อาจเป็็นเพราะวงการศึึกษาคาดหวัังให้้ครููเป็็นผู้้ดำ
� ำ�เนิินการตามที่่�
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หลัักสููตรกำำ�หนด ไม่่คาดหวัังบทบาท “การเป็็นผู้้ร่� วม
่ สร้้างหลัักสููตร” (Curriculum
Co-creator) จากครูู

ในท่่ามกลางการทำำ�งานหนัักของภาคีีผู้เ้� กี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิรููปการศึึกษา

และการพััฒนาหลัักสููตรฐานสมรรถนะของไทย การทำำ�ความเข้้าใจความเป็็นผู้้�
ก่่อการของครูู  และคุุณค่า่ ของความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การของครููไทย จึึงมีีความสำำ�คัญ
ั ยิ่่ง�

และบัันทึึกชุุด เอื้้�อระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้ก่
� ่อการ นี้้� มุ่่�งหวัังเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
การเสริิมพลัังก่่อการของครูู 

ความเข้้าใจ หรืือความคาดหวัั ง ที่่� สำำ�คัั ญ คืือ ครููต้้องมีีบ ทบาทสำำ�คัั ญ

ในการสร้้างนวัั ตกรรมทางการศึึกษา ไม่่ใช่่ผู้้�รัับเอานวัั ตกรรมที่่� ผู้้�อื่่� นสร้้างไว้้

เอามาใช้้เท่่านั้้�น คืือ ครููต้้องเป็็นทั้้�งผู้้ส
� ร้้างและผู้้ใ� ช้้นวััตกรรมการศึึกษา หวัังว่่า
จะเป็็นผู้้ส
� ร้้างมากกว่่าเป็็นผู้้เ� สพ

หนัังสืือบอกว่่า เรื่่�องครููผู้้ก่
� อ
่ การ (Teacher Agency) มัักได้้รัับการพิิจารณา

คู่่�ไปกัับเรื่่�องวิิชาชีีพครูู  (Professionalism) และมัักถููกดููดกลืืนหายไปในเรื่่�อง
วิิชาชีีพ และมีีข้้อสัังเกตสำำ�คััญ 2 ข้้อคืือ (1) เมื่่�อเอ่่ยเรื่่�องความเป็็นครููผู้้ก่
� ่อการ

มัั ก เชื่่� อมไปสู่่�การปฏิิ รูู ประดัั บ โรงเรีี ย น ซึ่่� ง มัั กนำ�ำ ไปสู่่�การตีี ค วามผิิ ด ๆ ต่่ อ
ความหมายของความเป็็นผู้้�ก่่อการ เพราะการปฏิิ รูู ประดัั บโรงเรีียนมัักเป็็น

กิิจกรรมที่่�คนอื่่�นกำำ�หนดให้้ทำำ�  และ (2) มีีความเข้้าใจผิิดว่่า การเป็็นผู้้�ก่่อการ
หมายถึึ ง การเป็็ น ผู้้� ต่่ อ ต้้าน (Resistance) โดยไม่่ มีี ก ารระบุุ ใ ห้้ชัั ด เจนว่่ า
ความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของครููมีีส่่วนประกอบสำำ�คััญอะไรบ้้าง

หนัังสืือ Teacher Agency รวบรวมข้้อเสนอการตีีความความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การ

ของครููไว้้ ชี้้� ใ ห้้เห็็ น ความแตกต่่ า งหลากหลาย และสรุุ ป ประเด็็ น สำำ�คัั ญ ว่่ า
ความเป็็นผู้้�ก่่อการของครููแต่่ละคนไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�หยุุดนิ่่�งอยู่่�กัับที่่� (Fix) แต่่มีีความ

สััมพัันธ์์เกี่่�ยวข้้องกัับเหตุุปััจจััยที่่�หลากหลายซัับซ้้อน คืือเกิิดจากปฏิิสััมพัันธ์์
กัับเพื่่� อนร่่วมงาน นัักเรีียน พ่่อแม่่ และภาคีีอื่่�นๆ ของโรงเรีียน จึึงมีีข้้อเสนอว่่า
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ความเป็็นผู้้�ก่่อการของครููมีีมิติ
ิ ิที่่�สำำ�คััญยิ่่�งประการหนึ่่�งคืือ ความสามารถสร้้าง

ปฏิิสััมพัันธ์์กัับภาคีีเครืือข่่าย (Relational Agency) หรืือในอีีกถ้้อยคำำ�หนึ่่�งคืือ
ขีีดความสามารถในการดึึงเอา “สิินทรััพย์์ทางสัังคม” (Social Capital) มาใช้้งาน

จึึ ง มีี ก ารเสนอโมเดล หรืือกรอบแนวคิิ ด (Framework) สำำ� หรัั บ

ทำำ�ความเข้้าใจความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การของครูู ว่่าประกอบด้้วย 3 ส่่วนที่่�มีป
ี ฏิิสัมพั
ั น
ั ธ์์
ต่่อกัันคืือ (1) ปััจจััยแห่่งอดีีต (Iterational) (2) ปััจจััยเชิิงปฏิิบััติิ (Practical-

evaluative) (3) ปััจจััยเชิิงมองอนาคต (Projective) ทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว 
โดยปััจจััยที่่� (1) และ (3) ส่่งผลต่่อปััจจััยที่่� (2) ซึ่่�งส่่งผลต่่อความเป็็นผู้้ก่
� ่อการ
อีีกต่่อหนึ่่�ง โดยปััจจััยที่่� (2) มีี 3 ปััจจััยย่่อย คืือ ปััจจััยเชิิงวััฒนธรรม ปััจจััยเชิิง
โครงสร้้าง และปััจจััยเชิิงวััตถุุ ดููแผนผัังของโมเดลได้้ที่่� https://core.ac.uk/
1

download/pdf/42544019.pdf

สามปััจจััย ที่่�มีีผลต่่อความเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู
สามปััจจััยดัังกล่่าวได้้แก่่ ปัจ
ั จััยแห่่งอดีีต ปััจจััยแห่่งปััจจุุบััน และ ปััจจััย

แห่่งอนาคต

ปััจจััยแห่่งอดีีต (The Iterational Dimension)
ชื่่�อปััจจัั ยนี้้�ในภาษาอัั งกฤษ (Iterational) แปลว่่ าเกิิดซ้ำำ�ๆ หมายถึึ ง

ประสบการณ์์ของการเรีียนรู้้�ภาคการศึึกษาพื้้�นฐาน การเรีียนรู้้�และฝึึกอบรม
วิิชาชีีพครููช่่วงก่่อนทำำ�งาน  และการพััฒนาวิิชาชีีพครููต่่อเนื่่� อง (CPD - Continuous

Professional Development) รวมทั้้�งการเรีียนรู้้ร� ะหว่่างปฏิิบัติ
ั งิ านจริิง เป็็นปััจจััย
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เอื้้�อหรืือปิิดกั้้�นการสั่่�งสมศัักยภาพความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของครูู ครููคนใดได้้รัับการ

ฝึึกฝนให้้เป็็นคนขี้้�สงสััย หรืือเป็็นนัักตั้้�งคำำ�ถาม ต่่อสิ่่�งต่่างๆ รอบตััว  รวมทั้้� ง
ตั้้�งคำำ�ถามต่่อระบบการศึึกษา ทั้้�งภาพใหญ่่ และวิิถีีปฏิิบัติ
ั ิในโรงเรีียนที่่�ตนปฏิิบัติ
ั ิ

งานอยู่่� ครููคนนั้้�นได้้สั่่�งสมความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การไว้้ใช้้ในการทำำ�งาน ทั้้�งยามปกติิ และ
ยามคัับขัันหรืือมีีวิก
ิ ฤติิ เราเรีียกคนแบบนี้้�ว่า่ เป็็นคนมีีกระบวนทััศน์์เชิิงนวััตกรรม
และตั้้�งคำำ�ถาม (Innovative and questioning mindset)

มีี ข้้ อสัั ง เกตว่่ า ประสบการณ์์ เ ชิิ ง วิิ ช าชีี พ (ครูู) มีี อิิ ท ธิิ พ ลน้้อยกว่่ า

ประสบการณ์์ชีีวิิตทั่่�วๆ ไป ในการหล่่อหลอมความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของครูู 

มีีผลงานวิิจัย
ั ชี้้�ว่า่ ครููที่่�มีป
ี ระสบการณ์์การทำำ�งานร่่วมกัับคนในวิิชาชีีพอื่่�น

อยู่่�เสมอ น่่าจะได้้สั่่�งสมขีีดความสามารถในการรัับมืือกัับความท้้าทายและ
ความไม่่ชััดเจนในชีีวิิตประจำำ�วัันของการทำำ�หน้้าที่่�ครููได้้ดีีกว่่า
ปััจจััยเชิิงอนาคต (The Projective Dimension)

นี่่�คืือปณิิธานความมุ่่�งมั่่�นของครูู ในการทำำ�หน้้าที่่�ของตน เป็็นปััจจััยที่่�มีี

รากฐานมาจากความเชื่่�อและคุุณค่่า เขาบอกว่่า ในช่่วงเวลา 20 ปีีที่่�ผ่่านมา
มิิติิด้้านนี้้�ของครููในสหราชอาณาจัักรได้้ถููกบั่่�นทอนลงไปมาก  จากวััฒนธรรม
มุ่่�งผลงาน (Performativity)

ปััจจััยแห่่งปััจจุุบัน
ั (The Practical-evaluative Dimension)
นี่่�คืือปััจจััยด้้านบรรยากาศการปฏิิบััติิงานประจำำ�วัันของครูู ซึ่่�งหนัังสืือ

บอกว่่ าเป็็นที่่� ตระหนัักกัันดีี ว่่า เต็็ มไปด้้วยความไม่่ชััดเจน ความขััดแย้้งเชิิง

อารมณ์์ระหว่่ างผู้้�ร่่วมงาน ขึ้้� นกัับปััจจัั ยด้้านบริิบท และเป้้าหมายที่่� เถีี ยงได้้ 
ครููต้้องตัั ดสิินใจในเรื่่�องยากๆ หลายครั้้� งต้้องประนีีประนอม ซึ่่� งหลายกรณีี
ขััดกัันกัับปณิิธานความมุ่่�งมั่่�นส่่วนตััวของตน รวมทั้้�งมีีความอึึดอััดขััดข้้องที่่�มีี
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การล้ำำ� แดนความรัั บ ผิิ ด ชอบของตนอย่่ า งไม่่ น่่ า เกิิ ด และไม่่ มีี เ วลาเพีี ย งพอ
สำำ�หรัับร่่วมกัันใคร่่ครวญสะท้้อนคิิดร่่วมกัันกัับเพื่่� อนครูู 

สรุุปได้้ว่่า ปััจจััยด้้านบรรยากาศการทำำ�งาน ที่่�มีผ
ี ลต่่อการทำำ�งานอย่่าง

ริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ ที่่�เรีียกว่่าอย่่างเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู คืือปััจจััยด้้านโครงสร้้าง
องค์์กร และด้้านวััฒนธรรมองค์์กร

มีี 2 ประเด็็ น สำำ�คัั ญ ที่่� ท้้ าทายการทำำ� งานอย่่ า งมีี ค วามเป็็ น ผู้้� ก่่ อ การ

ของครููสก็็อตแลนด์์ คืือ (1) นโยบายของหน่่วยเหนืือที่่�ขััดกัันเองโดยไม่่รู้้�ตััว 
ที่่� หลัักสููตรใหม่่ระบุุ ชััดเจนว่่ าต้้องการส่่งเสริิมให้้ครููใช้้ความริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์

แต่่ในขณะเดีียวกัันก็็มีโี ครงการยกระดัับคุุณภาพการศึึกษา ที่่�เน้้นการตรวจสอบ
การประเมิินตนเอง และการประเมิินผลลััพธ์์การเรีียนรู้้� (2) โครงสร้้างการบริิหาร

ในโรงเรีียน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� โรงเรีียนมััธยม ที่่�เน้้นการสั่่�งการและปฏิิสัมพั
ั น
ั ธ์์
แนวดิ่่�ง และจำำ�กััดความสััมพัันธ์์แนวราบระหว่่างครูู 

มีี ผ ลงานวิิ จัั ย บ่่ ง ชี้้� ว่่ า โรงเรีี ย นที่่� มีี วัั ฒ นธรรมปฏิิ สัั มพัั น ธ์์ แ นวราบ

มีีความสามารถสนองนโยบายใหม่่ได้้ดีีกว่่า เพราะครููจะมีีความสามารถนำำ�เอา

นโยบายนั้้�นมาสานเสวนา (Dialogue) ระหว่่างกััน เพื่่� อหาความหมายที่่�แท้้จริิง
ของนโยบายนั้้� น  นำำ� ไปสู่่�ความเข้้มแข็็ ง 2 ด้้าน คืือ (1) เพิ่่� ม ความสามัั ค คีี

กลมเกลีียวระหว่่างครููในโรงเรีียน จากการได้้ร่่วมกัันหาทางรัับมืือความท้้าทาย

จากภายนอก (คืือนโยบายของหน่่วยเหนืือ) และ (2) เพิ่่ม
ั ธ์์แน่่นแฟ้้น
� ความสััมพัน
กัับภาคีีภายนอกโรงเรีียน ช่่วยลดข้้อจำำ�กััดของการมีีมุุมมองแบบ “คิิดอยู่่�ใน
กลุ่่�มเดีียวกััน” (Inward Looking หรืือ Inbreeding of Ideas) และช่่วยให้้มีี
ความสามารถใช้้ความรู้้�ความสามารถจากภายนอกโรงเรีียนได้้มากขึ้้�น
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“ความเข้้าใจ หรืือความคาดหวัังที่่�สำำ�คััญคืือ
ครููต้้องมีีบทบาทสำำ�คััญในการสร้้างนวััตกรรม
ทางการศึึกษา ไม่่ใช่่ผู้้�รับ
ั เอานวััตกรรมที่่�
� สร้้างไว้้เอามาใช้้เท่่านั้้�น คืือ ครููต้้องเป็็นทั้้�ง
ผู้้�อื่่น
ผู้้�สร้้างและผู้้�ใช้้นวััตกรรมการศึึกษา
หวัังว่่าจะเป็็นผู้้�สร้้างมากกว่่าเป็็นผู้้�เสพ”
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3

ความเป็็นครููผู้้�ก่่อการ
กัับการเปลี่่�ยนแปลง
หลัักสููตร
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“การให้้คุุณค่่าครููในฐานะ ‘ปัั จจััย’ (Factor)
ของกระบวนการผลิิต นำำ�ไปสู่่�การให้้คุุณค่่าผลงาน
ที่่�เป็็นผลการเรีียนของเด็็กแบบวััดที่่�ผลการเรีียนวิิชา
เท่่านั้้�น ละเลยการเรีียนรู้้�ด้้านอื่่�นๆ อีีกมากมาย
ที่่�เรีียกว่่า ทัักษะแห่่งศตวรรษที่่� 21”
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บัันทึึกชุุด เอื้้�อระบบนิิเวศ เพื่่�อครููเป็็นผู้้ก่
� ่อการ นี้้� ตีีความ (ไม่่ใช่่แปล) จากหนัังสืือ

Teacher Agency : An Ecological Approach (2015) เพื่่� อหนุุนการดำำ�เนิินการหลัักสููตร

ฐานสมรรถนะของไทย ให้้เป็็นหลัักสููตรที่่�มีค
ี รููเป็็น “ผู้้ร่� ่วมสร้้าง” (Co-creator) โดยขอย้ำำ�ว่่า

ผมเขีียนบัันทึึ กชุุดนี้้�แบบตีี ความสุุดๆ ในหลายส่่วนได้้เสนอมุุมมองของตนเองลงไปด้้วย
ท่่านผู้้อ่
� ่านจึึงพึึงอ่่านอย่่างมีีวิิจารณญาณ อย่่าเชื่่�อโดยง่่าย

บัันทึึกที่่� 3 นี้้� ตีีความจาก Introduction : Teacher Agency and Curri-

culum Change

ที่่�จริิงตอนที่่� 3 นี้้�น่า่ จะชื่่�อ “ครููกัับการสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง” มากกว่่า

เพราะจริิงๆ แล้้วครููผู้้�ก่่อการจะสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงพััฒนาเล็็กๆ น้้อยๆ
ในงานประจำำ�ของตนอยู่่�เนืืองนิิตย์์ รวมทั้้�งปรัับปรุุ งรายละเอีียดในหลัักสููตรที่่�

กำำ�ลังั ใช้้อยู่่� ให้้ส่่งผลดีีต่อ
่ นัักเรีียนมากยิ่่ง� ขึ้้�น และในหนัังสืือก็็ระบุุว่า่ เป็็นนโยบาย
การศึึกษาของสก็็อตแลนด์์ ที่่จ
� ะส่่งเสริิมให้้ครููมีีส่ว่ นปรัับปรุุงวิิธีทำ
ี �ำ งานของตนเอง
รวมทั้้�งปรัับปรุุงเงื่่�อนไขของการทำำ�งานด้้วย โดยมีีการระบุุไว้้ใน Curriculum for
Excellence ที่่�เริ่่�มใช้้ในปีีการศึึกษา 2010 - 2011 อย่่างชััดเจน มีีข้้อความระบุุ

ไว้้ชััดเจนว่่า คาดหวัังให้้ครููทำำ�หน้้าที่่�ครููอย่่างใคร่่ครวญสะท้้อนคิิด (Reflective
Practitioner) เพื่่� อแลกเปลี่่�ยนข้้อสะท้้อนคิิด และร่่วมกัันสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง

เท่่ากัับระบบการศึึกษาของสก็็อตแลนด์์เปลี่่�ยนทิิศทางนโยบายเกี่่�ยวกัับครูู 

จากนโยบายที่่�ลดทอนความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การของครูู (โดยไม่่ตั้้�งใจ) ผ่่านการทดสอบ

(Testing) การตรวจสอบ (Inspection) และระบบรัับผิิดรัับชอบแนวราชการ
(Bureaucratic Accountability) เปลี่่�ยนมาสนัับสนุุนให้้ครููมีีโอกาสตััดสิินใจ

เชิิงวิิชาชีีพได้้เองตามบริิบทของงาน เป็็นระบบที่่�ยกย่่องและให้้เกีียรติิวิช
ิ าชีีพครูู 
ซึ่่�งจะบรรลุุผลได้้จริิง ต้้องคำำ�นึงึ ถึึงปััจจััยสำำ�คััญ 3 ประการคืือ (1) โครงสร้้างการ
ทำำ�งานของครููต้้องเปิิดช่่อง (หรืือพื้้�นที่่�) ให้้ครููได้้แสดงพฤติิกรรมเชิิงผู้้�ก่่อการ
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หรืือผู้้ริ� เิ ริ่่มก
ั น
ั ธ์์
� ระทำำ�การ (1) ต้้องมีีการฟื้้� นวััฒนธรรมการทำำ�งานที่่�เน้้นปฏิิสัมพั
แนวราบ และ (2) การพััฒนาขีีดความสามารถในการเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู
ในฐานะปััจเจก และในฐานะทีีมงาน

เพื่่� อบรรลุุเป้้าหมายดัังกล่่าว จึึงเกิิดโครงการวิิจััย Teacher Agency and

Curriculum Change ดำำ�เนิินการโดย University of Stirling ร่่วมกัับ Scottish
Local Authority ในช่่วงปีี  2011 - 2012 ซึ่่�งเป็็นที่่�มาของหนัังสืือ Teacher

Agency เล่่ มนี้้� และสะท้้อนการใช้้งานวิิ จัั ย เป็็ น เครื่่� อ งมืือหนุุ น ความสำำ� เร็็ จ

ในการดำำ� เนิิ น การโครงการที่่� มีี ค วามซัั บ ซ้้อนสููง ซึ่่� ง ในกรณีี นี้้� คืื อการจัั ด การ
หลัักสููตรใหม่่ให้้บรรลุุผล

ไม่่เน้้นที่่�ตััวครูู แต่่เน้้นที่่�ความเป็็นผู้้�ก่่อการหรืือ
กระทำำ�การของครูู
หนัังสืือเล่่มนี้้ย้ำ
� ำ�แล้้วย้ำำ�อีกว่
ี า่ เขาให้้นิิยามของคำำ�ว่า่ “ความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การ”

(Agency) ต่่ างจากเอกสารวิิ ชาการหรืือแหล่่งความรู้้�อื่่� นๆ คืือไม่่มองว่่ าเป็็น

คุุ ณ สมบัั ติิ ห รืือขีี ด ความสามารถภายในคน แต่่ ม องว่่ า เป็็ น พฤติิ ก รรมหรืือ
การกระทำำ�ที่่�แสดงออกมาของคน โดยนััยนี้้� คณะผู้้�เขีียนหนัังสืือเล่่มนี้้�เชื่่�อว่่า

“ความเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู” (Teacher Agency) ไม่่ได้้ขึ้้� นกัับตัั วครููเท่่ านั้้�น
แต่่ยัังขึ้้�นกัับระบบนิิเวศในการปฏิิบััติิงานของครููด้้วย

เขาอ้้างผลงานวิิจััยว่่า เพีียงร้้อยละ 10 - 20 ของผลสำำ�เร็็จในการเรีียนรู้้�

ของนัักเรีียนเท่่านั้้�น ที่่�เป็็นฝีีมืือของครูู  หรืือการสอนของครูู  แต่่กระนั้้�นก็็ตาม 
เชื่่�อกัันโดยทั่่�วไปว่่า ครููเป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั ที่่�สุด
ุ ในระบบการศึึกษา ซึ่่�งหมายความว่่า

มีีปัจ
ั จััยแวดล้้อมอื่่� นอีีกมากเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง นำำ�ไปสู่่�ประเด็็นว่่า การมองครููเป็็น
“ปััจจััย” เป็็นมุุมมองที่่�มีีปััญหา เพราะเท่่ากัับมองว่่าการศึึกษาเป็็นระบบที่่�
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ประกอบด้้วย ปััจจัั ยนำำ�เข้้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิิ ต

(Output) ซึ่่� ง เป็็ น กระบวนทัั ศ น์์ เ ชิิ ง กลไก  ในความเป็็ น จริิ ง การศึึ ก ษาเป็็ น
กระบวนการที่่�ซัับซ้้อน (Complex) ยิ่่�ง เป็็นกระบวนการปฏิิสััมพัันธ์์ที่่�ซัับซ้้อน
ของการสื่่�อสาร การตีีความ  และการให้้ความหมายร่่วมกััน ซึ่่�งภารกิิจสำำ�คััญ

ของครููคืือ การวิินิิจฉััย และตััดสิินใจ ในกระบวนการที่่�ช่่วยหนุุนให้้นัักเรีียน
เกิิดพััฒนาการครบด้้าน

การให้้คุุณค่า่ ครููในฐานะ “ปััจจััย” (Factor) ของกระบวนการผลิิต นำำ�ไปสู่่�

การให้้คุุณค่า่ ผลงาน ที่่�เป็็นผลการเรีียนของเด็็กแบบวััดที่่�ผลการเรีียนวิิชาเท่่านั้้�น
ละเลยการเรีี ย นรู้้� ด้้ านอื่่� น ๆ อีี กม ากมายที่่� เ รีี ย กว่่ า ทัั ก ษะแห่่ง ศตวรรษที่่� 21

นอกจากนั้้�นเมื่่�อผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนออกมาไม่่ดีีดัังหวััง ก็็โทษครูู 
และออกมาตรการติิดตามประเมิินผลเคร่่งครััดยิ่่�งขึ้้�น ทำำ�ให้้เกิิดการลดทอน

ความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของครููลงไปอีีก ยิ่่�งทำำ�ให้้กระบวนการเรีียนรู้้�ยิ่่�งอ่่อนแอลงไป
สภาพเช่่นนี้้�ทำำ�ให้้ระบบการศึึกษาคุุณภาพต่ำำ�อย่่างเรื้้�อรััง และไม่่มีท
ี างออก 

เขาบอกว่่า ต้้องอย่่าสัับสนเรื่่�องความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การของครูู กับ
ั ความมีีอิส
ิ ระ

(Autonomy) ของครูู  และหลงเรีียกร้้องว่่า ความมีีอิิสระของครููจะแก้้ปััญหา
การศึึกษาทั้้�งมวลได้้ 

ครููผู้้�ก่่อการทำำ�งานอยู่่�ในดุุลยภาพที่่�ซัับซ้้อนระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

(Stakeholders) ที่่�หลากหลาย อัันได้้แก่่ นัก
ั เรีียน พ่่อแม่่ รัฐั ผู้้จ้้
� างงาน และองค์์กร
ภาคประชาชน โดยที่่�ครููก็็เป็็นผู้้มี
� ส่
ี ่วนได้้ส่่วนเสีีย หรืือเป็็น Active Partner ด้้วย
ครููไม่่ใช่่เป็็นแค่่ผู้ดำ
้� ำ�เนิินการตามมาตรการที่่�มีผู้
ี กำ
้� ำ�หนดให้้ 

ความเป็็ น ผู้้� ก่่ อ การของครูู ทำำ� งานอยู่่�ในดุุ ล ยภาพที่่� ซัั บ ซ้้อนดัั ง กล่่ า ว 

โดยครููต้้องออกความเห็็น และตััดสิินใจเชิิงวิิชาชีีพ
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จึึงต้้องแยกความเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู  ออกจากภาวะผู้้�นำ�ข
ำ องครูู  และ

แยกออกจากแนวคิิดว่่าครููเป็็นผู้้นำ
� �ก
ำ ารเปลี่่�ยนแปลง การเป็็นครููผู้้ก่
� ่อการ ไม่่ได้้

หมายความว่่าครููผู้้�นั้้�นเป็็นผู้้�นำ�ต่
ำ ่อครููคนอื่่�นๆ ที่่�มีีนััยของความสััมพัันธ์์แนวดิ่่�ง
ในขณะที่่�ความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การเน้้นความสััมพัน
ั ธ์์แนวระนาบ และมุ่่�งหวัังให้้ครููทุุกคน

เป็็นผู้้ก่
� อ
่ การ ซึ่่�งหมายความว่่า ครููทุก
ุ คนเป็็นผู้กำ
้� ำ�กัับงานของตนเอง เป็็นผู้ใ้� ช้้
วิิจารณญาณ และดุุลยพิินิิจเชิิงวิิชาชีีพ ในการปฏิิบัติ
ั ิงานประจำำ�วัันของตน
จึึ ง อาจกล่่ า วในภาษาไทยง่่ า ยๆ ได้้ว่่ า Teacher Agency หมายถึึ ง

การที่่�ครููมีีพฤติิกรรมรัับผิิดชอบสููงต่่องานของตน เป็็นผู้้�กำำ�กัับงานของตนเอง
มีีพฤติิ กรรมใช้้ดุุลยพิินิิจและการตัั ดสิินใจเชิิงวิิ ชาชีีพในงานประจำำ�วััน และ
เราคาดหวัังคุุณสมบััติินี้้จ
� ากครููทุุกคน

Curriculum for Excellence ของสก็็อตแลนด์์
หลัักสููตรนี้้�ใช้้เวลาพััฒนาถึึ ง 8 ปีี ก่่ อนจะประยุุ กต์์ใช้้ในปีีการศึึกษา

2010 - 2011  มีีขั้้น
� ตอนการพััฒนาที่่�ผ่า่ นการปรึึกษาหารืือและโต้้เถีียงมากมาย
มีี เ อกสารให้้ค้้นมาอ่่ า นได้้มากมาย สรุุ ป ได้้ว่่ า มีี เ ป้้ า หมายใหญ่่ เพื่่� อสร้้าง
ขีีดความสามารถ (Capacity) 4 ด้้าน คืือ (1) เป็็นผู้้เ� รีียนที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ

(Successful Learner) ที่่�ผมตีีความว่่าเป็็นผู้้มี
� ฉั
ี ันทะและทัักษะของการเรีียนรู้้�

ตลอดชีีวิต
ิ (2) เป็็นบุุคคลที่่�มั่่น
� ใจตนเอง (Confident Individual) (3) เป็็นพลเมืือง
ที่่�มีีความรัับผิิดชอบ (Responsible Citizen) และ (4) เป็็นผู้้�ทำำ�ประโยชน์์แก่่

สัังคม (Effective Contributor) อาจกล่่าวได้้ว่่า 4 ประการนี้้�คืือ เป้้าหมายใหญ่่
(Purpose) ของหลัักสููตร
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ผลลััพธ์์ที่่�คาดหวััง ประกอบด้้วย 8 หมวด (Domain) คืือ (1) สุุขภาพและ

สุุขภาวะ (Health and Well-Being) (2) ภาษา (Languages) (3) คณิิตศาสตร์์

(Mathematics) (4) วิิทยาศาสตร์์ (Science) (5) สัังคมศาสตร์์ (Social Studies)
(6) ศิิลปะ (Expressive Arts) (7) เทคโนโลยีี (Technologies) (8) ศาสนาและ
ศีีลธรรม (Religious and Moral Education)

ลัั ก ษณะพิิ เ ศษของ Curriculum for Excellence มีี 3 ด้้าน คืือ

โครงสร้้างหลัักสููตร การเรีียน และ บทบาทของครูู
โครงสร้้างหลัักสููตร

ผมตีีความว่่า หลัักสููตรนี้้� เป็็น “หลัักสููตรฐานคุุณค่่า” (Value-based

Curriculum) ต่่ างจากหลัักสููตรก่่อนหน้้านี้้�ของสก็็อตแลนด์์  ที่่� เป็็นหลัักสููตร
ฐานสาระ (Content-based) คุุณค่่าต่่ อผู้้�เรีียนคืือขีีดความสามารถ 4 ด้้าน
ที่่�กล่่าวแล้้ว 

ในเรื่่�องผลลััพธ์์ (Outcomes) ของการเรีียนรู้้� มีีข้้อแตกต่่างสำำ�คััญจาก

หลัั กสูู ตรก่่ อ น 2 ประการคืือ (1) เขีี ย นอย่่ า งกว้้างๆ ไม่่ ร ะบุุ อ ย่่ า งจำำ� เพาะ
(2) ใช้้คำำ�ควบ “ประสบการณ์์การเรีียนรู้้�และผลลััพธ์์” (Experiences and
Outcomes)

การเรีียน
การเรีียนในหลัักสููตร Curriculum for Excellence นี้้� มีีลัักษณะเด่่น

2 ประการคืือ (1) ให้้น้ำำ�หนัักความรู้้�กัับทัักษะเท่่าๆ กััน (ซึ่่�งผมเถีียงว่่า ต้้องให้้
น้ำำ�หนัักเจตคติิและคุุณค่่าด้้วย) (2) ยึึดผู้้เ� รีียนเป็็นศููนย์์กลาง

นอกจากนั้้�น ยัังเน้้นการจััดการเรีียนรู้้เ� ชิิงรุุก (Active Learning) และเน้้น

ให้้นัักเรีียนร่่วมมืือกัันเรีียน (Cooperative Learning)
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มีีข้้อถกเถีียงมากมายในวงการศึึกษาของสก็็อตแลนด์์ที่่�ผู้้�เขีียนหนัังสืือ

นำำ�มาเล่่า แต่่ผมจะละไว้้ เพื่่� อไม่่ให้้บัันทึึกยืืดยาวเกิินไป แต่่มีป
ี ระเด็็นที่่�น่า่ สนใจ

ที่่�ควรเอ่่ยถึึงคืือ การแยกระหว่่างความรู้้กั
� บ
ั ทัักษะว่่าเป็็นสองสิ่่ง� แยกกัันนั้้�นไม่่น่า่
จะถููกต้้อง เพราะจริิงๆ แล้้วความรู้้�กัับทัักษะมีีความสััมพัันธ์์กัันอย่่างซัับซ้้อน
บทบาทของครูู
เป้้าหมายลึึกๆ ของหลัักสููตร Curriculum for Excellence คืือการ

เปลี่่�ยนกระบวนทััศน์์เกี่่�ยวกัับครูู สู่่�การเป็็น “ผู้้พั
� ัฒนาหลัักสููตร” (Curriculum
Developer) ในระดัับโรงเรีียน และเป็็นผู้้นำ
� �ก
ำ ารเปลี่่�ยนแปลง รััฐบาลสก็็อตแลนด์์

เอาจริิงเอาจัังเรื่่�องนี้้�มาก มีีการตั้้�งคณะทำำ�งานทบทวนบทบาทหรืือการทำำ�งาน
ของครููถึึง 2 คณะ ผู้้�เขีียนบอกว่่านโยบายส่่งเสริิมบทบาทครููมีีปััญหา เพราะ

มองประเด็็นเกี่่�ยวข้้องไม่่ครบ หลงดำำ�เนิินการเฉพาะขีีดความสามารถของครูู 
ไม่่ได้้เอาใจใส่่เปลี่่�ยนแปลงในมิิติิเชิิงโครงสร้้าง และเชิิงวััฒนธรรมในโรงเรีียน

และระบบการศึึกษา จึึงเกิิดคำำ�ถามว่่ามีีปััจจััยอะไรบ้้างที่่�ส่่งเสริิมหรืือปิิดกั้้�น
การทำำ�หน้้าที่่�ของครููตามที่่�คาดหวัังไว้้ในหลัักสููตร เป็็นที่่�มาของโครงการวิิจััย
Teacher Agency and Curriculum Change
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โครงการวิิจัย
ั Teacher Agency and Curriculum
Change
โครงการนี้้�ดำำ�เนิินการในปีี ค.ศ. 2011 - 2012 ใช้้เวลา 15 เดืือน โดยมีี

เป้้าหมายหลััก 3 ประการคืือ (1) ค้้นหาปััจจััยด้้านประวััติิชีีวิิตของครูู และด้้าน
ระบบนิิเวศในการปฏิิบััติิงานของครูู ที่่�มีอิ
ี ิทธิิพลต่่อ Teacher Agency ในการ

ประยุุกต์์ใช้้หลัักสููตร Curriculum for Excellence ในต่่างบริิบทของระบบ

การศึึกษาของสก็็อตแลนด์์ (2) เพื่่� อนำำ�สู่่�ทฤษฎีีเปลี่่�ยนแปลงการศึึกษา ที่่�ใช้้

บทบาทที่่�ซัับซ้้อนของ Teacher Agency (3) เพื่่� อเผยแพร่่แก่่วงการพััฒนา
หลัั กสูู ตร และเปลี่่� ย นแปลงการศึึ ก ษา ทั้้� ง ในประเทศและระหว่่ า งประเทศ
ทั้้�งระดัับนโยบาย และระดัับปฏิิบััติิ

มีีคำำ�ถามวิิจััย 4 ข้้อคืือ (1) ครููในโรงเรีียนประถม  และโรงเรีียนมััธยม 

มีีความเข้้าใจและประยุุกต์์ใช้้หลัักสููตร Curriculum for Excellence อย่่างไรบ้้าง
(2) บริิบทสำำ�คััญๆ ของการประยุุกต์์ใช้้หลัักสููตร Curriculum for Excellence

คืืออะไร (3) ปััจจััยอะไรบ้้างที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู  ในการใช้้
หลัักสููตร Curriculum for Excellence (4) ความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของครููมิิติิใดบ้้าง
ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการใช้้หลัักสููตร Curriculum for Excellence

วิิธีีวิิทยาการวิิจััย ใช้้วิิธีีชาติิพัันธุ์์�วรรณา (Ethnographic Approach)

ดำำ�เนิินการในโรงเรีียนของสก็็อตแลนด์์ 3 โรงเรีียน เป็็นโรงเรีียนประถมศึึกษา

1 โรงเรีียน มััธยมศึึกษา 2 โรงเรีียน แต่่ละโรงเรีียนสััมภาษณ์์ครูู  2 คนและ
ผู้้�บริิหารอาวุุโส 1 คน อย่่างน้้อยคนละ 1 ครั้้�ง แต่่ส่่วนใหญ่่สััมภาษณ์์ 3 ครั้้�ง

หรืือมากกว่่า เก็็บข้้อมููลใน 3 ช่่วง โดยใช้้ข้้อมููลจากช่่วงก่่อนมาใช้้ออกแบบ
การเก็็บข้้อมููลช่่วงต่่อไป เก็็บข้้อมูล
ู ผ่่าน (1) การสัังเกต (2) การสััมภาษณ์์รายคน
(3) การสััมภาษณ์์กลุ่่�ม (4) การสััมภาษณ์์ประวััติิส่่วนตััวและประวััติิการทำำ�งาน

ของแต่่ละคนในช่่วงต้้นโครงการ (5) การวิิเคราะห์์เอกสารเชิิงนโยบาย และ
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(6) การทำำ�แผนที่่�ความสััมพัันธ์์เชิิงเครืือข่่ายระหว่่างครูู  รวมเวลาที่่�ทีีมวิิจััยใช้้
ในแต่่ละโรงเรีียนสองสามสััปดาห์์ ในช่่วงเวลานี้้�ครููที่่�เป็็นผู้้�ให้้ข้้อมููลทั้้�ง 6 คน
ทำำ�หน้้าที่่�อย่่างดีียิ่่�ง โดยร่่วมอภิิปรายเกี่่�ยวกัับทฤษฎีีว่่าด้้วยความเป็็นผู้้�ก่่อการ
และว่่าด้้วยวิิธีวิี ิทยาการวิิจััยด้้วย
โรงเรีียน
ในสก็็อตแลนด์์มีโี รงเรีียนประถมราวๆ 2,000 โรงเรีียน โรงเรีียนมััธยม

มีีราวๆ 350 แห่่ง ชั้้�นประถมมีี ป. 1 - ป. 7 ชั้้�นมััธยมมีี ม. 1 - ม. 6 เป็็นการศึึกษา
ภาคบัังคัับจนถึึงอายุุ 16 ปีี หรืือ ม. 4

โรงเรีียน 3 แห่่งที่่� ไปศึึกษานี้้� อยู่่�ในเขตการศึึกษาเดีี ยวกัั น โรงเรีียน

มััธยมทั้้� งสองแห่่งเพิ่่�งย้้ายไปยัังสถานที่่� สร้้างใหม่่ โดยใช้้ทุุนจากภาคเอกชน

เพื่่� อให้้เป็็นอาคารที่่�สร้้างให้้เหมาะสมต่่อการเป็็นโรงเรีียนสมััยใหม่่ที่่�พรั่่�งพร้้อม
ด้้วยเทคโนโลยีี และเครื่่� องอำำ� นวยความสะดวกอื่่� นๆ โรงเรีี ย นมัั ธ ยมใน
สก็็อตแลนด์์อยู่่�ในสภาพนี้้�ทั้้�งหมด

โรงเรีียนมััธยมทั้้�งสองแห่่งมีีนัก
ั เรีียนเท่่าๆ กััน คืือราวๆ 1,000 คน และ

สอนชั้้�น ม. 1 - ม. 6 แห่่งหนึ่่�งขอเรีียกว่่า “โรงเรีียนริิมทะเลสาบ” นัักเรีียนมาจาก 
2 หมู่่�บ้้าน หมู่่�บ้้านหนึ่่�งคนฐานะดีี อีก
ี หมู่่�บ้้านหนึ่่�งคนฐานะด้้อยกว่่า อีีกแห่่งหนึ่่�ง

ขอเรีียกชื่่� อว่่า “โรงเรีียนชายเขา” นัักเรีียนมาจากครอบครััวที่่�ฐานะด้้อยกว่่า

ส่่วนโรงเรีียนประถมขอเรีียกว่่า “โรงเรีียนประถมในเมืือง” อยู่่�กลางหมู่่�บ้้าน
บริิเวณที่่�อยู่่�อาศััย มีีนัก
ั เรีียนราวๆ 250 คน อาคารเก่่าหลายสิิบปีี และอยู่่�แยก

กัันเป็็น 3 พื้้�นที่่� โดยที่่�ครููก็็สอนแยกกััน ทำำ�ให้้โอกาสแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ระหว่่าง
ครููมีีน้้อย นัักเรีียนจากโรงเรีียนนี้้�มัก
ั ไปเรีียนต่่อที่่�โรงเรีียนชายเขา
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ครูู
โครงการวิิจััยเปิิดให้้ครููอาสาเข้้าร่่วมโครงการโรงเรีียนละ 2 คน โดย

ผู้้�บริิหารโรงเรีียนแนะนำำ�รายชื่่�อจากครููที่่� มีีประสบการณ์์สููงและผลงานดีี ให้้

ทีีมวิิจััยเลืือก  เป็็นครููผู้้�หญิิงทั้้�งหมด ที่่�เลืือกครููแบบนี้้�เข้้าร่่วมโครงการก็็เพราะ
ทีีมวิิจััยเชื่่�อว่่า หากต้้องการศึึกษาครููที่่�มีคุ
ี ณลั
ุ ักษณะเป็็นผู้้ก่
� ่อการก็็ต้้องเลืือกครูู

ที่่�มีีลัักษณะดัังกล่่าว  หลัังจบโครงการครููเหล่่านี้้�บอกว่่า การเข้้าร่่วมโครงการ
ให้้ประโยชน์์ ม าก ช่่ ว ยให้้ได้้ใคร่่ ค รวญลึึ กซึ้้� ง เกี่่� ย วกัั บ การสอนของตน และ
เกี่่�ยวกัับกระบวนการพััฒนาหลัักสููตรในโรงเรีียน

ที่่�โรงเรีียนริิมทะเลสาบ ครููทั้้�งสองมาจากสาขาสัังคมศาสตร์์เหมืือนกััน

เป็็นสาขาของโรงเรีียนที่่�มีีชื่่�อเสีียงว่่าทำำ�งานเป็็นทีีมอย่่างเข้้มแข็็ง และทำำ�งาน
อย่่างมีีนวััตกรรม  ครููทั้้�งสองบอกตรงกัันว่่า ความสััมพัันธ์์ของครููในห้้องพัักครูู
แน่่นแฟ้้นมาก  และครููมีีความเอาใจใส่่นัักเรีียน ครููซาร่่า (ชื่่�อสมมติิ) เป็็นครูู

มา 10 ปีี  สอนที่่�โรงเรีียนนี้้�ที่่�เดีียว  เป็็นคนแรกในครอบครััวที่่�ได้้เข้้าเรีียนใน
มหาวิิทยาลััย และใฝ่่ฝัน
ั ที่่�จะเป็็นครููมาแต่่เด็็ก  เธอมีีความสุุขและพอใจในชีีวิิต

การทำำ�งานที่่�นี่่ ห้้
� องเรีียนที่่�เธอสอนได้้ชื่่� อว่่ามีีความสนุุกสนานและได้้ผลดีี เธอมีี
ส่่วนเป็็นแกนนำำ�พัฒ
ั นาการเรีียนรู้้ใ� นโรงเรีียน และใฝ่่ฝัันที่่�จะยกระดัับตำำ�แหน่่ง
หน้้าที่่�เป็็นครููแกนนำำ� (เขาเรีียก PT - Principal

Teacher) ครููซููซาน มีีความกระตืือรืือร้้นต่่อ
การเรีียนการสอนเช่่นเดีียวกััน ก่่อนมาเป็็นครูู

ได้้ทำำ�งานในภาคอุุตสาหกรรม  และเรีียนจบ
ปริิญญาโทสาขาการจััดการ ระหว่่างทำำ�หน้้าที่่�

ครููได้้เข้้าร่่วมงานนอกโรงเรีียน เช่่น Learning
and Teaching Scotland และ Scottish

ครููซาร่่า

ครููซูซ
ู าน

Qualification Authority (SQA) เธอเป็็นคน
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ชอบความท้้าทาย เมื่่�อมีีการประกาศใช้้หลัักสููตร Curriculum for Excellence

เธอจึึงเข้้าร่่วมพััฒนาหลัักสููตรด้้านสัังคมวิิทยาในระดัับชาติิ และนำำ�มาทดลอง

พััฒนาในชั้้�นเรีียนของตนเอง ซึ่่�งรวมทั้้�งการพััฒนาวิิธีป
ี ระเมิินพััฒนาการของ
การเรีียนรู้้�

ที่่�โรงเรีียนชายเขา ครููเคท สอนวิิชา STEM ตั้้�งแต่่เด็็กเธอ

ใฝ่่ฝัันอยากเป็็นครููเหมืือนพ่่อ แต่่ พ่่ออยากให้้มีีอาชีีพที่่� ดีีกว่่า

เธอจึึ งได้้เรีียนสาขาวิิ ศวกรรมอิิ เล็็กทรอนิิกส์์ และเริ่่�มงานใน
บริิษัท
ั เอกชน และทำำ�งานด้้านการพััฒนาบุุคลากร ที่่�เธอมีีโอกาส
เดิินทางบ่่อย และเงิินเดืือนสููงกว่่าเพื่่� อนที่่�เป็็นครููมาก  แต่่หลััง

10 ปีี เธอเปลี่่�ยนใจสมััครเป็็นครูู และทำำ�หน้้าที่่�ครููมาแล้้ว 15 ปีี 
โดยไม่่เคยรู้้สึ
� ก
ึ เสีียใจเลยที่่�เปลี่่�ยนอาชีีพ เธอมีีความสนใจส่่วนตััว
ด้้านสุุขภาพและกีีฬา จึึงมีีกิิจกรรมนอกหลัักสููตรด้้วย ครั้้�งหนึ่่�ง

ครููเคท

เธอได้้สมััครตำำ�แหน่่ง PT แต่่ไม่่ผ่า่ น เธอชอบงานสอน ไม่่สนใจงานบริิหาร เมื่่�อมีี

การประกาศใช้้หลัักสููตร Curriculum for Excellence เธอไม่่คิิดว่่ามีีอะไรใหม่่
เพราะเธอสอนแนวนี้้�อยู่่�แล้้ว  ครููโมนิิกา เป็็นครููสาขามนุุษยศาสตร์์ ทำำ�งานอื่่�น
ก่่อนเปลี่่�ยนมาเป็็นครููเช่่นเดีียวกััน หลัังจบชั้้�นมััธยมเธอเรีียนอนุุปริิญญาด้้าน

ศิิลปะและการออกแบบ แล้้วทำำ�งานในศููนย์์ศิิลปะชุุมชนเป็็น
เวลา 10 ปีี เมื่่�อรู้้�สึึกจำำ�เจจึึงลาออก ไปทำำ�งานในศููนย์์ดููแลเด็็ก

หลัังเวลาเรีียน และเรีียนต่่อระดัับปริิญญา ระหว่่างนั้้�นเธอ
สมััครเป็็นครููประถมแต่่ไม่่สำำ�เร็็จ ต้้องมาเป็็นครููมััธยม  และ
พบว่่างานสนุุก เธอเรีียนต่่อจนจบปริิญญาตรีี และทำำ�งานเป็็น

ครููที่่� นี่่�เรื่่�อยมาเป็็นเวลา 10 ปีีแล้้ว  สองปีีหลัังมาทำำ�งานที่่� นี่่�
เธอได้้รัับการขอร้้องให้้ทำำ�หน้้าที่่� PT ชั่่�วคราวเป็็นเวลาสั้้�นๆ
หลัั ง จากนั้้� น จึึ ง สนใจสอนนัั ก เรีี ย นที่่� มีี ค วามต้้องการพิิ เ ศษ

ครููโมนิิกา

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

เมื่่�อเริ่่�มหลัักสููตร Curriculum for Excellence เธอได้้รัับมอบหมายให้้ทำำ�หน้้าที่่�

PT อีีก  แต่่ไม่่ชอบ และระหว่่างนั้้�นได้้เรีียนต่่อปริิญญาโท และมีีค วามสนใจ
การสอนสหสาขาวิิชา

ที่่� โรงเรีียนประถมในเมืือง เมื่่�อเริ่่�มโครงการวิิ จััย ครููที่่� เข้้าร่่วมทั้้� งสอง

สอนชั้้�น ป. 7 แต่่ภายหลัังคนหนึ่่�งย้้ายไปสอน ป. 1 และอีีกคนหนึ่่�งย้้ายไปสอน
ป. 6 ทั้้�งสองคนสนิิทกัันและร่่วมมืือกัันในการทำำ�หน้้าที่่�ครูู ครููไอดิิด อาวุุโสกว่่า

และทำำ�หน้้าที่่�คล้้ายเป็็นพี่่�เลี้้�ยง (Mentor) แก่่ครููราเชล ที่่�เพิ่่�งเข้้ามาเป็็นครูู และ

รู้้�สึึกว่่าตนได้้เรีียนรู้้�จากครููราเชลมาก  โดยเฉพาะด้้านเทคโนโลยีี และแนวคิิด
ใหม่่ๆ ครููไอดิิ ดไม่่มีีวุุฒิิครูู  และไม่่มีีปริิญญา โดยเข้้าสู่่�วิิ ชาชีีพครููผ่่านการมีี

ประสบการณ์์มาก เมื่่�อโครงการวิิจัย
ั Teacher Agency and Curriculum Change

เข้้าไปที่่�โรงเรีียน ครููไอดิิดเป็็นครููมาแล้้ว 30 ปีี และเห็็นว่่าหลัักสููตร Curriculum
for Excellence ไม่่ใช่่ของใหม่่ โดยที่่�ตนเองได้้ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามแนวนี้้�มาแล้้วตั้้�งแต่่สมััย
หลัักสููตรเก่่า เธอมองว่่าหลัักสููตร Curriculum for Excellence จะช่่วยให้้ครููได้้

พััฒนาการสอนของตน และได้้ริิเริ่่ม
ี นวทาง
� สร้้างสรรค์์ แต่่ให้้ความเห็็นว่่า ไม่่มีแ

ให้้ครููปฏิิบััติิ จึึงอาจมีีผลให้้ครููแต่่ละคนต่่างก็็ตีีความเอาเอง ครููราเชล เพิ่่�งเข้้า
มาเป็็นครููที่่�โรงเรีียนนี้้�ได้้ 5 ปีี จึึงเป็็นครููที่่�อ่่อนอาวุุโสที่่�สุด
ุ ในครูู 6 คนในโครงการ

ครููราเชล

ครููไอดิิด
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

วิิจััยนี้้� มีค
ี วามมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นครูู และได้้รัับการยอมรัับนัับถืือในกลุ่่�มเพื่่� อนครููว่่า

เป็็นคนมีีความคิิดก้้าวหน้้า เธอมองหลัักสููตร Curriculum for Excellence ใน
เชิิงบวก ว่่าจะช่่วยให้้การเรีียนรู้้�มีค
ี วามหมายยิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งจะช่่วยเพิ่่�มแรงจููงใจต่่อ
การเรีียน เมื่่�อหลัักสููตรใหม่่เข้้ามา เธอได้้เข้้าไปทำำ�หน้้าที่่�ร่่วมเป็็นแกนนำำ�  และ
คิิดว่่าได้้เกิิดผลดีีบ้้างแล้้ว เธอต้้องการมีีอาชีีพครููต่่อไป โดยอาจย้้ายไปทำำ�งานที่่�
โรงเรีียนอื่่�น และในหน้้าที่่�อื่่�นบ้้าง

สรุุป
บัันทึึ กนี้้�แนะนำำ�ให้้รู้้�จัักหลัักสููตร Curriculum for Excellence และ

โครงการวิิจััย Teacher Agency and Curriculum Change เพื่่� อปููพื้้�นสู่่�การ
ทำำ�ความเข้้าใจสภาพแวดล้้อมที่่� เอื้้� อให้้ครููมีีพฤติิ กรรมรัับผิิดชอบสููงต่่ องาน

ของตน เป็็นผู้้�กำำ�กัับงานของตนเอง มีีพฤติิกรรมใช้้ดุุลยพิินิิจและการตััดสิินใจ
เชิิงวิิชาชีีพในงานประจำำ�วััน ที่่�เรีียกว่่า Teacher Agency

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

“ความเป็็นผู้้�ก่่อการเน้้นความสััมพัั นธ์ ์
แนวระนาบ และมุ่่�งหวัังให้้ครููทุุกคนเป็็นผู้้�ก่่อการ
ซึ่่�งหมายความว่่า ครููทุุกคนเป็็นผู้้�กำำ�กัับงาน
ของตนเอง เป็็นผู้้�ใช้้วิิจารณญาณ และดุุลยพิิ นิิจ
เชิิงวิิชาชีีพในการปฏิิบััติิงานประจำำ�วันข
ั องตน”
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

4
� และปณิิธาน
ความเชื่่อ
ความมุ่่�งมั่่�นของครูู
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

“ระบบความเชื่่�อของครููมีีส่่วนกำำ�หนด
มุุมมองและท่่าทีีต่่อความรู้้�ที่่�ครููได้้รัับ
มากกว่่าอิิทธิิพลของระบบการศึึกษา
หรืือระบบการผลิิตครูู
ความเชื่่�อของครูู แสดงออกมาในรููปของ
ปณิิธานความมุ่่�งมั่่�น (Aspiration)”

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

บัันทึึกชุุด เอื้้�อระบบนิิเวศ เพื่่�อครููเป็็นผู้้ก่
� ่อการ นี้้� ตีีความ (ไม่่ใช่่แปล) จากหนัังสืือ

Teacher Agency : An Ecological Approach (2015) เพื่่� อหนุุนการดำำ�เนิินการหลัักสููตร

ฐานสมรรถนะของไทย ให้้เป็็นหลัักสููตรที่่�มีค
ี รููเป็็น “ผู้้ร่� ่วมสร้้าง” (Co-creator) โดยขอย้ำำ�ว่่า

ผมเขีียนบัันทึึ กชุุดนี้้�แบบตีี ความสุุดๆ ในหลายส่่วนได้้เสนอมุุมมองของตนเองลงไปด้้วย
ท่่านผู้้อ่
� ่านจึึงพึึงอ่่านอย่่างมีีวิิจารณญาณ อย่่าเชื่่�อโดยง่่าย

บัันทึึกที่่� 4 นี้้� ตีีความจากบทที่่� 2 Teacher Beliefs and Aspirations
ความเชื่่�อเป็็นเรื่่�องฝัังใจ มีีอิท
ิ ธิิพลลึึกล้ำำ�ต่อ
่ การทำำ�หน้้าที่่�ของครูู และเป็็น

สิ่่ง� ที่่�เปลี่่�ยนแปลงยาก ท้้าทายนัักวิิชาการด้้านการพััฒนาครูู และท้้าทายนโยบาย
การศึึกษา ที่่�จะเข้้าไปเปลี่่�ยนความเชื่่�อนั้้�นๆ มีีผู้กล่
�้ า่ วว่่า “โรงเรีียนเปลี่่�ยนแปลง
การปฏิิรููปการศึึกษา พอๆ กัันกัับการปฏิิรููปการศึึกษาเปลี่่�ยนแปลงโรงเรีียน”

ระบบความเชื่่�อของครููมีีส่่วนกำำ�หนดมุุมมองและท่่ าทีี ต่่อความรู้้�ที่่� ครูู

ได้้รัับ มากกว่่าอิิทธิิพลของระบบการศึึกษาหรืือระบบการผลิิตครูู  ความเชื่่�อ

ของครููแสดงออกมาในรููปของปณิิธานความมุ่่�งมั่่�น (Aspiration) เมื่่�อคำำ�นึึงถึึง

ความสััมพัน
ั ธ์์ระหว่่างความเชื่่�อกัับความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของครูู มีีประเด็็นคำำ�ถาม

หลัักๆ 3 ประการคืือ (1) ความเชื่่�อสำำ�คััญๆ ของครููมีีอะไรบ้้าง (2) ความเชื่่�อ
เหล่่านั้้�นมาจากไหน (3) ความเชื่่�อและปณิิธานความมุ่่�งมั่่�นเหล่่านั้้�นมีีผลต่่อ
ความเป็็นครููผู้้ก่
� ่อการอย่่างไร

� ของครูู
ทบทวนวรรณกรรมว่่าด้้วยความเชื่่อ
วรรณกรรมหรืือผลงานตีีพิมพ์
ิ ว่์ ่าด้้วยความเชื่่�อของครููมีีมากมาย ผู้้เ� ขีียน

หนัังสืือ Teacher Agency บอกว่่าในภาพรวมวรรณกรรมเหล่่านั้้�นยัังมีีข้้อจำำ�กััด

3 ประการคืือ (1) ไม่่มีก
ี ารวิิจััยตอบคำำ�ถามว่่า ความเชื่่�อของครููเปลี่่�ยนไปตาม
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

กาลเวลาอย่่างไร (2) มีีงานวิิจััยน้้อยมากที่่�ศึก
ึ ษาความสััมพัน
ั ธ์์ระหว่่างความเชื่่�อ

กัับความเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู  และ (3) งานวิิ จััยจำำ�นวนมากใช้้สมมติิ ฐานว่่ า
โรงเรีียนมีีความล้้าหลััง จึึงหวัังให้้การเปลี่่�ยนแปลงด้้านการศึึกษาเข้้าไปกอบกู้้�
โดยต้้องแก้้ที่่�ความเชื่่�อหรืือกระบวนทััศน์์ของครููในด้้านต่่างๆ เช่่น ด้้านการสอน

วิิทยาศาสตร์์ ด้้านการสอนภาษา ด้้านการนำำ�เทคโนโลยีีใหม่่เข้้าไปใช้้ ด้้านวิิธีี
การประเมิิน เป็็นต้้น

นิิยามความเชื่่�อของครูู
มีีหลายนิิยาม นิิยามหนึ่่�งเสนอว่่า เป็็นผลรวมของข้้อมููลความเป็็นเหตุุ

เป็็ น ผลหลากหลายด้้าน จากหลากหลายแหล่่ ง และเป็็ น การยากที่่� จ ะแยก
ระหว่่างความเชื่่�อกัับความรู้้� โดยที่่�ความเชื่่�อเป็็นสิ่่�งที่่�สร้้างขึ้้�นอย่่างไร้้ระเบีียบ

อีีกนิย
ิ ามหนึ่่�งบอกว่่าความเชื่่�อเป็็นตััวช่ว่ ยเอื้้�อการฟื้้� นความจำำ�และนำำ�มา

ผสมใหม่่ ช่่วยให้้ความหมายต่่อกิิจกรรม และการเลืือกรัับรู้้� ส่่งผลต่่อการเลืือก
แสดงพฤติิกรรม โดยที่่�ความเชื่่�อเป็็นกระบวนการทางใจ (Affective) มีีธรรมชาติิ

เป็็นเรื่่�องเล่่า เชื่่�อมโยงกัับการตีีความคุุณค่่าในอดีีต เป็็นเรื่่�องของการสั่่�งสมจาก

ประสบการณ์์ที่่�ประทัับใจ หรืือเป็็นวิิกฤติิในอดีีต และเสนอว่่าความเชื่่�อมีี 6 มิิติิ

คืือ (1) มิิติิด้้านมีี-ไม่่มีี เช่่น เชื่่�อว่่านัักเรีียนขี้้�เกีียจ (2) มิิติิด้้านทางเลืือก  เช่่น
เลืือกสอนแบบถ่่ายทอดความรู้้� หรืือจััดการเรีียนรู้้�เชิิงรุุ ก  (Active Learning)

(3) มิิติิด้้าน ความรู้้�สึึก-เหตุุผล (4) มิิติิด้้านการสั่่�งสมตามกาลเวลา (5) ไม่่มีท
ี าง
สร้้างฉัันทามติิ หรืือเห็็นพ้้องกััน (6) ไม่่มีข
ี อบเขต

ความเชื่่�อของครููในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับวิิชาชีีพของตน ไม่่สามารถแยกออกจาก

ความเชื่่�อของครููในเรื่่�องทั่่�วๆ ไปได้้ 
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จำำ�แนกกลุ่่�มความเชื่่�อของครูู
มีีผู้เ้� สนอวิิธีจำ
ี ำ�แนกไว้้หลากหลายแบบ ได้้แก่่
• แยกเป็็นกลุ่่�มความเชื่่�อเชิิงอนุุรัักษ์์ กัับกลุ่่�มความเชื่่�อแนวก้้าวหน้้า
• แยกเป็็น 5 กลุ่่�มคืือ (1) เน้้นที่่�ผลการดำำ�เนิินการ (2) เน้้นที่่�คุุณวุุฒิิ
(3) เน้้นสาระ (4) เน้้นสาขาวิิชา (5) ครููเป็็นผู้้กำ
� ำ�หนด

• ความเชื่่�อที่่�ครููกำำ�หนดตามข้้อ (5) ข้้างบน จำำ�แนกได้้เป็็น (1) เชื่่�อใน
พััฒนาการส่่วนบุุคคล (2) เชื่่�อในการจััดการเรีียนรู้้แ
� บบเน้้นการเรีียน

เป็็นศููนย์์กลาง หรืือนัักเรีียนเป็็นศููนย์์กลาง (3) เชื่่�อว่่ าการเรีียนรู้้�
เป็็นการสร้้างความรู้้ใ� ส่่ตััว และผ่่านการร่่วมมืือกััน (4) เชื่่�อว่่าเป็็นการ
ส่่งเสริิมให้้เกิิดการเรีียนรู้้�สู่่�ความคล่่องแคล่่ว หรืือรู้้�จริิง (Mastery)

• มีีความเชื่่�อที่่� เป็็นคู่่�ตรงกัันข้้าม ที่่� ครููต้้องมีีความสามารถอยู่่�กัับขั้้�ว
ตรงกัันข้้ามเหล่่านั้้�นได้้  สามารถรัับมืือกัับความเครีียดจากความเชื่่�อ
ที่่�เป็็นขั้้�วตรงกัันข้้ามได้้

• ครููต้้องอยู่่�กับ
ั ความไม่่สอดคล้้องระหว่่างความเชื่่�อส่่วนตััว กัับความเชื่่�อ
เชิิงวิิชาชีีพได้้ หรืือสามารถอยู่่�กับ
ั ความไม่่สอดคล้้องระหว่่างความเชื่่�อ
ที่่�เป็็นแกนกลางของกิิจกรรม กัับความเชื่่�อที่่�เป็็นสภาพแวดล้้อมได้้ 
• สามารถจำำ�แนกความเชื่่�อออกเป็็น ความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับ...
• ความเชื่่�อของครูู เป็็นความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับ (1) ขีีดความสามารถของครูู 
(2) ธรรมชาติิของความรู้้� (3) การเรีียนของนัักเรีียน (4) วิิธีีจััดการ
เรีียนรู้้�ที่่�ให้้ผลดีีที่่�สุุด

• จำำ�แนกได้้เป็็น ความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับตนเอง เกี่่�ยวกัับบริิบท เกี่่�ยวกัับความรู้้�

เกี่่�ยวกัับการจััดการเรีียนการสอน เกี่่�ยวกัับนัักเรีียน และเกี่่�ยวกัับวิิชา
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• จำำ�แนกความเชื่่�อได้้เป็็น 3 ชนิิดคืือ (1) ความเชื่่�อเชิิงพฤติิกรรม ที่่�ส่ง่ ผล
ต่่ อ การแสดงพฤติิ ก รรม  (2) ความเชื่่� อ ว่่ า จะได้้หรืือไม่่ ไ ด้้รัั บ การ

สนัับสนุุนจากผู้้�อื่่�น และ (3) ความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับปััจจััยที่่�จะส่่งผลต่่อ
ปฏิิบััติิการนั้้�นๆ

ความเชื่่�อกัับบริบท
ิ
วิิธีห
ี นึ่่�งที่่�จะช่่วยให้้เข้้าใจว่่าระบบนิิเวศมีีอิิทธิิพลต่่อความเป็็นผู้้�ก่่อการ

ของครููอย่่างไร ทำำ�ได้้โดยทำำ�ความเข้้าใจความสััมพัน
ั ธ์์ระหว่่างบริิบท (Context)

กัับความเชื่่�อของครูู  เป็็นที่่� รู้้�กัันดีี  ว่่าพฤติิ กรรมกัับความเชื่่�อ ไม่่จำำ�เป็็นต้้อง
สอดคล้้องกัันเสมอไป ความไม่่สอดคล้้องนั้้�นเกิิดจากอิิทธิิพลของบริิบทด้้าน
โครงสร้้าง (Structural) และด้้านวััฒนธรรม (Cultural)

อย่่างไรก็็ตาม  ความเชื่่�อมีีอิิทธิิพลสููงยิ่่�งต่่ อพฤติิ กรรมของครูู  รวมทั้้� ง

ต่่อพฤติิกรรมไม่่สนองนโยบายด้้านการศึึกษา เช่่น หากครููเชื่่�อว่่านโยบายนั้้�นมีี
ผลร้้ายต่่อนัักเรีียน ครููก็็จะหาทางเลี่่�ยงไม่่ร่วมมืื
่
อกัับนโยบายนั้้�น เป็็นพฤติิกรรม

ปกป้้องนัักเรีียน และเมื่่�อมองจากนโยบายปฏิิรููปการศึึกษา พฤติิกรรมหลีีกเลี่่�ยง
ไม่่ร่่วมมืือเรีียกว่่า พฤติิกรรมต่่อต้้านแบบไม่่ร่่วมมืือ

นำำ� ไปสู่่�โจทย์์ วิิ จัั ย ว่่ า ครููที่่� มีี ค วามเชื่่� อ ด้้านวิิ ช าชีี พ สููง มีี แ นวโน้้มจะมีี

ความเป็็นผู้้�ก่่อการสููงกว่่าครููที่่�มีีความเชื่่�อด้้านวิิชาชีีพต่ำำ�หรืือไม่่ หรืือถามว่่า
ความเชื่่�อด้้านวิิ ชาชีีพอย่่างดื่่� มด่ำำ�ช่่วยให้้ครููกล้้าแสดงพฤติิ กรรมที่่� ขััดกัันกัับ

กระแสในบริิบทแวดล้้อมหรืือไม่่ หรืือช่่วยให้้ครููจัั ดการกัั บภาวะกลืืนไม่่เข้้า
คายไม่่ออก (Dilemma) ง่่ายขึ้้�นหรืือไม่่

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

บ่่อเกิิดความเชื่่�อของครูู
ประเด็็นของตอนนี้้�คืือความเชื่่�อของครูู (ในเรื่่�องอาชีีพครูู) เกิิดขึ้้�นอย่่างไร

เมื่่�อไร และเมื่่�อเกิิดขึ้้�นแล้้วเปลี่่�ยนแปลงได้้ไหม เปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่างไร

เป็็นที่่�เชื่่�อกัันว่่าความเชื่่�อ (ศรััทธา?) ในอาชีีพครููของผู้้เ� ป็็นครููส่่วนใหญ่่

เกิิดขึ้้�นตั้้�งแต่่วัย
ั เยาว์์ หรืือก่่อนเรีียนเพื่่� อเป็็นครูู หรืือเมื่่�อเริ่่ม
ั วิิชาการ
� เป็็นครูู มีีนัก
ท่่านหนึ่่�งถึึงกัับบอกว่่าความเชื่่�อนี้้�เกิิดขึ้้�นราวๆ อายุุ 5 ขวบ

นำำ�มาสู่่�ข้้อเสนอว่่ า สภาพดัั งกล่่าวเป็็นปััจจัั ยต้้าน หรืือเป็็นปััจจัั ยลบ

ต่่อการปฏิิรูู ประบบการศึึกษา เพราะคนที่่�เป็็นครููมัักจะไม่่ร่่วมมืือ เนื่่� องจาก
คนเป็็นครููมีีความเชื่่�อหรืือศรััทธาในระบบการศึึกษาในรููปแบบที่่�ตนคุ้้�นเคยมา

ตั้้�งแต่่เด็็ก ซึ่่�งผมมีีความเห็็นส่่วนตััวว่่า คำำ�อธิิบายนี้้�น่่าจะเป็็นจริิง โดยผมขอ
แถมว่่าอีีกสาเหตุุหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้ครููเปลี่่�ยนใจหรืือเปลี่่�ยนความเชื่่�อยาก ก็็เพราะ
การศึึ ก ษาโดยทั่่� ว ไปและเพื่่� อเป็็ น ครูู  ไม่่ ไ ด้้ฝึึ ก เรีี ย นรู้้� สู่่�ก ารเปลี่่� ย นแปลง
(Transformative Learning)

หนัังสืือ Teacher Agency บอกว่่ า การที่่� ครููเปลี่่� ยนความเชื่่�อยากนี้้�

ทำำ�ให้้ครููขาดความยืืดหยุ่่�นในการทำำ�งานเป็็นผู้้�ก่่อการในวิิชาชีีพครููในสภาพที่่�
ซัับซ้้อน หรืือสภาพที่่�มีค
ี วามขััดแย้้งอยู่่�ในตััวเอง

ต่่อประเด็็นว่่าความเชื่่�อของครููเปลี่่�ยนแปลงได้้ไหม  จากประสบการณ์์

การทำำ�งาน และจากกระบวนการพััฒนาวิิชาชีีพครูู มีีผู้ใ�้ ห้้ความเห็็น (ที่่�เป็็นที่่�เชื่่�อ
ต่่ อๆ กัันมา) ว่่ า ความเชื่่�อเกิิดขึ้้� นตั้้� งแต่่ เยาว์์ วััย และเปลี่่�ยนยาก  แม้้จะพบ

เหตุุการณ์์จากการศึึกษาและประสบการณ์์ที่่�บ่่งชี้้�ว่่าเป็็นความเชื่่�อที่่� ผิิด ก็็ไม่่
เปลี่่�ยนความเชื่่�อ นัักวิิชาการท่่านนี้้� (Pajares, 1992) ถึึงกัับบอกว่่า การเปลี่่�ยน
ความเชื่่�อเกิิดไม่่บ่่อยในวััยผู้้�ใหญ่่ แต่่ก็็มีีผู้้�บอกว่่าครููที่่�มีีจริิตเอาใจใส่่นัักเรีียน
(Student-centred Orientation) จะรัับแนวคิิดใหม่่และเปลี่่�ยนความเชื่่�อได้้
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ง่่ายกว่่ า และยัังมีีนัักวิิ ชาการท่่ านอื่่� นที่่� เชื่่�อว่่ าวิิ ธีีพััฒนาครููที่่� ดีี จะช่่วยให้้ครูู

เปลี่่�ยนความเชื่่�อได้้ ผมอยู่่�ในกลุ่่�มนี้้� โดยอ้้างอิิงหนัังสืือ วิิจััยชั้้�นเรีียนเปลี่่�ยนครูู 
ครููเปลี่่�ยนความเชื่่�อได้้โดยการใคร่่ครวญสะท้้อนคิิ ดความจริิงที่่� พบเทีี ยบกัับ
ความเชื่่�อที่่�ตนยึึดถืือ การเรีียนเพื่่� อเปลี่่�ยนความเชื่่�อเรีียกว่่า การเรีียนรู้้ผ่
� า่ นการ

ใคร่่ครวญสะท้้อนคิิด (Reflective Learning) โดยที่่�การใคร่่ครวญสะท้้อนคิิดนั้้�น
ต้้องทำำ�อย่่างเอาจริิงเอาจััง ที่่�เรีียกว่่า Critical Reflection

� ของครูู
เจาะลึึกความเชื่่อ
ความเชื่่�อนำำ�สู่่�การกระทำำ� จึึงเชื่่�อมสู่่�ความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การ หรืือผู้้ก
� ระทำำ�การ

ของครูู ความเชื่่�อแสดงออกผ่่านการกระทำำ� ณ ปัจ
ั จุุบัน
ั ขณะ โดยที่่�ความเชื่่�อนั้้�น

สั่่�งสมมาแต่่อดีีต ผ่่านประสบการณ์์ชีวิี ิต และประสบการณ์์วิิชาชีีพ ความเชื่่�อใน

ระดัับปณิิธานความมุ่่�งมั่่�น มีีเป้้าหมายและความคาดหวััง ทำำ�ให้้เกิิดการกระทำำ�
ในลัักษณะเอาจริิงเอาจัังมุุมานะ เพื่่� อบรรลุุเป้้าหมายนั้้�น

เราจะเจาะลึึกทำำ�ความเข้้าใจเรื่่�องความเชื่่�อของครูู  โดยตอบคำำ�ถามหลัักๆ

3 ประการที่่�กล่่าวแล้้วในตอนต้้น คืือ (1) ความเชื่่�อสำำ�คััญๆ ของครููมีีอะไรบ้้าง

(2) ความเชื่่�อเหล่่านั้้�นมาจากไหน (3) ความเชื่่�อและปณิิธานความมุ่่�งมั่่�นเหล่่านั้้�น
มีีผลต่่อความเป็็นครููผู้้ก่
� อ
่ การอย่่างไร โดยตีีความผ่่านการทำำ�ความเข้้าใจความเชื่่�อ

3 ด้้านของครูู คืือ ความเชื่่�อเรื่่�องเด็็กและผู้้เ� ยาว์์ ความเชื่่�อเรื่่�องบทบาทของครูู 
และ ความเชื่่�อเรื่่�องเป้้าหมายยิ่่�งใหญ่่ของการศึึกษา เป็็นการเจาะลึึกผ่่านการ

ตีีความข้้อมููลที่่�นัก
ั วิิจััยในโครงการ Teacher Agency and Curriculum Change

เก็็บมาผ่่านกระบวนการชาติิพัน
ั ธุ์์�วรรณา (Ethnography) โดยในหนัังสืือยกเอา
ถ้้อยคำำ�ของครููมาให้้อ่่าน เพื่่� อจะตีีความหมายและให้้ข้้อสรุุ ป แต่่ผมจะยกมา
เล่่าเฉพาะข้้อสรุุปเท่่านั้้�น

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

ความเชื่่�อเรื่่�องเด็็กและผู้้เ� ยาว์์
ครููทั้้� ง 6 คนที่่� เป็็นผู้้�ถููกวิิ จััยนี้้� จััดเป็็นครููที่่� ขยััน เอาใจใส่่ทำำ�งานเพื่่� อ

นัักเรีียน ใช้้เวลาที่่�บ้้านเตรีียมตััวสอนเป็็นอย่่างดีี และมีีความเชื่่�อว่่าปฏิิสัมพั
ั น
ั ธ์์
เชิิงบวกระหว่่างครููกัับศิิษย์์ช่่วยสร้้างบรรยากาศที่่�ปลอดภััยเอื้้�อต่่อการเรีียนรู้้�

ของนัักเรีียน ครููจึึงต้้องเอาใจใส่่สร้้างบรรยากาศในชั้้�นเรีียนที่่�นัก
ั เรีียนทุุกคนรู้้สึ
� ก
ึ
ปลอดภััยในการแสดงความคิิดเห็็นเพื่่� อการเรีียนรู้้ข
� องตน โดยครููทุุกคนมีีความ
หวัังว่่า ตนจะช่่วยให้้นัักเรีียนทุุกคนบรรลุุการเรีียนรู้้�เต็็มศัก
ั ยภาพของนัักเรีียน
แต่่ละคน

แต่่ ส่่วนหนึ่่� งของเจตนารมณ์์ดัังกล่่าว ถููกบดบัังโดยมุุมมองเชิิงลบต่่ อ

นัักเรีียนที่่�สะท้้อนออกมาผ่่านถ้้อยคำำ�ของตััวครููเอง เช่่น คำำ�พููดเชิิงแบ่่งนัักเรีียน
ออกเป็็นนัักเรีียนเรีียนดีี เรีียนอ่่อน หรืือหััวดีี หััวทึึบ สะท้้อนความเชื่่�อเรื่่�อง

การเรีียนรู้้ที่่
� �เน้้นวิิชาการ ความเชื่่�อเรื่่�องความสามารถของเด็็กที่่�มองเฉพาะเรื่่�อง
การเรีียนวิิชา ไม่่มีมุ
ี มม
ุ องหรืือความเชื่่�อเรื่่�องพหุุปัญ
ั ญา และสไตล์์การเรีียนรู้้�ที่่�

แตกต่่างกััน แต่่ถ้้อยคำำ�ของครููก็็ขััดแย้้งกัันเอง กัับเรื่่�องการจััดการเรีียนรู้้�แก่่

นัักเรีียนเป็็นรายคนตามที่่�นัักเรีียนเลืือก  และยัังขััดแย้้งกัับถ้้อยคำำ�ของครููเอง

ที่่�บอกว่่า ต้้องให้้นัักเรีียนกำำ�กัับการเรีียนรู้้�ของตนเอง ให้้นัักเรีียนได้้ปฏิิบััติิด้้วย
ตนเองเพื่่� อการเรีียนรู้้�

นอกจากนั้้�น ยัังมีีถ้้อยคำำ�ของครููที่่�สะท้้อนความเชื่่�อว่่า นัักเรีียน (และ

พ่่อแม่่) ต้้องรัับผิิดชอบความเอาใจใส่่การเรีียนของนัักเรีียนเอง ไม่่ใช่่ความ

รัับผิิดชอบของครูู เด็็กที่่�ไม่่ตั้้�งใจเรีียนจึึงได้้รัับคำำ�ตำำ�หนิิดุด่
ุ ่าจากครูู แต่่ก็็มีค
ี รููที่่�มีี
พฤติิกรรมตรงกัันข้้าม คืือหาทางช่่วยเหลืือปกป้้อง ว่่าที่่�เด็็กเป็็นเช่่นนั้้�นมาจาก
ความผิิดพลาดของระบบการศึึกษา

จะเห็็นว่่า ความเชื่่�อเรื่่�องเด็็ก  เชื่่�อมโยงกัับความเชื่่�อเรื่่�องบทบาทหน้้าที่่�

ของครูู 
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ความเชื่่�อเรื่่�องบทบาทของครูู
ครููทั้้� ง 6 คน ให้้ความเห็็นตรงกัันว่่ าบทบาทของครููต้้องเปลี่่�ยนจากผู้้�

ถ่่ายทอดความรู้้ ม
� าเป็็นผู้้เ� อื้้�ออำำ�นวยการเรีียนรู้้ข
� องนัักเรีียน และเปลี่่�ยนจากสอน
วิิชามาเป็็นสอนเด็็ก ซึ่่�งไม่่สอดคล้้องกัับสภาพที่่�เห็็นในสก็็อตแลนด์์ในขณะนั้้�น
ที่่�ครูู โดยเฉพาะครููมััธยมส่่วนใหญ่่ ที่่�ไม่่เห็็นด้้วยกัับวิิธีจั
ี ัดการเรีียนการสอนตาม

ที่่�กำำ�หนดใน Curriculum for Excellence และไม่่เห็็นด้้วยจากการเปลี่่�ยนจาก

การเรีียนรายวิิชาไปเป็็นเรีียนสหวิิชา มีีครููคนหนึ่่�งกล่่าวเน้้นความสำำ�คััญของ
ความรู้้�เชิิงสาระ และแสดงความกัังวลว่่าวิิชาที่่�ตนสอนถููกลากสู่่�การเรีียนรู้้�เพื่่� อ
ทำำ�งาน ทำำ�ให้้เนื้้�อหาที่่�เรีียนอ่่อนลง

ความเชื่่�อเรื่่�องการเปลี่่�ยนบทบาทของครููนี้้� รุุนแรงไม่่เท่่ากัันในครููทั้้�ง 6

คน ในกรณีีที่่�ครููเชื่่�อมาก  จะเห็็นการจััดการเรีียนรู้้�แบบนัักเรีียนเป็็นศููนย์์กลาง
และเอาใจใส่่ความแตกต่่างกัันของนัักเรีียนอย่่างชััดเจน

ผู้้� เ ขีี ย นหนัั ง สืือ Teacher Agency สรุุ ป ข้้อประทัั บ ใจในภาพรวมว่่ า

น่่าประหลาดใจมาก ที่่�ครููปฏิิเสธความรัับผิิดชอบของตน และในขณะเดีียวกััน

บ่่นว่่าตนเองไม่่ได้้รัับการรัับฟััง ผมขอเสริิมว่่าครููในที่่�นี้้ห
� มายถึึงครูู 6 คนที่่�เป็็น
ครููชั้้� น ดีี ใ นโครงการวิิ จัั ย แต่่ ก็็ ต้้ องตระหนัั กว่่ า  นี่่� คืื อข้้อสรุุ ป จากข้้อมูู ล จาก
กระบวนการ Ethnography ที่่�คำำ�พููดบางส่่วนอาจมาจากอารมณ์์ในขณะนั้้�น

ประเด็็นเรื่่�องการปรัับเปลี่่�ยนการเรีียนการสอนให้้ผสมผสานระหว่่างวิิชา

มากขึ้้� น เป็็นที่่� ยอมรัับในหลัักการ แต่่ ในทางปฏิิ บััติิยัังมีีความสัับสนอยู่่�มาก 
ผู้้บ
� ริิหารระดัับสููงท่่านหนึ่่�งของโรงเรีียนริิมทะเลสาบ ให้้ความเห็็นว่่า การจััดการ

เรีียนการสอนแบบผสมผสานวิิชา ให้้นัักเรีียนมีีทางเลืือกมากขึ้้�น ไปจนถึึงการ
จััดการเรีียนรู้้�เฉพาะตััว  (Personalized Learning) เป็็นเส้้นทางของโรงเรีียน

คุุณภาพสููง โดยที่่�ครููต้้องกล้้ารัับความเสี่่�ยง และทดลองแนวทางใหม่่ๆ แต่่เมื่่�อ

ฟัังฝ่่ายครูู  ครููทั้้�ง 6 คนแสดงความกัังวลในการทำำ�งานตามแนวทางดัังกล่่าว 
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ว่่าหลัักสููตรเน้้นที่่�ผลสััมฤทธิ์์�ของนัักเรีียนมากเกิินไป จนลิิดรอนความเป็็นตััว
ของตััวเอง (Autonomy) ของครูู 

 ผมอ่่านรายละเอีียดของคำำ�พููดของครููในหนัังสืือแล้้ว ขอให้้ข้้อสรุุปของ

ผมเองว่่า เมื่่�อมีีหลัักสููตรใหม่่พร้้อมคำำ�สั่่�งจากหน่่วยเหนืือ ความรู้้สึ
� ก
ึ แรกของครูู

คืือต่่อต้้าน (อย่่างน้้อยในบางส่่วน) เพราะคำำ�สั่่�งเหล่่านั้้�นมีีส่่วนที่่�ไม่่สอดคล้้อง
กัับความเป็็นจริิงในชีีวิิตของการทำำ�งานของครูู  แต่่ครููเหล่่านี้้�ก็็ต่่อต้้านเงีียบๆ

ไม่่แสดงออก  แต่่ก็็เล่่าว่่าคำำ�สั่่�งเหล่่านั้้�นเป็็นอุุปสรรคต่่อการทำำ�งานของตนใน
หลากหลายประเด็็ น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ทำำ�ให้้ตนรัับผิิดรัับชอบต่่ อผลงาน
ยากขึ้้�น

ความเชื่่�อเรื่่�องเป้้าหมายสููงส่่งของการศึึกษา
ข้้อมููลจากการวิิจััย และข้้อวิิเคราะห์์ในตอนนี้้�มีีความลึึกมาก  หากมอง

ผิิวเผิิน ครููทั้้�ง 6 คนนี้้�มีค
ี วามเชื่่�อเรื่่�องเป้้าหมายทางการศึึกษาที่่�น่า่ ยกย่่องมาก 
คืือมองเน้้นที่่�ตััวศิิษย์์ มุ่่�งให้้ศิิษย์์เรีียนรู้้�ไม่่ใช่่แค่่วิิชาความรู้้�และทัักษะเท่่านั้้�น
ยัังมองที่่�การเอื้้�อให้้นัักเรีียนได้้ฝึึกฝนปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคม และสมรรถนะอื่่�นๆ
เพื่่� อเติิบโตไปเป็็นผู้้ใ� หญ่่ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในชีีวิิต

ผู้้เ� ขีียนหนัังสืือ Teacher Agency วิิเคราะห์์ว่่า ครููทั้้�ง 6 ท่่านนี้้�ขาดมุุมมอง

เป้้าหมายการศึึกษาที่่�ภาพระยะยาว  และภาพใหญ่่ของสัังคม ที่่�มุ่่�งให้้นัักเรีียน

ได้้รัับประสบการณ์์เพื่่� อเติิบโตออกไปมีีส่ว่ นสร้้างสัังคมประชาธิิปไตย สัังคมที่่�มีี
ความเท่่าเทีียมกััน ซึ่่�งผมขอเพิ่่�มเติิมมิิติิด้้านสัังคมที่่�มีีความยุุติิธรรม มีีความ

ซื่่�อสััตย์์ มีีความไว้้เนื้้�อเชื่่�อใจกััน ที่่�เราไม่่ค่่อยเห็็นในประเทศที่่�เรารัับถ่่ายทอด

ระบบการศึึกษามา แต่่ มีีตััวอย่่างในประเทศที่่� ระบบการศึึกษามีีคุุณภาพสููง
ตามที่่�ระบุุในหนัังสืือ การศึึกษาคุุณภาพสููงระดัับโลก 
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มองใหม่่ เป้้าหมายยิ่่ง� ใหญ่่ของการศึึกษาควรมุ่่�งที่่�การสร้้างสัังคมที่่�ผู้ค
้� น

ไม่่แค่่มุ่่�งผลประโยชน์์ส่่วนตััว  แต่่คำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ส่่วนรวม  เพราะให้้คุุณค่่า
ของระบบนิิเวศทางสัังคมและเศรษฐกิิจ ว่่ามีีผลกระทบต่่อชีีวิิตที่่�ดีีของบุุคคล

สรุุป
ความเชื่่�อและปณิิธานความมุ่่�งมั่่�นของผู้้ป
� ฏิิบััติิงาน เป็็นปััจจััยหลัักของ

ความสำำ�เร็็จของกิิจการทุุกประเภท รวมทั้้�งการศึึกษา ในที่่�นี้้เ� ราพุ่่�งความสนใจ
ที่่�ครูู ที่่�มีค
ี วามเป็็นผู้้มี
� พ
ี ฤติิกรรมรัับผิิดชอบสููงต่่องานของตน เป็็นผู้้กำ
� ำ�กัับงาน
ของตนเอง มีีพฤติิกรรมใช้้ดุุลยพิินิจ
ิ และการตััดสิินใจเชิิงวิิชาชีีพในงานประจำำ�วัน
ั
ของครูู ที่่�เรีียกว่่าความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของครูู (Teacher Agency) การดำำ�เนิินการ

ริิ เ ริ่่� มสิ่่� ง ใหม่่ (ในที่่� นี้้� คืื อหลัั กสูู ตรใหม่่)  ที่่� ต้้ องอาศััย บทบาทของครููเป็็น หลัั ก 
หากดำำ�เนิินการแบบสั่่�งการจากเบื้้�องบน โอกาสที่่�จะได้้ใช้้พลัังความเป็็นครููที่่�ดีี

จะมีีจำำ�กััด เพราะความซัับซ้้อนของสถานการณ์์ ซึ่่�งแก้้ได้้โดยการใช้้บรรยากาศ

แนวราบ ให้้โอกาสครููที่่�ดีีเหล่่านี้้�ร่วม
่ เป็็น “ผู้้ร่� วมพั
่
ฒ
ั นา” หลัักสููตร (Curriculum
Co-creator)

ความเชื่่�อในคุุณค่่าของครููมีีหลายระดัับ ในปััจจุุบัันความเชื่่�อของครููต่่อ

คุุณค่่าของการศึึกษา และต่่อคุุณค่่าของตนเองยัังแคบเกิินไป และมุ่่�งเป้้าหมาย
ระยะสั้้�นเกิินไป

ผมขอเพิ่่ม
� เติิมจากมุุมมองสัังคมตะวัันออก ว่่าวงการศึึกษาทางฝั่่�งตะวัันตก

ยัังให้้คุุณค่่าต่่อการพััฒนาด้้านในของมนุุษย์์น้้อยไป เวลานี้้�ในประเทศไทยมีี
หลายโรงเรีียนนำำ�เอาจิิตศึึกษา หรืือจิิตตปััญญาศึึกษามาใช้้พััฒนาคุุณลัักษณะ

ด้้านในหรืือด้้านจิิตใจของนัักเรีียนและครูู  เกิิดผลดีีมาก  เป็็นประเด็็นที่่�น่า่ จะมีี
การวิิจััยผลกระทบของกระบวนการเรีียนรู้้�ดัังกล่่าว

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

“ความเชื่่�อนำำ�สู่่�การกระทำำ� จึึงเชื่่�อมสู่่�
ความเป็็นผู้้�ก่่อการ หรืือผู้้�กระทำำ�การของครูู
ความเชื่่�อแสดงออกผ่่านการกระทำำ�
ณ ปัั จจุุบัันขณะ โดยที่่�ความเชื่่�อนั้้�น
สั่่�งสมมาแต่่อดีีต ผ่่านประสบการณ์์ชีวิ
ี ต
ิ
และประสบการณ์์วิช
ิ าชีีพ”
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

5
คลัังคำำ�และ
วาทกรรมของครูู
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

“หลัักการสำำ�คััญคืือมนุุษย์์เราคิิดผ่่านภาษา
“ถ้้อยคำำ�” เป็็นดั่่�งวััสดุุที่่�คนเราใช้้ช่่วยการคิิด
คุุณภาพของการคิิดจึึงขึ้้� นกัับถ้้อยคำำ�และวาทกรรม
วาทกรรมของครููจึง
ึ เป็็นเสมืือนหน้้าต่่าง
เปิิดสู่่�ความคิิดของครูู ที่่�ทีีมวิจั
ิ ย
ั นำำ�มาเชื่่�อมกัับ
การกระทำำ�และความเป็็นผู้้�ก่่อการ
ซึ่่�งหมายความว่่าความคิิดของครููช่่วยส่่งเสริิม
หรืือปิิดกั้้�นความเป็็นผู้้�ก่่อการ”

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

บัันทึึกชุุด เอื้้�อระบบนิิเวศ เพื่่�อครููเป็็นผู้้ก่
� ่อการ นี้้� ตีีความ (ไม่่ใช่่แปล) จากหนัังสืือ

Teacher Agency : An Ecological Approach (2015) เพื่่� อหนุุนการดำำ�เนิินการหลัักสููตร

ฐานสมรรถนะของไทย ให้้เป็็นหลัักสููตรที่่�มีค
ี รููเป็็น “ผู้้ร่� ่วมสร้้าง” (Co-creator) โดยขอย้ำำ�ว่่า

ผมเขีียนบัันทึึ กชุุดนี้้�แบบตีี ความสุุดๆ ในหลายส่่วนได้้เสนอมุุมมองของตนเองลงไปด้้วย
ท่่านผู้้อ่
� ่านจึึงพึึงอ่่านอย่่างมีีวิิจารณญาณ อย่่าเชื่่�อโดยง่่าย

บัันทึึกที่่� 5 นี้้� ตีค
ี วามจากบทที่่� 3 Teacher Vocabularies and Discourses
สาระในหนัังสืือ Teacher Agency นี้้�มีข้้
ี อมููลจาก  2 แหล่่ง คืือจากการ

ทบทวนวรรณกรรม  กัับจากการศึึกษาจากการสััมภาษณ์์และการสัังเกตการ
ทำำ�งานของครูู 6 คน และผู้้บ
� ริิหาร 3 คน ใน 3 โรงเรีียน ในตอนท้้ายของบัันทึึก

ที่่� 4 เป็็นการตีีความความเชื่่�อหรืือมิิติิด้้านในของครููจากถ้้อยคำำ�หรืือวาทกรรม
ของครูู ในบัันทึึกนี้้จ
� ะนำำ�เอาถ้้อยคำำ�และวาทกรรมที่่�หลากหลายของครููมาตีีความ
ทำำ�ความเข้้าใจมิิติิด้้านนอก เชื่่�อมโยงความคิิดกัับการกระทำำ�ของครูู 

หลัักการสำำ�คัญ
ั คืือมนุุษย์์เราคิิดผ่่านภาษา “ถ้้อยคำำ�” เป็็นดั่่�งวััสดุุที่่ค
� นเรา

ใช้้ช่่วยการคิิด คุุณภาพของการคิิดจึึงขึ้้�นกัับถ้้อยคำำ�และวาทกรรม วาทกรรม
ของครููจึึงเป็็นเสมืือนหน้้าต่่างเปิิดสู่่�ความคิิดของครูู ที่่�ทีีมวิิจััยนำำ�มาเชื่่�อมกัับ
การกระทำำ� และความเป็็ น ผู้้� ก่่ อ การ ซึ่่� ง หมายความว่่ า ความคิิ ด ของครููช่่ ว ย
ส่่งเสริิมหรืือปิิดกั้้�นความเป็็นผู้้ก่
� ่อการ

นี่่�คืือที่่�มาของการเข้้าไปศึึกษาด้้วยวิิธีช
ี าติิพัันธุ์์�วรรณา (Ethnography)

ในครูู 6 คน และผู้้บ
� ริิหาร 3 คน ใน 3 โรงเรีียน เพื่่� อนำำ�เอาถ้้อยคำำ�หรืือวาทกรรม

ของครูู และผู้้บ
� ริิหาร มาวิิเคราะห์์ว่า่ ครููดำำ�เนิินการอย่่างไรต่่อหลัักการ (Concept),
แนวความคิิด (Idea), ความเชื่่�อ (Belief), และคุุณค่่า (Values) ที่่�ตนมีี และนำำ�

ไปสู่่�การตีี ความว่่ าครููให้้ความหมายต่่ อสถานการณ์์ที่่� ตนดำำ�เนิินการอย่่างไร
โดยเน้้นวิิเคราะห์์ครููเป็็นรายคน
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

การวิิเคราะห์์ถ้้อยคำำ�ของครููในที่่�นี้้มี
� เี ป้้าหมายเพื่่� อตอบคำำ�ถาม “อย่่างไร”

(How) ครููพููดเกี่่�ยวกัับการศึึกษาอย่่างไร พููดในแนวทางไหน และการพููดนั้้�น

ช่่วยส่่งเสริิมหรืือปิิดกั้้�นความเป็็นผู้้�ก่่อการ ซึ่่�งหมายความว่่า ทีีมวิิจััยมองว่่า
คำำ�ศััพท์์และวาทกรรมในการพููดของครููเป็็น “ทรััพยากร” (Resources) เพื่่� อ
การบรรลุุความเป็็นผู้้ก
� ระทำำ�การ  โดยที่่�ทีีมวิิจััยไม่่เพีียงต้้องการทำำ�ความรู้้จั
� ักว่่า

“ทรััพยากร” (หมายถึึงคลัังคำำ�และวาทกรรมของครูู) นี้้�มีีหน้้าตาอย่่างไร แต่่

ต้้องการรู้้�ว่่ามัันทำำ�หน้้าที่่� อย่่างไรในการดำำ�เนิินการประยุุ กต์์ใช้้หลัักสููตรใหม่่
คืือ Curriculum for Excellence

ข้้อเตืือนใจคืือ ทีีมวิิจััยศึึกษาคำำ�ศััพท์์และวาทกรรมของครููเป็็นรายคน

โดยต้้องเข้้าใจว่่าครููไม่่ได้้สร้้างคำำ�ศัพ
ั ท์์และวาทกรรมเหล่่านั้้�นขึ้้�นเอง แต่่คำำ�ศัพ
ั ท์์

และวาทกรรมเหล่่านั้้�นเป็็นผลของปฏิิสัมพั
ั น
ั ธ์์ที่่ซั
� บ
ั ซ้้อนระหว่่างการให้้ความหมาย

ส่่วนบุุคคล (คืือครูู) กัับคำำ�ศััพท์์และวาทกรรมที่่�ใช้้กัันอย่่างกว้้างขวางในแหล่่ง

ต่่างๆ รวมทั้้�งวงการนโยบาย วิิจััย และความเห็็นของประชาชน ด้้านการศึึกษา
คำำ�ศัพ
ั ท์์หรืือวาทกรรมบางชิ้้น
� มีีพลัังมาก เพราะบรรจุุอยู่่�ในเอกสารระบุุ

หน้้าที่่�ของครูู เช่่น “นัักเรีียนเป็็นศููนย์์กลาง” และบางถ้้อยคำำ�ก็็เป็็นแฟชั่่�น เช่่น
“การเรีียนรู้้�เชิิงรุุก” (Active Learning)

ในบัันทึึ กนี้้� ท่่านผู้้�อ่่านจะได้้เห็็นว่่ า ทรััพยากรคลัังคำำ�และวาทกรรม

ที่่� ค รููใช้้คิิ ด และพููดนั้้� น เป็็ น ผลของการผสมผสานประสบการณ์์ ส่่ ว นตัั ว และ
ประสบการณ์์วิิชาชีีพของครูู  กัับวาทกรรมในสัังคมวงกว้้าง และจะได้้เห็็นว่่า

วาทกรรมในวงกว้้างบางชิ้้น
ี ค
� รููหาความหมายจากการปฏิิบัติ
ั งิ าน
� ช่่วยส่่งเสริิมวิิธีที่่
ของตน แต่่บางวาทกรรมก็็ขััดขวางหรืือสร้้างความสัับสน

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

วาทกรรมเกี่่�ยวกัับการศึึกษาในโรงเรีียนประถม
สาระตอนนี้้�ว่่าด้้วยครูู  2 คน และผู้้�บริิหาร 1 คน ในโรงเรีียนประถม

ในเมืือง ที่่� คนหนึ่่� งเป็็นครููค่่ อนข้้างใหม่่ ทำำ�งานมาเพีียง 6 ปีี อีี กคนเป็็นครูู

เก่่ามาก ทำำ�งานมาถึึง 30 ปีี (ดููบัันทึึกที่่� 3) จะเห็็นว่่าครููทั้้�งสองสนิิทกัันมาก เพราะ

ความสััมพัันธ์์แบบ Mentor - Mentee แต่่มีีวาทกรรมเกี่่�ยวกัับหลัักสููตรใหม่่
Curriculum for Excellence แตกต่่างกัันมาก  เขาสรุุ ปว่่า ครููที่่�ประสบการณ์์
การทำำ�งานสั้้�นกว่่า ได้้รัับอิิทธิิพลจากนโยบายปััจจุุบัันมากกว่่า และมีีแนวโน้้ม
จะมีีมุมม
ุ องมิิติิเดีียวรุุนแรงกว่่า

ทีีมวิิจััยมุ่่�งทำำ�ความเข้้าใจว่่า เมื่่�อครููพููดคุุยกัันเรื่่�องการศึึกษา เขาพููดกััน

เรื่่�องอะไร ครููมองว่่าโรงเรีียนคืืออะไร หน้้าที่่�สำำ�คััญของโรงเรีียนคืืออะไร ครููมอง
โครงการด้้านการศึึกษาอย่่างไร

สาระในหนัังสืือ Teacher Agency นำำ�เอาคำำ�พููดของครูู  2 คน รวมทั้้�ง

คำำ�พููดอีีกหลายตอนของครููใหญ่่ มาเสนอ พร้้อมกัับข้้อสรุุปของผู้้เ� ขีียน แต่่เพื่่� อ
ความกระชัับ ผมขอตีีความมาเสนอเฉพาะส่่วนข้้อสรุุปเท่่านั้้�น

ที่่�น่า่ สนใจคืือครููท่่านนี้้� (คนสาว  - ราเชล) มองว่่า การเรีียนรู้้�เกิิดขึ้้�นใน

ทุุกที่่� และเกิิดขึ้้�นตลอดเวลา รวมทั้้�งที่่�โรงเรีียน โดยที่่�การเรีียนรู้้�ไม่่ใช่่หมายถึึง
เฉพาะการเรีียนรู้้ด้้
� านวิิชาการเท่่านั้้�น แต่่ยังั รวมการเรีียนรู้้มิ
� ติ
ิ ิอื่่�นๆ ที่่�เราเรีียกว่่า

การเรีียนรู้้�บููรณาการ (Holistic Learning) ซึ่่�งผมขอขยายความว่่า ในสมััยนี้้�
กล่่าวสั้้�นๆ ได้้ว่่าเป็็นการเรีียนรู้้�ด้้าน ASKV คืือด้้านเจตคติิ (Attitude), ทัักษะ
(Skills), ความรู้้� (Knowledge), และคุุณค่่า (Values) โดยที่่�ไม่่ใช่่เรีียนแยกกััน
เป็็นด้้านๆ แต่่เรีียนรู้้�ทุุกมิติ
ิ ิไปพร้้อมๆ กััน
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

คำำ�ว่่า “ชีีวิิต” ในที่่�นี้้� ครููราเชลเน้้นที่่�ชีีวิิตการทำำ�งาน
ครููราเชลมองว่่า หลัักสููตร Curriculum for Excellence เป็็นจุุดเปลี่่�ยน

เปลี่่�ยนจากการเน้้นความรู้้� มาเน้้นทัักษะ ซึ่่�งเธอเห็็นด้้วย โดยมองว่่าทัักษะ

ในการทำำ�สิ่่�งต่่างๆ จะช่่วยการดำำ�รงชีีวิิตของศิิษย์์เมื่่�อออกจากโรงเรีียนไปแล้้ว 
ทั้้� งทัักษะในการเรีียน และทัักษะในการทำำ�สิ่่�งต่่างๆ เธอบอกว่่า ตััวเธอเองก็็

เปลี่่�ยนแปลงในช่่วง 6 ปีีที่่� มาเป็็นครูู  เดิิ มคิิดว่่ าความรู้้�เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญที่่� สุุด
แล้้วค่่อยๆ เห็็นว่่าในการเรีียนรู้้นั้้
� น
�  ต้้องค่่อยๆ บููรณาการความรู้้เ� ข้้าด้้วยกัันเป็็น

ทัักษะ ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�ต้้องใช้้เวลา ตรงนี้้�ผู้เ้� ขีียนหนัังสืือ Teacher Agency เห็็นว่่า

เป็็ น มุุ มม องแบบแยกส่่ ว น ไม่่ ม องว่่ า ความรู้้� กัั บ ทัั ก ษะเป็็ น สิ่่� ง ที่่� สัั มพัั น ธ์์กัั น
อ่่านจากถ้้อยคำำ�ที่่� หนัังสืือคัั ดลอกมา ผมคิิ ดว่่ าครููราเชลพููดเข้้าใจยาก  หรืือ
คิิดไม่่ค่่อยชััด คืือมีีคำำ�ศัพ
ั ท์์ด้้านการศึึกษาที่่�จำำ�กััด

ครููไอดิิด ผู้้มี
� อ
ี าวุุโสในอาชีีพครูู 30 ปีี โดยไม่่มีวุี ุฒิค
ิ รูู บอกว่่าตนได้้ปฏิิบัติ
ั ิ

ตามแนวทางของหลัักสููตร Curriculum for Excellence มานานหลายปีีแล้้ว 
หลัักสููตรนี้้�จึึงไม่่ใช่่ของใหม่่สำำ�หรัับเธอ และบอกว่่าทางโรงเรีียนได้้กำำ�หนดให้้

นัักเรีียนได้้ฝึึก 12 ทัักษะก่่อนจบออกไป เพื่่� อไปเป็็นมนุุษย์์ที่่�ดีีกว่่าเดิิม ตััวอย่่าง
ทัักษะ เช่่น ทัักษะในการทำำ�งาน ทัักษะในการดำำ�รงชีีวิิต ทัักษะในการเรีียนรู้้�
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เธอบอกว่่ า ครููต้้องสอนทั้้� ง ความรู้้� แ ละทัั ก ษะ คำำ�พูู ดของครููไอดิิ ด มีี

รายละเอีียดมากกว่่า และระบุุความแตกต่่างเล็็กๆ น้้อยๆ ได้้ชััดเจนกว่่า คงมา
จากประสบการณ์์การเป็็นครููที่่�ยาวนาน โดยระบุุว่่าการสอนต้้องเปลี่่�ยนแปลง

ไปเรื่่�อยๆ ระหว่่างชั้้�นประถม 1 ไปจนถึึงประถม 7 ในชั้้�นประถม 1 เน้้นที่่�การ
เลี้้�ยงดูู และฝึึกให้้มีีพฤติิกรรมที่่�เหมาะสม เปลี่่�ยนจากความประพฤติิผิด
ิ ๆ ที่่�ติิด
มาจากบ้้าน ซึ่่�งครููต้้องแสดงให้้เห็็นว่่าคนเราต้้องเคารพซึ่่�งกัันและกััน โดยครููก็็

แสดงต่่อเด็็กเป็็นตััวอย่่าง เมื่่�อถึึง ป. 7 เด็็กก็จ
็ ะได้้รัับการฝึึกอย่่างดีี แต่่ก็จ
็ ะมีีเด็็ก
บางคนที่่�เกเร ต่่อต้้านสัังคม  ไม่่ตั้้�งใจเรีียน ตอนอายุุ 10 หรืือ 11 ขวบ ซึ่่�งครูู

ต้้องหาทางช่่วยเด็็กเหล่่านั้้�น โดยชี้้�ให้้เห็็นว่่าความรู้้แ
� ละทัักษะเหล่่านี้้�จะช่่วยให้้
มีีชีีวิิตที่่�ดีีในภายหน้้าอย่่างไร

จะเห็็นว่่ า ครููทั้้� งสองพููดเรื่่�องการศึึกษากัับอนาคตของเด็็กเหมืือนกััน

แต่่ครููไอดิิดพููดลงรายละเอีียดมากกว่่า แถมยัังเปรีียบเทีียบประสบการณ์์ของ
ตนเองตอนเป็็นนัักเรีียนชั้้�นประถม กัับสภาพในโรงเรีียนในปััจจุุบัน
ั  ว่่าสภาพใน

ปััจจุุบัน
ั ดีีกว่่ามาก มีีการเรีียนแบบบููรณาการมากกว่่ามาก และนัักเรีียนที่่�ไม่่เก่่ง
วิิชาการ มีีโอกาสประสบความสำำ�เร็็จในการเรีียนด้้านอื่่�น เช่่น ด้้านกีีฬา ศิิลปะ
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แสดงว่่าครููไอดิิดสะท้้อนคิิดเรื่่�องการศึึกษาของตนเอามาเปรีียบเทีียบกัับสภาพ
ในปััจจุุบััน

หนัังสืือ Teacher Agency บอกว่่าวาทกรรมที่่�แตกต่่างกัันของครููทั้้�งสอง

มาจาก อิิทธิิพลของอายุุ (Age Effect) และอิิทธิิพลของรุ่่�น (Generation Effect)
โดยอิิทธิิพลของอายุุแสดงออกมาชััดจากวาทกรรมของครููไอดิิดว่่า ตนได้้เห็็น
การสอนแบบเด็็กเป็็นศููนย์์กลาง และบููรณาการมาก่่อน แล้้วเปลี่่�ยนเป็็นหลัักสููตร

Five to Fourteen (หลัักสููตรเดิิ มที่่� เน้้นวิิ ชาการ ก่่อนเปลี่่�ยนเป็็นหลัักสููตร
Curriculum for Excellence) แล้้ววนกลัับมาใช้้แนวทางเด็็กเป็็นศููนย์์กลางและ

บููรณาการอีีก  เป็็นวงจรวนซ้ำำ�กลับ
ั มาที่่�เดิิม  โดยที่่�เมื่่�อเริ่่ม
� เป็็นครููเธอสอนชั้้�น ป. 1

ตอนนี้้� ก็็ ว นกลัั บ มาสอนชั้้� น ป. 1 อีี ก  แต่่ ต อนนี้้� มีี ป ระสบการณ์์ สูู งขึ้้� น มาก 
ตอนแรกๆ ทำำ�ผิด
ิ ไปเยอะเป็็นข้้อเรีียนรู้้�ให้้ได้้พััฒนาเป็็นครููที่่�ดีีขึ้้�น

จะเห็็นว่่า ประสบการณ์์ช่ว่ ยให้้ครููไอดิิดมองภาพใหญ่่ได้้ และไม่่ยึด
ึ ติิดกัับ

หลัักสููตรมากเกิินไป ในขณะที่่�ครููราเชลไม่่มีีสิินทรััพย์์นี้้� จึึงขึ้้�นกัับข้้อกำำ�หนด
ของหลัักสููตรมากกว่่า

วาทกรรมเหล่่านี้้�ไม่่เพีียงขึ้้�นกัับประสบการณ์์ส่ว่ นตััว และประสบการณ์์

ในวิิชาชีีพครููเท่่านั้้�น ยัังขึ้้�นกัับสภาพแวดล้้อมหรืือระบบนิิเวศในการทำำ�งานของ

ครููด้้วย โดยสะท้้อนจากคำำ�พููดของครููใหญ่่ (ซึ่่�งเป็็นผู้้ห
� ญิิงเหมืือนกััน) ว่่า ตนต้้อง

รัับผิิดชอบทุุกเรื่่�อง ทั้้�งเรื่่�องสุุขภาพ ความปลอดภััย พััฒนาการด้้านการศึึกษาของ

นัักเรีียน รัับผิิดชอบตามกฎหมายในเรื่่�องดัังกล่่าว  รวมทั้้�งเรื่่�องการปกป้้องเด็็ก 
การประเมิินความเสี่่�ยง การประกัันคุุณภาพ หลัักสููตร การรัับเรื่่�องร้้องเรีียน
จากพ่่อแม่่ เรื่่�องบุุคลากร และทุุกเรื่่�อง ระบบนิิเวศในที่่�นี้้คืื
� อกฎหมาย

ในวาทกรรมยัังสะท้้อนวิิธีก
ี ารและลำำ�ดับ
ั ความสำำ�คัญ
ั ด้้วย  สาระของถ้้อยคำำ� 

บ่่งบอกความเป็็นคนมีีความรัับผิิดชอบของครููใหญ่่ และที่่�น่า่ ชื่่�นชมคืือ ท่่านพููด
เรื่่� อ งการเข้้าไปช่่ ว ยเหลืือครููในกรณีี นัั ก เรีี ย นต้้องการความช่่ ว ยเหลืือ และ
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ยิ่่�งน่่าชื่่�นชมขึ้้�นไปอีีกเมื่่�อครููใหญ่่พููดเรื่่�องการศึึกษามีีหน้้าที่่�ช่่วยให้้คนพ้้นจาก

ความยากจน ที่่�เราเรีียกกัันว่่า ความยากจนข้้ามรุ่่�น ซึ่่�งก็็เข้้าใจได้้  เพราะตััว
ครููใหญ่่เองเป็็นคนแรกในครอบครััวที่่ไ� ด้้เรีียนมหาวิิทยาลััย โดยหนัังสืือ Teacher

Agency ยกคำำ�พููดของครููใหญ่่มายืืดยาวเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้� และผมตีีความว่่า ผู้้เ� ขีียน
หนัังสืือต้้องการสื่่�อว่่า ระบบนิิเวศทางสัังคมโดยรอบโรงเรีียนหรืือของนัักเรีียน
มีีอิิทธิิพลต่่อความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของครููด้้วย ที่่�ไม่่เพีียงต้้องการหนุุนให้้นัักเรีียน

บรรลุุผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�เท่่านั้้�น แต่่มุ่่�งผลระยะยาวและยิ่่�งใหญ่่ คืือปููพื้้�นฐานสู่่�

ชีีวิิตที่่�ดีี ซึ่่�งสะท้้อนความเชื่่�อว่่า การศึึกษามีีความหมายมากต่่ออนาคตของเด็็ก 
ครููใหญ่่พููดถึึงหลัักสููตร Curriculum for Excellence ว่่าไม่่ได้้เปลี่่�ยนแปลง

อะไรมาก เพราะเธอดำำ�เนิินการอยู่่�แล้้ว และ ความสามารถ (Capacity) 4 ด้้าน

ที่่�ระบุุในหลัักสููตร (คืือ 1. เป็็นผู้้เ� รีียนที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ (Successful Learner)
2. เป็็นบุุคคลที่่�มั่่�นใจตนเอง (Confident Individual) 3. เป็็นพลเมืืองที่่�มีค
ี วาม

รัั บ ผิิ ด ชอบ (Responsible Citizen) และ 4. เป็็ น ผู้้� ทำำ� ประโยชน์์ แ ก่่ สัั ง คม 
(Effective Contributor) นั้้�นไม่่ช่่วยอะไรในทางปฏิิบััติิ เพราะมัันเป็็นคำำ�กว้้างๆ
จัั บต้้องไม่่ได้้  เธอต้้องตีี ความทำำ�เป็็นแม่่แบบ (Template) สำำ�หรัับแนวทาง
ดำำ�เนิินการเพื่่� อเป้้าหมายดัังกล่่าว นี่่�คืือวาทกรรมที่่�สะท้้อนความเป็็นครููผู้้ก่
� อ
่ การ
ของครููใหญ่่

และยิ่่ง� เห็็นความเป็็นครููผู้้ก่
� อ
่ การของครููใหญ่่มากขึ้้�นไปอีีก เมื่่�อเธอพููดว่่า

หลัักสููตร Curriculum for Excellence ดีีมากที่่�ไม่่ระบุุรายละเอีียดว่่าต้้องสอน

คณิิตศาสตร์์กี่่�ชั่่�วโมง ภาษากี่่�ชั่่�วโมง ยกให้้ทางโรงเรีียนตััดสิินใจเอง ทำำ�ให้้มีี
ความยืืดหยุ่่�น

ผู้้�เขีียนหนัังสืือ Teacher Agency สรุุ ปข้้อค้้นพบจากวาทกรรมของครูู 

3 คน จากโรงเรีียนประถมในเมืืองว่่า สะท้้อนอิิทธิิพลของอายุุ และอิิทธิิพลของ
รุ่่�น คืือครููที่่�มีีประสบการณ์์ยาวนานมีีการสั่่�งสมวาทกรรมผ่่านประสบการณ์์ที่่�
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หลากหลาย ทำำ�ให้้มีีพลัังมุ่่�งสู่่�อนาคตได้้แข็็งแรงกว่่า มีีอิท
ิ ธิิพลต่่อพลัังกระทำำ�การ
ในปััจจุุบััน ส่่งผลออกมาให้้เห็็นว่่ามีีความเป็็นผู้้�ก่่อการสููง ครููผู้้�ก่่อการเหล่่านี้้�

มีีความเชื่่�อภายในตนไม่่ตรงกัับสััญญาณความต้้องการจากภายนอก (หมายถึึง
หลัักสููตร Curriculum for Excellence) เสีียทีีเดีียว ผมขอแสดงความชื่่� นชมว่่า
ครููสก็็อตแลนด์์มีวิี ิญญาณครููและมีีความเป็็นตััวของตััวเองสููงมาก 

วาทกรรมเกี่่�ยวกัับการศึึกษาในโรงเรีียนมััธยม
เริ่่�มจากวาทกรรมของผู้้บ
� ริิหารระดัับสููง (เขาใช้้คำำ�ว่่า Senior Manager)

คนหนึ่่�งของโรงเรีียนมััธยมชายเขา ผู้้�เริ่่�มอาชีีพครููในทศวรรษที่่� 1970s ที่่�เมื่่�อ
อ่่านวาทกรรมของท่่านแล้้วเห็็นชััดว่่า มีีความลึึกและสะท้้อนอุุดมการณ์์ความ
เป็็นครููที่่�สููงส่่งมาก 

ท่่ า นบอกว่่ า คุุ ณ ภาพการศึึ ก ษาของสก็็ อ ตแลนด์์ ต กต่ำำ� ลง สมัั ย ก่่ อ น

คนเข้้ามาเป็็นครููด้้วยอุุดมการณ์์ ด้้วยความรัักและเห็็นคุุณค่่าของความเป็็นครูู 

แต่่เวลานี้้�คนเข้้ามาเป็็นครููเพื่่� ออาชีีพหรืือการมีีงานทำำ�เพื่่� อหาเลี้้�ยงชีีพเป็็นหลััก 
กล่่าวใหม่่ว่่าสมััยก่่อนครููเข้้าสู่่�อาชีีพครููเพื่่� อเป็็นครูู  แต่่สมััยนี้้�ครููเข้้าสู่่�อาชีีพครูู

เพื่่� อเป็็นลููกจ้้าง สมััยก่่อนการศึึกษามุ่่�งพััฒนาความเป็็นมนุุษย์์หรืือมิิติิด้้านใน
ควบคู่่�ไปกัับการเรีียนวิิชา แต่่สมััยนี้้�เน้้นเรีียนวิิชา ละเลยการพััฒนามิิติิด้้านใน
สมััยก่่อนเชื่่�อกัันว่่าความก้้าวหน้้าของความเป็็นครููเป็็นกระบวนการบ่่มเพาะที่่�

เกิิ ด ขึ้้� น ช้้าๆ ค่่ อ ยๆ ยกระดัั บ ความรู้้� แ ละประสบการณ์์ ไ ปเป็็ น ขั้้� น ตอนช้้าๆ
กว่่าจะเป็็นครููเต็็มภาคภููมิิใช้้เวลาราวๆ 7 ปีี และอีีก 6 - 7 ปีี จึึงมีีความสามารถ

พอที่่�จะเป็็นผู้้ช่
� ่วยครููใหญ่่ แต่่เวลานี้้�ใช้้วิิธีเี รีียนลััดโดยเข้้าเรีียนในหลัักสููตร 3 ปีี
เพื่่� อเป็็นผู้้บ
� ริิหาร ฟัังคุ้้�นๆ นะครัับ
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ท่่านบอกว่่าสมััยก่่อนคนเข้้าไปเป็็นครููเพื่่� อเป็็นส่่วนหนึ่่�งของชุุมชนครูู 

หรืือครอบครััวครููในโรงเรีียน ซึ่่�งหมายความว่่า มุ่่�งหมายเข้้าไปใช้้ชีีวิิตร่่วมกััน
ช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกััน ซึ่่�งมิิติิดัังกล่่าวจางลงไปมากในปััจจุุบััน ทำำ�ให้้ผมสงสััยว่่า

กระบวนการ PLC - Professional Learning Community ได้้รัับการส่่งเสริิม
แค่่ไหน และมีีการใช้้งานแค่่ไหน ในระบบการศึึกษาของสก็็อตแลนด์์ ผมเพิ่่ง� ฟััง
เวทีีเสวนาออนไลน์์ “ล็็อกดาวน์์ไม่่ล็็อกการเรีียนรู้้�” บทเรีียนการจััดการเรีียนรู้้�

จากพื้้�นที่่�นวััตกรรมการศึึกษา จัังหวััดศรีีสะเกษ เมื่่�อวัันอาทิิตย์์ที่่� 22 จัังหวััด
ระยอง เมื่่�อวัันอาทิิตย์์ที่่� 29 สิิงหาคม  และจัังหวััดสตููล เมื่่�อวัันที่่� 5 กัันยายน

2564 ได้้เห็็นคุุณค่่าของกระบวนการ PLC ของครููและผู้้�บริิหารโรงเรีียนไทย
ในการหาวิิธีจั
ี ัดการเรีียนรู้้�แก่่นัก
ั เรีียนในสถานการณ์์โควิิด 19 ที่่�น่า่ ชื่่�นชมมาก 

อีีกประเด็็นหนึ่่�งที่่�ผู้้�บริิหารท่่านนี้้�พููดถึึงคืือเรื่่�องการเรีียนรู้้� ท่่านบอกว่่า

คนเราเรีียนรู้้�เพราะมีีความเจ็็บปวด (Pain) ที่่�เป็็นความเจ็็บปวดทางปััญญา
(Intellectual Pain) ครููจึึงต้้องมีีความกล้้าหาญที่่�จะบอกศิิษย์์ว่่าผลงานของเขา

ยัังไม่่ดีีพอ ครููจะช่่วยเหลืือให้้เขาพััฒนาหรืือปรัับปรุุงงานให้้บรรลุุคุุณภาพของ
การเรีียนรู้้�ระดัับสููงให้้จงได้้ ทำำ�ให้้ผมหวนระลึึกถึึงบทสนทนาของครููไทยกัับ
วิิทยากรอัังกฤษเรื่่�องครููกัับความสุุขของนัักเรีียนในห้้องเรีียน ที่่�ผมบัันทึึกไว้้ที่่�
1

www.gotoknow.org/posts/690252  ทั้้�งสาระของวาทกรรมของท่่านผู้้บ
� ริิหาร
ท่่านนี้้� และสาระในบล็็อก Gotoknow ข้้างต้้น บอกตรงกัันว่่า ครููต้้องมีีวิิธีก
ี าร

ให้้นัักเรีียนได้้เรีียนรู้้�จากความยากลำำ�บาก หรืือจากการสู้้�สิ่่�งยาก สมััยผมหนุ่่�มๆ
อายุุเลย 30 ไม่่กี่่�ปีี ศ.นพ.เสม พริ้้�งพวงแก้้ว สอนผมว่่า “ชีีวิิตที่่�ยากลำำ�บากเป็็น

ชีีวิิตที่่�เจริิญ” สำำ�หรัับท่่านที่่�สนใจเรื่่�องการเรีียนรู้้ที่่
� �เริ่่ม
� จากความน่่าเบื่่� อ ไปสู่่�การ
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เรีียนรู้้�ที่่�สนุุกเพลิิดเพลิิน ผมขอแนะนำำ�ให้้อ่่านบล็็อก ที่่� www.gotoknow.org/
posts/692023 ตรงข้้อ 6 มีีคำำ�แนะนำำ�สั้้�นๆ ให้้ไปอ่่านรายละเอีียดจากหนัังสืือ
ต้้นเรื่่�องได้้ 

ผู้้�บริิหารท่่ านนี้้�พููดเรื่่�องการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียน ว่่ าต้้องหนุุนให้้เข้้าสู่่�

มิิติิที่่� ลึึก เข้้าไปถึึ ง ระดัั บ จิิ ต วิิ ญ ญาณให้้ได้้ ต้้องไม่่ ห ยุุ ด อยู่่�แค่่ รู้้� ร ะดัั บ ผิิ ว เผิิ น
ซึ่่� งหมายความว่่ าต้้องช่่วยให้้นัักเรีียนมีีเป้้าหมาย และมีีความกล้้าหาญและ
มุุมานะเพื่่� อบรรลุุเป้้าหมายนั้้�น คำำ�ถามในหนัังสืือคืือครููจะเลืือกปล่่อยให้้นัักเรีียน

ได้้เรีียนรู้้�ระดัั บผิิวเผิิน พร้้อมกัับความรู้้�สึึกว่่าครููใจดีี หรืือจะเลืือกเคี่่� ยวกรำำ�

นัักเรีียนให้้บรรลุุการเรีียนรู้้�ในมิิติิที่่� ลึึกให้้ได้้ คำำ�ตอบของผมคืือ ครููสามารถ
เลืือกทั้้� ง สองอย่่ า งพร้้อมกัั น ได้้ ซึ่่� ง หมายความว่่ า นัั ก เรีี ย นได้้เรีี ย นสนุุ กด้้ว ย
และบรรลุุ ผ ลการเรีี ย นรู้้� ใ นมิิ ติิ ที่่� ลึึ ก ได้้ด้้วย อ่่ า นรายละเอีี ย ดได้้จากหนัั ง สืือ
ครููเพื่่� อศิิษย์์ สร้้างการเรีียนรู้้�สู่่�ระดัับเชื่่�อมโยง (https://www.scbfoundation.
2

com/stocks/14/file/16061988173lfnp14.pdf) และบัันทึึกชุุด สอนเสวนา

สู่่�การเรีียนรู้้�เชิิงรุุ ก  (https://www.gotoknow.org/posts/tags/สอนเสวนาสู่่�
3

การเรีียนรู้้�เชิิงรุุก)

จะเห็็ น ว่่ า  วาทกรรมของผู้้� บ ริิ ห ารของโรงเรีี ย นมัั ธ ยมชายเขามีีมิิติิ ที่่�

ลึึกมาก  แต่่วาทกรรมของครููในโรงเรีียนนี้้�อีีก  2 คน ต่่างออกไปมาก  เมื่่�อถาม
ว่่าการศึึกษามีีไว้้เพื่่� ออะไร ครููโมนิิกาตอบว่่า เพื่่� อการเรีียนรู้้� เพื่่� อช่่วยให้้เด็็กได้้

เรีียนรู้้� แต่่การเรีียนรู้้�ไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นเฉพาะในโรงเรีียน แท้้จริิงแล้้วคนเราเรีียนรู้้�

ในทุุกที่่� ทุุกเวลา เมื่่�อเริ่่�มเป็็นครููตนมุ่่�งสอนวิิชา แต่่ไม่่ช้้าก็็ตระหนัักว่่าต้้องให้้

2

3

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
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นัักเรีียนได้้เรีียนทัักษะทางสัังคมด้้วย รวมทั้้�งเรีียนทัักษะในการเรีียนรู้้� ครููต้้อง
มีีทัักษะในการช่่วยให้้นัักเรีียนได้้เรีียนรู้้� ฝึึกวิิ ธีีจััดระบบการเรีียนของตัั วเอง
วิิธีมี
ี ป
ี ฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้อื่่
� � น ให้้มีีมารยาท มีีทัักษะในการคิิด

แต่่ ครููเคท ให้้คำำ�ตอบ (ต่่อคำำ�ถามว่่า การศึึกษามีีไว้้เพื่่� ออะไร) ต่่างออก

ไปมาก ว่่าเป็็นการเตรีียมตััวเด็็กให้้สามารถทำำ�ในสิ่่�งที่่�เขาต้้องการทำำ�ได้้ เพื่่� อให้้
เด็็กมีโี อกาสเลืือกทำำ�สิ่่ง� ที่่�จะไม่่สามารถทำำ�ได้้หากไม่่ได้้รัับการศึึกษา ช่่วยให้้เด็็ก

มีีมุุมมองที่่�กว้้างขวางเกี่่�ยวกัับชีีวิิตและผู้้�คน รวมทั้้�งมีีมุุมมองต่่อสิ่่�งที่่�แตกต่่าง
หลากหลายที่่�นัก
ั เรีียนสามารถเลืือกทำำ�ได้้ในอนาคต
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เมื่่�อถามว่่าการศึึกษามีีเป้้าหมายเพื่่� อให้้นัักเรีียนผ่่านการทดสอบใช่่หรืือไม่่

ครููเคทตอบทัันควัันว่่าไม่่ใช่่ การศึึกษาต้้องมีีเป้้าหมายกว้้างกว่่านั้้�น แต่่การสอบ

ก็็มีค
ี วามหมายเป็็นเส้้นทางสู่่�การศึึกษาระดัับสููงขึ้้�นไป ผู้้เ� ขีียนหนัังสืือให้้ข้้อสัังเกต

ว่่า แม้้ครููเคทจะพููดรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับประสบการณ์์ในระบบการศึึกษาของตน
อย่่างมากมาย แต่่วาทกรรมของเธอไม่่สะท้้อนการใคร่่ครวญสะท้้อนคิิดระดัับลึึก
เกี่่�ยวกัับวิิชาชีีพครูู ต่่างจากวาทกรรมของผู้้บ
� ริิหารอย่่างมาก 

ข้้อสัังเกตสำำ�คััญคืือ ทั้้�งครููราเชลและครููเคท เข้้ามาเป็็นครููหลัังจากทำำ�งาน

อื่่�นมาก่่อน ซึ่่�งในสก็็อตแลนด์์มีค
ี รููแบบนี้้�น้้อยมาก ผู้้เ� ขีียนหนัังสืือ Teacher Agency
ให้้ข้้อสัังเกตว่่า ทีีมวิิจััยขอให้้ผู้้บ
� ริิหารโรงเรีียนเลืือกครููที่่�เอางานเอาการ เป็็นตััว

ของตััวเอง มาเข้้าโครงการ ได้้ครููที่่�เข้้ามาเป็็นครููหลัังผ่่านประสบการณ์์ทำำ�งานอื่่�น
มาก่่อนถึึง 3 คน ทำำ�ให้้เกิิดคำำ�ถามว่่า การได้้ผ่่านงานอื่่�นมาก่่อน อาจช่่วยสร้้าง
ความเป็็นครููผู้้ก่
� ่อการ

ครููซููซาน ที่่�โรงเรีียนริิมทะเลสาบ ก็็เคยทำำ�งานอื่่�นมาก่่อนเป็็นครูู มีีวาทกรรม

ผสมผสานระหว่่ า งถ้้อยคำำ� แฟชั่่� น สมัั ย ใหม่่ ตามหลัั กสูู ตร Curriculum for

Excellence (‘ส่่งเสริิมผู้้เ� รีียน’ ‘ให้้ทางเลืือก’ ‘ดููแลนัักเรีียนเป็็นรายคน’ ‘ครููเป็็น

ผู้้อำ
� ำ�นวยความสะดวก’ ‘ทัักษะเพื่่� อการดำำ�รงชีีวิิต’ ‘เพื่่� อพััฒนาเต็็มศัก
ั ยภาพ’) กัับ
ความเห็็นว่่าการศึึกษาในปััจจุุบัน
ั ได้้เปลี่่�ยนไปจากประสบการณ์์ในอดีีตของตนเอง
เธอกล่่าวว่่า การศึึกษาของสก็็อตแลนด์์ เอาใจใส่่นัก
ั เรีียนในฐานะปััจเจก

น้้อยลง มีีความเป็็นทางการ (Bureaucratic) มากขึ้้�น และมีีค่า่ ใช้้จ่่ายและบุุคลากร

ด้้านการบริิหารระดัับสููงเพิ่่�มขึ้้�น (Top Heavy) งบประมาณโดนตััดลดลง และ
เป็็นการตััดงบประมาณผิิดที่่� ความต้้องการงบประมาณอยู่่�ที่่�โรงเรีียนและห้้องเรีียน
ไม่่ ใ ช่่ ที่่� ร ะบบบริิ ห ารส่่ ว นกลาง การศึึ ก ษาจะมีี คุุ ณ ภาพดีี อ ยู่่�ที่่� ก ารส่่ ง เสริิ ม ให้้

เด็็กเรีียน และบทบาทนั้้�นอยู่่�ที่่�ครููธรรมดา ผู้้�มีีหน้้าที่่�สร้้างแรงบัันดาลใจต่่อเด็็ก 
ให้้อยากเรีียน หน้้าที่่�ครููอยู่่�ที่่�การสร้้างแรงบัันดาลใจมากกว่่าที่่�การสอนวิิชา

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

ครููซููซานมองว่่า ความเป็็นจริิงที่่�เกิิดขึ้้�น แตกต่่างจากทฤษฎีีที่่�ระบุุไว้้ใน

หลัักสููตร โดยระบุุว่่า การให้้ทางเลืือกและดููแลเป็็นรายคนนั้้�น ในทางปฏิิบััติิ
ทางเลืือกอยู่่�ที่่�ครูู ไม่่ใช่่ที่่นั
� ก
ั เรีียน นอกจากนั้้�น เธอยัังแสดงข้้อกัังขาว่่าที่่�หลัักสููตร
ระบุุ ให้้นัักเรีียนเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบการเรีียนรู้้�ของตนเองนั้้�น ในความเป็็นจริิง

นัักเรีียนรัับผิิดชอบได้้หรืือ ในเมื่่�อนัักเรีียนที่่�เรีียนเก่่งยัังเรีียกร้้องให้้ครููสอนแบบ

ถ่่ า ยทอดความรู้้�  ยิ่่� ง นััก เรีี ย นที่่� เ รีี ย นอ่่ อ นยิ่่� ง ไม่่ส ามารถรัั บ ผิิด ชอบตนเองได้้ 
เรื่่�องนี้้�ผมตีค
ี วามว่่า ครููซููซานเข้้าใจผิิด คิิดว่่าครููต้้องปล่่อยให้้นัักเรีียนรัับผิิดชอบ

การเรีียนรู้้�ของตนทัันทีี ไม่่ได้้มองว่่าเป็็นหน้้าที่่�ของครููที่่�ต้้องจััดกระบวนการ

เรีียนรู้้ที่่
� �สร้้างความสามารถในการรัับผิิดชอบการเรีียนรู้้ข
� องตน (Self-directed
Learning) ขึ้้�นมา สำำ�หรัับเป็็นปััจจััยหนุุนการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตของนัักเรีียน

มองอีีกมุม
ุ หนึ่่�ง ครููซููซานมีี Fixed Mindset เกี่่�ยวกัับเรื่่�อง Self-directed Learning
ครููซููซานบอกว่่า ตนสอนมากกว่่าที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อสอบ ข้้อสอบจึึงเป็็น

ต้้นเหตุุให้้นัักเรีียนได้้เรีียนรู้้แ
� คบ โดยที่่�ตััวเธอได้้เห็็นนัักเรีียนที่่�สอบไม่่ได้้เกรดเอ
แต่่เติิบโตไปเป็็นผู้้ใ� หญ่่ที่่�มีชี
ี วิี ิตที่่�ดีี  โดยที่่�สิ่่ง� ที่่�เกื้้�อหนุุนให้้นัักเรีียนพััฒนาไปเป็็น

คนดีี ประสบความสำำ�เร็็จในชีีวิิต ไม่่ปรากฏในตััววััดความสำำ�เร็็จของการศึึกษา
แต่่ก็็ไม่่ได้้หมายความว่่าเธอไม่่เอาใจใส่่ผลการสอบของศิิษย์์ โดยที่่�ตััวเธอเอง

ทำำ�ได้้ ไม่่มีปั
ี ญ
ั หา แต่่วิิถีีปฏิิบัติ
ั ิที่่�เน้้นผลสอบมีีผลต่่อพฤติิกรรมของครููโดยทั่่�วไป
ให้้สอนเพื่่� อสอบ ส่่งผลให้้นัักเรีียนได้้รัับการศึึกษาที่่�แคบ
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ผู้้เ� ขีียนหนัังสืือ Teacher Agency วิิเคราะห์์ว่่า ครููซููซานมีีบุุคลิิกส่่วนตััว 

ที่่� ช่่ ว ยให้้วิิ เ คราะห์์ ห ลัั กสูู ตรได้้อย่่ า งลึึ กซึ้้� ง จริิ ง จัั ง  ว่่ า ส่่ ว นไหนสอดคล้้องกัั บ
ความเชื่่�อของตน ส่่วนไหนขััดแย้้ง มีีทรััพยากรด้้านวาทกรรมที่่�ช่่วยให้้นโยบาย
ส่่วนไหนที่่�เหมาะสม ส่่วนไหนที่่�ไม่่ รวมทั้้�งมีีวาทกรรมที่่�ช่่วยสร้้างแรงขัับดััน

ภายในตนเอง สู่่�ความมีีลัักษณะของผู้้�ก่่อการ และมีีความสามารถประเมิิน
สถานการณ์์ที่่�กำำ�ลัังเผชิิญได้้เป็็นอย่่างดีี ส่่วนที่่�ไม่่ชััดคืือเธอได้้วาทกรรมด้้าน
การศึึกษาเหล่่านี้้�มาจากไหน

ครููซาร่่า แห่่งโรงเรีียนริิมทะเลสาบเช่่นกััน เล่่าที่่�มาที่่�ไปของความเป็็นคน

เอางานเอาการขยัันขัันแข็็งว่่าได้้มาจากพ่่อแม่่ตั้้�งแต่่ยัังเล็็ก  โดยพ่่อแม่่สอนให้้

ขยัันหมั่่�นเพีียรในการเรีียนหนัังสืือ ทั้้�งๆ ที่่�พ่่อเป็็นคนขัับรถบรรทุุกและแม่่เป็็น
พนัักงานเสิิร์ฟ
์ ในร้้านอาหาร แต่่ส่ง่ เสริิมให้้ลููกเรีียน ครููซาร่่านำำ�เอาคุุณค่่าเหล่่านี้้�
มาสอนลููกศิิษย์์ของตน ว่่าให้้ขยัันเรีียน อย่่าลอก  อย่่าทุุจริิต หรืือมีีพฤติิกรรม

เบี้้� ย วๆ บููดๆ หากมีี ปัั ญ หาอะไรให้้บอกครูู  ครููจะช่่ ว ย แต่่ ก็็ มีี นัั ก เรีี ย นที่่� ข อ
ไม่่ทำำ�งานส่่วนนั้้�นส่่วนนี้้� หรืือหลบเลี่่�ยงงาน ครููก็็ต้้องเข้้าไปเข็็น และพููดชี้้�ชวน

ให้้นัักเรีียนทำำ�งานเก็็บผลงานอย่่างเป็็นระเบีียบ ถึึงคราวต้้องสอบเพื่่� อเข้้าเรีียน
ขั้้�นต่่อๆ ไป ก็็จะผ่่านโดยง่่าย

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

“วาทกรรมและคำำ�ศััพท์ที่่
์ �สั่่�งสมไว้้ เป็็นพลัังสำำ�คััญ
ของการก่่อเกิิดความเป็็นผู้้�กระทำำ�การ
โดยปัั จจััยด้้านประสบการณ์์ชีวิ
ี ต
ิ วััยเยาว์์มีีพลัังมาก
และปัั จจััยด้้านอายุุ (Age Effect) และด้้านรุ่่�น
(Generation Effect) ก็็เด่่นชััด
นี่่�คืือทุุนวัฒ
ั นธรรม (Cultural Resources)
ของการเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู”

สะท้้อนการมีีทิศ
ิ ทางและเป้้าหมายชััดเจนในการทำำ�หน้้าที่่�ครููของครููซาร่่า

เมื่่�อได้้รัับคำำ�ถามว่่าประยุุกต์แ
์ นวทางตามที่่�พููดในชั้้�นเรีียนได้้อย่่างสบายใจใช่่ไหม 
คำำ�ตอบคืือใช่่ และในทีี มงานของวิิ ชาที่่� สอนก็็ ใช่่ แต่่ เมื่่�อถามขึ้้� นไปถึึ งระดัั บ

โรงเรีียน เธอก็็แสดงท่่าทีีลัังเล และในที่่�สุุดก็็เล่่าว่่า บางเรื่่�องเธอไม่่เห็็นด้้วยกัับ
แนวทางของโรงเรีียนแต่่ก็ต้้
็ องประนีีประนอม สะท้้อนว่่าการแสดงบทผู้้ก่
� ่อการ
ย่่อมขึ้้�นกัับระบบนิิเวศที่่�แวดล้้อมอยู่่�ด้้วย

ทีีมวิิจััยได้้คุุยกัับผู้้�บริิหารระดัับสููงท่่านหนึ่่�งของโรงเรีียนริิมทะเลสาบที่่�

เป็็นครููมาแล้้ว 33 ปีี ท่่านเคยเป็็นครููประจำำ�วิิชามาก่่อน แล้้วเลื่่�อนเป็็นครููแกนนำำ� 
(Principal Teacher) ท่่ า นบอกว่่ า การทำำ� หน้้าที่่� ค รููกัั บ ผู้้� บ ริิ ห ารใช้้หลัั กก าร

เหมืือนกัันคืือสร้้างความสััมพัันธ์์กัับผู้้�คน โดยแสดงความเอาใจใส่่ ไม่่ว่่ากัับ
เพื่่� อนครููหรืือกัับนัักเรีียน เมื่่�อนัักเรีียนเชื่่�อถืือ (Trust) ครูู เขาจะตั้้�งใจเรีียน และ
เรีียนได้้ผลดีี เรีียนสนุุก และเติิบโตเป็็นคนดีี

ท่่ านผู้้�บริิหารท่่ านนี้้�กล่่าวเปรีียบเทีี ยบอย่่างน่่าฟัังว่่ า สำำ�หรัับครููและ

ผู้้บ
� ริิหารโรงเรีียนแล้้ว ความรู้้�เกี่่�ยวกัับหลัักสููตร และความรู้้�อื่่�นๆ รวมทั้้�งงานที่่�

ทำำ�เปรีียบเสมืือนตัั วบ้้าน ส่่วนความสััมพัันธ์์เปรีียบเสมืือนฐานราก  แม้้จะมีี
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ความรู้้�ความสามารถสููงเพีียงไร หากฐานความสััมพัันธ์์ไม่่แข็็งแรง โครงสร้้าง

ทั้้�งหมดก็็พัังได้้โดยง่่าย ความเก่่งไม่่สำำ�คััญเท่่าปฏิิสััมพัันธ์์ เพราะความเชื่่�อหรืือ
ศรััทธาจะสร้้างแรงบัันดาลใจต่่ อการเรีียน และนัักเรีียนจะหาทางฝึึกทัักษะ
หรืือแก้้ปััญหาได้้เอง

วาทกรรมของผู้้� บ ริิ ห ารท่่ า นนี้้� บ อกความสำำ�คัั ญ ของปัั จ จัั ย ด้้านคน

ที่่� คน (ทั้้� งครููและนัักเรีียน) รู้้�สึึกว่่าตนมีีคุุณค่่า ครููรู้้�สึึกว่่าตนมีีคุุณค่่าในเรื่่�อง

การสอน สิ่่�งที่่�สอนจึึงไม่่สำำ�คััญเท่่ากัับวิิธีีสอน และการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ที่่�ดีีต่่อกััน
ซึ่่�งโรงเรีียนนี้้�มีบ
ี รรยากาศนี้้�มาเป็็นเวลานาน

สรุุป
ผลของการสััมภาษณ์์พููดคุุยและสัังเกตการทำำ�งานของครูู 6 คน ผู้้บ
� ริิหาร

3 คน ยืืนยัันว่่า วาทกรรมและคำำ�ศัพ
ั ท์์ที่่�สั่่�งสมไว้้ เป็็นพลัังสำำ�คััญของการก่่อเกิิด

ความเป็็นผู้้ก
� ระทำำ�การ โดยปััจจััยด้้านประสบการณ์์ชีวิี ิตวััยเยาว์์มีพ
ี ลัังมาก และ
ปััจจััยด้้านอายุุ (Age Effect) และด้้านรุ่่�น (Generation Effect) ก็็เด่่นชััด นี่่�คืือ

ทุุนวััฒนธรรม (Cultural Resources) ของการเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การของครูู นอกจากนั้้�น
ทุุนระบบนิิเวศ ในโรงเรีียนและในระบบการศึึกษาก็็มีอิ
ี ิทธิิพลเช่่นเดีียวกััน

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

“ระบบนิิเวศทางสัังคมโดยรอบโรงเรีียน
หรืือของนัักเรีียน มีีอิท
ิ ธิิพลต่่อความเป็็นผู้้�ก่่อการ
ของครููด้้วย ที่่�ไม่่เพีี ยงต้้องการหนุุนให้้นัักเรีียน
บรรลุุผลลััพธ์ก
์ ารเรีียนรู้้�เท่่านั้้�น แต่่มุ่่�งผลระยะยาว
และยิ่่�งใหญ่่ คืือปููพื้้� นฐานสู่่�ชีวิ
ี ต
ิ ที่่�ดีี
ซึ่่�งสะท้้อนความเชื่่�อว่่า การศึึกษามีีความหมายมาก
ต่่ออนาคตของเด็็ก”
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
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6

คุุณค่่าของ
ปฏิิสััมพัั นธ์ ์
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“PLC เป็็นเครืือข่่ายทางสัังคมของครูู
และหวัังว่่าจะเป็็นกลไกสร้้างปฏิิสััมพัั นธ์ ์
ทางสัังคม ที่่�จะทำำ�หน้้าที่่�ระบบนิิเวศ
ที่่�เอื้้�อต่่อการที่่�ครููจะพัั ฒนาตนเองเป็็นผู้้�ก่่อการ”

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

บัันทึึกชุุด เอื้้�อระบบนิิเวศ เพื่่�อครููเป็็นผู้้ก่
� ่อการ นี้้� ตีีความ (ไม่่ใช่่แปล) จากหนัังสืือ

Teacher Agency : An Ecological Approach (2015) เพื่่� อหนุุนการดำำ�เนิินการหลัักสููตร

ฐานสมรรถนะของไทย ให้้เป็็นหลัักสููตรที่่�มีค
ี รููเป็็น “ผู้้ร่� ่วมสร้้าง” (Co-creator) โดยขอย้ำำ�ว่่า

ผมเขีียนบัันทึึ กชุุดนี้้�แบบตีี ความสุุดๆ ในหลายส่่วนได้้เสนอมุุมมองของตนเองลงไปด้้วย
ท่่านผู้้อ่
� ่านจึึงพึึงอ่่านอย่่างมีีวิิจารณญาณ อย่่าเชื่่�อโดยง่่าย

บัันทึึกที่่� 6 นี้้� ตีีความจากบทที่่� 4 The Importance of Relationships
ในบัันทึึกที่่� 5 ได้้กล่่าวถึึงโครงสร้้างเชิิงวััฒนธรรมของระบบนิิเวศ ที่่�มีผ
ี ล

ต่่อความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของครูู ในบัันทึึกที่่� 6 นี้้�จะว่่าด้้วยโครงสร้้างเชิิงสัังคมหรืือ
เชิิงปฏิิสััมพัันธ์์ โดยขอย้ำำ�ว่่าสองปััจจััยนี้้�ในทางความเป็็นจริิงหรืือทางปฏิิบััติิ

แยกกัันไม่่ออก คล้้ายเส้้นด้้ายที่่�ฟั่่�นเข้้าด้้วยกัันเป็็นเกลีียวเชืือก หรืือเกาะเกี่่�ยว

เป็็นเนื้้�อเดีียวกััน ที่่�เรามัักพููดกัันติิดปากว่่าปััจจััยด้้านสัังคมวััฒนธรรม (Sociocultural) แต่่เพื่่� อความเข้้าใจเชิิงทฤษฎีีทีีมวิิจััยในโครงการ Teacher Agency
and Curriculum Change ได้้แยกออกมาพิิจารณาทีีละด้้าน

มีีผลงานวิิจัย
ั บอกว่่าความสััมพัน
ั ธ์์ของครููกัับคนในวิิชาชีีพอื่่�น รวมทั้้�งกัับ

คนโดยทั่่�วไปในชุุมชนที่่�ครููทำำ�งาน มีีผลช่่วยเพิ่่ม
� ่อการด้้านวิิชาชีีพ
� ความเป็็นผู้้ก่
(Professional Agency) ของครููอย่่างชััดเจน

อีีกผลงานวิิจััยบอกว่่าสมััยที่่�โรงเรีียนได้้รัับการสนัับสนุุนจากรััฐน้้อยกว่่า

สมัั ย นี้้� ม าก  แต่่ โ รงเรีี ย นได้้รัั บ แรงบีี บ คั้้� น ให้้ต้้องมีี ผ ลงานมากและดีี กว่่ า เดิิ ม 
วััฒนธรรมความร่่วมมืือช่่วยให้้โรงเรีียนได้้รัับการสนัับสนุุนจากสัังคม ทั้้�งด้้าน

การแลกเปลี่่�ยนความรู้้� และการสนัับสนุุนทรััพยากร ทำำ�ให้้ผมหวนระลึึกถึึง
เรื่่�องคล้้ายกัันในวงการศึึกษาไทยในปััจจุุบััน ที่่�มีีการรวมตััวกัันสู้้�วิิกฤติิโควิิด
เพื่่� อให้้นัักเรีียนได้้มีีการเรีียนรู้้�ที่่�ดีีใกล้้เคีียงกัับยามสถานการณ์์ปกติิ ที่่�เล่่าใน

เวทีี เ สวนา ที่่� จัั ด โดยคณะอนุุ ก รรมการด้้านการสื่่� อ สารและการมีี ส่่ ว นร่่ วม 

93

94

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

ในคณะกรรมการนโยบายพื้้�นที่่�นวััตกรรมการศึึกษา ใช้้ชื่่� อเวทีีว่่า ล็็อกดาวน์์
ไม่่ล็็อกการเรีียนรู้้� เมื่่�อวัั นอาทิิ ตย์์ที่่� 22 สิิงหาคม  2564 เสนอโดยโรงเรีียน
ลำำ�ปลายมาศพััฒนา และโรงเรีียนในพื้้�นที่่�นวััตกรรมการศึึกษาจัังหวััดศรีีสะเกษ

ซึ่่� งชมรายการยาวเกืือบสามชั่่� วโมงครึ่่� งได้้ที่่� https://www.youtube.com/
watch?v=6WGfSaVXOGQ

มีีผู้เ้� สนอทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับเรื่่�องโครงสร้้างเชิิงสัังคมมากมาย ผู้้เ� ขีียนหนัังสืือ

ชอบข้้อเสนอว่่า โครงสร้้างเชิิงสัังคมประกอบด้้วย (1) ส่่วนต่่างๆ ประกอบเข้้า

ด้้วยกััน (2) ปฏิิสัมพั
ั น
ั ธ์์ระหว่่างส่่วนต่่างๆ เหล่่านั้้�น และ (3) องค์์รวมที่่�ผุด
ุ บัังเกิิด
(Emerge) ขึ้้�น และ (4) คุุณสมบััติิที่่�ผุด
ุ บัังเกิิดขึ้้�นขององค์์รวมนั้้�น มีีข้้อสัังเกต
สำำ�คััญ 3 ประการเกี่่�ยวกัับโครงสร้้างเชิิงสัังคมตามแนวดัังกล่่าว คืือ

โครงสร้้างเชิิงสัังคมมีีคุณ
ุ สมบััติิที่่�ผุด
ุ บัังเกิิด เช่่น เกิิดพลัังอำำ�นาจ (Power)

เกิิดความไว้้เนื้้�อเชื่่�อใจ (Trust) ขี้้�นภายในระบบ และที่่�บางจุุดหรืือบางสมาชิิก

ของเครืือข่่าย ปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคมระหว่่างสมาชิิก  และจุุดที่่�อยู่่�ของสมาชิิกมีี

ผลต่่อพฤติิกรรม ท่่าทีี และเจตคติิของสมาชิิกผู้้นั้้
� �น และของระบบในภาพรวม 
โครงสร้้างทางสัังคมเป็็นสิ่่�งที่่�มีีอยู่่�จริิง และมีีอยู่่�ก่่อนที่่�สมาชิิกคนใดคน

หนึ่่�งเข้้าไปเกี่่�ยวข้้อง มีีเครืือข่่ายความสััมพัันธ์์ (Web of Relationship) ที่่�มีท่
ี ่าทีี

และผลประโยชน์์ของเครืือข่่าย และส่่งอิิทธิิพลต่่อพฤติิกรรมของสมาชิิก  หรืือ
กล่่าวได้้ว่่าเป็็นบริิบทที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมของบุุคคล

ความสัั มพัั น ธ์์ (Relationships) เป็็ น เสมืือนตัั วก ลางให้้ปัั จ จัั ย ด้้าน

วััฒนธรรมเข้้าไปแทรกหรืือกำำ�ซาบอยู่่�ในระบบสัังคม ที่่�เรีียกว่่า การแพร่่กระจาย
เชิิงวััฒนธรรม  (Cultural Diffusion) ซึ่่�งส่่งผลได้้หลายแนว  เช่่น ในโรงเรีียน
การที่่�ครููมีีความสััมพัน
ั ธ์์กัับภายนอก อาจส่่งผลให้้ครููเกิิดความไม่่พอใจสภาพที่่�

เป็็นอยู่่�ในโรงเรีียน มีีการท้้าทายวิิธีคิ
ี ด
ิ และวิิถีป
ี ฏิิบัติ
ั แ
ิ บบเดิิมๆ หรืืออาจเกิิดสภาพ
ที่่�การสานเสวนาอย่่างจริิงจัังในโรงเรีียน ช่่วยให้้ครููทำำ�ความเข้้าใจความหมาย
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ของนโยบายเกี่่�ยวกัับหลัักสููตรใหม่่ หรืือในทางตรงกัันข้้าม  ความสััมพัน
ั ธ์์แนวดิ่่ง�
และมีีลำำ�ดัับชั้้�น ในโรงเรีียนอาจปิิดกั้้�นการแพร่่กระจายของแนวคิิดใหม่่ๆ

สภาพความเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู จึึงน่่าจะไม่่ได้้ขึ้้�นกัับตััวครููเองเท่่านั้้�น

แต่่ มีีอิิทธิิพลจากปฏิิ สััมพัันธ์์กัับเพื่่� อนร่่วมวิิ ชาชีีพเข้้ามาเกี่่�ยวข้้องด้้วย และ
เราจะทำำ�ความเข้้าใจในบัันทึึกที่่� 6 นี้้�

เครืือข่่ายวิิชาชีีพของครูู
นี่่�คืือเรื่่�อง PLC - Professional Learning Community นั่่�นเอง แต่่เขา

ตีี ค วามสู่่�ความหมายหรืือคุุ ณค่่ า ที่่� ลึึ ก และกว้้างขวางกว่่ า ในบ้้านเรามาก 
โดยคุุณค่่าที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือ การขยายขอบฟ้้าของการรัับรู้้�ของครูู พููดง่่ายๆ ว่่า
ช่่วยให้้ครููเป็็นคนที่่�กว้้างขึ้้�น ผ่่านโอกาสเข้้าถึึงความรู้้�จากแหล่่งต่่างๆ รวมทั้้�ง

ช่่วยสร้้างความไว้้เนื้้�อเชื่่�อใจ (Trust) ระหว่่างกัันในโรงเรีียน แต่่ผู้เ้� ขีียนหนัังสืือ

Teacher Agency ก็็บ่่นว่่ารายงานการวิิจััยเกี่่�ยวกัับเรื่่�อง PLC ไม่่ค่่อยมีีคนโยง
เข้้าหาความเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู ที่่�โยงก็็อ้้อมๆ ผ่่านเป้้าหมายเพื่่� อให้้ครููเป็็น
ผู้้�นำ�ก
ำ ารเปลี่่�ยนแปลง ผมไม่่เคยได้้ทราบว่่ามีีงานวิิจััยเชิิงลึึกจากกิิจกรรมนี้้�ที่่�
เกิิดขึ้้�นจริิงในวงการศึึกษาไทยเลย

เอกสารงานวิิจััยเกี่่�ยวกัับกิิจกรรม PLC มองตรงกัันว่่า PLC มีีเป้้าหมาย

เพื่่� อการสร้้างคุุณค่่าร่่วม สร้้างความรัับผิิดชอบร่่วมกััน การทบทวนสะท้้อนคิิด
ตั้้�งคำำ�ถามเชิิงวิิชาชีีพร่่วมกััน ความร่่วมมืือ และการเรีียนรู้้�รายบุุคคลและร่่วม

กัันเป็็นกลุ่่�ม จะเห็็นว่่า เขามองลึึกกว่่า หรืือมองเลยการใช้้ PLC เป็็นเครื่่�องมืือ
ยกระดัั บ ผลลัั พ ธ์์ก ารเรีี ย นรู้้� ข องนัั ก เรีี ย น ไปสู่่�มิิ ติิ เ ชิิ ง ลึึ ก  แต่่ ผู้้� เ ขีี ย นหนัั ง สืือ
Teacher Agency ก็็ยัังบ่่นว่่ายัังมองไม่่เชื่่�อมโยงพอ

95

96

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

ผู้้�เขีียนหนัังสืือ Teacher Agency มอง PLC เป็็นเครืือข่่ายทางสัังคม

ของครูู และหวัังว่่าจะเป็็นกลไกสร้้างปฏิิสัมพั
ั น
ั ธ์์ทางสัังคม ที่่�จะทำำ�หน้้าที่่�ระบบ
นิิเวศที่่�เอื้้�อต่่อการที่่�ครููจะพััฒนาตนเองเป็็นผู้้ก่
� ่อการ

แต่่ก็็มีผู้
ี เ้� ตืือนว่่า ต้้องอย่่าหลงโมเมว่่า PLC จะก่่อผลไปทางด้้านดีี (เกิิด

การพััฒนาโรงเรีียน พััฒนานัักเรีียน พััฒนาครูู) เท่่านั้้�น ในบางกรณีีอาจเกิิดผล

ในทางตรงกัันข้้ามก็็ได้้ รวมทั้้�งเคยเกิิดกรณีีตััวอย่่างในอัังกฤษ ที่่�มีวี ง PLC ของครูู 
ทำำ�ให้้ครููรวมตััวกัันหลีีกเลี่่�ยง ต่่อต้้าน การปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดรายละเอีียด
บางส่่วนในหลัักสููตรแห่่งชาติิ เพราะครููเห็็นพ้้องกัันว่่า ข้้อกำำ�หนดนั้้�นก่่อผลร้้าย

ต่่อการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียน เรื่่�องแบบนี้้�ในประเทศไทยก็็น่่าจะมีี แต่่เข้้าใจว่่า
ครููคงจะทำำ�กัันอย่่างลัับๆ ไม่่เปิิดเผย เข้้าลัักษณะไม่่ปฏิิบััติิตาม  แต่่ไม่่โต้้แย้้ง
ตามวััฒนธรรมไทย

นอกจากนั้้�น PLC ยัังอาจนำำ�ไปสู่่�ความขััดแย้้ง ความไม่่เห็็นพ้้อง ในกลุ่่�ม

สมาชิิก  รวมทั้้�งอาจก่่อผลร้้ายในลัักษณะที่่�เกิิดอาการว่่าตามๆ กััน เออออตาม

กัันหมด ความเห็็นของคนส่่วนน้้อยไม่่ได้้รัับการรัับฟััง ที่่�เรีียกว่่า Group Think
ไม่่เป็็นเครื่่�องมืือให้้เกิิดปััญญาอย่่างแท้้จริิง
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อีีกอัันตรายหนึ่่�งของ PLC คืือ นำำ�ไปสู่่�ปรากฏการณ์์ “วิิชาชีีพนิิยม” หรืือ

“พวกพ้้องนิิยม” (Occupational Ethnocentrism) คืือนำำ�ไปสู่่�การคิิดเหมืือนๆ
กัั น หมด และมุ่่�งผลประโยชน์์ ข องกลุ่่�มตนเท่่ า นั้้� น  ซึ่่� ง จะส่่ ง ผลต่่ อ ต้้านการ

เปลี่่�ยนแปลง ผลด้้านลบเหล่่านี้้�เป็็นข้้อเตืือนใจให้้ระมััดระวััง ว่่าการรวมตััวกััน

ทางสัังคมนั้้�น มีีได้้ทั้้�งผลดีีและผลร้้าย สภาพดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นในวงการศึึกษาไทย
ในแง่่มุม
ุ ใดบ้้าง ท่่านผู้้อ่
� ่านโปรดใช้้วิิจารณญาณเอาเอง

เขาบอกว่่า PLC จะก่่อคุุณค่่าแค่่ไหน ขึ้้�นกัับคุุณภาพของปฏิิ สััมพัันธ์์

ภายในเครืือข่่าย และผมขอเพิ่่�มว่่า ขึ้้�นกัับคุุณภาพของคำำ�ถาม  และข้้อมููลจาก
การปฏิิบัติ
ั ิจริิง ที่่�เอามาตีีความและใคร่่ครวญร่่วมกัันอย่่างประณีีตละเอีียดลออ
โดยมีีข้้อมููลเชิิงทฤษฎีีเข้้ามาช่่วยการใคร่่ครวญสะท้้อนคิิด

ประเด็็นสำำ�คััญยิ่่�งที่่�เอ่่ยไว้้ในหนัังสืือ Teacher Agency คืือ วง PLC ที่่�มีี

ความไม่่เป็็นทางการสููง จะประสบความสำำ�เร็็จมากกว่่าวงที่่�มีค
ี วามเป็็นทางการ
สููง ประเด็็นนี้้�ในประเทศไทยเห็็นได้้ชััดเจน ว่่าวง PLC ที่่�มุ่่�งทำำ�ตามคำำ�สั่่�งของ
หน่่วยเหนืือจะเป็็น PLC แห้้งๆ ไร้้วิิญญาณ  ไร้้ปััญญา ไร้้ผล และไม่่ต่่อเนื่่� อง
เขาบอกว่่า โรงเรีียนที่่�มีบ
ี รรยากาศไม่่เป็็นทางการ หรืือความสััมพัน
ั ธ์์แนวราบสููง

จะมีีโอกาสเกิิดเครืือข่่าย PLC ที่่�มีีคุุณภาพสููงกว่่า หนัังสืือ Teacher Agency
ไปไกลถึึงขนาดสรุุปว่่า การสื่่�อสารแบบสั่่�งการจากเบื้้�องบน และมีีขั้้�นตอนการ
บัังคัับบััญชาสููง เป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิรููปเชิิงนโยบาย

โดยสรุุ ป วง PLC มีีประโยชน์์ต่่อครููในด้้านช่่วยเอื้้�อให้้ครููพััฒนาความ

มั่่� น ใจในการประกอบวิิ ช าชีี พ ครููยิ่่� ง ขึ้้� น เพิ่่� มทัั ก ษะการสื่่� อ สาร การต่่ อ รอง

การบรรลุุข้้อตกลง ช่่วยให้้ครููได้้เปลี่่�ยนความเชื่่�อเก่่าๆ ที่่�ล้้าสมััยหรืือผิิดพลาด
ไปแล้้ว เพิ่่�มทัักษะด้้านการสานเสวนาเพื่่� อสร้้างสรรค์์ (Generative Dialogue)

ฝึึกการตีีความหาความหมายหรืือคุุณค่่า และฝึึกพััฒนาความสามารถในการ
คิิดอย่่างซัับซ้้อนเกี่่�ยวกัับงานของตนเอง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� เมื่่�อต้้องเผชิิญสิ่่ง� ที่่�
ไม่่คุ้้�นเคยมาก่่อน
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สำำ�หรัับประเทศไทย เรายัังต้้องการข้้อมููลหลัักฐาน ว่่า PLC ก่่อคุุณค่่า

ข้้างต้้นแค่่ไหน อย่่างไร รวมทั้้�งคำำ�ถามว่่าการมีี PLC มีีผลต่่อความไว้้เนื้้�อเชื่่�อใจ

ระหว่่ างกัั นของครูู การทำำ�งานเป็็นทีี มของครูู  ความตั้้� งใจหรืือทุ่่�มเททำำ�งาน
ของครูู หรืือไม่่ แค่่ไหน อย่่างไร นี่่�คืือโจทย์์วิิจััยที่่�สำำ�คััญยิ่่�งต่่อวงการศึึกษาไทย

ความสััมพัั นธ์กั
์ ับความเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู
เป็็นที่่�รู้้กั
� น
ั ว่่า ความสััมพัน
ั ธ์์มีส่
ี ว่ นสร้้างหรืือยัับยั้้�งความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การของ

บุุคคล ในที่่�นี้้เ� ขาศึึกษาครููจาก 2 โรงเรีียนมััธยมในเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาเดีียวกััน

ของสก็็อตแลนด์์ เพื่่� อให้้ได้้เห็็นจากเรื่่�องจริิง โดยครููในสองโรงเรีียนนี้้�ไม่่แตกต่่าง

กัันในมิิติิด้้านอดีีตหรืือประสบการณ์์ชีวิี ิต แต่่พฤติิกรรมด้้านความเป็็นผู้้ก่
� ่อการ
แตกต่่ างกัันมาก ซึ่่�งหมายถึึ งพฤติิ กรรมการตอบสนองต่่ อสถานการณ์์ใหม่่ที่่�

ท้้าทาย คืือการประกาศใช้้หลัักสููตรใหม่่ (Curriculum for Excellence) แตกต่่าง
กัันมากอย่่างเห็็นได้้ชััด โดยที่่�สภาพทางกายภาพของโรงเรีียนคืืออาคารและ
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในการทำำ�งานของโรงเรีียนทั้้�งสอง เท่่าเทีียมกััน แต่่ที่่�

แตกต่่างกัันคืือความสััมพัน
ั ธ์์ ทั้้�งภายในโรงเรีียนและความสััมพัน
ั ธ์์กับ
ั ภายนอก
โรงเรีียน

ครููในทั้้�งสองโรงเรีียนได้้รัับการร้้องขอให้้ทำำ�แผนที่่�ความสััมพัน
ั ธ์์ของตน

อย่่างละเอีียด ทั้้�งด้้านทิิศทาง (ทางเดีียว หรืือสองทาง กลัับไปกลัับมา) ความถี่่�

และความแนบแน่่น หลัังจากเอาแผนที่่�ความสััมพัันธ์์มาวิิเคราะห์์ ทีีมวิิจััยจะ

ตามไปสััมภาษณ์์ครููแต่่ละคนเพื่่� อตรวจสอบข้้อค้้นพบ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเพื่่� อ
ตรวจสอบว่่ามีีผลต่่อการแสดงบทผู้้ก่
� อ
่ การอย่่างไร เช่่น ช่่วยให้้เข้้าถึึงทรััพยากร
ด้้านสัังคม และด้้านวััฒนธรรม 
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ความเหมืือน (ของครูู)
ครููสามในสี่่� ค น เคยทำำ� งานอื่่� นก่่ อ นมาเป็็ น ครูู ซึ่่� ง ช่่ ว ยให้้สามารถดึึ ง

ประสบการณ์์อื่่�นมาใช้้ในการทำำ�หน้้าที่่�ครูู  ครููทุุกคนตั้้�งใจทำำ�หน้้าที่่�ครููสููงมาก 
ใช้้เวลาช่่ ว งเย็็ น และบางกรณีี ช่่ ว งวัั น หยุุ ด สุุ ด สัั ป ดาห์์ เ ตรีี ย มงานและตรวจ

การบ้้านนัักเรีียน ทุุกคนร่่วมกิิจกรรมอาสาสมััครของโรงเรีียนอย่่างจริิงจััง และ

ในหลากหลายบทบาท ทุุกคนเคยทำำ�หน้้าที่่� ผู้้�นำ�ริ
ำ ิเริ่่�มพััฒนาวิิ ธีีจััดการเรีียน
การสอนแนวใหม่่ ทุุกคนเคยร่่วมกิิจกรรมการพััฒนาทั้้�งโรงเรีียน เช่่น บางด้้าน

ของหลัั กสูู ตร รวมทั้้� ง เคยเข้้าร่่ วม คณะทำำ� งานระดัั บ ชาติิ เ พื่่� อ พัั ฒ นาระบบ
ประเมิิน และพััฒนาหลัักสููตร

ทุุกคนมุ่่�งมั่่�นทำำ�หน้้าที่่�เป็็นครููสอนในชั้้�นเรีียน ไม่่สนใจการเลื่่�อนไปทำำ�

หน้้าที่่�บริิหาร ครููคนหนึ่่�งเคยทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�นำ�ำ สายวิิชาชั่่�วคราวและพบว่่าไม่่ชอบ
อีีกคนหนึ่่�งอยู่่�ระหว่่างหลีีกเลี่่�ยงการชัักชวนให้้ไปทำำ�หน้้าที่่�บริิหาร ชััดเจนว่่าครูู

ทั้้� งสี่่�ท่่านนี้้�ชอบปฏิิ สััมพัันธ์์กัับศิิษย์์ในชั้้� นเรีียน และสื่่�อว่่ าตนชอบทำำ�หน้้าที่่�
พััฒนาเด็็กอย่่างบููรณาการ (Whole Child) ไม่่ใช่่แค่่ทำำ�หน้้าที่่�ถ่่ายทอดความรู้้�

ครููทุุกคนจััดการเรีียนการสอนอย่่างผสมผสาน นัักเรีียนเป็็นศููนย์์กลาง

เน้้นการเสวนา และเน้้นการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก  (Active Learning) ใจของครููทุุกคน

จดจ่่อที่่�ผลการเรีียนของศิิษย์์ โดยที่่�ไม่่ได้้เน้้นเฉพาะผลสอบ แต่่เน้้นการพััฒนา
คนทั้้�งคน หรืือทุุกด้้าน โดยเน้้นพััฒนาความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับนัักเรีียนในฐานะ
เพื่่� อนมนุุษย์์ด้้วยกััน

ที่่�จริิงยัังมีีเรื่่�องราวด้้านดีีหรืือด้้านบวกของครููทั้้� งสี่่�อีีกมาก ที่่�อ่่านแล้้ว

น้ำำ�ตาคลอ แต่่เหรีียญย่่อมมีีสองด้้านเสมอ
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ด้้านลบที่่�ครููทั้้�งสี่่�มีเี หมืือนๆ กััน คุ้้�ยยากหน่่อย แต่่ทีีมวิิจัย
ั ผู้้เ� ขีียนหนัังสืือ

Teacher Agency ที่่�นำ�ำ โดยศาสตราจารย์์ Mark Priestley ก็็บอกว่่าครููทั้้�งสี่่�ต่่าง
ก็็ถููกวััฒนธรรมการศึึกษาหล่่อหลอมในด้้านปณิิธานและเป้้าหมาย เช่่น แม้้ว่่า

ครููทั้้�งสี่่�จะแสดงท่่าทีีไม่่เห็็นด้้วยกัับความรัับผิิดรัับชอบ (Accountability) ผ่่าน

ผลสอบ แต่่วาทกรรมของครููก็็ตกอยู่่�ในวััฒนธรรมนั้้�น เช่่น มีีการให้้ความเห็็น
ตรงกัันในทั้้�งสองโรงเรีียน ว่่าไม่่ถููกต้้องหากให้้นัักเรีียนเข้้าสอบโดยไม่่มั่่�นใจว่่า

เด็็กจะสอบผ่่าน เป็็นวาทกรรมที่่�สะท้้อนว่่าการศึึกษาได้้เปลี่่�ยนจากเอาใจใส่่
ความต้้องการ (Needs) ของนัักเรีียน หัันไปเอาใจใส่่ผลการสอบ (Performance)
ของนัักเรีียน และเปลี่่�ยนจากเน้้นให้้โรงเรีียนทำำ�เพื่่� อนัักเรีียน เปลี่่�ยนเป็็นเน้้นให้้
นัักเรีียนทำำ�เพื่่� อโรงเรีียน ฟัังให้้ดีีๆ จะรู้้�สึึกว่่าคุ้้�นๆ

ผู้้�เขีียนหนัังสืือ Teacher Agency สรุุ ปว่่าการตััดสิินใจของครููในสอง

โรงเรีียนนี้้�มีีลัักษณะเน้้นเพื่่� อความอยู่่�รอด มากกว่่าเน้้นปณิิธานความมุ่่�งมั่่�น
ระยะยาว โดยที่่�คำำ�นี้้ม
� าจากคำำ�พููดของตััวครููเอง

ความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของครููมีีพลัังมาจาก 3 มิิติิ ดัังระบุุไว้้ในบัันทึึกที่่� 1 คืือ

(1) การสั่่�งสมประสบการณ์์และการเรีียนรู้้�จากการปฏิิบััติิงานที่่�ผ่่านมาของครูู 

(Iterational Dimension) (2) การตััดสิินใจลงมืือปฏิิบัติ
ั ิหรืือไม่่ปฏิิบัติ
ั ิของครูู ณ 
จุุดของการดำำ�เนิินการ (Practical-evaluative Dimension) และ (3) การมอง

หรืือคาดการณ์์ไปในอนาคตของครูู (Projective Dimension) เห็็นได้้ชััดเจนว่่า
ครููทั้้�งสี่่�ท่า่ นในสองโรงเรีียนนี้้�ได้้รัับผลกระทบจากวััฒนธรรมความรัับผิิดรัับชอบ

(Accountability) และการเน้้นผลงาน (Performativity) ทำำ�ให้้มิิติิด้้านการ
คาดการณ์์อนาคตลดทอนความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของครูู 

ข้้อค้้นพบของทีีมวิิจัย
ั คืือ ระดัับความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การของครููในสองโรงเรีียน

นี้้�แตกต่่างกัันมาก เราจะได้้เรีียนรู้้�สาเหตุุจากตอนต่่อไปของบัันทึึกนี้้�
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โรงเรีียนมััธยมชายเขา
ในตอนที่่�แล้้วได้้เสนอว่่าครููในสองโรงเรีียนนี้้�มีป
ี ณิิธานความมุ่่�งมั่่�นทั่่�วไป

(General Aspiration) ทั้้�งด้้านบวกและด้้านลบเหมืือนๆ กััน แต่่ผลการวิิจัย
ั พบว่่า

มิิติิด้้านการมองหรืือคาดการณ์์ไปในอนาคตของครูู  (Projective Dimension)
ซึ่่�งเป็็น 1 ใน 3 มิิติข
ิ องความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การ ทำำ�งานต่่างกัันในครููของสองโรงเรีียนนี้้�

โดยมีีข้้อจำำ�กััดในครููของโรงเรีียนมััธยมชายเขา เมื่่�อตีีความจากวาทกรรมของ
ครููทั้้�งสอง

ข้้อมูล
ู จากงานวิิจัย
ั บอกว่่า ผู้้บ
� ริิหารระดัับสููงของทั้้�งสองโรงเรีียนเข้้าถึึงง่่าย

และให้้การสนัับสนุุนแก่่ครููเป็็นอย่่างดีี และครููทั้้�งสองก็็เป็็นคนสู้้ค
� วามเสี่่�ยงพอๆ

กัันกัับครููในโรงเรีียนมััธยมริิมทะเลสาบ และบรรยากาศการทำำ�งานในเรื่่�องการ
มีีความเสี่่�ยงก็็พอๆ กััน แต่่สิ่่�งที่่�ต่่างกัันอย่่างเห็็นได้้ชััดคืือ ระบบความสััมพัันธ์์

ที่่�โรงเรีียนมััธยมชายเขา ความสััมพัน
ั ธ์์อย่่างเป็็นทางการ มีีลัักษณะเป็็น

แนวดิ่่�ง ทั้้�งโดยผู้้บ
� ริิหารและในสาขาวิิชา โครงสร้้างที่่�เป็็นทางการจััดสะท้้อนอยู่่�

ในการประชุุมครูู  และการประชุุมหััวหน้้าสาขาวิิชาทุุกสััปดาห์์กัับฝ่่ายบริิหาร

การประชุุมครููทั้้�งหมดมีีลัักษณะเป็็นการให้้ข้้อมููลข่่าวสารแบบสื่่�อสารทางเดีียว 
มีีโอกาสเสวนากัันน้้อยมาก การสื่่�อสารแนวราบระหว่่างสาขาวิิชามีีน้้อยมาก 
และหััวหน้้าสาขาวิิชามีีการประชุุมกัับฝ่่ายบริิหารทุุกสัป
ั ดาห์์ในลัักษณะรัับข้้อมูล
ู
ข่่าวสารมาบอกครููอีีกต่่อหนึ่่�ง และมัักพููดกัันเรื่่�องปััญหาประจำำ�วััน เช่่น เรื่่�อง
ปััญหาความประพฤติิของนัักเรีียน

ที่่� ชัั ด เจนอีี ก อย่่ า งหนึ่่� ง คืือ กิิ จ กรรมเชิิ ง พัั ฒ นาที่่� เ คยมีี ใ นอดีี ต เช่่ น

การทบทวนงานประจำำ�ปีีเพื่่� อหาประเด็็นที่่�ต้้องพััฒนา ได้้หายไป เพราะไม่่มีเี วลา
โดนงานที่่�เป็็นปััญหาเร่่งด่่วนเอาเวลาไปหมด ครููทั้้�งสองคนอึึดอััดใจที่่�ไม่่มีโี อกาส
ได้้ทำำ�ตามปณิิธานความมุ่่�งมั่่�นส่่วนตััวของตน
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เมื่่�อหลัักสููตรใหม่่ Curriculum for Excellence เข้้ามา ไม่่มีก
ี ารจััดประชุุม

เสวนาหาคุุณค่่าของหลัักสููตรใหม่่นี้้� โดยที่่�ครููบอกว่่าหากครููมีีแนวคิิดใหม่่ๆ ก็็

ต้้องเสนอขึ้้�นไปตามลำำ�ดัับขั้้�น มุุมมองของครููเรื่่�องปฏิิสััมพัันธ์์ภายในโรงเรีียนนี้้�
สนัับสนุุนโดยวาทกรรมของผู้้บ
� ริิหารที่่�ได้้จากการสััมภาษณ์์และตีีความลึึกๆ

ทีีมวิิจััยสรุุปว่่า ครููทั้้�งสองของโรงเรีียนมััธยมชายเขามีีมิติ
ิ ิด้้านการสั่่�งสม

ประสบการณ์์ และด้้านการมองหรืือคาดการณ์์ไปในอนาคต ของความเป็็น
ผู้้ก่
� ่อการ แต่่ไม่่สามารถแสดงความเป็็นผู้้ก่
� ่อการได้้ เพราะมิิติิด้้านการตััดสิินใจ
ลงมืือปฏิิบััติิ ถููกปิด
ิ กั้้�นโดยปฏิิสััมพัันธ์์ที่่�ไม่่เอื้้�อ
โรงเรีียนมััธยมริิมทะเลสาบ

บรรยากาศการตอบสนองของครููและผู้้� บ ริิ ห ารของโรงเรีี ย นมัั ธ ยม

ริิมทะเลสาบ แตกต่่างจากที่่�โรงเรีียนมััธยมชายเขาอย่่างสิ้้�นเชิิง ที่่�นี่่�ทั้้�งครููและ
ผู้้บ
� ริิหารมีีความกระตืือรืือร้้น และความมั่่�นใจที่่�จะนำำ�หลัักสููตรใหม่่ Curriculum
for Excellence มาใช้้ประโยชน์์

ที่่� ม าของความเป็็ น ครููผู้้� ก่่ อ การของครููในโรงเรีี ย นนี้้�  ตีี ค วามได้้จาก

คำำ�บอกเล่่าของครููที่่� สะท้้อนวัั ฒนธรรมส่่งเสริิมนวัั ตกรรม  และการกล้้าเสี่่�ยง
กล้้าลอง รวมทั้้�งวััฒนธรรมของการแลกเปลี่่�ยน โดยคำำ�บอกเล่่าของผู้้�บริิหารก็็

ช่่วยยืืนยัันว่่าเมื่่�อมีีการลองริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ใหม่่ๆ แต่่ล้้มเหลว  ครููไม่่ถููกตำำ�หนิิ
หรืือลงโทษ แต่่ได้้รัับการสนัับสนุุนให้้ลองใหม่่

ครููเล่่าว่่า ผู้้บ
� ริิหารไม่่ทำ�ตั
ำ วั เป็็นผู้้บั
� งั คัับบััญชา แต่่ทำ�ตั
ำ วั เป็็นเพื่่� อนร่่วมงาน

และเป็็นครููคนหนึ่่�ง สะท้้อน “วััฒนธรรมเพื่่� อนร่่วมงาน” (Collegial Culture)

ในโรงเรีียนนี้้� ตรงนี้้�ต้้องทำำ�ความเข้้าใจให้้ดีี เพราะจริิงๆ แล้้วผู้้บ
� ริิหารในโรงเรีียน
มััธยมชายเขาก็็เป็็นคนที่่�เข้้าถึึงง่่าย และให้้การสนัับสนุุนในฐานะเพื่่� อนร่่วมงาน
และมีีจิิตวิิญญาณที่่�เห็็นแก่่นัักเรีียน ความแตกต่่างอยู่่�ที่่�โครงสร้้างทางสัังคม
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ของโรงเรีียน โดยที่่�จุุดเด่่นของโรงเรีียนมััธยมริิมทะเลสาบคืือ (1) ความสััมพัน
ั ธ์์

ที่่�ไม่่เป็็นทางการในสาขาวิิชา และระหว่่างสาขาวิิชา ก่่อให้้เกิิดความไว้้วางใจต่่อกััน
ในระดัับสููงมาก  (2) ฝ่่ายบริิหารจงใจสร้้างความสััมพัันธ์์แบบเอื้้�อเฟื้้� อต่่อกััน

ระหว่่างผู้้บ
� ริิหารกัับครูู  ระหว่่างครููกัับครูู  ระหว่่างครููกัับนัักเรีียน และระหว่่าง
นัักเรีียนด้้วยกััน

จุุดแข็็งอีีกอย่่างหนึ่่�งคืือระบบเข้้าสัังเกตชั้้�นเรีียนซึ่่�งกัันและกััน (Peer

Observation) เพื่่� อช่่วยให้้ข้้อสัังเกตป้้อนกลัับให้้เพื่่� อนครููพััฒนาการสอนขึ้้�นไป

เรื่่�อยๆ ที่่�มีก
ี ารริิเริ่่ม
� กัันขึ้้�นเองในหมู่่�ครููเมื่่�อประมาณ 5 ปีี มาแล้้ว มีีความเข้้มแข็็ง
ขึ้้�นเรื่่�อยๆ และผู้้�บริิหารก็็เข้้าร่่วมด้้วย ในขณะที่่�ระบบนี้้�อ่่อนแอลงในโรงเรีียน
มััธยมชายเขา จนแทบไม่่มีเี ลยในช่่วงของการวิิจััย

อีีกจุุดแข็็งหนึ่่�งคืือความสััมพัันธ์์กัับภายนอกโรงเรีียน การที่่�มีค
ี รููออกไป

ทำำ�งานเชิิงพััฒนาบางเรื่่�องของการศึึกษาร่่วมกัับองค์์กรภายนอก ทำำ�ให้้ครููเหล่่านั้้�น

นำำ�เอาความรู้้�ความเข้้าใจใหม่่ๆ กลัับมาแลกเปลี่่�ยนแก่่เพื่่� อนครููในโรงเรีียน
ผมตีีความว่่า เป็็นการช่่วยส่่งเสริิม Growth Mindset ภายในโรงเรีียนด้้วย
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สรุุป
สาระในตอนนี้้� ชี้้�ให้้เห็็นอิิ ทธิิพลของความสััมพัันธ์์กัับภาคส่่วนต่่ างๆ

ที่่�มีีต่่อความเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู  โดยที่่�มิิติิของความสััมพัันธ์์ทั้้�งด้้านคุุณภาพ

และความกว้้างขวางของความสััมพัันธ์์มีีความสำำ�คััญ เป็็นมิิติิเชิิงโครงสร้้าง
ของระบบนิิเวศที่่�ส่่งผลต่่อความเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู  โดยลัักษณะของความ
สััมพัันธ์์ที่่�เอื้้�อคืือ ความสััมพัันธ์์แบบไม่่เป็็นทางการ และเป็็นแนวราบ ที่่�ช่่วย

สร้้างความไว้้วางใจกััน มีีความสััมพัันธ์์แบบเผื่่�อแผ่่ช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกััน มีีการ
สร้้างวงเสวนาเพื่่� อเปิิดช่่องให้้สมาชิิกได้้มีีโอกาสฝึึกและลองความสร้้างสรรค์์
ของตน สู่่�ความสร้้างสรรค์์รวมหมู่่�
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“มิิติิของความสััมพัั นธ์ทั้้
์ �งด้้านคุุณภาพและ
ความกว้้างขวางของความสััมพัั นธ์ ์ มีีความสำำ�คััญ
เป็็นมิิติิเชิิงโครงสร้้างของระบบนิิเวศ
ที่่�ส่่งผลต่่อความเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู
โดยลัักษณะของความสััมพัั นธ์ที่่
์ �เอื้้�อ
คืือความสััมพัั นธ์แ
์ บบไม่่เป็็นทางการ
และเป็็นแนวราบ”
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7

ลััทธิบููชา
ิ
ผลงาน
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“ลััทธิิบููชาผลงาน ผลัักดัันให้้ครููกลายเป็็น
ผู้้�ส่่งมอบผลงานตามหลัักสููตร
และผลิิตสถิิติิแสดงผลงาน
แทนที่่�จะทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�พััฒนาหลัักสููตร
เป็็นครููที่่�รับ
ั ผิิดชอบ และเป็็นผู้้�นำำ�
การเปลี่่�ยนแปลง”
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บัันทึึกชุุด เอื้้�อระบบนิิเวศ เพื่่�อครููเป็็นผู้้ก่
� ่อการ นี้้� ตีีความ (ไม่่ใช่่แปล) จากหนัังสืือ

Teacher Agency : An Ecological Approach (2015) เพื่่� อหนุุนการดำำ�เนิินการหลัักสููตร

ฐานสมรรถนะของไทย ให้้เป็็นหลัักสููตรที่่�มีค
ี รููเป็็น “ผู้้ร่� ่วมสร้้าง” (Co-creator) โดยขอย้ำำ�ว่่า

ผมเขีียนบัันทึึ กชุุดนี้้�แบบตีี ความสุุดๆ ในหลายส่่วนได้้เสนอมุุมมองของตนเองลงไปด้้วย
ท่่านผู้้อ่
� ่านจึึงพึึงอ่่านอย่่างมีีวิิจารณญาณ อย่่าเชื่่�อโดยง่่าย

บัันทึึกที่่� 7 นี้้� ตีีความจากบทที่่� 5 Performativity and Teacher Agency
ระบบการศึึ ก ษารัั บ เอาลัั ท ธิิ บูู ชาผลงาน (Performativity) ไปจาก

การบริิ ห ารงานภาครัั ฐ  ซึ่่� ง รัั บ ไปจากวงการธุุ ร กิิ จ อีี กต่่ อ หนึ่่� ง ตามแนวทาง

การจััดการสมััยใหม่่ ของลััทธิิเสรีีนิิยมใหม่่ (Neo-liberalism) หรืือทุุนนิิยม 
ที่่�เน้้นผลประกอบการเหนืือสิ่่�งอื่่�นใด ลััทธิินี้้�ให้้คุุณค่่าต่่อเรื่่�อง ความคุ้้�มค่่าเงิิน
กลไกตลาด ความรัับผิิดรัับชอบ (Accountability) และความเป็็นอิิสระของ

โรงเรีียน เท่่ากัับเกิิดการเปลี่่�ยนพลัังอำำ�นาจจากโรงเรีียนมีีอำำ�นาจภายในตน
ไปสู่่�หน่่วยงานภายนอกมีีอำำ�นาจเหนืือโรงเรีียน โรงเรีียนต้้องทำำ�ตามแนวทางที่่�
หน่่วยงานภายนอกกำำ�หนด

บัันทึึกตอนนี้้�มุ่่�งทำำ�ความเข้้าใจว่่ าลััทธิิบููชาผลงานส่่งผลต่่ อความเป็็น

ผู้้�ก่่อการของครููอย่่างไร โดยศาสตราจารย์์ Mark Priestley ผู้้�เขีียนหนัังสืือ
Teacher Agency อธิิบายว่่า ลััทธิิบููชาผลงานน่่าจะมีีผลต่่อ พลัังที่่�มีีอิิทธิิพล
ต่่อความเป็็นผู้้�ก่่อการของครููทั้้�ง 3 มิิติิ คืือ (1) พลัังแห่่งอดีีต หรืือการสั่่�งสม

ประสบการณ์์และการเรีียนรู้้�จากการปฏิิบััติิงานที่่�ผ่่านมาของครูู  (Iterational
Dimension) ดัังผลงานวิิจัย
ั ที่่�บอกว่่าครููที่่�คุ้้น
� เคยกัับระบบหลัักสููตรเก่่า (หลัักสููตร
แห่่งชาติิ 5 - 14 ที่่�เน้้นการทดสอบผลลััพธ์์การเรีียนรู้้ด้้ว
� ยการทดสอบมาตรฐาน

เมื่่�อเปลี่่�ยนมาใช้้หลัักสููตรใหม่่ Curriculum for Excellence ที่่�ให้้ความเป็็น

อิิ สระมากกว่่ า ครููเหล่่านั้้�นยัังคงปฏิิ บััติิตามแบบเดิิ ม) (2) พลัังแห่่งปััจจุุ บััน
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หรืือการตััดสิินใจลงมืือปฏิิบััติิหรืือไม่่ปฏิิบััติิของครูู ณ จุุดของการดำำ�เนิินการ
(Practical-evaluative Dimension) ในสภาพที่่� โรงเรีียนถููกกำำ�หนดผลงาน
จากภายนอก การตััดสิินใจขึ้้�นกัับปััจจััยภายนอก ไม่่ขึ้้�นอยู่่�กัับครูู และ (3) พลััง
จากอนาคต หรืือการมองหรืือคาดการณ์์ ไ ปในอนาคตของครูู  (Projective

Dimension) ซึ่่�งหมายถึึ งความหมายของโรงเรีียน ว่่ าโรงเรีียนมีีไว้้เพื่่� ออะไร
คืือถููกลดทอนลงเป็็นเพีียงเพื่่� อทำำ�งานให้้ได้้ผลงานตามที่่�มีีผู้้�กำำ�หนดให้้ ทำำ�ให้้
ครููเพีียงแค่่สอนเพื่่� อสอบ และบางครั้้�งครููก็็โกงผลงานเอาดื้้�อๆ

เท่่ากัับลััทธิิบููชาผลงาน สร้้างนิิสััยขี้้�โกง หรืือไม่่สุุจริิตให้้แก่่ครูู ยิ่่�งมีีการ

ตรวจสอบติิดตามผลมาก ครููยิ่่�งเชี่่�ยวชาญการโกง

เขาบอกว่่ า ลัั ท ธิิ บูู ชาผลงานของอัั ง กฤษกัั บ ของสก็็ อ ตแลนด์์ ต่่ า งกัั น

ของอัังกฤษเน้้นกลไกตลาดและการกระจายอำำ�นาจ ส่่วนของสก็็อตแลนด์์เน้้น

โครงสร้้างบัั ง คัั บ บัั ญ ชาเป็็ น ชั้้� น ๆ แต่่ ไ ม่่ เ คร่่ ง ครัั ด เรื่่� อ งความรัั บ ผิิ ด รัั บ ชอบ

แปลกมากที่่� ลัั ท ธิิ บูู ชาผลงานถููกวิิ พ ากษ์์ วิิ จ ารณ์์ ม ากในวงการวิิ ช าการของ

ต่่างประเทศ แต่่ไม่่มีก
ี ารยกขึ้้�นมาถกเถีียงเลยในประเทศไทย วงการวิิชาการไทย
ยอมสยบต่่ออำำ�นาจเหนืืออย่่างไม่่ตั้้�งข้้อสงสััยในเรื่่�องผลดีีหรืือผลร้้ายต่่อสัังคม
ภาพรวม 

ลััทธิบููชาผ
ิ
ลงาน, วิิชาชีีพ, และความเป็็นผู้้�ก่่อการ
มีีผู้เ้� ขีียนรายงานทางวิิชาการตีีพิมพ์
ิ ไ์ ว้้ตั้้�ง 20 ปีีมาแล้้ว (Michael Apple,

2001) ว่่า ระบบโรงเรีียนทั่่�วโลกได้้เปลี่่�ยนจุุดเน้้น จากมุ่่�งสนองความจำำ�เป็็น

ของเด็็ ก  ไปมุ่่�งสร้้างผลลัั พ ธ์์ก ารเรีี ย นรู้้� และจากการที่่� โ รงเรีี ย นทำำ� เพื่่� อ เด็็ ก 
กลายเป็็นเด็็กทำำ�เพื่่� อโรงเรีียน สะท้้อนวััฒนธรรมหรืือลััทธิิบููชาผลงาน ผมอ่่าน

หนัังสืือตอนนี้้�แล้้วสะท้้อนคิิดว่่า  สภาพนี้้�เป็็นจริิงสำำ�หรัับระบบการศึึกษาไทยด้้วย
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สภาพดัังกล่่าวบีีบบัังคัับให้้ครููต้้องหาทางทำำ�ให้้นัักเรีียนทำำ�เกรดให้้สููงเพื่่� อรัักษา

ชื่่�อเสีียงของโรงเรีียน ซึ่่�งในสภาพไทยผมคิิดว่่า โรงเรีียนที่่�ผลการเรีียนต่ำำ� ใช้้วิิธีี
สร้้างชื่่�อเสีียงโดยฝึึกให้้นัักเรีียนเก่่งๆ สองสามคน ไปแข่่งขัันชิิงรางวััลชนะเลิิศ
ในเรื่่�องใดเรื่่�องหนึ่่�ง เอาไว้้ประชาสััมพัันธ์์

ลััทธิิบููชาผลงาน ผลัักดัันให้้ครููกลายเป็็นผู้้�ส่่งมอบผลงานตามหลัักสููตร

และผลิิตสถิิติิแสดงผลงาน แทนที่่�จะทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�พััฒนาหลัักสููตร เป็็นครููที่่�

รัับผิิดชอบ และเป็็นผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง เท่่ากัับลััทธิิบููชาผลงานสร้้างความ
เสื่่� อ มให้้แก่่ วิิ ช าชีี พ ครูู มีี ส่่ ว นผลัั กดัั น ให้้ครููจำำ� นวนหนึ่่� ง เป็็ น นัั ก เล่่ น เกม คืือ
เล่่นเกมผลงาน ที่่�เป็็นผลงานหลอกๆ ไม่่ใช่่ผลงานที่่�เป็็นคุุณค่่าแท้้จริิงของครูู

และการศึึกษา ส่่งผลต่่อเนื่่� องให้้ครููรู้้�สึึกไม่่มั่่�นใจตนเอง หวั่่�นไหวในคุุณค่่าของ
ตนเอง และเล่่นเกมคุุณค่่าหลอกๆ ของตนเองและการศึึกษา และที่่� ร้้ายคืือ
ในบางกรณีีนำำ�ไปสู่่�ความไม่่ซื่่�อสััตย์์ในการแสดงผลงานของตน

อย่่างไรก็็ตาม  ในช่่วงเวลาที่่�หนัังสืือ Teacher Agency ออกเผยแพร่่

มีีกระแสใหม่่เกิิ ดขึ้้� น คืือกระแสวิิ ชาชีีพนิิยม  (Professionalism) ในวงการ
นโยบายสาธารณะ เน้้นบทบาทของผู้้ป
� ระกอบวิิชาชีีพในการดำำ�เนิินการนโยบาย
สาธารณะ ดัั งกรณีีที่่� หลัักสููตร Curriculum for Excellence ต้้องการให้้ครูู
ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้นำ
� �ก
ำ ารเปลี่่�ยนแปลงหลัักสููตร

ลััทธิิบููชาผลงานเน้้นควบคุุมผลลััพธ์์ (Output Regulation) ของการ

ปฏิิบัติ
ั ิงาน โดยหลัักสููตร National Curriculum (1989) ของอัังกฤษเน้้นควบคุุม

ปััจจััยนำำ�เข้้า (Input Regulation) เขาบอกว่่าการควบคุุมผลลััพธ์์มีผ
ี ลลดทอน
ความเป็็นอิิ สระของครููมากกว่่ าการควบคุุมปััจจัั ยนำำ�เข้้า จึึ งน่่าสนใจมากว่่ า

เมื่่�อลััทธิิบููชาผลงานบรรจบกัับนโยบายให้้ครููแสดงความเป็็นผู้้�ก่่อการ จะเกิิด
อะไรขึ้้�น
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วิิชาชีีพนิิยม  (Professionalism) หมายถึึง สภาพที่่�ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ

ควบคุุมการปฏิิบััติิงานของตนเอง มากกว่่าควบคุุมโดยผู้้�บริิโภคในตลาด หรืือ

โดยหน่่วยงานกลางของรััฐหรืือบริิษััท ซึ่่�งสภาพจริิงในปััจจุุบัันไม่่มีวิี ิชาชีีพนิิยม
แบบสุุดขั้้�วดัังกล่่าว แต่่ต้้องมีีสมดุุลระหว่่าง 4 ฝ่่ายคืือ วงการวิิชาชีีพ ผู้้ใ� ช้้บริิการ
รััฐ และนายจ้้าง โดยที่่�ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่าง 4 ฝ่่ายนี้้� มีพ
ี ลวััตอยู่่�ตลอดเวลา

ในสก็็อตแลนด์์ วิิชาชีีพครููถืือเป็็นแนวหน้้าของการปฏิิรููปบริิการภาครััฐ

โดยรััฐบาลระบุุนโยบายว่่า “เป็็นบริิการที่่�สนองความต้้องการของบุุคคลและชุุมชน

เน้้นพััฒนาผลลััพธ์์ และต้้องคำำ�นึึงถึึ งข้้อจำำ�กััดของงบประมาณ” สะท้้อนว่่ า

ครููต้้องทำำ�หน้้าที่่�ตััดสิินใจในสถานการณ์์ที่่�ซัับซ้้อนของมนุุษย์์ ซึ่่�งก็็คืือต้้องใช้้
ความเป็็นครููผู้้ก่
� ่อการนั่่�นเอง

ซึ่่� ง หมายความว่่ า ครููต้้องทำำ� หน้้าที่่� ตัั ด สิิ น ใจในสถานการณ์์ แ วดล้้อม

ที่่� ไม่่เอื้้� อต่่ อความเป็็นตัั วของตัั วเองของครูู  เพราะระบบรััฐดำำ�เนิินตามแนว
เสรีีนิย
ิ มใหม่่ ผู้้ใ� ช้้บริิการกลายเป็็นลููกค้้า และรััฐเปลี่่�ยนบทบาทจากผู้้ใ� ห้้บริิการ

ไปเป็็นผู้้กำ
� ำ�กัับหรืือตรวจสอบ และควบคุุมคุุณภาพ รวมทั้้�งระบบรัับผิิดรัับชอบ
ก็็เปลี่่�ยนไป ครููอยู่่�ในสภาพที่่�ถููกกำำ�กัับโดยปััจจััยภายนอกหลากหลายมิิติิ กำำ�กัับ

ปััจจััยนำำ�เข้้าโดยหลัักสููตรที่่�กำำ�หนดรายละเอีียดยิิบ กำำ�กัับผลลััพธ์์โดยมีีเป้้าให้้
ต้้องบรรลุุ มีีการตรวจสอบโดยศึึกษานิิเทศก์์ รวมทั้้� งต้้องเข้้ารัับการพััฒนา
ทัักษะวิิชาชีีพ

บรรยากาศเปลี่่�ยนจาก การทำำ�งานแบบเป็็นหุ้้�นส่่วน เป็็นเพื่่� อนร่่วมงาน

มีีสิิทธิิใช้้ดุุลยพิินิิจ และได้้รัับความไว้้วางใจ ไปเป็็นระบบการจััดการ ระบบ
ราชการ กำำ�กัับมาตรฐาน ประเมิิน และทบทวนผลงาน ซึ่่�งเป็็นระบบนิิเวศของ

ลััทธิิบูู ชาผลงาน ซึ่่�งลิิดรอนความเป็็นตััวของตััวเอง หรืือความเป็็นผู้้�ก่่อการ
ของครูู 
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มีีผู้้�เสนอว่่า ลััทธิิบููชาผลงานในโรงเรีียน ประกอบด้้วย 3 ส่่วนที่่�ถัักทอ

เข้้าด้้วยกัันคืือ (1) วัั ฒนธรรมกำำ�หนดเป้้าและตรวจสอบ โดยใช้้ตัั วเลขสถิิ ติิ
(2) เน้้นกลไกตรวจสอบการดำำ�เนิินการ (3) เน้้นกลไกตลาด โดยเปิิดเผยข้้อมููล
ให้้ผู้้ป
� กครองนัักเรีียนเลืือกโรงเรีียนให้้บุุตรหลานได้้ 

ในลััทธิิบููชาผลงาน เครื่่�องมืือสำำ�คัญ
ั คืือตััวชี้้วั� ด
ั ผลงาน ซึ่่�งในที่่�สุด
ุ กลายเป็็น

เป้้าหมายไปโดยปริิยาย ทำำ�ให้้คุุณค่่าของการศึึกษาถููกลดทอนลงไป กลายเป็็น
ครููและโรงเรีียนทำำ�งานเพื่่� อตััวชี้้�วััด ไม่่ได้้ทำำ�เพื่่� อนัักเรีียน คุุณค่่าส่่วนไหนที่่�ไม่่มีี
ในตััวชี้้�วััดนัักเรีียนก็็มีแ
ี นวโน้้มจะไม่่ได้้รัับ ลััทธิิบููชาผลงานจึึงเป็็นมายาที่่�ทำำ�ให้้

เกิิดการหลงผิิด หลงยึึดสิ่่�งที่่�เป็็นเครื่่�องมืือ (Means) คืือตััวชี้้�วััดผลงาน ว่่าเป็็น
เป้้ า หมาย (End) โดยที่่� เ ป้้ า หมายแท้้จริิ ง มีี ค วามซัั บ ซ้้อน และมีี ส่่ ว นที่่� เ ป็็ น

นามธรรม ตััวชี้้�วััดลดทอนลงเหลืือเฉพาะเป้้าหมายรููปธรรมที่่�วััดได้้ง่่าย กิิจการ
ที่่�มีคุ
ี ุณค่่าสููงส่่งอย่่างการศึึกษา จึึงถููกลััทธิิบููชาผลงานลดทอนคุุณค่่าลงไป ครููก็็
ถููกทำำ�ให้้กลายเป็็นเครื่่�องจัักรผลิิตผลงานตามตััวชี้้�วััด อย่่างไร้้จิิตวิิญญาณ 

ผมขอเสนอว่่า ข้้อวิิเคราะห์์ด้้านลบในย่่อหน้้าบน น่่าจะเป็็นเครื่่�องเตืือนสติิ

ครููและบุุ ค ลากรการศึึ ก ษาไทย ให้้ไม่่ ห ลงถููกครอบงำ��โดยลัั ท ธิิ บูู ชาผลงาน

ครููต้้องมีีสติิปััญญาในลัักษณะ “เหมืือนลิ้้�นงููอยู่่�ในปากงููโดยไม่่ได้้รัับอัันตราย

จากเขี้้�ยวงููและพิิษงูู” หากครููรู้้�เท่่าทััน ก็็จะสามารถดำำ�รงความเป็็นผู้้�ก่่อการได้้ 
แม้้ในระบบนิิเวศของลััทธิิบููชาผลงาน แต่่ในภาพรวม ย่่อมหนีีไม่่พ้้นที่่�ลััทธิิบููชา
ผลงานจะลดทอนความเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู 

ที่่�จริิงหนัังสืือ Teacher Agency ยัังสื่่�อสารความชั่่�วร้้ายของลััทธิิบููชา

ผลงานอีีกมาก แต่่ผมคิิดว่่าที่่�ผมสรุุปมาดัังข้้อความข้้างต้้นน่่าจะเพีียงพอแล้้ว 
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ลััทธิบููชาผ
ิ
ลงานในสก็็อตแลนด์์
ลััทธิิบููชาผลงานแพร่่เข้้าไปในสก็็อตแลนด์์พร้้อมกัันกัับในอัังกฤษ โดย

รััฐบาลมีีนโยบายเลิิกใช้้การควบคุุมปัจ
ั จััยนำำ�เข้้า ในปีี 1997 หัันไปควบคุุมปัจ
ั จััย
ขาออกหรืือผลลััพธ์์แทน โดยใช้้นโยบายที่่�เรีียกว่่า Quality Improvement

Initiative ใช้้กลไกของระบบรัับผิิดรัับชอบภายนอก ตามแนวลััทธิิบููชาผลงาน
คืือ (1) ประเมิินโรงเรีียนด้้วยผลการสอบ ที่่�เรีียกว่่า Summative Evaluation
(2) เน้้นกลไกตรวจสอบภายนอก และ (3) กลไกตลาด การแข่่งขััน ทั้้�งหมดนั้้�น

ใช้้กลไกราชการเข้้าไปควบคุุมให้้ปฏิิบััติิตาม นำำ�สู่่�การสร้้างผลงานหลอกๆ และ
คดโกง

เพื่่� อควบคุุมปััจจัั ยขาออก ปััจจัั ยที่่� 1 คืือการวัั ดผลงาน ในขณะที่่� ใน

อัังกฤษ มีีการจััดทำำ�ตารางจััดระดัับ (League Table) โรงเรีียน อย่่างเป็็นทางการ
สก็็อตแลนด์์ไม่่มีี แต่่ก็็มีภ
ี าคเอกชนจััดทำำ�  และมีีผลต่่อพฤติิกรรมของโรงเรีียน
อย่่างมาก และมีีผลลดทอนความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของครูู 

การควบคุุมปัจ
ั จััยขาออก ปััจจััยที่่� 2 คืือระบบตรวจสอบ (Inspection)

มีีการจััดทำำ�ดััชนีีวััดความสำำ�เร็็จ (Performance Indicators) และระบบประเมิิน

ตนเอง รวมทั้้�งระบบตรวจสอบเพื่่� อพััฒนาคุุณภาพ (Quality Improvement
Audit) สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาเปลี่่�ยนแนวทางการทำำ�หน้้าที่่� จากหน้้าที่่�
สนัับสนุุน มาเป็็นทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบ

ในสก็็ อ ตแลนด์์ ก ารควบคุุ มปัั จ จัั ย ขาออกปัั จ จัั ย ที่่� 3 คืือกลไกตลาด

ไม่่ค่่อยชััด เพราะมีีกลไกควบคุุมจากส่่วนกลางอย่่างเข้้มงวด ซึ่่�งก่่อผลร้้ายต่่อ
การสนองความต้้องการของนัักเรีียนจำำ�นวนหนึ่่�ง
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เอื้้อ

ระบบการศึึ ก ษาในสก็็ อ ตแลนด์์ มีี ลัั ก ษณะพิิ เ ศษ 3 ประการคืือ

(1) การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎระเบีียบ (2) การควบคุุมจากส่่วนกลาง และ (3) การจััดการ
การเปลี่่�ยนแปลงแบบเส้้นตรง (หมายความว่่ าไม่่คำำ�นึึงถึึ งความซัับซ้้อนของ

การศึึ ก ษา) มีี ก ารกำำ� หนดตัั วชี้้� วัั ด ระดัั บ คุุ ณ ภาพ และโรงเรีี ย นต้้องรายงาน
ข้้อมููลหลัักฐานแสดงคุุณภาพของตน นำำ�ไปสู่่�ความเสี่่�ยงของการสร้้างข้้อมููล
หลอกๆ ฟัังดููคุ้้�นๆ นะครัับ

ลััทธิบููชาผ
ิ
ลงานกัับความเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู
อุุดมการณ์์ของการศึึกษาและความเป็็นครูู มีีความขััดแย้้งกัับลััทธิิบููชา

ผลงานอย่่างชััดเจน ในอัังกฤษและสก็็อตแลนด์์มีก
ี ระแสคััดค้้าน หรืือเตืือนสติิ

ให้้เห็็นผลร้้ายของลััทธิิบููชาผลงานในระบบการศึึกษา น่่าสนใจมากว่่าวงการ
วิิชาการด้้านการศึึกษาไทยไม่่เคยศึึกษาเรื่่�องนี้้�ในบริิบทไทยเลย

วิิ ช าชีีพครููเป็็นวิิ ชาชีีพที่่� ต้้ องทำำ�งานกัั บความซัับซ้้อน หรืือทำำ�งานใน

สภาพที่่� มีี ค วามซัั บ ซ้้อนสููง ครููต้้องทำำ� งานไปใคร่่ ค รวญสะท้้อนคิิ ด ไป ซึ่่� ง

หมายความว่่าต้้องตั้้� งคำำ�ถามต่่อสภาพที่่�ตนเผชิิญ และต้้องเข้้าไปมีีส่่วนร่่วม
กัับการสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงของระบบการศึึกษา ไปสู่่�การเรีียนการสอนแบบ
สานเสวนา (Dialogic Pedagogies) เรีียนรู้้�เชิิงรุุก  (Active Learning) จััดการ

เรีียนรู้้�เฉพาะคน (Individualized Learning) และให้้ผู้้�เรีียนมีีอิิสระ หรืือเป็็น
ตััวของตััวเอง (Student Autonomy) ลััทธิิบููชาผลงานเป็็นตััวปิด
ิ กั้้�นการแสดง

บทบาทเหล่่านี้้� ทีีมวิิจััยในโครงการ Teacher Agency and Curriculum Change
จึึงศึึกษาเรื่่�องลััทธิิบููชาผลงานใน 3 โรงเรีียนในโครงการวิิจััย นำำ�มาเสนอ
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ลััทธิิบููชาผลงานในโรงเรีียนประถม
ที่่�จริิงโรงเรีียนประถมในสก็็อตแลนด์์ได้้ดำำ�เนิินการตามอุุดมการณ์์ของ

หลัักสููตรใหม่่ Curriculum for Excellence มาเป็็นเวลานาน เป็็นที่่�พููดกัันใน

สก็็อตแลนด์์ว่่า “โรงเรีียนประถมสอนเด็็ก  โรงเรีียนมััธยมสอนวิิชา” แต่่เมื่่�อ
หลัั กสูู ตรใหม่่ ม าถึึ ง โรงเรีี ย นประถมในเมืือง ครููทั้้� ง สองคนในโครงการวิิ จัั ย

ส่่ออาการวิิ ต ก  ไม่่มั่่�นใจตนเอง ว่่ าจะดำำ�เนิินการอย่่างไร เพราะจริิงๆ แล้้ว
หลัักสููตรใหม่่ให้้อิิสระให้้ครููคิิดหลัักสููตรเอง และคิิดวิิธีป
ี ระเมิินเอง

ครููทั้้�งสองคน รวมทั้้�งผู้้บ
� ริิหาร ยัังคงยึึดติิดอยู่่�กัับหลัักสููตรเก่่า ที่่�เน้้นการ

ประเมิินตรวจสอบระดัับผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนอย่่างเคร่่งครััด ในเมื่่�อ

หลัั กสูู ตรใหม่่ ไ ม่่ มีี เ กณฑ์์ ป ระเมิิ น มาให้้ชัั ด ๆ ครููก็็ อึึ ด อัั ด เพราะต้้องคิิ ด วิิ ธีี
ประเมิินเอง สะท้้อนระดัับความเป็็นผู้้�ก่่อการต่ำำ� ที่่�สั่่�งสมมาจากอิิทธิิพลของ
ลััทธิิบููชาผลงานที่่�หลัักสููตรเก่่าบ่่มเพาะไว้้ 

ที่่�จริิงโรงเรีียนแห่่งนี้้� มีชื่่
ี � อเสีียงว่่าเป็็นโรงเรีียนคุุณภาพสููง แม้้จะรัับเด็็ก

มาจากพื้้�นที่่�ที่่�พ่่อแม่่มีีพื้� ้นฐานทางเศรษฐกิิจและสัังคมต่ำำ�  และครููทั้้� งสองก็็มีี

ความมุ่่�งมั่่�นในอาชีีพครูู  เพื่่� อมุ่่�งสร้้างความเท่่าเทีียม  ความเป็็นธรรมในสัังคม 
แก้้ปััญหาความด้้อยโอกาส และส่่งเสริิมให้้เกิิดการยกฐานะในสัังคม  รวมทั้้�ง
ครููทั้้�งสองมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะทำำ�งานเพื่่� อนัักเรีียนให้้ดีีที่่�สุุด

แต่่ความเคยชิินอยู่่�กัับระบบนิิเวศของการทำำ�งานเพื่่� อสนองหน่่วยเหนืือ

หรืือแรงกดดัันจากภายนอกโรงเรีียน และวััฒนธรรมเน้้นผลงาน ทำำ�ให้้ครููไม่่

คุ้้�นเคยกัับการทำำ�งานแบบคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์เอง เมื่่�อหลัักสููตรใหม่่เปิิดทางให้้ 
ก็็ทำำ�ไม่่ถููกและกัังวลใจ นี่่�คืือสภาพที่่�ลัท
ั ธิิบููชาผลงานได้้สร้้างความอ่่อนแอในมิิติิ
การเป็็นผู้้ก่
� ่อการไว้้ให้้แก่่ครููที่่�เป็็นครููดีี
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เพราะผู้้�บริิหารโรงเรีียนเป็็นห่่วงเรื่่�องผลการเรีียนของนัักเรีียน จึึงนำำ�

เครื่่�องมืือ InCAS มาใช้้ ยิ่่ง� มีีผลให้้ครููต้้องเสีียเวลาไปกัับการจััดการทดสอบ และ
เป็็นสภาพ “สอนเพื่่� อสอบ” เข้้าไปอีีก ซึ่่�งไม่่ตรงกัับเป้้าหมายของหลัักสููตรใหม่่
อิิทธิิพลของลััทธิิบููชาผลงาน ทำำ�ให้้ฝ่่ายบริิหารกำำ�กัับการทำำ�งานของครูู

ด้้วยตารางการทำำ�งาน และการตรวจสอบเข้้มงวด แถมสำำ�นัก
ั งานพื้้�นที่่�การศึึกษา

ก็็เข้้ามาติิดตามตรวจสอบ ในลัักษณะของการกำำ�กัับผลลััพธ์์ (Output Regulation)
ทำำ�ให้้บรรยากาศการทำำ�งานอยู่่�ในสภาพที่่�มีค
ี วามไว้้วางใจต่ำำ�ต่่อครูู ยิ่่�งลดทอน
หรืือปิิดกั้้�นความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของครูู 

ลััทธิิบููชาผลงานในโรงเรีียนมััธยมสองแห่่ง
ได้้กล่่าวแล้้วว่่าหลัักสููตรใหม่่ Curriculum for Excellence มีีแนวโน้้มจะ

สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิของโรงเรีียนระดัับประถมศึึกษา แต่่โรงเรีียนประถม
ในโครงการวิิจััย Teacher Agency and Curriculum Change กลัับรวนเรจาก

การเข้้ามาของหลัักสููตรใหม่่ เพราะครููโดนลััทธิิบููชาผลงานกระทำำ� จนความเป็็น
ผู้้ก่
� อ
่ การมีีระดัับต่ำำ� จึงึ น่่าจะคาดกัันว่่า โรงเรีียนมััธยมทั้้�งสองแห่่งน่่าจะยิ่่ง� ซวดเซ
หนัักกว่่า แต่่ผลการวิิจััยบอกว่่า มีีอยู่่�โรงเรีียนหนึ่่�งที่่�เป็็นข้้อยกเว้้น เพราะครูู

ในโรงเรีียนแห่่งนี้้�มีีปฏิิ สััมพัันธ์์ที่่� แน่่นแฟ้้นต่่ อกััน ทำำ�ให้้ครููมีีระดัั บความเป็็น
ผู้้ก่
� ่อการสููงมาก และร่่วมกัันรัับมืือหลัักสููตรใหม่่ได้้โดยง่่าย

หมายความว่่า ในโรงเรีียนแห่่งนี้้� ปฏิิสัมพั
ั น
ั ธ์์ที่่แ
� น่่นแฟ้้นต่่อกัันระหว่่างครูู 

และระหว่่างครููกัับผู้้�บริิหาร ทำำ�ให้้อิิทธิิพลของปฏิิสััมพัันธ์์ และความไว้้วางใจ
ซึ่่�งกัันและกััน เอาชนะอิิทธิิพลของลััทธิิผลงานได้้ ในเรื่่�องการส่่งผลต่่อการเป็็น
ผู้้ก่
� ่อการของครูู 

สภาพของโรงเรีียนชั้้�นมััธยมในสก็็อตแลนด์์ เน้้นการสอนวิิชาสำำ�หรัับ

นำำ�ไปสอบให้้ได้้คะแนนสููง ช่่วยให้้สถิิติิผลงานของโรงเรีียนดีี สาระในหนัังสืือ
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Teacher Agency สะท้้อนภาพการศึึกษาของสก็็อตแลนด์์อย่่างหมดเปลืือก 
เขาบอกว่่ า ในระดัั บ มัั ธ ยมศึึ ก ษา พฤติิ ก รรมของชั้้� น สููงกว่่ า เป็็ น ตัั วกำำ� หนด

พฤติิกรรมของชั้้�นต่ำำ�กว่่า (Principle of Downward Incrementalism) คืือ

การเรีียนการสอนในชั้้�น ม. ต้้น (ม. 1 และ 2) ถููกกำำ�หนดโดยความต้้องการของ
ชั้้�น ม. ปลาย เพราะเด็็กต้้องการเอาผลการเรีียนไปเลืือกสายเรีียนต่่อในชั้้�น
ม. ปลาย และโรงเรีียนมัักให้้นัักเรีียนเลืือกสายตั้้�งแต่่จบชั้้�น ม. 1 ไม่่ใช่่เลืือกตอน

จบชั้้�น ม. 2 ด้้วยเหตุุผลว่่า ช่่วยให้้เด็็กตั้้�งใจเรีียนและผลการเรีียนดีีขึ้้น
� จะเห็็นว่่า
ลััทธิิบููชาผลงานมีีอิิทธิิพลสููงมาก 

ครููเคทแห่่งโรงเรีียนชายเขา กล่่าววาทกรรมตอนหนึ่่�งว่่า โรงเรีียนไม่่น่า่

จะส่่งนัักเรีียนที่่�ไม่่พร้้อมเข้้าสอบ เพราะจะทำำ�ให้้สถิิติิผลงานของโรงเรีียนดููไม่่ดีี

สะท้้อนวิิธีคิ
ี ิดตามวััฒนธรรมบููชาผลงาน และผลประโยชน์์ของโรงเรีียนมาก่่อน
ผลประโยชน์์ของนัักเรีียน

เรื่่�องที่่�ก่่อความอึึดอััดแก่่ครููมากคืือ การตรวจสอบ (Inspection) ซึ่่�งใน

สก็็อตแลนด์์ การตรวจสอบโรงเรีียนมีี 3 ระดัับ คืือระดัับชาติิ ระดัับพื้้�นที่่�การศึึกษา

และระดัับภายในโรงเรีียน ระบบตรวจสอบภายในโรงเรีียนเรีียกว่่า Observation

และทำำ�โดยฝ่่ายบริิหาร ในโรงเรีียนมััธยมมีีการตรวจสอบระดัับสาขาวิิชา ทำำ�โดย
หััวหน้้าสาขาวิิชา

ครููของโรงเรีียนริิมทะเลสาบทั้้�งสองคนกล่่าวตรงกัันว่่า ครููไม่่ควรต้้อง

เตรีียมตัั วรัับการตรวจสอบ คืือผู้้�ตรวจสอบอยากมาตรวจเมื่่�อไรก็็มาได้้เลย
เพราะห้้องเรีียนเป็็นสถานที่่�เปิิดอยู่่�แล้้ว  เป็็นท่่าทีีที่่�น่่าชื่่�นชมยิ่่�ง สะท้้อนการ

เป็็นครููที่่�ทำำ�งานจริิง จึึงไม่่คิิดเอาผัักชีโี รยหน้้ารัับการตรวจสอบ แต่่ครููซููซานแห่่ง
โรงเรีียนริิมทะเลสาบบอกว่่า การตรวจสอบของพื้้�นที่่�การศึึกษาได้้เปลี่่�ยนไป
จากเดิิ มเป็็นการตรวจสอบเพื่่� อสนัับสนุุนส่่งเสริิม กลายเป็็นตรวจสอบเพื่่� อ

ควบคุุม  ไม่่มีก
ี ารให้้คำำ�แนะนำำ�ป้อ
้ นกลัับเพื่่� อการพััฒนา ที่่�ร้้ายคืือผู้้ต
� รวจการณ์์
เหล่่านี้้�ไม่่รู้้�จริิง ไม่่ได้้ทำำ�งานสอนมานานหลายปีีแล้้ว 

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

“อิิทธิิพลของลััทธิิบููชาผลงาน ทำำ�ให้้ฝ่่ายบริิหาร
กำำ�กัับการทำำ�งานของครููด้้วยตารางการทำำ�งาน
และการตรวจสอบเข้้มงวด แถมสำำ�นัักงาน
พื้้� นที่่�การศึึกษาก็็เข้้ามาติิดตามตรวจสอบในลัักษณะ
การกำำ�กัับผลลััพธ์ ์ (Output Regulation) ทำำ�ให้้
บรรยากาศการทำำ�งานอยู่่�ในสภาพที่่�มีีความไว้้วางใจต่ำำ�
ต่่อครูู ยิ่่�งลดทอน หรืือปิิดกั้้�นความเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู”
หลัักสููตรใหม่่ Curriculum for Excellence เน้้นให้้ความเป็็นอิิสระแก่่ครูู 

จึึงขััดแย้้งกัับวััฒนธรรมบููชาผลงาน (Performativity) อย่่างจััง ทำำ�ให้้ครููบอกว่่า
ตนชอบการให้้อิิสระ แต่่ก็กลั
็ วที่่
ั จ
� ะลงมืือดำำ�เนิินการเพราะห่่วงเรื่่�องการตรวจสอบ
ที่่�ยัังคงเดิิม 

สรุุป
เรื่่�องราวทั้้�งหมดนี้้�สะท้้อนนโยบายที่่�ขัด
ั กัันระหว่่างหลัักสููตร Curriculum

for Excellence กัับลััทธิิบููชาผลงานและการตรวจสอบ ก่่อสภาพยากลำำ�บาก
แก่่ครูู คืือครููต้้องทำำ�งานอยู่่�ภายใต้้สองนโยบายที่่�ขััดกัันเอง และเนื่่� องจากครูู

คุ้้�นกัับสภาพการทำำ�งานแบบควบคุุมสั่่�งการจากส่่วนกลางภายใต้้ลััทธิิผลงาน

มานาน 20 ปีี จึึงบั่่�นทอนความเป็็นผู้้ก่
� ่อการลงไป ทำำ�ให้้ไม่่กล้้าดำำ�เนิินการตาม
แนวของหลัักสููตรใหม่่ สภาพนี้้�ไม่่รุุนแรงในโรงเรีียนริิมทะเลสาบ เพราะความ
สััมพัน
ั ธ์์แนวราบระหว่่างผู้้บ
� ริิหารกัับครูู ก่่อความไว้้วางใจระหว่่างกัันในกลุ่่�มครูู

และผู้้บ
� ริิหาร ทำำ�ให้้ครููในโรงเรีียนนี้้�แสดงพฤติิกรรมและวาทกรรมของผู้้ก่
� อ
่ การ
ออกมา
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

8
การหล่่อหลอมความเป็็น
ผู้้�ก่่อการ โดยดำำ�เนิินการที่่�
ปััจเจกบุุคคล วััฒนธรรม
และโครงสร้้าง
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“ครููถูก
ู ระบบเรีียกร้้องให้้เป็็นตััวของตััวเอง
ทำำ�งานอย่่างริิเริ่่ม
� สร้้างสรรค์์ โดยระบบไม่่ได้้หาทาง
เปลี่่�ยนแปลงระบบนิิเวศของการทำำ�งานของครูู
ที่่�ครอบงำำ�ครููด้้วยลััทธิิบููชาผลงาน ทำำ�ให้้ครููแสดง
บทบาทผู้้�ก่่อการ (Teacher Agency) ได้้ยาก”

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

บัันทึึกชุุด เอื้้�อระบบนิิเวศ เพื่่�อครููเป็็นผู้้ก่
� ่อการ นี้้� ตีีความ (ไม่่ใช่่แปล) จากหนัังสืือ

Teacher Agency : An Ecological Approach (2015) เพื่่� อหนุุนการดำำ�เนิินการหลัักสููตร

ฐานสมรรถนะของไทย ให้้เป็็นหลัักสููตรที่่�มีค
ี รููเป็็น “ผู้้ร่� ่วมสร้้าง” (Co-creator) โดยขอย้ำำ�ว่่า

ผมเขีียนบัันทึึ กชุุดนี้้�แบบตีี ความสุุดๆ ในหลายส่่วนได้้เสนอมุุมมองของตนเองลงไปด้้วย
ท่่านผู้้อ่
� ่านจึึงพึึงอ่่านอย่่างมีีวิิจารณญาณ อย่่าเชื่่�อโดยง่่าย

บัันทึึกที่่� 8 นี้้� ตีีความจากบทที่่� 6 Individual, Cultural and Structural

Framings of Agency

ตั้้�งแต่่ต้้น(คริิสต)ศตวรรษที่่� 21 เป็็นต้้นมา เป็็นกระแสของการศึึกษา

ทั่่�วโลก ว่่าต้้องส่่งเสริิมให้้ครููเป็็นตััวของตััวเอง หรืือเป็็นอิิสระ มากขึ้้�นในการ
ทำำ�หน้้าที่่�ทางวิิชาชีีพ ดัังหลัักสููตร Curriculum for Excellence ของสก็็อตแลนด์์

ระบุุว่า่  มีีความสำำ�คัญ
ั ยิ่่ง� ที่่�ครููต้้องเป็็นผู้้นำ
� �ก
ำ ารเปลี่่�ยนแปลง และมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั
ในการพััฒนาหลัักสููตรของโรงเรีียนที่่�ตนทำำ�งาน

ความคาดหวัังบทบาทครููเช่่นนั้้�นมีีปััญหา เพราะเป็็นความคาดหวัังที่่�

ขััดแย้้งกัับแนวทางปฏิิบััติิ ที่่�การควบคุุมครููยัังคงเข้้มข้้นตามแนวเดิิม ที่่�ปฏิิบััติิ

มานานมาก คืือเข้้มข้้นทั้้�งการควบคุุมปััจจััยนำำ�เข้้า (Input Regulation) และ
ปััจจััยขาออก (Output Regulation) คืือผลงาน

ปััจจััยนำำ�เข้้าคืือหลัักสููตร สก็็อตแลนด์์ใช้้หลัักสููตรเก่่าที่่�ระบุุรายละเอีียด

ที่่� ต้้ องปฏิิ บัั ติิ อ ย่่ า งเข้้มข้้นมาเป็็ น เวลา 20 ปีี  เมื่่� อ ประกาศใช้้หลัั กสูู ตรใหม่่
Curriculum for Excellence ในปีี 2010 - 2011 ที่่�ให้้อิิสระแก่่ครููขึ้้�นมาก ครููก็็

ยัังคงปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามแนวเดิิม เพราะไม่่มีก
ี ารแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงการระบุุปัจ
ั จััยขาออก 
ที่่�ระบุุเน้้นผลลััพธ์์การเรีียนรู้้� และก่่อตััวเป็็นลััทธิิบููชาผลงาน (Performativity)
ตามกระแสการบริิหารงานภาคธุุรกิิจ และการบริิหารงานภาครััฐของสัังคม
ภาพใหญ่่ ที่่�ผมมองว่่าเป็็นกระแสโลก 
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124

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

ครููจึึงทำำ�งานอยู่่�ในระบบที่่�มีีความขััดแย้้งอยู่่�ในระบบเอง ครููถููกระบบ

เรีียกร้้องให้้เป็็นตัั วของตัั วเอง ทำำ�งานอย่่างริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ โดยระบบไม่่ได้้

หาทางเปลี่่�ยนแปลงระบบนิิเวศของการทำำ�งานของครูู ที่่�ครอบงำ��ครููด้้วยลััทธิิ
บููชาผลงาน ทำำ�ให้้ครููแสดงบทบาทผู้้ก่
� ่อการ (Teacher Agency) ได้้ยาก 

ย้ำำ�ว่า่ เป็็นข้้อผิิดพลาดที่่�ระบบการศึึกษาหรืือหลัักสููตรเรีียกร้้องความเป็็น

ผู้้�ก่่อการจากครูู  โดยไม่่หนุุนหรืือเอื้้�อด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงระบบนิิเวศในการ
ปฏิิบััติิงานของครูู ข้้อผิิดพลาดนี้้�มาจากความเข้้าใจผิิด ว่่าพฤติิกรรมการเป็็น

ผู้้ก่
� อ
่ การขึ้้�นอยู่่�กับ
ั ตััวครููเท่่านั้้�น ในความเป็็นจริิง พฤติิกรรมก่่อการของครููขึ้้�นกัับ
2 ปััจจััย คืือปััจจััยด้้านตััวครูู กัับปััจจััยด้้านระบบนิิเวศในการทำำ�งานของครูู 

หากต้้องการใช้้พลัั ง ก่่ อ การของครูู ต้้องไม่่ ห ลงพัั ฒ นาตัั ว ครููเท่่ า นั้้� น

ต้้องดำำ� เนิิ น การเปลี่่� ย นแปลงสภาพแวดล้้อมหรืือระบบนิิ เ วศในการทำำ� งาน
(ที่่�หนัังสืือเรีียกว่่า Cultural and Structural Dimension) ให้้เอื้้�อต่่อการทำำ�งาน
ริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ไปพร้้อมๆ กัันด้้วย

ในบัันทึึกตอนที่่� 8 นี้้� มุ่่�งตอบคำำ�ถาม 3 ข้้อ คืือ
1. ความเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู คืืออะไร พิิจารณาลัักษณะด้้านต่่างๆ
ของความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของครูู ทั้้�งด้้านบวก และด้้านลบ

2. ความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของครููมีที่่
ี ม
� าจากไหน หรืือถามใหม่่ให้้ชััดหรืือ

เจาะจงยิ่่ง� ขึ้้�นว่่า ปััจจััยด้้านบุุคคล วััฒนธรรม และโครงสร้้าง ที่่�เอื้้�อต่่อ
การบรรลุุความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การของครูู มีีอะไรบ้้าง โดยทีีมวิิจัย
ั ตรวจสอบ

(1) ความเคยชิินของครูู ซึ่่�งหมายถึึง มีีความพยายามดึึงครููออกจาก
ความเคยชิินเดิิมๆ แต่่เป็็นการยากมากที่่�จะดึึงเอาความเคยชิินเดิิมๆ

ออกจากครูู (2) ความขััดแย้้งระหว่่างหลัักสููตรใหม่่ที่่�เปิิดกว้้างมาก
ขึ้้�น กัับวััฒนธรรมตรวจสอบที่่�ยัังดำำ�เนิินต่่อเนื่่� อง (3) วาทกรรมและ
ความสััมพัันธ์์ที่่�ช่่วยส่่งเสริิมความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของครูู 
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3. ความเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู ก่่อผลอะไรได้้บ้้าง หรืือกล่่าวใหม่่ว่่า
หากโรงเรีียนและนโยบายด้้านหลัักสููตรส่่งเสริิมความเป็็นผู้้ก่
� ่อการ

ของครูู จะเกิิดผลดีีอะไรบ้้าง และความเข้้าใจที่่�แจ่่มชัด
ั ขึ้้�นเรื่่�องความ
เป็็นผู้้ก่
� ่อการของครูู จะก่่อผลพััฒนาโรงเรีียนอย่่างไรบ้้าง

ข้้อค้้นพบ
ข้้อค้้นพบที่่�ระบุุในหนัังสืือ มีีที่่�มาจาก 2 แหล่่ง คืือ จากรายงานวิิจััยที่่�มีี

การเผยแพร่่มาก่่อน กัับจากผลงานวิิจััย Teacher Agency and Curriculum

Change ของทีีมผู้้นิ
� พ
ิ นธ์์หนัังสืือ Teacher Agency เอง โดยข้้อค้้นพบแรกคืือ
มีีแนวคิิดเรื่่�องความเป็็นผู้้ก่
� ่อการ 2 แนว คืือ (1) แนวสัังคมวิิทยา (Sociological

View) มองว่่าความเป็็นผู้้ก่
� ่อการมาจากการหล่่อหลอมทางสัังคม และ (2) แนว
นิิเวศวิิทยา (Ecological Approach) ที่่�บอกว่่า ความเป็็นผู้้ก่
� ่อการมีีลัักษณะ

• เป็็นปรากฏการณ์์ ที่่�ผุุดบัังเกิิ ด (Emergent Phenomenon) ซึ่่� ง
หมายความว่่า ไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�บุุคคลมีี แต่่เป็็นสิ่่�งที่่�บุุคคลบรรลุุ และแสดง
พฤติิกรรมออกมา

• เกิิ ด จากปฏิิ สัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งคุุ ณ สมบัั ติิ ภ ายในของบุุ ค คล และ
เงื่่� อนไขภายนอก ความเป็็นผู้้�ก่่อการ ณ จุุ ดหนึ่่� ง เหตุุการณ์์หนึ่่� ง

มีี ค วามจำำ� เพาะ เพราะเกิิ ด จากการบรรจบกัั น ของ 3 ปัั จ จัั ย คืือ
(1) แรงขัับดัันของบุุคคล (2) ทรััพยากร (หรืือทุุน) ที่่�มีี และ (3) บริิบท
หรืือสภาพแวดล้้อม ที่่�เอื้้�อ

• เป็็นสิ่่�งที่่�มีมิ
ี ติ
ิ ด้้
ิ านเวลา (Temporal) และความสััมพัันธ์์ (Relational)
ซึ่่�งหมายความว่่า เป็็นกระบวนการเกาะเกี่่�ยวทางสัังคมที่่�เกิิดขึ้้�นใน
ช่่วงเวลายาวนาน ที่่�มีค
ี วามจำำ�แห่่งอดีีต มีีความมุ่่�งหมายแห่่งอนาคต
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และมีีการปฏิิบััติิ ณ ปัจ
ั จุุบัันขณะ ปััจจััยทั้้�งสามนำำ�ไปสู่่�การตีีความว่่า
ความเป็็ น ผู้้� ก่่ อ การเกิิ ด จากพลัั ง สามที่่� เ กาะเกี่่� ย วกัั น  คืือ (1) พลัั ง

แห่่งอดีีตหรืือการปฏิิบััติิซ้ำำ�ๆ จนเป็็นนิิสััย (Iterational Dimension)
(2) พลัังแห่่งจิินตนาการไปในอนาคต (Projective Dimension) และ

(3) พลัังแห่่งการตััดสิินใจ ณ ปััจจุุบัันขณะ (Practical-evaluative
Dimension)

ข้้อความตอนนี้้�ในหนัังสืือ Teacher Agency ทบทวนสาระในบทก่่อนๆ

อย่่างยืืดยาว ผมจะสรุุปมาเพีียงสั้้�นๆ

• ทฤษฎีี ส ามประสานของความเป็็ น ผู้้� ก่่ อ การของครูู  ประกอบด้้วย
(1) มิิ ติิ ข องการปฏิิ บัั ติิ ซ้ำำ� ๆ ในอดีี ต (Iterational) (2) มิิ ติิ ด้้ าน
จิินตนาการไปในอนาคต (Projective) และ (3) มิิติิด้้านการปฏิิบััติิ
และประเมิิน ณ ปััจจุุบัันขณะ (Practical-evaluative)

• ความเชื่่�อและปณิิธานความมุ่่�งมั่่�นของครูู ที่่� สำำ�คััญ 3 ด้้านคืือ (1)
ความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับนัักเรีียน (2) ความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับบทบาทของครูู และ

(3) ความเชื่่�อเรื่่�องเป้้าหมายสููงส่่ง (Purpose) ของการศึึกษา สรุุปได้้ว่่า
ครููมัักมีค
ี วามเชื่่�อหรืือมุุมมองที่่�แคบ และมัักไม่่กล้้าท้้าทายอำำ�นาจเหนืือ

• ทรััพยากรเชิิงวาทกรรมและคำำ�ศัพ
ั ท์์ของครูู มีีความแตกต่่างกัันทั้้�งด้้าน
เนื้้�อหา และด้้านความลึึกและเชื่่�อมโยง และความสามารถเชื่่�อมโยง

ประเด็็ นแคบๆ หรืือเฉพาะหน้้าหรืือเป็็นแฟชั่่� นไปสู่่�ภาพใหญ่่หรืือ
คุุณค่่าที่่�กว้้างขวางหรืือลึึกซึ้้�งกว่่า ความแตกต่่างดัังกล่่าวมีีผลมาจาก

อายุุ (Age Effect) และรุ่่�น (Generation Effect) ทำำ�ให้้ครููกลุ่่�มที่่�มีี
ประสบการณ์์ ม ากกว่่ า ตีี ค วามหลัั กสูู ตรใหม่่ อ ย่่ า งยืืดหยุ่่�นกว่่ า และ
น่่าจะนำำ�มาสร้้างคุุณประโยชน์์ได้้ดีีกว่่า
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• เครืือข่่ายทางสัังคมของครูู  เมื่่�อศึึกษาที่่�กลไก  PLC - Professional
Learning Community พบว่่ามัักได้้รัับความเอาใจใส่่ในความหมาย

และเป้้าหมายที่่� แคบและตื้้� น และผมขอแถมกรณีีประเทศไทยว่่ า

มัักทำำ�กัันเป็็นแฟชั่่�นหรืือตามคำำ�สั่่ง� อย่่างไรก็็ตามเมื่่�อศึึกษาในชื่่�อของ
เครืือข่่ า ยทางสัั ง คม  หรืือปฏิิ สัั มพัั น ธ์์ข องครููและผู้้� บ ริิ ห าร พบว่่ า

ปฏิิ สััมพัันธ์์ที่่� ดีี ที่่� เป็็นแนวราบและสร้้างความไว้้วางใจระหว่่ างกััน
มีีพลัังมาก ทำำ�ให้้ครููในโรงเรีียนริิมทะเลสาบร่่วมใจกัันดำำ�เนิินการ

ใช้้ประโยชน์์จากหลัักสููตรใหม่่ Curriculum for Excellence แตกต่่าง
จากอีีกสองโรงเรีียน

• แรงกดดัันจากภายนอก  ในรููปของกลไกความรัับผิิดรัับชอบ ซึ่่�งนำำ�
ไปสู่่�วัั ฒ นธรรมบููชาผลงาน (Performativity) ในโรงเรีี ย น โดยมีี

กลไกตรวจสอบจากภายนอก  และระบบตรวจสอบภายในโรงเรีียน

หล่่อหลอมครููให้้ปฏิิบัติ
ั ิตามกฎเกณฑ์์กติิกาและวิิธีก
ี ารที่่�ผู้อื่่
้� � นกำำ�หนด
ไม่่คุ้้�นกัับการคิิดเองหรืือร่่วมกัันคิิด ในลัักษณะที่่�ครููเป็็นตััวของตััวเอง

อย่่างที่่�หลัักสููตรใหม่่ Curriculum for Excellence ต้้องการให้้ปฏิิบััติิ

เป้้าหมายเชิิงคุุณค่่าของครููและโรงเรีียนจึึงเปลี่่�ยนไป จากเน้้นทำำ�เพื่่� อ

สนองนัักเรีียน กลายเป็็นเน้้นทำำ�เพื่่� อสนองผลงาน แทนที่่� จะสอน
นัักเรีียน กลายเป็็นสอนเพื่่� อสอบ

สรุุ ป ว่่ า หลัั ก ฐานดัั ง กล่่ า วบ่่ ง ชี้้� ชัั ด เจนว่่ า หากจะให้้หลัั กสูู ตรใหม่่

Curriculum for Excellence ของสก็็อตแลนด์์ ประสบความสำำ�เร็็จ ต้้องไม่่หลง

ดำำ�เนิินการพััฒนาขีีดความสามารถของครููเพีียงอย่่างเดีี ยว ต้้องมีีมาตรการ
สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงระบบด้้วย ซึ่่�งจะกล่่าวถึึงในตอนต่่อไป
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หล่่อหลอมความเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู
ได้้กล่่ า วแล้้วในหลายบัั น ทึึ ก ว่่ า ความเป็็ น ผู้้� ก่่ อ การเป็็ น สิ่่� ง ผุุ ด บัั ง เกิิ ด

จากปฏิิสััมพัันธ์์ของ 2 ปััจจััยคืือ (1) บุุคคล (ทัักษะ ความรู้้� ความเชื่่�อ ฯลฯ)

(2) เงื่่�อนไข ซึ่่� งได้้แก่่ วััฒนธรรม  โครงสร้้าง ทรััพยากร และปััจจััยขััดขวาง
ปฏิิสัมพั
ั น
ั ธ์์ของปััจจััยสองกลุ่่�ม ที่่�แจงออกเป็็นปััจจััยย่่อยๆ ได้้มากมายหลากหลาย

นี้้�มีค
ี วามเป็็นพลวััตสููงมาก ทำำ�ให้้เกิิดคุุณสมบััติิเฉพาะขึ้้�นในแต่่ละปััจจุุบัน
ั ขณะ

และหากมีีสภาพพอเหมาะ พฤติิกรรมความเป็็นผู้้�ก่่อการก็็แสดง (ผุุดบัังเกิิดEmerge) ออกมา

ต่่อไปเราจะพิิจารณาปััจจััยที่่�หล่่อหลอม หรืือปิิดกั้้�น ความเป็็นผู้้ก่
� ่อการ

ของครูู 

นโยบายที่่�ผิิดพลาด ที่่�เอาใจใส่่เฉพาะการพััฒนาขีีดความสามารถ

ของครููเป็็นรายคน

หนััง สืือ วิิ เ คราะห์์ข้้ อความเสนอนโยบายการศึึ กษาจากหลากหลาย

องค์์กรที่่�มีชื่่
ี � อเสีียง รวมทั้้�งจากผลงานวิิจััยเด่่นๆ และสรุุปว่่า มีีแนวโน้้มจะเน้้น

ที่่�การพััฒนาครููเป็็นรายคนเพื่่� อเป้้าหมายคุุณภาพการศึึกษา น้้อยมากที่่�ระบุุว่่า

ต้้องพััฒนาตััวแนวทางการบริิหารงานของระบบการศึึกษา หรืือพััฒนาสภาพ
แวดล้้อมในการทำำ�งานของครูู ควบคู่่�ไปด้้วย โดยหลุุมพรางสำำ�คััญคืือวิิธีคิ
ี ิดเชิิง
เส้้นตรง หรืือคิิดชั้้�นเดีียว ไม่่ตระหนัักว่่า การศึึกษา หรืือการเรีียนรู้้� เป็็นเรื่่�องที่่�
ซัับซ้้อนยิ่่�ง และระบบการศึึกษาก็็ซัับซ้้อนไม่่แพ้้กััน

ประเด็็นสำำ�คัญ
ั ยิ่่ง� ที่่�มักถููก
ั
ละเลยคืือ โรงเรีียนมีีไว้้เพื่่� ออะไร และการศึึกษา

สร้้างคุุณค่่าอะไรบ้้างแก่่นัก
ั เรีียน ส่่วนใดที่่�การศึึกษาในปััจจุุบัันย่่อหย่่อน
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ผมตีี ความว่่ า การพััฒนาครููที่่� เรีียกว่่ า Professional Development

ที่่�ทำำ�กัันในปััจจุุบัันนั้้�น เป็็นการพััฒนาแบบแยกส่่วน เน้้นพััฒนาความรู้้�และ
ทัักษะเชิิงเทคนิิค ไม่่ได้้คำำ�นึงึ ถึึงการพััฒนาครููทั้้�งคนในทุุกมิติ
ิ ิ ที่่�เรามัักพููดกัันว่่า
พััฒนาทั้้�ง 3H (Head, Heart, Hand) หรืือสมััยนี้้�ใช้้คำำ�ว่่า ASKV (Attitude, Skills,
Knowledge, Values) เราจึึงเห็็นว่่า วิิญญาณครููของคนที่่�ประกอบวิิชาชีีพครูู

ถดถอยลงไป และที่่�สำำ�คััญยิ่่�งขาดมิิติิในการส่่งเสริิมให้้ครููมีีส่่วนร่่วมกัันพััฒนา

ระบบการศึึกษา โดยทำำ�หน้้าที่่�นี้้ผ่
� า่ นการทำำ�งานประจำำ�ของครููนั่่�นเอง แล้้วมีีการ
ร่่วมกัันสะท้้อนคิิด เพื่่� อดำำ�เนิินการพััฒนาระบบจากหน่่วยย่่อยไปสู่่�ระบบใหญ่่

ของประเทศ ที่่�เรีียกว่่า Bottom-up Systems Development ข้้อความในย่่อหน้้า
นี้้�มาจากจิินตนาการของผมทั้้�งหมดจึึงอาจมีีข้้อผิิดพลาดอยู่่�ด้้วย

หากระบบการศึึกษาไทยเอื้้�อให้้ครููร่่วมทำ�ำ หน้้าที่่�พัฒ
ั นาระบบ  ตามแนวทาง

ในย่่อหน้้าก่่อน ครููไทยจะได้้มีีโอกาสพััฒนาความเป็็นผู้้ก่
� ่อการได้้สููงยิ่่�ง

ข้้อสรุุปสำำ�หรัับหััวข้้อย่่อยนี้้�คืือ นโยบายที่่�ผิด
ิ พลาด เอาใจใส่่เฉพาะการ

พััฒนาขีีดความสามารถของครููเป็็นรายคน ไม่่เอาใจใส่่สภาพแวดล้้อมในการ

ทำำ�งานที่่�ส่ง่ เสริิมและเปิิดโอกาสให้้ครููได้้ทำำ�งานอย่่างริิเริ่่ม
� สร้้างสรรค์์ที่่�หน้้างาน
ของตน ทำำ�ให้้ครููมีีโอกาสแสดงความเป็็นผู้้ก่
� ่อการได้้น้้อย
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มิิ ติิ ด้้ านปัั จ เจกบุุ ค คล วัั ฒ นธรรม และโครงสร้้าง ของความเป็็ น

ผู้้ก่
� ่อการของครูู

ข้้อความในหนัังสืือ Teacher Agency ตอนนี้้�นิย
ิ าม “ความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การ”

(Agency) ไว้้อย่่างลึึกซึ้้�งมาก  โดยบอกว่่ าครููบรรลุุความเป็็นผู้้�ก่่อการเมื่่�อครูู

มีีโอกาสตัั ดสิินใจเลืือกทางเลืือกหนึ่่� งจากหลายทางเลืือก  ในสถานการณ์์ใด

สถานการณ์์หนึ่่�ง โดยมีีความสามารถตััดสิินว่่าทางเลืือกใดเหมาะสมที่่�สุุดต่่อ
เป้้าหมายสููงส่่ง (Purpose) ของการเป็็นครูู จะเห็็นว่่าความเป็็นผู้้ก่
� ่อการจะถููก
จำำ�กััดหากทางเลืือกถููกจำำ�กััด และหากไม่่มีีทางเลืือกเลย ความเป็็นผู้้�ก่่อการก็็
ไม่่มีโี อกาสเกิิด

เพื่่� อให้้เข้้าใจ “ความเป็็นผู้้ก่
� ่อการ” ให้้ลึึก ต้้องพิิจารณา เรื่่�องยากๆ สอง

ประเด็็น

1. ความแตกต่่างระหว่่าง ความเป็็นผู้้�ก่่อการ (Agency) กัับ การเป็็น
ตััวของตััวเอง (Autonomy) การเป็็นตััวของตัั วเองหมายถึึงมีีกฎ
ข้้อบัังคัั บจากหน่่วยเหนืือ หรืือจากภายนอก  ให้้ปฏิิ บััติิตามน้้อย

สมมติิว่่ากระทรวงศึึกษาธิิการยกเลิิกกฎเกณฑ์์กติิกาที่่�กำำ�หนดให้้

โรงเรีียนปฏิิบััติิตามลงครึ่่�งหนึ่่�ง แต่่ครููก็็ยัังปฏิิบััติิตามรููปแบบเดิิม 
อย่่างนี้้�แสดงว่่าครููมีีโอกาสเป็็นตััวของตััวเองสููงขึ้้�นมาก แต่่ไม่่มีค
ี วาม
เป็็นผู้้ก่
� อ
่ การ ผมตีีความว่่า การมีีโอกาสเป็็นตััวของตััวเองเปิิดโอกาส

ให้้คนได้้แสดงพฤติิกรรมผู้้�ก่่อการ แต่่ก็็จะมีีคนจำำ�นวนหนึ่่�งที่่�ไม่่ใช้้
โอกาสนั้้�น เขาเหล่่านั้้�นไม่่ใช่่ผู้ก่
้� ่อการ ในทางตรงกัันข้้าม ผมได้้เห็็น

ตััวอย่่างบุุคคลจริิงที่่�เป็็นข้้าราชการผู้้�ใหญ่่ในกระทรวงศึึกษาธิิการ
ของไทย ที่่�ไม่่เคยพููดเลยแม้้แต่่ครั้้�งเดีียวว่่าเรื่่�องดีีๆ ที่่�ผู้ใ้� หญ่่ไปร่่วม

กัันคิิดนั้้�น ติิดกฎระเบีียบหรืือข้้อจำำ�กััดใดๆ ท่่านไปหาทางจััดการให้้
มีีการดำำ�เนิินการได้้ทุุกเรื่่�อง นี่่�คืือผู้้ก่
� ่อการตััวจริิง ที่่�หาทางออกจาก
สภาพ Autonomy ต่ำำ�ได้้เสมอ
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2. ความเป็็นผู้้�ก่่อการดีี กัับก่่อการด้้านไม่่ดีี ความเป็็นผู้้�ก่่อการอาจ

ดำำ�เนิินการเชิิงสร้้างสรรค์์ก็็ได้้  หรืือเชิิงทำำ�ลายก็็ได้้  โดยทั่่�วไปเมื่่�อ
พููดคำำ�ว่่าผู้้�ก่่อการเราหมายถึึงก่่อการเชิิงสร้้างสรรค์์ แต่่หนัังสืือก็็

ยกตัั วอย่่างครููที่่� แสดงความเป็็นผู้้�ก่่อการ (สร้้างสรรค์์ ) ด้้วยการ

หลีี ก เลี่่� ย งข้้อกำำ� หนดในหลัั กสูู ตร เพื่่� อ ปกป้้ อ งผลประโยชน์์ ข อง
นัักเรีียนที่่�ตนดููแล ดัังนั้้�นความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของครููจึึงมีีจุุดมุ่่�งหมาย

ที่่�คุณค่
ุ ่าและเป้้าหมายสููงส่่ง (Purpose) ของการศึึกษา นี่่�คืือมิิติิด้้าน
จิินตนาการไปในอนาคต (Projective) ของความเป็็นผู้้ก่
� ่อการ

เมื่่�อกล่่าวถึึ งเรื่่�องเป้้าหมายสููงส่่ง (Purpose) ของการศึึกษา หนัังสืือ

แจกแจงเป้้าหมายไว้้  3 มิิติิ คืื อ (1) ด้้านคุุณวุุฒิิ (Qualification) (2) ด้้าน
พััฒนาการเชิิงสัังคม (Socialization) ซึ่่�งผมขอเพิ่่�มเป็็น ด้้านสัังคมและอารมณ์์

และ (3) ด้้านความเป็็นมนุุษย์์ (Person) ที่่�มีค
ี วามคิิดอิิสระ มีีวิิจารณญาณและ
พฤติิกรรมที่่�เปี่่� ยมศีีลธรรม 

โดยต้้องไม่่ลืืมว่่า เป้้าหมายที่่� ยิ่่�งใหญ่่อย่่างหนึ่่� งของการศึึกษาคืือการ

พััฒนาคนรุ่่�นใหม่่ให้้มีีทั้้� งความสััมพัันธ์์ยึึดโยงกัับสัังคม  และความเป็็นอิิ สระ

ไม่่ยึึดมั่่�นอยู่่�กัับความคิิดหรืือพฤติิกรรมเดิิมๆ ในสัังคม  เป็็นการพััฒนาสองขั้้�ว

ตรงกัันข้้ามให้้พััฒนาขึ้้�นไปพร้้อมๆ กััน การศึึกษาต้้องช่่วยให้้มนุุษย์์เราได้้พััฒนา
ยกระดัับขั้้�วตรงกัันข้้ามเช่่นนี้้�ขึ้้�นไปในอีีกมากมายหลากหลายมิิติิ ผมตีีความว่่า
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การยกระดัั บเช่่นนี้้� เป็็นการปููพื้้�นฐานสำำ�หรัับการพััฒนาความเป็็นผู้้�ก่่อการ
ต่่อไปในอนาคต

กลัับมาที่่�ครููทั้้�ง 6 คนในโครงการวิิจััย ทุุกคนแสดงอาการของการถููก

ระบบนิิเวศของการทำำ�งานลิิดรอนความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การทั้้�งสิ้้น
� ระบบนิิเวศดัังกล่่าว

มีีลัักษณะ ให้้ความไว้้วางใจต่ำำ� มีีการติิดตามตรวจสอบพร้้อมทั้้�งกดดัันให้้ต้้อง
มีีผลงาน ซึ่่�งมัักนำ�ำ ไปสู่่�การสร้้างผลงานปลอมเพื่่� อดำำ�รงภาพพจน์์ไว้้ 

ทำำ�ไมจึึงต้้องการความเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู
นี่่�คืือประเด็็นคุุณค่่าของความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของครูู 
คำำ�ตอบคืือ เพราะระบบการศึึกษาต้้องเป็็น “ระบบที่่�ฉลาด” (Intelligent

System) จึึงจะทำำ�หน้้าที่่�จััดการศึึกษาในมิิติิที่่�ลึึกและทรงคุุณค่่าได้้  ในปััจจุุบััน
ระบบการศึึกษาของสก็็อตแลนด์์มีส
ี ภาพไปในทางที่่�ตื้� น
้ เขิิน และมีีความไม่่สุจ
ุ ริิต

ซ่่อนอยู่่� ที่่�เป็็นเช่่นนี้้�ก็เ็ พราะระบบไม่่สนใจบทบาทด้้านความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การของครูู 
ในการทำำ�หน้้าที่่�ร่วมพั
่
ฒ
ั นาหลัักสููตร ร่่วมพัฒ
ั นาระบบการศึึกษา จากจุุดทำำ�งาน

ของตน ในลัักษณะของ “การพััฒนาจากล่่างขึ้้�นบน” (Bottom-up Development)
“ระบบที่่�ฉลาด” หมายความว่่า เป็็นระบบที่่�มีีการเรีียนรู้้�และปรัับตััว 

ณ ทุุกจุุดของระบบ เพราะระบบการศึึกษาเป็็นระบบที่่�ซัับซ้้อน และเป็็นพลวััต

อยู่่�ตลอดเวลา มีีปััจจััยเกี่่�ยวข้้องมากมาย และปรัับเปลี่่�ยนไปตามสถานการณ์์
การปรัับตััว ณ จุุดปฏิิบััติิงาน ต้้องการความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของครูู และบุุคลากร

หน้้างานทั้้�งหลาย หากไม่่ส่ง่ เสริิมให้้ครููและบุุคลากรหน้้างานมีีความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การ
ก็็ไม่่มีท
ี างที่่�ระบบการศึึกษาจะเป็็น “ระบบที่่�ฉลาด” ได้้ 
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แต่่ลััทธิิบููชาผลงาน ที่่�มีีฐานคิิดจากลััทธิิเสรีีนิิยมใหม่่ และแนวคิิดเชิิง

กลไก (Mechanistic) และลดทอนความซัับซ้้อน (Reductionism) มีีผลลดทอน

ความเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู  เราจึึงเห็็นสภาพปััญหาของการศึึกษาที่่�ไม่่สามารถ
ยกระดัั บคุุณภาพและคุุณค่่าที่่� แท้้จริิงได้้ ผมขอสะท้้อนว่่ า สภาพนี้้�เป็็นจริิง
ไม่่เฉพาะในสก็็อตแลนด์์เท่่านั้้�น ระบบการศึึกษาไทยก็็ตกหลุุมพรางนี้้�ด้้วย

ย้ำำ�ว่า่  ปััญหาการศึึกษาที่่�กำ�ลั
ำ งั เผชิิญอยู่่�เกืือบจะทั่่�วโลก เป็็นปััญหาที่่�ระบบ

ซึ่่�งหมายความว่่ามีีการออกแบบและจััดการระบบที่่�ผิด
ิ พลาด คืือเป็็นระบบกลไก 
และลดทอนความซัับซ้้อน จึึงกลายเป็็นระบบที่่�ไม่่ฉลาด หากไม่่แก้้ไขที่่�ระบบ
เอาแต่่ แก้้ไขที่่� ตััวครูู  หรืือมุ่่�งพััฒนาตัั วครููเท่่ านั้้�น ครููก็็จะเผชิิญปััญหาความ
ขััดแย้้งกัับระบบ ผลคืือครููส่่วนใหญ่่จะสยบยอมอย่่างที่่�เห็็นอยู่่�ในทั้้�ง 3 โรงเรีียน

ในโครงการวิิจััย ครููที่่�ไม่่สยบยอมเป็็นคนพิิเศษ (มีีความเป็็นผู้้ก่
� ่อการสููง) และมีี
เป็็นส่่วนน้้อย ก็็ต้้องทำำ�งานอย่่างยากลำำ�บาก เพราะต้้องเผชิิญลััทธิิบููชาผลงาน
และการควบคุุมสารพััดระดัับและกลไก 

มองแง่่ดีี ในด้้านที่่�ให้้ความหวััง ที่่�ระบบการศึึกษาที่่�ผิิดพลาดยัังคงให้้

ผลลััพธ์์ที่่�ดีีพอสมควรอยู่่�ในปััจจุุบััน ก็็เพราะเรามีีครููที่่�ดีีจำำ�นวนมาก ครููเหล่่านี้้�
มีีจิิตวิิญญาณครูู  และเข้้าใจคุุณค่่าแท้้จริิงของการศึึกษา และมุ่่�งมั่่�นทำำ�หน้้าที่่�

เพื่่� อคุุณค่่านั้้�น ดัังกรณีีครูู 6 คนในโครงการวิิจััย ประเด็็นสำำ�คััญคืือ หากระบบ
เปลี่่�ยน โดยละจากลััทธิิบููชาผลงาน หัันไปเอื้้�อให้้ครููใช้้ความริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์

ณ จุุดปฏิิบััติิงาน เป็็นผู้้�พััฒนาหลัักสููตรในระดัับโรงเรีียนอย่่างต่่อเนื่่� อง และ
ส่่งสััญญาณไปยัังระบบใหญ่่ เพื่่� อให้้เกิิดการเรีียนรู้้�และปรัับตััวของระบบใหญ่่

ระบบการศึึกษาจะส่่งมอบผลงานที่่�ทรงคุุณค่า่ กว่่าในปััจจุุบัน
ั อย่่างมากมาย และ
ที่่� สำำ�คััญ ระบบการศึึกษาจะวิิ วััฒน์์ไปสนองสัังคมที่่� มีีการเปลี่่�ยนแปลงไปใน
อนาคตได้้
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เราต้้องการความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของครูู เพราะครููต้้องเป็็น “ผู้้ป
� ฏิิบััติิงาน

ที่่�ฉลาด” (Intelligent Worker) ที่่�ส่ง่ ผลให้้ระบบการศึึกษาเป็็น “ระบบที่่�ฉลาด”
(Intelligent System) “ผู้้ป
� ฏิิบััติิงานที่่�ฉลาด” ในที่่�นี้้� หมายถึึง “ผู้้ป
� ฏิิบััติิงานที่่�
มีีความเป็็นผู้้ก่
� ่อการ” (Agentic Worker) นั่่�นเอง

สภาพเช่่นนี้้� ไม่่เพีียงมีีผลดีีต่่อครููเป็็นรายบุุคคลเท่่านั้้�น ยัังมีีผลทำำ�ให้้ 

วิิชาชีีพครูู  เป็็น “วิิชาชีีพที่่�ฉลาด” (Intelligent Profession) ส่่งผลให้้ครููมีี
ความภาคภููมิิใจในการเป็็นครูู สัังคมให้้ความยกย่่องนัับถืือ และครููเกิิดความสุุข
ความพึึงพอใจการทำำ�หน้้าที่่�ครููของตน

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

“เป้้าหมายที่่�ยิ่่�งใหญ่่อย่่างหนึ่่� งของการศึึกษา
คืือการพัั ฒนาคนรุ่่�นใหม่่ให้้มีีทั้้�งความสััมพัั นธ์ ์
ยึึดโยงกัับสัังคม และความเป็็นอิส
ิ ระไม่่ยึึดมั่่�นอยู่่�กัับ
ความคิิดหรืือพฤติิกรรมเดิิมๆ ในสัังคม เป็็นการพัั ฒนา
สองขั้้�วตรงกัันข้้ามให้้พัั ฒนาขึ้้� นไปพร้้อมๆ กััน”
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

9

เกื้้�อกููลความเป็็น
ผู้้�ก่่อการของครูู
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

“การดำำ�เนิินการระดัับมหภาคในการกำำ�หนด
นโยบายของหลัักสููตร ควรกำำ�หนดกว้้างๆ
ในลัักษณะกรอบแนวทาง (Guiding Framework)
เปิิดโอกาสให้้ครููร่่วมกัันใช้้วิิจารณญาณ
ซึ่่�งจะส่่งผลให้้ได้้ทั้้�งผลงานที่่�สอดคล้้อง
ตามบริิบทความเป็็นจริิง
และครููได้้พัั ฒนาความเป็็นผู้้�ก่่อการ”

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

บัันทึึกชุุด เอื้้�อระบบนิิเวศ เพื่่�อครููเป็็นผู้้ก่
� ่อการ นี้้� ตีีความ (ไม่่ใช่่แปล) จากหนัังสืือ

Teacher Agency : An Ecological Approach (2015) เพื่่� อหนุุนการดำำ�เนิินการหลัักสููตร

ฐานสมรรถนะของไทย ให้้เป็็นหลัักสููตรที่่�มีค
ี รููเป็็น “ผู้้ร่� ่วมสร้้าง” (Co-creator) โดยขอย้ำำ�ว่่า

ผมเขีียนบัันทึึ กชุุดนี้้�แบบตีี ความสุุดๆ ในหลายส่่วนได้้เสนอมุุมมองของตนเองลงไปด้้วย
ท่่านผู้้อ่
� ่านจึึงพึึงอ่่านอย่่างมีีวิิจารณญาณ อย่่าเชื่่�อโดยง่่าย

บัันทึึกที่่� 9 นี้้� ตีีความจาก Conclusions : Fostering Teacher Agency
โปรดสัังเกตว่่า ความเป็็นผู้้�ก่่อการของครููเป็็นเครื่่�องมืือ (Means) หรืือ

เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการเดิินทาง (Journey) ไม่่ใช่่เป้้าหมายของการเดิินทาง โดยที่่�

เป้้าหมาย (End/Goal) คืือระบบการศึึกษาที่่�เข้้มแข็็ง เป็็นระบบที่่�ฉลาดหรืือ
เรีียนรู้้� นำ�สู่่�
ำ เป้้าหมายสุุดท้้ายคืือการสร้้างพลเมืืองในอนาคตที่่�เป็็นคนเต็็มคน

พััฒนาเต็็มศัก
ั ยภาพ เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญของประเทศ เป็็นผู้้ส
� ร้้างสรรค์์สัังคม ไม่่ใช่่
เรีียนเพีียงเพื่่� อสอบผ่่าน หรืือเพื่่� อเป็็นบัันไดสู่่�การศึึกษาขั้้�นสููงขึ้้�น

หากไม่่ระวััง ระบบการศึึกษาหลงทางได้้ง่่าย เพราะเป็็นระบบที่่�ซัับซ้้อน

และเป็็นพลวััต การจััดการระบบการศึึกษาจึึงหลงไปจัับหรืือเน้้นที่่�ผลลััพธ์์ที่่ม
� อง
เห็็นง่่าย ซึ่่�งมัักจะเป็็นเพีียงบางส่่วนเสี้้�ยวของเป้้าหมายที่่�แท้้จริิง หรืือเป้้าหมาย

ที่่�ทรงคุุณค่่า ที่่�พอจะส่่งมอบผลงานได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม และแนวทางนั้้�น คืือ

แนวทางของลััทธิิบููชาผลงาน และระบบควบคุุมติิดตามผลงานแบบตายตััว 
ที่่�ตััวของมัันเองมีีส่่วนปิิดกั้้�นหรืือลดทอนความเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู  เพราะมััน
สร้้างระบบนิิเวศของการทำำ�งานที่่�ปิด
ิ กั้้�นความเป็็นตััวของตััวเองของครูู ปิิดกั้้�น

ทางเลืือกในการปฏิิบัติ
ั ิงานของครูู ส่่งผลต่่อเนื่่� องไปสู่่�ความเป็็นระบบการศึึกษา
ที่่�ไม่่ฉลาดหรืือไม่่มีก
ี ารเรีียนรู้้� เพราะขาดปััจจััยสำำ�คััญคืือครููผู้้ก่
� ่อการ ที่่�ทำำ�งาน
เชิิงสร้้างสรรค์์จากหน้้างาน ส่่งสััญญาณขึ้้�นมายัังระบบภาพใหญ่่ให้้เป็็นระบบที่่�

ฉลาดหรืือเรีียนรู้้ ข
� าดบทบาทครููผู้้ก่
� อ
่ การเสีียแล้้ว ระบบการศึึกษาไม่่มีท
ี างเป็็น

ระบบที่่�ฉลาดและเรีียนรู้้�ได้้ และไม่่มีท
ี างบรรลุุเป้้าหมายสููงส่่งของการศึึกษาได้้ 
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สาระในบัันทึึกนี้้เ� สนอแนะการดำำ�เนิินการเพื่่�อเอื้้�อให้้เกิิดความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การ

ของครูู รวมทั้้�งเพื่่� อเอื้้�อให้้เกิิดการพััฒนาของตััวระบบการศึึกษาเองด้้วย (ในด้้าน
โครงสร้้าง วััฒนธรรม และขีีดความสามารถ) โดยเสนอแนะการดำำ�เนิินการใน 3

ระดัับคืือ ระดัับนโยบายภาพใหญ่่ของหลัักสููตร ระดัับการจััดการการดำำ�เนิินการ
หลัักสููตร และระดัับการประยุุกต์์ใช้้หลัักสููตร

การดำำ�เนิินการระดัับมหภาค (Macro Level)
ในการกำำ�หนดนโยบายของหลัักสููตร
ผู้้เ� ขีียนหนัังสืือ Teacher Agency เริ่่�มด้้วยคำำ�ถามว่่า หน้้าที่่�ของนโยบาย

ระดัั บ สููงของหลัั กสูู ตรคืืออะไร คำำ� ตอบคืือที่่� ผ่่ า นมา มัั กทำำ� หน้้าที่่� กำำ� หนด

รายละเอีียดยิิบ ตั้้�งแต่่เป้้าหมาย เนื้้�อหา และวิิธีก
ี าร จนถึึงกัับมีีคำำ�พููดเสีียดสีีว่่า
เป็็นหลัักสููตร “กัันครููเข้้าไปเกี่่�ยวข้้อง” (Teacher-proof Curriculum) คืือ
ไม่่เปิิดโอกาสให้้ครููได้้คิิ ด ใคร่่ครวญสะท้้อนคิิ ด และใช้้วิิ จารณญาณของตน

เพื่่� อเลืือกเป้้าหมายและวิิธีก
ี ารที่่�เหมาะสม  ในการบรรลุุเป้้าหมายที่่�ทรงคุุณค่่า

(Purpose) ของการศึึกษา เขาบอกว่่าในบางกรณีีฝ่า่ ยนโยบายไม่่พอใจด้้วยซ้ำำ� 
หากครููแสดงพฤติิกรรมดัังกล่่าว ซึ่่�งที่่�จริิงเป็็นพฤติิกรรมที่่�สะท้้อนความเป็็น
ผู้้ก่
� ่อการของครูู 

การดำำ� เนิิ น การระดัั บ มหภาคในการกำำ� หนดนโยบายของหลัั กสูู ตร

ควรกำำ� หนดกว้้างๆ ในลัั ก ษณะกรอบแนวทาง (Guiding Framework)

เปิิดโอกาสให้้ครููร่่วมกัันใช้้วิิจารณญาณ ซึ่่�งจะส่่งผลให้้ได้้ทั้้�งผลงานที่่�สอดคล้้อง
ตามบริิบทความเป็็นจริิง และครููได้้พััฒนาความเป็็นผู้้ก่
� ่อการ

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

วาทกรรมทางการศึึกษาระดัับโลกที่่�เริ่่�มมานานและดำำ�รงอยู่่�จนปััจจุุบััน

คืือ “ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�” (Learning Outcome) และ หลัักสููตรที่่�เน้้นผลลััพธ์์

การเรีียนรู้้� (Outcome-based Curriculum) ที่่�หากไม่่ใช้้อย่่างสมดุุลก็็ก่อ
่ ผลเสีียได้้ 
คืือเน้้นเฉพาะผลลััพธ์์ส่่วนที่่�ชััดเจนและวััดได้้ จนละเลยผลลััพธ์์ส่่วนอื่่�นๆ และ
กำำ�หนดวิิธีวัี ัดลงรายละเอีียด และมีีกลไกตรวจสอบเข้้มงวด ก็็ตกหลุุมลััทธิิบููชา
ผลงาน (Performativity)

หนัังสืือจึึงแนะนำำ�ให้้กำำ�หนด “ผลลััพธ์์กว้้างๆ” (Generic Outcome) เพื่่� อ

บอกทิิศทาง (Direction) และเป้้าหมายที่่�ทรงคุุณค่่า (Purpose) อย่่างชััดเจน
รวมทั้้�งระบุุเกี่่�ยวกัับสาระ (Content) แนวทางจััดการเรีียนรู้้� (Pedagogy) และ

แนวทางวััดผล (Assessment) อย่่างกว้้างๆ ไม่่ลงรายละเอีียด โดยขอย้ำำ�ว่่า
เป้้าหมายที่่�ยิ่่�งใหญ่่ของการศึึกษาต้้องครบ 3 มิิติิอย่่างมีีดุุลยภาพ ดัังระบุุไว้้ใน

บัันทึึกที่่�แล้้ว ที่่�ขอนำำ�มาย้ำำ�ไว้้อีีกครั้้�งหนึ่่�งคืือ (1) ด้้านคุุณวุุฒิิ (Qualification)
(2) ด้้านพััฒนาการเชิิงสัังคมและอารมณ์์ และ (3) ด้้านความเป็็นมนุุษย์์ ที่่�มีี
ความคิิ ดอิิ สระ มีีวิิจารณญาณและพฤติิ กรรมที่่� เปี่่� ยมศีีลธรรม ต้้องอย่่าหลง
ดำำ�เนิินการแบบมุ่่�งมิิติิที่่� 1 เท่่านั้้�น

ถึึงยุุคนี้้� หลัักสููตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum)

กำำ�ลัังเข้้าไปแทนที่่�หลัักสููตรเน้้นผลลััพธ์์ และไทยเราก็็กำำ�ลัังยกร่่างและทดลอง

ใช้้หลัักสููตรนี้้� เราจึึงควรรัับฟัังข้้อเสนอแนะในย่่อหน้้าบน เพื่่� อเปิิดช่่องให้้ความ
เป็็นผู้้�ก่่อการของครููได้้มีีพื้� ้นที่่�กระทำำ�การ ซึ่่�งจะเป็็นวงจรป้้อนกลัับไปช่่วยเอื้้�อ

การพััฒนาความเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู  เกิิดวงจรเสริิมพลัังแบบต่่อเนื่่� องไม่่รู้้�จบ
เพื่่� อยกระดัับคุุณภาพการศึึกษา
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การดำำ�เนิินการระดัับกลาง (Meso Level)
ของการพัั ฒนาหลัักสููตร
นี่่�คืือหน้้าที่่�ของหน่่วยงานระดัับตีีความหลัักสููตรออกให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่ครูู

และโรงเรีียน และทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับการใช้้หลัักสููตรและติิดตามประเมิินผล มีีทั้้�ง

หน่่วยงานส่่วนกลางของประเทศ และเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา ที่่�มัักตกหลุุมพราง
สองหลุุมคืือ หลุุมกำำ�หนดปััจจััยนำำ�เข้้า (Input Regulation) กัับหลุุมกำำ�หนด
ปััจจััยขาออกหรืือผลลััพธ์์ (Output Regulation) ที่่�กำำ�หนดลงรายละเอีียดยิิบ

ในเชิิงปฏิิบัติ
ั ิ รวมทั้้�งกำำ�หนดกลไกการตรวจสอบติิดตามผลอย่่างเข้้มงวดจริิงจััง
แทนที่่�จะมุ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ส่่งเสริิมสนัับสนุุน

หนัั ง สืือแนะนำำ� วิิ ธีีทำำ� งานของกลไกระดัั บ กลางที่่� ก่่ อ ผลดีี ใ นภาพรวม 

ของคุุณภาพการศึึกษาตามเป้้าหมายของหลัักสููตร และมีีผลส่่งเสริิม  หรืือเอื้้�อ

ต่่อการพััฒนาความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การของครููด้้วย (ซึ่่�งจะมีีผลป้้อนกลัับมาส่่งผลดีีต่่อ
คุุณภาพการศึึกษาในระยะยาว ดัังได้้กล่่าวมาแล้้วตลอดบัันทึึกชุุดนี้้�) จึึงขอนำำ�
มาเล่่า เพื่่� อสนัับสนุุนการทำำ�งานพััฒนาและทดลองใช้้หลัักสููตรฐานสมรรถนะ
ของประเทศไทย เขาแนะนำำ�ว่่า

• อย่่ า มุ่่�งตีี ค วามหลัั กสูู ตรอย่่ า งละเอีี ย ดลออทุุ ก แง่่ ทุุ กมุุ ม แทนครูู 
อย่่าแนะนำำ�วิิ ธีีดำำ�เนิินการอย่่างละเอีี ยด จนไม่่เหลืืออะไรไว้้ให้้ครูู

ตีีความเองเลย หากทำำ�เช่่นนี้้�ครููก็็จะไม่่มีีทางเลืือกให้้ร่่วมกัันคิิดและ

ตัั ดสิินใจในการลงมืือทำำ�  และตรวจสอบผลเพื่่� อการเรีียนรู้้�ของครูู 
จงเปิิดช่่องให้้ครููได้้คิิด ตััดสิินใจ และตรวจสอบผล
เพื่่� อให้้ครููได้้ทำำ�หน้้าที่่� โดยมีีวงจรเรีียนรู้้�สองชั้้� น
(Double-loop Learning)
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• ให้้มุ่่�งส่่งเสริิมให้้ครููได้้ตีีความหาความหมายจากหลัักสููตรด้้วยตนเอง
หรืือร่่วมกัันกัับเพื่่� อนครูู  โดยทำำ�ความเข้้าใจหลัักการสำำ�คััญ (Core

Principles) และเป้้าหมายที่่� ทรงคุุณค่่า (Purpose) ของหลัักสููตร
ในหลัักสููตร Curriculum for Excellence ของสก็็อตแลนด์์ มีห
ี ลัักการ

สำำ�คััญเชิิงเป้้าหมายต่่อผู้้เ� รีียน 4 ข้้อคืือ (1) เป็็นผู้้เ� รีียนที่่�ประสบความ

สำำ�เร็็จ (Successful Learner) (2) เป็็นบุุคคลที่่�มั่่น
� ใจตนเอง (Confident
Individual) (3) เป็็นพลเมืืองที่่� มีีความรัับผิิดชอบ (Responsible
Citizen) และ (4) เป็็นผู้้ทำ
� ำ�ประโยชน์์แก่่สัังคม (Effective

Contributor) ต้้องหาทางส่่งเสริิมให้้ครููตีีความหลัักการ

สำำ�คััญเหล่่านั้้�นออกเป็็นสิ่่�งที่่�ครููพึึงปฏิิบััติิ (หรืือไม่่ปฏิิบััติิ)
สอดแทรกอยู่่�ในการทำำ�งานและปฏิิสััมพัันธ์์กัับศิิษย์์

• หน่่วยงานระดัั บกลางเองก็็ต้้องมีีกลไกตรวจสอบตนเอง ว่่ าในการ

ตีี ความหลัั กสููตรโยงเข้้าสู่่�บริิบทต่่ างๆ นั้้�น มีีส่่วนที่่� เผลอหรืือหลง

ตีีความเพี้้�ยนไปจากความหมายเดิิมหรืือไม่่ หากพบ ให้้รีีบแก้้โดยเร็็ว 
อย่่าปล่่อยทิ้้�งไว้้ให้้เกิิดความสัับสน หนัังสืือบอกว่่า
เรื่่�องแบบนี้้�ได้้เกิิดขึ้้�นในสก็็อตแลนด์์ ในการประยุุกต์์
ใช้้หลัักสููตร Curriculum for Excellence

• ให้้ระวัั งอย่่างที่่� สุุด ไม่่ให้้การดำำ�เนิินการในระดัั บนี้้�

ทำำ�ให้้หลัักสููตรใหม่่ กลายเป็็น “หลัักสููตรที่่�ขับ
ั เคลื่่�อน

โดยการประเมิิน” (Assessment-driven Curriculum)
• พึึ ง หลีี ก เลี่่� ย งการใช้้สถิิ ติิ เ ชิิ ง เปรีี ย บเทีี ย บ หรืือจัั ด อัั น ดัั บ โรงเรีี ย น
เพราะจะมีีผลก่่อความบิิดเบี้้�ยวขึ้้�นในพฤติิกรรมของ
โรงเรีียนและของครูู 
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• ระบุุให้้ชััดเจนว่่า เขตพื้้�นที่่�การศึึกษามีีหน้้าที่่�หลัักด้้านการสนัับสนุุน
ส่่งเสริิม  ไม่่ใช่่ควบคุุมบัังคัับบััญชา โดยหน่่วยเหนืือต้้อง
ตรวจสอบปรัับปรุุงปฏิิสัมพั
ั น
ั ธ์์ระหว่่างหน่่วยเหนืือกัับเขต
พื้้�นที่่�การศึึกษาเสีียใหม่่ด้้วย

• เปลี่่�ยนทีีมนิเิ ทศโรงเรีียน ให้้มีีครููที่่�คุ้้�นเคยกัับบริิบทของโรงเรีียนนั้้�นๆ

และเข้้าใจหลัักสููตรใหม่่อย่่างดีีในระดัับปฏิิบััติิเข้้าอยู่่�ในทีีมนิเิ ทศ คืือ
เน้้นใช้้การประเมิินโดยเพื่่� อนครูู (Peer Evaluation) และการ

ประเมิินตนเอง (Self-evaluation) เน้้นการนิิเทศแบบต่่อเนื่่� อง

เพื่่� อสนัับสนุุนการเรีียนรู้้แ
� ละพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่� อง แทนที่่�การ

ประเมิินเฉพาะคราวอย่่างที่่�ทำำ�อยู่่�ในปััจจุุบััน รวมทั้้�งให้้การนิิเทศนั้้�น
มีีส่่วนช่่วยส่่งเสริิมการพััฒนาความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของครูู 

• ส่่งเสริิมให้้ครููได้้มีีส่่วนร่่วมดำำ�เนิินการวิิจััย เพื่่� อขยายโลกทััศน์์ และ
พััฒนามุุมมองเชิิงลึึกด้้านการศึึกษา ผ่่านการตั้้�งคำำ�ถามเชิิงวิิชาชีีพ
(Professional Inquiry) เรื่่�องนี้้�หนัังสืือ Teacher Agency อ้้างรายงาน

การวิิจััยที่่�ใช้้คำำ�ตำำ�หนิิวงการศึึกษารุุนแรงมาก ด้้วยคำำ�ว่่า Anti-intell-

lectualism - ต่่อต้้านกระบวนการทางปััญญา ด้้วยการเน้้นประเมิิน
คุุ ณ ภาพ และผลลัั พ ธ์์ โดยละเลยมิิ ติิ ด้้ านเป้้ า หมายที่่� ท รงคุุ ณค่่ า

(Purpose) และกระบวนการ (Process) ผมขอย้ำำ�ว่่า การส่่งเสริิมให้้
ครููตั้้�งคำำ�ถามต่่อระบบการศึึกษา และร่่วมกัันสานเสวนา (Dialogue)
ทำำ�ความเข้้าใจสมุุฏฐานของสิ่่�งที่่� ไม่่ถููกต้้ องเหมาะสม  และ

ร่่วมกัันกำำ�หนดเป้้าหมายในส่่วนใกล้้ตััว ที่่�กลุ่่�มตนอยู่่�ในฐานะ
ที่่�จะแก้้ไขปรัับปรุุงได้้ แล้้วดำำ�เนิินการโดยมีีการเก็็บข้้อมููลและ

ใช้้ในการป้้อนกลัับเพื่่� อปรัับปรุุ งวิิธีีดำำ�เนิินการ ก็็จะเกิิดวงจรเรีียนรู้้�
หนึ่่�งชั้้�น (Single-loop Learning) หากพบแนวทางที่่�จะขยายเป้้าหมาย
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ของการดำำ�เนิินการ ก็็เท่่ากัับเกิิดการเรีียนรู้้�สองชั้้�น (Double-loop
Learning) จะส่่งผลพััฒนาความเป็็นครููผู้้ก่
� ่อการได้้สููงมาก โดยควรมีี
ที่่�ปรึึกษาที่่�คอยให้้สติิว่่า ให้้ดำำ�เนิินการอย่่างสุุภาพไม่่ก้้าวร้้าว  ไม่่มุ่่�ง

ตำำ�หนิิติิเตีียนใครหรืือวงการหรืือหน่่วยงานใดทั้้�งสิ้้�น หากมีีที่่�ปรึึกษา
ช่่วยแนะนำำ�การเหลาโจทย์์ให้้คมชััด ใช้้วิิธีวิี ท
ิ ยา และการเก็็บข้้อมูล
ู ที่่�

แม่่นยำำ�น่า่ เชื่่�อถืือ ก็็จะเป็็นผลงานวิิจััยที่่�นำ�ำ ไปเผยแพร่่ได้้ ยิ่่�งจะช่่วย
สร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ครูู 

สรุุปว่่า กลไกระดัับกลาง มุ่่�งเอื้้�อหรืือส่่งเสริิมให้้ครููได้้ตีีความหลัักสููตรใหม่่

เข้้ากัับบริิบทของตนเอง เพื่่� อให้้ครููสามารถสร้้างผลงานพััฒนาศิิษย์์ได้้ตรงตาม

เป้้ า หมายสููงส่่ ง ของหลัั กสูู ตร ซึ่่� ง จะมีี ผ ลช่่ ว ยส่่ ง เสริิ มก ารพัั ฒ นาความเป็็ น
ผู้้ก่
� ่อการของครููด้้วย

วิิธีีทํํางานของกลไกระดัับกลางที่่�ก่่อผลดีีในภาพรวม
ของคุุณภาพการศึึกษาตามเป้้าหมายของหลัักสููตร

อย่่ามุ่่ง� ตีีความหลัักสููตรทุุกแง่่มุุมแทนครูู

จงเปิิดช่่องให้้ครููได้้คิิดตััดสิินใจและตรวจสอบผล

ส่่งเสริิมให้้ครููตีีความหาความหมาย
จากหลัักสููตรด้้วยตนเอง
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หน่่วยงานระดัับกลางต้้องมีีกลไก

ตรวจสอบตนเองในการตีีความหลัักสููตร

ระวัังไม่่ให้้หลัักสููตรใหม่่

ขัับเคลื่่�อนโดยการประเมิิน

หลีีกเลี่่�ยงการเปรีียบเทีียบ
หรืือจััดอัันดัับโรงเรีียน

เขตพื้้� นที่่�การศึึกษามีีหน้้าที่่�หลััก
ในการสนัับสนุุนส่่งเสริิม

ไม่่ใช่่ควบคุุมบัังคัับบััญชา
เน้้นใช้้การประเมิินโดยเพื่่�อนครูู
และการประเมิินตนเอง

เน้้นการนิิเทศแบบต่่อเนื่่� อง

ส่่งเสริิมให้้ครููมีีส่ว
่ นร่่วมดํําเนิินการวิิจััย
เพื่่�อขยายโลกทััศน์์ และมุุมมองเชิิงลึึก
ด้้านการศึึกษา
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การดำำ�เนิินการระดัับจุล
ุ ภาค (Micro Level)
การประยุุกต์์ใช้้หลัักสููตร
เขาบอกว่่า หลัักสููตรที่่�บอกรายละเอีียดให้้ครููทำำ� และติิดตามประเมิินผล

ตามนั้้�น ส่่งผลให้้ครููคิิดเองไม่่เป็็น และไม่่กล้้าคิิด เขาคััดลอกวลีีของครูู “ขอให้้
บอกชััดๆ ว่่าจะให้้ทำำ�อะไรบ้้าง” มาลงไว้้ นี่่�คืือคำำ�พููดของครููที่่�ไม่่มีีความเป็็น
ผู้้ก่
� ่อการ

การดำำ�เนิินการประยุุกต์์ใช้้หลัักสููตรในระดัับโรงเรีียนต้้องประยุุกต์์แบบ

“ทำำ�ไปเรีียนรู้้ไ� ป” และ “เรีียนรู้้ร่� วม
่ กัันผ่่านการปฏิิบัติ
ั ิ” (Interactive Learning
Through Action) โดยหน่่วยเหนืือต้้องเปิิดช่่อง และสนัับสนุุนให้้โรงเรีียนและ

ครููมีีโอกาสตีีความและทดลองดำำ�เนิินการหลัักสููตรตามเป้้าหมายที่่�สอดคล้้อง
กัับบริิบทของตน ซึ่่�งที่่�จริิงระบบโรงเรีียนก็็มีีเครื่่�องมืือ PLC - Professional

Learning Community อยู่่�แล้้ว  โดยเขาแนะนำำ�วิิ ธีีส่่งเสริิมให้้  PLC มีีพลัั ง
ดัังต่่อไปนี้้�

• ผู้้� นำ�ต้้
ำ องนำำ�ด้้ว ยเป้้ า หมายที่่� ท รงคุุ ณค่่ า เป้้ า หมายระยะยาว  และ

ด้้วยท่่าทีีปกป้้องการลงมืือทดลองดำำ�เนิินการในสิ่่�งที่่�ไม่่คุ้้�นเคย หรืือ
ไม่่แน่่ใจว่่าจะสำำ�เร็็จ

• มีีการทำำ�ความเข้้าใจร่่วมกัันในเรื่่�องโครงสร้้างและวััฒนธรรมที่่�ส่ง่ เสริิม

หรืือปิิดกั้้�นการเรีียนรู้้ร่� วม
่ กััน พร้้อมกัับการทำำ�งานร่่วมกััน ทำำ�อย่่างไร

จึึงจะเกิิดโครงสร้้างและวัั ฒนธรรมการทำำ�งานที่่� เอื้้�อต่่ อการทำำ�งาน
ร่่วมกัันในฐานะเพื่่� อนร่่วมวิิชาชีีพ
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• ร่่วมกัันทำำ�ความชััดเจนเรื่่�องเป้้าหมายที่่�ทรงคุุณค่่า (Purpose) และ
กระบวนการปฏิิบััติิงาน (Process) สำำ�หรัับเป็็นประทีีปนำำ�ทางสู่่�การ

สร้้างระบบความเชื่่�อของครูู วาทกรรมของครูู และความรู้้เ� ชิิงวิิชาชีีพ
ของครูู ซึ่่� ง จะนำำ� ไปสู่่�ความสำำ� เร็็ จ ในวิิ ช าชีี พ และในการพัั ฒ นา
ความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของครูู 

อย่่าลืืมว่่าปฏิิสััมพัันธ์์เชิิงวิิชาชีีพในแนวราบ (Collegial Relationship)

ที่่�ก่อ
่ ความไว้้วางใจซึ่่�งกัันและกัันระหว่่างครูู และระหว่่างครููกัับผู้้บ
� ริิหาร เป็็นพลััง
สำำ�คััญยิ่่ง� ต่่อกิิจกรรม PLC และต่่อการพััฒนาความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การของครูู 

เพื่่� อความสำำ�เร็็จในการยกระดัับคุุณภาพการศึึกษา ไม่่เฉพาะครููเท่่านั้้�น

ที่่�ต้้องแสดงบทบาทความเป็็นผู้้ก่
� ่อการ เราต้้องการพฤติิกรรมนี้้�ในผู้้ป
� ฏิิบััติิงาน
ในระบบการศึึกษาทุุกระดัับ

สรุุป
การเกื้้� อกููลความเป็็ น ผู้้� ก่่ อ การ มีี ห ลัั กก ารสำำ�คัั ญ คืือ หลีี ก เลี่่� ย งการ

คิิ ด แทนครูู  เปิิดช่่องให้้ครููคิิดเองมากที่่�สุุด ซึ่่�งหมายความว่่า เปิิดช่่องให้้ครููมีี
ทางเลืือกดำำ�เนิินการ เพื่่� อให้้ครููได้้มีีโอกาสร่่วมกัันตััดสิินใจและทดลองดำำ�เนิินการ
ตามด้้วยการเก็็ บข้้อมููลนำำ�มาร่่วมกัั นใคร่่ครวญสะท้้อนคิิ ดว่่ าได้้ผลลัั พธ์์การ

เรีียนรู้้ข
� องนัักเรีียนตรงตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดหรืือไม่่ เกิิดการเรีียนรู้้ใ� นมิิติิที่่�ลึก
ึ

และเชื่่�อมโยงหรืือไม่่ ผลดัังกล่่าวเป็็นไปในทิิศทางของเป้้าหมายที่่�ทรงคุุณค่่า
ตามที่่�กำ�ำ หนดไว้้ในหลัักสููตรหรืือไม่่ และร่่วมกัันหาทางปรัับปรุุงวิิธีก
ี ารดำำ�เนิินการ

ในรอบใหม่่ เท่่ากัับครููได้้ร่่วมกัันหมุุนวงจรการเรีียนรู้้�หนึ่่�งชั้้�น (Single-loop

Learning) แต่่ ห ากบัั ง เอิิ ญ พบว่่ า เกิิ ด ผลลัั พ ธ์์ก ารเรีี ย นรู้้� ที่่� สูู งส่่ ง กว่่ า ที่่� คิิ ด ไว้้ 
ก็็นำ�ำ เอาผลลััพธ์์ที่่�ค้้นพบเป็็นเป้้าหมายใหม่่ และร่่วมกัันคิิดวิิธีีดำำ�เนิินการเพื่่� อ

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

“การดำำ�เนิินการประยุุกต์ใ์ ช้้หลัักสููตรในระดัับโรงเรีียน
ต้้องประยุุกต์แ
์ บบ “ทำำ�ไปเรีียนรู้้�ไป” และ “เรีียนรู้้�
ร่่วมกัันผ่่านการปฏิิบััติิ” โดยหน่่วยเหนืือต้้องเปิิดช่่อง
และสนัับสนุุนให้้โรงเรีียนและครููมีีโอกาสตีีความ
และทดลองดำำ�เนิินการหลัักสููตร
ตามเป้้าหมายที่่�สอดคล้้องกัับบริิบทของตน”

บรรลุุเป้้าหมายใหม่่นั้้น
� ในการดำำ�เนิินการรอบใหม่่ เท่่ากัับครููได้้ร่่วมกัันหมุุนวงจร
เรีียนรู้้ส
� องชั้้�น (Double-loop Learning) การเปิิดช่่องให้้ครููมีีโอกาสกำำ�กัับตนเอง
ได้้เช่่นนี้้� จะช่่วยส่่งเสริิมการพััฒนาความเป็็นผู้้ป
� ระกอบการของครูู 

การกำำ�หนดเป้้าหมายของหลัักสููตรในลัักษณะ เป้้าหมายที่่�ทรงคุุณค่่า

(Purpose) และกำำ�หนดกระบวนการ (Process) ของการดำำ�เนิินการของหลัักสููตร
ไว้้อย่่างกว้้างๆ จะเป็็นการเอื้้�อให้้ครููพััฒนาความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของตนเอง

พึึงเปลี่่�ยนเป้้าหมายของการประเมิินติิดตามผล จากเพื่่� อควบคุุม ไปเป็็น

ประเมิินเพื่่� อส่่งเสริิมสนัับสนุุน และเพื่่� อการเรีียนรู้้�
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

10
โยงสู่่�บริบท
ิ
การศึึกษาไทย
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

“บทบาทของครูู ไม่่ใช่่แค่่บทบาทจััดการเรีียนรู้้�
ในห้้องเรีียนเท่่านั้้�น แต่่มีีอีก
ี บทบาทหนึ่่� งที่่�มีี
ความสำำ�คััญไม่่ยิ่่�งหย่่อนกว่่ากััน คืือหน้้าที่่�พััฒนา
หลัักสููตร และพัั ฒนาระบบการศึึกษา กล่่าวใหม่่ว่่า
ในระบบการศึึกษาคุุณภาพสููงครููต้้องเป็็นหุ้้นส่่
� วน
ของการพัั ฒนาระบบและพัั ฒนาหลัักสููตร”

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

บัันทึึกชุุด เอื้้�อระบบนิิเวศ เพื่่�อครููเป็็นผู้้ก่
� ่อการ นี้้� ตีีความ (ไม่่ใช่่แปล) จากหนัังสืือ

Teacher Agency : An Ecological Approach (2015) เพื่่� อหนุุนการดำำ�เนิินการหลัักสููตร

ฐานสมรรถนะของไทย ให้้เป็็นหลัักสููตรที่่�มีค
ี รููเป็็น “ผู้้ร่� ่วมสร้้าง” (Co-creator) โดยขอย้ำำ�ว่่า

ผมเขีียนบัันทึึ กชุุดนี้้�แบบตีี ความสุุดๆ ในหลายส่่วนได้้เสนอมุุมมองของตนเองลงไปด้้วย
ท่่านผู้้อ่
� ่านจึึงพึึงอ่่านอย่่างมีีวิิจารณญาณ อย่่าเชื่่�อโดยง่่าย

บัันทึึ กที่่� 10 นี้้�ผมจิินตนาการเชื่่�อมโยงสู่่�ขบวนการยกระดัั บคุุณภาพ

การศึึกษาไทย โดยเสนอเป็็นข้้อเรีียนรู้้�ในมิิติิที่่�ลึึกและซ่่อนเร้้น 10 ข้้อ เป็็นการ
ตีีความสุุดๆ หรืือตีีความซ้้อนตีีความ จึึงมีีข้้อผิิดพลาดได้้ง่่าย ท่่านผู้้อ่
� ่านพึึงมีีสติิ
อยู่่�กัับกาลามสููตรอย่่างเต็็มที่่�

ข้้อเรีียนรู้้�ข้้อที่่� 1
ในสายตาของผม  สาระสำำ�คััญที่่�สุุดสำำ�หรัับวงการศึึกษาไทย ที่่�หนัังสืือ

Teacher Agency : An Ecological Approach สื่่�อคืือ ระบบการศึึกษาเป็็นระบบ
ที่่�มีค
ี วามซัับซ้้อนและเป็็นพลวััตสููงยิ่่ง�  การจััดการระบบด้้วยกระบวนทััศน์์แบบ

ลดทอนความซัั บ ซ้้อน (Reductionism) และความสัั มพัั น ธ์์ แ บบกลไก 
(Mechanistic) ด้้วยการควบคุุมผลอย่่างเข้้มงวด จะนำำ�ไปสู่่�ความล้้มเหลว คืือ

เกิิดการลดทอนทั้้�งคุุณภาพผลลััพธ์์การศึึกษา และลดทอนคุุณภาพครูู  และยิ่่�ง
ก่่อผลร้้าย คืือจะทำำ�ให้้ระบบการศึึกษาเต็็มไปด้้วยความไม่่ซื่่�อสััตย์์
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

ข้้อเรีียนรู้้�ข้้อที่่� 2
มีีการสะท้้อนจุุ ดอ่่ อนของหลัักสููตรที่่� เน้้นผลลััพธ์์ (Outcome-based

Curriculum) ที่่�เราคิิดกัันว่่าเป็็นหลัักสููตรที่่�ดีี เพราะเน้้นที่่�ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้ข
� อง

นัักเรีียน แต่่เมื่่�อมีีการวิิจััยผลของการประยุุกต์์ใช้้หลัักสููตรนี้้� ผลที่่�ออกมาไม่่ดีี
ดัังคาด เพราะมีีจุุดอ่่อน 3 ประการ คืือ (1) “ผลลััพธ์์” ที่่�กำำ�หนดมาจากการ
ลดทอนคุุณค่่าของการศึึกษา จากสภาพซัับซ้้อน มาเป็็น “ผลลััพธ์์” ที่่� เป็็น

รููปธรรมชััดเจน เป้้าหมายที่่�ทรงคุุณค่่า (Purpose) ของการศึึกษา ถููกละเลย
เพราะหลงไปหมกมุ่่�นกัั บ “ผลลัั พ ธ์์ ”  ที่่� เ ป็็ น ผลิิ ต ผลของ “ลัั ท ธิิ ล ดทอน”

(Reductionism) ไม่่เกิิดการพััฒนานัักเรีียนอย่่างเป็็นองค์์รวม  (2) เกิิดระบบ
ติิดตามผลที่่� “ผลลััพธ์์” อย่่างเข้้มข้้นและเข้้มงวด หน่่วยเหนืือของโรงเรีียนและ
ครูู ดำำ�เนิินการติิดตามผลแนวควบคุุม  ไม่่ใช่่แนวส่่งเสริิม ทำำ�ให้้โรงเรีียนและครูู
มุ่่�งทำำ�งานเพื่่� อสนองการประเมิิน แทนที่่�จะเน้้นสนองนัักเรีียน

จุุดอ่่อนประการที่่� (3) ของหลัักสููตรเน้้นผลลััพธ์์ คืือ มีีผลลดทอนโอกาส

พััฒนาความเป็็นผู้้ก่
� อ
่ การ (Agency) ของครูู ซึ่่�งส่่งผลต่่อเนื่่� องให้้ระบบการศึึกษา
อ่่อนแอลงไปอีีก 

ข้้อเรีียนรู้้�ข้้อที่่� 3
ระบบการศึึกษาที่่�เลีียนแบบระบบธุุรกิิจ รัับเอาอุุดมการณ์์และวิิธีีการ

หลายอย่่างของระบบธุุรกิิจมาใช้้ โดยไม่่คำำ�นึงึ ว่่า บริิบทของธุุรกิิจกัับบริิบทของ
การศึึกษาแตกต่่างกััน จะนำำ�ไปสู่่�ความตกต่ำำ�ของระบบการศึึกษา

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

ข้้อแตกต่่างสำำ�คััญยิ่่�งคืือ ระบบธุุรกิิจมุ่่�งสนองความต้้องการของลููกค้้า

ส่่วนระบบการศึึกษามุ่่�งสนองความต้้องการของผู้้เ� รีียน (หรืือผู้้ใ� ช้้บริิการ) ลููกค้้า

มีีอำำ�นาจสููง เพราะสามารถบอกความต้้องการของตนได้้ชััดเจนผ่่านช่่องทาง
ต่่างๆ และองค์์กรธุุรกิิจก็็ต้้องสนองความต้้องการนั้้�น แต่่นัักเรีียนบอกไม่่ได้้ว่่า

ตนเองต้้องการบรรลุุเป้้าหมายที่่�ทรงคุุณค่่า (Purpose) ของการศึึกษา และไม่่มีี
กำำ�ลังั ต่่อรองใดๆ เกิิดคำำ�ถามว่่า ใครเล่่า ที่่�เป็็นผู้้ทำ
� ำ�หน้้าที่่�รัก
ั ษาผลประโยชน์์ของ

นัักเรีียน พ่่อแม่่ผู้ป
้� กครอง ผู้้บ
� ริิหารระบบการศึึกษา หรืือคนอื่่�น (กลไกอื่่� น เช่่น
กลไกตลาด) คำำ�ตอบของผมคืือครูู ครููอยู่่�ในฐานะที่่�จะรัักษาและสนองผลประโยชน์์
ของนัักเรีียนได้้ดีีที่่�สุด
ุ ความเห็็นนี้้�ต้้องถกเถีียงกัันยาว โดยประเด็็นของเรื่่�องคืือ
หากครููมีีความเป็็นผู้้ก่
� ่อการ ครููจะรัักษาผลประโยชน์์ของนัักเรีียนได้้ดีีกว่่า

ข้้อเรีียนรู้้�ข้้อที่่� 4
ระบบกำำ�กัับคุุณภาพ และติิดตามประเมิินผลการศึึกษา เป็็นเรื่่�องที่่�ซับ
ั ซ้้อน

ไม่่ตรงไปตรงมา การกระทำำ�ที่่�เต็็มเปี่่� ยมด้้วยเจตนาดีีอาจก่่อผลร้้าย หากมีีวิิธีี
ดำำ�เนิินการที่่�ผิด
ิ พลาด อัันเกิิดจากกระบวนทััศน์์ที่่�ผิด
ิ

กระบวนทััศน์์ที่่�ถููกต้้องคืือ ระบบดัังกล่่าวมีีไว้้สนัับสนุุนหรืือช่่วยเหลืือ

ฝ่่ายปฏิิบััติิ ไม่่ใช่่มีีไว้้ควบคุุมฝ่่ายปฏิิบััติิ หรืือกล่่าวใหม่่ว่่าต้้องดำำ�เนิินการแบบ
เน้้นสนัับสนุุนส่่งเสริิมมากกว่่าควบคุุม 

แต่่ลััทธิิบููชาผลงาน (Performativity) ชัักนำ�ำ ให้้ทุุกขั้้�นตอนของระบบ

การศึึกษาต้้องมีีผลงาน หน่่วยเหนืือขึ้้�นไปจึึงต้้องเรีียกร้้องผลงานของหน่่วยต่ำำ�
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ลงมา เพื่่� อนำำ�ไปรวบรวมเป็็นผลงานของตน เกิิดความบิิดเบี้้�ยวของระบบกำำ�กัับ
คุุณภาพและติิดตามประเมิินผลการศึึกษาในระดัับพื้้�นฐาน คืือกลายเป็็นมุ่่�ง

ควบคุุม  ไม่่ใช่่มุ่่�งส่่งเสริิมสนัับสนุุน โรงเรีียนและครููจึึงมีีเป้้าหมายที่่�บิิดเบี้้�ยว 
คืือมุ่่�งสร้้างผลงานไว้้เสนอหน่่วยเหนืือ ไม่่ได้้มุ่่�งที่่�ความต้้องการหรืือเป้้าหมายที่่�
ทรงคุุณค่่า (Purpose) ของนัักเรีียน

ข้้อเรีียนรู้้�ข้้อที่่� 5
บทบาทของครูู ไม่่ใช่่แค่่บทบาทจััดการเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนเท่่านั้้�น แต่่มีี

อีีกบทบาทหนึ่่�งที่่�มีีความสำำ�คััญไม่่ยิ่่�งหย่่อนกว่่ากััน คืือหน้้าที่่�พััฒนาหลัักสููตร

และพััฒนาระบบการศึึกษา กล่่าวใหม่่ว่่า ในระบบการศึึกษาคุุณภาพสููง ครููต้้อง
เป็็นหุ้้�นส่่วนของการพััฒนาระบบ และพััฒนาหลัักสููตร

เพื่่� อทำำ�หน้้าที่่� ประการหลัั ง ครููต้้องแสดงพฤติิ กรรมของ “ผู้้�ก่่อการ”

(Agency) ที่่�เป็็นสาระหลัักของหนัังสืือ Teacher Agency ตลอดเล่่ม ที่่�หลัักสููตร

สมััยใหม่่มัก
ั จะเรีียกร้้อง แต่่ระบบบริิหารหลัักสููตรมัักปิด
ิ กั้้�นด้้วยความเข้้าใจผิิด

สองประการ ประการแรก เข้้าใจว่่าจะได้้ครููผู้้ก่
� ่อการ (Agentic Teacher) ได้้โดย
การฝึึกอบรมเพิ่่ม
� ความรู้้ใ� ห้้แก่่ครูู ประการที่่�สอง ดำำ�เนิินการบริิหารจััดการแบบ

ควบคุุมสั่่�งการ และเน้้นการประเมิินผลลงรายละเอีียด ทำำ�ให้้ครููมุ่่�งปฏิิบััติิตาม

รายละเอีี ยดที่่� จะวัั ดเหล่่านั้้�น ไม่่มีีโอกาสได้้ตีี ความเอง คิิ ดเอง หาวิิ ธีีทำำ�เอง
เรีียนรู้้�เอง ผลที่่�ตามมาคืือ ครููขาดโอกาสเรีียนรู้้�และพััฒนาความเป็็นผู้้�ก่่อการ
ของตนเอง
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ครููที่่�มีีความเป็็นผู้้�ก่่อการ จะสามารถร่่วมกัันตีีความเป้้าหมายอัันทรง

คุุณค่่า (Purpose) และแนวทาง (Process) ที่่�ระบุุไว้้กว้้างๆ ในหลัักสููตร สู่่�การ
ร่่วมกัันคิิดวิิธีจั
ี ัดกระบวนการเรีียนรู้้ห
� ลากหลายวิิธี ร่
ี วม
่ กัันตััดสิินใจเลืือกวิิธีก
ี าร

ที่่�น่า่ จะเหมาะสมที่่�สุด
ุ  ร่่วมกัันดำำ�เนิินการ แล้้วติิดตามตรวจสอบผลเอง สำำ�หรัับ

นำำ�มาร่่วมกัันตีีความผล และหมุุนวงจรเรีียนรู้้�ของทีีมครูู ที่่�เป็็นวงจรชั้้�นเดีียว 

และวงจรสองชั้้�น ตามที่่�กล่า่ วแล้้วในบัันทึึกที่่� 9 ซึ่่�งผลของวงจรเรีียนรู้้ข
� องทีีมครูู 
จะนำำ�ไปสื่่�อต่่อทีีมงานของทั้้�งโรงเรีียน ต่่อเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา และผู้้บ
� ริิหารใน
ส่่วนกลาง เท่่ากัับครููได้้มีีส่ว่ นร่่วมพัฒ
ั นาหลัักสููตรในระดัับโรงเรีียน และในระดัับ
ประเทศ

ข้้อเรีียนรู้้�ข้้อที่่� 6
ความเป็็นผู้้�ก่่อการ (Agency) ของครููมีีค่่ายิ่่�งต่่อคุุณภาพของการศึึกษา

โดยที่่�ความเป็็นผู้้�ก่่อการเป็็นพฤติิกรรมที่่�ผุุดบัังเกิิด (Emerge) ขึ้้�นในปััจจุุบััน
ขณะ ภายใต้้บริิบทนั้้�นๆ ผ่่านแรงขัับดัันเชิิงคุุณค่่า ความรู้้� ทัักษะ และเจตคติิ

ที่่� สั่่�งสมมาในอดีี ต ผสานกัับแรงคาดหวัั งไปในอนาคตในเรื่่�องนั้้�นๆ ส่่งผลให้้
มีี ก ารตัั ด สิิ น ใจดำำ� เนิิ น การออกมาเป็็ น พฤติิ ก รรมที่่� กล้้ าหาญ และก่่ อ คุุ ณค่่ า

ณ ปััจจุุบัันขณะ จะเห็็นว่่าพฤติิกรรมเป็็นผู้้�ก่่อการมาจากการสั่่�งสมจากอดีีต
ที่่�ระบบนิิเวศของการปฏิิบัติ
ั งิ านของครููเอื้้�อให้้เกิิดการสั่่�งสม คุุณค่า่ ความรู้้ ทั
� ก
ั ษะ
และเจตคติิ ที่่�เอื้้�อต่่อการเป็็นผู้้�ก่่อการ รวมทั้้�งสภาพแวดล้้อมของระบบนิิเวศ
ในการทำำ�งาน ณ ปััจจุุบัันขณะที่่�เอื้้�อการตััดสิินใจลงมืือปฏิิบััติิการ
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ความเป็็นผู้้�ก่่อการของครูู จึึงไม่่ใช่่ขึ้้�นกัับตััวครููเท่่านั้้�น แต่่มีีปััจจััยด้้าน

ระบบนิิเวศของการทำำ�งาน เป็็นองค์์ ประกอบด้้วย ระบบนิิเวศที่่� เต็็ มไปด้้วย
ความสััมพัันธ์์แนวดิ่่�ง หรืือความสััมพัันธ์์เชิิงอำำ�นาจ ปิิดกั้้�นพฤติิกรรมผู้้�ก่่อการ
ของครูู

ข้้อเรีียนรู้้�ข้้อที่่� 7
ไม่่ ว่่ า หลัั กสูู ตรใหม่่ จ ะได้้รัั บ การออกแบบมาดีี แ ค่่ ไ หนก็็ ต าม  ไม่่ มีี วัั น

ประสบความสำำ�เร็็จ หากระบบการศึึกษาไม่่เป็็น “ระบบที่่�ฉลาด” (Intelligent

System) ซึ่่�งหมายความว่่า ต้้องมีีการเรีียนรู้้�และปรัับตััวอยู่่�ในองคาพยพต่่างๆ

ของระบบอยู่่�ตลอดเวลา ทั้้�งในระดัับปฏิิบััติิและระดัับบริิหารจััดการ โดยข้้อ
เรีียนรู้้จ
� ากแต่่ละจุุดในระบบ ต้้องได้้รัับการสื่่�อสารไปทั่่�วทั้้�งระบบ เพื่่� อเป็็นข้้อมูล
ู
กระตุ้้�นการปรัับตััวของระบบ

นี่่� คืื อความเป็็ น จริิ ง สำำ� หรัั บ ระบบที่่� ซัั บ ซ้้อนและปรัั บ ตัั ว  (Complex-

adaptive System) ระบบการศึึกษาเป็็นระบบที่่�ซัับซ้้อนยิ่่ง� และมีีการปรัับตััว
อยู่่�ตลอดเวลาอย่่างเข้้มข้้น จึึงเป็็นระบบที่่�หวัังให้้การเปลี่่�ยนแปลงเกิิดจากการ

สั่่�งการจากเบื้้�องบนเท่่านั้้�นไม่่ได้้ เพราะจะไม่่สำำ�เร็็จ เบื้้�องบนไม่่มีข้้
ี อมููลที่่�ซับ
ั ซ้้อน
และเป็็นปััจจุุบัน
ั (Real Time) เพีียงพอสำำ�หรัับการตััดสิินใจและสั่่�งการที่่�ถููกต้้อง
จึึงต้้องให้้ภาคส่่วนต่่างๆ ของระบบมีีการสื่่�อสารกัันเองได้้อย่่างอิิสระด้้วย
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ข้้อเรีียนรู้้�ข้้อที่่� 8
การให้้คุุณค่่าแก่่ผลงานน่่าจะเป็็นเรื่่�องดีี แต่่ในบัันทึึกชุุดนี้้�เอ่่ยถึึง “ลััทธิิ

บููชาผลงาน” (Performativity) ในทำำ� นองเป็็ น ผู้้� ร้้ าย โปรดสัั ง เกตให้้ดีี ว่่ า

ตัั วผ ลงานไม่่ ใ ช่่ ผู้้� ร้้ าย แต่่ ตัั วลัั ท ธิิ บูู ชาผลงานเป็็ น ผู้้� ร้้ าย เพราะมัั น นำำ� ไปสู่่�

พฤติิกรรมติิดตามประเมิินผลที่่�ผลงานแบบตายตััว ด้้วยท่่าทีีของความสััมพัน
ั ธ์์
เชิิงอำำ�นาจ ที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงานจะต้้องมีี “ผลงาน” แบบตายตััวให้้ตรวจสอบ ไม่่ว่่า

“ผลงาน” นั้้�นจะเป็็นผัักชีีโรยหน้้า หรืือสร้้างขึ้้�นชั่่�วคราวก็็ตาม ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�
ความไม่่ซื่่�อสััตย์์ในระบบการศึึกษา เป็็นการทำำ�ลายโอกาสที่่�ครููจะร่่วมกัันจรรโลง
ศัักดิ์์�ศรีีวิิชาชีีพ และความเป็็นผู้้ก่
� ่อการของครูู 

ข้้อเรีียนรู้้�ข้้อที่่� 9
กิิจกรรมด้้านการศึึกษาขึ้้�นกัับบริิบท ต้้องมีีการพััฒนาให้้สอดคล้้องกัับ

บริิบท มีีการเรีียนรู้้�และพััฒนาต่่อเนื่่� องในแต่่ละบริิบท กิิจกรรมการศึึกษาจึึง
ไม่่มีีทางดำำ�เนิินการได้้ผลดีีตามมาตรฐานเดีียว ตััวชี้้�วััดเดีียว  บริิบทในที่่�นี้้�แจง
ย่่อยลงไปเป็็นภาค จัังหวััด เขตการศึึกษา โรงเรีียน และห้้องเรีียน และแจงย่่อย

ตามเวลาด้้วย ห้้องเรีียน ป. 4/3 ของโรงเรีียน ก  ในปีีการศึึกษา 2563 ก็็มีี

บริิ บ ทแตกต่่ า งจากในปีีการศึึ ก ษา 2564 เพราะลัั ก ษณะของนัั ก เรีี ย นอาจ
แตกต่่างกัันมาก  หรืืออาจเปลี่่�ยนตััวครููประจำำ�ชั้้�น หรืือเปลี่่�ยนตััวผู้้�อำำ�นวยการ
โรงเรีียน
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ในระบบที่่�ซัับซ้้อนและปรัับตััว  แต่่ละส่่วนย่่อยต้้องเรีียนรู้้�ปรัับตััวตาม

บริิบทของตน โดยยึึดมั่่�นเป้้าหมายสููงส่่ง (Purpose) ร่่วมกััน ระบบการศึึกษาจึึง
ต้้องมีีการตีีความทำำ�ความชััดเจนต่่อเป้้าหมายที่่�สููงส่่งอยู่่�เสมอ ในสถานการณ์์

ต่่างๆ สำำ�หรัับใช้้ยึึดถืือร่่วมกัันในทุุกภาคส่่วนของระบบ ส่่วนรายละเอีียดอื่่�นๆ
ต้้องเปิิดโอกาสให้้แต่่ละภาคส่่วนตีีความ ตั้้�งเป้้าหมายเพื่่� อการดำำ�เนิินการ และ

กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ดำำ�เนิินการของส่่วนย่่อยนั้้�นๆ ได้้  เพื่่� อร่่วมกัันดำำ�เนิินการ

ยกระดัับคุุณภาพการศึึกษาในส่่วนย่่อยของตน ในลัักษณะของการทำำ�งานไป
เรีียนรู้้�ไป สร้้างนวััตกรรมไป และส่่งสััญญาณข้้อมููลการเรีียนรู้้�ออกแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�กัับระบบใหญ่่อยู่่�ตลอดเวลา

ดัังนั้้�น หน้้าที่่�ของผู้้บ
� ริิหารระบบการศึึกษาของประเทศ ต้้องจััดให้้มีีการ

พััฒนาระบบข้้อมููล และระบบการสื่่�อสารเพื่่� อสื่่�อสารการค้้นพบนวััตกรรมของ
แต่่ละส่่วนย่่อย ในลัักษณะของการสื่่�อสารอิิสระ แต่่มีก
ี ลไกกรองความเท็็จและ
การโอ้้อวดเกิินจริิง รวมทั้้�งกรองการโอดครวญด้้วยเจตคติิเชิิงลบ เจตคติิกล่่าว

โทษผู้้อื่่
� � น ออกไป ให้้ระบบสื่่�อสารเน้้นสื่่�อสารความพยายาม  และความสำำ�เร็็จ
เล็็กๆ น้้อยๆ แต่่ยิ่่ง� ใหญ่่ มีก
ี ารประมวลนวััตกรรมเล็็กๆ ดัังกล่่าว เพื่่� อส่่งสััญญาณ
และทรััพยากรสนัับสนุุนกิิจกรรมสร้้างสรรค์์เล็็กๆ ณ จุุดปฏิิบััติิเหล่่านั้้�น

นำำ�ไปสู่่�การบริิหารการเปลี่่�ยนแปลงแนวใหม่่ แนวส่่งเสริิมการสร้้างสรรค์์

ณ จุุดปฏิิบััติิ ผมอยากเห็็นแนวทางจััดการหลัักสููตรฐานนวััตกรรมในแนวนี้้�

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

ข้้อเรีียนรู้้�ข้้อที่่� 10
“ความไว้้วางใจ” (Trust) เป็็น สิินทรััพย์์ ที่่�มีีค่่ายิ่่�งในระบบการศึึกษา

การจัั ดการระบบการศึึกษาไทยพึึงเอาใจใส่่การใช้้พลัังของสิินทรััพย์์นี้้� โดย
จััดการให้้ “ความไว้้วางใจซึ่่�งกัันและกััน” (Mutual Trust) เป็็นพลัังขัับเคลื่่�อน

การพััฒนาระบบการศึึกษา และขัับเคลื่่�อนหลัักสููตรฐานสมรรถนะ ที่่� กำำ�ลััง
ดำำ�เนิินการอยู่่�ในขณะนี้้�

โดยต้้องมีีการจัั ดการให้้ระบบการศึึกษาเป็็นระบบที่่� มีีความไว้้วางใจ

เป็็นเจ้้าเรืือน อย่่าปล่่อยให้้ความไม่่ไว้้วางใจเข้้ามาครองระบบ โดยต้้องจััดการ

ให้้เกิิดความสััมพัน
ั ธ์์แนวราบเป็็นความสััมพัน
ั ธ์์หลัักในระบบการศึึกษา ลดทอน
ความสััมพัันธ์์แนวดิ่่�ง หรืือแนวบัังคัับบััญชาลงไป

โดยต้้องมีีระบบข้้อมูล
ู และระบบการจััดการที่่�ส่ง่ เสริิม “ความจริิง” และ

“ข้้อมููลหลัักฐาน” จาก “การปฏิิบััติิจริิง” เพื่่� อส่่งเสริิมความมีีวิิจารณญาณของ

สมาชิิกในระบบการศึึกษา และส่่งเสริิมความสุุจริิตในหมู่่�สมาชิิก รวมทั้้�งหาทาง
ขจััดความไม่่จริิงใจ ความไม่่สุุจริิต ออกไปจากระบบ ทั้้�งนี้้� โดยยึึดมั่่�นในคุุณค่่า

สููงส่่งของระบบการศึึกษาต่่อสัังคมส่่วนรวมหรืือต่่อบ้้านเมืืองเป็็นเป้้าหมายหลััก 
ระบบข้้อมูู ล และระบบสื่่� อสารดัั ง กล่่ า ว  จะนำำ� ไปสู่่�ความไว้้วางใจ

ซึ่่�งกัันและกัันในหมู่่�ครููผู้้ก่
� ่อการ และนำำ�ไปสู่่�พลัังสร้้างสรรค์์ในวงการการศึึกษา

โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในระดัับปฏิิบััติิ ซึ่่�งเป็็นสมาชิิกส่่วนใหญ่่หรืือเกืือบทั้้�งหมด
ของระบบการศึึกษา
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

ข้้อเรีียนรู้้�
โยงสู่่�การยกระดัับคุุณภาพการศึึกษาไทย

(1) ระบบการศึึกษา

(2) จุุดอ่่อนของหลัักสููตรที่่�เน้้นผลลััพธ์์

และเป็็นพลวััตสููง

สนองการประเมิินแทนที่่�จะเน้้น

เป็็นระบบที่่�มีีความซัับซ้้อน

ทํําให้้โรงเรีียนและครููมุ่่ง� ทํํางานเพื่่�อ
สนองนัักเรีียน

(3) ระบบการศึึกษาที่่�

(4) ระบบกํํากัับคุุณภาพ และติิดตาม

ความตกต่ำำ�ของระบบการศึึกษา

สนัับสนุุนส่่งเสริิมมากกว่่าควบคุุม

เลีียนแบบระบบธุุรกิิจจะนํําไปสู่่�

ประเมิินผลการศึึกษา ต้้องเน้้น

(5) ในระบบการศึึกษาคุุณภาพสููง

ครููต้้องเป็็นหุ้้�นส่่วนของการพััฒนา
ระบบและพััฒนาหลัักสููตร

� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

(6) ความเป็็นผู้้�ก่่อการของครููมาจาก
การสั่่�งสมในอดีีต และระบบนิิเวศ
ในการทํํางาน ณ ปััจจุุบััน

(7) ระบบการศึึกษาต้้องมีีการเรีียนรู้้�
และปรัับตััวตลอดเวลา

(8) ลััทธิิบููชาผลงานนํําไปสู่่�

(9) กิิจกรรมการศึึกษาขึ้้�นกัับบริิบท

ในระบบการศึึกษา

สอดคล้้องกัับบริิบท

ความไม่่ซื่่�อสััตย์์

ต้้องมีีการพััฒนาให้้

(10) ความไว้้วางใจเป็็นพลัังขัับเคลื่่�อน
การพััฒนาระบบการศึึกษา

และหลัักสููตรฐานสมรรถนะ
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� ระบบนิิเวศ เพื่่� อครููเป็็นผู้้�ก่่อการ
เอื้้อ

“ความไว้้วางใจ (Trust)
เป็็นสิินทรััพย์ที่่
์ �มีีค่่ายิ่่�งในระบบการศึึกษา
การจััดการระบบการศึึกษาไทย
พึึ งเอาใจใส่่การใช้้พลัังของสิินทรััพย์นี้้
์ � โดยจััดการให้้
“ความไว้้วางใจซึ่่�งกัันและกััน” (Mutual Trust)
เป็็นพลัังขัับเคลื่่�อนการพัั ฒนาระบบการศึึกษา
และขัับเคลื่่�อนหลัักสููตรฐานสมรรถนะ
ที่่�กำำ�ลัังดำำ�เนิินการอยู่่�ในขณะนี้้�”

ผมเริ่่�มเขีียนบัันทึึกชุุดนี้้�ในสััปดาห์์ที่่�สามของเดืือนสิิงหาคม 2564 และ

เขีียนเสร็็จในสััปดาห์์แรกของเดืือนกัันยายน คืือใช้้เวลาไม่่ถึึงหนึ่่�งเดืือนในการ

อ่่านหนัังสืือ Teacher Agency : An Ecological Approach หลายเที่่�ยว หลายแบบ
เพื่่� อตีีความเข้้าสู่่�บริิบทไทย โดยมุ่่�งตีีความในระดัับคุุณค่่า มุ่่�งทำำ�ความเข้้าใจ

ความซัับซ้้อนที่่�ซ่่อนอยู่่�ในระบบการศึึกษา เอามานำำ�เสนอเพื่่� อให้้สมาชิิกของ

ระบบการศึึกษาไทยได้้พิิจารณา ผมไม่่ยืืนยัันว่่ าการตีี ความและข้้อคิิ ดเห็็น
ที่่� ผม สอดใส่่ เ ข้้าไปเกิิ น จากที่่� ห นัั ง สืือระบุุ จะถููกต้้องทั้้� ง หมด ที่่� ยืื นยัั น ได้้คืือ

ความไม่่ครบถ้้วน ผมเน้้นการเสนอเพื่่� อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� ให้้ท่่านผู้้�อ่่านได้้ใช้้

วิิ จารณญาณของท่่ าน สิ่่�งที่่� ผมใฝ่่ฝัันให้้เกิิดคืือ ความเป็็นผู้้�ก่่อการของท่่ าน
ทั้้� งหลาย ร่่วมกัันก่่อการเพื่่� อพััฒนาระบบการศึึกษาไทย ภายใต้้เป้้าหมายที่่�

ทรงคุุณค่่าคืือคุุณภาพของพลเมืืองไทยในอนาคต ที่่�เปี่่� ยมสมรรถนะการเป็็น
“พลเมืืองผู้้ก่
� ่อการ” (Agentic Citizen)

่ งมือ (Means)
“ความเป็นผู้ก่อการของครูเป็นเครือ
หรือเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง (Journey)
ไม่ใช่เป้าหมายของการเดินทาง
โดยที่เป้าหมาย (End/goal) คือระบบการศึกษาที่เข้มแข็ง
เป็นระบบที่ฉลาดหรือเรียนรู้ นําสู่เป้าหมายสุดท้ายคือ
การสร้างพลเมืองในอนาคตที่เป็นคนเต็มคน
พั ฒนาเต็มศักยภาพ เป็นกําลังสําคัญของประเทศ
เป็นผู้สร้างสรรค์สังคม ไม่ใช่เรียนเพี ยงเพื่ อสอบผ่าน
หรือเพื่ อเป็นบันไดสู่การศึกษาขั้นสูงขึ้น”

