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คำำ�นำำ�
มููลนิิธิสิยามูกััมูมูาจล

หนงัส้อ	เอ้�อระบบนเิวิศ	เพ้�อคร้เปน็ผู้้�ก่ัอกัาร	เล่มูนี�	เปน็กัารรวิมูบันทึกั
กัารตีควิามูขีอง	ศาสตราจารย์	นายแพทย์วิิจารณ์์	พานชิ	จากัหนงัส้อ	Teacher	
Agency	:	An	Ecological	Approach	(2015)	ที�เขีียนโดยศาสตราจารย์	3	ท่าน	
ค้อ	Mark	Priestley,	Gert	Biesta,	และ	Sarah	Robinson		และเขีียนจากัผู้ลงาน
วิิจัย	Teacher	Agency	and	Curriculum	Change	Project	 (2011	 -	 2012)		
เพ้�อหนุนกัารดำาเนินกัารหลักัส้ตรกัารศึกัษาใหมู่	 ที�เรียกัว่ิา	 “Curriculum	 for	
Excellence”	ขีองสก็ัอตแลนด์					

เน้�อหาในหนงัสอ้ประกัอบด�วิย	แนวิคิดจากัหลักัส้ตรใหมูข่ีองสก็ัอตแลนด์	
ที�มูองว่ิาโรงเรียนและคร้เปน็ผู้้�ร่วิมูสร�าง	(Co-creator)	หลักัส้ตร	และกัารสร�าง
หลักัส้ตรเป็นกัระบวินกัารต่อเน้�อง	 ซุ้ึ�งบุคคลสำาคัญที�สุดในกัารร่วิมูกัันสร�าง
หลักัส้ตรอย่างต่อเน้�องนี�	 ค้อคร้	พร�อมูกัันนี�ยังได�อธิบิายควิามูหมูายขีองคำาว่ิา	
“ควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้”	(Teacher	Agency)	ประกัอบตัวิอยา่งจากัโรงเรยีน
ขีองสก็ัอตแลนด์ที�ร่วิมูโครงกัารวิิจัย	 3	 โรงเรียน	 ค้อโรงเรียนประถมูศึกัษา		
1	 โรงเรียน	มูัธิยมูศึกัษา	2	 โรงเรียน	 โดยเน�นทำาควิามูเขี�าใจบริบทหร้อสภาพ
แวิดล�อมู	 (ระบบนิเวิศ)	 ที�เอ้�อหร้อขีัดขีวิางกัารบ่มูเพาะควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร		
พร�อมูตีควิามูเช้� อมูโยงส้่ขีบวินกัารยกัระดับคุณ์ภาพกัารศึกัษาไทย	 โดย	
ศาสตราจารย์	นายแพทย์วิิจารณ์์	พานชิ	
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ทั�งนี�	สาระสำาคัญที�หนงัสอ้	Teacher	Agency	:	An	Ecological	Approach	
ส้� อค้อ	 ระบบกัารศึกัษาเป็นระบบที�มูีควิามูซัุ้บซุ้�อนและเป็นพลวัิตส้งยิ�ง		
กัารจัดกัารระบบด�วิยกัระบวินทัศนแ์บบลดทอนควิามูซุ้บัซุ้�อน		และควิามูสมัูพนัธิ์
แบบกัลไกั	ด�วิยกัารควิบคุมูผู้ลอย่างเขี�มูงวิด	จะนำาไปส่้ควิามูล�มูเหลวิ	 ค้อเกิัด
กัารลดทอนทั�งคุณ์ภาพผู้ลลัพธิก์ัารศกึัษา	และลดทอนคุณ์ภาพคร้	

กัารทำาควิามูเขี�าใจระบบที�เอ้�อให�เกิัดกัารบมู่เพาะและพัฒนา	“คร้ผู้้�ก่ัอกัาร”	
จึงมูคีวิามูหมูายต่อกัารพัฒนาคุณ์ภาพคร้และกัารศกึัษาโดยรวิมู	หนงัส้อเล่มูนี�
จึงเหมูาะกัับนักักัารศึกัษา	ผู้้�อำานวิยกัารโรงเรียน	ซุ้ึ�งมูีส่วิน	ในกัารสร�างระบบ
นิเวิศให�เกิัดคร้ผู้้�ก่ัอกัารขึี�นในโรงเรียน	 ยิ�งมูากัยิ�งดี	 ทำาให�เกิัดชุมูชนขีองคร้	
ผู้้�ก่ัอกัาร	ร่วิมูกัันเอาธิุระกัับคุณ์ภาพขีองนกััเรียนเปน็สำาคัญ

สดุท�ายนี�	หวัิงเปน็อยา่งยิ�งว่ิา	หนงัสอ้เอ้�อระบบนเิวิศ	เพ้�อคร้เปน็ผู้้�ก่ัอกัาร	
จะมูีส่วินในกัารเน�นยำาควิามูสำาคัญขีองกัารสร�างระบบนิเวิศที�สนับสนุนควิามู
เปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองบุคลากัรทางกัารศกึัษา	เพ้�อยกัระดับคณุ์ภาพกัารศกึัษาไทยให�
สอดรบักัับกัารเปลี�ยนแปลงอยา่งรวิดเรว็ิขีองโลกั	โดยมูเีปา้หมูายอันทรงคณุ์ค่า
ตามูที�	ศาสตราจารย์	นายแพทย์วิิจารณ์์	พานชิ	ได�กัล่าวิไวิ�	นั�นค้อ	คุณ์ภาพขีอง
พลเมูอ้งไทยในอนาคต	ที�เป่� ยมูสมูรรถนะกัารเปน็	“พลเมูอ้งผู้้�ก่ัอกัาร”		

มูล้นธิิสิยามูกััมูมูาจล
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คำำ�นำำ�
ผูู้�เขียีนิ

คร้ผู้้�ก่ัอกัารค้อคร้ที�สั�งสมูอุดมูกัารณ์์	 (Values	&	Attitude)	ควิามูร้�	
(Knowledge)	 	ทักัษะ	(Skills)	 	และสั�งสมูทรัพยากัร	(Resources)	จากักัาร	
ปฏิิบัติงาน	 ที�เป็นกัารสั�งสมูอย่างซุ้ับซุ้�อนหลากัหลายด�าน	 ที�เมู้�อถึงจังหวิะก็ั
นำาไปส้ก่ัารตัดสินใจ	ลงมูอ้ทำา	และฟันัฝ่า่จนบรรลุควิามูสำาเร็จตามูเป้าหมูาย
อุดมูกัารณ์์ขีองควิามูเปน็คร้	

คำานำาขีองหนังส้อเล่มูนี�สั�นนิดเดียวิ	 ค้อขีอให�อ่านบทที�	 1	 จะเขี�าใจ	
โดยตลอดว่ิาหนังส้อเล่มูนี�ว่ิาด�วิยเร้�องอะไร	 เขีียนเพ้�อประโยชน์อะไรต่อ
วิงกัารศกึัษาไทย

	วิิจารณ์์	พานชิ
4	เมูษายน	2565
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คำำ�นิำยม
รองศาสตราจารย ์ดร.เอกัชัยั กีั�สุขีพัันิธิ์

บนัทึกัชุด	“เอ้�อระบบนิเวิศ	เพ้�อคร้เปน็ผู้้�ก่ัอกัาร”	ที�เขียีนโดย	ศาสตราจารย์	
นายแพทย์วิิจารณ์์	พานชิ	นี�	ผู้มูมูคีวิามูคิดเหน็ว่ิาอาจารย์หมูอวิิจารณ์์	ได�ศกึัษา
ทำาควิามูเขี�าใจ	 ตีควิามูและเรียบเรียงขีึ�นอย่างมูคีวิามูหมูายและควิามูต�องกัาร
อยา่งลึกัซุ้ึ�งที�จะนำาผู้ลงานวิิจัย	หลักัวิิชากัาร	จากักัารศกึัษาค�นควิ�ามูาเรยีบเรยีง
เป็นบันทึกัเชิงวิิเคราะห์เปรียบเทียบ	และให�ขี�อเสนอแนะเพ้�อให�ผู้้�ที�เกีั�ยวิขี�อง
กัับวิงกัารศึกัษาทุกัระดับ	 โดยเฉพาะระดับนโยบาย	 ให�เกิัดแนวิคิดนำาส้่กัาร
พัฒนาระบบบริหารกัารศึกัษาไทย	 ไมู่ว่ิาจะเป็นโครงสร�างระบบ	 วัิฒนธิรรมู	
กัารทำางาน	กัารมีูส่วินร่วิมูขีองคร้ในฐานะผู้้�ก่ัอกัารเพ้�อสร�างพลเมู้องคุณ์ภาพ	
ในอนาคตขีองคนไทย	 ให�มูีศักัยภาพ	ควิามูพร�อมูที�จะเรียนร้�และนำาตนเอง	
ในกัารพัฒนาให�เป็นกัำาลังสำาคัญขีองประเทศ	สภาพกัารศึกัษาไทยที�อาจารย์
หมูอวิิจารณ์์ได�กัล่าวิถึงว่ิาเป็นสภาพปัญหาขีองกัารศึกัษาไทยที�ไมู่สามูารถ	
ยกัระดับคุณ์ภาพและคุณ์ค่าที�แท�จริงได�นั�น	 ผู้มูเห็นสอดคล�องเช่นกัันว่ิาเป็น	
สภาพที�เกิัดขีึ�นมูานานมูากักัว่ิาทศวิรรษและไมูไ่ด�รบัควิามูสนใจในกัารแกั�ปญัหา
อย่างต่อเน้�องและจริงจังไมู่ว่ิาจะเป็นระดับนโยบาย	หร้อระดับปฏิิบัติ	 ทั�งๆ	 ที�
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ทราบดีว่ิาคร้ค้อปัจจัยสำาคัญและมูีอิทธิิพลมูากัที�สุดต่อกัารเรียนร้�	 กัารปรับ
เจตคติ	กัารสร�างควิามูร้�	 ทักัษะและประสบกัารณ์์ผู้้�เรียน	อาจารย์หมูอวิิจารณ์์		
ได�กัล่าวิถึงอดีตส้่ปัจจุบันกัารกัำาหนดให�คร้เป็นผู้้�ปฏิิบัติตามูควิามูต�องกัารขีอง
หลักัส้ตร	กัารจัดกัารเรียนกัารสอนตามูร้ปแบบและตัวิชี�วัิดที�ส่วินกัลางกัำาหนด
รวิมูทั�งกัารกัำาหนดผู้ลงานควิามูกั�าวิหน�าขีองคร้ตามูลัทธิบ้ิชาผู้ลงานที�กัล่าวิถึง
ในบันทึกันี�	 มูีส่วินลดทอนคุณ์ค่าควิามูเป็นคร้และควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	
อยา่งมูากัทีเดียวิ	ซุ้ึ�งอาจารยห์มูอวิิจารณ์ไ์ด�แสดงทรรศนะมุูมูมูองที�มูเีหตแุละผู้ล
ได�อยา่งดีมูากัเช่นกััน	ควิามูพยายามูขีองอาจารย์หมูอวิิจารณ์ใ์นกัารตีควิามูจากั
หนังส้อ	Teacher	Agency	 :	 An	Ecological	Approach	 (2015)	ออกัมูาเป็น		
10	บันทึกั	 โดยมูกีัารนำาเสนออย่างมูรีะบบต่อเน้�องชัดเจน	 ทั�งเชิงวิิชากัารและ
กัารนำาส้่กัารปฏิิบัติ	เริ�มูตั�งแต่ปณ์ิธิานคร้	ควิามูเช้�อ	ควิามูมูุง่มูั�น	กัารหล่อหลอมู
ให�เกิัดควิามูเปน็คร้ผู้้�ก่ัอกัาร	โครงสร�าง	วัิฒนธิรรมูกัารทำางาน	และระบบที�ลดทอน	
หร้อส่งเสริมูควิามูเป็นคร้ผู้้�ก่ัอกัารในระบบกัารบริหารจัดกัารกัารศึกัษาไทย		
ท่านอาจารยห์มูอวิิจารณ์	์ยงัได�กัล่าวิถึงระบบที�ฉลาดต�องได�ผู้้�ปฏิิบติังานที�ฉลาด	
ซุ้ึ�งหากัผู้มูจะเปรียบเทียบก็ัค้อกัารสร�างสถานศึกัษาให�เป็นระบบที�ฉลาดค้อ
พร�อมูเรียนร้�ปรับตัวิทันต่อกัารเปลี�ยนแปลงได�ดีอย่างต่อเน้�องยั�งย้นก็ัย่อมู
ต�องกัารคร้ที�ฉลาด	มูคีวิามูเปน็คร้ผู้้�ก่ัอกัารที�ดีด�วิย	

ผู้มูหวัิงว่ิาควิามูร้�	 หลักักัารและแนวิคิดจากักัารอ่านบันทึกัชุดนี�จะเปิด
ประตค้วิามูคิดขีองผู้้�มูสีว่ินเกีั�ยวิขี�องกัับกัารศกึัษาส้ก่ัารเปลี�ยนแปลงกัารจัดกัาร
กัารศกึัษาให�มีูคณุ์ภาพในหลายมิูติไมูว่่ิาจะเป็นสถาบันกัารผู้ลิตคร้	หนว่ิยงานที�
กัำากัับด้แลกัารปฏิิบัติงานขีองคร้		ซุ้ึ�งต�องเลิกัคาดหวัิงให�คร้ทำาตามูบทบาทหร้อ
หลักัส้ตรที�มูีผู้้�กัำาหนดให�	 แต่ต�องสร�างคร้ให�เป็นผู้้�ก่ัอกัาร	 เป็น	 “ผู้้�ร่วิมูสร�าง
หลักัสต้ร”	(Curriculum	Co-creator)		และต�องสร�างระบบนเิวิศในกัารปฏิิบติังาน
ขีองคร้ให�คร้สามูารถสร�างเคร้อขี่ายและใช�ทรัพยากัรแวิดล�อมูในกัารพัฒนา
คุณ์ภาพกัารศึกัษาได�	 คร้ต�องเรียนร้�อย่างมูีควิามูหมูายมูีอุดมูกัารณ์์ส้่กัาร
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เปลี�ยนแปลงไมู่ใช่เรียนร้�เพ้�อวิิทยฐานะ	 เพ้�อให�คร้สามูารถสร�างอนาคตควิามู
กั�าวิหน�าขีองวิิชาชีพตนเองได�อย่างมูีเหตุผู้ล	 ที�สำาคัญค้อต�องไมู่ยึดติดกัับ	
ควิามูคิดแบบเดิมูๆ	ทำาแบบเดิมูๆ	 โดยไมู่สนใจระบบนิเวิศที�เปลี�ยนแปลงไป		
ตามูที�อาจารย์หมูอวิิจารณ์์ได�กัรุณ์าแสดงสรุปเสนอแนะไวิ�อย่างมูีนัยสำาคัญ	
ในบันทึกันี�แล�วิ

(รองศาสตราจารย์	ดร.เอกัชัย	กีั�สุขีพันธิ)์
ประธิานคณ์ะกัรรมูกัารมูาตรฐานวิิชาชีพ	(กัมูวิ.)	คุรุสภา
ที�ปรึกัษาคณ์ะกัรรมูกัารบริหารสำานกัังานรับรองมูาตรฐาน

และประเมูนิคุณ์ภาพกัารศกึัษา	(สมูศ.)
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คำำ�นิำยม
รองศาสตราจารย ์ประภาภัทร นิิยมู

หนังส้อเล่มูนี�ขีองท่านศาสตราจารย์	นายแพทย์วิิจารณ์์	พานิช	นับว่ิา
เป็นหนังส้อที�เหมูาะแก่ักัาลเทศะอย่างยิ�ง	 นับตั�งแต่บทที�หนึ�งที�ว่ิาด�วิยเร้�อง		
คร้เปน็	“ผู้้�รว่ิมูสร�างหลกััสต้ร”	(Curriculum	Co-creator)	มูใิชเ่ปน็เพยีงผู้้�ปฏิิบติั
ตามูหลักัสต้ร	(Curriculum	Implementer)	ซุ้ึ�งแนวิคิดนี�นา่จะเปน็ประโยชนต่์อ	
ควิามูพยายามูในกัารพัฒนาหลักัส้ตรกัารศึกัษาขีั�นพ้�นฐานขีองประเทศไทย		
ให�เป็นหลักัส้ตรฐานสมูรรถนะ	อย้่ในขีณ์ะนี�	 ดังปรากัฏิในบทที�	 10	 ที�เป็นบท	
ชี�ทางสว่ิางขีองหนงัส้อเล่มูนี�

เน้�องจากัท่านใช�กัารตีควิามูจากัหนังส้อระดับคุณ์ภาพห�าดาวิซุ้ึ�งเขีียน
จากัผู้ลงานวิิจัย	 Teacher	 Agency	 and	 Curriculum	 Change	 Project		
(2011	 -	 2012)	 เพ้�อหนุนกัารดำาเนินกัารพัฒนาหลักัส้ตรกัารศึกัษาใหมู่ที�	
เรียกัว่ิา	Curriculum	for	Excellence	ขีองสก็ัอตแลนด์	รวิมูทั�งทิศทางขีองกัาร
เปลี�ยนแปลง	ระบบบรหิารกัารศกึัษาในประเทศสหราชอาณ์าจักัร	จากักัารเน�น
แนวิทางกัารบ้ชาผู้ลงาน	หร้อประเมูนิประสิทธิภิาพ	 (Performativity)	มูาเปน็	
กัารประเมิูนจากัควิามูเป็นผู้้�สร�างสรรค์หร้อควิามูเป็น	 “ผู้้�ก่ัอกัาร”	 ขีองคร้	
(Teacher	Agency)	ด�วิยเหตุผู้ลที�	“กัารบ้ชาผู้ลงาน”ทำาให�ระบบกัารศกึัษาเปน็
ระบบที�ไมู่เรียนร้�หร้อมูีระดับกัารเรียนร้�ตำา	 ค้อทำาลายหร้อลดทอนศักัยภาพ	
กัารเป็นตัวิขีองตัวิเองและพลังควิามูสร�างสรรค์ขีองคร้	 ที�เกิัดจากักัารมูี	 Fixed	
Mindset	รวิมูทั�งมูผีู้ลลดทอนศกััดิ�ศรคีร้ลงด�วิย	แต่ในทางกัลับกััน	นอกัจากักัาร
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ใช�พลังคร้	(ผู้้�ก่ัอกัาร)	ไปเพ้�อสร�างผู้ลสำาเร็จตามูหลักัส้ตรใหมูแ่ล�วิ	ผู้ลพลอยได�
ที�สำาคัญยิ�งกัว่ิานั�นค้อ	จะสามูารถเปลี�ยนแนวิทางกัารจัดกัารระบบกัารศึกัษา
ขีองประเทศได�ด�วิย

สาระสำาคัญขีองหนงัสอ้เล่มูนี�เปน็กัารเสนอมูมุูมูองขีองกัารให�ควิามูหมูาย
ใหมู่ต่อเร้�อง	 “คร้”	 ซุ้ึ�งทำาให�เปลี�ยนมูุมูมูองไปจากัเดิมู	 ทั�งวิิธิีคิด	 อุดมูกัารณ์	์
พฤติกัรรมู	ควิามูสมัูพนัธิแ์ละท่าทีต่อผู้้�รว่ิมูงาน	ตลอดจนกัารดำาเนนิกัารในกัาร
จัดกัารศกึัษาให�แตกัต่างไปโดยสิ�นเชงิ	ดังเชน่	ควิามูหมูายขีองคำาว่ิา	“ผู้้�ก่ัอกัาร”	
ต�องเป็นกัารแสดงออกัทางพฤติกัรรมูในสถานกัารณ์์ที�ซุ้ับซุ้�อนท่ามูกัลาง
ปฏิิสัมูพันธิ์ทางสังคมู	หร้อมีูบทบาทเป็นผู้้�นำากัารเปลี�ยนแปลงแบบ	“เปลี�ยน
ใหญ่”	ด�วิยกัารมูจิีนตนากัารส้่อนาคตเชิงระบบ	และมูบีทบาทสร�างวัิฒนธิรรมู
แบบ	“ปฏิิสัมูพันธิแ์นวิราบ”	ขีึ�นได�	ทั�งนี�มูาจากักัารสั�งสมูคุณ์สมูบัติภายในขีอง
มูนษุย์	ได�แก่ั	เจตคติ	(Attitude)	และคุณ์ค่า	(Values)	รวิมูทั�งควิามูเชี�ยวิชาญ
ภายนอกั	 ได�แก่ั	 ทักัษะ	 (Skills)	 ควิามูร้�	 (Knowledge)	 และทรัพยากัรอ้�นๆ	
(Resources)	มูกีัระบวินทัศนเ์ชงินวัิตกัรรมูและตั�งคำาถามู	จึงมูคีวิามูพร�อมูและ
ควิามูกัล�าที�จะไมูน่ิ�งดด้าย	กัล�าตัดสนิใจกัับสถานกัารณ์ต์รงหน�า	ทั�งนี�มูปีระเด็น
นา่สังเกัตค้อ	คุณ์สมูบัติดังกัล่าวิมูไิด�มูาจากัศกััยภาพขีองควิามูเปน็คร้แต่อย่าง
เดียวิ	หากัแต่มูคีวิามูรอบร้�	และมูปีระสบกัารณ์ร์ว่ิมูกัับคนในวิิชาชพีอ้�นอย่้เสมูอ	
จึงจะมูองเหน็ถึง	“กัารบริหารดุลยภาพที�ซุ้ับซุ้�อน”	ได�เปน็อย่างดี

ควิามูคาดหวัิงต่อศักัยภาพ	หร้อขีีดควิามูสามูารถขีอง	 “คร้ผู้้�ก่ัอกัาร”		
เช่นนี�	 ก็ัเพ้�อให�เป็นผู้้�พัฒนาและจัดกัารบริหาร	“หลักัส้ตรฐานคุณ์ค่า”	แทนที�	
หลักัสต้รฐานสาระ	เพ้�อเน�นผู้ลลัพธิก์ัารเรียนร้�ขีองผู้้�เรียนที�แตกัต่างไปจากัเดิมู	
ดังนั�นเป้าหมูาย	บริบทหร้อเง้�อนไขีใหมู่ที�มูาจากัแนวิคิดสำาคัญขีองหลักัส้ตร	
ดังกัล่าวิ	จึงเปน็อีกัด�านหนึ�งขีองเหรียญเดียวิกัันกัับกัารเปน็คร้ผู้้�ก่ัอกัาร	ในที�นี�
ท่านอาจารย์หมูอได�หยิบยกัตัวิอย่างขีองคร้จากัโรงเรียนต่างๆ	 เพ้�อเป็น	
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ภาพสะท�อนให�เห็นถึงควิามูใฝ่่ฝ่ัน	 กัารสั�งสมูคุณ์สมูบัติจากัประสบกัารณ์์ที�	
หลากัหลาย	ตลอดจนอุดมูกัารณ์์ขีองควิามูเป็นคร้	 มูาส้่กัารเห็นโอกัาสขีอง
หลักัส้ตรฐานคุณ์ค่าที�จะพัฒนาทั�งขีองคร้เองและผู้้�เรียนไปพร�อมูๆ	กััน

ในบทที�	4	-	5	-	6	เปน็กัารนำาเสนอคุณ์สมูบัติและองค์ประกัอบที�สำาคัญ
สำาหรับคร้ผู้้�ก่ัอกัาร	เช่น	ควิามูเช้�อหร้อกัารให�ควิามูหมูายในเชิงคุณ์ค่า	ต่อเร้�อง
ต่างๆ	 ได�แก่ั	 เร้�องเด็กัและผู้้�เยาว์ิ	 บทบาทเชิงอุดมูกัารณ์์ขีองคร้	 เป้าหมูายที�	
ยิ�งใหญ่ขีองกัารศึกัษา	 ทุนทางวัิฒนธิรรมู	ปฏิิสัมูพันธิ์ทางสังคมูที�สานกัันเป็น
เครอ้ขีา่ย	และมูปีระสบกัารณ์ช์วิีิตในวัิยเยาว์ิที�มูพีลัง	รวิมูทั�ง	กัระบวินกัารเสริมู
พลังคร้ต่างๆ	 เช่น	กัารใช�กัารสะท�อนกัลับกัารเรียนร้�	 (Reflective	Learning)		
กัารวิิจัยชั�นเรยีน	(Classroom	Research)	และ	กัารเรยีนร้�เพ้�อกัารเปลี�ยนแปลง	
(Transformative	Learning)

ส่วินบทที�	 7	 สะท�อนแบบเต้อนสติ	 ให�ระวัิงควิามูย�อนแย�งระหว่ิาง		
กัารพัฒนาหลักัส้ตรที�เน�นควิามูเป็นเลิศทางกัารเรียนร้�	 กัับนโยบายตามูลัทธิิ
บ้ชาผู้ลงาน	 ในกัารประเมูินโรงเรียนหร้อคร้	ซุ้ึ�งก่ัอให�เกิัดกัารพลาดเป้าหมูาย
และคุณ์ค่าที�แท�ขีองกัารศกึัษา	ที�ยิ�งใหญก่ัว่ิาผู้ลงานตามูตัวิชี�วัิด	และมูผีู้ลกัระทบ
ต่อกัารลดทอนควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	 ซุ้ึ�งประเด็นนี�จะต่อเน้�องไปยังบทที�		
8	-	9	ที�ให�ควิามูหมูายกัับระบบกัารศกึัษาว่ิา	ต�องเปน็ระบบที�ฉลาด	(Intelligent	
System)	 เพ้�อเหนี�ยวินำาให�เกิัดคนทำางานที�ฉลาดหร้อเป็นผู้้�ก่ัอกัารนั�นเอง	
(Intelligent	Worker	or	Agentic	Worker)	 ค้อเน�นว่ิากัารเปลี�ยนแปลงสภาพ
แวิดล�อมูหร้อระบบนเิวิศในกัารทำางาน	(Cultural	and	Structural	Dimensions)	
จะเปน็ส่วินเอ้�อต่อกัารพฒันาคร้ผู้้�ก่ัอกัารให�เกิัดกัารคิดริเริ�มูสร�างสรรค์ต่างๆ	ได�	
มูใิช่เพียงกัารพัฒนาเฉพาะตัวิคร้โดยไมู่คำานงึถึงวัิฒนธิรรมูและระบบกัารทำางาน	
เพราะยังมูีประเด็นควิามูลึกัซุ้ึ�งต่างๆ	 ที�เขี�ามูาเกีั�ยวิขี�องระหว่ิางควิามูเป็น	
ผู้้�ก่ัอกัารซุ้ึ�งแตกัต่างจากัควิามูเป็นตัวิขีองตัวิเองอย่างคับแคบ	 ทั�งนี�กัารมูี	
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ระบบกัารศึกัษาที�ฉลาดหร้อเรียนร้�	 จะเปิดโอกัาสสร�างควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีอง
คร้ได�	สุดท�ายจะนำาไปส้ก่ัารบรรลเุปา้หมูายในระดับคุณ์ค่า	ค้อกัารสร�างพลเมูอ้ง	
ในอนาคตที�เปน็คนเต็มูคน

ด�วิยกัารสดับตรับฟัังแง่มูุมู	กัารให�ควิามูหมูายใหมู่ๆ	 ในเร้�องเดิมูๆ	 ค้อ		
คร้และกัารจัดกัารศึกัษา	 ดังที�ท่านอาจารย์หมูอวิิจารณ์์ช่วิยรวิบรวิมูและ	
เรยีบเรียงมูานำาเสนอในหนังสอ้เล่มูนี�	นบัว่ิาเปน็มูงคลแก่ัผู้้�อ่าน	ในกัารยกัระดับ
ควิามูคิด	 จิตใจ	 ให�สามูารถเขี�าถึงสาระองค์ประกัอบในเชิงระบบและคุณ์ค่า
ภายใน	 ขีองทั�งบุคคล	 องค์กัร	 และนโยบายที�สำาคัญต่างๆ	 ตลอดจนวิิธิีกัาร	
เปรียบเทียบเช้�อมูโยงให�เห็น	ควิามูเป็นเหตุปัจจัยขีองกัันและกััน	จนสามูารถ
พลิกัมูมุูมูองให�เหน็เปา้หมูายสง้สดุขีองกัารจัด	“ระบบนเิวิศกัารศกึัษาที�ฉลาด”	
ตลอดจนกัารพัฒนา	“คร้เปน็ผู้้�ก่ัอกัาร”	 ให�สอดคล�องส่งเสริมูกััน	 โดยใช�โจทย์
ค้อ	“หลักัสต้รเพ้�อควิามูเปน็เลิศ”	มูาเปน็เง้�อนไขีขีองกัารสร�างกัารเปลี�ยนแปลง
ทั�งระบบ	 เท่ากัับเป็นกัารเปิดภาพรวิมูที�สมูบ้รณ์์	 และเห็นแผู้นที�เส�นทางเดิน	
ได�ชัดเจน	 เช่นนี�แล�วิ	 เราท่านทั�งหลายจะไมู่ลองจินตนากัารถึงกัารศึกัษาไทย	
ที�เปน็เลิศกัันบ�างหร้อ

	 	รองศาสตราจารย์ประภาภัทร	นยิมู
	 อธิกิัารบดี	สถาบันอาศรมูศลิป์
	 17	มูถิุนายน	2565
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คำำ�นิำยม
อนุิชัาติ พัวงสำาลี

ร้�สึกัขีอบพระคุณ์และเป็นเกีัยรติอย่างยิ�งที�ได�รับโอกัาสเขีียนคำานิยมู	
หนงัส้อ	เอ้�อระบบนเิวิศ	เพ้�อคร้ผู้้�ก่ัอกัาร	โดย	ศาสตราจารย์	นายแพทย์วิิจารณ์์	
พานชิ	ซุ้ึ�งเปน็กัารแปลแบบตีควิามูจากัหนงัสอ้	Teacher	Agency	:	An	Ecological	
Approach	แต่งโดย	Mark	Priestley,	Gert	Biesta	and	Sara	Robinson	(2015)

หนงัสอ้เล่มูนี�ถ้อเปน็งานทางวิิชากัารที�ทรงพลังมูากัสำาหรับวิงกัารศึกัษา
และกัารเรยีนร้�	เพราะนอกัจากัควิามูท�าทายต่อแนวิคิดกัารจัดกัารศกึัษาที�มูุง่เน�น	
Productivity	หร้อ	“ผู้ลลัพธิ”์	ตามูแนวิทางขีอง	Outcome-based	Curriculum	
ที�ลดทอนควิามูซัุ้บซุ้�อนและพลวัิตทางกัารศึกัษาลงอย่างมูากั	 อันส่งผู้ลต่อ
คณุ์ภาพกัารศกึัษาที�ถดถอยไมูทั่นกัาล	ไปส้ก่ัารชี�ประเด็นสำาคัญเพ้�อกัารเปลี�ยน
ผู้่านระบบกัารจัดกัารศึกัษาที�มูุ่งเน�นให�ควิามูสำาคัญกัับกัารพัฒนาระบบนิเวิศ
ทางกัารเรียนร้�ที�มู	ี“คร้”	เปน็ผู้้�ขีับเคล้�อนกัารเปลี�ยนแปลง	(Teacher	Agency)	
ซุ้ึ�งหนงัส้อเล่มูนี�ใช�คำาว่ิา	“คร้ผู้้�ก่ัอกัาร”	นั�นเอง

เมู้�อได�อ่านทกุัๆ	บทอย่างละเอียดถี�ถ�วิน	ก็ัจะเหน็ถึงหลักักัารและแนวิคิด
สำาคัญที�เราสามูารถนำามูาประยุกัต์ใช�เพ้�อกัารขีับเคล้�อนกัารศึกัษาและกัาร	
เรียนร้�ในบ�านเราอย่างมูากัมูายทีเดียวิ	โดยเฉพาะอย่างยิ�งในด�านขีองกัาร	“สร�าง
และพฒันาคร้”	ให�เปน็	“ผู้้�ก่ัอกัาร”	ได�อยา่งแท�จรงิ	อยากัเชญิชวินนกัักัารศกึัษา
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และผู้้�เกีั�ยวิขี�องทกุัฝ่า่ย	ได�อ่านพนิจิพเิคราะหอ์ย่างละเอียดถี�ถ�วินเพ้�อนำามูาเปน็
ฐานคิดหร้อหลักักัารสำาคัญในกัารปฏิิร้ปกัารศึกัษาในบ�านเราเพ้�อไมู่ให�หลงทิศ
ผู้ดิทางไปมูากักัว่ิานี�

อนึ�ง	จากัประสบกัารณ์์ทำางานร่วิมูกัับเคร้อขี่าย	“ก่ัอกัารคร้”	ซุ้ึ�งมูุง่เน�น
กัารพฒันาคร้ผู้้�สร�างกัารเปลี�ยนแปลงมูาโดยตลอดระยะเวิลากัว่ิา	5	ปที่�ผู้า่นมูา	
มูี	 “ขี�อค�นพบ”	 หร้อ	 “เร้� องเล่าเชิงประสบกัารณ์์”	 ที�ขีอถ้อโอกัาสนำามูา	
แลกัเปลี�ยนและบันทึกัไวิ�ร่วิมูกัับหนงัส้อเล่มูนี�บางประกัาร	ดังนี�

ประกัารแรกั	 ในมูุมูขีองกัารพัฒนาคร้และบุคลากัรทางกัารศึกัษานั�น		
เราพบว่ิา	“กัารอบรมู”	แบบเปน็ครั�งคราวินั�นมูกััไมูค่่อยจะได�ผู้ลและสอดคล�อง
กัับสถานกัารณ์์ควิามูเปลี�ยนแปลงสักัเท่าไร	นอกัจากัจะเป็นหลุมูพรางพากััน
จมูอย้กั่ับประเด็นทางเทคนิคและกัารบอกัต่อๆ	คำาใหญ่ๆ	ที�มูกััขีาดกัารออกัแบบ
กัระบวินกัารเรียนร้�ที�ไปให�ถึง	 “รากัควิามูคิด”	 ที�มูาขีองกัารขัีบเคล้� อน
เปลี�ยนแปลง	 กัารอบรมูแบบนี�จึงขีาดพลังสร�างสรรค์และพาคุณ์คร้นำาไป
ประยุกัต์ต่อยอดได�ในบริบทขีองตนเอง	 และนอกัจากันี�	 กัารพัฒนาคร้และ
บุคลากัรทางกัารศึกัษานั�น	 ต�องเป็นเร้� องระยะยาวิและทำาอย่างต่อเน้�อง		
ต�องสร�างเคร้�องมูอ้และกัลไกัหลากัหลายร้ปแบบ	เพ้�อให�กัารพัฒนาชุมูชนแหง่
กัารเรียนร้�เชิงวิิชาชีพ	(PLC)	เกิัดขึี�นอย่างเป็นธิรรมูชาติ	สอดคล�องกัับวัิฒนธิรรมู
ขีองหน่วิยงาน	และสามูารถเช้�อมูประสานลงไปในวิิถีปฏิิบัติอย่างแท�จริงและ
ยั�งย้น

ประกัารที�สอง	 ในบริบทขีองกัารศึกัษาไทย	 ดังที�เราทราบกัันดีว่ิา		
ถ้กัขัีบเคล้�อนด�วิยวิิถีราชกัารและกัารทำางานแบบรวิมูศ้นย์อำานาจ	 ส่งผู้ลให�	
กัารทำางานขีองคร้ขีาดอิสระและเต็มูไปด�วิยภาระอ้�นๆ	ที�ดึงเวิลาขีองคร้ออกัจากั
ห�องเรียนอย่างมูากั	 ด�วิยสภาพปัญหาที�ถมูทับมูาเป็นระยะเวิลายาวินาน		
ทำาให�พลังสร�างสรรค์ขีองคร้ถ้กัลดทอนลงอย่างมูากั	 ส่งผู้ลต่อประสิทธิิภาพ	
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กัารจัดกัารเรียนกัารสอนในห�องเรียนและผู้ลกัารเรียนร้�ขีองผู้้�เรียนอย่างมูากั	
ด�วิยเหตุปัจจัยต่างๆ	 เหล่านี�	 เราจะพบว่ิา	 เคร้�องมู้อที�ทรงพลังที�เป็นพ้�นฐาน	
ขีองกัารพัฒนาคร้และบุคลากัรทางกัารศึกัษาค้อ	 กัาร	 “พาคร้กัลับบ�าน”	
หมูายควิามูว่ิา	เราจำาเปน็ที�จะต�องตระหนักัว่ิา	คร้ก็ัค้อมูนษุย์คนหนึ�ง	ที�สามูารถ
มูีทุกัขี์มูีสุขี	มูีปัญหาชีวิิตและโจทย์ต่างๆ	 ที�จะต�องได�รับกัารด้แลเช่นเดียวิกัับ	
ผู้้�ประกัอบวิิชาชีพอ้�นๆ	เช่นกััน

สิ�งที�	 “ก่ัอกัารคร้”	 ให�คุณ์ค่าและควิามูสำาคัญอย่างมูากัในกัารทำางาน
พัฒนาคร้เป็นอันดับต�นๆ	 ค้อ	 กัารนำาพาคุณ์คร้กัลับมูาเช้�อมูโยงกัับคุณ์ค่าใน	
ตัวิเองและพัฒนากัารเติบโตด�านในขีองคนเป็นคร้	ควิามูภาคภ้มูิใจต่อวิิชาชีพ
คร้	 เราพบว่ิาหากัคุณ์คร้สามูารถกัลับมูาเช้�อมูโยงกัารทำาหน�าที�ขีองตนเองกัับ
ระบบคุณ์ค่าที�ตนเองเช้�อถ้อ	 เช้�อมูโยงกัับจุดมูุ่งหมูายที�แท�จริงขีองวิิชาชีพได�	
(Grounding)	กัารเช้�อมูโยงในมูติิควิามูสัมูพันธิกั์ับผู้้�ร่วิมูงานและผู้้�เรียน	จะถ้กั
ตีควิามูด�วิยแว่ินขียายตัวิใหมู่	 ที�มูีควิามูเขี�าอกัเขี�าใจตนเองและผู้้�อ้�นมูากัขีึ�น	
ควิามูทกุัขีกั์ับระบบจะน�อยลง	ควิามูสขุีในห�องเรยีนจะเพิ�มูมูากัขีึ�น	และแนน่อน
เหล่านี�จะส่งผู้ลสำาคัญและเป็นประต้บานแรกัๆ	 ที�จะพัฒนาคร้ในมูิติอ้�นๆ		
ต่อไปในระยะยาวิ

ประกัารที�สามู	 ด�วิยบริบทขีองกัารจัดกัารศึกัษามูีควิามูเปลี�ยนแปลง	
ไปอย่างมูากั	และที�สำาคัญค้อ	 วิิธิีกัารและกัระบวินกัารเรียนร้�ขีองผู้้�เรียนหร้อ	
คนรุ่นใหมู่ก็ัเปลี�ยนไปอย่างมูากัด�วิยเช่นเดียวิกััน	 ดังนั�น	 โจทย์ขีองกัารพัฒนา
คร้และบุคลากัรทางกัารศกึัษา	จึงควิรมูคีวิามูหลากัหลาย	ประยุกัต์ศาสตร์และ
ศลิปจ์ากัหลากัหลายสาขีา	พร�อมูๆ	กัับเทคโนโลยีที�ทันสมูยั	ทักัษะกัารสอนขีอง
คร้จึงมูิใช่เพียงแค่ทักัษะที�ต�องอาศัยควิามูร้�ที�ลุ่มูลึกัในศาสตร์ขีองตนเท่านั�น		
แต่ต�องเป็นทักัษะที�สามูารถเช้�อมูโยง	 ประยุกัต์	 กัับวิิธิีกัารและหลักัคิดอัน	
หลากัหลาย	(ในหลักัสต้รขีองก่ัอกัารคร้	เราเช้�อมูโยงกัับศาสตร์กัารละคร	ศลิปะ
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แขีนงต่างๆ	กัารส้�อสาร	กัารออกัแบบบอร์ดเกัมู	กัารฟังั	กัารโค�ช	กัารคิดเชิงระบบ	
กัารถ่ายทอดเป็นภาพ	 เป็นต�น)	 นอกัจากันี�	 หัวิใจสำาคัญขีองกัารทำาหน�าที�	
ในกัารนำาพาผู้้�เรียนนั�นจะต�องกั�าวิขี�ามูจากัทักัษะกัารถ่ายทอด	 ไปส้่ทักัษะกัาร
ตั�งคำาถามู	และปลดปล่อยพลังสร�างสรรค์ขีองผู้้�เรียนให�มูากัที�สุด	 เหล่านี�ล�วิน
เปน็สมูรรถนะและควิามูสามูารถที�ต�องเปลี�ยนไปขีองคร้

ประกัารสุดท�าย	 สิ�งที�ท�าทายกัารเปลี�ยนแปลงกัารศึกัษาที�สำาคัญมูากั	
อีกัประกัารหนึ�งค้อ	ด�วิยควิามูยาวินานขีองกัารจัดกัารที�ส้บทอดกัันมูา	ทำาให�
ระบบคิดและควิามูเช้�อต่างๆ	 ที�เป็นสมูมูติฐานเดิมูที�อาจเหมูาะสมูกัับยุคสมูัย	
อาจต�องได�รับกัารทบทวินปรับเปลี�ยนด�วิยเช่นกััน	 ไมู่ว่ิาจะเป็นระบบควิามู
สัมูพันธิ์ระหว่ิางคร้กัับผู้้�เรียนที�อาจต�องลดทอนระบบอำานาจและสร�างให�มูี
ลักัษณ์ะขีองควิามูสัมูพันธิใ์นแนวินอนมูากัยิ�งขีึ�น	กัารอบรมูสั�งสอนและรับฟััง
ในอดีตและปจัจุบนัอาจแตกัต่างกััน	กัารสร�างวิินยัเชิงบวิกักัับกัารบงัคับลงโทษ	
และอ้�นๆ	 อีกัมูากัมูาย	 เหล่านี�ล�วินเป็นส่วินสำาคัญขีองกัารพัฒนาให�เกิัดนิเวิศ
กัารเรียนร้�ที�ดีทั�งสิ�น

ท�ายนี�	 หวัิงเป็นอย่างยิ�งว่ิา	หนังส้อแปลแบบตีควิามูเล่มูนี�	 จะมูิใช่เป็น
เพยีงอาหารทางปญัญาเท่านั�น	แต่จะเปน็รากัฐานและวิิธิคิีดอันสำาคัญที�จะชว่ิย
เป็นแสงสว่ิางนำาทางให�เราพัฒนาขัีบเคล้�อนระบบกัารศึกัษาและกัารเรียนร้�	
ขีองไทยเราให�กั�าวิไปขี�า	งหน�าอย่างถ้กัทิศทางเสียที

	 อนชุาติ	พวิงสำาลี
	 2	มูถิุนายน	พ.ศ.	2565
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“ระบบนิิเวศ ห่รอืสภาพัแวดล�อมู ในิกัารทำางานิขีองคร ู
มีูส�วนิสำาคัญในิกัารห่ล�อห่ลอมูความูเปน็ิตัวขีองตัวเอง

ขีองคร ูแนิวความูคิดห่รอืกัระบวนิทัศนิ ์Performativity 
ที�วงกัารศึกัษารบัถ่�ายทอดมูาจากัวงกัารธิรุกิัจ    

เปน็ิตัวกัารที�สร�างบรรยากัาศห่รอืสภาพัแวดล�อมู
ในิกัารทำางานิขีองคร ูที�ปดิกัั�นิความูเปน็ิตัวขีองตัวเอง

มีูผู้ลลดทอนิความูรเิริ�มูสร�างสรรค”์
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บันทึกัชุด	 เอ้ื้�อื้ระบบนิิเวศ เพื่้�อื้ครูเป็็นิผูู้�ก่่อื้ก่าร	 นี�	 ตีควิามูจากัหนังส้อ	
Teacher	Agency	:	An	Ecological	Approach	(2015)	ที�เขียีนโดยศาสตราจารย์	
3	ท่าน	ค้อ	Mark	Priestley,	Gert	Biesta,	และ	Sarah	Robinson	โดยสองท่าน
แรกัทำางานในมูหาวิิทยาลัยสเตอร์ลิง	 ในสก็ัอตแลนด์	 ท่านที�สามูอย้่ที�	 Aarhus	
University	 เดนมูาร์กั	 เปน็หนงัส้อที�ผู้้�อ่านประเมูนิระดับคุณ์ภาพ	5	ดาวิ	และ
เขีียนจากัผู้ลงานวิิจัย	Teacher	Agency	and	Curriculum	Change	Project	
(2011	-	2012)	ที�ดำาเนนิกัารโดยทีมูงานขีอง	University	of	Stirling,	Scotland	
ร่วิมูกัับ	 Scottish	 Local	 Authority	 ได�รับทุนวิิจัยจากั	UK	Economic	 and		
Social	 Research	Council	 เพ้�อหนุนกัารดำาเนินกัารหลักัส้ตรกัารศึกัษาใหมู	่	
ที�เรียกัว่ิา	“Curriculum	for	Excellence”	ขีองสก็ัอตแลนด์	

ผู้มูอ่านหนังส้อเล่มูนี�แล�วิ	 ปิ� งว่ิาเป็นควิามูร้�ที�เหมูาะแก่ัยุคสมูัยขีอง	
กัารพัฒนาระบบกัารศึกัษาไทยในปัจจุบันอย่างยิ�ง	 จึงเขีียนบันทึกัชุดนี�โดยมู	ี
เปา้หมูายหลักัเพ้�อหนนุกัารประยุกัต์ใช�	หลัักสูตูรฐานสูมรรถนะ	ที�กัำาลังพฒันา
อย้่ในขีณ์ะนี�	

หนงัสอ้	Teacher	Agency	บอกัชดัเจนว่ิา	ในอดีตประมูาณ์ยี�สบิปที่�ผู้า่นมูา	
ระบบกัารศึกัษาขีองสหราชอาณ์าจักัรรวิมูทั�งขีองสก็ัอตแลนด์เดินผู้ิดทาง		
ในเร้�องท่าทีหร้อควิามูคาดหวัิงต่อคร้	 หร้อบทบาทขีองคร้	 มูีผู้ลให�คุณ์ภาพ	
กัารศึกัษาถ้กัลดทอน	 เพราะไปหลงใช�ระบบกัารจัดกัารระบบกัารศึกัษาตามู
แนวิทางขีองระบบธิรุกิัจแนวิ	Neo-liberal	ที�บ้ชาผู้ลงาน	(Performance)	ที�เขีา
เรยีกัว่ิา	Performativity	ที�นำาไปส้วิ่ิธิกีัารจัดกัารที�เน�นพลังขีองกัารจัดกัารผู้ลงาน	
ผู้า่นกัารประเมูนิผู้ลลัพธิ	์ เหนอ้กัารจัดกัารเพ้�อใช�พลังขีองมูติิควิามูเปน็มูนษุย์
ขีองคร้	ที�เวิลานี�พบว่ิาเปน็แนวิทางที�ผู้ดิ	ค้อมูผีู้ลลดทอนคณุ์ภาพขีองกัารศกึัษา	
และลดทอนคุณ์ภาพคร้	ผู้่านกัารลดทอนควิามูมูั�นใจในตัวิเองและควิามูเป็น	
ตัวิขีองตัวิเองขีองคร้
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หลักัสต้รใหมูข่ีอง	สก็ัอตแลนด์	ที�เรยีกัว่ิา	“Curriculum	for	Excellence”	
ระบุชัดเจนว่ิา	มูุง่สร�างกัารเปลี�ยนแปลงอย่างต่อเน้�อง	โดยมูองว่ิาโรงเรียนและ
คร้เปน็ผู้้�ร่วิมูสร�าง	(Co-creator)	หลักัส้ตร	โปรดสังเกัตว่ิา	หลักัส้ตรใหมู่ขีองเขีา
เปลี�ยนมูุมูมูองต่อคร้และโรงเรียน	 จากัผู้้�ปฏิิบัติตามูหลักัส้ตร	 (Curriculum	
Implementer)	มูาเปน็	ผู้้�รว่ิมูสร�างหลักัสต้ร	(Curriculum	Co-creator)	และเขีา
มูองว่ิากัารสร�างหลักัส้ตรเป็นกัระบวินกัารต่อเน้�อง	ต�องพัฒนาเร้�อยไปไมู่ร้�จบ	
และบุคคลสำาคัญที�สุดในกัารร่วิมูกัันสร�างหลักัส้ตรอย่างต่อเน้�องนี�	ค้อคร้	

ผู้มูขีอเพิ�มูเติมูว่ิา	 คร้ค้อพลังสำาคัญที�สุด	 ที�จะทำาให�ระบบกัารศึกัษา	
เป็นระบบที�เรียนร้�	 และเปลี�ยนแปลงอย่างต่อเน้�อง	 และระบบกัารบริหาร	
กัารศกึัษาไทยตามูแนวิทางปจัจุบนั	ก็ัเดินตามูแนวิทาง	Performativity	เหมูอ้น
ขีองสหราชอาณ์าจักัรที�เขีากัำาลังพยายามูเปลี�ยน	 แนวิทางที�ไทยเรากัำาลังใช�	
อย้น่ี�	มูผีู้ลทำาให�ระบบกัารศกึัษาเปน็ระบบที�ไมูเ่รียนร้�	หรอ้มูรีะดับกัารเรยีนร้�ตำา	
และทำาลายหร้อลดทอนศักัยภาพกัารเป็นตัวิขีองตัวิเอง	 และพลังควิามู
สร�างสรรค์ขีองคร้	รวิมูทั�งมูผีู้ลลดทอนศกััดิ�ศรีคร้	

อธิบิายจากักัารตีควิามูในมิูติที�ลึกัยิ�งขึี�นได�ว่ิา	กัารบริหารระบบกัารศึกัษา
แบบเน�นผู้ลงาน	(Performativity)	ตกัขีอบ	มูผีู้ลสร�าง	Fixed	Mindset	ให�แก่ัคร้
และบุคลากัรกัารศึกัษา	 ชักันำาให�ผู้้�ปฏิิบัติงานมูุ่งผู้ลงานระยะสั�นที�หน่วิยเหน้อ
กัำาหนดอย่างตายตัวิ	 ไมู่เอาใจใส่มูิติเชิงอนาคต	 ที�เน�นกัารพัฒนา	 ไมู่สนใจ	
ทำาหน�าที�อย่างสร�างสรรค์	 ซุ้ึ�งขีับเคล้�อนด�วิย	 Growth	Mindset	 สรุปได�ว่ิา		
กัารบริหารระบบกัารศกึัษาแบบเน�นผู้ลงาน	(Performativity)	ตกัขีอบ	อย่างที�
ใช�กัันอย้่ในปัจจุบัน	หล่อหลอมูให�คร้และบุคลากัรกัารศึกัษาสมูาทาน	Fixed	
Mindset	
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ภายใต�ควิามูเช้�อใหมู่ว่ิา	คร้ต�องทำาหน�าที�เชิงสร�างสรรค์	นี�	 ต�องหาทาง	
ฟั้� นควิามูมูั�นใจในตัวิเองขีองคร้	 ให�คร้เป็นผู้้�ก่ัอกัาร	หร้อผู้้�กัระทำากัาร	 ที�เขีา	
เรียกัว่ิา	 Agency	 คร้ที�มูีพฤติกัรรมูริเริ�มูดำาเนินกัารในหน�าที�ขีองตนเรียกัว่ิา	
Agentic	Teacher	จึงเกิัดโครงกัารวิิจัยเพ้�อทำาควิามูเขี�าใจว่ิา	ควิามูเปน็ตัวิขีอง
ตัวิเองขีองคร้	 (Teacher	 Agency)	 มูาจากัไหน	 มูีทางหนุนหร้อเอ้�อให�เกิัด	
และยกัระดับหร้อพัฒนาขึี�นได�อย่างไร	 หร้อมูองมูุมูกัลับ	 ปัจจัยอะไรที�ดับ	
หร้อลดทอนควิามูเป็นตัวิขีองตัวิเองขีองคร้	 จากัผู้ลงานวิิจัย	 นำาส้่กัารเขีียน
หนงัส้อ	Teacher	Agency	:	An	Ecological	Approach	ที�ชี�ให�เห็นมูิติที�ลึกัขีอง
กัารหนุนให�เกิัดพลังคร้	 เพ้�อเป็นผู้้�ร่วิมูสร�างหลักัส้ตร	 และร่วิมูสร�างระบบ	
กัารศกึัษาที�มูคีุณ์ภาพส้ง	

ขี�อค�นพบสำาคัญยิ�งค้อช้�อรองขีองหนงัส้อ	“An	Ecological	Approach”	
ซุ้ึ�งหมูายควิามูว่ิา	ระบบนเิวิศ	หร้อสภาพแวิดล�อมู	ในกัารทำางานขีองคร้	มูสี่วิน
สำาคัญในกัารหล่อหลอมูควิามูเป็นตัวิขีองตัวิเองขีองคร้	 แนวิควิามูคิด	หร้อ
กัระบวินทัศน์	 Performativity	 ที�วิงกัารศึกัษารับถ่ายทอดมูาจากัวิงกัารธุิรกิัจ	
เปน็ตัวิกัารที�สร�างบรรยากัาศหรอ้สภาพแวิดล�อมูในกัารทำางานขีองคร้	ที�ปดิกัั�น
ควิามูเป็นตัวิขีองตัวิเอง	มูีผู้ลลดทอนควิามูริเริ�มูสร�างสรรค์	นำาไปส้่พฤติกัรรมู
กัารทำางานตามูวิิธิีกัารที�มูีกัารกัำาหนดตายตัวิ	 เพ้�อให�สอดคล�องกัับกัลไกักัาร
ประเมูินผู้ลลัพธิ์ที�กัำาหนดโดยหน่วิยเหน้ออย่างตายตัวิ	 มูีผู้ลต่อเน้�องให�คร้	
ปฏิิบัติตามูขี�อกัำาหนดโดยไมู่คิด	 นานๆ	 เขี�าคร้ก็ัเคยชินกัับกัารทำางานตามู
แบบแผู้นที�หนว่ิยเหนอ้กัำาหนดให�	เกิัดวัิฒนธิรรมูกัารทำางานตามูร้ปแบบตายตัวิ	
ไมู่มูีควิามูคิดริเริ�มูที�จะใช�กัารเรียนร้�จากักัารทำางานเพ้�อพัฒนางานขีองตน		
เป็นวัิฒนธิรรมูกัารทำางานตามูส้ตรสำาเร็จ	 เพ้�อกัารประเมูินผู้ลกัารปฏิิบัติตามู
ส้ตรสำาเร็จนั�น	ไมูมู่แีรงบันดาลใจในกัารทำางานสร�างสรรค์	ที�ออกันอกักัรอบ	
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เท่ากัับลัทธิิบริหารกัารศึกัษาแบบ	 Performativity	 เป็นตัวิลดทอน	
ควิามูเป็นตัวิขีองตัวิเองและควิามูสร�างสรรค์ขีองคร้	 ที�หลักัส้ตรใหมู่	 ค้อ	
“Curriculum	 for	 Excellence”	 ต�องกัารแกั�ไขี	 เพ้�อใช�พลังคร้ในกัารสร�าง	
ผู้ลสำาเร็จตามูหลักัส้ตรใหมูน่ี�	และงานวิิจัย	Teacher	Agency	and	Curriculum	
Change	Project	(2011	-	2012)	รวิมูทั�งหนงัส้อเล่มูนี�	มูุง่ให�ควิามูเขี�าใจเชิงลึกั	
ถึงที�มูาที�ไปขีองควิามูเป็นตัวิขีองตัวิเอง	หร้อกัารเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	สำาหรับ	
นำาควิามูเขี�าใจนี�	มูาใช�เปลี�ยนแนวิทางกัารจัดกัารระบบกัารศกึัษาขีองประเทศ	

ยำาว่ิา	 ขี�อค�นพบค้อ	 ควิามูเป็นตัวิขีองตัวิเอง	หร้อควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร	
ขีองคร้นั�น	 ไมู่ใช่ขีึ�นกัับสมูรรถนะหร้อขีีดควิามูสามูารถขีองคร้ล�วินๆ	แต่เป็น
ปฏิิสมัูพันธิร์ะหว่ิางสมูรรถนะขีองตัวิคร้กัับสภาพแวิดล�อมูในกัารทำางาน	ที�มูผีู้ล	
3	ชั�นต่อควิามูเป็นผู้้�ลงมู้อก่ัอกัารขีองคร้	 ค้อ	 (1)	กัารสั�งสมูประสบกัารณ์์และ	
กัารเรียนร้�จากักัารปฏิิบัติงานที�ผู้่านมูาขีองคร้	 (2)	 กัารตัดสินใจลงมู้อปฏิิบัติ	
หรอ้ไมูป่ฏิิบติัขีองคร้	ณ์	จุดขีองกัารดำาเนนิกัาร	และ	(3)	กัารมูองหรอ้คาดกัารณ์์
ไปในอนาคตขีองคร้	

กัล่าวิใหมู่ว่ิา	 ปฏิิบัติกัารในฐานะกัารเป็นผู้้�ริเริ�มูดำาเนินกัารขีองคร้		
ไมู่ได�ขีึ�นกัับตัวิคร้ที�เป็นปัจเจกับุคคลเท่านั�น	 ยังขึี�นกัับปฏิิสัมูพันธิ์ทางสังคมู
ระหว่ิางคร้ด�วิยกััน	 และระหว่ิางคร้กัับสภาพแวิดล�อมูในโรงเรียน	 ในระบบ	
กัารศกึัษา	และในสังคมูวิงกัวิ�างด�วิย	

กัล่าวิยำาอีกัที	 ว่ิาพฤติกัรรมูขีองคร้ที�มูุ่งหวัิง	 ไมู่ได�เกิัดขีึ�นในสภาพ	
ตรงไปตรงมูา	 ไมู่ได�เป็นสมูกัารชั�นเดียวิ	แต่เป็นสภาพที�ซุ้ับซุ้�อน	มูีหลายเหตุ
ปัจจัยมูาประกัอบกััน	พฤติกัรรมูขีองคร้	 ขึี�นกัับบริบทที�ซุ้ับซุ้�อนและจำาเพาะ
สำาหรับแต่ละกัรณี์	หนังส้อ	 Teacher	 Agency	 :	 An	 Ecological	 Approach		
มูุง่คลี�ภาพควิามูซุ้บัซุ้�อนนั�นออกัมูาเสนอให�เขี�าใจง่าย		และผู้มูตีควิามูนำามูาเสนอ
ในบล็อกั	ชุด	เอ้�อระบบนเิวิศ	เพ้�อคร้เปน็ผู้้�ก่ัอกัาร	นี�	เพ้�อเสนอต่อวิงกัารศกึัษาไทย	
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ว่ิาน่าจะมูีแนวิทางส่งเสริมูให�คร้ไทยมูีพลัง	 และใช�พลังนั�นในกัารขีับเคล้�อน
คุณ์ภาพกัารศกึัษาไทย	ผู้า่นหลักัส้ตรฐานสมูรรถนะได�อย่างไร	

เป้าหมูายสำาคัญอีกัประกัารหนึ�งค้อ	 เพ้�อเป็นแนวิร่วิมูในกัารยกัระดับ
ศักัดิ�ศรีวิิชาชีพคร้	 ผู้่านกัารส่งเสริมูให�คร้ร่วิมูกัันทำางานในมูิติขีองกัารริเริ�มู
สร�างสรรค์	 เป็นผู้้�ร่วิมูสร�างมิูติใหมู่ๆ	 ให�แก่ัระบบกัารศึกัษาไทยอย่างต่อเน้�อง	
ผู้า่นหลักัส้ตรฐานสมูรรถนะ

ผู้มูหวัิงให�บันทึกัชุด	 เอ้�อระบบนิเวิศ	 เพ้�อคร้เป็นผู้้�ก่ัอกัาร	 นี�	 มูีส่วิน	
ยกัระดับคณุ์ภาพกัารศกึัษา	ไทยในภาพรวิมู	ผู่้านแนวิควิามูคิดหรอ้กัระบวินทัศน์
ว่ิา	คนในวิงกัารศกึัษา	องคาพยพขีองระบบกัารศกึัษา	และกัลไกัต่างๆ	ในระบบ
กัารศกึัษา	ต�องเรียนร้�และปรับตัวิอย่างต่อเน้�อง	ไมูห่ยุดยั�ง	(Growth	Mindset)	
ผู้า่นปฏิิสัมูพันธิภ์ายในระบบ	(กัารศกึัษา)	และปฏิิสัมูพันธิกั์ับระบบอ้�นๆ	หร้อ
เหตุปจัจัยภายนอกั

“ปฏิิบัติกัารในิฐานิะกัารเปน็ิผูู้�รเิริ�มูดำาเนิินิกัารขีองคร ู
ไมู�ได�ขีึ�นิกัับตัวครทีู�เปน็ิปัจเจกับุคคลเท�านัิ�นิ 

ยังขีึ�นิกัับปฏิิสัมูพัันิธิท์างสังคมูระห่ว�างครดู�วยกัันิ 
และระห่ว�างครกัูับสภาพัแวดล�อมูในิโรงเรยีนิ 
ในิระบบกัารศึกัษา และในิสังคมูวงกัว�างด�วย” 
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คำรผู่่้�ก�อก�รคืำอใคำร 
เกิดขึ�นำได�อย��งไร

2
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“ครผููู้�กั�อกัารคือครทีู�สั�งสมูอดุมูกัารณิ์
(Values & Attitude) ความูรู� (Knowledge)

ทักัษะ (Skills) และสั�งสมูทรพััยากัร (Resources) 
จากักัารปฏิิบัติงานิ ที�เปน็ิกัารสั�งสมูอย�างซับัซั�อนิ

ห่ลากัห่ลายด�านิ ที�เมืู�อถึ่งจงัห่วะก็ันิำาไปสู�
กัารตัดสินิใจลงมืูอทำา และฟัันิฝ่า่จนิบรรลคุวามูสำาเรจ็

ตามูเปา้ห่มูายอดุมูกัารณิข์ีองความูเปน็ิคร”ู
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บันทึกัชุด	เอ้�อระบบนเิวิศ	เพ้�อคร้เปน็ผู้้�ก่ัอกัาร	นี�	 ตีควิามู	(ไมูใ่ช่แปล)	จากัหนงัส้อ	
Teacher	Agency	 :	 An	Ecological	Approach	 (2015)	 เพ้�อหนุนกัารดำาเนินกัารหลักัส้ตร	
ฐานสมูรรถนะขีองไทย	ให�เปน็หลักัส้ตรที�มูคีร้เปน็	“ผู้้�ร่วิมูสร�าง”	(Co-creator)	โดยขีอยำาว่ิา	
ผู้มูเขีียนบันทึกัชุดนี�แบบตีควิามูสุดๆ	 ในหลายส่วินได�เสนอมูุมูมูองขีองตนเองลงไปด�วิย		
ท่านผู้้�อ่านจึงพึงอ่านอย่างมูวิีิจารณ์ญาณ์	อย่าเช้�อโดยง่าย

บันทึกัที�	 2	นี�	 ตีควิามูจากับทที�	 1	Understanding	Teacher	Agency		
เป็นบทที�ว่ิาด�วิยกัารทำาควิามูเขี�าใจควิามูหมูายขีองคำาว่ิา	 “ควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร
ขีองคร้”	(Teacher	Agency)	

หนังส้อบอกัว่ิา	 เรามูักัเขี�าใจผู้ิด	 ว่ิาควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร	 (Agency)	 เป็น
คุณ์สมูบัติภายในตัวิคน	แต่ในควิามูเปน็จริง	และเปน็จุดเน�นขีองหนงัส้อเล่มูนี�	
ควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร	 เป็นเร้�องขีองพฤติกัรรมูหร้อกัารกัระทำา	 โดยได�เสนอกัาร
ทบทวินวิรรณ์กัรรมูวิิชากัารเร้�องควิามูหมูายขีองคำาว่ิา	Agency	ลงรายละเอียด
มูากัมูาย	สรุปโดยย่อได�ว่ิา	คำานี�มูคีวิามูหมูายได�	3	นยั	ค้อ	(1)	ด�านเปน็ตัวิแปร	
(Variable)	 (2)	 ด�านเป็นขีีดควิามูสามูารถ	 (Capacity)	 และ	 (3)	 ด�านเป็น
ปรากัฏิกัารณ์์	(Phenomenon)	หนงัสอ้เล่มูนี�เน�นนยัที�	3	ค้อ	“ควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร
ที�ผูุ้ดบังเกิัด”	 (Emergent	 Phenomenon)	 ขีึ�นในสถานกัารณ์์ที�ซุ้ับซุ้�อน		
จากักัารกัระทำาขีองบุคคลหร้อกัลุ่มูคน	ณ์	ปจัจุบันขีณ์ะนั�น	ในท่ามูกัลางบริบท
ที�จำาเพาะนั�น	โดยเฉพาะอย่างยิ�งในท่ามูกัลางปฏิิสัมูพันธิท์างสังคมูนั�น	

ควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองบุคคลหร้อกัลุ่มูคนจึงเกิัดขีึ�นจากัปฏิิสมัูพนัธิข์ีอง	
2	 องค์ประกัอบ	 ค้อ	คุณ์สมูบัติหร้อขีีดควิามูสามูารถขีองบุคคลหร้อกัลุ่มูคน		
กัับ	บรบิทที�เอ้�อหรอ้ขีดัขีวิางกัารก่ัอกัาร	และปจัจัยสำาคัญอีกัอย่างหนึ�งค้อมูองว่ิา
ควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารค่อยๆ	ก่ัอตัวิ	หรอ้บมู่เพาะ	ขีึ�นโดยใช�เวิลา	เมู้�อถึงจังหวิะเหมูาะ
จึงแสดงผู้ลออกัมูา	
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	หนงัสอ้เล่มูนี�	เน�นทำาควิามูเขี�าใจบรบิทหรอ้สภาพแวิดล�อมู	(ระบบนเิวิศ)	
ที�เอ้�อหร้อขีัดขีวิางกัารบ่มูเพาะควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองบุคคลและกัลุ่มูบุคคล		
ซุ้ึ�งในที�นี�ค้อคร้	และพบว่ิาระบบกัารศกึัษา	หรอ้แนวิทางบริหารระบบกัารศึกัษา
มูสี่วินสำาคัญยิ�งต่อกัารบ่มูเพาะควิามูเปน็ผู้้�ประกัอบกัารขีองคร้	โดยแนวิทางที�
ขีดัขีวิางค้อแนวิทางบริหารกัารศึกัษาแบบ	เน�นผู้ลประกัอบกัาร	(Performativity)	
เปน็เปา้หมูายหลักั	

ผู้มูจึงสรุปแบบตีควิามูเองว่ิา	 คร้ผู้้�ก่ัอกัารค้อคร้ที�สั�งสมูอุดมูกัารณ์	์
(Values	&	Attitude)	ควิามูร้�	(Knowledge)	ทักัษะ	(Skills)	และสั�งสมูทรัพยากัร	
(Resources)	จากักัารปฏิิบติังาน	ที�เปน็กัารสั�งสมูอยา่งซุ้บัซุ้�อนหลากัหลายด�าน	
ที�เมู้�อถึงจังหวิะก็ันำาไปส้ก่ัารตัดสินใจ	ลงมูอ้ทำา	และฟันัฝ่า่จนบรรลคุวิามูสำาเรจ็
ตามูเปา้หมูายอุดมูกัารณ์ข์ีองควิามูเปน็คร้	ซุ้ึ�งเมู้�อพจิารณ์าลึกัๆ	นี�ค้อเปา้หมูาย
ขีองกัารพัฒนาวิิชาชีพคร้	(Professional	Development)	นั�นเอง	โดยประเด็น
สำาคัญอย้่ที�ควิามูเป็นนักัส้�	 ลงมู้อทำา	และเพียรพยายามูฟัันฝ่่า	 จนบรรลุควิามู
สำาเร็จ	 โดยที�ไมู่ใช่เป็นกิัจกัรรมูขีองคร้คนเดียวิ	 แต่เป็นกัารรวิมูตัวิกัันผู้่าน
ปฏิิสัมูพันธิท์างสังคมู	หร้อปฏิิสัมูพันธิท์างวิิชาชีพ	

ควิามูหมูายขีอง	 “กัารพัฒนาวิิชาชีพคร้”	 ที�เราใช�กัันอย้่	 จึงต้�นเกิันไป	
บนัทึกัชุด	เอ้�อระบบนเิวิศ	เพ้�อคร้เปน็ผู้้�ก่ัอกัาร	นี�	จะชว่ิยให�วิงกัารกัารศกึัษาไทย
นยิามูควิามูหมูายเสียใหมู	่ให�ทรงคุณ์ค่าและทรงพลังยิ�งขีึ�น	
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แนำวคำว�มคิำดเก่�ยวกับัคำำ�ว�� Agency 
(คำว�มเปน็ำผู่้�ก�อก�ร) 

มูีกัารตีควิามูเพ้�อทำาควิามูเขี�าใจคำาว่ิา	 Agency	 (ควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร)		
จากัมูุมูมูองหลากัหลายศาสตร์	 (สังคมูวิิทยา	 ปรัชญา	 เศรษฐศาสตร์	 และ
มูานษุยวิิทยา)	มูาเปน็เวิลากัว่ิา	30	ป	่รวิมูทั�งมูกีัารให�มูมุูมูองจากักัระบวินทัศน์
ทางสังคมูหลากัหลายแบบ	 (Postmodern,	 Poststructural,	 Sociocultural,	
Identity,	 Life-course	 Perspective)	 ในลักัษณ์ะขีองกัารโต�แย�งกัันเพ้�อ	
ทำาควิามูเขี�าใจหลักักัารหร้อแนวิควิามูคิดที�มูองได�หลายมูุมู	 หลายมูิติ		
ซุ้ึ�งผู้มูคิดว่ิาไมูมู่คีวิามูจำาเปน็ที�เราจะทำาควิามูเขี�าใจลึกัลงไปเชิงทฤษฎีีขีนาดนั�น	

ขี�อโต�แย�งที�น่าสนใจ	 และควิรนำามูาเสนอในที�นี�ค้อ	 ขี�อถกัเถียงเร้�อง
อิทธิพิลเชิงโครงสร�าง	กัับอิทธิพิลขีองบริบทจำาเพาะหร้อเฉพาะกัรณ์ี	ต่อควิามู
เปน็ผู้้�ก่ัอกัาร	(Structure	-	Agency	Debate)	เปน็ขี�อถกัเถียงที�ทำาให�เราเขี�าใจว่ิา	
ควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารนั�น	ขีึ�นกัับทั�งอิทธิพิลขีองระบบใหญ่	(Macro)	และอิทธิพิล
ขีองปจัจัยเฉพาะกัรณ์ี	(Micro)	

กัล่าวิใหมูใ่ห�เขี�าใจง่ายขึี�นได�ว่ิา	ควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัาร	ถก้ักัำาหนดจากัอิทธิพิล
ขีองปัจจัยที�กัำาหนดลงมูาจากัหน่วิยเหน้อ	 (Top-down)	และจากัอิทธิิพลขีอง
ปจัจัยที�บุคคลหรอ้กัลุมู่บุคคลระดับปฏิิบติักัารร่วิมูกัันกัำาหนดเอง	(Bottom-up)	
ปัจจัยที�ซุ้ับซุ้�อนแนวิ	 Top-down	 และ	 Bottom-up	 มูีปฏิิสัมูพันธิ์กัันอย่าง	
ซุ้ับซุ้�อนและเปน็พลวัิต	และส่งผู้ลต่อปรากัฏิกัารณ์์ควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	

ขีอยกัตัวิอย่างนิยามูคำาว่ิาควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร	 (Agency)	 ที�มูีผู้้�ให�ไวิ�	
หลากัหลายนยิามู	และแตกัต่างกัันมูากั	สำานกััหนึ�งเสนอว่ิา	หมูายถึง	“ขีีดควิามู
สามูารถในกัารกัำาหนดเป้าหมูายขีองกัารดำาเนินกัารขีองตน	 และขีีดควิามู
สามูารถในกัารประเมิูนควิามูสำาเรจ็”	อีกัสำานกััหนึ�งนยิามูว่ิา	“หมูายถึงพลังขีอง
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กัารสร�างกัารเปลี�ยนแปลงใหญ	่(Transformation)	และมูคีวิามูสามูารถต�านทาน
กัระแสหลักัในขีณ์ะนั�น	และสร�างกัารเปลี�ยนแปลงใหญ่	ต่อกัระแสหลักันั�นได�”	

แต่ผู้้�เขียีนหนงัสอ้	Teacher	Agency	เสนอว่ิา	ควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารเกิัดจากั
ปฏิิสัมูพันธิ์ขีองขีีดควิามูสามูารถภายในคนกัับปัจจัยด�านสภาพแวิดล�อมูใน	
ขีณ์ะนั�น	 โดยที�สภาพแวิดล�อมูหร้อระบบนิเวิศมูีอิทธิพิลต่อควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร
ขีองบุคคล	2	มูติิ	ค้อมูติิขีองกัารสั�งสมูศกััยภาพหร้อขีีดควิามูสามูารถ	(อิทธิพิล
ระยะยาวิ)	 กัับมูิติขีองกัารลงมู้อกัระทำา	ณ์	ปัจจุบันขีณ์ะนั�น	 (อิทธิิพลต่อกัาร
ตัดสินใจ	ณ์	ปจัจุบันขีณ์ะ)	

ควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารจึงมูีควิามูซุ้ับซุ้�อนมูากั	 และต�องกัารระบบนิเวิศที�	
เอ้�อต่อกัารสั�งสมู	และกัารนำาออกัมูาใช�	ณ์	ปจัจุบันขีณ์ะที�ต�องกัารผู้้�ลงมูอ้ทำา	

ที่ฤษฎ่ี Agency (คำว�มเปน็ำผู่้�ก�อก�ร) แนำวระบับันิำเวศึ

มูีกัารเสนอทฤษฎีีเกีั�ยวิกัับ	 Agency	 หลายแนวิ	 แต่หนังส้อเล่มูนี�ใช�	
แนวิระบบนิเวิศ	 ที�มูองกัารเป็นผู้้�ก่ัอกัารว่ิาเป็นกัระบวินกัารทางสังคมู	หร้อ
ปฏิิสัมูพันธิ์ทางสังคมู	มูากักัว่ิาเป็นกัระบวินกัารขีองปัจเจกับุคคล	 และเป็น	
กัระบวินกัารที�มูมีูติิครบ	3	ด�านขีองเวิลา	ค้อ	อดีต	ปจัจุบัน	และอนาคต	

คนเรามูกีัารสั�งสมูหลากัหลายด�านจากัประสบกัารณ์ช์วิีิตและกัารทำางาน	
ยิ�งมูเีวิลาสั�งสมูนาน	และสั�งสมูเป็น	หรอ้มูกีัารสนับสนนุกัารสั�งสมูจากัระบบงาน	
กัารสั�งสมูควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารก็ัจะยิ�งมูีพลังหร้อคุณ์ค่าส้ง	 ผู้มูตีควิามูว่ิาระบบ	
กัารทำางาน	หร้อหนว่ิยงานต�นสังกััด	ต�องเอาใจใส่ส่งเสริมูกัารสั�งสมู	5	ด�านแก่ั
พนกัังาน	ได�แก่ั	(1)	เจตคติ	(Attitude)	(2)	คณุ์ค่า	(Values)	(3)	ทักัษะ	(Skills)		
(4)	ควิามูร้�	 (Knowledge)	 (5)	ทรัพยากัร	 (Resources)	 เพ้�อกัารเป็นผู้้�ก่ัอกัาร	
ตามูภารกิัจขีองตน	
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กัารพฒันาและสั�งสมูเจตคติและคณุ์ค่าที�เกีั�ยวิขี�องกัับงานในหน�าที�ขีองตน	
จะนำาไปส้่จุดมูุง่หมูายส้งส่ง	 (Aspiration)	 ต่องาน	ซุ้ึ�งจะมูผีู้ลต่อมูติิเชิงอนาคต
ขีองกัารเปน็ผู้้�ก่ัอกัาร	ค้อเปน็คนที�มูอุีดมูกัารณ์์ในกัารกัระทำากัารเพ้�ออนาคตที�
ดีกัว่ิาขีองหนว่ิยงาน	และขีองสังคมู	จะเหน็ว่ิากัารเปน็ผู้้�ก่ัอกัาร	มูมีูติิทางสังคมู	
ค้อเป็นคนที�คิดเพ้�อประโยชน์ส่วินรวิมู	 ไมู่เป็นคนที�คิดแคบเฉพาะเพ้�อตนเอง
เท่านั�น	

กัารสั�งสมูและพัฒนาเจตคติและคุณ์ค่า	 เป็นมูิติด�านในขีองมูนุษย์		
สว่ินกัารสั�งสมูและพฒันาทักัษะและควิามูร้�	เปน็มูติิด�านนอกัขีองบุคคล	ที�เหน็ชดั
จากักัารกัระทำา	สว่ินกัารสั�งสมูทรัพยากัรเป็นมูติิภายนอกักัาย	ที�มูนษุยแ์ต่ละคน
สั�งสมูไวิ�และสามูารถนำามูาใช�เป็นพลังในกัารดำาเนนิกัารกิัจกัรรมูยากัๆ	ที�เฉพาะ
ตนเองและเพ้�อนร่วิมูงานไมู่สามูารถดำาเนินกัารให�ลุล่วิงได�	 มูิตินี�ในสมูัยนี�	
เราเรียกัว่ิา	มูี	 Connection	หร้อมูีทุนสังคมู	หร้อควิามูเช้�อถ้อจากัคนอ้�นและ
สงัคมูวิงกัวิ�าง	ว่ิาสำาหรบัคนคนนี�	หรอ้คนกัลุ่มูนี�แล�วิ	เช้�อได�ว่ิา	ทำาเพ้�อประโยชน์
ขีองสงัคมูส่วินรวิมู	 ไมูใ่ชเ่พ้�อผู้ลประโยชนส์ว่ินตนหรอ้กัลุมู่ตน	 เมู้�อได�รับควิามู	
เช้�อถ้อในระดับนี�	 ก็ัจะกัล�าตัดสินใจลงมู้อทำาในสิ�งที�ยากัและมูีควิามูขีัดแย�งส้ง	
กัล�าเป็นผู้้�ก่ัอกัารในเร้�องที�ยิ�งใหญ่ที�จะนำาไปส้่กัารเปลี�ยนแปลงใหญ่เชิงระบบ
หร้อเชิงสังคมูได�	

เจตคติ 
(Attitude)

ทักัษะ 
(Skills)  

ความูรู� 
(Knowledge)

ทรพััยากัร 
(Resources)

คณุิค�า 
(Values)
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ควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารจึงมูคีวิามูซัุ้บซุ้�อนสง้มูากั	 มีูองค์ประกัอบที�หลากัหลาย	
รวิมูทั�งจินตนากัาร	คนที�มูีควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารส้ง	 จะมูีจินตนากัารส้่อนาคตเชิง
ระบบ	ที�ต�องกัารกัารเปลี�ยนใหญ่	(Transformation)	ที�จะทำาได�สำาเร็จต�องกัาร
พลังเจตคติ	คุณ์ค่า	ทักัษะ	ควิามูร้�	และทรัพยากัรสนบัสนนุส้งมูากั	หากับุคคล	
ที�เกีั�ยวิขี�องประมูาณ์กัารว่ิามูีพลังทั�ง	 5	 ไมู่ครบถ�วินแขี็งแรงพอ	 ก็ัจะไมู่กัล�า	
ตัดสินใจลงมูอ้ก่ัอกัารหร้อกัระทำากัาร	แต่หากัประเมูนิว่ิาปจัจัยด�านระบบนเิวิศ
ภาพใหญ่สนับสนุน	 ก็ัจะกัล�าเสี�ยงลงมู้อกัระทำากัารเพ้�อสร�างกัารเปลี�ยนแปลง
ใหญ่นั�น	

แต่กัารลงมู้อเป็นผู้้�ก่ัอกัารส่วินใหญ่ไมู่ใช่เร้�องใหญ่เชิงระบบ	 แต่เป็น
ประเด็นหน�างาน	คนที�ได�สั�งสมูพลังทั�ง	 5	จะมูีจริตขีองผู้้�ก่ัอกัารเพียงพอที�จะ
ลงมู้อดำาเนินกัาร	 ในภาษาไทยเราเรียกัคนเหล่านี�ว่ิา	 ผู้้�ไมู่นิ�งด้ดาย	 โดยต�อง
ตระหนกััว่ิาควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารมูรีะดับจากัอ่อนส้แ่ก่ั	และขีึ�นกัับสถานกัารณ์ด์�วิย	
บุคคลคนเดียวิกัันในสถานกัารณ์์หนึ�งอาจเป็นผู้้�ริเริ�มูดำาเนินกัารแกั�ไขีอย่าง
กัระต้อร้อร�น	แต่ในอีกัสถานกัารณ์์หนึ�งอาจเป็นผู้้�เฉ้�อยชาหลีกัเลี�ยงกัารเขี�าไป	
มูีส่วินร่วิมู	 ควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีึ�นอย่้กัับเง้�อนไขีที�ซุ้ับซุ้�อน	 ทั�งที�เป็นเง้�อนไขี	
ในอดีต	ปจัจุบัน	และอนาคต	

ที่ำ�คำว�มเข��ใจ Agency (คำว�มเปน็ำผู่้�ก�อก�ร) ของคำร่

หนงัส้อ	Teacher	Agency	บอกัว่ิา	เร้�องควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารในภาพใหญ่
ได�รับควิามูสนใจมูากั	แต่ไมูค่่อยมูคีนสนใจศกึัษาหร้อทำาควิามูเขี�าใจควิามูเปน็
ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	ผู้มูคิดต่อว่ิา	 อาจเน้�องจากัสังคมูคาดหวัิงให�คร้เป็นผู้้�ทำางาน	
ตามูบทที�มูีผู้้�กัำาหนดให�ทำา	 โดยไมู่คาดหวัิงกัารเป็นผู้้�ก่ัอกัารจากัคร้	 กัล่าวิอีกั	
นยัหนึ�งได�ว่ิา	อาจเปน็เพราะวิงกัารศกึัษาคาดหวัิงให�คร้เปน็ผู้้�ดำาเนนิกัารตามูที�
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หลักัสต้รกัำาหนด	ไมูค่าดหวัิงบทบาท	“กัารเปน็ผู้้�รว่ิมูสร�างหลักัสต้ร”	(Curriculum	
Co-creator)	จากัคร้

ในท่ามูกัลางกัารทำางานหนกััขีองภาคีผู้้�เกีั�ยวิขี�องกัับกัารปฏิิร้ปกัารศกึัษา	
และกัารพฒันาหลักัสต้รฐานสมูรรถนะขีองไทย	กัารทำาควิามูเขี�าใจควิามูเปน็ผู้้�
ก่ัอกัารขีองคร้	และคณุ์ค่าขีองควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้ไทย	 จึงมูคีวิามูสำาคัญยิ�ง	
และบันทึกัชุด	เอ้�อระบบนเิวิศ	เพ้�อคร้เปน็ผู้้�ก่ัอกัาร	นี�	มูุง่หวัิงเปน็ส่วินหนึ�งขีอง
กัารเสริมูพลังก่ัอกัารขีองคร้	

ควิามูเขี�าใจ	 หร้อควิามูคาดหวัิงที�สำาคัญค้อ	 คร้ต�องมูีบทบาทสำาคัญ	
ในกัารสร�างนวัิตกัรรมูทางกัารศึกัษา	 ไมู่ใช่ผู้้�รับเอานวัิตกัรรมูที�ผู้้�อ้�นสร�างไวิ�	
เอามูาใช�เท่านั�น	ค้อ	คร้ต�องเปน็ทั�งผู้้�สร�างและผู้้�ใช�นวัิตกัรรมูกัารศกึัษา	หวัิงว่ิา
จะเปน็ผู้้�สร�างมูากักัว่ิาเปน็ผู้้�เสพ		

หนงัสอ้บอกัว่ิา	เร้�องคร้ผู้้�ก่ัอกัาร	(Teacher	Agency)	มูกััได�รับกัารพิจารณ์า
ค้่ไปกัับเร้�องวิิชาชีพคร้	 (Professionalism)	 และมูักัถ้กัด้ดกัล้นหายไปในเร้�อง
วิิชาชีพ	และมูขีี�อสังเกัตสำาคัญ	2	ขี�อค้อ	(1)	เมู้�อเอ่ยเร้�องควิามูเปน็คร้ผู้้�ก่ัอกัาร	
มูักัเช้�อมูไปส้่กัารปฏิิร้ประดับโรงเรียน	 ซุ้ึ�งมูักันำาไปส้่กัารตีควิามูผู้ิดๆ	 ต่อ	
ควิามูหมูายขีองควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร	 เพราะกัารปฏิิร้ประดับโรงเรียนมูักัเป็น
กิัจกัรรมูที�คนอ้�นกัำาหนดให�ทำา	 และ	 (2)	มูีควิามูเขี�าใจผิู้ดว่ิา	กัารเป็นผู้้�ก่ัอกัาร
หมูายถึงกัารเป็นผู้้�ต่อต�าน	 (Resistance)	 โดยไมู่มูีกัารระบุให�ชัดเจนว่ิา		
ควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้มูสี่วินประกัอบสำาคัญอะไรบ�าง

หนงัสอ้	Teacher	Agency	รวิบรวิมูขี�อเสนอกัารตีควิามูควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัาร
ขีองคร้ไวิ�	 ชี�ให�เห็นควิามูแตกัต่างหลากัหลาย	 และสรุปประเด็นสำาคัญว่ิา		
ควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้แต่ละคนไมู่ใช่สิ�งที�หยุดนิ�งอย่้กัับที�	 (Fix)	 แต่มูีควิามู
สัมูพันธิ์เกีั�ยวิขี�องกัับเหตุปัจจัยที�หลากัหลายซัุ้บซุ้�อน	 ค้อเกิัดจากัปฏิิสัมูพันธิ	์
กัับเพ้�อนร่วิมูงาน	นกััเรียน	พ่อแมู	่และภาคีอ้�นๆ	ขีองโรงเรียน	จึงมูขีี�อเสนอว่ิา		
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ควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้มูีมูิติที�สำาคัญยิ�งประกัารหนึ�งค้อ	ควิามูสามูารถสร�าง
ปฏิิสัมูพันธิกั์ับภาคีเคร้อข่ีาย	 (Relational	Agency)	หร้อในอีกัถ�อยคำาหนึ�งค้อ		
ขีดีควิามูสามูารถในกัารดึงเอา	“สนิทรพัยท์างสงัคมู”	(Social	Capital)	มูาใช�งาน	

จึงมูีกัารเสนอโมูเดล	 หร้อกัรอบแนวิคิด	 (Framework)	 สำาหรับ	
ทำาควิามูเขี�าใจควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	ว่ิาประกัอบด�วิย	3	ส่วินที�มูปีฏิิสมัูพนัธิ์
ต่อกัันค้อ	 (1)	 ปัจจัยแห่งอดีต	 (Iterational)	 (2)	 ปัจจัยเชิงปฏิิบัติ	 (Practical-
evaluative)	(3)	ปจัจัยเชิงมูองอนาคต	(Projective)	ทั�งระยะสั�นและระยะยาวิ	
โดยปจัจัยที�	 (1)	และ	 (3)	ส่งผู้ลต่อปจัจัยที�	 (2)	ซุ้ึ�งส่งผู้ลต่อควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัาร	
อีกัต่อหนึ�ง	โดยปจัจัยที�	(2)	มู	ี3	ปจัจัยย่อย	ค้อ	ปจัจัยเชิงวัิฒนธิรรมู	ปจัจัยเชิง
โครงสร�าง	 และปัจจัยเชิงวัิตถุ	 ด้แผู้นผู้ังขีองโมูเดลได�ที�	 https://core.ac.uk/
download/pdf/42544019.pdf1

ส�มปัจจยั ท่ี่�ม่ผู้ลต�อคำว�มเปน็ำผู่้�ก�อก�รของคำร ่

สามูปจัจัยดังกัล่าวิได�แก่ั	ปจัจัยแหง่อดีต	ปจัจัยแหง่ปจัจุบัน	และ	ปจัจัย
แหง่อนาคต

ปััจจัยแห่ง่อดีตี (The Iterational Dimension)

ช้�อปัจจัยนี�ในภาษาอังกัฤษ	 (Iterational)	 แปลว่ิาเกิัดซุ้ำาๆ	 หมูายถึง
ประสบกัารณ์์ขีองกัารเรียนร้�ภาคกัารศึกัษาพ้�นฐาน	กัารเรียนร้�และฝ่ึกัอบรมู
วิิชาชพีคร้ชว่ิงก่ัอนทำางาน		และกัารพฒันาวิิชาชพีคร้ต่อเน้�อง	(CPD	-	Continuous	
Professional	Development)	รวิมูทั�งกัารเรยีนร้�ระหว่ิางปฏิิบติังานจรงิ	เปน็ปจัจัย
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เอ้�อหรอ้ปดิกัั�นกัารสั�งสมูศกััยภาพควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	คร้คนใดได�รบักัาร
ฝ่ึกัฝ่นให�เป็นคนขีี�สงสัย	 หร้อเป็นนักัตั�งคำาถามู	 ต่อสิ�งต่างๆ	 รอบตัวิ	 รวิมูทั�ง	
ตั�งคำาถามูต่อระบบกัารศกึัษา	ทั�งภาพใหญ	่และวิิถีปฏิิบติัในโรงเรยีนที�ตนปฏิิบติั
งานอย้	่คร้คนนั�นได�สั�งสมูควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารไวิ�ใช�ในกัารทำางาน	ทั�งยามูปกัติ	และ
ยามูคับขีนัหรอ้มูวิีิกัฤติ	เราเรยีกัคนแบบนี�ว่ิา	เปน็คนมูกีัระบวินทัศนเ์ชงินวัิตกัรรมู
และตั�งคำาถามู	(Innovative	and	questioning	mindset)	

มูีขี�อสังเกัตว่ิา	 ประสบกัารณ์์เชิงวิิชาชีพ	 (คร้)	 มูีอิทธิิพลน�อยกัว่ิา
ประสบกัารณ์์ชีวิิตทั�วิๆ	ไป	ในกัารหล่อหลอมูควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	

มูผีู้ลงานวิิจัยชี�ว่ิาคร้ที�มูปีระสบกัารณ์ก์ัารทำางานร่วิมูกัับคนในวิิชาชีพอ้�น
อย้่เสมูอ	น่าจะได�สั�งสมูขีีดควิามูสามูารถในกัารรับมู้อกัับควิามูท�าทายและ	
ควิามูไมูช่ัดเจนในชีวิิตประจำาวัินขีองกัารทำาหน�าที�คร้ได�ดีกัว่ิา

ปััจจัยเชิิงอนาคต (The Projective Dimension) 

นี�ค้อปณ์ิธิานควิามูมูุง่มูั�นขีองคร้	ในกัารทำาหน�าที�ขีองตน	เปน็ปจัจัยที�มูี
รากัฐานมูาจากัควิามูเช้�อและคุณ์ค่า	 เขีาบอกัว่ิา	 ในช่วิงเวิลา	 20	ป่ที�ผู้่านมูา		
มูิติด�านนี�ขีองคร้ในสหราชอาณ์าจักัรได�ถ้กับั�นทอนลงไปมูากั	 จากัวัิฒนธิรรมู	
มูุง่ผู้ลงาน	(Performativity)

ปััจจัยแห่ง่ปััจจุบันั (The Practical-evaluative Dimension) 

นี�ค้อปัจจัยด�านบรรยากัาศกัารปฏิิบัติงานประจำาวัินขีองคร้	 ซึุ้�งหนังส้อ
บอกัว่ิาเป็นที�ตระหนักักัันดีว่ิา	 เต็มูไปด�วิยควิามูไมู่ชัดเจน	 ควิามูขีัดแย�งเชิง
อารมูณ์์ระหว่ิางผู้้�ร่วิมูงาน	 ขีึ�นกัับปัจจัยด�านบริบท	 และเป้าหมูายที�เถียงได�		
คร้ต�องตัดสินใจในเร้�องยากัๆ	หลายครั�งต�องประนีประนอมู	 ซุ้ึ�งหลายกัรณี์	
ขีัดกัันกัับปณ์ิธิานควิามูมูุ่งมูั�นส่วินตัวิขีองตน	 รวิมูทั�งมูีควิามูอึดอัดขัีดขี�องที�มูี
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กัารลำาแดนควิามูรับผู้ิดชอบขีองตนอย่างไมู่น่าเกิัด	 และไมู่มูีเวิลาเพียงพอ
สำาหรับร่วิมูกัันใคร่ครวิญสะท�อนคิดร่วิมูกัันกัับเพ้�อนคร้	

สรุปได�ว่ิา	ปจัจัยด�านบรรยากัาศกัารทำางาน	 ที�มูผีู้ลต่อกัารทำางานอย่าง
ริเริ�มูสร�างสรรค์	 ที�เรียกัว่ิาอย่างเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	 ค้อปัจจัยด�านโครงสร�าง
องค์กัร	และด�านวัิฒนธิรรมูองค์กัร	

มูี	 2	 ประเด็นสำาคัญที�ท�าทายกัารทำางานอย่างมูีควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร	
ขีองคร้สก็ัอตแลนด์	 ค้อ	 (1)	 นโยบายขีองหน่วิยเหน้อที�ขีัดกัันเองโดยไมู่ร้�ตัวิ		
ที�หลักัส้ตรใหมู่ระบุชัดเจนว่ิาต�องกัารส่งเสริมูให�คร้ใช�ควิามูริเริ�มูสร�างสรรค์		
แต่ในขีณ์ะเดียวิกัันก็ัมูโีครงกัารยกัระดับคุณ์ภาพกัารศกึัษา	ที�เน�นกัารตรวิจสอบ	
กัารประเมิูนตนเอง	และกัารประเมิูนผู้ลลัพธิก์ัารเรียนร้�	(2)	โครงสร�างกัารบริหาร
ในโรงเรยีน	โดยเฉพาะอยา่งยิ�งโรงเรยีนมูธัิยมู	ที�เน�นกัารสั�งกัารและปฏิิสมัูพนัธิ์
แนวิดิ�ง	และจำากััดควิามูสัมูพันธิแ์นวิราบระหว่ิางคร้	

มูีผู้ลงานวิิจัยบ่งชี� ว่ิา	 โรงเรียนที�มูีวัิฒนธิรรมูปฏิิสัมูพันธิ์แนวิราบ		
มูคีวิามูสามูารถสนองนโยบายใหมูไ่ด�ดีกัว่ิา	เพราะคร้จะมูคีวิามูสามูารถนำาเอา
นโยบายนั�นมูาสานเสวินา	(Dialogue)	ระหว่ิางกััน	เพ้�อหาควิามูหมูายที�แท�จริง
ขีองนโยบายนั�น	 นำาไปส้่ควิามูเขี�มูแขี็ง	 2	 ด�าน	 ค้อ	 (1)	 เพิ�มูควิามูสามูัคคี	
กัลมูเกัลียวิระหว่ิางคร้ในโรงเรยีน	จากักัารได�รว่ิมูกัันหาทางรบัมูอ้ควิามูท�าทาย
จากัภายนอกั	(ค้อนโยบายขีองหน่วิยเหนอ้)	และ	(2)	เพิ�มูควิามูสัมูพันธิแ์นน่แฟ้ัน
กัับภาคีภายนอกัโรงเรียน	ช่วิยลดขี�อจำากััดขีองกัารมูีมูุมูมูองแบบ	 “คิดอย้่ใน	
กัลุ่มูเดียวิกััน”	 (Inward	Looking	หร้อ	 Inbreeding	of	 Ideas)	 และช่วิยให�มูี	
ควิามูสามูารถใช�ควิามูร้�ควิามูสามูารถจากัภายนอกัโรงเรียนได�มูากัขีึ�น
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“ความูเขี�าใจ ห่รอืความูคาดห่วงัที�สำาคัญคือ
ครตู�องมีูบทบาทสำาคัญในิกัารสร�างนิวตักัรรมู

ทางกัารศึกัษา ไมู�ใชั�ผูู้�รบัเอานิวตักัรรมูที�
ผูู้�อื�นิสร�างไว�เอามูาใชั�เท�านัิ�นิ คือ ครตู�องเปน็ิทั�ง

ผูู้�สร�างและผูู้�ใชั�นิวตักัรรมูกัารศึกัษา
ห่วงัว�าจะเปน็ิผูู้�สร�างมูากักัว�าเปน็ิผูู้�เสพั”
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คำว�มเปน็ำคำรผู่่้�ก�อก�ร 
กับัก�รเปล่�ยนำแปลง
ห่ลักส่ตร
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“กัารให่�คณุิค�าครใูนิฐานิะ ‘ปัจจยั’ (Factor)             
ขีองกัระบวนิกัารผู้ลิต นิำาไปสู�กัารให่�คณุิค�าผู้ลงานิ

ที�เปน็ิผู้ลกัารเรยีนิขีองเด็กัแบบวดัที�ผู้ลกัารเรยีนิวชิัา
เท�านัิ�นิ ละเลยกัารเรยีนิรู�ด�านิอื�นิๆ อกีัมูากัมูาย

ที�เรยีกัว�า ทักัษะแห่�งศตวรรษที� 21”
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บันทึกัชุด	เอ้ื้�อื้ระบบนิิเวศ เพื่้�อื้ครูเป็็นิผูู้�ก่่อื้ก่าร	นี�	 ตีควิามู	(ไมูใ่ช่แปล)	จากัหนงัส้อ	
Teacher	Agency	 :	 An	Ecological	Approach	 (2015)	 เพ้�อหนุนกัารดำาเนินกัารหลักัส้ตร	
ฐานสมูรรถนะขีองไทย	ให�เปน็หลักัส้ตรที�มูคีร้เปน็	“ผู้้�ร่วิมูสร�าง”	(Co-creator)	โดยขีอยำาว่ิา	
ผู้มูเขีียนบันทึกัชุดนี�แบบตีควิามูสุดๆ	 ในหลายส่วินได�เสนอมูุมูมูองขีองตนเองลงไปด�วิย		
ท่านผู้้�อ่านจึงพึงอ่านอย่างมูวิีิจารณ์ญาณ์	อย่าเช้�อโดยง่าย

บันทึกัที�	3	นี�	ตีควิามูจากั	Introduction	:	Teacher	Agency	and	Curri-
culum	Change	

ที�จริงตอนที�	3	นี�นา่จะช้�อ	“คร้กัับกัารสร�างกัารเปลี�ยนแปลง”	มูากักัว่ิา	
เพราะจริงๆ	แล�วิคร้ผู้้�ก่ัอกัารจะสร�างกัารเปลี�ยนแปลงเชิงพัฒนาเล็กัๆ	น�อยๆ	
ในงานประจำาขีองตนอย้่เน้องนิตย์	 รวิมูทั�งปรับปรุงรายละเอียดในหลักัส้ตรที�
กัำาลังใช�อย้	่ให�ส่งผู้ลดีต่อนกััเรยีนมูากัยิ�งขีึ�น	และในหนงัสอ้ก็ัระบุว่ิา	เปน็นโยบาย
กัารศกึัษาขีองสก็ัอตแลนด์	ที�จะสง่เสรมิูให�คร้มูสีว่ินปรบัปรุงวิิธิทีำางานขีองตนเอง	
รวิมูทั�งปรบัปรุงเง้�อนไขีขีองกัารทำางานด�วิย	โดยมูกีัารระบุไวิ�ใน	Curriculum	for	
Excellence	ที�เริ�มูใช�ในปก่ัารศกึัษา	2010	-	2011	อย่างชัดเจน	มูขีี�อควิามูระบุ
ไวิ�ชัดเจนว่ิา	คาดหวัิงให�คร้ทำาหน�าที�คร้อย่างใคร่ครวิญสะท�อนคิด	(Reflective	
Practitioner)	เพ้�อแลกัเปลี�ยนขี�อสะท�อนคิด	และรว่ิมูกัันสร�างกัารเปลี�ยนแปลง	

เท่ากัับระบบกัารศึกัษาขีองสก็ัอตแลนด์เปลี�ยนทิศทางนโยบายเกีั�ยวิกัับคร้	
จากันโยบายที�ลดทอนควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	(โดยไมูตั่�งใจ)	ผู้า่นกัารทดสอบ	
(Testing)	กัารตรวิจสอบ	 (Inspection)	และระบบรับผู้ิดรับชอบแนวิราชกัาร	
(Bureaucratic	 Accountability)	 เปลี�ยนมูาสนับสนุนให�คร้มูีโอกัาสตัดสินใจ	
เชงิวิิชาชีพได�เองตามูบริบทขีองงาน	 เปน็ระบบที�ยกัย่องและให�เกีัยรติวิิชาชีพคร้	
ซุ้ึ�งจะบรรลุผู้ลได�จรงิ	ต�องคำานงึถึงปจัจัยสำาคัญ	3	ประกัารค้อ	(1)	โครงสร�างกัาร
ทำางานขีองคร้ต�องเปิดช่อง	 (หร้อพ้�นที�)	 ให�คร้ได�แสดงพฤติกัรรมูเชิงผู้้�ก่ัอกัาร	
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หรอ้ผู้้�รเิริ�มูกัระทำากัาร	(1)	ต�องมูกีัารฟั้� นวัิฒนธิรรมูกัารทำางานที�เน�นปฏิิสมัูพนัธิ์
แนวิราบ	 และ	 (2)	 กัารพัฒนาขีีดควิามูสามูารถในกัารเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	
ในฐานะปจัเจกั	และในฐานะทีมูงาน	

	เพ้�อบรรลุเปา้หมูายดังกัล่าวิ	จึงเกิัดโครงกัารวิิจัย	Teacher	Agency	and	
Curriculum	Change	ดำาเนนิกัารโดย	University	of	Stirling	ร่วิมูกัับ	Scottish	
Local	 Authority	 ในช่วิงป่	 2011	 -	 2012	ซุ้ึ�งเป็นที�มูาขีองหนังส้อ	 Teacher	
Agency	 เล่มูนี�	 และสะท�อนกัารใช�งานวิิจัยเป็นเคร้�องมู้อหนุนควิามูสำาเร็จ	
ในกัารดำาเนินกัารโครงกัารที�มูีควิามูซัุ้บซุ้�อนส้ง	 ซุ้ึ�งในกัรณี์นี�ค้อกัารจัดกัาร
หลักัส้ตรใหมูใ่ห�บรรลุผู้ล	

ไม�เนำ�นำท่ี่�ตัวคำร ่แต�เนำ�นำท่ี่�คำว�มเปน็ำผู่้�ก�อก�รห่รอื
กระที่ำ�ก�รของคำร ่

หนงัสอ้เล่มูนี�ยำาแล�วิยำาอีกัว่ิา	เขีาให�นยิามูขีองคำาว่ิา	“ควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัาร”	
(Agency)	 ต่างจากัเอกัสารวิิชากัารหร้อแหล่งควิามูร้�อ้�นๆ	 ค้อไมู่มูองว่ิาเป็น
คุณ์สมูบัติหร้อขีีดควิามูสามูารถภายในคน	 แต่มูองว่ิาเป็นพฤติกัรรมูหร้อ	
กัารกัระทำาที�แสดงออกัมูาขีองคน	 โดยนัยนี�	 คณ์ะผู้้�เขีียนหนังส้อเล่มูนี�เช้�อว่ิา	
“ควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้”	 (Teacher	 Agency)	 ไมู่ได�ขีึ�นกัับตัวิคร้เท่านั�น		
แต่ยังขีึ�นกัับระบบนเิวิศในกัารปฏิิบัติงานขีองคร้ด�วิย	

เขีาอ�างผู้ลงานวิิจัยว่ิา	เพียงร�อยละ	10	-	20	ขีองผู้ลสำาเร็จในกัารเรียนร้�
ขีองนักัเรียนเท่านั�น	 ที�เป็นฝ่่มู้อขีองคร้	หร้อกัารสอนขีองคร้	แต่กัระนั�นก็ัตามู	
เช้�อกัันโดยทั�วิไปว่ิา	คร้เปน็ปจัจัยสำาคัญที�สดุในระบบกัารศกึัษา	ซุ้ึ�งหมูายควิามูว่ิา
มูปีจัจัยแวิดล�อมูอ้�นอีกัมูากัเขี�ามูาเกีั�ยวิขี�อง	นำาไปส้่ประเด็นว่ิา	กัารมูองคร้เปน็	
“ปัจจัย”	 เป็นมูุมูมูองที�มูีปัญหา	 เพราะเท่ากัับมูองว่ิากัารศึกัษาเป็นระบบที�
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ประกัอบด�วิย	 ปัจจัยนำาเขี�า	 (Input)	 กัระบวินกัาร	 (Process)	 และผู้ลผู้ลิต	
(Output)	 ซุ้ึ�งเป็นกัระบวินทัศน์เชิงกัลไกั	 ในควิามูเป็นจริงกัารศึกัษาเป็น	
กัระบวินกัารที�ซุ้ับซุ้�อน	 (Complex)	ยิ�ง	 เปน็กัระบวินกัารปฏิิสัมูพันธิที์�ซุ้ับซุ้�อน
ขีองกัารส้�อสาร	กัารตีควิามู	และกัารให�ควิามูหมูายร่วิมูกััน	ซุ้ึ�งภารกิัจสำาคัญ	
ขีองคร้ค้อ	 กัารวิินิจฉัย	 และตัดสินใจ	 ในกัระบวินกัารที�ช่วิยหนุนให�นักัเรียน	
เกิัดพัฒนากัารครบด�าน	

กัารให�คณุ์ค่าคร้ในฐานะ	“ปจัจัย”	(Factor)	ขีองกัระบวินกัารผู้ลิต	นำาไปส้่	
กัารให�คุณ์ค่าผู้ลงาน	ที�เปน็ผู้ลกัารเรียนขีองเด็กัแบบวัิดที�ผู้ลกัารเรยีนวิิชาเท่านั�น	
ละเลยกัารเรียนร้�ด�านอ้�นๆ	 อีกัมูากัมูายที�เรียกัว่ิาทักัษะแห่งศตวิรรษที�	 21	
นอกัจากันั�นเมู้�อผู้ลลัพธิ์กัารเรียนร้�ขีองนักัเรียนออกัมูาไมู่ดีดังหวัิง	 ก็ัโทษคร้		
และออกัมูาตรกัารติดตามูประเมูินผู้ลเคร่งครัดยิ�งขีึ�น	 ทำาให�เกิัดกัารลดทอน
ควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้ลงไปอีกั	ยิ�งทำาให�กัระบวินกัารเรียนร้�ยิ�งอ่อนแอลงไป	
สภาพเช่นนี�ทำาให�ระบบกัารศกึัษาคุณ์ภาพตำาอย่างเร้�อรัง	และไมูมู่ทีางออกั	

เขีาบอกัว่ิา	ต�องอยา่สบัสนเร้�องควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	กัับควิามูมูอิีสระ	
(Autonomy)	 ขีองคร้	 และหลงเรียกัร�องว่ิา	ควิามูมูีอิสระขีองคร้จะแกั�ปัญหา	
กัารศกึัษาทั�งมูวิลได�	

คร้ผู้้�ก่ัอกัารทำางานอย้่ในดุลยภาพที�ซุ้ับซุ้�อนระหว่ิางผู้้�มูีส่วินได�ส่วินเสีย	
(Stakeholders)	ที�หลากัหลาย	อันได�แก่ั	นกััเรยีน	พอ่แมู	่รฐั	ผู้้�จ�างงาน	และองค์กัร	
ภาคประชาชน	โดยที�คร้ก็ัเปน็ผู้้�มูสี่วินได�ส่วินเสีย	หร้อเปน็	Active	Partner	ด�วิย	
คร้ไมูใ่ช่เปน็แค่ผู้้�ดำาเนนิกัารตามูมูาตรกัารที�มูผีู้้�กัำาหนดให�	

ควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	 ทำางานอย่้ในดุลยภาพที�ซุ้ับซุ้�อนดังกัล่าวิ		
โดยคร้ต�องออกัควิามูเหน็	และตัดสินใจเชิงวิิชาชีพ	
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จึงต�องแยกัควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	 ออกัจากัภาวิะผู้้�นำาขีองคร้	 และ
แยกัออกัจากัแนวิคิดว่ิาคร้เปน็ผู้้�นำากัารเปลี�ยนแปลง	กัารเปน็คร้ผู้้�ก่ัอกัาร	ไมูไ่ด�
หมูายควิามูว่ิาคร้ผู้้�นั�นเป็นผู้้�นำาต่อคร้คนอ้�นๆ	 ที�มูีนัยขีองควิามูสัมูพันธิแ์นวิดิ�ง		
ในขีณ์ะที�ควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารเน�นควิามูสัมูพันธิแ์นวิระนาบ	และมูุง่หวัิงให�คร้ทุกัคน
เปน็ผู้้�ก่ัอกัาร	ซุ้ึ�งหมูายควิามูว่ิา	ครููทุกุคนเป็ันผูู้�กำากับังานของตนเอง เป็ันผูู้�ใชิ� 
วิิจารูณญาณ และดุีลยพินิิจเชิงิวิิชิาชิพีิ ในการูปัฏิิบัติังานปัรูะจำาวัินของตน	

จึงอาจกัล่าวิในภาษาไทยง่ายๆ	 ได�ว่ิา	 Teacher	 Agency	 หมูายถึง	
กัารที�คร้มูีพฤติกัรรมูรับผู้ิดชอบส้งต่องานขีองตน	 เป็นผู้้�กัำากัับงานขีองตนเอง		
มูีพฤติกัรรมูใช�ดุลยพินิจและกัารตัดสินใจเชิงวิิชาชีพในงานประจำาวัิน	 และ	
เราคาดหวัิงคุณ์สมูบัตินี�จากัคร้ทุกัคน	

	

Curriculum for Excellence ของสก็อตแลนำด์

หลักัส้ตรนี�ใช�เวิลาพัฒนาถึง	 8	 ป่	 ก่ัอนจะประยุกัต์ใช�ในป่กัารศึกัษา		
2010	-	2011		มีูขีั�นตอนกัารพัฒนาที�ผู้า่นกัารปรึกัษาหารอ้และโต�เถียงมูากัมูาย	
มูีเอกัสารให�ค�นมูาอ่านได�มูากัมูาย	 สรุปได�ว่ิามูีเป้าหมูายใหญ่	 เพ้� อสร�าง	
ขดีีควิามสามารูถ (Capacity) 4 ดี�าน	ค้อ	(1)	เปน็ผู้้�เรยีนที�ประสบควิามูสำาเรจ็	
(Successful	Learner)	 ที�ผู้มูตีควิามูว่ิาเปน็ผู้้�มูฉีันทะและทักัษะขีองกัารเรียนร้�
ตลอดชวิีิต	(2)	เปน็บุคคลที�มูั�นใจตนเอง	(Confident	Individual)	(3)	เปน็พลเมูอ้ง
ที�มูีควิามูรับผู้ิดชอบ	 (Responsible	Citizen)	และ	 (4)	 เป็นผู้้�ทำาประโยชน์แก่ั
สังคมู	(Effective	Contributor)	อาจกัล่าวิได�ว่ิา	4	ประกัารนี�ค้อ	เปา้หมูายใหญ่	
(Purpose)	ขีองหลักัส้ตร
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ผู้ลลัพธิที์�คาดหวัิง	ประกัอบด�วิย	8	หมูวิด	(Domain)	ค้อ	(1)	สุขีภาพและ
สุขีภาวิะ	(Health	and	Well-Being)	(2)	ภาษา	(Languages)	(3)	คณ์ิตศาสตร์	
(Mathematics)	(4)	วิิทยาศาสตร์	(Science)	(5)	สังคมูศาสตร์	(Social	Studies)	
(6)	ศลิปะ	(Expressive	Arts)	(7)	เทคโนโลยี	(Technologies)	(8)	ศาสนาและ
ศลีธิรรมู	(Religious	and	Moral	Education)	

ลักัษณ์ะพิเศษขีอง	 Curriculum	 for	 Excellence	 มีู	 3	 ด�าน	 ค้อ		
โครงสร�างหลักัส้ตร	กัารเรียน	และ	บทบาทขีองคร้

โครูงสรู�างห่ลักสตูรู

ผู้มูตีควิามูว่ิา	หลักัส้ตรนี�	 เป็น	 “หลักัส้ตรฐานคุณ์ค่า”	 (Value-based	
Curriculum)	 ต่างจากัหลักัส้ตรก่ัอนหน�านี�ขีองสก็ัอตแลนด์	 ที�เป็นหลักัส้ตร	
ฐานสาระ	 (Content-based)	 คุณ์ค่าต่อผู้้�เรียนค้อขีีดควิามูสามูารถ	 4	 ด�าน		
ที�กัล่าวิแล�วิ	

ในเร้�องผู้ลลัพธิ	์ (Outcomes)	ขีองกัารเรียนร้�	 มูีขี�อแตกัต่างสำาคัญจากั
หลักัส้ตรก่ัอน	 2	 ประกัารค้อ	 (1)	 เขีียนอย่างกัวิ�างๆ	 ไมู่ระบุอย่างจำาเพาะ		
(2)	 ใช�คำาควิบ	 “ประสบกัารณ์์กัารเรียนร้�และผู้ลลัพธิ์”	 (Experiences	 and	
Outcomes)

การูเรูยีน

กัารเรียนในหลักัส้ตร	 Curriculum	 for	 Excellence	นี�	 มูีลักัษณ์ะเด่น		
2	ประกัารค้อ	(1)	ให�นำาหนกััควิามูร้�กัับทักัษะเท่าๆ	กััน	(ซุ้ึ�งผู้มูเถียงว่ิา	ต�องให�
นำาหนกััเจตคติและคุณ์ค่าด�วิย)	(2)	ยึดผู้้�เรียนเปน็ศน้ย์กัลาง	

นอกัจากันั�น	ยงัเน�นกัารจัดกัารเรยีนร้�เชงิรุกั	(Active	Learning)	และเน�น
ให�นกััเรียนร่วิมูมูอ้กัันเรียน	(Cooperative	Learning)	
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มูีขี�อถกัเถียงมูากัมูายในวิงกัารศึกัษาขีองสก็ัอตแลนด์ที�ผู้้�เขีียนหนังส้อ
นำามูาเล่า	แต่ผู้มูจะละไวิ�	เพ้�อไมูใ่ห�บนัทึกัย้ดยาวิเกิันไป	แต่มูปีระเด็นที�นา่สนใจ
ที�ควิรเอ่ยถึงค้อ	กัารแยกัระหว่ิางควิามูร้�กัับทักัษะว่ิาเปน็สองสิ�งแยกักัันนั�นไมูน่า่
จะถ้กัต�อง	เพราะจริงๆ	แล�วิควิามูร้�กัับทักัษะมูคีวิามูสัมูพันธิกั์ันอย่างซุ้ับซุ้�อน	

บัทุบัาทุของครูู

เป้าหมูายลึกัๆ	 ขีองหลักัส้ตร	 Curriculum	 for	 Excellence	 ค้อกัาร	
เปลี�ยนกัระบวินทัศนเ์กีั�ยวิกัับคร้	ส้่กัารเปน็	“ผู้้�พัฒนาหลักัส้ตร”	(Curriculum	
Developer)	ในระดับโรงเรียน	และเปน็ผู้้�นำากัารเปลี�ยนแปลง	รัฐบาลสก็ัอตแลนด์
เอาจริงเอาจังเร้�องนี�มูากั	มูีกัารตั�งคณ์ะทำางานทบทวินบทบาทหร้อกัารทำางาน
ขีองคร้ถึง	 2	คณ์ะ	ผู้้�เขีียนบอกัว่ิานโยบายส่งเสริมูบทบาทคร้มีูปัญหา	 เพราะ	
มูองประเด็นเกีั�ยวิขี�องไมู่ครบ	หลงดำาเนินกัารเฉพาะขีีดควิามูสามูารถขีองคร้		
ไมู่ได�เอาใจใส่เปลี�ยนแปลงในมูิติเชิงโครงสร�าง	 และเชิงวัิฒนธิรรมูในโรงเรียน
และระบบกัารศึกัษา	 จึงเกิัดคำาถามูว่ิามูีปัจจัยอะไรบ�างที�ส่งเสริมูหร้อปิดกัั�น	
กัารทำาหน�าที�ขีองคร้ตามูที�คาดหวัิงไวิ�ในหลักัส้ตร	 เป็นที�มูาขีองโครงกัารวิิจัย	
Teacher	Agency	and	Curriculum	Change	
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โคำรงก�รวจิยั Teacher Agency and Curriculum 
Change

โครงกัารนี�ดำาเนนิกัารในป	่ค.ศ.	2011	-	2012	ใช�เวิลา	15	เด้อน	โดยมูี
เปา้หมูายหลักั	3	ประกัารค้อ	(1)	ค�นหาปจัจัยด�านประวัิติชีวิิตขีองคร้	และด�าน
ระบบนเิวิศในกัารปฏิิบัติงานขีองคร้	 ที�มูอิีทธิพิลต่อ	Teacher	Agency	 ในกัาร
ประยุกัต์ใช�หลักัส้ตร	 Curriculum	 for	 Excellence	 ในต่างบริบทขีองระบบ	
กัารศึกัษาขีองสก็ัอตแลนด์	 (2)	 เพ้�อนำาส้่ทฤษฎีีเปลี�ยนแปลงกัารศึกัษา	 ที�ใช�
บทบาทที�ซุ้ับซุ้�อนขีอง	 Teacher	 Agency	 (3)	 เพ้�อเผู้ยแพร่แก่ัวิงกัารพัฒนา
หลักัส้ตร	 และเปลี�ยนแปลงกัารศึกัษา	 ทั�งในประเทศและระหว่ิางประเทศ		
ทั�งระดับนโยบาย	และระดับปฏิิบัติ	

มูีคำาถามูวิิจัย	 4	ขี�อค้อ	 (1)	คร้ในโรงเรียนประถมู	และโรงเรียนมูัธิยมู		
มูคีวิามูเขี�าใจและประยุกัต์ใช�หลักัสต้ร	Curriculum	for	Excellence	อยา่งไรบ�าง	
(2)	บริบทสำาคัญๆ	ขีองกัารประยุกัต์ใช�หลักัส้ตร	Curriculum	for	Excellence	
ค้ออะไร	 (3)	ปัจจัยอะไรบ�างที�มูีอิทธิพิลต่อกัารเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	 ในกัารใช�
หลักัส้ตร	Curriculum	for	Excellence	(4)	ควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้มูติิใดบ�าง
ที�เกิัดขีึ�นจากักัารใช�หลักัส้ตร	Curriculum	for	Excellence	

วิิธิีวิิทยากัารวิิจัย	 ใช�วิิธิีชาติพันธิุ์วิรรณ์า	 (Ethnographic	 Approach)	
ดำาเนนิกัารในโรงเรียนขีองสก็ัอตแลนด์	3	โรงเรียน	เปน็โรงเรียนประถมูศกึัษา	
1	 โรงเรียน	มูัธิยมูศึกัษา	 2	 โรงเรียน	แต่ละโรงเรียนสัมูภาษณ์์คร้	 2	 คนและ	
ผู้้�บริหารอาวุิโส	1	คน	อย่างน�อยคนละ	1	ครั�ง	 แต่ส่วินใหญ่สัมูภาษณ์์	 3	ครั�ง	
หร้อมูากักัว่ิา	 เก็ับขี�อมู้ลใน	 3	 ช่วิง	 โดยใช�ขี�อมู้ลจากัช่วิงก่ัอนมูาใช�ออกัแบบ	
กัารเก็ับขี�อมูล้ชว่ิงต่อไป	เก็ับขี�อมูล้ผู้า่น	(1)	กัารสงัเกัต	(2)	กัารสมัูภาษณ์ร์ายคน	
(3)	กัารสัมูภาษณ์์กัลุ่มู	(4)	กัารสัมูภาษณ์์ประวัิติส่วินตัวิและประวัิติกัารทำางาน
ขีองแต่ละคนในช่วิงต�นโครงกัาร	 (5)	 กัารวิิเคราะห์เอกัสารเชิงนโยบาย	และ		
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(6)	 กัารทำาแผู้นที�ควิามูสัมูพันธิเ์ชิงเคร้อขี่ายระหว่ิางคร้	 รวิมูเวิลาที�ทีมูวิิจัยใช�	
ในแต่ละโรงเรียนสองสามูสัปดาห์	 ในช่วิงเวิลานี�คร้ที�เป็นผู้้�ให�ขี�อมู้ลทั�ง	 6	คน	
ทำาหน�าที�อย่างดียิ�ง	 โดยร่วิมูอภิปรายเกีั�ยวิกัับทฤษฎีีว่ิาด�วิยควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร	
และว่ิาด�วิยวิิธิวิีิทยากัารวิิจัยด�วิย	

โรูงเรูยีน

ในสก็ัอตแลนด์มูโีรงเรียนประถมูราวิๆ	2,000	โรงเรียน	โรงเรียนมูธัิยมู	
มูรีาวิๆ	350	แหง่	ชั�นประถมูมู	ีป.	1	-	ป.	7	ชั�นมูธัิยมูมู	ีมู.	1	-	มู.	6	เปน็กัารศกึัษา
ภาคบังคับจนถึงอายุ	16	ป	่หร้อ	มู.	4	

โรงเรียน	 3	 แห่งที�ไปศึกัษานี�	 อย่้ในเขีตกัารศึกัษาเดียวิกััน	 โรงเรียน	
มูัธิยมูทั�งสองแห่งเพิ�งย�ายไปยังสถานที�สร�างใหมู่	 โดยใช�ทุนจากัภาคเอกัชน		
เพ้�อให�เปน็อาคารที�สร�างให�เหมูาะสมูต่อกัารเปน็โรงเรียนสมูยัใหมูที่�พรั�งพร�อมู
ด�วิยเทคโนโลยี	 และเคร้� องอำานวิยควิามูสะดวิกัอ้�นๆ	 โรงเรียนมูัธิยมูใน	
สก็ัอตแลนด์อย้่ในสภาพนี�ทั�งหมูด	

โรงเรียนมูธัิยมูทั�งสองแหง่มูนีกััเรียนเท่าๆ	กััน	ค้อราวิๆ	1,000	คน	และ
สอนชั�น	มู.	1	-	มู.	6	แหง่หนึ�งขีอเรยีกัว่ิา	“โรงเรยีนรมิูทะเลสาบ”	นกััเรยีนมูาจากั	
2	หมู้บ่�าน	หมู้บ่�านหนึ�งคนฐานะดี	อีกัหมู้บ่�านหนึ�งคนฐานะด�อยกัว่ิา	อีกัแหง่หนึ�ง
ขีอเรียกัช้�อว่ิา	 “โรงเรียนชายเขีา”	 นักัเรียนมูาจากัครอบครัวิที�ฐานะด�อยกัว่ิา	
ส่วินโรงเรียนประถมูขีอเรียกัว่ิา	 “โรงเรียนประถมูในเมู้อง”	อย้่กัลางหมู้่บ�าน
บริเวิณ์ที�อย้่อาศยั	มูนีกััเรียนราวิๆ	250	คน	อาคารเก่ัาหลายสิบป	่และอย้่แยกั
กัันเปน็	3	พ้�นที�	โดยที�คร้ก็ัสอนแยกักััน	ทำาให�โอกัาสแลกัเปลี�ยนเรียนร้�ระหว่ิาง
คร้มูนี�อย	นกััเรียนจากัโรงเรียนนี�มูกััไปเรียนต่อที�โรงเรียนชายเขีา	
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ครซูัซูัานิ

ครูู

โครงกัารวิิจัยเปิดให�คร้อาสาเขี�าร่วิมูโครงกัารโรงเรียนละ	 2	 คน	 โดย	
ผู้้�บริหารโรงเรียนแนะนำารายช้�อจากัคร้ที�มูีประสบกัารณ์์ส้งและผู้ลงานดีให�	
ทีมูวิิจัยเล้อกั	 เป็นคร้ผู้้�หญิงทั�งหมูด	 ที�เล้อกัคร้แบบนี�เขี�าร่วิมูโครงกัารก็ัเพราะ
ทีมูวิิจัยเช้�อว่ิา	หากัต�องกัารศกึัษาคร้ที�มูคีณุ์ลักัษณ์ะเปน็ผู้้�ก่ัอกัารก็ัต�องเล้อกัคร้
ที�มูีลักัษณ์ะดังกัล่าวิ	หลังจบโครงกัารคร้เหล่านี�บอกัว่ิา	 กัารเขี�าร่วิมูโครงกัาร	
ให�ประโยชน์มูากั	 ช่วิยให�ได�ใคร่ครวิญลึกัซุ้ึ�งเกีั�ยวิกัับกัารสอนขีองตน	 และ	
เกีั�ยวิกัับกัระบวินกัารพัฒนาหลักัส้ตรในโรงเรียน	

ที�โรงเรียนิริมทะเลสาบ	 คร้ทั�งสองมูาจากัสาขีาสังคมูศาสตร์เหมู้อนกััน	
เป็นสาขีาขีองโรงเรียนที�มูีช้�อเสียงว่ิาทำางานเป็นทีมูอย่างเขี�มูแขี็ง	 และทำางาน
อย่างมูนีวัิตกัรรมู	คร้ทั�งสองบอกัตรงกัันว่ิา	ควิามูสัมูพันธิข์ีองคร้ในห�องพักัคร้
แน่นแฟั้นมูากั	และคร้มูีควิามูเอาใจใส่นักัเรียน	ครููซารูา่ (ช้�อสมูมูติ) เป็นคร้	
มูา	 10	ป่	 สอนที�โรงเรียนนี�ที�เดียวิ	 เป็นคนแรกัในครอบครัวิที�ได�เขี�าเรียนใน
มูหาวิิทยาลัย	และใฝ่ฝ่่นัที�จะเปน็คร้มูาแต่เด็กั	เธิอมูคีวิามูสุขีและพอใจในชีวิิต
กัารทำางานที�นี�	ห�องเรยีนที�เธิอสอนได�ช้�อว่ิามูคีวิามูสนกุัสนานและได�ผู้ลดี	 เธิอมู	ี
สว่ินเปน็แกันนำาพฒันากัารเรียนร้�ในโรงเรียน	และใฝ่ฝ่่ันที�จะยกัระดับตำาแหน่ง

หน�าที�เปน็คร้แกันนำา	(เขีาเรยีกั	PT	-	Principal	
Teacher)	ครููซูซาน	 มูีควิามูกัระต้อร้อร�นต่อ
กัารเรยีนกัารสอนเชน่เดียวิกััน	ก่ัอนมูาเปน็คร้
ได�ทำางานในภาคอุตสาหกัรรมู	 และเรียนจบ
ปริญญาโทสาขีากัารจัดกัาร	ระหว่ิางทำาหน�าที�
คร้ได�เขี�าร่วิมูงานนอกัโรงเรียน	 เช่น	Learning	
and	 Teaching	 Scotland	 และ	 Scottish	
Qualification	Authority	 (SQA)	 เธิอเป็นคน

ครซูัาร�า
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ชอบควิามูท�าทาย	เมู้�อมูกีัารประกัาศใช�หลักัส้ตร	Curriculum	for	Excellence	
เธิอจึงเขี�าร่วิมูพัฒนาหลักัส้ตรด�านสังคมูวิิทยาในระดับชาติ	และนำามูาทดลอง
พัฒนาในชั�นเรียนขีองตนเอง	ซุ้ึ�งรวิมูทั�งกัารพัฒนาวิิธิปีระเมิูนพัฒนากัารขีอง
กัารเรียนร้�	

ที�โรงเรียนิชายเขา	ครููเคทุ	สอนวิิชา	STEM	ตั�งแต่เด็กัเธิอ
ใฝ่่ฝ่ันอยากัเป็นคร้เหมู้อนพ่อ	 แต่พ่ออยากัให�มูีอาชีพที�ดีกัว่ิา		
เธิอจึงได�เรียนสาขีาวิิศวิกัรรมูอิเล็กัทรอนิกัส์	 และเริ�มูงานใน
บรษัิทเอกัชน	และทำางานด�านกัารพัฒนาบุคลากัร	ที�เธิอมูโีอกัาส
เดินทางบ่อย	และเงินเด้อนส้งกัว่ิาเพ้�อนที�เป็นคร้มูากั	แต่หลัง	
10	ป่	เธิอเปลี�ยนใจสมูคัรเปน็คร้	และทำาหน�าที�คร้มูาแล�วิ	15	ป	่
โดยไมูเ่คยร้�สกึัเสียใจเลยที�เปลี�ยนอาชีพ	เธิอมูคีวิามูสนใจส่วินตัวิ
ด�านสุขีภาพและกีัฬา	 จึงมูกิีัจกัรรมูนอกัหลักัส้ตรด�วิย	ครั�งหนึ�ง
เธิอได�สมูคัรตำาแหนง่	PT	แต่ไมูผู่้า่น	เธิอชอบงานสอน	ไมูส่นใจงานบรหิาร	เมู้�อมูี
กัารประกัาศใช�หลักัส้ตร	Curriculum	for	Excellence	เธิอไมูคิ่ดว่ิามูอีะไรใหมู	่
เพราะเธิอสอนแนวินี�อย้่แล�วิ	ครููโมนิกา	 เปน็คร้สาขีามูนษุยศาสตร	์ทำางานอ้�น
ก่ัอนเปลี�ยนมูาเปน็คร้เช่นเดียวิกััน	หลังจบชั�นมูัธิยมูเธิอเรียนอนุปริญญาด�าน

ศิลปะและกัารออกัแบบ	แล�วิทำางานในศ้นย์ศิลปะชุมูชนเป็น
เวิลา	10	ป	่เมู้�อร้�สึกัจำาเจจึงลาออกั	ไปทำางานในศน้ย์ด้แลเด็กั
หลังเวิลาเรียน	 และเรียนต่อระดับปริญญา	 ระหว่ิางนั�นเธิอ
สมูัครเป็นคร้ประถมูแต่ไมู่สำาเร็จ	 ต�องมูาเป็นคร้มูัธิยมู	 และ	
พบว่ิางานสนกุั	เธิอเรยีนต่อจนจบปรญิญาตร	ีและทำางานเปน็
คร้ที�นี�เร้�อยมูาเป็นเวิลา	 10	ป่แล�วิ	 สองป่หลังมูาทำางานที�นี�		
เธิอได�รับกัารขีอร�องให�ทำาหน�าที�	 PT	 ชั�วิคราวิเป็นเวิลาสั�นๆ	
หลังจากันั�นจึงสนใจสอนนักัเรียนที�มูีควิามูต�องกัารพิเศษ		

ครเูคท

ครโูมูนิิกัา
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เมู้�อเริ�มูหลักัส้ตร	Curriculum	for	Excellence	เธิอได�รับมูอบหมูายให�ทำาหน�าที�	
PT	 อีกั	 แต่ไมู่ชอบ	และระหว่ิางนั�นได�เรียนต่อปริญญาโท	 และมูีควิามูสนใจ	
กัารสอนสหสาขีาวิิชา	

ที�โรงเรียนิป็ระถมในิเม้อื้ง	 เมู้�อเริ�มูโครงกัารวิิจัย	 คร้ที�เขี�าร่วิมูทั�งสอง	
สอนชั�น	ป.	7	แต่ภายหลังคนหนึ�งย�ายไปสอน	ป.	1	และอีกัคนหนึ�งย�ายไปสอน	
ป.	6	ทั�งสองคนสนทิกัันและร่วิมูมูอ้กัันในกัารทำาหน�าที�คร้	ครููไอดิีดี	อาวุิโสกัว่ิา	
และทำาหน�าที�คล�ายเปน็พี�เลี�ยง	(Mentor)	แก่ัคร้ราเชล	ที�เพิ�งเขี�ามูาเปน็คร้	และ
ร้�สึกัว่ิาตนได�เรียนร้�จากัคร้ราเชลมูากั	 โดยเฉพาะด�านเทคโนโลยี	 และแนวิคิด
ใหมู่ๆ	 คร้ไอดิดไมู่มูีวุิฒิคร้	 และไมู่มูีปริญญา	 โดยเขี�าส้่วิิชาชีพคร้ผู้่านกัารมูี
ประสบกัารณ์์มูากั	เมู้�อโครงกัารวิิจัย	Teacher	Agency	and	Curriculum	Change	
เขี�าไปที�โรงเรียน	คร้ไอดิดเปน็คร้มูาแล�วิ	30	ป	่และเห็นว่ิาหลักัสต้ร	Curriculum	
for	Excellence	ไมูใ่ช่ขีองใหมู	่โดยที�ตนเองได�ปฏิิบติัตามูแนวินี�มูาแล�วิตั�งแต่สมูยั
หลักัส้ตรเก่ัา	เธิอมูองว่ิาหลักัส้ตร	Curriculum	for	Excellence	จะช่วิยให�คร้ได�
พฒันากัารสอนขีองตน	และได�ริเริ�มูสร�างสรรค์	แต่ให�ควิามูเหน็ว่ิา	ไมูมู่แีนวิทาง
ให�คร้ปฏิิบัติ	จึงอาจมูผีู้ลให�คร้แต่ละคนต่างก็ัตีควิามูเอาเอง	ครููรูาเชิล	เพิ�งเขี�า
มูาเปน็คร้ที�โรงเรียนนี�ได�	5	ป	่จึงเปน็คร้ที�อ่อนอาวุิโสที�สดุในคร้	6	คนในโครงกัาร

ครไูอดิดครรูาเชัล
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วิิจัยนี�	มูคีวิามูมูุง่มูั�นที�จะเปน็คร้	และได�รบักัารยอมูรบันบัถ้อในกัลุมู่เพ้�อนคร้ว่ิา
เปน็คนมูคีวิามูคิดกั�าวิหน�า	เธิอมูองหลักัส้ตร	Curriculum	for	Excellence	ใน
เชิงบวิกั	ว่ิาจะช่วิยให�กัารเรียนร้�มูคีวิามูหมูายยิ�งขีึ�น	ซุ้ึ�งจะช่วิยเพิ�มูแรงจ้งใจต่อ
กัารเรียน	 เมู้�อหลักัส้ตรใหมูเ่ขี�ามูา	 เธิอได�เขี�าไปทำาหน�าที�ร่วิมูเปน็แกันนำา	และ
คิดว่ิาได�เกิัดผู้ลดีบ�างแล�วิ	เธิอต�องกัารมูอีาชพีคร้ต่อไป	โดยอาจย�ายไปทำางานที�
โรงเรียนอ้�น	และในหน�าที�อ้�นบ�าง	

สรปุ

บันทึกันี�แนะนำาให�ร้�จักัหลักัส้ตร	 Curriculum	 for	 Excellence	 และ
โครงกัารวิิจัย	 Teacher	 Agency	 and	Curriculum	Change	 เพ้�อป้พ้�นส้่กัาร
ทำาควิามูเขี�าใจสภาพแวิดล�อมูที�เอ้�อให�คร้มูีพฤติกัรรมูรับผิู้ดชอบส้งต่องาน	
ขีองตน	 เป็นผู้้�กัำากัับงานขีองตนเอง	มูีพฤติกัรรมูใช�ดุลยพินิจและกัารตัดสินใจ
เชิงวิิชาชีพในงานประจำาวัิน	ที�เรียกัว่ิา	Teacher	Agency
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“ความูเปน็ิผูู้�กั�อกัารเนิ�นิความูสัมูพัันิธิ์
แนิวระนิาบ และมุู�งห่วงัให่�ครทูุกัคนิเปน็ิผูู้�กั�อกัาร

ซัึ�งห่มูายความูว�า ครทูุกัคนิเปน็ิผูู้�กัำากัับงานิ
ขีองตนิเอง เปน็ิผูู้�ใชั�วจิารณิญาณิ และดลุยพิันิิจ
เชังิวชิัาชัพีัในิกัารปฏิิบัติงานิประจำาวนัิขีองตนิ”
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คำว�มเชื่ื�อและปณิิธ�นำ
คำว�มมุ�งมั�นำของคำร่

4
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“ระบบความูเชัื�อขีองครมีููส�วนิกัำาห่นิด
มุูมูมูองและท�าทีต�อความูรู�ที�ครไูด�รบั
มูากักัว�าอทิธิพิัลขีองระบบกัารศึกัษา

ห่รอืระบบกัารผู้ลิตครู
ความูเชัื�อขีองคร ูแสดงออกัมูาในิรปูขีอง

ปณิิธิานิความูมุู�งมัู�นิ (Aspiration)”
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บันทึกัชุด	เอ้ื้�อื้ระบบนิิเวศ เพื่้�อื้ครูเป็็นิผูู้�ก่่อื้ก่าร	นี�	 ตีควิามู	(ไมูใ่ช่แปล)	จากัหนงัส้อ	
Teacher	Agency	 :	 An	Ecological	Approach	 (2015)	 เพ้�อหนุนกัารดำาเนินกัารหลักัส้ตร	
ฐานสมูรรถนะขีองไทย	ให�เปน็หลักัส้ตรที�มูคีร้เปน็	“ผู้้�ร่วิมูสร�าง”	(Co-creator)	โดยขีอยำาว่ิา	
ผู้มูเขีียนบันทึกัชุดนี�แบบตีควิามูสุดๆ	 ในหลายส่วินได�เสนอมูุมูมูองขีองตนเองลงไปด�วิย		
ท่านผู้้�อ่านจึงพึงอ่านอย่างมูวิีิจารณ์ญาณ์	อย่าเช้�อโดยง่าย

บันทึกัที�	4	นี�	ตีควิามูจากับทที�	2	Teacher	Beliefs	and	Aspirations	

ควิามูเช้�อเปน็เร้�องฝ่งัใจ	มูอิีทธิพิลลึกัลำาต่อกัารทำาหน�าที�ขีองคร้	และเปน็
สิ�งที�เปลี�ยนแปลงยากั	ท�าทายนักัวิิชากัารด�านกัารพัฒนาคร้	และท�าทายนโยบาย
กัารศกึัษา	ที�จะเขี�าไปเปลี�ยนควิามูเช้�อนั�นๆ	มูผีู้้�กัล่าวิว่ิา	“โรงเรยีนเปลี�ยนแปลง
กัารปฏิิร้ปกัารศกึัษา	พอๆ	กัันกัับกัารปฏิิร้ปกัารศกึัษาเปลี�ยนแปลงโรงเรียน”

ระบบควิามูเช้�อขีองคร้มูีส่วินกัำาหนดมูุมูมูองและท่าทีต่อควิามูร้�ที�คร้	
ได�รับ	มูากักัว่ิาอิทธิิพลขีองระบบกัารศึกัษาหร้อระบบกัารผู้ลิตคร้	 ควิามูเช้�อ	
ขีองคร้แสดงออกัมูาในร้ปขีองปณิ์ธิานควิามูมูุ่งมูั�น	 (Aspiration)	 เมู้�อคำานึงถึง
ควิามูสมัูพันธิร์ะหว่ิางควิามูเช้�อกัับควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	มูปีระเด็นคำาถามู
หลักัๆ	3	ประกัารค้อ	 (1)	ควิามูเช้�อสำาคัญๆ	ขีองคร้มูีอะไรบ�าง	 (2)	ควิามูเช้�อ	
เหล่านั�นมูาจากัไหน	 (3)	 ควิามูเช้�อและปณิ์ธิานควิามูมูุ่งมูั�นเหล่านั�นมูีผู้ลต่อ	
ควิามูเปน็คร้ผู้้�ก่ัอกัารอย่างไร	

ที่บัที่วนำวรรณิกรรมว��ด�วยคำว�มเชื่ื�อของคำร่

วิรรณ์กัรรมูหรอ้ผู้ลงานตีพมิูพ์ว่ิาด�วิยควิามูเช้�อขีองคร้มีูมูากัมูาย	ผู้้�เขียีน
หนงัสอ้	Teacher	Agency	บอกัว่ิาในภาพรวิมูวิรรณ์กัรรมูเหล่านั�นยงัมูขีี�อจำากััด	
3	ประกัารค้อ	 (1)	 ไมูมู่กีัารวิิจัยตอบคำาถามูว่ิา	ควิามูเช้�อขีองคร้เปลี�ยนไปตามู
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กัาลเวิลาอยา่งไร	(2)	มูงีานวิิจัยน�อยมูากัที�ศกึัษาควิามูสมัูพนัธิร์ะหว่ิางควิามูเช้�อ
กัับควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	 และ	 (3)	 งานวิิจัยจำานวินมูากัใช�สมูมูติฐานว่ิา
โรงเรียนมูีควิามูล�าหลัง	 จึงหวัิงให�กัารเปลี�ยนแปลงด�านกัารศึกัษาเขี�าไปกัอบกั้�	
โดยต�องแกั�ที�ควิามูเช้�อหรอ้กัระบวินทัศนข์ีองคร้ในด�านต่างๆ	เช่น	ด�านกัารสอน
วิิทยาศาสตร์	 ด�านกัารสอนภาษา	ด�านกัารนำาเทคโนโลยีใหมู่เขี�าไปใช�	 ด�านวิิธิี
กัารประเมูนิ	เปน็ต�น	

นิยามควิามเชิ่�อของครูู

มูีหลายนิยามู	นิยามูหนึ�งเสนอว่ิา	 เป็นผู้ลรวิมูขีองขี�อมู้ลควิามูเป็นเหตุ
เป็นผู้ลหลากัหลายด�าน	 จากัหลากัหลายแหล่ง	 และเป็นกัารยากัที�จะแยกั
ระหว่ิางควิามูเช้�อกัับควิามูร้�	โดยที�ควิามูเช้�อเปน็สิ�งที�สร�างขีึ�นอย่างไร�ระเบียบ	

อีกันยิามูหนึ�งบอกัว่ิาควิามูเช้�อเปน็ตัวิชว่ิยเอ้�อกัารฟ้ั� นควิามูจำาและนำามูา
ผู้สมูใหมู	่ช่วิยให�ควิามูหมูายต่อกิัจกัรรมู	และกัารเล้อกัรับร้�	ส่งผู้ลต่อกัารเล้อกั
แสดงพฤติกัรรมู	โดยที�ควิามูเช้�อเปน็กัระบวินกัารทางใจ	(Affective)	มีูธิรรมูชาติ
เปน็เร้�องเล่า	เช้�อมูโยงกัับกัารตีควิามูคณุ์ค่าในอดีต	เปน็เร้�องขีองกัารสั�งสมูจากั
ประสบกัารณ์์ที�ประทับใจ	หร้อเปน็วิิกัฤติในอดีต	และเสนอว่ิาควิามูเช้�อมู	ี6	มูติิ
ค้อ	 (1)	มูิติด�านมูี-ไมู่มูี	 เช่น	 เช้�อว่ิานักัเรียนขีี�เกีัยจ	 (2)	มูิติด�านทางเล้อกั	 เช่น		
เล้อกัสอนแบบถ่ายทอดควิามูร้�	 หร้อจัดกัารเรียนร้�เชิงรุกั	 (Active	 Learning)		
(3)	มูติิด�าน	ควิามูร้�สึกั-เหตุผู้ล	(4)	มูติิด�านกัารสั�งสมูตามูกัาลเวิลา	(5)	ไมูมู่ทีาง
สร�างฉันทามูติ	หร้อเหน็พ�องกััน	(6)	ไมูมู่ขีีอบเขีต	

ควิามูเช้�อขีองคร้ในเร้�องเกีั�ยวิกัับวิิชาชีพขีองตน	ไมูส่ามูารถแยกัออกัจากั
ควิามูเช้�อขีองคร้ในเร้�องทั�วิๆ	ไปได�	
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จำาแนกกลุ่มควิามเชิ่�อของครูู

มูผีู้้�เสนอวิิธิจีำาแนกัไวิ�หลากัหลายแบบ	ได�แก่ั

•	 แยกัเปน็กัลุ่มูควิามูเช้�อเชิงอนรุักัษ์	กัับกัลุ่มูควิามูเช้�อแนวิกั�าวิหน�า

•	 แยกัเป็น	5	กัลุ่มูค้อ	 (1)	 เน�นที�ผู้ลกัารดำาเนินกัาร	 (2)	 เน�นที�คุณ์วุิฒิ		
(3)	เน�นสาระ	(4)	เน�นสาขีาวิิชา	(5)	คร้เปน็ผู้้�กัำาหนด	

•	 ควิามูเช้�อที�คร้กัำาหนดตามูขี�อ	(5)	ขี�างบน	จำาแนกัได�เปน็	 (1)	 เช้�อใน
พฒันากัารสว่ินบุคคล	(2)	เช้�อในกัารจัดกัารเรยีนร้�แบบเน�นกัารเรยีน
เป็นศ้นย์กัลาง	 หร้อนักัเรียนเป็นศ้นย์กัลาง	 (3)	 เช้�อว่ิากัารเรียนร้�
เปน็กัารสร�างควิามูร้�ใสตั่วิ	และผู้า่นกัารรว่ิมูมูอ้กััน	(4)	เช้�อว่ิาเปน็กัาร
ส่งเสริมูให�เกิัดกัารเรียนร้�ส้่ควิามูคล่องแคล่วิ	หร้อร้�จริง	(Mastery)	

•	 มูีควิามูเช้�อที�เป็นค้่ตรงกัันขี�ามู	 ที�คร้ต�องมูีควิามูสามูารถอย้่กัับขีั�วิ	
ตรงกัันขี�ามูเหล่านั�นได�	 สามูารถรับมู้อกัับควิามูเครียดจากัควิามูเช้�อ
ที�เปน็ขีั�วิตรงกัันขี�ามูได�

•	 คร้ต�องอย่้กัับควิามูไมูส่อดคล�องระหว่ิางควิามูเช้�อสว่ินตัวิ	กัับควิามูเช้�อ
เชงิวิิชาชพีได�	หรอ้สามูารถอย่้กัับควิามูไมูส่อดคล�องระหว่ิางควิามูเช้�อ
ที�เปน็แกันกัลางขีองกิัจกัรรมู	กัับควิามูเช้�อที�เปน็สภาพแวิดล�อมูได�	

•	 สามูารถจำาแนกัควิามูเช้�อออกัเปน็	ควิามูเช้�อเกีั�ยวิกัับ...	

•	 ควิามูเช้�อขีองคร้	เปน็ควิามูเช้�อเกีั�ยวิกัับ	(1)	ขีีดควิามูสามูารถขีองคร้	
(2)	 ธิรรมูชาติขีองควิามูร้�	 (3)	 กัารเรียนขีองนักัเรียน	 (4)	 วิิธิีจัดกัาร	
เรียนร้�ที�ให�ผู้ลดีที�สุด	

•	 จำาแนกัได�เปน็	ควิามูเช้�อเกีั�ยวิกัับตนเอง	เกีั�ยวิกัับบริบท	เกีั�ยวิกัับควิามูร้�	
เกีั�ยวิกัับกัารจัดกัารเรียนกัารสอน	เกีั�ยวิกัับนกััเรียน	และเกีั�ยวิกัับวิิชา
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•	 จำาแนกัควิามูเช้�อได�เปน็	3	ชนดิค้อ	(1)	ควิามูเช้�อเชิงพฤติกัรรมู	ที�สง่ผู้ล
ต่อกัารแสดงพฤติกัรรมู	 (2)	 ควิามูเช้�อว่ิาจะได�หร้อไมู่ได�รับกัาร
สนับสนุนจากัผู้้�อ้�น	 และ	 (3)	ควิามูเช้�อเกีั�ยวิกัับปัจจัยที�จะส่งผู้ลต่อ
ปฏิิบัติกัารนั�นๆ	

ควิามเชิ่�อกับับัรูบิัทุ

วิิธิหีนึ�งที�จะช่วิยให�เขี�าใจว่ิาระบบนิเวิศมูีอิทธิพิลต่อควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร
ขีองคร้อยา่งไร	ทำาได�โดยทำาควิามูเขี�าใจควิามูสัมูพันธิร์ะหว่ิางบรบิท	(Context)	
กัับควิามูเช้�อขีองคร้	 เป็นที�ร้�กัันดี	 ว่ิาพฤติกัรรมูกัับควิามูเช้�อ	 ไมู่จำาเป็นต�อง
สอดคล�องกัันเสมูอไป	ควิามูไมู่สอดคล�องนั�นเกิัดจากัอิทธิิพลขีองบริบทด�าน
โครงสร�าง	(Structural)	และด�านวัิฒนธิรรมู	(Cultural)	

อย่างไรก็ัตามู	ควิามูเช้�อมูีอิทธิิพลส้งยิ�งต่อพฤติกัรรมูขีองคร้	 รวิมูทั�ง	
ต่อพฤติกัรรมูไมูส่นองนโยบายด�านกัารศกึัษา	เช่น	หากัคร้เช้�อว่ิานโยบายนั�นมูี
ผู้ลร�ายต่อนกััเรยีน	คร้ก็ัจะหาทางเลี�ยงไมูร่ว่ิมูมูอ้กัับนโยบายนั�น	เปน็พฤติกัรรมู
ปกัปอ้งนกััเรียน	และเมู้�อมูองจากันโยบายปฏิิร้ปกัารศกึัษา	พฤติกัรรมูหลีกัเลี�ยง
ไมูร่่วิมูมูอ้เรียกัว่ิา	พฤติกัรรมูต่อต�านแบบไมูร่่วิมูมูอ้	

นำาไปส้่โจทย์วิิจัยว่ิาคร้ที�มูีควิามูเช้�อด�านวิิชาชีพส้ง	 มูีแนวิโน�มูจะมูี	
ควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารส้งกัว่ิาคร้ที�มูีควิามูเช้�อด�านวิิชาชีพตำาหร้อไมู่	 หร้อถามูว่ิา
ควิามูเช้�อด�านวิิชาชีพอย่างด้�มูดำาช่วิยให�คร้กัล�าแสดงพฤติกัรรมูที�ขีัดกัันกัับ
กัระแสในบริบทแวิดล�อมูหร้อไมู่	 หร้อช่วิยให�คร้จัดกัารกัับภาวิะกัล้นไมู่เขี�า	
คายไมูอ่อกั	(Dilemma)	ง่ายขีึ�นหร้อไมู	่
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บัอ่เกิดีควิามเชิ่�อของครูู

ประเด็นขีองตอนนี�ค้อควิามูเช้�อขีองคร้	(ในเร้�องอาชีพคร้)	เกิัดขีึ�นอย่างไร	
เมู้�อไร	และเมู้�อเกิัดขีึ�นแล�วิเปลี�ยนแปลงได�ไหมู	เปลี�ยนแปลงได�อย่างไร	

เปน็ที�เช้�อกัันว่ิาควิามูเช้�อ	(ศรัทธิา?)	ในอาชีพคร้ขีองผู้้�เปน็คร้ส่วินใหญ่
เกิัดขีึ�นตั�งแต่วัิยเยาว์ิ	หร้อก่ัอนเรยีนเพ้�อเปน็คร้	หรอ้เมู้�อเริ�มูเปน็คร้	มูนีกััวิิชากัาร
ท่านหนึ�งถึงกัับบอกัว่ิาควิามูเช้�อนี�เกิัดขีึ�นราวิๆ	อายุ	5	ขีวิบ	

นำามูาส้่ขี�อเสนอว่ิา	 สภาพดังกัล่าวิเป็นปัจจัยต�าน	หร้อเป็นปัจจัยลบ		
ต่อกัารปฏิิร้ประบบกัารศึกัษา	 เพราะคนที�เป็นคร้มูักัจะไมู่ร่วิมูมู้อ	 เน้�องจากั	
คนเป็นคร้มูีควิามูเช้�อหร้อศรัทธิาในระบบกัารศึกัษาในร้ปแบบที�ตนคุ�นเคยมูา
ตั�งแต่เด็กั	ซุ้ึ�งผู้มูมูีควิามูเห็นส่วินตัวิว่ิา	 คำาอธิิบายนี�น่าจะเป็นจริง	 โดยผู้มูขีอ	
แถมูว่ิาอีกัสาเหตุหนึ�งที�ทำาให�คร้เปลี�ยนใจหร้อเปลี�ยนควิามูเช้�อยากั	 ก็ัเพราะ	
กัารศึกัษาโดยทั�วิไปและเพ้� อเป็นคร้	 ไมู่ได�ฝ่ึกัเรียนร้�ส้่กัารเปลี�ยนแปลง	
(Transformative	Learning)	

หนังส้อ	 Teacher	 Agency	 บอกัว่ิา	 	กัารที�คร้เปลี�ยนควิามูเช้�อยากันี�		
ทำาให�คร้ขีาดควิามูย้ดหยุ่นในกัารทำางานเป็นผู้้�ก่ัอกัารในวิิชาชีพคร้ในสภาพที�
ซุ้ับซุ้�อน	หร้อสภาพที�มูคีวิามูขีัดแย�งอย้่ในตัวิเอง	

ต่อประเด็นว่ิาควิามูเช้�อขีองคร้เปลี�ยนแปลงได�ไหมู	จากัประสบกัารณ์์
กัารทำางาน	และจากักัระบวินกัารพฒันาวิิชาชพีคร้	มูผีู้้�ให�ควิามูเหน็	(ที�เปน็ที�เช้�อ
ต่อๆ	 กัันมูา)	 ว่ิา	 ควิามูเช้�อเกิัดขึี�นตั�งแต่เยาว์ิวัิย	 และเปลี�ยนยากั	 แมู�จะพบ
เหตุกัารณ์์จากักัารศึกัษาและประสบกัารณ์์ที�บ่งชี�ว่ิาเป็นควิามูเช้�อที�ผู้ิด	 ก็ัไมู่
เปลี�ยนควิามูเช้�อ	นกััวิิชากัารท่านนี�	(Pajares,	1992)	ถึงกัับบอกัว่ิา	กัารเปลี�ยน
ควิามูเช้�อเกิัดไมู่บ่อยในวัิยผู้้�ใหญ่	 แต่ก็ัมูีผู้้�บอกัว่ิาคร้ที�มูีจริตเอาใจใส่นักัเรียน	
(Student-centred	Orientation)	 จะรับแนวิคิดใหมู่และเปลี�ยนควิามูเช้�อได�	
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ง่ายกัว่ิา	 และยังมูีนักัวิิชากัารท่านอ้�นที�เช้�อว่ิาวิิธิีพัฒนาคร้ที�ดี	 จะช่วิยให�คร้
เปลี�ยนควิามูเช้�อได�	ผู้มูอย้่ในกัลุ่มูนี�	โดยอ�างอิงหนงัส้อ	วิิจัยชั�นเรียนเปลี�ยนคร้	
คร้เปลี�ยนควิามูเช้�อได�โดยกัารใคร่ครวิญสะท�อนคิดควิามูจริงที�พบเทียบกัับ
ควิามูเช้�อที�ตนยึดถ้อ	กัารเรียนเพ้�อเปลี�ยนควิามูเช้�อเรียกัว่ิา	กัารเรยีนร้�ผู้า่นกัาร
ใคร่ครวิญสะท�อนคิด	 (Reflective	Learning)	 โดยที�กัารใคร่ครวิญสะท�อนคิดนั�น
ต�องทำาอย่างเอาจริงเอาจัง	ที�เรียกัว่ิา	Critical	Reflection	

เจ�ะลึกคำว�มเชื่ื�อของคำร่

ควิามูเช้�อนำาส้ก่ัารกัระทำา	จึงเช้�อมูส้ค่วิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัาร	หรอ้ผู้้�กัระทำากัาร	
ขีองคร้	ควิามูเช้�อแสดงออกัผู้า่นกัารกัระทำา	ณ์	ปจัจุบนัขีณ์ะ	โดยที�ควิามูเช้�อนั�น
สั�งสมูมูาแต่อดีต	ผู้า่นประสบกัารณ์ช์วิีิต	และประสบกัารณ์วิ์ิชาชพี	ควิามูเช้�อใน
ระดับปณ์ิธิานควิามูมูุง่มูั�น	มูเีปา้หมูายและควิามูคาดหวัิง	ทำาให�เกิัดกัารกัระทำา
ในลักัษณ์ะเอาจริงเอาจังมูมุูานะ	เพ้�อบรรลุเปา้หมูายนั�น	

เราจะเจาะลึกัทำาควิามูเขี�าใจเร้�องควิามูเช้�อขีองคร้		โดยตอบคำาถามูหลักัๆ	
3	ประกัารที�กัล่าวิแล�วิในตอนต�น	ค้อ	(1)	ควิามูเช้�อสำาคัญๆ	ขีองคร้มูอีะไรบ�าง	
(2)	ควิามูเช้�อเหล่านั�นมูาจากัไหน	(3)	ควิามูเช้�อและปณ์ธิิานควิามูมูุง่มูั�นเหล่านั�น
มูผีู้ลต่อควิามูเปน็คร้ผู้้�ก่ัอกัารอย่างไร	โดยตีควิามูผู้า่นกัารทำาควิามูเขี�าใจควิามูเช้�อ	
3	ด�านขีองคร้	ค้อ	ควิามูเช้�อเร้�องเด็กัและผู้้�เยาว์ิ	ควิามูเช้�อเร้�องบทบาทขีองคร้	
และ	ควิามูเช้�อเร้�องเป้าหมูายยิ�งใหญ่ขีองกัารศึกัษา	 เป็นกัารเจาะลึกัผู้่านกัาร
ตีควิามูขี�อมูล้ที�นกััวิิจัยในโครงกัาร	Teacher	Agency	and	Curriculum	Change	
เก็ับมูาผู้า่นกัระบวินกัารชาติพนัธิุว์ิรรณ์า	(Ethnography)	โดยในหนังสอ้ยกัเอา
ถ�อยคำาขีองคร้มูาให�อ่าน	 เพ้�อจะตีควิามูหมูายและให�ขี�อสรุป	แต่ผู้มูจะยกัมูา	
เล่าเฉพาะขี�อสรุปเท่านั�น	
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ควิามเชิ่�อเรู่�องเด็ีกและผูู้�เยาว์ิ

คร้ทั�ง	 6	 คนที�เป็นผู้้�ถ้กัวิิจัยนี�	 จัดเป็นคร้ที�ขียัน	 เอาใจใส่ทำางานเพ้�อ
นกััเรยีน	ใช�เวิลาที�บ�านเตรียมูตัวิสอนเปน็อย่างดี	และมูคีวิามูเช้�อว่ิาปฏิิสมัูพนัธิ์
เชิงบวิกัระหว่ิางคร้กัับศิษย์ช่วิยสร�างบรรยากัาศที�ปลอดภัยเอ้�อต่อกัารเรียนร้�
ขีองนกััเรียน	คร้จึงต�องเอาใจใสส่ร�างบรรยากัาศในชั�นเรยีนที�นกััเรยีนทกุัคนร้�สกึั
ปลอดภัยในกัารแสดงควิามูคิดเหน็เพ้�อกัารเรยีนร้�ขีองตน	โดยคร้ทกุัคนมูคีวิามู
หวัิงว่ิา	ตนจะช่วิยให�นกััเรียนทุกัคนบรรลุกัารเรียนร้�เต็มูศกััยภาพขีองนกััเรียน
แต่ละคน	

แต่ส่วินหนึ�งขีองเจตนารมูณ์์ดังกัล่าวิ	 ถ้กับดบังโดยมูุมูมูองเชิงลบต่อ
นกััเรยีนที�สะท�อนออกัมูาผู้า่นถ�อยคำาขีองตัวิคร้เอง	เชน่	คำาพด้เชงิแบง่นกััเรยีน
ออกัเป็นนักัเรียนเรียนดี	 เรียนอ่อน	หร้อหัวิดี	 หัวิทึบ	สะท�อนควิามูเช้�อเร้�อง	
กัารเรียนร้�ที�เน�นวิิชากัาร	ควิามูเช้�อเร้�องควิามูสามูารถขีองเด็กัที�มูองเฉพาะเร้�อง
กัารเรียนวิิชา	ไมูมู่มีูมุูมูองหร้อควิามูเช้�อเร้�องพหปุญัญา	และสไตล์กัารเรียนร้�ที�
แตกัต่างกััน	 แต่ถ�อยคำาขีองคร้ก็ัขีัดแย�งกัันเอง	 กัับเร้�องกัารจัดกัารเรียนร้�แก่ั
นักัเรียนเป็นรายคนตามูที�นักัเรียนเล้อกั	และยังขีัดแย�งกัับถ�อยคำาขีองคร้เอง	
ที�บอกัว่ิา	ต�องให�นกััเรียนกัำากัับกัารเรียนร้�ขีองตนเอง	ให�นกััเรียนได�ปฏิิบัติด�วิย
ตนเองเพ้�อกัารเรียนร้�	

นอกัจากันั�น	 ยังมูีถ�อยคำาขีองคร้ที�สะท�อนควิามูเช้�อว่ิา	นักัเรียน	 (และ	
พ่อแมู่)	 ต�องรับผู้ิดชอบควิามูเอาใจใส่กัารเรียนขีองนักัเรียนเอง	 ไมู่ใช่ควิามู	
รบัผู้ดิชอบขีองคร้	เด็กัที�ไมูตั่�งใจเรียนจึงได�รับคำาตำาหนดิดุ่าจากัคร้	แต่ก็ัมูคีร้ที�มูี
พฤติกัรรมูตรงกัันขี�ามู	ค้อหาทางช่วิยเหล้อปกัปอ้ง	ว่ิาที�เด็กัเปน็เช่นนั�นมูาจากั
ควิามูผู้ดิพลาดขีองระบบกัารศกึัษา	

จะเหน็ว่ิา	ควิามูเช้�อเร้�องเด็กั	เช้�อมูโยงกัับควิามูเช้�อเร้�องบทบาทหน�าที�
ขีองคร้	
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ควิามเชิ่�อเรู่�องบัทุบัาทุของครูู

คร้ทั�ง	 6	 คน	 ให�ควิามูเห็นตรงกัันว่ิาบทบาทขีองคร้ต�องเปลี�ยนจากัผู้้�
ถ่ายทอดควิามูร้�	มูาเปน็ผู้้�เอ้�ออำานวิยกัารเรยีนร้�ขีองนกััเรยีน	และเปลี�ยนจากัสอน
วิิชามูาเป็นสอนเด็กั	ซุ้ึ�งไมู่สอดคล�องกัับสภาพที�เห็นในสก็ัอตแลนด์ในขีณ์ะนั�น	
ที�คร้	โดยเฉพาะคร้มูธัิยมูสว่ินใหญ	่ที�ไมูเ่หน็ด�วิยกัับวิิธิจัีดกัารเรยีนกัารสอนตามู
ที�กัำาหนดใน	Curriculum	for	Excellence	และไมูเ่หน็ด�วิยจากักัารเปลี�ยนจากั
กัารเรียนรายวิิชาไปเป็นเรียนสหวิิชา	มูีคร้คนหนึ�งกัล่าวิเน�นควิามูสำาคัญขีอง
ควิามูร้�เชิงสาระ	และแสดงควิามูกัังวิลว่ิาวิิชาที�ตนสอนถ้กัลากัส้่กัารเรียนร้�เพ้�อ
ทำางาน	ทำาให�เน้�อหาที�เรียนอ่อนลง	

ควิามูเช้�อเร้�องกัารเปลี�ยนบทบาทขีองคร้นี�	 รุนแรงไมูเ่ท่ากัันในคร้ทั�ง	 6	
คน	 ในกัรณ์ีที�คร้เช้�อมูากั	จะเหน็กัารจัดกัารเรียนร้�แบบนกััเรียนเปน็ศ้นย์กัลาง	
และเอาใจใส่ควิามูแตกัต่างกัันขีองนกััเรียนอย่างชัดเจน	

ผู้้�เขีียนหนังส้อ	 Teacher	 Agency	 สรุปขี�อประทับใจในภาพรวิมูว่ิา		
นา่ประหลาดใจมูากั	ที�คร้ปฏิิเสธิควิามูรับผู้ดิชอบขีองตน	และในขีณ์ะเดียวิกััน
บ่นว่ิาตนเองไมูไ่ด�รับกัารรับฟััง	ผู้มูขีอเสริมูว่ิาคร้ในที�นี�หมูายถึงคร้	6	คนที�เปน็
คร้ชั�นดีในโครงกัารวิิจัย	 แต่ก็ัต�องตระหนักัว่ิา	 นี�ค้อขี�อสรุปจากัขี�อมู้ลจากั
กัระบวินกัาร	Ethnography	ที�คำาพ้ดบางส่วินอาจมูาจากัอารมูณ์์ในขีณ์ะนั�น	

ประเด็นเร้�องกัารปรบัเปลี�ยนกัารเรยีนกัารสอนให�ผู้สมูผู้สานระหว่ิางวิิชา
มูากัขีึ�น	 เป็นที�ยอมูรับในหลักักัาร	 แต่ในทางปฏิิบัติยังมูีควิามูสับสนอย้่มูากั		
ผู้้�บรหิารระดับสง้ท่านหนึ�งขีองโรงเรยีนรมิูทะเลสาบ	ให�ควิามูเหน็ว่ิา	กัารจัดกัาร
เรียนกัารสอนแบบผู้สมูผู้สานวิิชา	 ให�นกััเรียนมูทีางเล้อกัมูากัขีึ�น	 ไปจนถึงกัาร
จัดกัารเรียนร้�เฉพาะตัวิ	 (Personalized	Learning)	 เป็นเส�นทางขีองโรงเรียน
คุณ์ภาพส้ง	โดยที�คร้ต�องกัล�ารับควิามูเสี�ยง	และทดลองแนวิทางใหมู่ๆ 	แต่เมู้�อ
ฟัังฝ่่ายคร้	 คร้ทั�ง	 6	 คนแสดงควิามูกัังวิลในกัารทำางานตามูแนวิทางดังกัล่าวิ		
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ว่ิาหลักัส้ตรเน�นที�ผู้ลสัมูฤทธิิ�ขีองนักัเรียนมูากัเกิันไป	จนลิดรอนควิามูเป็นตัวิ
ขีองตัวิเอง	(Autonomy)	ขีองคร้	

	ผู้มูอ่านรายละเอียดขีองคำาพ้ดขีองคร้ในหนงัส้อแล�วิ	ขีอให�ขี�อสรุปขีอง
ผู้มูเองว่ิา	เมู้�อมูหีลักัสต้รใหมู่พร�อมูคำาสั�งจากัหน่วิยเหนอ้	ควิามูร้�สกึัแรกัขีองคร้
ค้อต่อต�าน	 (อย่างน�อยในบางส่วิน)	 เพราะคำาสั�งเหล่านั�นมูีส่วินที�ไมู่สอดคล�อง
กัับควิามูเป็นจริงในชีวิิตขีองกัารทำางานขีองคร้	 แต่คร้เหล่านี�ก็ัต่อต�านเงียบๆ		
ไมู่แสดงออกั	แต่ก็ัเล่าว่ิาคำาสั�งเหล่านั�นเป็นอุปสรรคต่อกัารทำางานขีองตนใน
หลากัหลายประเด็น	 โดยเฉพาะอย่างยิ�ง	 ทำาให�ตนรับผู้ิดรับชอบต่อผู้ลงาน	
ยากัขีึ�น	

ควิามเชิ่�อเรู่�องเป้ัาห่มายสงูสง่ของการูศึกึษา

ขี�อมู้ลจากักัารวิิจัย	และขี�อวิิเคราะห์ในตอนนี�มูีควิามูลึกัมูากั	หากัมูอง	
ผู้วิิเผู้นิ	คร้ทั�ง	6	คนนี�มูคีวิามูเช้�อเร้�องเปา้หมูายทางกัารศกึัษาที�นา่ยกัย่องมูากั	
ค้อมูองเน�นที�ตัวิศิษย์	 มูุ่งให�ศิษย์เรียนร้�ไมู่ใช่แค่วิิชาควิามูร้�และทักัษะเท่านั�น		
ยังมูองที�กัารเอ้�อให�นกััเรียนได�ฝ่กึัฝ่นปฏิิสัมูพันธิท์างสังคมู	และสมูรรถนะอ้�นๆ	
เพ้�อเติบโตไปเปน็ผู้้�ใหญ่ที�ประสบควิามูสำาเร็จในชีวิิต	

ผู้้�เขียีนหนงัสอ้	Teacher	Agency	วิิเคราะหว่์ิา	คร้ทั�ง	6	ท่านนี�ขีาดมูมุูมูอง
เป้าหมูายกัารศึกัษาที�ภาพระยะยาวิ	และภาพใหญ่ขีองสังคมู	 ที�มูุ่งให�นักัเรียน
ได�รบัประสบกัารณ์เ์พ้�อเติบโตออกัไปมูสีว่ินสร�างสงัคมูประชาธิปิไตย	สังคมูที�มูี
ควิามูเท่าเทียมูกััน	ซุ้ึ�งผู้มูขีอเพิ�มูเติมูมูิติด�านสังคมูที�มูีควิามูยุติธิรรมู	มูีควิามู
ซุ้้�อสัตย์	 มูีควิามูไวิ�เน้�อเช้�อใจกััน	 ที�เราไมู่ค่อยเห็นในประเทศที�เรารับถ่ายทอด
ระบบกัารศึกัษามูา	 แต่มูีตัวิอย่างในประเทศที�ระบบกัารศึกัษามูีคุณ์ภาพส้ง	
ตามูที�ระบุในหนงัส้อ	กัารศกึัษาคุณ์ภาพส้งระดับโลกั	
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มูองใหมู	่เปา้หมูายยิ�งใหญข่ีองกัารศกึัษาควิรมูุง่ที�กัารสร�างสงัคมูที�ผู้้�คน
ไมู่แค่มูุ่งผู้ลประโยชน์ส่วินตัวิ	แต่คำานึงถึงประโยชน์ส่วินรวิมู	 เพราะให�คุณ์ค่า
ขีองระบบนเิวิศทางสังคมูและเศรษฐกิัจ	ว่ิามูผีู้ลกัระทบต่อชีวิิตที�ดีขีองบุคคล	

สรปุ

ควิามูเช้�อและปณ์ิธิานควิามูมูุง่มูั�นขีองผู้้�ปฏิิบัติงาน	 เปน็ปจัจัยหลักัขีอง
ควิามูสำาเร็จขีองกิัจกัารทุกัประเภท	รวิมูทั�งกัารศกึัษา	 ในที�นี�เราพุ่งควิามูสนใจ	
ที�คร้	 ที�มูคีวิามูเปน็ผู้้�มูพีฤติกัรรมูรับผู้ดิชอบส้งต่องานขีองตน	 เปน็ผู้้�กัำากัับงาน
ขีองตนเอง	มูพีฤติกัรรมูใช�ดลุยพนิจิและกัารตัดสินใจเชงิวิิชาชพีในงานประจำาวัิน
ขีองคร้	ที�เรียกัว่ิาควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	(Teacher	Agency)	กัารดำาเนนิกัาร
ริเริ�มูสิ�งใหมู่	 (ในที�นี�ค้อหลักัส้ตรใหมู่)	 ที�ต�องอาศัยบทบาทขีองคร้เป็นหลักั		
หากัดำาเนินกัารแบบสั�งกัารจากัเบ้�องบน	 โอกัาสที�จะได�ใช�พลังควิามูเป็นคร้ที�ดี
จะมูจีำากััด	เพราะควิามูซุ้ับซุ้�อนขีองสถานกัารณ์์	ซุ้ึ�งแกั�ได�โดยกัารใช�บรรยากัาศ
แนวิราบ	ให�โอกัาสคร้ที�ดีเหล่านี�รว่ิมูเปน็	“ผู้้�รว่ิมูพฒันา”	หลักัสต้ร	(Curriculum	
Co-creator)	

ควิามูเช้�อในคุณ์ค่าขีองคร้มูหีลายระดับ	 ในปจัจุบันควิามูเช้�อขีองคร้ต่อ
คุณ์ค่าขีองกัารศกึัษา	และต่อคุณ์ค่าขีองตนเองยังแคบเกิันไป	และมูุง่เปา้หมูาย
ระยะสั�นเกิันไป	

ผู้มูขีอเพิ�มูเติมูจากัมูมุูมูองสงัคมูตะวัินออกั	ว่ิาวิงกัารศกึัษาทางฝ่ั� งตะวัินตกั
ยังให�คุณ์ค่าต่อกัารพัฒนาด�านในขีองมูนุษย์น�อยไป	 เวิลานี�ในประเทศไทยมูี
หลายโรงเรียนนำาเอาจิตศกึัษา	หร้อจิตตปญัญาศกึัษามูาใช�พัฒนาคุณ์ลักัษณ์ะ
ด�านในหร้อด�านจิตใจขีองนกััเรียนและคร้	 เกิัดผู้ลดีมูากั	 เปน็ประเด็นที�นา่จะมูี
กัารวิิจัยผู้ลกัระทบขีองกัระบวินกัารเรียนร้�ดังกัล่าวิ
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“ความูเชัื�อนิำาสู�กัารกัระทำา จงึเชัื�อมูสู�
ความูเปน็ิผูู้�กั�อกัาร ห่รอืผูู้�กัระทำากัารขีองคร ู 

ความูเชัื�อแสดงออกัผู้�านิกัารกัระทำา
ณิ ปัจจบัุนิขีณิะ  โดยที�ความูเชัื�อนัิ�นิ

สั�งสมูมูาแต�อดีต ผู้�านิประสบกัารณิช์ัวีติ
และประสบกัารณิว์ชิัาชัพีั”
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คำลังคำำ�และ
ว�ที่กรรมของคำร่

5
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“ห่ลักักัารสำาคัญคือมูนุิษยเ์ราคิดผู้�านิภาษา    
“ถ่�อยคำา” เปน็ิดั�งวสัดทีุ�คนิเราใชั�ชั�วยกัารคิด    

คณุิภาพัขีองกัารคิดจงึขีึ�นิกัับถ่�อยคำาและวาทกัรรมู    
วาทกัรรมูขีองครจูงึเปน็ิเสมืูอนิห่นิ�าต�าง

เปดิสู�ความูคิดขีองคร ูที�ทีมูวจิยันิำามูาเชัื�อมูกัับ
กัารกัระทำาและความูเปน็ิผูู้�กั�อกัาร

ซัึ�งห่มูายความูว�าความูคิดขีองครชูั�วยส�งเสรมิู
ห่รอืปดิกัั�นิความูเปน็ิผูู้�กั�อกัาร”
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บันทึกัชุด	เอ้ื้�อื้ระบบนิิเวศ เพื่้�อื้ครูเป็็นิผูู้�ก่่อื้ก่าร	นี�	 ตีควิามู	(ไมูใ่ช่แปล)	จากัหนงัส้อ	
Teacher	Agency	 :	 An	Ecological	Approach	 (2015)	 เพ้�อหนุนกัารดำาเนินกัารหลักัส้ตร	
ฐานสมูรรถนะขีองไทย	ให�เปน็หลักัส้ตรที�มูคีร้เปน็	“ผู้้�ร่วิมูสร�าง”	(Co-creator)	โดยขีอยำาว่ิา	
ผู้มูเขีียนบันทึกัชุดนี�แบบตีควิามูสุดๆ	 ในหลายส่วินได�เสนอมูุมูมูองขีองตนเองลงไปด�วิย		
ท่านผู้้�อ่านจึงพึงอ่านอย่างมูวิีิจารณ์ญาณ์	อย่าเช้�อโดยง่าย

บนัทึกัที�	5	นี�	ตีควิามูจากับทที�	3	Teacher	Vocabularies	and	Discourses	

สาระในหนงัส้อ	Teacher	Agency	นี�มูขีี�อมูล้จากั	2	แหล่ง	 ค้อจากักัาร
ทบทวินวิรรณ์กัรรมู	 กัับจากักัารศึกัษาจากักัารสัมูภาษณ์์และกัารสังเกัตกัาร
ทำางานขีองคร้	6	คน	และผู้้�บริหาร	3	คน	ใน	3	โรงเรียน	ในตอนท�ายขีองบันทึกั
ที�	4	เปน็กัารตีควิามูควิามูเช้�อหร้อมูติิด�านในขีองคร้จากัถ�อยคำาหร้อวิาทกัรรมู
ขีองคร้	ในบนัทึกันี�จะนำาเอาถ�อยคำาและวิาทกัรรมูที�หลากัหลายขีองคร้มูาตีควิามู
ทำาควิามูเขี�าใจมูติิด�านนอกั	เช้�อมูโยงควิามูคิดกัับกัารกัระทำาขีองคร้	

หลักักัารสำาคัญค้อมูนษุยเ์ราคิดผู้า่นภาษา	“ถ�อยคำา”	เปน็ดั�งวัิสดทีุ�คนเรา
ใช�ช่วิยกัารคิด	คุณ์ภาพขีองกัารคิดจึงขีึ�นกัับถ�อยคำาและวิาทกัรรมู	 วิาทกัรรมู	
ขีองคร้จึงเป็นเสมู้อนหน�าต่างเปิดส้่ควิามูคิดขีองคร้	 ที�ทีมูวิิจัยนำามูาเช้�อมูกัับ
กัารกัระทำาและควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร	 ซุ้ึ�งหมูายควิามูว่ิา	 ควิามูคิดขีองคร้ช่วิย	
ส่งเสริมูหร้อปดิกัั�นควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัาร	

นี�ค้อที�มูาขีองกัารเขี�าไปศึกัษาด�วิยวิิธิชีาติพันธิุว์ิรรณ์า	 (Ethnography)	
ในคร้	6	คน	และผู้้�บริหาร	3	คน	ใน	3	โรงเรียน	เพ้�อนำาเอาถ�อยคำาหร้อวิาทกัรรมู
ขีองคร้	และผู้้�บริหาร	มูาวิิเคราะห์ว่ิาคร้ดำาเนนิกัารอย่างไรต่อหลักักัาร	(Concept),	
แนวิควิามูคิด	(Idea),	ควิามูเช้�อ	(Belief),	และคุณ์ค่า	(Values)	ที�ตนมู	ีและนำา
ไปส่้กัารตีควิามูว่ิาคร้ให�ควิามูหมูายต่อสถานกัารณ์์ที�ตนดำาเนินกัารอย่างไร		
โดยเน�นวิิเคราะหค์ร้เปน็รายคน	
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กัารวิิเคราะหถ์�อยคำาขีองคร้ในที�นี�มูเีปา้หมูายเพ้�อตอบคำาถามู	“อยา่งไร”	
(How)	คร้พ้ดเกีั�ยวิกัับกัารศึกัษาอย่างไร	พ้ดในแนวิทางไหน	และกัารพ้ดนั�น	
ช่วิยส่งเสริมูหร้อปิดกัั�นควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร	 ซุ้ึ�งหมูายควิามูว่ิา	 ทีมูวิิจัยมูองว่ิา		
คำาศัพท์และวิาทกัรรมูในกัารพ้ดขีองคร้เป็น	 “ทรัพยากัร”	 (Resources)	 เพ้�อ	
กัารบรรลคุวิามูเปน็ผู้้�กัระทำากัาร		โดยที�ทีมูวิิจัยไมูเ่พยีงต�องกัารทำาควิามูร้�จักัว่ิา	
“ทรัพยากัร”	 (หมูายถึงคลังคำาและวิาทกัรรมูขีองคร้)	นี�มูีหน�าตาอย่างไร	 แต่
ต�องกัารร้�ว่ิามูันทำาหน�าที�อย่างไรในกัารดำาเนินกัารประยุกัต์ใช�หลักัส้ตรใหมู	่	
ค้อ	Curriculum	for	Excellence	

ขี�อเต้อนใจค้อ	 ทีมูวิิจัยศึกัษาคำาศัพท์และวิาทกัรรมูขีองคร้เป็นรายคน	
โดยต�องเขี�าใจว่ิาคร้ไมูไ่ด�สร�างคำาศพัท์และวิาทกัรรมูเหล่านั�นขีึ�นเอง	แต่คำาศพัท์
และวิาทกัรรมูเหล่านั�นเปน็ผู้ลขีองปฏิิสมัูพันธิที์�ซุ้บัซุ้�อนระหว่ิางกัารให�ควิามูหมูาย
ส่วินบุคคล	 (ค้อคร้)	 กัับคำาศัพท์และวิาทกัรรมูที�ใช�กัันอย่างกัวิ�างขีวิางในแหล่ง
ต่างๆ	รวิมูทั�งวิงกัารนโยบาย	วิิจัย	และควิามูเหน็ขีองประชาชน	ด�านกัารศกึัษา	

คำาศพัท์หรอ้วิาทกัรรมูบางชิ�นมูพีลังมูากั	เพราะบรรจุอย้ใ่นเอกัสารระบุ
หน�าที�ขีองคร้	เช่น	“นกััเรียนเปน็ศน้ย์กัลาง”	และบางถ�อยคำาก็ัเปน็แฟัชั�น	เช่น		
“กัารเรียนร้�เชิงรุกั”	(Active	Learning)	

ในบันทึกันี�	 ท่านผู้้�อ่านจะได�เห็นว่ิา	 ทรัพยากัรคลังคำาและวิาทกัรรมู	
ที�คร้ใช�คิดและพ้ดนั�นเป็นผู้ลขีองกัารผู้สมูผู้สานประสบกัารณ์์ส่วินตัวิและ
ประสบกัารณ์์วิิชาชีพขีองคร้	 กัับวิาทกัรรมูในสังคมูวิงกัวิ�าง	 และจะได�เห็นว่ิา		
วิาทกัรรมูในวิงกัวิ�างบางชิ�นช่วิยสง่เสรมิูวิิธิทีี�คร้หาควิามูหมูายจากักัารปฏิิบติังาน
ขีองตน	แต่บางวิาทกัรรมูก็ัขีัดขีวิางหร้อสร�างควิามูสับสน	
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ว�ที่กรรมเก่�ยวกับัก�รศึึกษ�ในำโรงเรย่นำประถม 

สาระตอนนี�ว่ิาด�วิยคร้	 2	คน	และผู้้�บริหาร	 1	คน	 ในโรงเรียนประถมู	
ในเมู้อง	 ที�คนหนึ�งเป็นคร้ค่อนขี�างใหมู่	 ทำางานมูาเพียง	 6	 ป่	 อีกัคนเป็นคร้	
เก่ัามูากั	ทำางานมูาถึง	30	ป	่(ดบั้นทึกัที�	3)	จะเหน็ว่ิาคร้ทั�งสองสนทิกัันมูากั	เพราะ
ควิามูสัมูพันธิ์แบบ	Mentor	 -	Mentee	แต่มูีวิาทกัรรมูเกีั�ยวิกัับหลักัส้ตรใหมู่	
Curriculum	 for	Excellence	แตกัต่างกัันมูากั	 เขีาสรุปว่ิา	คร้ที�ประสบกัารณ์์	
กัารทำางานสั�นกัว่ิา	 ได�รับอิทธิพิลจากันโยบายปจัจุบันมูากักัว่ิา	และมูแีนวิโน�มู
จะมูมีูมุูมูองมูติิเดียวิรุนแรงกัว่ิา	

ทีมูวิิจัยมูุง่ทำาควิามูเขี�าใจว่ิา	เมู้�อคร้พ้ดคุยกัันเร้�องกัารศกึัษา	เขีาพ้ดกััน	
เร้�องอะไร	คร้มูองว่ิาโรงเรียนค้ออะไร	หน�าที�สำาคัญขีองโรงเรียนค้ออะไร	คร้มูอง
โครงกัารด�านกัารศกึัษาอย่างไร	

สาระในหนังส้อ	 Teacher	Agency	นำาเอาคำาพ้ดขีองคร้	 2	คน	รวิมูทั�ง	
คำาพ้ดอีกัหลายตอนขีองคร้ใหญ่	มูาเสนอ	พร�อมูกัับขี�อสรุปขีองผู้้�เขีียน	แต่เพ้�อ
ควิามูกัระชับ	ผู้มูขีอตีควิามูมูาเสนอเฉพาะส่วินขี�อสรุปเท่านั�น	

ที�นา่สนใจค้อคร้ท่านนี�	 (คนสาวิ	 -	 ราเชล)	มูองว่ิา	กัารเรียนร้�เกิัดขีึ�นใน	
ทุกัที�	 และเกิัดขีึ�นตลอดเวิลา	รวิมูทั�งที�โรงเรียน	 โดยที�กัารเรียนร้�ไมูใ่ช่หมูายถึง
เฉพาะกัารเรียนร้�ด�านวิิชากัารเท่านั�น	แต่ยงัรวิมูกัารเรยีนร้�มูติิอ้�นๆ	ที�เราเรยีกัว่ิา	
กัารเรียนร้�บ้รณ์ากัาร	 (Holistic	 Learning)	ซุ้ึ�งผู้มูขีอขียายควิามูว่ิา	 ในสมูัยนี�	
กัล่าวิสั�นๆ	 ได�ว่ิาเปน็กัารเรียนร้�ด�าน	ASKV	 ค้อด�านเจตคติ	 (Attitude),	 ทักัษะ	
(Skills),	ควิามูร้�	 (Knowledge),	และคุณ์ค่า	 (Values)	 โดยที�ไมูใ่ช่เรียนแยกักััน	
เปน็ด�านๆ	แต่เรียนร้�ทุกัมูติิไปพร�อมูๆ	กััน	
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คำาว่ิา	“ชีวิิต”	ในที�นี�	คร้ราเชลเน�นที�ชีวิิตกัารทำางาน	

คร้ราเชลมูองว่ิา	หลักัส้ตร	Curriculum	for	Excellence	เปน็จุดเปลี�ยน	
เปลี�ยนจากักัารเน�นควิามูร้�	 มูาเน�นทักัษะ	 ซึุ้�งเธิอเห็นด�วิย	 โดยมูองว่ิาทักัษะ	
ในกัารทำาสิ�งต่างๆ	จะช่วิยกัารดำารงชีวิิตขีองศิษย์เมู้�อออกัจากัโรงเรียนไปแล�วิ		
ทั�งทักัษะในกัารเรียน	 และทักัษะในกัารทำาสิ�งต่างๆ	 เธิอบอกัว่ิา	 ตัวิเธิอเองก็ั
เปลี�ยนแปลงในช่วิง	 6	 ป่ที�มูาเป็นคร้	 เดิมูคิดว่ิาควิามูร้�เป็นเร้�องสำาคัญที�สุด		
แล�วิค่อยๆ	เหน็ว่ิาในกัารเรียนร้�นั�น	ต�องค่อยๆ	บ้รณ์ากัารควิามูร้�เขี�าด�วิยกัันเปน็
ทักัษะ	ซุ้ึ�งเปน็เร้�องที�ต�องใช�เวิลา	ตรงนี�ผู้้�เขีียนหนงัส้อ	Teacher	Agency	เหน็ว่ิา	
เป็นมูุมูมูองแบบแยกัส่วิน	 ไมู่มูองว่ิา	 ควิามูร้�กัับทักัษะเป็นสิ�งที�สัมูพันธิ์กััน		
อ่านจากัถ�อยคำาที�หนังส้อคัดลอกัมูา	 ผู้มูคิดว่ิาคร้ราเชลพ้ดเขี�าใจยากั	หร้อ	
คิดไมูค่่อยชัด	ค้อมูคีำาศพัท์ด�านกัารศกึัษาที�จำากััด	

คร้ไอดิด	ผู้้�มูอีาวุิโสในอาชีพคร้	30	ป	่โดยไมูมู่วุีิฒคิร้	บอกัว่ิาตนได�ปฏิิบติั
ตามูแนวิทางขีองหลักัส้ตร	Curriculum	 for	 Excellence	มูานานหลายปแ่ล�วิ	
หลักัส้ตรนี�จึงไมู่ใช่ขีองใหมู่สำาหรับเธิอ	และบอกัว่ิาทางโรงเรียนได�กัำาหนดให�
นกััเรียนได�ฝ่กึั	12	ทักัษะก่ัอนจบออกัไป	เพ้�อไปเปน็มูนษุย์ที�ดีกัว่ิาเดิมู	ตัวิอย่าง
ทักัษะ	เช่น	ทักัษะในกัารทำางาน	ทักัษะในกัารดำารงชีวิิต	ทักัษะในกัารเรียนร้�	
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เธิอบอกัว่ิา	 คร้ต�องสอนทั�งควิามูร้�และทักัษะ	 คำาพ้ดขีองคร้ไอดิดมู	ี
รายละเอียดมูากักัว่ิา	และระบุควิามูแตกัต่างเล็กัๆ	น�อยๆ	ได�ชัดเจนกัว่ิา	คงมูา
จากัประสบกัารณ์์กัารเป็นคร้ที�ยาวินาน	 โดยระบุว่ิากัารสอนต�องเปลี�ยนแปลง
ไปเร้�อยๆ	ระหว่ิางชั�นประถมู	1	ไปจนถึงประถมู	7	ในชั�นประถมู	1	เน�นที�กัาร
เลี�ยงด้	และฝ่กึัให�มูพีฤติกัรรมูที�เหมูาะสมู	เปลี�ยนจากัควิามูประพฤติผู้ดิๆ	ที�ติด
มูาจากับ�าน	ซุ้ึ�งคร้ต�องแสดงให�เหน็ว่ิาคนเราต�องเคารพซุ้ึ�งกัันและกััน	โดยคร้ก็ั
แสดงต่อเด็กัเปน็ตัวิอยา่ง	เมู้�อถึง	ป.	7	เด็กัก็ัจะได�รับกัารฝึ่กัอย่างดี	แต่ก็ัจะมูเีด็กั
บางคนที�เกัเร	 ต่อต�านสังคมู	 ไมู่ตั�งใจเรียน	ตอนอายุ	10	หร้อ	11	ขีวิบ	ซุ้ึ�งคร้
ต�องหาทางชว่ิยเด็กัเหล่านั�น	โดยชี�ให�เหน็ว่ิาควิามูร้�และทักัษะเหล่านี�จะชว่ิยให�
มูชีีวิิตที�ดีในภายหน�าอย่างไร	

จะเห็นว่ิา	 คร้ทั�งสองพ้ดเร้�องกัารศึกัษากัับอนาคตขีองเด็กัเหมู้อนกััน		
แต่คร้ไอดิดพ้ดลงรายละเอียดมูากักัว่ิา	แถมูยังเปรียบเทียบประสบกัารณ์์ขีอง
ตนเองตอนเป็นนกััเรียนชั�นประถมู	กัับสภาพในโรงเรียนในปจัจุบนั	ว่ิาสภาพใน
ปจัจุบนัดีกัว่ิามูากั	มีูกัารเรียนแบบบ้รณ์ากัารมูากักัว่ิามูากั	และนกััเรียนที�ไมูเ่ก่ัง
วิิชากัาร	มูโีอกัาสประสบควิามูสำาเร็จในกัารเรียนด�านอ้�น	เช่น	ด�านกีัฬา	ศลิปะ	
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แสดงว่ิาคร้ไอดิดสะท�อนคิดเร้�องกัารศกึัษาขีองตนเอามูาเปรยีบเทียบกัับสภาพ
ในปจัจุบัน	

หนงัส้อ	Teacher	Agency	บอกัว่ิาวิาทกัรรมูที�แตกัต่างกัันขีองคร้ทั�งสอง	
มูาจากั	อิทธิพิลขีองอายุ	(Age	Effect)	และอิทธิพิลขีองรุน่	(Generation	Effect)	
โดยอิทธิพิลขีองอายุแสดงออกัมูาชัดจากัวิาทกัรรมูขีองคร้ไอดิดว่ิา	ตนได�เห็น
กัารสอนแบบเด็กัเปน็ศน้ยก์ัลาง	และบ้รณ์ากัารมูากัอ่น	แล�วิเปลี�ยนเปน็หลักัสต้ร	
Five	 to	 Fourteen	 (หลักัส้ตรเดิมูที�เน�นวิิชากัาร	 ก่ัอนเปลี�ยนเป็นหลักัส้ตร	
Curriculum	for	Excellence)	แล�วิวินกัลับมูาใช�แนวิทางเด็กัเปน็ศน้ยก์ัลางและ
บ้รณ์ากัารอีกั	เปน็วิงจรวินซุ้ำากัลับมูาที�เดิมู	โดยที�เมู้�อเริ�มูเปน็คร้เธิอสอนชั�น	ป.	1	
ตอนนี�ก็ัวินกัลับมูาสอนชั�น	 ป.	 1	 อีกั	 แต่ตอนนี�มูีประสบกัารณ์์ส้งขีึ�นมูากั		
ตอนแรกัๆ	ทำาผู้ดิไปเยอะเปน็ขี�อเรียนร้�ให�ได�พัฒนาเปน็คร้ที�ดีขีึ�น	

จะเหน็ว่ิา	ประสบกัารณ์ช์ว่ิยให�คร้ไอดิดมูองภาพใหญไ่ด�	และไมูย่ดึติดกัับ
หลักัส้ตรมูากัเกิันไป	 ในขีณ์ะที�คร้ราเชลไมู่มูีสินทรัพย์นี�	 จึงขีึ�นกัับขี�อกัำาหนด	
ขีองหลักัส้ตรมูากักัว่ิา	

วิาทกัรรมูเหล่านี�ไมูเ่พยีงขึี�นกัับประสบกัารณ์ส่์วินตัวิ	และประสบกัารณ์์
ในวิิชาชพีคร้เท่านั�น	 ยังขึี�นกัับสภาพแวิดล�อมูหรอ้ระบบนเิวิศในกัารทำางานขีอง
คร้ด�วิย	โดยสะท�อนจากัคำาพด้ขีองคร้ใหญ	่(ซุ้ึ�งเปน็ผู้้�หญงิเหมูอ้นกััน)	ว่ิา	ตนต�อง
รบัผู้ดิชอบทกุัเร้�อง	ทั�งเร้�องสขุีภาพ	ควิามูปลอดภัย	พฒันากัารด�านกัารศกึัษาขีอง
นกััเรียน	รับผู้ดิชอบตามูกัฎีหมูายในเร้�องดังกัล่าวิ	รวิมูทั�งเร้�องกัารปกัปอ้งเด็กั		
กัารประเมูินควิามูเสี�ยง	 กัารประกัันคุณ์ภาพ	หลักัส้ตร	กัารรับเร้�องร�องเรียน	
จากัพ่อแมู	่เร้�องบุคลากัร	และทุกัเร้�อง	ระบบนเิวิศในที�นี�ค้อกัฎีหมูาย	

ในวิาทกัรรมูยงัสะท�อนวิิธิกีัารและลำาดับควิามูสำาคัญด�วิย		สาระขีองถ�อยคำา	
บง่บอกัควิามูเป็นคนมูคีวิามูรับผู้ดิชอบขีองคร้ใหญ	่และที�นา่ช้�นชมูค้อ	ท่านพด้
เร้�องกัารเขี�าไปช่วิยเหล้อคร้ในกัรณ์ีนักัเรียนต�องกัารควิามูช่วิยเหล้อ	 และ	
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ยิ�งน่าช้�นชมูขีึ�นไปอีกัเมู้�อคร้ใหญ่พ้ดเร้�องกัารศึกัษามูีหน�าที�ช่วิยให�คนพ�นจากั
ควิามูยากัจน	 ที�เราเรียกักัันว่ิา	 ควิามูยากัจนขี�ามูรุ่น	 ซุ้ึ�งก็ัเขี�าใจได�	 เพราะตัวิ	
คร้ใหญเ่องเปน็คนแรกัในครอบครวัิที�ได�เรยีนมูหาวิิทยาลยั	โดยหนงัสอ้	Teacher	
Agency	ยกัคำาพ้ดขีองคร้ใหญ่มูายด้ยาวิเกีั�ยวิกัับเร้�องนี�	และผู้มูตีควิามูว่ิา	ผู้้�เขียีน
หนงัส้อต�องกัารส้�อว่ิา	ระบบนเิวิศทางสังคมูโดยรอบโรงเรียนหร้อขีองนกััเรียน
มูีอิทธิพิลต่อควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้ด�วิย	 ที�ไมูเ่พียงต�องกัารหนนุให�นกััเรียน
บรรลุผู้ลลัพธิก์ัารเรียนร้�เท่านั�น	แต่มูุง่ผู้ลระยะยาวิและยิ�งใหญ่	 ค้อป้พ้�นฐานส้่
ชวิีิตที�ดี	ซุ้ึ�งสะท�อนควิามูเช้�อว่ิา	กัารศกึัษามูคีวิามูหมูายมูากัต่ออนาคตขีองเด็กั	

คร้ใหญพ่ด้ถึงหลักัสต้ร	Curriculum	for	Excellence	ว่ิาไมูไ่ด�เปลี�ยนแปลง
อะไรมูากั	เพราะเธิอดำาเนนิกัารอย้่แล�วิ	และ	ควิามูสามูารถ	(Capacity)	4	ด�าน	
ที�ระบุในหลักัสต้ร	(ค้อ	1.	เปน็ผู้้�เรียนที�ประสบควิามูสำาเร็จ	(Successful	Learner)	
2.	เปน็บุคคลที�มูั�นใจตนเอง	(Confident	Individual)	3.	เปน็พลเมูอ้งที�มูคีวิามู
รับผู้ิดชอบ	 (Responsible	 Citizen)	 และ	 4.	 เป็นผู้้�ทำาประโยชน์แก่ัสังคมู	
(Effective	Contributor)	นั�นไมูช่่วิยอะไรในทางปฏิิบัติ	เพราะมูนัเปน็คำากัวิ�างๆ	
จับต�องไมู่ได�	 เธิอต�องตีควิามูทำาเป็นแมู่แบบ	 (Template)	 สำาหรับแนวิทาง	
ดำาเนนิกัารเพ้�อเปา้หมูายดังกัล่าวิ	นี�ค้อวิาทกัรรมูที�สะท�อนควิามูเปน็คร้ผู้้�ก่ัอกัาร
ขีองคร้ใหญ่	

และยิ�งเหน็ควิามูเปน็คร้ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้ใหญมู่ากัขีึ�นไปอีกั	เมู้�อเธิอพด้ว่ิา	
หลักัส้ตร	Curriculum	for	Excellence	ดีมูากัที�ไมูร่ะบุรายละเอียดว่ิาต�องสอน
คณ์ิตศาสตร์กีั�ชั�วิโมูง	 ภาษากีั�ชั�วิโมูง	 ยกัให�ทางโรงเรียนตัดสินใจเอง	ทำาให�มู	ี
ควิามูย้ดหยุ่น

ผู้้�เขีียนหนังส้อ	 Teacher	Agency	สรุปขี�อค�นพบจากัวิาทกัรรมูขีองคร้		
3	คน	จากัโรงเรียนประถมูในเมูอ้งว่ิา	สะท�อนอิทธิพิลขีองอายุ	และอิทธิพิลขีอง
รุ่น	 ค้อคร้ที�มูีประสบกัารณ์์ยาวินานมูีกัารสั�งสมูวิาทกัรรมูผู้่านประสบกัารณ์์ที�
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หลากัหลาย	ทำาให�มูพีลังมูุง่ส้อ่นาคตได�แข็ีงแรงกัว่ิา	มูอิีทธิพิลต่อพลังกัระทำากัาร
ในปัจจุบัน	 ส่งผู้ลออกัมูาให�เห็นว่ิามูีควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารส้ง	คร้ผู้้�ก่ัอกัารเหล่านี�		
มูคีวิามูเช้�อภายในตนไมูต่รงกัับสัญญาณ์ควิามูต�องกัารจากัภายนอกั	(หมูายถึง
หลักัส้ตร	Curriculum	for	Excellence)	เสียทีเดียวิ	ผู้มูขีอแสดงควิามูช้�นชมูว่ิา
คร้สก็ัอตแลนด์มูวิีิญญาณ์คร้และมูคีวิามูเปน็ตัวิขีองตัวิเองส้งมูากั	

	

ว�ที่กรรมเก่�ยวกับัก�รศึึกษ�ในำโรงเรย่นำมัธยม 

เริ�มูจากัวิาทกัรรมูขีองผู้้�บริหารระดับส้ง	(เขีาใช�คำาว่ิา	Senior	Manager)	
คนหนึ�งขีองโรงเรียนิมัธยมชายเขา	ผู้้�เริ�มูอาชีพคร้ในทศวิรรษที�	 1970s	 ที�เมู้�อ	
อ่านวิาทกัรรมูขีองท่านแล�วิเห็นชัดว่ิา	มูีควิามูลึกัและสะท�อนอุดมูกัารณ์์ควิามู
เปน็คร้ที�ส้งส่งมูากั	

ท่านบอกัว่ิาคุณ์ภาพกัารศึกัษาขีองสก็ัอตแลนด์ตกัตำาลง	 สมูัยก่ัอน	
คนเขี�ามูาเปน็คร้ด�วิยอุดมูกัารณ์์	ด�วิยควิามูรักัและเหน็คุณ์ค่าขีองควิามูเปน็คร้	
แต่เวิลานี�คนเขี�ามูาเปน็คร้เพ้�ออาชพีหร้อกัารมูงีานทำาเพ้�อหาเลี�ยงชพีเปน็หลักั	
กัล่าวิใหมู่ว่ิาสมูัยก่ัอนคร้เขี�าส้่อาชีพคร้เพ้�อเป็นคร้	แต่สมูัยนี�คร้เขี�าส้่อาชีพคร้
เพ้�อเป็นล้กัจ�าง	 สมูัยก่ัอนกัารศึกัษามูุ่งพัฒนาควิามูเป็นมูนุษย์หร้อมูิติด�านใน
ควิบค้่ไปกัับกัารเรียนวิิชา	แต่สมูยันี�เน�นเรียนวิิชา	ละเลยกัารพัฒนามูติิด�านใน	
สมูยัก่ัอนเช้�อกัันว่ิาควิามูกั�าวิหน�าขีองควิามูเปน็คร้เปน็กัระบวินกัารบ่มูเพาะที�
เกิัดขึี�นช�าๆ	 ค่อยๆ	 ยกัระดับควิามูร้�และประสบกัารณ์์ไปเป็นขีั�นตอนช�าๆ		
กัว่ิาจะเปน็คร้เต็มูภาคภมู้ใิช�เวิลาราวิๆ	7	ป	่และอีกั	6	-	7	ป	่จึงมูคีวิามูสามูารถ
พอที�จะเปน็ผู้้�ช่วิยคร้ใหญ่	แต่เวิลานี�ใช�วิิธิเีรียนลัดโดยเขี�าเรียนในหลักัส้ตร	3	ป่
เพ้�อเปน็ผู้้�บริหาร	ฟัังคุ�นๆ	นะครับ	
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ท่านบอกัว่ิาสมูัยก่ัอนคนเขี�าไปเป็นคร้เพ้�อเป็นส่วินหนึ�งขีองชุมูชนคร้	
หร้อครอบครัวิคร้ในโรงเรียน	 ซึุ้�งหมูายควิามูว่ิา	มูุ่งหมูายเขี�าไปใช�ชีวิิตร่วิมูกััน	
ช่วิยเหล้อเก้ั�อกั้ลกััน	ซุ้ึ�งมูิติดังกัล่าวิจางลงไปมูากัในปัจจุบัน	ทำาให�ผู้มูสงสัยว่ิา
กัระบวินกัาร	PLC	 -	Professional	Learning	Community	 ได�รับกัารส่งเสริมู	
แค่ไหน	และมูกีัารใช�งานแค่ไหน	ในระบบกัารศกึัษาขีองสก็ัอตแลนด์	ผู้มูเพิ�งฟังั
เวิทีเสวินาออนไลน	์“ล็อกัดาวินไ์มูล็่อกักัารเรียนร้�”	บทเรียนกัารจัดกัารเรียนร้�
จากัพ้�นที�นวัิตกัรรมูกัารศึกัษา	 จังหวัิดศรีสะเกัษ	 เมู้�อวัินอาทิตย์ที�	 22	 จังหวัิด
ระยอง	 เมู้�อวัินอาทิตย์ที�	 29	 สิงหาคมู	และจังหวัิดสต้ล	 เมู้�อวัินที�	 5	 กัันยายน	
2564	 ได�เห็นคุณ์ค่าขีองกัระบวินกัาร	PLC	ขีองคร้และผู้้�บริหารโรงเรียนไทย	
ในกัารหาวิิธิจัีดกัารเรียนร้�แก่ันกััเรียนในสถานกัารณ์์โควิิด	19	ที�นา่ช้�นชมูมูากั	

อีกัประเด็นหนึ�งที�ผู้้�บริหารท่านนี�พ้ดถึงค้อเร้�องกัารเรียนร้�	 ท่านบอกัว่ิา
คนเราเรียนร้�เพราะมูีควิามูเจ็บปวิด	 (Pain)	 ที�เป็นควิามูเจ็บปวิดทางปัญญา	
(Intellectual	Pain)	คร้จึงต�องมูคีวิามูกัล�าหาญที�จะบอกัศษิยว่์ิาผู้ลงานขีองเขีา
ยังไมูดี่พอ	คร้จะช่วิยเหล้อให�เขีาพัฒนาหร้อปรับปรุงงานให�บรรลุคุณ์ภาพขีอง
กัารเรียนร้�ระดับส้งให�จงได�	 ทำาให�ผู้มูหวินระลึกัถึงบทสนทนาขีองคร้ไทยกัับ
วิิทยากัรอังกัฤษเร้�องคร้กัับควิามูสุขีขีองนักัเรียนในห�องเรียน	 ที�ผู้มูบันทึกัไวิ�ที�	
www.gotoknow.org/posts/6902521	ทั�งสาระขีองวิาทกัรรมูขีองท่านผู้้�บริหาร
ท่านนี�	และสาระในบล็อกั	Gotoknow	ขี�างต�น	บอกัตรงกัันว่ิา	คร้ต�องมูวิีิธิกีัาร
ให�นกััเรียนได�เรียนร้�จากัควิามูยากัลำาบากั	หร้อจากักัารส้�สิ�งยากั	สมูยัผู้มูหนุมู่ๆ	
อายุเลย	30	ไมูกี่ั�ป	่ศ.นพ.เสมู	พริ�งพวิงแกั�วิ	สอนผู้มูว่ิา	“ชีวิิตที�ยากัลำาบากัเปน็
ชวิีิตที�เจริญ”	สำาหรบัท่านที�สนใจเร้�องกัารเรียนร้�ที�เริ�มูจากัควิามูนา่เบ้�อ	ไปส้ก่ัาร

1
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เรียนร้�ที�สนกุัเพลิดเพลิน	ผู้มูขีอแนะนำาให�อ่านบล็อกั	ที�	www.gotoknow.org/
posts/692023	ตรงขี�อ	6	มูคีำาแนะนำาสั�นๆ	ให�ไปอ่านรายละเอียดจากัหนงัส้อ
ต�นเร้�องได�	

ผู้้�บริหารท่านนี�พ้ดเร้�องกัารเรียนร้�ขีองนักัเรียน	 ว่ิาต�องหนุนให�เขี�าส้	่
มูิติที�ลึกัเขี�าไปถึงระดับจิตวิิญญาณ์ให�ได�	 ต�องไมู่หยุดอย้่แค่ร้�ระดับผู้ิวิเผิู้น		
ซุ้ึ�งหมูายควิามูว่ิาต�องช่วิยให�นักัเรียนมูีเป้าหมูาย	 และมูีควิามูกัล�าหาญและ
มูมุูานะเพ้�อบรรลุเปา้หมูายนั�น	คำาถามูในหนังสอ้ค้อคร้จะเล้อกัปล่อยให�นักัเรียน
ได�เรียนร้�ระดับผู้ิวิเผู้ิน	พร�อมูกัับควิามูร้�สึกัว่ิาคร้ใจดี	 หร้อจะเล้อกัเคี�ยวิกัรำา
นักัเรียนให�บรรลุกัารเรียนร้�ในมูิติที�ลึกัให�ได�	 คำาตอบขีองผู้มูค้อ	 คร้สามูารถ	
เล้อกัทั�งสองอย่างพร�อมูกัันได�	 ซุ้ึ�งหมูายควิามูว่ิานักัเรียนได�เรียนสนุกัด�วิย		
และบรรลุผู้ลกัารเรียนร้�ในมูิติที�ลึกัได�ด�วิย	 อ่านรายละเอียดได�จากัหนังส้อ		
คร้เพ้�อศิษย์	สร�างกัารเรียนร้�ส้่ระดับเช้�อมูโยง (https://www.scbfoundation.
com/stocks/14/file/16061988173lfnp14.pdf)2	และบันทึกัชุด	สอนเสวินา
ส้่กัารเรียนร้�เชิงรุกั	 (https://www.gotoknow.org/posts/tags/สอนเสวินาส้	่
กัารเรียนร้�เชิงรุกั)3	

จะเห็นว่ิา	 วิาทกัรรมูขีองผู้้�บริหารขีองโรงเรียนมูัธิยมูชายเขีามูีมูิติที�	
ลึกัมูากั	แต่วิาทกัรรมูขีองคร้ในโรงเรียนนี�อีกั	 2	คน	 ต่างออกัไปมูากั	 เมู้�อถามู
ว่ิากัารศกึัษามูไีวิ�เพ้�ออะไร	คร้โมูนกิัาตอบว่ิา	เพ้�อกัารเรียนร้�	เพ้�อช่วิยให�เด็กัได�
เรียนร้�	 แต่กัารเรียนร้�ไมู่ได�เกิัดขึี�นเฉพาะในโรงเรียน	แท�จริงแล�วิคนเราเรียนร้�	
ในทุกัที�	 ทุกัเวิลา	 เมู้�อเริ�มูเป็นคร้ตนมูุ่งสอนวิิชา	แต่ไมู่ช�าก็ัตระหนักัว่ิาต�องให�

2 3
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นักัเรียนได�เรียนทักัษะทางสังคมูด�วิย	 รวิมูทั�งเรียนทักัษะในกัารเรียนร้�	 คร้ต�อง
มูีทักัษะในกัารช่วิยให�นักัเรียนได�เรียนร้�	 ฝ่ึกัวิิธิีจัดระบบกัารเรียนขีองตัวิเอง		
วิิธิมีูปีฏิิสัมูพันธิกั์ับผู้้�อ้�น	ให�มูมีูารยาท	มูทัีกัษะในกัารคิด

แต่	คร้เคท	ให�คำาตอบ	(ต่อคำาถามูว่ิา	กัารศกึัษามูไีวิ�เพ้�ออะไร)	ต่างออกั
ไปมูากั	ว่ิาเปน็กัารเตรียมูตัวิเด็กัให�สามูารถทำาในสิ�งที�เขีาต�องกัารทำาได�	เพ้�อให�
เด็กัมูโีอกัาสเล้อกัทำาสิ�งที�จะไมูส่ามูารถทำาได�หากัไมูไ่ด�รบักัารศกึัษา	ชว่ิยให�เด็กั
มูีมูุมูมูองที�กัวิ�างขีวิางเกีั�ยวิกัับชีวิิตและผู้้�คน	 รวิมูทั�งมูีมูุมูมูองต่อสิ�งที�แตกัต่าง
หลากัหลายที�นกััเรียนสามูารถเล้อกัทำาได�ในอนาคต	



เอื้้�อื้ระบบนิิเวศ เพ้ื่�อื้ครเูป็น็ิผูู้�ก่่อื้ก่าร84

เมู้�อถามูว่ิากัารศึกัษามูเีปา้หมูายเพ้�อให�นกััเรียนผู่้านกัารทดสอบใช่หรอ้ไมู	่
คร้เคทตอบทันควัินว่ิาไมูใ่ช่	กัารศกึัษาต�องมูเีปา้หมูายกัวิ�างกัว่ิานั�น	แต่กัารสอบ
ก็ัมูคีวิามูหมูายเป็นเส�นทางส้ก่ัารศึกัษาระดับสง้ขีึ�นไป	ผู้้�เขียีนหนงัสอ้ให�ขี�อสังเกัต
ว่ิา	แมู�คร้เคทจะพด้รายละเอียดเกีั�ยวิกัับประสบกัารณ์ใ์นระบบกัารศึกัษาขีองตน
อยา่งมูากัมูาย	แต่วิาทกัรรมูขีองเธิอไมู่สะท�อนกัารใคร่ครวิญสะท�อนคิดระดับลึกั
เกีั�ยวิกัับวิิชาชีพคร้	ต่างจากัวิาทกัรรมูขีองผู้้�บริหารอย่างมูากั	

ขี�อสงัเกัตสำาคัญค้อ	ทั�งคร้ราเชลและคร้เคท	เขี�ามูาเป็นคร้หลังจากัทำางาน
อ้�นมูาก่ัอน	ซุ้ึ�งในสก็ัอตแลนด์มูคีร้แบบนี�น�อยมูากั	ผู้้�เขียีนหนงัสอ้	Teacher	Agency	
ให�ขี�อสังเกัตว่ิา	ทีมูวิิจัยขีอให�ผู้้�บริหารโรงเรียนเล้อกัคร้ที�เอางานเอากัาร	เปน็ตัวิ
ขีองตัวิเอง	มูาเขี�าโครงกัาร	ได�คร้ที�เขี�ามูาเป็นคร้หลังผู้า่นประสบกัารณ์ท์ำางานอ้�น
มูาก่ัอนถึง	3	คน	ทำาให�เกิัดคำาถามูว่ิา	กัารได�ผู้่านงานอ้�นมูาก่ัอน	อาจช่วิยสร�าง
ควิามูเปน็คร้ผู้้�ก่ัอกัาร	

คร้ซุ้้ซุ้าน	ที�โรงเรียนิริมทะเลสาบ	ก็ัเคยทำางานอ้�นมูาก่ัอนเปน็คร้	มูวีิาทกัรรมู
ผู้สมูผู้สานระหว่ิางถ�อยคำาแฟัชั�นสมูัยใหมู่	 ตามูหลักัส้ตร	 Curriculum	 for	
Excellence	(‘ส่งเสริมูผู้้�เรียน’	‘ให�ทางเล้อกั’	‘ด้แลนกััเรียนเปน็รายคน’	‘คร้เปน็
ผู้้�อำานวิยควิามูสะดวิกั’	‘ทักัษะเพ้�อกัารดำารงชีวิิต’	‘เพ้�อพัฒนาเต็มูศกััยภาพ’)	กัับ
ควิามูเหน็ว่ิากัารศกึัษาในปัจจุบนัได�เปลี�ยนไปจากัประสบกัารณ์ใ์นอดีตขีองตนเอง	

เธิอกัล่าวิว่ิา	กัารศกึัษาขีองสก็ัอตแลนด์	เอาใจใส่นกััเรียนในฐานะปจัเจกั
น�อยลง	มูคีวิามูเปน็ทางกัาร	(Bureaucratic)	มูากัขีึ�น	และมูค่ีาใช�จ่ายและบุคลากัร
ด�านกัารบริหารระดับส้งเพิ�มูขึี�น	 (Top	Heavy)	 งบประมูาณ์โดนตัดลดลง	และ
เปน็กัารตัดงบประมูาณ์ผิู้ดที�	ควิามูต�องกัารงบประมูาณ์อย้ที่�โรงเรียนและห�องเรียน	
ไมู่ใช่ที�ระบบบริหารส่วินกัลาง	 กัารศึกัษาจะมูีคุณ์ภาพดีอย่้ที�กัารส่งเสริมูให�	
เด็กัเรียน	และบทบาทนั�นอย้่ที�คร้ธิรรมูดา	ผู้้�มูีหน�าที�สร�างแรงบันดาลใจต่อเด็กั	
ให�อยากัเรียน	หน�าที�คร้อย้่ที�กัารสร�างแรงบันดาลใจมูากักัว่ิาที�กัารสอนวิิชา	
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คร้ซุ้้ซุ้านมูองว่ิา	ควิามูเปน็จริงที�เกิัดขีึ�น	แตกัต่างจากัทฤษฎีีที�ระบุไวิ�ใน
หลักัส้ตร	 โดยระบุว่ิา	 กัารให�ทางเล้อกัและด้แลเป็นรายคนนั�น	 ในทางปฏิิบัติ		
ทางเล้อกัอย้ที่�คร้	ไมูใ่ชที่�นกััเรยีน	นอกัจากันั�น	เธิอยงัแสดงขี�อกัังขีาว่ิาที�หลักัสต้ร
ระบุให�นักัเรียนเป็นผู้้�รับผู้ิดชอบกัารเรียนร้�ขีองตนเองนั�น	 ในควิามูเป็นจริง
นกััเรียนรับผู้ดิชอบได�หรอ้	ในเมู้�อนกััเรยีนที�เรยีนเก่ังยงัเรียกัร�องให�คร้สอนแบบ
ถ่ายทอดควิามูร้�	 ยิ�งนักัเรียนที�เรียนอ่อนยิ�งไมู่สามูารถรับผู้ิดชอบตนเองได�		
เร้�องนี�ผู้มูตีควิามูว่ิา	คร้ซุ้้ซุ้านเขี�าใจผู้ดิ	คิดว่ิาคร้ต�องปล่อยให�นกััเรยีนรบัผู้ดิชอบ
กัารเรียนร้�ขีองตนทันที	 ไมู่ได�มูองว่ิาเป็นหน�าที�ขีองคร้ที�ต�องจัดกัระบวินกัาร	
เรยีนร้�ที�สร�างควิามูสามูารถในกัารรับผู้ดิชอบกัารเรียนร้�ขีองตน	(Self-directed	
Learning)	 ขีึ�นมูา	 สำาหรับเป็นปัจจัยหนุนกัารเรียนร้�ตลอดชีวิิตขีองนักัเรียน		
มูองอีกัมูมุูหนึ�ง	คร้ซุ้้ซุ้านมีู	Fixed	Mindset	เกีั�ยวิกัับเร้�อง	Self-directed	Learning	

คร้ซุ้้ซุ้านบอกัว่ิา	ตนสอนมูากักัว่ิาที�กัำาหนดไวิ�ในขี�อสอบ	ขี�อสอบจึงเปน็	
ต�นเหตุให�นกััเรียนได�เรยีนร้�แคบ	โดยที�ตัวิเธิอได�เหน็นกััเรียนที�สอบไมู่ได�เกัรดเอ	
แต่เติบโตไปเปน็ผู้้�ใหญที่�มูชีวิีิตที�ดี		โดยที�สิ�งที�เก้ั�อหนนุให�นกััเรยีนพฒันาไปเปน็
คนดี	ประสบควิามูสำาเร็จในชีวิิต	ไมูป่รากัฏิในตัวิวัิดควิามูสำาเร็จขีองกัารศกึัษา	
แต่ก็ัไมู่ได�หมูายควิามูว่ิาเธิอไมู่เอาใจใส่ผู้ลกัารสอบขีองศิษย์	 โดยที�ตัวิเธิอเอง
ทำาได�	ไมูมู่ปีญัหา	แต่วิิถีปฏิิบติัที�เน�นผู้ลสอบมูผีู้ลต่อพฤติกัรรมูขีองคร้โดยทั�วิไป	
ให�สอนเพ้�อสอบ	ส่งผู้ลให�นกััเรียนได�รับกัารศกึัษาที�แคบ	



เอื้้�อื้ระบบนิิเวศ เพ้ื่�อื้ครเูป็น็ิผูู้�ก่่อื้ก่าร86

ผู้้�เขีียนหนงัส้อ	Teacher	Agency	วิิเคราะหว่์ิา	คร้ซุ้้ซุ้านมูบุีคลิกัส่วินตัวิ	
ที�ช่วิยให�วิิเคราะห์หลักัส้ตรได�อย่างลึกัซึุ้�งจริงจัง	 ว่ิาส่วินไหนสอดคล�องกัับ	
ควิามูเช้�อขีองตน	ส่วินไหนขีัดแย�ง	มูทีรัพยากัรด�านวิาทกัรรมูที�ช่วิยให�นโยบาย
ส่วินไหนที�เหมูาะสมู	ส่วินไหนที�ไมู่	 รวิมูทั�งมูีวิาทกัรรมูที�ช่วิยสร�างแรงขีับดัน
ภายในตนเอง	 ส้่ควิามูมีูลักัษณ์ะขีองผู้้�ก่ัอกัาร	 และมูีควิามูสามูารถประเมิูน
สถานกัารณ์์	ที�กัำาลังเผู้ชิญได�เป็นอย่างดี	 ส่วินที�ไมู่ชัดค้อเธิอได�วิาทกัรรมูด�าน	
กัารศกึัษาเหล่านี�มูาจากัไหน	

คร้ซุ้ารา่	แหง่โรงเรยีนริมูทะเลสาบเชน่กััน	เล่าที�มูาที�ไปขีองควิามูเปน็คน
เอางานเอากัารขียันขีันแขี็งว่ิาได�มูาจากัพ่อแมู่ตั�งแต่ยังเล็กั	 โดยพ่อแมู่สอนให�
ขียันหมูั�นเพียรในกัารเรียนหนงัส้อ	ทั�งๆ	ที�พ่อเปน็คนขีับรถบรรทุกัและแมูเ่ปน็
พนกัังานเสริฟ์ัในร�านอาหาร	แต่สง่เสรมิูให�ลก้ัเรียน	คร้ซุ้ารา่นำาเอาคณุ์ค่าเหล่านี�
มูาสอนล้กัศษิย์ขีองตน	 ว่ิาให�ขียันเรียน	อย่าลอกั	อย่าทุจริต	หร้อมูพีฤติกัรรมู
เบี�ยวิๆ	 บ้ดๆ	 หากัมูีปัญหาอะไรให�บอกัคร้	 คร้จะช่วิย	 แต่ก็ัมูีนักัเรียนที�ขีอ	
ไมูท่ำางานส่วินนั�นส่วินนี�	หร้อหลบเลี�ยงงาน	คร้ก็ัต�องเขี�าไปเขี็น	และพ้ดชี�ชวิน
ให�นกััเรียนทำางานเก็ับผู้ลงานอย่างเป็นระเบียบ	ถึงคราวิต�องสอบเพ้�อเขี�าเรียน
ขีั�นต่อๆ	ไป	ก็ัจะผู้า่นโดยง่าย	
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สะท�อนกัารมูทิีศทางและเปา้หมูายชัดเจนในกัารทำาหน�าที�คร้ขีองคร้ซุ้าร่า	
เมู้�อได�รบัคำาถามูว่ิาประยุกัต์แนวิทางตามูที�พด้ในชั�นเรยีนได�อยา่งสบายใจใช่ไหมู	
คำาตอบค้อใช่	 และในทีมูงานขีองวิิชาที�สอนก็ัใช่	 แต่เมู้�อถามูขีึ�นไปถึงระดับ
โรงเรียน	เธิอก็ัแสดงท่าทีลังเล	และในที�สุดก็ัเล่าว่ิา	บางเร้�องเธิอไมูเ่หน็ด�วิยกัับ
แนวิทางขีองโรงเรยีนแต่ก็ัต�องประนปีระนอมู	สะท�อนว่ิากัารแสดงบทผู้้�ก่ัอกัาร
ย่อมูขีึ�นกัับระบบนเิวิศที�แวิดล�อมูอย้่ด�วิย

ทีมูวิิจัยได�คุยกัับผู้้�บริหารระดับส้งท่านหนึ�งขีองโรงเรียนริมูทะเลสาบที�
เปน็คร้มูาแล�วิ	33	ป	่ท่านเคยเปน็คร้ประจำาวิิชามูาก่ัอน	แล�วิเล้�อนเปน็คร้แกันนำา	
(Principal	 Teacher)	 ท่านบอกัว่ิากัารทำาหน�าที�คร้กัับผู้้�บริหารใช�หลักักัาร	
เหมู้อนกัันค้อสร�างควิามูสัมูพันธิ์กัับผู้้�คน	 โดยแสดงควิามูเอาใจใส่	 ไมู่ว่ิากัับ	
เพ้�อนคร้หร้อกัับนกััเรียน	เมู้�อนกััเรียนเช้�อถ้อ	(Trust)	คร้	เขีาจะตั�งใจเรียน	และ
เรียนได�ผู้ลดี	เรียนสนกุั	และเติบโตเปน็คนดี	

ท่านผู้้�บริหารท่านนี�กัล่าวิเปรียบเทียบอย่างน่าฟัังว่ิา	 สำาหรับคร้และ	
ผู้้�บริหารโรงเรียนแล�วิ	ควิามูร้�เกีั�ยวิกัับหลักัส้ตร	และควิามูร้�อ้�นๆ	รวิมูทั�งงานที�
ทำาเปรียบเสมู้อนตัวิบ�าน	 ส่วินควิามูสัมูพันธิ์เปรียบเสมู้อนฐานรากั	 แมู�จะมู	ี

“วาทกัรรมูและคำาศัพัทที์�สั�งสมูไว� เปน็ิพัลังสำาคัญ
ขีองกัารกั�อเกิัดความูเปน็ิผูู้�กัระทำากัาร

โดยปัจจยัด�านิประสบกัารณิช์ัวีติวยัเยาวมี์ูพัลังมูากั
และปัจจยัด�านิอายุ (Age Effect) และด�านิรุ�นิ

(Generation Effect) ก็ัเด�นิชัดั
นีิ�คือทุนิวฒันิธิรรมู (Cultural Resources)

ขีองกัารเปน็ิผูู้�กั�อกัารขีองคร”ู
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ควิามูร้�ควิามูสามูารถส้งเพียงไร	หากัฐานควิามูสัมูพันธิ์ไมู่แขี็งแรง	 โครงสร�าง
ทั�งหมูดก็ัพังได�โดยง่าย	ควิามูเก่ังไมูส่ำาคัญเท่าปฏิิสัมูพันธิ	์เพราะควิามูเช้�อหร้อ
ศรัทธิาจะสร�างแรงบันดาลใจต่อกัารเรียน	 และนักัเรียนจะหาทางฝ่ึกัทักัษะ	
หร้อแกั�ปญัหาได�เอง	

วิาทกัรรมูขีองผู้้�บริหารท่านนี�บอกัควิามูสำาคัญขีองปัจจัยด�านคน		
ที�คน	 (ทั�งคร้และนักัเรียน)	 ร้�สึกัว่ิาตนมูีคุณ์ค่า	 คร้ร้�สึกัว่ิาตนมูีคุณ์ค่าในเร้�อง	
กัารสอน	สิ�งที�สอนจึงไมู่สำาคัญเท่ากัับวิิธิีสอน	และกัารมูีปฏิิสัมูพันธิ์ที�ดีต่อกััน		
ซุ้ึ�งโรงเรียนนี�มูบีรรยากัาศนี�มูาเปน็เวิลานาน	

สรปุ

ผู้ลขีองกัารสมัูภาษณ์พ์ด้คยุและสงัเกัตกัารทำางานขีองคร้	6	คน	ผู้้�บรหิาร	
3	คน	ยน้ยนัว่ิา	วิาทกัรรมูและคำาศพัท์ที�สั�งสมูไวิ�	เปน็พลังสำาคัญขีองกัารก่ัอเกิัด
ควิามูเปน็ผู้้�กัระทำากัาร	โดยปจัจัยด�านประสบกัารณ์ช์วิีิตวัิยเยาว์ิมูพีลังมูากั	และ
ปจัจัยด�านอายุ	(Age	Effect)	และด�านรุ่น	(Generation	Effect)	ก็ัเด่นชัด	นี�ค้อ
ทนุวัิฒนธิรรมู	(Cultural	Resources)	ขีองกัารเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	นอกัจากันั�น	
ทุนระบบนเิวิศ	ในโรงเรียนและในระบบกัารศกึัษาก็ัมูอิีทธิพิลเช่นเดียวิกััน
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“ระบบนิิเวศทางสังคมูโดยรอบโรงเรยีนิ
ห่รอืขีองนัิกัเรยีนิ มีูอทิธิพิัลต�อความูเปน็ิผูู้�กั�อกัาร

ขีองครดู�วย ที�ไมู�เพีัยงต�องกัารห่นุินิให่�นัิกัเรยีนิ
บรรลผุู้ลลัพัธิก์ัารเรยีนิรู�เท�านัิ�นิ แต�มุู�งผู้ลระยะยาว

และยิ�งให่ญ� คือปูพืั�นิฐานิสู�ชัวีติที�ดี
ซัึ�งสะท�อนิความูเชัื�อว�า กัารศึกัษามีูความูห่มูายมูากั

ต�ออนิาคตขีองเด็กั”
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คำณุิคำ��ของ
ปฏิิสัมพัันำธ์

6
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“PLC เปน็ิเครอืขี�ายทางสังคมูขีองครู
และห่วงัว�าจะเปน็ิกัลไกัสร�างปฏิิสัมูพัันิธิ์

ทางสังคมู ที�จะทำาห่นิ�าที�ระบบนิิเวศ
ที�เอื�อต�อกัารที�ครจูะพััฒนิาตนิเองเปน็ิผูู้�กั�อกัาร”
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บันทึกัชุด	เอ้ื้�อื้ระบบนิิเวศ เพื่้�อื้ครูเป็็นิผูู้�ก่่อื้ก่าร	นี�	 ตีควิามู	(ไมูใ่ช่แปล)	จากัหนงัส้อ	
Teacher	Agency	 :	 An	Ecological	Approach	 (2015)	 เพ้�อหนุนกัารดำาเนินกัารหลักัส้ตร	
ฐานสมูรรถนะขีองไทย	ให�เปน็หลักัส้ตรที�มูคีร้เปน็	“ผู้้�ร่วิมูสร�าง”	(Co-creator)	โดยขีอยำาว่ิา	
ผู้มูเขีียนบันทึกัชุดนี�แบบตีควิามูสุดๆ	 ในหลายส่วินได�เสนอมูุมูมูองขีองตนเองลงไปด�วิย		
ท่านผู้้�อ่านจึงพึงอ่านอย่างมูวิีิจารณ์ญาณ์	อย่าเช้�อโดยง่าย

บันทึกัที�	6	นี�	ตีควิามูจากับทที�	4	The	Importance	of	Relationships	

ในบนัทึกัที�	5	ได�กัล่าวิถึงโครงสร�างเชงิวัิฒนธิรรมูขีองระบบนเิวิศ	ที�มูผีู้ล
ต่อควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	ในบนัทึกัที�	6	นี�จะว่ิาด�วิยโครงสร�างเชงิสงัคมูหรอ้
เชิงปฏิิสัมูพันธิ์	 โดยขีอยำาว่ิาสองปัจจัยนี�ในทางควิามูเป็นจริงหร้อทางปฏิิบัติ	
แยกักัันไมูอ่อกั	คล�ายเส�นด�ายที�ฟัั� นเขี�าด�วิยกัันเปน็เกัลียวิเช้อกั	หร้อเกัาะเกีั�ยวิ
เปน็เน้�อเดียวิกััน	ที�เรามูกััพ้ดกัันติดปากัว่ิาปจัจัยด�านสังคมูวัิฒนธิรรมู	(Socio-
cultural)	 แต่เพ้�อควิามูเขี�าใจเชิงทฤษฎีีทีมูวิิจัยในโครงกัาร	Teacher	Agency	
and	Curriculum	Change	ได�แยกัออกัมูาพิจารณ์าทีละด�าน	

มูผีู้ลงานวิิจัยบอกัว่ิาควิามูสัมูพนัธิข์ีองคร้กัับคนในวิิชาชีพอ้�น	รวิมูทั�งกัับ
คนโดยทั�วิไปในชุมูชนที�คร้ทำางาน	มูผีู้ลชว่ิยเพิ�มูควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารด�านวิิชาชพี	
(Professional	Agency)	ขีองคร้อย่างชัดเจน	

อีกัผู้ลงานวิิจัยบอกัว่ิาสมูยัที�โรงเรยีนได�รบักัารสนบัสนนุจากัรฐัน�อยกัว่ิา
สมูัยนี�มูากั	 แต่โรงเรียนได�รับแรงบีบคั�นให�ต�องมูีผู้ลงานมูากัและดีกัว่ิาเดิมู	
วัิฒนธิรรมูควิามูร่วิมูมู้อช่วิยให�โรงเรียนได�รับกัารสนับสนุนจากัสังคมู	 ทั�งด�าน
กัารแลกัเปลี�ยนควิามูร้�	 และกัารสนับสนุนทรัพยากัร	ทำาให�ผู้มูหวินระลึกัถึง	
เร้�องคล�ายกัันในวิงกัารศึกัษาไทยในปัจจุบัน	 ที�มูีกัารรวิมูตัวิกัันส้�วิิกัฤติโควิิด		
เพ้�อให�นักัเรียนได�มูีกัารเรียนร้�ที�ดีใกัล�เคียงกัับยามูสถานกัารณ์์ปกัติ	 ที�เล่าใน	
เวิทีเสวินา	 ที�จัดโดยคณ์ะอนุกัรรมูกัารด�านกัารส้�อสารและกัารมูีส่วินร่วิมู		
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ในคณ์ะกัรรมูกัารนโยบายพ้�นที�นวัิตกัรรมูกัารศึกัษา	 ใช�ช้�อเวิทีว่ิา	 ล็อกัดาวิน	์	
ไมู่ล็อกักัารเรียนร้�	 เมู้�อวัินอาทิตย์ที�	 22	 สิงหาคมู	 2564	 เสนอโดยโรงเรียน	
ลำาปลายมูาศพัฒนา	และโรงเรียนในพ้�นที�นวัิตกัรรมูกัารศึกัษาจังหวัิดศรีสะเกัษ	
ซุ้ึ�งชมูรายกัารยาวิเก้ัอบสามูชั�วิโมูงครึ�งได�ที�	 https://www.youtube.com/
watch?v=6WGfSaVXOGQ

มูผีู้้�เสนอทฤษฎีีเกีั�ยวิกัับเร้�องโครงสร�างเชงิสงัคมูมูากัมูาย	ผู้้�เขียีนหนงัสอ้
ชอบขี�อเสนอว่ิา	โครงสร�างเชิงสังคมูประกัอบด�วิย	(1)	ส่วินต่างๆ	ประกัอบเขี�า
ด�วิยกััน	(2)	ปฏิิสมัูพนัธิร์ะหว่ิางสว่ินต่างๆ	เหล่านั�น	และ	(3)	องค์รวิมูที�ผู้ดุบังเกิัด	
(Emerge)	ขีึ�น	และ	 (4)	คุณ์สมูบัติที�ผู้ดุบังเกิัดขีึ�นขีององค์รวิมูนั�น	มูขีี�อสังเกัต
สำาคัญ	3	ประกัารเกีั�ยวิกัับโครงสร�างเชิงสังคมูตามูแนวิดังกัล่าวิ	ค้อ	

โครงสร�างเชิงสงัคมูมีูคณุ์สมูบัติที�ผู้ดุบงัเกิัด	เช่น	เกิัดพลังอำานาจ	(Power)	
เกิัดควิามูไวิ�เน้�อเช้�อใจ	 (Trust)	ขีี�นภายในระบบ	และที�บางจุดหร้อบางสมูาชิกั
ขีองเคร้อขี่าย	ปฏิิสัมูพันธิท์างสังคมูระหว่ิางสมูาชิกั	และจุดที�อย้่ขีองสมูาชิกัมูี
ผู้ลต่อพฤติกัรรมู	ท่าที	และเจตคติขีองสมูาชิกัผู้้�นั�น	และขีองระบบในภาพรวิมู	

โครงสร�างทางสังคมูเป็นสิ�งที�มูีอย้่จริง	และมูีอย้่ก่ัอนที�สมูาชิกัคนใดคน
หนึ�งเขี�าไปเกีั�ยวิขี�อง	มีูเคร้อขี่ายควิามูสัมูพันธิ	์(Web	of	Relationship)	ที�มูท่ีาที	
และผู้ลประโยชนข์ีองเคร้อขี่าย	และส่งอิทธิพิลต่อพฤติกัรรมูขีองสมูาชิกั	หร้อ
กัล่าวิได�ว่ิาเปน็บริบทที�ส่งผู้ลต่อพฤติกัรรมูขีองบุคคล	

ควิามูสัมูพันธิ์	 (Relationships)	 เป็นเสมู้อนตัวิกัลางให�ปัจจัยด�าน
วัิฒนธิรรมูเขี�าไปแทรกัหร้อกัำาซุ้าบอย้ใ่นระบบสงัคมู	ที�เรียกัว่ิา	กัารแพรก่ัระจาย
เชิงวัิฒนธิรรมู	 (Cultural	Diffusion)	ซุ้ึ�งส่งผู้ลได�หลายแนวิ	 เช่น	 ในโรงเรียน		
กัารที�คร้มูคีวิามูสมัูพนัธิกั์ับภายนอกั	อาจสง่ผู้ลให�คร้เกิัดควิามูไมูพ่อใจสภาพที�
เปน็อย้ใ่นโรงเรียน	มูกีัารท�าทายวิิธิคิีดและวิิถีปฏิิบติัแบบเดิมูๆ	หรอ้อาจเกิัดสภาพ
ที�กัารสานเสวินาอย่างจริงจังในโรงเรียน	 ช่วิยให�คร้ทำาควิามูเขี�าใจควิามูหมูาย
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ขีองนโยบายเกีั�ยวิกัับหลักัสต้รใหมู	่หรอ้ในทางตรงกัันขี�ามู	ควิามูสมัูพนัธิแ์นวิดิ�ง	
และมูลีำาดับชั�น	ในโรงเรียนอาจปดิกัั�นกัารแพร่กัระจายขีองแนวิคิดใหมู่ๆ 	

สภาพควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	 จึงน่าจะไมู่ได�ขีึ�นกัับตัวิคร้เองเท่านั�น		
แต่มูีอิทธิิพลจากัปฏิิสัมูพันธิ์กัับเพ้�อนร่วิมูวิิชาชีพเขี�ามูาเกีั�ยวิขี�องด�วิย	 และ	
เราจะทำาควิามูเขี�าใจในบันทึกัที�	6	นี�	

เคำรอืข��ยวชิื่�ชื่พ่ัของคำร่

นี�ค้อเร้�อง	PLC	-	Professional	Learning	Community	นั�นเอง	แต่เขีา
ตีควิามูส้่ควิามูหมูายหร้อคุณ์ค่าที�ลึกัและกัวิ�างขีวิางกัว่ิาในบ�านเรามูากั		
โดยคุณ์ค่าที�สำาคัญที�สุดค้อ	กัารขียายขีอบฟั้าขีองกัารรับร้�ขีองคร้	พ้ดง่ายๆ	ว่ิา	
ช่วิยให�คร้เป็นคนที�กัวิ�างขึี�น	ผู้่านโอกัาสเขี�าถึงควิามูร้�จากัแหล่งต่างๆ	 รวิมูทั�ง
ช่วิยสร�างควิามูไวิ�เน้�อเช้�อใจ	(Trust)	ระหว่ิางกัันในโรงเรียน	แต่ผู้้�เขีียนหนงัส้อ	
Teacher	Agency	 ก็ับ่นว่ิารายงานกัารวิิจัยเกีั�ยวิกัับเร้�อง	PLC	 ไมูค่่อยมูคีนโยง
เขี�าหาควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	 ที�โยงก็ัอ�อมูๆ	ผู้่านเป้าหมูายเพ้�อให�คร้เป็น	
ผู้้�นำากัารเปลี�ยนแปลง	ผู้มูไมู่เคยได�ทราบว่ิามูีงานวิิจัยเชิงลึกัจากักิัจกัรรมูนี�ที�	
เกิัดขีึ�นจริงในวิงกัารศกึัษาไทยเลย	

เอกัสารงานวิิจัยเกีั�ยวิกัับกิัจกัรรมู	PLC	มูองตรงกัันว่ิา	PLC	มูเีปา้หมูาย
เพ้�อกัารสร�างคุณ์ค่าร่วิมู	สร�างควิามูรับผู้ดิชอบร่วิมูกััน	กัารทบทวินสะท�อนคิด
ตั�งคำาถามูเชิงวิิชาชีพร่วิมูกััน	ควิามูร่วิมูมู้อ	และกัารเรียนร้�รายบุคคลและร่วิมู
กัันเปน็กัลุ่มู	จะเหน็ว่ิา	เขีามูองลึกักัว่ิา	หร้อมูองเลยกัารใช�	PLC	เปน็เคร้�องมูอ้
ยกัระดับผู้ลลัพธิ์กัารเรียนร้�ขีองนักัเรียน	 ไปส้่มูิติเชิงลึกั	 แต่ผู้้�เขีียนหนังส้อ	
Teacher	Agency	ก็ัยังบ่นว่ิายังมูองไมูเ่ช้�อมูโยงพอ	
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ผู้้�เขีียนหนังส้อ	 Teacher	 Agency	มูอง	 PLC	 เป็นเคร้อขี่ายทางสังคมู	
ขีองคร้	และหวัิงว่ิาจะเปน็กัลไกัสร�างปฏิิสมัูพนัธิท์างสงัคมู	ที�จะทำาหน�าที�ระบบ
นเิวิศที�เอ้�อต่อกัารที�คร้จะพัฒนาตนเองเปน็ผู้้�ก่ัอกัาร	

แต่ก็ัมูผีู้้�เต้อนว่ิา	ต�องอย่าหลงโมูเมูว่ิา	PLC	จะก่ัอผู้ลไปทางด�านดี	(เกิัด
กัารพัฒนาโรงเรียน	พัฒนานกััเรียน	พัฒนาคร้)	เท่านั�น	ในบางกัรณ์ีอาจเกิัดผู้ล
ในทางตรงกัันขี�ามูก็ัได�	รวิมูทั�งเคยเกิัดกัรณ์ตัีวิอยา่งในอังกัฤษ	ที�มูวีิง	PLC	ขีองคร้	
ทำาให�คร้รวิมูตัวิกัันหลีกัเลี�ยง	 ต่อต�าน	กัารปฏิิบัติตามูขี�อกัำาหนดรายละเอียด	
บางสว่ินในหลักัสต้รแหง่ชาติ	เพราะคร้เหน็พ�องกัันว่ิา	ขี�อกัำาหนดนั�นก่ัอผู้ลร�าย
ต่อกัารเรียนร้�ขีองนักัเรียน	 เร้�องแบบนี�ในประเทศไทยก็ัน่าจะมูี	 แต่เขี�าใจว่ิา	
คร้คงจะทำากัันอย่างลับๆ	 ไมู่เปิดเผู้ย	 เขี�าลักัษณ์ะไมู่ปฏิิบัติตามู	แต่ไมู่โต�แย�ง		
ตามูวัิฒนธิรรมูไทย	

นอกัจากันั�น	PLC	ยังอาจนำาไปส้่ควิามูขีัดแย�ง	ควิามูไมูเ่หน็พ�อง	ในกัลุ่มู
สมูาชิกั	รวิมูทั�งอาจก่ัอผู้ลร�ายในลักัษณ์ะที�เกิัดอากัารว่ิาตามูๆ	กััน	เออออตามู
กัันหมูด	ควิามูเหน็ขีองคนส่วินน�อยไมูไ่ด�รับกัารรับฟััง	ที�เรียกัว่ิา	Group	Think	
ไมูเ่ปน็เคร้�องมูอ้ให�เกิัดปญัญาอย่างแท�จริง	
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อีกัอันตรายหนึ�งขีอง	PLC	ค้อ	นำาไปส้่ปรากัฏิกัารณ์์	“วิิชาชีพนยิมู”	หร้อ	
“พวิกัพ�องนยิมู”	(Occupational	Ethnocentrism)	ค้อนำาไปส้่กัารคิดเหมูอ้นๆ	
กัันหมูด	 และมูุ่งผู้ลประโยชน์ขีองกัลุ่มูตนเท่านั�น	 ซุ้ึ�งจะส่งผู้ลต่อต�านกัาร
เปลี�ยนแปลง	ผู้ลด�านลบเหล่านี�เปน็ขี�อเต้อนใจให�ระมูดัระวัิง	ว่ิากัารรวิมูตัวิกััน
ทางสังคมูนั�น	มูไีด�ทั�งผู้ลดีและผู้ลร�าย	สภาพดังกัล่าวิเกิัดขีึ�นในวิงกัารศกึัษาไทย
ในแง่มูมุูใดบ�าง	ท่านผู้้�อ่านโปรดใช�วิิจารณ์ญาณ์เอาเอง	

เขีาบอกัว่ิา	 PLC	 จะก่ัอคุณ์ค่าแค่ไหน	ขีึ�นกัับคุณ์ภาพขีองปฏิิสัมูพันธิ์
ภายในเคร้อขี่าย	และผู้มูขีอเพิ�มูว่ิา	ขีึ�นกัับคุณ์ภาพขีองคำาถามู	และขี�อมูล้จากั
กัารปฏิิบติัจรงิ	ที�เอามูาตีควิามูและใคร่ครวิญร่วิมูกัันอย่างประณี์ตละเอียดลออ	
โดยมูขีี�อมูล้เชิงทฤษฎีีเขี�ามูาช่วิยกัารใคร่ครวิญสะท�อนคิด	

ประเด็นสำาคัญยิ�งที�เอ่ยไวิ�ในหนงัส้อ	Teacher	Agency	ค้อ	วิง	PLC	ที�มูี
ควิามูไมูเ่ปน็ทางกัารสง้	จะประสบควิามูสำาเรจ็มูากักัว่ิาวิงที�มูคีวิามูเปน็ทางกัาร
ส้ง	ประเด็นนี�ในประเทศไทยเห็นได�ชัดเจน	 ว่ิาวิง	PLC	 ที�มูุ่งทำาตามูคำาสั�งขีอง
หน่วิยเหน้อจะเป็น	PLC	แห�งๆ	 ไร�วิิญญาณ์	 ไร�ปัญญา	 ไร�ผู้ล	และไมู่ต่อเน้�อง		
เขีาบอกัว่ิา	 โรงเรยีนที�มูบีรรยากัาศไมูเ่ปน็ทางกัาร	หรอ้ควิามูสมัูพันธิแ์นวิราบสง้	
จะมูีโอกัาสเกิัดเคร้อขี่าย	PLC	 ที�มูีคุณ์ภาพส้งกัว่ิา	หนังส้อ	 Teacher	Agency		
ไปไกัลถึงขีนาดสรุปว่ิา	กัารส้�อสารแบบสั�งกัารจากัเบ้�องบน	และมูขีีั�นตอนกัาร
บังคับบัญชาส้ง	เปน็อุปสรรคต่อกัารปฏิิร้ปเชิงนโยบาย	

โดยสรุป	 วิง	PLC	มูีประโยชน์ต่อคร้ในด�านช่วิยเอ้�อให�คร้พัฒนาควิามู
มูั�นใจในกัารประกัอบวิิชาชีพคร้ยิ�งขีึ�น	 เพิ�มูทักัษะกัารส้�อสาร	 กัารต่อรอง		
กัารบรรลุขี�อตกัลง	 ช่วิยให�คร้ได�เปลี�ยนควิามูเช้�อเก่ัาๆ	 ที�ล�าสมูยัหร้อผู้ดิพลาด
ไปแล�วิ	เพิ�มูทักัษะด�านกัารสานเสวินาเพ้�อสร�างสรรค์	(Generative	Dialogue)	
ฝ่ึกักัารตีควิามูหาควิามูหมูายหร้อคุณ์ค่า	และฝ่ึกัพัฒนาควิามูสามูารถในกัาร	
คิดอยา่งซุ้บัซุ้�อนเกีั�ยวิกัับงานขีองตนเอง	โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมู้�อต�องเผู้ชิญสิ�งที�	
ไมูคุ่�นเคยมูาก่ัอน	
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สำาหรับประเทศไทย	 เรายังต�องกัารขี�อมู้ลหลักัฐาน	 ว่ิา	PLC	 ก่ัอคุณ์ค่า	
ขี�างต�นแค่ไหน	อย่างไร	รวิมูทั�งคำาถามูว่ิากัารมู	ีPLC	มูผีู้ลต่อควิามูไวิ�เน้�อเช้�อใจ
ระหว่ิางกัันขีองคร้	 กัารทำางานเป็นทีมูขีองคร้	 ควิามูตั�งใจหร้อทุ่มูเททำางาน	
ขีองคร้	หร้อไมู	่แค่ไหน	อย่างไร	นี�ค้อโจทย์วิิจัยที�สำาคัญยิ�งต่อวิงกัารศกึัษาไทย	

คำว�มสัมพัันำธกั์บัคำว�มเปน็ำผู่้�ก�อก�รของคำร่

เปน็ที�ร้�กัันว่ิา	ควิามูสมัูพนัธิม์ูสีว่ินสร�างหรอ้ยบัยั�งควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีอง
บุคคล	ในที�นี�เขีาศกึัษาคร้จากั	2	โรงเรียนมูธัิยมูในเขีตพ้�นที�กัารศกึัษาเดียวิกััน
ขีองสก็ัอตแลนด์	เพ้�อให�ได�เหน็จากัเร้�องจรงิ	โดยคร้ในสองโรงเรยีนนี�ไมูแ่ตกัต่าง
กัันในมิูติด�านอดีตหร้อประสบกัารณ์ชี์วิิต	แต่พฤติกัรรมูด�านควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัาร
แตกัต่างกัันมูากั	 ซุ้ึ�งหมูายถึงพฤติกัรรมูกัารตอบสนองต่อสถานกัารณ์์ใหมู่ที�
ท�าทาย	ค้อกัารประกัาศใช�หลกััสต้รใหมู	่(Curriculum	for	Excellence)	แตกัต่าง
กัันมูากัอ	ย่างเห็นได�ชัด	 โดยที�สภาพทางกัายภาพขีองโรงเรียนค้ออาคารและ	
สิ�งอำานวิยควิามูสะดวิกัในกัารทำางานขีองโรงเรียนทั�งสอง	 เท่าเทียมูกััน	แต่ที�	
แตกัต่างกัันค้อควิามูสัมูพันธิ	์ ทั�งภายในโรงเรียนและควิามูสัมูพันธิกั์ับภายนอกั
โรงเรียน	

คร้ในทั�งสองโรงเรยีนได�รบักัารร�องขีอให�ทำาแผู้นที�ควิามูสมัูพนัธิข์ีองตน
อย่างละเอียด	ทั�งด�านทิศทาง	(ทางเดียวิ	หร้อสองทาง	กัลับไปกัลับมูา)	ควิามูถี�	
และควิามูแนบแน่น	หลังจากัเอาแผู้นที�ควิามูสัมูพันธิม์ูาวิิเคราะห์	 ทีมูวิิจัยจะ
ตามูไปสัมูภาษณ์์คร้แต่ละคนเพ้�อตรวิจสอบขี�อค�นพบ	 โดยเฉพาะอย่างยิ�งเพ้�อ
ตรวิจสอบว่ิามูผีู้ลต่อกัารแสดงบทผู้้�ก่ัอกัารอย่างไร	เชน่	ชว่ิยให�เขี�าถึงทรพัยากัร
ด�านสังคมู	และด�านวัิฒนธิรรมู	
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ควิามเห่ม่อน (ของครูู) 

คร้สามูในสี�คน	 เคยทำางานอ้�นก่ัอนมูาเป็นคร้	 ซุ้ึ�งช่วิยให�สามูารถดึง
ประสบกัารณ์์อ้�นมูาใช�ในกัารทำาหน�าที�คร้	 คร้ทุกัคนตั�งใจทำาหน�าที�คร้ส้งมูากั		
ใช�เวิลาช่วิงเย็น	 และบางกัรณ์ีช่วิงวัินหยุดสุดสัปดาห์เตรียมูงานและตรวิจ
กัารบ�านนกััเรยีน	ทกุัคนร่วิมูกิัจกัรรมูอาสาสมูคัรขีองโรงเรยีนอยา่งจรงิจัง	และ
ในหลากัหลายบทบาท	ทุกัคนเคยทำาหน�าที�ผู้้�นำาริเริ�มูพัฒนาวิิธิีจัดกัารเรียน	
กัารสอนแนวิใหมู	่ทุกัคนเคยร่วิมูกิัจกัรรมูกัารพัฒนาทั�งโรงเรียน	เช่น	บางด�าน
ขีองหลักัส้ตร	 รวิมูทั�งเคยเขี�าร่วิมูคณ์ะทำางานระดับชาติเพ้�อพัฒนาระบบ
ประเมูนิ	และพัฒนาหลักัส้ตร	

ทุกัคนมูุ่งมูั�นทำาหน�าที�เป็นคร้สอนในชั�นเรียน	 ไมู่สนใจกัารเล้�อนไปทำา
หน�าที�บริหาร	คร้คนหนึ�งเคยทำาหน�าที�ผู้้�นำาสายวิิชาชั�วิคราวิและพบว่ิาไมู่ชอบ	
อีกัคนหนึ�งอย้่ระหว่ิางหลีกัเลี�ยงกัารชักัชวินให�ไปทำาหน�าที�บริหาร	ชัดเจนว่ิาคร้
ทั�งสี�ท่านนี�ชอบปฏิิสัมูพันธิ์กัับศิษย์ในชั�นเรียน	 และส้�อว่ิาตนชอบทำาหน�าที�
พัฒนาเด็กัอย่างบ้รณ์ากัาร	(Whole	Child)	ไมูใ่ช่แค่ทำาหน�าที�ถ่ายทอดควิามูร้�	

คร้ทุกัคนจัดกัารเรียนกัารสอนอย่างผู้สมูผู้สาน	นักัเรียนเป็นศ้นย์กัลาง	
เน�นกัารเสวินา	และเน�นกัารเรียนร้�เชิงรุกั	 (Active	Learning)	 ใจขีองคร้ทุกัคน
จดจ่อที�ผู้ลกัารเรียนขีองศิษย์	โดยที�ไมูไ่ด�เน�นเฉพาะผู้ลสอบ	แต่เน�นกัารพัฒนา
คนทั�งคน	หร้อทุกัด�าน	 โดยเน�นพัฒนาควิามูสัมูพันธิ์ที�ดีกัับนักัเรียนในฐานะ
เพ้�อนมูนษุย์ด�วิยกััน	

ที�จริงยังมูีเร้�องราวิด�านดีหร้อด�านบวิกัขีองคร้ทั�งสี�อีกัมูากั	 ที�อ่านแล�วิ
นำาตาคลอ	แต่เหรียญย่อมูมูสีองด�านเสมูอ
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ด�านลบที�คร้ทั�งสี�มูเีหมูอ้นๆ	กััน	คุ�ยยากัหนอ่ย	แต่ทีมูวิิจัยผู้้�เขียีนหนงัสอ้	
Teacher	Agency	ที�นำาโดยศาสตราจารย์	Mark	Priestley	ก็ับอกัว่ิาคร้ทั�งสี�ต่าง
ก็ัถ้กัวัิฒนธิรรมูกัารศึกัษาหล่อหลอมูในด�านปณ์ิธิานและเป้าหมูาย	 เช่น	แมู�ว่ิา
คร้ทั�งสี�จะแสดงท่าทีไมูเ่หน็ด�วิยกัับควิามูรับผู้ดิรับชอบ	(Accountability)	ผู้า่น
ผู้ลสอบ	แต่วิาทกัรรมูขีองคร้ก็ัตกัอย้่ในวัิฒนธิรรมูนั�น	 เช่น	มูีกัารให�ควิามูเห็น	
ตรงกัันในทั�งสองโรงเรียน	 ว่ิาไมู่ถ้กัต�องหากัให�นักัเรียนเขี�าสอบโดยไมู่มูั�นใจว่ิา
เด็กัจะสอบผู้่าน	 เป็นวิาทกัรรมูที�สะท�อนว่ิากัารศึกัษาได�เปลี�ยนจากัเอาใจใส่
ควิามูต�องกัาร	(Needs)	ขีองนกััเรยีน	หนัไปเอาใจใสผู่้ลกัารสอบ	(Performance)	
ขีองนกััเรยีน	และเปลี�ยนจากัเน�นให�โรงเรยีนทำาเพ้�อนกััเรยีน	เปลี�ยนเปน็เน�นให�
นกััเรียนทำาเพ้�อโรงเรียน	ฟัังให�ดีๆ	จะร้�สึกัว่ิาคุ�นๆ	

ผู้้�เขีียนหนังส้อ	 Teacher	 Agency	 สรุปว่ิากัารตัดสินใจขีองคร้ในสอง
โรงเรียนนี�มูีลักัษณ์ะเน�นเพ้�อควิามูอย่้รอด	มูากักัว่ิาเน�นปณ์ิธิานควิามูมูุ่งมูั�น	
ระยะยาวิ	โดยที�คำานี�มูาจากัคำาพ้ดขีองตัวิคร้เอง	

ควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้มูพีลังมูาจากั	3	มูติิ	ดังระบุไวิ�ในบันทึกัที�	1	ค้อ	
(1)	กัารสั�งสมูประสบกัารณ์์และกัารเรียนร้�จากักัารปฏิิบัติงานที�ผู้่านมูาขีองคร้	
(Iterational	Dimension)	(2)	กัารตัดสนิใจลงมูอ้ปฏิิบติัหรอ้ไมูป่ฏิิบติัขีองคร้	ณ์	
จุดขีองกัารดำาเนนิกัาร	(Practical-evaluative	Dimension)	และ	(3)	กัารมูอง
หร้อคาดกัารณ์์ไปในอนาคตขีองคร้	(Projective	Dimension)	เหน็ได�ชัดเจนว่ิา	
คร้ทั�งสี�ท่านในสองโรงเรยีนนี�ได�รบัผู้ลกัระทบจากัวัิฒนธิรรมูควิามูรบัผู้ดิรบัชอบ	
(Accountability)	 และกัารเน�นผู้ลงาน	 (Performativity)	 ทำาให�มูิติด�านกัาร	
คาดกัารณ์์อนาคตลดทอนควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	

ขี�อค�นพบขีองทีมูวิิจัยค้อ	ระดับควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้ในสองโรงเรียน
นี�แตกัต่างกัันมูากั	เราจะได�เรียนร้�สาเหตุจากัตอนต่อไปขีองบันทึกันี�	
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โรูงเรูยีนมัธยมชิายเขา

ในตอนที�แล�วิได�เสนอว่ิาคร้ในสองโรงเรยีนนี�มูปีณิ์ธิานควิามูมูุง่มูั�นทั�วิไป	
(General	Aspiration)	ทั�งด�านบวิกัและด�านลบเหมูอ้นๆ	กััน	แต่ผู้ลกัารวิิจัยพบว่ิา
มูิติด�านกัารมูองหร้อคาดกัารณ์์ไปในอนาคตขีองคร้	 (Projective	Dimension)	
ซุ้ึ�งเปน็	1	ใน	3	มูติิขีองควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัาร	ทำางานต่างกัันในคร้ขีองสองโรงเรยีนนี�	
โดยมีูขี�อจำากััดในคร้ขีองโรงเรียนมัูธิยมูชายเขีา	 เมู้�อตีควิามูจากัวิาทกัรรมูขีอง
คร้ทั�งสอง

ขี�อมูล้จากังานวิิจัยบอกัว่ิา	ผู้้�บรหิารระดับสง้ขีองทั�งสองโรงเรยีนเขี�าถึงง่าย	
และให�กัารสนับสนนุแก่ัคร้เปน็อย่างดี	และคร้ทั�งสองก็ัเปน็คนส้�ควิามูเสี�ยงพอๆ	
กัันกัับคร้ในโรงเรียนมัูธิยมูริมูทะเลสาบ	และบรรยากัาศกัารทำางานในเร้�องกัาร
มูคีวิามูเสี�ยงก็ัพอๆ	กััน	แต่สิ�งที�ต่างกัันอย่างเหน็ได�ชัดค้อ	ระบบควิามูสัมูพันธิ	์

ที�โรงเรียนมูธัิยมูชายเขีา	ควิามูสัมูพันธิอ์ย่างเป็นทางกัาร	มีูลักัษณ์ะเป็น
แนวิดิ�ง	ทั�งโดยผู้้�บริหารและในสาขีาวิิชา	โครงสร�างที�เปน็ทางกัารจัดสะท�อนอย้่
ในกัารประชุมูคร้	 และกัารประชุมูหัวิหน�าสาขีาวิิชาทุกัสัปดาห์กัับฝ่่ายบริหาร	
กัารประชุมูคร้ทั�งหมูดมีูลักัษณ์ะเปน็กัารให�ขี�อมู้ลขีา่วิสารแบบส้�อสารทางเดียวิ	
มูีโอกัาสเสวินากัันน�อยมูากั	กัารส้�อสารแนวิราบระหว่ิางสาขีาวิิชามีูน�อยมูากั	
และหวัิหน�าสาขีาวิิชามูกีัารประชุมูกัับฝ่า่ยบริหารทุกัสปัดาหใ์นลักัษณ์ะรบัขี�อมูล้
ขี่าวิสารมูาบอกัคร้อีกัต่อหนึ�ง	 และมูักัพ้ดกัันเร้�องปัญหาประจำาวัิน	 เช่น	 เร้�อง
ปญัหาควิามูประพฤติขีองนกััเรียน	

ที�ชัดเจนอีกัอย่างหนึ�งค้อ	 กิัจกัรรมูเชิงพัฒนาที�เคยมูีในอดีต	 เช่น		
กัารทบทวินงานประจำาปเ่พ้�อหาประเด็นที�ต�องพฒันา	ได�หายไป	เพราะไมูมู่เีวิลา	
โดนงานที�เปน็ปญัหาเร่งด่วินเอาเวิลาไปหมูด	คร้ทั�งสองคนอึดอัดใจที�ไมูมู่โีอกัาส
ได�ทำาตามูปณ์ิธิานควิามูมูุง่มูั�นส่วินตัวิขีองตน	
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เมู้�อหลักัสต้รใหมู	่Curriculum	for	Excellence	เขี�ามูา	ไมูมู่กีัารจัดประชุมู
เสวินาหาคุณ์ค่าขีองหลักัส้ตรใหมู่นี�	 โดยที�คร้บอกัว่ิาหากัคร้มูีแนวิคิดใหมู่ๆ	 ก็ั
ต�องเสนอขีึ�นไปตามูลำาดับขีั�น	มูมุูมูองขีองคร้เร้�องปฏิิสัมูพันธิภ์ายในโรงเรียนนี�	
สนบัสนนุโดยวิาทกัรรมูขีองผู้้�บริหารที�ได�จากักัารสัมูภาษณ์์และตีควิามูลึกัๆ	

ทีมูวิิจัยสรุปว่ิา	คร้ทั�งสองขีองโรงเรยีนมูธัิยมูชายเขีามูมีูติิด�านกัารสั�งสมู
ประสบกัารณ์์	 และด�านกัารมูองหร้อคาดกัารณ์์ไปในอนาคต	ขีองควิามูเป็น	
ผู้้�ก่ัอกัาร	แต่ไมูส่ามูารถแสดงควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารได�	เพราะมูติิด�านกัารตัดสินใจ
ลงมูอ้ปฏิิบัติ	ถ้กัปดิกัั�นโดยปฏิิสัมูพันธิที์�ไมูเ่อ้�อ	

โรูงเรูยีนมัธยมรูมิทุะเลสาบั

บรรยากัาศกัารตอบสนองขีองคร้และผู้้�บริหารขีองโรงเรียนมูัธิยมู	
ริมูทะเลสาบ	แตกัต่างจากัที�โรงเรียนมูัธิยมูชายเขีาอย่างสิ�นเชิง	 ที�นี�ทั�งคร้และ	
ผู้้�บรหิารมูคีวิามูกัระต้อรอ้ร�น	และควิามูมูั�นใจที�จะนำาหลักัสต้รใหมู	่Curriculum	
for	Excellence	มูาใช�ประโยชน	์

ที�มูาขีองควิามูเป็นคร้ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้ในโรงเรียนนี�	 ตีควิามูได�จากั	
คำาบอกัเล่าขีองคร้ที�สะท�อนวัิฒนธิรรมูส่งเสริมูนวัิตกัรรมู	 และกัารกัล�าเสี�ยง	
กัล�าลอง	 รวิมูทั�งวัิฒนธิรรมูขีองกัารแลกัเปลี�ยน	 โดยคำาบอกัเล่าขีองผู้้�บริหารก็ั
ช่วิยย้นยันว่ิาเมู้�อมูีกัารลองริเริ�มูสร�างสรรค์ใหมู่ๆ	แต่ล�มูเหลวิ	คร้ไมู่ถ้กัตำาหนิ
หร้อลงโทษ	แต่ได�รับกัารสนบัสนนุให�ลองใหมู	่

คร้เล่าว่ิา	ผู้้�บรหิารไมูท่ำาตัวิเปน็ผู้้�บงัคับบญัชา	แต่ทำาตัวิเปน็เพ้�อนร่วิมูงาน	
และเปน็คร้คนหนึ�ง	สะท�อน	“วัิฒนธิรรมูเพ้�อนร่วิมูงาน”	(Collegial	Culture)	
ในโรงเรียนนี�	ตรงนี�ต�องทำาควิามูเขี�าใจให�ดี	เพราะจริงๆ	แล�วิผู้้�บริหารในโรงเรียน
มูธัิยมูชายเขีาก็ัเปน็คนที�เขี�าถึงง่าย	และให�กัารสนับสนนุในฐานะเพ้�อนร่วิมูงาน	
และมูีจิตวิิญญาณ์ที�เห็นแก่ันักัเรียน	ควิามูแตกัต่างอย้่ที�โครงสร�างทางสังคมู	
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ขีองโรงเรยีน	โดยที�จุดเด่นขีองโรงเรยีนมูธัิยมูริมูทะเลสาบค้อ	(1)	ควิามูสัมูพันธิ์
ที�ไมูเ่ปน็ทางกัารในสาขีาวิิชา	และระหว่ิางสาขีาวิิชา	ก่ัอให�เกิัดควิามูไวิ�วิางใจต่อกััน
ในระดับส้งมูากั	 (2)	 ฝ่่ายบริหารจงใจสร�างควิามูสัมูพันธิ์แบบเอ้�อเฟั้� อต่อกััน
ระหว่ิางผู้้�บริหารกัับคร้	 ระหว่ิางคร้กัับคร้	 ระหว่ิางคร้กัับนกััเรียน	และระหว่ิาง
นกััเรียนด�วิยกััน	

จุดแขี็งอีกัอย่างหนึ�งค้อระบบเขี�าสังเกัตชั�นเรียนซึุ้�งกัันและกััน	 (Peer	
Observation)	เพ้�อช่วิยให�ขี�อสงัเกัตปอ้นกัลับให�เพ้�อนคร้พฒันากัารสอนขีึ�นไป
เร้�อยๆ	ที�มูกีัารรเิริ�มูกัันขึี�นเองในหมู้ค่ร้เมู้�อประมูาณ์	5	ป	่มูาแล�วิ	มูคีวิามูเขี�มูแขีง็
ขีึ�นเร้�อยๆ	และผู้้�บริหารก็ัเขี�าร่วิมูด�วิย	 ในขีณ์ะที�ระบบนี�อ่อนแอลงในโรงเรียน
มูธัิยมูชายเขีา	จนแทบไมูมู่เีลยในช่วิงขีองกัารวิิจัย	

อีกัจุดแขี็งหนึ�งค้อควิามูสัมูพันธิกั์ับภายนอกัโรงเรียน	กัารที�มูคีร้ออกัไป
ทำางานเชงิพฒันาบางเร้�องขีองกัารศกึัษาร่วิมูกัับองค์กัรภายนอกั	ทำาให�คร้เหล่านั�น
นำาเอาควิามูร้�ควิามูเขี�าใจใหมู่ๆ	 กัลับมูาแลกัเปลี�ยนแก่ัเพ้�อนคร้ในโรงเรียน		
ผู้มูตีควิามูว่ิา	เปน็กัารช่วิยส่งเสริมู	Growth	Mindset	ภายในโรงเรียนด�วิย	
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สรปุ

สาระในตอนนี�	 ชี�ให�เห็นอิทธิิพลขีองควิามูสัมูพันธิ์กัับภาคส่วินต่างๆ		
ที�มูีต่อควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	 โดยที�มูิติขีองควิามูสัมูพันธิ์ทั�งด�านคุณ์ภาพ	
และควิามูกัวิ�างขีวิางขีองควิามูสัมูพันธิ์มูีควิามูสำาคัญ	 เป็นมูิติเชิงโครงสร�าง	
ขีองระบบนิเวิศที�ส่งผู้ลต่อควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	 โดยลักัษณ์ะขีองควิามู
สัมูพันธิ์ที�เอ้�อค้อ	ควิามูสัมูพันธิ์แบบไมู่เป็นทางกัาร	และเป็นแนวิราบ	 ที�ช่วิย
สร�างควิามูไวิ�วิางใจกััน	มูีควิามูสัมูพันธิแ์บบเผู้้�อแผู้่ช่วิยเหล้อเก้ั�อกั้ลกััน	มูีกัาร
สร�างวิงเสวินาเพ้�อเปิดช่องให�สมูาชิกัได�มูีโอกัาสฝ่ึกัและลองควิามูสร�างสรรค์
ขีองตน	ส้่ควิามูสร�างสรรค์รวิมูหมู้่
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“มิูติขีองความูสัมูพัันิธิทั์�งด�านิคณุิภาพัและ
ความูกัว�างขีวางขีองความูสัมูพัันิธิ ์มีูความูสำาคัญ

เปน็ิมิูติเชังิโครงสร�างขีองระบบนิิเวศ
ที�ส�งผู้ลต�อความูเปน็ิผูู้�กั�อกัารขีองครู
โดยลักัษณิะขีองความูสัมูพัันิธิที์�เอื�อ
คือความูสัมูพัันิธิแ์บบไมู�เปน็ิทางกัาร

และเปน็ิแนิวราบ”
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ลัที่ธบ่ิัชื่�
ผู้ลง�นำ

7
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“ลัทธิบูิชัาผู้ลงานิ ผู้ลักัดันิให่�ครกูัลายเปน็ิ
ผูู้�ส�งมูอบผู้ลงานิตามูห่ลักัสูตร

และผู้ลิตสถิ่ติแสดงผู้ลงานิ
แทนิที�จะทำาห่นิ�าที�เปน็ิผูู้�พััฒนิาห่ลักัสูตร

เปน็ิครทีู�รบัผิู้ดชัอบ และเปน็ิผูู้�นิำา
กัารเปลี�ยนิแปลง”
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บันทึกัชุด	เอ้ื้�อื้ระบบนิิเวศ เพื่้�อื้ครูเป็็นิผูู้�ก่่อื้ก่าร	นี�	 ตีควิามู	(ไมูใ่ช่แปล)	จากัหนงัส้อ	
Teacher	Agency	 :	 An	Ecological	Approach	 (2015)	 เพ้�อหนุนกัารดำาเนินกัารหลักัส้ตร	
ฐานสมูรรถนะขีองไทย	ให�เปน็หลักัส้ตรที�มูคีร้เปน็	“ผู้้�ร่วิมูสร�าง”	(Co-creator)	โดยขีอยำาว่ิา	
ผู้มูเขีียนบันทึกัชุดนี�แบบตีควิามูสุดๆ	 ในหลายส่วินได�เสนอมูุมูมูองขีองตนเองลงไปด�วิย		
ท่านผู้้�อ่านจึงพึงอ่านอย่างมูวิีิจารณ์ญาณ์	อย่าเช้�อโดยง่าย

บันทึกัที�	7	นี�	ตีควิามูจากับทที�	5	Performativity	and	Teacher	Agency	

ระบบกัารศึกัษารับเอาลัทธิิบ้ชาผู้ลงาน	 (Performativity)	 ไปจากั	
กัารบริหารงานภาครัฐ	 ซุ้ึ�งรับไปจากัวิงกัารธุิรกิัจอีกัต่อหนึ�ง	 ตามูแนวิทาง	
กัารจัดกัารสมูัยใหมู่	 ขีองลัทธิิเสรีนิยมูใหมู่	 (Neo-liberalism)	หร้อทุนนิยมู		
ที�เน�นผู้ลประกัอบกัารเหน้อสิ�งอ้�นใด	 ลัทธิินี�ให�คุณ์ค่าต่อเร้�อง	ควิามูคุ�มูค่าเงิน	
กัลไกัตลาด	ควิามูรับผู้ิดรับชอบ	 (Accountability)	 และควิามูเป็นอิสระขีอง
โรงเรียน	 เท่ากัับเกิัดกัารเปลี�ยนพลังอำานาจจากัโรงเรียนมูีอำานาจภายในตน		
ไปส้่หนว่ิยงานภายนอกัมูอีำานาจเหนอ้โรงเรียน	โรงเรียนต�องทำาตามูแนวิทางที�
หนว่ิยงานภายนอกักัำาหนด	

บันทึกัตอนนี�มูุ่งทำาควิามูเขี�าใจว่ิาลัทธิิบ้ชาผู้ลงานส่งผู้ลต่อควิามูเป็น	
ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้อย่างไร	 โดยศาสตราจารย์	Mark	 Priestley	 ผู้้�เขีียนหนังส้อ	
Teacher	Agency	อธิิบายว่ิา	 ลัทธิิบ้ชาผู้ลงานน่าจะมูีผู้ลต่อ	พลังที�มูีอิทธิิพล	
ต่อควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้ทั�ง	 3	มูิติ	 ค้อ	 (1)	พลังแห่งอดีต	หร้อกัารสั�งสมู
ประสบกัารณ์์และกัารเรียนร้�จากักัารปฏิิบัติงานที�ผู้่านมูาขีองคร้	 (Iterational	
Dimension)	ดังผู้ลงานวิิจัยที�บอกัว่ิาคร้ที�คุ�นเคยกัับระบบหลกััสต้รเก่ัา	(หลักัสต้ร
แหง่ชาติ	5	-	14	ที�เน�นกัารทดสอบผู้ลลัพธิก์ัารเรยีนร้�ด�วิยกัารทดสอบมูาตรฐาน	
เมู้�อเปลี�ยนมูาใช�หลักัส้ตรใหมู่	 Curriculum	 for	 Excellence	 ที�ให�ควิามูเป็น	
อิสระมูากักัว่ิา	 คร้เหล่านั�นยังคงปฏิิบัติตามูแบบเดิมู)	 (2)	พลังแห่งปัจจุบัน		
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หร้อกัารตัดสินใจลงมู้อปฏิิบัติหร้อไมู่ปฏิิบัติขีองคร้	ณ์	 จุดขีองกัารดำาเนินกัาร	
(Practical-evaluative	Dimension)	 ในสภาพที�โรงเรียนถ้กักัำาหนดผู้ลงาน	
จากัภายนอกั	กัารตัดสินใจขีึ�นกัับปจัจัยภายนอกั	ไมูข่ีึ�นอย้่กัับคร้	และ	(3)	พลัง
จากัอนาคต	 หร้อกัารมูองหร้อคาดกัารณ์์ไปในอนาคตขีองคร้	 (Projective	
Dimension)	 ซุ้ึ�งหมูายถึงควิามูหมูายขีองโรงเรียน	 ว่ิาโรงเรียนมูีไวิ�เพ้�ออะไร		
ค้อถ้กัลดทอนลงเป็นเพียงเพ้�อทำางานให�ได�ผู้ลงานตามูที�มูีผู้้�กัำาหนดให�	 ทำาให�	
คร้เพียงแค่สอนเพ้�อสอบ	และบางครั�งคร้ก็ัโกังผู้ลงานเอาด้�อๆ	

เท่ากัับลัทธิบ้ิชาผู้ลงาน	สร�างนสิัยขีี�โกัง	หร้อไมูสุ่จริตให�แก่ัคร้	ยิ�งมูกีัาร
ตรวิจสอบติดตามูผู้ลมูากั	คร้ยิ�งเชี�ยวิชาญกัารโกัง	

เขีาบอกัว่ิาลัทธิิบ้ชาผู้ลงานขีองอังกัฤษกัับขีองสก็ัอตแลนด์ต่างกััน		
ขีองอังกัฤษเน�นกัลไกัตลาดและกัารกัระจายอำานาจ	ส่วินขีองสก็ัอตแลนด์เน�น
โครงสร�างบังคับบัญชาเป็นชั�นๆ	 แต่ไมู่เคร่งครัดเร้�องควิามูรับผู้ิดรับชอบ		
แปลกัมูากัที�ลัทธิิบ้ชาผู้ลงานถ้กัวิิพากัษ์วิิจารณ์์มูากัในวิงกัารวิิชากัารขีอง	
ต่างประเทศ	แต่ไมูมู่กีัารยกัขึี�นมูาถกัเถียงเลยในประเทศไทย	วิงกัารวิิชากัารไทย
ยอมูสยบต่ออำานาจเหน้ออย่างไมู่ตั�งขี�อสงสัยในเร้�องผู้ลดีหร้อผู้ลร�ายต่อสังคมู
ภาพรวิมู	

ลัที่ธบ่ิัชื่�ผู้ลง�นำ, วชิื่�ชื่พ่ั, และคำว�มเปน็ำผู่้�ก�อก�ร

มูผีู้้�เขียีนรายงานทางวิิชากัารตีพมิูพไ์วิ�ตั�ง	20	ปมู่าแล�วิ	(Michael	Apple,	
2001)	 ว่ิา	 ระบบโรงเรียนทั�วิโลกัได�เปลี�ยนจุดเน�น	 จากัมูุ่งสนองควิามูจำาเป็น	
ขีองเด็กั	 ไปมูุ่งสร�างผู้ลลัพธิ์กัารเรียนร้�	 และจากักัารที�โรงเรียนทำาเพ้�อเด็กั		
กัลายเปน็เด็กัทำาเพ้�อโรงเรียน	สะท�อนวัิฒนธิรรมูหร้อลัทธิบ้ิชาผู้ลงาน	ผู้มูอ่าน
หนงัสอ้ตอนนี�แล�วิสะท�อนคิดว่ิา		สภาพนี�เปน็จริงสำาหรบัระบบกัารศกึัษาไทยด�วิย	
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สภาพดังกัล่าวิบีบบังคับให�คร้ต�องหาทางทำาให�นกััเรียนทำาเกัรดให�สง้เพ้�อรักัษา
ช้�อเสียงขีองโรงเรียน	ซุ้ึ�งในสภาพไทยผู้มูคิดว่ิา	โรงเรียนที�ผู้ลกัารเรียนตำา	ใช�วิิธิี
สร�างช้�อเสียงโดยฝ่กึัให�นกััเรียนเก่ังๆ	สองสามูคน	ไปแขี่งขีันชิงรางวัิลชนะเลิศ
ในเร้�องใดเร้�องหนึ�ง	เอาไวิ�ประชาสัมูพันธิ	์

ลัทธิบ้ิชาผู้ลงาน	ผู้ลักัดันให�คร้กัลายเป็นผู้้�ส่งมูอบผู้ลงานตามูหลักัส้ตร	
และผู้ลิตสถิติแสดงผู้ลงาน	แทนที�จะทำาหน�าที�เป็นผู้้�พัฒนาหลักัส้ตร	เป็นคร้ที�
รับผู้ิดชอบ	และเป็นผู้้�นำากัารเปลี�ยนแปลง	เท่ากัับลัทธิบ้ิชาผู้ลงานสร�างควิามู
เส้�อมูให�แก่ัวิิชาชีพคร้	 มูีส่วินผู้ลักัดันให�คร้จำานวินหนึ�งเป็นนักัเล่นเกัมู	 ค้อ	
เล่นเกัมูผู้ลงาน	 ที�เป็นผู้ลงานหลอกัๆ	 ไมู่ใช่ผู้ลงานที�เป็นคุณ์ค่าแท�จริงขีองคร้
และกัารศึกัษา	ส่งผู้ลต่อเน้�องให�คร้ร้�สึกัไมู่มูั�นใจตนเอง	หวัิ�นไหวิในคุณ์ค่าขีอง
ตนเอง	 และเล่นเกัมูคุณ์ค่าหลอกัๆ	ขีองตนเองและกัารศึกัษา	 และที�ร�ายค้อ	
ในบางกัรณี์นำาไปส้่ควิามูไมู่ซุ้้�อสัตย์ในกัารแสดงผู้ลงานขีองตน	

อย่างไรก็ัตามู	 ในช่วิงเวิลาที�หนังส้อ	 Teacher	 Agency	 ออกัเผู้ยแพร่		
มูีกัระแสใหมู่เกิัดขีึ�น	 ค้อกัระแสวิิชาชีพนิยมู	 (Professionalism)	 ในวิงกัาร
นโยบายสาธิารณ์ะ	เน�นบทบาทขีองผู้้�ประกัอบวิิชาชพีในกัารดำาเนนิกัารนโยบาย
สาธิารณ์ะ	 ดังกัรณ์ีที�หลักัส้ตร	 Curriculum	 for	 Excellence	 ต�องกัารให�คร้	
ทำาหน�าที�เปน็ผู้้�นำากัารเปลี�ยนแปลงหลักัส้ตร	

ลัทธิิบ้ชาผู้ลงานเน�นควิบคุมูผู้ลลัพธิ์	 (Output	Regulation)	 ขีองกัาร
ปฏิิบติังาน	โดยหลักัสต้ร	National	Curriculum	(1989)	ขีองอังกัฤษเน�นควิบคมุู
ปจัจัยนำาเขี�า	(Input	Regulation)	เขีาบอกัว่ิากัารควิบคุมูผู้ลลัพธิม์ูผีู้ลลดทอน
ควิามูเป็นอิสระขีองคร้มูากักัว่ิากัารควิบคุมูปัจจัยนำาเขี�า	 จึงน่าสนใจมูากัว่ิา	
เมู้�อลัทธิบ้ิชาผู้ลงานบรรจบกัับนโยบายให�คร้แสดงควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร	จะเกิัด
อะไรขีึ�น	
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วิิชาชีพนิยมู	 (Professionalism)	หมูายถึง	สภาพที�ผู้้�ประกัอบวิิชาชีพ
ควิบคุมูกัารปฏิิบัติงานขีองตนเอง	มูากักัว่ิาควิบคุมูโดยผู้้�บริโภคในตลาด	หร้อ
โดยหน่วิยงานกัลางขีองรัฐหร้อบริษัท	ซุ้ึ�งสภาพจริงในปัจจุบันไมูมู่วิีิชาชีพนยิมู
แบบสดุขีั�วิดังกัล่าวิ	แต่ต�องมูสีมูดุลระหว่ิาง	4	ฝ่า่ยค้อ	วิงกัารวิิชาชพี	ผู้้�ใช�บรกิัาร	
รัฐ	และนายจ�าง	โดยที�ปฏิิสัมูพันธิร์ะหว่ิาง	4	ฝ่า่ยนี�	มูพีลวัิตอย้่ตลอดเวิลา	

ในสก็ัอตแลนด์	วิิชาชพีคร้ถ้อเปน็แนวิหน�าขีองกัารปฏิิร้ปบรกิัารภาครัฐ	
โดยรัฐบาลระบุนโยบายว่ิา	“เปน็บริกัารที�สนองควิามูต�องกัารขีองบุคคลและชุมูชน	
เน�นพัฒนาผู้ลลัพธิ์	 และต�องคำานึงถึงขี�อจำากััดขีองงบประมูาณ์”	สะท�อนว่ิา		
คร้ต�องทำาหน�าที�ตัดสินใจในสถานกัารณ์์ที�ซุ้ับซุ้�อนขีองมูนุษย์	 ซุ้ึ�งก็ัค้อต�องใช�
ควิามูเปน็คร้ผู้้�ก่ัอกัารนั�นเอง	

ซุ้ึ�งหมูายควิามูว่ิา	 คร้ต�องทำาหน�าที�ตัดสินใจในสถานกัารณ์์แวิดล�อมู	
ที�ไมู่เอ้�อต่อควิามูเป็นตัวิขีองตัวิเองขีองคร้	 เพราะระบบรัฐดำาเนินตามูแนวิ	
เสรนียิมูใหมู	่ผู้้�ใช�บรกิัารกัลายเปน็ลก้ัค�า	และรฐัเปลี�ยนบทบาทจากัผู้้�ให�บรกิัาร
ไปเป็นผู้้�กัำากัับหร้อตรวิจสอบ	และควิบคุมูคุณ์ภาพ	รวิมูทั�งระบบรับผิู้ดรับชอบ
ก็ัเปลี�ยนไป	คร้อย้ใ่นสภาพที�ถก้ักัำากัับโดยปจัจัยภายนอกัหลากัหลายมูติิ	กัำากัับ
ปัจจัยนำาเขี�าโดยหลักัส้ตรที�กัำาหนดรายละเอียดยิบ	กัำากัับผู้ลลัพธิโ์ดยมูีเป้าให�
ต�องบรรลุ	 มูีกัารตรวิจสอบโดยศึกัษานิเทศก์ั	 รวิมูทั�งต�องเขี�ารับกัารพัฒนา	
ทักัษะวิิชาชีพ	

บรรยากัาศเปลี�ยนจากั	กัารทำางานแบบเปน็หุ�นส่วิน	เปน็เพ้�อนร่วิมูงาน	
มูีสิทธิิใช�ดุลยพินิจ	 และได�รับควิามูไวิ�วิางใจ	 ไปเป็นระบบกัารจัดกัาร	 ระบบ
ราชกัาร	กัำากัับมูาตรฐาน	ประเมูนิ	และทบทวินผู้ลงาน	ซุ้ึ�งเปน็ระบบนเิวิศขีอง
ลัทธิิบ้ชาผู้ลงาน	ซุ้ึ�งลิดรอนควิามูเป็นตัวิขีองตัวิเอง	หร้อควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร		
ขีองคร้	
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มูีผู้้�เสนอว่ิา	 ลัทธิบ้ิชาผู้ลงานในโรงเรียน	ประกัอบด�วิย	3	 ส่วินที�ถักัทอ	
เขี�าด�วิยกัันค้อ	 (1)	 วัิฒนธิรรมูกัำาหนดเป้าและตรวิจสอบ	 โดยใช�ตัวิเลขีสถิติ		
(2)	เน�นกัลไกัตรวิจสอบกัารดำาเนนิกัาร	(3)	เน�นกัลไกัตลาด	โดยเปดิเผู้ยขี�อมูล้
ให�ผู้้�ปกัครองนกััเรียนเล้อกัโรงเรียนให�บุตรหลานได�	

ในลัทธิบ้ิชาผู้ลงาน	เคร้�องมูอ้สำาคัญค้อตัวิชี�วัิดผู้ลงาน	ซุ้ึ�งในที�สดุกัลายเปน็
เปา้หมูายไปโดยปริยาย	ทำาให�คุณ์ค่าขีองกัารศกึัษาถ้กัลดทอนลงไป	กัลายเปน็
คร้และโรงเรียนทำางานเพ้�อตัวิชี�วัิด	ไมูไ่ด�ทำาเพ้�อนกััเรียน	คุณ์ค่าส่วินไหนที�ไมูมู่ี
ในตัวิชี�วัิดนกััเรียนก็ัมูแีนวิโน�มูจะไมูไ่ด�รับ	ลัทธิบ้ิชาผู้ลงานจึงเปน็มูายาที�ทำาให�
เกิัดกัารหลงผู้ดิ	หลงยึดสิ�งที�เปน็เคร้�องมูอ้	 (Means)	 ค้อตัวิชี�วัิดผู้ลงาน	 ว่ิาเปน็
เป้าหมูาย	 (End)	 โดยที�เป้าหมูายแท�จริงมูีควิามูซุ้ับซุ้�อน	 และมูีส่วินที�เป็น
นามูธิรรมู	ตัวิชี�วัิดลดทอนลงเหล้อเฉพาะเปา้หมูายร้ปธิรรมูที�วัิดได�ง่าย	กิัจกัาร
ที�มูคีุณ์ค่าส้งส่งอย่างกัารศกึัษา	จึงถ้กัลัทธิบ้ิชาผู้ลงานลดทอนคุณ์ค่าลงไป	คร้ก็ั
ถ้กัทำาให�กัลายเปน็เคร้�องจักัรผู้ลิตผู้ลงานตามูตัวิชี�วัิด	อย่างไร�จิตวิิญญาณ์	

ผู้มูขีอเสนอว่ิา	ขี�อวิิเคราะหด์�านลบในย่อหน�าบน	นา่จะเปน็เคร้�องเต้อนสติ
คร้และบุคลากัรกัารศึกัษาไทย	 ให�ไมู่หลงถ้กัครอบงำาโดยลัทธิิบ้ชาผู้ลงาน		
คร้ต�องมูีสติปัญญาในลักัษณ์ะ	“เหมู้อนลิ�นง้อย้่ในปากัง้โดยไมู่ได�รับอันตราย
จากัเขีี�ยวิง้และพิษง้”	หากัคร้ร้�เท่าทัน	ก็ัจะสามูารถดำารงควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารได�	
แมู�ในระบบนิเวิศขีองลัทธิบ้ิชาผู้ลงาน	แต่ในภาพรวิมู	ย่อมูหนไีมูพ่�นที�ลัทธิบ้ิชา
ผู้ลงานจะลดทอนควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	

ที�จริงหนังส้อ	 Teacher	 Agency	 ยังส้�อสารควิามูชั�วิร�ายขีองลัทธิิบ้ชา	
ผู้ลงานอีกัมูากั	แต่ผู้มูคิดว่ิาที�ผู้มูสรุปมูาดังขี�อควิามูขี�างต�นนา่จะเพียงพอแล�วิ	
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ลัที่ธบ่ิัชื่�ผู้ลง�นำในำสก็อตแลนำด์

ลัทธิบ้ิชาผู้ลงานแพร่เขี�าไปในสก็ัอตแลนด์พร�อมูกัันกัับในอังกัฤษ	 โดย
รฐับาลมูนีโยบายเลิกัใช�กัารควิบคมุูปจัจัยนำาเขี�า	ในป	่1997	หนัไปควิบคมุูปจัจัย
ขีาออกัหร้อผู้ลลัพธิ์แทน	 โดยใช�นโยบายที�เรียกัว่ิา	Quality	 Improvement	
Initiative	ใช�กัลไกัขีองระบบรับผู้ดิรับชอบภายนอกั	ตามูแนวิลัทธิบ้ิชาผู้ลงาน
ค้อ	(1)	ประเมูนิโรงเรียนด�วิยผู้ลกัารสอบ	ที�เรียกัว่ิา	Summative	Evaluation	
(2)	เน�นกัลไกัตรวิจสอบภายนอกั	และ	(3)	กัลไกัตลาด	กัารแขี่งขีัน	ทั�งหมูดนั�น	
ใช�กัลไกัราชกัารเขี�าไปควิบคุมูให�ปฏิิบัติตามู	นำาส้่กัารสร�างผู้ลงานหลอกัๆ	และ
คดโกัง	

เพ้�อควิบคุมูปัจจัยขีาออกั	ปัจจัยที�	 1	 ค้อกัารวัิดผู้ลงาน	 ในขีณ์ะที�ใน
อังกัฤษ	มูกีัารจัดทำาตารางจัดระดับ	(League	Table)	โรงเรียน	อยา่งเปน็ทางกัาร	
สก็ัอตแลนด์ไมูมู่	ี แต่ก็ัมูภีาคเอกัชนจัดทำา	และมูผีู้ลต่อพฤติกัรรมูขีองโรงเรียน
อย่างมูากั	และมูผีู้ลลดทอนควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	

กัารควิบคุมูปจัจัยขีาออกั	ปจัจัยที�	2	ค้อระบบตรวิจสอบ	(Inspection)	
มูกีัารจัดทำาดัชนวัีิดควิามูสำาเรจ็	(Performance	Indicators)	และระบบประเมูนิ
ตนเอง	 รวิมูทั�งระบบตรวิจสอบเพ้�อพัฒนาคุณ์ภาพ	 (Quality	 Improvement	
Audit)	สำานักังานเขีตพ้�นที�กัารศึกัษาเปลี�ยนแนวิทางกัารทำาหน�าที�	 จากัหน�าที�
สนบัสนนุ	มูาเปน็ทำาหน�าที�ตรวิจสอบ	

ในสก็ัอตแลนด์กัารควิบคุมูปัจจัยขีาออกัปัจจัยที�	 3	 ค้อกัลไกัตลาด		
ไมู่ค่อยชัด	 เพราะมูีกัลไกัควิบคุมูจากัส่วินกัลางอย่างเขี�มูงวิด	ซุ้ึ�งก่ัอผู้ลร�ายต่อ
กัารสนองควิามูต�องกัารขีองนกััเรียนจำานวินหนึ�ง	
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ระบบกัารศึกัษาในสก็ัอตแลนด์มูีลักัษณ์ะพิเศษ	 3	 ประกัารค้อ		
(1)	กัารปฏิิบติัตามูกัฎีระเบียบ	(2)	กัารควิบคุมูจากัส่วินกัลาง	และ	(3)	กัารจัดกัาร
กัารเปลี�ยนแปลงแบบเส�นตรง	 (หมูายควิามูว่ิาไมู่คำานึงถึงควิามูซุ้ับซุ้�อนขีอง	
กัารศึกัษา)	 มูีกัารกัำาหนดตัวิชี�วัิดระดับคุณ์ภาพ	 และโรงเรียนต�องรายงาน	
ขี�อมู้ลหลักัฐานแสดงคุณ์ภาพขีองตน	นำาไปส้่ควิามูเสี�ยงขีองกัารสร�างขี�อมู้ล	
หลอกัๆ	ฟัังด้คุ�นๆ	นะครับ	

ลัที่ธบ่ิัชื่�ผู้ลง�นำกับัคำว�มเปน็ำผู่้�ก�อก�รของคำร่

อุดมูกัารณ์์ขีองกัารศึกัษาและควิามูเป็นคร้	มูีควิามูขัีดแย�งกัับลัทธิบ้ิชา
ผู้ลงานอย่างชัดเจน	ในอังกัฤษและสก็ัอตแลนด์มูกีัระแสคัดค�าน	หร้อเต้อนสติ	
ให�เห็นผู้ลร�ายขีองลัทธิิบ้ชาผู้ลงานในระบบกัารศึกัษา	น่าสนใจมูากัว่ิาวิงกัาร
วิิชากัารด�านกัารศกึัษาไทยไมูเ่คยศกึัษาเร้�องนี�ในบริบทไทยเลย	

วิิชาชีพคร้เป็นวิิชาชีพที�ต�องทำางานกัับควิามูซุ้ับซุ้�อน	 หร้อทำางานใน
สภาพที�มูีควิามูซุ้ับซุ้�อนส้ง	 คร้ต�องทำางานไปใคร่ครวิญสะท�อนคิดไป	 ซุ้ึ�ง
หมูายควิามูว่ิาต�องตั�งคำาถามูต่อสภาพที�ตนเผู้ชิญ	และต�องเขี�าไปมีูส่วินร่วิมู	
กัับกัารสร�างกัารเปลี�ยนแปลงขีองระบบกัารศกึัษา	ไปส้่กัารเรียนกัารสอนแบบ
สานเสวินา	(Dialogic	Pedagogies)	 เรียนร้�เชิงรุกั	(Active	Learning)	 จัดกัาร
เรียนร้�เฉพาะคน	 (Individualized	Learning)	และให�ผู้้�เรียนมูีอิสระ	หร้อเป็น	
ตัวิขีองตัวิเอง	 (Student	Autonomy)	 ลัทธิบ้ิชาผู้ลงานเปน็ตัวิปดิกัั�นกัารแสดง
บทบาทเหล่านี�	ทีมูวิิจัยในโครงกัาร	Teacher		Agency	and	Curriculum	Change	
จึงศกึัษาเร้�องลัทธิบ้ิชาผู้ลงานใน	3	โรงเรียนในโครงกัารวิิจัย	นำามูาเสนอ	
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ลัทุธิบูัชิาผู้ลงานในโรูงเรูยีนปัรูะถม

ที�จริงโรงเรียนประถมูในสก็ัอตแลนด์ได�ดำาเนินกัารตามูอุดมูกัารณ์์ขีอง
หลักัส้ตรใหมู่	 Curriculum	 for	Excellence	มูาเป็นเวิลานาน	 เป็นที�พ้ดกัันใน
สก็ัอตแลนด์ว่ิา	 “โรงเรียนประถมูสอนเด็กั	 โรงเรียนมูัธิยมูสอนวิิชา”	แต่เมู้�อ
หลักัส้ตรใหมู่มูาถึงโรงเรียนประถมูในเมู้อง	 คร้ทั�งสองคนในโครงกัารวิิจัย	
ส่ออากัารวิิตกั	 ไมู่มูั�นใจตนเอง	 ว่ิาจะดำาเนินกัารอย่างไร	 เพราะจริงๆ	 แล�วิ
หลักัส้ตรใหมูใ่ห�อิสระให�คร้คิดหลักัส้ตรเอง	และคิดวิิธิปีระเมูนิเอง	

คร้ทั�งสองคน	รวิมูทั�งผู้้�บริหาร	ยังคงยึดติดอย้่กัับหลักัส้ตรเก่ัา	ที�เน�นกัาร
ประเมูนิตรวิจสอบระดับผู้ลลัพธิก์ัารเรียนร้�ขีองนกััเรียนอย่างเคร่งครัด	ในเมู้�อ
หลักัส้ตรใหมู่ไมู่มูีเกัณ์ฑ์ประเมูินมูาให�ชัดๆ	 คร้ก็ัอึดอัด	 เพราะต�องคิดวิิธิ	ี
ประเมูินเอง	 สะท�อนระดับควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารตำา	 ที�สั�งสมูมูาจากัอิทธิิพลขีอง	
ลัทธิบ้ิชาผู้ลงานที�หลักัส้ตรเก่ัาบ่มูเพาะไวิ�	

ที�จริงโรงเรียนแหง่นี�	มูชี้�อเสียงว่ิาเปน็โรงเรียนคุณ์ภาพส้ง	แมู�จะรับเด็กั
มูาจากัพ้�นที�ที�พ่อแมู่มูีพ้�นฐานทางเศรษฐกิัจและสังคมูตำา	 และคร้ทั�งสองก็ัมูี
ควิามูมูุ่งมูั�นในอาชีพคร้	 เพ้�อมูุ่งสร�างควิามูเท่าเทียมู	ควิามูเป็นธิรรมูในสังคมู		
แกั�ปัญหาควิามูด�อยโอกัาส	และส่งเสริมูให�เกิัดกัารยกัฐานะในสังคมู	 รวิมูทั�ง	
คร้ทั�งสองมูคีวิามูมูุง่มูั�นที�จะทำางานเพ้�อนกััเรียนให�ดีที�สุด	

แต่ควิามูเคยชนิอย้กั่ับระบบนเิวิศขีองกัารทำางานเพ้�อสนองหนว่ิยเหนอ้	
หร้อแรงกัดดันจากัภายนอกัโรงเรียน	และวัิฒนธิรรมูเน�นผู้ลงาน	ทำาให�คร้ไมู่	
คุ�นเคยกัับกัารทำางานแบบคิดริเริ�มูสร�างสรรค์เอง	 เมู้�อหลักัส้ตรใหมู่เปิดทางให�	
ก็ัทำาไมูถ่ก้ัและกัังวิลใจ	นี�ค้อสภาพที�ลัทธิบ้ิชาผู้ลงานได�สร�างควิามูอ่อนแอในมูติิ
กัารเปน็ผู้้�ก่ัอกัารไวิ�ให�แก่ัคร้ที�เปน็คร้ดี	
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เพราะผู้้�บริหารโรงเรียนเป็นห่วิงเร้�องผู้ลกัารเรียนขีองนักัเรียน	 จึงนำา
เคร้�องมูอ้	InCAS	มูาใช�	ยิ�งมูผีู้ลให�คร้ต�องเสียเวิลาไปกัับกัารจัดกัารทดสอบ	และ
เปน็สภาพ	“สอนเพ้�อสอบ”	เขี�าไปอีกั	ซุ้ึ�งไมูต่รงกัับเปา้หมูายขีองหลักัส้ตรใหมู	่

อิทธิพิลขีองลัทธิบ้ิชาผู้ลงาน	ทำาให�ฝ่า่ยบริหารกัำากัับกัารทำางานขีองคร้
ด�วิยตารางกัารทำางาน	และกัารตรวิจสอบเขี�มูงวิด	แถมูสำานกัังานพ้�นที�กัารศกึัษา
ก็ัเขี�ามูาติดตามูตรวิจสอบ	ในลักัษณ์ะขีองกัารกัำากัับผู้ลลัพธิ	์(Output	Regulation)	
ทำาให�บรรยากัาศกัารทำางานอย้่ในสภาพที�มูคีวิามูไวิ�วิางใจตำาต่อคร้	ยิ�งลดทอน
หร้อปดิกัั�นควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	

ลัทุธิบูัชิาผู้ลงานในโรูงเรูยีนมัธยมสองแห่ง่

ได�กัล่าวิแล�วิว่ิาหลักัส้ตรใหมู่	Curriculum	for	Excellence	มีูแนวิโน�มูจะ
สอดคล�องกัับแนวิปฏิิบัติขีองโรงเรียนระดับประถมูศึกัษา	แต่โรงเรียนประถมู
ในโครงกัารวิิจัย	Teacher	Agency	and	Curriculum	Change	กัลับรวินเรจากั
กัารเขี�ามูาขีองหลักัสต้รใหมู	่เพราะคร้โดนลัทธิบ้ิชาผู้ลงานกัระทำา	จนควิามูเปน็
ผู้้�ก่ัอกัารมูรีะดับตำา	จึงนา่จะคาดกัันว่ิา	โรงเรยีนมูธัิยมูทั�งสองแหง่นา่จะยิ�งซุ้วิดเซุ้
หนักักัว่ิา	แต่ผู้ลกัารวิิจัยบอกัว่ิา	มูีอย้่โรงเรียนหนึ�งที�เป็นขี�อยกัเวิ�น	 เพราะคร้	
ในโรงเรียนแห่งนี�มูีปฏิิสัมูพันธิ์ที�แน่นแฟั้นต่อกััน	ทำาให�คร้มูีระดับควิามูเป็น	
ผู้้�ก่ัอกัารส้งมูากั	และร่วิมูกัันรับมูอ้หลักัส้ตรใหมูไ่ด�โดยง่าย	

หมูายควิามูว่ิา	ในโรงเรยีนแหง่นี�	ปฏิิสมัูพนัธิที์�แนน่แฟัน้ต่อกัันระหว่ิางคร้	
และระหว่ิางคร้กัับผู้้�บริหาร	ทำาให�อิทธิพิลขีองปฏิิสัมูพันธิ	์ และควิามูไวิ�วิางใจ	
ซุ้ึ�งกัันและกััน	เอาชนะอิทธิพิลขีองลัทธิผิู้ลงานได�	ในเร้�องกัารส่งผู้ลต่อกัารเปน็
ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	

สภาพขีองโรงเรียนชั�นมูัธิยมูในสก็ัอตแลนด์	 เน�นกัารสอนวิิชาสำาหรับ	
นำาไปสอบให�ได�คะแนนส้ง	 ช่วิยให�สถิติผู้ลงานขีองโรงเรียนดี	สาระในหนังส้อ	
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Teacher	 Agency	 สะท�อนภาพกัารศึกัษาขีองสก็ัอตแลนด์อย่างหมูดเปล้อกั		
เขีาบอกัว่ิา	 ในระดับมูัธิยมูศึกัษา	 พฤติกัรรมูขีองชั�นส้งกัว่ิาเป็นตัวิกัำาหนด
พฤติกัรรมูขีองชั�นตำากัว่ิา	 (Principle	 of	Downward	 Incrementalism)	 ค้อ	
กัารเรียนกัารสอนในชั�น	มู.	ต�น	(มู.	1	และ	2)	ถ้กักัำาหนดโดยควิามูต�องกัารขีอง
ชั�น	 มู.	ปลาย	 เพราะเด็กัต�องกัารเอาผู้ลกัารเรียนไปเล้อกัสายเรียนต่อในชั�น		
มู.	ปลาย	และโรงเรยีนมูกััให�นกััเรยีนเล้อกัสายตั�งแต่จบชั�น	มู.	1	ไมูใ่ชเ่ล้อกัตอน
จบชั�น	มู.	2	ด�วิยเหตุผู้ลว่ิา	ช่วิยให�เด็กัตั�งใจเรยีนและผู้ลกัารเรยีนดีขีึ�น	จะเหน็ว่ิา
ลัทธิบ้ิชาผู้ลงานมูอิีทธิพิลส้งมูากั	

คร้เคทแหง่โรงเรียนชายเขีา	กัล่าวิวิาทกัรรมูตอนหนึ�งว่ิา	โรงเรียนไมูน่า่
จะสง่นกััเรยีนที�ไมูพ่ร�อมูเขี�าสอบ	 เพราะจะทำาให�สถิติผู้ลงานขีองโรงเรยีนดไ้มูดี่	
สะท�อนวิิธิคิีดตามูวัิฒนธิรรมูบ้ชาผู้ลงาน	และผู้ลประโยชน์ขีองโรงเรียนมูาก่ัอน
ผู้ลประโยชนข์ีองนกััเรียน	

เร้�องที�ก่ัอควิามูอึดอัดแก่ัคร้มูากัค้อ	กัารตรวิจสอบ	 (Inspection)	ซุ้ึ�งใน
สก็ัอตแลนด์	กัารตรวิจสอบโรงเรยีนมู	ี3	ระดับ	ค้อระดับชาติ	ระดับพ้�นที�กัารศกึัษา	
และระดับภายในโรงเรยีน	ระบบตรวิจสอบภายในโรงเรยีนเรยีกัว่ิา	Observation	
และทำาโดยฝ่า่ยบรหิาร	 ในโรงเรยีนมูธัิยมูมูกีัารตรวิจสอบระดับสาขีาวิิชา	ทำาโดย
หวัิหน�าสาขีาวิิชา	

คร้ขีองโรงเรียนริมูทะเลสาบทั�งสองคนกัล่าวิตรงกัันว่ิา	คร้ไมู่ควิรต�อง	
เตรียมูตัวิรับกัารตรวิจสอบ	 ค้อผู้้�ตรวิจสอบอยากัมูาตรวิจเมู้�อไรก็ัมูาได�เลย	
เพราะห�องเรียนเป็นสถานที�เปิดอย่้แล�วิ	 เป็นท่าทีที�น่าช้�นชมูยิ�ง	 สะท�อนกัาร	
เปน็คร้ที�ทำางานจริง	จึงไมูคิ่ดเอาผัู้กัชีโรยหน�ารบักัารตรวิจสอบ	แต่คร้ซุ้้ซุ้านแห่ง
โรงเรียนริมูทะเลสาบบอกัว่ิา	 กัารตรวิจสอบขีองพ้�นที�กัารศึกัษาได�เปลี�ยนไป	
จากัเดิมูเป็นกัารตรวิจสอบเพ้�อสนับสนุนส่งเสริมู	 กัลายเป็นตรวิจสอบเพ้�อ
ควิบคุมู	 ไมูมู่กีัารให�คำาแนะนำาปอ้นกัลับเพ้�อกัารพัฒนา	 ที�ร�ายค้อผู้้�ตรวิจกัารณ์์
เหล่านี�ไมูร้่�จริง	ไมูไ่ด�ทำางานสอนมูานานหลายปแ่ล�วิ	
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หลักัสต้รใหมู	่Curriculum	for	Excellence	เน�นให�ควิามูเปน็อิสระแก่ัคร้	
จึงขีัดแย�งกัับวัิฒนธิรรมูบ้ชาผู้ลงาน	(Performativity)	อย่างจัง	ทำาให�คร้บอกัว่ิา
ตนชอบกัารให�อิสระ	แต่ก็ักัลัวิที�จะลงมูอ้ดำาเนนิกัารเพราะหว่ิงเร้�องกัารตรวิจสอบ
ที�ยังคงเดิมู	

สรปุ

เร้�องราวิทั�งหมูดนี�สะท�อนนโยบายที�ขีดักัันระหว่ิางหลักัสต้ร	Curriculum	
for	 Excellence	 กัับลัทธิบ้ิชาผู้ลงานและกัารตรวิจสอบ	 ก่ัอสภาพยากัลำาบากั	
แก่ัคร้	 ค้อคร้ต�องทำางานอย่้ภายใต�สองนโยบายที�ขีัดกัันเอง	 และเน้�องจากัคร้	
คุ�นกัับสภาพกัารทำางานแบบควิบคุมูสั�งกัารจากัส่วินกัลางภายใต�ลัทธิิผู้ลงาน	
มูานาน	20	ป	่จึงบั�นทอนควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารลงไป	ทำาให�ไมูก่ัล�าดำาเนนิกัารตามู
แนวิขีองหลักัส้ตรใหมู่	 สภาพนี�ไมู่รุนแรงในโรงเรียนริมูทะเลสาบ	 เพราะควิามู
สมัูพันธิแ์นวิราบระหว่ิางผู้้�บริหารกัับคร้	ก่ัอควิามูไวิ�วิางใจระหว่ิางกัันในกัลุมู่คร้
และผู้้�บรหิาร	ทำาให�คร้ในโรงเรยีนนี�แสดงพฤติกัรรมูและวิาทกัรรมูขีองผู้้�ก่ัอกัาร
ออกัมูา

“อทิธิพิัลขีองลัทธิบูิชัาผู้ลงานิ ทำาให่�ฝ่า่ยบรหิ่าร
กัำากัับกัารทำางานิขีองครดู�วยตารางกัารทำางานิ

และกัารตรวจสอบเขี�มูงวด แถ่มูสำานัิกังานิ
พืั�นิที�กัารศึกัษาก็ัเขี�ามูาติดตามูตรวจสอบในิลักัษณิะ

กัารกัำากัับผู้ลลัพัธิ ์(Output Regulation) ทำาให่�
บรรยากัาศกัารทำางานิอยู�ในิสภาพัที�มีูความูไว�วางใจตำา
ต�อคร ูยิ�งลดทอนิ ห่รอืปดิกัั�นิความูเปน็ิผูู้�กั�อกัารขีองคร”ู
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ก�รห่ล�อห่ลอมคำว�มเปน็ำ
ผู่้�ก�อก�ร โดยดำ�เนิำนำก�รท่ี่�
ปัจเจกบุัคำคำล วฒันำธรรม
และโคำรงสร��ง

8
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“ครถู่กูัระบบเรยีกัร�องให่�เปน็ิตัวขีองตัวเอง
ทำางานิอย�างรเิริ�มูสร�างสรรค ์โดยระบบไมู�ได�ห่าทาง

เปลี�ยนิแปลงระบบนิิเวศขีองกัารทำางานิขีองครู
ที�ครอบงำาครดู�วยลัทธิบูิชัาผู้ลงานิ ทำาให่�ครแูสดง

บทบาทผูู้�กั�อกัาร (Teacher Agency) ได�ยากั”
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บันทึกัชุด	เอ้ื้�อื้ระบบนิิเวศ เพื่้�อื้ครูเป็็นิผูู้�ก่่อื้ก่าร	นี�	 ตีควิามู	(ไมูใ่ช่แปล)	จากัหนงัส้อ	
Teacher	Agency	 :	 An	Ecological	Approach	 (2015)	 เพ้�อหนุนกัารดำาเนินกัารหลักัส้ตร	
ฐานสมูรรถนะขีองไทย	ให�เปน็หลักัส้ตรที�มูคีร้เปน็	“ผู้้�ร่วิมูสร�าง”	(Co-creator)	โดยขีอยำาว่ิา	
ผู้มูเขีียนบันทึกัชุดนี�แบบตีควิามูสุดๆ	 ในหลายส่วินได�เสนอมูุมูมูองขีองตนเองลงไปด�วิย		
ท่านผู้้�อ่านจึงพึงอ่านอย่างมูวิีิจารณ์ญาณ์	อย่าเช้�อโดยง่าย

บันทึกัที�	8	นี�	ตีควิามูจากับทที�	6	Individual,	Cultural	and	Structural	
Framings	of	Agency	

ตั�งแต่ต�น(คริสต)ศตวิรรษที�	 21	 เป็นต�นมูา	 เป็นกัระแสขีองกัารศึกัษา	
ทั�วิโลกั	 ว่ิาต�องส่งเสริมูให�คร้เป็นตัวิขีองตัวิเอง	หร้อเป็นอิสระ	มูากัขีึ�นในกัาร	
ทำาหน�าที�ทางวิิชาชีพ	ดังหลักัสต้ร	Curriculum	for	Excellence	ขีองสก็ัอตแลนด์
ระบุว่ิา	มูคีวิามูสำาคัญยิ�งที�คร้ต�องเปน็ผู้้�นำากัารเปลี�ยนแปลง	และมูบีทบาทสำาคัญ
ในกัารพัฒนาหลักัส้ตรขีองโรงเรียนที�ตนทำางาน	

ควิามูคาดหวัิงบทบาทคร้เช่นนั�นมูีปัญหา	 เพราะเป็นควิามูคาดหวัิงที�	
ขีัดแย�งกัับแนวิทางปฏิิบัติ	 ที�กัารควิบคุมูคร้ยังคงเขี�มูขี�นตามูแนวิเดิมู	 ที�ปฏิิบัติ
มูานานมูากั	 ค้อเขี�มูขี�นทั�งกัารควิบคุมูปัจจัยนำาเขี�า	 (Input	Regulation)	และ
ปจัจัยขีาออกั	(Output	Regulation)	ค้อผู้ลงาน

ปจัจัยนำาเขี�าค้อหลักัสต้ร	สก็ัอตแลนด์ใช�หลักัสต้รเก่ัาที�ระบุรายละเอียด
ที�ต�องปฏิิบัติอย่างเขี�มูขี�นมูาเป็นเวิลา	 20	 ป่	 เมู้�อประกัาศใช�หลักัส้ตรใหมู	่
Curriculum	for	Excellence	ในป	่2010	-	2011	ที�ให�อิสระแก่ัคร้ขีึ�นมูากั	คร้ก็ั
ยงัคงปฏิิบติัตามูแนวิเดิมู	เพราะไมูมู่กีัารแกั�ไขีเปลี�ยนแปลงกัารระบุปจัจัยขีาออกั	
ที�ระบุเน�นผู้ลลัพธิก์ัารเรียนร้�	และก่ัอตัวิเปน็ลัทธิบ้ิชาผู้ลงาน	(Performativity)	
ตามูกัระแสกัารบริหารงานภาคธุิรกิัจ	 และกัารบริหารงานภาครัฐขีองสังคมู	
ภาพใหญ่	ที�ผู้มูมูองว่ิาเปน็กัระแสโลกั	
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คร้จึงทำางานอย้่ในระบบที�มูีควิามูขีัดแย�งอย้่ในระบบเอง	 คร้ถ้กัระบบ
เรียกัร�องให�เป็นตัวิขีองตัวิเอง	ทำางานอย่างริเริ�มูสร�างสรรค์	 โดยระบบไมู่ได�	
หาทางเปลี�ยนแปลงระบบนิเวิศขีองกัารทำางานขีองคร้	 ที�ครอบงำาคร้ด�วิยลัทธิิ
บ้ชาผู้ลงาน	ทำาให�คร้แสดงบทบาทผู้้�ก่ัอกัาร	(Teacher	Agency)	ได�ยากั	

ยำาว่ิา	 เปน็ขี�อผู้ดิพลาดที�ระบบกัารศกึัษาหรอ้หลกััสต้รเรยีกัร�องควิามูเปน็
ผู้้�ก่ัอกัารจากัคร้	 โดยไมู่หนุนหร้อเอ้�อด�วิยกัารเปลี�ยนแปลงระบบนิเวิศในกัาร
ปฏิิบัติงานขีองคร้	ขี�อผู้ิดพลาดนี�มูาจากัควิามูเขี�าใจผู้ิด	 ว่ิาพฤติกัรรมูกัารเป็น	
ผู้้�ก่ัอกัารขีึ�นอย้กั่ับตัวิคร้เท่านั�น	 ในควิามูเป็นจริง	พฤติกัรรมูก่ัอกัารขีองคร้ขีึ�นกัับ		
2	ปจัจัย	ค้อปจัจัยด�านตัวิคร้	กัับปจัจัยด�านระบบนเิวิศในกัารทำางานขีองคร้	

หากัต�องกัารใช�พลังก่ัอกัารขีองคร้	 ต�องไมู่หลงพัฒนาตัวิคร้เท่านั�น		
ต�องดำาเนินกัารเปลี�ยนแปลงสภาพแวิดล�อมูหร้อระบบนิเวิศในกัารทำางาน		
(ที�หนงัส้อเรียกัว่ิา	Cultural	and	Structural	Dimension)	ให�เอ้�อต่อกัารทำางาน
ริเริ�มูสร�างสรรค์ไปพร�อมูๆ	กัันด�วิย	

ในบันทึกัตอนที�	8	นี�	มูุง่ตอบคำาถามู	3	ขี�อ	ค้อ	

1. ควิามเปั็นผูู้�ก่อการูของครููค่ออะไรู	 พิจารณ์าลักัษณ์ะด�านต่างๆ	
ขีองควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	ทั�งด�านบวิกั	และด�านลบ

2. ควิามเป็ันผูู้�ก่อการูของครููมทีุี�มาจากไห่น	หรอ้ถามูใหมูใ่ห�ชดัหรอ้
เจาะจงยิ�งขีึ�นว่ิา	ปจัจัยด�านบุคคล	วัิฒนธิรรมู	และโครงสร�าง	ที�เอ้�อต่อ
กัารบรรลคุวิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	มูอีะไรบ�าง	โดยทีมูวิิจัยตรวิจสอบ	
(1)	ควิามูเคยชนิขีองคร้	ซุ้ึ�งหมูายถึง	มูคีวิามูพยายามูดึงคร้ออกัจากั
ควิามูเคยชนิเดิมูๆ	แต่เปน็กัารยากัมูากัที�จะดึงเอาควิามูเคยชินเดิมูๆ	
ออกัจากัคร้	(2)	ควิามูขีัดแย�งระหว่ิางหลักัส้ตรใหมูที่�เปดิกัวิ�างมูากั
ขีึ�น	กัับวัิฒนธิรรมูตรวิจสอบที�ยังดำาเนนิต่อเน้�อง	(3)	วิาทกัรรมูและ
ควิามูสัมูพันธิที์�ช่วิยส่งเสริมูควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	
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3. ควิามเป็ันผูู้�ก่อการูของครููก่อผู้ลอะไรูไดี�บั�าง	 หร้อกัล่าวิใหมู่ว่ิา		
หากัโรงเรียนและนโยบายด�านหลักัส้ตรส่งเสริมูควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัาร
ขีองคร้	จะเกิัดผู้ลดีอะไรบ�าง	และควิามูเขี�าใจที�แจ่มูชัดขีึ�นเร้�องควิามู
เปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	จะก่ัอผู้ลพัฒนาโรงเรียนอย่างไรบ�าง	

ข�อคำ�นำพับั

ขี�อค�นพบที�ระบุในหนงัส้อ	มูทีี�มูาจากั	2	แหล่ง	ค้อ	จากัรายงานวิิจัยที�มูี
กัารเผู้ยแพร่มูาก่ัอน	 กัับจากัผู้ลงานวิิจัย	Teacher	Agency	and	Curriculum	
Change	ขีองทีมูผู้้�นพินธิห์นงัส้อ	Teacher	Agency	เอง	โดยขี�อค�นพบแรกัค้อ		
มูแีนวิคิดเร้�องควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัาร	2	แนวิ	ค้อ	(1)	แนวิสงัคมูวิิทยา	(Sociological	
View)	มูองว่ิาควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารมูาจากักัารหล่อหลอมูทางสังคมู	และ	(2)	แนวิ
นเิวิศวิิทยา	(Ecological	Approach)	ที�บอกัว่ิา	ควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารมูลัีกัษณ์ะ

• เป็ันปัรูากฏิการูณ์ทุี�ผูุ้ดีบัังเกิดี	 (Emergent	 Phenomenon)	 ซุ้ึ�ง
หมูายควิามูว่ิา	ไมูใ่ช่สิ�งที�บุคคลมู	ีแต่เปน็สิ�งที�บุคคลบรรลุ	และแสดง
พฤติกัรรมูออกัมูา	

• เกิดีจากปัฏิิสัมพัินธ์รูะห่ว่ิางคุณสมบััติภายในของบุัคคล และ
เง่�อนไขภายนอก	 ควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร	ณ์	 จุดหนึ�ง	 เหตุกัารณ์์หนึ�ง		
มูีควิามูจำาเพาะ	 เพราะเกิัดจากักัารบรรจบกัันขีอง	 3	 ปัจจัยค้อ		
(1)	แรงขีับดันขีองบุคคล	(2)	ทรัพยากัร	(หร้อทุน)	ที�มู	ีและ	(3)	บริบท	
หร้อสภาพแวิดล�อมู	ที�เอ้�อ	

• เป็ันสิ�งทุี�มมีติิดี�านเวิลา (Temporal) และควิามสัมพินัธ์ (Relational) 
ซุ้ึ�งหมูายควิามูว่ิา	 เป็นกัระบวินกัารเกัาะเกีั�ยวิทางสังคมูที�เกิัดขีึ�นใน	
ช่วิงเวิลายาวินาน	ที�มูคีวิามูจำาแหง่อดีต	มูคีวิามูมูุง่หมูายแหง่อนาคต	
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และมูกีัารปฏิิบัติ	ณ์	ปจัจุบันขีณ์ะ	ปจัจัยทั�งสามูนำาไปส้่กัารตีควิามูว่ิา	
ควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารเกิัดจากัพลังสามูที�เกัาะเกีั�ยวิกััน	 ค้อ	 (1)	 พลัง	
แหง่อดีตหร้อกัารปฏิิบัติซุ้ำาๆ	จนเปน็นสิัย	(Iterational	Dimension)	
(2)	พลังแหง่จินตนากัารไปในอนาคต	(Projective	Dimension)	และ	
(3)	พลังแห่งกัารตัดสินใจ	ณ์	ปัจจุบันขีณ์ะ	 (Practical-evaluative	
Dimension)	

ขี�อควิามูตอนนี�ในหนงัส้อ	Teacher	Agency	ทบทวินสาระในบทก่ัอนๆ	
อย่างย้ดยาวิ	ผู้มูจะสรุปมูาเพียงสั�นๆ	

•	 ทฤษฎีีสามูประสานขีองควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	 ประกัอบด�วิย		
(1)	 มูิติขีองกัารปฏิิบัติซุ้ำาๆ	 ในอดีต	 (Iterational)	 (2)	 มูิติด�าน
จินตนากัารไปในอนาคต	 (Projective)	 และ	 (3)	มูิติด�านกัารปฏิิบัติ	
และประเมูนิ	ณ์	ปจัจุบันขีณ์ะ	(Practical-evaluative)	

•	 ควิามูเช้�อและปณ์ิธิานควิามูมูุ่งมูั�นขีองคร้	 ที�สำาคัญ	 3	 ด�านค้อ	 (1)		
ควิามูเช้�อเกีั�ยวิกัับนกััเรียน	(2)	ควิามูเช้�อเกีั�ยวิกัับบทบาทขีองคร้	และ	
(3)	ควิามูเช้�อเร้�องเปา้หมูายสง้สง่	(Purpose)	ขีองกัารศกึัษา	สรุปได�ว่ิา	
คร้มูกััมูคีวิามูเช้�อหรอ้มูมุูมูองที�แคบ	และมูกััไมูก่ัล�าท�าทายอำานาจเหนอ้	

•	 ทรัพยากัรเชงิวิาทกัรรมูและคำาศพัท์ขีองคร้	มูคีวิามูแตกัต่างกัันทั�งด�าน
เน้�อหา	และด�านควิามูลึกัและเช้�อมูโยง	และควิามูสามูารถเช้�อมูโยง
ประเด็นแคบๆ	หร้อเฉพาะหน�าหร้อเป็นแฟัชั�นไปส้่ภาพใหญ่หร้อ
คุณ์ค่าที�กัวิ�างขีวิางหร้อลึกัซุ้ึ�งกัว่ิา	ควิามูแตกัต่างดังกัล่าวิมูผีู้ลมูาจากั
อายุ	 (Age	Effect)	 และรุ่น	 (Generation	Effect)	ทำาให�คร้กัลุ่มูที�มูี
ประสบกัารณ์์มูากักัว่ิาตีควิามูหลักัส้ตรใหมู่อย่างย้ดหยุ่นกัว่ิาและ	
นา่จะนำามูาสร�างคุณ์ประโยชนไ์ด�ดีกัว่ิา	
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•	 เคร้อขี่ายทางสังคมูขีองคร้	 เมู้�อศึกัษาที�กัลไกั	PLC	 -	 Professional	
Learning	Community	พบว่ิามูกััได�รับควิามูเอาใจใส่ในควิามูหมูาย
และเป้าหมูายที�แคบและต้�น	 และผู้มูขีอแถมูกัรณี์ประเทศไทยว่ิา		
มูกััทำากัันเปน็แฟัชั�นหรอ้ตามูคำาสั�ง	อยา่งไรก็ัตามูเมู้�อศกึัษาในช้�อขีอง
เคร้อข่ีายทางสังคมู	 หร้อปฏิิสัมูพันธิ์ขีองคร้และผู้้�บริหาร	พบว่ิา
ปฏิิสัมูพันธิ์ที�ดี	 ที�เป็นแนวิราบและสร�างควิามูไวิ�วิางใจระหว่ิางกััน		
มูีพลังมูากั	ทำาให�คร้ในโรงเรียนริมูทะเลสาบร่วิมูใจกัันดำาเนินกัาร	
ใช�ประโยชน์จากัหลักัส้ตรใหมู่	Curriculum	for	Excellence	แตกัต่าง
จากัอีกัสองโรงเรียน	

•	 แรงกัดดันจากัภายนอกั	 ในร้ปขีองกัลไกัควิามูรับผู้ิดรับชอบ	ซุ้ึ�งนำา	
ไปส้่วัิฒนธิรรมูบ้ชาผู้ลงาน	 (Performativity)	 ในโรงเรียน	 โดยมูี	
กัลไกัตรวิจสอบจากัภายนอกั	และระบบตรวิจสอบภายในโรงเรียน	
หล่อหลอมูคร้ให�ปฏิิบติัตามูกัฎีเกัณ์ฑ์กัติกัาและวิิธิกีัารที�ผู้้�อ้�นกัำาหนด	
ไมูคุ่�นกัับกัารคิดเองหรอ้รว่ิมูกัันคิด	ในลักัษณ์ะที�คร้เปน็ตัวิขีองตัวิเอง	
อย่างที�หลักัส้ตรใหมู	่Curriculum	for	Excellence	ต�องกัารให�ปฏิิบัติ	
เปา้หมูายเชิงคณุ์ค่าขีองคร้และโรงเรียนจึงเปลี�ยนไป	จากัเน�นทำาเพ้�อ
สนองนักัเรียน	 กัลายเป็นเน�นทำาเพ้�อสนองผู้ลงาน	 แทนที�จะสอน
นกััเรียน	กัลายเปน็สอนเพ้�อสอบ	

สรุปว่ิา	 หลักัฐานดังกัล่าวิบ่งชี�ชัดเจนว่ิา	 หากัจะให�หลักัส้ตรใหมู	่
Curriculum	for	Excellence	ขีองสก็ัอตแลนด์	ประสบควิามูสำาเร็จ	ต�องไมูห่ลง
ดำาเนินกัารพัฒนาขีีดควิามูสามูารถขีองคร้เพียงอย่างเดียวิ	 ต�องมูีมูาตรกัาร	
สร�างกัารเปลี�ยนแปลงเชิงระบบด�วิย	ซุ้ึ�งจะกัล่าวิถึงในตอนต่อไป	
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ห่ล�อห่ลอมคำว�มเปน็ำผู่้�ก�อก�รของคำร่

ได�กัล่าวิแล�วิในหลายบันทึกั	 ว่ิาควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารเป็นสิ�งผูุ้ดบังเกิัด	
จากัปฏิิสัมูพันธิ์ขีอง	2	ปัจจัยค้อ	 (1)	 บุคคล	 (ทักัษะ	ควิามูร้�	 ควิามูเช้�อ	 ฯลฯ)		
(2)	 เง้�อนไขี	 ซุ้ึ�งได�แก่ั	 วัิฒนธิรรมู	 โครงสร�าง	ทรัพยากัร	 และปัจจัยขัีดขีวิาง	
ปฏิิสมัูพนัธิข์ีองปจัจัยสองกัลุมู่	ที�แจงออกัเปน็ปจัจัยย่อยๆ	ได�มูากัมูายหลากัหลาย
นี�มูคีวิามูเปน็พลวัิตสง้มูากั	ทำาให�เกิัดคณุ์สมูบติัเฉพาะขีึ�นในแต่ละปจัจุบนัขีณ์ะ	
และหากัมูีสภาพพอเหมูาะ	พฤติกัรรมูควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารก็ัแสดง	 (ผูุ้ดบังเกิัด-
Emerge)	ออกัมูา	

ต่อไปเราจะพิจารณ์าปจัจัยที�หล่อหลอมู	หร้อปดิกัั�น	ควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัาร
ขีองคร้	

นโยบัายทุี�ผู้ิดีพิลาดี ทุี�เอาใจใส่เฉพิาะการูพิัฒนาขดีีควิามสามารูถ
ของครููเป็ันรูายคน 

หนังส้อ	 วิิเคราะห์ขี�อควิามูเสนอนโยบายกัารศึกัษาจากัหลากัหลาย
องค์กัรที�มูชี้�อเสียง	รวิมูทั�งจากัผู้ลงานวิิจัยเด่นๆ	และสรุปว่ิา	มูแีนวิโน�มูจะเน�น
ที�กัารพัฒนาคร้เปน็รายคนเพ้�อเปา้หมูายคุณ์ภาพกัารศกึัษา	น�อยมูากัที�ระบุว่ิา
ต�องพัฒนาตัวิแนวิทางกัารบริหารงานขีองระบบกัารศึกัษา	หร้อพัฒนาสภาพ
แวิดล�อมูในกัารทำางานขีองคร้	ควิบค้่ไปด�วิย	โดยหลุมูพรางสำาคัญค้อวิิธิคิีดเชิง
เส�นตรง	หร้อคิดชั�นเดียวิ	ไมูต่ระหนกััว่ิา	กัารศกึัษา	หร้อกัารเรียนร้�	เปน็เร้�องที�
ซุ้ับซุ้�อนยิ�ง	และระบบกัารศกึัษาก็ัซุ้ับซุ้�อนไมูแ่พ�กััน

ประเด็นสำาคัญยิ�งที�มูกััถก้ัละเลยค้อ	โรงเรียนมูไีวิ�เพ้�ออะไร	และกัารศึกัษา
สร�างคุณ์ค่าอะไรบ�างแก่ันกััเรียน	ส่วินใดที�กัารศกึัษาในปจัจุบันย่อหย่อน	
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ผู้มูตีควิามูว่ิา	 กัารพัฒนาคร้ที�เรียกัว่ิา	 Professional	 Development		
ที�ทำากัันในปัจจุบันนั�น	 เป็นกัารพัฒนาแบบแยกัส่วิน	 เน�นพัฒนาควิามูร้�และ
ทักัษะเชิงเทคนคิ	ไมูไ่ด�คำานงึถึงกัารพัฒนาคร้ทั�งคนในทุกัมูติิ	ที�เรามูกััพ้ดกัันว่ิา	
พฒันาทั�ง	3H	(Head,	Heart,	Hand)	หรอ้สมูยันี�ใช�คำาว่ิา	ASKV	(Attitude,	Skills,	
Knowledge,	Values)	 เราจึงเห็นว่ิา	 วิิญญาณ์คร้ขีองคนที�ประกัอบวิิชาชีพคร้
ถดถอยลงไป	และที�สำาคัญยิ�งขีาดมูิติในกัารส่งเสริมูให�คร้มูีส่วินร่วิมูกัันพัฒนา
ระบบกัารศึกัษา	โดยทำาหน�าที�นี�ผู้า่นกัารทำางานประจำาขีองคร้นั�นเอง	แล�วิมูกีัาร
ร่วิมูกัันสะท�อนคิด	 เพ้�อดำาเนินกัารพัฒนาระบบจากัหน่วิยย่อยไปส้่ระบบใหญ่
ขีองประเทศ	ที�เรียกัว่ิา	Bottom-up	Systems	Development	ขี�อควิามูในยอ่หน�า
นี�มูาจากัจินตนากัารขีองผู้มูทั�งหมูดจึงอาจมูขีี�อผู้ดิพลาดอย้่ด�วิย	

หากัระบบกัารศกึัษาไทยเอ้�อให�คร้ร่วิมูทำาหน�าที�พฒันาระบบ		ตามูแนวิทาง
ในย่อหน�าก่ัอน	คร้ไทยจะได�มูโีอกัาสพัฒนาควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารได�ส้งยิ�ง	

ขี�อสรุปสำาหรับหวัิขี�อย่อยนี�ค้อ	นโยบายที�ผู้ดิพลาด	เอาใจใส่เฉพาะกัาร
พัฒนาขีีดควิามูสามูารถขีองคร้เป็นรายคน	 ไมู่เอาใจใส่สภาพแวิดล�อมูในกัาร
ทำางานที�สง่เสรมิูและเปดิโอกัาสให�คร้ได�ทำางานอยา่งรเิริ�มูสร�างสรรค์ที�หน�างาน
ขีองตน	ทำาให�คร้มูโีอกัาสแสดงควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารได�น�อย	
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มิติดี�านปััจเจกบุัคคล วัิฒนธรูรูม และโครูงสรู�าง ของควิามเป็ัน 
ผูู้�ก่อการูของครูู

ขี�อควิามูในหนงัสอ้	Teacher	Agency	ตอนนี�นยิามู	“ควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัาร”	
(Agency)	 ไวิ�อย่างลึกัซุ้ึ�งมูากั	 โดยบอกัว่ิาคร้บรรลุควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารเมู้�อคร้	
มูีโอกัาสตัดสินใจเล้อกัทางเล้อกัหนึ�งจากัหลายทางเล้อกั	 ในสถานกัารณ์์ใด
สถานกัารณ์์หนึ�ง	 โดยมูีควิามูสามูารถตัดสินว่ิาทางเล้อกัใดเหมูาะสมูที�สุดต่อ	
เปา้หมูายส้งส่ง	 (Purpose)	ขีองกัารเปน็คร้	จะเหน็ว่ิาควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารจะถ้กั
จำากััดหากัทางเล้อกัถ้กัจำากััด	และหากัไมู่มูีทางเล้อกัเลย	ควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารก็ั
ไมูมู่โีอกัาสเกิัด	

เพ้�อให�เขี�าใจ	“ควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัาร”	ให�ลึกั	ต�องพิจารณ์า	เร้�องยากัๆ	สอง
ประเด็น

1.	 ควิามูแตกัต่างระหว่ิาง	ควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร	 (Agency)	 กัับ	กัารเป็น	
ตัวิขีองตัวิเอง	 (Autonomy)	 กัารเป็นตัวิขีองตัวิเองหมูายถึงมูีกัฎี	
ขี�อบังคับจากัหน่วิยเหน้อ	 หร้อจากัภายนอกั	 ให�ปฏิิบัติตามูน�อย	
สมูมูติว่ิากัระทรวิงศึกัษาธิิกัารยกัเลิกักัฎีเกัณ์ฑ์กัติกัาที�กัำาหนดให�
โรงเรียนปฏิิบัติตามูลงครึ�งหนึ�ง	 แต่คร้ก็ัยังปฏิิบัติตามูร้ปแบบเดิมู	
อยา่งนี�แสดงว่ิาคร้มูโีอกัาสเป็นตัวิขีองตัวิเองสง้ขีึ�นมูากั	แต่ไมูมู่คีวิามู
เปน็ผู้้�ก่ัอกัาร	ผู้มูตีควิามูว่ิา	กัารมูโีอกัาสเปน็ตัวิขีองตัวิเองเปดิโอกัาส
ให�คนได�แสดงพฤติกัรรมูผู้้�ก่ัอกัาร	แต่ก็ัจะมูีคนจำานวินหนึ�งที�ไมู่ใช�
โอกัาสนั�น	เขีาเหล่านั�นไมูใ่ช่ผู้้�ก่ัอกัาร	ในทางตรงกัันขี�ามู	ผู้มูได�เหน็
ตัวิอย่างบุคคลจริงที�เป็นขี�าราชกัารผู้้�ใหญ่ในกัระทรวิงศึกัษาธิกิัาร
ขีองไทย	ที�ไมูเ่คยพ้ดเลยแมู�แต่ครั�งเดียวิว่ิาเร้�องดีๆ	ที�ผู้้�ใหญ่ไปร่วิมู
กัันคิดนั�น	ติดกัฎีระเบียบหรอ้ขี�อจำากััดใดๆ	ท่านไปหาทางจัดกัารให�
มูกีัารดำาเนนิกัารได�ทุกัเร้�อง	นี�ค้อผู้้�ก่ัอกัารตัวิจริง	ที�หาทางออกัจากั
สภาพ	Autonomy	ตำาได�เสมูอ	
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2.	 ควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารดี	 กัับก่ัอกัารด�านไมู่ดี	 ควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารอาจ
ดำาเนินกัารเชิงสร�างสรรค์ก็ัได�	 หร้อเชิงทำาลายก็ัได�	 โดยทั�วิไปเมู้�อ	
พ้ดคำาว่ิาผู้้�ก่ัอกัารเราหมูายถึงก่ัอกัารเชิงสร�างสรรค์	 แต่หนังส้อก็ั	
ยกัตัวิอย่างคร้ที�แสดงควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร	 (สร�างสรรค์)	 ด�วิยกัาร	
หลีกัเลี�ยงขี�อกัำาหนดในหลักัส้ตร	 เพ้�อปกัป้องผู้ลประโยชน์ขีอง
นกััเรยีนที�ตนดแ้ล	ดังนั�นควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้จึงมูจุีดมูุง่หมูาย
ที�คณุ์ค่าและเป้าหมูายสง้ส่ง	(Purpose)	ขีองกัารศึกัษา	นี�ค้อมูติิด�าน
จินตนากัารไปในอนาคต	(Projective)	ขีองควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัาร	

เมู้�อกัล่าวิถึงเร้�องเป้าหมูายส้งส่ง	 (Purpose)	 ขีองกัารศึกัษา	หนังส้อ	
แจกัแจงเป้าหมูายไวิ�	 3	 มูิติ	 ค้อ	 (1)	 ด�านคุณ์วุิฒิ	 (Qualification)	 (2)	 ด�าน
พัฒนากัารเชิงสังคมู	(Socialization)	ซุ้ึ�งผู้มูขีอเพิ�มูเปน็	ด�านสังคมูและอารมูณ์์	
และ	(3)	ด�านควิามูเปน็มูนษุย์	(Person)	ที�มูคีวิามูคิดอิสระ	มูวิีิจารณ์ญาณ์และ
พฤติกัรรมูที�เป่� ยมูศลีธิรรมู	

โดยต�องไมู่ล้มูว่ิา	 เป้าหมูายที�ยิ�งใหญ่อย่างหนึ�งขีองกัารศึกัษาค้อกัาร
พัฒนาคนรุ่นใหมู่ให�มูีทั�งควิามูสัมูพันธิ์ยึดโยงกัับสังคมู	 และควิามูเป็นอิสระ	
ไมู่ยึดมูั�นอย้่กัับควิามูคิดหร้อพฤติกัรรมูเดิมูๆ	 ในสังคมู	 เป็นกัารพัฒนาสองขีั�วิ
ตรงกัันขี�ามูให�พัฒนาขีึ�นไปพร�อมูๆ	กััน	กัารศกึัษาต�องชว่ิยให�มูนษุยเ์ราได�พัฒนา
ยกัระดับขีั�วิตรงกัันขี�ามูเช่นนี�ขีึ�นไปในอีกัมูากัมูายหลากั	หลายมูติิ	ผู้มูตีควิามูว่ิา	
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กัารยกัระดับเช่นนี�	 เป็นกัารป้พ้�นฐานสำาหรับกัารพัฒนาควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร	
ต่อไปในอนาคต	

กัลับมูาที�คร้ทั�ง	 6	 คนในโครงกัารวิิจัย	 ทุกัคนแสดงอากัารขีองกัารถ้กั
ระบบนเิวิศขีองกัารทำางานลิดรอนควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารทั�งสิ�น	ระบบนเิวิศดังกัล่าวิ
มูีลักัษณ์ะ	 ให�ควิามูไวิ�วิางใจตำา	มูีกัารติดตามูตรวิจสอบพร�อมูทั�งกัดดันให�ต�อง	
มูผีู้ลงาน	ซุ้ึ�งมูกัันำาไปส้่กัารสร�างผู้ลงานปลอมูเพ้�อดำารงภาพพจนไ์วิ�	

ที่ำ�ไมจงึต�องก�รคำว�มเปน็ำผู่้�ก�อก�รของคำร่

นี�ค้อประเด็นคุณ์ค่าขีองควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	

คำาตอบค้อ	เพราะระบบกัารศกึัษาต�องเปน็	“ระบบที�ฉลาด”	(Intelligent	
System)	 จึงจะทำาหน�าที�จัดกัารศึกัษาในมูิติที�ลึกัและทรงคุณ์ค่าได�	 ในปัจจุบัน
ระบบกัารศกึัษาขีองสก็ัอตแลนด์มูสีภาพไปในทางที�ต้�นเขีนิ	และมูคีวิามูไมูส่จุรติ
ซุ้อ่นอย้	่ที�เปน็เช่นนี�ก็ัเพราะระบบไมู่สนใจบทบาทด�านควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	
ในกัารทำาหน�าที�รว่ิมูพฒันาหลักัสต้ร	รว่ิมูพฒันาระบบกัารศกึัษา	จากัจุดทำางาน
ขีองตน	ในลักัษณ์ะขีอง	“กัารพฒันาจากัล่างขีึ�นบน”	(Bottom-up	Development)	

“ระบบที�ฉลาด”	หมูายควิามูว่ิา	 เป็นระบบที�มูีกัารเรียนร้�และปรับตัวิ		
ณ์	ทุกัจุดขีองระบบ	เพราะระบบกัารศกึัษาเปน็ระบบที�ซุ้ับซุ้�อน	และเปน็พลวัิต
อย้่ตลอดเวิลา	 มีูปัจจัยเกีั�ยวิขี�องมูากัมูาย	และปรับเปลี�ยนไปตามูสถานกัารณ์	์
กัารปรับตัวิ	ณ์	จุดปฏิิบัติงาน	ต�องกัารควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	และบุคลากัร
หน�างานทั�งหลาย	หากัไมูส่ง่เสริมูให�คร้และบุคลากัรหน�างานมูคีวิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร	
ก็ัไมูมู่ทีางที�ระบบกัารศกึัษาจะเปน็	“ระบบที�ฉลาด”	ได�	
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แต่ลัทธิิบ้ชาผู้ลงาน	 ที�มูีฐานคิดจากัลัทธิิเสรีนิยมูใหมู่	 และแนวิคิดเชิง	
กัลไกั	(Mechanistic)	และลดทอนควิามูซุ้บัซุ้�อน	(Reductionism)	มูผีู้ลลดทอน
ควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	 เราจึงเห็นสภาพปัญหาขีองกัารศึกัษาที�ไมู่สามูารถ	
ยกัระดับคุณ์ภาพและคุณ์ค่าที�แท�จริงได�	 ผู้มูขีอสะท�อนว่ิา	 สภาพนี�เป็นจริง	
ไมูเ่ฉพาะในสก็ัอตแลนด์เท่านั�น	ระบบกัารศกึัษาไทยก็ัตกัหลุมูพรางนี�ด�วิย	

ยำาว่ิา	ปญัหากัารศึกัษาที�กัำาลังเผู้ชิญอย้เ่ก้ัอบจะทั�วิโลกั	เปน็ปญัหาที�ระบบ	
ซุ้ึ�งหมูายควิามูว่ิามูกีัารออกัแบบและจัดกัารระบบที�ผู้ดิพลาด	ค้อเปน็ระบบกัลไกั	
และลดทอนควิามูซุ้ับซุ้�อน	 จึงกัลายเป็นระบบที�ไมู่ฉลาด	หากัไมู่แกั�ไขีที�ระบบ	
เอาแต่แกั�ไขีที�ตัวิคร้	 หร้อมูุ่งพัฒนาตัวิคร้เท่านั�น	 คร้ก็ัจะเผู้ชิญปัญหาควิามู	
ขีดัแย�งกัับระบบ	ผู้ลค้อคร้สว่ินใหญจ่ะสยบยอมูอยา่งที�เหน็อย้ใ่นทั�ง	3	โรงเรยีน
ในโครงกัารวิิจัย	คร้ที�ไมูส่ยบยอมูเปน็คนพิเศษ	(มูคีวิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารส้ง)	และมูี
เปน็ส่วินน�อย	ก็ัต�องทำางานอย่างยากัลำาบากั	เพราะต�องเผู้ชิญลัทธิบ้ิชาผู้ลงาน	
และกัารควิบคุมูสารพัดระดับและกัลไกั	

มูองแง่ดี	 ในด�านที�ให�ควิามูหวัิง	 ที�ระบบกัารศึกัษาที�ผู้ิดพลาดยังคงให�
ผู้ลลัพธิที์�ดีพอสมูควิรอย้่ในปจัจุบัน	ก็ัเพราะเรามูคีร้ที�ดีจำานวินมูากั	คร้เหล่านี�
มูีจิตวิิญญาณ์คร้	 และเขี�าใจคุณ์ค่าแท�จริงขีองกัารศึกัษา	และมูุ่งมูั�นทำาหน�าที�	
เพ้�อคุณ์ค่านั�น	ดังกัรณ์ีคร้	6	คนในโครงกัารวิิจัย	ประเด็นสำาคัญค้อ	หากัระบบ
เปลี�ยน	 โดยละจากัลัทธิิบ้ชาผู้ลงาน	หันไปเอ้�อให�คร้ใช�ควิามูริเริ�มูสร�างสรรค์		
ณ์	 จุดปฏิิบัติงาน	 เป็นผู้้�พัฒนาหลักัส้ตรในระดับโรงเรียนอย่างต่อเน้�อง	 และ	
ส่งสัญญาณ์ไปยังระบบใหญ่	 เพ้�อให�เกิัดกัารเรียนร้�และปรับตัวิขีองระบบใหญ่	
ระบบกัารศกึัษาจะสง่มูอบผู้ลงานที�ทรงคณุ์ค่ากัว่ิาในปจัจุบนัอยา่งมูากัมูาย	และ
ที�สำาคัญ	 ระบบกัารศึกัษาจะวิิวัิฒน์ไปสนองสังคมูที�มูีกัารเปลี�ยนแปลงไปใน
อนาคตได�
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เราต�องกัารควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	 เพราะคร้ต�องเปน็	“ผู้้�ปฏิิบัติงาน
ที�ฉลาด”	(Intelligent	Worker)	ที�สง่ผู้ลให�ระบบกัารศกึัษาเปน็	“ระบบที�ฉลาด”	
(Intelligent	System)	“ผู้้�ปฏิิบัติงานที�ฉลาด”	ในที�นี�	หมูายถึง	“ผู้้�ปฏิิบัติงานที�
มูคีวิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัาร”	(Agentic	Worker)	นั�นเอง

	สภาพเช่นนี�	 ไมู่เพียงมูีผู้ลดีต่อคร้เป็นรายบุคคลเท่านั�น	 ยังมูีผู้ลทำาให�	
วิิชาชีพคร้	 เป็น	 “วิิชาชีพที�ฉลาด”	 (Intelligent	 Profession)	 ส่งผู้ลให�คร้มู	ี
ควิามูภาคภมิู้ใจในกัารเป็นคร้	สังคมูให�ควิามูยกัย่องนบัถ้อ	และคร้เกิัดควิามูสุขี
ควิามูพึงพอใจกัารทำาหน�าที�คร้ขีองตน
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“เปา้ห่มูายที�ยิ�งให่ญ�อย�างห่นึิ�งขีองกัารศึกัษา
คือกัารพััฒนิาคนิรุ�นิให่มู�ให่�มีูทั�งความูสัมูพัันิธิ์

ยึดโยงกัับสังคมู และความูเปน็ิอสิระไมู�ยึดมัู�นิอยู�กัับ
ความูคิดห่รอืพัฤติกัรรมูเดิมูๆ ในิสังคมู เปน็ิกัารพััฒนิา

สองขีั�วตรงกัันิขี�ามูให่�พััฒนิาขีึ�นิไปพัร�อมูๆ กัันิ”
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เกื�อกล่คำว�มเปน็ำ
ผู่้�ก�อก�รของคำร่

9
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“กัารดำาเนิินิกัารระดับมูห่ภาคในิกัารกัำาห่นิด
นิโยบายขีองห่ลักัสูตร ควรกัำาห่นิดกัว�างๆ

ในิลักัษณิะกัรอบแนิวทาง (Guiding Framework)
เปดิโอกัาสให่�ครรู�วมูกัันิใชั�วจิารณิญาณิ
ซัึ�งจะส�งผู้ลให่�ได�ทั�งผู้ลงานิที�สอดคล�อง

ตามูบรบิทความูเปน็ิจรงิ
และครไูด�พััฒนิาความูเปน็ิผูู้�กั�อกัาร”
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บันทึกัชุด	เอ้ื้�อื้ระบบนิิเวศ เพื่้�อื้ครูเป็็นิผูู้�ก่่อื้ก่าร	นี�	 ตีควิามู	(ไมูใ่ช่แปล)	จากัหนงัส้อ	
Teacher	Agency	 :	 An	Ecological	Approach	 (2015)	 เพ้�อหนุนกัารดำาเนินกัารหลักัส้ตร	
ฐานสมูรรถนะขีองไทย	ให�เปน็หลักัส้ตรที�มูคีร้เปน็	“ผู้้�ร่วิมูสร�าง”	(Co-creator)	โดยขีอยำาว่ิา	
ผู้มูเขีียนบันทึกัชุดนี�แบบตีควิามูสุดๆ	 ในหลายส่วินได�เสนอมูุมูมูองขีองตนเองลงไปด�วิย		
ท่านผู้้�อ่านจึงพึงอ่านอย่างมูวิีิจารณ์ญาณ์	อย่าเช้�อโดยง่าย

บันทึกัที�	9	นี�	ตีควิามูจากั	Conclusions	:	Fostering	Teacher	Agency	

โปรดสังเกัตว่ิา	ควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้เป็นเคร้�องมู้อ	 (Means)	หร้อ
เปน็สว่ินหนึ�งขีองกัารเดินทาง	(Journey)	ไมูใ่ชเ่ปา้หมูายขีองกัารเดินทาง	โดยที�
เป้าหมูาย	 (End/Goal)	 ค้อระบบกัารศึกัษาที�เขี�มูแขี็ง	 เป็นระบบที�ฉลาดหร้อ	
เรียนร้�	 นำาส้่เป้าหมูายสุดท�ายค้อกัารสร�างพลเมู้องในอนาคตที�เป็นคนเต็มูคน	
พัฒนาเต็มูศกััยภาพ	เปน็กัำาลังสำาคัญขีองประเทศ	เปน็ผู้้�สร�างสรรค์สังคมู	ไมูใ่ช่
เรียนเพียงเพ้�อสอบผู้า่น	หร้อเพ้�อเปน็บันไดส้่กัารศกึัษาขีั�นส้งขีึ�น	

หากัไมู่ระวัิง	ระบบกัารศึกัษาหลงทางได�ง่าย	เพราะเป็นระบบที�ซุ้ับซุ้�อน
และเปน็พลวัิต	กัารจัดกัารระบบกัารศกึัษาจึงหลงไปจับหรอ้เน�นที�ผู้ลลัพธิที์�มูอง
เหน็ง่าย	ซุ้ึ�งมูกััจะเปน็เพยีงบางสว่ินเสี�ยวิขีองเปา้หมูายที�แท�จรงิ	หรอ้เปา้หมูาย
ที�ทรงคุณ์ค่า	ที�พอจะส่งมูอบผู้ลงานได�อย่างเปน็ร้ปธิรรมู	และแนวิทางนั�น	ค้อ
แนวิทางขีองลัทธิิบ้ชาผู้ลงาน	 และระบบควิบคุมูติดตามูผู้ลงานแบบตายตัวิ		
ที�ตัวิขีองมูันเองมูีส่วินปิดกัั�นหร้อลดทอนควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	 เพราะมูัน
สร�างระบบนเิวิศขีองกัารทำางานที�ปดิกัั�นควิามูเปน็ตัวิขีองตัวิเองขีองคร้	ปดิกัั�น
ทางเล้อกัในกัารปฏิิบติังานขีองคร้	ส่งผู้ลต่อเน้�องไปส้ค่วิามูเปน็ระบบกัารศกึัษา
ที�ไมูฉ่ลาดหร้อไมูมู่กีัารเรียนร้�	เพราะขีาดปจัจัยสำาคัญค้อคร้ผู้้�ก่ัอกัาร	ที�ทำางาน
เชงิสร�างสรรค์จากัหน�างาน	สง่สญัญาณ์ขีึ�นมูายงัระบบภาพใหญใ่ห�เปน็ระบบที�
ฉลาดหรอ้เรยีนร้�	ขีาดบทบาทคร้ผู้้�ก่ัอกัารเสยีแล�วิ	ระบบกัารศกึัษาไมูมู่ทีางเปน็
ระบบที�ฉลาดและเรียนร้�ได�	และไมูมู่ทีางบรรลุเปา้หมูายส้งส่งขีองกัารศกึัษาได�	
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สาระในบันทึกันี�เสนอแนะกัารดำาเนนิกัารเพ้�อเอ้�อให�เกิัดควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร
ขีองคร้	รวิมูทั�งเพ้�อเอ้�อให�เกิัดกัารพฒันาขีองตัวิระบบกัารศกึัษาเองด�วิย	(ในด�าน
โครงสร�าง	วัิฒนธิรรมู	และขีีดควิามูสามูารถ)	โดยเสนอแนะกัารดำาเนนิกัารใน	3	
ระดับค้อ	ระดับนโยบายภาพใหญ่ขีองหลักัสต้ร	ระดับกัารจัดกัารกัารดำาเนนิกัาร
หลักัส้ตร	และระดับกัารประยุกัต์ใช�หลักัส้ตร	

ก�รดำ�เนิำนำก�รระดับัมห่ภ�คำ (Macro Level)  
ในำก�รกำ�ห่นำดนำโยบั�ยของห่ลักส่ตร

ผู้้�เขีียนหนงัส้อ	Teacher	Agency	เริ�มูด�วิยคำาถามูว่ิา	หน�าที�ขีองนโยบาย
ระดับส้งขีองหลักัส้ตรค้ออะไร	 คำาตอบค้อที�ผู้่านมูา	 มูักัทำาหน�าที�กัำาหนด	
รายละเอียดยิบ	ตั�งแต่เปา้หมูาย	เน้�อหา	และวิิธิกีัาร	จนถึงกัับมูคีำาพ้ดเสียดสีว่ิา
เป็นหลักัส้ตร	 “กัันคร้เขี�าไปเกีั�ยวิขี�อง”	 (Teacher-proof	 Curriculum)	 ค้อ	
ไมู่เปิดโอกัาสให�คร้ได�คิด	 ใคร่ครวิญสะท�อนคิด	 และใช�วิิจารณ์ญาณ์ขีองตน	
เพ้�อเล้อกัเป้าหมูายและวิิธิกีัารที�เหมูาะสมู	 ในกัารบรรลุเป้าหมูายที�ทรงคุณ์ค่า	
(Purpose)	ขีองกัารศกึัษา	 เขีาบอกัว่ิาในบางกัรณ์ีฝ่า่ยนโยบายไมูพ่อใจด�วิยซุ้ำา	
หากัคร้แสดงพฤติกัรรมูดังกัล่าวิ	 ซึุ้�งที�จริงเป็นพฤติกัรรมูที�สะท�อนควิามูเป็น	
ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	

กัารดำาเนินกัารระดับมูหภาคในกัารกัำาหนดนโยบายขีองหลักัส้ตร		
ควิรกัำาหนดกัวิ�างๆ	 ในลักัษณ์ะกัรอบแนวิทาง	 (Guiding	 Framework)		
เปดิโอกัาสให�คร้ร่วิมูกัันใช�วิิจารณ์ญาณ์	ซุ้ึ�งจะส่งผู้ลให�ได�ทั�งผู้ลงานที�สอดคล�อง
ตามูบริบทควิามูเปน็จริง	และคร้ได�พัฒนาควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัาร	
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วิาทกัรรมูทางกัารศึกัษาระดับโลกัที�เริ�มูมูานานและดำารงอย้่จนปจัจุบัน	
ค้อ	“ผู้ลลัพธิก์ัารเรียนร้�”	 (Learning	Outcome)	และ	หลักัส้ตรที�เน�นผู้ลลัพธิ์
กัารเรยีนร้�	(Outcome-based	Curriculum)	ที�หากัไมูใ่ช�อย่างสมูดลุก็ัก่ัอผู้ลเสยีได�	
ค้อเน�นเฉพาะผู้ลลัพธิส์่วินที�ชัดเจนและวัิดได�	จนละเลยผู้ลลัพธิส์่วินอ้�นๆ	และ
กัำาหนดวิิธิวัีิดลงรายละเอียด	และมูกีัลไกัตรวิจสอบเขี�มูงวิด	ก็ัตกัหลุมูลัทธิบ้ิชา
ผู้ลงาน	(Performativity)	

หนงัสอ้จึงแนะนำาให�กัำาหนด	“ผู้ลลัพธิก์ัวิ�างๆ”	(Generic	Outcome)	เพ้�อ
บอกัทิศทาง	 (Direction)	และเป้าหมูายที�ทรงคุณ์ค่า	 (Purpose)	อย่างชัดเจน	
รวิมูทั�งระบุเกีั�ยวิกัับสาระ	(Content)	แนวิทางจัดกัารเรียนร้�	(Pedagogy)	และ
แนวิทางวัิดผู้ล	 (Assessment)	 อย่างกัวิ�างๆ	 ไมู่ลงรายละเอียด	 โดยขีอยำาว่ิา		
เปา้หมูายที�ยิ�งใหญ่ขีองกัารศกึัษาต�องครบ	3	มูติิอย่างมูดีุลยภาพ	 ดังระบุไวิ�ใน
บันทึกัที�แล�วิ	 ที�ขีอนำามูายำาไวิ�อีกัครั�งหนึ�งค้อ	 (1)	ด�านคุณ์วุิฒิ	 (Qualification)		
(2)	 ด�านพัฒนากัารเชิงสังคมูและอารมูณ์์	 และ	 (3)	 ด�านควิามูเป็นมูนุษย์	 ที�มู	ี
ควิามูคิดอิสระ	มูีวิิจารณ์ญาณ์และพฤติกัรรมูที�เป่� ยมูศีลธิรรมู	ต�องอย่าหลง
ดำาเนนิกัารแบบมูุง่มูติิที�	1	เท่านั�น	

ถึงยุคนี�	 หลักัส้ตรฐานสมูรรถนะ	 (Competency-based	Curriculum)	
กัำาลังเขี�าไปแทนที�หลักัส้ตรเน�นผู้ลลัพธิ	์และไทยเราก็ักัำาลังยกัร่างและทดลอง
ใช�หลักัส้ตรนี�	เราจึงควิรรับฟัังขี�อเสนอแนะในย่อหน�าบน	เพ้�อเปดิช่องให�ควิามู
เป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้ได�มูีพ้�นที�กัระทำากัาร	ซุ้ึ�งจะเป็นวิงจรป้อนกัลับไปช่วิยเอ้�อ
กัารพัฒนาควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	 เกิัดวิงจรเสริมูพลังแบบต่อเน้�องไมู่ร้�จบ	
เพ้�อยกัระดับคุณ์ภาพกัารศกึัษา	
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ก�รดำ�เนิำนำก�รระดับักล�ง (Meso Level)  
ของก�รพััฒนำ�ห่ลักส่ตร

นี�ค้อหน�าที�ขีองหนว่ิยงานระดับตีควิามูหลักัสต้รออกัให�คำาแนะนำาแก่ัคร้
และโรงเรียน	และทำาหน�าที�กัำากัับกัารใช�หลักัส้ตรและติดตามูประเมูนิผู้ล	มูทัี�ง
หน่วิยงานส่วินกัลางขีองประเทศ	และเขีตพ้�นที�กัารศึกัษา	 ที�มูักัตกัหลุมูพราง
สองหลุมูค้อ	หลุมูกัำาหนดปัจจัยนำาเขี�า	 (Input	Regulation)	 กัับหลุมูกัำาหนด
ปจัจัยขีาออกัหร้อผู้ลลัพธิ	์(Output	Regulation)	ที�กัำาหนดลงรายละเอียดยิบ
ในเชงิปฏิิบติั	รวิมูทั�งกัำาหนดกัลไกักัารตรวิจสอบติดตามูผู้ลอย่างเขี�มูงวิดจรงิจัง	
แทนที�จะมูุง่ทำาหน�าที�ส่งเสริมูสนบัสนนุ	

หนังส้อแนะนำาวิิธิีทำางานขีองกัลไกัระดับกัลางที�ก่ัอผู้ลดีในภาพรวิมู		
ขีองคุณ์ภาพกัารศึกัษาตามูเป้าหมูายขีองหลักัส้ตร	และมูีผู้ลส่งเสริมู	หร้อเอ้�อ
ต่อกัารพัฒนาควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้ด�วิย	(ซุ้ึ�งจะมูผีู้ลปอ้นกัลับมูาสง่ผู้ลดีต่อ
คุณ์ภาพกัารศึกัษาในระยะยาวิ	 ดังได�กัล่าวิมูาแล�วิตลอดบันทึกัชุดนี�)	 จึงขีอนำา
มูาเล่า	 เพ้�อสนับสนุนกัารทำางานพัฒนาและทดลองใช�หลักัส้ตรฐานสมูรรถนะ
ขีองประเทศไทย	เขีาแนะนำาว่ิา	

•	 อย่ามูุ่งตีควิามูหลักัส้ตรอย่างละเอียดลออทุกัแง่ทุกัมูุมูแทนคร้		
อย่าแนะนำาวิิธิีดำาเนินกัารอย่างละเอียด	 จนไมู่เหล้ออะไรไวิ�ให�คร้
ตีควิามูเองเลย	หากัทำาเช่นนี�คร้ก็ัจะไมู่มูีทางเล้อกัให�ร่วิมูกัันคิดและ
ตัดสินใจในกัารลงมู้อทำา	 และตรวิจสอบผู้ลเพ้�อกัารเรียนร้�ขีองคร้		
จงเปิดช่องให�คร้ได�คิด	 ตัดสินใจ	และตรวิจสอบผู้ล		
เพ้�อให�คร้ได�ทำาหน�าที�โดยมูีวิงจรเรียนร้�สองชั�น	
(Double-loop	Learning)	
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•	 ให�มูุ่งส่งเสริมูให�คร้ได�ตีควิามูหาควิามูหมูายจากัหลักัส้ตรด�วิยตนเอง	
หร้อร่วิมูกัันกัับเพ้�อนคร้	 โดยทำาควิามูเขี�าใจหลักักัารสำาคัญ	 (Core	
Principles)	 และเป้าหมูายที�ทรงคุณ์ค่า	 (Purpose)	 ขีองหลักัส้ตร	
ในหลักัสต้ร	Curriculum	for	Excellence	ขีองสกัอ็ตแลนด์	มูหีลักักัาร
สำาคัญเชิงเปา้หมูายต่อผู้้�เรียน	4	ขี�อค้อ	(1)	เปน็ผู้้�เรียนที�ประสบควิามู
สำาเร็จ	(Successful	Learner)	(2)	เปน็บุคคลที�มูั�นใจตนเอง	(Confident	
Individual)	 (3)	 เป็นพลเมู้องที�มูีควิามูรับผู้ิดชอบ	 (Responsible	

Citizen)	และ	(4)	เปน็ผู้้�ทำาประโยชนแ์ก่ัสังคมู	(Effective	
Contributor)	 ต�องหาทางส่งเสริมูให�คร้ตีควิามูหลักักัาร
สำาคัญเหล่านั�นออกัเป็นสิ�งที�คร้พึงปฏิิบัติ	 (หร้อไมู่ปฏิิบัติ)	
สอดแทรกัอย้่ในกัารทำางานและปฏิิสัมูพันธิกั์ับศษิย์	

•	 หน่วิยงานระดับกัลางเองก็ัต�องมูีกัลไกัตรวิจสอบตนเอง	 ว่ิาในกัาร
ตีควิามูหลักัส้ตรโยงเขี�าส้่บริบทต่างๆ	 นั�น	 มูีส่วินที�เผู้ลอหร้อหลง
ตีควิามูเพี�ยนไปจากัควิามูหมูายเดิมูหร้อไมู	่หากัพบ	ให�รีบแกั�โดยเร็วิ	
อย่าปล่อยทิ�งไวิ�ให�เกิัดควิามูสับสน	หนังส้อบอกัว่ิา	
เร้�องแบบนี�ได�เกิัดขึี�นในสก็ัอตแลนด์	ในกัารประยุกัต์
ใช�หลักัส้ตร	Curriculum	for	Excellence	

•	 ให�ระวัิงอย่างที�สุด	 ไมู่ให�กัารดำาเนินกัารในระดับนี�	
ทำาให�หลักัสต้รใหมู	่กัลายเปน็	“หลักัสต้รที�ขีบัเคล้�อน
โดยกัารประเมิูน”	(Assessment-driven	Curriculum)	

•	 พึงหลีกัเลี�ยงกัารใช�สถิติเชิงเปรียบเทียบ	 หร้อจัดอันดับโรงเรียน	
เพราะจะมีูผู้ลก่ัอควิามูบิดเบี�ยวิขีึ�นในพฤติกัรรมูขีอง
โรงเรียนและขีองคร้	
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•	 ระบุให�ชัดเจนว่ิา	 เขีตพ้�นที�กัารศกึัษามูหีน�าที�หลักัด�านกัารสนบัสนนุ
ส่งเสริมู	 ไมู่ใช่ควิบคุมูบังคับบัญชา	 โดยหน่วิยเหน้อต�อง
ตรวิจสอบปรับปรุงปฏิิสมัูพันธิร์ะหว่ิางหนว่ิยเหนอ้กัับเขีต
พ้�นที�กัารศกึัษาเสียใหมูด่�วิย	

•	 เปลี�ยนทีมูนเิทศโรงเรยีน	ให�มูคีร้ที�คุ�นเคยกัับบรบิทขีองโรงเรยีนนั�นๆ	
และเขี�าใจหลักัส้ตรใหมูอ่ย่างดีในระดับปฏิิบัติเขี�าอย้่ในทีมูนเิทศ	ค้อ

เน�นใช�กัารประเมูนิโดยเพ้�อนคร้	(Peer	Evaluation)	และกัาร
ประเมูนิตนเอง	(Self-evaluation)	เน�นกัารนเิทศแบบต่อเน้�อง	
เพ้�อสนบัสนนุกัารเรยีนร้�และพฒันาอยา่งต่อเน้�อง	แทนที�กัาร

ประเมูนิเฉพาะคราวิอย่างที�ทำาอย้่ในปจัจุบัน	รวิมูทั�งให�กัารนเิทศนั�น
มูสี่วินช่วิยส่งเสริมูกัารพัฒนาควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	

•	 ส่งเสริมูให�คร้ได�มูีส่วินร่วิมูดำาเนินกัารวิิจัย	 เพ้�อขียายโลกัทัศน์	 และ
พัฒนามูุมูมูองเชิงลึกัด�านกัารศึกัษา	ผู้่านกัารตั�งคำาถามูเชิงวิิชาชีพ	
(Professional	Inquiry)	เร้�องนี�หนงัสอ้	Teacher	Agency	อ�างรายงาน
กัารวิิจัยที�ใช�คำาตำาหนวิิงกัารศกึัษารุนแรงมูากั	ด�วิยคำาว่ิา	Anti-intel-
lectualism	-	ต่อต�านกัระบวินกัารทางปญัญา	ด�วิยกัารเน�นประเมูนิ
คุณ์ภาพ	 และผู้ลลัพธิ์	 โดยละเลยมูิติด�านเป้าหมูายที�ทรงคุณ์ค่า		
(Purpose)	และกัระบวินกัาร	(Process)	ผู้มูขีอยำาว่ิา	กัารส่งเสริมูให�
คร้ตั�งคำาถามูต่อระบบกัารศกึัษา	และร่วิมูกัันสานเสวินา	(Dialogue)	

ทำาควิามูเขี�าใจสมูุฏิฐานขีองสิ�งที�ไมู่ถ้กัต�องเหมูาะสมู	 และ	
รว่ิมูกัันกัำาหนดเป้าหมูายในส่วินใกัล�ตัวิ	ที�กัลุมู่ตนอย้ใ่นฐานะ
ที�จะแกั�ไขีปรับปรุงได�	แล�วิดำาเนนิกัารโดยมูกีัารเก็ับขี�อมูล้และ

ใช�ในกัารปอ้นกัลับเพ้�อปรับปรุงวิิธิีดำาเนินกัาร	 ก็ัจะเกิัดวิงจรเรียนร้�	
หนึ�งชั�น	(Single-loop	Learning)	หากัพบแนวิทางที�จะขียายเปา้หมูาย
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ขีองกัารดำาเนินกัาร	 ก็ัเท่ากัับเกิัดกัารเรียนร้�สองชั�น	 (Double-loop	
Learning)	จะสง่ผู้ลพัฒนาควิามูเปน็คร้ผู้้�ก่ัอกัารได�ส้งมูากั	โดยควิรมูี
ที�ปรึกัษาที�คอยให�สติว่ิา	 ให�ดำาเนินกัารอย่างสุภาพไมู่กั�าวิร�าวิ	 ไมู่มูุ่ง
ตำาหนิติเตียนใครหร้อวิงกัารหร้อหน่วิยงานใดทั�งสิ�น	หากัมูีที�ปรึกัษา
ช่วิยแนะนำากัารเหลาโจทยใ์ห�คมูชดั	 ใช�วิิธิวิีิทยา	และกัารเก็ับขี�อมูล้ที�
แมูน่ยำานา่เช้�อถ้อ	 ก็ัจะเป็นผู้ลงานวิิจัยที�นำาไปเผู้ยแพร่ได�	 ยิ�งจะช่วิย
สร�างควิามูมูั�นใจให�แก่ัคร้	

สรุปว่ิา	กัลไกัระดับ	กัลาง	มูุง่เอ้�อหรอ้สง่เสรมิูให�คร้ได�ตีควิามูหลักัสต้รใหมู่
เขี�ากัับบริบทขีองตนเอง	เพ้�อให�คร้สามูารถสร�างผู้ลงานพัฒนาศษิย์ได�ตรงตามู
เป้าหมูายส้งส่งขีองหลักัส้ตร	 ซุ้ึ�งจะมูีผู้ลช่วิยส่งเสริมูกัารพัฒนาควิามูเป็น	
ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้ด�วิย	

วธิท่ี่ำ�ง�นำของกลไกระดับักล�งท่ี่�ก�อผู้ลด่ในำภ�พัรวม
ของคำณุิภ�พัก�รศึึกษ�ต�มเป�้ห่ม�ยของห่ลักส่ตร

อย่า่มุ่่ง่ตีีความุ่หลัักสููตีรทุ่กแง่มุ่่มุ่แทุนครู
จงเปิิดช่อ่งให้ครูได้คิดตัีดสูินใจแลัะตีรวจสูอบผลั

สูง่เสูริมุ่ให้ครูตีีความุ่หาความุ่หมุ่าย่
จากหลัักสููตีรด้วย่ตีนเอง
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หลีักเลีั�ย่งการเปิรีย่บเทีุย่บ
หรือจัดอันดับโรงเรีย่น

หนว่ย่งานระดับกลัางต้ีองมุ่ีกลัไก
ตีรวจสูอบตีนเองในการตีีความุ่หลัักสููตีร

เน้นใช่้การปิระเมุ่ินโดย่เพื่ื�อนครู
แลัะการปิระเมุ่ินตีนเอง
เน้นการนิเทุศแบบต่ีอเนื�อง

เขตีพื่ื�นทีุ�การศึกษามุ่ีหน้าทีุ�หลััก
ในการสูนับสูน่นสูง่เสูริมุ่
ไมุ่ใ่ช่ค่วบค่มุ่บังคับบัญช่า

ระวังไมุ่ใ่ห้หลัักสููตีรใหมุ่่
ขับเคลืั�อนโดย่การปิระเมุ่ิน

สูง่เสูริมุ่ให้ครูมุ่ีสูว่นรว่มุ่ดําเนินการวิจัย่
เพื่ื�อขย่าย่โลักทัุศน์ แลัะมุ่่มุ่มุ่องเช่ิงลึัก
ด้านการศึกษา
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ก�รดำ�เนิำนำก�รระดับัจลุภ�คำ (Micro Level)  
ก�รประยุกตใ์ชื่�ห่ลักส่ตร

เขีาบอกัว่ิา	หลักัสต้รที�บอกัรายละเอียดให�คร้ทำา	และติดตามูประเมูนิผู้ล
ตามูนั�น	ส่งผู้ลให�คร้คิดเองไมูเ่ปน็	และไมูก่ัล�าคิด	เขีาคัดลอกัวิลีขีองคร้	“ขีอให�
บอกัชัดๆ	 ว่ิาจะให�ทำาอะไรบ�าง”	มูาลงไวิ�	 นี�ค้อคำาพ้ดขีองคร้ที�ไมู่มูีควิามูเป็น	
ผู้้�ก่ัอกัาร	

กัารดำาเนนิกัารประยุกัต์ใช�หลักัสต้รในระดับโรงเรยีนต�องประยุกัต์แบบ	
“ทำาไปเรยีนร้�ไป”	และ	“เรยีนร้�รว่ิมูกัันผู้า่นกัารปฏิิบติั”	(Interactive	Learning	
Through	Action)	โดยหนว่ิยเหนอ้ต�องเปดิช่อง	และสนบัสนนุให�โรงเรียนและ
คร้มูีโอกัาสตีควิามูและทดลองดำาเนินกัารหลักัส้ตรตามูเป้าหมูายที�สอดคล�อง
กัับบริบทขีองตน	ซุ้ึ�งที�จริงระบบโรงเรียนก็ัมูีเคร้�องมู้อ	 PLC	 -	 Professional	
Learning	 Community	 อย้่แล�วิ	 โดยเขีาแนะนำาวิิธิีส่งเสริมูให�	 PLC	 มูีพลัง	
ดังต่อไปนี�

•	 ผู้้�นำาต�องนำาด�วิยเป้าหมูายที�ทรงคุณ์ค่า	 เป้าหมูายระยะยาวิ	 และ	
ด�วิยท่าทีปกัป้องกัารลงมู้อทดลองดำาเนินกัารในสิ�งที�ไมู่คุ�นเคย	หร้อ
ไมูแ่นใ่จว่ิาจะสำาเร็จ	

•	 มูกีัารทำาควิามูเขี�าใจร่วิมูกัันในเร้�องโครงสร�างและวัิฒนธิรรมูที�สง่เสริมู
หร้อปดิกัั�นกัารเรยีนร้�รว่ิมูกััน	พร�อมูกัับกัารทำางานรว่ิมูกััน	ทำาอยา่งไร
จึงจะเกิัดโครงสร�างและวัิฒนธิรรมูกัารทำางานที�เอ้�อต่อกัารทำางาน	
ร่วิมูกัันในฐานะเพ้�อนร่วิมูวิิชาชีพ	
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•	 ร่วิมูกัันทำาควิามูชัดเจนเร้�องเป้าหมูายที�ทรงคุณ์ค่า	 (Purpose)	และ
กัระบวินกัารปฏิิบัติงาน	 (Process)	สำาหรับเปน็ประทีปนำาทางส้่กัาร
สร�างระบบควิามูเช้�อขีองคร้	วิาทกัรรมูขีองคร้	และควิามูร้�เชงิวิิชาชพี
ขีองคร้	 ซุ้ึ�งจะนำาไปส้่ควิามูสำาเร็จในวิิชาชีพ	 และในกัารพัฒนา	
ควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	

อย่าล้มูว่ิาปฏิิสัมูพันธิเ์ชิงวิิชาชีพในแนวิราบ	(Collegial	Relationship)	
ที�ก่ัอควิามูไวิ�วิางใจซุ้ึ�งกัันและกัันระหว่ิางคร้	และระหว่ิางคร้กัับผู้้�บริหาร	เปน็พลัง
สำาคัญยิ�งต่อกิัจกัรรมู	PLC	และต่อกัารพฒันาควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	

เพ้�อควิามูสำาเร็จในกัารยกัระดับคุณ์ภาพกัารศกึัษา	 ไมูเ่ฉพาะคร้เท่านั�น
ที�ต�องแสดงบทบาทควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัาร	เราต�องกัารพฤติกัรรมูนี�ในผู้้�ปฏิิบัติงาน
ในระบบกัารศกึัษาทุกัระดับ	

สรปุ

กัารเก้ั�อกั้ลควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร	 มูีหลักักัารสำาคัญค้อ	 หลีกัเลี�ยงกัาร	
คิดแทนคร้	 เปิดช่องให�คร้คิดเองมูากัที�สุด	 ซุ้ึ�งหมูายควิามูว่ิา	 เปิดช่องให�คร้มู	ี
ทางเล้อกัดำาเนนิกัาร	เพ้�อให�คร้ได�มูโีอกัาสร่วิมูกัันตัดสินใจและทดลองดำาเนนิกัาร	
ตามูด�วิยกัารเก็ับขี�อมู้ลนำามูาร่วิมูกัันใคร่ครวิญสะท�อนคิดว่ิาได�ผู้ลลัพธิ์กัาร	
เรยีนร้�ขีองนกััเรยีนตรงตามูเปา้หมูายที�กัำาหนดหรอ้ไมู	่เกิัดกัารเรยีนร้�ในมูติิที�ลึกั
และเช้�อมูโยงหร้อไมู่	 ผู้ลดังกัล่าวิเป็นไปในทิศทางขีองเป้าหมูายที�ทรงคุณ์ค่า
ตามูที�กัำาหนดไวิ�ในหลักัสต้รหร้อไมู	่และรว่ิมูกัันหาทางปรบัปรุงวิิธิกีัารดำาเนนิกัาร
ในรอบใหมู่	 เท่ากัับคร้ได�ร่วิมูกัันหมูุนวิงจรกัารเรียนร้�หนึ�งชั�น	 (Single-loop	
Learning)	 แต่หากับังเอิญพบว่ิาเกิัดผู้ลลัพธิ์กัารเรียนร้�ที�ส้งส่งกัว่ิาที�คิดไวิ�		
ก็ันำาเอาผู้ลลัพธิ์ที�ค�นพบเป็นเป้าหมูายใหมู่	 และร่วิมูกัันคิดวิิธิีดำาเนินกัารเพ้�อ
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บรรลเุปา้หมูายใหมูน่ั�นในกัารดำาเนนิกัารรอบใหมู	่เท่ากัับคร้ได�รว่ิมูกัันหมูนุวิงจร	
เรยีนร้�สองชั�น	(Double-loop	Learning)	กัารเปดิช่องให�คร้มูโีอกัาสกัำากัับตนเอง
ได�เช่นนี�	จะช่วิยส่งเสริมูกัารพัฒนาควิามูเปน็ผู้้�ประกัอบกัารขีองคร้	

กัารกัำาหนดเป้าหมูายขีองหลักัส้ตรในลักัษณ์ะ	 เป้าหมูายที�ทรงคุณ์ค่า	
(Purpose)	และกัำาหนดกัระบวินกัาร	(Process)	ขีองกัารดำาเนนิกัารขีองหลักัสต้ร
ไวิ�อย่างกัวิ�างๆ	จะเปน็กัารเอ้�อให�คร้พัฒนาควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองตนเอง	

พงึเปลี�ยนเปา้หมูายขีองกัารประเมูนิติดตามูผู้ล	จากัเพ้�อควิบคมุู	ไปเปน็
ประเมูนิเพ้�อส่งเสริมูสนบัสนนุ	และเพ้�อกัารเรียนร้�

“กัารดำาเนิินิกัารประยุกัตใ์ชั�ห่ลักัสูตรในิระดับโรงเรยีนิ 
ต�องประยุกัตแ์บบ “ทำาไปเรยีนิรู�ไป” และ “เรยีนิรู�

ร�วมูกัันิผู้�านิกัารปฏิิบัติ” โดยห่นิ�วยเห่นืิอต�องเปดิชั�อง
และสนัิบสนุินิให่�โรงเรยีนิและครมีููโอกัาสตีความู

และทดลองดำาเนิินิกัารห่ลักัสูตร
ตามูเปา้ห่มูายที�สอดคล�องกัับบรบิทขีองตนิ”
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โยงส่�บัรบิัที่
ก�รศึึกษ�ไที่ย

10
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“บทบาทขีองคร ูไมู�ใชั�แค�บทบาทจดักัารเรยีนิรู�             
ในิห่�องเรยีนิเท�านัิ�นิ แต�มีูอกีับทบาทห่นึิ�งที�มีู

ความูสำาคัญไมู�ยิ�งห่ย�อนิกัว�ากัันิ คือห่นิ�าที�พััฒนิา
ห่ลักัสูตร และพััฒนิาระบบกัารศึกัษา กัล�าวให่มู�ว�า
ในิระบบกัารศึกัษาคณุิภาพัสูงครตู�องเปน็ิหุ่�นิส�วนิ

ขีองกัารพััฒนิาระบบและพััฒนิาห่ลักัสูตร”
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บันทึกัชุด	เอ้ื้�อื้ระบบนิิเวศ เพื่้�อื้ครูเป็็นิผูู้�ก่่อื้ก่าร	นี�	 ตีควิามู	(ไมูใ่ช่แปล)	จากัหนงัส้อ	
Teacher	Agency	 :	 An	Ecological	Approach	 (2015)	 เพ้�อหนุนกัารดำาเนินกัารหลักัส้ตร	
ฐานสมูรรถนะขีองไทย	ให�เปน็หลักัส้ตรที�มูคีร้เปน็	“ผู้้�ร่วิมูสร�าง”	(Co-creator)	โดยขีอยำาว่ิา	
ผู้มูเขีียนบันทึกัชุดนี�แบบตีควิามูสุดๆ	 ในหลายส่วินได�เสนอมูุมูมูองขีองตนเองลงไปด�วิย		
ท่านผู้้�อ่านจึงพึงอ่านอย่างมูวิีิจารณ์ญาณ์	อย่าเช้�อโดยง่าย

บันทึกัที�	 10	นี�ผู้มูจินตนากัารเช้�อมูโยงส้่ขีบวินกัารยกัระดับคุณ์ภาพ	
กัารศกึัษาไทย	โดยเสนอเปน็ขี�อเรียนร้�ในมูติิที�ลึกัและซุ้่อนเร�น	10	ขี�อ	เปน็กัาร
ตีควิามูสุดๆ	หรอ้ตีควิามูซุ้�อนตีควิามู	จึงมูขีี�อผู้ดิพลาดได�ง่าย	ท่านผู้้�อ่านพึงมูสีติ
อย้่กัับกัาลามูส้ตรอย่างเต็มูที�

ข�อเรย่นำร่�ข�อท่ี่� 1 

ในสายตาขีองผู้มู	สาระสำาคัญที�สุดสำาหรับวิงกัารศึกัษาไทย	 ที�หนังส้อ	
Teacher	Agency	:	An	Ecological	Approach	ส้�อค้อ	ระบบกัารศกึัษาเปน็ระบบ
ที�มูคีวิามูซุ้บัซุ้�อนและเปน็พลวัิตสง้ยิ�ง	กัารจัดกัารระบบด�วิยกัระบวินทัศนแ์บบ
ลดทอนควิามูซัุ้บซุ้�อน	 (Reductionism)	 และควิามูสัมูพันธิ์แบบกัลไกั	
(Mechanistic)	ด�วิยกัารควิบคุมูผู้ลอย่างเขี�มูงวิด	จะนำาไปส้่ควิามูล�มูเหลวิ	 ค้อ
เกิัดกัารลดทอนทั�งคุณ์ภาพผู้ลลัพธิก์ัารศกึัษา	และลดทอนคุณ์ภาพคร้	และยิ�ง
ก่ัอผู้ลร�าย	ค้อจะทำาให�ระบบกัารศกึัษาเต็มูไปด�วิยควิามูไมูซุ่้้�อสัตย์	
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ข�อเรย่นำร่�ข�อท่ี่� 2

มูีกัารสะท�อนจุดอ่อนขีองหลักัส้ตรที�เน�นผู้ลลัพธิ์	 (Outcome-based	
Curriculum)	ที�เราคิดกัันว่ิาเปน็หลักัสต้รที�ดี	เพราะเน�นที�ผู้ลลัพธิก์ัารเรยีนร้�ขีอง
นักัเรียน	แต่เมู้�อมูีกัารวิิจัยผู้ลขีองกัารประยุกัต์ใช�หลักัส้ตรนี�	 ผู้ลที�ออกัมูาไมู่ดี	
ดังคาด	 เพราะมูีจุดอ่อน	3	ประกัาร	 ค้อ	 (1)	 “ผู้ลลัพธิ”์	 ที�กัำาหนดมูาจากักัาร	
ลดทอนคุณ์ค่าขีองกัารศึกัษา	 จากัสภาพซุ้ับซุ้�อน	มูาเป็น	 “ผู้ลลัพธิ์”	 ที�เป็น	
ร้ปธิรรมูชัดเจน	 เป้าหมูายที�ทรงคุณ์ค่า	 (Purpose)	 ขีองกัารศึกัษา	ถ้กัละเลย	
เพราะหลงไปหมูกัมูุ่นกัับ	 “ผู้ลลัพธิ์”	 ที�เป็นผู้ลิตผู้ลขีอง	 “ลัทธิิลดทอน”	
(Reductionism)	 ไมู่เกิัดกัารพัฒนานักัเรียนอย่างเป็นองค์รวิมู	 (2)	 เกิัดระบบ
ติดตามูผู้ลที�	“ผู้ลลัพธิ”์	อยา่งเขี�มูขี�นและเขี�มูงวิด	หนว่ิยเหนอ้ขีองโรงเรยีนและ
คร้	ดำาเนนิกัารติดตามูผู้ลแนวิควิบคุมู	ไมูใ่ช่แนวิส่งเสริมู	ทำาให�โรงเรียนและคร้
มูุง่ทำางานเพ้�อสนองกัารประเมูนิ	แทนที�จะเน�นสนองนกััเรียน	

จุดอ่อนประกัารที�	(3)	ขีองหลักัส้ตรเน�นผู้ลลัพธิ	์ค้อ	มูผีู้ลลดทอนโอกัาส
พฒันาควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัาร	(Agency)	ขีองคร้	ซุ้ึ�งสง่ผู้ลต่อเน้�องให�ระบบกัารศกึัษา
อ่อนแอลงไปอีกั	

ข�อเรย่นำร่�ข�อท่ี่� 3

ระบบกัารศึกัษาที�เลียนแบบระบบธุิรกิัจ	 รับเอาอุดมูกัารณ์์และวิิธิีกัาร
หลายอย่างขีองระบบธุิรกิัจมูาใช�	โดยไมูค่ำานงึว่ิา	บรบิทขีองธุิรกิัจกัับบริบทขีอง
กัารศกึัษาแตกัต่างกััน	จะนำาไปส้่ควิามูตกัตำาขีองระบบกัารศกึัษา	
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ขี�อแตกัต่างสำาคัญยิ�งค้อ	 ระบบธิุรกิัจมูุ่งสนองควิามูต�องกัารขีองล้กัค�า	
สว่ินระบบกัารศกึัษามูุง่สนองควิามูต�องกัารขีองผู้้�เรียน	(หรอ้ผู้้�ใช�บริกัาร)	ลก้ัค�า
มูีอำานาจส้ง	 เพราะสามูารถบอกัควิามูต�องกัารขีองตนได�ชัดเจนผู่้านช่องทาง
ต่างๆ	และองค์กัรธุิรกิัจก็ัต�องสนองควิามูต�องกัารนั�น	แต่นักัเรียนบอกัไมู่ได�ว่ิา
ตนเองต�องกัารบรรลุเป้าหมูายที�ทรงคุณ์ค่า	(Purpose)	ขีองกัารศึกัษา	และไมู่มูี
กัำาลังต่อรองใดๆ	เกิัดคำาถามูว่ิา	ใครเล่า	ที�เปน็ผู้้�ทำาหน�าที�รกััษาผู้ลประโยชนข์ีอง
นกััเรียน	พ่อแมูผู่้้�ปกัครอง	ผู้้�บริหารระบบกัารศกึัษา	หร้อคนอ้�น	(กัลไกัอ้�น	เช่น
กัลไกัตลาด)	คำาตอบขีองผู้มูค้อคร้	คร้อย้ใ่นฐานะที�จะรกััษาและสนองผู้ลประโยชน์
ขีองนกััเรยีนได�ดีที�สดุ	ควิามูเหน็นี�ต�องถกัเถียงกัันยาวิ	โดยประเด็นขีองเร้�องค้อ	
หากัคร้มูคีวิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัาร	คร้จะรักัษาผู้ลประโยชนข์ีองนกััเรียนได�ดีกัว่ิา	

ข�อเรย่นำร่�ข�อท่ี่� 4 

ระบบกัำากัับคณุ์ภาพ	และติดตามูประเมูนิผู้ลกัารศกึัษา	เปน็เร้�องที�ซุ้บัซุ้�อน	
ไมู่ตรงไปตรงมูา	กัารกัระทำาที�เต็มูเป่� ยมูด�วิยเจตนาดีอาจก่ัอผู้ลร�าย	หากัมูีวิิธิี
ดำาเนนิกัารที�ผู้ดิพลาด	อันเกิัดจากักัระบวินทัศนที์�ผู้ดิ	

กัระบวินทัศน์ที�ถ้กัต�องค้อ	 ระบบดังกัล่าวิมูีไวิ�สนับสนุนหร้อช่วิยเหล้อ
ฝ่่ายปฏิิบัติ	 ไมู่ใช่มูีไวิ�ควิบคุมูฝ่่ายปฏิิบัติ	หร้อกัล่าวิใหมู่ว่ิาต�องดำาเนินกัารแบบ
เน�นสนบัสนนุส่งเสริมูมูากักัว่ิาควิบคุมู	

แต่ลัทธิิบ้ชาผู้ลงาน	 (Performativity)	 ชักันำาให�ทุกัขีั�นตอนขีองระบบ	
กัารศกึัษาต�องมูผีู้ลงาน	หนว่ิยเหนอ้ขีึ�นไปจึงต�องเรียกัร�องผู้ลงานขีองหนว่ิยตำา
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ลงมูา	เพ้�อนำาไปรวิบรวิมูเป็นผู้ลงานขีองตน	เกิัดควิามูบิดเบี�ยวิขีองระบบกัำากัับ
คุณ์ภาพและติดตามูประเมูินผู้ลกัารศึกัษาในระดับพ้�นฐาน	 ค้อกัลายเป็นมูุ่ง
ควิบคุมู	 ไมู่ใช่มูุ่งส่งเสริมูสนับสนุน	 โรงเรียนและคร้จึงมูีเป้าหมูายที�บิดเบี�ยวิ		
ค้อมูุง่สร�างผู้ลงานไวิ�เสนอหนว่ิยเหนอ้	ไมูไ่ด�มูุง่ที�ควิามูต�องกัารหรอ้เปา้หมูายที�	
ทรงคุณ์ค่า	(Purpose)	ขีองนกััเรียน	

ข�อเรย่นำร่�ข�อท่ี่� 5 

	บทบาทขีองคร้	ไมูใ่ช่แค่บทบาทจัดกัารเรียนร้�ในห�องเรียนเท่านั�น	แต่มูี
อีกับทบาทหนึ�งที�มูีควิามูสำาคัญไมู่ยิ�งหย่อนกัว่ิากััน	 ค้อหน�าที�พัฒนาหลักัส้ตร
และพฒันาระบบกัารศกึัษา	กัล่าวิใหมูว่่ิา	ในระบบกัารศกึัษาคุณ์ภาพสง้	คร้ต�อง
เปน็หุ�นส่วินขีองกัารพัฒนาระบบ	และพัฒนาหลักัส้ตร

เพ้�อทำาหน�าที�ประกัารหลัง	 คร้ต�องแสดงพฤติกัรรมูขีอง	 “ผู้้�ก่ัอกัาร”	
(Agency)	ที�เปน็สาระหลักัขีองหนงัส้อ	Teacher	Agency	ตลอดเล่มู	ที�หลักัส้ตร
สมูยัใหมูมู่กััจะเรยีกัร�อง	แต่ระบบบรหิารหลักัสต้รมูกััปดิกัั�นด�วิยควิามูเขี�าใจผู้ดิ
สองประกัาร	ประกัารแรกั	เขี�าใจว่ิาจะได�คร้ผู้้�ก่ัอกัาร	(Agentic	Teacher)	ได�โดย
กัารฝ่กึัอบรมูเพิ�มูควิามูร้�ให�แก่ัคร้	ประกัารที�สอง	ดำาเนนิกัารบริหารจัดกัารแบบ
ควิบคุมูสั�งกัาร	และเน�นกัารประเมูนิผู้ลลงรายละเอียด	ทำาให�คร้มูุง่ปฏิิบัติตามู
รายละเอียดที�จะวัิดเหล่านั�น	 ไมู่มูีโอกัาสได�ตีควิามูเอง	 คิดเอง	 หาวิิธิีทำาเอง		
เรียนร้�เอง	ผู้ลที�ตามูมูาค้อ	คร้ขีาดโอกัาสเรียนร้�และพัฒนาควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร
ขีองตนเอง	
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คร้ที�มูีควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร	 จะสามูารถร่วิมูกัันตีควิามูเป้าหมูายอันทรง
คุณ์ค่า	(Purpose)	และแนวิทาง	(Process)	ที�ระบุไวิ�กัวิ�างๆ	ในหลักัส้ตร	ส้่กัาร
รว่ิมูกัันคิดวิิธิจัีดกัระบวินกัารเรียนร้�หลากัหลายวิิธิ	ีรว่ิมูกัันตัดสินใจเล้อกัวิิธิกีัาร
ที�นา่จะเหมูาะสมูที�สดุ	รว่ิมูกัันดำาเนนิกัาร	แล�วิติดตามูตรวิจสอบผู้ลเอง	สำาหรบั
นำามูาร่วิมูกัันตีควิามูผู้ล	และหมูุนวิงจรเรียนร้�ขีองทีมูคร้	 ที�เป็นวิงจรชั�นเดียวิ	
และวิงจรสองชั�น	ตามูที�กัล่าวิแล�วิในบันทึกัที�	9	ซุ้ึ�งผู้ลขีองวิงจรเรียนร้�ขีองทีมูคร้	
จะนำาไปส้�อต่อทีมูงานขีองทั�งโรงเรียน	 ต่อเขีตพ้�นที�กัารศกึัษา	และผู้้�บริหารใน
สว่ินกัลาง	เท่ากัับคร้ได�มูสีว่ินรว่ิมูพฒันาหลักัสต้รในระดับโรงเรยีน	และในระดับ
ประเทศ	

ข�อเรย่นำร่�ข�อท่ี่� 6

ควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัาร	 (Agency)	ขีองคร้มีูค่ายิ�งต่อคุณ์ภาพขีองกัารศึกัษา	
โดยที�ควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารเป็นพฤติกัรรมูที�ผูุ้ดบังเกิัด	 (Emerge)	ขีึ�นในปัจจุบัน
ขีณ์ะ	ภายใต�บริบทนั�นๆ	ผู้า่นแรงขีับดันเชิงคุณ์ค่า	ควิามูร้�	 ทักัษะ	และเจตคติ		
ที�สั�งสมูมูาในอดีต	ผู้สานกัับแรงคาดหวัิงไปในอนาคตในเร้�องนั�นๆ		 ส่งผู้ลให�	
มูีกัารตัดสินใจดำาเนินกัารออกัมูาเป็นพฤติกัรรมูที�กัล�าหาญ	 และก่ัอคุณ์ค่า		
ณ์	ปัจจุบันขีณ์ะ	จะเห็นว่ิาพฤติกัรรมูเป็นผู้้�ก่ัอกัารมูาจากักัารสั�งสมูจากัอดีต		
ที�ระบบนเิวิศขีองกัารปฏิิบติังานขีองคร้เอ้�อให�เกิัดกัารสั�งสมู	คณุ์ค่า	ควิามูร้�	ทักัษะ	
และเจตคติ	 ที�เอ้�อต่อกัารเป็นผู้้�ก่ัอกัาร	 รวิมูทั�งสภาพแวิดล�อมูขีองระบบนิเวิศ	
ในกัารทำางาน	ณ์	ปจัจุบันขีณ์ะที�เอ้�อกัารตัดสินใจลงมูอ้ปฏิิบัติกัาร	
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ควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	 จึงไมู่ใช่ขึี�นกัับตัวิคร้เท่านั�น	 แต่มูีปัจจัยด�าน
ระบบนิเวิศขีองกัารทำางาน	 เป็นองค์ประกัอบด�วิย	 ระบบนิเวิศที�เต็มูไปด�วิย	
ควิามูสัมูพันธิแ์นวิดิ�ง	หร้อควิามูสัมูพันธิเ์ชิงอำานาจ	ปิดกัั�นพฤติกัรรมูผู้้�ก่ัอกัาร
ขีองคร้

ข�อเรย่นำร่�ข�อท่ี่� 7

ไมู่ว่ิาหลักัส้ตรใหมู่จะได�รับกัารออกัแบบมูาดีแค่ไหนก็ัตามู	 ไมู่มูีวัิน
ประสบควิามูสำาเร็จ	หากัระบบกัารศกึัษาไมูเ่ปน็	“ระบบที�ฉลาด”	(Intelligent	
System)	ซุ้ึ�งหมูายควิามูว่ิา	ต�องมูกีัารเรียนร้�และปรับตัวิอย้่ในองคาพยพต่างๆ	
ขีองระบบอย้่ตลอดเวิลา	 ทั�งในระดับปฏิิบัติและระดับบริหารจัดกัาร	 โดยขี�อ
เรยีนร้�จากัแต่ละจุดในระบบ	ต�องได�รับกัารส้�อสารไปทั�วิทั�งระบบ	เพ้�อเปน็ขี�อมูล้
กัระตุ�นกัารปรับตัวิขีองระบบ	

นี�ค้อควิามูเป็นจริงสำาหรับระบบที�ซุ้ับซุ้�อนและปรับตัวิ	 (Complex-
adaptive	System)	ระบบกัารศกึัษาเปน็ระบบที�ซุ้ับซุ้�อนยิ�ง	และมูกีัารปรับตัวิ
อย้่ตลอดเวิลาอย่างเขี�มูขี�น	จึงเปน็ระบบที�หวัิงให�กัารเปลี�ยนแปลงเกิัดจากักัาร
สั�งกัารจากัเบ้�องบนเท่านั�นไมูไ่ด�	เพราะจะไมูส่ำาเรจ็	เบ้�องบนไมูมู่ขีี�อมูล้ที�ซุ้บัซุ้�อน	
และเปน็ปจัจุบนั	(Real	Time)	เพยีงพอสำาหรบักัารตัดสนิใจและสั�งกัารที�ถก้ัต�อง	
จึงต�องให�ภาคส่วินต่างๆ	ขีองระบบมูกีัารส้�อสารกัันเองได�อย่างอิสระด�วิย	
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ข�อเรย่นำร่�ข�อท่ี่� 8

กัารให�คุณ์ค่าแก่ัผู้ลงานนา่จะเปน็เร้�องดี	แต่ในบันทึกัชุดนี�เอ่ยถึง	“ลัทธิิ
บ้ชาผู้ลงาน”	 (Performativity)	 ในทำานองเป็นผู้้�ร�าย	 โปรดสังเกัตให�ดีว่ิา		
ตัวิผู้ลงานไมู่ใช่ผู้้�ร�าย	 แต่ตัวิลัทธิิบ้ชาผู้ลงานเป็นผู้้�ร�าย	 เพราะมูันนำาไปส้่
พฤติกัรรมูติดตามูประเมูนิผู้ลที�ผู้ลงานแบบตายตัวิ	ด�วิยท่าทีขีองควิามูสมัูพนัธิ์
เชิงอำานาจ	 ที�ผู้้�ปฏิิบัติงานจะต�องมูี	 “ผู้ลงาน”	แบบตายตัวิให�ตรวิจสอบ	 ไมู่ว่ิา	
“ผู้ลงาน”	นั�นจะเป็นผู้ักัชีโรยหน�า	หร้อสร�างขึี�นชั�วิคราวิก็ัตามู	ซุ้ึ�งจะนำาไปส้	่
ควิามูไมูซุ่้้�อสตัยใ์นระบบกัารศกึัษา	เปน็กัารทำาลายโอกัาสที�คร้จะรว่ิมูกัันจรรโลง
ศกััดิ�ศรีวิิชาชีพ	และควิามูเปน็ผู้้�ก่ัอกัารขีองคร้	

ข�อเรย่นำร่�ข�อท่ี่� 9 

กิัจกัรรมูด�านกัารศึกัษาขึี�นกัับบริบท	ต�องมูีกัารพัฒนาให�สอดคล�องกัับ
บริบท	มูีกัารเรียนร้�และพัฒนาต่อเน้�องในแต่ละบริบท	 กิัจกัรรมูกัารศึกัษาจึง	
ไมู่มูีทางดำาเนินกัารได�ผู้ลดีตามูมูาตรฐานเดียวิ	 ตัวิชี�วัิดเดียวิ	บริบทในที�นี�แจง
ย่อยลงไปเปน็ภาค	จังหวัิด	เขีตกัารศกึัษา	โรงเรียน	และห�องเรียน	และแจงย่อย
ตามูเวิลาด�วิย	ห�องเรียน	ป.	 4/3	 ขีองโรงเรียน	 กั	 ในป่กัารศึกัษา	 2563	 ก็ัมู	ี
บริบทแตกัต่างจากัในป่กัารศึกัษา	 2564	 เพราะลักัษณ์ะขีองนักัเรียนอาจ	
แตกัต่างกัันมูากั	หร้ออาจเปลี�ยนตัวิคร้ประจำาชั�น	หร้อเปลี�ยนตัวิผู้้�อำานวิยกัาร
โรงเรียน	
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ในระบบที�ซุ้ับซุ้�อนและปรับตัวิ	 แต่ละส่วินย่อยต�องเรียนร้�ปรับตัวิตามู
บรบิทขีองตน	โดยยึดมูั�นเปา้หมูายสง้ส่ง	(Purpose)	ร่วิมูกััน	ระบบกัารศึกัษาจึง
ต�องมูีกัารตีควิามูทำาควิามูชัดเจนต่อเป้าหมูายที�ส้งส่งอย่้เสมูอ	 ในสถานกัารณ์์
ต่างๆ	สำาหรับใช�ยึดถ้อร่วิมูกัันในทุกัภาคส่วินขีองระบบ	 ส่วินรายละเอียดอ้�นๆ	
ต�องเปดิโอกัาสให�แต่ละภาคส่วินตีควิามู	ตั�งเปา้หมูายเพ้�อกัารดำาเนนิกัาร	และ
กัำาหนดยุทธิศาสตร์ดำาเนินกัารขีองส่วินย่อยนั�นๆ	 ได�	 เพ้�อร่วิมูกัันดำาเนินกัาร	
ยกัระดับคุณ์ภาพกัารศึกัษาในส่วินย่อยขีองตน	 ในลักัษณ์ะขีองกัารทำางานไป
เรียนร้�ไป	สร�างนวัิตกัรรมูไป	และส่งสัญญาณ์ขี�อมูล้กัารเรียนร้�ออกัแลกัเปลี�ยน
เรียนร้�กัับระบบใหญ่อย้่ตลอดเวิลา	

ดังนั�น	หน�าที�ขีองผู้้�บริหารระบบกัารศกึัษาขีองประเทศ	ต�องจัดให�มูกีัาร
พัฒนาระบบขี�อมูล้	และระบบกัารส้�อสารเพ้�อส้�อสารกัารค�นพบนวัิตกัรรมูขีอง
แต่ละส่วินย่อย	ในลักัษณ์ะขีองกัารส้�อสารอิสระ	แต่มูกีัลไกักัรองควิามูเท็จและ
กัารโอ�อวิดเกิันจริง	รวิมูทั�งกัรองกัารโอดครวิญด�วิยเจตคติเชิงลบ	เจตคติกัล่าวิ
โทษผู้้�อ้�น	ออกัไป	 ให�ระบบส้�อสารเน�นส้�อสารควิามูพยายามู	และควิามูสำาเร็จ
เล็กัๆ	น�อยๆ	แต่ยิ�งใหญ	่มูกีัารประมูวิลนวัิตกัรรมูเล็กัๆ	ดังกัล่าวิ	เพ้�อส่งสญัญาณ์
และทรัพยากัรสนบัสนนุกิัจกัรรมูสร�างสรรค์เล็กัๆ	ณ์	จุดปฏิิบัติเหล่านั�น	

นำาไปส้ก่ัารบริหารกัารเปลี�ยนแปลงแนวิใหมู	่แนวิสง่เสรมิูกัารสร�างสรรค์	
ณ์	จุดปฏิิบัติ	ผู้มูอยากัเหน็แนวิทางจัดกัารหลักัส้ตรฐานนวัิตกัรรมูในแนวินี�	
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ข�อเรย่นำร่�ข�อท่ี่� 10

“ควิามูไวิ�วิางใจ”	 (Trust)	 เป็น	สินทรัพย์	 ที�มูีค่ายิ�งในระบบกัารศึกัษา		
กัารจัดกัารระบบกัารศึกัษาไทยพึงเอาใจใส่กัารใช�พลังขีองสินทรัพย์นี�	 โดย
จัดกัารให�	“ควิามูไวิ�วิางใจซุ้ึ�งกัันและกััน”	(Mutual	Trust)	เปน็พลังขีับเคล้�อน
กัารพัฒนาระบบกัารศึกัษา	 และขีับเคล้�อนหลักัส้ตรฐานสมูรรถนะ	 ที�กัำาลัง
ดำาเนนิกัารอย้่ในขีณ์ะนี�	

โดยต�องมูีกัารจัดกัารให�ระบบกัารศึกัษาเป็นระบบที�มูีควิามูไวิ�วิางใจ	
เปน็เจ�าเร้อน	อย่าปล่อยให�ควิามูไมูไ่วิ�วิางใจเขี�ามูาครองระบบ	โดยต�องจัดกัาร
ให�เกิัดควิามูสัมูพันธิแ์นวิราบเป็นควิามูสัมูพันธิห์ลักัในระบบกัารศึกัษา	ลดทอน
ควิามูสัมูพันธิแ์นวิดิ�ง	หร้อแนวิบังคับบัญชาลงไป	

โดยต�องมูรีะบบขี�อมูล้	และระบบกัารจัดกัารที�สง่เสรมิู	“ควิามูจริง”	และ	
“ขี�อมูล้หลักัฐาน”	จากั	“กัารปฏิิบัติจริง”	เพ้�อส่งเสริมูควิามูมูวิีิจารณ์ญาณ์ขีอง
สมูาชกิัในระบบกัารศกึัษา	และสง่เสริมูควิามูสุจรติในหมู้ส่มูาชกิั	รวิมูทั�งหาทาง
ขีจัดควิามูไมูจ่ริงใจ	ควิามูไมูสุ่จริต	ออกัไปจากัระบบ	ทั�งนี�	โดยยึดมูั�นในคุณ์ค่า
สง้สง่ขีองระบบกัารศกึัษาต่อสงัคมูสว่ินรวิมูหรอ้ต่อบ�านเมูอ้งเปน็เปา้หมูายหลักั	

ระบบขี�อมู้ล	 และระบบส้�อสารดังกัล่าวิ	 จะนำาไปส้่ควิามูไวิ�วิางใจ	
ซุ้ึ�งกัันและกัันในหมู้ค่ร้ผู้้�ก่ัอกัาร	และนำาไปส้่พลังสร�างสรรค์ในวิงกัารกัารศกึัษา	
โดยเฉพาะอย่างยิ�งในระดับปฏิิบัติ	 ซุ้ึ�งเป็นสมูาชิกัส่วินใหญ่หร้อเก้ัอบทั�งหมูด
ขีองระบบกัารศกึัษา	
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ขี�อเรยีนิรู�
โยงสู�กัารยกัระดับคณุิภาพักัารศึกัษาไทย

(1) ระบบการศึกษา
เปิ็นระบบทีุ�มุ่ีความุ่ซัับซั้อน

แลัะเปิ็นพื่ลัวัตีสููง

(3) ระบบการศึกษาทีุ�
เลีัย่นแบบระบบธุ่รกิจจะนําไปิสูู่
ความุ่ตีกตีำาของระบบการศึกษา

(5) ในระบบการศึกษาค่ณภาพื่สููง 
ครูต้ีองเปิ็นห่้นสูว่นของการพื่ัฒนา

ระบบแลัะพื่ัฒนาหลัักสููตีร

(4) ระบบกํากับค่ณภาพื่ แลัะติีดตีามุ่
ปิระเมุ่ินผลัการศึกษา ต้ีองเน้น

สูนับสูน่นสูง่เสูริมุ่มุ่ากกว่าควบค่มุ่

(2) จ่ดอ่อนของหลัักสููตีรทีุ�เน้นผลัลััพื่ธุ์
ทํุาให้โรงเรีย่นแลัะครูมุ่่ง่ทํุางานเพื่ื�อ

สูนองการปิระเมุ่ินแทุนทีุ�จะเน้น
สูนองนักเรีย่น



เอื้้�อื้ระบบนิิเวศ เพ้ื่�อื้ครเูป็น็ิผูู้�ก่่อื้ก่าร 163

(10) ความุ่ไว้วางใจเปิ็นพื่ลัังขับเคลืั�อน
การพื่ัฒนาระบบการศึกษา
แลัะหลัักสููตีรฐานสูมุ่รรถนะ

(6) ความุ่เปิ็นผู้ก่อการของครูมุ่าจาก
การสูั�งสูมุ่ในอดีตี แลัะระบบนิเวศ

ในการทํุางาน ณ ปิัจจ่บัน

(8) ลััทุธุิบูช่าผลังานนําไปิสูู่
ความุ่ไมุ่ซ่ัื�อสูัตีย่์

ในระบบการศึกษา

(7) ระบบการศึกษาต้ีองมุ่ีการเรีย่นรู้
แลัะปิรับตัีวตีลัอดเวลัา

(9) กิจกรรมุ่การศึกษาขึ�นกับบริบทุ 
ต้ีองมุ่ีการพื่ัฒนาให้
สูอดคล้ัองกับบริบทุ



เอื้้�อื้ระบบนิิเวศ เพ้ื่�อื้ครเูป็น็ิผูู้�ก่่อื้ก่าร164

ผู้มูเริ�มูเขีียนบันทึกัชุดนี�ในสัปดาหที์�สามูขีองเด้อนสิงหาคมู	2564	และ
เขีียนเสร็จในสัปดาห์แรกัขีองเด้อนกัันยายน	 ค้อใช�เวิลาไมู่ถึงหนึ�งเด้อนในกัาร
อ่านหนงัสอ้	Teacher	Agency	:	An	Ecological	Approach	หลายเที�ยวิ	หลายแบบ	
เพ้�อตีควิามูเขี�าส้่บริบทไทย	 โดยมูุ่งตีควิามูในระดับคุณ์ค่า	มูุ่งทำาควิามูเขี�าใจ
ควิามูซัุ้บซุ้�อนที�ซุ้่อนอย่้ในระบบกัารศึกัษา	 เอามูานำาเสนอเพ้�อให�สมูาชิกัขีอง
ระบบกัารศึกัษาไทยได�พิจารณ์า	 ผู้มูไมู่ย้นยันว่ิากัารตีควิามูและขี�อคิดเห็น	
ที�ผู้มูสอดใส่เขี�าไปเกิันจากัที�หนังส้อระบุ	 จะถ้กัต�องทั�งหมูด	 ที�ย้นยันได�ค้อ	
ควิามูไมู่ครบถ�วิน	ผู้มูเน�นกัารเสนอเพ้�อแลกัเปลี�ยนเรียนร้�	 ให�ท่านผู้้�อ่านได�ใช�
วิิจารณ์ญาณ์ขีองท่าน	 สิ�งที�ผู้มูใฝ่่ฝ่ันให�เกิัดค้อ	 ควิามูเป็นผู้้�ก่ัอกัารขีองท่าน	
ทั�งหลาย	 ร่วิมูกัันก่ัอกัารเพ้�อพัฒนาระบบกัารศึกัษาไทย	ภายใต�เป้าหมูายที�	
ทรงคุณ์ค่าค้อคุณ์ภาพขีองพลเมู้องไทยในอนาคต	 ที�เป่� ยมูสมูรรถนะกัารเป็น	
“พลเมูอ้งผู้้�ก่ัอกัาร”	(Agentic	Citizen)

“ความูไว�วางใจ (Trust)
เปน็ิสินิทรพััยที์�มีูค�ายิ�งในิระบบกัารศึกัษา

กัารจดักัารระบบกัารศึกัษาไทย
พึังเอาใจใส�กัารใชั�พัลังขีองสินิทรพััยนี์ิ� โดยจดักัารให่� 

“ความูไว�วางใจซัึ�งกัันิและกัันิ” (Mutual Trust)
เปน็ิพัลังขีบัเคลื�อนิกัารพััฒนิาระบบกัารศึกัษา

และขีบัเคลื�อนิห่ลักัสูตรฐานิสมูรรถ่นิะ
ที�กัำาลังดำาเนิินิกัารอยู�ในิขีณิะนีิ�”





“ความเปน็ผู้ก่อการของครเูปน็เครือ่งมือ (Means)
หรอืเปน็ส่วนหน่ึงของการเดินทาง (Journey)

ไม่ใชเ่ปา้หมายของการเดินทาง
โดยท่ีเปา้หมาย (End/goal)  คือระบบการศึกษาท่ีเขม้แขง็

เปน็ระบบท่ีฉลาดหรอืเรยีนรู ้นําสู่เปา้หมายสุดท้ายคือ
การสรา้งพลเมืองในอนาคตท่ีเปน็คนเต็มคน

พัฒนาเต็มศักยภาพ เปน็กําลังสําคัญของประเทศ
เปน็ผู้สรา้งสรรคสั์งคม ไม่ใชเ่รยีนเพียงเพ่ือสอบผ่าน

หรอืเพ่ือเปน็บันไดสู่การศึกษาขั้นสูงขึ้น”


