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บทคัดยอ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาแนวคิดเชิงนโยบายการผลิตครูประถมศึกษาของประเทศที่
ประสบความสําเร็จในระดับโลก และ 2) พัฒนานโยบายการเตรียมครูเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนประถม
ศึกษาของประเทศไทย ใชการวิจยั อนาคตแบบ EDFR ดวยการวิจยั เอกสารเกีย่ วกับนโยบายและยุทธศาสตร
ของประเทศที่ประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาระดับโลก จํานวน 11 ประเทศ เครื่องมือที่ใช คือ
การสัมภาษณและแบบสอบถามผูเ ชีย่ วชาญ จํานวน 50 คน เกีย่ วกับแนวโนมนโยบายการผลิตครูประถมศึกษา
สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล ไดแก ความถี่ คารอยละ มัธยฐาน และคาพิสยั ระหวางควอไทล ผลการศึกษา
พบวา แนวคิดและแนวโนมเชิงนโยบายการผลิตครู มี 6 ดาน คือ 1) ดานการคัดเลือกคนเขาเรียนครูประถม
ศึกษา 2) ดานหลักสูตรการผลิตครูประถมศึกษา 3) ดานการฝกประสบการณวิชาชีพครู 4) ดานมาตรฐาน
ของสถาบันผลิตครู 5) ดานการใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ 6) ดานการมีสวนรวมขององคกร
ที่มีสวนเกี่ยวของ
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Abstract
The objective of this research were to 1) study the policy concept of producing
primary school teachers of the world’s top successful countries in education, and
2) develop a policy of preparation primary school teacher for the enhancement of
students quality. The methodology used in this research is the Ethnographic Delphi
Futures Research (EDFR) with the document research on policies and strategies of 11 nations
which are successful on educational management. The research instruments were
in-depth interviews and questionnaires. 50 experts in education of Thailand had been
interviewed about recommendations for policy makers to produce primary school teachers.
The data were analysed using frequency, percentage, median, and interquartile range.
The results indicated that the concept and policy trends in the production of primary
school teachers consist of 6 aspects: 1) the standards for the admission system;
2) the speciﬁc curriculum to produce primary school teachers; 3) the teacher practicum
process; 4) the standard of the teacher institutions; 5) the requirements for the teacher
license; and 6) the participation of the organizations.
KEYWORDS: POLICY / PRODUCTION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS / TRENDS /
TEACHER POLICY

บทนํา
การพัฒนาครู คือเงื่อนไขสําคัญของการพัฒนาการศึกษา ดังคํากลาวที่วา “คุณภาพ
ของระบบการศึกษาไมสามารถสูงกวาคุณภาพของครู” (Barber, 2007) ประเทศตาง ๆ ที่
ประสบความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษา อาทิ ประเทศฟนแลนด สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ ญี่ปุน สิงคโปร และจีน ตางก็มีความคิดเห็นตรงกันวา ประเทศจะไมสามารถพัฒนา
ไดเลยหากประชาชนไมไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาครูเปน
ลําดับแรก เพราะมีความเชื่อวาตัวแปรที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก็คือ
คุณภาพของครู สอดคลองกับ การศึกษาของ ไพฑูรย สินลารัตน และ คณะ (2554) วิทยากร
เชียงกูล (2553) และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ., 2553) ทีพ่ บวา ครูทสี่ อนอยางมี
ประสิทธิภาพจะสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้น และไดให
ความสําคัญครูกบั การพัฒนาครูอยางจริงจัง โดยเล็งเห็นวาครูเปนผูม บี ทบาทสําคัญยิง่ ทีจ่ ะทําให
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การศึกษาเปนเครื่องมือสรางคุณภาพประชากรของประเทศไดตามความมุงหวัง
ประเทศไทระบุวาปญหาคุณภาพการศึกษาตกตํ่ามีสาเหตุมาจากการขาดแคลนครู
ทั้งในภาพรวมและในรายสาขาวิชา เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือภาษาอังกฤษ
ทั้งที่ขอมูลการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู
ตําแหนงครูผูชวย ประจําป พ.ศ. 2555 แสดงวา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) มีความขาดแคลนครูรวมทั้งสิ้น 51,462 อัตรา ใน 39 สาขาวิชาเอก และมีผูสอบผาน
การคัดเลือกทัง้ สิน้ 15,107 คน ในจํานวนนีไ้ ดรบั การขึน้ บัญชีไว 9,165 คน โดยไดรบั การบรรจุ
โดยทันที 5,942 คน คิดเปนรอยละ 39.33 ของผูส อบผานการคัดเลือกทัง้ หมด ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 ขอมูลจํานวนผูที่ผานการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการตําแหนงครูผูชวย
ประจําป พ.ศ. 2555 ในสาขาวิชาขาดแคลน
ภาษาไทย ภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ชีววิทยา
อังกฤษ
ทั่วไป
ขึ้นบัญชี
986
2,265
181
1,563
603
บรรจุ
171
199
118
50
33
รอยละที่บรรจุ 17.34
8.78
65.19
3.20
5.47

ฟสิกส เคมี

รวม

41 303 5,942
34 40 645
82.93 13.20 10.85

หมายเหตุ: ขอมูลจํานวนผูผานการสอบแขงขัน จาก วีระยุทธ มณีโคตร (2555)

ขอมูลในตาราง 1 แสดงใหเห็นวา ประเทศไทยไมไดขาดแคลนครูรายสาขาวิชาขาดแคลน
จากกระบวนการผลิต แตเปนการขาดแคลนอัตราครู นอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2556 หนังสือพิมพ
สยามรัฐ ไดนําเสนอผลการสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งบุคคลเขารับราชการครู ตําแหนงครูผูชวย
วามีผูมาสมัครสอบมากถึง 84,584 คน แตมีผูที่ไดรับการบรรจุเพียง 5,074 คน คิดเปนรอยละ
6.05 ของผูมีสิทธิ์สอบทั้งหมด (“ครูผูชวย ป 56 สมัครสอบ 8.4 หมื่น ผาน 5,074 คน”, 2556)
ขอมูลเหลานีแ้ สดงใหเห็นชัดเจนวา ยังมีครูในสาขาวิชาทีข่ าดแคลนจํานวนมากทีส่ อบ
ผานเกณฑการคัดเลือกแลว แตยงั ไมไดรบั การบรรจุ ดังนัน้ ปญหาการขาดแคลนครู จึงอาจไมใช
ปจจัยหลักที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา แตปญหาที่แทจริงเปนเรื่องของสมรรถนะของครูที่ไม
สอดคลองกับสภาพการจัดการเรียนการสอนใชหรือไม และการพัฒนานโยบายเกีย่ วกับการผลิต
ครูควรจะดําเนินการไปในทิศทางใดจึงจะทําใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ดังที่ พฤทธิ์
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ศิริบรรณพิทักษ และ คณะ (2549) และ Atagi (2002) ไดชี้วา วิกฤตที่จะเปนปญหาตอไปใน
อนาคตและจะตองเรงแกปญ
 หาคือการขาดครู โดยจะตองดูวา ขาดแคลนครูในสาขาวิชาใดบาง
ตองดูความตองการครูที่แทจริงประกอบดวยวาโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา
ตองการครูในสาขาใด ไมใชมหาวิทยาลัยมีครูอาจารยในสาขาใดก็เปดสอนในสาขานั้น โดยมิ
คํานึงถึงสภาพความตองการที่แทจริง ทําใหมีบัณฑิตครูบางสาขามากเกินไปและตกงาน จนมี
คํากลาววาระบบการศึกษาไทยขยายตัวในเชิงปริมาณไดอยางนาประทับใจ แตก็ยังมีปญหา
รายแรงในเชิงคุณภาพในหลายดานดวยกัน และดานหนึ่งนั้นก็คือ คุณภาพของครู
ในขณะที่เราพยายามแกปญหาเกี่ยวกับความขาดแคลนครูในเชิงปริมาณ ประเทศ
ตาง ๆ ก็มุงไปที่การพัฒนาคุณภาพครู เพราะเห็นพองกันวาคุณภาพของครูเปนปจจัยสําคัญ
ที่สงผลตอการเรียนรูของนักเรียน ประเทศอเมริกาไดกําหนดสาระเกี่ยวกับสมรรถนะของครู
ไวในกฎหมายสําคัญคือ No Child Left Behind Act 2001 มีการกําหนดนิยามศัพทของคําวา
ครูคุณภาพสูง และใหทุกรัฐไดนําไปประยุกตในการผลิตครูและการพัฒนาครู สวนในดาน
การสรรหาครูกใ็ หมกี ารทดสอบความรูแ ละทักษะของผูท จี่ ะเปนครูในอนาคตมากกวาอยางอืน่
อนุญาตใหครูใหญจา งครูตามทีต่ นเองตองการ แลวใหเนนอยางหนักหนวงทีผ่ ลลัพธวา นักเรียน
ได เรี ย นอะไรบ า งแล ว โดยเห็ น ว า วิ ธี นี้ น  า จะได อุ ป ทานของครู ม ากขึ้ น (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545)
เบลลันกา และ แบรนด (2554) ระบุวา ประเทศสิงคโปรไดสรางกรอบวิสัยทัศน
เพื่ อ เตรี ย มประเทศให พ ร อ มเข า สู  ศ ตวรรษที่ 21 ภายใต ก รอบความคิ ด และวิ สั ย ทั ศ น
เพื่ อ ประเทศชาติ โ ดยรวมที่ ว  า “โรงเรี ย นนั ก คิ ด ประเทศแห ง การเรี ย นรู  ” วิ สั ย ทั ศ น ที่
เปนเอกลักษณของชาตินี้ถูกฝงลึกอยูในปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนในสิงคโปรทุกแหง
มีรากฐานมาจากกรอบความคิดในการเปลีย่ นแปลงสิงคโปรใหสมบูรณ โดยโรงเรียนในสิงคโปร
จะไดรับการพัฒนาทางวิชาชีพซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิรูประดับชาติ
ประเทศจีนซึ่งมีประชากรราว 1,300 ลานคน ใหความสนใจในการพัฒนาการศึกษา
อยางจริงจัง โดย หลี่ หลานชิง (2552) ไดแสดงวิสัยทัศนวา ผูนําที่ละเลยการศึกษา ยอมขาด
วิสัยทัศนและวุฒิภาวะ และยอมขาดคุณสมบัติที่จะนําการขับเคลื่อนจีนไปสูความทันสมัย
เราจะตองพยายามทุกวิถที างทีจ่ ะสงเสริมการศึกษาแมวา จะทําใหภารกิจอืน่ ชาลง และไมวา จะ
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ยากจนแคไหน ก็ยงั คงตองใหความสําคัญสูงสุดกับการพัฒนาการศึกษา ความหวังของการฟน ฟู
ชาติขึ้นอยูกับการศึกษาซึ่งตองอาศัยครู วิธีที่ดีที่สุดคือจะตองยกยองครู ปญหาครูจะตองไดรับ
การแกไขไมวาจะยากลําบากเพียงใด กฎหมายครูถือเปนรากฐานทางกฎหมายที่จะยกระดับ
คุณภาพของครู การวางรากฐานเพื่อการฟนฟูชาติครั้งยิ่งใหญนี้ ใหความสําคัญเปนลําดับตน
แกการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ดวยทฤษฎีแรงงานในฐานะเปนปจจัยการผลิตระบุไววา ผูสําเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษา จะสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตจากแรงงานไดถงึ รอยละ
43 ซึ่งชี้ใหเห็นวาการพัฒนาการศึกษาใหพลเมืองทั้งชาติ ยอมเปนรากฐานในการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน
ประเทศตาง ๆ ทีป่ ระสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาเริม่ ตนทีก่ ารปฏิรปู ครู เพือ่ ให
ไดครูคณ
ุ ภาพสูง มาปฏิบตั งิ าน (Strain, 2007) นอกจากนี้ American federation of teachers
ไดใหความหมาย “ครูคุณภาพสูง” วาหมายถึง ครูที่ปฏิบัติการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
จนสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ซึ่งประกอบไปดวยคุณลักษณะสําคัญคือ
1) มีการศึกษาขั้นตํ่าในระดับปริญญาตรีที่มีองคประกอบของรายวิชาที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู
2) ผานการทดสอบความรูและทักษะการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร การอาน
การเขียน และความรูพ นื้ ฐานในทุกรายวิชาทีจ่ ะตองสอนตามหลักสูตรระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา แลวแตกรณี 3) ผานการฝกประสบการณการสอนทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง 4) ไดรบั ใบรับรอง
วิชาชีพครูแบบเต็มรูปแบบจากรัฐ และ 5) สามารถแสดงสมรรถนะ 3 ประการ คือ (1) คุณภาพ
การเรียนรู หมายถึง ความรูขั้นสูงในรายวิชาที่จะทําการสอน (2) ทักษะการสอนสูงในรายวิชา
ที่จะสอน หมายถึง ทักษะการวางแผนการสอน เทคนิคการสอน กลยุทธในการจัดการเรียนรู
ทักษะในการวัดและประเมินผล และกลยุทธในการใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน และ
(3) ความเปนวิชาชีพชั้นสูง หมายถึง การเปนผูมีความรูสูง มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานสูง
มีการพัฒนาความรูแ ละทักษะทางวิชาชีพใหมคี วามเชีย่ วชาญและทันสมัยอยูเ สมอ (Glatthorn,
Jones, & Bullock, 2006) ดังนั้น การจะไดมาซึ่งครูคุณภาพสูง จึงจําเปนตองระบุคุณสมบัติ
ทีพ่ งึ ประสงคของครูใหชดั เจน สามารถวัดและประเมินคุณคาได และเปนทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไป
ของผูที่มีสวนเกี่ยวของ ซึ่งอาจจะเปนไปในรูปของ มติ กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
เพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดอยางสอดคลองกันในทุกระดับ
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Barber (2007) ไดวิจัยเพื่อหาคําอธิบายวา ทําไมนักเรียนบางประเทศ เชน ประเทศ
ฟนแลนดจึงมีผลการทดสอบ PISA ไดดีกวาประเทศอื่น ๆ และไดขอสรุปวามี 3 ปจจัยที่สําคัญ
คื อ (1) การที่ ฟ  น แลนด มี ค รู ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง สํ า หรั บ โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ
(2) มีการฝกอบรมครูที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง (3) มีการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีที่สุด
แกนักเรียนทุกคนอยางเทาเทียมกัน พัฒนานักเรียนที่เรียนชาใหมีคุณภาพสูงใกลเคียงกัน
ใหมากที่สุด และเมื่อเจาะลึกลงไปในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็พบวาครูของประเทศ
ฟนแลนดนั้นแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมครูประจําชั้น และกลุมครูประจําวิชา โดยครู
ประจําชั้นสวนใหญจะปฏิบัติหนาที่ในระดับประถมศึกษา และครูประจําวิชาจะปฏิบัติหนาที่
ในระดับมัธยมศึกษาและระดับการศึกษาอื่น ๆ ที่สูงกวาระดับประถมศึกษา นอกจากนี้
ครูทั้งสองกลุมยังผานระบบการผลิตครูที่แตกตางกันดวย
เมื่อพิจารณาถึงหลักสูตรการผลิตครูของไทยพบวา มีความหลากหลายในสาขา
วิชาเอก แตยังไมสามารถตอบโจทยเรื่องความสอดคลองระหวางคุณวุฒิของครูกับระดับชั้นที่
ครูจะไปทําการสอน ดังนั้นการผลิตครูจึงจําเปนตองพัฒนาใหสามารถผลิตครูไดเหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอนในแตละระดับการศึกษา สอดคลองกับผลการวิจัยที่ ดัลลัส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่พบวา นักเรียนที่ไดเรียนกับครูที่สอนเกง 3 คนติดตอกัน จะมีผลการเรียนรู
สูงกวานักเรียนที่เรียนกับครูที่สอนไมเกง 3 คนติดตอกันถึง 49 เปอรเซ็นไทล และนักเรียน
ประถมศึกษาที่เรียนกับครูที่สอนไมเกงติดตอกันหลายปจะมีความลาหลังทางการศึกษาอยาง
ที่ไมสามารถจะหวนกลับคืนมาได (Barber, 2007)
ดังนัน้ หากยังคงปลอยใหการผลิตครูของประเทศไทยเปนไปอยางไรทศิ ทาง โดยไมได
คํานึงถึงสภาพความจําเปนและความตองการครูที่แทจริงของโรงเรียน ก็จะเขาขายที่วาการ
ปฏิรปู การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีผ่ า นมาทุกคนไดประโยชนหมดยกเวนเด็ก (ภาวิช ทองโรจน, 2551)
การจัดการศึกษาเปนกิจกรรมประเภทตอเนื่องที่ไมมีวันจบและจะสงผลกระทบถึงกันตลอด
เสนทาง ดังนั้นหากนโยบายการศึกษาไมสามารถนําไปสูการตอยอดซึ่งกันและกัน ก็ยอมจะ
นํามาซึ่งความเสียหายเปนอยางมาก และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเปนการยากเปน
อยางยิ่งในการแกไขปญหา ซึ่งเปนลักษณะที่กําลังเกิดขึ้นกับระบบการศึกษาของประเทศไทย
การที่ผลการสอบในระดับนานาชาติและระดับชาติ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาพรวม

532 วารสารครุศาสตร ปที่ 47 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกตํ่า ก็อาจจะมาจากสาเหตุที่วานักเรียนมีพื้นฐานความรูทาง
การเรียนในรายวิชาที่ตาง ๆ โดยเฉพาะทักษะทางดานการอาน การเขียนและการคิดคํานวณ
ตํ่ามาแลวตั้งแตระดับประถมศึกษา จึงทําใหนักเรียนเหลานั้นไมสามารถตอยอดการเรียนรู
ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได จึงกลาวไดวาการศึกษาในระดับประถมศึกษาเปนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เปนพื้นฐานจริง ๆ หากตองการจะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
ดังกลาวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผูบ ริหารการศึกษาระดับตาง ๆ ตองตระหนักถึงนโยบาย
ทีม่ ที ศิ ทางเฉพาะตอการแกปญ
 หาเกีย่ วกับการผลิตครูทเี่ หมาะสมกับการจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ซึง่ จะเปนการหาทางออกใหกบั วิกฤตทางการศึกษาของประเทศในระดับฐานราก
ได และจะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติ เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของประเทศตอไป
วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาแนวคิดเชิงนโยบายการผลิตครูประถมศึกษาของประเทศทีป่ ระสบความ
สําเร็จดานการจัดการศึกษาในระดับโลก
2. เพือ่ ศึกษาแนวโนมของนโยบายการผลิตครูประถมศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพนักเรียน
วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้ เปนการวิจัยอนาคต (Future research) โดยใชเทคนิค Ethnographic
Delphi Futures Research (EDFR) โดยการอาศัยบรรทัดฐานทางสังคม(Normative fore
casting) และการสํารวจ (Exploratory forecasting) ซึ่งวิธีการทํานายแบบ Normative
forecasting นัน้ จะยึดบรรทัดฐานและคานิยมของสังคม คือ มีการเปดโอกาสใหสงั คมมีสว นรวม
และใชเพื่อตอบคําถามวา อะไรคืออนาคตที่ตองการ สวนวิธีการทํานายโดยอาศัยการสํารวจ
(Exploratory forecasting) นั้นจะใชเพื่อตอบคําถามที่วา อะไรคืออนาคตที่เปนไปได ใชที่เรา
ตองการหรือไม (Textor, 1990) โดยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุประเด็นนโยบายที่เปนปจจัยที่มีผลตอการผลิตครูเพื่อพัฒนา
คุณภาพนักเรียนประถมศึกษาของประเทศตาง ๆ ที่ประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษา
ระดับโลก ใชระเบียบวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary research) และใชการวิเคราะห
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เชิงเนื้อหา (Content analysis) นําขอมูลที่ไดมาสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย และสราง
แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัยในขั้นตอนตอไป
ขั้นตอนที่ 2 คาดการณแนวโนมโยบายการผลิตครูประถมศึกษาที่พึงประสงค
จากความคิดเห็นของผูเ ชีย่ วชาญ (Experts) โดยใชการวิจยั อนาคตแบบ Ethnographic Delphi
Futures Research (EDFR) เก็บรวบรวมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ 3 กลุม จํานวน 50 คน
คือ (1) กลุมผูกําหนดนโยบาย จํานวน 10 คน จากหนวยนโยบาย คือ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา และนักการศึกษาภาคเอกชน (2) กลุมผูใชครู
ประถมศึกษา จํานวน 20 คน คือ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ
ผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษา และ (3) กลุมผูผลิตครู จํานวน 20 คน คือ ผูบริหารและ
คณาจารยในสถาบันผลิตครู ดําเนินการวิจัยโดยใชเทคนิค EDFR ทําการสัมภาษณ 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 การสัมภาษณเพือ่ หาแนวโนมนโยบายการผลิตครูประถมศึกษาทีพ่ งึ ประสงค
เปนการสัมภาษณเพื่อหาภาพอนาคตที่มีความเปนไปไดมากที่สุด ทั้งนี้โดยใหผูเชี่ยวชาญคิดใน
หลายแงมุม ซึ่งเปนการมองในแงบวกกอน แลวจึงพิจารณาในแงลบ และความเปนไปไดมาก
ที่สุด (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2540) เครื่องมือวิจัยที่ใชในขั้นตอนนี้ไดแก แบบสัมภาษณ ชนิดกึ่ง
มีโครงสราง(Semi-structure interview) และวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติพื้นฐาน ไดแก
คาความถี่และคารอยละ
รอบที่ 2 การใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบบลิเคิท (Likert scale)
ที่ ส ร า งจากการสั ง เคราะห ค วามคิ ด เห็ น และจากเทคนิ ค การสรุ ป สะสม (Cumulative
summarization technique) ของผูเ ชีย่ วชาญในรอบแรกของการสัมภาษณ เพือ่ ทําการจําแนก
ขอมูลหาฉันทามติ (Consensus ซึ่งจุมพล พูลภัทรชีวิน (2540) ไดอธิบายวา ในการทํา
EDFR รอบที่ 2 หรือ รอบ 3 นี้ ผูเชี่ยวชาญแตละทานจะไดรับรูขอมูลปอนกลับเชิงสถิติ
(Statistical feedbacks) เปนของกลุมโดยสวนรวม โดยหาคารอยละ คามัธยฐาน (Median)
และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile range) ของกลุม ผนวกดวยคําตอบเดิมของ
ตนเอง แลวขอใหผูเชี่ยวชาญแตละคนพิจารณาตอบใหม จํานวนรอบของการทําวิจัย EDFR
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ขึ้นอยูกับจุดมุงหมาย งบประมาณ เวลา และกําลังคนของการวิจัย ซึ่งในการวิจัยนี้ดําเนินการ
สัมภาษณเพียง 2 รอบ เนื่องจากไดความคิดเห็นที่เปนเอกฉันทของแนวโนมนโยบายการผลิต
ครูประถมศึกษา โดยพิจารณาจากคามัธยฐานที่อยูในชวง 4.50–5.00 ซึ่งแสดงวา ผูเชี่ยวชาญ
เห็นวาขอความนั้นเปนไปไดมากที่สุด คาพิสัยระหวางควอไทลท่ีมีคาไมเกิน 1.5 ซึ่งแสดงวา
ขอความนั้นผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน และคารอยละที่มีคาตั้งแตรอยละ 85
ขึ้นไป ซึ่งแสดงวา ขอความนั้นผูเชี่ยวชาญเห็นวาเปนแนวโนมที่พึงประสงค
ขั้นตอนที่ 3 นําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีความเปนไปไดและสอดคลองกัน
มากที่สุด มาสรุปและเรียบเรียงเปนแนวโนมนโยบายการผลิตครูประถมศึกษา
ผลการวิจัย
1. แนวคิดเชิงนโยบายการผลิตครูของประเทศที่ประสบความสําเร็จดานการจัด
การศึกษาในระดับโลก
ผลจากการวิจยั เอกสาร (Documentary research) เกีย่ วกับโยบายและยุทธศาสตร
ของประเทศทีป่ ระสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาระดับโลก พบวา ประเทศทีท่ าํ การศึกษา
ซึ่งไดแก ประเทศฟนแลนด สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สวิสเซอรแลนด เนเธอรแลนด ออสเตรเลีย
สิงคโปร ฮองกง ญี่ปุน เกาหลีใต และ จีน ไดมีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรเกี่ยวกับ
การผลิตครูประถมศึกษา สรุปได 6 ดาน ดังตอไปนี้
1.1 ดานการกําหนดนโยบายการผลิตครู
ประเทศที่ศึกษาสวนใหญ มีการกําหนดและกํากับนโยบายดานการผลิตครู
โดยรัฐบาลกลาง มีเพียง 3 ประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสวิสเซอรแลนด
ที่มีการกระจายอํานาจใหสวนภูมิภาค แตอยางไรก็ดี ประเทศอเมริกาและประเทศอังกฤษ
ก็ยังเปนผูกําหนดมาตรฐานกลางในเรื่องตาง ๆ เพื่อใหสวนภูมิภาค นําไปใชประกอบการ
กําหนดนโยบายของตนเอง การกําหนดนโยบายดานนี้ทุกประเทศจะมีการกําหนดเปาหมาย
และทิศทางอยางเปนระบบ มีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพครูหลายระดับตามความตองการ
ของผูใ ชครูและสงเสริมใหภมู ภิ าคดําเนินการไดเองตามมาตรฐานทีก่ าํ หนด โดยประเทศสิงคโปร
จีน และญี่ปุน จะมีความเขมงวดมากในการบังคับใชกฎหมายครู
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1.2 ดานการคัดเลือกบุคคลเขาเรียนครู
ประเทศฟนแลนด ญีป่ นุ เกาหลีใต และ สิงคโปร มีกระบวนการในการคัดเลือก
บุคคลเขาเรียนทีม่ คี วามเขมขนมาก แตอยางไรก็ดี ทุกประเทศทีท่ าํ การศึกษามีการคัดเลือกบุคคล
เขาเรียนครูดวยวิธีการสอบ โดยในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาเรียนครู ประเทศสหรัฐอเมริกา
เนนการวัดสมรรถนะดานการอาน การเขียน และการคิดคํานวณ สวนประเทศสวิสเซอรแลนด
เนนเรื่องของภาษา
1.3 ดานหลักสูตรการผลิตครูประถมศึกษา
ทุกประเทศที่ทําการศึกษามีหลักสูตรการผลิตครูประถมศึกษาเปนการเฉพาะ
โดยใหความสําคัญเปนอยางมากกับสมรรถนะของครูประถมศึกษาที่จะตองทําการสอนได
ทุกสาระวิชาที่นักเรียนประถมศึกษาจะตองเรียน ครูประถมศึกษาจะตองมีทักษะสูงทางดาน
การอาน การเขียน และการคิดคํานวณ เนนการสรางสมรรถนะดานการสอน ที่ใชกระบวนการ
จัดการเรียนรูมากกวาการสอน และครูตองเขาสูชุมชนการเรียนรู เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณและชวยเหลือดานการจัดการเรียนรูซึ่งกันและกัน สําหรับประเทศฟนแลนด
เรียกหลักสูตรการผลิตครูประถมศึกษาวา หลักสูตรครูประจําชั้น โดยครูประถมศึกษาจะตอง
ทําการสอนไดตงั้ แต 4 รายวิชาขึน้ ไป สวนประเทศสหรัฐอเมริกา จะเนนมากเรือ่ งจิตวิทยาคลินกิ
และจิตวิทยาเด็กพิเศษ สําหรับประเทศสวิสเซอรแลนด หลักสูตรการผลิตครูมงุ เนนพัฒนาทักษะ
ดานการสอนที่ใชหลักการบูรณาการ และการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ นอกจากนี้ นักศึกษา
ครูประถมศึกษาของประเทศสวิสเซอรแลนดจะตองรับผิดชอบตนเองในการไปลงทะเบียนเรียน
ภาษา 1 ภาษาจาก 3 ภาษาที่กําหนด คือ อังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส ในสถาบันที่มีเจาของ
ภาษาเปนผูสอน
1.4 ดานการฝกและการประเมินผลการฝกประสบการณวชิ าชีพครู (การฝกสอน)
ทุกประเทศทีศ่ กึ ษา ใหความสําคัญกับการฝกประสบการณวชิ าชีพอยางเขมขน
ทุกประเทศ โดยมีการกําหนดระยะเวลา หรือการจัดชวงเวลาในการฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูที่แตกตางกัน โดยเริ่มตั้งแต 12 สัปดาห จนถึง 3 ป หลายประเทศมีกระบวนการฝกสอน
ในทุกภาคเรียน มีการกําหนดใหนักศึกษาตองไปฝกสอนในหองเรียนเด็กพิเศษ ในการประเมิน
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ผลการฝ ก สอน พบว า ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การประเมิ น ผลผ า นการฝ ก สอนอย า งเข ม ข น
มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานสําหรับการผานการฝกสอนไวสงู มีการประเมินโดยคณะกรรมการ
รวมระหวางคณะกรรมการทัง้ จากภายในและภายนอกโรงเรียน สําหรับประเทศฟนแลนดและ
สวิสเซอรแลนด นักศึกษาครูตองทําวิทยานิพนธ ที่เปนผลมาจากการฝกสอนดวย นอกจากนี้
ยังมีการกําหนดมาตรฐานคุณสมบัติของโรงเรียนและครูพี่เลี้ยง เหมือนกับประเทศไทย แต
กระบวนการคัดกรองจะดําเนินการโดยใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดอยางเขมขน และ
โรงเรียนที่เปนหนวยฝกสอนก็จะรวมดําเนินการในลักษณะโรงเรียนเครือขายอยางจริงจัง
1.5 ดานการใหใบรับรองเพื่อประกอบวิชาชีพครู
ในแตละประเทศใหความสําคัญกับการใหใบรับรองประกอบวิชาชีพครูมาก
โดยประเทศอเมริกาใชการทดสอบเพื่อวัดทักษะทางดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ
และความรูในระดับชั้นที่จะไปทําการสอน จิตวิทยาคลินิกและเด็กพิเศษ ประเทศอังกฤษ
ใชการทดสอบเพื่อการจบการศึกษาของสถาบันผูผลิตครูเปนการทดสอบเพื่อการใหใบรับรอง
ประกอบวิ ช าชี พ ครู สํ า หรั บ ระยะเวลาในการรั บ รองนั้ น แต ล ะประเทศมี ขั้ น ตอนและวิ ธี
การที่แตกตางกัน ทุกประเทศที่ศึกษามีการใหใบรับรองประกอบวิชาชีพครูทั้งสิ้น ยกเวน
ประเทศสวิสเซอรแลนด ที่ไมมีการใหใบรับรองประกอบวิชาชีพ โดยการเขาสูวิชาชีพครูนั้น
ใชคุณวุฒิที่จบการศึกษาเปนการรับรอง ทั้งนี้ ผูที่จะเขาสูวิชาชีพครูประถมศึกษาไดตองมีใบ
รับรองการจบการศึกษาวิชาชีพครูประถมศึกษาเทานั้น
1.6 ดานการเขาสูวิชาชีพครูประถมศึกษา
ทุ ก ประเทศใช ก ารสอบคั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ เข า เป น ครู ร ะดั บ ประถมศึ ก ษา
สวนใหญจะกําหนดเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญจากความรูในรายวิชาที่จะไปทําการสอนและ
รายวิ ช าชี พ ครู ต อ งมี ใ บรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ แ ละ/หรื อ ใบรั บ รองการประกอบวิ ช าชี พ ครู
และตองผานการสอบคัดเลือก โดยประเทศเกาหลีใต จะมีกระบวนการสอบคัดเลือกที่เขมขน
มากที่สุด รองลงมาเปนประเทศญี่ปุน และสิงคโปร โดยประเทศสิงคโปรมีการทดสอบ
ทักษะภาษาอังกฤษ การสาธิตการสอน และทดสอบเจตคติจากการสัมภาษณ
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2. แนวโนมของนโยบายการผลิตครูประถมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
การสัมภาษณและสอบถามผูเ ชีย่ วชาญ 3 กลุม จํานวน 50 คน 2 รอบ แลวนําขอมูล
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีความเปนไปได และสอดคลองกันมากที่สุด มาสรุปและ
เรียบเรียงเปนแนวโนมนโยบายการผลิตครูประถมศึกษาของประเทศไทยทีเ่ ปนไปได 6 แนวโนม
ดังนี้
2.1 แนวโนมนโยบายดานการคัดเลือกคนเขาเรียนครู ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 กลุม
มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา รัฐควรกําหนดนโยบายในการผลิตครูประถมศึกษาเปน
การเฉพาะ โดยเห็นวาองคกรผลิตครู องคกรที่สรรหาครูประถมศึกษา องคกรที่เปนผูใชครู
ประถมศึกษา และองคกรที่กํากับมาตรฐานการผลิตและการใชครู ตองรวมมือกันกําหนด
แผนแมบทการผลิตและการใชครูประถมศึกษา ทั้งดานปริมาณและคุณภาพเพื่อใหการผลิตมี
ความสอดคลองกับความตองการใชครูอยางแทจริง ควรตองรวมกันการกําหนดหลักเกณฑใน
การคัดเลือกบุคคลเขาเรียนที่แยกระดับการศึกษาที่จะไปทําการสอนเมื่อเรียนจบแลว เพื่อให
แนใจไดวาจะไดครูที่มีใจรักในการเปนครูระดับประถมศึกษา และมีคุณภาพเริ่มตนสูง
2.2 แนวโนมนโยบายดานหลักสูตรการผลิตครูประถมศึกษา ผลการวิจัย พบวา
ควรกําหนดนโยบายใหสถาบันผลิตครู ควรทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูใหสามารถ
รองรับตลาดการใชครูประถมศึกษาไดอยางจริงจัง และควรมีการพัฒนาหลักสูตรที่มีความ
หลากหลายมากขึน้ เชน หลักสูตรครูประจําชัน้ หลักสูตรสหวิชาสําหรับครูประถมศึกษา เปนตน
และควรมีการกําหนดสมรรถนะหรือคุณลักษณะสําคัญที่ครูประถมศึกษาตองมีเพื่อใชเปน
มาตรฐานกลางในการผลิตครูรวมกัน
นอกจากนี้ รัฐควรมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการติดตามกํากับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตครู ทั้งในดานความเชี่ยวชาญของคณาจารย ดานการจัดการเรียนการสอน
และดานการวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อใหแนใจไดวาทุกหลักสูตรมีมาตรฐานสูง
2.3 แนวโนมนโยบายดานการฝกประสบการณวิชาชีพครู ผลการวิจัย พบวา
การฝกประสบการณวิชาชีพครูมีความสําคัญและสัมพันธกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูในอนาคต ดังนั้น เพื่อเปนการแนใจวา ครูประถมศึกษาที่ผลิตจะเปนครูที่มีคุณภาพสูง
ในอนาคต รัฐควรกําหนดใหการฝกประสบการณวิชาชีพครู เปนนโยบายที่สถาบันผูผลิต
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ครู โรงเรียนทีเ่ ปนหนวยฝกประสบการณวชิ าชีพ และองคกรทีใ่ หใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ตองมีอาํ นาจ บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบรวมกัน โดยทุกองคกรทีเ่ กีย่ วของตองรวมกัน
กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงความสําเร็จในการฝกประสบการณวิชาชีพครูรวมกัน
และถื อ ว า เป น ภารกิ จ หนึ่ ง ในการปฏิ บั ติ ง านขององค ก ร โดยต อ งมี ม าตรการกํ า กั บ ด า น
ความรับผิดชอบตอคุณภาพของผลผลิตรวมกันอยางจริงจัง
นอกจากนี้ ควรทบทวนกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพใหม โดยมีการจัดลําดับ
ชวงเวลาในการฝกประสบการณวิชาชีพ ที่มีความสัมพันธกับทฤษฎีหรือหลักการในรายวิชา
ทีเ่ รียนในแตละชวง เพือ่ ใหนกั ศึกษาไดนาํ ความรูท างทฤษฎีไปสูก ารปฏิบตั ใิ นหองเรียนจริงเปน
ระยะ ควรเนนใหมีการฝกปฏิบัติดานการใหความชวยเหลือนักเรียนที่เปนเด็กพิเศษ หรือผูที่
มีปญหายุงยาก เพื่อเปนการเตรียมนักศึกษาครูทุกคนใหมีประสบการณในการไปปฏิบัติงาน
ในสถานการณจริงไดในทันที ทั้งนี้ตองมีความสัมพันธกับครูพี่เลี้ยงที่ตองมีความเชี่ยวชาญที่
สอดคลองกับสาระที่นักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพดวย
ในดานการประเมินผลผานการฝกประสบการณวิชาชีพครู ควรตองรวมกันกําหนด
มาตรฐานการใหคะแนนที่ทําใหแนใจวา เปนการประเมินผลผานเพื่อใหไดครูดีมีสมรรถนะสูง
เขาสูระบบ และจําแนกครูที่มีสมรรถนะไมเหมาะสมออกจากระบบ โดยผูที่ไมสามารถผานเขา
สูระบบ สถาบันผลิตครูจะตองจัดทําหลักสูตรทางเลือกรองรับไวดวย
2.4 แนวโนมนโยบายดานมาตรฐานของสถาบันผลิตครู ผลการวิจัยพบวา
เพื่ อ เป น การประกั น ความล ม เหลวจากกระบวนการผลิ ต จึ ง ควรกํ า หนดมาตรการด า น
ความรับผิดชอบแกสถาบันผูผลิตครู โดยสถาบันผลิตครูจะตองควบคุมมาตรฐานของสถาบัน
ในทุกดาน ใหเปนไปตามมาตรฐานกลางทีร่ ฐั กําหนด โดยรัฐตองกําหนดมาตรการในการติดตาม
กํากับเพื่อประเมินคุณภาพของสถาบันผูผลิตใหคลอบคลุมทุกแหง อยางตอเนื่อง ทันตอเวลา
โดยการประเมินคุณภาพสถาบันผลิตครูนตี้ อ งครอบคลุมไปถึงการประเมินคุณภาพของผลผลิต
ของสถาบันผลิตครูดวย
2.5 แนวโนมนโยบายดานการใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผลการวิจัย
พบวา ควรตองมีการกําหนดนโยบายใหองคกรทีท่ าํ หนาทีใ่ นการใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู พัฒนามาตรฐานการใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เชน มีการทดสอบทีส่ รางความมัน่ ใจ
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แกสังคมไดวา ผูที่ไดรับใบประกอบวิชาชีพครู เปนผูมีคุณสมบัติและมีคุณภาพที่เหมาะสมที่จะ
เปนครูไดจริง และสามารถระบุไดวาจะสามารถไปทําการสอนไดในระดับการศึกษาใดรวมถึง
การกําหนดหลักเกณฑดานระยะเวลาที่รับรอง กระบวนการตอใบอนุญาตหรือเปลี่ยนแปลง
ระดับการรับรองที่สูงขึ้น และการยกเลิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้น
2.6 แนวโนมนโยบายดานการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นสอดคลองกันวา จําเปนตองปฏิรูปกระบวนการบริหารจัดการใหมีความสัมพันธ
สอดคลองกันเปนวงจรคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรผูใชครูและองคกรผูผลิตครู จําเปน
ตองกําหนดคุณลักษณะและสมรรถนะของครูประถมศึกษาหรือครูประจําชั้น เพื่อที่จะใชเปน
มาตรฐานกลางในการคัดเลือกและผลิตครูประถมศึกษาและใชในการสรรหาครูประถมศึกษา
ในขณะที่โรงเรียนประถมศึกษาก็จะตองจัดครูใหเขาสอนใหสอดคลองกับสมรรถนะของครู
ที่ผลิต สวนองคกรผูสรรหาครูประถมศึกษาควรตระหนักวาหลักเกณฑการสรรหาครูแตละ
ระดับการศึกษาตองมีความแตกตางกันเพราะสมรรถนะของครูแตละระดับมีความแตกตางกัน
นอกจากนี้ รัฐควรตองพิจารณาพัฒนากฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบปฏิบัติตาง ๆ
ทีม่ คี วามขัดแยงกันระหวางองคกร ใหมคี วามรอยรัดและเกิดการขับเคลือ่ นไปในทิศทางเดียวกัน
รวมทัง้ ตองมีความจริงจังในการประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายทัง้ ระบบ และสงผลยอนกลับ
ใหแตละองคกรเพือ่ พัฒนาในสวนภารกิจของตนใหเปนไปตามมาตรฐานทีน่ โยบายไดกาํ หนดไว
สําหรับดานการเขาสูวิชาชีพครูประถมศึกษา ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา หากการคัดเลือก
ผูเขาเรียนครูและการผลิตครูมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและ
สมรรถนะของครูประถมศึกษาและการใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมคี ณ
ุ ภาพสูงสามารถชี้
วัดไดวาผูที่ไดรับใบอนุญาตควรจะตองไปทําการสอนไดในระดับใดแลว การสรรหาครูประถม
ศึกษา ก็นาจะสามารถดําเนินการไดงายขึ้น เพียงแตตองมีการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ
ตาง ๆ ที่จะใชในการคัดเลือกใหมีประสิทธิภาพสูง ที่จะทําใหมั่นใจไดวาสามารถสรรหาครูที่มี
คุณภาพสูงใหกับโรงเรียนประถมศึกษาไดอยางแทจริง
อยางไรก็ดี ผลการวิจัย พบวา ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการผลิตครูประถม
ศึกษาทีเ่ หมาะสมกับโรงเรียนประถมศึกษา จะเปนความสําเร็จหรือความลมเหลวของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของชาติดวย เนื่องจากการศึกษาในระดับประถมศึกษา ถือเปนการศึกษา
เพื่อการวางรากฐานการศึกษาในขั้นตอ ๆ ไปอยางแทจริง
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อภิปรายผล
1. บทเรียนจากนโยบายการผลิตครูของประเทศทีป่ ระสบความสําเร็จในระดับโลก
การวิจัยเอกสารของประเทศตาง ๆ ที่ประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษา
ระดับโลก พบวาการกําหนดนโยบายการผลิตครู มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง สําหรับการปฏิรูป
การศึกษาที่ประสบผลสําเร็จ ดังที่ เจอราลด ดี โกรวฟ (2555) กลาววา มีปจจัย 4 อยาง
ที่สงผลสําคัญวาเราจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ไดแก คุณภาพการศึกษา แนวคิด
หรื อ ทั ศ นคติ ข องผู  ร  ว มการเปลี่ ย นแปลง ความต อ เนื่ อ งของการมี วิ สั ย ทั ศ น และความ
เปนผูนํา หากเราดูจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไทย 20 กวาปมานี้ เปนผลที่นา
ผิดหวัง ดูเหมือนวาการศึกษาไทยจะติดอยูในหวงเวลาคือสิ่งที่ทําไดผลดีในอดีต และไมยอม
ทําสิ่งที่ไดผลดีในอนาคต สวนในเรื่องของวิสัยทัศนก็ไมแนใจวารัฐบาลหรือหนวยงานทาง
การศึกษาของไทย เคยมีวิสัยทัศนไววาประเทศไทยจะเปนอยางไรในอนาคต สําหรับประเทศ
สิงคโปร เปนประเทศหนึ่งที่ผูนําประเทศมีความแนวแนที่จะใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการ
สรางชาติ ดังวิสัยทัศนเพื่อประเทศชาติโดยรวม คือ โรงเรียนนักคิด ประเทศแหงการเรียนรู
วิสัยทัศนที่สําคัญนี้ ถูกฝงลึกอยูในปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนในสิงคโปรทุกแหง วิสัยทัศน
นีเ้ ปนเอกลักษณของชาติทจี่ ดุ ประกายความหวังใหแกคนสิงคโปร (Bellanca & Brandt, 2011)
สวนในประเทศจีน อดีตรองนายกรัฐมนตรีจนี ไดแสดงวิสยั ทัศนถงึ การพัฒนาการศึกษาของจีน
วา ผูนําที่ละเลยการศึกษา ยอมขาดวิสัยทัศนและวุฒิภาวะ และขาดคุณสมบัติที่จะนํา
การขับเคลือ่ นจีนไปสูค วามทันสมัย เราจึงตองพยายามทุกวิถที างในการสงเสริมการศึกษาแมวา
จะทําใหภารกิจอืน่ ชาลง และไมวา จะยากจนแคไหน ก็ยงั คงตองใหความสําคัญสูงสุดในการจัด
งบประมาณเพื่อการศึกษา ความหวังของการฟนฟูชาติขึ้นอยูกับการศึกษา ซึ่งตองอาศัยครู
(หลี่ หลานชิง, 2552)
สวนดานการคัดเลือกบุคคลเขาเรียนครู ดานหลักสูตรการผลิตครูประถมศึกษา
และดานการฝกและการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครู (การฝกสอน), และดาน
การจบการศึกษาของนักศึกษาครู ผลการวิจยั พบวา ทุกประเทศทีท่ าํ การศึกษา ใหความสําคัญ
กับการกําหนดนโยบาย มาตรฐาน มาตรการ และหลักเกณฑตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ตรงกันในการปฏิบัติงานของผูมีสวนเกี่ยวของ และมีการพัฒนา กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ
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เหลานั้นอยางตอเนื่อง เพื่อไมใหสงผลกระทบในทางลบตอการปฏิบัติงาน สอดคลองกับผล
การวิจัยของ Barber (2007) ที่พบวา ประสบการณของประเทศที่มีผลการประเมินสูงอยูใน
สิบอันดับแรก สรุปไดถึงปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับคุณภาพของระบบโรงเรียน 3 ประการ
ดังนี้ (1) การคัดคนที่เหมาะสมเพื่อเปนครู (2) การพัฒนาใหเปนผูสอนที่มีประสิทธิภาพ และ
(3) การประกันระบบการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดสําหรับนักเรียนทุกคน ซึ่งการไดมาของ
3 ปจจัยขางตน จําเปนตองเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวนตาง ๆ ของระบบ และออกแบบ
ระบบใหมีลักษณะพื้นฐานที่จําเปน เชน มาตรฐานและการประเมินอยางจริงจัง ความคาดหวัง
และเปาหมายที่ชัดเจน มาตรการสนับสนุนครูและนักเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย โดย
ชี้วา แมบริบททางดานวัฒนธรรม การเมืองและการปกครอง จะเปนตัวกําหนดแนวทาง
การปฏิบัติของผูบริหาร แตปจจัย 3 ประการขางตนสําคัญที่สุดในการพัฒนาผูเรียน
ดานการใหใบรับรองเพื่อประกอบวิชาชีพครู พบวา แมจะมีความหลากหลายในวิธี
การและหลักเกณฑในการใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แตทกุ ประเทศตางก็ใหความสําคัญกับ
การตองมีใบรับรองเพือ่ ประกอบวิชาชีพครู และดานการเขาสูว ชิ าชีพครูประถมศึกษา สอดคลอง
กับประเทศอเมริกาที่ the National Council on Teacher Quality (2012) กําหนดหลัก
เกณฑการยกระดับมาตรฐานการใหใบรับรองวิชาชีพครู โดยกําหนดใหนกั ศึกษาครูระดับประถม
ศึกษา ตองผานการทดสอบเนื้อหาวิชาที่จะไปทําการสอน เพื่อทําใหแนใจวามีองคความรู
ที่มีประสิทธิภาพในเนื้อหาที่จะไปทําการสอน
ผลจากการวิจัยเอกสารสรุปไดวา ประเทศที่ประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษา
ระดับโลก เชน ประเทศฟนแลนด สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สวิสเซอรแลนด เนเธอรแลนด
ออสเตรเลีย สิงคโปร ฮองกง ญี่ปุน เกาหลีใต และจีน ผูนําของประเทศใหความสําคัญ
อยางจริงจังในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน ยุทธศาสตร หรือมาตรการตาง ๆ โดยจําแนก
เปนรายระดับการศึกษา และใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา
จึงมีการกําหนดใหมีการผลิตครูสําหรับระดับประถมศึกษาเปนการเฉพาะ ซึ่งนับวาเปน
การวางรากฐานการศึกษาของประเทศที่มั่นคง จึงสงผลใหประสบความสําเร็จในการจัด
การศึกษา
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2. แนวโนมการผลิตครูเพือ่ พัฒนาคุณภาพนักเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ
ผลการสัมภาษณ และจากการสอบถามผูเ ชีย่ วชาญ แสดงวา ผูเ ชีย่ วชาญ จํานวน 50 คน
สรุปไดวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา หากประเทศไทยตองการที่จะพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตครูประถมศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญที่รัฐ
ควรตระหนักและใหความสําคัญ และผลจากการวิจัยเอกสารพบวา นโยบายเปนเครื่องมือ
ที่สําคัญที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ดังที่ Barber (2007) ไดสรุปไววา
การกําหนดนโยบายที่เหมาะสมชัดเจน มีผลกระทบอยางมากตอสถานภาพของวิชาชีพครู
ซึง่ สอดคลองกับความคิดเห็นของผูเ ชีย่ วชาญ ทีอ่ ธิบายวา แนวโนมทีพ่ งึ ประสงคและเปนไปไดคอื
รัฐควรมีการกําหนดนโยบายการผลิตครูประถมศึกษาเปนการเฉพาะ เพราะวาในปจจุบัน
การผลิตครูของประเทศไทยสําหรับการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานนัน้ สถาบันผูผ ลิตสวนใหญผลิต
ครูเปนรายสาขาวิชาเอก และองคกรทีท่ าํ การสรรหาครูประถมศึกษาใหกบั โรงเรียนประถมศึกษา
สังกัด สพฐ. ใชหลักเกณฑและวิธีการแบบเดียวกันกับการสรรหาครูใหกับโรงเรียนมัธยมศึกษา
จึงเปนเหตุที่ทําให โรงเรียนประถมศึกษาไดครูที่สอนเกงวิชาเดียวไปทําหนาที่สอน 8 สาระ
วิชาทีน่ กั เรียนประถมศึกษาจะตองเรียน สอดคลองกับ พฤทธิ์ ศิรบิ รรณพิทกั ษ และ คณะ (2549)
และ Atagi (2002) ที่กลาวไววา วิกฤตในอนาคตคือ การขาดครู โดยจะตองดูวาขาดแคลน
ครูในสาขาวิชาใดบาง ตองดูความตองการครูที่แทจริงประกอบดวยวา โรงเรียนประถมศึกษา
ตองการครูในสาขาใด ไมใชมหาวิทยาลัยมีครูอาจารยในสาขาใดก็เปดสอนในสาขานั้น
โดยไมคํานึงถึงสภาพความตองการที่แทจริง ทําใหบัณฑิตครูบางสาขามีจํานวนมากเกินไป
และตกงาน
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวา แนวโนมนโยบายดานการคัดเลือกบุคคล
เขาเรียนครู ดานหลักสูตรการผลิตครูประถมศึกษา ดานการฝกประสบการณวิชาชีพครู
ดานมาตรฐานของสถาบันผลิตครู ดานการใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และดานการ
มีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ เปนแนวโนมนโยบายที่มีความเปนไปได ที่จะกําหนดเพื่อให
มีลักษณะเฉพาะสําหรับการผลิตครูประถมศึกษา ดังผลการวิจัยของ Barber (2007) พบวา
มีทางเลือกอยู 2 ทาง สําหรับการคัดเลือกครูประถมศึกษา ทางเลือกที่ 1 คือ คัดเลือกกอนที่จะ
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เขาศึกษาในสถาบันผลิตครู เพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณภาพทางวิชาการสูง และมีแรงจูงใจใน
การเปนครูประถมศึกษาเขาสูระบบ สวนทางเลือกที่ 2 คือ การคัดเลือกเมื่อจบการศึกษา
โดยคัดเฉพาะผูสําเร็จการศึกษาที่ดีที่สุดไปเปนครูประถมศึกษา จากทางเลือกทั้ง 2 แบบ
ยังพบอีกวา เกือบทุกประเทศทั่วโลกนิยมใชทางเลือกที่ 2 แตประเทศที่ประสบความสําเร็จ
จะนิยมใชทางเลือกที่ 1 เนื่องจากตามทางเลือกที่ 2 การที่ไมสามารถจํากัดจํานวนการรับ
เขาศึกษาในสถาบันผลิตครู จะสงผลใหมีนักศึกษาครูมากเกินความตองการ และกระบวนการ
คัดเลือกจะไมเขมงวด ดังนั้น เมื่อเรียนจบแลวตองไปผานเกณฑการคัดเลือกที่เขมงวด
ตามทางเลื อ กที่ 2 นั ก ศึ ก ษาในกลุ  ม นี้ จ ะมี ป  ญ หาในการไม ผ  า นเกณฑ ก ารคั ด เลื อ ก
และเกิดปญหาการวางงานตามมา สงผลกระทบตอบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ และอาจจะ
เปนการบริหารงบประมาณในการลงทุนผลิตแบบสูญเปลา นอกจากนี้ เมื่อคุณภาพนักศึกษา
ครูลดลง คุณภาพทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนก็จะลดลงไปดวย
แนวโนมดานหลักสูตรการผลิตครูประถมศึกษา ในประเทศไทยสถาบันผลิตครูไม
สามารถผลิตครูใหมีคุณลักษณะตามที่สังคมตองการได เพราะกระบวนการเรียนการสอนใน
การผลิตครูเนนทฤษฏีมากกวาเนนการปฏิบัติจริง จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการรวมมือกัน
อยางจริงจังในการฝกสอนระหวางสถาบันผลิตครูกบั โรงเรียนประถมศึกษาทีเ่ ปนหนวยฝกสอน
ประเทศที่ประสบผลสําเร็จจะกําหนดหลักสูตรการผลิตครูในลักษณะหลักสูตรครูประจําชั้น
ที่สามารถทําการสอนไดทุกสาระวิชาที่นักเรียนประถมศึกษาตองเรียน ซึ่งแนวโนมนี้สถาบัน
ผลิตครูของไทยเคยทํามากอนและนาจะรื้อฟนได หากนโยบายชี้ชัดวาตองการใหมีหลักสูตร
ที่เฉพาะสําหรับการผลิตครูประถมศึกษา และยังมีจุดเนนสําคัญอีกประการหนึ่งที่ผูเชี่ยวชาญ
ใหความคิดเห็นวานาจะเปนแนวโนมทีค่ วรมีการพัฒนาเพราะมีความเปนไปไดสงู ไดแก แนวโนม
ดานการฝกประสบการณวิชาชีพ ในประเด็นการมีสวนรวมรับผิดชอบระหวางองคกรผูผลิต
และผูใชครู ที่ตองใหความสําคัญและถือเปนภาระหนาที่ เพราะผลสุดทายสถาบันผลิตครู
ก็จะไดผลผลิตคือ บัณฑิตครูทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูง มีทกั ษะการสอนสูง ในขณะทีโ่ รงเรียนประถมศึกษา
ก็จะไดครูดีที่สอนเกงปอนกลับเขาสูระบบ (ดิเรก พรสีมา, 2546)
สําหรับแนวโนมดานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รัฐจําเปนตองใหความสําคัญ เพราะ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะเปนเครื่องมือที่ชวยตรวจสอบและกํากับคุณภาพของครู ใน
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ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย the National Council on Teacher Quality (2012) กําหนด
หลักเกณฑการยกระดับมาตรฐานการใหใบรับรองวิชาชีพครู โดยกําหนดใหนักศึกษาครูระดับ
ประถมศึกษา ตองผานการทดสอบเนือ้ หาวิชาทีจ่ ะไปทําการสอน เพือ่ ทําใหแนใจวามีองคความรู
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพอยางเพียงพอทีจ่ ะไปทําการสอน ดังนัน้ เพือ่ ใหกลไกในการผลิตครูประถมศึกษา
ขับเคลื่อนไปอยางครบวงจร องคกรที่เปนผูใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จําเปนตองปรับ
เปลี่ยนวิธีการและหลักเกณฑที่มีความเขมงวดมากขึ้น กําหนดมาตรฐานใหสูงขึ้น เพื่อใหสังคม
แนใจไดวา ผูท ไี่ ดรบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เปนผูท มี่ คี ณ
ุ ภาพแทจริง และสามารถจําแนก
ไดวาบุคคลนั้นจะสามารถไปทําการสอนไดในระดับการศึกษาใด
ผลการวิจัยที่ไดกลาวมาทั้งหมดขางตน สรุปไดวา การจัดการศึกษาในระดับประถม
ศึ ก ษา ถือวาเปนการวางรากฐานทางการศึ ก ษาที่ สํ า คั ญ ของนั ก เรี ย น ภาวิ ช ทองโรจน
(2551) กลาววา การปฏิรูปการศึกษาที่ผานมาทุกคนไดประโยชนหมดยกเวนเด็ก ทุกคนรูสึก
เหมือนกันวาคุณภาพของการศึกษาไทยไมดีขึ้น มีแตตกตํ่าลงเรื่อย ๆ การจะกาวออกเดินไป
ขางหนาหรือเขาศึกษาตอ ถาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานไมดีอยาไดหวังวาเราจะประสบ
ความสําเร็จ ตึกอาคารถาฐานไมดกี อ สูงขึน้ ไปก็จะมีแตพงั ลงมาทับคนอยูอ าศัย การจัดการศึกษา
ในระดับประถมศึกษาจึงถือเปนนโยบายของการกระทรวงศึกษาธิการทีจ่ ะตองดําเนินการอยาง
ถูกตองโดยรีบดวน สอดคลองกับ เจอราลด ดี โกรวฟ (2555, 32) ที่กลาววา “นาเสียดาย
ที่ประเทศไทยหมดเวลาไปกับการพยายามแบบเริ่ม ๆ หยุด ๆ ในการสนับสนุนการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพครู และวิธีการเรียนการสอนทําใหผลที่ไดรับตํ่ากวาที่ควรจะเปน” ดังนั้น
การแกปญ
 หาขาดแคลนครู ดวยการประนีประนอมคุณภาพของตัวครูผสู อนลง ทําใหครูบางคน
ที่ไมเคยไดรับการฝกสอนเลย ก็สามารถเปนครูสอนในชั้นเรียนได การเปลี่ยนแปลงโดย
มองขามแนวทางการปฏิบัติที่สงเสริมวิสัยทัศนในอดีต อันไดแก กฎเกณฑ ขอบังคับ ใหรับ
กับวิสัยทัศนใหม ก็แสดงวา ลมเหลวในการลงมือเปลี่ยนแปลงเสียแลว การปรับปรุงระบบ
การศึกษาไทยควรตั้งคําถามวาเราตองเริ่มเปลี่ยนที่จุดไหนการพยายามเปลี่ยนโดยไมมี
เปาหมายที่ชัดเจนจะเปนการสิ้นเปลืองทรัพยากร ดังนั้นจึงตองรูใหไดวา จุดออนของระบบ
การศึกษาไทยคืออะไร และตองมุงที่จะขจัดมันทิ้งไป เจอราลด ดี โกรวฟ (2555, 30)
ยกตัวอยางคําพูดของ Einstein ที่กลาววา “การทําสิ่งเดิมไปเรื่อย ๆ โดยหวังใหผลลัพธออก
มาไมเหมือนเดิมคือความบา และการทําสิ่งเดิมซํ้า ๆ ทั้ง ๆ ที่จุดมุงหมายเปลี่ยนไปแลว ก็คือ
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การเดินออกจากเปาหมายนั่นเอง”
หากเราเชื่อตรงกันวาจุดออนของการศึกษาไทย คือคุณภาพของครู และครูคนแรก ๆ
ของนักเรียนก็คือ ครูประถมศึกษา ประเทศไทยจึงควรตองพิจารณาอยางถี่ถวนเกี่ยวกับการ
ผลิตครูประถมศึกษา โดยนําแนวโนมนโยบายที่พึงประสงคเพื่อการผลิตครูประถมศึกษาของ
ประเทศไทย พิจารณาประกอบการกําหนดนโยบายตอไป
ขอเสนอแนะ
1. ควรนําผลการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตครูของประเทศไทยมาใชในการวิจัยอนาคต
เพื่อใหไดคําตอบสําหรับผูกําหนดนโยบายและทิศทางการผลิตครูประถมศึกษา
2. ครูระดับปฐมวัยนับเปนครูคนแรกของนักเรียนอยางแทจริง ดังนั้นจึงควรศึกษา
ความสัมพันธหรือปจจัยของสมรรถนะที่เหมาะสมของครูในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลกระทบตอสัมฤทธิผลทาง
การเรียนของนักเรียน
รายการอางอิง
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