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Not So Elementary: Primary School Teacher Quality in Top-Performing Systems 

http://www.ncee.org/wp-content/uploads/2016/07/169726_Not_So_Elementary_Report_FINAL.pdf 

Policy Brief 

http://www.ncee.org/wp-content/uploads/2016/07/169726_Policy_Brief_p4.pdf 

From leading Australian researcher Ben Jensen, the new report Not So Elementary: Primary School 

Teacher Quality in Top-Performing Systems, gives new insights into a critical driver of the success of the 

world’s top-performing education systems—developing elementary teachers with deep content 

knowledge. 
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คุณภาพครูประถมศกึษาในประเทศที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการศกึษาสูงสุด 

ผลการทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาทัง้ระดบัประเทศ และระดบันานาชาติของสหรัฐอเมริกา มีผล

เป็นท่ีไม่น่าพอใจเลย ถึงแม้ว่าตัง้แต่ปี ค.ศ. 1990 สหรัฐฯเร่ิมต่ืนตวัท่ีจะปรับปรุงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ แต่

ระยะสิบปีหลงันีก็้ยงัไม่มีการพฒันาให้ดีขึน้ ผลการทดสอบนานาชาติ PISA (Programme for International 

Student Assessment) ค.ศ. 2012  เด็กอเมริกนัอาย ุ15 ปีอยู่ในอนัดบัท่ี 27 วิชาคณิตศาสตร์ อนัดบัท่ี 17 

การอ่าน และอนัดบัท่ี 20 วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งแสดงว่าในช่วงระยะเวลายี่สิบปีท่ีผ่านมานี ้การศึกษาของ

อเมริกายงัไมด่ีขึน้ 

ประเทศท่ีนักเรียนมีผลการทดสอบสูงกว่าสหรัฐฯ ก็มิได้มีงานทางวิชาการท่ีโดดเด่น แต่ประเทศท่ี

นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิสงูขึน้นี ้ตัง้จุดมุ่งหมายและทุ่มเทในการพฒันาระบบการศึกษาของประเทศให้ดีขึน้ ให้

การศกึษาท่ีมีคณุภาพทดัเทียมกนัแก่เดก็ทกุคนทัง้ประเทศโดยใช้เงินงบประมาณน้อยกวา่สหรัฐฯ 

ยุทธวิธีส าคญัท่ีประเทศท่ีนักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิสูงสุด คือ การพัฒนาและฝึกครูประถมศึกษาอย่าง

จริงจงั ประเทศเหล่านีม้ัน่ใจว่าการสร้างพืน้ฐานการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน  ให้แก่

เด็กประถมจะช่วยเตรียมตวัเด็กให้สามารถเรียนวิชาท่ียากขึน้ในระดบัมธัยม มหาวิทยาลยั และตลอดชีวิต  

ประเทศท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสุดตัง้จุดเป้าหมายท่ีจะพัฒนาครูประถมศึกษาท่ีช านาญการสอน

วิชาการ 

โดยทัว่ไป คนสว่นใหญ่จะคดิวา่เนือ้หาวิชาการท่ีครูประถมต้องสอนนัน้ ไม่น่าจะเป็นเร่ืองยาก เพราะครู

ประถมเองก็เคยเรียนมาแล้วทัง้ระดบัประถม มธัยม และมหาวิทยาลยั ก็น่าจะสอนวิชาใดก็ได้ให้แก่เด็ก 9 ขวบ 

แตเ่นือ้หาวิชาระดบัประถมนัน้มีวิธีสอนเฉพาะท่ีจะให้เด็กระดบัประถมเข้าใจ ถ้าจะให้คนเก่งวิชานัน้ไป

สอนเด็ก โดยไม่เข้าใจวิธีการสอนให้เด็กเข้าใจได้ คนเก่งวิชานัน้ก็ไม่สามารถสอนให้เด็กเกิดการเรียนรู้และ

เข้าใจได้  
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ครูประถมศึกษาจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้  ทัง้เนือ้หาวิชาการระดับประถม (Content 

Knowledge) และวิธีการสอนเนือ้หาวิชานัน้ในระดบันัน้ๆ (Pedagogical Content Knowledge) ความ

ช านาญในการสอนเนือ้หาวิชาการเป็นเคร่ืองวดัประสิทธิภาพในการสอนของครู  

บทสรุปนีจ้ะกล่าวถึงส่ีประเทศท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูงสุด ซึ่งใช้ยุทธวิธี หรือ คานงัดทาง

การศกึษา 4 ขัน้ ในการพฒันาประสิทธิภาพครูประถม  (หนึ่ง) กระบวนการคดัเลือกครู  (สอง) ครูต้องมีความ

ช านาญการเฉพาะวิชา  (สาม) หลักสูตรฝึกหัดครู  (ส่ี) การพัฒนาครูระหว่างประจ าการ (Ongoing 

Professional Learning) บทสรุปนีจ้ะมีข้อเสนอแนะต่อสหรัฐฯในการท่ีจะหาวิธีการท่ีจะพฒันาคณุภาพครู

ประถมศกึษา 

 

ความจ าเป็นที่ครูประถมจะต้องมีความช านาญเฉพาะวชิา 

ครูประถมศึกษาจ าเป็นจะต้องมีความรู้ท่ีถกูต้องในเนือ้หาวิชาท่ีสอนเด็ก งานวิจยัตัง้แต่ปี ค.ศ. 1980 

ได้สนบัสนนุความจ าเป็นเร่ืองนีว้่า ครูประถมจะต้องมีความเข้าใจอย่างลกึซึง้ถึงความคิดรวบยอดของเนือ้หาท่ี

จะสอนระดบัประถมนัน้ ความรู้เนือ้หาในระดบัสูงกว่านัน้ เช่น ระดบัมัธยม หรือ มหาวิ ทยาลยั ก็ไม่ช่วยให้

เข้าใจลกึซึง้ถึงเนือ้หาระดบัประถม และสอนชัน้ประถมได้  

เราส่วนมากจะเข้าใจว่าวิชาคณิตศาสตร์ ระดบัประถมเป็นเร่ืองพืน้ๆง่ายๆ แต่เราจะต้องคิดว่า กว่า

มนษุยชาติคิดสร้างสรรค์เนือ้หาคณิตศาสตร์ขึน้มานัน้ใช้เวลาเป็นล้านล้านปี เพราะฉะนัน้จึงคงจะเข้า ใจได้ว่า 

ท าไมครูบางคนยงัไมเ่ข้าใจความคดิรวบยอดของเนือ้หาวิชาท่ีสอน  

นอกจากนี ้ความรู้ในวิธีการสอนเนือ้หานัน้ๆ (Pedagogical Content Knowledge) ก็เป็นความจ าเป็น

ท่ีครูประถมต้องเรียนรู้ เพื่อให้สามารถสอนนกัเรียนให้เข้าใจวิชานัน้ได้  

การรู้กระบวนการวิธีสอนเนือ้หาวิชา (Pedagogical Content Knowledge) ต่างจากเนือ้หาวิชา 

(Content Knowledge) เพราะการรู้กระบวนการวิธีสอนวิชานัน้ๆ ช่วยให้ครูสามารถแปลความรู้เนือ้หาให้
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นกัเรียนเข้าใจได้ สามารถช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดของนกัเรียนและช่วยโยงความรู้เติมให้สมัพนัธ์กบัความรู้ใน

เร่ืองใหมใ่ห้นกัเรียนเข้าใจได้  

หรือการสอนอ่าน ความรู้ในเร่ืองวิธีการสอนอ่านช่วยให้ครูประถมเข้าใจถึงกระบวนการเรียนรู้ด้านการ

อา่นของเด็ก และสามารถให้ยทุธวิธีตา่งๆท่ีจะสอนเดก็ท่ีมีความสามารถตา่งกนัให้อา่นได้  

ในวิชาคณิตศาสตร์ ความรู้ในเร่ืองวิธีการสอนคณิตศาสตร์ช่วยให้ครูเข้าใจความคดิของเดก็ 

ครูประถมท่ีสอนวิทยาศาสตร์ในชัน้ประถม จะต้องเข้าใจและสามารถใช้วิธีการสอนเนือ้หาวิชา

วิทยาศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนัได้  

มีงานวิจัยหลายเ ร่ืองท่ีแสดงว่า ครูประถมในสหรัฐฯ ยังอ่อนมาก ทัง้ เนือ้หาวิชา (Content 

Knowledge) และวิธีสอนเนือ้หาวิชา (Pedagogical Content Knowledge) เดอบอราห์ โลเวนเบิร์ก (ค.ศ. 

1990) พบว่า จากการสมัภาษณ์นกัเรียนครู (ปีสดุท้าย) 252 คน ให้อธิบายถึงวิธีการหารเศษส่วน “1¾ ÷ ½” 

ปรากฏวา่ เพียง 11 เปอร์เซน็ต์ ท่ีสามารถอธิบายได้  89 เปอร์เซ็นต์ท่ีตอบไม่ได้นัน้ บางสว่นเป็นผู้ ท่ีจบปริญญา

ตรีด้านคณิตศาสตร์ด้วย  

คณะกรรมการการอ่านแห่งชาติ (ค.ศ. 2000) พบว่า นักเรียนครูประถมปีสุดท้ายจ านวนถึง  42 

เปอร์เซน็ต์ ไม่สามารถอธิบายเสียงในภาษาได้ (Phonological Awareness) ซึง่เป็นเร่ืองส าคญัในการสอนอา่น  

 

นโยบายในการสร้างความช านาญในวิชา 

ประเทศท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูงสุด 4 ประเทศ คือ ฟินแลนด์ ญ่ีปุ่ น ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ ต่างตัง้

จดุมุง่หมายให้ครูประถมมีความสามารถและความช านาญในการสอนวิชาตา่งๆด้วยระบบ 4 ขัน้ ดงันี ้ 

1. การสอบคดัเลือกเข้าเป็นครู  

2. ระบบท่ีให้ครูต้องมีความช านาญการสอนบางวิชา  

3. หลกัสตูรฝึกหดัครู  
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4. การพฒันาวิชาชีพครูตลอดเวลาแห่งการประกอบอาชีพ  

 

1. การสอบคัดเลือกเข้าเป็นครู  

ทัง้สี่ประเทศมีระบบคัดเลือกท่ีเข้มข้นมาก เพราะต้องให้แน่ใจว่า ผู้ ท่ีเข้ามาเป็นครูประถมเป็นผู้ มี

ความรู้ ความสามารถท่ีมีประสิทธิภาพ  

ประเทศฟินแลนด์ เน้นการคดัเลือกผู้สมคัรเข้าเป็นนกัเรียนครูเข้มงวดมาก เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้

ท่ีสามารถสอบผา่นเข้าได้ โดยมีการสอบพืน้ฐานวิชาสามญัด้วยข้อสอบ VAKAVA  ข้อสอบนี ้ถ้าตอบผิดหรือไม่

ตอบจะถกูหกัคะแนน  เม่ือผ่านข้อสอบนีแ้ล้ว จะเป็นการสอบสมัภาษณ์โดยให้ทดลองสอน และอธิบายเหตผุล

ท าไมจงึต้องมีอาชีพครู  

ส าหรับประเทศญ่ีปุ่ น การสอบคดัเลือกเข้าเรียนครูในสถาบนัฝึกหดัครู ไมสู่้ยากนกั รวมทัง้การสอบเพ่ือ

รับประกาศนียบตัรประกอบวิชาชีพครู  แตก่ารสอบท่ียากที่สดุ คือ การสอบเพ่ือรับการบรรจเุป็นครู เพราะอตัรา

ต าแหน่งครูท่ีจะรับการบรรจุตามโรงเรียนมีไม่มาก เพราะฉะนัน้ในการสอบบรรจุครูแต่ละปีจะมีครูสอบได้ไม่

มาก โรงเรียนจะรับครูท่ีสอบได้โดยล าดบัจากคะแนนสอบ  สถาบนัฝึกหดัครูท่ีมีนกัเรียนครูได้รับการบรรจมุากก็

จะมีช่ือเสียง ท าให้มีการแข่งขนัพฒันาคณุภาพสถาบนัฝึกหดัครู  

 

2. การให้ครูประถมมีความช านาญเฉพาะวิชา  

ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ (รวมทัง้สิงคโปร์ด้วย) จะให้ครูประถมมีความช านาญเฉพาะวิชาเพียง 1-2 วิชา 

เพราะฉะนัน้ ครูในสามประเทศนีจ้ะมีชัว่โมงสอนน้อย (แตจ่ะต้องท าหน้าท่ีอ่ืน เช่น การเป็นพี่เลีย้งครูใหม่ และ

อ่ืนๆ)  

แต่ในประเทศญ่ีปุ่ นและฟินแลนด์ ครูประถมจะต้องสอนทุกวิชา เพียงแต่เม่ือท างานนานๆเข้าก็จะเร่ิม

ศกึษาลกึขึน้ในบางวิชา ซึง่เคยเรียนเป็นวิชาโทในมหาวิทยาลยั และสามารถเป็นครูพี่เลีย้งในวิชานัน้ๆได้  
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3. หลักสูตรฝึกหัดครู  

หลกัสตูรฝึกหดัครูในสถาบนัฝึกหดัครูทัง้ 4 ประเทศ มีลกัษณะส าคญัตรงกนั 3 ประการ คือ  

1. มีวิชาพืน้ฐาน (Foundation Knowledge) ซึง่สอนในระดบัโรงเรียนประถม 

2. เน้นวิธีการสอนเฉพาะวิชา (Pedagogical Content Knowledge) มิใช่วิธีการสอนทัว่ไป และ

เนือ้หาวิชาท่ีสอนระดบัประถมศกึษา  

3. มีความสอดคล้องตอ่เน่ืองกบัหลกัสตูรและการสอนในระดบัโรงเรียนประถมศกึษาในท้องถ่ิน 

ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นมีการปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษาทุก 10 ปี สถาบันฝึกหัดครูก็จะร่วมกับส านักงาน

การศึกษาทัง้ส่วนกลาง และส่วนท้องถ่ิน ในการปรับปรุงหลักสูตรฝึกหัดครูประถมศึกษาให้สอดคล้องกับ

หลกัสตูรโรงเรียนประถมศกึษาในท้องถ่ิน  

ประเทศฟินแลนด์และญ่ีปุ่ นท่ีครูประถมจะต้องสอนทุกวิชา หรือเกือบทุกวิชาในชัน้ประถม ก็จะต้องเรียน

วิชาเหลา่นัน้ด้วยในหลกัสตูรฝึกหดัครู แตจ่ะให้โอกาสนกัเรียนมีวิชาโท หนึง่หรือสองวิชา ซึง่นกัเรียนครูเหลา่นัน้

สามารถพฒันาเป็นความช านาญวิชาเฉพาะเมื่อท างานไปนานๆ  

 

4. การพัฒนาวิชาชีพครูตลอดเวลาแห่งการประกอบอาชีพ  

หลกัสตูรฝึกหดัครูของทัง้สี่ประเทศจะสร้างพืน้ฐานเนือ้หาวิชาการท่ีครูใหม่จะต้องสอนในโรงเรียนประถม

เป็นอย่างดี แต่ถึงกระนัน้ ทัง้สี่ประเทศก็ให้ความส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะช่วยเหลือครูใหม่ตลอดเวลา 3-4 ปีแรก 

ประเทศญ่ีปุ่ นและเซี่ยงไฮ้มีวฒันธรรมระบบช่วยเหลือครูใหม่ท่ีเข้มแข็ง ในรูปของการพฒันาการสอนร่วมกัน 

(Lesson Study) และการสงัเกตชัน้เรียน 

ท่ีเซี่ยงไฮ้ มีการพฒันาครูใหม่ให้เข้าสอนประจ าวิชาเฉพาะ ครูใหม่ทกุคนจะมีครูพี่เลีย้ง (Mentor) ในวิชา

นัน้ๆ ครูใหมแ่ละครูพี่เลีย้งจะร่วมกนัวิจยัพฒันาการสอนวิชาเฉพาะ ผลงานวิจยัและพฒันาการสอนวิชาเฉพาะ
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ของครูใหม่และครูพี่เลีย้งจะได้รับการพิจารณาและได้รางวลั และเป็นการให้ครูใหม่และครูพี่เลีย้งได้รับการ

เลื่อนต าแหน่งสงูขึน้ จนครูใหมไ่ด้เป็นครูพี่เลีย้งในระยะเวลาตอ่ไป  

ท่ีฮ่องกง ครูใหม่สงัเกตการสอนวิชาเฉพาะของตน และให้ครูเก่าสงัเกตการสอนของครูใหม่และสะท้อน

ความคดิ ซึง่เป็นการช่วยเหลือ พฒันา สร้างความมัน่ใจให้แก่ครูใหม ่ 

 

การเปล่ียนแปลงด้วยระบบ 

หากผู้บริหารเห็นความจ าเป็นท่ีครูจะต้องช านาญการสอน 1-2 วิชา และท าให้ตีความออกมาได้ว่า ครู

ประถมจะต้องเก่งการสอนวิชาเฉพาะหนึ่งหรือสองวิชา หลักสูตรฝึกหัดครูก็ควรจะต้องเปลี่ยนเพื่อผลิตครู

ประถมท่ีสอนวิชาเฉพาะได้ มหาวิทยาลยัต้องมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาหลักสูตรให้สัมพันธ์สอดคล้องกับ

หลกัสตูรประถมศกึษา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของเดก็ 15 ปี ระดบัชาตก็ิจะสงูขึน้ 

ทัง้นีก็้เร่ิมจากการประถมศกึษา! 
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ข้อคดิเหน็เพิ่มเตมิของผู้แปล:  

การศกึษาเปรียบเทียบของเบน เจนสนั น่าสนใจและเป็นประโยชน์  เบน เจนสนั เน้นลกัษณะเดน่ของ

ระบบฝึกหดัครูในสี่ประเทศท่ีมีผลการศกึษาสงูสดุ ซึง่วงการศกึษาไทยน่าจะน ามาพิจารณาดงันี ้คือ  

1. หลกัสตูรการฝึกหดัครูประถมศกึษาสอดคล้องกบัหลกัสตูรโรงเรียนประถมศกึษา (ดปูระเทศญ่ีปุ่ น) 

2. ในฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ หลักสูตรฝึกหัดครูให้นักเรียนมีวิชาเอก วิชาโท แต่ ในญ่ีปุ่ นและฟินแลนด์  

              ครูประถมศกึษาต้องเรียนทกุวิชาในโรงเรียนประถม และสามารถสอนเกือบทกุวิชาในชัน้ประถม 

3. ทัง้สี่ประเทศมีระบบการพฒันาครูใหมด่ีมาก และมีการพฒันาร่วมกนัโดยการวิจยัร่วมกนั การวิจยัเน้น  

              Action Research ซึง่เป็นการวิจยัท่ีท าเพื่อแก้ปัญหาหรือปรับปรุงงานท่ีท าอยู ่ 

........................................................ 


