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ค�ำน�ำ

	 	 รายงานสภาวะการศึกษาไทย	 ปี	 2557/2558	 “จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ก้าวทัน

โลกในศตวรรษ	ที่	 21	 ได้อย่างไร”	 การน�าเสนอรายงาน	ฉนับนี้นับเป็นนวัตกรรมทางการ

ศึกษาที่ส�าคัญ	และเป็นรายงานประจ�าปีที่ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ด�าเนินการ

จัดท�า	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสภาพปัจจุบัน	ปัญหา	และสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่

มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

	 	 ดังนั้น	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการก�าหนด

นโยบายการศึกษา	 การวางแผนการศึกษา	 และแผนพัฒนาการศึกษา	 รวมทั้งการติดตาม

ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในระดับชาติ	 จึงเห็นสมควรให้ด�าเนินการศึกษาวิเคราะห์/

สังเคราะห์ข้อมูล	 และจัดท�ารายงานสภาวะการศึกษาไทย	 ปี	 2557/2558	 ขึ้น	 โดยได้รับ

ความร่วมมือจาก	 รองศาสตราจารย์วิทยากร	 เชียงกูล	 คณบดีกิตติคุณวิทยาลัยนวัตกรรม

สังคม	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 เป็นผู้ด�าเนินการศึกษาวิเคราะห์และเรียบเรียงรายงาน	 เพื่อ 

น�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่สะท้อนให้เห็นภาพสภาวะการศึกษาที่เป็นจริง	 และภาพใหญ ่

ของสภาพการพัฒนาการศึกษาของไทยในรอบปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน	 เพื่อเป็นข้อมูล

สนับสนุนการก�าหนดนโยบาย	 การวางแผนการศึกษาและการด�าเนินงานติดตามประเมิน

ผลการจัดการศึกษาของประเทศ

  โอกาสนี้	 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์วิทยากร	

เชียงกูล	 ที่ได้ด�าเนินการศึกษา	 วิเคราะห์และน�าเสนอข้อมูลได้อย่างน่าสนใจ	 และเป็น

ประโยชน์ต่อการน�าไปสู่การพัฒนาการศึกษาของชาติ	 ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน	 และ

ขอขอบคุณ	ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท�ารายงานมา	ณ	โอกาสนี้	 และหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่ารายงานสภาวะการศึกษาไทยฉบับนี้	 จะเป็นประโยชน์เพื่อสนับสนุนการก�าหนดนโยบาย 

การศึกษา	การวางแผนการศึกษา	การพัฒนาการศึกษาตลอดจนการติดตามประเมินผลการ

จัดการศึกษาและการด�าเนินงานทางการศึกษาของประเทศไทยต่อไป

	 (ดร.สุทธศรี	วงษ์สมาน)

	 เลขาธิการสภาการศึกษา
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ค�ำชี้แจงของผู้เขียนรำยงำน

  รายงานสภาวะการศึกษาไทยประจ�าปีต่างๆ	 เป็นหนังสือรายงานประจ�าปีที่ส�านักงาน 

เลขาธิการสภาการศึกษา	(สกศ.)	ตั้งแต่สมัย	ดร.รุ่ง	แก้วแดง	 เป็นเลขาธิการ	ได้มอบหมาย

ให้บุคคลภายนอกเป็นผู้วิจัยเชิงเอกสารและเขียนอย่างเป็นอิสระมาตั้งแต่ปี	 2540	นโยบาย

คือต้องการให้เป็นรายงานท่ีเสนอข้อมูลเรื่องการศึกษาในรอบปีควบคู่ไปกับการวิเคราะห์

อย่างวิพากษ์วิจารณ์	 เพื่อจูงใจให้คนทั้งในวงการการศึกษาและประชาชนทั่วไป	 สนใจอ่าน 

ปลุกให้ประชาชนช่วยกันคิดวิเคราะห์ต่อ	 มุ่งให้เกิดพลังของการเรียนรู้ร่วมกัน	 และการมี

ส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

 	 เนื้อหาสาระหลักของรายงานสภาวะการศึกษาไทยฉบับนี้	 เป็นการสรุป	 วิเคราะห์	

ประเมินผลการด�าเนินการจัดการศึกษาในรอบ	 1-2	 ปีที่ผ่านมา	 การวิเคราะห์เรื่องการปฏิรูป 

การศึกษาส�าหรับคนไทยในศตวรรษที่	 21	 ประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบและการศึกษา

บทเรยีนในการปฏริปูการศึกษาของประเทศอืน่	 ผูเ้ขียนได้เน้นการปฏริปูการศึกษาท่ีส�าคัญ 

3	 ด้าน	 คือ	 1.	 การปฏิรูปครู	 ผู้บริหาร	 2.	 การปฏิรูปหลักสูตร	 วิธีการสอน	 และวิธีวัดผล 

3.	การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการและเรื่องที่ส�าคัญ	

	 	 รายงานฉบับนี้กล่าวถึงแนวทางใหญ่ๆ	 ของการปฏิรูปการศึกษามากกว่าที่จะกล่าว

ถึงสภาพปัญหา	 สาเหตุ	 และแนวทางการด�าเนินการแก้ไขปัญหาในรายละเอียด	 เนื่องจาก

เรื่องสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาการศึกษาไทย	 มีผู้ท�าวิจัยและเขียนไว้มากแล้ว	

รวมท้ังงานของผู้วิจัยเอง	 และเป็นเรื่องที่คนที่อยู่ในวงการและหรือติดตามสนใจปัญหา

การศึกษาพอทราบอยู่แล้ว	 รวมท้ังสภาพปัญหาและสาเหตุก็คือเรื่องเดิมๆ	 แม้จะมีราย

ละเอียดที่ต่างออกไปบ้าง	

 	 เหตุผลอีกข้อหนึ่งคือ	 การจัดการศึกษานั้นเป็นกิจกรรมที่กว้างขวาง	 ที่เกี่ยวข้องกับ

คนอย่างน้อย	 15-16	ล้านคน	มีรายละเอียดมาก	ยากที่จะรายงานชิ้นหนึ่งจะกล่าวครอบคลุม

ได้หมด	 ดังนั้น	 รายงานฉบับนี้จึงมุ่งเน้นแนวทางใหญ่ๆ	 ในการปฏิรูปการศึกษาไทยให้ได้

ผลมากกว่า	 ผู้ที่เพิ่งได้อ่านรายงานแนวน้ี	 และอยากทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขเรื่อง

การศึกษาไทยในประเด็นรายละเอียด	 อาจจะหาอ่านรายงานสภาวะการศึกษาไทยฉบับปี

ก่อนๆ	 ได้จากหนังสือในห้องสมุดหรือจากเว็บไซต์ของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

www.onec.go.th	 และเว็บไซต์ของผู้วิจัย	 www.witayakornclub.wordpress.com	 และ

เอกสารรายงานฉบับต่างๆ	ที่ผู้วิจัยได้ให้รายชื่อไว้ในบรรณานุกรมท้ายเล่ม
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  รายงานฉบับนี้เป็นการบันทึกสถิติข้อมูล	 การสรุปตีความ	 ตั้งข้อสังเกต	 วิพากษ์-

วิจารณ์	 และเสนอแนะโดยผู้วิจัยในฐานะนักวิชาการและพลเมืองผู้ห่วงใยอนาคตของ

ประเทศคนหน่ึง	 ไม่ใช่ทัศนะทางการของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 ผู้ให้การ

สนับสนุนการวิจัย	การจัดสัมมนาและการจัดพิมพ์เผยแพร่รายงานชิ้นนี้

	 	 ผู้วิจัยหวังว่ารายงานที่มีลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเจตนา	 “ติเพื่อก่อ”	 ฉบับนี้จะมี

ส่วนช่วยให้ครู	 อาจารย์	 นักเรียน	 นักศึกษา	 ผู้ปกครอง	 และประชาชนผู้สนใจ	 ได้เห็น

ประเด็นที่จะอภิปราย	เสวนา	ศึกษาค้นคว้าต่อ	และช่วยกันปฏิรูปการศึกษาในส่วนที่แต่ละ

คน	 แต่ละกลุ่ม	 องค์กร	 จะท�ากันได้อย่างได้ผลเพิ่มขึ้นต่อไป	 และขอขอบคุณ	 นักวิชาการ

และผู้ท�ารายงานสถิติข้อมูลทางด้านการศึกษาทุกท่านที่ผู้วิจัยได้อาศัยข้อมูลมาใช้อ้างอิง

ในรายงานฉบับนี้	 นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มสถิติและวิเคราะห์สภาวะทางการศึกษา 

ส�านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา	 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาท่ีได้ช่วยจัดหาสถิติ

และข้อมูลให้ผู้วิจัย	 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมการสัมมนาพิจารณารายงานฉบับน้ีที่ได้

ช่วยวิจารณ์และให้ความเห็นข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยำกร เชียงกูล, รศ. (สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์)

วิทยำลัยนวัตกรรมสังคม, มหำวิทยำลัยรังสิต

สิงหำคม 2558

��������.indd   5 12/2/2559   9:43:02



บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

	 	 รายงานฉบับนี้เป็นการสรุป	 วิเคราะห์	 ประเมินผลการด�าเนินการจัดการศึกษาใน

รอบ	 1-2	 ปีที่ผ่านมา	 สภาวะเศรษฐกิจสังคมและความสามารถในการแข่งขันของไทยใน

เชิงเปรียบเทียบบทเรียนในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศอื่น	 การปฏิรูปการศึกษาไทย

ให้ก้าวทันโลกในศตวรรษที่	 21	 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยที่ส�าคัญ	 3	 ด้าน	 คือ 

1.	 การปฏิรูปครู	 ผู้บริหาร	 2.	 การปฏิรูปหลักสูตร	 การสอน	 และการวัดผล	 3.	 การปฏิรูป

โครงสร้างการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาเชิงประเด็นที่ส�าคัญ	โดยสรุปใจความ

ส�าคัญได้ดังต่อไปนี้

  ➢	 สภาวะการเมือง	 เศรษฐกิจ	และสังคมไทยในปี	 2557-ครึ่งปีแรก	2558	สภาวะ

การเมืองในรอบสิบปีอยู่ในวังวนของการชุมนุมประท้วงรัฐบาล	 การรัฐประหารและการร่าง 

รัฐธรรมนูญ	 สภาวะเศรษฐกิจในรอบ	 2	 ปีหลัง	 เติบโตในอัตราที่ลดลง	 เนื่องจากปัญหา

เศรษฐกิจโลกชะลอตัว	 ปัญหาความขัดแย้งในประเทศต่างๆ	 ปัญหาการเมือง	 และการ

บริหารในประเทศ	 ปัญหาหนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงกว่ารายได้	 ปัญหาภัยแล้ง	 ฯลฯ	 ส่วน

สภาวะสังคมยังคงมีปัญหาเด็กและเยาวชน	 อาชญากรรม	 ยาเสพติด	 สาธารณสุข	 สภาพ

แวดล้อม	 ฯลฯ	 อันเป็นผลมาจากการที่ชนชั้นน�าไทยเลือกแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ	 การเมือง 

แนวทุนนิยมอุตสาหกรรมท่ีเน้นการแข่งขันและการเติบโตทางวัตถุของเศรษฐกิจมากกว่า

แนวทางพัฒนาทางเลือกเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นธรรม

  ➢	 สภาวะการศึกษาไทยปี	 2556-2557	 งบประมาณการศึกษาของภาครัฐขยาย 

ตัวสูงทั้งปริมาณและสัดส่วนของงบประมาณทั้งประเทศและผลิตภัณฑ์มวลรวมของ 

ประเทศ	 ขณะท่ีจ�านวนนักเรียน	 นักศึกษา	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาเริ่มลดลงบ้างในบางระดับ	

เน่ืองจากประชากรวัยเรียนลดลง	 สัดส่วนนักเรียนรัฐมากกว่าเอกชนในระดับ	 80:20	

นักเรียนสายสามัญมากกว่านักเรียนอาชีวศึกษาในระดับ	 60:40	 การจัดการศึกษาโดย

กระทรวงศึกษาธิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสัดส่วน	84:16	ใกล้เคียงปีก่อนๆ	โดยไม่

เปลี่ยนแปลง	 สัดส่วนของเด็กวัยเรียนท่ีไม่ได้เรียนและหรือออกกลางคันคงมีสัดส่วนสูง 

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร	 และระดับการศึกษาของแรงงานไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์ต�่า	

แม้จะมีแนวโน้มดีขึ้นบ้างแต่ก็เล็กน้อย	 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนจากการ

ประเมินผลท้ังภายในประเทศ	 และเปรียบเทียบระหว่างต่างประเทศยังคงอยู่ในเกณฑ์ต�่า	

การจัดการศึกษาระหว่างกรุงเทพฯ	 เมืองใหญ่และจังหวัดอื่นยังคงแตกต่างกันสูง	 การแก้

ปัญหาของรัฐบาลท�าได้จ�ากัด	 มีลักษณะตามแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆ	 แก้ได้เฉพาะบางประเด็น

บางจุด	แต่ไม่ได้ปฏิรูปทั้งระบบอย่างเป็นองค์รวม
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  ➢	 ปัญหาสถานะเศรษฐกิจสังคมไทย/ความสามารถในการแข่งขัน เปรียบเทียบกับ 

ประเทศต่างๆ	 ไทยมีประชากรมากเป็นอันดับ	 20	 และพื้นที่การเกษตรใหญ่เป็นอันดับที่	 19 

ของโลก	 แต่ไทยพัฒนาคุณภาพ/ประสิทธิภาพประชากรและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้ใน

เกณฑ์ต�่า	 รายได้ต่อหัวประชากรต�่า	 จึงถูกจัดเป็นประเทศรายได้ปานกลางในกลุ่มประเทศ

ก�าลังพัฒนา	 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสังคม	 ดัชนีการพัฒนามนุษย์	

ดัชนีการพัฒนาการศึกษาซ่ึงรวมถึงผลการทดสอบเปรียบเทียบของไทยเทียบกับนักเรียน

นานาชาติอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต�่า	 รวมทั้งต�่ากว่าหลายประเทศในเอเชียตะวันออกและ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย	 เมื่อพิจารณาดัชนีเปรียบเทียบและประสบการณ์จากประเทศ 

อื่นๆ	 การปฏิรูปการศึกษาและมนุษย์ให้มีคุณภาพและรับผิดชอบเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อ 

ความส�าเร็จในการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม

  ➢	 การจัดการศึกษาให้ก้าวทันโลกในศตวรรษที่	 21	 การจัดการศึกษาไทยที่มุ่ง

ผลิตคนที่มีความรู้ทักษะจ�านวนหนึ่งไปท�างานในโรงงานและหน่วยธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ 

ทุนนิยมอุตสาหกรรมแบบศตวรรษท่ีผ่านมาเป็นเรื่องล้าสมัย	 เพราะโลกได้เปลี่ยนแปลง

ไปอย่างมาก	 และคงเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ	 ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และการบริหาร

จัดการทางเศรษฐกิจและสังคม	 โลกเศรษฐกิจสมัยศตวรรษที่	 21	 เน้นการใช้แรงงานที่มี

ความรู้ทักษะแนวคิดวิเคราะห์เป็น	 มีจินตนาการ	 และเรียนรู้อะไรใหม่ๆ	 ได้ดี	 ปรับตัว 

ได้เก่ง	 แก้ปัญหาได้เก่ง	 การจัดการศึกษาจึงต้องเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่	 เพื่อพัฒนา

พลเมืองที่ฉลาด	 รับผิดชอบ	 คิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 ประยุกต์ใช้เป็น	 มีความสามารถใน

การท�างาน	 แก้ไขปัญหา	 และแข่งขันทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น	 ประเทศที่ไม่สามารถปฏิรูป

การจัดการศึกษาของตนให้ก้าวตามทันได้	 จะถูกทอดทิ้งให้ล้าหลังตกต�่าลง	 ประชากรจะ

ตกงานเพิ่มขึ้น	 ประเทศไทยจ�าเป็นต้องปฏิรูปการจัดการศึกษาในเชิงโครงสร้างทั้งระบบ

อย่างเข้าใจสภาพปัญหา	เป้าหมาย	แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ	

เป็นธรรม	เห็นการณ์ไกล	เพื่อประโยชน์คนส่วนใหญ่	

  ➢	 การปฏิรูปครู	 อาจารย์	 และผู้บริหารการศึกษา	 แนวทางปฏิรูปครูอาจารย์ที่ส�าคัญ

คือ	 การยุบคณะสาขาวิชาด้านการผลิตครูที่มี	 103	 แห่ง	 ให้เหลือน้อยลง	 คัดเลือกเฉพาะ

คณะสาขาวิชาที่มีคุณภาพสูงมาควบรวมกัน	 คัดอาจารย์เก่งๆ	 มาท�างานร่วมกัน	 เป็น

สถาบันฝึกหัดครู	 5	 แห่ง	 ที่เน้นคุณภาพและเน้นการเรียนรู้ความรู้และทักษะส�าหรับโลก

ศตวรรษที่	 21	 คัดเลือกนักศึกษาที่เรียนเก่ง	 และตั้งใจเป็นครูมาเรียน	 มีทุนการศึกษาให้	

และมีต�าแหน่งงานให้เมื่อเรียนจบโดยปรับอัตราเงินเดือนครูขั้นต้นให้สูงขึ้น	 ปฏิรูประบบ

บริหารครูและโรงเรียนให้เป็นอิสระ	 เป็นประชาธิปไตยและมีความรับผิดชอบสูงข้ึน	

เปลี่ยนแปลงตามความรู้ความสามารถ	 และความต้ังใจในการท�างานอย่างเป็นธรรม	 วิธี 

คัดเลือก	 การฝึกอบรม	 การให้ผลตอบแทนครู	 การประเมินผล	 ส่วนครูเก่าควรประเมิน 
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ผลความรู้ความสามารถอย่างจริงจัง	 เช่น	 จัดให้ครูระดับประถมและมัธยมศึกษาสอบ

วิชาการอ่าน	 คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 ข้อสอบเดียวกับนักเรียนอายุ	 15	 ปี	 ในโครงการ

ทดสอบนักเรียนนานาชาติ	 PISA	ของ	OECD	ครูที่สอบได้คะแนนต�่ามากควรเลิกจ้าง	 ได้

คะแนนต�่าปานกลางควรจัดฝึกอบรมใหม่แบบเน้นภาคปฏิบัติและติตตามผลการฝึกอบรม

อย่างจริงจัง	 เพื่อท�าให้ครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนท่ีรักการอ่าน	 รักการเรียนรู้	 คิด

วิเคราะห์เป็น	สามารถท�างานและสอนแบบใหม่ได้	การปฏิรูปครูอาจารย์	ผู้บริหารสถาบัน

การศึกษา	 สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศและเขตเศรษฐกิจที่ประสบความ

ส�าเร็จ	 เช่น	 ฟินแลนด์	 สิงคโปร์	 เซี่ยงไฮ้ได้	 แต่ต้องท�าความเข้าใจทั้งระบบ	 ขณะเดียวกันก็

ควรเพิ่มผลตอบแทนและการให้แรงจูงใจครูควบคู่ไปกับการจัดฝึกอบรม	ช่วยเหลือพัฒนา

ครูอย่างต่อเนื่อง	 เปลี่ยนวิธีการประเมินผลของการท�างานของครูและผู้บริหารโดยเน้นผล

สัมฤทธิ์ของผู้เรียนส่วนใหญ่	 มากกว่าการประกวดแข่งขันระดับชาติโดยวิธีประเมินว่าครู

สามารถท�าให้นักเรียนของตนท้ังโรงเรียนหรือทั้งชั้นสอบได้คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นหรือ

ท�าให้นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต�่าเป็นสัดส่วนสูงขึ้นกว่าปีก่อนอย่างไร	 แทนท่ีจะเน้น 

แต่การสร้างนักเรียนเก่งส่วนน้อยไปแข่งขันกันว่านักเรียนโรงเรียนจะชนะการแข่งขัน

หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐได้มาก	 และเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินความดีความชอบครู	

อาจารย์	 ตามสายบังคับบัญชาในระบบราชการรวมศูนย์	 การสอบ	 และการส่งผลงานเขียน

ขอวิทยฐานะแบบเก ่าเป ็นการต้ังคณะกรรมการติดตามผลการท�างานครูอย ่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นธรรม

  ➢	 การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน	และการประเมินผล	ปฏิรูปหลักสูตรให้

เน้นท่ีผลลัพธ์หรือสมรรถนะเพื่อสร้างให้ผู ้เรียนมีความรู ้ทักษะท่ีจ�าเป็นส�าหรับโลก

ศตวรรษที่	 21	 เช่น	 การอยากรู้อยากเห็น	 รักการอ่าน	 การเรียนรู้	 เรียนด้วยตนเอง	 มี 

ความคิดริเริ่ม	 มีความเป็นผู้รับผิดชอบ	 มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว 

มีองค์กรและบุคลากรการติดตามสนับสนุนฝึกอบรมให้ครูอาจารย์เข้าใจ	 มีความรู้	 ทักษะ	

ที่สามารถท�าตามหลักสูตรที่ปฏิรูปได้จริง	 ซึ่งรวมทั้งการปฏิรูปวิธีการเรียนการสอน	 และ

การประเมินผลผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์	 ประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาเป็น

อย่างสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่	

  ➢	 การปฏิรูประบบการบริหารและการแก้ปัญหาเชิงประเด็นที่ส�าคัญ	 ปฏิรูประบบ 

บริหารแบบลดอ�านาจบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการจากการบริหารการศึกษาเองมา

เป็นผู้ก�ากับประสานงานและสนับสนุนกระจายอ�านาจและความรับผิดชอบ		ให้กับสภา

การศึกษาและสมัชชาการศึกษาจังหวัดตามแนวทางส่งเสริมให้จังหวัดจัดการศึกษาด้วย

ตนเองร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา	 องค์การบริหารท้องถิ่น	 ชุมชน	 สถานศึกษาเพิ่มขึ้น	

พัฒนาระบบก�ากับตรวจสอบดูแลและร่วมมือกันท�างานโดยภาคี	 4	 ฝ่ายคือ	หน่วยงานการ
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จัดการศึกษา	ครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ทรงคุณวุฒิ/ประชาชนและองค์กรท้องถิ่น	 เพื่อร่วม

มือกันปฏิรูปสถานศึกษาในเขตพื้นที่	 ให้สามารถบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ	จัดการเรียน

การสอน	 การวัดผลแนวใหม่	 ผลิตพลเมืองที่มีความรู้	 ทักษะที่พร้อมใช้งานได้มีในโลก

ศตวรรษที่	 21	 ได้	 การปฏิรูปเชิงประเด็นที่ส�าคัญ	 เช่น	 การปฏิรูปเรื่องการเลี้ยงดูเด็กและ

การศึกษาปฐมวัย	 การส่งเสริมการรักการอ่านและการใช้ภาษาไทยได้ดี	 ปฏิรูปโรงเรียน

ขนาดเล็กและขนาดกลางให้มีคุณภาพสูงข้ึน	 แก้ปัญหานักเรียนไม่ได้เรียนและออกกลาง

คันอย่างถึงรากเหง้าของปัญหาและอย่างเป็นระบบครบวงจร	 ปฏิรูปการศึกษาอาชีวศึกษา	

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 ให้ความสนใจเรียนด้านนี้เพิ่มขึ้น	 ปฏิรูปอุดมศึกษาและการวิจัย

และพัฒนาเพื่อสนองตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างเป็นธรรมและย่ังยืนเพิ่มข้ึน	

ปฏิรูปการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง	 ให้สนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนา
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  ➢	 สรุปภาพรวมและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผลจริง	 แก้ปัญหาใหญ่	 คือ
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เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ	 ที่มีขีดความสามารถแข่งขันกับคนอื่นๆ	 และประเทศอื่นๆ	 ได้

เพิ่มข้ึน	 ปฏิรูปโรงเรียน	 3	 หม่ืนกว่าแห่งทั้งประเทศให้มีคุณภาพสูงขึ้น	 ใกล้เคียงกับ

โรงเรียนชั้นน�าท่ีมีชื่อเสียง	 ประชาชนเข้าใจเรื่องความส�าคัญของปฏิรูปการศึกษาต้อง

พยายามท�าให้ทั้งชนชั้นน�าและประชาชนทั่วไป	มีความรู้ความเข้าใจ	ความจ�าเป็นของการ

ปฏิรูประบบการจัดการศึกษาท่ีต้องก้าวข้ามระบบราชการแบบรวมศูนย์	 อ�านาจนิยม 

ขาดการตรวจสอบจากภาคประชาชน	 เป็นการจัดการศึกษาแบบกระจายอ�านาจไปสู่ท้องถิ่น 

และสถาบันการศึกษาที่มีภาคีหลายฝ่ายเข้ามาร่วมรับผิดชอบอย่างเป็นประชาธิปไตย	 และ

สนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศได้เพิ่มขึ้น	
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ตารางที่	11		 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งประเทศ	ผลการทดสอบทางการศึกษา	 47

	 	 	 	 ระดับชาติของการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(O-NET)	ชั้น	ม.6	ปีการศึกษา

	 	 	 	 2555-2557	จ�าแนกตามวิชา	(คะแนนเต็ม	100	คะแนน)	
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“…เมื่อเด็กถูกฝึกหัด	อบรม	เด็กได้เรียนรู้ที่จะฝึกอบรมผู้อื่นด้วย

เด็กที่ฟังการสอนก็จะเรียนรู้วิธีที่จะสอน

ถ้าเด็กถูกว่ากล่าวตักเตือน	เด็กก็เรียนรู้ที่จะว่ากล่าวตักเตือน

ถ้าเด็กถูกด่าว่า	เด็กก็เรียนรู้ที่จะด่าว่า

ถ้าเด็กถูกหัวเราะเยาะ	เด็กเรียนรู้ที่จะหัวเราะเยาะผู้อื่น

ถ้าเด็กถูกท�าให้ขายหน้าหรือเสียหน้า	เด็กก็จะเรียนรู้วิธีที่จะท�าให้ผู้อื่นเสียหน้า

ถ้าจิตวิญญาณของเด็กถูกท�าลาย	เด็กก็เรียนรู้ที่จะท�าลายจิตวิญญาณของผู้อื่น...”

Miller,	A.	For	Your	Own	Good	1987

อ้างไว้โดยอุษณีย์	ธโนศวรรย์	และศรชัย	พรประชาธรรม	“การศึกษา:	มายาการความ

รุนแรงเชิงวัฒนธรรม”	ในชัยวัฒน์	สภาอานันท์	บก.	ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย	

มติชน	2553
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  บทนี้เป็นรายงานสรุปสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในรอบ 

1 ปีครึ่งที่ผ่านมา และการตั้งข้อสังเกตเชิงวิพากษ์และเสนอแนะทางออกของผู้วิจัย ที่เริ่ม

จากบทนี้เพราะเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงและมีผลกระทบต่อการ

จัดการศึกษาค่อนข้างมาก การจัดการศึกษาเป็นทั้งส่วนหนึ่งของสภาวะการเมือง เศรษฐกิจ

และสังคมในภาพใหญ่ ขณะเดียวกันเป็นกิจกรรมส�าคัญที่สร้างผลกระทบต่อการเปลี่ยน 

แปลงทางการเมืองด้วย 

  ตัวอย่างเช่น การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมท่ีผ่านมามีการกระจายรายได้ไปสู ่

ประชาชนอย่างไม่ทั่วถึงไม่เป็นธรรม ท�าให้คนส่วนใหญ่ที่รายได้ต�่าพลอยได้รับการศึกษา

อย่างไม่ทั่วถึงและหรือมีคุณภาพต�่าไปด้วย หรือสภาพความขัดแย้งทางการเมืองในหมู่

ประชาชนแบบแบ่งเป็น 2 ขั้วสุดโต่ง ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา น�าไปสู่การชุมนุมประท้วง 

ความรุนแรง การท�ารัฐประหารและการออกแบบร่างรัฐธรรมนูญใหม่ถึง 2 ครั้ง เป็นผล

ส่วนหนึ่งมาจากการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของประชาชนที่ไม่ช่วยสร้างพลเมืองที่

รู้จักคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบสูงได้ดีพอ 

1.1 สภาวะทางการเมือง

  การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยในรอบสิบปีท่ีผ่านมา อยู่ในวังวนของการท่ี

พรรคการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของนักการเมืองอาชีพ นักธุรกิจ และชนชั้นน�าอาชีพต่างๆ 

ผลัดกันเอาชนะการเลือกต้ังข้ึนมาเป็นรัฐบาล ตามมาด้วยการเกิดกลุ่มประชาชนท่ีต่ืนตัว

ทางการเมืองจัดชุมนุมใหญ่ประท้วงรัฐบาลในประเด็นการทุจริตฉ้อฉล และการใช้อ�านาจ

เพื่อประโยชน์ของนักการเมืองซีกรัฐบาล การตอบโต้กันด้วยความรุนแรง ทหารท�า 

รัฐประหาร 2549 การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ การเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในปี 2550  

และการจัดการชุมนุมประท้วงรัฐบาลอย่างยืดเย้ือในปี 2556 และทหารรัฐประหารใน

เดือนพฤษภาคม ปี 2557

  ฝ่ายคณะนายทหารในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดตั้งรัฐบาลที่

มีนายทหารแกนน�าของคณะรัฐประหารเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงส�าคัญ

หลายกระทรวง รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการด้วย มีการแต่งตั้งสภานิติบัญญัติที่ประกอบด้วย 

นายทหาร ต�ารวจและข้าราชการประจ�าเป็นส่วนใหญ่ และการแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูป

บทที่ 1
สภาวะการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย 

 ในปี 2557 - ครึ่งแรกปี 2558
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บทที่ 1  

18 รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558

แห่งชาติที่มีทั้งนายทหาร นายต�ารวจ และข้าราชการ นักวิชาการ นักธุรกิจ นักวิชาการ

สาขาต่างๆ รวมทั้งนักการเมืองบางส่วน คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกคณะ

กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ตามแผนที่การเดินทาง (โรดแมป) ของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ต่อมาในเดือนกันยายน 2558 ร่างรัฐธรรมนูญถูกคว�่าโดยเสียงส่วนใหญ่ของ

สภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ชุดใหม่ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหาร ต�ารวจ 

ข้าราชการ นักการเมือง) การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่และให้การเลือกตั้งทั่วไป

ต้องเลื่อนออกไปอีก อย่างน้อยในราวปี 2560 

  การที่การเมืองไทยในรอบ 83 ปี หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2475 

ต้องอยู่ในวังวนของการรัฐประหารและการร่างรัฐธรรมนูญใหม่หลายครั้งมาก1 มีสาเหตุ

ที่ส�าคัญมาจากการที่ผลของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเรื่องการจัดการ

ศึกษาไม่ได้กระจายถึงประชาชนส่วนใหญ่อย่างท่ัวถึงเป็นธรรม เกิดช่องว่างระหว่าง

คนรวยกับคนจน คนได้รับการศึกษามากและคนได้รับการศึกษาน้อย คนที่มีอ�านาจมี

อิทธิพลมีเส้นสายมากและคนท่ัวไปท่ีขาดอ�านาจและเส้นสายนักการเมืองและชนช้ันน�า

อื่นๆ สามารถหาผลประโยชน์จากประชาชนส่วนใหญ่ที่ยากจน ขาดการศึกษาและข้อมูล

ข่าวสารที่มีคุณภาพ ด้วยการครอบง�าให้ประชาชนหลงเชื่อ นิยมพวกตน มีการซื้อเสียงขาย

เสียง การใช้อ�านาจและระบบอุปถัมภ์

  การเลือกต้ังสมาชิกผู้แทนราษฎรมักจะน�าไปสู่การจัดต้ังรัฐบาลคณาธิปไตยที่บริหาร

ประเทศแบบอ�านาจนิยม พรรคพวกนิยม อุปถัมภ์นิยม เพื่ออ�านาจและผลประโยชน์ตัวเอง

และพรรคพวกมากกว่า จะเป็นรัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนทั้งประเทศให้มีสิทธิเสมอภาค

ทั้งในทางการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม 

  การเมืองในลักษณะน้ีท�าให้ประเทศไทยไม่ได้มีการคัดเลือกคนท่ีมีความรู้ ความ

สามารถเหมาะสมที่สุดมาเป็นคณะรัฐมนตรีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่พัฒนาทาง

เศรษฐกิจสังคมได้มากกว่าไทย ต�าแหน่งรัฐมนตรีของไทยกลายเป็นต�าแหน่งที่ได้มาด้วย

ความอาวุโสทางการเมืองและอ�านาจต่อรองภายในพรรค เช่น เป็นคนมีบารมี มีสมาชิก

สภาผู้แทนในสังกัดจ�านวนมากพอที่จะสนับสนุนให้หัวหน้ากลุ่มของตนได้เป็นรัฐมนตรี

ได้ นายกรัฐมนตรีผู้ต้องพึ่งพาการสนับสนุนของผู้แทนเสียงข้างมาก ใช้วิธีเลือกคนมาเป็น

รัฐมนตรีโดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางการเมืองในการต่างตอบแทนและสร้างดุลอ�านาจ

1 หนังสือพิมพ์Washington Postจัดให้ไทยเป็นประเทศที่มีการท�ารัฐประหารบ่อยครั้งที่สุดในประวัติศาสตร์

 ร่วมสมัย พ.ศ. 2475 - 2558 ของโลก ไทยมีการท�ารัฐประหารทั้งหมด 19 ครั้ง ล้มเหลว 7 ครั้ง และส�าเร็จ

 12 ครั้ง อ้างไว้ใน Wikipedia - International Rankings of Thailand.
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19จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร

 บทที่ 1  

ทางการเมืองในพรรคร่วมรัฐบาล มากกว่าการพิจารณาเรื่องคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ

ที่เหมาะสม ที่จะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง 

  การที่นายกรัฐมนตรีต้องพึ่งพาสมาชิกสภาผู้แทนกลุ่มต่างๆ มาก ท�าให้เมื่อมีการ

แต่งต้ังคณะรัฐมนตรีบริหารประเทศกันไประยะหน่ึงก็มักจะมีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรี

บางคนเพื่อเปิดช่องทางให้นักการเมืองคนอื่นได้เป็นรัฐมนตรีบ้าง จึงเกิดการเปลี่ยนตัว

รัฐมนตรีบ่อย และรัฐมนตรีกระทรวงที่ถูกเปลี่ยนบ่อยท่ีสุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา คือ

กระทรวงศึกษาธิการ เพราะนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาทางการเมือง มักมีความคิดแค่ว่า

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคยเป็นครูอาจารย์หรือพอมีปริญญา/มีความรู้เรื่องการศึกษา

บ้างก็สามารถเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้ ทั้งน้ีท�าให้กระทรวงศึกษาธิการขาด

ผู้น�าในการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเปลี่ยนรัฐมนตรีก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบาย และโครงการต่างๆ ตามมา เพราะระบบการบริหารราชการของไทยในปัจจุบัน

ขึ้นอยู่กับนโยบายและการสั่งงานของรัฐมนตรีเป็นหลัก

  เมื่อการเมืองในระบบรัฐสภาไม่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศให้เป็น

ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนก�าหนดได้มากเหมือนในประเทศอื่น จึงเกิดกลุ่มคัดค้าน

และการเคลื่อนไหวการเมืองภาคประชาชนที่ขยายตัวเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่าง

รัฐบาลกับประชาชนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งต้ังแต่สมัยรัฐบาลทักษิณในปี 2549 เป็นต้นมา 

ประชาชนจ�านวนมากมีวิธีคิดแบบถ้าไม่ขาวก็ต้องด�าและเลือกเข้าข้างกลุ่มการเมืองฝ่าย

หนึ่งฝ่ายใดแบบเชื่อว่าพวกตนถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ ฝ่ายตรงข้ามผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ ท�าให้

การเมืองไทยเกิดความขัดแย้งของคน 2 กลุ่มที่คิดแบบ 2 ขั้วสุดโต่งที่ยืดเยื้อรุนแรง และ

ไม่มีทางออก 

  ความขัดแย้งของกลุ่มคนที่นิยมทักษิณและฝ่ายต่อต้านทักษิณที่คิดแบบ 2 ขั้วสุดโต่ง

สะท้อนวิธีคิดแบบมีข้อจ�ากัดและความด้อยวุฒิภาวะของประชาชนจ�านวนมากท่ีนิยม

เลือกเชื่อผู้น�าทางการเมืองคนหนึ่งคนใดด้วยอารมณ์ ความรู้สึก ชอบพอ ศรัทธา แบบเข้า

ข้างผู้น�าที่ตนชอบร้อยเปอร์เซ็นต์ มากกว่าท่ีจะมองผู้น�าแต่ละคนและปัญหาต่างๆ อย่าง

จ�าแนกและอย่างวิเคราะห์โดยใช้หลักการ เหตุผล ว่าใครท�าถูกท�าผิดในเรื่องใด ก็ควร

สนับสนุนหรือคัดค้านในเรื่องนั้นๆ เป็นประเด็นๆ ไป ปัญหานี้คงด�ารงอยู่ แม้จะมีการท�า

รัฐประหารและการอ้างว่าจะมุ่งสร้างความปรองดอง สามัคคี และการปฏิรูปประเทศใน

ช่วงปี 2557-2558 แล้วก็ตาม 

  ปัญหาการคิดแบบ 2 ขั้วสุดโต่ง นี้เป็นปัญหาที่เกิดมาจากทั้งวัฒนธรรมและพัฒนา

การทางเศรษฐกิจการเมืองและข้อจ�ากัดของการจัดการศึกษาไทยท่ีเน้นการท่องจ�าตาม

แนวคิดจารีตนิยมมากกว่าฝึกให้คนคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีวิจารณญาณ เป็นเรื่องส�าคัญ

เรื่องหนึ่งที่ประชาชนไทยควรวิจัยค้นคว้าและหาทางแก้ไขให้ได้ ประเทศไทยจึงจะปฏิรูป
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ทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมได้

  การรัฐประหารเดือนพฤษภาคมปี 2557 ท�าให้ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายนิยมและ

ฝ่ายต่อต้านระบอบทักษิณดูเหมือนสงบได้ชั่วคราว แต่ก็ยังมีปัญหาความขัดแย้งในสังคม

อื่นๆ อยู่อีกหลายประการ ทั้งเปิดเผยและซ่อนเร้น ตัวอย่างเช่น ปัญหาการก่อความรุนแรง

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลที่ด�าเนินมากว่า 10 ปี เป็น

ปัญหาหน่ึงท่ีสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินของผู้คนในพื้นที่และส่งผลกระทบต่อ

สวัสดิภาพครูอาจารย์ นักเรียนและการจัดการศึกษาในภูมิภาคดังกล่าวมาก รวมทั้งท�าให้

รัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาเพิ่มขึ้นมาก ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดมา

จากปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมือง สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ หลายปัจจัยที่ผูกพันกันอย่าง

ซับซ้อน เช่น ปัญหาความยากจน การที่เด็กวัยรุ่นไม่ได้เรียนต่อ หรือไม่มีงานที่เหมาะสมท�า 

ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้าของเถื่อนชายแดน ปัญหาการทุจริตและด้อยประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการของระบบการเมืองและข้าราชการ ปัญหาในภูมิภาคนี้นักวิชาการทั้ง

จากนอกและในพื้นท่ีได้ลงไปท�าวิจัยสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาไว้ไม่ต�่ากว่า 

100 เรื่อง แต่รัฐบาล (ทุกรัฐบาล) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูจะไม่ได้สนใจที่จะอ่านและ

น�างานวิจัยเหล่านี้มาศึกษาพิจารณาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานี้อย่างใช้องค์ความรู ้ ท่ี

วิเคราะห์เจาะลึก และครอบคลุมตามหลักวิชาการ (หรือหลักวิทยาศาสตร์) เท่าที่ควร 

  ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันหรือประชาชนกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ

เอกชน การท�าเหมืองโลหะ ในท้องถิ่นอื่น ในเรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเรื่องป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากร 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเศรษฐกิจสังคมต่างๆ ก็มีลักษณะปัญหาและแนวทางแก้ไขภาย-

ใต้ระบบราชการแบบเก่าคล้ายๆ กัน ทิศทางใหญ่คือแนวทางการบริหาร การแก้ไขปัญหา

และนโยบายพัฒนาประเทศของรัฐบาลขึ้นอยู่กับการใช้อ�านาจความรู้และความเชื่อแบบรัฐ

ข้าราชการท่ีสนับสนุนแนวทางการพัฒนาแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม และการท�างานแก้

ปัญหาตามความเชื่อ ความเคยชินเดิมๆ ขององค์กรข้าราชการแบบรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง 

ภาครัฐซึ่งมักบริหารโดยคนที่สนใจเรื่องอ�านาจ/ผลประโยชน์ส่วนตน ยังขาดการเรียนรู้ที่

จะเปิดใจกว้างฟังเสียงประชาชน นักวิชาการ สนใจแสวงหาและพึ่งพาองค์ความรู้ตาม

หลักวิชาการสมัยใหม่อย่างลึกซึ้งและรอบด้าน เพื่อบริหารและแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์

ของประชาชนส่วนใหญ่อย่างยั่งยืน

  ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง (ซึ่งรวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสังคมด้วย) ท�าให้

ชนชั้นน�าในสังคมไทยในปี 2558 กล่าวถึงการปฏิรูปทางการเมืองและการปฏิรูปประเทศ

กันมากขึ้น แต่ชนชั้นน�าเข้าใจความหมายของค�าว่า การปฏิรูปแตกต่างกันไป ชนชั้นน�า

ส่วนใหญ่เน้นการร่างรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปด้านกฎหมาย โดยคาดหมายว่ารัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม่และกฎหมายใหม่ๆ จะช่วยแก้ปัญหาการทุจริตฉ้อฉลและปัญหาความขัดแย้ง
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ต่างๆ ของกลุ่มคนในสังคมไทยได้ แต่กฎหมายรวมทั้งรัฐธรรมนูญคือกฎหมายฉบับหนึ่ง 

เป็นแค่ข้อตกลงหรือกติกาส�าหรับคนในสังคมเท่านั้น ถึงจะเขียนออกมาได้ดูสวยงามหรือ

แสดงความตั้งใจ เจตนารมณ์ที่ดี แต่รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาและกฎหมาย

ส�าคัญอื่นๆ อาจจะเป็นเพียงการคาดหวัง เป็นสัญญาในแผ่นกระดาษที่ไม่มีผลในทางปฏิบัติ

จริงตามเจตนารมณ์หรือท่ีคาดหมายไว้ก็ได้ ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญฉบับปี 2517 

2540 และ 2550 ท่ีเขียนถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยส�าหรับประชาชนไว้อย่าง

สวยงามอยู่มากพอสมควร 

  นอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้ว ผลงานออกกฎหมายฉบับต่างๆ โดยรัฐบาล

และสภานิติบัญญัติแห่งชาติในยุคสถานการณ์พิเศษในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 108 ฉบับ ส่วน

ใหญ่คอืการปรบัปรงุในประเด็นเทคนิคท่ีกฎหมายเดิมล้าสมัย ไม่ได้มีการออกกฎหมายใหม่

เพื่อการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ในเชิงระบบโครงสร้างแต่อย่างใด2 ผลงาน

ท่ีเป็นรูปธรรมคือเอกสารยุทธศาสตร์การปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองสังคมด้านต่างๆ ของ

ประเทศไทย ที่คณะกรรมาธิการชุดต่างๆ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติน�าเสนอต่อรัฐบาล 

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารที่มีความยาวมาก และไม่ได้มีการเผยแพร่ถกเถียงประเด็นส�าคัญ

ในที่สาธารณะ รวมทั้งรัฐบาลเองก็ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ เพียงแต่นายกรัฐมนตรีกล่าว

ว่าจะมอบหมายให้สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศท่ีต้ังขึ้นมาใหม่แทนสภาปฏิรูปแห่งชาติท่ี

หมดภาระไปในเดือนตุลาคม 2558 เพื่อติดตามการด�าเนินงานต่อ

  การปฏิรูปประเทศเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างขนานใหญ่ที่ขึ้น

อยู่กับการปฏิรูปทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองเพื่อท�าให้เกิดการกระจายทรัพย์สิน 

รายได้ การศึกษา การมีงานที่เหมาะสม ฯลฯ ให้ทั่วถึงเป็นธรรมอย่างวัดได้จริง ควบคู่ไป

กับการปฏิรูปคุณภาพทางการจัดการศึกษา การปฏิรูปประชาชนไทยให้เป็นพลเมืองที่มีวิธี

คิด วิธีมองปัญหาและความรับรู้ จิตส�านึก ที่รับผิดชอบอย่างจริงจังด้วย เป็นเรื่องที่รัฐบาล

สามารถศึกษาและลงมือท�าได้เลย โดยไม่ต้องรอสภาปฏิรูปชุดนั้นชุดนี้ ไม่ต้องรอรัฐธรรม-

นูญและกฎหมายอื่นๆ การปฏิรูปทางกฎหมายเป็นแนวทางวิธีการปฏิรูปประเทศวิธีการหนึ่ง

เท่านั้น ต้องปฏิรูปเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา วัฒนธรรม 

ควบคู่กันไป (กับการปฏิรูปกฎหมาย) อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบครบวงจร จึงจะมี

ทางท�าให้เกิดการปฏิรูปกลไกในการบริหารจัดการประเทศให้เจริญก้าวหน้าเป็นธรรม

และพัฒนาแนวทางยั่งยืนด้านระบบนิเวศได้อย่างแท้จริง3 

2รายงานหนึ่งปี สนช. 1/3 การพิจารณากฎหมายในสภา โดย Ilaw 12 สิงหาคม 2558 http://ilaw.or.th/

 node/3800
3วิทยากร เชียงกูล ปัดกวาดประเทศไทย ก้าวย่างอีกยาวไกล ปฏิรูปแบบไหน อย่างไร เพื่อใคร เพื่ออะไร

 บ้านพระอาทิตย์ 2557.
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1.2 สภาวะทางเศรษฐกิจ

  ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รายงานประเด็นเศรษฐกิจในรอบปี 2557 สรุปใจความ

ส�าคัญว่า4 “เศรษฐกิจไทยในปี 2557 ขยายตัวจากปีก่อนเพียงร้อยละ 0.7 เพราะมีข้อจ�ากัด

ด้านการเติบโตจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยในช่วงแรกของปี เศรษฐกิจ

ไทยไม่ขยายตัวเน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน

บางส่วนของภาครัฐและความเชื่อมั่นของครัวเรือน ธุรกิจ รวมทั้งนักท่องเที่ยว ประกอบกับ

หน้ีครัวเรือนท่ีอยู่ในระดับสูงท�าให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่ายและสถาบันการเงิน

ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ นอกจากนี้ การส่งออกสินค้ายังฟนตัวช้าตามอุปสงค์

ต่างประเทศที่ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งไทยมีข้อจ�ากัดด้านการผลิตสินค้าที่ใช้

เทคโนโลยีสูง ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวธุรกิจจึงชะลอการผลิตและการลงทุนใหม่ออกไป

  ในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 เศรษฐกิจไทยทยอยฟนตัวเป็นล�าดับจากการใช้จ่ายใน

ประเทศและการท่องเท่ียวท่ีปรับดีข้ึนภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายและ

ภาครฐักลบัมาด�าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามปกติ ประกอบกบัมกีารขยายการลงทุน

ของธุรกิจโทรคมนาคมและค้าปลีกเพื่อรองรับการเติบโตของอุปสงค์ในอนาคต อย่างไร

ก็ตาม การฟนตัวของเศรษฐกิจยังเป็นไปอย่างช้าๆ เพราะการส่งออกสินค้ายังอ่อนแอตาม

ภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศยุโรป นอกจากนี้

การใช้จ่ายของครัวเรือนยังถูกถ่วงด้วยรายได้เกษตรกรที่ตกต�่าและภาระหนี้ที่สูง ความเชื่อ

ม่ันของนักท่องเที่ยวยังกลับมาไม่หมดเพราะหลายประเทศยังประกาศเตือนการเดินทาง

มาไทย ตลอดจนธุรกิจส่วนใหญ่ยังชะลอการลงทุนเพราะรอการฟนตัวของเศรษฐกิจและ

รอภาครัฐลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน”

  ในต้นปี 2558 ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดหมายว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม

ขยายตัวดีขึ้น โดยมีการใช้จ่ายภาคเอกชนซึ่งได้รับอานิสงส์จากราคาน�้ามันที่ลดลงและ

ภาคการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก กอปรกับการใช้จ่ายของภาครัฐจะกลับมาเป็นแรง

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและบรรยากาศท่ีดีต่อการลงทุนของภาคธุรกิจ

ได้เพิ่มขึ้น ส่วนการส่งออกสินค้ามีแนวโน้มค่อยๆ ฟนตัวตามภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า 

ส�าหรับอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มอยู่ในระดับต�่าต่อเน่ืองตามทิศทางราคาน�้ามันในตลาดโลก

รวมทั้งแรงกดดันจากอุปสงค์ในประเทศที่มีไม่มากนัก

4ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2557 WWW.BOT.GO.TH
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23จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร

 บทที่ 1  

  ธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าประเด็นความเสี่ยงที่ต้องติดตาม ได้แก่ (1) การ

ฟนตัวของการส่งออกสินค้าที่ยังมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจจีน ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศ

ยุโรปชะลอตัว ประกอบกับไทยยังมีข้อจ�ากัดด้านการผลิตสินค้าเทคโนโลยีสูง (2) ความ

ผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้าย จากการด�าเนินนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก

ที่แตกต่างกันมากขึ้น (3) ความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐ และการเร่งรัดการใช้จ่ายภาค

รัฐให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ (4) ก�าลังซ้ือของภาคครัวเรือนที่ยังถูกจ�ากัดจากรายได้

เกษตรกรที่อ่อนแอจากราคาสินค้าเกษตรที่ตกต�่า และภาระหนี้สินครัวเรือนของไทยที่อยู่

ในระดับสูงอยู่แล้ว

  ในเดือนเมษายน 2558 หน่วยงานวิจัยเศรษฐกิจท้ังภาครัฐและเอกชนเริ่มออกมา

วิเคราะห์ใหม่ว่า ตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2558 คงต้องปรับ

ลดลง เพราะการส่งออกในรอบ 3 เดือนแรกลดลงแบบติดลบมากกว่า 4% จากปัญหาต่างๆ 

ทั้งปัจจัยภายนอก (เศรษฐกิจโลกชะลอตัว สินค้าเกษตรราคาลดลง) และปัจจัยภายใน (การ

ขาดประสิทธิภาพของการใช้จ่ายภาครัฐ) รุมเร้ามาก แม้การเมืองไทยหลังการรัฐประหาร

พฤษภาคม 2557 ดูจะมีเสถียรภาพมากขึ้นกว่าปีก่อนหน้านั้น แต่การที่ฝ่ายทหารท�าให้คง

เป็นรัฐบาลที่ใช้อ�านาจพิเศษ รวมท้ังการประกาศกฎอัยการศึกหรือกฎอื่นๆ ที่มีลักษณะ

คล้ายกันยังเป็นอุปสรรคท่ีบ่ันทอนเรื่องการลงทุน การค้า และการท่องเท่ียวระหว่าง

ประเทศในระดับหนึ่ง 

  เศรษฐกิจไทยในปี 2557-2558 นอกจากจะเติบโตต�่าลงกว่าเดิมและต�่ากว่าหลาย

ประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันแล้ว องค์กรเพื่อการร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนา OECD ยังคาดการณ์ว่าใน 5 ปีข้างหน้า อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยจะ

ต�่ากว่าประเทศเพื่อนบ้านด้วย5

  ในปี 2558 สถานะการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวและหลายประเทศมีปัญหาทั้ง

ทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ท�าให้การส่งออกของไทยอยู่ในเกณฑ์ต�่า ผสมกับปัญหา

ภาคพืชผลเกษตรตกต�่าและภัยแล้งรุนแรงในประเทศ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาคเกษตร

และลดก�าลังซื้อของประชาชน ปัญหาการวางระเบิดโดยผู้ก่อความรุนแรงในกลางเมือง

กรุงเทพฯ และปัญหาด้านความสัมพันธ์และความขัดแย้งกับต่างประเทศในประเด็นต่างๆ 

ท�าให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยซ่ึงต้องพึ่งพาเศรษฐกิจโลกเป็นสัดส่วนสูง

คงอยู่ในเกณฑ์ต�่า 

  แม้รัฐบาลจะปรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจท้ังชุดในตอนกลางปี 2558 และเร่งรัด

นโยบายเพิ่มการลงทุนทางด้านการขนส่ง เช่น ถนน รถไฟ รถไฟฟ้า ของภาครัฐและการ

5OECD Economics Outlook for Southeast Asia, China and India, 2015.
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บทที่ 1  

24 รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558

ปล่อยสินเชื่อดอกเบ้ียต�่าสู่ชนบทก็อาจช่วยให้ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจดีข้ึนบ้างใน

ระดับหนึ่ง เพราะมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น แต่โครงการตั้งชื่อใหม่ว่า “ประชารัฐ” ไม่ใช่ 

“ประชานิยม” ดูจะเป็นแค่การเปลี่ยนชื่อ ยังคงเน้นการกระตุ้นการลงทุนและการใช้จ่ายใน

แนวทางคล้ายกับรัฐบาลชุดท่ีผ่านๆ มา ไม่มีความชัดเจนว่าจะท�าให้ประชาชนคนไทยมี

ผลิตภาพการผลิต (Productivity) เพิ่มขึ้นได้จริงหรือไม่ มากน้อยเพียงไร 

  ในแง่องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์แนวทางเลือกได้เสนอมุมมอง

ที่แตกต่างออกไปว่าประเทศไทยเป็นประเทศปานกลางค่อนข้างใหญ่ในแง่ประชากร 

(อันดับ 20 ของโลก) และพื้นที่ท�าการเกษตร (อันดับที่ 19 ของโลก) จึงควรจะพัฒนา

ประเทศแนวใหม่แบบลดสัดส่วนการพึ่งพาการลงทุนและการค้ากับต่างประเทศลงมา 

และเพิ่มสัดส่วนผลผลิตสินค้าบริการและการบริโภคภายในประเทศด้วย มีการปฏิรูป

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างขนานใหญ่ เช่น การปฏิรูปท่ีดิน ปฏิรูประบบ

ภาษีอากรและงบประมาณ ปฏิรูประบบบริหารแบบกระจายอ�านาจการบริหารไปสู่จังหวัด

จัดการตนเองได้ ปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพกระจายถึงประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 

ฯลฯ เพื่อกระจายทรัพย์สิน รายได้และการศึกษาให้ประชาชนกลุ่มใหญ่ให้มีความสามารถ

ในการเพิ่มผลผลิต มีรายได้ (อ�านาจซื้อ) สูงขึ้น จะสามารถเพิ่มการผลิตและการบริโภค

ภายในประเทศเป็นสัดส่วนสูงขึ้นอย่างมาก และท�าให้ผลผลิตโดยรวมของประเทศเติบโต

เพิ่มขึ้น

  การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในแนวทางเลือกนี้จะลดความเส่ียงจากการพึ่งพาระบบ

ทุนนิยมโลกเป็นสัดส่วนสูงไปลงได้ และช่วยแก้ปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

ส�าหรับคนไทยส่วนใหญ่ได้หลายทาง รวมทั้งเรื่องการศึกษา คือเม่ือคนส่วนใหญ่มีงาน

ในท้องที่ท�าและมีรายได้สูงขึ้น ลูกหลานพวกเขาท่ีออกจากโรงเรียนกลางคันก็จะลดลง 

และได้รับการศึกษาสูงขึ้น จะมีผลบวกในการสร้างพลเมืองที่มีความรู้/ทักษะสูงขึ้น ไปช่วย

การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมได้เพิ่มขึ้น6

1.3 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม

  ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รายงานภาวะ

สังคมไทยในปี 2557 ที่พอสรุปประเด็นส�าคัญได้ คือ7

6วิทยากร เชียงกูล เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ – เพื่อชีวิตและระบบนิเวศที่สันติสุข สนพ. กรุงเทพธุรกิจ 2556.
7ข่าวเศรษฐกิจและสังคม www.nesdb.go.th
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25จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร

 บทที่ 1  

  การจ้างงานลดลง อัตราการว่างงานต�่า ขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นช้า ทั้งปี 2557 การจ้าง

งานลดลงร้อยละ 0.4 อัตราการว่างงานเฉลี่ยร้อยละ 0.84 ค่าจ้างแรงงานที่หักด้วยเงินเฟ้อ

แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 ผลิตภาพแรงงานต่อคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อพิจารณาผลิตภาพ

แรงงานรายสาขาเทียบกับค่าจ้างท่ีเพิ่มข้ึน พบว่า ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นช้ากว่าค่าจ้าง

แรงงานในเกือบทุกสาขา ยกเว้นสาขาเกษตรกรรม ก่อสร้างและการศึกษา ที่ผลิตภาพ

แรงงานโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าจ้างแรงงาน

  การก่อหนี้สินครัวเรือนในภาพรวมมีแนวโน้มชะลอลง แต่การผิดนัดช�าระหนี้เพิ่ม

อย่างต่อเน่ือง ไตรมาสที่สี่ปี 2557 ยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการบริโภคอุปโภคส่วนบุคคล

ของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 โดยมีมูลค่ายอดคงค้างสินเช่ือเท่ากับ 3,492,624 

ล้านบาท สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย และการบริโภคอื่นๆ ยังเพิ่มขึ้น แต่สินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์

และรถจักรยานยนต์ลดลง การผิดนัดช�าระหนี้สินเชื่อภายใต้การก�ากับและบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น

ต่อเนื่อง หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มีมูลค่า 83,451 ล้านบาทเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 16.5 สินเชื่อภายใต้การก�ากับผิดนัดช�าระหนี้เกิน 3 เดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.4 และ

ยอดคงค้างช�าระบัตรเครดิตเกิน 3 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3 

  ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้

หวัดใหญ่และปอดอักเสบ ผู้ป่วยเอดส์มีแนวโน้มลดลง แต่กลุ่มเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศ กรมควบคุมโรครายงานว่า จ�านวนผู้ป่วยเป็นรายปี มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

แต่ยังต้องเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มเยาวชน ส�ารวจพบว่าเคยมีเพศสัมพันธ์

แล้วเพิ่มขึ้น และใช้ถุงยางอนามัยในระดับต�่า

  การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มขึ้น กลุ่มเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ

น้อยลงโดย (1) อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 32.2 ในปี 2556 เป็น

ร้อยละ 32.3 ในปี 2557 อัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.9 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 

20.7 ในปี 2557 (2) กลุ่มสตรีมีแนวโน้มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง และ (3) กลุ่มเยาวชนมีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ลดลง แต่

เริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุเฉลี่ยน้อยลงจาก 16.8 ปีในปี 2550 เป็น 15.6 ปีในปี 2557

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยรวมดีขึ้น แต่สถานการณ์ยาเสพติดทั้งใน

กลุ่มผู้ค้าและผู้เสพยังคงเป็นปัญหา คดีอาญาโดยรวมของปี 2557 ลดลง โดยคดียาเสพติด

ยังคงมีสัดส่วนมากท่ีสุดร้อยละ 84.5 จึงยังคงต้องเฝ้าระวังการลักลอบขนยาเสพติดตาม

แนวชายแดน สนามบินและท่าเรือ การปราบปรามกลุ่มนักค้ารายใหญ่ ขณะที่กลุ่มเยาวชน

อายุ 15-24 ปี ยังเป็นกลุ่มที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งเป็นผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่

  อุบัติเหตุจราจรทางบก การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก รวมทั้งปี 2557 มีผู้เสียชีวิต

ลดลงร้อยละ 13.5 การรณรงค์การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลโดยเฉพาะปีใหม่ปี 2558
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26 รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558

ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุลดลงจากปีใหม่ปี 2557 ร้อยละ 5.5 เสียชีวิตลดลงร้อยละ 7.1 สาเหตุ

หลักของการเกิดอุบัติเหตุยังคงมาจากการเมาสุราและขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�าหนด 

เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในเรื่องสถิติความปลอดภัยทางถนน ประเทศไทยมีอัตราการ

ตายจากถนนเท่ากับ 38.1 คน ต่อประชากร 1 แสนคน ใน พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) สูงสุดเป็น

อันดับที่ 2 ของ 182 ประเทศ8

  ปัญหาหมอกควัน เป็นปัญหาประจ�าฤดูแล้งของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาค

เหนือตอนบน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเกิดไฟป่าและการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมหรือ

ในพื้นที่โล่ง รวมท้ังปัญหาหมอกควันข้ามแดนเกิดขึ้นในบริเวณประเทศสมาชิกอาเซียน

ตอนบน จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษพบว่าในปี 2557 มีจ�านวนวันที่ปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) สูงเกินค่ามาตรฐานรวม 47 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ใน

ช่วงเวลาเดียวกัน ท่ีมีจ�านวน 45 วัน คุณภาพอากาศท่ีเกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพประชาชนมาก โดยในปี 2557 พบว่า ผู้ป่วยด้วยโรคที่คาดว่าได้รับผลกระทบจาก

ปัญหาหมอกควันมีเกือบ 1 ล้านคน ขณะที่ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2558 พบผู้ป่วยด้วย

โรคที่คาดว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันจ�านวน 2.4 แสนคน

  การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า การคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องพบว่า จะเกิดภาวะภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย 

โดยอาจเกิดเร็วขึ้นและมีระยะเวลานานขึ้น อีกทั้งมีความรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา 

  โครงสร้างแรงงานของไทยจะเริ่มกลายเป็นข้อจ�ากัดต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อสู่

สังคมที่มีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นประชากรวัยเด็กเยาวชนและวัยท�างานลดลง แรงงานที่มีอยู่จะต้อง

รักษาระดับการผลิตเอาไว้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมองว่า โครงสร้างแรงงานยังเป็นข้อจ�ากัดต่อการ

พัฒนา ดังนี้

  1. แรงงานส่วนใหญ่มีการศึกษาภาคบังคับและเป็นแรงงานสูงอายุ แรงงานไทย

กว่าร้อยละ 65 มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต�่ากว่า ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดต่อการพัฒนาประเทศ

ท่ีมีทิศทางไปสู่การผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีระดับสูง และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยองค์

ความรู้ ขณะที่สัดส่วนแรงงานอายุ 50 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น แต่แรงงานที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี

มีแนวโน้มเข้าสู่ก�าลังแรงงานลดลง ส่งผลให้มีแนวโน้มขาดแคลนแรงงานและผลิตภาพ

แรงงานในบางสาขาลดลง

  2. แรงงานกว่าครึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ ผู้มีงานท�าร้อยละ 57.6 ในปี 2557 เป็น

แรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรและท�างานอาชีพอิสระ ซึ่งแม้จะช่วยรองรับ

8WHO องค์กรอนามัยโลก อ้างไว้ใน www.wikipedia.org – International Ranking of Thailand.
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แรงงานไร้ฝีมือ แต่ส่งผลต่อการขยายตัวของการจ้างงานในระบบ แรงงานมีแนวโน้มการ

เคลื่อนย้ายเข้าสู่สถานประกอบการมากข้ึน ซ่ึงจ�าเป็นต้องเร่งพัฒนาทักษะเพื่อให้แรงงาน

สามารถปรับตัวและท�างานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. แรงงานมีภาวะตึงตัวและการผลิตแรงงานยังไม่ตรงกับความต้องการ โดยอัตรา

การว่างงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ 2.4 ในปี 2545 เหลือร้อยละ 0.84

ในปี 2557 โดยกลุ่มอาชีวศึกษามีความต้องการแรงงานสูงกว่าจ�านวนผู้ว่างงาน ขณะที่ใน

กลุ่มอุดมศึกษามีผู้ว่างงานสูงแต่ยังมีแรงงานที่ขาดแคลน สะท้อนให้เห็นถึงสาขาที่ผลิตไม่

ตรงกับความต้องการหรือมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม

  4. คุณภาพแรงงาน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2544-2557) ผลิตภาพแรงงานของ

ไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.9 รวมทั้งแรงงานในสถานประกอบการยังขาดทักษะท่ีจ�าเป็น

คือ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ ความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ เป็นต้น

  ประเด็นหนึ่งท่ีรายงานเรื่องภาวะสังคมของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจแห่งชาติไม่ได้กล่าวถึงคือ ปัจจุบันไทยใช้แรงงานข้ามชาติจากพม่า กัมพูชา และ

ลาว ไม่ต�่ากว่า 2.8 ล้านคน ในปี 2556 แม้ว่ารัฐบาลไทยจ�าเป็นต้องพึ่งและใช้นโยบาย

จดทะเบียนและออกวีซ่าให้กับแรงงานฝีมือต�่าเหล่านี้ เพราะระบบเศรษฐกิจไทยจ�าเป็นต้อง

พึ่งแรงงานต่างชาติเหล่าน้ี แต่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความต้องการแรงงานท่ี

เพิ่มขึ้นตลอดทั้งภูมิภาค อาจจะท�าให้ความได้เปรียบของไทยในภาคอุตสาหกรรมท่ีใช้

แรงงานสูง เทคโนโลยีต�่าเหล่านี้ ค่อยๆ ลดลงได้ในอนาคต9 ถ้านับรวมจ�านวนแรงงานข้าม

ชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียนท่ีท�างานตามบ้าน สถานบริการขนาดเล็กต่างๆ น่าจะมีจ�านวน

มากกว่า 2.8 ล้านคน เรื่องการใช้แรงงานข้ามชาติไม่ได้เป็นเรื่องที่มีผลบวกต่อเศรษฐกิจ

ไทยเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบทางสังคม ทั้งทางบวกและทางลบอยู่มากเช่นกัน

  ปัญหาแรงงานไทยมีจ�านวนลด (เนื่องจากอัตราการเกิดลดลง) ทั้งไม่อยากท�างาน

แบบไร้ฝีมือแบบท่ีแรงงานต่างชาติรับท�า แต่ขณะเดียวกัน แรงงานไทยก็พัฒนาฝีมือขั้น

กลางและขั้นสูงน้อย เป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับเรื่องการจัดการศึกษาที่ยังท�าได้ไม่ทั่วถึงและ

มีคุณภาพไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในเรื่องอาชีพและความรู้ที่ใช้งานจริงได้

  ปัญหาสังคมด้านอื่นๆ เช่น ปัญหาเยาวชนดื่มเหล้า ติดยาเสพติด ทะเลาะวิวาท รวม

กลุ่มแข่งมอเตอร์ไซต์ ฯลฯ ปัญหาทุจริตฉ้อฉลทั้งในวงการราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ

เอกชน รวมทั้งในวงการศึกษา และวงการสงฆ์ ก็ยังปรากฏเป็นข่าวในช่วงปี 2557 - 2558 

อย่างต่อเนื่อง แม้รัฐบาล คสช. จะมีอ�านาจพิเศษที่ท�าให้สามารถแก้ไขปัญหาบางเรื่องได้

รวดเร็วขึ้น แต่ก็เป็นการตามแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆ ไป มากกว่าที่จะมีการคิดและปฏิรูปเชิง

9Huglet, Jerrold. Thailand Migration Report 2014, United Nations The Thematic Working
 Group Migration in Thailand, Bangkok 2014.
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28 รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558

โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมอย่างจริงจัง ส่วนหน่ึงรัฐบาลอาจคาดหวังว่าสภา

ปฏิรูปและสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเป็นผู้ด�าเนินการในเรื่องนี้ แต่ในทางปฏิบัติสภาทั้งสอง

ก็ท�าได้แค่เสนอแนวคิดและเสนอกฎหมายในบางเรื่องเท่านั้น คณะรัฐมนตรีและกระทรวง

ต่างๆ ควรจะมีบทบาทในการแก้ปัญหาและปฏิรูปทางสังคมได้มากกว่าที่เป็นอยู่ ถ้าพวก

เขาเข้าใจ สนใจเรื่องการแก้ไขปัญหาและการปฏิรูปทางสังคมอย่างจริงจัง

  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคมเป็นเรื่องท่ีเก่ียวโยงกับแนวทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยทุกรัฐบาลท่ีเน้นการเจริญเติบโตของผลผลิตโดยรวมตาม

แนวทางทุนนิยมอุตสาหกรรมที่พึ่งการลงทุน การค้า กับต่างชาติเป็นสัดส่วนสูง การพัฒนา

ในแนวนี้ท�าให้เกิดการกระจายทรัพย์สินและรายได้ท่ีไม่เป็นธรรม ปัญหาความยากจน 

ขาดแคลน ขณะเดียวกันก็สร้างความคาดหวัง ค่านิยม และลัทธิบริโภคนิยมคืออยาก

ร�่ารวย อยากบริโภคมาก ประชาชน รวมท้ังเด็กและเยาวชนติดลัทธิบริโภคนิยม (ติด

โทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต ติดการใช้จ่ายฟุ่มเฟอย การด่ืมเหล้า สูบบุหรี่ เล่นการพนัน 

หมกมุ่นกับเรื่องทางเพศ และความบันเทิงต่างๆ การขี่มอเตอร์ไซต์แข่งกัน ฯลฯ) มีปัญหา

ทั้งทางส่วนตัวและทางสังคมเพิ่มขึ้น 

  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของทุกรัฐบาลที่เน้นการพัฒนาเพื่อความเจริญเติบโต

ของสินค้าและบริการมากไป (แทนที่จะเน้นการกระจายที่เป็นธรรม และการเพิ่มคุณภาพ

ชีวิต) นอกจากจะท�าให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นแล้ว ยังท�าให้

เกิดปัญหาการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติสภาพแวดล้อม เช่น ป่าไม้ ป่าชายเลน แหล่งน�้า

จืด ดิน ฯลฯ ท�าให้เกิดปัญหา น�้าท่วม ภัยแล้ง ดินโคลนถล่ม ปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหาการ

ใช้สารเคมีและสารพิษต่างๆ การปล่อยควันและน�้าเสียเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลกระทบทางลบต่อ

สุขภาพอนามัย คุณภาพของชีวิตของประชาชนทั้งประเทศ และการพัฒนาทางสังคมใน

ระยะยาว มากกว่าผลได้ทางธุรกิจระยะสั้นของคนกลุ่มน้อยหลายเท่า

  ในแง่สถิติการท�าลายส่ิงแวดล้อมเชิงเปรียบเทียบประเทศต่างๆ ไทย เป็นประเทศ

ที่มีประชากรและเศรษฐกิจระดับกลางๆ ประเทศหนึ่ง ติดอันดับสูงเกินขนาดในหลาย

เรื่อง เช่น ทิ้งถุงพลาสติกในทะเลมากเป็นอันดับ 6 จาก 192 ประเทศ คุกคามท�าลายชนิด

พันธุ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาเป็นอันดับที่ 9 จาก 214 ประเทศ คุกคามท�าลายชนิดพันธุ์ปลา

มากเป็นอันดับที่ 12 จาก 215 ประเทศ คุกคามพันธุ์พืชชั้นสูงมากเป็นอันดับที่ 26 จาก 125 

ประเทศ ท�าลายป่ามากเป็นอันดับท่ี 29 จาก 197 ประเทศ และไทยมีความเสี่ยงจากภาวะ

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ระดับน�้าทะเลสูงข้ึนจนท่วมเมืองชายฝังเป็นอันดับท่ี 7 

ของโลก อยู่ในกลุ่ม 20 ประเทศที่เสี่ยงที่สุด (Most At-Risk) บริเวณที่ประชากรไทยราว 8 

ล้านคน หรือ 12% ของประชากรทั้งประเทศมีโอกาสอยู่ใต้ระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้นภายใน
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 บทที่ 1  

ปลายศตวรรษนี้10  สถิติดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีผลกระทบในทางลบต่อชีวิตทางเศรษฐกิจและ

สังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตสูง ที่คนไทยควรตระหนักและหาทางป้องกันแก้ไขลด

การท�าลายสิ่งแวดล้อมอย่างถือเป็นเรื่องส�าคัญและเร่งด่วน

10www.wikipedia.org International Rankings of Thailand.
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  บทนี้เป็นการรายงานสภาวะการจัดการศึกษาไทยในรอบ 2 ปีท่ีผ่านมา โดยการ

เลือกใช้สถิติข้อมูลการจัดการศึกษาส�าหรับระดับชั้นและประเภทต่างๆ จากหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง มาน�าเสนอพร้อมด้วยบทวิเคราะห์และการตั้งข้อสังเกตของผู้วิจัย สถิตินี้รวบรวม 

จัดท�าโดยส�านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้วิจัยเลือก

วิเคราะห์เปรียบเทียบในประเด็นส�าคัญๆ และคัดแบบตัดต่อมาเฉพาะส่วนที่ผู้วิจัยเห็นว่า

ส�าคัญ และต้องการชี้ประเด็นว่า เราควรจะมองการเปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดการศึกษา

ในประเด็นที่ส�าคัญอย่างไร

  ข้อสังเกตโดยรวมของผู้วิจัยคือ ประเทศไทยยังเก็บสถิติเรื่องการศึกษาและสังคม

ได้ไม่ค่อยละเอียด ท�าให้เรามีข้อจ�ากัดในการวิจัยและเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาและ

ปฏิรูปการศึกษา ทั้งๆ ที่ในยุคนี้เรื่องสถิติข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องส�าคัญมาก ยุคปัจจุบันเรา 

มีเครื่องมือในการลงทุนจัดเก็บ รวบรวมเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพข้ึนกว่ายุคก่อนๆ 

มาก การปฏิรูปในเรื่องการจัดเก็บสถิติข้อมูลเรื่องเด็ก เยาวชน และการศึกษา ในยุคปัจจุบัน 

น่าจะท�าได้ โดยการใช้เลข 13 หลักของบัตรประชาชนเป็นฐาน และใช้ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ติดตามเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชนอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง โดยทุกหน่วย

งานราชการประสานความร่วมมือกันกับศูนย์กลางที่จัดท�าเรื่องนี้โดยเฉพาะ

  ในตอนท้าย ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลจากรายงานวิจัยและข่าวส�าคัญมาเสนอไว้ด้วย เพื่อ

ให้เห็นภาพสภาวะการศึกษาไทยในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาได้ครอบคลุมเพิ่ม

  (ปีการศึกษา นับจากการเปิดภาคเรียนภาคแรกใน เดือนพฤษภาคม ถึงปิดภาคเรียน 

ราวมีนาคมในปีถัดไป ส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ส่วนอุดมศึกษาส่วน

ใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคเรียนเป็นราวเดือนกันยายนถึงเดือนสิงหาคมปีถัดไป 

ขณะที่ปีงบประมาณนับจากเดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายนของปีถัดไป) 

 

บทที่ 2
 สภาวะการศึกษาไทยปี 2556 – 2557
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2.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 1 จ�านวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียนปีการศึกษา
 2555-2557

 ระดับการศึกษา ปีการศึกษา

 2555 2556 2557

 ระดับก่อนประถมศึกษา      
 (ไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)   
  - จ�านวนประชากร (อายุ 3-5 ปี) 2,315,120 2,264,774 2,248,283
   - จ�านวนนักเรียน 1,830,731 1,768,658 1,678,515
 อัตราส่วนนักเรียน : ประชากร 79.08 78.09 74.66

 ระดับประถมศึกษา   
   - จ�านวนประชากร (อายุ 6-11 ปี) 5,027,890 4,937,807 4,846,874
   - จ�านวนนักเรียน 4,939,044 4,903,579 4,865,499
 อัตราส่วนนักเรียน : ประชากร 98.23 99.31 100.38

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      
   - จ�านวนประชากร (อายุ 12-14 ปี) 2,697,905 2,661,167 2,619,922
   - จ�านวนนักเรียน 2,460,208 2,375,996 2,354,395
 อัตราส่วนนักเรียน : ประชากร 91.19 89.28 89.87

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      
   - จ�านวนประชากร (อายุ 15-17 ปี) 2,760,620 2,743,829 2,721,769
   - จ�านวนนักเรียน 2,124,383 2,136,981 2,090,165
   - ประเภทสามัญศึกษา 1,397,286 1,437,952 1,414,453
   - ประเภทอาชีวศึกษา 727,097 699,029 675,712
 อัตราส่วนนักเรียน : ประชากร 76.95 77.88 76.79

 รวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
   - จ�านวนประชากร (อายุ 3-17 ปี)  12,801,535   12,607,577   12,436,848 
   - จ�านวนนักเรียน  11,354,366   11,185,214   10,988,574 
 อัตราส่วนนักเรียน : ประชากร 88.70 88.72 88.35

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยี

 สารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สรุป ณ 10 มิถุนายน 2557

 2. ข้อมูลประชากรใช้จากรายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 -

   2583 จัดท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา : ส�านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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  จากตารางที่ 1 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงจากปีการศึกษา 2555 ถึง 2557 จ�านวน

ประชากรลดลงในทุกระดับอายุ เนื่องมาจากโครงสร้างประชากรที่คนไทยมีลูกกันน้อยลง 

ประชากรวัยเรียนจึงลดลง การที่ประชากรวัยเรียนลดลง ขณะที่งบประมาณการศึกษาเพิ่ม 

น่าจะส่งผลให้รัฐบาลจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้เป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น แต่ปรากฏว่า 

อัตราส่วนนักเรียนต่อประชากรวัย 3-17 ปี ในปี 2557 ยังคงอยู่ในระดับที่ร้อยละ 88 เศษ

ใกล้เคียงกันกับปี 2555 ซึ่งสะท้อนว่า มีประชากรวัยเรียนราวร้อยละ 11 เศษ ไม่ได้เรียน

หนังสือ ในปีการศึกษา 2557 คิดเป็นจ�านวนคนราว 1.44 ล้านคน ถ้าพิจารณาแยกระดับชั้น 

กลุ่มประชากรวัยเรียนที่มีสัดส่วนได้เรียนน้อย คือประชากรวัย 15-17 ปี ได้เรียนชั้นมัธยม

ปลายเพียง 76.79% ของประชากรวัยเดียวกัน และมี 23.21% ที่ไม่ได้เรียน คิดเป็นจ�านวน

เด็กวัยรุ่นอายุ 15-17 ปี ที่ไม่ได้เรียนราว 6.3 แสนคน 

  สถิตินี้สูงกว่าสถิติอัตราการคงอยู่ (ตารางที่ 6) ซึ่งใช้วัดจ�านวนเด็กออกกลางคัน 

เพราะรวมประชากรเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนตั้งแต่ต้นด้วย ปัญหาเด็กไม่ได้เข้าเรียนเลย ยังไม่มี

การส�ารวจและวิจัยจริงจัง เพียงแต่พอตั้งข้อสังเกตได้ เช่น เด็กพิการ เด็กที่พ่อแม่ยากจน

มาก เด็กก�าพร้าขาดผู้ดูแลจริงจัง เด็กที่ต้องย้ายถิ่นบ่อย เด็กที่ถูกทอดทิ้งเป็นเด็กเร่ร่อน

ข้างถนน ฯลฯ

  ปัญหาเด็กออกกลางคันไม่ได้เรียนจนถึงมัธยมปลายเป็นปัญหาต่อเน่ืองมาหลายปี

แล้วและ 2-3 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์กระเต้ืองดีข้ึนบ้าง แต่ในอัตราท่ีต�่า แม้รัฐบาลจะ

ลงทุนทางการศึกษาเพิ่มขึ้นมากก็ตาม เพราะปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ

สังคมหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ใช่ปัจจัยเรื่องท่ีเรียนไม่พอ เรื่องที่เด็กไทยไม่ได้เรียนจนถึง

12 ปี หรือแม้แต่ 9 ปี เป็นสัดส่วนสูงควรถือเป็นปัญหาส�าคัญ ที่ควรมีการวิจัยหาสาเหตุ

ที่แท้จริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ทั้งระบบอย่างครบวงจร เพื่อให้เด็กและเยาวชน

ประชากรไทยมีโอกาสได้เรียนจบชั้นมัธยมปลาย (ไม่ว่าสายสามัญหรืออาชีวศึกษา) เป็น

สัดส่วนสูงข้ึน ทัดเทียมกับประเทศอื่น (ดูบทท่ี 3) พวกเขาจะได้เป็นพลเมืองท่ีมีความรู้/

ทักษะเพิ่มขึ้น มีส่วนช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้เพิ่มขึ้น
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2.2 อาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 จ�านวนนักเรียน/นักศึกษา การอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557

 ระดับการศึกษา ปีการศึกษา
 2555 2556 2557

 จ�านวนนักเรียน    1,035,638     1,001,861        977,784 
  - ปวช.       727,097       699,029        675,712 
  - ปวส.       308,116       301,362        300,806 
  - ปวท.  - 204 180
  - ปทส. 425 1,266 1,086

 จ�านวนประชากร (อายุ 15-17 ปี)    2,760,620     2,743,829     2,721,769 
  อัตราส่วนนักเรียน : ประชากร 37.51 36.51 35.92
  (อายุ 15-17 ปี)       
 สัดส่วนนักเรียน ม.ปลาย ประเภท 66 : 34 67 : 33 68 : 32
 สามัญศึกษา : อาชีวศึกษา      
 จ�านวนนักเรียนเข้าใหม่      790,853       753,466        691,067 
  - ม.4  512,136       505,078        459,133 
  - ปวช.1      278,717       248,388        231,934 

 สัดส่วนนักเรียน ม.4 : ปวช.1 65 : 35 67 : 33 66 : 34

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยี

 สารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สรุป ณ 10 มิถุนายน 2557

 2. ข้อมูลประชากรใช้จากรายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 -

   2583 จัดท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา : ส�านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

  จากตารางที่ 2 ข้อที่น่าสังเกตคือสัดส่วนนักเรียน ม.ปลายประเภทสามัญศึกษา : 

อาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2557 เป็น 68:32 เทียบกับ 1-2 ปีก่อน คนที่นิยมเรียนอาชีวศึกษา

น้อยอยู่แล้วมีสัดส่วนลดลงอีก ทั้งๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก็เข้าใจปัญหานี้มานานแล้วว่า

สัดส่วนของนักเรียนอาชีวะต่อนักเรียนสายสามัญต�่าเกินไป ในขณะที่ตลาดแรงงานต้องการ

นักเรียนสายอาชีวะเพิ่มข้ึน ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้เคยต้ังเป้าว่าจะเพิ่มสัดส่วนของ

นักเรียนอาชีวะต่อนักเรียนสายสามัญเป็น 60:40 โดยได้มีการเพิ่มงบประมาณ การปรับปรุง

พัฒนา และการจูงใจให้คนมาเรียนสายอาชีวะเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้ผล การจัดการอาชีวศึกษา
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ของไทยคงต้องการการปฏิรูปที่จริงจังมากกว่าที่ผ่านมา จึงจะดึงดูดให้คนนิยมเรียน

เป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นได้ เหมือนในประเทศอื่นท่ีคนเรียนอาชีวะเป็นสัดส่วนสูงกว่าและ

ประเทศเขาพัฒนาทางเศรษฐกิจ ได้มากกว่าไทย11

2.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา

  จ�านวนนักศึกษาโดยรวมเพิ่มขึ้นจาก 2,390,543 คน ในปีการศึกษา 2555 เป็น 

2,430,643 คน ในปีการศึกษา 2556 เป็นผู้หญิงมากกว่าครึ่งหนึ่ง คือราว 1.37 ล้านคน ผู้ชาย 

1.056 ล้านคน และถ้าแยกตามระดับ ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงเอก ผู้หญิงได้เรียนเป็นสัดส่วน

สูงกว่าผู้ชายอย่างเห็นได้ชัด ขณะท่ีผู้ชายเรียนระดับต�่ากว่าปริญญาตรีเป็นสัดส่วนสูงกว่า

ผู้หญิง

  นักศึกษาระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่ 1.97 ล้านคน เรียนในสถาบันจ�ากัดรับ (มหา-

วิทยาลัยปิด) และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ขณะที่สถาบันไม่จ�ากัดรับ (มหาวิทยาลัยเปิด)

มีสัดส่วนลดลงอยู่ที่ 4.54 แสนคนในปีการศึกษา 2557

  สถิตินักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกอยู่ในเกณฑ์สูงพอสมควร ในปีการศึกษา 

2556 สถาบันจ�ากัดรับมีนักศึกษาปริญญาโท รวม 58,400 คน ลดลงจากปีการศึกษา 2555 

ซึ่งมีถึง 134,572 คน และสถาบันการศึกษาไม่จ�ากัดรับ มีนักศึกษาปริญญาโท 60,601 คน 

เพิ่มจากปีการศึกษา 2555 เล็กน้อย

  นักศึกษาระดับปริญญาเอกในปีการศึกษา 2556 สถาบันจ�ากัดรับมี 23,507 คน 

สถาบันไม่จ�ากัดรับมี 1,807 คน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2555 ทั้งคู่ ในระดับปริญญาโท 

นักศึกษาหญิงมีสัดส่วนสูงกว่านักศึกษาชายค่อนข้างมาก แต่ในระดับปริญญาเอก ทั้ง 2 

เพศมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน12

  ข้อสังเกต คือ กลุ่มเยาวชนจากครอบครัวท่ีมีรายได้ต�่ามีปัญหาต้องออกกลางคัน 

เรียนไม่จบมัธยมปลาย (ทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา) เป็นสัดส่วนสูง เยาวชนที่มีโอกาส

เรียนจนจบมัธยมปลายจะไปเรียนต่อระดับอุดมศึกษาเป็นสัดส่วนสูง โดยเปรียบเทียบแล้ว

11การรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2558 มีแนวโน้มสูงขึ้น จากค�าให้สัมภาษณ์ของ

 เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา (กอศ.) วันที่ 16 มิถุนายน 2550 มีผู้สมัครระดับปวช. 202,410 คน  

 สูงกว่าปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 26.04 ผู้สมัครระดับปวส. 112,064 คน สูงกว่าปีการศึกษา 2557

 เล็กน้อย เดลินิวส์ 16 มิถุนายน 2558.
12สถิติปี 2555 ดูจาก ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สถิติการศึกษาของ

 ประเทศไทยปีการศึกษา 2555-2556 สกศ. 2557 www.onec.co.th.
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ระดับการศึกษา

 จ�านวนนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ

 รวม รัฐ เอกชน รัฐ เอกชน

 รวมทั้งหมด 14,582,110 11,783,032 2,799,078 80.8 19.2

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12,151,467 9,729,456 2,422,011 80.1 19.9

 ระดับก่อนประถมศึกษา 2,734,911 2,097,452 637,459 76.7 23.3

 ระดับประถมศึกษา 4,903,579 3,867,640 1,035,939 78.9 21.1

 ระดับมัธยมศึกษา 4,512,977 3,764,364 748,613 83.4 16.6
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2,375,996 2,043,992 332,004 86.0 14.0
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2,136,981 1,720,372 416,609 80.5 19.5
   - ประเภทสามัญศึกษา 1,437,952 1,258,874 179,078 87.5 12.5
   - ประเภทอาชีวศึกษา 699,029 461,498 237,531 66.0 34.0

 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 2,430,643 2,053,576 377,067 84.5 15.5

ที่มา : ส�านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สูงกว่าประเทศอื่นๆ ในประชาคมอาเซียนและในเอเชียหลายประเทศ ท�าให้ไทยมีแรงงาน

ทีจ่บการศึกษาระดับต�า่กว่ามัธยมปีทีส่ามและอดุมศึกษาเป็นสัดส่วนสงู แต่มีแรงงานทีจ่บ

การศึกษาระดับกลางสัดส่วนอยู่ในเกณฑ์ต�่าอย่างไม่สมดุลและไม่สอดคล้องกับความ

ต้องการแรงงานของระบบเศรษฐกิจ

 

2.4 การจัดการศึกษาระหว่างรัฐและเอกชน

ตารางที่ 3 จ�านวนและร้อยละนักเรียน นักศึกษา จ�าแนกตามระดับการศึกษาประเภทสถาน

 ศึกษาของรัฐและเอกชน ปีการศึกษา 2556

  จากตารางที่ 3 ข้อสังเกตคือ สัดส่วนการจัดการศึกษาระหว่างรัฐและเอกชนในทุก

ระดับมีสัดส่วน 80:20 ในระดับใกล้เคียงกันมาตลอดหลายปี ระดับการศึกษาที่เอกชนจัด

ได้ค่อนข้างมากคือ ระดับก่อนประถมศึกษา (23.3%) และระดับประถมศึกษา (21.1%) 

เทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น เกาหลีใต้ภาคเอกชนไทยจัดการศึกษาได้เป็นสัดส่วนค่อนข้างต�่า 

ท�าให้มีการแข่งขันกันกับภาครัฐได้น้อย ยกเว้นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือโรงเรียน

นานาชาติส�าหรับคนที่มีฐานะดีบางแห่งในกรุงเทพและเมืองใหญ่ สาเหตุที่สถาบันการศึกษา

เอกชนส่วนใหญ่แข่งขันกับรัฐได้น้อย เนื่องจากรัฐบาลลงทุนขยายการศึกษาภาครัฐมากมา

โดยตลอด และจัดสรรงบให้การสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าเรียนสถาบันการศึกษา
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เอกชนในเกณฑ์ต�่า จนสถาบันการศึกษาเอกชนระดับทั่วไปอยู่ในฐานะเสียเปรียบในการ

แข่งขัน

2.5 การจัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร

  การจัดการศึกษาที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีการศึกษา 2557 มียอด

รวมของทุกระดับ 1,852,849 คน ลดลงจากปีการศึกษา 2556 เล็กน้อย สอดคล้องกับ

จ�านวนประชากรวัยเรียนที่ลดลง ส่วนใหญ่คือระดับประถมศึกษา จัดได้ราว 5 แสนคน 

และระดับมัธยมศึกษา จัดได้ 2.82 แสนคน เทียบกับปีการศึกษา 2555 ยอดรวมนักเรียน

ที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี 2557 ลดลง โดยเฉพาะในระดับก่อนประถม

ศึกษา

  ถ้าคดิเป็นสัดส่วนของจ�านวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ถงึระดับมธัยมศึกษา

ตอนปลายทั้งประเทศ ราว 11 ล้านคน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร

จัดการศึกษาได้เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างต�่า คือราว 16% ของนักเรียนท้ังประเทศเท่าน้ัน 

ส่วนระดับอุดมศึกษา ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครจัดเลย 

นอกจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 225 คน 

  เรื่องนี้แตกต่างกับประเทศอื่น ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง และมีส่วน

ในการจัดการศึกษาสูง และท�าได้อย่างมีคุณภาพด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระดับ

จังหวัดและระดับต�าบลบางแห่งของไทยที่มีผู ้น�าท่ีมีวิสัยทัศน์และความต้ังใจในการ

พัฒนาการศึกษาและหรือชุมชนที่ตื่นตัวเข้มแข็งก็สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ แข่งขัน

กับสถาบันการศึกษาท่ีจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ แต่ยังเป็นส่วนน้อยเม่ือพิจารณา

บริบทของทั้งประเทศ แต่ถ้ามีการส่งเสริมพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน

อย่างจริงจังก็น่าจะเป็นแนวทางที่จะปฏิรูปการจัดการศึกษาให้ได้ผลดีขึ้นทางหนึ่ง
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2.6 การจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสงฆ์และพุทธศาสนา

ตารางที่ 4 จ�านวนนักเรียน นักศึกษาการศึกษาของสงฆ์และคฤหัสถ์ จ�าแนกตามระดับ

 และประเภทการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557

 ระดับ/ประเภทการศึกษา 2555 2556 2557

 รวมทั้งหมด 2,159,571 2,158,603 1,947,460

 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2,130,961 2,122,892 1,913,925
 ส�านักนายกรัฐมนตร ี   
 - แผนกสามัญศึกษา 53,175 51,173 49,578
  - มัธยมศึกษาตอนต้น 37,339 35,440 34,552
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย 15,836 15,733 15,026
 - แผนกธรรม-บาลี 2,077,786 2,071,719 1,864,347
  นักธรรม 185,601 185,601 168,184
  ธรรมศึกษา* 1,852,074 1,852,074 1,660,574
  บาลี 40,111 34,044 35,589

 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 28,610 35,711 33,535
 กระทรวงศึกษาธิการ   
 ระดับอุดมศึกษา 28,610 35,711 33,535
  - ปริญญาตรี 23,395 29,740 27,341
  - ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  - ปริญญาโท 4,954 4,823 4,843
  - ปริญญาเอก 261 1,148 1,351

หมายเหตุ : *เป็นหลักสูตรที่จัดให้กับคฤหัสถ์

ที่มา : ส�านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

  การศึกษาของสงฆ์และคฤหัสถ์ (ประชาชนทั่วไป) ที่จัดโดยสถาบันการศึกษาด้าน

พุทธศาสนา ที่เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา มีจ�านวนระดับ 3-5 หมื่นรูป/คน

น่าจะถือว่ามากพอสมควร แต่เรื่องธรรมศึกษาที่มีเกือบ 2 ล้านคน คงจะเป็นการฝึกอบรม

ระยะสั้น ผู้วิจัยไม่สามารถหารายงานประเมินหรืองานวิจัยเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสงฆ์ได้ จึงได้น�าเสนอแต่ด้านปริมาณ พอให้เห็นภาพว่านี่คือส่วนหนึ่งของการศึกษา

ไทย น่าจะได้มีการวิจัยและช่วยส่งเสริมปฏิรูปการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และองค์กร

ทางศาสนาคริสต์และอิสลาม ให้มีคุณภาพและสอดคล้อง กับความต้องการของสังคม

เพิ่มขึ้น
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2.7 การศึกษานอกระบบ

ตารางที่ 5 จ�านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียน จ�าแนกตามระดับ/ประเภทการ

 ศึกษาและสังกัดปี 2555-2557

 
ประเภท/ระดับการศึกษา

 จ�านวนผู้เรียน

 2555 2556 2557

 รวมทั้งหมด 6,050,960 6,597,289 7,558,976

 การส่งเสริมการรู้หนังสือ (กศน.) 189,667 269,146 762,888

 การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) 122,787 81,902 169,423

 สายสามัญศึกษา (กศน.) 2,445,811 1,652,554 2,188,302
  ระดับประถมศึกษา 299,480 191,151 211,003
  ระดับมัธยมศึกษา 2,146,331 1,461,403 1,977,299
  - มัธยมศึกษาตอนต้น 901,430 622,693 832,803
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,244,901 838,710 1,144,496

 สายอาชีพ  3,292,695 4,593,687 4,438,368
  หลักสูตรพิเศษ (สอศ.) 900,311 1,161,962 1,184,500
  หลักสูตรที่เอกชนขออนุมัติฯ (สช.) 782,517 885,479 834,970
  หลักสูตรอาชีพระยะสั้น (กทม.) 19,846 14,678 12,786
  วิทยาลัยชุมชน (หลักสูตรระยะสั้น) 17,903 24,726 23,139
  กลุ่มการศึกษาอาชีพของ กศน. 1,572,118 2,506,842 2,382,973
  - การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 361,428 633,688 354,461
  - การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 453,704 879,215 642,456
  - การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 146,203 346,081 462,569
  - กระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา 343,159 395,348 238,833
  เศรษฐกิจพอเพียง
  - โครงการตามพระราชด�าริ 78,789 206,208 82,085
  - การจัดการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 188,835 46,302 -
  - การศึกษาเพื่อสังคมและชุมชน - - 462,569

ที่มา : ส�านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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  การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีส่วนช่วยเสริมการศึกษาส�าหรับคนที่พลาดโอกาส

ไม่ได้เรียน หรือมีปัญหาต้องออกกลางคันจากการศึกษาในระบบโรงเรียน สถิติปีการ

ศึกษาปี 2557 มีนักเรียนนอกระบบโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา 2 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็น

มัธยมต้น สูงกว่าปี 2556 แต่ก็ใกล้เคียงปี 2555 ผู้ศึกษาสายอาชีพมี 3-4 ล้านคน และผู้ศึกษา

กลุ่มการศึกษาอาชีพของ กศน. ในปี 2556 มี 1.5-2.5 ล้านคน เพิ่มจากปี 2555 มาก ผู้วิจัยมี

ข้อมูลเชิงปริมาณเท่าน้ัน ไม่พบการประเมินหรือการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของการจัดการ

ศึกษาแนวนี้ ซึ่งควรจะมีการด�าเนินการ เพราะนี่คือการจัดการศึกษาที่ส�าคัญรูปแบบหนึ่ง 

ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนท่ียากจนและช่วยแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน 

เพราะเข้ากับระบบโรงเรียนไม่ได้ หรือมีปัญหาอื่นๆ ได้ทางหนึ่ง

  ข้อมูลเท่าท่ีผู ้วิจัยได้รับฟังจากเพื่อนอาจารย์มหาวิทยาลัยบางท่านคือ ผู้ส�าเร็จ

มัธยมปลายจากการศึกษานอกระบบ มีปัญหาความรู้ขั้นพื้นฐานอ่อน เมื่อได้เข้ามาเรียนใน

มหาวิทยาลัยค่อนข้าง มีปัญหาความยากล�าบากในการเรียน

2.8 นักเรียนพิการและกลุ่มเด็กพิเศษด้านต่างๆ

  ในปีการศึกษา 2556 และ 2557 มียอดรวมแต่ละปีราว 2 แสนคนพอๆ กัน และ

อยู่ในระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ เมื่อแยกประเภท ประเภทที่มีจ�านวนมากที่สุดคือ

กลุ่มมีปัญหาทางการเรียนรู้ ประเภทอื่นๆ คือบกพร่องทางสติปัญญา พิการซ�้าซ้อน บกพร่อง

ทางร่างกาย/สุขภาพ บกพร่องทางการได้ยิน บุคคลออทิสติก ฯลฯ เข้าใจว่าน่ีเป็นสถิติ

เฉพาะเด็กที่ได้เข้าเรียนในระบบโรงเรียน คงไม่ได้รวมคนที่อยู่บ้าน ซึ่งน่าจะมีการส�ารวจ

และหาทางช่วยเหลือ

  สถิติเกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในปี 2555 ระบุว่า 4,323,142 คน แยก

ประเภทแล้วที่มากที่สุด คือเด็กยากจน 4.14 ล้านคน ประเภทอื่น มีเด็กถูกทอดทิ้ง เด็กชน

กลุ่มน้อย เด็กถูกท�าร้าย เด็กมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ฯลฯ สถิติเด็กเร่ร่อน เด็กถูกบังคับ

ให้ขายแรงงาน เด็กอยู่ในธุรกิจทางเพศ ฯลฯ ค่อนข้างต�่าเมื่อเทียบกับสถิติและข้อมูลข่าวสาร

จากแหล่งอื่น ท่ีเห็นได้ชัดในเมืองใหญ่และเป็นข่าวทางสื่อต่างๆ ค่อนข้างบ่อย จนผู้วิจัย

ไม่แน่ใจเรื่องที่มาของสถิติของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องน้ี เข้าใจว่าน่ีเป็นสถิติเท่าที่

โรงเรียนรวบรวมได้ ซ่ึงคงจะต�่ากว่าสภาพความเป็นจริงของประชากรทั้งประเทศมาก 

เรื่องนี้ควรจะได้มีการส�ารวจและท�าสถิติแบบส�ามะโนประชากรทั้งประเทศ เพราะเป็น

ข้อมูลและปัญหาทางสังคมที่ส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพพลเมือง 
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 ระดับการศึกษา ปีที่เข้าศึกษา จ�านวนนักเรียน อัตราการคงอยู่

 ป.1 2545 1,089,166 100.0

 ป.2 2546 1,023,267 93.9

 ป.3 2547 1,008,420 92.6

 ป.4 2548 1,004,264 92.2

 ป.5 2549 1,003,494 92.1

 ป.6 2550 999,241 91.7

 ม.1 2551 970,327 89.1

 ม.2 2552 924,271 84.9

 ม.3 2553 900,199 82.7

 ม.4/ปวช.1 2554 795,956 73.1

 ม.5/ปวช.2 2555 682,388 62.7

 ม.6/ปวช.3 2556 686,228 63.0

ที่มา : ส�านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2.9 อัตราการคงอยู่และการออกกลางคันของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางที่ 6 อัตราการคงอยู่ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.1 รุ่นปีการ

 ศึกษา 2545 เรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556

  ตารางที่ 6 สะท้อนอัตราคงอยู่ลดลงตามล�าดับชั้น หมายถึงนักเรียนทยอยออกกลาง

คันเพิ่มขึ้นตามล�าดับชั้นที่สูงขึ้น และเห็นได้ชัดที่สุดตอนมัธยมปลาย ม.4/ปวช.1 ถึง ม.6/

ปวช.3 โดยเฉพาะสายอาชีวศึกษา เพราะเป็นระดับที่เรียนยากขึ้น มีการวัดผลแบบเอาจริง

เอาจังมากขึ้น นักเรียนอยู่ในวัยรุ่นบางคนเริ่มมีปัญหาต่างๆ นานา และหรือพ่อแม่ที่ยากจน

ให้เลิกเรียนเพื่อออกไปท�างานช่วยเหลือครอบครัว ฯลฯ

  อัตราการคงอยู่ของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเปรียบเทียบกับปีการ

ศึกษาก่อนๆ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นบ้าง แต่ดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

  สรุปข้อมูลที่ส�าคัญคือ คนที่เข้า ป.1 ในปี 2545 จ�านวน 1,089,166 คน ได้เรียนอยู่

ใน ม.6/ปวช.3 ในปี 2556 เพียง 686,228 คน หรือออกกลางคันไประหว่างทาง ไม่ได้เรียน

อยู่ในระดับ ม.6/ปวช.3 ถึง 402,938 คนหรือ 37% ของคนที่เข้า ป.1 พร้อมกัน ส�าหรับ

นักเรียน 6.86 แสนคน ที่ได้เรียนในระดับ ม.6/ปวช.3 ในปีการศึกษา 2556 ก็ไม่แน่ว่าจะได้

เรียนจบทุกคนด้วย
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2.10 จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา ในปี 2554 และ 2555

  เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2554 ผู้ส�าเร็จการศึกษาทุกระดับในปี 2555 จ�านวน 

2,864,336 คน ลดลงจากปี 2554 ซึ่งมียอด 3,005,151 คน ค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่ คือ ระดับ

ประถมศึกษา (ป.6) ระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.

3) มีจ�านวนผู้ส�าเร็จลดลงจาก ปี 2554 ด้วย แต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และ

มัธยมศึกษาตอนปลายสามัญศึกษา (ม.6) มีผู้ส�าเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น ส่วนระดับอุดมศึกษา 

คนจบระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าในปีการศึกษา 2555 จ�านวน 151,557 คน (เพิ่มจากปี 

2554) จบปริญญาตรี 189,134 คน และสูงกว่าปริญญาตรี 34,012 คน ผู้ส�าเร็จการศึกษาทั้ง 

2 ระดับมีจ�านวนลดลงจากปี 2554 

  ข้อมูลสถิติที่มีไม่มากพอที่จะวิเคราะห์ได้ว่า ท่ีผู้ส�าเร็จการศึกษาลดลงเพราะ

ประชากรวัยเรียนของเราลดลง หรือเพราะผลสัมฤทธิ์ของการเรียนควรจะได้มีการเก็บสถิติ

ข้อมูล และการวิจัยในเรื่อง นี้ให้ละเอียดเพิ่มขึ้น

2.11 งบประมาณการศึกษา

ตารางที่ 7 ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษากับงบประมาณทั้งหมด และ

 ร้อยละของงบประมาณด้านการศึกษากับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

   ปีงบประมาณ 2554-2558

หน่วย : ล้านบาท

   ผลิตภัณฑ์ %งบฯ ด้าน  %งบฯ ด้าน
    มวลรวม3/ การศึกษา การศึกษาต่อ ปีงบประมาณ งบประมาณ1/ งบประมาณ2/

 ภายในประเทศ ต่อ งบฯ (GDP)
    (GDP) ของประเทศ  

 2554 423,562.00 2,169,967.50 10,867,600.00 19.5 3.9

 2555 445,527.50 2,380,000.00 11,794,200.00 18.7 3.8

 2556 493,927.10 2,400,000.00 12,295,000.00 20.6 4.0

 2557 518,519.10 2,525,000.00 12,424,000.00 20.5 4.2

 2558 532,416.70 2,575,000.00 13,201,000.00 20.7 4.0

หมายเหตุ : 1/-3/ ใช้ข้อมูลจากรายงานงบประมาณโดยสังเขป ประจ�าปีงบประมาณ 2554-2558

ที่มา : ส�านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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  จากตารางที่ 7 จะเห็นได้ว่าไทยใช้งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาเป็นตัวเงิน

เพิ่มขึ้นมาตามล�าดับ จาก 4.23 แสนล้านบาทในปีงบประมาณ 2554 เป็น 5.32 แสนล้าน

บาทในปีงบประมาณ 2558 สัดส่วนของงบประมาณการศึกษาในแต่ละปี อยู่ราวร้อยละ 20 

ของงบประมาณท้ังประเทศ และราวร้อยละ 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของทั้งประเทศ 

เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนแล้ว ไทยใช้งบการศึกษาเป็นสัดส่วนท่ีสูง แต่ความส�าเร็จใน

การประเมินผลทางการศึกษาของนักเรียนไทยในโครงการวัดผลนักเรียนนานาชาติ PISA 

ของ OECD ที่จัดมาแล้วหลายครั้ง (ทุก 3 ปี) ล่าสุดในปี 2555 ต�่ากว่าหลายประเทศที่ใช้

งบประมาณการศึกษาคิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศน้อยกว่าไทย

(ดูบทที่ 3)

  การจัดสรรงบประมาณการศึกษาตามระดับการศึกษาต่างๆ ส่วนใหญ่ร้อยละ 72-76

ให้กับระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (สถิติคิดรวมกันแบบไม่

จ�าแนก) อุดมศึกษาได้งบราวร้อยละ 16-18 ข้อที่น่าสังเกตคือจากปีงบประมาณ 2555 ถึง 

2558 งบการศึกษาระดับการศึกษาพื้นฐานมีสัดส่วนลดลง ขณะที่งบอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น ใน

ปีงบประมาณ 2558 อุดมศึกษาได้งบรวม 98,278 ล้านบาท งบการบริการสนับสนุนการ

ศึกษา การศึกษาอื่น และการศึกษาไม่ก�าหนดระดับ ได้รับงบเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างต�่า

2.12 ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย

  ผู้มีอายุ 15-59 ปี ซึ่งรวมทั้งวัยเรียน วัยท�างาน มีการศึกษาเฉลี่ยจาก 8.8 ปี ในปี 2555 

เพิ่มเป็น 9.0 ปี ในปี 2557 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยมาก และไม่ได้แปลว่าคนไทยกลุ่มอายุนี้ 

(15-50 ปี) ได้เรียน 9.0 ปีทุกคน เพราะค�าว่าปีการศึกษาเฉลี่ยเป็นการนับรวมคนที่ได้รับ

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมานับเฉลี่ยรวมกับคนท่ีได้รับการศึกษาต�่าแล้วจึงเฉลี่ยออกมา 

สถิติน้ีมีประโยชน์ส�าหรับเปรียบเทียบความก้าวหน้าคิดโดยเฉลี่ยของประเทศแบบปีต่อปี 

และเพื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนเท่าน้ัน ซ่ึงถ้าเทียบกับประเทศอื่นที่ประชากรมีปีการ

ศึกษาเฉลี่ยสูงกว่าคนไทย มักจะสัมพันธ์กับการท่ีประเทศเหล่านั้นพัฒนาการศึกษาและ

เศรษฐกิจ สังคม ได้สูงกว่าไทยด้วย (ดูบทที่ 3)
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2.13 จ�านวน วุฒิ ครู อาจารย์สังกัดรัฐและเอกชน 

ตารางที่ 8 ร้อยละของครู-อาจารย์ทั้งหมดที่สอนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน จ�าแนก

 ตามวุฒิการศึกษา ปี 2556

 
วุฒิการศึกษา รวมทั้งหมด

 สัดส่วนวุฒิ จ�านวนครู-อาจารย์ สัดส่วนครู 

   การศึกษาของครู รัฐ เอกชน รัฐ : เอกชน

 รวม 736,672 100.00 578,496 158,176 79 : 21

 ต�่ากว่าปริญญาตรี 9,954 1.35 373 9,581 4 : 96

 ปริญญาตรี 442,791 60.11 353,181 89,610 80 : 20

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 10,549 1.43 134 10,415 1 : 99

 ปริญญาโท 110,857 15.05 96,799 14,058 87 : 13

 ปริญญาเอก 22,415 3.04 20,295 2,120 91 : 9

ไม่ระบุ  140,106 19.02 107,714 32,392 77 : 23

ที่มา : ส�านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

  ตารางที่ 8 ชี้ว่า ในปี 2556 ครูส่วนใหญ่ร้อยละ 60 หรือ 4.4 แสนคน จบแค่ปริญญาตรี

มีครูที่จบปริญญาโทเพียงร้อยละ 15 เท่านั้น สัดส่วนน้ีไม่ได้ดีขึ้นจากเม่ือหลายปีก่อน

และเมื่อเทียบกับต่างประเทศที่พัฒนาการศึกษามากกว่าแล้ว ไทยค่อนข้างด้อย เพราะบาง

ประเทศ เช่น ฟินแลนด์ก�าหนดให้ครูต้องจบปริญญาโท ในตารางที่ 8 ช่องวุฒิการศึกษา 

ใช้ค�าว่าไม่ระบุวุฒิมีถึง 140,106 คน หรือร้อยละ 19 ของครูทั้งประเทศ เป็นเรื่องน่าแปลก

ใจว่า ในยุคข้อมูลข่าวสารที่เราควรตรวจสอบวุฒิครู-อาจารย์ทั้งประเทศได้ดีกว่าที่จะปล่อย

ให้มีการแจ้งว่า “ไม่ระบุวุฒิ” มากได้ถึงขนาดนี้ แม้ว่าในบางกรณีอาจจะเป็นการจ้าง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่วุฒิต�่ากว่าปริญญาตรีหรือต�่ากว่านั้นก็ตามได้ แต่ก็ควรมีการจ�าแนก

และระบุไปว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหน ระดับไหน อย่างไร

  สัดส่วนระหว่างครู อาจารย์ ภาครัฐและเอกชน อยู่ที่ 79:21 ใกล้เคียงกันกับสัดส่วน

นักเรียนนักศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน แต่ครู-อาจารย์ภาคเอกชนโดยรวมค่อนข้างมี

วุฒิต�่ากว่า ครู-อาจารย์ภาครัฐ เนื่องจากสถาบันการศึกษาภาคเอกชนไทยต้องลงทุนเองเป็น

ส่วนใหญ่และอยู่ในสภาพที่แข่งขันกับภาครัฐที่มีงบประมาณการศึกษาสูงได้น้อยกว่า
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2.14 ระดับการศึกษาของผู้มีงานท�า

  สถิติระดับการศึกษาของผู้มีงานท�าในปี 2557 จากส�านักงานสถิติแห่งชาติ การ

ส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2557 www.nso.

go.th เป็นสถิติที่ใช้ยืนยันผลลัพธ์ของการผลิตคนที่จบการศึกษาระดับต่างๆ ได้เป็นสัดส่วน

มากน้อยเพียงไรที่ดีทางหนึ่ง

  จากยอดรวมผู้มีงานท�า 38.42 ล้านคน13 ร้อยละ 48.6 (เกือบครึ่งหนึ่ง) ของผู้มีงานท�า

ทั้งหมดหรือ 18.67 ล้านคน อยู่ในกลุ่มผู้ส�าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาและต�่ากว่า ถ้า

รวมกับผู้มีงานท�าที่ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอีกร้อยละ 16.1 แสดงว่าผู้มี

งานท�าส่วนใหญ่ของไทยคือ ร้อยละ 64.7 มีระดับการศึกษาแค่มัธยมศึกษาตอนต้นและ

ต�่ากว่า ซึ่งต�่ากว่าประเทศอื่นๆ หลายประเทศ 

  ในขณะเดียวกัน ผู้มีงานท�าท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามี 7.46 ล้านคน 

มากกว่าผู้จบชั้นมัธยมปลายซึ่งมีอยู่ 6.20 ล้านคนเล็กน้อย สะท้อนว่าคนส่วนหนึ่งซึ่งส่วน

ใหญ่คือคนจน ไม่อาจก้าวไปถึงชั้นมัธยมปลายได้ ส่วนคนรวย คนชั้นกลาง ที่ได้เรียน

มัธยมปลาย ส่วนใหญ่จะไปเรียนต่อจนจบอุดมศึกษา ท�าให้เรามีแรงงานระดับกลางๆ น้อย

และขณะท่ีเรามีการขาดแคลนแรงงานฝีมือระดับกลางอยู่ เรากลับจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีโดยเฉพาะสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ กลับว่างงานเป็นสัดส่วนสูงท่ีสุด

ในบรรดากลุ่มผู้ว่างงานทั้งหมด

13สถิติฉบับนี้ไม่ได้เสนอตัวเลขเต็มจ�านวน ใช้จ�านวนพันคนเป็นหลัก คือตัด 0 ออกไป 3 ตัว ในที่นี้จึง

 จะเสนอตัวเลขใหญ่ๆ เท่านั้น
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2.15 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งประเทศจากผลการทดสอบทางการศึกษา
 ขั้นพื้นฐาน (ONET) ชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ช่วงปีการศึกษา 2555-2557

 
วิชา

 ปีการศึกษา
 2555 2556 2557

 ภาษาไทย 45.68 45.02 44.88
 สังคมศึกษา 44.22 38.31 50.67
 ภาษาอังกฤษ 36.99 33.82 36.02
 คณิตศาสตร์ 35.77 41.95 38.06
 วิทยาศาสตร์ 37.46 37.40 42.13

ที่มา : สทศ.วิกฤตการศึกษาไทย  www.niets.or.th

 วิชา ปีการศึกษา
 2555 2556 2557

   ภาษาไทย 54.48 44.25 35.20
   สังคมศึกษา 47.12 39.37 46.79
   ภาษาอังกฤษ 28.71 30.35 27.46
   คณิตศาสตร์ 26.95 25.45 29.65
   วิทยาศาสตร์ 35.37 37.95 38.62

ที่มา : สทศ.วิกฤตการศึกษาไทย  www.niets.or.th

ตารางที่ 9 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งประเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

 ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2555-2557 จ�าแนก

 ตามวิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ตารางที่ 10 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งประเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

 ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555-2557 จ�าแนก

 ตามวิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
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ตารางที่ 11 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งประเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

 ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2555-2557 จ�าแนก

 ตามวิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  สถิติตามตารางท่ี 9-11 น�ามาเสนอไว้เพื่อให้เห็นการเปรียบเทียบว่าคะแนนเฉลี่ย

ของนักเรียนท้ังประเทศอยู ่ในเกณฑ์ท่ีต�่าอย่างไร ท่ีเห็นเด่นชัดคือ วิชาภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในทุกช่วงชั้น โดยเฉพาะ ม.6 ในวิชาภาษาอังกฤษและ

คณิตศาสตร์ นักเรียนทั้งประเทศได้คะแนนเฉลี่ยต�่ามาก คือ 21-23 คะแนน (จากคะแนน

เต็มร้อย) เท่านั้น คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับ ม.3 ของ 2 วิชานี้ (ภาษาอังกฤษและ

คณิตศาสตร์) ได้ 27-29 คะแนน แม้แต่วิชาภาษาไทยในชั้น ม.3 และวิชาสังคมในชั้น ม.6 

นักเรียนทั้งประเทศก็สอบได้คะแนนเฉลี่ยต�่า คือ มากกว่า 30 คะแนนเล็กน้อย เปรียบเทียบ

รอบ 3 ปี ส่วนใหญ่คะแนนเฉลี่ยไม่ได้สูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญบางระดับ    บางวิชาคะแนน

เฉลี่ยต�่าลงด้วยซ�้า

  คะแนนเฉลี่ยหมายถึงการน�าคะแนนนักเรียนท้ังประเทศมาคิดแบบหารเฉลี่ย คือ

รวมคะแนนของนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงถึงร้อยละ 80-100 มารวมกับคะแนนของ

นักเรียนที่ได้คะแนนต�่าจาก 0-20 มาค�านวณหารเฉลี่ยกัน แม้จะมีนักเรียนที่สอบได้

คะแนนสูงจ�านวนหนึ่ง แต่เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนปานกลางและต�่า คะแนน

เฉลี่ยของนักเรียนทั้งประเทศจึงออกมาต�่า สถิตินี้นอกจากสะท้อนว่านักเรียนไทยโดยเฉลี่ย

ท�าคะแนนได้ต�่าแล้ว ยังสะท้อนว่าการจัดการศึกษาให้นักเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆ 

มีคุณภาพหรือผลสัมฤทธิ์แตกต่างกันสูงมาก

 
วิชา

 ปีการศึกษา

 2555 2556 2557

   ภาษาไทย 47.19 49.26 50.76
   สังคมศึกษา 36.27 33.02 36.53
   ภาษาอังกฤษ 22.13 25.35 23.44
   คณิตศาสตร์ 22.73 20.48 21.74
   วิทยาศาสตร์ 33.10 30.48 32.54

ที่มา : สทศ.วิกฤตการศึกษาไทย www.niets.or.th
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2.16 ความแตกต่างของการจัดการศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ของไทย

  ส�านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดท�ารายงาน

เรื่องแผนที่การพัฒนาจังหวัดของประเทศไทยด้านการศึกษาออกมาในปลายปี 2557 มีข้อมูล

ที่ช่วยให้เราเข้าใจความแตกต่างของการจัดการศึกษาในภูมิภาคและจังหวัดต่างๆ ได้ดีขึ้น 

ในที่นี้ผู้วิจัยได้เลือกหยิบยกมาเฉพาะบางประเด็นเพื่อที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสภาพปัญหา

การจัดการศึกษาของประเทศไทยท่ีลึกมากกว่าการมองแค่ภาพรวมหรือผลเฉลี่ยของท้ัง

ประเทศ

  โอกาสทางการศึกษา ในภาพรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดที่มี

เศรษฐกิจดี เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีกว่าจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะ จังหวัด

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ติดชายแดนและภาคเหนือที่ได้คะแนนต�่า เช่น อัตราการเข้า

เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กลุ่มอายุ 6-17 ปี) มีอัตราการเข้าเรียนไม่ถึงร้อยละ 90 

ของประชากรวัยเดียวกัน จังหวัดที่อยู่ติดชายแดนในทุกภูมิภาคมีอัตราการอ่านออกเขียน

ได้ของประชาชนน้อยกว่าร้อยละ 90

  แรงงานไทยส่วนใหญ่ในปี 2556 มีจ�านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเท่ากับ 8 ปี ซึ่งต�่ากว่า

การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี หรือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนใหญ่อยู่แค่ระดับประถม

ศึกษา มีเพียง 8 จังหวัด ที่แรงงานมีจ�านวนปีการศึกษาเฉลี่ยมากกว่า 9 ปี แต่ก็ไม่ถึง 12 ปี

คือ กรุงเทพฯ ปริมณฑล ชลบุรี สงขลา กระบี่ ภูเก็ต

  คุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาวัดจากคะแนน O-NET และ V-NET โรงเรียน

ในเขตเมือง ในเมืองใหญ่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนในจังหวัดที่จนกว่า โดยเฉพาะ

นอกเขตเมืองออกไป

  ในระดับทั้งประเทศ จ�านวนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพมีจ�านวน

น้อยลง ทุกปี และที่ผลิตได้ก็ไม่ตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ14

2.17 ผลงานกระทรวงศึกษาธิการในช่วงไตรมาสสุดท้ายปี 2557 และไตรมาสแรกปี 
 2558 กระทรวงศึกษาธิการแถลงผลงานในรอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 255815

  พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงผลการ

ด�าเนินงานในรอบ 6 เดือนของกระทรวงศึกษาธิการว่า ประกอบด้วย 6 กลุ่มงาน คือ 1) การ

14ส�านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา การพัฒนาจังหวัดของประเทศไทย
 ด้านการศึกษา สกศ. กันยายน 2557
15http://thaipublica.org/2015/04/ministry-of-education-6-months
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49จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ฟนฟูโครงการครุทายาท 2) การลดความเหลื่อมล�้า

ทางการศึกษา 3) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ปัญหาการขาดแคลนครู

เปลี่ยนเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะ 4) การผลิตและพัฒนาก�าลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ

5) การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ และ 6) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผลงานเด่นมีอาทิเช่น ลดวิชาสอบโอเน็ตเหลือเพียง 5 กลุ่มสาระที่จ�าเป็น จากเดิมที่ต้องสอบ

8 กลุ่มสาระ ลดกิจกรรมดึงครูออกนอกห้องเรียน ทดลองกระจายอ�านาจบริหารจัดการ

ศึกษาจากส่วนกลางไปสู่โรงเรียน 300 แห่ง ใน 20 เขตพื้นท่ีการศึกษา แก้ปัญหาการ

ขาดแคลนครูด้วยโครงการพิเศษ เปลี่ยนเกณฑ์การประเมินครูที่เน้นคุณภาพในห้องเรียน 

ด้านอาชีวศึกษาได้ผุดหลายโครงการใหม่เพื่อส่งเสริมการศึกษาสายอาชีพและผลิตก�าลัง

คนให้ตรงตามความต้องการของตลาด ขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อลด

ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา 

 

2.18 ข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปการศึกษา โดยคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษา
 และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ

  คณะกรรมาธิการชุดนี้เป็น 1 ใน 18 คณะกรรมาธิการด้านต่างๆ ของสภาปฏิรูป

แห่งชาติ ได้เสนอสิ่งที่เรียกว่า พิมพ์เขียวยุทธศาสตร์ ต่อรัฐบาลในเดือนสิงหาคม-กันยายน 

2558 และได้แถลงข่าวว่า ยุทธศาสตร์ที่น�าเสนอเน้นการกระจายอ�านาจเป็นหัวใจควบคู่กับ

การปฏิรูปที่เป็นคานงัดส�าคัญ 3 เรื่อง คือ 1) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการการศึกษา ที่มุ่ง

กระจายอ�านาจสู่ฐานพื้นที่จังหวัด ท้องถิ่น และสถานศึกษา ปฏิรูปการเตรียมการผู้เข้าเรียน,

ปฏิรูประบบบริหารบุคลากรทางการศึกษา โดยผลักดันให้มีเครือข่ายสมัชชาพลเมืองทุกพื้นที่

ร่วมสนับสนุนและตรวจสอบธรรมาภิบาลการจัดการศึกษาทุกระดับ 2) ปฏิรูประบบการ

เงินการคลัง ที่มุ่งกระจายงบประมาณการศึกษาลงสู่ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรงในรูป

คูปองการศึกษาท่ีจะปูทางไปสู่ระบบการประกันโอกาสการศึกษาเช่นเดียวกับระบบ

ประกันสุขภาพของประเทศ 3) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ ที่เน้นท้ังการปฏิรูปหลักสูตร

กระบวนการเรียนรู้จากชีวิตจริงเพื่อการเรียนที่มีความหมายใช้ประโยชน์ได้ในการใช้ชีวิต

และการท�างานตามบริบทของพื้นท่ี ปฏิรูปการจัดการเรียนให้ผู้เรียนรู้จักคิดด้วยเหตุผล

และหาความรู้ด้วยตนเองได้ ปฏิรูปการวัดผล และเน้นเรื่องการปฏิรูประบบการผลิตพัฒนา

ครูคุณภาพเป็นหัวใจส�าคัญ 16

16สภาปฏิรูปแห่งชาติขานรับแผนปฏิรูปการศึกษา http://www.qlf.or.th/Mobile/Details?contentld=1 005

  ข่าวส�านักงานรัฐมนตรี 292/2558 http://www.moe.go.th/websm/2015/sep/292.html
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  ต่อมาคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาฯ ชุดนี้ได้ตีพิมพ์เอกสารชื่อเรื่อง สภาปฏิรูป

แห่งชาติ วาระที่ 16: การปฏิรูประบบการจัดการศึกษา วาระปฏิรูปที่ 17: การปฏิรูปการ

คลังด้านการศึกษา (ด้านอุปสงค์) วาะท่ี 18: การปฏิรูประบบการเรียน ซ่ึงมีเนื้อหา

ครอบคลุมรายละเอียดยาว 119 หน้า กระดาษพิมพ์ขนาดเอสี่ ประเด็นส�าคัญคือ การจัดตั้ง

คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ เป็นองค์กรระดับสูงที่วาง

นโยบายมาตรฐานกลาง การจัดสรรงบประมาณ การติดตามการปฏิรูปงาน การประเมิน

ผล และการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ผลิต การกระจายอ�านาจการบริหารและทรัพยากรไป

ที่ระดับจังหวัดผ่านคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดและสมัชชาการศึกษาจังหวัด ปฏิรูป

การจัดงบประมาณการศึกษาที่เน้นด้านอุปสงค์ - ความต้องการของผู้เรียน โดยการจัดสรร

ให้ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาโดยตรงในรูปคูปองการศึกษา และ

จัดสรรให้สถานศึกษาต่างๆ อย่างยืดหยุ่นเหมาะสม ระดมทรัพยากรจากภาคธุรกิจเอกชน

และประชาสังคมมาช่วยการปฏิรูปการฝึกหัดครู การคัดเลือกให้ผลตอบแทน และการ

บริหารจัดการบุคลากรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ปฏิรูปหลักสูตร วิธีการเรียน การสอน ให้รองรับ

สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง ฯลฯ17

17ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ 16-18 สิงหาคม 2558
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  บทน้ีมุ่งเสนอสถิติข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบเรื่องปัญหา/สภาวะเศรษฐกิจสังคม

และความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาระหว่างไทยกับ

ประเทศต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพในมุมมองท่ีกว้างข้ึนว่าประเทศไทยมีสถานะภาพ

อย่างไรในเวทีแข่งขันของโลก มีประเด็นใดที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง ปฏิรูป และการเรียนรู้

จากตัวอย่างของประเทศที่ประสบความส�าเร็จมากกว่า 

3.1 สถานะเศรษฐกิจไทยโดยรวม
  

  ไทยเป็นประเทศใหญ่ระดับกลางๆ ในแง่จ�านวนประชากรที่มีมากเป็นอันดับที่ 20 

ของโลก และมีพื้นที่ที่ท�าการเกษตรได้ใหญ่เป็นล�าดับที่ 19 ของโลก จากจ�านวนประเทศ

ต่างๆ ในโลกราว 200 ประเทศ แต่ประเทศไทยพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมได้น้อย มูลค่า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไทยคิดตามตัวเลขทางบัญชี (Nominal) อยู่ใน

ล�าดับที่ 3218  ของโลกและมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากร ไทยอยู่ล�าดับที่ 94 ของ

โลก องค์กรการเงินระหว่างประเทศ (IMF) จัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง

ค่อนข้างต�่า

  นักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรระหว่างประเทศวิจารณ์ว่าไทยก�าลัง “ติดกับประเทศ

รายได้ปานกลาง” ซึ่งหมายถึงประเทศที่พัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตมาได้ระยะหนึ่ง แต่หลัง

จากนั้นชะลอตัว เนื่องจากค่าครองชีพ ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ

จากอุตสาหกรรมใช้แรงงานราคาต�่าลดลง ปัญหาส�าคัญมาจากการที่ไทยจัดการศึกษา 

ฝึกอบรมแรงงานและการพัฒนาประยุกต์ใช้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยอยู่ใน

เกณฑ์ต�่า ไม่สามารถท�าให้แรงงานท้ังประเทศมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นได้จริง พอท่ีจะผลักดัน

เศรษฐกิจของประเทศรายได้ปานกลางให้ก้าวข้ามไปเป็นเศรษฐกิจ ของประเทศที่มีรายได้

สูงแบบสิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง ได้

18www.wikipedia.org List of Countries by Population, Cultvated Areas, GDP (Nominal), GDP 

 Per Head

บทที่ 3
ปัญหา/สภาวะเศรษฐกิจสังคมไทย

 และความสามารถในการแข่งขันของไทยเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ
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3.2 ความสามารถในการแข่งขันในทางเศรษฐกิจ 

  องค์กร WORLD ECONOMIC FORUM ในปี 2014-2015 (พ.ศ.2556-2557)

จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมให้ไทยอยู่ที่ 31 จาก 144 ประเทศ ซ่ึงดู

เหมือนจะอยู่ระดับปานกลาง พอใช้ได้ และเทียบกับ 4 ปีที่ผ่านมา อันดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

แต่ถ้าพิจารณาลึกลงไปถึงเฉพาะเรื่องที่ส�าคัญท่ีจะส่งผลต่อไปในอนาคต เช่น เรื่องการ

ศึกษาและความสามารถการคิด ประดิษฐ์สร้างสรรค์ (นวัตกรรม) เฉพาะ 2 เรื่องนี้ ใน

รายงานปี 2013-2014 ไทยได้คะแนนอันดับที่ต�่าไปทางท้ายๆ เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา

ระดับประถมอยู่อันดับที่ 86 ระดับมัธยมอันดับ 101 ความสามารถด้านนวัตกรรมอยู่อันดับ

ที่ 7019

  องค์กรระหว่างประเทศอีกองค์กรหนึ่งคือ International Institute for Management 

Development (IMD) จัดให้ความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของไทยในปี  2015 อยู่ที่

อันดับที่ 30 จาก 61 ประเทศในกลุ่มรายได้สูงและปานกลาง ตกอันดับจาก 2 ปีก่อนหน้า

เล็กน้อย ประเทศในเอเชียที่ได้อันดับสูงคือ ฮ่องกง อันดับ 2 (สหรัฐฯ อันดับ 1) สิงคโปร์ 

อันดับ 3 ประเทศอื่นในเอเชียที่ได้อันดับสูงกว่าไทยมี ไต้หวัน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 

  สิ่งที่น่าห่วงเพราะมีผลต่อไปในอนาคตคือ เรื่องการศึกษา ซึ่งอยู่ในหมวดโครงสร้าง

พื้นฐาน ไทยได้คะแนนต�่าท่ีสุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ เช่น ศักยภาพทางเศรษฐกิจ

ประสิทธิภาพการบริการ ประสิทธิภาพทางธุรกิจ เมื่อแยกเฉพาะเรื่องสมรรถนะด้านการ

ศึกษา ไทยอยู่ที่อันดับ 48 จาก 61 ประเทศ20 และดัชนีด้านสาธารณสุขและสภาพแวดล้อม

อยู่อันดับที่ 54

  การจัดอันดับความสามารถแข่งขันของประเทศต่างๆ โดยทั้ง 2 องค์กรนี้พิจารณา

จากสถิติทางเศรษฐกิจ เช่น การจ้างงาน ประสิทธิภาพธุรกิจ การบริหาร ฯลฯ และการ

ส�ารวจทัศนคติของนักธุรกิจต่างประเทศท่ีมองว่าประเทศใดมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ

เอื้ออ�านวยต่อการลงทุนของพวกเขามากน้อยเพียงไร ไทยซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีนโยบายเปิด

รับการลงทุนและการค้าจากต่างประเทศสูงจึงได้คะแนนภาพรวมสูงระดับปานกลาง แต่

ถ้าพิจารณาแยกเฉพาะเรื่อง เช่น ในเรื่องการศึกษา ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจในอนาคตนั้น ไทยอยู่ล�าดับที่ต�่าไปทางท้ายๆ 

19World Economic Forum Global Competitvenss Report 2013-2014 WEF, 2014-2015 www.

 weforum.org
20IMD World Competetiveness 2015 www.imd.org
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  ประเทศไทยลงทุนด้านการจัดการศึกษาโดยรวมเป็นสัดส่วนราว 4% ของผลิตภัณฑ์

มวลรวม (GDP) ของประเทศ อยู่ในระดับสูงกว่าหลายประเทศ แต่งบประมาณเพื่อการ

วิจัยและพัฒนาของไทยมีเพียงราว 0.35% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์

ต�่าสุดในภูมิภาคแถบนี้ องค์การเพื่อความร่วมมือเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) วิเคราะห์

เรื่องนวัตกรรมในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวิจารณ์ไทยว่า การท่ีภาคธุรกิจ

เอกชนของไทยมีความต้องการนวัตกรรมและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตต�่า 

ท�าให้ประเทศไทยผลิตแรงงานมีฝีมือออกมาไม่สมดุลกัน แรงงานมีฝีมือบางประเภทของ

ไทยย้ายไปท�างานในต่างประเทศ ขณะที่ในประเทศไทยเองขาดแคลนแรงงานฝีมือบาง

ประเภท สภาพปัญหาความไม่สมดุลนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยในอนาคต21

3.3 ความสามารถด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคม
 

  การจัดอันดับดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development IND) โดยโครงการ

พัฒนาสังคมแห่งสหประชาชาติ (UNDP) พิจารณาทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านการ

ศึกษาและสุขภาพอนามัย จึงให้ภาพท่ีกว้างกว่าแค่เรื่องความสามารถในการแข่งขัน

เศรษฐกิจ ไทยถูกจัดล�าดับดัชนีการพัฒนามนุษย์ค่อนข้างต�่าไปทางท้ายๆ ของประเทศ

สมาชิกสหประชาชาติกว่าร้อยประเทศมาตลอด ในปี 2014 ไทยได้อันดับที่ 89 เท่ากับ

ปี 2013 เป็นล�าดับที่ต�่ากว่าบางประเทศที่เล็กกว่า จนทางเศรษฐกิจกว่าไทยหลายประเทศ 

อันดับดัชนีนี้สะท้อนว่าการพิจารณาแค่ความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจด้านเดียว

ไม่ได้ให้ภาพที่สมบูรณ์ การพัฒนาด้านการศึกษาและสุขภาพอนามัย เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับความสามารถในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศอย่างส�าคัญ

ท่ีคนไทยควรใส่ใจมากกว่าที่จะพิจารณาเฉพาะเรื่องความสามารถในการแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจล้วนๆ

  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนวัยจบการศึกษาภาคบังคับ องค์การเพื่อความ

ร่วมมือเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งเป็นองค์กรของกลุ่มประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม

ได้ท�าโครงการการทดสอบนักเรียนอายุ 15 ปี จากประเทศต่างๆ เพื่อวัดความรู้ทักษะ

ในเชิงคิดวิเคราะห์ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่เยาวชนผู้ก�าลังเติบโต

เป็นแรงงานและพลเมืองสามารถน�าไปใช้งานได้ในอนาคต โครงการที่มีชื่อย่อว่า PISA นี้ 

จัดทดสอบทุก 3 ปี ครั้งล่าสุดที่ประกาศผลแล้วคือ พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) นักเรียนไทย

21OECD Innovation in Southeast Asia Thailand Innovation Priorities 2013
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ได้คะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 วิชา อยู่ล�าดับที่ 50 (จาก 65 ประเทศ) โดยท�าคะแนนเฉลี่ยได้ต�่ากว่า

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในกลุ่มประเทศสมาชิก OECD และต�่ากว่าประเทศ/เขตเศรษฐกิจ

ในเอเชีย เช่น เซี่ยงไฮ้ จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน มาเกา ญี่ปุ่น ประเทศเหล่านี้ได้อันดับ

สูง 10 อันดับแรก และเวียดนาม ได้อันดับที่ 17 

  การคัดนักเรียนไปทดสอบใช้วิธีสุ่มตัวอย่างนักเรียนจากกลุ่มต่างๆ ระดับต่างๆ

ท่ัวประเทศ เพื่อสะท้อนภาพรวมของนักเรียนของท้ังประเทศ และมีการแปลข้อสอบ

เป็นภาษาของแต่ละประเทศ จึงไม่มีการเสียเปรียบได้เปรียบเรื่องภาษา ปัญหาของไทยคือ 

กลุ่มนักเรียนท่ีเก่งและอ่อนที่มีการสุ่มตัวอย่างไปสอบท�าคะแนนได้ต่างกันมาก ขณะท่ี

นักเรียนไทยกลุ่มท่ีเก่งท่ีสุด (เช่น โรงเรียนสาธิตฯของมหาวิทยาลัยต่างๆ โรงเรียน

มหิดลอนุสรณ์) ท�าคะแนนได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของนักเรียนจากกลุ่มประเทศสมาชิก OECD 

แต่นักเรียนไทยกลุ่มที่อ่อนท�าคะแนนได้ต�่ามาก คือ อยู่ต�่าแค่ระดับที่ถือว่าพอใช้งานได้คือ

ระดับ 2 และระดับต�่ากว่านั้นอีกคือ ระดับ 1 เป็นสัดส่วนที่สูง ท�าให้คะแนนเฉลี่ยของ

นักเรียนไทยทั้งประเทศอยู่ในเกณฑ์ต�่า เมื่อเทียบกับหลายประเทศที่คะแนนของกลุ่มนักเรียน

ท่ีเก่งและนักเรียนแบบท่ัวไปของพวกเขาไม่ได้แตกต่างกันแบบห่างกันมากเหมือนของไทย

ข้อมูลนี้สะท้อนถึงการจัดการศึกษาในระดับท่ัวประเทศของไทยท่ีมีผลลัพธ์แตกต่างกันมาก22

  ดัชนีความสามารถในการเรียนรู ้: ดัชนีทักษะในการเรียนรู ้และประสิทธิผล

ทางการศึกษา (The Learning Curb Index: Global Index of Cognitive Skills and Education 

Attainment) สถาบันวิจัยของบริษัทเพียรสันร่วมกับนิตยสาร The Economist ได้วิเคราะห์

ข้อมูลด้านการศึกษาเปรียบเทียบ 39 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ โดยประเมินทักษะการคิด

และการบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาต่างๆ ประเทศที่ได้คะแนนล�าดับสูงสุด ใน ค.ศ. 2014 

คือ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ตามล�าดับ ประเทศในยุโรป แคนาดา สหรัฐ 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อิสราเอลได้คะแนนตามมา ส่วนไทยอยู่ล�าดับที่ 35 ค่อนไปทาง

ท้ายแถว 23

  สิ่งที่น่าสนใจคือ ข้อสังเกตจากผลวิจัยว่าประเทศที่ติดอันดับสูงนั้น ให้ความส�าคัญ

กับการพัฒนาครูผู้สอนและการจ้างครูท่ีดี ซ่ึงรวมท้ังการได้รับความเคารพในทางวิชาชีพ

และสถานะทางสงัคมเช่นเดียวกบัรายได้ทีค่รไูด้รบั รวมท้ังมีวฒันธรรมทีป่ระชาชนสนใจ

เรื่องการศึกษา สถาบันวิจัยบริษัทเพียรสันวิเคราะห์ว่า การจัดอันดับไม่ได้แสดงจุดเชื่อมโยง

ท่ีแน่ชัดระหว่างรายได้สูงและการสอนที่มีคุณภาพ เงินทุนไม่ใช่ปัจจัยที่ส�าคัญท่ีสุดของ

22www.pisa.oecd.org – PISA 2012 Results
23ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มองสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 พฤษภาคม

 2557. www.onec.go.th
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การมีระบบการศึกษาที่ดี และการที่ครูอาจารย์มีเงินเดือนสูงก็ไม่ได้หมายความประเทศนั้น

จะมีความสามารถทางการศึกษาตามไปด้วย 

  ที่สถาบันวิจัยแห่งนี้วิเคราะห์ไว้เป็นกรณีท่ัวไป แต่เราสามารถเห็นได้ชัดกรณีท่ี

รัฐบาลไทยได้ปรับเงินเดือนครูหลายครั้ง รวมทั้งเพิ่มค่าตอบแทนวิทยฐานะท�าให้ครู

อาจารย์จ�านวนมากมีรายได้เพิ่มขึ้นราวเท่าตัวในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา แต่ผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนของนักเรียนไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาไม่ได้ดีขึ้น คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้ง

ในประเทศในการทดสอบระดับชาติ ONET ในบางระดับ บางวิชา ลดลงในรอบ 3-4 ปีที่

ผ่านมาด้วยซ�้า (ดูหัวข้อ 2.16 ในบทที่ 2)

  ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Trends International 

Mathematics and Science Study-Timss)

  สมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (TIMSS) ได้จัดทดสอบ

นักเรียนของประเทศต่างๆ ตามโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (GRADE4) และมัธยมศึกษาปีที่ 2 (GRADE 8) โดยใช้วิธีสุ่ม

ตัวอย่างนักเรียนจากทุกภูมิภาคและมีการทดสอบทุก 4 ปี ประเทศไทยเคยเข้าร่วมในระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มาตั้งแต่ต้น การเข้าร่วมครั้งแรกในปี ค.ศ. 1995 นักเรียน ม.2 ของ

ไทยได้คะแนนเฉลี่ยทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับนานาชาติ

แต่การทดสอบครั้งต่อๆ มา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยในทั้ง 2 วิชาลดลงมาตลอด 

  ในปี ค.ศ. 2011 นักเรียนชั้น ม.2 ของไทยได้คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ 427 อยู่

อันดับ 28 ของ 48 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการและวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย 451 อยู่

อันดับที่ 25 จาก 48 ประเทศ และไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอ่อนที่สุด ประเทศที่ได้คะแนนสูง

ล�าดับ 1-5 ด้านคณิตศาสตร์คือ เกาหลีใต้ (คะแนนเฉลี่ย 613) สิงคโปร์ ไต้หวัน ฮ่องกง 

ญี่ปุ่น ด้านวิทยาศาสตร์คือ สิงคโปร์ (คะแนนเฉลี่ย 590) ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น

ฟินด์แลนด์

  ส่วนนักเรียนระดับชั้น ป.4 ไทยส่งเข้าทดสอบ ปี ค.ศ. 2011 เป็นปีแรก คะแนน

คณิตศาสตร์เฉลี่ยของไทยอยู่ล�าดับที่ 34 และวิทยาศาสตร์อยู่ล�าดับ 29 จาก 52 ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ นักเรียน ป.4 ไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอ่อนท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย

วิทยาศาสตร์อยู่ในกลุ่มพอใช้ (FAIR)24

  โครงการประเมินผลของ TIMSS อาจจะเน้นความรู้และทักษะตามหลักสูตร

มากกว่าโครงการประเมินผล PISA ของ OECD ซึ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ประยุกต์ไปใช้งาน

24ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มองสถิติและการชี้วัดทางการศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 พฤศจิกายน

 2555 WWW.ONEC.GO.TH
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ได้ในโลกจริง แต่การทดสอบของทั้ง 2 โครงการได้ผลออกมาใกล้เคียงกัน คือนักเรียน

ของประเทศในเอเชียแปซิฟิคและ OECD ที่มีมาตรฐานการศึกษาดี ท�าคะแนนเฉลี่ยได้สูง

ในทั้ง 2 โครงการ และประเทศไทยท�าคะแนนเฉลี่ยได้ต�่าในทั้ง 2 โครงการ

  ทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษของประชากร เนื่องจากปัจจุบันภาษาอังกฤษ

กลายเป็นภาษาสากลที่คนทั่วโลกใช้กันมากที่สุด ทั้งเป็นภาษาที่ใช้ประโยชน์ในการศึกษา

หาความรู้และการติดต่อสื่อสารในโลกเศรษฐกิจธุรกิจได้มาก การจัดอันดับทักษะความ

สามารถด้านภาษาอังกฤษของประชากรประเทศต่างๆ จึงสะท้อนความพร้อมส�าหรับ

ศักยภาพของประเทศในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสังคมที่ส�าคัญดัชนีหนึ่ง

  บริษัท EDUCATION FIRST ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�าด้านการให้ค�าปรึกษาการเรียน

ต่อต่างประเทศและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท่ัวโลกได้จัดอันดับทักษะความสามารถ

ด้านภาษาอังกฤษ (English Proficency Index) โดยการทดสอบผู้ใหญ่จาก 60 ประเทศที่

ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักทางระบบออนไลน์ ในปี 2013 ประเทศไทยได้คะแนนเฉลี่ย

อยู่ในกลุ่มระดับทักษะต�่ามาก ล�าดับที่ 55 จาก 60 ประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ มีระดับ

ทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูง ส่วนเกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น 

เวียดนาม มีระดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง

  การจัดอันดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษอีกแบบหนึ่งคือ วัดจากผลการ

สอบ TOEFL (TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE) ทั้งประเภทสอบ

ผ่านอินเทอร์เน็ต TOEFL IBT และประเภทสอบแบบข้อเขียน TOEFL PBT การจัดอันดับ

การทดสอบ TOEFL แบบผ่านอินเทอร์เน็ตของคนจากประเทศต่างๆ ในปี 2012 ไทยอยู่

ล�าดับที่ 114 จาก 226 ประเทศ ได้ล�าดับที่ต�่ากว่า อินโดนีเซีย พม่า และเวียดนาม 

  ส่วนการจัดอันดับการทดสอบ TOEFL แบบข้อเขียน ในปี 2012 ไทยได้คะแนน

เฉลี่ยต�่ากว่า 500 ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต�่าคือ ได้คะแนนเฉลี่ย 485 คะแนน เป็นล�าดับที่ 52 ของ

ประเทศที่เข้าร่วมสอบ 121 ประเทศ เทียบกับประเทศในเอเชีย ไทยได้คะแนนเฉลี่ยต�่ากว่า

อินเดีย ญี่ปุ่น เวียดนาม พม่า จีน25

3.4 ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 

  ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนในประเทศต่างๆ สะท้อนว่าประชากรในประเทศนั้น

คิดโดยเฉลี่ยแล้วมีโอกาสได้รับการศึกษามากน้อยเพียงไร

25ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มองสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 มกราคม 2557.
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57จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร

  UNDP - โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาตไิด้ศึกษาประชากรในกลุ่มอายุ 25 ปี

ขึ้นไป ในแต่ละประเทศว่าได้รับการศึกษาเฉลี่ยกี่ปี และพบว่าประชากรไทยท่ีอายุ

25 ปีขึ้นไป มีระดับการศึกษาเฉลี่ยในปี ค.ศ. 2012 เท่ากับ 7.3 ปี หรือสูงกว่าระดับ

ประถมศึกษาเล็กน้อย เทียบกับประเทศอื่นแล้วต�่ากว่าญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ บูรไน และจีน ส�าหรับประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิคที่เป็นสมาชิก OECD มี

จ�านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 11.6 ปี ซึ่งเทียบได้กับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 26

  แม้รัฐธรรมนูญปี 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ. 2545) ของไทยจะก�าหนดว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย แต่ใน

โลกความเป็นจริง ยังคงมีเด็กไทยส่วนหนึ่งไม่ได้รับการศึกษา หรือส่วนใหญ่คือออกกลางคัน

ก่อนเรียนจบมัธยมปลายเป็นสัดส่วนสูง (37% ของคนที่เข้า ป.1 พร้อมกันในปี 2545

ไม่ได้เรียนถึงชั้น ม.6 ในปี 2556 (ดูสถิติในบทที่ 2 ตารางที่ 6) 

  แม้รัฐบาลไทยพอจะทราบปัญหาและพยายามแก้ไขปัญหานี้อยู่บ้าง แต่เป็นการแก้

ภายใต้กรอบคิดแบบข้าราชการที่เน้นการเพิ่มงบประมาณโครงการต่างๆ จึงแก้ไขปัญหานี้

ได้ในระดับหน่ึงเท่าน้ัน เพราะปัญหาจริงเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมหลายปัจจัย

ประกอบกันอย่างซับซ้อน โดยเฉพาะเรื่องความยากจน คุณภาพของโรงเรียน ครู ใน

ภูมิภาคต่างๆ ท่ีแตกต่างกันมาก ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยต้ังแต่ปี 2548 ถึงปี 2554

เพิ่มขึ้นช้ามาก เฉลี่ยเพียงปีละ 0.1 ปี ขณะที่ประเทศสิงคโปร์มีการรณรงค์เรื่องให้การ

ศึกษาประชาชนให้ท่ัวถึงอย่างจริงจัง ท�าให้ปีการศึกษาของคนสิงคโปร์โดยเฉลี่ยเพิ่มข้ึน

ในอัตราสูง

  โอกาสที่ประชากรจะได้รับการศึกษามากหรือน้อย (ปีเฉลี่ยทางการศึกษาของ

ประชากร) และดัชนีความสามารถทางด้านการศึกษานั้นสัมพันธ์กับดัชนีความสามารถในการ

แข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างชัดเจน ประเทศในกลุ่มยุโรปเหนือและเอเชียตะวันออก

เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ของจีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ ฯลฯ ล้วนมีดัชนีทั้ง 2 ด้าน 

อยู่ล�าดับต้นๆ ประเทศเหล่านี้ยังมีดัชนีด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

ในล�าดับสูง ขณะที่ดัชนีการคอรัปชั่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาทางสังคมด้านต่างๆ อยู่

ล�าดับต�่า ขณะที่ประเทศไทยมีดัชนีในทางตรงกันข้ามคือ ดัชนีในแง่การศึกษา การพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ต�่า แต่ดัชนีในแง่ที่ไม่ดีทั้งหลาย เช่น สัมประสิทธิ์

ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ ดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่น การละเมิดสิทธิ

26ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มองสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 มีนาคม 2557

 ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย:สะท้อนการได้รับการศึกษาของประชากร WWW.ONEC.GO.TH
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58 รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558

เสรีภาพ ปัญหาอาชญากรรม การฆ่ากันตาย การติดเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด เด็กวัยรุ่น

ตั้งครรภ์ อุบัติเหตุทางบก ฯลฯ ไทยมีดัชนีอยู่ในล�าดับที่สูง27

  ดังนั้น การวิเคราะห์สภาวะการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทย ควร

พิจารณาจากดัชนีด้านการพัฒนาทางสังคมเหล่านี้ด้วย ไม่ควรสนใจเฉพาะอัตราการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) เท่านั้น

  คนไทยควรสนใจศึกษาปัญหาเศรษฐกิจสังคมต่างๆ ของไทย ในเชิงเปรียบเทียบ

กับประเทศอื่น มีบางประเทศท่ีได้พยายามแก้ไขปัญหา และปฏิรูปประเทศ ท�าให้ดัชนี

ชี้วัดการพัฒนาทางการศึกษาและสังคมของเขาดีข้ึนจากเม่ือหลายปีก่อนได้ค่อนข้างชัดเจน 

บางประเทศ เช่น โปแลนด์ ชิลี สามารถรณรงค์ปฏิรูปการเรียนการสอนที่ท�าให้นักเรียน

เขาสอบ PISA ได้คะแนนเฉลี่ยสูงข้ึนภายใน 6-9 ปี ที่ชนชั้นน�าไทยชอบอ้างว่าการปฏิรูป

การศึกษาเป็นเรื่องระยะยาวต้องใช้เวลา 10-20 ปีขึ้นไป จึงไม่ใช่ความจริงในทุกกรณีไป 

หากคนไทยไม่คิดและพยายามในการปฏิรูปการเรียนรู ้ของคนทั้งประเทศมากพอ 

นอกจากประเทศไทยจะปรับปรุงตัวเองไม่ได้ดีพอในโลกศตวรรษที่ 21 แล้ว ยังก�าลังถูก

ประเทศอื่นรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านที่เคยจนกว่า ล้าหลังกว่าแซงหน้าขึ้นไปด้วย

3.5 ประเทศอื่นมีเปาหมายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่ชัดเจนกว่าไทยอย่างไร

  การจัดการศึกษาได้ดี หมายถึง จัดการศึกษาให้ผู้เรียนประเภทต่างๆ ในระดับต่าง ๆ

มีความรู้และทักษะท่ีใช้งานได้ โดยสามารถให้บริการเด็กเยาวชนประชาชนทุกหมู่เหล่า

ได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม ช่วยพัฒนาประชาชนทั้งประเทศหรือส่วนใหญ่ให้ฉลาดรอบด้าน 

รู้จักใช้ชีวิตและท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ ท�างาน

ตามกติกาที่เป็นธรรม และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน 

  การจัดการศึกษาท่ีจัดได้อย่างมีคุณภาพและให้บริการประชาชนส่วนใหญ่ได้อย่าง

ท่ัวถึง เป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดในการช่วยให้ประเทศพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมได้เจริญ

ก้าวหน้าเพิ่มขึ้น 

  ประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันตก สหรัฐฯ ญ่ีปุ่น และประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม

อื่นๆ รวมทั้งประเทศตลาดเกิดใหม่ เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ ล้วนได้ทุ่มเท

การพัฒนาหรือการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของคน

27www.wikipedia.org International Ranking of Thailand “สถานะไทยในเวทีโลกตกต�่าลง ข้อเท็จจริง

 ที่ท�าให้ต้องปฏิรูปประเทศ” ในวิทยากร เชียงกูล ปัดกวาดประเทศไทย ก้าวอย่างอีกยาวไกล บ้าน

 พระอาทิตย์ พิมพ์ครั้งที่ 2 พฤษภาคม 2557.
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59จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร

ทั้งประเทศอย่างจริงจัง พวกเขาจึงสามารถระดมก�าลังคนที่มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ

ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม สร้างพลเมืองที่ไปช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้

เจริญก้าวหน้าได้มาก 

  ประเทศฟินแลนด์ซึ่งเป็นประเทศเล็กๆ อยู่ในยุโรปเหนือ มีประชากรราว 7 ล้านคน

แต่เดิมเป็นประเทศเกษตรที่เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการประมงและป่าไม้ มีฐานะทางเศรษฐกิจ

ปานกลาง และทางการเมืองต้องขึ้นอยู่กับการพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านที่ใหญ่กว่า พวกเขา

จึงเน้นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาคน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีให้เข้มแข็ง สามารถพัฒนาเป็น

ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยสูง ได้คะแนนความ

โปร่งใสในการบริหาร (มีคอรัปชั่นน้อย) และการพัฒนามนุษย์ในอันดับต้นๆ ของโลก 

นักเรียนฟินแลนด์ได้คะแนนเฉลี่ยในการทดสอบความรู้แบบใช้งานได้ของนักเรียน

นานาชาติตามโครงการ PISA ของ OECD ในวิชาส�าคัญ 3 วิชา ติดอันดับสูงสุด 1-3

มาตลอด ท้ังนักเรียนฟินแลนด์ยังใช้เวลาไปโรงเรียนน้อยกว่า แต่มีวินัย นับถืออาจารย์

มีความสุข ความพอใจในการเรียน สูงกว่านักเรียนในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใหญ่

กว่า เช่นสหรัฐฯ อังกฤษด้วย28

  ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่ส�าคัญได้ตั้งเป้าหมาย

เรื่องการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคน ว่าเป็นเรื่องส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้ประเทศชาติพัฒนา

เดินหน้าได้ และพวกเขาก็ได้พยายามท�าตามเป้าหมายดังกล่าวอย่างเอาจริง จนประสบ

ความส�าเร็จสูงสุดในกลุ่มประชาคมอาเซียน

ปัจจัยที่ท�าให้โรงเรียนในประเทศอื่นๆ ประสบความส�าเร็จ 29

  จากการวิจัยโรงเรียนในประเทศที่นักเรียนสอบ PISA ได้คะแนนสูง นักวิจัยของ 

OECD ได้สรุปว่า ลักษณะของระบบโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จมี 3 ด้านที่ส�าคัญ คือ

  1. ระบบโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จ คือโรงเรียนที่จัดให้นักเรียนมีโอกาสทาง

การเรียนเท่าเทียมกัน ไม่ว่านักเรียนจะมีภูมิหลังทางเศรษฐกิจ-สังคมอย่างไร

  โรงเรียนประเทศสมาชิก OECD ที่มีคะแนนสูง เช่น ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ 

เกาหลี และประเทศร่วมโครงการ เช่น ฮ่องกง-จีน ส่วนมากไม่มีการแบ่งแยกการรับ

นักเรียนตามภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของนักเรียน นักเรียนท่ีสถานะทางสังคม

28วิทยากร เชียงกูล บทสังเคราะห์ผลการวิจัยปฏิรูปการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้

  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน เวียดนาม และไทย สสส., 2553.
29สรุปจาก สสวท., OECD ปัจจัยที่ท�าให้ระบบโรงเรียนประสบความส�าเร็จ ข้อมูลพื้นฐานจากโครงการ

 ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 2009 อรุณการพิมพ์ 2554 www.ipst.ac.th
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ต่างกันเข้าไปเรียนในโรงเรียนเดียวกันได้

  โรงเรียนในประเทศไทยมีการแบ่งกลุ่มตามภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม

ปรากฏชัดเจน ค่าดัชนีเฉลี่ยของสถานะทางสังคมและวัฒนธรรมของโรงเรียนกลุ่มที่ได้

คะแนนสูงและกลุ่มท่ีได้คะแนนต�่าแตกต่างกันถึงเกือบสองหน่วยดัชนี ในหมู่ประเทศ

สมาชิก OECD ไม่มีประเทศใดที่โรงเรียนทั่วประเทศมีความแตกต่างสูงมากขนาดประเทศ

ไทย

  2. ระบบโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จส่วนใหญ่ ให้อ�านาจอิสระแก่โรงเรียน

ในด้านการก�าหนดการเรียนการสอนและการออกแบบการประเมินผลได้เอง แต่ไม่จ�าเป็น

ต้องให้โรงเรียนแข่งขันกันรับนักเรียน

  ในประเทศกลุ่ม OECD โรงเรียนที่มีอิสระในด้านการเป็นผู้ก�าหนดเนื้อหาที่จะสอน

และวิธีการที่จะวัดประเมินผล จะมีอิสระในการตัดสินใจเรื่องการจัดหาทรัพยากรของ

โรงเรียนด้วย และโรงเรียนที่มีการบริหารที่สามารถตรวจสอบ (Accountable) มาตรฐาน

จากภายนอกได้ มีการประกาศผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ นักเรียน

ในโรงเรียนเหล่านี้จะได้คะแนนการทดสอบ PISA สูงกว่าโรงเรียนที่ขาดปัจจัยเหล่านี้

  ประเทศที่สร้างบรรยากาศของการแข่งขันในการรับนักเรียนสูงไม่ได้มีผลการ

ประเมินเฉลี่ยทั้งประเทศสูง โรงเรียนดีๆ ที่แข่งขันรับนักเรียนได้มาก แม้ผลการประเมิน

ของนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวจะสูง เนื่องจากตัวแปรภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม

ของนักเรียนที่มีพ่อแม่ผู้มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง แต่เนื่องจากโรงเรียนเหล่านี้

มีเป็นเพียงส่วนน้อย ขณะที่โรงเรียนส่วนใหญ่มีทั้งครูและนักเรียนที่มีคุณภาพปานกลาง

และต�่า ผลรวมเฉลี่ยทั้งประเทศจึงได้คะแนนต�่า นี่คือกรณีที่เห็นได้ชัดในประเทศไทย

  3. ระบบโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จมีการกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรม

มีงบประมาณทางการศึกษาที่สูง และให้ล�าดับความส�าคัญกับเงินเดือนครู

  ประเทศท่ีประสบความส�าเร็จบางประเทศ กระจายทรัพยากรไปยังโรงเรียน

และนักเรียนท่ีด้อยทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่า เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนท่ีด้อย

มีโอกาสทางการเรียนที่ดีขึ้น หลายประเทศเลือกการท�าชั้นเรียนให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้

ครูสอนได้ท่ัวถึง บางประเทศเลือกท่ีจะพัฒนาครูให้มีคุณภาพสูงและจ่ายเงินเดือนครูสูง 

แต่สอนชั้นเรียนขนาดใหญ่ขึ้น ในการทดสอบเปรียบเทียบผลการทดสอบ PISA แสดงให้

เห็นว่าการสร้างครูที่มีคุณภาพและให้เงินเดือนสูง มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการเรียนรู้ที่

ดีกว่าของนักเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีชี้ว่าการยกระดับคุณภาพครูเป็นเส้นทาง

ที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนมากย่ิงกว่าแค่การท�า

ชั้นเรียนให้มีขนาดเล็กลง 
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61จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร

  ส�าหรับประเทศไทย ครูมีเงินเดือนระดับปานกลางและชั้นเรียนมีขนาดใหญ่ ข้อมูล

ชี้ว่าโรงเรียนท่ีมีผลทางวิชาการสูงกว่า มีครูและทรัพยากรท่ีดีกว่า และเป็นโรงเรียนที่มี

นักเรียนมาจากครอบครัวได้เปรียบทางสถานะเศรษฐกิจและสังคม ส่วนโรงเรียนที่ด้อย

หรือโรงเรียนยากจน นักเรียนมีดัชนีสถานะเศรษฐกิจและสังคมที่ต�่า และโรงเรียนมีดัชนี

ทรัพยากรที่ต�่ากว่าทั้งสองอย่าง ครูดีๆ มีคุณภาพมีอยู่เฉพาะในโรงเรียนดีๆ ท่ีมีผลทาง

วิชาการสูง ส่วนครูในโรงเรียนยากจน นอกจากไม่ใช่ครูคุณภาพสูงแล้วยังต้องแบกภาระ

งานนอกเหนือจากการสอนอีก เพราะทรัพยากรบุคคลมีจ�ากัด ปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมด

ท�าให้นักเรียนจากโรงเรียนยากจนมีผลสัมฤทธ์ิแตกต่างจากนักเรียนในโรงเรียนท่ีมีฐานะ

เศรษฐกิจดี ค่อนข้างมาก
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  บทนี้ต้องการเชื่อมโยงให้เห็นว่าการท่ีสถานะความสามารถในทางการศึกษาและ

การแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทยอยู่ในเกณฑ์ต�่า โดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ นั้น 

เน่ืองจากว่าระบบความรู้เทคโนโลยีใหม่ เศรษฐกิจสังคมของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

อย่างไร เป้าหมายและระบบการศึกษาของไทยล้าหลังอย่างไร ท�าไมเราจึงจ�าเป็นที่จะต้อง

ปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันกับระบบเศรษฐกิจสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแล้วนี้ 

และเราควรจะปฏิรูปการศึกษาในแนวทางไหน อย่างไร

4.1 โลกในศตวรรษที่ 21 แตกต่างไปจากโลกในยุคก่อนหน้านี้อย่างไร

  ค�าว่า โลกศตวรรษที่ 21 หมายถึงโลกในยุค ค.ศ. 2000-2100 คือรวมทั้งยุคปัจจุบัน 

ที่มองไปถึงอนาคต (ปีนี้เราอยู่ใน ค.ศ. 2015) การที่นักวิชาการชอบกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษ (ร้อยปี) ต่างๆ เพราะแต่ละร้อยปีท่ีผ่านมา โลกมักมีการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจสังคมที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจน 

  เศรษฐกิจของโลกในศตวรรษท่ี 19-20 หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกใน

ยุโรป เป็นยุคของการผลิตแบบโรงงานอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง 

และใช้คนคุมเครื่องที่แค่อ่านคู่มือได้ และแรงงานฝีมือที่แค่ท�างานง่ายๆ เช่น การประกอบ

ชิ้นส่วนตามระบบสายพาน ก็สามารถผลิตสินค้าไปขายได้ การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 

19-20 จึงเป็นเรื่องการฝึกความรู้ ทักษะ ส�าหรับป้อนคนเข้าไปท�างานในเศรษฐกิจทุนนิยม

อุตสาหกรรมยุคแรกๆ 

  เศรษฐกิจของโลกในศตวรรษที่ 21 ได้เปลี่ยนแปลงจากระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม 

ยุคแรกๆ ไปเป็นทุนนิยมอุตสาหกรรมข้ามชาติ ที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการ

บริหารจัดการในระดับที่สูงกว่ายุคก่อนอย่างมาก เน้นการผลิตสินค้าและบริการไฮเทค

แบบอัตโนมัติที่ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มข้ึน ต้องการใช้แรงงานและ

การจัดองค์กรที่มีความรู้และการคิดค้นใหม่ คนท�างานมีความรู้ทักษะแบบใหม่ท่ีปรับตัว

เรียนรู้งานแบบใหม่ได้เร็ว รวมทั้งตัดสินใจเป็นเพิ่มขึ้น 

  การผลิตแบบสายพานในโรงงานอุตสาหกรรมยังคงมีอยู่ แต่กลายเป็นเพียงส่วนย่อย 

ของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ และถือว่าเป็นเทคโนโลยีระดับต�่าที่ให้ผลตอบแทนต�่ากว่า

ระบบการผลิตแบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนฐานความรู้ ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 

บทที่ 4
การปฏิรูปการจัดการศึกษาให้ก้าวทันโลกในศตวรรษที่ 21
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(ที่บางคนเรียกว่ายุคหลังอุตสาหกรรม) เป็นระบบท่ีมีการแข่งขันและร่วมมือกันอย่าง

ซับซ้อนขึ้น ต้องการใช้แรงงานท่ีมีความรู้ ทักษะแบบใหม่และใช้การบริหารจัดการ

ความรู้ในระดับที่สูงขึ้นกว่ายุคก่อนหน้านี้มาก

  การจัดการศึกษาของไทยที่ยังเป็นแบบศตวรรษที่ 19-20 คือมุ่งฝึกฝนคนตามความ

ช�านาญเฉพาะทางเพื่อผลิตแรงงานไปป้อนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช้ระบบการผลิตแบบ

สายพาน จึงเป็นการจัดการศึกษาท่ีล้าหลัง และท�าให้เศรษฐกิจและสังคมของไทยในยุค

ปัจจุบันพัฒนาได้ช้ากว่าประเทศอื่นๆ หรือมีปัญหาในหลายด้าน จ�าเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูป

ระบบการศึกษาและการฝึกอบรมแรงงานใหม่ทั้งหมด 

  โลกสมัยใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ชนิดที่การจัดการศึกษาแบบโรงงาน 

เพื่อผลิตคนที่มีความรู้ ทักษะบางอย่าง และการท่องจ�าข้อมูลไปท�างาน ชุดหนึ่งในระบบ

แบ่งงานกันท�า เพื่อผลิตสินค้าและบริการเพื่อการส่งออกส่วนใหญ่และขายในประเทศ

ส่วนหนึ่งแบบที่ไทยท�าอยู่ เป็นเรื่องล้าสมัย การศึกษาไทยจึงล้าหลังประเทศอื่นๆ ที่ปฏิรูป

การศึกษาอย่างได้ผลมากกว่าไทย การพัฒนาทางเศรษฐกิจการเมืองของไทยก็ล้าหลัง

ตามไปด้วย

  โลกในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลงไปอย่างส�าคัญในแง่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ในการผลิตและการส่ือสาร โดยเฉพาะเรื่องคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลยีวัสดุ และอ่ืนๆ ใช้เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพ

การผลิตโดยรวมของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่เพิ่มขึ้น ใช้คนท�างานการผลิตแบบเก่าลดลง 

งานหลายอย่างใช้คอมพิวเตอร์ท�าแทนคนได้ ท�าให้คนที่มีความรู้ทักษะแบบง่ายๆ ในประเทศ

พัฒนาอุตสาหกรรมและประเทศตลาดเกิดใหม่ถูกปลดจากงาน คนที่ท�างานในภาคความรู้

ข้อมูลข่าวสาร บริการ มีสัดส่วนเพิ่มข้ึน คนที่ท�างานในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

การผลิตมีสัดส่วนลดลง 

  ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ต้องการคนท�างานที่มีความรู้ทักษะแบบใหม่เพิ่มข้ึน

คนที่ไม่มีความรู้ทักษะแบบใหม่ คิด/ท�าอะไรใหม่ๆ แก้ปัญหายาก ซับซ้อนไม่เป็น ต้อง

ตกงาน หรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงท�างานแบบใช้แรงบางอย่างที่เป็นงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะ

มากและยังใช้คอมพิวเตอร์ท�าแทนไม่ได้ เช่น งานท�าความสะอาด เก็บขยะ ฯลฯ โดยได้

ค่าจ้างต�่า30

30Belliance, James and Brandt, Ron (Edit) 21st Century Skills: Rethinking How Students

 Learn วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตกฤกษ์ แปล ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษ

 ที่ 21 openworld, 2554.
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  ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลกท่ีมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

เศรษฐกิจพัฒนาเป็นแบบอุตสาหกรรมที่เปิดรับการลงทุน ค้าขาย การเคลื่อนย้ายโดยเสรี

ของทุน แรงงาน ฯลฯ คนเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองเพิ่มข้ึน สภาพครอบครัวและวิถีชีวิต

เปลี่ยนแปลงเป็นแบบปัจเจกชน แข่งขันกันแบบตัวใครตัวมันเพิ่มขึ้น มีปัญหาการจัดการ

ทรัพยากรทั้งที่ดิน น�้า พลังงาน อาหาร การกิน ฯลฯ เพิ่มขึ้น เกิดปัญหาทั้งในแง่ความ

ขัดแย้งและต้องร่วมมือกันท�างานเพิ่มขึ้น มีประชากรผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น และมีสัดส่วนสูงใน 

10-15 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในไทยมีปัญหาธรรมชาติ สภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน

ก็มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร

เพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นทั้งการคุกคาม (Threats) และโอกาส (Opportunities) ที่ไทยจะต้อง

เรียนรู้ท�าความเข้าใจและหาทางปฏิรูปทั้งระบบการศึกษาและระบบเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง ให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไปและก�าลังเปลี่ยนตลอดเวลา

 

4.2 ไทยจัดการศึกษาที่ล้าหลังกว่าประเทศอื่นอย่างไร

  ชนชั้นน�าไทยน�าเข้าการศึกษาจากประเทศตะวันตกเข้ามาในยุคราชาธิปไตยใน

ศตวรรษที่แล้ว ปรัชญาหรือเป้าหมายในการจัดการศึกษาของชนชั้นน�า ไทยจึงผสมผสาน

แนวคิดแบบศักดินากับทุนนิยมกึ่งเมืองขึ้น มุ่งจัดการศึกษาแบบแบ่งชนชั้นเพื่อคัดเลือกคน

จ�านวนหนึ่งไปท�างานรับใช้ระบบเศรษฐกิจในระดับที่แตกต่างกัน คนที่อธิบายเรื่องนี้ได้

อย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนที่สุดคือ หม่อมเจ้าประฏิพัทธสมุหเทศภิบาลราชบุร ี ในยุค

ราชาธิปไตย 

  “การคาและราชการงานเต็มแลว คนที่ไดรับการศึกษาวางงานมากขึ้น ทางแกก็คือ 

ตองปนคนใหไดรับการศึกษาเปน 2 พวกคือ จําพวกท่ีความประสงคจะไวสําหรับใช

รับราชการและประโยชนแกการคาขายขนาดใหญพวกหนึ่ง สําหรับจะใหเปนพลเมืองดี

พวกหนึ่ง พวกแรกจะรับจากผูมีกําลังทรัพยและตระกูล และในตางจังหวัดนั้นใหมีการ

คัดเลือก “ชางเผือก” สงเขามากรุงเทพฯ เรียนทุนของรัฐบาล พวกที่ 2 คือราษฎรทั่วไป

ควรใหการศึกษานอยที่สุด แตฝกหัดใหถือเปนเกียรติยศของลูกผูชายผูดีที่จะเปลี่ยนแปลง

สรณะ 3 ประการคือ ตระกูล ชาติ ศาสนา นั้นไมได หนังสือนั้นใหพออานออกเขียนได

แตปลูกฝงใหเปนคนเชื่อในรัฐบาลอยางแนนแฟน และไรเดียงสาทางการเมือง การที่ตอง

แบงการศึกษาออกเปน 2 กลุมก็เพราะตองการจะปนตระกูลผูดีออกจากไพรมิใหปะปนกัน

อยางที่เปนอยูในเวลานี้ โรงเรียนประจําตําบลสําหรับคนทั่วไปคือโรงเรียนประจําตําบลที่

มีไดหลายโรง สวนโรงเรียนประจําอําเภอ จังหวัด และมณฑลนั้นมีที่ละแหงสําหรับคัด

ชางเผือก...”31 (การเนนขอความเปนของผูวิจัย)
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  แม้ระบบการเมืองไทยจะได้เปลี่ยนแปลงจากยุคราชาธิปไตยในศตวรรษก่อนมา

เป็นกึ่งประชาธิปไตยในปัจจุบันและระบบเศรษฐกิจแบบกึ่งศักดินากึ่งทุนนิยมได้

เปลี่ยนแปลงมาเป็นทุนนิยมเพิ่มขึ้น แต่เป้าหมาย/ปรัชญาการศึกษาของชนชั้นน�าไทยที่

มุ่งคัดคนส่วนน้อยไปท�างานรับใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมบริวารท่ีของประเทศ

ทุนนิยมอุตสาหกรรมที่ร�่ารวยกว่าก็ยังคงด�ารงอยู่ แม้จะไม่เขียนไว้อย่างเปิดเผย นักวิชาการ

ท่านหนึ่งได้วิเคราะห์เรื่องนี้ ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศแบบเดียวกับไทยไว้อย่างแหลมคม

  “การควบคุมผานทางกฎ ระเบียบ มาตรฐาน การจําแนก การตรวจสอบ รวมทั้ง

การวัดประเมินโดยทั่วไป การจัดลําดับโดยทดสอบ การสอบ และการจัดลําดับ

ในกระบวนการตางๆ วัตถุประสงคหลักของการทดสอบคือ การควบคุมทางเศรษฐกิจ ในการ

คัดคนที่สอบผานเขาสูการศึกษาระดับสูง และคนที่ไมผานเขาสูตลาดแรงงาน วัตถุประสงค

ตอมาคือ การควบคุมระบบโรงเรียนผานกลไกความรับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงการประเมิน

ความสําเร็จและลมเหลวของนักเรียนในการสอบ โรงเรียนในปจจุบันจึงมีการแขงขันและ

การทดสอบสูงกวาสาขาอื่นใดในสังคม นักเรียน (ครู) ถูกกระทําเหมือนไมใชมนุษยที่มี

หลายมิติของการดํารงชีพและการเรียนรู แตกระทําเหมือนเปนสินคาในกระบวนการผลิต 

ซึ่งขึ้นกับการควบคุมคุณภาพผานการทดสอบ ดังนั้น การทดสอบจึงนํามาซึ่งความกดดัน

และความกระวนกระวายใจที่สงผลรายตอรางกายและจิตใจ” 32

  นอกจากชนชั้นน�าไทยจะมีเป้าหมาย/ปรัชญาการจัดการศึกษาท่ีเน้นระบบแพ้

คัดออกแล้ว พวกเขายังมีองค์ความรู้ที่จ�ากัดและสอนให้คนส่วนใหญ่เช่ือว่า การศึกษา คือ 

“การไปเรียนหนังสือกับผู้สอนตามหลักสูตรต่างๆ ในสถาบันการศึกษา” เพื่อให้ได้ความรู้ 

ทักษะ และประกาศนียบัตรส�าหรับไปหางานท�าได้ดีขึ้น ท�าให้คนไทยส่วนใหญ่มักไม่

สนใจท่ีจะอ่านหนังสือหรือเรียนรู้ด้วยตนเองต่อ ท้ังๆ ที่การเรียนรู้ด้วยตนเองคือวิธีการ

และกระบวนการเรียนรู้ท่ีส�าคัญท่ีสุดของมนุษย์ ซ่ึงหมายรวมถึงการรับรู้ ตีความ จดจ�า 

เชื่อมโยง รวบรวม ท�าความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวของเราเอง และ

การรู้จักประยุกต์สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาไปใช้ในการใช้ชีวิต การท�างาน การแก้ปัญหาต่างๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อตัวเราและสังคม

31วิทย์ วิศท์เวทย์ อ้างจากเอกสารกระทรวงศึกษาธิการเล่มที่ 4 แฟ้มที่ 92, 39-40 อ้างโดย อุษณีย์

 ธโนศวรรย์ และศรีชัย พรประชาธรรม “การศึกษา: มายาการความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม” ในชัยวัฒน์

 สถาอานันท์ ความรุนแรงซ่อน/หาในสังคมไทย สนพ.มติชน 2553.
32Harber, Clive Schooling or Violence How School Harm Pupils and Societies, 70 Rutledge

  Flamer 2004 อ้างไว้โดย อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เรื่องเดียวกัน
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  คนไทยส่วนใหญ่ถูกชนชั้นน�ากล่อมเกลาให้มองแบบแคบๆ ว่าความรู้คือ ข้อมูลที่

อยู่ในต�ารา ดังนั้น การจัดการศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่จึงเน้นการจัดให้ครูอาจารย์

บรรยาย ให้นักเรียนฟังในห้องเรียน และนักเรียนกลับไปอ่านสมุดจดค�าบรรยาย เอกสาร

ประกอบการสอน ต�ารา เพื่อจดจ�าไปตอบข้อสอบให้ตรงกับต�ารา ครูอาจารย์ไทย

ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในแนวนี้ (ฟังบรรยาย-ท่องจ�า-สอบ) มาก่อน และมีความเป็น

นักวิชาการ นักอ่าน นักวิจัยน้อย พวกเขาจึงถนัดในการบรรยายตามต�ารา ตามหลักสูตร

ให้นักเรียนท่องจ�าไปสอบ ตามที่พวกเขาเองได้รับการศึกษาวิธีนี้มา การจัดการศึกษาที่ครู

อาจารย์ไทยส่วนใหญ่ท�าอยู่จึงเป็นการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่ล้าหลัง ผู้เรียนไม่ได้รับ

การพัฒนาศักยภาพสมองในการเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้เป็น

  การจัดการศึกษาไทยยังมีแนวคิดแบบจารีตนิยม คิดว่าจะสามารถสอนให้ผู้เรียน

เป็นคนดีได้ด้วยการสั่งสอนอบรมให้เชื่อฟังโดยใช้วิธีลงโทษ ขาดความเข้าใจเรื่องจิตวิทยา

เรียนรู้ของคน การสอนให้ท่องจ�า เชื่อฟัง กฎเกณฑ์ ระเบียบประเพณีต่างๆ เป็นการมุ่ง

ยัดเยียดให้ผู้เรียนเชื่อตาม โดยไม่ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และไม่ได้ฝึกฝนผู้เรียน

เกิดจิตส�านึกที่จะเรียนรู้เรื่องวินัย จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ด้วยตัวของเขาเอง ในฐานะที่เป็น

สิ่งที่มีเหตุผล มีประโยชน์ทั้งส�าหรับตัวเขา ชุมชน และประเทศ 

  เป้าหมายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในยุคปัจจุบันอ้างว่า มุ่งสอนให้

ผู้เรียนเก่ง ดี มีความสุข มีความรู้/ทักษะที่จะใช้ประโยชน์ได้ และเป็นพลเมืองดี แต่เป็น

การเขียนเป้าหมายแบบกว้างๆ ครอบจักรวาล ไม่ได้เน้นล�าดับความส�าคัญและไม่มีการ

วางแผนก�าหนดนโยบาย มาตรการ ดัชนีชี้วัด การประเมินผลว่าจะบรรลุเป้าหมายได้

มากน้อยแค่ไหน อย่างไร เหมือนกับจะสรุปอย่างง่ายๆ ว่า ถ้าจัดการสอนการเรียนไปตาม

หลักสูตรและแนวทางการบริหารต่างๆ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว จะบรรลุเป้าหมายกว้างๆ 

เหล่านั้นได้เอง ซึ่งต่างจากประเทศที่ประสบความส�าเร็จในการปฏิรูปการศึกษา เขาจะก�าหนด

อุดมการณ์ เป้าหมาย ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนกว่า 

  ทั้งอุดมการณ์ เป้าหมาย การศึกษาไทยในทางปฏิบัติแล้วยังมีลักษณะจารีตนิยม

อนุรักษ์มากกว่าเสรีนิยม และมุ่งท�าแค่ผลิตคนมีความรู้ ทักษะ จ�านวนหนึ่งให้ไปท�างาน

รับใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19-20 ได้ ในระดับหน่ึง

เท่านั้น 

  เป้าหมายการศึกษาในโลกสมัยใหม่ ต้องก้าวไกลกว่าแค่พัฒนาความฉลาดทาง

ปัญญา คือต้องพัฒนาความฉลาดหรือความสามารถของผู้เรียน 3 ด้านใหญ่ไปพร้อมกัน 
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คือ ความฉลาดทางปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความฉลาดทางสังคม (SQ)33 

ควบคู่กันไป ไม่ควรเน้นแค่การพัฒนาความรู้เชิงวิชาการและความรู้ทักษะเชิงวิชาชีพเพื่อ

การสอบแข่งขันท่ีมักเน้นการวัดเฉพาะเรื่องน้ีเท่านั้น เพราะการผลิตผู้ส�าเร็จการศึกษาที่

เก่งแต่เอาแต่ใจตัวเอง เห็นแก่ตัว ทุจริตฉ้อฉล ยิ่งเป็นภัยต่อสังคมหนักเข้าไปอีก

  ขณะที่คนที่ความฉลาดทางอารมณ์จะประสบความส�าเร็จในทางการงานและ

ชีวิตส่วนตัวได้มากกว่า และคนที่มีความฉลาดทางสังคมจะร่วมมือและช่วยเหลือองค์กร

ชุมชน สังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ดีกว่า และช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโต

อย่างเข้มแข็งได้มาก

  ปัญหาที่ส�าคัญที่สุดของระบบการศึกษาของไทยคือ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ส่วนใหญ่

ได้รับการฝึกอบรมมาแบบล้าหลังทั้งเรื่องอุดมการณ์และแนวทางการศึกษาเรียนรู้ มีกรอบ

คิดแบบจารีตนิยม (CONSERVATIVE) มุ่งรักษาสถานะภาพเดิมที่พวกตนเคยชินและได้

รับประโยชน์ เน้นเรื่องการเชื่อฟัง การเคารพค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม และ

สอนความรู้สามัญ และทางอาชีพ ที่เน้นการท่องจ�าและวัดผลในเรื่องเนื้อหา ไม่ได้ฝึกการ

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ขาดความเข้าใจและละเลยการพัฒนา

ความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางสังคมของผู้เรียน ท�าให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมยอม

จ�านน นั่งเรียนเงียบๆ เชื่อตามๆ กัน ไม่คิด ไม่ซักถาม โต้แย้ง ไม่ได้แสดงออกความเป็นตัว

ของตัวเองหรือคิดสร้างสรรค์ ซึ่งต่างจากประเทศ เช่น ไต้หวัน ญี่ปุ่น ซึ่งตระหนักว่าการ

พัฒนาให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเองกล้าคิดแตกต่างเป็นปัจจัยส�าคัญ

ในการสร้างผู้ประกอบการและนวัตกรรม34

  การมุ่งสอนความรู้สามัญและเชิงวิชาชีพแบบที่ครูใช้อ�านาจ ต�ารา ความเชื่อของ

ตนเป็นศูนย์กลาง ใช้วิธีบรรยายและการสอบแบบให้ผู้เรียนท่องจ�าความรู้ส�าเร็จรูปเพื่อ

การสอบเอาคะแนน มากกว่าการฝึกให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้เป็น 

ท�าให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาทุกระดับ รวมท้ังระดับอุดมศึกษาของไทยส่วนใหญ่คิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ไม่เป็น มีปัญหาทางด้านอารมณ์และทางสังคม และมีส่วนเพิ่มปัญหาความ

ขัดแย้งในครอบครัว องค์กรและชุมชนอยู่โดยทั่วไป 

33ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง พัฒนาการอารมณ์อย่างมีวุฒิภาวะปรับตัวเข้ากับสถานะการณ์และคน

 อื่นๆ ได้ดี แก้ปัญหาทางอารมณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ ความฉลาดทางสังคม หมายถึง การเข้าใจว่าคนเรา

 แต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน รู้จักสื่อสารติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นในทางบวก  

 อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กรและสังคมเพื่อส่วนรวม
34Maxwell, Daniel and Peerasit Kamnuansilpa No Place for Timidity in Education Reform

 Bangkok Post: Opinion 23 July 2015 www.bangkokpost.com/opinion
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  การท่ีประเทศไทยยังคงมีปัญหาความขัดแย้งและความด้อยพัฒนาท้ังทางการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคมในระดับที่รุนแรง ส่วนหนึ่งเพราะการบริหารจัดการการศึกษาของไทย

ผลิตได้แต่ผู้ส�าเร็จการศึกษาชนิดที่มีความรู้/ทักษะท่ีพอจะไปท�างานการผลิตในระบบ

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่พึ่งเครื่องจักรกลมากได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้พัฒนา

เป็นพลเมืองที่ฉลาดทั้ง 3 ด้าน และมีวุฒิภาวะเป็นพลเมืองที่คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลตาม

หลกัวทิยาศาสตร์ มวีนัิยความรบัผดิชอบสงูในระดับเดียวกบัประเทศพฒันาอตุสาหกรรม

และประเทศตลาดเกิดใหม่ที่เน้นการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาพลเมืองให้มีคุณภาพ/

ประสิทธิภาพ35

4.3 การจัดการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

  รายงานผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่

ศตวรรษที่ 21 โดยคณะนักวิจัยจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ได้แสดงความคิดเห็นท่ีมีประเด็นส�าคัญ ที่ผู้วิจัยขอเลือกมาเสนอไว้ในท่ีนี้

คือ36

  ประเด็นปัญหาภายในประเทศที่ส�าคัญของไทย คือ เรื่องความเหลื่อมล�้า กับดัก

ประเทศรายได้ปานกลาง วิกฤตด้านความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงทางครัวเรือน 

  ผลการศึกษาวิเคราะห์ระบบการศึกษาไทยของคณะนักวิจัยชุดนี้พบข้อจ�ากัดหลักใน 

5 ด้าน คือ

  1) ความไม่ตรงประเด็น (Irrelevancy) การศึกษาไม่ได้สร้างคนที่มีคุณลักษณะที่

สามารถตอบสนองกับชุดความท้าทายใหม่ได้ เช่น การที่ประชากรวัยเรียนขาดทักษะชีวิต 

ทักษะการท�างานร่วมกัน และการจัดการความขัดแย้ง หลักสูตรขาดการค�านึงถึงภูมิปัญญา

ท้องถิ่น การเรียนการสอนไม่ได้เสริมให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผู้ส�าเร็จการศึกษามี

อัตราการว่างงานสูง ในขณะที่บางสาขาอาชีพมีการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สายงานวิชาชีพที่ใช้เป็นฐานของเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) เช่น 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science, Technology, Innovation: 

STI) ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ไทยจะใช้ก้าวผ่านกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้

35วิทยากร เชียงกูล จะเลือกการปฏิวัติทางการศึกษาหรือจะเลือกความพินาศ นสธ. และ สสส. 2553
36ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาการศึกษา

 ไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 สกศ. มิถุนายน 2557
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  2) การด้อยคุณภาพ (Low Quality) ผลสัมฤทธิ์การศึกษาของผู้เรียนต�่า เช่น ผล

คะแนนเฉลี่ยในการสอบ PISA ของนักเรียนไทยต�่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ การที่คะแนน

การทดสอบภายในประเทศเองมีแนวโน้มต�่าลงเรื่อยๆ ตลอดจนผลส�ารวจผู้ว่าจ้างผู้จบ

การศึกษาใหม่ที่ระบุว่าผู้จบการศึกษาใหม่ยังขาดสมรรถภาพในการท�างาน

  3) ข้อจ�ากัดด้านการเข้าถึงและการขาดความเท่าเทียม (Inaccessibility and Inequity)

การเข้าไม่ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของคนส่วนใหญ่ และความแตกต่างของคุณภาพการ

ศึกษาในแต่ละพื้นที่ เช่น คะแนน PISA โดยเฉลี่ยของนักเรียนกรุงเทพมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยนานาชาติ ในขณะที่พื้นที่อื่นส่วนใหญ่สอบได้คะแนนต�่ามาก หรือการที่อัตราการ

เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษามีแนวโน้มต�่าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประชาชนกลุ่มที่มีฐานะไม่ดี 

  4) การขาดประสิทธิภาพ (Inefficiency) การที่การจัดสรรทรัพยากรกับกระบวนการ

ส่งเสริมการเรียนการสอนที่สร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไม่สอดคล้องกัน เช่น การมี

สัดส่วนงบประมาณการศึกษาสูงแต่ผลสัมฤทธ์ิต�่า การก�าหนดงบประมาณโรงเรียน

ตามปริมาณนักเรียน การใช้เกณฑ์วิชาการมาให้ตอบแทนครูมากกว่าคุณภาพการสอน 

นอกจากนั้นระบบผลตอบแทนครูไม่ได้อิงกับผลงานที่เป็นผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนหรือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง รวมไปถึงการที่ผู้เรียนใช้เวลาในห้องเรียนมาก

แต่ผลสัมฤทธิ์ต�่า เป็นต้น

  5) การขาดการพัฒนาในลักษณะองค์รวม กรอบการพัฒนาประเทศยังมีความ

แยกส่วน ขาดการเชื่อมต่อเชิงนโยบายการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ

การพัฒนาก�าลังคน การพัฒนาเศรษฐกิจไปจนถึงการพัฒนามนุษย์และสังคมในมิติต่างๆ 

อย่างเป็นองค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจ�ากัดในการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล

ในทางรูปธรรม

  นอกจากนั้น หากพิจารณาไปถึงต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาไทย 

หรือรากของปัญหาที่อาจส่งผลให้การพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของประเทศไทย

ยังไม่เป็นไปตามวิถีทางที่พึงประสงค์ สรุปได้ 4 ประการที่ส�าคัญ ได้แก่

  1) แนวคิดของการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21 เป็นแนวคิดการเรียนรู้ใหม่ที่เปลี่ยน

ไปจากเดิม

 - กล่าวคือ การศึกษาไทยไม่ท�าให้เด็กเรียนแล้วเกิดการรู้จริง เพราะเมื่อเรียน

แล้วต้องมีพื้นฐานไปต่อความรู้ใหม่ แต่ถ้าพื้นฐานความรู้เดิมไม่แน่นก็ไม่สามารถไปต่อ

ความรู้ใหม่ได้ ดังนั้น แนวคิดการเรียนรู้ต้องก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้ทักษะเพื่อ

การด�ารงชีวิตในศตวรรษใหม่ ดังนั้นการศึกษาสมัยใหม่ต้องเล็งเป้าหมายเลยจากเน้ือหา

วิชาไปสู่การพัฒนาทักษะ น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนรู้
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 - การปฏิรูปการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งมีครูเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อน

การปฏิรูปการศึกษาให้เกิดขึ้นได้จริง หากได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ทั้งครูและผู้เรียน

สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียนให้มีความหมายเช่ือมโยง

สู่ชีวิตจริง รวมทั้งสามารถพัฒนาทักษะที่หลากหลายของผู้เรียนมิใช่เพียงเพื่อสอบ แต่เป็น

การเรียนรู้เพื่อเผชิญความเปลี่ยนแปลง

 - แนวคิดการเรียนรูสําหรับครู คือ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นเด็กเป็น

ศูนย์กลาง เน้นค�าถามและปัญหา ครูต้องฝึกเป็นนักตั้งค�าถามและนักตั้งปัญหาเพื่อสร้าง

บรรยากาศของการเรียนรู้

 - การแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู คือ การตั้งค�าถามมากกว่าการค้นหา

ค�าตอบ การต่อยอดความรู้แบบไม่ใช่ไปสู่ยอดความรู้ แต่ต้องเป็นลักษณะของการแตกขยาย

ความรู้พื้นท่ีในการลองผิดลองถูก สามารถคิดนอกกรอบได้โดยต้องมีความรู้ในกรอบ

เสียก่อน เพราะทักษะของการเรียนรู้ คือกระบวนการเรียนรู้ที่กล้าลองผิดลองถูก โดยผ่าน

การเรียนรู้ได้หลายช่องทาง

 - คุณลักษณะของผูเรียนท่ีพึงประสงค การเรียนรู้สู่คุณธรรม ความดีงาม

เห็นแก่ส่วนรวม การสร้างคุณสมบัติ สร้างความเป็นคน ท�างานหนัก สู้งาน การเรียน

ตลอดชีวิต การสนใจพัฒนาสังคม ทั้งครอบครัวและโรงเรียนจะต้องให้ความส�าคัญและ

ความเอาใจใส่ในการปลูกฝังสิ่งดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้จริง 

  2) แนวทางการบริหารจัดการด้านการศึกษา (Education Management)

  รากปัญหาคือ วัฒนธรรมองค์กรราชการรวมศูนย์ และจัดการแบบควบคุมและ

สั่งการ (Command & Control) เป็นวิธีการหรือยุทธศาสตร์ที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนา

องค์กรที่สามารถเรียนรู้ ระบบนี้ไม่สอดรับกับระบบการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการต้อง

ปรับเปลี่ยน ปฏิรูปให้เป็นองค์กรที่สามารถเรียนรู้ (Learning Organization) และผู้บริหาร 

ครูอาจารย์ เป็นบุคลากรท่ีสามารถเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง พร้อมไปกับการเสริมสร้าง

ศักยภาพ (Empowerment) ให้โรงเรียนและครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้อิสระภาพ

สถาบันการศึกษาภายใต้เงื่อนไขการรับผิดชอบ อาทิ ให้อิสระด้านการใช้งบประมาณและ

ด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน โดยที่มีการตรวจสอบอย่างมีคุณภาพ/ประสิทธิภาพ

  การบริหารจัดการการศึกษาต้องจัดการส่งเสริมผู้ปกครอง ให้เข้าใจและเข้ามา

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและให้ความส�าคัญกับการปฏิรูประบบผลิตครู 

  3) ความสุ่มเสี่ยงของปัญหาคอรัปชั่นท�าให้เกิดการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ

เพื่อการศึกษาไม่เต็มประสิทธิภาพ 

  จ�าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายมีมาตรการตรวจจับ และบทลงโทษที่รุนแรงข้ึน เพื่อ

ลดช่องว่างหรือลดโอกาสการเข้าแสวงหาผลประโยชน์ของภาคการเมืองจากวงการ
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ศึกษาทั้งด้านอ�านาจและด้านผลประโยชน์เป็นเงิน

  4) ปัญหาการประเมินผล

  ปัญหาการขาดการประเมินผลท่ีดีก่อให้เกิดความไม่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

จ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนปฏิรูปการประเมินผล ทั้งในส่วนการประเมินผลการบริหารจัดการ 

การประเมินผลงานครู ให้เป็นระบบที่มุ่งเน้นผลงาน การประเมินเพื่อเลื่อนขั้น ควรเปลี่ยน

มาเป็นระบบที่อิงผลงานและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ผลดี ในขณะที่การประเมินการเรียนรู้

ของผู้เรียน ที่เดิมน้ันอาศัยระบบประเมินแบบเน้นได้-ตก (Summative Evaluation)

เป็นหลัก ละเลยคุณค่าของการประเมินเพื่อพัฒนา (Formative Evaluation) ควรมีการปรับ

เปลี่ยนให้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา รวมการวัดอย่างอื่นที่นอกเหนือวิชาความรู้ เช่น การ

วัดความฉลาดทางอารมณ์ ทัศนคติ เป็นต้น

  นอกจากข้อจ�ากัดในเชิงระบบการพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ดังท่ีกล่าวเบื้องต้นแล้ว 

ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่างสถานภาพปัจจุบันของประเทศไทย

(As Is) และเป้าประสงค์หลักของประเทศไทยที่พึงประสงค์ (Should Be) จากการสอบถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีข้อค้นพบที่ส�าคัญดังนี้

  - เป้าหมายระดับสังคม ด้าน “สังคมที่เป็นธรรม” (Just Society) เป็นด้านที่

สถานะปัจจุบนัห่างไกลจากเป้าหมายสูงมากท่ีสุด ขณะท่ีสังคมคณุธรรมจรยิธรรม (Moral 

Society) เป็นด้านท่ีสถานะปัจจุบันห่างไกลจากเป้าหมายสูงมากรองลงมาเป็นอันดับสอง 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นจุดวิกฤตที่จ�าเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ส�าหรับด้านสังคมที่สามารถ

(Productive Society) และสังคมแห่งโอกาส (Opportunity Society) ปัจจุบันห่างไกลจาก

เป้าหมายค่อนข้างมาก

  - เป้าหมายระดับบุคคล โดยภาพรวมยังมีช่องว่าง ระหว่างระดับปัจจุบัน (As Is) 

กับเป้าหมายที่พึงประสงค์ (Should Be) ด้านที่มีช่องว่างอยู่ในระดับสูงมาก คือ “การมุ่ง

พัฒนาความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ สร้างเด็กให้เป็นคนดีของสังคม สร้างประโยชน์แก่

คนรอบข้าง ชุมชนและประเทศชาติ” และ “ด้านการส่งเสริมผู้เรียนตลอดชีวิต”

  กลุ่มจิต (Mindset) ที่เป็นจุดอ่อนที่สุดของคนไทย หรือยังคงขาดในปัจจุบันมาก

ที่สุดสูงสุด 3 อันดับแรก คือ จิตจริยธรรม การรู้ผิดชอบชั่วดี รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่

ของตนเอง (ร้อยละ 30.6) จิตสร้างสรรค์ การคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา 

(ร้อยละ 25.8) และจิตสังเคราะห์ การประมวลความรู้ ไตร่ตรองความรู้ที่ได้มาเพื่อประโยชน์

ที่ดี (ร้อยละ 22.6) ส่วนกลุ่มจิต (Mindset) ของคนไทยที่เป็นจุดแข็งที่สุดของไทย หรือเป็น

เอกลักษณ์ของคนไทย ผู้เชี่ยวชาญร้อยละ 53.2 ให้ความเห็นว่า จิตเคารพ การให้เกียรติ

ซึ่งกันและกันเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีในสังคม เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยมากที่สุด
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  กลุ่มทักษะ (Skill Set) ในเรื่องทักษะ ผู้เชี่ยวชาญร้อยละ 62.3 เห็นว่าทักษะที่มี

ช่องว่างสูงมาก นักเรียนนักศึกษาไทยคือ ทักษะกระบวนการคิดและสังเคราะห์

  ระบบเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 ที่ตั้งอยู่บนฐานความรู้สมัยใหม่ต้องการพนักงาน

ที่ความรู้และทักษะสูงขึ้น ทั้งในการท�างานผลิตและการท�างานแบบที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์

การวางแผน การออกแบบ การบริหารจัดการ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา ฯลฯ  

ใช้เทคโนโลยีระดับสูงข้ึนหรือซับซ้อนขึ้น ต้องการร่วมมือกันท�างานเป็นทีมเวิร์ค ท่ีจะ

ท�าให้เกิดประสิทธิภาพหรือผลิตภาพสูงขึ้น ทุกประเทศรวมทั้งไทย ซ่ึงค่อนข้างล้าหลัง

ในเรื่องนี้ จ�าเป็นต้องปฏิรูปการศึกษาในเชิงโครงสร้างทั้งระบบอย่างขนานใหญ่ จึงจะแก้

ปัญหาและพัฒนาตัวเอง พัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันในโลกที่มีทั้งการแข่งขันและ

การร่วมมือสูงขึ้นได้37

  นั่นก็คือการจัดการศึกษาควรมีเป้าหมายในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความคิด

ริเริ่มและความสามารถคิดได้เองอย่างอิสระของผู้เรียน มากกว่าการสอนให้จดจ�าข้อมูล

องค์ความรู้เดิมเพื่อไปสอบการลอกแบบ เลียนแบบ ท�าตาม เพราะโลกยุคศตวรรษที่ 21 มี

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องพึ่งพาความรู้เทคโนโลยีและวิธีคิดวิธีท�างานแบบสมัยใหม่

เพิ่มขึ้น มีการแข่งขันและร่วมมือกันสูง พลเมืองในศตวรรษที่ 21 ต้องมีความคิดริเริ่ม 

ความสามารถที่จะประเมินและริเริ่มส่ิงต่างๆ ได้เองอย่างอิสระ จึงจะอยู่ในโลกน้ีอย่างมี

คุณภาพชีวิตได้ 

  การจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบัน นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนความคิด

ริเริ่มที่น้อยมาก เพราะครูอาจารย์ส่วนใหญ่จะรู้จักวิธีการสอนให้นักเรียนท่องจ�าความรู้ 

และฝึกทักษะส�าเร็จรูปไปเพื่อสอบ แบบเก่า ซึ่งมักเน้นการสอบปรนัยเลือกกาข้อหนึ่งที่

จ�าได้ว่าถูกท่ีสุด ท้ังสภาพแวดล้อมของสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาด้านสื่อ

เพื่อการค้าและการส่งเสริมลัทธินิยมการบริโภคสินค้าและบริการมาก ยิ่งท�าให้นักเรียน

นักศึกษาไทยใช้เวลาชมรายการบันเทิงจากโทรทัศน์ ฟังเพลง เล่นคอมพิวเตอร์แบบ

หาความส�าราญไร้สาระหรือเล่นแข่งขันท�าลายล้าง ฯลฯ มากขึ้น และรู้จักการใช้เวลาอ่าน

หนังสือดีและฝึกฝนเรื่องความคิดริเริ่มน้อยลง รวมท้ังไม่มีสมาธิในการเพ่งความสนใจ

เรื่องที่การเรียนในชั้นเรียน

  การจัดการศึกษาแบบใหม่ ควรสนใจพัฒนาความฉลาดหลายด้านส่งเสริมให้ผู้เรียน

เลือกท่ีจะเล่นกีฬา ดนตรี ท�างานศิลปะ อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ท�ากิจกรรมร่วมกับ

เพื่อนๆ ท่ีเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมความคิดริเริ่ม พัฒนาสุขภาพท้ังกายและสุขภาพใจ

37ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตติกฤษ์ แปล

 ส�านักพิมพ์ Openworlds 2554
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ความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดทางสังคมได้เพิ่มขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักลดเวลา

ค่อนข้างมากไปกับส่ือ (รวมท้ังคอมพิวเตอร์) เพื่อความบันเทิง ที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่อง

ความต้องการส่วนตัว การบริโภค การฟังเพลง การแข่งขัน การพนัน และการท�ากิจกรรม

รุนแรงต่างๆ อย่างที่เด็กและเยาวชนไทยจ�านวนมากนิยมท�าอยู่ 

  การจัดการศึกษาแบบใหม่ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเวลาและสถานท่ีที่จะเล่นอย่าง

สร้างสรรค์ และท�าให้ผู้เรียนเกิดความรักในการอ่านและเรียนรู้ด้วยตนเองไปตลอดชีวิต 

การจัดให้มีการสอนที่ดี การชี้แนะที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อม สนุกกับการเรียนรู้ และ

การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจจากภายในตัวเองที่อยากจะเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น นักวิชาการยืนยันว่าสมองของ

คนเราโดยเฉพาะสมองของเด็กและเยาวชนมีศักยภาพในการที่เรียนรู้จากสภาพแวดล้อม

ต่างๆ อยู่แล้ว ถ้าเราส่งเสริมให้คนมีแรงจูงใจอยากอ่าน อยากเรียนรู้และมีโอกาสได้เรียนรู้

ส่ิงท่ีเขาอยากรู้การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้สอดคล้องกับวิธีการท�างานของ

สมอง สมองของพวกเขาจะท�างานเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น38 

  องค์กรยูเนสโกได้สรุปภาพรวมของการเรียนรู ้ความรู ้และทักษะส�าหรับโลก

ศตวรรษที่ 21 ว่าต้องสร้างทั้งชั้นเรียนและสภาพแวดล้อมทางการศึกษาอื่นๆ ที่สนับสนุน

พัฒนาความรู้ในเรื่องหลักๆ รวมทั้งความรู้แบบใช้งานได้เรื่องสื่อใหม่ๆ การคิดอย่างวิพากษ์

และอย่างเป็นระบบ ทักษะในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นและในการก�ากับดูแลตนเอง ภาคี

เพื่อทักษะในศตวรรษท่ี 21 เสนอว่า วิชาหลักท่ีส�าคัญคือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สิทธิหน้าที่พลเมือง แนวเรื่องที่ควรเรียนรู้คือ ความตระหนักใน

เรื่องปัญหาของโลก ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่พลเมือง สุขภาพ ส่ิงแวดล้อม การเงิน 

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการที่ใช้งานได้ 

  ทักษะท่ีพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ควรเรียนรู้คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

เช่น การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างวิพากษ์และการแก้ปัญหา การติดต่อ

ส่ือสารและการร่วมมือ ทักษะด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและส่ือ เช่น ความรู้เรื่อง

เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและส่ือท่ีใช้งานได้ ทักษะชีวิตและการท�างาน เช่น การรู้จัก

ยืดหยุ่นพลิกแพลงและปรับตัวได้ดี การรู้จักคิดริเริ่มและก�ากับตนเองได้ ทักษะทางสังคม

และการเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย ผลิตภาพและการรับผิดชอบให้ตรวจสอบได้

38หนังสือที่กล่าวถึงการเรียนให้สอดคล้องกับการท�างานของสมอง (Brain Based Learning) ที่เป็นภาษา

 ไทย มีอาทิเช่น วิทยากร เชียงกูล เรียนลึก เรียนไว ใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันวิทยาการเรียน 

 รู้ (สวธ. 2547) นายแพทย์อัครภูมิ จารุภากร, พรพิไล เลิศวิชา สมอง เรียนรู้ สถาบันวิทยาการเรียนรู้   

 (สวธ.  2550)
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(Productivity, Accountability) ภาวะการน�าและความรับผิดชอบ วิธีเรียนเพื่อให้ได้มา

ซึ่งความรู้และทักษะดังกล่าว คือการเรียนเป็นกลุ่ม (Group Learning) หรือการท�าโครงการ

ที่มีแนวคิดเป็นชุด (Thematic Projects) ซึ่งเกี่ยวข้องการท�างานแบบร่วมมือกันที่มีฐานอยู่

บนการค้นหาและมุ่งตอบประเด็นและค�าถามของโลกที่เป็นจริง39

 

4.4 ทักษะ ความรู้ คนแบบไหน ที่สังคมในศตวรรษที่ 21 ต้องการ

  กล่าวโดยสรุป ความรู้ ทักษะ อุปนิสัย ที่ควรพัฒนาพลเมืองให้เหมาะสมที่จะอยู่

ในโลกศตวรรษที่ 21 ได้คือ

  1. การมีความรู้พื้นฐานที่จ�าเป็นในการเรียนรู้ต่อด้วยตนเอง อ่าน เขียน เลขคณิต 

คอมพิวเตอร์ เศรษฐกิจสังคม จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม รู้จักวิธีการเรียนรู้ คิด

วิเคราะห์เป็น รู้จักวิธีการค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ มีจิตใจใฝ่รู้ ชอบอ่าน ค้นคว้า 

อยากพิสูจน์ อยากทดลอง 

  2. คิดอย่างวิพากษ์วิจารณ์ คิดอย่างเป็นระบบ รู้จักต้ังค�าถามท่ีถูกต้อง เพื่อท่ีจะ

ก้าวไปขั้นต่อไปได้ มีทักษะในการแก้ไขปัญหา เรื่องการท่องจ�าความรู้ จ�าเป็นแค่บางเรื่อง 

ในยุคนี้เราสามารถค้นหาข้อมูลความรู้ได้ง่ายกว่ายุคก่อนมาก ที่ส�าคัญกว่าคือ จะรู้จักเลือก

จับประเด็นตีความข้อมูลความรู้เพื่อเอาไปประยุกต์ใช้งานในโลกจริงได้อย่างไร

  3. มีความคิดประดิษฐ์ สร้างสรรค์ มีจินตนาการ เปิดใจกว้าง คิดนอกกรอบ

  4. รู้จักตนเอง รู้จักดูแลพัฒนาตนเอง ทั้งในเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจ และใน

แง่การมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆ ในสังคม รู้จักพัฒนาวินัยในตนเอง พัฒนาภาวะผู้น�า

  5. รู้จักการร่วมมือ การท�างานเป็นทีมได้ดี รู้จักรับฟัง สื่อสาร ใจกว้าง มีวุฒิภาวะ 

ในการติดต่อกับคนอ่ืน เพื่อท่ีจะท�างานเป็นกลุ่ม องค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

(รวมทั้งพัฒนาตัวเราเองได้มากขึ้น) รู้จักการบริหารจัดการความขัดแย้ง การต่อรองอย่าง

สร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวมในระยะยาว 

  6. รู ้จักชุมชน ประเทศ และโลก มีจิตส�านึกเป็นพลเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตย

รับผิดชอบ ใจกว้าง ให้เกียรติผู้อื่น เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม เข้าใจถึงความ

เป็นของการร่วมมือ พึ่งพาอาศัยกัน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม รวมทั้งเรื่องการอนุรักษ์

และฟนฟูธรรมชาติหรือระบบนิเวศ 

  7. การมีความซ่ือตรง เป็นตัวของตัวเอง อย่างเข้าใจโลกที่เป็นจริงว่าเรื่องความ

39USESCO Education Quality Frame Work อ้างไว้ใน Joint OECD-UNESCO Review of The

 Education in Thailand 2015.
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เป็นธรรมและจริยธรรมส�าคัญจ�าเป็นส�าหรับส่วนรวม เพราะถ้าส่วนรวมดี มีสุข เราแต่ละ

คนถึงจะอยู่ดี มีสุข ได้อย่างแท้จริง

4.5 แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไทยให้ก้าวทันในโลกในศตวรรษที่ 21 

  การจะสร้างพลเมืองที่มีความคิดอ่าน อุปนิสัยใจคอ ทักษะ และความรู้แบบใหม่

ที่จะใช้งานในโลกศตวรรษที่ 21 ได้ดี เรื่องที่ส�าคัญคือ ต้องเปลี่ยนแปลงครู อาจารย์ การ

บริหารจัดการ หลักสูตร วิธีการเรียน การสอน การวัดผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการผลิต

คนที่มีความรู้ ทักษะ ชนิดท่ีเป็นท่ีต้องการในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงแตกต่างไปจากศตวรรษ

ก่อนหน้านั้น

  ต้องปฏิรูปครู อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ ทักษะ คุณสมบัติ แบบใหม่ก่อน พวกเขา

จึงจะสามารถสอนแบบใหม่ได้ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนแปลง

อย่างพลิกโฉม จากการที่ครูสอนแบบบรรยายให้นักเรียนจ�าประมวลความรู้ เป็นการเรียนรู้

แบบสัมมนา ทดลองท�าโครงการ ท�าวิจัย ท�าความเข้าใจปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา ที่

ผู้เรียนจะต้องอ่าน ค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น ครูเปลี่ยนจากผู้บรรยายเป็นโค้ช เป็น

ผู้เอื้ออ�านวยให้เกิดการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนต้องฝึกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้เป็น 

ฝึกภาคปฏิบัติ วิจัย ท�าโครงการแก้ปัญหา การฝึกท�างานเป็นทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกัน

และกัน

  การประเมินผลต้องเปลี่ยนตามให้สอดคล้องกับหลักสูตร และวิธีการสอนการ

เรียนแบบใหม่ด้วย ผู้เรียนควรประเมินตนเองได้ เพื่อนควรช่วยกันประเมินได้ ครูช่วยกัน

ประเมินนักเรียนในโรงเรียนของตน ในชั้นประถม มัธยม ครูประจ�าช้ันควรติดตามเด็ก

กลุ่มเดิมท่ีเลื่อนชั้นไปอย่างต่อเนื่อง ครูผู้นั้นจะได้รู้พัฒนาการความก้าวหน้าของผู้เรียน

ราว 30 คนได้อย่างใกล้ชิด แทนการสอนแต่วิชาการและสอบแบบมาตรฐานที่เน้นการ

วัดว่าใครเก่งกว่าใคร แค่ไหน ควรสอบหรือประเมินผลโดยครูในโรงเรียนเองแบบวัดความ

ก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคนเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นแค่ไหนอย่างไร เพื่อที่จะหาทางช่วยให้

พวกเขาได้เรียนรู้ได้ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องเร่งรัดพัฒนาครูอาจารย์ไทยให้มีความรู้ทักษะเรื่อง

การประเมินผล ซึ่งนักการศึกษาต่างประเทศมองว่าครูอาจารย์ไทยมีความรู้เรื่องนี้น้อยมาก40

  หลักสูตรวิชาพื้นฐานที่ส�าคัญ เช่น การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ต้ังแต่

ชั้นประถมควรปรับให้เน้นการเข้าใจประเด็นส�าคัญเพื่อไปใช้งานในโลกจริงต่อไปได้

40Joint OECD-UNESCO Review or The Education System of Thailand 2015
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ตามแนวคิดโครงการ PISA ของ OECD หลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมปลายถึง

มหาวิทยาลัย ควรรวมสาขาวิชาปรัชญา ประวัติศาสตร์ การบริหารจัดการ การเมือง 

สังคมวิทยาแนววิพากษ์ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม เข้าใจ

บริบทสังคมจริง โดยศึกษาสังคมไทยในระบบโลกทั้งมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

ระบบนิเวศ (รวมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) อย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้

เข้าใจมิติทั้ง 4 ด้านของสังคมอย่างเป็นองค์รวมเพิ่มขึ้น แทนที่จะเรียนแต่ละวิชาแบบแยก

เป็นส่วนๆ อย่างกลไก ซึ่งท�าให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นวิธีแก้ปัญหาได้เพียงบางส่วน แต่ไม่

เห็นภาพใหญ่ทั้งระบบ

  การศึกษาต้องรวมถึงการสัมผัส สังเกต วิจัย เรียนรู้กรณีศึกษาท้องถิ่นและ

ประเทศไทยในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจสังคมโลก เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ

ทั้งภาพย่อย ภาพใหญ่ อย่างเชื่อมโยงเป็นองค์รวม ท้ังผู้เรียนและครูอาจารย์ต้องศึกษา

วิเคราะห์จากปัญหาต่างๆ ในสังคมจริง ระดับสังคมหมู่บ้าน อ�าเภอ จังหวัด โรงเรียน 

มหาวิทยาลัย อย่างเข้าใจความเชื่อมโยงกับปัญหาระดับประเทศ ระดับโลก 

  การสอนแบบเน้นการจดจ�าข้อมูลแบบยุคก่อนจ�าเป็นลดลง เพราะในยุคนี้ผู้เรียน

สามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ค้นหา เช่น Google และเว็บไซต์ค้นหาอื่นๆ ได้ไม่ยาก 

เรื่องที่ยากกว่าคือการสอนให้ผู้เรียนรักในเรื่องการอ่าน การค้นคว้าหาความรู้ รู้ว่าจะค้นหา

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องน่าเชื่อถือและรู้จักการประเมิน ตีความ วิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ประโยชน์

ได้อย่างไร ปัจจุบันถึงประเทศไทยจะมีสถิติการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่อนข้างสูงโดย

เฉพาะในหมู่เด็กและเยาวชน แต่ส่วนใหญ่ยังใช้เพื่อเรื่องการสื่อสารส่วนตัวและเรื่องความ

บันเทิงมากกว่าเรื่องการหาความรู้ 

  แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีส�าคัญที่สุด คือ การท�าให้เด็ก เยาวชน พลเมือง 

สนใจการอ่าน การค้นคว้าเรียนรู้ และรู้จักวิธีการค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลศึกษาด้วย

ตนเองได้เพิ่มขึ้น รู้จักคัดเลือก ประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ความรู้ ความ

เข้าใจที่เราสามารถอธิบาย ถ่ายโอนใช้งานได้ เป้าหมายของการเรียนรู้ นอกจากเพื่อจะช่วย

ให้ผู้เรียนเข้าใจปัญหาต่างๆ ในโลกสมัยใหม่แล้ว ผู้เรียนควรได้เรียนรู้จักวิธีวิเคราะห์ว่า

อะไรคือปัญหาและคิดหาวิธีแก้ปัญหา และการมีส่วนร่วมสร้างสังคมให้ดีขึ้นด้วย 

  การส่งเสริมให้ผู้เรียนเน้นการเรียนรู้แบบเพื่อแก้ปัญหา (Problem Based Learning) 

ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรศึกษาท�าความเข้าใจด้วยว่าปัญหาต่างๆ ในสังคมนั้นมีทั้ง 1) ปัญหา

เชิงเทคนิคที่มักเห็นได้ชัด ซึ่งแก้ได้ด้วยการลงทุน และการบริหารจัดการ และ 2) ปัญหา

เชิงโครงสร้างที่ทางเศรษฐกิจ การเมือง ที่ต้องการการวิเคราะห์ภาพรวมอย่างวิพากษ์ คิด

และท�าเชิงปฏิรูปโครงสร้างอย่างจริงจัง จึงจะแก้ปัญหา/พัฒนาประเทศอย่างได้ผล 
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  เรื่องที่กล่าวมาทั้งหมด มีองค์ความรู้อยู่ในโลกนี้รวมทั้งในประเทศไทยด้วย มากพอ

ที่เราจะศึกษาค้นคว้า แปล ดัดแปลงจากต่างประเทศ และเรียนรู้จากครู อาจารย์ นักวิชาการ

ไทยที่เก่งๆ จากงานวิจัยและหนังสือต่างๆ ได้ประเด็นส�าคัญคือ ต้องฝึกฝนให้ผู้เรียนเป็น

คนรักการอ่าน รักการเรียนรู้แบบนักวิชาการที่สนใจค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยปัญหาและ

หาทางออกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ มีเหตุผล มีหลักฐานพยาน มีการทดลองยืนยันได้ โดย

จะต้องปฏิรูปเริ่มต้นจากการฝึกผู้ท่ีจะไปท�าหน้าที่ครูอาจารย์ท่ีมีคุณภาพสูงพอท่ีจะเป็น

ผู้น�าและถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้ 
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  บทนี้เสนอเรื่องการปฏิรูปครูอาจารย์และผู้บริหารการศึกษา ผู้มีบทบาทส�าคัญที่สุด 

ในกระบวนการจัดท�าหลักสูตร การสอน และการวัดผล รวมทั้งการวิจัยและการเผยแพร่

ความรู้งานวิจัยและงานวิเคราะห์เชิงนโยบายเรื่องการศึกษาส่วนใหญ่สรุปคล้ายกันว่า 

ปัจจัยส�าคัญของการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในการทดสอบนักเรียนนานาชาติของ

โครงการ PISA ของ OECD และการทดสอบของโครงการอื่นๆ คือ การยกระดับคุณภาพ

ของครูอาจารย์ และผู้บริหารสถาบันการศึกษา ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของประเทศ 

ฟินด์แลนด์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ฯลฯ การที่ไทยยังจัดการศึกษาได้ไม่ดีมากพอ หรือยังไม่

สามารถปฏิรูปการศึกษา อย่างได้ผลจริงในระดับทั้งประเทศ เพราะเราไม่ได้ปฏิรูปหรือ

พัฒนาครู อาจารย์ และผู้บริหารการศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างแท้จริง  

5.1 สถานการณ์และปัญหาของครูอาจารย์ไทย

  การจัดการศึกษาไทยเติบโตเชิงปริมาณไปตามการขยายตัวของระบบราชการ41 

และนโยบายของนักการเมือง ซ่ึงต้องการเพิ่มสถานศึกษาและจ�านวนนักเรียนนักศึกษา

เพื่อผลงานและผลประโยชน์ของพวกตน รวมทั้งเกิดจากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยมท่ีเน้นการแข่งขันตามกลไกตลาด โรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงขยายตัวมากจนหลาย

โรงเรียนมีขนาดใหญ่เกินไป (เช่น มีนักเรียน 3,000-5,000 คน) ที่จะจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพได้อย่างทั่วถึง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยเติบโตแบบทวีคูณ ถ้ามี

ครู อาจารย์ สาขาไหนอยู่มากหรือรับเพิ่มได้ไม่ยาก เช่น สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

ครุศาสตร์ ซึ่งลงทุนไม่มากเพราะเน้นการบรรยายเป็นหลัก ก็จะเปิดคณะสาขาวิชา และ

หรือรับนักศึกษาในสาขาเพิ่มได้มาก และผลิตบัณฑิตโดยรวมทั้งประเทศได้มากจนล้น

41ก�าลังคนที่ท�างานให้รัฐเพิ่มขึ้นเกือบ 50% ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ที่ราว 2.2 ล้านคน ทั้งๆ ที่มี 

 นโยบายปรับลดก�าลงัข้าราชการประจ�ามาต้ังแต่ราว 10 ปีทีแ่ล้ว แต่หน่วยงานราชการใช้วธีิจ้างลกูจ้างรฐั

 และพนักงานรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 6 เท่า งบเงินเดือน, ค่าตอบแทนของบุคลากรในภาครัฐของไทย 

 อยู่ที่ 7% ของ GDP ของประเทศ สูงกว่ามาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศส่วนใหญ่ในเอเชีย 

  มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา ข้อเท็จจริง 10 ปี ระบบราชการไทย www.thailandfuturefounda- 

 tion.org
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และว่างงานมาก เม่ือเทียบกับสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่ต้องลงทุนเรื่องอาจารย์ 

เครื่องไม้เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ สูงกว่า สภาพเช่นนี้สะท้อนรัฐบาลไม่ได้มี

การวางแผนระยะยาวและหรือเข้ามาดูแลท�าให้เกิดความสมดุลโดยการลดปริมาณการผลิต

บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ลง และเพิ่มการลงทุนส่งเสริมการศึกษาด้านสาขา

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ประเทศยังขาดแคลน 

  5.1.1 ปริมาณและคุณภาพของครู 

  การท่ีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ขยายตัวมากในรอบ 20-30 ปีที่ผ่านมา และ

ปัจจุบันมีภาควิชา คณะ ที่ผลิตครูถึง 103 แห่ง ท�าให้นิสิต นักศึกษา และบัณฑิต คณะเหล่านี้

กล่าวโดยรวมหรือโดยเฉลี่ยเริ่มมีคุณภาพลดลงเมื่อเทียบกับสาขาอื่น เช่น แพทย์ วิศวกร 

คอมพิวเตอร์ สถาปนิก บัญชี เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ที่คนยังจบมาน้อยกว่า ตลาดแรงงานให้

ค่าตอบแทนสูง ซึ่งต่างจากประเทศอย่างฟินด์แลนด์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ที่มีคณะครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์น้อยแห่ง และคัดเลือกคนเก่งๆ จ�านวนน้อยเข้ามาเรียน นักเรียนชั้นมัธยมปลาย

ที่สอบแข่งขันเพื่อเข้าคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ได้ในประเทศเหล่านี้คือคนที่มีคะแนน

สูงระดับ 5-10% แรกของนักเรียนทั้งหมด ขณะที่ไทยผลิตบัณฑิตครูออกมามากเกิน ดังจะ

เห็นได้จากการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภาในปี 2554 มีเกือบ 9 แสนคน

โดยที่ผู้ได้ใบอนุญาตเหล่านั้นยังไม่มีสังกัด คือยังไม่ได้เป็นครู 3 แสนคน และในปีการ

ศึกษา 2555 คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 103 แห่ง รับนักเรียนเข้าเรียนครุศาสตร์

ศึกษาศาสตร์ รวมแล้วมีถึง 57,294 คน42

  ประมาณการผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันผลิตครูที่คาดว่าจะจบการศึกษาต้ังแต่ปี

การศึกษา 2550-2560 จะมีผู้จบการศึกษาครุศาสตร์ทั่วไป 60,798 คน ในปี 2560 และ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอีก 2,730 คน ถ้าแยกตามสาขาวิชา คาดว่าจะมีผู้จบในสาขาการ

ศึกษาปฐมวัย พลศึกษา ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา มากที่สุดเรียงตามล�าดับ43

  ครอูาจารย์ในสถาบนัการศึกษาทัว่ประเทศในปัจจบัุน มวีฒุกิารศึกษาระดบัปรญิญาตรี 

ถึงร้อยละ 60 และร้อยละ 19 ไม่ระบุวุฒิ ซึ่งหลายคนอาจจะเป็นครูอาวุโสหรือครู ผู้ช�านาญ

การพิเศษที่ไม่มีวุฒิระดับปริญญาตรีด้วย มีการขาดแคลนครูในบางสาขา เช่น คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทยค่อนข้างมากและอย่างต่อเนื่องเช่น ในปี 2553 

ส�านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ข่าวว่าขาดแคลนครูท้ังหมด 66,094 คน เฉพาะครู

42ไทยโพสต์ 26 กุมภาพันธ์ 2556.
43คณะอนุกรรมการปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู เอกสาร (ร่าง) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู 2558.
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81จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร

คณิตศาสตร์ 9,426 คน44 ปี 2555 ขาดแคลนครู 51,462 อัตรา สาขาที่ขาดแคลนมากเรียงตาม

ล�าดับคือ ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

(การงานอาชีพ) ปี 2556 ส�านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานขาดแคลนครูประมาณ 4 หมื่นกว่า

คน ในสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษมากที่สุด45 การขาดแคลนครูแบบ

ทั่วไปยังพบในโรงเรียนขนาดเล็กนอกเมืองมากที่สุด หลายโรงเรียนมีครูไม่ครบระดับชั้น

ปีที่โรงเรียนนั้นเปิดอยู่

  ประเทศไทยมีปัญหาทั้งการผลิตครูบางสาขา เช่น พลศึกษา สุขศึกษา ปฐมวัย แบบ

มากเกินไป และผลิตครูบางสาขาน้อยเกินไป เพราะไม่มีการวางแผนและการส่งเสริมที่ดี 

ปล่อยไปตามกลไกการขยายตัวเชิงปริมาณของสถานศึกษาในระบบราชการรวมศูนย์ และ

ตามกลไกของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ไม่มีการวางแผนรวมของประเทศ รวมทั้งมีปัญหา

ของระบบบริหารราชการของประเทศเองท่ีบางช่วงรัฐบาลมีนโยบายลดอัตราการรับ

ข้าราชการใหม่แบบเหมารวมทุกกระทรวง ท�าให้กระทรวงศึกษาฯ รับครูทดแทนอัตราเดิม

ที่เกษียณไปได้ต�่ากว่าจ�านวนครูที่เกษียณและลาออกไปมาก จนเกิดการขาดแคลนครูอย่าง

ต่อเนื่อง 

  การที่ประเทศไทยผลิตครูสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์

ได้น้อย เพราะเป็นวิชาที่ยาก มีอาจารย์สอนน้อย เปิดรับน้อย คนที่เก่งและสนใจเรียนมีน้อย46

รวมท้ังคนท่ีเรียนจบสาขาเหล่าน้ีสามารถไปเรียนต่อและท�าอาชีพอื่นในภาคธุรกิจเอกชน

ที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่าการเป็นครู รวมทั้งเป็นงานที่ท้าทายและมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่า

การเป็นครูด้วย ส่วนครูวิชาภาษาไทยท่ีขาดแคลนด้วยนั้น น่าจะเป็นเพราะหลักสูตรและ

การสอนวิชาภาษาไทยของเราไม่ค่อยสนุก คนไทยไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือและเลยไม่ชอบ

เรียนภาษาไทย คนท่ีเรียนภาษาไทยมาหรือเก่งภาษาไทย ตลาดแรงงานก็มีความต้องการ

ไปท�างานด้านเลขานุการ การผลิตหนังสือ สื่อมวลชนและอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

  ปัญหาท่ีหนักกว่าการขาดแคลนครูในบางสาขาคือ แม้แต่นักศึกษาที่สอบผ่านไป

เรียนครูในสาขาที่ขาดแคลน เช่น คณิตศาสตร์แล้วก็ยังมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ต�่าด้วย 

44คมชัดลึก ออนไลน์ 9 กุมภาพันธ์ 2554.
45อ้างไว้โดย ศ.ดร.ชนิดา รักษ์พลเมือง “แนวทางการส่งเสริมวิชาชีพครูเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู”

 ในเหลียวหลัง-แลหน้า ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29

 มกราคม 2558.
46คณะกรรมการอุดมศึกษา ส�ารวจจ�านวนผู้เรียนในสถาบันผลิตครูทั่วประเทศ ในช่วงเดือนพฤษภาคม

 2556 พบว่ามีผู้เรียนในชั้นปีที่ 1-5 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2556-2560 ในสาขาพลศึกษา

 สุขศึกษามากที่สุด 54,542 คน ปฐมวัย 27,136 คน เรื่องเดียวกัน.
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โครงการทดสอบความรู้ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ปีสุดท้าย ปี 

2551 (Teacher Educational Development Study-Mathematics หรือ TEDS-M 2008)

พบว่ามีนักศึกษาไทยร้อยละ 57 สอบไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต�่าในด้านเนื้อหาคณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาต้น และมีถึงร้อยละ 70 สอบไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต�่าในด้านการสอน

คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาต้น โดยผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต�่าถือว่ายังมีความรู้

เน้ือหาวิชาไม่เพียงพอท่ีใช้สอนและยังไม่สามารถวางแผนการสอนและวิเคราะห์ความ

เข้าใจผิดของนักเรียนได้47

  ในปี 2554 ผลส�ารวจของโครงการทดสอบนานาชาติ TIMSS (The Trends in

International Mathematics and Science Study) พบว่าในกลุ่มนักเรียนไทย ม.2 ที่เรียนกับ

ครูรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์การสอนน้อยกว่า 5 ปี มีเพียงร้อยละ 20 ได้เรียนกับครูที่มี

ความมั่นใจในการออกแบบโจทย์คณิตศาสตร์ที่ชวนให้นักเรียนคิด ขณะที่ร้อยละ 55 ได้

เรียนกับครูที่ให้นักเรียนจ�าสูตรและวิธีการท�าในทุกคาบเรียน ซ่ึงมากกว่าในประเทศท่ี

ประสบความส�าเรจ็ด้านการศึกษา หลกัฐานเชงิประจกัษ์ข้างต้นชีไ้ปในทางท่ีว่าครไูทยรุน่

ใหม่ยังไม่มีความพร้อมด้านความรู้เนื้อหาและทักษะการสอน48 

  การแก้ไขปัญหาของไทยมักจะตามแก้ไขหลังจากจากเกิดปัญหาแล้ว และแก้ไขทีละ

โครงการเป็นปีๆ ไป ปีไหนได้งบประมาณน้อยก็ท�าน้อย เช่น การจ้างครูอัตราเพิ่ม การให้

ทุนคนเรียนเก่งมาเข้าเรียนคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือให้ทุนนักเรียน

เก่งไปเรียนต่อคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในต่างประเทศ ซึ่งท�าได้เพียงจ�านวนหนึ่ง และ

ไม่ได้แก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร เช่น ให้ทุนจนเรียนจบปริญญาโท-เอกสาขาวิทยาศาสตร์

จากต่างประเทศมาแล้วก็ไม่ได้มีการส่งเสริมให้พวกเขามีการงานที่เหมาะสม และเติบโต

ก้าวหน้า การแก้ปัญหาบางเรื่อง เช่น การปรับเพิ่มเงินเดือนครูทั้งระบบหลายครั้ง การเพิ่ม

ค่าตอบแทนวิทยฐานะให้ครูที่เสนอผลงานวิชาการผ่านการอนุมัติ ท�าให้ครูประจ�าการใน

ภาครัฐท่ีสอบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในรอบสิบปีที่ผ่านมามีรายได้สูงข้ึนเฉลี่ยเกือบ

เท่าตัว49 แต่ไม่ได้มีการติดตามประเมิน จัดการศึกษาฝึกอบรมเพิ่มเติมที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ครูทั้งประเทศสอนให้นักเรียนเกิดสัมฤทธ์ิผลเพิ่มขึ้นอย่างจริงจัง จึงถูกวิจารณ์ว่า

ครูอาจารย์ทั้งประเทศได้เงินเดือนเพิ่มสวนทางกับที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในการสอบ 

O-NET ของนักเรียนโดยเฉลี่ยทั้งประเทศ 

47ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ โครงการสถาบันวิจัยระบบการเรียนรู้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 สร้าง “คนเก่ง” ให้เป็น “ครูสอนดี” http://thaipublica.org/2015/04/tdri-24-4-2558/
48เรื่องเดียวกัน
49www.thaipublioa.org เจาะฐานรายได้คนไทย – อัตราเงินเดือนครูในรอบ 10 ปี 2 ธันวาคม 2014.
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  ในขณะเดียวกันอัตราเงินเดือนอาจารย์ระดับอุดมศึกษากลับได้รับการเพิ่มน้อย

กว่าครู อาจารย์ท่ีสังกัดการศึกษาข้ึนพื้นฐาน ท�าให้บัณฑิตที่จบระดับปริญญาเอกจาก

ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม มีแรงจูงใจมาท�างานเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาลดลง ขณะ

ท่ีสถาบันอุดมศึกษาเกือบทุกแห่งเปิดรับนักศึกษาเพิ่มข้ึน คุณภาพการจัดการโดยเฉลี่ย

อยู่ระดับปานกลางและต�่า ไม่มีโครงการพัฒนาและการเพิ่มแรงจูงใจให้กับอาจารย์ระดับ

อุดมศึกษาอย่างจริงจัง

  5.1.2 สภาพการท�างาน ค่าตอบแทน และแรงจูงใจ และความก้าวหน้าของอาชีพ

ครู อาจารย์

  โดยเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นในภาคธุรกิจเอกชนแล้ว เงินเดือนเริ่มต้นของครูใหม่

อยู่ในเกณฑ์ต�่า และการท�างานเป็นครูอยู่ภายใต้ระบบราชการรวมศูนย์ ที่เน้นเรื่องการท�า

ตามกฎเกณฑ์ระเบียบมากกว่าเน้นผลงาน ไม่ใช่งานท่ีให้ความเป็นอสิระในการพฒันาการ

ท�างานด้วยตนเองได้มากเหมือนในฟินแลนด์และประเทศอื่น จึงไม่จูงใจให้คนเก่งๆ เลือก

มาเรียนและมาท�างานเป็นครูมากนัก 

  แม้ในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ดูจะดีขึ้นบ้าง มีนักเรียนมัธยมปลายเลือก

คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อันดับ 1 เป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น และคะแนนคนสอบเข้าคณะ

ดังกล่าวเริ่มสูงกว่าอีกหลายคณะ แต่กระบวนการฝึกหัดครู การคัดเลือกคนเป็นครู การ

บริหารจัดการและความก้าวหน้าในอาชีพยังคงติดอยู่กับระบบราชการรวมศูนย์แบบเดิม 

การกระจายอ�านาจการบริหารและการให้ผลตอบแทนครูให้คุรุสภาและอนุกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อกคศ.) เป็นการแบ่งอ�านาจการโยกย้ายให้ความ

ดีความชอบครูไปให้คนอีกกลุ่มหนึ่งซ่ึงข้ึนมาสู่ต�าแหน่งโดยวิธีการหาเสียงเลือกต้ังแบบ

นักการเมือง และก็มีพฤติกรรมแบบนักการเมือง ท�าให้เกิดปัญหาการทุจริตฉ้อฉล จนรัฐบาล 

คสช. ต้องสั่งปลดคณะกรรมการดังกล่าวและแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนในกลาง

ปี 2558 

  ปัญหาการส่งเสริมพัฒนาอาชีพครู ควรมองสภาพปัญหาความต้องการของครูให้

รอบด้าน เรื่องเงินไม่ใช่ปัจจัยเดียว การปฏิรูปปัจจัยสภาพแวดล้อมการท�างานให้ครูว่าเป็น

อาชีพอิสระท้าทาย มีโอกาสพัฒนามาก เช่น ในฟินแลนด์และสิงคโปร์ ฯลฯ ก็ส�าคัญ และ

อาจส�าคัญกว่าด้วยซ�้า ในฟินแลนด์ เงินเดือนครูก็ไม่ถึงกับสูงกว่าอาชีพอื่นเป็นพิเศษ เพราะ

เป็นประเทศรัฐสวัสดิการท่ีอาชีพอ่ืนได้เงินเดือนสูงคล้ายๆ กัน แต่ครูในฟินแลนด์ได้รับ

การยกย่องจากสังคมสูง มีอิสระ มีการบริหารงานแบบประชาธิปไตย ครูในโรงเรียนร่วม

กันก�าหนดการสอน การวัดผลได้เอง ทั้งครูฟินแลนด์ สิงคโปร์ ฯลฯ มีความก้าวหน้าใน

อาชีพได้หลายทาง ทั้งการบริหาร การสอน การเป็นครูพี่เลี้ยง ครูผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ ครูไม่

ART.indd   83 12/2/2559   9:51:57



บทที่ 5

84 รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558

ต้องแข่งขันเพื่อที่จะเป็นผู้บริหาร หรือต้องเป็นครูน้อยไปตลอดชีวิตอย่างในระบบการ

ท�างานในระบบข้าราชการครูไทย

  นอกจากมีปัญหาท่ีกล่าวมาท้ังหมดแล้ว ครไูทยยงัมีปัญหาต้องใช้เวลาในการสอน

ในห้องเรียนมากเกินไป รวมท้ังบางส่วนต้องท�างานงานธุรการมากด้วย ปัญหาใหญ่อีก

ปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาหนี้สิน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากลัทธินิยมการบริโภคสูงกว่าระดับรายได้

ที่มีด้วย ฯลฯ ดังนั้นการจะปฏิรูปยกระดับคุณภาพของครูส่วนใหญ่ได้ ต้องวิเคราะห์และ

แก้ปัญหาให้ถึงรากเหง้าของปัญหา จากประสบการณ์ของต่างประเทศ เรื่องการปฏิรูปครู

ควรท�าให้ครบวงจร ทั้ง 4 ด้าน คือ

  1. การดึงดูดและคัดเลือกคนเก่งคนเหมาะสมมาเป็นครู มีโครงการครูพันธ์ุใหม่ 

คัดเลือกคนเก่งๆ ให้ทุนมาเรียนครู รวมทั้งให้สัญญาว่าจะมีงานให้ท�าด้วย แต่พอท�า

โครงการนี้ไปได้ระยะหน่ึง ก็มีปัญหาเกิดข้ึนระหว่างทาง มีความเห็นแย้ง การเปลี่ยน

รัฐมนตรีศึกษาธิการ โครงการนี้ถูกยกเลิกไป ผู้บริหารของไทยเวลาได้ต�าแหน่งใหม่ชอบ

คิดโครงการใหม่ๆ เพื่ออ้างว่าเป็นผลงานของตัวเอง มากกว่าที่จะหาทางแก้ไขปัญหา

ที่เป็นจุดอ่อนและปรับปรุงองค์กรและโครงการที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น 

  2. การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาครู ควรจะมีการประเมินคณะ และ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ท่ีมีถึง 103 แห่งใหม่50 อย่างเป็นธรรม และ

คัดเลือกไว้เฉพาะคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่เข้มแข็งที่สุดไว้เพียง 5 แห่ง (ภูมิภาคละ

1 แห่ง) และปฏิรูปให้เป็นสถาบันฝึกหัดครูโดยเฉพาะที่เน้นคุณภาพและจัดการเรียนการ

สอนให้บัณฑิตที่จะไปเป็นครูมีความรู้ ทักษะ ที่จะไปพัฒนาพลเมืองส�าหรับโลกศตวรรษ

ที่ 21 ได้ และเมื่อมีการคัดเลือกนักเรียนครู และผลิตครูให้มีจ�านวนน้อยลงและคุณภาพสูง

ขึ้นแล้ว ก็ควรให้เงินเดือนครูขั้นต้นสูงขึ้น สาขาขาดแคลนก็ให้เงินเดือนสูงขึ้นกว่าสาขาที่

ไม่ขาดแคลน ครูที่ไปสอนในท้องถิ่นห่างไกล หรือชุมชนแออัดก็ต้องให้เบี้ยกันดาร เบี้ย

ท�างานหนกัเพิม่ข้ึนกว่าครท่ัูวไป ปฏริปูระบบบรหิารการจดัการในโรงเรยีนระบบราชการ

รวมศูนย์ ให้เป็นประชาธิปไตยและครูมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ด้วยความสามารถ ความ

เอาใจใส่ของตนเอง ไม่ใช่ท่ีให้ทุกคนได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกปีเล็กน้อยเท่ากัน หรือต้อง

อาศัยการเอาใจเข้ากับผู้บังคับบัญชาได้ดีจึงจะก้าวหน้า ภาครัฐต้องปฏิรูปเรื่องการฝึกหัด

50คณะอนุกรรมการปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู เอกสาร (ร่าง) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู 2558

 สถาบันผลิตครูดังกล่าวมีฐานะเป็นคณะ วิชา หรือต�่ากว่าในสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้เป็นสถาบันผลิตครู

 โดยตรงเหมือน เมื่อก่อน คณะ/สาขาวิชาเหล่านี้ อยู่ในมหาวิทยาลัยในสังกัดรัฐ 12 แห่ง ในก�ากับรัฐ

 10 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง มหาวิทยาลัยและ

 วิทยาลัย สถาบัน 32 แห่ง ฯลฯ.
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คัดเลือกและการให้ผลตอบแทนครูในแนวทางท่ีกล่าวมาท้ังหมดเราจึงจะสามารถดึงดูด

ให้คนเก่งๆ สนใจเลือกมาเรียนครูและท�างานเป็นครูเพิ่มขึ้น 

  3. การฝึกอบรมและพัฒนาการเรียนรู ้ของครูอย่างต่อเน่ืองเป็นเรื่องส�าคัญ

ที่ประเทศไทยท�าน้อยและท่ีท�าอยู ่บ ้างส่วนใหญ่คือการท�าแบบถูกก�าหนดไปจาก

ส่วนกลางเป็นสูตรส�าเร็จ เช่น จัดฝึกอบรมด้วยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเพียง 2-3 วัน 

ซ่ึงเป็นวิธีการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพต�่า การฝึกอบรมที่จะเกิดผลจริงต้องมีการเตรียม

การ มีคณะผู้ฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญจริง จัดแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฝึกภาคปฏิบัติ ให้

ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมและเรียนรู้อะไรใหม่ๆ จริง และทางผู้จัดการฝึกอบรมต้องมี

ผู้เชี่ยวชาญติดตามผลลัพธ์ในการฝึกอบรมแต่ละครั้งอย่างต่อเนื่อง

  ปัญหาหลักคือคนไทยไม่ได้ฝึกและสร้างอุปนิสัยเป็นนักอ่าน สนใจใฝ่รู้ด้วยตนเอง

ตลอดชีวิต แม้แต่คนท่ีเรียนจบมหาวิทยาลัยมาเป็นครูซึ่งมีภาระหน้าท่ีต้องท�างานด้าน

วิชาการ ที่ในโลกยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ส่วนใหญ่ยังสอนแบบ

บรรยายตามต�าราเล่มเดิม เตรียมการสอนครั้งเดียวแล้วสอนแบบเดิมไปตลอด ไม่มีใครมา

ตรวจสอบประเมินผลจริงจัง การประเมินผลสถาบันการศึกษาแบบประกันคุณภาพของ

สมศ. หรือ สกอ. ส่วนใหญ่เป็นการวัดในเชิงปริมาณและการตรวจสอบทางเอกสารว่าครู

ท�าเอกสารครบถ้วนหรือไม่ มากกว่าท่ีจะประเมินวิธีการ และคุณภาพในการสอนจริงๆ 

ว่าครูสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้มากน้อยเพียงไร 

  ในประเทศอ่ืนบางประเทศมีการก�าหนดให้ครูต้องเข้าสอบแบบมาตรฐานข้อสอบ

เดียวกับผู้เรียน เช่น ข้อสอบการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโครงการ PISA ของ 

OECD เพื่อที่จะใช้ข้อมูลนี้เป็นแนวทางในการก�าหนดหลักสูตรฝึกอบรมปฏิรูปการเรียนรู้

ใหม่ของครูอย่างจริงจัง 

  การจัดการฝึกอบรมครูในประเทศอ่ืน ซ่ึงมีผู้บริหารและครูท่ีมีคุณภาพสูงอยู่แล้ว 

ใช้วิธีให้ระดับเขตการศึกษาหรือกลุ่มโรงเรียน ประชุมวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการใช้

จริงของครูท่ีต้องการได้รับการฝึกอบรม และจัดการการฝึกอบรมภายในเขตการศึกษา

หรือกลุ่มโรงเรียนได้โดยไม่จ�าเป็นต้องไปพึ่งส่วนกลาง มีการใช้ระบบครูอาวุโส ครูพี่เลี้ยง

ครูช�านาญการ ฯลฯ และเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในหมู่เพื่อน (PLC) ร่วมงานมา

ช่วยกันจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฝึกเรื่องทักษะความรู้ที่แก้ปัญหาและใช้งานได้จริง โดย

ที่ครูไม่จ�าเป็นต้องเสียค่าเดินทางและเวลาไปอบรมถึงในเมืองหลวง นอกจากควรฝึกอบรม

ครูแบบฝึกทักษะและปฏิบัติการให้สอดคล้องกับปัญหาจริงที่ครูและโรงเรียนเผชิญแล้ว 

ควรมีระบบติดตามและสนับสนุนให้ครูสามารถน�าความรู้/ทักษะไปใช้งานได้จริงด้วย

  ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีท่ีสามารถจัดระบบฝึกอบรมแบบออนไลน์ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตที่มีการตอบสนองโต้ตอบแลกเปลี่ยนกันได้สะดวกข้ึน ซึ่งช่วยประหยัดค่า
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เดินทาง ค่าพักแรม และเวลาท่ีต้องเดินทาง และสามารถจัดได้บ่อยข้ึนอย่างต่อเนื่องได้

แต่ต้องมีการออกแบบและการบริหารจัดการที่ดี และข้อที่ส�าคัญไม่ว่าจะจัดการฝึกอบรม

แบบไหนคือ ต้องฝึกและจูงใจให้ครูเป็นผู้สนใจการอ่าน การเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์

เป็น การฝึกอบรมจึงจะได้ผลดี เรื่องนี้ต้องฝึกตั้งแต่เป็นนักศึกษาฝึกหัดครู และตอนเป็น

ครูใหม่ๆ ให้เป็นคนที่สนใจและพร้อมจะเรียนรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง การที่จะสร้างแรงจูงใจ

ให้ครสูนใจทีจ่ะเรยีนรูพ้ฒันาตัวเองได้เพิม่ข้ึน ต้องเปลีย่นแปลงระบบการให้ความดีความ

ชอบเป็นการประเมินผลครูอย่างมีคุณภาพสม�่าเสมอและให้ผลตอบแทนตามการพัฒนา

และสมรรถนะในการสอนของครูอย่างแท้จริง

  4. การปฏิรูประบบบริหารการประเมิน การส่งเสริมความก้าวหน้าของคร ู ต้อง

แก้ไขปัญหาท่ีระบบการให้ผลตอบแทนครูแบบเก่าที่ผู้บังคับบัญชาส่วนกลางตามล�าดับชั้น

เป็นผู้พิจารณาความดีความชอบ โดยอิงแค่ว่าถ้าครูตามระเบียบไม่ท�าอะไรผิดก็จะได้เงิน

เดือนขึ้น 1 ขั้นทุกคน และหรือใช้วิธีการสอบเลื่อนขั้นแบบท่องจ�าเนื้อหา ระบบวิธีการ

บริหารบุคลากรในแนวเก่านี้ ไม่สร้างจูงใจหรือแรงผลักดันมากพอให้ครูต้องสนใจการอ่าน

การเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง เพราะแค่ครูสอนไปวันๆ ท�าตามระเบียบ เชื่อฟัง เข้ากับผู้บังคับ

บัญชาให้ดีก็สามารถได้เลื่อนขั้นเงินเดือนไปปีละขั้นเหมือนๆ กัน ท�าให้ระบบการพิจารณา

ความดีความชอบแบบนี้รักษาไว้ได้เฉพาะคนที่ท�างานแบบให้พอผ่านไปวันต่อวัน ไม่ต้อง

คิดไม่ต้องท�าอะไรใหม่ แต่ยากที่จะรักษาคนเก่งๆ คนที่อยากก้าวหน้า อยากเปลี่ยนแปลง 

ปฏิรูปการสอน การท�างานให้ดีขึ้นไว้ได้ คนที่เก่งมักจะมีโอกาสจะลาออกหรือขอเกษียณ

ก่อนครบอายุเกษียณเพื่อไปหางานอื่นท�าได้มากกว่าคนที่ไม่ค่อยเก่ง คนเก่งที่ยังอยู่ต่อก็มัก

จะค่อยๆ หมดไฟในการพัฒนาการท�างานของตัวเอง และปรับตัวเองให้ท�างานแบบพอ

ผ่านไปวันๆ ในระบบราชการที่เน้นการท�าตามระเบียบมากกว่าการเน้นผลงาน

  ดังนั้น จึงต้องเปลี่ยนแปลงระบบบริหารครูอาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็น

แนวใหม่ที่เน้นความรับผิดชอบ ประเมินผลงานครูจากความตั้งใจ เอาใจใส่ความสามารถ

ในการท�างานอย่างยุติธรรม ในท�านองเดียวกับภาคธุรกิจเอกชนและการบริหารบุคลากร

ครูในประเทศอื่นที่สามารถให้ผู้เรียนสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาได้มากกว่าไทย 

5.2 ปัญหาของผู้บริหารสถานศึกษาของไทย

  ประเทศที่ประสบความส�าเร็จด้านการพัฒนาการศึกษา มักจะกระจายอ�านาจความ

รับผิดชอบและทรัพยากรไปสู่สถานศึกษาโดยตรง และมีระบบการฝึกฝนและคัดเลือก

ผู้อ�านวยการหรืออาจารย์ใหญ่ให้มีภาวะผู้น�าท่ีสามารถจะส่งเสริมการพัฒนาการสอน

และการเรียนของครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนให้มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพได้อย่างจริงจัง 
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  ปัญหาของไทยคือไม่มีระบบการเตรียมการ ฝึกฝนและคัดเลือกผู้บริหารโรงเรียน

อย่างมีประสิทธิภาพมากพอ ใช้วิธีการคัดเลือกผู้บริหารตามระบบอาวุโสและการสอบ

เลื่อนขั้นแบบจดจ�าเนื้อหา รวมทั้งการใช้วิธีท่ีครูอาจารย์ ผู้บริหาร สร้างความสัมพันธ์

ท�าตัวให้เจ้านายชอบและหรือมีการวิ่งเต้นเส้นสายด้วย ทั้งระบบบริหารราชการแบบสั่ง

การจากบนลงล่างมักจะไม่ได้ผลอย่างที่คาดหมาย เช่น สมัยหนึ่งก�าหนดว่าผู้จะขึ้นเป็นผู้

อ�านวยการโรงเรียนได้ ต้องมีวุฒิปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษา ท�าให้มหาวิทยาลัย

ต่างเปิดหลักสูตรนี้ และครูแห่กันไปเรียนมาก บางหลักสูตรรับนักศึกษารุ่นหนึ่งเป็นพันคน

และใช้วิธีการสอนแบบบรรยายตามทฤษฎีและวัดผลด้วยการสอบ การท�ารายงาน การท�า

วิทยานิพนธ์หรืองานค้นคว้าอิสระ ซึ่งไม่สามารถฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ

มากพอที่จะเป็นผู้อ�านวยการหรือครูใหญ่ที่เป็นผู้น�าการปฏิรูปได้อย่างแท้จริง ผสมกับ

การคัดเลอืกผูอ้�านวยการตามอาวโุส การสอบข้อเขียนและเส้นสายกเ็ลยเป็นระบบคดัเลอืก

ผู้อ�านวยการ/ครูใหญ่ที่ได้คนเก่งบ้าง ปานกลางบ้าง คุณภาพต�่าบ้าง 

  ต่างจากประเทศอื่น เช่น ที่สิงคโปร์ เขาจะพิจารณาคัดเลือกผู้อ�านวยการจาก

ประวัติการเรียน, การท�างานและความสามารถส่วนบุคคลอย่างจริงจัง มีการใช้ระบบ

แมวมองคัดเลือกครูท่ีมีแววว่าจะพัฒนาเป็นผู้บริหารท่ีดี ให้มาเข้ารับการฝึกอบรมเป็น

ผู้บริหาร เรียนเสร็จแล้วต้องมีการคัดเลือกกันอีกรอบโดยคณะกรรมการที่เป็นมืออาชีพมุ่ง

หน้าท�าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างมีหลักเกณฑ์ที่อธิบายได้ เป็นที่ยอมรับได้ จึงตัดปัญหา

เรื่องการวิ่งเต้นเส้นสายแบบไทยไปได้

  การวิจัยเรื่อง 15 ปี ของการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย โดยนักวิชาการด้าน

การศึกษา 2 คนจากคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในฮ่องกง พบว่าต้ังแต่หลังการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาปี พ.ศ. 2542 ผู้อ�านวยการโรงเรียนของไทยส่วนใหญ่

ท�างานตามค�าส่ังและระเบียบราชการ ไม่ได้ขวนขวายหาความรู้ทางวิชาการและทางการ

สอนที่ดีพอ และไม่มีภาวะผู้น�าที่จะจูงใจ ปฏิรูป เปลี่ยนแปลงครูผู้ร่วมงาน แม้พระราช-

บัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 จะมีเนื้อหาในเชิงก้าวหน้า เช่น ระบุว่าต้องเปลี่ยนแปลงวิธี

การสอนจากครูเป็นศูนย์กลางให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้

ปัญหา ท�าโครงการต่างๆ เป็น แต่ทั้งครู 4 แสนคน และผู้อ�านวยการโรงเรียน 35,000 คน 

ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่สนใจที่จะเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนใหม่ 51

51Philip Hallinger and Darren A. Bryant “Synthesis of Findings from 15 Years of Education

 Reform in Thailand: Lessons on Leading Education Change in Education”: Theory and

 Practice 2013.
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  มีความพยายามเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกผู้บริหารโรงเรียนอยู่

บ้าง เช่น การประชุมปฏิบัติการตามโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ของส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้เสนอให้มีการสรรหาผู้มีประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์ 

โดยมีคณะกรรมการชุมชนเข้ามามีส่วนรวมแทนการสอบคัดเลือกแบบเก่า โดยส่วนกลาง

ต้องสร้างระบบตรวจสอบการคัดเลือกเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการ

แทรกแซงจากนักการเมืองหรือตัวแทน52 แต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ

ราชการและธรรมเนียมปฏิบัติอย่างจริงจัง ข้อเสนอที่ดูดีแบบนี้ก็สัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ

ได้ยาก

5.3 ตัวอย่างการพัฒนาเพื่อยกระดับครูในประเทศอื่น 

  ประเทศท่ีจัดการศึกษาประสบผลส�าเร็จสูง เช่น สมาชิกกลุ่ม OECD ครูจะใช้

เวลาสอนในห้องเรียนไม่มากนัก และมีเวลาเหลือมากพอที่จะใช้ในการออกแบบหน่วย

การเรียนรู้ วางแผนการสอน เข้าสังเกตการณ์ในห้องเรียนของเพื่อนครู ทบทวนและ

ปรับปรุงการเรียนการสอนร่วมกัน น่ันก็คือ ครูมีเวลาส�าหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ระหว่างครูด้วยกัน 

  แต่ประเด็นน้ีไม่ใช่เรือ่งของการทีค่รใูช้เวลาสอนมากหรอืน้อยอย่างเดียว เป็นเรือ่ง

วัฒนธรรม อุปนิสัย ทัศนคติ ค่านิยมของครูด้วย ประเทศเหล่านั้น เขาสนใจคัดเลือกฝึกฝน

พัฒนาครูให้มีอุปนิสัย ความคิดแบบนักวิชาการท่ีสนใจเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและมีจิตใจ

เป็นครู อยากเผยแพร่ความรู้ สอนให้ดีขึ้นด้วย ครูจึงสนใจใช้เวลาว่างที่มีไปเรียนรู้เพิ่มเติม 

เตรียมการสอน และพัฒนาตัวเอง ถ้าครูไทยส่วนใหญ่ไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ ถึงเราจะเปลี่ยน

หลกัสูตรและตารางเวลาการท�างานให้ครไูทยใช้เวลาสอนในห้องเรยีนน้อยลง แต่ถ้าครไูทย

ส่วนใหญ่ยังคิดและชอบสอนแบบบรรยายตามต�าราแบบเก่า ไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่ชอบ

เรียนรู้อะไรใหม่ ครูเหล่าน้ันก็อาจจะเอาเวลาที่ว่างจากการสอนไปท�าอย่างอื่นที่ไม่ใช่

การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและเพื่อเตรียมการสอนให้ดีขึ้นได้ 

  การจะพัฒนาให้ครูไทยมีจิตใจเป็นนักวิชาการและเป็นครูท่ีต้ังใจจะพัฒนาการ

สอนและการท�างานของตนอย่างต่อเน่ือง ต้องท�ามาต้ังแต่ตอนคัดเลือกคนมาเรียนฝึกหัด

ครู ส�าหรับครูส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้น เราจะต้องหาทางแก้ไขพัฒนาพวกเขาให้ได้ด้วย

เหมือนกัน เช่น ปฏิรูประบบการตรวจสอบประเมินผลการท�างานและให้ความดีความชอบ

52ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (พ.ศ. 2557-2560) “สะท้อน

 ปัญหาและทางออก ตอบโจทย์ปฏิรูปการศึกษาไทย” สกศ. 2558.
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ของครูแบบเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธ์ิโดยเฉลี่ยของนักเรียนทั้งชั้นหรือทั้งโรงเรียนเทียบกับ

ปีก่อน ควบคู่ไปกับการปฏิรูปการฝึกอบรม การช่วยเหลือพัฒนาครูโดยศึกษานิเทศก์หรือ

ครูพี่เลี้ยงที่ช�านาญการ เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ครูสนใจที่จะอ่าน เรียนรู้ใหม่ 

และพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น

  ในฟินแลนด์ ซึ่งมีการคัดเลือกและการฝึกอบรมครูมาอย่างมีคุณภาพ ครูส่วนใหญ่

โดยเฉพาะครูท่ีสอนระดับมัธยมจบปริญญาโท และมีความรู้ท้ังเรื่องการศึกษาท่ัวไปและ

วิชาเฉพาะ ฟินแลนด์แทบไม่มีการจัดการฝึกอบรมพัฒนาครูอย่างเป็นทางการ เพราะครู

ของเขาได้ผ่านการฝึกหัดที่ดีมาแล้ว เขาใช้วิธีการให้ครูในแต่ละโรงเรียนใช้เวลาครึ่งวัน

ในแต่ละสัปดาห์ประชุมร่วมกัน เพื่อระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนและ

การเรียนรู้ของนักเรียน และช่วยกันคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

  ครูในสิงคโปร์ใช้วิธีพัฒนาครูโดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องของครู

ผ่านระบบเครือข่ายครู ในแต่ละโรงเรียนแบ่งครูออกเป็นกลุ่มการเรียนรู้กลุ่มละ 4-10 คน 

แต่ละกลุ่มจัดประชุมกันประมาณ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง มีครูคนหนึ่งเป็น

ผู้น�าการถกเถียงและการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหา สถาบันฝึกอบรมครูแห่งชาติ 

(NIE) เป็นผู้เข้ามาช่วยวางระบบขั้นตอนการด�าเนินการ อบรมแนวทาง ทักษะการอภิปราย

แลกเปลี่ยน และการท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการให้กับครู

  ในญี่ปุ่น ครูท�ากิจกรรมพัฒนาครูด้วยกันเองคล้ายๆ กัน มีการบันทึกวีดีโอ การ

สอนของครู แล้วน�ามาอภิปรายกันหาจุดแข็งจุดอ่อนของวิธีการสอนของครูแต่ละคนเพื่อ

การเรียนรู้ร่วมกัน โครงการและกิจกรรมเหล่าน้ีเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ (Professional Learning Community PLC) ซึ่งเป็นวิธีการฝึกอบรมพัฒนาครู

ในระดับชุมชนท่ีนักการศึกษาผู้วิจัยเปรียบเทียบเรื่องนี้มองว่าเป็นวิธีการมีประสิทธิผล

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของครูและยกระดับผลการเรียนของนักเรียนได้ดีกว่าการฝึก

อบรมพัฒนาครูรูปแบบอื่นๆ53

  ในสิงคโปร์และเซี่ยงไฮ้มีระบบพัฒนาครูพี่เลี้ยงหรือครูอาวุโส ครูผู้น�า ครูผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อไปช่วยพัฒนาครูใหม่ สิงคโปร์มีเส้นทางความก้าวหน้าของครู 3 สายคือ สายการ

สอน สายการบริหาร และสายผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ซึ่งเปิดโอกาสให้ครูแต่ละคนที่มีความ

ถนัด ความชอบพอแตกต่างกัน ต่างคนต่างเลือกเติบโตตามสายที่เหมาะสมได้ ซึ่งต่างจาก

เส้นทางอาชีพของครูไทยท่ีเน้นการเติบโตสายบริหารเป็นหลัก ทั้งการเติบโตสายบริหาร

53Guskey, T.R and Yoon, K.S. “What Works in Professional Development?” Phi Delta Kappan

  2009 อ้างไว้ในสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์และคณะ การจัดท�ายุทธศาสตร์ศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความ

 รับผิดชอบ มูลนิธิวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย มีนาคม 2556.
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ของครูไทยก็ไม่ได้มีระบบแข่งขันและคัดเลือกกันอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เป็น

ธรรมจริง ท�าให้เกิดปัญหาหลายด้าน เช่น ได้ผู้อ�านวยการโรงเรียนที่อาวุโสแต่ไม่เหมาะ

กับงานบริหาร ครูที่มีความรู้ดี สอนเก่งหรือครูที่มองไม่เห็นโอกาสเติบโตก้าวหน้าหนีไป

ท�าอาชีพอื่น หรือถูกระบบราชการแบบรวมศูนย์อ�านาจที่ส่วนกลางกลืนค่อยๆ กลายเป็น

คนเฉื่อยชาไป ฯลฯ

  5.3.1 การปฏิรูปการฝึกหัดครูและพัฒนาอาชีพครูของเซี่ยงไฮ้ จีน

  มณฑลหรือเขตพิเศษในประเทศจีนมีอิสระในการบริหารจัดการตนเอง ไม่ได้อยู่

ภายใต้รัฐบาลกลางรวมศูนย์แบบไทย เซี่ยงไฮ้ นอกจากจะประสบความส�าเร็จทางเศรษฐกิจ

แล้ว ยังปฏิรูปการศึกษาได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เซ่ียงไฮ้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่จาก

การจดจ�าเนื้อหาเป็นการฝึกการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์มากขึ้น และเปลี่ยนแปลงการ

ฝึกหัดครูและการพัฒนาอาชีพครูครั้งใหญ่ คนท่ีจะเป็นครูรุ่นใหม่ได้ต้องผ่านคัดเลือกท่ี

เข้มข้นเพิ่มขึ้น ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น โอกาสได้รับผลตอบแทน

และความท้าทายความก้าวหน้าในการท�างานที่จูงใจขึ้น เซี่ยงไฮ้เป็นมณฑลแรกที่ก�าหนด

ว่าครูทุกคนต้องไปเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมตามโครงการพัฒนาอาชีพต่อเนื่อง อย่าง

น้อย 240 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 5 ปี

  มีการจัดท�าเว็บไซต์เป็นแหล่งทรัพยากรการพัฒนาหลักสูตร การท�าวิจัยการเรียน

การสอนเพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาหลักสูตรของแต่ละ

โรงเรียน และพัฒนาการสอนการเรียนให้ดีขึ้น มีการรณรงค์โดยใช้ค�าขวัญ “คืนเวลาใน

ชั้นเรียนใหกับนักเรียน” เพื่อลดการสอนแบบบรรยายลง และให้นักเรียนได้ก�ากับการ

เรียนรู้ด้วยตนเองและท�าโครงการท�ากิจกรรมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีค�าขวัญ “คําถาม

ทุกคําถามควรมีคําตอบมากกวาหนึ่งคําตอบ” เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอนจาก

แบบเก่าท่ีให้ผู้เรียนท่องจ�าข้อมูลไปสอบ เป็นแบบใหม่ท่ีให้ผู้เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์

แก้ปัญหาได้เพิ่มขึ้น

  แม้เซี่ยงไฮ้จะมีเศรษฐกิจดี ให้นักเรียนขั้นพื้นฐานเรียนฟรี แต่โรงเรียนทั่วทั้งมณฑล

เซี่ยงไฮ้ก็มีคุณภาพแตกต่างกัน รัฐบาลเซี่ยงไฮ้ได้ใช้นโยบายให้โรงเรียนประถมและมัธยม

แต่ละแห่งรับนักเรียนท่ีอาศัยในถิ่นใกล้เคียงกับโรงเรียนแทนการสอบเข้า เพื่อที่จะท�าให้

โรงเรียนทุกโรงเรียนมีคุณภาพสูงใกล้เคียงกัน54 นโยบายนี้ท�าให้มีการยกเลิกการสอบ

54รัฐบาลไทยเคยลอกแบบนโยบายให้โรงเรียนในกรุงเทพมหานครรับนักเรียนในท้องถิ่นเข้ามาโดยไม่  

 ต้องสอบ แต่เนือ่งจากไม่ได้พฒันาโรงเรยีนท่ัวกรงุเทพมหานครและทัว่ประเทศให้มคุีณภาพสูงใกล้เคียง 

 กนัโรงเรียนท่ีมีชือ่เสียงคงมีคณุภาพสงูกว่า ท�าให้ผูป้กครองหาวธีิโอนย้ายลกูหลานของตนให้เข้ามามีชือ่ 

 ในทะเบียนบ้านในท้องถิ่นที่มีโรงเรียนมีชื่อเสียงตั้งอยู่ และท�าให้เกิดปัญหาอื่นตามมา
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ชั้นประถมปลายจากส่วนกลางที่เป็นสาเหตุท�าให้ผู้เรียนห่วงแต่เรื่องการสอบแข่งขันลงได ้

การสอนในชั้นประถมแบบไม่ต้องเน้นเรื่องการสอบ ท�าให้ครูสามารถช่วยให้นักเรียนเพิ่ม

การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ คิดอะไรใหม่ๆ ได้เพิ่มขึ้น

  ครูท่ีเซ่ียงไฮ้เองได้รับการชี้แนะให้ต้องปรับตัวให้สามารถสอนนักเรียนท่ีมาจาก

ภูมิหลังและมีความสามารถต่างกันให้ก้าวหน้าขึ้นไปได้ โดยไม่ทอดทิ้งเด็กที่เรียนอ่อนไว้ 

รวมท้ังครูต้องหาทางใช้ประโยชน์จากความแตกต่างทางวัฒนธรรมของนักเรียนต่างกลุ่ม 

ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกันและกัน เช่น เด็กลูกคนชั้นกลางอาจจะคิดเร็ว มีความรู้สูง แต่

มีบุคลิกแบบพ่อแม่ตามใจลูกคนเดียวมากไป เด็กลูกคนงานที่อพยพมาจากชนบทมักเป็น

เด็กที่ประหยัด มัธยัสถ์ มีความบากบั่นมานะสูงกว่าลูกคนรวย

  นโยบายให้โรงเรียนรับเด็กที่อาศัยอยู่ในเขตใกล้โรงเรียน ท�าควบคู่ไปกับการพัฒนา

โรงเรียนที่เคยอ่อน เช่น โรงเรียนในชนบทให้เข้มแข็งขึ้น ทั้งการเพิ่มงบประมาณ ปรับปรุง

อาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ การพัฒนาทีมครูให้เข้มแข็งขึ้น หรือการ

คดัสรรครใูหญ่ท่ีเก่งไปช่วยพฒันาโรงเรียนให้มีคุณภาพใกล้เคียงกนั มกีารจดัเกรดโรงเรยีน

ที่มีอยู่ตามโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพการศึกษาออกเป็น 4 เกรด คือ A B C D เพื่อเป็น

แนวทางในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนอย่างจริงจัง โดยการเร่งท�าโรงเรียนเกรด C และ 

D ให้เป็น A และ B หากโรงเรียนเกรด C และ D แห่งใดมีนักเรียนน้อยลง เพราะประชากร

ลดลงด้วย จะถูกยุบ หรือให้ย้ายไปรวมกับโรงเรียนเกรด A และ B หลังจากที่รัฐบาล

เซี่ยงไฮ้ใช้นโยบายนี้ได้ไม่กี่ปี เซี่ยงไฮ้สามารถพัฒนาโรงเรียนของรัฐให้เหลือแต่โรงเรียน

เกรด A และ B โดยมีโรงเรียนระดับมัธยมต้นอยู่ในเกรด A ราว 64% ของโรงเรียนมัธยม

ต้นทั้งหมด

  เซ่ียงไฮ้ท�าเช่นน้ีได้เพราะรัฐบาลกล้าตัดสินใจให้งบประมาณไปปรับปรุงโรงเรียน

ที่อ่อนเพิ่มขึ้นอย่างจริงจัง โยกย้ายครูและครูใหญ่ในเมืองที่เก่งไปช่วยพัฒนาครูชนบทและ

โยกย้ายครูจากชนบทให้มาท�างานและเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ในโรงเรียนในเมืองช่วงระยะหนึ่ง

เพื่อที่ครูคนดังกล่าวจะกลับไปสอนโรงเรียนในชนบทให้ดีขึ้น มีการจับคู่เซ็นสัญญาร่วมมือ

กัน 3 ปี ระหว่างเขตในเมืองกับเขตชนบท การจับคู่ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน

เพื่อให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือพัฒนากันและกัน รวมท้ังการท�าข้อตกลงให้

โรงเรียนที่เข้มแข็งส่งทีมงานไปช่วยบริหารโรงเรียนท่ีอ่อนแอ โครงการเหล่านี้รัฐบาล

เซี่ยงไฮ้สนับสนุนค่าใช้จ่าย และเป็นโครงการที่ไม่ได้มุ่งประโยชน์เฉพาะโรงเรียนที่อ่อนแอ

เท่านั้น ครูในโรงเรียนที่เก่งก็มีโอกาสได้ขยายบทบาทการท�างานของตนให้มีความก้าวหน้า

ในอาชีพการงานได้รวดเร็วขึ้น เพราะครูที่อยู่ในโรงเรียนในเมืองที่มีแต่ครูเก่งๆ อยู่แล้ว

หลายคน ถ้ายังคงอยู่เฉพาะในโรงเรียนนั้น ความก้าวหน้าในอาชีพของครูในโรงเรียนนั้นๆ

อาจจะน้อยหรือช้าเพราะมีการแข่งขันกันสูง
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  โครงการช่วยเหลือโรงเรียนอ่อนแอในเขต Zhabi เขตที่ยากจน และมีปัญหา

อาชญากรรมสูง ที่ได้ผลคือ โครงการท่ีครูหลิวใช้ยุทธศาสตร์กระตุ้นครูให้ใช้ท่าทีใหม่

ต่อนักเรียน หาทางท�าให้นักเรียนที่เรียนอ่อนมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นว่าพวกเขามีขีด

ความสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ ด้วยความตั้งใจดีและความเอาใจใส่ของคร ูโครงการนี้

สามารถท�าให้นักเรียนในโรงเรียนหมายเลข 8 เรียนดีข้ึนภายในเวลาไม่กี่ปี จนทางการ

ศึกษาของเมืองเซ่ียงไฮ้ต้องขอให้ครูหลิวและทีมครูท่ีท�างานน้ีอย่างได้ผลไปช่วยพัฒนา

โรงเรียนท่ีอ่อนในเซ่ียงไฮ้อีก 10 แห่ง และใช้ยุทธศาสตร์น้ีเป็นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาเด็กที่เรียนอ่อน55

  5.3.2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสิงคโปร์

  ผู ้น�าสิงคโปร์มองว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีสุดในการ

พัฒนาเศรษฐกิจสังคม พวกเขาเห็นว่าครูและผู้น�าโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงคือฐานหลักของ

ระบบการศึกษาที่จะผลิตพลเมืองที่มีคุณภาพ การจะสร้างครูและผู้น�าโรงเรียนที่มีคุณภาพ

สูงได้ ต้องปฏิรูปทั้งระบบอย่างเป็นองค์รวม ทั้งในเรื่องการคัดคนที่เหมาะสมจะมาเรียน

ครู การฝึกหัดครูท่ีมีคุณภาพ การให้ผลตอบแทนที่จูงใจและท�าให้อาชีพครูเป็นอาชีพท่ี

ท้าทายและก้าวหน้า การพัฒนาครูและครูใหญ่อย่างต่อเนื่อง

  การคัดเลือก รัฐบาลสนับสนุนให้ทุนนักเรียนมัธยมท่ีเก่งและสนใจจะเป็นครูได้

เรียนในสถาบันเพื่อเตรียมเป็นครูโดยเฉพาะ คนที่ได้รับคือผู้จบชั้นมัธยมที่สอบได้คะแนน

สูงสุด 1 ใน 3 ของผู้ที่จบชั้นมัธยมทั้งหมด คณะกรรมการคัดเลือกมีบรรดาพวกครูใหญ่

โรงเรียนมัธยมร่วมอยู่ด้วย คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาผู้สมัครทั้งจากคะแนนสอบ 

บุคลิกนิสัย ความมุ่งม่ัน และความพร้อมท่ีจะเป็นครูท่ีจะสอนเด็กกลุ่มที่หลากหลายได้ 

นกัศึกษาท่ีได้รบัการคดัเลอืกให้เรยีนวชิาชพีคร ู จะได้รบัทนุค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนเท่ากบั

เงินเดือนของคนท�างานที่จบมหาวิทยาลัยใหม่ๆ และเมื่อเรียนจบแล้วต้องท�างานเป็นครูใช้

ทุนอย่างน้อย 3 ปี มีการส่งเสริมให้เด็กมัธยมปลายสนใจเป็นครูได้ลองฝึกงานการสอน

หนังสือเด็กที่เล็กกว่า รวมทั้งมีการเปิดรับคนท�าอาชีพอื่นที่อยากเปลี่ยนอาชีพมาฝึกอบรม

เป็นครู เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคนท่ีเคยท�างานในโลกเศรษฐกิจ

จริงด้วย

55OECD Shanghai and Hong Kong Two Distinct Examples of Education Reform in China

 in Strong Performers and Successful Performers in Education: Lesson Form PISA for The

  United States, OECD 2011.
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  การฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรมครูแห่งชาติ (NIE) เป็นผู้จัดฝึกอบรมครูทั้งหลักสูตร

ปริญญาตรีและประกาศนียบัตร แล้วแต่ระดับพื้นฐานการศึกษาของผู้เข้าฝึกอบรม สถาบัน

นี้ท�างานร่วมกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิด ครูใหม่ที่ออกไปท�างานใน 2-3 ปีแรกทุกคนจะได้

รับการดูแลชี้แนะจากครูผู้อาวุโส สถาบันไม่ได้แบ่งแยกออกเป็นคณะหรือแผนก อาจารย์

ทุกสาขาท�างานร่วมกันและก�าหนดโปรแกรมการศึกษาให้นักศึกษาเลือกตามความถนัด

และความสนใจ โดยเน้นท่ีวิชาการเรียนการสอน เป้าหมายของสถาบันฝึกอบรมครูอยู่ท่ี

การร่วมมือกันสร้างครูที่มีคุณภาพ ไม่ใช่เพื่อการเติบโตของแผนกหรือคณะใดคณะหนึ่ง

  การให้ผลตอบแทน อาชีพครูในสิงคโปร์เป็นอาชีพที่ได้เงินเดือนสูง โดยเฉพาะ

ต้ังแต่ตอนเริ่มต้น และมีการปรับเงินเดือนแข่งขันกับอาชีพคนอื่นๆ ได้อยู่เสมอ แม้การ

ได้ขึ้นเงินเดือนในระยะยาวของครูในสิงคโปร์อาจจะสู้บริษัทธุรกิจเอกชนใหญ่ๆ ไม่ได้ 

แต่ครูก็มีโอกาสก้าวหน้าในการงานหลายทาง เช่น เป็นผู้บริหารหรือเป็นครูผู้เชี่ยวชาญ 

รวมทั้งส�าหรับครูที่มีผลงานดีเด่นมีโอกาสได้รับโบนัสด้วย

  การพัฒนาอาชีพ เพื่อที่จะให้ครูทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถพัฒนา

การสอนได้อยู่เสมอ ครูในสิงคโปร์ถูกก�าหนดให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ ปีละ

100 ชั่วโมง โดยมีช่องทางเลือกหลายทาง สถาบันฝึกอบรมครูแห่งชาติ (NIE) จัดหลักสูตร

อบรมในเรื่องต่างๆ และความรู้ใหม่ๆ เรื่องการเรียนการสอน ทั้งหลักสูตรแบบให้ปริญญา

สูงขึ้นหรือให้ประกาศนียบัตร บางโรงเรียนซึ่งมีทุนด้านนี้ของตนเองอยู่แล้วก็จัดฝึกอบรม

ครูในโรงเรียนของตนเองในเรื่องท่ีคิดว่าจะเป็นประโยชน์ เช่น การพัฒนาการสอนวิชา

คณิตศาสตร์ การเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นหลัก การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

นอกจากนั้นยังมีสมาคมวิชาชีพและกลุ่มเครือข่ายครูท่ีส่งเสริมการช่วยเหลือกันการเรียนรู้

ระหว่างกัน เพื่อให้ครูได้แบ่งปันเรียนรู้วิธีการสอนที่ดีที่สุด

  การประเมินผลการท�างาน มีการประเมินผลงานครูทุกปี โดยคณะกรรมการท่ีมา

จากหลายทางและวัดผลการท�างาน 16 ด้าน เช่น การพัฒนาครูและบุคลิกลักษณะของ

นักเรียน การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและกลุ่มต่างๆ ในชุมชน การช่วยเหลือ

เพื่อนร่วมงานและโรงเรียน ครูที่ได้รับการประเมินผลงานดีเด่นจะได้รับโบนัสจากกองทุน

โบนัสครู การประเมินครูเป็นรายบุคคลนี้พิจารณาในบริบทของผลงานของทั้งโรงเรียน

ด้วย เพราะนักเรียนในสิงคโปร์ทุกคนตั้งแต่ชั้นประถมจะได้รับการดูแลจากครูหลายคน 

  การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ หลังจากที่ครูใหม่สอนได้ครบ 3 ปี จะถูก

ประเมินทุกปีว่าเขาเหมาะท่ีจะก้าวหน้าทางอาชีพไปในสายใด คือ จะเป็นครูท่ีสอนเก่ง 

(Master Teacher) ครูที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ครูที่เป็นนักวิจัยทางการศึกษาด้วย หรือเป็น

ผู้บริหาร ทั้ง 4 ทางล้วนมีความก้าวหน้า คือมีโอกาสได้เงินเดือนขึ้นไปเรื่อยๆ เช่นกัน (ต่าง

จากประเทศไทยที่คนที่จะได้ก้าวหน้าเน้นการแข่งขันไปสู่ต�าแหน่งผู้บริหารเป็นหลัก) 
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  ครูท่ีจะมีศักยภาพเป็นผู้น�า เป็นผู้บริหารต่อไปได้จะได้รับการโยกย้ายให้ไปช่วย

ท�างานกับทีมผู้บริหารระดับกลาง และได้รับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวไปเป็นผู้บริหาร

ระดับที่สูงข้ึนต่อไป ผู ้บริหารระดับกลางท่ีผ่านการประเมินจะได้รับเลือกให้เป็น

รองครูใหญ่ และต่อไปจึงได้รับเลือกเป็นครูใหญ่ (ผู้อ�านวยการ) ในแต่ละขั้นตอน ผู้จะก้าว

ไปสู่ผู้บริหารต้องเรียนรู้ประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้เป็นผู้น�าที่ดี

มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ 

  การคัดเลือกและการฝึกอบรมผู้น�า รัฐบาลสิงคโปร์มีความเข้าใจชัดเจนว่าการสอน

ที่มีคุณภาพสูงและผลงานที่เข้มแข็งของโรงเรียนขึ้นอยู่กับการน�าท่ีมีประสิทธิภาพสูงของ

ครูใหญ่ (ผู้อ�านวยการ) ปัญหาการบั่นทอนก�าลังใจครูในหลายประเทศเกิดจากภาวะการน�า

ที่มีคุณภาพต�่า สิงคโปร์เน้นการฝึกภาวะผู้น�าตามแบบบรรษัทขนาดใหญ่ หลักส�าคัญไม่ใช่

แค่การจัดฝึกอบรมเท่านั้น แต่อยู่ที่ระบบทั้งหมดในการเลือกสรรและพัฒนาคนที่มีสติปัญญา

และบุคลกิภาพจะพฒันาเป็นผูน้�าท่ีดีได้ ขณะทีส่หรัฐฯ หรอืองักฤษใช้วธีิเปิดสอนหลกัสตูร

ผู้บริหารการศึกษาและให้ผู้เรียนจบไปสมัครเป็นครูใหญ่/ผู้อ�านวยการได้ สิงคโปร์ใช้วิธี

คัดเลือกครูที่มีศักยภาพไปเข้ารับการอบรมและค่อยคัดเลือกอีกครั้ง 

  ครูหนุ่มสาวในสิงคโปร์ได้รับการส่งเสริมให้มีโอกาสในการแสดงภาวะผู้น�าและ

การเรียนรู้ เช่น เป็นคณะกรรมการ เป็นหัวหน้าแผนก และมีการประเมินว่าผลงานพวกเขา

เป็นอย่างไร คนที่ผ่านการประเมินซึ่งมีเพียงปีละ 35 คน จะได้ไปเข้าฝึกการอบรมเพื่อการ

เป็นผู้น�าที่มีสถาบันการฝึกอบรมครูแห่งชาติ 6 เดือน โดยได้เงินเดือน โครงการอบรม

6 เดือนน้ันเข้มข้นและครอบคลุมความรู้ทักษะท่ีจ�าเป็น มีท้ังการฝึกท�าโครงการเกี่ยวกับ

นวัตกรรม (การคิดค้นใหม่) ของโรงเรียนและการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ นอกจาก

การคัดเลือกฝึกอบรมผู้น�าอย่างดีแล้ว การท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ใช้ระบบบริหารงานแบบให้

ความสนับสนุนการท�างานของผู้น�าทั้งในเรื่องอ�านาจในการตัดสินใจ งบประมาณ ฯลฯ

ก็ช่วยให้คนเก่งอยากเข้ามาเป็นผู้น�าทางการศึกษาและท�างานอย่างได้ผล

  รัฐบาลสิงคโปร์มองว่าการคัดเลือกผู ้ควรได้รับการฝึกอบรมก่อนมีความเสี่ยง

น้อยกว่าการเปิดฝึกอบรมส�าหรับคนทั่วไป และค่อยมาคัดเลือกแบบในประเทศอื่น สิงคโปร์

เชื่อว่าได้พยายามพัฒนาครูทั้งหมดให้มีตัวเลือกมากพอท่ีจะเลือกคนที่เหมาะสมที่สุด

มาเป็นผู้น�าได้อย่างต่อเน่ือง สิงคโปร์ยังมีระบบโยกย้ายครูใหญ่เป็นระยะ โดยเน้นเพื่อ

ประโยชน์ของการปฏิรูปการศึกษาทั้งประเทศอย่างต่อเนื่อง

  การปฏิรูปครูและผู้บริหารการศึกษาของสิงคโปร์เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูป

ระบบข้ารัฐการให้มีคุณภาพสูง สิงคโปร์มีผู้น�าทางการเมืองที่มีความรู้ มีวิสัยทัศน์และ

การท�างานเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเน่ือง ผู้น�าตระหนักมาต้ังแต่การสร้างประเทศใหม่ๆ ว่า 

ในประเทศเล็กๆ ท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติน้อยมากอย่างสิงคโปร์ การจะพัฒนาเศรษฐกิจ
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สังคมให้ได้ผลดีต้องคัดเลือกคนที่มีคุณภาพสูงมาเป็นข้ารัฐการที่มีวิสัยทัศน์ มีประสิทธิภาพ

และการท�างานอย่างโปร่งใส รัฐบาลสิงคโปร์จึงให้แรงจูงใจ เช่น เงินเดือน ความท้าทาย

ในการท�างาน ความก้าวหน้าในอาชีพ แก่ข้ารัฐการที่แข่งขันกับคนท�างานในภาคธุรกิจ

เอกชนได้ 

  ข้ารัฐการระดับสูงในทุกกระทรวงรวมท้ังกระทรวงศึกษาได้ผ่านการคัดเลือกอย่าง

รอบคอบ ได้รับการศึกษาท่ีดี (หลายคนจบจากมหาวิทยาลัยที่ดีท่ีสุดของโลก) เป็นนัก

ปฏิบัติ ท�างานหนักและได้ค่าตอบแทนสูง พวกเขามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลง

ของโลกดี ติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา การวิจัยและเทคโนโลยีจากทั่วโลก เป็น

คนที่รู้จักใช้ข้อมูลและหลักฐานในการตัดสินใจ พวกเขามีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนต่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการศึกษาของสิงคโปร์ เพื่อการพัฒนาคนให้มี

คุณภาพ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดที่สิงคโปร์สร้างขึ้น56

  5.3.3 การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาของฟินแลนด์

  ระบบการศึกษาของฟินแลนด์ให้ความส�าคัญกับคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของครู

และบุคลากรทางการศึกษามาก การฝึกอบรมครูและการท�างานของครู แบ่งตามภาระและ

ความรับผิดชอบในการสอน ได้แก่

  - ครูประจ�าชั้น ซ่ึงหมายถึงครูท่ีสอนโรงเรียนช้ันประถม ซ่ึงสอนวิชาหลักได้

ส่วนใหญ่ต้องผ่านการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยก�าหนดให้

ต้องเรียนจบปริญญาโท และต้องมีการฝึกสอน ทดลอง และวิจัยในโรงเรียนสาธิต ส�าหรับ

ครูอนุบาลและศูนย์เด็กเล็กก�าหนดให้ครูประจ�าชั้นมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ครูเชี่ยวชาญ

ด้านอนุบาลต้องมีคุณวุฒิถึงระดับปริญญาโท

  - ครูประจ�าวิชา ซึ่งส่วนใหญ่สอนระดับชั้นมัธยมต้องผ่านการเรียนในสาขาที่จะ

ไปสอน (เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา) ก่อน แล้วจึงไปศึกษาต่อในคณะศึกษา

ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนั้น จึงต้องส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในทางการ

ศึกษา รวมทั้งมีข้อก�าหนดพิเศษส�าหรับครูการศึกษาพิเศษและครูแนะแนวที่ต้องมีคุณวุฒิ

ระดับปริญญาโทที่เรียนมาทางด้านการศึกษาพิเศษและการแนะแนวไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต

  - ครูในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันโปลีเทคนิค ต้องผ่านการศึกษาใน

คณะศึกษาศาสตร์ และมีการฝึกหัดด้านอาชีวศึกษาและฝึกสอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาที่
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จัดโดยความร่วมมือกับสถาบันโปลีเทคนิค ครูการศึกษาพิเศษด้านการอาชีวศึกษาต้อง

ผ่านการอบรมวิชาการศึกษาพิเศษหรือวิชาแนะแนวไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และมี

ประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ปี

  - ครูมีฐานะเป็นพนักงานเทศบาล ข้าราชการ หรือลูกจ้างของรัฐ แล้วแต่หน่วย

งานที่จ้างครู การจ้างท�าโดยสัญญาจ้างคราวละ 3-5 ปี อัตราเงินเดือนเป็นไปตามข้อตกลง

ร่วมระหว่างสหภาพครู รัฐและหน่วยงานจ้าง ซึ่งพิจารณาจากคุณวุฒิ และระยะเวลาการ

ท�างาน ครูเป็นอาชีพที่มีการแข่งขันสูง ได้รับความนับถือ มีความรับผิดชอบ และได้ผล

ตอบแทนค่อนข้างสูง

  อาชีพครูในฟินแลนด์เป็นอาชีพที่คนนับถือและต้องการเป็นกันมาก คนที่สอบเข้า

เรียนวิชาครูในมหาวิทยาลัยคือกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่เรียนดีท่ีสุด แต่ละปีคณะด้าน

ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์จะรับนักศึกษาได้เพียง 10% ของผู้ที่สมัคร คนที่สนใจจะเรียนครู

ได้รับการคัดเลือกและฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถสูง ส�าหรับครูประจ�าการนั้น

ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่ว่าจะสอนนักเรียนชั้นไหน อาชีพครูยังต้องศึกษา

พัฒนาตนเองเพื่อรักษาความเป็นมืออาชีพตลอดเวลา เช่นต้องพยายามเรียนรู้ด้วยตนเอง

เพื่อที่จะปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ครูได้รับการฝึกและ

การสนับสนุนให้มีภาวะผู้น�าสูง

  การที่ประชาชนฟินแลนด์มีวัฒนธรรมนับถือการศึกษาและครูมาก ส่งผลต่อนักเรียน

และบรรยากาศในห้องเรียน การที่นักเรียนโดยทั่วไปไว้วางใจนับถือครู ท�าให้นักเรียนเชื่อฟัง

และต้ังใจเรียน บรรยากาศในห้องเรียนสงบและมีวินัยเอื้อต่อการเรียน เวลากล่าวถึงการ

ปฏิรูปการศึกษา บทบาทนักเรียนเป็นเรื่องที่ส�าคัญมากและมักจะถูกมองข้าม ทั้งๆ ที่ปัจจัย

ส�าคัญที่ท�าให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความส�าเร็จ คือ นักเรียนมีแรงจูงใจและความ

ตั้งใจที่จะเรียน และครูส่งเสริมให้นักเรียนเรียนแบบเป็นผู้ริเริ่มลงมือศึกษาด้วยตนเองและ

ท�างานเป็นกลุ่มอย่างเอาการเอางาน (Active Learning)

  การจะท�าให้นักเรียนต้ังใจเรียนและมีบทบาทในการเรียนด้วยตนเองเพิ่มข้ึนได้

จะต้องมีความเข้าใจและความไว้เน้ือเชื่อใจร่วมกันระหว่างนักเรียนกับครูเหมือนกับเป็น

สัญญาทางสังคม ทั้งนักเรียนและครูมีจุดมุ่งหมายและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการสอนการเรียน

ร่วมกันว่า นี่คือสิ่งที่ทั้ง 2 ฝ่ายแสวงหาและสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ แทนที่จะเน้นเรื่อง

การประเมินผลตามมาตรฐานแบบกลไกอย่างที่สหรัฐอเมริกาและหลายประเทศรวมท้ัง

ไทยท�า การที่ครูฟินแลนด์ชี้แนะทิศทางและให้ความหวังแก่นักเรียน มีผลดีต่อการพัฒนา

การเรียนรู้และชีวิตของนักเรียนอย่างเห็นได้ชัดมากกว่า การเน้นการเรียนเพื่อสอบแบบ

ในประเทศอื่น
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  จุดแข็งของฟินแลนด์ คือ วัฒนธรรมครอบครัวที่พ่อแม่มีการศึกษาและดูแลเด็กดี 

(เด็กเล็กในกลุ่มประเทศฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก มีสุขภาวะที่สูงกว่าเด็กเล็ก

ในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมอื่น) การรักการอ่าน การเรียนรู้ การนับถือครูอาจารย์และ

ความรู้ การท�างานหนักและประหยัดมัธยัสถ์ การมีวินัย และวัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็ง

แบบช่วยเหลือกันอย่างเป็นธรรม การเป็นชุมชนสวัสดิการ รัฐสวัสดิการและความเป็น

ประชาธิปไตย มีความโปร่งใสในเรื่องการเมือง การบริหารจัดการ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่

ท�าให้ฟินแลนด์พัฒนาการศึกษาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้สูง ฟินแลนด์ลงทุนเรื่องการ

ศึกษาการวิจัยและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเน้นให้ครูต้องมีการศึกษาและมี

ความสามารถ ความรับผิดชอบสูง การเน้นการให้บริการทางการศึกษาที่เสมอภาคในด้าน

คุณภาพท�าให้ฟินแลนด์พัฒนาการศึกษาท่ัวท้ังประเทศได้อย่างมีคุณภาพสูง และมีความ

แตกต่างระหว่างโรงเรียนและระหว่างนักเรียนกลุ่มต่างๆ น้อยกว่าทุกประเทศ 

 

5.4 ไทยควรจะปฏิรูปครูและผู้บริหารการศึกษากันอย่างไร

  การจะปฏิรูปเพื่อสร้างครูใหญ่และครูอาจารย์ให้เป็นคนท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

มีภาวะผู้น�าเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง จะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคัดเลือก ฝึกฝนพัฒนา ประเมินผล 

และให้ผลตอบแทนผู้บริหารและครูอาจารย์สูงในระดับเดียวหรือใกล้เคียงกับแพทย์

ผู้บริหารจัดการภาคเอกชน และนักวิชาชีพชั้นสูงอื่นๆ 

  เพิม่แรงจงูใจให้คนเรยีนเก่งสนใจมาเป็นคร ู ด้วยการให้ทนุการศึกษาส�าหรบันักเรยีน

มัธยมปลายเก่งๆ ท่ีสนใจจะเรียนเพื่อเป็นครูและรับประกันการมีงานท�า โดยต้องจ�ากัด

จ�านวน และคัดเลือกคนเก่งและคนท่ีมีอุปนิสัยและความต้ังใจท่ีจะเป็นครูแค่จ�านวนหน่ึง

ที่รัฐบาลรับประกันการมีงานท�าให้ ปฏิรูปการฝึกอบรมครู ให้มีสถาบันผลิตครูน้อยแห่งลง

แต่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างจริงจัง ปรับเงินเดือนครูขั้นต้นให้สูงขึ้น เน่ืองจากครูไทยได้

เงินเดือนตอนเข้าท�างานในปีแรกๆ ต�่ากว่าประเทศอื่นค่อนข้างมาก58 การให้เงินเดือนสูงขึ้น

58เงินเดือนเร่ิมต้นของครใูนประเทศต่างๆ เทยีบเป็นดอลลาร์สหรฐัต่อปี ค�านวณแบบปรบัด้วยค่าครองชพี

 ของแต่ละประเทศ (PPP) แล้ว ครูประถมศึกษาไทยได้เงินเดือนขั้นต้น 5,902 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่อปี) 

 มาเลเซีย 8,389 กลุ่มประเทศ OECD ได้เฉลี่ย 27,723 ดอลลาร์สหรัฐ Usis Education Counts 2007 

 อ้างไว้ใน สกศ. สภาวะการศึกษาไทยในเวทีโลก 2550 สกศ. 2551 นี่อาจจะเป็นตัวเลขเก่าหน่อย ใน 3-4 

 ปีท่ีผ่านมา มีการปรบัเงนิเดือนขัน้ต�า่ของครแูละข้าราชการโดยทัว่ไป แต่ความแตกต่างกับต่างประเทศยงั

 คงมีอยู ่ รวมทัง้ความแตกต่างระหว่างเงินเดือนครอูาจารย์ขัน้ต้นกับครอูาจารย์อาวโุสของไทย ซึง่ต่างกัน

 มากราว 10 เท่า ในขณะที่ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกันแค่ 3-4 เท่า.
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ควบคู่ไปกับการตรวจสอบพัฒนาคุณภาพของครูด้วย เช่น อาจใช้ระบบสัญญาจ้างแบบ 

3-5 ปี ในช่วงแรกเพื่อให้ครูต้องปรับปรุงพัฒนาตนเองโดยตลอด ถ้าผ่านการประเมินช่วง 

3-5 ปี แรกไปค่อยต่อสัญญาจ้างยาวนานขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีการพิจารณาอย่างยืดหยุ่นตาม

สถานะที่เป็นจริงด้วย 

  การสร้างแรงจูงใจให้คนเก่งเลือกมาเรียนครูและคงอยู่ในอาชีพครู คือ เพิ่มเงิน

เดือนครข้ัูนเริม่ต้น โดยเฉพาะสาขาขาดแคลนและให้เงินเพิม่พเิศษส�าหรบัครทูีไ่ปสอนใน

โรงเรยีนเด็กด้อยโอกาสในชนบทรอบนอกและในชมุชนแออดั ขณะเดียวกนัต้องคดัเลอืก

ฝึกอบรม พัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีวุฒิภาวะและจิตส�านึกเพื่อส่วนรวมสูง ให้การยกย่อง 

ให้อิสระและความรับผิดชอบครูเพิ่มข้ึน เช่น ให้ครูในโรงเรียนหนึ่งๆ ร่วมกันก�าหนด

หลักสูตร การสอน ต�ารา การสอบเองได้ รวมทั้งพิจารณาขึ้นเงินเดือนตามผลงานของครู

แต่ละคนตามความสามารถและความต้ังใจท�างานอย่างยืดหยุ่นคล่องตัวแบบการบริหาร

ในภาคธุรกิจเอกชน

  การจะดึงดูดคนฉลาดคนเก่งให้สนใจประกอบอาชีพครูเพิ่มขึ้น ต้องเปลี่ยนระบบ

บริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นประชาธิปไตย ท่ีครูมีอิสระ รับผิดชอบเพิ่มขึ้น มีความ

ก้าวหน้าในอาชีพการงานตามความสามารถส่วนบุคคลอย่างคล่องตัว ยืดหยุ่นเพิ่มข้ึน

เพื่อให้เป็นงานที่ท้าทาย

  เปิดกว้างรับสมัครผู้มีความรู้สาขาต่างๆ โดยเฉพาะสาขาขาดแคลน ไม่ว่าจะอายุ

เท่าไหร่มาเป็นครู โดยให้ผ่านเข้ารับการอบรมฝึกฝนวิชาครูเพิ่มเติมระยะสั้น และจ่ายเงินเดือน

ค่าตอบแทนแบบบวกประสบการณ์ให้ได้ เพื่อจะได้ดึงดูดให้คนที่มีความรู้ ประสบการณ์

เข้ามาเป็นครูได้เพิ่มขึ้น

  จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมพัฒนาครู สนับสนุนให้ครูไปเข้าฝึกอบรม เรียนต่อ

จัดประชุมสัมมนา ให้ทุนวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องสร้าง

สถาบันจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีคุณภาพที่ฝึกอบรมครูให้มีความรู้ทักษะสอน

แบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพได้จริง และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องด้วย แนวทาง

การประเมินที่ท�าได้ไม่ยากและตรงไปตรงมาคือ การจัดให้ครูเข้าสอบวิชาการอ่าน คณิต-

ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พร้อมกับนักเรียนวัย 15 ปี ในการทดสอบ PISA ของ OECD แล้ว

เทียบคะแนนในหมู่ครูเข้าสอบด้วยกันเพื่อวัดว่าครูคิดวิเคราะห์เป็นในวิชาพื้นฐานท่ี

ส�าคัญ 3 วิชานี้มากน้อยแค่ไหน ครูที่สอบได้คะแนนต�่า ควรได้รับการฝึกอบรมใหม่อย่าง

จริงจัง หรือถ้าครูคนไหนได้คะแนนต�่ามาก ควรโยกย้ายให้ไปท�างานธุรการ โอนย้ายไป

กระทรวงอื่น หรือเลิกจ้างไปเลย 

  การจะเพิ่มรายได้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ครูและสถานศึกษาพยายามปรับปรุงตัวเอง 

ควรประเมินที่ผลการท�างานจริงแทนวิธีการให้เงินเพิ่มวิทยฐานะผู้ช�านาญการแบบที่
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ให้ครูท�าเอกสารวิชาการมาส่ง ท้ังท่ีอาจมีการจ้างกันท�าหรือการวิ่งเต้นให้คณะกรรมการ

อนุมัติได้ การประเมินผลการท�างานจริงต้องมีการปฏิรูประบบประเมินใหม่ที่โปร่งใส มี

ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เน้นให้ครูตั้งใจท�างานและวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลจากผล

สัมฤทธ์ินักเรียน ในโรงเรียนน้ันๆ การประเมินผลในเรื่องน้ีต้องเปลี่ยนแปลงจากการวัด

ว่าโรงเรียนไหนสอบ O-NET ได้ดีเพียงไร หรือเด็กที่จบมัธยมปลายสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐ

ได้มากน้อยเพียงไรแบบเทียบกันท้ังประเทศเป็นการวัดว่าครูท�าให้นักเรียนเรียนทั้งชั้น

หรือท้ังโรงเรียนท�าคะแนนคิดโดยเฉลี่ยได้ดีข้ึนจากเดิมหรือนักเรียนสอบได้คะแนนข้ัน

ต�่าที่พอใช้ได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหรือไม่อย่างไร 

  วิธีการแบบเก่าท่ีประเมินผลงานโรงเรียนและครูแบบที่ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิ

ของนักเรียนโรงเรียนนั้นในการสอบ O-NET หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบเปรียบเทียบ

กันกับโรงเรียนอื่นทั้งประเทศ เป็นการประเมินที่ไม่เป็นธรรม โรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่นักเรียน

ที่เก่งอยู่แล้วนิยมสมัครไปเข้าเรียน มีครูเก่ง มีงบประมาณมาก ย่อมได้เปรียบในการท�า

คะแนนเฉลี่ยได้สูงกว่าโรงเรียนอื่นๆ ท่ีมีปัจจัยต่างๆ ด้อยกว่า การประเมินแนวนี้ยิ่ง

ส่งเสริมให้โรงเรียนยิ่งมีคุณภาพต่างกันมากขึ้น ครูก็จะมีแรงจูงใจอยากวิ่งเต้นขอโยกย้ายไป

ท�างานในโรงเรียนใหญ่ท่ีมีชื่อเสียงอยู่แล้ว มากกว่าจะสนใจพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

  การประเมินผลงาน/ชื่อเสียงของโรงเรียนโดยการเน้นเรื่องเด็กเก่ง ไปแข่งขันชิง

รางวัลต่างๆ ได้ และหรือสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้มาก ท�าให้โรงเรียนและ

ครูไปทุ่มเทพัฒนาเด็กเก่งส่วนน้อยแทนท่ีจะช่วยพัฒนาเด็กท้ังช้ันและทั้งโรงเรียนให้เรียน

ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนจ�านวนมากและต่อประเทศมากกว่า ดังนั้น จึงควรเปลี่ยน

เป็นการประเมินแบบวัดผลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งชั้นหรือระดับชั้นว่าดีขึ้นจากปีที่

แล้วมากน้อยเพียงไร หรือมีนักเรียนที่สอบได้คะแนนขั้นต�่าที่พอรับได้เป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น

เพียงไร มากกว่าเพื่อท่ีครูในแต่ละโรงเรียนจะได้พัฒนานักเรียนท้ังหมด ไม่ใช่มุ่งพัฒนา

เฉพาะนักเรียนเก่งๆ ส่วนน้อย

  การพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพท่ีหลายประเทศน�ามาใช้อย่างได้ผลคือ

การประเมินและปรับปรุงการสอนของครูด้วยการให้เพื่อนครูไปสังเกตการสอนหรือ

ถ่ายวีดีโอการสอนไว้ แล้วจัดประชุมกันให้ผู้สอนได้ร่วมพิจารณากับทีมงานว่าควรจะ

ปรับปรุงวิธีการสอนให้น่าสนใจ ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดีข้ึนได้อย่างไร โดยอาจจะใช้ศึกษา

นิเทศก์หรือครูผู้สอนที่เก่งไปช่วยแนะน�า วิธีการนี้ที่ประเทศอื่นเขาท�ากันมาได้ผล ครูต้อง

เรียนรู้ที่จะใจกว้างที่จะรับฟัง ตั้งใจปรับปรุงตนเพื่อผู้เรียนด้วย 

  ส�าหรับครูไทยซึ่งมีวัฒนธรรมเกรงใจ กลัวเสียหน้า ไม่กล้าวิจารณ์และไม่ชอบ

รับฟังการวิจารณ์ด้วย อาจใช้วิธีการนี้ได้ล�าบากหน่อย แต่เนื่องจากเป็นวิธีการที่ดี ที่ประเทศ
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อืน่ใช้ได้ผลมาแล้ว จงึต้องพยายามแก้ปัญหาด้วยการพฒันาวฒิุภาวะของครแูละบรรยากาศ

การท�างานให้เป็นประชาธิปไตย ฝึกให้ครูเป็นคนใจกว้างรับฟังค�าวิจารณ์แนะน�าจากผู้อื่น

ได้ และฝึกผู้วิจารณ์แนะน�าให้รู้จักวิธีการวิจารณ์แนะน�าอย่างกัลยาณมิตร (มิตรท่ีหวังดี) 

นั่นก็คือ เราต้องหาทางให้ครูไทยเปลี่ยนแปลง พัฒนาตัวเองให้ได้เช่นกัน

  การคัดเลือกและพัฒนาครูใหญ่/ผู้อ�านวยการ ต้องคัดเลือกคนท่ีมีศักยภาพในการ

เป็นผู้บริหารจัดการท่ีรู้จักคิด วางแผน ใช้งบประมาณและท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

รู้จักเลือกล�าดับความส�าคัญว่าอะไรส�าคัญก่อนหลัง เพราะครูใหญ่เป็นบุคคลท่ีมีบทบาท

ในการช่วยปฏริปูสถานศึกษาให้มคุีณภาพได้มาก ควรศึกษาประยกุต์ใช้ตัวอย่างจากสิงคโปร์

และประเทศอื่นๆ ที่มีระบบการประเมินและคัดเลือกครูหนุ่มสาวที่มีศักยภาพจะเป็นครูใหญ่

ที่ดีเพื่อรับการศึกษาอบรมเป็นครูใหญ่ต่อไปโดยเฉพาะ เม่ือได้วุฒิด้านบริหารการศึกษา

แล้วต้องไปสมัครเข้ารับการประเมินคัดเลือกเป็นครูใหญ่อีกครั้ง

  ไทยต้องเลกิใช้วธีิการคัดเลอืกครใูหญ่/ผูอ้�านวยการตามระบบอาวโุส ปรญิญา การ

สอบข้อเขียนที่เน้นการจ�าเนื้อหา และการวิ่งเต้นเส้นสาย วิธีการบริหารบุคลากรด้านการ

ศึกษาแบบท่ีขึ้นอยู่กับคณะบุคคลท่ีมีอ�านาจมาก และหรือมีการทุจริตฉ้อฉลวิ่งเต้นเส้น

สายกันได้ เปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบการบริหารจัดการแบบใหม่ในแนวคล้ายระบบธุรกิจ

เอกชน ท่ีเน้นประสิทธิภาพการท�างาน เน้นผลงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละคน 

มากกว่าแค่การให้เงินเดือนขึ้นตามระบบราชการที่ครูทุกคนที่ท�าตามระเบียบได้ขึ้นเงิน

เดือนคนละขั้นเหมือนๆ กัน ไม่ว่าจะท�างานเก่งหรือไม่เก่ง ท�างานอย่างเอาใจใส่หรือไม่

เอาใจใส่ (แตกต่างจากระบบธุรกิจเอกชนตรงที่วัดในเรื่องผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไม่ได้วัด

ในเรื่องผลก�าไรขาดทุน) 

  เปลี่ยนแปลงปรับปรุงระบบการบริหารจัดการครูรวมทั้งการปฏิรูประบบ

งบประมาณให้คล่องตัว เพื่อกระจายครูไปช่วยปฏิรูปโรงเรียนที่มีคุณภาพต�่าได้เพิ่มขึ้น เช่น

การส่งครูใหญ่ ครูเก่งๆ ไปแก้ปัญหาพัฒนาโรงเรียนที่อ่อน โดยที่ครูผู้นั้นคงได้ต�าแหน่ง

เงินเดือนไม่ต่างจากโรงเรียนใหญ่ หรือแม้แต่ให้แรงจูงใจเพิ่มขึ้น เปลี่ยนแปลงระบบบริหาร

แบบราชการแบบเก่าท่ีก�าหนดว่าผู้บริหารต้องย้ายอยู่โรงเรียนใหญ่ขึ้น จึงจะได้เงินเดือน

และความก้าวหน้าสูงตามขนาดของโรงเรียน เป็นระบบบริหาร การให้ความดีความชอบ 

การเลื่อนข้ันบุคลากรการศึกษาแบบใหม่ในแนวที่เน้นเป้าหมายผลงานในการท�าให้

นกัเรยีนเรยีนได้ดีขึน้เพือ่ประโยชน์ของนักเรยีนและเพือ่ส่วนรวม เพือ่จะให้บรรลเุป้าหมาย

นี้ ระบบการจัดสรรงบประมาณต้องเปลี่ยนแปลงจากการคิดแบบรายหัวนักเรียนเท่ากัน 

ซึ่งท�าให้โรงเรียนใหญ่ในเมืองได้เปรียบ ต้องให้งบประมาณโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

ในต่างจังหวัดและโดยเฉพาะอ�าเภอรอบนอกเพิ่มขึ้น เราจึงจะมีความเป็นไปได้ที่จะปฏิรูป

โรงเรียนส่วนใหญ่ที่ปัจจุบันมีคุณภาพต�่าให้มีคุณภาพสูงขึ้นได้ 
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การประเมินผลสถาบันการศึกษา ผู้บริหาร ครูอาจารย์
  การจะช่วยให้นักเรียนส่วนใหญ่เรียนได้ดีขึ้น จะต้องทบทวนและใช้เป็นเกณฑ์ใน

การประเมินผู้บริหารและครูอาจารย์ด้วย การท่ีจะจูงใจให้ครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่าง

ท่ัวถึงการประเมินโรงเรียนและครูในประเทศอื่น ใช้วิธีการประเมินว่า เด็กท้ังชั้นเรียน

หรือท้ังโรงเรียนสอบได้คะแนนข้ันต�่าที่นักเรียนโดยท่ัวไปควรสอบได้เป็นสัดส่วนเท่าไหร่

ขึ้นไป มากกว่าที่จะประเมินว่าโรงเรียนนั้นมีเด็กเก่งหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้กี่คนหรือ

กี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมด 

  การประเมินแบบหลังซ่ึงสถาบันการศึกษาของไทยใช้เป็นเกณฑ์ในการแข่งขันกัน

หรือวัดกันว่าโรงเรียนไหนมีชื่อเสียง ท�าให้เกิดการเน้นการติวเข้มเด็กเก่งส่วนน้อย ไม่ได้

ดูแลเด็กท้ังโรงเรียนให้เรียนได้ดีข้ึนอย่างท่ัวถึงเป็นธรรม เช่น จัดให้เด็กท่ีคะแนนสูงได้

อยู่ห้องคิงโดยเฉพาะ, บางโรงเรียนกีดกันเด็กที่เรียนอ่อน เช่น ไม่รับเด็ก ม.3 ที่ถึงจะสอบ

ผ่านแต่คะแนนอ่อนให้เรียนต่อชั้น ม.4 ในโรงเรียนเดิม เพราะอยากรับเด็กเก่งกว่าจาก

โรงเรียนอื่นเข้ามาแทน การใช้เกณฑ์วัดแบบน้ีเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบ

แพ้คัดออก เพื่อประโยชน์คนส่วนน้อย (แทนที่จะมุ่งพัฒนาคนทั้งประเทศให้พัฒนาศักยภาพ

ของแต่ละคนให้ได้มากที่สุด) ส่งเสริมเรื่องการกวดวิชาและการบริจาคเงินจ�านวนสูงเพื่อ

แข่งขันเข้าโรงเรียนที่ได้ชื่อว่าสอนให้เด็กเก่งสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มาก ผู้บริหาร/ครู

อยากขอย้ายไปอยู่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงในแง่นี้ เพราะมีโอกาสได้การยอมรับ ได้รับ

งบสนับสนุน ได้ความก้าวหน้าในอาชีพการงานสูงขึ้น

  สภาพแบบน้ีท�าให้โรงเรียนของไทยย่ิงมีคุณภาพห่างกันออกไปอีกและเด็กท่ีเรียน

อ่อนถูกกีดกันถูกทอดทิ้ง เด็กที่เรียนอ่อนและจนไม่มีปัญญาไปเรียนพิเศษ คะแนนเฉลี่ย

ของนักเรียนท้ังประเทศไทยจึงต�่า ขณะที่ประเทศอย่างฟินแลนด์จะไม่ทอดทิ้งให้

เด็กล้าหลังเพื่อนแบบห่างกันไกล ท้ังครูและรัฐบาลจะคอยดูแล เช่น ทางโรงเรียนจัด

สอนพิเศษส�าหรับเด็กกลุ่มอ่อนให้ฟรีโดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนท่ีครูต้องท�างาน

เพิ่มเติมให้ ท�าให้ผลสัมฤทธิ์หรือคะแนนสอบ PISA ของเด็กที่เรียนเก่ง และเด็กที่เรียน

อ่อนไม่ห่างกันมากนัก และประเทศสามารถพัฒนาพลเมืองได้อย่างทั่วถึง

  กระทรวงศึกษาควรเปลี่ยนวิธีการประเมินและส่งเสริมให้ครูในแต่ละโรงเรียน 

พัฒนาให้นักเรียนของตนท้ังชั้นและท้ังโรงเรียนสอบคะแนนข้ันต�่าท่ีพอใช้ได้เป็นสัดส่วน

สูงขึ้นจากเดิม จะเป็นการส่งเสริมครูและโรงเรียนที่มีชื่อเสียงน้อยกว่ามีก�าลังใจในการพัฒนา

เด็กนักเรียนของตนได้มากขึ้น และเป็นการมุ่งช่วยเด็กส่วนใหญ่ซึ่งปกติเรียนได้ปานกลาง

และอ่อน มีผลสัมฤทธิ์การศึกษาดีขึ้น ระบบที่เน้นการแข่งขันกันแบบตัวใครตัวมันหรือ

แบบแพ้คัดออกในระดับประเทศอย่างที่เป็นค่านิยมอยู่ในปัจจุบัน เป็นระบบที่ส่งเสริมเด็ก

เก่งส่วนน้อยและท�าให้เด็กส่วนใหญ่เกิดปมด้อย ไม่ภูมิใจ ไม่มั่นใจในตัวเอง ถูกทอดทิ้ง
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ปรับตัวยาก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เด็กจ�านวนมากออกกลางคันไป โดยไม่ได้เรียนถึง 9 ปี

ภาคบังคับหรือ 12 ปี ที่รัฐธรรมนูญทั้งปี 2540 และ 2550 ก�าหนดว่ารัฐจะต้องจัดหาที่เรียน

ที่มีคุณภาพให้เด็กได้เรียนอย่างทั่วถึง 

  ถ้ามีโครงการช่วยเหลือหาครูท่ีเก่งๆ และครูจบใหม่ที่อาสาสมัครมีความต้ังใจสูง

มาช่วยจัดการเรียนการสอน การวัดผลให้เหมาะกับนักเรียนกลุ่มที่เรียนปานกลางและ

อ่อนมากข้ึน นักเรียนท่ีเรียนอ่อนตามมาตรฐานการสอบแข่งขันแบบแพ้คัดออก จะมี

โอกาสในการพัฒนาศักยภาพสมองของพวกเขาได้ดีขึ้น ดังที่ครูในโครงการช่วยเด็กเรียน

อ่อนหลายประเทศได้เคยทดลองท�าอย่างได้ผลมาแล้ว

  การประเมินผลสถาบันการศึกษา ผู้บริหาร ครูอาจารย์ ควรจะปฏิรูปครั้งใหญ่ 

ระบบประเมินสถานศึกษาในปัจจุบันที่ สมศ. ส่งผู้ประเมินรับจ้างจากภาคเอกชนไป

ประเมินโรงเรียนเพียงครั้งละ 2-3 วัน และใช้วิธีประเมินเชิงเอกสาร เพื่อวัดปริมาณงาน

เป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้ท�าให้เกิดการประเมินผลแบบที่จะมีการติดตามผลต่อเพื่อช่วยให้มี

การหาทางปรับปรุงแก้ไขโรงเรียนที่ได้คะแนนต�่าแต่อย่างใด เป็นการประเมินเพื่อประเมิน

ไปอย่างนั้นเอง และผลประเมินที่ได้ก็เป็นสิ่งที่พอรู้อยู่แล้ว เช่น โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลตาม

ชายแดนและในชุมชนผู้มีรายได้น้อย อุปกรณ์สื่อการศึกษาต่างๆ ขาดแคลนก็มีแนวโน้ม

ได้คะแนนต�่า และก็มักจะเป็นแบบนี้อยู่ทุกปีหรือหลายปี ถ้าไม่มีการติดตามช่วยเหลือ

พัฒนาโรงเรียนที่ได้คะแนนประเมินต�่าอย่างจริงจัง การประเมินก็เป็นเรื่องเสียงบประมาณ

เสียเวลาเปล่าๆ

  นอกจากนี้ก็มีปัญหามาตรฐานของการประเมินอีก เช่น การประเมินในรอบที่ 3 

ของ สมศ.  ผลออกมาดีขึ้นต่างจากรอบแรกและรอบที่ 2 อย่างมาก ส่วนหนึ่งคงเนื่องจาก

ทางโรงเรียนที่เคยถูกประเมินมาแล้วเรียนรู้วิธีท่ีจะเตรียมเอกสารการประเมินเพื่อท�า

ให้รับคะแนนประเมินสูงขึ้น การประเมินแนวนี้จึงไม่ได้เป็นการประเมินผลที่แม่นย�าจริง 

และการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีเน้นการตรวจเอกสารกลายเป็นเรื่องท่ีครู อาจารย์ 

รวมท้ังระดับอุดมศึกษาด้วย บ่นว่าท�าให้ครูอาจารย์ต้องเสียเวลาท�างานธุรการ เตรียม

เอกสารต่างๆ เพิ่มขึ้นมาก โดยที่การประเมินไม่แม่นย�าจริงและเมื่อประเมินไปแล้ว ทาง

กระทรวงศึกษาก็ไม่ได้มีการติดตามสนับสนุนช่วยเหลือสถาบันการศึกษาที่ได้คะแนนต�่า

ตามมาเหมือนในประเทศอื่น ที่ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา

ผู้บริหาร ครูอาจารย์ การพัฒนาวิธีการสอนการเรียน 

  ดังนั้น เราควรทบทวนปฏิรูปการประเมินผลสถาบันการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ความแม่นย�าจริง และมีเป้าหมายท่ีจะค้นหาจุดอ่อนเพื่อแก้ไขปัญหาของคนทั้งประเทศ

มากกว่าการประเมินแบบวัดเชิงปริมาณและบันทึกว่าโรงเรียนไหนได้คะแนนสูงหรือต�่า

กว่าเกณฑ์อย่างไร เราควรจะเป็นการประเมินเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข ช่วยเหลือพัฒนา
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 บทที่ 5

103จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร

อย่างจริงจัง ไม่ใช่ประเมินก็ส่วนประเมิน

  การประเมินครูวิธีหน่ึงท่ีประเทศเช่น เวียดนาม อินเดีย ใช้คือให้ครูผู ้สอน

ท�าข้อสอบมาตรฐานเช่นเดียวกับนักเรียน เพื่อตรวจสอบว่าครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถที่

เหมาะสมต่อการสอนหรือไม่ หากพบครูที่ได้คะแนนสอบมาตรฐานต�่ากว่าเกณฑ์ ก็มีการ

หามาตรการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูกลุ่มดังกล่าว บางประเทศให้

ครูที่สอนนักเรียนชั้นมัธยมท�าข้อสอบส�าหรับทดสอบนักเรียน ตามโครงการ PISA ของ 

OECD 

  ผูว้จิยัเหน็ถ้าประเทศไทยคิดจะปฏรูิปครเูพือ่ปฏริปูการศึกษาจรงิจงั ควรให้ครรูะดับ

มัธยมท�าข้อสอบ PISA พร้อมกับนักเรียนหรืออาจจะมอบหมายให้ สวทช. ที่มีส่วน

ท�าข้อสอบและการจัดสอบ PISA ร่วมกับ OECD เป็นผู้ท�าและจัดสอบโดยเฉพาะก็ได้ 

ข้อสอบ PISA ที่สอบ 3 วิชา คือ การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คือเป็นวิชาพื้นฐาน

ที่ส�าคัญ และคณะกรรมการจัดสอบเตรียมการออกข้อสอบซึ่งท�าเพียง 3 ปีต่อครั้งอย่างดี 

มุ่งวัดผลที่เน้นคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ แก้ปัญหาเป็น ซึ่งเป็นแนวทางที่มุ่ง

พัฒนาความรู้และทักษะส�าหรับโลกศตวรรษที่ 21 การก�าหนดให้ครูเข้าสอบตามแนวทาง

ข้อสอบ PISA จะช่วยให้ครูได้เรียนรู้ว่าวิธีการออกข้อสอบเพื่อการประเมินผลท่ีดีเป็น

อย่างไร และถ้ามีครูจ�านวนหนึ่งท�าข้อสอบแนวของ PISA ได้ต�่ากว่าเกณฑ์ ซึ่งมีความเป็น

ไปได้สูง หน่วยงานที่ท�าหน้าที่พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ซึ่งควรจะต้องตั้งขึ้นมาใหม่ จะต้อง

หาครูอาจารย์เก่งๆ มาฝึกอบรมครูกลุ่มที่ท�าคะแนนได้ต�่ากว่าเกณฑ์อย่างจริงจัง เราถึงจะ

ปฏิรูปครูไทยให้มีความรู้ความเข้าใจพอที่จะสอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เป็นแบบได้

  ที่กล่าวมาทั้งหมดอาจจะเน้นเรื่องการพัฒนาครูอาจารย์ และผู้บริหารการศึกษาใน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รวมอาชีวศึกษา) เพราะคือกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด มีผลกระทบมาก

ที่สุด อาจน�าแนวคิด หลักการที่กล่าวมากันไปประยุกต์ใช้กับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา 

และครูอาจารย์ประเภทอื่น เช่น การศึกษานอกระบบได้ด้วย เพราะการศึกษาไทยมีจุดอ่อน

ทั้งระบบ ต้องการการปฏิรูปในทุกประเภท ทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาของสงฆ์ และการ

ศึกษาที่จัดโดยองค์กรด้านศาสนา การศึกษาของต�ารวจ ทหาร การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 

ฯลฯ การปฏิรูปการจัดการศึกษานอกจากจะขึ้นอยู่กับการปฏิรูปครูอาจารย์ และผู้บริหาร

การศึกษาอย่างมากแล้ว ยังคงต้องท�าควบคู่กันไปกับการปฏิรูปหลักสูตรวิธีการเรียนการสอน 

การวัดผล และการปฏิรูประบบบริหารจัดการ ซึ่งได้กล่าวถึงในบทต่อไป
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  บทนี้กล่าวถึงเรื่องการปฏิรูปหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการประเมินผล

นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งการประเมินผลการท�างานของครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วย 

เรื่องเหล่านี้ เป ็นหัวใจของกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ/

ประสิทธิผล แม้เนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นการศึกษาระดับพื้นฐาน แต่ก็อาจน�าแนวคิดในการ

ปฏิรูปในประเด็นนี้ไปประยุกต์ใช้ในระดับอุดมศึกษาและการศึกษาประเภทอื่นๆ ได้ด้วย

เช่นกัน

6.1 ปัญหาและความจ�าเป็นที่จะต้องปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา
 

  หลักสูตรการศึกษา (Curriculum) ไม่ได้เป็นแค่การก�าหนดขอบเขตของเนื้อหาที่

ครูอาจารย์ต้องใช้สอนและนักเรียนจะต้องเรียนรู้และวัดผลตามนั้น หลักสูตรการศึกษาที่ด ี

มีความหมายท่ีกว้างขวางและลึกซ้ึงกว่าน้ัน หลกัสูตรการศึกษาคือการสรปุแนวคิดรวบยอด 

ของปรัชญาหลักการและโครงสร้างการจัดการศึกษาท่ีมีทิศทางเป้าหมายชัดเจนและ

สอดคล้องกันว่า ผู้จัดการศึกษาจะมุ่งไปทางไหน จะท�าให้เกิดผลอะไรขึ้น และผู้สอน ผู้เรียน 

ต้องท�าอะไรอย่างไร อย่างเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกัน

  หลักสูตรคือแผนการสอนการเรียนที่เป็นพื้นฐานที่ส�าคัญ แต่ไม่ใช่แค่ตัวข้อความ

ที่ประกาศความตั้งใจไว้เท่านั้น หลักสูตรที่ดีนอกจากจะมีหลักการที่ดีและชัดเจนแล้ว จะ

ต้องมีการติดตามสนับสนุนครู โรงเรียน ท�าให้เกิดผลในทางปฏิบัติ (Implemented) ประเมินผล

ช่วยเหลือ สนับสนุน ปรับปรุง แก้ไขการท�างานของครูอาจารย์ เพื่อท�าให้บรรลุเป้าหมาย 

ที่วางไว้ (Achieved) ด้วย

  หลักสูตรที่จะช่วยให้การจัดการประสบความส�าเร็จจะต้องท�าหลายอย่างแบบ

บูรณาการ หลักสูตรแบบเน้นสมรรถนะ จะท�าให้ส�าเร็จได้ก็ต่อเม่ือต้องเลือกและเสนอ

เนื้อหาบางอย่างที่ครูจะต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และการที่ผู้เรียนจะเรียนรู้ สร้างสมรรถนะ

ต่างๆ ท่ีหลักสูตรต้ังเป้าหมายไว้ได้ ผู้เรียนจะต้องรู้จักบูรณาการทั้งความรู้ ทักษะ การ 

ปรับเปลี่ยนค่านิยมและทัศนคติ และประยุกต์ใช้ในบริบทหนึ่ง ซึ่งอาจจะเรียกว่าผลลัพธ์ของ

การศึกษาก็ได้ ดังนั้น ทุกเรื่องที่กล่าวมาจึงส�าคัญ การเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องตระหนักถึง

บทที่ 6
การปฏิรูปหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการประเมินผล
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บทที่ 6

106 รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558

การเชื่อมโยงไปสู่เรื่องอื่นๆ ด้วย59

  หลักสูตรการศึกษาระดับชาติของไทยฉบับปี 2543 และต่อมาปรับปรุงใหม่

ในปี 2551 อ้างว่าได้เปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรที่เน้นเนื้อหา เป็นหลักสูตรที่เน้นมาตรฐาน 

และจะเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนการเรียน จากการที่ครูบรรยายให้นักเรียนท่องจ�าไปสอบ 

เป็นการเน้นให้ผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง รู ้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง ค้นคว้า แก้ปัญหา 

คิดวิเคราะห์เป็นมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติ ไม่ได้เกิดผลจริงตามที่หลักสูตรอ้างไว้ตั้งแต่ปี 

2543 ปัญหาคือ ครูอาจารย์ไทยส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาแนวท่องจ�าเน้ือหา มีวัฒนธรรม 

อุปนิสัย ค่านิยมและทัศนคติแนวเก่า ไม่เข้าใจเรื่องหลักสูตรใหม่ ซึ่งเขียนโดยนักวิชาการ

ในกระทรวงไม่ก่ีคนได้ชัดเจนพอ ไม่รู้จักการเชื่อมโยงทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ

หลักสูตร และไม่มีการจัดสัมมนาฝึกอบรม เตรียมความพร้อมให้ครูอาจารย์ เข้าใจทฤษฎี

และรู้วิธีการสอนในแนวใหม่ตามหลักสูตรใหม่อย่างจริงจังทั่วถึง 

  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรใหม่ในปี 2551 เป็นเพียงการเขียนข้อความอธิบาย

เพิ่มเติมในค�าประกาศท่ีเรียกว่าหลักสูตรเท่าน้ัน และค�าว่าหลักสูตรแบบเน้นมาตรฐานก็

ยังถูกครูตีความว่าเป็นมาตรฐานของเนื้อหา ไม่ใช่มาตรฐานของผลลัพธ์ (Performance 

Standards) ของผู้เรียน ไม่มีข้อชี้แนะว่าครูจะช่วยให้เด็กเข้าถึงผลสัมฤทธ์ิการเรียนท่ี

มาตรฐานได้อย่างไร รวมท้ังไม่มีการสร้างตัวชี้วัดเพื่อติดตามวัดผลการด�าเนินงานตาม

หลักสูตรด้วย 

  ปัญหานี้ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาจาก OECD-UNESCO ผู้วิจัยเรื่องระบบการศึกษาไทย

ในปี 2557-2558 ได้สรุปไว้ค่อนข้างดี ว่าหลักสูตรของไทยที่ประกาศออกมานั้น เป็น

การเขียนแสดงเจตนารมณ์ เป้าหมาย และนโยบายแบบกว้างๆ มากกว่า จะท�าตามหลักการ

(PRINCIPLES) ที่ผู้มีส่วนได้เสียเห็นด้วยร่วมกันชัดเจน แม้จะเขียนถึงหัวข้อบางหัวข้อที่

ดูเหมือนจะนับเป็นเรื่องหลักการได้ แต่ไม่ได้มีการยืนยันด้วยความเชื่อมั่น เช่น กล่าวถึง

หลักการการกระจายอ�านาจการบริหาร การสอนแบบให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ความ

ยืดหยุ่นให้สถาบันการศึกษามีส่วนปรับหลักสูตรให้เข้ากับบริบทของชุมชนแต่ละแห่งได้ 

ฯลฯ แต่เป็นการเขียนแบบกว้างไม่ได้มีการขยายความ และยืนยันให้ชัดเจนว่าจะต้อง

ท�าให้หลักการที่กล่าวถึงไว้เกิดขึ้นจริงๆ ได้อย่างไร60

  ในเรื่องเดียวกัน คณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้

เสนอบทวิเคราะห์และข้อเสนอการปรับหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม

59JOINT OECD–UNESCO REVIEW OF THE EDUCATION OF THAILAND 2015 CHAPTER3
 CURRICULUM.
60Joint OECD-UNESCO Review เล่มเดียวกัน
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แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ยืนยันว่าหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการยัง

มีข้อจ�ากัดมาก แม้จะอ้างว่าเป็น “หลักสูตรอิงมาตรฐาน” แต่ความที่ออกแบบตัวชี้วัดบังคับ

รายละเอียดในเชิงเนื้อหามากเกินไปในทุกชั้นปี ในทางปฏิบัติจึงกลายเป็น “หลักสูตรอิง

เนื้อหา” แบบเก่าไม่เปลี่ยนแปลง แทนที่จะอิงทักษะหรือผลลัพธ์ในการเรียนรู้ 

  หลักสูตรนี้ยังไม่ตระหนักถึงความส�าคัญของความรู้และทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับ

ศตวรรษที่ 21 อย่างชัดเจน แม้หลักการจะอ้างว่าจะสอนทักษะและกระบวนการคิด

ซึ่งเป็นทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 แต่ตัวชี้วัดกลับไม่สะท้อนเป้าหมายดังกล่าว 

หัวข้อวิสัยทัศน์ (ในหลักสูตร) ไปเน้นเรื่องการสร้าง “คุณลักษณะ” และ “เจตคติ” ที่พึง

ประสงค์ มากกว่าทักษะที่สอดคล้องกับโลกแห่งศตวรรษที่ 21 

  หัวข้อจุดหมาย (ในหลักสูตร) มีการกล่าวถึงทักษะที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ

ที่ 21 บางส่วน เช่น ความรู้อันเป็นสากล ความสามารถในการสื่อ การคิด การแก้ปัญหา 

การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต แต่ก็ถูกกลบไปจุดหมายที่เน้นไปที่คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ซ่ึงหลายข้อไม่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และไม่มีการกล่าวถึง

จุดหมายในการพัฒนาความรู้ในเชิงบูรณาการที่ส�าคัญ เช่น ความรู้เรื่องโลก สิ่งแวดล้อม

  ในหัวข้อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน หลักสูตรแกนกลางระบุสมรรถนะส�าคัญ 5 

ประการคือ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี 

แต่ก็น�าเสนอแบบกว้างๆ ไม่แบ่งให้เป็นระบบที่ชัดเจน ไม่มีรายละเอียดและไม่ได้ครอบคลุม

ทักษะอื่นๆ อย่างรอบด้าน ไม่เน้นย�้าความส�าคัญ และไม่ได้สอดแทรกการพัฒนาทักษะ

เหล่านั้นเข้าไปในทุกส่วนของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

  ในหัวข้อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ในหลักสูตร) คณะผู้วิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทยได้วิเคราะห์ว่า ยังไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะบางข้อ เช่น รักและภูมิใจความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง เป็น

การก�าหนดคุณค่าไว้ล่วงหน้า (Predetermined Values) ซึ่งอาจขัดแย้งกับเป้าหมายในการ

พัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง ผู้เรียนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเป็นเหตุผลด้วยตัวของ

ตัวเอง การก�าหนดคุณลักษณะบางข้อ กว้างเกินไป และอาจยากส�าหรับผู้ปฏิบัติในการน�า

ไปเป็นแนวทางส�าหรับการก�าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ เช่น รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หรือ

มุ่งมั่นในการท�างาน 

  คณะผู้วิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย ได้เสนอว่า ควรปรับคุณลักษณะ

ที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น มีความเป็น

ผู้น�าและรับผิดชอบ มีความอยากรู้อยากเห็น มีความคิดริเริ่ม นวัตกรรม มีความสามารถใน
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การทบทวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว 61

6.2 ปัญหาการจัดการเรียน การสอน และการวัดผล

  การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลเป็นเรื่องส�าคัญควบคู่กันที่ต้องท�าให้ตอบ

สนองต่อวิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะส�าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

หลักสูตร แต่การจัดการศึกษาของไทยมีปัญหาทั้งตัวหลักสูตรเองมีลักษณะอุดมการณ์

ครอบจักรวาล ไม่ก้าวหน้า ไม่ชัดเจน หรือบางข้อมีความก�ากวม การจัดการเรียนการสอน

และการวัดผลในภาคปฏิบัติจริงยังมีลักษณะล้าหลัง เช่น สอนและวัดผลแบบเน้นการ

จดจ�าเนื้อหาวิชา ซึ่งแตกต่างไปจากความคาดหวังที่เขียนไว้ในหลักสูตรการศึกษา 

ปัญหาหลักคือ 
  1. ครู อาจารย์ส่วนใหญ่ของไทยได้รับการศึกษามาในแนวท่องจ�าข้อมูลไปสอบ

แบบเก่าและวัฒนธรรมการท�างานเป็นไปตามระเบียบแบบแผนประเพณีในระบบ

ข้าราชการแบบรวมศูนย์อ�านาจอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น ครูอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่มี

จิตใจใฝ่รู้แบบนักวิชาการ ผู้สนใจอ่านศึกษาและค้นคว้าวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีหลักฐาน

พยานรองรับ และไม่มีการจัดฝึกอบรมครูแบบใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม อุปนิสัย 

ค่านิยม และทัศนคติของครูอาจารย์ส่วนใหญ่ท่ีติดอยู่ในกรอบวิธีคิดและการท�างานแบบ

เก่าให้ได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ มีอุปนิสัย ค่านิยม และทัศนคติแบบใหม่

  2. การวัดผลระดับชาติ โดยเฉพาะในการคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

เข้ามหาวิทยาลัย แม้จะมีการผสมผลการสอบหลายแบบ แต่การสอบทุกแบบยังเน้นการวัด

การจดจ�าเนื้อหา ครูจึงมีแรงจูงใจที่จะสอนแบบเน้นเนื้อหาและเตรียมนักเรียนไปเพื่อสอบ 

มากกว่าจะสอนให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หรือมีทักษะหลายทางท่ีจะเป็นประโยชน์ในการ

ท�างานจริง เพราะสังคมวัดชื่อเสียงของโรงเรียนจากการที่นักเรียนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ได้มากน้อยแค่ไหน ซ่ึงหมายถึงการท่ีผู้บริหารโรงเรียนและครูจะได้รับประโยชน์จาก

ชื่อเสียงนี้ด้วย

  3. กระบวนการคัดเลือกผู้เรียนวิชาครู การคัดเลือก การให้ผลตอบแทนและการ

เลื่อนสถานะทางอาชีพของครู ยังคงขึ้นอยู่การสอบเลื่อนข้ันแบบท่องจ�าเนื้อหา ระบบ

อาวุโส การประพฤติตามค�าสั่งผู้บังคับบัญชา ระเบียบวินัย ฯลฯ ภายใต้ระบบราชการ

61สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์และคณะ การจัดท�ายุทธศาสตร์ศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ มูลนิธิ
 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย มีนาคม 2556.
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รวมศูนย์ท�าให้ไม่ส่งเสริมให้คนที่เก่งที่สุดเลือกมาเป็นครู ไม่สร้างแรงจูงใจให้ครูต้องปฏิรูป

ตัวเอง อ่านค้นคว้าเพิ่มเติม เตรียมการสอนให้ดีและสอนแบบใหม่

  4. ไม่มีการสนับสนุนติดตามให้การศึกษาอบรมเพิ่มเติมแก่ครูในเรื่องหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดฝึกอบรมครูเท่าท่ีมียัง

เป็นการให้ผู้เข้ารับการอบรมมานั่งฟังบรรยายตามทฤษฎีและความรู้แบบเก่า มากกว่าการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญการศึกษาแนวใหม่ท่ีจะท�าให้ครูเรียนรู้ใหม่และ

เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวัฒนธรรม อุปนิสัย ค่านิยมและทัศนคติการท�างานแนวใหม่

จริงๆ

  ในเรื่องการจัดการเรียนรู้ คณะนักวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ได้วิเคราะห์ว่าทั้งการออกแบบสื่อการเรียนรู้ ตัวชี้วัดในหลักสูตร การประเมิน คงอิงการ

ประเมินเนื้อหามากกว่าทักษะ สื่อการเรียนทั้งหนังสือและบทเรียนในแท็บเล็ตถูกก�าหนด

จากส่วนกลางแบบมาตรฐานเดียวโดยโรงเรียนไม่อาจเลือกหรือผลิตส่ือการเรียนที่

แตกต่างไปได้ มีการก�าหนดโครงสร้างเวลาเรียนและตัวชี้วัดที่เคร่งครัดเป็นระดับช้ันปี 

แทนที่จะก�าหนดแค่ช่วงชั้น คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

เพื่อเปิดทางโรงเรียนและครูจัดการศึกษาให้ยืดหยุ่น โดยเน้นเรื่องผลลัพธ์ในการเรียน 

เหมือนอย่างในประเทศอื่นที่ประสบความส�าเร็จมากกว่า เช่น สิงคโปร์

  หลักสูตรการศึกษาไทยก�าหนดเวลาเรียนไม่ต�่ากว่า 1,000 ชั่วโมง/ปี ในระดับ

ประถมศึกษา และไม่ต�่ากว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปีในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบ

กับประเทศในกลุ่ม OECD ที่มีค่าเฉลี่ยเวลาเรียนบังคับอยู่ประมาณ 800-900 ชั่วโมง/ปี

แต่นักเรียนในประเทศเหล่านี้ได้คะแนน PISA เฉลี่ยสูงกว่านักเรียนไทย62 การที่ครูไทยใช้

เวลาสอนมาก เพราะว่าหลักสูตรเน้นเนื้อหามาก และครูใช้วิธีสอนแบบป้อนคือบรรยายให้

นักเรียนฟังมาก จึงเป็นการใช้เวลาในห้องเรียนมาก แต่ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้น้อย ทั้งผู้สอน

ผู้เรียนต่างก็เหนื่อยล้าเบื่อหน่ายด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย

  ประเด็นส�าคัญในเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์ไม่ใช่อยู่ที่ปริมาณความรู้ แต่อยู่ที่ว่า

ผู้เรียนจะรู้จักใช้ความรู้ไปท�าประโยชน์อะไรได้มากกว่า ในโลกยุคใหม่เราสามารถค้นหา

ข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ได้สะดวกขึ้นมาก แต่ที่ส�าคัญคือต้องรู้ว่าควรจะค้น

อะไร ที่ไหน อย่างไร และจะเอาข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

  การที่ครูต้องสอนตามเน้ือหาท่ีหลักสูตรก�าหนดไว้มาก ท�าให้ครูไม่ได้สนใจและ

ไม่มีเวลาที่จะแบ่งให้การสอนแบบคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ท�าโครงการ ฯลฯ ซึ่งเป็นวิธีการ

62สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์และคณะ เล่มเดิม.
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เรียนการสอนที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ฉลาดแบบใช้งานได้มากกว่าวิธีการสอนแบบจดจ�า

ปริมาณเนื้อหา ในแง่เนื้อหาตามหลักสูตรซึ่งมี 8 สาระวิชานั้น ครูยังสอนตามเนื้อหาแต่ละ

วิชาแบบสนใจในการจดจ�ารายละเอียด แต่ไม่เน้นการเข้าใจแนวคิด จับประเด็นหลัก ค�าถาม

ส�าคัญความท้าทายและความส�าคัญของระเบียบสาขาวิชา รวมทั้งที่ส�าคัญคือ ไม่มีบูรณาการ

แบบเชื่อมโยงหลายวิชาเข้ากับสภาพสังคมที่เป็นจริง ซึ่งมีหลายมิติ 

  ข้อนี้ทั้งคณะนักวิจัย TDRI และผู้เชี่ยวชาญการศึกษาจาก OECD และยูเนสโก

กล่าวไว้คล้ายกัน ว่าการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ถือว่าการเรียนรู้แบบวิเคราะห์เช่ือมโยง

ความรู้ด้านต่างๆ แบบบูรณาการและเชื่อมโยงกับสังคมจริง เป็นเรื่องส�าคัญที่พลเมืองจะ

ต้องเรียนรู้เพื่อออกไปเผชิญและแก้ไขปัญหาในโลกจริงได้ 

  อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยทั้ง 2 คณะก็อภิปรายในเชิงหลักการที่ควรเป็น ไม่ได้วิจารณ์

สถานการณ์ที่เป็นจริงในประเทศไทยแบบตรงไปตรงมาอย่างที่ผู้วิจัยรายงานฉบับนี้มอง

ว่าปัญหาหลักคือ ครูอาจารย์ส่วนใหญ่ของไทยไม่ใช่นักเรียนรู้ที่ดี ไม่สนใจติดตามความรู้

ใหม่ ไม่มีความรู้ ทั้งเฉพาะเรื่องแบบลึกพอและความรู้แบบบูรณาการ จึงคงไม่สามารถสอน

ความรู้แบบบูรณาการให้นักเรียนได้ 

  การท่ีคณะผู้วิจัยทั้ง 2 คณะ กล่าวในเชิงหลักการว่า ถ้าหลักสูตรและกระทรวง

ศึกษาธิการยืดหยุ่นให้อิสรภาพครูในการจัดการเรียนรู้และการสอนมากขึ้นเหมือนใน

สิงคโปร์และประเทศอ่ืนๆ การจัดการศึกษาไทยจะมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน อาจจะมีส่วน

ถูกในแง่หลักการ แต่ผู้วิจัยทั้ง 2 คณะ มองข้ามความจริงที่ว่าครูอาจารย์ไทยส่วนใหญ่นั้น

ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมใหม่ให้มีความรู้ความสามารถและอุปนิสัยความต้ังใจเป็นครูที่ดี

มากพอที่จะที่จัดการเรียนรู้และวัดผลกันเองในชั้นเรียน/โรงเรียนได้ดีแบบในฟินแลนด์

และประเทศอื่นๆ ได้ 

  ดังนั้น การเสนอให้น�าแนวทางของฟินแลนด์ สิงคโปร์ ฯลฯ มาใช้ในประเทศไทย 

เช่น การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารการศึกษาและกระจายอ�านาจ ความรับผิดชอบไปที่

ครูอาจารย์ หรือการลดเวลาการเรียนในห้องลง จึงอาจไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีตามคาดหมาย การ

จะท�าเช่นนั้นจะได้ผลก็ต่อเม่ือต้องมีการปฏิรูปการฝึกอบรมครู ปฏิรูปคุณภาพ ความ

รับผิดชอบ ความเอาใจใส่ ความตั้งใจของครูไทยให้ได้ด้วย หลักการกระจายอ�านาจความ

รับผิดชอบไปท่ีครูอาจารย์จึงจะได้ผล เหมือนในประเทศอื่นท่ีครูได้รับการฝึกอบรมและ

การเตรียมพร้อมท่ีจะใช้อ�านาจและความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าครู

ส่วนใหญ่ของไทย

  ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เราต้องทดลองปฏิรูปทั้งเรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

การกระจายอ�านาจ ฯลฯ และเรื่องการปฏิรูปพัฒนาครูอาจารย์ควบคู่กันไปด้วย การจะรอ

ให้มีการปฏิรูปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนแล้วค่อยท�าอีกเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องที่ช้าเกินไป หรือ
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อาจเป็นไปไม่ได้เลย เพราะเรื่องทั้ง 2 ด้าน สัมพันธ์เกี่ยวข้องมีอิทธิพลต่อกันและกันอย่าง

ไม่อาจแยกปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นส่วนๆ เฉพาะเรื่องได้ ที่โครงการปฏิรูปการศึกษาโครงการ

ต่างๆ ของไทยมักไม่ค่อยได้ผล เพราะผู้บริหารมักมองและแก้ปัญหาแบบแยกส่วนเป็น

เรื่องๆ ไม่ได้มองและแก้ปัญหาทั้งระบบอย่างเป็นองค์รวม

6.3 การปฏิรูปหลักสูตร การเรียนการสอนของประเทศอื่น

  6.3.1 ฟินแลนด์

  มีการระดมสมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้เชี่ยวชาญการศึกษา กลุ่มผลประโยชน์ 

ครูและผู้บริหารมาท�างานร่วมมือกันอย่างเจาะลึกและรอบคอบ พิจารณาทั้งเป้าหมายการ

ศึกษา วัตถุประสงค์ เนื้อหาวิชาต่างๆ และวิธีการในการประเมินผลนักเรียน

  คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้วางหลักสูตร

แกนกลางและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา แต่ท้ังโรงเรียนและองค์กรบริหารส่วน

ท้องถิ่นมีอ�านาจความรับผิดชอบที่จะพัฒนาหลักสูตรของตนเอง เลือกหนังสือเรียน เลือก

วิธีการสอนได้เอง เป็นการท�างานร่วมกันระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่น ที่ทุกฝ่ายต่างมุ่ง

ให้เกิดการปรับปรุงด้านการสอนอย่างเป็นระบบ ไม่ได้เป็นการรวมศูนย์การบริหารอยู่ที่

ส่วนกลาง หรือกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งแบบสุดโต่ง

  การประเมินผลเป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนแต่ละแห่งและครูซ่ึงมีการ

คัดเลือกและฝึกอบรมมาให้เป็นครูที่มีคุณภาพสูง และเป็นผู้ประเมินผลได้ การประเมินผล

ของการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่ใช้การสอนแบบมาตรฐาน (ที่ทุกคนสอบข้อสอบเดียวกัน) 

แต่เป็นการประเมินสิ่งที่นักเรียนแต่ละคนเรียนรู้และความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเขา 

เพื่อช่วยชี้แนะให้เขาเรียนรู้ปรับปรุงตัวเอง มีการสอบมาตรฐานระดับชาติเฉพาะตอนจบ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงเป็นการสอบเพื่อวัดการบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และเพื่อให้นักเรียนที่สอบได้ตามเกณฑ์สามารถน�าไปใช้ในการสมัครเรียนต่อ

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันโปลีเทคนิคที่เน้นเรื่องอาชีพการงานได้

  การที่ฟินแลนด์ใช้วิธีการประเมินผลแบบไม่ให้เป็นเกรด มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้น

ให้นักเรียนรับผิดชอบในการคอยติดตามประเมินตัวเอง รู้จักตัดสินใจด้วยตนเอง และ

เรียนรู้ที่จะวางแผนในชีวิตของตัวเอง ว่าเขาควรจะเรียนต่อไปทางไหน หรือเพื่อไปประกอบ

อาชีพอะไร

  การท่ีระบบการศึกษาฟินแลนด์ให้ความนับถือครูและมอบหมายอ�านาจให้ครูและ

ผู้บริหารสามารถพัฒนาและจัดการเรื่องหลักสูตรวิธีการสอนการประเมินได้ด้วยตัวเอง 

ท�าให้อาชีพครูเป็นอาชีพที่คนมีความพอใจในการท�างาน และมีความผูกพันรับผิดชอบ
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แบบมืออาชีพสูง และท�าให้การสอนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

  6.3.2 สิงคโปร์

  ผู้น�าสิงคโปร์ตระหนักว่าการศึกษาคือเรื่องส�าคัญที่สุดในการพัฒนาคนเพื่อไป

พัฒนาประเทศ และพยายามท�าให้ผู้น�าระดับต่างๆ ข้าราชการ ประชาชน เข้าใจท�านอง

เดียวกัน และร่วมมือท�างานไปด้วยกันอย่างพร้อมเพรียงมีเอกภาพ ท�าให้การศึกษาเป็น

เรื่องของทุกกระทรวง และของประชาชนทุกคนท่ีต้องเข้ามาช่วยกัน ไม่ใช่แค่เรื่องของ

กระทรวงศึกษาธิการ หรือครูอาจารย์เท่านั้น

  ในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน ในระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้น สิงคโปร์

ตระหนักว่าภาษาและการอ่านเป็นวิชาแรกที่เป็นพื้นฐานที่ส�าคัญที่สุด ถัดมาคือคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์เบื้องต้น เพื่อฝึกการคิดการเข้าใจอย่างเป็นเหตุผล อย่างเชื่อมโยงเป็นระบบ 

การเน้น 3 วิชานี้ในชั้นประถมศึกษา โดยพยายามวิจัย ค้นคว้า หาวิธีการสอนที่ช่วยให้

ผู้เรียนเข้าใจง่าย สนุกกับการเรียน ผลิตครูที่สอนใน 3 ด้านนี้อย่างได้ผลดีอย่างพอเพียง 

ท�าให้นักเรียนสิงคโปร์ได้รับการปูพื้นฐานวิธีการเรียนรู้ท่ีเข้มแข็ง การเรียนการสอน

ในระดับนี้สูงขึ้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

  สิงคโปร์ยงัมีการประเมินผลพฒันาการของนกัเรยีนอย่างรอบด้าน และคอยปรบัปรงุ

แก้ไขอยู่เสมอ ผู้น�าระดับต่างๆ ตระหนักว่าการศึกษาไม่ใช่เรื่องวิชาการ วิชาชีพเท่านั้น แต่

คือการพัฒนาพลเมือง พัฒนามนุษย์ จึงมีการส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬา ดนตรี ศิลปะ

วัฒนธรรม ท�ากิจกรรมที่จะช่วยให้เข้าใจคนอื่นและสังคม การพัฒนาทางบุคลิกนิสัย 

จริยธรรม การเรียนรู้เรื่องทางสังคมและชีวิตมนุษย์ด้วย พวกเขาคอยติดตามการศึกษาและ

การเปลี่ยนแปลงของประเทศต่างๆ ท่ัวโลก เพื่อประเมินตนเองในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่ง

ของโลก และพยายามศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอ ตามแนวคิด “โรงเรียนที่รู้จักคิด ประเทศที่รู้จัก

เรียนรู้” ซ่ึงไม่ได้เป็นแค่ค�าขวัญลอยๆ แต่เป็นความเข้าใจจริงๆ ว่านี่คือการที่สิงคโปร์

ซึ่งเป็นประเทศบนเกาะเล็กๆ ที่มีทรัพยากรน้อยมากจะอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้63

  6.3.3 ฮ่องกง

  ฮ่องกง ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติเพียง 4 คน แต่เป็นคนที่มีความรู้

ความสามารถในการปฏิรูปการศึกษาสูงและมีอ�านาจในการบริหารจัดการท่ีรัฐมนตรี

63วิทยากร เชียงกูล การสังเคราะห์ผลการวิจัยปฏิรูปการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้
 สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน เวียดนาม และไทย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
 ภาพ (สสส.) 2553.
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กระทรวงศึกษาธิการต้องท�าตาม ซึ่งต่างจากไทยที่ชอบตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีผู้บริหาร

การศึกษาธิการเป็นประธานเอง จึงเป็นแค่ท่ีประชุมรับฟังความคิดเห็นมากกว่าเป็นคณะ

กรรมการขับเคลื่อนผลักดันก�ากับการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลจริงๆ เหมือนอย่างในฮ่องกง

  ปัจจัยที่ท�าให้การปฏิรูปการศึกษาในฮ่องกงได้ผลมี 3 เรื่องคือ

  1. การเตรียมการที่มีการออกแบบอย่างดี การให้โรงเรียนปฏิรูปหลักสูตรการเรียน

การสอนใหม่ โดยให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ใช้วิธีการจัดสัมมนาให้ผู้แทน

จากโรงเรียน 12 แห่ง แห่งละ 6 คน ประกอบด้วย ผู้ดูแล (Supervisor) หนึ่งในคณะ

กรรมการโรงเรียน ครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ และครูอาวุโส 2 คน มาเข้าร่วมสัมมนากันทั้งวัน 

โดยมักจะเริ่มจากให้ผู้น�าชุมชนท่ีโดดเด่นมาพูดว่าสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สังคม

ต้องการการศึกษาแบบไหน สถาบันพัฒนาหลักสูตรเตรียมร่างหลักสูตรใหม่และขอให้

ผู้แทนจากโรงเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนกันถึงยุทธวิธีที่จะท�าให้หลักสูตรใหม่ได้ผล มีการ

การสัมมนาแบบนี้เวียนไปหลายครั้งมากเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากทุกโรงเรียนได้มี

ส่วนร่วม ท�าให้ครูทุกโรงเรียนได้รู้สึกเป็นเจ้าของการปฏิรูปการศึกษาด้วย และพร้อมที่จะ

ปรับตัวเพิ่มขึ้น การปฏิรูปหลักสูตรการสอนการเรียน ท�าให้ครูต้องเปลี่ยนแปลง ท�างาน

หนักเพิ่มขึ้น แต่ขณะเดียวกันกท็�าให้อาชีพครูเป็นงานที่เป็นอิสระท้าทายน่าภูมิใจเพิ่มขึ้น

  2. การบริหารจัดการเรื่องความเข้าใจ (Managing Perceptions) ประเด็นที่ส�าคัญ

ประเด็นหนึ่งคือท�าอย่างไรจะให้ประชาชนเข้าใจ เห็นความส�าคัญของการปฏิรูปการศึกษา

และเข้ามามีส่วนร่วมด้วย คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติใช้วิธีการท�างานร่วมกับ

สื่อมวลชนอย่างใกล้ชิด มีการจัดประชุมสัมมนาร่วมกันตั้งแต่ระดับบรรณาธิการ ถึงนักข่าว 

เพื่อให้สื่อมวลชนเข้าใจเรื่องแนวคิดหลักการปฏิรูปการศึกษาและน�าไปเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน และการจดัสัมมนาใน 2 เรือ่ง คอื สังคมเปลีย่นแปลงไปอย่างไร และเราต้อง

ปฏิรูปการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ความรู้ทักษะใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

ได้อย่างไร การส่งเสริมให้ประชาชนท่ีเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ

ปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องที่ส�าคัญ

  3. การมีผู้น�าท่ีเข้าใจปัญหาและมุ่งปฏิรูปให้ได้ผลจริง ผู้บริหารระดับสูงของ

ฮ่องกงกล้าเปล่ียนแปลงและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาอย่างเต็มท่ี ผู้น�าระดับต่างๆ 

ตระหนักว่าการปฏิรูปการศึกษาคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ท่ีต้องเปลี่ยนวิธีคิด 

หลักสูตร วิธีการสอนการเรียนใหม่หมด เพื่อให้การศึกษาตอบสนองสังคมและเศรษฐกิจ

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากได้ การปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่แค่การปรับปรุงตามแก้ปัญหา

ส่วนย่อย เช่น ปัญหานักเรียนบางกลุ่มเรียนอ่อนในบางสาขาวิชา แต่ต้องเปลี่ยนทั้งระบบ

โครงสร้าง จึงจะแก้ปัญหาใหญ่ในภาพรวม และแก้ไขปัญหาส่วนย่อยในเรื่องต่างๆ ได้

ในขณะเดียวกัน
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  6.3.4 การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผลในเซียงไฮ้ จีน 

  เซี่ยงไฮ้เป็นมณฑลใหญ่ที่มีอิสระในการบริหารตนเองได้สูง และมีการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจจากเศรษฐกิจท่ีพึ่งอุตสาหกรรมไปเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่พึ่งภาคบริการด้าน

ข้อมูลข่าวสารความรู้เป็นสัดส่วนสูง ดังนั้น จึงเอาใจใส่กับการปฏิรูปการเรียนการสอน 

เพื่อให้ผู้ส�าเร็จการศึกษามีทักษะแบบใหม่ที่เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ

มณฑลเซี่ยงไฮ้ ส�าหรับโลกในศตวรรษที่ 21

  มณฑลเซ่ียงไฮ้จัดการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้เองโดยไม่ต้องพึ่งรัฐบาล

กลางตั้งแต่ปี ค.ศ.1985 ท�าให้เซียงไฮ้ปฏิรูประบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย รวม

ทั้งการวัดผลในโรงเรียน เพื่อให้สนองตอบการจัดการศึกษาแบบใหม่ที่มุ่งผลิตแรงงาน

ไปท�างานในเศรษฐกิจแบบใหม่ได้ดีย่ิงข้ึน เช่น ยกเลิกการสอบแบบปรนัยกาผิดกาถูกท่ี

มักเน้นการท่องจ�า เป็นการสอบแบบอัตนัย ท่ีนักเรียนต้องใช้ความรู้แบบบูรณาการจาก

หลายสาขาวิชาไปตอบมากขึ้น วัดความสามารถที่นักเรียนจะประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียน

มาไปตอบปัญหาใหม่ๆ ในชีวิตจริงได้มากขึ้น แต่ละมหาวิทยาลัยมีวิธีการสอบคัดเลือกเข้า

ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เช่น เลือกสอบเฉพาะวิชาส�าคัญ 3 วิชา บวกกับวิชาที่คณะต้องการ 

พิจารณาจากคะแนนการสอบร่วมกับค�ารับรองของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา และความเรียง

ที่ถือเป็นค�ารับรองของนักเรียนเอง ฯลฯ 

  เนื่องจากการสอบวัดผลเป็นเรื่องที่ครูและนักเรียนให้ความส�าคัญมากที่สุด ดังนั้น 

การปฏิรูปการสอบวัดผลจึงเป็นเง่ือนไขท่ีท�าให้เกิดการปฏิรูปหลักสูตรและวิธีการเรียน

การสอนให้ไปในทางเดียวกัน

  การที่เซี่ยงไฮ้จัดการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้เอง ท�าให้สามารถปฏิรูป

หลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับมณฑลของตน หลักสูตรใหม่เปลี่ยนจากการ

สอนแบบบรรยายให้นักเรียนสะสมข้อมูลและความรู้ เป็นการสอนแบบให้นักเรียนมี

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างขวาง สัมพันธ์กับชีวิตและสังคมที่เป็นจริงเพิ่มขึ้น เน้นการ

พัฒนาความสามารถของนักเรียนในการน�าความรู้ทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงต่อไป

ได้ หลักสูตรใหม่ มี 3 ส่วน คือ 1. หลักสูตรพื้นฐาน 2. หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้วย

วิชาต่างๆ  และ 3. หลักสูตรการสืบค้น เน้นการวิจัยและกิจกรรมนอกหลักสูตร ให้นักเรียน

เลือกวิชาเรียนให้สอดคล้องกับความสนใจของตนได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาตอนปลายจะเลือกเรียนวิชาต่างๆ และคิดเป็นระบบเครดิตเหมือนนักศึกษามหาวิทยาลัย 

  มีการบูรณาการสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ธรรมชาติเข้ากบัสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

หลักสูตรจากส่วนกลางเข้ากับหลักสูตรของโรงเรียนและการแสวงหาความรู้เข้ากับการ

ตั้งค�าถามอย่างเอาการเอางานเพิ่มขึ้น การส่งเสริมให้นักเรียนเรียนอย่างเป็นอิสระเพิ่มขึ้น 

เรียนอย่างส�ารวจสืบค้นเพิ่มข้ึน รู ้วิธีที่จะเรียนรู้กับคิดอย่างวิพากษ์วิจารณ์และอย่าง
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สร้างสรรค์มากขึ้น เข้าร่วมและท�ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทางสังคมที่เป็นจริงและเพื่อ

ส่งเสริมสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น จุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงนักเรียนจากการเป็นผู้รับ

ความรู้แบบนั่งฟังน่ิงๆ เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เพื่อ

พัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่

  เซี่ยงไฮ้ส่งนักเรียนในมณฑลเข้าสอบในโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 

PISA ในปี ค.ศ. 2009 เป็นครั้งแรก และได้คะแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 1 ทั้ง 3 วิชา เป็นผล

มาจากการท่ีเซ่ียงไฮ้ได้บุกเบิกการปฏริปูการศึกษาอย่างจรงิจัง เซีย่งไฮ้สามารถเปลีย่นการ

เรียนรู้แบบท่องจ�าเพื่อไปสอบ เป็นการเรียนแบบฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์

บูรณาการความรู้ ทักษะ ไปแก้ปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งเป็นแนวทางที่ตอบสนองความต้องการ

ของโลกสมัยใหม่ได้ค่อนข้างด ีนักเรียนเซี่ยงไฮ้จึงท�าข้อสอบของ PISA ได้คะแนนสูง64

6.4 การปฏิรูปการประเมินผล

  เพราะหลักสูตร การตั้งมาตรฐานชี้วัดต่างๆ ในภาคปฏิบัติเน้นที่เนื้อหา ครูอาจารย์

ไทยซ่ึงมีวัฒนธรรมในการเรียนรู้มาแบบเน้นการจ�าและเข้าใจเน้ือหา มากกว่าการรู้จักคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ไขปัญหา ประยุกต์ใช้ได้ จึงถนัดที่จะสอนและวัดผลแบบเน้น

เนื้อหา ที่ท�าให้การศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยล้าหลัง และมีปัญหามาก การ

วัดผลระดับชาติ เช่น (ONET) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) อ้างว่า

เป็นการวัดในเชิงวิเคราะห์ด้วย แต่ในทางปฏิบัติยังออกข้อสอบแบบปรนัยที่มีตัวเลือกให้

เลือก ที่เน้นการจ�าเนื้อหา (รวมทั้งกรณีความแบบอัตวิสัยของผู้ออกข้อสอบ) อยู่นั่นเอง ทั้ง

การสอบคัดเลอืกไปเข้าเรยีนในสถาบนัการศึกษาระดับต่างๆ และมหาวทิยาลยักใ็ช้วธีิสอบ

วัดผลแนวเน้นการจ�าเนื้อหาเป็นหลัก ซึ่งแม้จะแยกคัดคนเรียนเก่ง คนท่องจ�าเก่ง มีความ

จ�าดี ได้จ�านวนหนึ่ง แต่ก็ไม่ใช่วิธีการวัดผลและวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุด และถือเป็นวิธีวัดผล

ที่ล้าหลังส�าหรับโลกศตวรรษที่ 21 

  การวัดผลท่ีเป็นการท่องจ�าข้อมูลกลายเป็นตัวก�าหนดวิธีการเรียนการสอนแบบ

ท่องจ�าข้อมูล ท�าให้นักเรียนพัฒนาสมองได้จ�ากัด ท�าให้นักเรียนที่พ่อแม่มีฐานะดีและ

ปานกลางต้องไปเรียนกวดวิชาในตอนเย็นและเสาร์อาทิตย์โดยครูกวดวิชาโดยเฉพาะกัน

มาก ส่วนใหญ่คือการกวดวิชาเพื่อหวังท�าคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น 

64OECD Shanghai and Hong Kong Two Distinct Examples of Education Reform in China, OECD 2011.
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  ทั้งพ่อแม่ในเมืองใหญ่ต้องยอมบริจาคเงินจ�านวนสูงให้โรงเรียนมีชื่อเสียง เพราะ

มีความเชื่อว่าการที่ลูกได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนเหล่านี้จะท�าให้ลูกมีโอกาสสอบเข้า

มหาวิทยาลัยรัฐในคณะที่ต้องการเพิ่มขึ้นได้อย่างส�าคัญ การท่ีโรงเรียนที่มีชื่อเสียง คน

อยากเข้ามาก มีการรับเรียกเงินบริจาคซึ่งอาจท�าในนามสมาคมผู้ปกครอง ก็เน่ืองจากมี

ดีมานด์ของคนท่ีอยากเข้ามาเรียนมาก แต่โรงเรียนมีช่ือเสียงรับได้น้อย จึงเปิดช่องให้

โรงเรียนหาเงินบริจาคท่ีเรียกกันว่าเงินค่าแปะเจี๊ยะ (กินเปล่า) ได้ โดยอ้างว่าผู้ปกครอง

สมัครใจบริจาคเอง ไม่ได้กะเกณฑ์บังคับ แต่ต่างฝ่ายต่างก็รู้กันเป็นนัยๆ ว่า คนที่บริจาค

มาก ลูกก็มีโอกาสได้เข้ามาก ปัญหาเรื่องการเรียกร้อง “เงินกินเปล่า” หรือ “เงินบริจาค”

นี้เกิดจากหลายสาเหตุ รวมทั้งการท่ีโรงเรียนท้ังประเทศมีคุณภาพต่างกันมากไป แต่เรื่อง

การสอบวัดผลแบบท่องจ�าเพื่อแข่งขันกันเข้าคณะและมหาวิทยาลัยท่ีเป็นท่ีนิยมก็เป็น

สาเหตุหน่ึง รวมท้ังปัญหาท่ีเชื่อมโยงกับปัญหาอื่นๆ การจะแก้ไขปัญหาน้ีต้องคิดหา

แนวทางแก้ไขระบบการศึกษาทั้งระบบ ล�าพังแค่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการออกค�าสั่ง 

ประกาศว่าต่อไปนี้ห้ามโรงเรียนเรียกเก็บเงินกินเปล่า คงจะไม่ได้ผล 

  ในเรื่องการวัดผลนี้ คณะผู้วิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน จากมูลนิธิ

สถาบันพัฒนาประเทศไทยได้ให้ข้อเสนอในการปรับปรุงการวัดและประเมินผลซ่ึง

รวมทั้งการประเมินครูและโรงเรียนด้วย เป็นแนวทางดังนี้

  ข้อเสนอในการจัดการประเมินและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวคิด

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

  1. สนับสนุนวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน (performance-based assessment) 

หรือการประเมินการท�างานตามสภาพจริง (authentic assessment) ในระดับช้ันเรียน 

สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

  2. ในการประเมิน (ผลผู้เรียน) ระดับชาติ ควรประเมินความเข้าใจ (literacy-based 

assessment) ในเรื่องที่ส�าคัญเช่น การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งวัดความสามารถ

ในการประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจเชิงลึก ไปแก้ปัญหาที่เผชิญในชีวิตจริงได้ ตัวอย่าง

เช่น การสอบ PISA ใน 3 วิชา ส�าหรับนักเรียนนานาชาติอายุ 15 ปี ที่ OECD เป็นผู้จัดท�า

  3. ปรับมาตรฐานและตัวชี้วัด (ในหลักสูตร) ให้น้อยลงและแม่นย�าในการวัดผล

สัมฤทธิ์ในการเรียนรู้  ทักษะและการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดทักษะ

แห่งศตวรรษที่ 21 รวมทั้งให้สะท้อนพัฒนาการของนักเรียนได้อย่างชัดเจน65

65สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์และคณะ เล่มเดิม
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  ในเรื่องการวัดผลนั้น อาจผสมผสานการสอบเพื่อตัดสิน (SUMMATIVE TEST) 

เช่น การสอบปลายภาคในระดับชาติหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัย ที่มีผลได้ผลเสียสูง กับ

การสอบเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (FORMATIVE TEST) เช่น การประเมินผลของครู

เมื่อสิ้นสุดแต่ละบทเรียนหรือแต่ละภาคการศึกษาเพื่อที่ครูจะได้ทราบถึงพัฒนาการและ

จุดบกพร่องของนักเรียน และครูจะได้ออกแบบวิธีการสอนให้เหมาะสมกับปัญหาของ

นักเรียน 

  การสอบแบบเพือ่พฒันาการเรยีนรูถ้อืว่ามีผลได้ผลเสยีต�า่กว่าแบบแรก และมีข้อดี

คือนักเรียนจะไม่เครียดมาก ครูก็ไม่ถูกกดดันให้เน้นสอนเนื้อหาวิชาที่ออกแบบเหมือนกับ

การสอบเพื่อตัดสินระดับชาติ และครูจะมีอิสระในการสอนทักษะที่มีความส�าหรับนักเรียน

  ประเทศท่ีใช้การสอบแบบหลังน้ีในชั้นเรียนส่วนใหญ่ ยกเว้นตอนมัธยมศึกษา

ตอนปลายคือ ฟินแลนด์ที่ครูมีอิสระอย่างยืดหยุ่นในการเลือกวิธีเรียนและวัดผล แต่ทั้งนี้

เพราะระบบผลิตฝึกหัดกับครูของฟินแลนด์มีคุณภาพสูงด้วย นักเรียนฟินแลนด์จึงไม่ค่อย

เครียดและเรียนได้ดี นักเรียนส่วนใหญ่ท�าคะแนน PISA ได้ค่อนข้างสูงแบบได้คะแนน

ไม่ทิ้งห่างกันนัก ท�าให้ได้ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศสูงด้วย การสอบแบบเพื่อพัฒนาการเรียน

จะช่วยให้ครูรู้จุดที่จะช่วยพัฒนาเด็กกลุ่มอ่อนได้ เป็นการลดช่องว่างความแตกต่างระหว่าง

นักเรียนและช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยของนักเรียน

  ส�าหรับประเทศไทย ปัญหาที่นักการศึกษาจาก OECD-UNESCO ชี้ให้เห็นประเด็น

หนึ่งที่ผู้วิจัยคิดว่าส�าคัญคือ ครูอาจารย์ไทยขาดการศึกษาเรื่องหลักการวิธีการการประเมิน

ผลที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยอย่างมาก จ�าเป็นต้องเร่งรัดพัฒนาเรื่องนี้โดยเร่งด่วน โดยอาจ

ต้องศึกษาจากประเทศที่มีพัฒนาการองค์ความรู้ในเรื่องนี้สูง และระดมสมอง การจัดการ

ฝึกอบรมครูอาจารย์ในเรื่องวิธีการประเมินผลที่ดีอย่างจริงจังและทั่วถึง66

6.5 การปฏิรูปการประเมินผลตามแนวทางโครงการ PISA ของ OECD

  แนวทางวิธีการการประเมินผลท่ีเราควรใช้เป็นบทเรียนในการปฏิรูปการศึกษา

ของไทยคือ โครงการทดสอบนักเรียนนานาชาติตามโครงการ PISA ขององค์กรเพื่อการ

ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)67 ซึ่งวัดว่านักเรียนอายุ 15 ปี ที่เรียนภาค

66Joint OECD-UNESO เล่มเดียวกัน
67OECD The Organization for Economic Cooperation and Development องค์กรเพื่อการร่วมมือกับทาง  
 เศรษฐกจิและการพฒันาเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ทีจั่ดต้ังโดยประเทศพฒันาอตุสาหกรรมทีมี่รายได้  
 สูง เช่น สหรัฐฯ ประเทศในยุโรปตะวันตก ญี่ปุ่น แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปัจจุบัน OECD
  มีสมาชิก 34 ประเทศ รวมทั้งโปแลนด์ ฮังการี ตุรกี ชิลี เมกซิโก และเกาหลีใต้ด้วย
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บังคับจบหรือใกล้จบมีความรู้ทักษะท่ีส�าคัญท่ีจะน�าไปใช้ในชีวิตจริงในอนาคตได้ดีมาก

น้อยเพียงไร ซึ่งโยงไปถึงความสามารถของพลเมืองในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของ

ประเทศนั้นๆ ในอนาคต 

  ผู้วิจัยเห็นด้วยกับนักการศึกษาชั้นน�าในกลุ่มประเทศ OECD ว่า หลักการประเมิน

ผลที่ดีจะน�าไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่ดีได้ ดังนั้น หากประเทศไทยต้องการจะปฏิรูป

การศึกษาให้ได้ผล จะต้องศึกษาและปฏิรูปเรื่องการประเมินผลให้สอดคล้องกับการ

ปฏิรูปหลักสูตรด้วย

  คณะกรรมการโครงการ PISA วิเคราะห์ว่าความรู้และทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นตัวชี้วัดศักยภาพแข่งขันทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรู้เรื่องแบบใช้

งานได้ (Literacy) ในสามด้าน คือ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่อง

คณิตศาสตร์ (Mathematic Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) โดย

มุ่งประเมินความรู้ความสามารถในการตอบโจทย์แบบคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาของนักเรียน

มากกว่าเน้นการจดจ�าเนื้อหา

  เป้าหมายการประเมินของ PISA คือ การประเมินเพื่อชี้อนาคต เนื่องจากการวิจัย

ต่อเน่ืองมาหลายปี พบว่า ระดับคุณภาพการศึกษา ซ่ึงวัดโดยการรู้เรื่องในวิชาส�าคัญ

สะท้อนถึงต้นทุนมนุษย์ (Human Capital) ท่ีเก่ียวข้องหรือท�านายศักยภาพในการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจสังคมของแต่ละประเทศได้ดีกว่าการวัดในแง่ปริมาณผู้ส�าเร็จการศึกษา

ระดับต่าง ๆ

  โครงการนี้ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างนักเรียนอายุ 15 ปี จากจังหวัดต่างๆ โรงเรียนประเภท

ต่างๆ และจากชนชั้นทางสังคมต่างๆ แบบมุ่งให้เป็นตัวแทนของประเทศหรือเขตเศรษฐกิจ

เพื่อหาข้อมูลแบบถัวเฉลี่ยตามสภาพความเป็นจริงของประเทศนั้น ไม่ได้คัดเลือกนักเรียน

เก่งมาสอบแข่งขันกัน จึงเป็นการประเมินผลที่สะท้อนภาพสัมฤทธ์ิการเรียนของนักเรียน

จากประเทศ (และเขตเศรษฐกิจ) ต่างๆ โดยเปรียบเทียบได้ค่อนข้างดี จนรัฐบาลและ

บรรษัทต่างๆ ยอมรับท่ีจะใช้การประเมินของ PISA เป็นดัชนีชี้วัดว่าประเทศหรือเขต

เศรษฐกิจนั้น มีการพัฒนาคุณภาพของคนมากน้อยเพียงไร มีศักยภาพในการที่รัฐบาล

และบรรษัทต่างๆ จะเข้าไปลงทุนและพัฒนาทางเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงไรด้วย ดังนั้น 

หลายประเทศจึงให้ความส�าคัญกับการประเมินผลนักเรียนของโครงการ PISA นี้มาก

และพยายามปฏิรูปการจัดการศึกษาในประเทศของตน เพื่อให้นักเรียนท�าคะแนนได้ดีขึ้น

ในการประเมินผลครั้งต่อไป 
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ปัจจัยอะไรที่ท�าให้นักเรียนประสบความส�าเร็จ
  คณะกรรมการโครงการ PISA 2009 ได้วิจัยถึงปัจจัยที่ท�าให้นักเรียนบางประเทศ/

เขตเศรษฐกิจ มีผลการประเมินสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิกกลุ่ม OECD พบว่า ครู

เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบที่ส�าคัญมากที่สุด ไม่ใช่เรื่องแค่ความรู้ ความสามารถ ในการสอน

เท่านั้น การสร้างความไว้วางใจท�าให้นักเรียนชอบการเรียน ไม่มาสายหรือหนีเรียน มีวินัย

ในตนเอง บรรยากาศในห้องเรียนสงบ เอื้ออ�านวยต่อการเรียน เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วย

ให้นักเรียนเรียนได้ดีขึ้น ปัจจัยวัสดุการเรียนการสอน (Instruction materials) เช่น หนังสือ

เรียน คู่มือครู หนังสืออ่านประกอบ ส่งผลกระทบที่ส�าคัญเช่นกัน แต่ทรัพยากรที่เป็นวัตถุ

บางตัวไม่ส่งผลกระทบทางบวก แต่มีสหสัมพันธ์กับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ

โรงเรียนเท่านั้น เช่น อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

  ผลการประเมินไม่ชี้ถึงผลกระทบทางบวกของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการเรียนการสอน ตรงกันข้าม ข้อมูลชี้ว่านักเรียนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด

กลับมีคะแนนต�่าที่สุดทั้งสามวิชา ผลเช่นนี้ปรากฏมาตั้งแต่การทดสอบ PISA ในปี 2003 

และ ปี 2006 เช่นกัน ข้อส�าคัญมากกว่าประเด็นว่าโรงเรียนแต่ละแห่งมีเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยมากน้อยเพียงใด อยู่ที่การแนะน�าดูแลให้นักเรียนรู้จักใช้และแบ่ง

เวลาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

  โครงการ PISA ยังเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนและนักเรียนของประเทศ

ต่างๆ ด้วย ข้อมูลที่ครูใหญ่ของไทยรายงานบอกเป็นจ�านวนนักเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากร

การเรียน ทั้งในปี 2006 และปี 2009 ที่มีการทดสอบ PISA นักเรียนขาดครูที่คุณวุฒิตรง

สาขาอยู่มากและในช่วงห่างกัน 3 ปี ขาดเพิ่มขึ้นทุกสาขาวิชา ใน 3 วิชาที่ประเมิน สาขา

ที่ขาดมากที่สุด คือ คณิตศาสตร์ (จาก 30% เพิ่มเป็น 45% ของนักเรียนทั้งหมด) รองลงมา

คือ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย

  ส�าหรับทรัพยากรด้านวัตถุของไทย ปรากฏข้อมูลท่ีเปลี่ยนแปลงชัดเจนสองส่วน

คือ ทรัพยากรการเรียนที่ลดลง ได้แก่ วัสดุการเรียนการสอน วัสดุห้องสมุด และอุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ ส่วนทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

  วัสดุการเรียนการสอน (Instructional materials) เช่น หนังสือเรียน คู่มือครู หนังสือ

อ่านประกอบ ใน PISA 2006 ครูใหญ่รายงานว่ามีนักเรียน 39% ขาดแคลนหรือไม่เพียงพอ 

แต่ใน PISA 2009 จ�านวนนักเรียนที่ขาดแคลนเพิ่มขึ้นเป็น 48% กลุ่มที่ขาดเพิ่มมากที่สุด 

ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล กศท. (จาก 14% เป็น 62%) ส่วนกลุ่มคะแนนสูง คือ กลุ่ม

โรงเรียนสาธิต ไม่มีนักเรียนขาดแคลนและไม่เปลี่ยนแปลง (0%)

  ทรัพยากรการเรียนไม่ได้มีแต่คนและวัตถุ แต่ยังรวมถึงเวลา วิธีการ และเรียนด้วย 

นักเรียนที่ผ่านการเรียนชั้นอนุบาลมาก่อนมีผลการประเมินสูงกว่านักเรียนที่ไม่เคยเรียน
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ชั้นอนุบาล การกวดวิชาในชั้นเรียนพิเศษนอกโรงเรียนไม่ส่งผลทางบวกต่อผลการเรียนรู้

ที่ PISA ใช้ในการประเมิน ตรงกันข้ามกลับส่งผลทางลบ

  อย่างไรก็ตาม เรื่องที่ส�าคัญกว่าเรื่องทรัพยากรคือเรื่องคุณภาพของครู และวิธีการ

สอนการเรียน ที่มีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยของบริษัทที่ปรึกษา MCKINSEY

ผู้ได้รับมอบหมายจากโครงการ PISA ให้ท�าวิจัยเพื่อหาค�าอธิบายว่า ท�าไมนักเรียน

บางประเทศ เช่นฟินแลนด์จึงเรียนในสาขาวิชาส�าคัญที่ PISA ใช้ประเมินได้ดีกว่าประเทศ

อื่นๆ รายงานเรื่อง WHAT WORKS IN EDUCATION ของ MCKINSEY ได้ สรุปว่า มี 3 

ปัจจัยที่ส�าคัญคือ 

  1. การท่ีฟินแลนด์มีครูที่มีคุณภาพสูง คัดเลือกคนเก่งมาเป็นครูและครูเรียนจบ

ปริญญาโท ส�าหรับโรงเรียนขั้นพื้นฐานทั่วทั้งประเทศ 

  2. มีการฝึกอบรมครูให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

  3. มีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีท่ีสุดแก่นักเรียนทุกคนทั้งประเทศอย่าง

เสมอหน้ากัน พัฒนาโรงเรียนและนักเรียนท่ีเรียนช้าให้มีคุณภาพสูงใกล้เคียงกันให้มาก

ที่สุด68

สรุปและนัยทางการศึกษาในโครงการทดสอบ PISA 2009

  เซี่ยงไฮ้-จีน เข้าทดสอบ PISA ครั้งแรกในปี 2009 เป็นอันดับ 1 ทุกวิชา ประเทศ

ในเอเชีย เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ มีผลการประเมินอยู่ใน 5-10

อันดับต้นของทุกวิชา ขณะที่ไทยอยู่อันดับค่อนไปทางท้าย การที่นักเรียนมีผลการประเมิน

โดยเฉลี่ยท้ังประเทศสูง ไม่ขึ้นกับค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) เพราะเซียงไฮ้-จีน

มีค่า GDP ต่อหัวต�่ากว่าประเทศสมาชิก OECD ความมั่งคั่งหรือรายได้ของประเทศไม่ใช่

ตัวก�าหนดคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน หากแต่ขึ้นอยู่กับนโยบายและการปฏิบัติของ

รัฐบาลของประเทศหรือเขตเศรษฐกิจนั้นๆ มากกว่า

  ผลการประเมินนักเรียนนานาชาติของ PISA แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังอยู่

ห่างไกลจากเป้าหมายความเข้มแข็งทางการศึกษาและไม่สามารถเตรียมเยาวชนให้มี

ศักยภาพในการแข่งขันในอนาคตได้ดีนัก นักเรียนไทยมีผลการประเมินเฉลี่ยต�่าทุกวิชา 

ทั้งยังมีความแตกต่างในระหว่างโรงเรียนกลุ่มต่างๆ อย่างมาก ไม่เฉพาะเรื่องผลการเรียนรู้ 

แต่มีความแตกต่างในระหว่างทรัพยากรการเรียนและปัจจัยของการเรียนด้วย เป็นต้นว่า

ระหว่างนักเรียนในเมืองใหญ่ เช่น ในกรุงเทพฯ แตกต่างกับนักเรียนในชนบท เช่น ในภาค

ใต้ และภาคอีสาน นักเรียนโรงเรียนสาธิตมีผลการเรียนรู้ต่างจากโรงเรียนกลุ่มอื่นๆ มาก 

68WWW.MCKINSEY.COM
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ราวกับมาจากคนละประเทศ แสดงว่าประเทศไทยมีความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาสูง 

และข้อมูลชี้ว่านักเรียนกลุ่มได้คะแนนสูงมีดัชนีทรัพยากรเพิ่มสูงข้ึน แต่กลุ่มได้คะแนน

ต�่ามีเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต�่า นั่นก็คือ กลุ่มที่อ่อนแอไม่ได้รับการสนับสนุนในปัจจัยการเรียน

รู้อย่างพอเพียง

  แม้ประเทศไทยจะมีนักเรียนกลุ่มท่ีได้คะแนนสูงอยู ่ส่วนหน่ึงแต่ก็มีน้อยมาก

เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้คะแนนต�่าซึ่งมีอยู่อย่างท่วมท้น ความอ่อนด้อยของกลุ่มที่ได้คะแนน

ต�่าสามารถส่งผลทางลบต่อศักยภาพของบุคคลท้ังในทางส่วนตัวและในตลาดแรงงาน

ต่อไปได้ รัฐบาลไทยจะต้องทบทวนว่าท�าอย่างไรจึงจะปฏิรูปการเรียนการสอนในทุก

โรงเรียนให้มีคุณภาพมากพอที่จะช่วยให้เยาวชนไทยได้รับทักษะพื้นฐานท่ีส�าคัญส�าหรับ

การไปใช้ชีวิตในอนาคต

  นอกจากการประเมินผลแบบ PISA ซ่ึงเป็นการประเมินกึง่อตันยักึง่ปรนยัท่ีประเมิน

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้/ทักษะที่ใช้งานได้แล้ว ยังมีการประเมิน

ผลในแนวคล้ายกันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใช้ข้อสอบแบบอัตนัยคือ ระบบ

International Baccalaureate (IB) ของ Cambridge International ซึ่งใช้ในอังกฤษ หลักสูตร

นานาชาติทั่วโลกและหลายประเทศ เช่น อีคัวดอร์ เมกซิโก ตุรกี ได้น�าไปใช้มากขึ้น และ

ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนจากการประเมินโดย World Economic Forum 

สูงขึ้น เห็นได้ชัดที่สุดในกรณีของอีคัวดอร์69 ประเทศไทยควรวิจัยศึกษาในเรื่องนี้เพิ่มขึ้น

6.6 เราควรจะปฏิรูปหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผลของไทยอย่างไร

  1) ปฏิรูปหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับการท�างานของ

สมองของเด็กวัยต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และน�าไปใช้งานได้70  รวมทั้งส่งเสริมให้เด็ก

ใฝ่รู้ รักการอ่านรู้วิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ต่อไปได้ เช่นการสอนภาษาควรสอน

แบบธรรมชาติ (WHOLE LANGUAGE)71  การสอนทุกเรื่องใช้ส่ือหลายชนิด สอนแบบ

เชื่อมโยงความหมายเรื่องท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริงและความรู้เดิมของนักเรียน การทดลอง

และฝึกภาคปฏิบัติเพิ่มข้ึน ฝึกการจ�าแบบเชื่อมโยง (ไม่ใช่จ�าเป็นส่วนๆ แบบนกแก้ว

69Maxwell, Daniel and Peerasit Kmnuansilpa Noplace For Timidity in Education Reform
 Bangkok Post 23 July 2015.
70วิทยากร เชียงกูล. เรียนลึก รู้ไว ใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพ. สถาบันวิทยาการเรียนรู้, 2548.
71เช่นที่มีการทดลองท�าในโรงเรียนสาธิตบางนา และโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ดูได้จาก วิวัฒน์ คติธรรม  
 นิตย์ และ ชื่นขวัญ บุญทวี บก. เรื่องดีๆ ในวงการศึกษาไทย โครงการเว็บไซด์นิวสคูล 2551 www.
 news-chool.in.th
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นกขุนทอง) เรียนรู้คิดวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในชีวิตและสังคมมากขึ้น เรียนรู้จักธรรมชาติ

ของตนเอง เรื่องชุมชน สังคม รวมทั้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

  หลักสูตรควรจัดให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละข้ันตอน และเน้นให้

นักเรียนเข้าใจแนวคิดรวบยอดที่ส�าคัญ รู้ว่าปัญหาส�าคัญคืออะไร เรียนไปเพื่อใช้ประโยชน์

อะไร ไม่ใช่ครอบคลุมวิชาจ�านวนมากและมีแต่ข้อมูลรายละเอียดที่นักเรียนต้องเรียนแบบ

ท่องจ�าเพื่อไปสอบ 

  ระดับปฐมวัย เป็นพื้นฐานที่ส�าคัญ และเด็กวัยนี้สมองก�าลังเรียนรู้ได้เร็ว ต้องพัฒนา

ครูที่เก่งและเข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก สอนแบบเตรียมความพร้อมเรื่องความฉลาด

ในทุกด้าน โดยเน้นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเล่น ท�ากิจกรรมต่างๆ ดนตรี ศิลปะ 

กีฬา การเรียนภาษาไทยแบบธรรมชาติ ฯลฯ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ก็ส�าคัญเช่นกัน 

ควรเน้นภาษาไทยให้ใช้งานได้ โดยเฉพาะการอ่านแบบเอาเรื่องหรือการอ่านแบบจับใจ

ความได้ เพราะนี่คือพื้นฐานส�าคัญที่จะไปเข้าใจแนวคิดรวบยอดของค�าต่างๆ และเรียน

วิชาต่างๆ ต่อไปได้ดี การเรียนภาษาไทยควรสอนให้นักเรียนเรียนรู้จักการอ่านนิทาน

นิยายได้อย่างเพลิดเพลิน และฝึกทักษะการจับใจความ ไม่ใช่การสอนท่องจ�ากฎไวยากรณ์

ที่น่าเบื่อ ต้องฝึกครูภาษาไทยใหม่ให้รู้จักวิธีการสอนภาษาแบบธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น การปฏิรูปเรื่องการเรียนการสอนภาษาไทยให้เด็กอ่านได้ รักการอ่าน เป็นเรื่อง

ส�าคัญ เพราะมีการพบว่ามีนักเรียนระดับชั้นประถม 3-4 ที่ยังอ่านไม่ค่อยได้จ�านวนมาก 

แม้แต่นักเรียนชั้นมัธยมต้นสายอาชีวศึกษาก็ยังอ่านหนังสือไม่ค่อยได้ดี 

  ถัดจากเรื่องภาษาก็ควรเรียนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นชนิดที่เชื่อมโยง

และน�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ สร้างและฝึกอบรมครูวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยา-

ศาสตร์ ที่สามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจง่าย สนุก และให้ผู้เรียน

ต้ังแต่ชั้นประถมศึกษาตอนต้นเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน พัฒนากระบวน

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างขนานใหญ่ ใช้วิธีการสอน สื่อการสอน

การเล่นเกมให้เด็กเรียนรู้ไปทีละขั้นตอน และเข้าใจแนวคิดรวบยอดของกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร และวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเรื่องธรรมชาติ

และสภาพแวดล้อม เพื่อที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แบบเชื่อมโยงกับเรื่องจริงในชีวิตประจ�าวัน

และพัฒนาความสนใจเรียนรู้ต่อไปได้

  ส�าหรับการศึกษาทุกระดับ ครูอาจารย์ พ่อแม่ และผู้ปกครอง ควรตระหนักว่าความ

อยากเรยีนรู ้ ความต้ังใจเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็นปัจจยัท่ีส�าคัญในกระบวนการเรยีนรู ้ เด็กก่อน

วัยเรียนทุกคนมีธรรมชาติที่อยากรู้อยากเห็น ชอบซักถาม แต่ถ้าถูกพ่อแม่ ครูตัดบทหรือ

ดุว่าพูดมาก เด็กจะเลิกถามและเลิกอยากรู้อยากเห็น นี่คือปัญหาส�าคัญของการเลี้ยงดูและ

การสอนแบบเก่า ที่เน้นการใช้อ�านาจ ค�าสั่ง และระเบียบวินัยมากเกินไป จนท�าลายการใฝ่รู้
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ของเด็กท่ีเป็นปัจจัยส�าคัญในกระบวนการเรียนรู้ พ่อแม่และครูจะต้องคิดใหม่ ท�าใหม่

ส่งเสริมให้นักเรียนช่างสังเกต ช่างซักถาม อยากเรียนรู้ อยากอ่าน อยากฟัง อยากดู อยาก

ท�าโน่นท�านี่ จึงจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กรักการเรียนและเรียนได้ดี การแนะน�าการสอน

ต้องสนใจท�าท่ีสอดคล้องกับการท�างานของสมองของเด็ก และเยาวชนพร้อมที่จะเรียนรู้

ได้อย่างหลากหลาย หากมีสภาพ บรรยากาศที่เป็นมิตร ผู้ปกครอง/ครูใจกว้าง ไม่เข้มงวด

แบบชอบดุมากเกินไป

  การสอนให้เด็กมีวินัยในตนเองอย่างมีจิตส�านึก รู้ว่าสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ส�าหรับ

ตัวเขาเองเป็นเรื่องส�าคัญด้วยเช่นกัน โดยต้องหาวิธีสอนให้เด็กเข้าใจความจ�าเป็นของวินัย

และเรียนรู้ท่ีจะรับผิดชอบด้วยตัวเอง ซ่ึงอาจมีการดุ การวิจารณ์ การลงโทษตามแต่ละ

กรณีอย่างเหมาะสมกับแต่ละเรื่องมีเหตุผลที่อธิบายให้เด็กเข้าใจได้ การลงโทษแบบเฆี่ยน

ตีหรือดุแบบเพื่อท�าให้เด็กกลัวหรือเครียดตลอดเวลาหรือส่วนใหญ่ไม่ใช่การสอนวินัย

อย่างมีประสทิธิภาพ อาจจะสอนไม่ได้ผลเลยด้วยซ�า้ เพราะเด็กอาจแสร้งท�าเป็นมีวนิยัต่อ

หน้าผู้ปกครอง/ครู เช่น น่ังเงียบเพ่ือเอาตัวรอด แต่ลับหลังแล้วก็ไม่ได้ท�าตาม เพราะว่า

พวกเขาไม่ได้เข้าใจด้วยตนเองว่าวินัยในเรื่องนี้คืออะไร มีประโยชน์ต่อตัวเขาและการอยู่

ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมได้ดีขึ้นอย่างไร

  การสอนเรื่องจริยธรรม การพัฒนาอุปนิสัย ความประพฤติ ค่านิยมที่ดี ก็ต้องใช้หลัก

จิตวิทยาการเรียนรู้ มากกว่าเรื่องการบังคับยัดเยียดให้นักเรียนท่องจ�า ค่านิยมที่ดีแบบท่อง

ไปเปล่าๆ โดยไม่ได้เข้าใจเนื้อหาหรือเห็นด้วยอย่างแท้จริง

  ในเรื่องจิตวิทยาการเรียนรู้ สิ่งส�าคัญมากเรื่องหน่ึงคือการท�าให้เด็กมีความภูมิใจ

มั่นใจในตัวเอง ว่าเขาเรียนรู้ได้ จะท�าให้เขาอยากเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเรียนรู้ได้ดีขึ้น พ่อแม่

และครูที่รู้จักชมเด็กที่มีพัฒนาการดีขึ้น จะช่วยส่งเสริมให้เด็กอยากเรียนรู้และได้ดีขึ้น ขณะ

ที่การดุด่าว่ากล่าวต�าหนิ โดยเฉพาะถ้าท�าแบบเป็นประจ�ามากไป ท�าเป็นกรณีทั่วไปมากกว่า

การว่ากล่าวเฉพาะเรือ่งอย่างเหมาะสมเป็นผลลบต่อเด็ก เพราะจะท�าให้เขาไม่ภมิูใจไม่ม่ันใจ

ในตัวเอง คิดว่าตัวเองโง่กว่าเพื่อน คงจะเรียนต่อไม่ไหวเลยท้อ ไม่อยากเรียน ทั้งๆ ที่สมอง

เด็กทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้และมีโอกาสเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้ดีขึ้น ถ้าพวกเขา

ได้รับการส่งเสริมอย่างเหมาะสม เช่น เด็กท่ีเรียนอ่อน เรียนช้าไม่ทันเพื่อน ไม่ชอบอ่าน 

ไม่ต้ังใจเรียน ผู้ปกครองครูต้องศึกษาหาสาเหตุที่แท้จริงและหาทางช่วยเหลือพวกเขาให้

ถูกทาง

  ปัญหาที่เด็กไทยออกจากระบบการศึกษากลางคัน เรียนไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หรือแม้แต่มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นสัดส่วนสูง มาจากท้ังสาเหตุความยากจนและปัญหา

สังคมสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งมาจากปัญหาเด็ก ถูกครูที่ไม่เข้าใจจิตวิทยาเด็ก ดุด่า

ต�าหนิมากจนท�าลายความภูมิใจ ความตั้งใจท�าให้เด็กที่เรียนได้ช้าอยู่แล้วยิ่งเรียนตามเพื่อน
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ไม่ทัน และเลยไม่อยากเรียนต่อ 

  ปัญหาส�าหรับเด็กไทยในยุคปัจจุบันมีปัญหาหนึ่งที่ยังไม่ค่อยมีการกล่าวถึงมากคือ 

เด็กและเยาวชนใช้โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต สื่อทางสังคมเร็วเกินไป และใช้มากเกินไป 

ทั้งๆ ท่ีมีผลกระทบด้านลบ โดยเฉพาะเด็กอายุต�่ากว่า 12 ปี ไม่ควรให้มีหรือใช้โทรศัพท์

มือถือ เพราะพวกเขาจะได้รังสีที่ท�าให้เสี่ยงต่อเนื้องอกและมะเร็งในสมอง สูงกว่าผู้ใหญ่

มาก เน่ืองจากเด็กเลก็มีหวักะโหลกทีบ่างกว่าเส้นใยสมองเด็กดูดซับรงัสีจากคลืน่โทรศัพท์

เคลื่อนที่ได้มากกว่า แม้แต่เด็กโตหรือผู้ใหญ่ก็ควรใช้อย่างระวัง เช่น ใช้ให้ห่างจากหูและ

ตาให้น้อยเท่าที่จ�าเป็น นอกจากนี้ยังเพิ่มเรื่องสายตา อ้วนมากไป เพราะติดเกมไม่ได้ไป

ออกก�าลัง มีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นหรือขาดสมาธิที่จะอ่านหนังสือหรือท�าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

เป็นระยะเวลานาน รวมท้ังมีปัญหาทางจิตวิทยาและสังคมอื่นๆ เช่น มีการพัฒนาด้าน

ความสัมพันธ์และพัฒนาการทางสังคมด้อยลง โดยเฉพาะเด็กท่ีเริ่มใช้แต่เล็กหรือใช้มาก

เกินไป ยิ่งเกิดปัญหามาก บางประเทศมีกฎหมายห้ามหรือเตือนประเด็นนี้ ควรจะมีการ

ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ความรู้ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู เด็ก เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ

เพิ่มขึ้น เพราะการใช้สื่อสมัยใหม่เหล่านี้ เป็นดาบ 2 คม มีทั้งประโยชน์และโทษ ถ้าไม่รู้จัก

การใช้ให้เหมาะสม72

  2) ปฏิรูปการประเมินผลเพื่อเลื่อนชั้นและการคัดเลือกคนเข้าสถาบันการศึกษา

ต่างๆ โดยเฉพาะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในแนวใหม่ เน้นเป้าหมายเพื่อช่วยพัฒนาการ

ของผูเ้รยีนแต่ละคนมากกว่าการเน้นเรือ่งใครแพ้ถกูคดัออก การประเมินผลทีดี่ควรยดืหยุน่

หลากหลายกว่าการสอบแบบมาตรฐานทีทุ่กคนต้องมาสอบเหมือนกนั และคิดเป็นคะแนน

สูงต�่าเปรียบเทียบกัน เพื่อคัดคนส่วนน้อยไปเรียนต่อ วิธีการสอบแบบแข่งขัน แม้จะจ�าเป็น

ระดับชั้นประโยคเพื่อจะคัดเลือกคนที่เหมาะสมให้ได้ไปเรียนสูงขึ้น แต่ไม่ควรท�าทุกชั้นปี

เป็นผลเสียทางจิตวิทยาส�าหรับเด็กที่ได้คะแนนต�่า ซึ่งเป็นเด็กส่วนใหญ่ ท�าให้พวกเขาขาด

ความภาคภูมิใจในตัวเอง และยิ่งเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้น้อยลงไปอีก กลายเป็นผลเสียต่อ

การพัฒนาประชาชนส่วนใหญ่ 

  ตัวอย่างของประเทศฟินแลนด์ที่นักเรียนมีผลการเรียนรู้เฉลี่ยสูงท้ังประเทศ ครู

และผู้อ�านวยการแต่ละโรงเรียนจะเป็นผู้ร่วมกันประเมินนักเรียนเอง ตามพัฒนาการของ

นักเรียนแต่ละคน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนจะมีการสอบมาตรฐานระดับชาติ

เฉพาะตอนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น73

72Children Face Higher Health Risk From The Cell Phones ค้นได้จาก www.md.com/children/
 news/20140819Dangers Posted By Smartphones on Kids ค้นได้จาก www.How to Learn.com
73LORRAINE FRASSINELLI “EDUCATION REFORM IN FINLAND” AUGUST 18 2006 สบืค้นจาก
  www.google.com
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  การจะเปลี่ยนวิธีการประเมินผลแบบใหม่ได้ ต้องเปลี่ยนนโยบายการจัดการศึกษา

ที่เน้นสายสามัญแบบแพ้คัดออก คัดคนส่วนน้อยและทอดท้ิงให้คนท่ีเหลือออกกลางคัน 

หรือไปเรียนในสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพต�่ากว่า ควรพัฒนาการศึกษาสายวิชาชีพให้มี

คุณภาพน่าสนใจเรียนแล้วน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง หางานได้ดีเพิ่มขึ้น รวมทั้งควรแทรก

เร่ืองวิชาชีพในโลกยุคปัจจุบันเข้าไปในการศึกษาแบบสามัญทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ด้วย เพื่อที่การศึกษาจะได้สัมพันธ์กับโลกการท�างานในชีวิตจริงและคนที่ได้เรียนไม่ว่าใน

ระดับใดสามารถได้ประโยชน์แบบใช้งานได้ รู้จักเรียนรู้ต่อด้วยตนเองต่อไปได้

  ปัจจุบันทั้งรัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชน ใช้งบประมาณเพื่อการศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัยสูง แต่เป็นการเติบโตทางปริมาณในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์มาก 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ทักษะมีคุณภาพโดยรวมค่อนข้างต�่า หรือใช้งานในโลกจริงน้อย

บัณฑิตท่ีจบปริญญาตรีสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ว่างงานสูงหรือไปท�างานท่ีความ

จริงแล้วไม่ต้องเสียเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยถึง 4 ปี ก็ท�างานประเภทนั้นได้ จากประเด็นนี้

เราควรปฏิรูปการศึกษาในภาพรวมเพื่อประโยชน์คนส่วนใหญ่ท้ังประเทศมากกว่าคน

ส่วนน้อยที่ได้เรียนถึงขั้นอุดมศึกษา ส่งเสริมศักยภาพที่มีความหลากหลายของคนทั้งหมด

อย่างกว้างขวางยืดหยุ่น เช่น พัฒนาการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี 

การสร้างสรรค์ต่างๆ ให้มีคุณภาพ เด็กเยาวชน ประชาชนเข้าถึงการศึกษาประเภทต่างๆ 

ได้สะดวกข้ึน ใครอยากเรียนอะไรท่ีถนัดหรือสนใจก็มีช่องทางที่จะเลือกเรียนได้อย่าง

กว้างขวางและมีคุณภาพ

  ส�าหรับการประเมินผลระดับชาติของประเทศไทยในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 น่าจะศึกษาจากการทดสอบนักเรียนระหว่างชาติ

ในโครงการ PISA ขององค์กร OECD ซ่ึงออกแบบการวัดผลแบบเน้นความเข้าใจ

คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาในชีวิตจริงของนักเรียนมากกว่าวัดการท่องจ�าตามต�ารา74

  การปฏิรูประบบประเมินผลท่ีทันสมัยกว่านี้จะต้องด�าเนินการควบคู่ไปกับการ

เปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีการสอนของครู ต้องจัดสัมมนาฝึกอบรมครูอาจารย์ท่ียังเคยชินกับ

การสอนแบบเก่าให้เข้าใจใหม่ว่า การศึกษาเป็นเรื่องกระบวนการเรียนรู้เพื่อตีความข้อมูล 

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ไขปัญหา ไม่ใช่การท่องจ�าข้อมูล เราจึงจะปฏิรูปการศึกษาให้

มีคุณภาพใช้งานได้ และสร้างพลเมืองท่ีฉลาดรับผิดชอบไปแก้ไขปัญหาและแข่งขันและ

ร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ได้อย่างแท้จริง

74http://pisathailand.pisa.ac.th
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  3) ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ก�ากับการเรียนรู้

ด้วยตนเอง (SELF DIRECTED LEARNING)75 

  การจะปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผลข้ึนอยู่กับตัวผู้เรียนเองอย่างมากด้วย ผู้เรียนแต่ละ

คนมีจังหวะการเรียน ท่วงท�านองการเรียน ความชอบ ความถนัดแตกต่างกัน ถ้ามีการจัด

หลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผลแบบยืดหยุ่น จะช่วยให้เด็กรักการเรียนและเรียนได้

ดีขึ้น 

  ผู้ใหญ่ควรช่วยกันท�าให้เด็กเป็นคนรักการอ่าน การเรียนรู้ โดยเริ่มจากการอ่าน

หนังสือนิทาน นิยาย วรรณกรรม เพื่อความเพลิดเพลิน และส่งเสริมสนองความต้องการ

อยากรู้อยากเห็นของเด็กๆ ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

โดยถือเป็นเป้าหมายที่ส�าคัญที่สุด การวิจัยพบว่าเด็กที่มีความสุขจะเรียนและสอบได้ดีกว่า

เด็กท่ีไม่ค่อยมีความสุข พวกเขาจะกระตือรือร้นมากกว่า มีความมานะอดทนมากกว่า มี

ความคิดสร้างสรรค์มากกว่า มีสมาธิมากกว่า และเข้ากับทั้งเพื่อนและครูได้ดีกว่า ดังนั้น

ควรต้ังเป้าหมายให้เด็กได้เรียนอย่างมีความสุขเป็นอันดับแรก จะช่วยท�าให้เป้าหมายการ

ส่งเสริมให้เด็กเรียนเก่งและเป็นคนดีมีความเป็นไปได้มากขึ้น76

  การศึกษาที่ยึดถือเป้าหมายท�าให้ผู ้เรียนได้ก�ากับการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น

มีความสนุกในการเรียนและรักการเรียนด้วยตนเอง ควรจะมีแนวทางดังต่อไปนี้

  1. ส่งเสริมความรักในการอ่าน การอยากรู้อยากเห็นอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ โดย

ไม่ต้องไปเน้นจุดมุ่งหมายอื่นใด นอกจากเพื่อความรักในการเรียนรู้โดยตัวของมันเอง เด็ก

ที่รักการอ่าน อ่านหนังสือเป็น จะสนุกกับการอ่านโดยไม่รู้สึกว่า การอ่านหนังสือคือการ

ท�างานภาคบังคับที่น่าเบื่อ

  2. เปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินผลโดยไม่เน้นการจัดล�าดับในห้องเรียน การประเมิน

ผลที่ดีควรวัดพัฒนาการในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน เน้นการแข่งกับตัวเอง มากกว่า

เน้นการแข่งขันกับคนอื่น และให้ผู้เรียนตระหนัก รู้จักการประเมินผลด้วยตัวของเขาเอง

ได้ด้วย เขาจะได้รู้ตัวว่าเขาเรียนได้แค่ไหน ต้องปรับปรุงตัวเองอย่างไร

  3. เน้นการพัฒนาความสามารถหรือความฉลาดทางด้านสังคมและอารมณ์ของ

ผู้เรียนควบคู่ไปกับความฉลาดทางปัญญาหรือความรู้/ทักษะทางวิชาชีพอย่างถือเป็นเรื่อง

ส�าคัญ

75www.wikipedia.com – Self Directed Learning, วิทยากร เชียงกูล บทที่ 3 การเรียนรู้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ สายธาร, 2549.
76กระทรวงศึกษาธิการเสนอค�าขวัญว่าต้องสอนให้เด็ก “เก่ง ดี มีสุข” ตามหลักจิตวิทยาควรจะเน้นเรื่องมี
 ความสขุก่อน แล้วเด็กจะมโีอกาสเก่งและดีตามมา ดูวทิยากร เชยีงกูล. ความสขุซือ้ไม่ได้ แต่สร้างได้ด้วย
 ตนเอง. ประพันธ์สาส์น, 2548.
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  4. เปิดกว้างให้เด็กมีโอกาสเล่นและท�ากิจกรรมที่เขาพอใจ โดยการรู้จักแบ่งเวลา

อย่างเหมาะสม

  5. เลิกการสนับสนุนให้เด็กต้องเรียนพิเศษตอนเย็น/เสาร์-อาทิตย์ เพื่อมุ่งแข่งขัน

ให้เรยีนเก่งกว่าคนอืน่หรอืเรยีนได้เรว็กว่าเด็กอืน่ต้ังแต่อายยุงัน้อย เพราะถงึเด็กบางคนจะ

มีความฉลาดทางปัญญาท่ีจะท�าได้ แต่ถ้าพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเขายังไม่

พร้อม หรือต้องใช้เวลาเรียนหนักไป เครียดไป อย่างไม่สมดุลกับความต้องการของชีวิต

ที่ต้องการพัฒนาด้านอื่นๆ ด้วย จะท�าให้เขาเรียนไปอย่างไม่มีความสุข ถึงตอนต้นๆ เขา

จะเรียนได้ แต่ก็อาจมีปัญหาตามมาในภายหลังได้ ทั้งนี้รวมทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ไม่ควร

คะยั้นคะยอให้ลูกหลานเลือกเรียนสาขาวิชาในระดับอุดมศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครองชอบ

แต่ผู้เรียนไม่ได้ชอบอย่างแท้จริงด้วย

  6. ส่งเสริมให้เด็กตั้งค�าถาม คิด วิเคราะห์ รู้วิธีที่จะเรียนรู้ต่อด้วยตนเอง เช่น การ

อ่านแบบจับใจความได้ดี รู้วิธีเลือกหนังสือ ค้นคว้าหาข้อมูล เปิดใจกว้าง ลดอคติ มองทั้ง

ด้านบวก ด้านลบอย่างรอบด้าน วิจารณ์วิเคราะห์ความเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์ ตีความ

ข้อมูลแบบรู้จักเชื่อมโยงน�าไปใช้ในชีวิตจริงได้
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ส�าคัญ
  บทนี้กล่าวถึงเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการทางการศึกษา และการแก้ปัญหา 

เชิงประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้วยรวม 8 เรื่อง

  การปฏิรูปการจัดการศึกษาของรัฐบาลเท่าท่ีท�ามามักจะใช้วิธีเพิ่มโครงการใหม่ๆ 

เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นการมองและตามแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆ แบบแยกส่วน ซึ่งจะช่วย

แก้ปัญหาเฉพาะเรื่องนั้นได้บางส่วนหรือพัฒนาคนได้บางกลุ่มหรือได้บางจุด บางประเด็น

เท่านั้น ไม่ได้เปลี่ยนแปลงครู หลักสูตร วิธีการสอน การวัดผล ฯลฯ ที่สามารถให้บริการ

ทางการศึกษาที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทั้งประเทศอย่างทั่วถึงเป็นธรรมได้ ทั้งแนวคิดใหญ ่

ในการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมายังติดอยู่ในกรอบคิดการลงทุนการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแนวทุนนิยมอุตสาหกรรม มุ่งคัดเลือกพัฒนาคนเก่งส่วนน้อยไป

ท�างานรับใช้ธุรกิจในระบบตลาดเป็นด้านหลัก ท�าให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษา

น้อยและมีคุณภาพโดยรวมระดับปานกลางและต�่า 

  การจะปฏิรูปการศึกษาของไทยให้ตามทันโลกในศตวรรษที่ 21 จะต้องเปลี่ยน 

แปลงทั้งแนวคิด เป้าหมาย ระบบการบริหารจัดการอย่างถึงรากถึงโคน เรื่องส�าคัญที่จะ

ต้องปฏิรูป คือ พัฒนาครูทุกคนในสถานศึกษาทุกแห่งให้มีคุณภาพสูงขึ้นในระดับใกล้

เคียงกัน เพื่อจัดการศึกษาที่ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ท�าให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 

ทั้งประเทศให้พัฒนาศักยภาพของแต่ละคนได้อย่างเต็มท่ีและสนองกับความต้องการที่แท้

จริงของประชาชนและสังคมได้ 

  เป้าหมายการศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน การเรียนรู้ คิดวิเคราะห์เป็น

อย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้วิธีที่จะเรียนรู้ต่อและแก้ไขปัญหามากกว่าเน้นการเรียนวิชาสามัญ

แบบท่องจ�าอย่างท่ีผ่านๆ มา ซ่ึงคนท่ีเรียนจบไปแล้วคิดและท�าอะไรไม่เป็น แถมยังมี

ทัศนคติแบบอยากท�างานสบายมากกว่าท่ีมีอุปนิสัยต้ังใจในการท�างานอย่างเต็มท่ีด้วย 

ส่วนการจัดการศึกษาให้คนเก่งในด้านต่างๆ ได้พฒันาศักยภาพสูงสุดในการศึกษาระดับสงู 

และในการวิจัยและพัฒนา ก็ควรท�าควบคู่กันไป โดยต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมี

โอกาสพัฒนาศักยภาพของพวกเขามากที่สุด เช่น มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คนท�างาน

แล้วมีโอกาสกลับมาเรียนได้ มีมหาวิทยาลัยเปิด มหาวิทยาลัยออนไลน์ที่สามารถเปิด

สอนคนที่สนใจทุกคนได้อย่างมีคุณภาพและเสียค่าใช้จ่ายต�่า

บทที่ 7
การปฏิรูประบบการบริหารจัดการทางการศึกษา

 และการแก้ไขปัญหา
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  การจัดการศึกษาควรมีความหลากหลาย ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ดี น�าไปใช้งานในโลก

จริงได้ เช่น สอนให้ลูกหลานเกษตรกรและเกษตรกรรู้จักท�าการเกษตร วางแผนจัดการ

ฟาร์ม ท�าบัญชี การค้า ท�าระบบสหกรณ์เป็น ส่งเสริมให้คนที่อยู่ในชนบทมีศักยภาพที่จะ

ท�ามาหากินในท้องถิ่นของตน โดยไม่ต้องอพยพไปหางานท�าในเมือง รู้จักการพัฒนาสถาบัน

ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สอนให้ลูกหลานคนงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

ในเมอืงในด้านฝึกอาชพีและพฒันาอาชพีทีส่ามารถเลีย้งตนเองได้ดีขึน้จรงิ สอนผูใ้หญ่ให้

มีความรู้และทักษะส�าหรับอาชีพใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม ฯลฯ

  เรื่องที่ส�าคัญ คือ การมุ่งท�าให้ประชาชนเข้าใจและต่ืนตัวว่าการจัดการศึกษาใน

ประเทศไทยมีปัญหาถึงข้ันวิกฤติที่เป็นสาเหตุท�าให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมของ

ประเทศก้าวไปได้ล่าช้ามีปัญหา ดังน้ันท้ังการปฏิรูปการเรียนการสอนให้มีคุณภาพให้ผู้

เรียนคิดวิเคราะห์เป็น รัฐให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง

เป็นธรรม เป็นเรื่องท่ีต้องท�าควบคู่ไปกับการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมือง 

การปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องท่ีจะต้องเข้าใจภาพรวมและต้ังใจเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทุก

คนทุกหน่วยงานจะต้องเข้ามาช่วยกันคิด ช่วยกันท�า ช่วยกันผลักดันตรวจสอบให้หน่วย

งานที่รับผิดชอบอยู่ต้องปฏิรูปตัวเองและปฏิรูประบบการท�างาน นักวิชาการ นักวิชาชีพ 

ปัญญาชนที่ต่ืนตัวรู้ปัญหา ต้องออกแรงช่วยกันท�างานแผยแพร่รณรงค์ให้ประชาชนและ

ชุมชนต่ืนตัวเข้ามาช่วยกันเรียกร้องรณรงค์เรื่องการปฏิรูปการศึกษากันอย่างกว้างขวาง

เป็นกระแสของประชาชนส่วนใหญ่ จึงจะเกิดพลังทางสังคมมากพอที่จะผลักดันให้ผู้บริหาร

ประเทศต้องด�าเนินการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลอย่างแท้จริง ยุทธศาสตร์/แนวทางการ

ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาและเรื่องที่ส�าคัญ 

7.1 เปลี่ยนโครงสร้างบริหารจากแบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง เป็นแบบกระจายอ�านาจ
 และความรับผิดชอบไปที่จังหวัดและหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น

  การเมืองไทยมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และเปลี่ยนนโยบายโครง

การต่างๆ บ่อยเกินไปและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมีอ�านาจแบบรวมศูนย์มากเกินไป 

เราควรแก้ปัญหานี้ด้วยการออกกฎหมายใหม่ จัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ77

77สภาปฏิรูปแห่งชาติท�าเอกสารวาระปฏิรูปที่ 16-18 เสนอให้จัดตั้ง คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและ
 พัฒนามนุษย์แห่งชาติ ที่เป็นองค์กรระดับสูงที่ขึ้นกับส�านักนายกฯ รัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
 ประธานและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธาน และมีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิมาท�างาน  
 เต็มเวลา ทางสภาการศึกษาแห่งชาติก็มีแนวทางเสนอให้สภาการศึกษาแห่งชาติมีบทบาทเพิ่มขึ้น ในท�า  
 นองคล้ายกันแต่ก็ยังคงเปลี่ยนส่วนหนึ่งของฝ่ายรัฐบาล
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ที่คัดสรรคนจากนักบริหารมืออาชีพและนักการศึกษา นักวิชาการที่เป็นคนกลางเพียงไม่

กี่คน แต่ท�างานเต็มเวลา มาเป็นคณะท�างานที่ทั้งวางแผน ก�าหนดนโยบาย โครงการและ

ควบคุมก�ากับดูแลแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาต ิ คณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษาชุดนี้

ควรมีสิทธิอ�านาจมากกว่ารัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ เช่นเดียวกับที่คณะกรรมการ

ด้านนโยบายของบริษัทมีสถานะสูงกว่าผู้บริหารจัดการบริษัท เหตุที่ต้องปฏิรูปอย่างแตก

ต่างจากกระทรวงอื่น เพราะการศึกษาไม่ใช่แค่งานของกระทรวงหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นเรื่อง

ส�าคัญที่สุด ประเทศจะพัฒนาเศรษฐกิจสังคมต่อไปได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความ

ส�าเร็จหรือล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษา

  การปฏิรูประบบบริหารการศึกษาเป็นเรื่องพิเศษต่างจากการบริหารกระทรวงอื่นๆ 

เพื่อให้แผนพัฒนาและการด�าเนินงานปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติด�าเนินไปอย่างเป็นเอกภาพ

และต่อเนื่อง ไม่ว่าต่อไปใครจะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง

ศึกษาธิการก็ต้องท�าตามแผนพัฒนาหรือแผนปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งต้องเป็นแผน

ระดมสมองของนักการศึกษา นักบริหารมืออาชีพ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จัดท�า

กันอย่างรอบคอบ มียุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ชี้วัดที่สามารถติดตามท�าให้

เกิดผลเพื่อประโยชน์ประชาชนส่วนใหญ่ได้

  การก�ากับดูแลของคณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษาอาจก�าหนดระยะเวลาไว้

ก็ได้ เช่น 10 ปี ตัวคณะกรรมการควรมีวาระ และจัดให้มีระบบตรวจสอบและเปลี่ยนแปลง

ตัวบุคคลได้ ที่มาของคณะกรรมการควรคัดสรรอย่างดีจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักบริหาร

มืออาชีพและนักวิชาการท่ีมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถในเรื่องการบริหารจัดการ

องค์กรในเชิงปฏิรูปด้วย ส่วนแผนปฏิรูปหรือแผนพัฒนาการศึกษา 5-10 ปี อาจเสนอผ่าน

การท�าประชาพิจารณ์และรัฐสภาก็ได้ โดยต้องเป็นแผนที่ระดมสมองจากนักการศึกษา 

นักบริหารภาคธุรกิจเอกชน ภาคสังคมประชา ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ท่ีตระหนักว่าเรื่อง

การปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องส�าคัญที่สุด ที่จะต้องท�าเพื่อให้ไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนา

เศรษฐกิจสังคมของประเทศได้จริง แผนดังกล่าวจะต้องมีเป้าหมายโครงการ มาตรการ วิธี

การด�าเนินที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ไม่ใช่แค่เขียนไว้เป็นตัวหนังสือที่มีข้อความสวยงาม แต่

ไม่มีผลทางปฏิบัติจริง 

  มีตัวอย่างของฮ่องกง ที่ปฏิรูปการศึกษาได้ผลเร็วในเวลาไม่กี่ปีโดยใช้คณะกรรมการ

การปฏิรูปการศึกษาเพียง 4 คนเท่านั้น แต่เป็น 4 คน ที่มีฝีมือและท�างานเต็มเวลาจริงๆ 

ประธานเป็นระดับผู้บริหารองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และองค์กรระหว่างประเทศมาแล้ว 

กรรมการอีก 3 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีรู้เรื่องทั้งเรื่องการศึกษาและการบริหารดี คณะ

กรรมการชุดนี้ มีอ�านาจแต่งตั้งอนุกรรมการและจ้างคนมาช่วยงานคณะกรรมการได้อย่าง

คล่องตัว มีการจัดสัมมนาระดมสมองจากครู ผู้ปกครอง แบบกลุ่มเล็กๆ ที่หมุนเวียนจัด
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ทั่วทั้งเขตเศรษฐกิจในเวลาไม่ห่างกันนัก จึงเป็นคณะที่ท�างานปฏิรูปการศึกษาที่ได้ผลจริง 

ไม่ใช่เป็นแค่คณะกรรมการนโยบายท่ีเพียงแต่ให้ความเห็นต่อฝ่ายบริหารแบบใน

ประเทศไทยเท่านั้น

  ในแง่ระบบการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ควรออก พรบ. ปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ

ฉบับใหม่ ท�ากระทรวงศึกษาส่วนกลาง ซึ่งปัจจุบันมีบุคลากรถึงราว 10,000-15,000 คน 

ให้เล็กลง กระจายคนท่ีท�างานวิชาการและธุรการส่วนกลางให้ไปท�างานในสถาบันการ

ศึกษาโดยตรงเพิ่มขึ้น และหรือมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายต�าแหน่งงานได้ยืดหยุ่น คล่องตัว

เพิ่มขึ้น เปลี่ยนแปลงบทบาทของกระทรวงศึกษาจากการเป็นผู้จัดการศึกษาเอง เป็นเพียง

ผู้ก�ากับนโยบายผู้สนับสนุน และผู้ประเมินผู้ประสานงาน ผู้ช่วยแก้ปัญหาพัฒนากระบวน

การเรียนการสอน และกระจายอ�านาจและความรับผิดชอบให้ภาคี 4 ฝ่าย คือ 1. ฝ่ายบริหาร

ภาครัฐ 2. ครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน 3. ผู้ทรงคุณวุฒิ 4. ประชาชนและองค์กรท้องถิ่น ภาคี

4 ฝ่ายนี้ ควรมีทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัดท�างานร่วมกันแบบเครือข่ายในแนว

ประยุกต์จากท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้ทดลองท�าอยู่ หรือในระดับจังหวัดท่ีมีการทดลอง

ท�าสมัชชาการศึกษาจังหวัด และคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด ในรูปภาคีเครือข่ายของ

ประชาคมจังหวัดที่มีท้ังองค์กรระดับท้องถิ่น หน่วยงานจัดการศึกษาภาคธุรกิจเอกชน 

ภาคสังคมประชาร่วมกันท�างาน

  เนื่องจากในช่วงแรกครูอาจารย์เท่าที่เรามีอยู่อาจมีความพร้อมในการรับผิดชอบ

บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยตนเองในระดับที่แตกต่างกัน อาจค่อยๆ ทยอยกระจายอ�านาจ

ทรัพยากรก�าลังคนไปสู่สถานศึกษาที่มีความพร้อมก่อนและเพิ่มขึ้นตามล�าดับความพร้อม

ในการรับผิดชอบต่อผลงาน ขณะเดียวกันต้องส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการตรวจสอบดูแลและร่วมกัน

บริหารสถานศึกษาเพิ่มข้ึน และสร้างระบบท่ีช่วยชี้วัดประเมินผลติดตามตรวจสอบการ

ด�าเนินงานของสถานศึกษาต่างๆ ได้มากขึ้น ที่แล้วมาการกระจายอ�านาจไปที่เขตพื้นที่การ

ศึกษากลายเป็นการสร้างระบบราชการอีกชั้นหนึ่ง ท่ีมีผู้อ�านวยการ คณะกรรมการเขต

พื้นท่ีการศึกษามีอ�านาจเพิ่มข้ึน โดยไม่มีระบบตรวจสอบท่ีดี ท�าให้ขึ้นอยู่กับคุณภาพ

ของแต่ละคน ถ้าเป็นคนตั้งใจท�างานอย่างซื่อตรง เอาใจใส่ ก็ดีไป แต่หลายคนใช้อ�านาจ

เพื่อประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวก ไม่ได้รับผิดชอบในการปฏิรูปการศึกษาในชุมชน 

ท้องถิ่นของตนให้ดีขึ้น แนวทางการปฏิรูประบบบริหารจึงไม่ใช่เรื่องกระจายอ�านาจไปที่

หน่วยงานระดับย่อยลงไปอย่างเดียว ต้องท�าควบคู่ไปกับการกระจายความรับผิดชอบที่มี

การตรวจสอบ และส่งเสริมพัฒนาให้สามารถท�างานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่วนรวม

เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง 
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  การจะพัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบท่ีจะตรวจสอบได้เพิ่มข้ึน 

ต้องส่งเสริมพัฒนาตัวแทนภาคประชาชนท้ังในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้เข้ามา

มีบทบาทในการจัดการและตรวจสอบการให้บริการการศึกษาของผู้บริหาร/ครู สถานศึกษา

ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพิ่มข้ึน ก�าหนดให้สถานศึกษา ต้อง

ประเมินตัวเองและได้รับการประเมิน เช่น ต้องท�ารายงานผลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน

ในโรงเรียนเผยแพร่ต่อสาธารณะ78

  จัดตั้งส�านักงานสถาบันเพื่อการปฏิรูปการศึกษา79 เป็นองค์กรมหาชนที่คัดเลือกผู้

บริหารมืออาชีพผู้เข้าใจปัญหาการศึกษา จากองค์กรธุรกิจเอกชน สังคมประชา และนัก

วิชาการที่มีความเป็นนักบริหารด้วยเข้ามาท�างานแบบเต็มเวลา งานส�าคัญ 2 อย่างแรกคือ 

ปฏิรูปการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิรูปผู้บริหาร/ครูอาจารย์ให้เป็นนักวิชาชีพชั้นสูง

ที่มีแรงจูงใจสูง ปฏิรูปสถาบันฝึกอบรมครูแนวใหม่ คัดคนเก่ง คนมีอุดมการณ์ตั้งใจเป็น

ครูสูง ท�าให้ครูเป็นนักวิชาชีพชั้นสูงที่ได้รับผลตอบแทนและแรงจูงใจสูงขึ้น เทียบได้กับ

นักวิชาชีพชั้นสูงอื่นๆ เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิก ฯลฯ ฝึกอบรมครูอาจารย์ให้มีความรู้/

ทักษะแนวใหม่ท่ีสามารถสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบรู้จักคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีคุณภาพ 

ปฏิรูปให้สถาบันการศึกษาเป็นองค์กรที่เรียนรู้ และท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการ ด้วยการลดขนาดและบทบาทของกระทรวง

ศึกษาที่ส่วนกลางลง กระจายบุคลากรงบประมาณและสิทธิอ�านาจ ความรับผิดชอบใน

การบริหารจัดการ สู่คณะกรรมการศึกษาจังหวัด และสมัชชาการศึกษาจังหวัด เขตพื้นที่

การศึกษา และสถาบันการศึกษา และการโอนการจัดการศึกษาไปสู่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรสังคมประชาอื่นๆ เพิ่มขึ้น ตามล�าดับความพร้อมของ

องค์กรต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น โดยวางกฎเกณฑ์ให้เข้ากับสภาพปัญหาความเป็นจริงของ

แต่ละท้องถิ่นได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

  กระจายอ�านาจทรัพยากร และความรับผิดชอบไปที่ท้องถิ่น ควรพัฒนาต่อจาก

โครงการน�าร่องใน 15 จังหวัด ก�าลังด�าเนินการปฏิรูปการศึกษาระดับจังหวัดโดยจัดต้ัง

คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด และสมัชชาการศึกษาจังหวัดที่ประกอบไปด้วยภาคี

78สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ และศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ “เราจะสร้างความรับผิดชอบทางการศึกษาได้อย่างไร: 
 แนวคิดและประสบการณ์ในต่างประเทศ” http://thaipublica.org/2012/02/accountability - education.
79สภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอให้จัดตั้ง สถาบันวิจัยระบบการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ และหน่วยงาน
 บริหารการเงินการคลังและทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งเหมือนเป็น 2 หน่วยงานที่แยกกัน ผู้วิจัยเห็นว่า
 ควรจะท�าแบบบูรณาการ และควรเป็นองค์กรท่ีมกี�าลังคนและกลไกทีส่นบัสนนุคณะกรรมการนโยบาย
 การศึกษาและพัฒนามนุษย์ให้ท�างานได้ผลจริง
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เครือข่ายหลายฝ่าย ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภามหาวิทยาลัย หน่วยงานจัดการศึกษา

ระดับภาคสังคมประชา และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อท�างานปฏิรูปการศึกษาในจังหวัดของ

ตนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศได้

มากขึ้น เป็นโครงการที่น่าจะส่งเสริมให้จังหวัดอื่นๆ ด�าเนินการและพัฒนาต่ออย่างยืดหยุ่น

ตามศักยภาพของแต่ละจังหวัด ปัจจุบันเป็นการร่วมมือกันท�างานร่วมกันของภาคีผู้สนใจ

การปฏิรูปในจังหวัดและองค์กรมหาชน 2 แห่ง คือ ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้

และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และส�านักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แต่ต่อไปน่าจะ

พฒันาให้เป็นกลไกวธีิการท�างานทีร่ฐับาลเข้ามาอุดหนนุด้านงบประมาณ และมกีารออกกฎ

ก�าหนดอ�านาจขอบเขตของคณะท�างานและท่ีมา วิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด

ดังกล่าว เพื่อจะได้ใช้เป็นกลไกการบริหารจัดการการศึกษาแบบใหม่ โดยอาจจะศึกษา

และปรับปรุงจากโมเดลการกระจายอ�านาจ งบประมาณ สู่โรงพยาบาลโดยตรงของ

สาธารณสุข80

  หลักการแนวทางปฏิรูปแบบใหม่คือ กระทรวงศึกษาฯ ส่วนกลางเลิกเป็นผู้จัดการ

ศึกษาเอง เปลี่ยนบทบาทไปท�าหน้าที่เป็นผู้ก�ากับ ดูแล ประสานงาน สนับสนุนผู้บริหาร

และครูสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเรื่องนโยบาย การท�าตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ

หลักสูตร การปฏิบัติงานอย่างคุณภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ในช่วง 5-10 ปีแรกอาจจะค่อย

ทยอยท�าในจงัหวดัทีพ่ร้อมไปตามล�าดับ แต่กต้็องทดลองฝึกหดัให้ทุกจงัหวดัท�าได้ภายใน 

10 ปี โดยอาจจะท�าให้ยืดหยุ่นแบบมีรูปแบบที่ต่างกันไปบ้างได้

  ปฏิรูประบบการท�างานคณะกรรมการของเขตการศึกษาและสถานศึกษา ต้อง

ท�างานแบบรับผิดชอบต่อผลงาน และท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายคณะกรรมการการศึกษา

จังหวัดและสมัชชาการศึกษาอย่างค�านึงเป้าหมายของผลงานเพิ่มข้ึน ส่งเสริมให้ผู้ทรง

คุณวุฒิ ผู้น�าชุมชน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ข้าราชการบ�านาญ ข้าราชการกระทรวงอื่น

นักธุรกิจ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ฯลฯ ที่มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการเข้ามาร่วม

ท�างานเป็นคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด สมัชชาการศึกษาจังหวัด และกรรมการสถาน

ศึกษาต่างจากกรรมการซึ่งมีสิทธิอ�านาจเพิ่มข้ึน มีการบริหารอย่างเป็นประชาธิปไตยท่ี

กรรมการรับผิดชอบร่วมกัน ไม่ใช่แบบที่ตั้งขึ้นมาแค่รูปแบบและผู้อ�านวยการ/ครูใหญ่เป็น

ประธานคณะกรรมการสถาบันศึกษาเสียเอง 

  ในประเทศอื่นน้ัน คณะกรรมการสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนนอกและคณะ

กรรมการสามารถพิจารณาแต่งต้ังและถอดถอนให้ความดีความชอบผู้อ�านวยการหรือครู

80เอกสารแนะน�าโครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ สสค. Area Based Education QLF ส�านักงานส่งเสริม
 สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน www.qlf .or.th
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ใหญ่ได้ ขณะที่ของไทยมีแค่รูปแบบการต้ังคณะกรรมการสถาบันการศึกษา แต่เน้ือหา

ของการด�าเนินงานยังคงขึ้นอยู่กับผู้อ�านวยการ/ครูใหญ่ เขตการศึกษาและกระทรวงศึกษาฯ

ตามระบบราชการ คณะกรรมการสถาบันการศึกษาของไทยกลายเป็นเพียงแค่คณะกรรมการ

หาทุนให้โรงเรียนหรือเป็นคณะกรรมการตรายางรับทราบและอนุมัติเรื่องที่ฝ่ายบริหาร

เสนอมาเป็นส่วนใหญ่ (สภามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ มีสภาพปัญหาคล้ายกัน)

  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนระดับต�าบล อ�าเภอบางแห่ง 

ควรส่งเสริมให้ ผู้น�าชุมชน ข้าราชการบ�านาญ ข้าราชการกระทรวงอื่น ผู้ประกอบอาชีพ

อิสระต่างๆ พระสงฆ์ที่มีความรู้ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในจังหวัดนั้น แต่อาจไม่

ได้อยู่ท่ีต�าบลนั้นหรืออ�าเภอน้ันโดยตรง ให้เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาได้ 

ในกรณีท่ีไม่อาจหาผู้ทรงคุณวุฒิในต�าบลหรืออ�าเภอรอบนอกได้โดยตรง เน่ืองจากใน

สมัยนี้การสื่อสารและการเดินทางสะดวกขึ้น เราอาจจะหาผู้ทรงคุณวุฒิจากอ�าเภอเมืองได้

ง่ายกว่า และคณะกรรมการสามารถเดินทางไปเข้าร่วมประชุมท่ีโรงเรียนในต่างอ�าเภอ

ต�าบล เดือนละ 1-2 ได้ครั้งได้ไม่ยาก 

  ข้อส�าคัญคือควรมีระบบเลือกสรรให้ได้คณะกรรมการเขตการศึกษาและคณะ

กรรมการสถานศึกษาคนท่ีมีความรู้ความสามารถ และคุณธรรมที่จะท�าหน้าท่ีตรวจสอบ

ดูแลฝ่ายบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง ดังนั้นควรยกเว้นไม่

แต่งตั้งผู้มีต�าแหน่งทางการเมืองในทุกระดับ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นคณะ

กรรมการสถานศึกษา เพื่อหลีกเลี่ยงการแทรกแซงและเล่นพรรคเล่นพวกทางการเมือง 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาควรเป็นคนนอกที่ก�ากับดูแลผู้อ�านวยการหรือครูใหญ่

ได้ ไม่ควรให้ผู้อ�านวยการ/ครูใหญ่เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเสียเอง อาจเป็น

กรรมการคนหนึ่ง แต่ไม่ควรมีสิทธิออกเสียงในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อตัวผู้อ�านวยการ/ครู

ใหญ่เอง

  ประเด็นส�าคัญคือ ต้องมีการคัดเลือกจัดฝึกอบรม การพัฒนาเตรียมผู้บริหารสถาน

ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพจริง ไม่ใช่แค่ว่าเรียนส�าเร็จปริญญาโทด้านบริหารการศึกษาแล้ว

จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้ดีเสมอไป ผู้บริหารสถานศึกษาควรรู้ท้ังวิชาการศึกษาและ

รู้เรื่องการบริหารจัดการ รวมท้ังการบริหารเรื่องงบประมาณแบบนักเศรษฐศาสตร์การ

ศึกษาที่รู้ภาคปฏิบัติจริงด้วย การคัดเลือก แต่งตั้ง เลื่อนฐานะผู้อ�านวยการโรงเรียนและ

ครูอาจารย์ ควรประเมินความรู้ ความสามารถ และผลงานของผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ อย่างมี

ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เหมาะสม การประเมินผลผู้อ�านวยการ/ครู ต้องวัดจากผลสัมฤทธิ์

ของนักเรียนโดยเฉลี่ยท้ังชั้นและโรงเรียนเปรียบเทียบกับปีก่อนหรือวัดว่าสัดส่วนผู้สอบ

ผ่านเกณฑ์ข้ันต�่าของท้ังชั้นและโรงเรียน โดยมีการรายงานต่อสาธารณะทุกปี เพื่อแสดง

ความรับผิดชอบต่อประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย 
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  การโอนการจัดการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรทยอยท�าให้กับองค์กร

ที่ต้ังใจขอมาและมีหลักเกณฑ์ความพร้อมสูงก่อนเป็นแห่งๆ ไป และต้องปฏิรูปองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไปพร้อมกันด้วย เช่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีวิธีคัดคน

ที่มีความรู้เรื่องการศึกษามาเป็นฝ่ายบริหารการศึกษา และบริหารแบบประชาธิปไตยที่ให้

ครูมีส่วนร่วมและอิสระในการท�างาน การท่ีครูจ�านวนมากไม่อยากถูกโอนย้ายไปอยู่กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะกลายเป็นการโอนครูไปเป็นลูกน้องนักการเมืองท้องถิ่น

ซึ่งบางคนมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม ระดับปานกลางถึงต�่า เราต้องแก้ไขปัญหา

อย่างจ�าแนกและยืดหยุ่น โดยพิจารณาบริบทที่เป็นจริง ไม่ใช่โดยการออกเป็นกฎที่ใช้ทั่วไป

กับทุกกรณี

  ขณะเดียวกันก็ควรแก้ไขกฎหมายให้องค์กรสังคมประชา เช่น ศาสนา มูลนิธิ

องค์กรชุมชนต่างๆ ยื่นเรื่องของบจากกระทรวงศึกษาธิการมาจัดการศึกษาด้วยตนเอง

แบบ Charter School ได้ หรือองค์กรชุมชนขอโอนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดกระทรวง

ศึกษาธิการไปบริหารกันเองโดยรัฐบาลคงสนับสนุนด้านงบประมาณโดยตรงแบบ Charter

School เพื่อส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดการศึกษาได้อย่างกว้างขวางหลากหลาย

และแข่งขันกันในเชิงคุณภาพได้เพิ่มขึ้น 

  ส�าหรับสถานศึกษาเอกชนควรส่งเสริมให้มีการแข่งขันพัฒนาด้านคุณภาพเพิ่มขึ้น 

โดยการจัดสรรงบประมาณไปท่ีผู้เรียนโดยตรง เช่น ให้เป็นคูปองการศึกษาแก่นักเรียน

ทุกคน ที่สามารถจะไปเลือกเรียนสถาบันการศึกษารัฐหรือเอกชน หรือภาคสังคมประชา

ได้ จะเป็นวธีิการบรหิารงบประมาณเพือ่การศึกษาโดยรฐัท่ีท�าให้สถานศึกษาประเภทต่างๆ

แข่งขันกันอย่างเป็นธรรมข้ึน และผู้เรียนมีทางเลือกหลากหลายขึ้น ปัจจุบันเน่ืองจาก

ประชากรวัยเรียนลดลง มีการแข่งจากสภาบันรัฐในเมืองใหญ่เพิ่มข้ึน ท�าให้สถานศึกษา

เอกชนขนาดกลาง ขนาดเล็ก มีนักเรียน นักศึกษาลดลง ซึ่งยิ่งท�าให้มีรายได้ลดลงและยาก

ที่จะบริหารให้มีคุณภาพได้

  สถานศึกษาของรัฐท่ีมีความพร้อมสูงควรให้เป็นนิติบุคคลท่ีบริหารตนเองแบบอยู่

ภายใต้ก�ากับรัฐบาลแบบโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ได้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบตรวจ

สอบคานอ�านาจผู้บริหารสถานศึกษาทุกประเภท โดยคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และ

สมาคมผู้บริหาร สมาคมครู/อาจารย์ สมาคมวิชาชีพด้านต่างๆ เพื่อดูแลช่วยเหลือการ

บริหารสถานศึกษาทั้งด้านคุณภาพการบริหารแบบธรรมาภิบาล และการให้ความเป็นธรรม

แก่ประชาชนในชุมชนด้วย เช่น การควบคุมอัตราค่าเล่าเรียน การคัดเลือกผู้เข้าเรียนอย่าง

เป็นธรรม การมีทุนการศึกษาส�าหรับนักเรียนยากจนที่เรียนดีปานกลางแต่ต้ังใจเรียนสูง 

ฯลฯ
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  การปฏิรูประบบบริหารเรื่องที่ส�าคัญเรื่องหนึ่ง คือ การปฏิรูปเรื่องการจัดสรรและ

การใช้งบประมาณให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมเพิ่มขึ้น เรื่องนี้สถาบัน

วิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย และองค์กรต่างประเทศได้เคยเสนอไว้รวมทั้งข้อเสนอ

เรื่องการพิมพ์เขียวการปฏิรูปการศึกษา ของคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาปฏิรูปแห่งชาติ

ก็ได้เสนอเรื่องการจัดงบประมาณแนวสนองความต้องการของผู้เรียน เช่น ให้คูปองการ

ศึกษาแก่ผู้เรียนโดยตรง, การจัดสรรงบประมาณรายหัวอย่างยืดหยุ่นตามพื้นท่ีและสภาพ

ปัญหา ฯลฯ ซ่ึงถ้าท�าได้จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญที่จะน�าไปสู่การแข่งขัน

และการปฏิรูปสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น

7.2 ทุ่มเทพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (3-5 ขวบ) แบบเตรียมความพร้อม
 ที่สอดคล้องกับการท�างานของสมองเด็กวัยนี้ทั้งประเทศ 

  ปัจจุบันมีเฉพาะศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลท่ีมีองค์ความรู้บางแห่งในเมือง

ท่ีรู้ว่าเด็กต้ังแต่แรกเกิดถึงระดับปฐมวัยน้ันเป็นวัยที่เรียกว่าเป็นโอกาสทอง ท่ีสมองเด็ก

ก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุด อยากรู้อยากเห็น พร้อมที่จะเรียนรู้มากที่สุด ขณะที่การเลี้ยงดู

ของพ่อแม่และการศึกษาระดับอนุบาลส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและต�่า คนไทย

ส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องนี้น้อย คิดว่าเด็กเล็กๆ ยังไม่เติบโต ยังต้องเรียนรู้อะไรมาก แค่ดูแล

เรื่องการกินอยู่ให้อ้วนท้วน แข็งแรง ปลอดภัย ก็พอแล้ว แต่ความจริงเราก�าลังปล่อย

โอกาสทองในการพัฒนาสมองเด็กเล็กให้เจริญงอกงามเต็มที่หลุดลอยไป เราต้องปฏิรูป

เรื่องการเลี้ยงดูเด็กเล็ก ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลอย่างขนานใหญ่ นี่เป็นเรื่องที่จะ

ใช้งบประมาณไม่มากนัก แต่จะต้องใช้ความตั้งใจ เอาใจใส่ และความพยายามท�าอย่างมี

ความรู้จริงจัง ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาวอย่างมหาศาล 

  ขณะนี้มีเด็กไทยระดับปฐมวัยนี้อยู่ทั่วประเทศราว 3 ล้านคน กลุ่มที่ได้เข้าเรียนมี

ราวร้อยละ 60 ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในศูนย์เลี้ยงเด็กหรือ รร. อนุบาลที่มีคุณภาพปานกลาง

ถึงต�่า รัฐ ภาคสังคมประชาชน เอกชน ต้องจัดการฝึกอบรมและจ้างครูอนุบาลที่เข้าใจจิตวิทยา

เด็กเล็กและรู้จักวิธีการสอนแบบกึ่งเล่นกึ่งเรียน มีอุปกรณ์สื่อต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาสมอง 

เด็กวัยนี้จะเรียนรู้ได้เร็วมาก การปฏิรูปโรงเรียนอนุบาลจะเป็นการเตรียมพร้อมสร้าง

พื้นฐานที่ส�าคัญที่จะท�าให้เด็กเล็กก้าวขึ้นไปเรียนชั้นประถมได้ดีขึ้น เด็กที่ฉลาดกล้าพูด กล้า

ซักถามจะไปช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบใหม่และผลักดันให้ครูต้องสนใจอ่าน

หนังสือศึกษาเพิ่มเติมด้วย นี่จะเป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจากล่างขึ้นบนที่ส�าคัญ
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  รัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ต้องช่วยกันสร้างเพิ่มเติมและปรับปรุงโรงเรียน

อนบุาล คัดเลอืกฝึกอบรมและจ้างครูอนบุาลท่ีมีคุณภาพเพิม่ข้ึน ปัจจบัุนการโอนการจดัการ

เรื่องนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีระบบบริหารและคุณภาพแตกต่างกันสูง ต้อง

ช่วยกัน พัฒนาโรงเรียนอนุบาลที่มีมาตรฐานต�่าและขยายโอกาสให้เด็กที่ยังไม่ได้เรียนให้

ได้เรียนฟรี มีรถรับส่ง มีอาหารกลางวันและการดูแลสุขภาพอย่างพร้อมมูล โดยอาจจะ

ต้องเพิ่มงบจากภาครัฐ หาความสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย มีการฝึกอบรมครู

และการสนับสนุนช่วยพัฒนาด้านคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลทั้งประเทศอย่างทั่วถึง

  การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเล็กจนถึงเด็กประถมต้นควรท�าหลายทางพร้อมกัน

ไป เช่น

  1) พัฒนาวิธีการเลี้ยงดูเด็ก ด้วยการตั้งโรงเรียนพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้พวกเขารู้จัก

ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นและพัฒนาการของสมองเด็กในทุกด้าน กระทรวงสาธารณสุข

ควรร่วมมือกับกระทรวงศึกษาฯ และหน่วยงาน เช่น สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ เป็น

องค์กรเครือข่ายเพื่อพัฒนาพ่อแม่จัดให้มีการอบรมอาสาสมัครจากแพทย์ พยาบาล เจ้า

หน้าทีใ่ห้เป็นผูใ้ห้ข้อมูลแม่ทีม่าฝากคลอดและต้องนอนโรงพยาบาลตอนคลอด ให้แม่เหน็

ความส�าคัญว่าการร้องเพลงกล่อมเด็ก เล่านิทาน อ่านนิทานให้เด็กเล็กฟังนั้นช่วยพัฒนา

สมองและเป็นการปทูางให้เด็กรกัการอ่าน ซ่ึงเป็นเรือ่งท่ีจะช่วยพฒันาการเรยีนรูไ้ปตลอด

ชวีติของเขา การท�าหลักสูตรฝึกอบรมส้ันๆ หรอืซีดีแจกเพือ่ให้การศึกษาพ่อแม่รุน่ใหม่ด้วย 

จัดท�าซีดีเพลงกล่อมเด็ก การอ่านนิทาน หนังสือเล่มแรก แจกหรือขายให้แม่ในราคาต�่า 

โดยต้องแนะน�าให้แม่เข้าใจว่าการต้ังใจสื่อสารกับเด็กด้วยภาษาและเรื่องราวต่างๆ เป็น

เรื่องส�าคัญต่อสมองไม่น้อยไปกว่าการดูแลด้านสุขภาพของเด็ก 

  2) ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย การรักการอ่าน และการอ่านแบบจับใจความที่

ใช้งานได้ดีท้ังโดยพ่อแม่ ครู และคนอื่นๆ ปัจจุบันเราลดความส�าคัญของวิชาภาษาไทย 

เพราะคนส่วนใหญ่มีแนวคิดว่าเป็นภาษาที่คนไทยทุกคนก็เรียนรู้ได้โดยสภาพแวดล้อมอยู่

แล้ว แต่การรู้ภาษาไทยแบบพอพูด ฟัง เรื่องราวต่างในชีวิตประจ�าวันรู้เรื่อง เป็นเพียงการรู้

ภาษาไทยในระดับต�่า เราต้องส่งเสริมให้เด็กไทยเรียนรู้ภาษาไทยได้ดีในระดับหนึ่งก่อน 

เขาจึงจะไปเรียนวิชาอื่นๆ ได้ดี และใช้งานสื่อสารได้ดี เช่น อ่านหนังสือแบบจับประเด็น

ได้ พูดอธิบายได้อย่างมีเหตุผล กระชับ กะทัดรัด ทักษะในการอ่านรู้เรื่อง (Reading

Competency) เป็นทักษะพื้นฐานที่ส�าคัญท่ีสุดท่ีจะช่วยผู้มีทักษะน้ีในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ 

วิชาอื่นๆ และพัฒนาตนเองได้มากขึ้นต่อไป เด็กที่เรียนภาษาไทยแบบใช้งานได้อ่อน (คนละ

อย่างกับการเรียนแบบท่องจ�าเพื่อสอบ) จะยากล�าบากในการเรียนวิชาอื่นให้ดีได้ เพราะ

ทุกวิชาต้องการความเข้าใจความหมายของค�า ประโยค และข้อความ
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  การเรียนรู้เรื่องการอ่านภาษาไทยให้ได้ดี จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญอันดับแรกส�าหรับ

เด็กไทย เมื่อเด็กเข้าใจความหมายของค�า วลี ประโยค ของภาษาไทย เขาจึงจะสามารถ

ท�าความเข้าใจกับแนวคิด สรุปรวบยอดของค�าต่างๆ ในวิชาอื่น รวมทั้งภาษาต่างประเทศ

อื่นๆ ได้ เรื่องน้ีมีองค์ความรู้ทางการวิจัยในหลายประเทศรองรับว่าเด็กคนที่ไม่มีความรู้

ภาษาแม่ของตนได้ดีพอ จะไปเรียนวิชาอ่ืนได้ดียาก ปัจจุบันมีปัญหาปล่อยให้นักเรียน

เลื่อนชั้นขึ้นไปถึง ป.3 ป.4 หรือสูงกว่านั้น โดยที่ยังอ่านไม่ค่อยออกหรืออ่านไม่คล่องอยู่

มากพอสมควร เป็นเรื่องที่จะต้องส�ารวจและหาทางช่วยเหลือแก้ไขอย่างจริงจัง

  ในโรงเรียน ควรปฏิรูปการสอนภาษาไทยโดยเน้นความเข้าใจ ความช่ืนชมต่อ

วรรณกรรม แทนการท่องจ�าหลักไวยากรณ์กฎเกณฑ์ต่างๆ ปฏิรูปหลักสูตรวิธีการเรียน

การสอนภาษาไทย และฝึกอบรมครูภาษาไทยใหม่หมด เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนภาษาไทย

แบบเก่าที่มักเน้นการท่องจ�าไวยากรณ์ และจ�าศัพท์ และเลือกตัดตอนวรรณกรรมที่มีเนื้อหา

สั่งสอนให้เด็กว่านอนสอนง่าย เชื่อฟัง แบบจารีตนิยม ที่ไม่สนุก ไม่น่าสนใจ ไม่ท้าทาย 

เป็นการสอนภาษาไทยแบบใหม่ที่ควรสอนแบบธรรมชาติ (หรือแบบ Whole Language) 

ท่ีเน้นให้เด็กเข้าใจความหมายของค�า วลี ประโยค และสนุกกับเรื่องราวในนิทานและ

วรรณกรรมที่เหมาะกับวัยและมีคุณค่าทางศิลปะ (ความงาม ความไพเราะ ความสะเทือนใจ)

ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเพลิดเพลิน และรักการอ่าน มากกว่าเพื่อการวัดผลสอบตามแบบ

มาตรฐาน

  ถ้าเด็กมีทักษะในการอ่านอ่อนตั้งแต่ชั้นประถมต้นแล้ว การที่เขาจะไปเรียนวิชาอื่น

ได้ดีจะท�าได้ยากมาก และนี่คือสาเหตุส่วนหนึ่งของปัญหาว่าท�าไมเด็กส่วนหน่ึงจึงเรียน

ต่อไม่ได้และต้องออกกลางคันไป ไม่ได้เรียนแม้แต่การศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลจัดให้ฟรี

และถือเป็นภาคบังคับส�าหรับพลเมืองด้วย ในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม นักเรียนบาง

ส่วนท่ีออกกลางคันไปเพราะปัญหาความยากจนและปัญหาอืน่ๆ หากเขาอ่านออกเขยีนได้

ค่อนข้างดีและรักการอ่าน ถึงเขาจะไม่ได้เรียนต่อแล้ว พวกเขาก็ยังมีโอกาสไปหาหนังสือ

อ่านและศึกษาด้วยตนเองได้ แต่นักเรียนไทยที่ออกกลางคันส่วนใหญ่จะมีทักษะในการ

อ่านที่ไม่ค่อยดีและไม่ได้รับการบ่มเพาะให้มีนิสัยรักการอ่าน ท�าให้เขามีโอกาสจะเรียนรู้

และพัฒนาด้วยตนเองได้น้อย

  เด็กควรจะเริ่มจากการเรียนรู้ภาษาได้ดี เข้าใจความหมายของค�า ประโยค จับใจ

ความได้ถูกต้องชัดเจน และสนุกในการอ่าน เกิดความรักการอ่าน นี่คือพื้นฐานที่ส�าคัญ

ที่สุด ที่จะช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะ ที่จะไปใช้งานและการเรียนรู้เรื่องต่างๆ ได้ดีขึ้น 

  การอ่านหนังสือเป็นวิธีการเรียนรู้อย่างช้าๆ ที่หนักแน่นกว่า ช่วยสร้างสมาธิ สร้าง

จินตนาการ ได้มากกว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อื่น ที่มักเน้นภาพเคลื่อนไหวที่บอกผู้ชมทุกอย่าง ในการอ่านหนังสือนั้น เด็กสามารถหยุด
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และหรือพลิกกลับไปอ่านใหม่ได้ ขณะที่สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเคลื่อนไหวเร็ว บอกทั้งเรื่อง

ราว การเคลื่อนไหว การพูดของตัวละครหมดทุกอย่าง เด็กเป็นฝ่ายดูและฟังอย่างเดียว 

แทบไม่ต้องใช้ความคิด จินตนาการของตนเองเกี่ยวกับละครต่างๆ เหมือนกับการอ่าน

หนังสือ ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมจินตนาการมากกว่าแล้ว ยังท�าให้เกิดความซาบซึ้งในภาษา

และวรรณกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของพวกเขาในหลายด้านมาก

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต E-book ซีดีรอม ถ้ารู้จักเลือกและแบ่งเวลา

ให้เหมาะสม (โดยอาจต้องมีผู้ใหญ่ดูแล) อาจมีประโยชน์ในบางด้านส�าหรับเด็กโตท่ีอ่าน

ได้คล่องแล้ว แต่ไม่ควรเริ่มจากเด็กเล็กเกินไป ซ่ึงควรจะเรียนรู้จากโลกจริง ของจริง

มากกว่าโลกเสมือนในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ข้อส�าคัญคือต้องสร้างให้เด็กมีพื้นฐานการอ่าน

ที่ดี รักการอ่าน มีสมาธิในการอ่าน เป็นคนอยากรู้อยากเห็น อยากค้นคว้าสิ่งที่มีสาระก่อน 

เขาถึงจะมีอุปนิสัยและความพร้อมที่จะไปค้นคว้าอ่านจากอินเทอร์เน็ต จาก E-book ฯลฯ

  ถ้าเด็กยังไม่มีพื้นฐานที่ดีเรื่องภาษาและการรักการอ่าน เป็นไปได้มากกว่าพวกเขา

จะสนใจใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบหาความบันเทิงเพลิดเพลิน เช่น การเล่นเกมส์ ความ

หลงใหลเรื่องเพศ ดารา ฯลฯ และไม่ได้สนใจการค้นคว้า การอ่าน การแสวงหาความรู้

และความหมายในชีวิตและสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่พลเมืองโลกควรได้เรียนรู้เลยก็ได้

7.3 ปฏิรูปครู อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล 

  การปฏิรูปครู อาจารย์ ได้น�าเสนอไว้ในบทที่ 5 โดยละเอียดแล้ว การปฏิรูปหลักสูตร

การเรียนการสอน การประเมินผล ก็เสนอไว้ในบทที่ 6 แต่ในที่นี้ต้องการเน้นย�้าโดยให้

ภาพรวมแบบสั้นๆ โดยเฉพาะ เรื่องที่ส�าคัญคือ ปฏิรูปหลักสูตร การสอนการเรียนและการ

วัดผลทุกวิชา ให้มีเน้ือหาสาระ/วิธีการน�าเสนอท่ีสนองความอยากรู้อยากเห็น เหมาะกับ

พัฒนาการของสมองตามวัยของผู้เรียน และมีความรู้/ทักษะพื้นฐานที่น�าไปใช้งานในโลก

จริงต่อไปได้

  การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานควรเน้นการเข้าใจองค์ความรู ้ท่ีเป็น

แนวคิดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับความรู้สาขาอื่นๆ และชีวิตจริงได้มากกว่าลงเนื้อหารายละเอียด

ของแต่ละสาขาวิชา ก�าหนดเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัย รวมทั้งความสนใจ ความเข้าใจ

ของเด็กแต่ละวัย ท�าหนังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบให้เข้าใจง่าย ชัดเจน มีภาพ

ประกอบช่วยเพิ่มความเข้าใจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรที่ใหม่ สนุก และรู้สึกท้าทาย อยาก

เรียนรู้ ด้วยการอ่าน แทนที่จะพึ่งแต่ค�าบรรยายจากครู เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนการเรียน

จากแบบเน้นการท่องจ�าข้อมูลเป็นข้อๆ เพื่อน�าไปใช้สอบปรนัยประเภทเลือกกาว่าข้อไหน

ถูกผิด เป็นการเปิดกว้าง ฝึกฝนให้ผู้เรียนหัดคิดวิเคราะห์ ออกความเห็น อภิปราย ตีความ
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ในเชิงอัตนัย (เขียนบรรยาย) เพิ่มขึ้น หรืออาจจะสอบแบบกึ่งอัตนัย ปรนัย เช่น ข้อสอบ

ของโครงการ PISA ที่ให้ข้อความท่ีอธิบายโจทย์ปัญหามาให้อ่านครึ่งหน้าถึงหน่ึงหน้า 

เพื่อการคิดวิเคราะห์เลือกค�าตอบแบบปรนัยท้ายข้อ

  ครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน การค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา แทนที่

จะเน้นการบรรยายตามต�าราให้จดเพื่อท่องจ�าไปสอบ เช่น สอนแบบตั้งประเด็นปัญหาเพื่อ

การคิดค้นคว้าอภิปรายสัมมนา ทดลอง ปฏิบัติ ท�าโครงการ ฯลฯ ครูต้องตระเตรียมการ

สอนล่วงหน้าและส่ังงานให้นักเรียนไปอ่านมาก่อนจะถึงชั่วโมงเรียน แล้วให้นักเรียนต้ัง

ค�าถามหรือมาอภิปรายออกความเห็นกันในชั้น ครูบรรยายเฉพาะประเด็นส�าคัญ จัดตาราง

เรียนให้มีชั่วโมงท่ีผู้เรียนต้องอ่านศึกษาด้วยตนเอง เช่น ให้นักเรียนไปนั่งอ่านค้นคว้าท�า

รายงาน ท�าโครงการด้วยตนเองในห้องสมุด หรือห้องปฏิบัติงาน โดยครูต้องติดตามดูว่า

นักเรียนได้อ่านหรือไม่ เข้าใจเรื่องที่อ่านมากน้อยแค่ไหนอย่างไร หรือท�าโครงการกัน

อย่างไร

  มีตัวอย่างของครูท่ีต้ังใจสอน คิดและสอนแบบนอกกรอบอย่างเข้าใจเป้าหมาย 

สามารถช่วยดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจและเรียนรู้ได้ดีข้ึนมาก ท่ีครูไทยจะเรียนรู้ได้หลาย

กรณี81 เราควรช่วยให้เด็กเรียนรู้เรื่องการอ่านหนังสือแบบซาบซ้ึงในความสนุกของเรื่อง

ราวความงาม ความไพเราะของภาษา รู้ภาษาไทยแบบใช้งานได้และได้อ่านหนังสือดีๆ

ที่ท�าให้เขาสนุกและรักการอ่าน ก่อนท่ีส่งเสริมให้พวกเขาเรียนรู้ภาษาจากโทรทัศน์ 

คอมพิวเตอร์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเพียงเครื่องมืออุปกรณ์

เสริม ซึ่งให้ทั้งผลด้านบวกและด้านลบได้ พ่อ แม่ ครู ควรตระหนักถึงปัญหานี้และเรียนรู้

ที่จะช่วยแนะน�า ให้เด็กรู้จักการแบ่งเวลา เลือกโปรแกรมให้เหมาะสม เด็กจึงจะหลีกเลี่ยง

ผลลบและรู้จักใช้สื่อชนิดนี้ให้ได้ผลบวกมากขึ้น  

  เรื่องการวัดผลนักเรียนเป็นเรื่องท่ีต้องให้ครูเรียนรู้เข้าใจใหม่ว่าการวัดผลมีเป้า

หมายเพื่อการทางช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ไม่ใช่การพิพากษาตัดสินในระบบแพ้คัด

ออก แม้แต่ในชั้นประโยค เช่น ป.6 ม.3 ม.6 และระบบคัดคนเข้าเรียนต่อระดับวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นการวัดผลผู้เรียนแบบใหม่ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้เป็น แทนการวัดผลแบบเน้นการจดจ�าข้อเท็จจริง ปัญหาเรื่องการ

เรียนแบบแพ้คัดออกแข่งขันกันเข้ามหาวิทยาลัย เป็นปัญหาที่น�าไปสู่ปัญหาอื่นๆ อีกหลาย

81ตัวอย่างเช่น หนังสือ 1. Susan A. Ambrose และคณะ How Learning Works การเรียนรู้แห่งศตวรรษ
 ที่ 21 7 หลักการสร้างนักเรียนรู้แห่งอนาคตใหม่ โอเพ่นเวริลด์ส 2556 2. เรฟ เอสควิท ครูนอกกรอบกับ
 นกัเรยีนนอกแบบ ส�านักงานส่งเสรมิสังคมแห่งการเรยีนรูแ้ละคณุภาพเยาวชน (สสค.), 2554 3. ลแูอนน์ 
 จอห์นสัน ครูประณีตคิดนอกกรอบ: ยั่วให้นึกฝึกให้คิด สสค. 2557.
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ปัญหา ควรจะแก้ไขหลายทาง รวมทั้งการปฏิรูปวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยด้านอาชีวะ 

เทคนิค ให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างขนานใหญ่ เพื่อที่ผู้เรียนระดับมัธยมจะได้มีทางเลือก ไม่

จ�าเป็นว่านักเรียนส่วนใหญ่ต้องไปมุ่งเรียนสายสามัญและมุ่งเรียนกวดวิชาเพื่อสอบ

แข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยสายวิชาการมากจนเกินไปอย่างที่เป็นอยู่

  การวัดผล ไม่ควรเน้นการการจดจ�าเนื้อหา แม้การเรียนรู้หลายเรื่องต้องใช้ความจ�า

ด้วย ก็ควรเป็นการจ�าแบบเชื่อมโยงและน�าไปใช้งานได้ ไม่ใช่จ�าแต่ข้อเท็จจริงเป็นส่วนๆ  

ควรวัดผลส่วนหนึ่งด้วยการฝึกให้ผู้เรียนท�ารายงาน โครงการ การเสนอรายงาน ฯลฯ ส่วน

การวัดผลด้วยการสอบปลายภาคควรต้ังค�าถามและให้ผู้เรียนตอบบรรยายแบบอัตนัยด้วย 

การสอบแบบกึ่งปรนัยที่จัดโดยในโครงการ PISA ขององค์กร OECD จะให้ผู้สอบอ่าน

ข้อความและวิเคราะห์เพื่อเลือกตอบแบบปรนัยท้ายข้อความ มุ่งวัดความรู้/ทักษะแบบคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา เพื่อน�าความรู้/ทักษะไปใช้งานในชีวิตจริงได้ กรรมการ

ผู้ออกข้อสอบมีเวลาเตรียมตัว มีการวิจัย และการออกแบบข้อสอบอย่างพิถีพิถัน ไม่ใช่

แค่ออกข้อสอบแบบปรนัยที่มีตัวเลือก ก ข ค ง ให้กาข้อที่ถูกจากความจ�าและความเข้าใจ

ของตนเองแบบง่ายๆ ท่ีนอกจากเน้นการข้อเท็จจริงจ�าแล้วบางข้อ ยังมีลักษณะคลุมเครือ

ก�ากวมไม่ชัดเจนอาจถูกได้หลายตัวเลือก อย่างเช่น ข้อสอบโอเน็ตบางข้อของประเทศไทย

ในปี 2554-2555 ที่มีผู้ยกตัวอย่างมาวิพากษ์วิจารณ์ทางสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย82

  การจะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงหลักสูตร วิธีการสอนการเรียนรู้ และการวัดผลเป็น

แบบใหม่ท่ีกล่าวมาได้ต้องปฏิรูปฝึกอบรมครูอาจารย์ใหม่ทั้งหมด เพราะปัญหาหลักคือ 

ครูอาจารย์ส่วนใหญ่เรียนรู้มาแบบท่องจ�า ไม่ได้เรียนรู้ในแนวคิด วิเคราะห์ ไม่ชอบอ่าน

หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม ไม่มีความรักในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง

มีไม่ความรู้หรือไม่สนใจวิธีการสอนและการประเมินผลแบบใหม่ ซ่ึงเป็นการท�างานต่าง

ไปจากการสอนบรรยายตามต�าราแบบเดิม ต้องใช้แรงงานสมองเตรียมการสอนเพิ่มขึ้น 

แต่ทั้งๆ ที่ถ้าครูสนใจการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าขึ้น การปฏิรูปการสอนและ

การเรียนให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพขึ้น จะท�าให้อาชีพครูเป็นงานที่ท้าทาย ที่น่าสนใจ

มากขึ้น เบื่อหน่ายในอาชีพการสอนลดลง ครูที่ตั้งใจสอนและสอนได้อย่างน่าสนใจ จะมี

ส่วนอย่างส�าคัญท่ีจะช่วยให้นกัเรยีนลดความเบือ่หน่ายในการเรยีนลง และท�าให้บรรยากาศ

การเรียนรู้ดีขึ้นด้วย (อ่านรายละเอียดการปฏิรูปใน 2 เรื่องนี้ ในบทที่ 5 และ 6)

82ตัวอย่างข้อสอบของ PISA ดูจากโครงการ PISA ของ สสวท. www3.ipst.ac.th/pisa/index บทวิจารณ์
 ข้อสอบโอเน็ต ดู www.oknation.net/blog/tan pisit/2012/02/25/entry-1
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7.4 ปฏิรูปโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง
  

  ที่ปัจจุบันมีคุณภาพต�่า เพราะขาดแคลนครูที่เก่ง ขาดงบประมาณและการช่วยเหลือ

จากผู้เชี่ยวชาญ โดยการเพิ่มงบประมาณและส่งเสริมคนเก่งไปท�างานเป็นครูใหญ่ในโรงเรียน

ขนาดเล็ก โดยคงได้เงินเดือนสูงตามความสามารถของบุคคล ไม่ใช่ให้เงินเดือนครูใหญ่

ตามขนาดของโรงเรียน และควรให้เบ้ียกันดารแก่ครูท่ีสอนในชนบทห่างไกลด้วย และ

ควรมีทีมศึกษานิเทศก์และผู้เชี่ยวชาญไปช่วยเหลือชี้แนะ ในนิวซีแลนด์นั้น การจัดสรร

งบประมาณให้โรงเรยีนไม่ได้คดิต่อหวัเท่ากันทัง้ประเทศแบบไทย แต่พจิารณาตามสภาพ

ท้องถิ่นโรงเรียนในเขตที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต�่า จะได้งบประมาณ

ต่อหัวนักเรียนในถิ่นท่ีผู้ปกครองมีรายได้สูงอนุญาตให้สถานศึกษาขอเพิ่มจากผู้ปกครอง

แบบสมัครใจได้ 

  อย่างไรก็ตาม การเพิ่มงบประมาณอย่างเดียวอาจไม่ท�าให้คุณภาพเพิ่มขึ้นเสมอไป 

ต้องกล้าท�าแบบในสหรัฐฯ และประเทศอื่น คือหลังจากให้การอุดหนุนโรงเรียนที่มีคุณภาพ

ต�่าเพิ่มแล้ว ต้องติดตามดูแลว่าผลงานท�างานของครูใหญ่และทีมงานในโรงเรียนน้ันดีข้ึน

หรือไม่ ถ้ายังไม่ดีขึ้น ต้องเปลี่ยนครูใหญ่ เปลี่ยนครูที่มีคุณภาพต�่า หรือเปลี่ยนรูปแบบการ

บริหารโรงเรียนนั้นไปให้เอกชนหรือกลุ่มผู้ปกครอง มูลนิธิเป็นผู้บริหารแทนไปเลย เพื่อ

ท�าให้โรงเรียนมีคุณภาพเพิ่มขึ้นให้ได้

  การพัฒนาโรงเรียนขนาดกลางขนาดเล็กในต่างจังหวัดและในชุมชนแออัด

ในเมืองใหญ่ที่มีคุณภาพต�่า ควรท�าหลายวิธีให้ครบวงจรอย่างเป็นระบบองค์รวม เช่น เพิ่ม

งบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน เพิ่มครูที่มีคุณภาพโดยให้แรงจูงใจ 

เช่นเบี้ยกันดารหรือจัดระบบครูอาสาสมัครหมุนเวียนไปสอนโรงเรียนชนบทและชุมชน

แออัดคนละ 2 ปี และให้ครูผู้น้ันได้ประกาศนียบัตรและมีสิทธิขอสมัครไปท�างานท่ีอื่น

หลังจากผ่าน 2 ปีไปแล้วได้แบบในสหรัฐฯ อังกฤษ โครงการนี้ท�าให้มีบัณฑิตที่จบใหม่ที่

มีไฟแรงสมัครไปช่วยพัฒนาโรงเรียนเหล่านี้มากขึ้น เมื่อพวกเขาได้ท�าไปแล้ว 2 ปี บางคน

ติดใจขออยู่ต่อ คนที่ไม่ขออยู่ต่อก็มักหางานได้ดีขึ้น เพราะหน่วยงานอื่นๆ เห็นว่าครูอาสา

สมัครเหล่านี้มีจิตใจอาสาสมัครและได้มีประสบการณ์ผ่านงานยากล�าบากมาแล้ว ข้อส�าคัญ

คือจะท�าให้เกิดมีระบบหมุนเวียนครูท่ีมีคุณภาพเข้าไปช่วยสอนในโรงเรียนที่ครูท่ัวไป

ไม่อยากไปอยู่อยู่เสมอ (ถึงเขาจะไม่อยู่ต่อก็มีคนรุ่นใหม่เข้ามาทดแทน) เพื่อพัฒนาโรงเรียน

ในชนบทและชุมชนแออัดให้มีคุณภาพไม่ห่างไกลจากโรงเรียนมีชื่อเสียงมากเกินไป

ในเมือง 
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7.5 แก้ปัญหานักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคันอย่างเป็นระบบครบวงจร 

  การจะแก้ปัญหาเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเรียนไม่จบ ม.6 เป็นสัดส่วนสูง

ราวครึ่งหนึ่งของคนที่ได้เข้าเรียนชั้นประถมปีที่ 1 พร้อมกัน เมื่อ 12 ปีก่อนนั้น ต้องแก้ไข

อย่างเป็นระบบครบวงจร เพราะเป็นปัญหาที่มาจากสาเหตุหลายอย่างประกอบกัน วิธีการ

แก้ปัญหาของรัฐบาลด้วยนโยบายเรียนฟรี 15 ปีหรือแจกของฟรี 5 รายการ เป็นการแก้

ปัญหาแบบมองเฉพาะเรื่องค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายบางอย่างเท่านั้น การศึกษายังมีค่าใช้

จ่ายอื่นๆ ด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่ากินอยู่ ค่าเสียโอกาสในการให้ลูกไปช่วย

ท�างาน ซ่ึงส�าหรับคนจนแล้ว เป็นค่าใช้จ่ายท่ีสูงจนพวกเขาอาจไม่อยากให้ลูกเรียนต่อถึง

ระดับมัธยมปลาย นอกจากนั้น เด็กนักเรียนจ�านวนมากมีปัญหาเรียนไม่ได้ดี ไม่ชอบ

โรงเรียนเพราะการสอนและการสอบแบบมาตรฐานเดียว ใครเรียนได้ก็เรียนไป ใครเรียน

ไม่ได้ก็ออกไป ปัญหานักเรียนถูกสิ่งเย้ายวนใจภายนอกดึงให้อยากออกจากโรงเรียน ฯลฯ 

นักเรียนหญิงตั้งครรภ์ นักเรียนชายติดเหล้า ยาเสพติด การพนัน ปัญหาทั้งหมดนี้เป็นเรื่อง

ที่จะต้องหาทางแก้ไขอย่างครบวงจร ปรับปรุงกระบวนการสอน การเรียน การแนะแนว

ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด การให้ทุนสนับสนุนนักเรียนยากจนและมีปัญหา

  ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรร่วมมือกับทางโรงเรียนติดตามและช่วยเหลือให้

ผู้ปกครองต้องส่งเด็กวัยเรียนทุกคนมาเรียนภาคบังคับ 9 ปี และช่วยพัฒนาเด็กที่มีปัญหา

ให้เรียนได้ตลอดรอดฝังถึง 9 ปี (จบมัธยมศึกษาปีที่ 3) เช่น การให้ทุนเป็นค่าใช้จ่ายที่

ครอบคลุมการเดินทางและการกินอยู่ ให้เงินพิเศษครูช่วยสอนเด็กอ่อนเป็นรายบุคคลหรือ

กลุ่มย่อย พัฒนาครูและเพิ่มนักจิตวิทยา นักแนะแนว นักสังคมสงเคราะห์ให้ท�าหน้าที่ออก

ไปตามดูแลเด็กที่ขาดเรียนและมีปัญหาด้านต่างๆ พัฒนาระบบการแนะแนว การติดตาม

ป้องกัน/แก้ไขปัญหาเด็กท่ีมีปัญหาเรียนตามเพื่อนไม่ทัน หรือมีปัญหาอุปสรรคอื่นๆ

ที่ท�าให้เด็กในวัยเรียนท่ีหลุดออกจากระบบการศึกษาหรือต้องออกกลางคันอย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น มีโรงเรียนที่มีทุนส�าหรับเด็กมีปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาต้องค�านึงถึง

บริบทของสังคมวัฒนธรรมไทยด้วย การเลียนแบบประเทศตะวันตกด้วยการแก้ไขกฎว่า

ให้โรงเรียนรับเด็กผู้หญิงที่ตั้งครรภ์มาเรียนได้ ฟังดูเหมือนใจกว้าง แต่ยากที่จะเป็นไปได้

จริง เพราะเด็กอื่นหรือแม้แต่ครูยังมีค่านิยมแบบเก่าและจะมองเด็กผู้หญิงคนนั้นแบบ

วิพากษ์ ซึ่งเด็กท่ีมีปัญหายากท่ีจะไปเรียนอย่างมีความสุขได้ ถ้ามีเด็กแบบนี้จ�านวนมาก

และเขาอยากเรียนจริง อาจจะมีโรงเรียนโดยเฉพาะหรือเข้าไปเรียนในโรงเรียนการศึกษา

นอกระบบ ซึ่งควรปฏิรูปให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นด้วย
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  เรื่องที่ส�าคัญที่ต้องท�าควบคู่กันไป คือต้องเพิ่มงบประมาณก�าลังคน พัฒนาโรงเรียน

ขนาดกลาง และขนาดเล็กในอ�าเภอรอบนอกและชุมชนแออัดให้มีครูที่มีคุณภาพและเอาใจ

ใส่ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้น 

  นโยบายเรียนฟรี 15 ปีที่ให้บริการแก่นักเรียนทุกคนรวมทั้งลูกคนรวยคนชั้นกลาง 

ไม่ใช่ส่ิงจ�าเป็นหรือมีประโยชน์สูงสุดส�าหรับประเทศโดย คนรวยคนช้ันกลางไม่ได้ต้อง

การของฟรีมากเท่ากับการต้องการให้ลูกได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น โรงเรียนมี

สภาพแวดล้อมที่ดี ลูกหลานเขาปลอดภัยจากการถูกนักเรียนเกเรรังแก การพนัน ยาเสพติด 

ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัย และปัญหาอื่นๆ จึงควรให้ผู้ปกครองที่เป็นคนรวย คนชั้นกลาง 

ช่วยจ่ายเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้ และรัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้การศึกษาฟรี

เฉพาะผู้มีรายได้น้อย และเพิ่มทุนค่าเดินทาง ค่ากินอยู่ให้พวกเขาด้วย และจัดสรร

งบประมาณอีกส่วนหน่ึงไปแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมด้านต่างๆ ท่ีเด็ก

ต้องเผชิญ และไปปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน การดูแลพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้ได้

อย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น จะท�าให้นักเรียนทุกคน รวมทั้งลูกคนรวย คนชั้นกลางได้ประโยชน์

เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง 

  ในปัจจุบันการศึกษานอกระบบโรงเรียนได้รับคนออกกลางคันวัยรุ่นและวัยหนุ่ม

สาวมาเรียนเพิ่มข้ึน เราควรสนใจที่จะปฏิรูปการศึกษานอกระบบน้ีให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

และให้บริการประชาชนทุกวัยได้เพิ่มขึ้น โดยควรจะมีการร่วมมือกันท�างานกับมหาวิทยาลัย

และสถานศึกษาระดับประเภทต่างๆ แทนที่จะท�าแบบแยกกันตามหน่วยงานใครหน่วย

งานมัน

7.6 ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 ที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะที่ใช้งานได้จริงเพิ่มขึ้น 

  เพิ่มการลงทุนและลงแรง (สมอง) เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาในระดับมัธยมปลายและ

อนุปริญญา และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษา ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และจ�ากัด

การขยายตัวเชิงปริมาณของมัธยมสายสามัญและอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์และมนุษย์

ศาสตร์ แต่ควรพัฒนาด้านคุณภาพเพิ่มขึ้น จัดสรรทุนให้นักเรียนที่รายได้ต�่าและเรียนดีพอ

สมควรได้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น และหางานดีๆ ให้พวกเขาท�า แก้ไขปัญหานักเรียน

อาชวีะบางส่วนเกเรและสร้างภาพพจน์ทีไ่ม่ดี ซึง่มีสาเหตุมาจากปัจจยัทัง้ทางเศรษฐศาสตร์

การเมือง สังคมวิทยา จิตวิทยา ฯลฯ อย่างเป็นระบบครบวงจร เร่งรัดเรื่องการจัดตั้งและ

การด�าเนินงานของสถาบันวัดระดับฝีมือแรงงาน การฝึกอบรมยกระดับฝีมือของช่างฝีมือ

ระดับต่างๆ การศึกษาต่อในตอนเย็นและวันหยุด และการผลักดันให้มีการจ่ายค่าตอบแทน
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แรงงานฝีมือท่ีสูงข้ึน เพื่อท�าให้คนท่ีเรียนจบสายอาชีพที่เก่งมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูง 

และมีโอกาสก้าวหน้าในการงานได้ไม่ต่างไปจากคนจบสายสามัญศึกษา83

  การปฏิรูปการศึกษาต้องมีเป้าหมายใหญ่ในการช่วยให้ผู้เรียนในทุกประเภท ทุก

ระดับได้ประโยชน์จากกระบวนการเรียนรู้ท่ีดีท่ีจะใช้งานได้จริงในอนาคต มากกว่าแค่

การเรียนเพื่อจ�าเน้ือหาวิชาไปสอบรับประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร ปัจจุบันแรงงานไทย

ส่วนหนึ่งมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มข้ึนมาก แต่ผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนยัง

มองว่าบัณฑิตท่ีเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมีความรู้ทักษะที่ท�างานได้จริงน้อย 

รวมท้ังปัจจุบันไทยยังมีคนจบปริญญาตรีที่ท�างานต�่ากว่าระดับวุฒิและว่างงานเป็น

สัดส่วนสูง (ส่วนใหญ่คือผู้เรียนจบสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ซึ่งมีปริมาณมาก

และคุณภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและต�่า)

  การจะขยายการศึกษาการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษาให้

ได้ผล ต้องไปช่วยปฏิรูปการศึกษาด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ในระดับประถมมัธยมให้

น่าสนใจมีคุณภาพ/ประสิทธิภาพขึ้นด้วย การส่งเสริมให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถม

ศึกษาได้สนใจเรียนรู้เรื่องธรรมชาติ สภาพแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เรียน

รู้แบบคิดวิเคราะห์เป็นเหตุเป็นผล ฝึกการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การท�าโครงการ การ

ศึกษาจากสภาพความเป็นจริง ฯลฯ 84

  การจะท�าเช่นน้ีได้ต้องเพิ่มการผลิตครูอาจารย์ที่เรียนมาทางด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ โดยการให้เงินเดือนท่ีสูงข้ึน รับคนที่จบสายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ี

ท�างานอื่นมาเป็นครูโดยให้เข้ารับการฝึกอบรมจิตวิทยาและเทคนิคการสอน 6 เดือน

รวมท้ังพัฒนาการใช้ส่ือการสอนทางด้านอิเล็กโทรนิกส์ ท�าให้เด็กไทยสนใจและเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น การสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

วิทยา และพิพิธภัณฑ์สาขาความรู้ต่างๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชน

มีความสนใจความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มข้ึนในทุกภูมิภาคและจังหวัด

ขนาดใหญ่ 

  การจัดการศึกษาท่ีจะช่วยให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้และทักษะที่น�าไปใช้งาน

ได้ในชีวิตจริง นอกจากจะเรียนรู้เรื่องวิชาพื้นฐานที่ส�าคัญแล้ว นักเรียนควรได้เรียนรู้วิธีที่

83ดูข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปการอาชีวศึกษาเพิ่มเติมได้ใน สภาการปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ 16-18
 การปฏริปูระบบการจดัการศึกษา วาระปฏริปูท่ี 18 ส�านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร สิงหาคม 2558
84แนวทางการพฒันาโรงเรยีนท่ีเพิม่คุณภาพการเรยีนการสอนด้านคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ทัง้โดยภาครฐั 
 เช่น โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ และเอกชน เช่น สถาบันคีนันร่วมกับบริษัทต่างๆ ไปทดลองท�าในบาง
 โรงเรียนควรจะใช้เป็นแนวทางในการขยายไป ท�าในจังหวัดต่างๆ เพิ่มขึ้นตามล�าดับ
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จะอ่าน, ค้นคว้า เรียนรู้ต่อด้วยตนเอง การพัฒนาไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหา การคิด

อย่างสร้างสรรค์ ความรู้เรื่องการเป็นผู้ประกอบการและผู้น�า การมีวินัยโดยตนเอง ความ

กระตือรือร้นในการเรียนท�างาน มีความรู้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การสื่อสารที่ใช้งาน

ได้ เพื่อท�างานและการด�ารงชีวิตในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่มีการแข่งขันและการร่วมมือ

กันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

7.7 ปฏิรูปอุดมศึกษาและการวิจัยพัฒนา 

  ปัจจุบันการวิจารณ์และเสนอเรื่องการปฏิรูปการศึกษาไทยมักเน้นการศึกษาระดับ

พื้นฐานและอาชีวศึกษา เพราะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวข้องด้วยมากและประชาชนรับรู้

ปัญหาอย่างกว้างขวาง แต่สถาบันอุดมศึกษาของไทยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เติบโตเชิง

ปริมาณมาก และมีคุณภาพโดยเฉลี่ยลดลงและต�่ากว่าหลายประเทศ ส่วนใหญ่เป็นสถาบัน

ที่สอนความรู้ทั่วไปและทักษะวิชาชีพจากต�ารา เพื่อท่องจ�าและไปสอบ หรือฝึกทักษะภาค

ปฏิบัติบ้างเล็กน้อย ไม่ได้สอนให้นิสิตนักศึกษาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้เป็น

มีความรู้และทักษะใช้งานได้ดีในโลกจริง และมีจิตส�านึกเป็นพลเมืองท่ีรับผิดชอบเพื่อ

ส่วนรวม การศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องการการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงมาก เพราะถือเป็นการ

ศึกษาขั้นสูงที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศสูง 

  ป ัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของไทยขยายตัวเชิงปริมาณด้านสังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ มากเกินไปและมีคุณภาพค่อนข้างต�่า ประเทศไทยผลิตคนจบปริญญาตรี

เป็นสัดส่วนต่อประชากรสูงข้ึน แต่ไม่สัมพันธ์กับการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา

ประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ เราควรเน้นการพัฒนาการวิจัยและการสอน ด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อมศึกษามากขึ้น ขณะเดียวกันก็

ต้องปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนทั้งสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และทุกสาขาวิชาให้มี

คุณภาพแบบวิเคราะห์เจาะลึก มีมุมมองแบบพหุวิทยาการ เข้าใจปัญหาความเชื่อมโยงของ

เรื่องทุกเรื่องในสังคมอย่างเป็นระบบองค์รวม มากกว่าการเรียนรู้แบบแยกส่วน ที่เน้นการ

ท่องจ�าจากต�าราหรือการฝึกทักษะ การศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาต่างๆ จึงจะสามารถ

ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศได้มากกว่าที่เป็นอยู่

  การวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ควรเน้นเรื่องเศรษฐกิจการเมือง สังคม

วัฒนธรรมไทยมากขึ้น โดยการศึกษาเรียนรู้ทั้งจากภูมิปัญญาท้องถิ่น, ภูมิปัญญาตะวันตก

และประเทศอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทย การวิจัยและการสอนด้าน

วิทยาศาสตร์และสภาพแวดล้อมควรเข้าใจบริบทของสภาพเศรษฐกิจสังคมไทย และรู้จัก

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางสากลมาช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศไทยอย่างเหมาะสม
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7.8 ปฏิรูปการศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบและการศึกษาต่อเนื่อง 

  การศึกษาไม่ใช่ส�าคัญเฉพาะเด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนเท่านั้น แต่ส�าคัญ

ส�าหรับคนท่ีท�างานแล้วด้วยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ เพราะโลกยุคปัจจุบันเป็นโลกท่ีเปลี่ยน

แปลงไปรวดเร็วและสลับซับซ้อน ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 21 ที่เรียกกันว่า

เป็นระบบเศรษฐกิจยุคหลังอุตสาหกรรม หรือระบบเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้เป็นฐาน ต้องการ

แรงงานที่มีความฉลาดด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ แก้ปัญหาได้ดี ปรับตัวได้ดี 

ติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับคนอื่นได้ดี มีความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางสังคม 

มากกว่าแรงงานท่ีมีทักษะฝีมือแบบใดแบบหนึ่งเหมือนในยุคพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ 

ในศตวรรษที่  19-21

  ดังน้ัน ความสามารถของประชาชนท่ีจะรักการเรียนรู้และรู้จักวิธีที่จะเรียนรู้ด้วย

ตนเอง เช่นรู้จักหาแหล่งความรู้ อ่านหนังสือแตก เข้าใจจับประเด็นส�าคัญได้ คิดวิเคราะห์

ต่อประยุกต์ใช้เป็น เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยน

แปลงทางเศรษฐกิจสังคมได้ จึงเป็นเรื่องส�าคัญมากส�าหรับคนท�างานทุกคนในโลกยุค

ศตวรรษที่ 21 ทั้งผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้มีบทบาทรับผิดชอบการเลี้ยงดูที่ก็ควรจะ

มีความรู้ในการให้การเลี้ยงดูอบรมกล่อมเกลาที่ดีแก่เด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นด้วย การศึกษา

ส�าหรับพ่อแม่ให้มีความรู้ในเรื่องการท�านุบ�ารุงเด็กต้ังแต่อยู่ในครรภ์และช่วงวัยเด็กเล็ก 

จะช่วยพัฒนาเด็กไทยได้พัฒนาสมองและเรียนรู้ได้ดีขึ้นอย่างส�าคัญ หากพ่อแม่ผู้ปกครอง

สนใจการอ่าน การเรียนรู้ มีความรู้เพิ่มขึ้น พ่อแม่ ผู้ปกครองจะมีส่วนช่วยให้ลูกหลานของ

พวกเขารักการอ่าน รักการเรียนรู้ และเรียนรู้ได้ดีขึ้นด้วย ผู้ใหญ่เองก็จะได้รับการพัฒนา

ให้เป็นพลเมืองท่ีมีความรู้และรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนและพัฒนาประเทศได้มาก

ขึ้น 

  การศึกษาต่อเน่ืองควรมีท้ังพัฒนาความรู้พื้นฐานและทักษะอาชีพที่เน้นใช้การได้ 

เช่นการรู้จักดูแลสุขภาพท้ังกายและใจ ความรู้เรื่องการเลี้ยงดูและสอนเด็กอย่างเข้าใจ

จิตวิทยาเด็ก ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าท่ีพลเมือง การรู้วิธีจะท่ีเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไป 

ความรู้เรื่องเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและสภาพแวดล้อม การสอนให้ลูกหลานเกษตรกร

รู้จักท�าการเกษตร วางแผนจัดการฟาร์ม ท�าบัญชี การค้า ท�าระบบสหกรณ์เป็น สอนลูก

หลานคนงานและผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยในเมืองในด้านวิชาชีพและความรู้ความ

สามารถที่จะไปพัฒนาอาชีพของตนเองได้ เช่นการฝึกเป็นผู้ประกอบการ ฝึกให้ผู้เรียนคิด

ได้อย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหา ฯลฯ

  ทั้งรัฐบาล ภาคธุรกิจเอกชน ภาคสังคมประชาหรือองค์กรประชาชนต่างๆ ควรที่

จะช่วยกันส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่าน การใฝ่เรียนรู้ การค้นคว้าจากห้องสมุด อินเทอร์เน็ต
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และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อย่างเป็นอุปนิสัยอย่างต่อเน่ือง โดยจัดให้ประชาชนเข้าถึงแหล่ง

ข้อมูลได้ง่าย ต้นทุนต�่า ส�าหรับประเทศไทยที่คนยังชอบการเรียนเพื่อได้วุฒิบัตรอยู่ อาจ

ใช้วิธีสร้างแรงจูงใจให้คนไทยสนใจการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ออนไลน์ที่สอนวิชาต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตและให้วุฒิบัตรแก่ผู้ที่สอบผ่านการประเมินผล 

วิทยาลัย มหาวิทยาลัย รวมทั้งโรงเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนอาชีวศึกษา ควรจัดการศึกษา

ผู้ใหญ่ การศึกษาต่อเน่ืองได้ด้วย ไม่ควรแบ่งงานกันท�าตามกรมกองแบบระบบราชการ

ที่แข็งตัวให้เฉพาะส�านักการศึกษานอกโรงเรียนหรือตามอัธยาศัยเป็นผู้ผูกขาดท�าเรื่องน้ี

เท่านั้น แต่ควรจะประสานงานร่วมมือกันได้ จะได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วอย่างได้ประโยชน์

เพิ่มขึ้น

  คนท่ีรักการอ่านและเรียนรู้อยู่เสมอจะสนใจและรู้จักดูแลสุขภาพท้ังสุขภาพกาย

และสุขภาพใจของตัวเองได้ดีกว่า การรักการเรียนรู้ จะช่วยให้คนไม่ล้าสมัย ไม่ตกงาน

และมีโอกาสจะท�างานได้ดีขึ้น และได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น และช่วยพัฒนาปัจจัยท่ีช่วย

ท�าให้คนเรามีชีวิตความสุข เช่นการสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับคนอื่นๆ ทักษะในการสื่อสาร 

การรู้สึกว่าตนเองมีปัญญาท่ีจะแก้ปัญหาต่างๆ ควบคุมวิถีชีวิตของตนเองได้ดีขึ้น จะเป็น

คนที่มีโอกาสจะมีสุขภาพดี ที่มีชีวิตที่มีความสุข และประสบความส�าเร็จมากกว่า คนที่พอ

เรียนจบจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้อ่านหนังสือหรือไม่ได้เรียนอย่างรู้ต่อเนื่อง

  การวิจัยพบว่า คนสูงอายุท่ียังสนใจอ่านหนังสือ ติดตามข่าวสารความรู้ต่างๆ ฝึก

ใช้ความคิด สนใจเรียนรู้อะไรใหม่ สมองจะเสื่อมช้ากว่า สุขภาพทั้งกายและใจดีกว่าและ

ชราภาพทางจิตใจช้าลงกว่า คนที่ไม่สนใจจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เลย เนื่องจากสังคมไทย

ก�าลังก้าวไปสู่สังคมที่จะมีประชากรสูงวัยที่มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น การส่งเสริมการศึกษาผู้ใหญ่

และการศึกษาต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องที่จะต้องส่งเสริมเพิ่มขึ้น 

  เรื่องน้ีเป็นเรื่องท่ีใหญ่กว่าแค่การจัดการฝึกนอกระบบหรือตามอัธยาศัย คือเป็น

เรื่องของคนท้ังประเทศท่ีจะต้องปฏิรูประบบการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมทางการศึกษา

ของทั้งสังคมให้ประชาชนทุกคนรักการอ่าน ใฝ่การเรียนรู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้ต่อด้วย

ตนเอง และองค์กร ชุมชน ประเทศเป็นองค์กรที่รู้จักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  เนื่องจากเด็ก เยาวชน ประชาชน มีโอกาสเรียนรู้จากสื่อและสภาพแวดล้อมภายนอก

ตลอดเวลา และรับอิทธิพลได้ง่ายและมากกว่าส่ิงท่ีสอนกันในระบบโรงเรียน ดังน้ันการ

ปฏิรูปส่ือกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของสังคมให้คนสนใจใฝ่รู ้

รักการอ่าน การเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ตลอดชีวิต จึงเป็นเรื่องส�าคัญไม่น้อยไปกว่าการปฏิรูป

หลักสูตรวิธีการสอน การวัดผลในโรงเรียน 

  การจะส่งเสริมพัฒนาการศึกษาด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตส�าหรับ

คนไทยทุกวัยควรปฏิรูปในเรื่องต่อไปนี้คือ
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  1) ปฏิรูปห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถาน

ศึกษา เพื่อการปฏิรูปการเรียนด้วยตนเองของประชาชนอย่างส�าคัญ 

  2) ปฏิรูปสื่อมวลชน สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้คนสนใจใฝ่รู้เรื่องที่เป็นสาระบันเทิง

รวมทั้งการอ่านหนังสือวรรณกรรมและอื่น ๆ เพิ่มขึ้น

  3) พัฒนากิจการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ทุกประเภท ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ ศูนย์การเรียนรู้

ประเภทต่างๆ และจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความรู้อย่างแพร่หลาย เช่น 

กิจกรรมเล่านิทาน แข่งขันกันแต่ง/เล่านิทาน แข่งขันตอบปัญหาความรู้รอบตัว อ่านบทกวี 

โต้วาที แสดงละคร วิจารณ์หนังสือ ฯลฯ 

  4) รณรงค์เรื่องการรักการอ่าน ในระดับประเทศและท�าให้คนทั้งประเทศตระหนัก

ว่าการรักการอ่านเป็นพื้นฐานท่ีส�าคัญที่สุดในการปฏิรูปคุณภาพของพลเมืองและการ

ปฏิรูปประเทศ85

  จดัต้ังสถาบันหนงัสือแห่งชาติเป็นองค์กรมหาชนค่อนข้างใหญ่ เพือ่ส่งเสรมิการผลติ

การเผยแพร่หนังสือดีให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศ และการรณรงค์และการท�ากิจกรรม

เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือดีฯ ระดับประเทศหลายอย่างควบคู่กันไป อย่างจริงจังต่อเนื่อง86

โครงการส่งเสริมการอ่านเท่าท่ีท�ากันอยู่มีลักษณะหลายหน่วยงานต่างคนต่างท�า เป็น

โครงการโดดๆ ที่มีประโยชน์จ�ากัด เฉพาะในบางพื้นที่ เช่น กรุงเทพฯ และส�าหรับคนบาง

กลุ่มที่มักสนใจเรื่องหนังสืออยู่แล้ว ยังไม่ขยายไปสู่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนส่วนใหญ่

ทั้งประเทศ 

สรุป 
  การวิเคราะห์ปัญหาการศึกษาและเสนอทางแก้ไขเรื่องน้ันเรื่องนี้เป็นเรื่องๆ แบบ

แยกส่วน และการนิยมเสนอแนะสร้างองค์กรโครงการใหม่แทนที่จะปฏิรูปเปลี่ยนแปลง

องค์กรโครงการท่ีมีอยู่แล้วให้ท�างานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ขึ้น เป็นการคิดแก้ปัญหาแบบแยกส่วน และใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างไม่คุ้มค่า วิเคราะห์

ปัญหาต่างๆ ในมิติต่างๆ อย่างเชื่อมโยงกันเป็นระบบองค์รวม และคิดหาทางแก้ไขให้ถึง

รากเหง้าของปัญหาอย่างครบวงจร 

85วทิยากร เชยีงกลู “การรณรงค์ให้คนไทยส่วนใหญ่รกัการอ่าน คอืยทุธศาสตร์ส�าคญัในการปฏริปูการศึกษา
 และปฏิรูปประเทศ” ในสสค. 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน สสค. 2556
86มกฏุ อรฤดี/มูฮมั บนิ มูดอ “แนวคดิเสนอรฐับาล สังคมหนงัสือและสังคมการอ่าน ในประเทศไทย”   
 ส�านกัพิมพ์ผีเสื้อ 2553 www.bflybook.com
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  เราต้องวิเคราะห์หารากฐานของปัญหาส่วนที่ส�าคัญที่สุด และอย่างเช่ือมโยงกับ

ปัญหาอื่นๆ ทั้งระบบว่าท�าไมประเทศไทยถึงปฏิรูปการศึกษาไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อยกว่า

ประเทศอื่นบางประเทศ ส่วนที่ส�าคัญที่สุดคือ 1. การปฏิรูปครู ผู้บริหาร 2. หลักสูตร ระบบ

การเรียนการสอน การวัดผล และ 3. ระบบการบริหารจัดการที่มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์

การท�างานทีช่ดัเจนร่วมกนั ว่าเพือ่เปล่ียนแปลงกระบวนการเรยีนการสอนให้นักเรยีนสนใจ

เรียนรู้ที่จะคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนาความรู้และทักษะที่จะน�าไปใช้งานและมีชีวิตที่

ดีขึ้น มีความหมายเพิ่มขึ้นในโลกจริงในศตวรรษที่ 21 ได้ 

ART.indd   151 12/2/2559   9:52:00



ART.indd   152 12/2/2559   9:52:00



8.1 สภาพปัญหาและข้อจ�ากัดของการจัดการศึกษาของไทย

  ประเทศไทยจัดสรรงบประมาณให้กับการบริหารด้านการศึกษาเป็นสัดส่วนสูงราว 

20% ของงบประมาณประจ�าปีและจ�านวนเงินเพิ่มขึ้นมาตลอด จากปีละ 2-3 แสนล้านบาท 

ราว 10 ปีที่แล้ว เป็น 5 แสนล้านบาท ในปัจจุบัน คิดเป็นราว 4% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงกว่าประเทศส่วนใหญ่ มีการขยายตัวของสถาบัน

การศึกษา และมีสถิติผู้เข้าเรียนระดับต่างๆ จ�านวนและสัดส่วนเพิ่มข้ึน แต่ถ้าดูสถิติ 

ประชากรที่ได้รับการศึกษาจริงๆ เด็กวัยเรียนยังได้เรียนอนุบาลถึงการศึกษาบังคับได้ไม่

ทั่วถึง ทั้งปัญหาไม่ได้เรียนและปัญหาออกกลางคัน แรงงานผู้มีงานท�าในปัจจุบัน เกือบ

ครึ่งหนึ่งยังจบการศึกษาแค่ชั้นประถมและต�่ากว่า ขณะที่ประเทศอื่นให้บริการการศึกษาแก่

ประชาชนได้ทั่วถึงกว่า และผลิตแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมและอาชีวศึกษาได้เป็น

สัดส่วนสูงกว่า 

  ในด้านคุณภาพ ไทยมีปัญหาที่ส�าคัญคือ การกระจายและคุณภาพการศึกษาที่จัดให้

ประชาชนท้ังประเทศยังแตกต่างกันสูง และคุณภาพการศึกษาถัวเฉลี่ยท้ังประเทศอยู่ใน

เกณฑ์ต�่า 

  เด็กเล็กวัย 3-5 ปี ได้เรียนข้ันปฐมวัยเป็นสัดส่วนต่อประชากรวัยเดียวกันต�่าราว

ร้อยละ 60 และส่วนท่ีได้เรียนส่วนใหญ่ก็ได้เรียนในศูนย์เลี้ยงเด็กเล็ก หรือโรงเรียน

อนุบาลที่มีคุณภาพปานกลางและต�่า เด็กวัยเรียนระดับการศึกษาพื้นฐาน (3-17 ปี) ที่ไม่ได้

เรียนมีสัดส่วนสูง เพราะออกกลางคัน ด้วยเหตุผลต่างๆ ส่วนใหญ่คือเด็กวัยที่ควรได้เรียน

ระดับมัธยมปลาย (ทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา) 

  การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีปัญหาคุณภาพแตกต่างกันสูงมาก

ระหว่างโรงเรียนมีชื่อเสียงในเมืองราว 400 แห่ง และโรงเรียนทั่วไปอีก 3 หมื่นกว่าแห่ง 

ลูกคนรายได้ต�่าท่ีได้รับการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพต�่ากว่าและมีปัญหาสภาพแวดล้อม 

ทางสังคมอื่นๆ ประกอบ ต้องออกกลางคัน คือเรียนไม่จบมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น

สัดส่วนสูง 

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 จากการ

ทดสอบระดับชาติ ONET มีคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ในเกณฑ์ต�่า โดยเฉพาะวิชาภาษา

อังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผลการทดสอบนักเรียนระดับนานาชาติ ตาม

บทที่ 8
สรุปภาพรวม และแนวทางปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผลจริง
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โครงการ PISA ของ OECD ในวิชาการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นวิชาพื้น

ฐานท่ีส�าคัญ และข้อเสนอวัดการคิดวิเคราะห์ความรู้/ทักษะท่ีจะใช้งานได้จริงในอนาคต 

นักเรียนไทยกลุ่มท่ีสุ่มตัวอย่างแบบเป็นตัวแทนของนักเรียนท้ังประเทศ ได้คะแนนเฉลี่ย

ในเกณฑ์ต�่า อยู่ในอันดับท้ายๆ ของบรรดาประเทศที่เข้าร่วมโครงการทดสอบ ท้ังๆ ที่

หลายประเทศใช้งบประมาณการศึกษาคิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ

ต�่ากว่าไทยด้วย

  ด้านระบบบริหารการจัดการศึกษา มีปัญหาการบริหารแบบราชการรวมศูนย์อยู่ที่

ส่วนกลางและวิธีการท�างานตามข้อบังคับค�าส่ังระเบียบ การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี

เน้นงานเชิงปริมาณและการท�างานถูกระเบียบ มากกว่าการประเมินผลในแง่สัมฤทธ์ิผล

ของนักเรียน  การขาดระบบตรวจสอบดูแลความรับผิดชอบ (Accountability) อย่างมี

ประสิทธิภาพ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ส่วนใหญ่ท�างานเพื่อรักษาสถานภาพและประโยชน์

ของตนเองท่ีขึ้นอยู่กับอ�านาจของผู้บังคับบัญชามากกว่าเพื่อพัฒนานักเรียนของตนให้มี

ผลสัมฤทธิ์ที่ดีอย่างทั่วถึง 

  แม้จะมีสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงบ้าง แต่คือสถานศึกษาใหญ่ๆ ท่ีมีชื่อเสียงอยู่

ในเมืองใหญ่ซ่ึงเป็นส่วนน้อยของสถานศึกษาท้ังหมด ไม่ได้กระจายไปทั่วท้ังประเทศ

อย่างทัว่ถงึเป็นธรรม เม่ือเทยีบกบัประเทศอืน่ท่ีมกีารกระจายการบรหิารทรพัยากรและส่ง

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ อย่างทั่วถึงมากกว่า ประเทศที่ประสบ-

ความส�าเร็จด้านการศึกษายังมีการคัดเลือกครู ครูใหญ่ ท่ีเน้นการคัดและให้ผลตอบแทน

ตามความสามารถและให้อิสระและความรับผิดชอบในการท�างานของครูอย่างมุ่งผลงาน 

คือท�าให้ผู้เรียนเรียนได้ดีขึ้น อย่างถือเป็นเป้าหมายส�าคัญมากกว่าของไทย

  ความพยายามที่จะปฏิรูปการศึกษาของไทย ตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน เป็นเพียงการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรบริหารจัดการแบบลอกเลียนประเทศอื่นมามากกว่าท่ีจะ

เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหาสาระของกลไกการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร

ที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพครู หลักสูตร การสอน การวัดผล ที่สามารถท�าให้

ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นแรงงานและ

พลเมืองที่รับผิดชอบ ดังนั้น แม้รัฐบาลไทยจะใช้งบประมาณการศึกษามาก แต่ก็เป็นการ

ใช้งบประมาณและก�าลังคนอย่างด้อยประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดปัญหาทั้งด้าน

การให้บริการการศึกษาได้ไม่ทั่วถึง ไม่เป็นธรรม และคุณภาพการศึกษาเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์

ต�่า 

  การกระจายอ�านาจการบริหารไปสู่เขตการศึกษาต่างๆ ซึ่งเป็นระดับเล็กกว่าจังหวัด

แต่ใหญ่กว่าอ�าเภอ การด�าเนินการแบบแบ่งอ�านาจให้บุคลากรผู้มีอาวุโสส่วนหน่ึงภายใต้

ระบบการเมืองและการบริหารที่รวมศูนย์อ�านาจอยู่ท่ีผู ้บริหารระดับสูงของกระทรวง
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155จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร

ศึกษา ซึ่งได้ต�าแหน่งมาโดยระบบการเมือง ระบบอาวุโส การสอบและการท�างานเอาใจ

เจ้านายมากกว่าจะมีการคัดกลั่นกรองคนที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหาร และมี

ภาวะผู้น�าในการท�างาน ผู้บริหารการศึกษาของไทยซ่ึงมีอ�านาจรวมศูนย์มากมีวัฒนธรรม

วิธีการบริหารงานแบบออกนโยบาย กฎระเบียบและการสั่งการจากบนลงล่าง ดังนั้นเรื่อง

กระจายอ�านาจให้เขตจงึเป็นการเปลีย่นแปลงแค่รปูแบบหน่วยงาน แต่บุคลากรคงเป็นคน

ที่มีวัฒนธรรมการท�างานแบบใช้อ�านาจและค�าสั่งแบบเดิม ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่เนื้อหา

สาระการพัฒนาครูและกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนในแนวใหม่ที่จะช่วยให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์เป็นและอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

  ปัญหาวัฒนธรรมการเรียนรู้ การคัดเลือกคนเข้าท�างานและประเมินผลเลื่อนความ

ดีความชอบเป็นอุปสรรคส�าคัญในการปฏิรูปการศึกษาด้วย ท้ังผู้บริหารการศึกษา ครู

อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน ส่วนใหญ่สนใจแต่การเรียนแบบท่องจ�าเนื้อหา และฝึกทักษะ

บางอย่างเพือ่จะสอบให้ได้ประกาศนยีบตัรหรือปริญญาบัตรเป็นใบเปิดทางในการหางานท�า

ผู้บริหาร ครูอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่รักการอ่าน การใฝ่การเรียนรู้ต่อ จึงไม่สนใจและไม่รู้จัก

วิธีการท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนรักหรือใฝ่การเรียนรู้ รู้วิธีที่จะเรียนรู้ต่อด้วยตัวเอง และการ

ส่งเสริมเอื้ออ�านวยให้สมองของผู้เรียนแต่ละคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี และพัฒนา

กระบวนการเรียนรู ้ให้ผู ้ เรียนมีความรู ้ทักษะแบบใหม่ท่ีจะน�าไปใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ การคัดเลือกคนมาเป็นครูและการประเมินให้ผลตอบแทนก็เน้นปริญญา

การสอบแบบท่องจ�า การท�างานตามระเบียบวินัยข้าราชการ และตามค�าสั่งผู้บังคับบัญชา

จึงไม่ส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจให้ครูอาจารย์ต้องอ่านหนังสือและเรียนรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง

การท�างานในหน่วยงานรัฐอื่นๆ ก็มีลักษณะคล้ายกัน 

  นโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลในทศวรรษที่สอง (2552-2561) มีการยอมรับ

สภาพปัญหาที่ยังคงปรากฏอยู่ในสิบปีแรก และพยายามเขียนข้อเสนอ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์

และตัวบ่งชี้ ตลอดจนยุทธศาสตร์และมาตรการ แต่เป็นการต้ังเป้าหมายแบบท�าให้ดูดี 

ขณะท่ียุทธศาสตร์และมาตรการการเขียนแบบกว้างๆ ในภาคปฏิบัติจริง มีการจัดสรร

งบประมาณการศึกษาเพิ่มขึ้น การแก้ปัญหาเรื่องการเพิ่มครู อาจารย์ และการให้เรียนฟรี

และการที่รัฐให้เงินอุดหนุน 5 รายการ การเพิ่มเงินกู้เพื่อการศึกษา ฯลฯ แต่เนื้อหาใหญ่ยั

งเป็นการคิดแบบเพิ่มโครงการเป็นส่วนๆ ไม่ได้มีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างในเรื่องการปฏิรูป

และพัฒนาครู อาจารย์ ผู้บริหาร การปฏิรูปการบริหารจัดการและหลักสูตรกระบวนการ

การเรียนการสอนและการวัดผล ให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการมองโลกสมัย

ใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเอาจริง 

  หลายประเทศที่มีผู้น�าที่วิสัยทัศน์ที่ดี เอาจริงเอาจังกับการปฏิรูปศึกษาอย่าง โปแลนด์

ชิลี ฯลฯ สามารถปฏิรูปสถาบันการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดีข้ึน
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ได้ภายในช่วง 6-7 ปี วัดจากการประเมินผลนักเรียนนานาชาติโดยโครงการ PISA ของ

กลุ่มประเทศ OECD ในขณะที่ไทยอ้างว่าได้ปฏิรูปการศึกษามาแล้ว 2 ทศวรรษ ใช้งบ

ประมาณเพิ่มขึ้นมาก และมีหนังสือ เอกสารวิจัยเรื่องการศึกษาและปฏิรูปการศึกษาเพิ่มขึ้น 

แต่ไม่ได้เกิดผลในภาคปฏิบัติจริง 

8.2 สาเหตุที่การปฏิรูปการศึกษาไทยไม่ประสบความส�าเร็จ

  สาเหตุที่การปฏิรูปการศึกษาของไทยในรอบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ที่ฝากความ

หวังไว้ให้รัฐบาลโดยเฉพาะผู ้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู ้น�าในการปฏิรูปไม่

ประสบความส�าเร็จ เพราะ

  1. ผู้น�าทั้งนักการเมืองและผู้บริหารระดับสูงและกลางกระทรวงศึกษา ขาดความ

รู้ความคิดอ่านที่จะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอย่างถึงรากถึงโคน อย่างน้อยใน 2 

ประเด็นคือ 

   1) พวกมีอ�านาจและผลประโยชน์จากต�าแหน่งสูง ยากที่จะประเมินจุดอ่อน

ของตัวเองหรือองค์กรท่ีตนเองรับผิดชอบ และคิดในเชิงปฏิรูปเปลี่ยนแปลงกลไกการ

บริหารงานอย่างขนานใหญ่ได้ 

   2) พวกเขามีความสนใจ ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการศึกษาและการพัฒนา

เศรษฐกิจสังคมท่ีจ�ากัด ขาดภาวะผู้น�าท่ีมีวิสัยทัศน์ ขาดความเป็นนักบริหารสมัยใหม่ท่ี

สามารถคิดและลงมือรื้อถอนปฏิรูประบบการบริหารทั้งระบบ จากระบบราชการรวมศูนย์ 

เป็นระบบบริหารแบบการกระจายอ�านาจความรับผิดชอบตามแนวนอนที่เหมาะสม

ซ่ึงเป็นแนวท่ีองค์กรสมัยใหม่ท่ีประเทศท่ัวโลกนิยมใช้กัน เพราะได้พิสูจน์มาแล้วว่ามี

ประสิทธิภาพสูงกว่าการจัดองค์กรแบบรวมศูนย์ขนาดใหญ่ 

  ชนชั้นน�าของไทยส่วนใหญ่ที่เรียนมาแบบท่องจ�าและเลียนแบบต่างประเทศ มอง

ปัญหาและวิธีแก้แบบแยกเป็นส่วนๆ วิเคราะห์เชิงระบบองค์รวมไม่ค่อยเป็น ไม่ค่อยมี

วิสัยทัศน์ ยึดผลประโยชน์ตัวเองและพรรคพวกมากกว่าจะมองการณ์ไกลเพื่อส่วนรวม 

บริหารแบบสมัยใหม่ท่ีเน้นผลลัพธ์ของงานไม่เป็น ท�าได้แต่ใช้อ�านาจส่ังการให้ลูกน้อง

เป็นคนไปท�าตามล�าดับชั้น พวกเขาจึงไม่เข้าใจเรื่องการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง ได้

แต่ลอกเลียนรูปแบบโครงสร้างการบริหารจากประเทศอื่นมาโดยไม่ได้มีการปฏิรูป

เน้ือหาสาระส�าคัญ พวกเขามักจะมองเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเป็นแค่การเสนอโครงการ

เพิ่มเติม ท�าให้ประเทศไทยไม่สามารถปฏิรูปครู หลักสูตร วิธีการสอน การเรียน และการ

วัดผลได้อย่างแท้จริง 
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  2. วัฒนธรรมเรื่องการเรียนรู ้ของประชาชนไทยท่ีมองเรื่องการศึกษาคือการ

ท่องจ�าสอบเพือ่ประกาศนียบตัร/ปรญิญาบัตร มองผลประโยชน์ปลายทางมากกว่าจะเข้าใจ

การศึกษา คือกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาตัวเองของมนุษย์อย่างต่อเน่ือง 

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่ชอบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มักคาดหวัง

ให้รัฐบาลสร้างสถานศึกษาหรือขยายการเปิดรับนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้น ได้เรียนฟรี

หรือเสียค่าใช้จ่ายต�่า เพื่อจะได้วุฒิบัตรออกไปหางานท�า มากกว่าจะเข้าใจว่าเรื่องที่ส�าคัญ

กว่าแค่การผลิตปริญญาชน ประกาศนียบัตรชนมากคือ กระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะที่ใช้งานได้ และเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ สามารถแก้ปัญหา

และพัฒนาทั้งตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  เมื่อประชาชนไทยส่วนใหญ่เข้าใจและคาดหวังจากภาครัฐในระดับที่ต�่า หรือสนใจ

ให้รัฐลงทุนเรื่องการศึกษาในเชิงปริมาณมากกว่าการปฏิรูปในเชิงเพิ่มคุณภาพ ชนช้ันน�า

จึงไม่ถูกประชาชนเรียกร้องผลักดันให้ต้องปฏิรูปการศึกษาอย่างมีคุณภาพเหมือนในบาง

ประเทศที่ประชาชนตื่นตัวมีแนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาที่ก้าวหน้ากว่าไทย

  3. การพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมสุดโต่งที่เน้นการแข่งขัน

แบบตัวใครตัวมัน และการเมืองแบบเลือกตั้งคนที่มีความมั่งคั่งและมีอ�านาจไปเป็นตัวแทน

เป็นระบบเศรษฐกิจการเมืองท่ีมีอิทธิพลสูงต่อการบริหารจัดการศึกษาแบบแพ้คัดออก

คัดเฉพาะคนส่วนน้อยไปท�างานรับใช้ระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบที่อ�านาจถูกผูกขาด

โดยชนชั้นน�าส่วนน้อยมาโดยตลอด ท�าให้คนมีอ�านาจที่อยู่ระดับบนไม่พร้อมและหรือไม่

ต้องการเปลี่ยนแปลง ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาให้คนทั้งประเทศฉลาดอย่างทั่วถึงเพราะ

ถ้าประชาชนฉลาดก็จะต่อรองกับพวกเขาได้มากข้ึน เป็นการขัดแย้งกับการครองอ�านาจ

และการหาผลประโยชน์ของชนชั้นน�า 

  ชนชั้นน�าไทยอ้างและท�าให้คนส่วนใหญ่เช่ือว่ารัฐบาลได้ลงทุนเรื่องการศึกษา

มากที่สุด จนมีสถาบันการศึกษาทุกระดับกระจายอยู่ทั่วประเทศ เด็กเยาวชนที่เรียนไม่ได้ 

เพราะไม่สนใจเรียนหรือเรียนไม่เก่งเอง แต่ทั้งชนชั้นน�าและประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ

ว่า การจัดการศึกษาที่จะพัฒนาประเทศได้จริงต้องเป็นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อการ

ใช้งานได้จริง ปริมาณของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับต่างๆ และปัญหาการจัดการการศึกษา

ได้ไม่ท่ัวถึง ไม่ใช่แค่การเพิ่มคุณภาพโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต�่าน้ัน เป็นปัญหาที่เช่ือมโยง

กับการท่ีชนชั้นน�าพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างไม่สมดุล กระจายทรัพย์สินและรายได้ไม่

เป็นธรรมสูง ผลิตภาพต�่า เศรษฐกิจชะลอตัว 

  4. ประชาชนไทยส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าท่ีพลเมืองน้อย 

ประชาชนคาดหวังเรียกร้องจากรัฐบาลแบบหวังพึ่งพาในระบบอุปถัมภ์มากกว่าท่ีจะ

ตระหนักว่าประชาชนในฐานะพลเมือง (ผู้เข้ามาอยู่ร่วมกันในสังคม) เป็นเจ้าของสมบัติ
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ของส่วนรวมของประเทศร่วมกันและเป็นผู้จ่ายภาษีท้ังทางตรงและทางอ้อมให้รัฐบาล

ดังนั้น พลเมืองจึงมีสิทธิท่ีจะได้รับบริการทางการศึกษา การสาธารณสุขและการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจ สังคมด้านต่างๆ จากรัฐบาลอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม 

  พลเมืองในโลกสมัยใหม่ไม่จ�าเป็นต้องรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณคนมีต�าแหน่งคนหน่ึง

คนใดหรือกลุ่มหน่ึงกลุ่มใด นอกจากหน้ีบุญคุณต่อแผ่นดินหรือของชาติซึ่งเป็นเรื่องของ

ส่วนรวมที่ประชาชนเป็นเจ้าของร่วมกัน ถ้ารัฐบาลไหน นักการเมือง ข้าราชการคนไหน

ทุจริตฉ้อฉล บริหารไม่ดี พลเมืองมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ คัดค้าน การตรวจสอบ จนถึงขั้น

ร่วมกันรณรงค์หาทางถอดถอนเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองตามสิทธิของพลเมืองในรัฐธรรมนูญ

ได้

  หากประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องปัญหาและแนวการการปฏิรูป

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ส�าหรับประชาชนดีเพิ่มขึ้น

ตื่นตัวตระหนักว่าประชาชนคือเจ้าของประเทศและผู้เสียภาษี เผยแพร่ความรู้จิตส�านึกไป

สู่ประชาชนคนอื่นๆ จัดต้ังองค์กรและผลักดันจากล่างข้ึนบน ภาคประชาชนจะเป็นพลัง

มากพอท่ีจะท�าให้รัฐบาล/ชนชั้นน�าจ�าเป็นต้องยอมรับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อประโยชน์

คนส่วนใหญ่ซึ่งน�าไปสู่การปฏิรูปทางการเมืองและสังคมของประเทศต่อไปได้ 

8.3 การปฏิรูปการศึกษาเพื่อการปฏิรูปทางการเมืองและสังคม

  การปฏิรูปการศึกษามีหลักการ/เป้าหมายมากกว่าแค่การปฏิรูปการเรียนการสอน

วิชาการและวิชาชีพ เพื่อผลิตแรงงานไปรับใช้ระบบเศรษฐกิจ เพราะมนุษย์ในสังคมต้อง

การการพัฒนาทั้งทางการเมืองด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีความหมายกว้างกว่าการผลิต

และการบริโภคทางเศรษฐกิจ ดังน้ันการปฏิรูปการศึกษาควรมุ่งพัฒนาความเป็นพลเมือง

ที่รับผิดชอบ และสังคมท่ีพลเมืองมีความสุข มากกว่าการเน้นการเจริญเติบโตทางวัตถุ

ค�าว่า พลเมือง เน้นการที่ประชาชนมาอยู่ร่วมกันในสังคมทุกคน มีสิทธิและหน้าที่ทาง

สังคมที่จะต้องท�าทั้งเพื่อประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกทุกคน ควรมีหลักการ/เป้าหมายใน

การปฏิรูปประเทศให้เป็นสังคมเสรีประชาธิปไตยด้วย 

  การปฏิรูปการศึกษาต้องท�าทั้ง 2 ด้านควบคู่กันไป คือทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพความรู้

และทักษะที่ใช้งานได้ในโลกศตวรรษที่ 21 และการสร้างพลเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม

มีจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม เพราะการมุ่งสร้างคนเก่งมีความสามารถในการแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจที่เห็นแก่ตัวมากกว่ามีจิตส�านึกเพื่อส่วนรวม รวมทั้งอาจจะย่ิงสร้างปัญหา

ท�าความเสียหายให้ประเทศได้มากข้ึน ดังน้ันหลักการ/เป้าหมายในการจัดการศึกษาของ

ไทยควรมุ่งสร้างให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่มีความรู้ใช้งานได้และมีจิตส�านึกเพื่อสังคม

ART.indd   158 12/2/2559   9:52:00



 บทที่ 8

159จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร

ควบคู่กันไป เราจะได้พลเมืองที่มีคุณภาพและรับผิดชอบไปช่วยกันพัฒนาประเทศเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมเพิ่มข้ึน และท�าให้ประเทศเจริญ

ก้าวหน้าได้อย่างแท้จริง 

  การปฏิรูปการศึกษาควรสอนและเผยแพร่เรื่องสิทธิและหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ของพลเมืองเรียนรู้และสร้างเผยแพร่ค่านิยมท่ีสร้างสรรค์และเป็นประชาธิปไตยท้ังใน

ครอบครัว สถาบันการศึกษาท่ีท�างาน ส่ือมวลชน องค์กร และกิจกรรมสาธารณะต่างๆ 

ตระหนักถึงความส�าคัญในการร่วมมือกันผลักดันการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปสื่อ การ

จัดต้ังองค์กรประชาชน ช่วยกันพัฒนาอุปนิสัยและค่านิยมส�าหรับพลเมืองผู้รับผิดชอบ 

ท�าให้ภาคประชาชนเป็นพลังที่ส�าคัญในการช่วยแก้ปัญหาและปฏิรูปเศรษฐกิจการเมือง

ของประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ได้อย่างแท้จริงต่อไป 

  ประสบการณ์ของประเทศสวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และประเทศอื่นๆ พบว่าการ

ท่ีประชาชนมีจิตส�านึกแบบพลเมืองท่ีรับผิดชอบ มีค่านิยมแบบประชาธิปไตยและช่วย

เหลือร่วมมือกันแบบสังคมประชาหรือชุมชนเข้มแข็ง เป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยให้ประเทศ

เหล่าน้ีพัฒนาท้ังทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีชีวิตความ

เป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขความพอใจ

  การศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองผู้รับผิดชอบ ควรเริ่มจากการเรียนรู้จักตนเอง พ่อแม่ 

ผู้ปกครอง ครู ควรช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และแรงจูงใจที่จะดูแลสุขภาพตัวเองทั้งสุขภาพ

กายและสุขภาพใจให้ดีข้ึน รู้จักใช้ศักยภาพของตนในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รู้จักการดูแลและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความส�าเร็จ มีชีวิตท่ียืนยาวขึ้น รู้จัก

ป้องกันตนเองให้ไม่ได้รับภัยอันตรายจากความโง่เขลา เข้าใจเรื่องธรรมชาติของโลกและ

มนุษยชาติมากขึ้น กลัวแบบไร้เหตุผลหรือเชื่อโชคลางที่ไร้ประโยชน์ลดลง ช่วยให้ผู้เรียน

ได้รู้เท่าทันพวกนักขายของ (รวมทั้งนักการเมือง) ที่เก่งในทางหลอกล่อให้เราซ้ือสินค้า

บริการต่างๆ มีความคิดแบบเสรีประชาธิปไตย (สนับสนุนเรื่องสิทธิเสรีภาพความเสมอภาค

ของทุกคน) ท่ีมีลักษณะก้าวหน้า รักความเป็นธรรม มากกว่าแนวคิดจารีตนิยม (รักษา

สถานะภาพเดิมที่คนมีฐานะลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และขัดขวางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม) 

ในโลกสมัยใหม่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีทั้งการแข่งขันและการร่วมมือ แนวคิด

แบบเสรีประชาธิปไตยจะช่วยให้คนเข้าใจปัญหาและเห็นทางแก้ไขปัญหาของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 ได้ดีกว่าแนวคิดจารีตนิยม

  การศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองผู้รับผิดชอบ นอกจากจะเป็นการเตรียมคนให้มีความรู้

ทักษะที่จะใช้งานในการประกอบอาชีพได้ดีแล้ว ควรช่วยให้เด็กและเยาวชนพัฒนาทักษะ 

ทัศนคติ ความรู้ ประสบการณ์ ความฉลาดทางสังคมและทางอารมณ์ ทักษะทางการ

ส่ือสาร และปัญญา ช่วยให้พวกเขามีโอกาสท่ีจะท�ากิจกรรมท่ีมีความหมาย และพัฒนา
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ความรู้สึกว่าชีวิตมีเป้าหมายและความหมาย รวมทั้งสามารถสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับ

เพื่อนๆ ซ่ึงจะเป็นปัจจัยท่ีช่วยให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เป็น

คนเก่ง และเป็นคนดีในสังคม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและสังคมได้ 

  การศึกษาที่เน้นความเก่งของผู้เรียนเป็นด้านหลัก โดยมองข้ามเรื่องการท�าให้คนมี

ความสุขและเป็นคนดี ท�าให้ประเทศไทยในปัจจุบันมีปัญหาด้านทางการเมืองสังคมอยู่มาก

แม้แต่คนที่เก่งซึ่งมีส่วนน้อยก็มีความเครียด ไม่มีความสุข หรือเป็นคนเก่งแบบเห็นแก่ตัว

มากกว่าเห็นแก่ส่วนรวม คนแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศน้อย บางคนที่ได้ขึ้นไปเป็น

ผู้น�าประเทศแบบเก่งแต่ยึดติดกับอ�านาจ/ผลประโยชน์ของตัวเองมาก ยิ่งท�าความเสียหาย

ให้ประเทศมากขึ้นด้วย  ส่วนคนท่ีไม่เก่งเพราะแข่งขันในการเรียนการสอบสู้คนอื่นไม่ได้ 

ก็มีปัญหาต้องดิ้นรนเอาตัวรอด ไม่ค่อยมีความสุขและไม่ค่อยเป็นคนดีด้วยเช่นกัน 

  การจะแก้ไขปัญหาที่กล่าวมานี้ได้ การศึกษาไทยต้องมุ่งช่วยให้ทุกคนได้พัฒนา

ศักยภาพของแต่ละคนอย่างเต็มท่ี ช่วยให้คนได้รู้จักตัวเอง ภูมิใจในตัวเอง และพยายาม

พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเต็มความพยายามและศักยภาพของแต่ละคน รวมทั้งมีความคิด

จิตใจที่ดี และช่วยเหลือเอื้อเฟอผู้อื่นที่ด้อยความสามารถด้อยโอกาสกว่าเรา

  การจะปฏิรูปศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมทั้งสังคม ต้องท�าให้โรงเรียน ที่ท�างาน 

ชุมชนและประเทศเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต สมาชิกรู้จักข้อบกพร่อง/ข้อจ�ากัดและจุดแข็งของตนเองและพยายามเรียนรู้ใหม่

เพื่อปรับปรุงตัวเองให้มีประสิทธิภาพข้ึน ดีข้ึน สังคมเน้นการสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนท้ัง

ในด้านความเก่ง (การมีความรู้ ทักษะที่เป็นประโยชน์) ความสุข ความเป็นคนดีเพื่อส่วน

รวม 

  เป้าหมายของการศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาประเทศควรจะเป็น เพื่อสร้างผู้เรียน

ให้เป็นพลเมืองท่ีมีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม

มีจิตส�านึกเป็นพลเมืองท่ีรับผิดชอบเพื่อส่วนรวม สามารถที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ตนเอง ชุมชน และประเทศได้อย่างต่อเนื่อง สามารถรับมือกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วและช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างเน้นคุณภาพชีวิต ความสุข

ความพอใจ ความสงบสันติสุข ความพอเพียง (มากกว่าความมั่งคั่งทางวัตถุ) มีการกระจาย

ทรัพยากรและผลของการพัฒนาสู่ประชาชนทั้งประเทศอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเลือก

แนวทางพัฒนาทางเลือกที่เน้นความยั่งยืน (ลดสร้างสภาพแวดล้อม) ที่ดี มากกว่าการเน้น

การเพิ่มบริโภคสินค้าและบริการ ซ่ึงหลายอย่างเป็นการบริโภคท่ีฟุ่มเฟอยท่ีให้ความสุข 

ความพอใจระยะสั้นแบบฉาบฉวยแต่มีผลเสียต่อสภาพแวดล้อม สุขภาพ รวมทั้งการเพิ่ม

ความเครียด ความรู้สึกแปลกแยก เบื่อหน่าย เป็นทุกข์
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  นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแนวทุนนิยมอุตสาหกรรมสุดโต่งของไทยในปัจจุบัน

ท�าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู นักเรียน นักศึกษา มีค่านิยมที่เน้นความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและ

การมีต�าแหน่งฐานะทางสังคม เป็นเป้าหมายใหญ่ที่สุดในชีวิต ท้ังๆ ที่ความม่ังค่ังและ

อ�านาจ ไม่ใช่เรื่องที่จะท�าให้คนเรามีความสุขที่แท้จริงและเป็นคนดีที่เป็นที่ยอมรับด้วยใน

สังคมได้ บ่อยครั้งยังท�าให้คนมีความเครียดเป็นทุกข์เพิ่มขึ้น และหรือเป็นคนโกง คนเอา

รัดเอาเปรียบคนอื่น ที่ท�าให้สังคมที่พวกเขาเป็นสมาชิกอยู่มีปัญหาเพิ่มขึ้น

  การที่นักเรียนจะเรียนรู้ที่จะเป็นคนเก่งและคนดีอยู่ที่พ่อแม่ ครู ฯลฯ ต้องช่วยกัน

ให้ผู้เรียนมีความสุขความพอใจในการเรียนด้วย นักจิตวิทยาพบว่าคนที่มีความสุขจะเรียน

ได้ดีขึ้น และคนที่มีความสุข ความพอใจกับสิ่งที่ตนมี จะลดความโลภ ความเครียดและ

ความทุกข์ และมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ่ต่อคนอ่ืนเพิ่มข้ึน เราจึงควรต้ังเป้าหมายให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนาเด็กเยาวชนของเราให้มีความสุขความพอใจที่แท้จริงก่อน และความ

เก่งและความดีจะเป็นผลตามมา87

  การศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองท่ีรับผิดชอบ ควรช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง ภูมิใจใน

ตัวเอง คิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองเป็น รู้เท่าทันนักการเมือง และชนช้ันน�าในสังคมอื่นๆ ที่

ชอบหลอกล่อให้ประชาชนทั่วไปเคลิ้มฝันและยอมเป็นลูกน้องพรรคพวกเขาได้มากขึ้น 

รู ้จักท่ีจะเข้าไปมีบทบาททางการเมืองและสังคมในฐานะพลเมืองผู ้เสียภาษีและเป็น

เจ้าของสาธารณะสมบัติของประเทศ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ทั้งประชาธิปไตย

ทางการเมือง ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ และประชาธิปไตยทางสังคม (การกระจายทรัพย์

สินรายได้ การศึกษา ฐานะทางสังคม ฯลฯ ที่เป็นธรรม) ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ส่วนใหญ่ได้มากขึ้น

  เราควรตระหนักด้วยประชาธิปไตยน้ันเป็นเพียงเครื่องมือหรือแนวทางเพื่อไปสู่

เป้าหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศเหล่านั้น เป้าหมายการพัฒนาที่ดีควร

เน้นคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ระบบนิเวศให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน มากกว่าแค่การเพิ่มการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือหรือแนวทางหนึ่งเพื่อ

เป้าหมายการพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ของมนุษย์ แต่ควรเติบโตในเรื่องท่ีเป็นประโยชน์

และอย่างเป็นธรรม และสร้างคุณภาพชวิีตทีดี่ให้คนท้ังสงัคมมากกว่าท่ีเติบโตแบบฟุม่เฟอย

ท�าลายล้างผลาญ

  การปฏิรูปศึกษาของไทย นอกจากการให้บริการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ

แก่คนส่วนใหญ่อย่างทั่วถึงแล้ว ควรจัดสรรทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นสูง การวิจัย

87วิทยากร เชียงกูล ความสุขซื้อไม่ได้ แต่สร้างได้ด้วยตนเอง ประพันธ์สาส์น 2548.
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และการพัฒนาเพื่อสร้างความรู้และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส�าหรับประเทศไทยและคน

ไทยเพิ่มข้ึนด้วย ปัจจุบันเรามักลอกแบบเลียนแบบความรู้เทคโนโลยีจากประเทศพัฒนา

อุตสาหกรรมตะวันตก และพึ่งพาการลงทุนจากบรรษัทข้ามชาติ เน้นการสั่งเข้าโรงงาน 

เครื่องจักรและเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ โดยมีวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ไทยเป็นแค่

ช่างเทคนิค การพัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจตามแนวพึ่งทุนเทคโนโลยีต่างประเทศมาก 

ท�าให้ประเทศไทยพัฒนาเศรษฐกิจแบบเน้นการเติบโตทางวัตถุได้เพียงบางส่วน แต่ต้อง

พึ่งพาและเสียเปรียบ บริษัทข้ามชาติจากประเทศอื่นอย่างต่อเนื่อง และเป็นแนวทางการ

พัฒนาที่ท�าลายความสมดุลทางธรรมชาติสภาพแวดล้อมและทางสังคมวัฒนธรรมอย่าง

มากด้วย

  การศึกษาต้องเริม่จากการเรยีนรูจ้กัตนเอง การพฒันาประเทศกต้็องเรยีนรูจ้กัประเทศ

ตนเองแทนที่จะเห่อตามการพัฒนาแบบเน้นการเติบโตของสินค้าและบริการแบบประเทศ

ทุนนิยมอุตสาหกรรมตะวันตก ประเทศไทยเป็นประเทศขนาดกลาง ค่อนข้างใหญ่ มี

ประชากรมากเป็นอันดับที่ 20 ของโลก มีพื้นที่ที่ท�าการเกษตรได้ใหญ่เป็นอันดับที่ 19 

ของโลก88 มีภูมิปัญญาพื้นบ้าน ปรัชญาพุทธและวัฒนธรรมความร่วมมือช่วยเหลือกันใน

หมู่บ้านที่เคยเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน ที่น่าจะฟนฟูขึ้นใหม่ได้ ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะ

พัฒนาด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร การท่องเที่ยว สินค้าและบริการที่ใช้ฝีมือ พัฒนา

พลังงานทางเลือก เกษตรทางเลือก สาธารณสุขทางเลือก เทคโนโลยีที่เหมาะสม (เทคโนโลยี

ท่ีเหมาะกับแรงงาน ทรัพยากร และสภาพสังคมในประเทศ) ได้มาก หากมีการปฏิรูป

เชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมท่ีเน้นความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ เพื่อส่วนรวม 

แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างจริงจัง

  แทนที่จะลอกเลียนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจทุนนิยมอุตสาหกรรมเพื่อการส่ง

ออกแบบสุดโต่ง ท่ีท�าให้เกิดการกระจายทรัพย์สินและรายได้ท่ีไม่เป็นธรรม การท�าลาย

ธรรมชาติสภาพแวดล้อมท่ีสร้างวิกฤตด้านต่างๆ ประเทศไทยควรพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

ไปในแนวทางที่พึ่ง (ประเทศ) ตนเอง พึ่งแรงงาน ทรัพยากรและตลาดภายในประเทศ

เป็นสัดส่วนสูงขึ้น ลงทุนและค้าขายกับต่างประเทศเท่าที่จ�าเป็นและได้ประโยชน์หรือ

เสียเปรียบน้อย ทั้งควรจัดระบบเศรษฐกิจแบบผสมระหว่างทุนนิยมที่มีการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรมและสังคมนิยมประชาธิปไตยแนวระบบนิเวศ เน้นให้สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน เป็น

เจ้าของและผู้ด�าเนินการเศรษฐกิจที่ส�าคัญเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จะท�าให้เกิดการกระจาย

ทรัพย์สินรายได้ การศึกษา ฯลฯ ท่ีเป็นธรรม และการลดการท�าลายธรรมชาติสภาพ

88wikipedia.org List of Country by Population, Land use Statistics by Country
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แวดล้อม คนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และการพัฒนามีความยั่งยืนขึ้น89

  การปฏิรูปการจัดการศึกษาไทยให้มีปรัชญา/เป้าหมาย แบบเสรีประชาธิปไตยได้ 

จะต้องรวมทั้งฝึกอบรมครูอาจารย์ให้เข้าใจและตระหนักเรื่องการเคารพสิทธิของผู้เรียน

ใน 2 ด้าน คือ 

  1. ให้ผูเ้รยีนรบัรูด้้วยการใช้ความคดิเชงิเหตุผล ไม่ใช่การบอกเล่าและการปลกูฝัง

ลัทธิความคิดความเชื่อแบบใดแบบหนึ่งตามความคิด ความเชื่อของชนชั้นน�า/ครูอาจารย์

เพียงแบบเดียว ซึ่งบ่อยครั้งเป็นความคิดความเชื่อแบบจารีตนิยม อ�านาจนิยม อาวุโสนิยม 

ฯลฯ ครูอาจารย์ไทย มีแนวโน้มที่จะสอนแบบให้ลูกศิษย์ต้องเชื่อตามตนเองอยู่มาก การ

สอนแบบนี้เป็น Indoctrination - การปลูกฝังลัทธิความเชื่อ ไม่ใช่ Education - การช่วยให้

คนพัฒนาความฉลาดเป็นตัวของตัวเอง

  2. เคารพการพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองของผู้เรียน ถือว่าผู้เรียนเป็นมนุษย์

ผู้รับผิดชอบในการกระท�าและการตัดสินใจของเขาเอง การศึกษาไม่ใช่การป้อนข้อมูลให้

ผู้เรียนต้องท่องจ�ามาสอบตามต�ารา และตามแนวคิดความเชื่อของครูอาจารย์อย่างคับแคบ 

ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะ

ท�าได้ ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีความรู้ มีความเข้าใจในตัวเอง รู้จักคิด วิเคราะห์เป็น รู้วิธี

ที่จะเรียนรู้ต่อ เช่น หาข้อมูล ตีความข้อมูล เพื่อจะแสวงหาค�าตอบที่ดีที่สุด เป็นประโยชน์

ที่สุด ส�าหรับชุมชนและสังคม

  นอกจากประชาชนจะต้องช่วยกันผลักดันการปฏิรูปการศึกษาท่ีระบบจัดการ

โดยสถาบันการศึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว เรายังจะต้องปฏิรูปการเรียนรู้ของ

ประชาชนทั้งประเทศในความหมายกว้าง คือต้องรวมเรื่องการปฏิรูปวิธีเลี้ยงดูเด็ก ปฏิรูป

การส่ือสารมวลชน การกล่อมเกลาทางสังคม โดยชุมชนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้าง

ความรู้และทักษะอุปนิสัยและค่านิยมท่ีดีและเหมาะสมกับการอยู่ร่วมกันในโลกสมัยใหม่

ด้วย นอกจากเรื่องความรู้/ทักษะที่ใช้งานได้ ที่สถาบันการศึกษามีหน้าที่จะต้องอ�านวยการ

ให้เด็กเยาวชน ประชาชนได้มีสังคม ทั้งสังคมควรช่วยกล่อมเกลาเด็กเยาวชนและประชาชน

ทุกวัยให้เรียนรู้จักเรื่องคุณค่า อุปนิสัย คุณลักษณะ และวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังต่อไปนี้

ด้วย

  คุณค่า อุปนิสัย คุณลักษณะ ที่ควรสร้างในหมู่เด็กเยาวชนและพลเมืองไทย เรื่อง

การสร้างคุณค่า อุปนิสัย คุณลักษณะของพลเมือง เป็นเรื่องของการกล่อมเกลาทางสังคม

ที่ทั้งครอบครัว โรงเรียน องค์กรต่างๆ ในชุมชนและประเทศจะต้องช่วยกันท�าตัวให้เป็น

89วิทยากร เชียงกูล เศรษฐกิจแนวระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บ้านพระอาทิตย์ 2554.
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แบบอย่าง และสร้างวัฒนธรรมท่ีเอ้ืออ�านวยให้เกิดการพัฒนาในเรื่องเหล่าน้ี ไม่สามารถ

ท�าให้เกดิได้โดยก�าหนดให้นักเรียนท่องจ�าค่านิยมส่ีประการกต็าม แต่ต้องสร้างให้คนเข้าใจ

และยอมรับว่าค่านิยมท่ีดีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้ังตัวเองและชุมชน ที่ช่วยเหลือ

ร่วมมือกันอย่างไร

  1. เป็นคนที่รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล อย่างมีหลักวิชาการ (มีข้อมูลหลักฐาน

พิสูจน์ได้) และค�านึงถึงประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ ตระหนักเรื่องสิทธิ บทบาทหน้าที่ ความ

รับผิดชอบในฐานะพลเมือง เคารพในตัวเองและผู้อื่น เคารพหลักความเป็นธรรมและ

ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม ชุมชนและประเทศ รวมทั้งเรื่องการอนุรักษ์และฟนฟูธรรมชาติ

สภาพแวดล้อม

  2. มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ มีความเคารพซึ่งกันและกัน รวมทั้งเคารพความ

แตกต่างหลากหลายทางความเชื่อ วัฒนธรรม มีความรู้ความสามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหา

และแก้ปัญหาของส่วนรวมได้ในฐานะสมาชิกที่รับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถที่จะ

ท�างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อประสิทธิภาพและเป้าหมายขององค์กรและชุมชน และมีความ

สามัคคีกันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมทั้งหมด ไม่ใช่สามัคคีกันเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

  3. เข้าใจความจ�าเป็นและประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันเป็นพลเมืองของชุมชน

และประเทศเพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกคนในระยะยาว มีความรักชาติในความหมาย

ของการเห็นแก่ประโยชน์ชุมชนหรือประโยชน์ระยะยาวของส่วนรวม มากกว่าประโยชน์

ระยะสั้นส่วนตน ไม่ใช่การรักชาติแบบคับแคบ เช่นหลงชาติ ดูถูกเผ่าพันธุ์อื่น วัฒนธรรม

อื่น

  4. เคารพกฎหมายและด�าเนินชีวิตในกรอบของกฎหมายที่มีเหตุผลและเป็นธรรม 

มุ่งแก้ปัญหาความขัดแย้งใดๆ ด้วยหลักเหตุผลและสันติวิธี ถ้าเห็นว่ากฎหมายฉบับใด

ยังไม่เป็นธรรม ต้องหาทางเสนอแนะผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายฉบับนั้นๆ ให้เป็นธรรม

ขึ้น ไม่ใช่เลี่ยงหรือท�าผิดกฎหมายโดยใช้ข้ออ้างว่า เพราะกฎหมายไม่เป็นธรรมส�าหรับ

พวกตน 

  5. มีจิตใจเปิดกว้าง ยอมรับในเรื่องสิทธิพลเมือง สิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก 

สิทธิชนกลุ่มน้อยฯลฯ หลักการเรื่องสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ (ความ

เป็นพี่น้องกัน) ยอมรับว่าสิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้ ไม่จ�าเป็นต้อง

ยดึติดสถานะภาพเดิมของตน ทกุอย่างมีทัง้ด้านบวกและลบ ทีจ่ะต้องวเิคราะห์อย่างรอบด้าน

และส่งเสริมทางด้านบวก พยายามปรับปรุงแก้ไขด้านลบ พร้อมที่จะปรับตัวรับกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมที่ให้เป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมในระยะยาว

  6. สามารถคิดในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ มองเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียของเรื่องต่างๆ

อย่างจ�าแนกตามความเป็นจริง อย่างมีใจเป็นธรรม ไม่มีอคติ ไม่คิดแบบ 2 ขั้วสุดโต่งอย่าง
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แคบๆ โดยใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล และคิดได้อย่างเป็นระบบองค์รวม คือ 

มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของส่ิงต่างๆ เรื่องต่างๆ อย่างเห็นภาพใหญ่ว่าทั้งสังคม

ต้องแก้ปัญหาร่วมกัน ประชาชนท้ังประเทศต้องพัฒนาอย่างเป็นธรรมไปพร้อมๆ กัน มี

ความรับผิดชอบผูกพันกับสิ่งที่เราได้ตัดสินใจกระท�าลงไป และสามารถอธิบายความชอบ

ธรรมอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้

  7. มีจิตใจแบบเมตตา กรุณา มุทิตา เห็นใจเพื่อนร่วมประเทศ เพื่อนร่วมโลก 

เอื้อเฟอเผื่อแผ่ เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความยุติธรรม มีความสามารถที่จะเข้าใจยอมรับ 

และอดทนต่อความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่มีอคติต่อผู้ที่มีความแตกต่าง

จากตน เช่นการนับถือศาสนาอ่ืนหรือเชื้อชาติอ่ืน หรือมีทัศนะทางการเมืองที่แตกต่าง 

เป็นต้น

  หากเราช่วยกันส่งเสริมพัฒนาให้คนไทยส่วนใหญ่มีอุปนิสัยและค่านิยมที่ดี 7 ข้อ

ข้างต้น จะช่วยให้ประชาชนไทยรู้จักหาวิธีที่จะตอบสนองความต้องการของตนเองได้ดีขึ้น

ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างสันติวิธีและสร้างรู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

กับคนในชุมชน และช่วยให้ชุมชนได้พัฒนาเจริญงอกงามประชาชนมีชีวิตท่ีมีความสุข

เพิ่มขึ้น

 

8.4 ประชาชนจะมีบทบาทในการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างไร

  ประชาชนพลเมืองในฐานะพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเจ้าของประเทศ ควรศึกษาปัญหา

เรื่องการศึกษา รวมกลุ่มกันเข้าไปลงมือท�าเองในระดับที่ท�าได้ทั้งในฐานะปัจเจกชน และ

ในฐานะสมาชิกขององค์กร ชุมชนต่างๆ และเรียกร้องผลักดันให้ภาครัฐและทุกฝ่ายต้อง

ช่วยกันท�าในระดับองค์กร ชุมชน และประเทศ

  1. บทบาทในฐานะพ่อแม่/ผู้ปกครอง ในการปฏิรูปวิธีการเลี้ยงดูอบรมลูกหลาน

  พ่อ แม่ คือ ครูคนแรก และครูคนที่ส�าคัญที่สุดในกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เด็ก

ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ถึงวัย 5 ขวบเป็นช่วงที่สมองเติบโตเรียนรู้ได้รวดเร็วที่สุดและมากที่สุด

ในชีวิตของมนุษย์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรสนใจศึกษาเรื่องสมองและความพร้อมในการ

เรียนรู้ของเด็กเล็กมากกว่าแค่การดูแลลูกในเรื่องอาหารการกิน การท�าความสะอาด การ

ลงทุนแต่งตัวสวยๆ ให้กับลูก พ่อแม่ที่รักลูกอย่างแท้จริงควรแสวงหาความรู้ทางจิตวิทยา

การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก เพื่อจะได้เรียนรู้วิธีการท�าตัวเป็นพ่อแม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้

เลี้ยงดูลูกด้วยอาหารที่มีคุณค่าช่วยพัฒนาสมอง (และร่างกาย) กระตุ้นให้ลูกเรียนรู้จาก

ประสาทสัมผสัทัง้ 5 อย่างหลากหลาย สร้างสภาพแวดล้อมท่ีท�าให้เด็กรูสึ้กม่ันคงปลอดภยั

อบอุ่นและอารมณ์ดี เด็กจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัวได้อย่างสอดคล้องกับการท�างานของ
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สมองท�าให้สมองยิ่งพัฒนาเด็กยิ่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

  เด็กสามารถมีพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดีได้ต้ังแต่อยู่ในครรภ์

มารดา หากแม่ท�าให้ตัวเองมีอารมณ์ดี สัมผัสท้อง พูดคุยกับลูก เปิดเพลงคลาสสิคแนบ

ท้องให้ลูกได้ฟัง ฯลฯ เมื่อลูกคลอดมาแล้ว พ่อแม่ควรเลี้ยงลูกเองอย่างใกล้ชิดสนิทสนม 

ให้ลูกรู้สึกอบอุ่น ม่ันคง ปลอดภัยอย่างสม�่าเสมอ เด็กจะได้มีพัฒนาการทางสมองและ

ทางอารมณ์ที่ดี พ่อแม่ควรสนใจ พูดคุย ตอบค�าถามเด็กเล็ก เล่นร้องเพลง และอ่านนิทาน

ให้เด็กเล็กฟัง ให้เด็กเล็กได้เล่น สัมผัสกับดนตรี ศิลป ธรรมชาติ สภาพแวดล้อม การฝึก

การใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้จะกระตุ้นการพัฒนาของเซลล์ในสมอง

และช่วยให้เด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนรักการเรียนรู้และการอ่านได้อย่างส�าคัญ 

  การปฏิรูปการศึกษาในสหรัฐฯ และประเทศอื่นมีการรณรงค์ให้พ่อแม่สนใจรับฟัง

และพูดคุยกับลูก ตลอดจนเพิ่มเวลาอ่านนิทานให้ลูกเล็กฟังมากขึ้นอย่างได้ผล ขณะที่พ่อ

แม่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้ว่าเด็กเล็กเรียนรู้ได้อย่างไร มักคิดว่าเด็กที่ยังเล็กอยู่ยังไม่

ต้องเรียนรู้อะไรมากจนกว่าจะถึงวัยเข้าโรงเรียน พ่อแม่จึงไม่ได้สนใจที่จะใช้เวลาดูแล

และส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกเท่าที่ควร พ่อแม่จ�านวนมากปล่อยให้ลูกอยู่กับคนรับใช้ซึ่ง

มีความรู้น้อย หรือปล่อยให้เด็กใช้เวลาดูโทรทัศน์ ซึ่งไม่เหมาะสมกับเด็กเล็ก เพราะเด็ก

เล็กควรจะเรียนรู้โลกท่ีเป็นจริงมากกว่าโลกสมมุติของโทรทัศน์ หรือแม้แต่เด็กวัยสูงกว่า 

2-3 ขวบ ก็ไม่เหมาะท่ีจะปล่อยให้ลูกดูโทรทัศน์มากไป เน่ืองจากรายการทางโทรทัศน์

ส่วนใหญ่มักมีความก้าวร้าวรุนแรงและไม่ประเทืองปัญญา แม้แต่การ์ตูน (ส่วนใหญ่) เอง

ก็ตาม สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น แทบเล็ต คอมพิวเตอร์พกพา ฯลฯ ไม่เหมาะส�าหรับเด็ก

เช่นกัน

  พ่อแม่ ผู้ปกครองควรสนใจหาความรู้เรื่องอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการต่อ

ร่างกาย สมอง และความรู้เรื่องจิตวิทยาการเรียนรู้และการท�างานของสมอง เช่นสมอง

เรยีนรูโ้ดยใช้ประสาทสมัผสัหลากหลาย เรยีนรูดี้ขึน้ในสภาพแวดล้อมและสภาพอารมณ์

ที่ดี เรียนรู้สิ่งที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมและสมองเห็นว่าเป็นประโยชน ์ เด็กแต่ละ

คนเรียนรู้ได้เร็วช้าแตกต่างกัน มีความฉลาดด้านต่างๆ แตกต่างกัน90 เด็กที่ไม่ฉลาดหรือไม่

เก่งด้านภาษาและด้านตรรกวิทยา คณิตศาสตร์ ที่โรงเรียนมักจะชอบเน้น ไม่ได้แปลว่าเขา

จะโง่ไปทุกด้าน เขาอาจฉลาดด้านอื่น เช่นดนตรี ศิลปะ การเคลื่อนไหวของร่างกาย ความ

90โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ นักจิตวิทยาเสนอว่าคนเรามีความฉลาดอย่างน้อย 8 ด้าน การที่ระบบการศึกษาใน
 โรงเรียนส่วนใหญ่เน้นเฉพาะความฉลาดทางภาษา และตรรกคณิตศาสตร์ ท�าให้เราไม่ได้พัฒนาศักยภาพ
 ของเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่ Howard Gardner Frames of Mind : The Theory of Multiple Intel-
 ligences Basic Books, 1983.
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เข้าใจเรื่องระบอบ/มิติ ความเข้าใจคนอื่น ความเข้าใจตนเอง ฯลฯ ดังนั้น พ่อแม่ ครู ควร

ศึกษาท�าความเข้าใจเรื่องนี้และส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาตามศักยภาพของเขาให้มากที่สุด 

เราควรช่วยกันผลักดันให้มีการปฏิรูปโรงเรียนและหลักสูตรที่ค�านึงถึงความฉลาดหลาก

หลายด้านของเด็กแต่ละคนเพิ่มขึ้นด้วย

  พ่อแม่ควรต้ังใจ สังเกต เรียนรู้และเอาใจใส่คอยติดตามคอยช่วยเหลือพัฒนาการ

ในการเรียนรู้ของลูกอย่างใกล้ชิด เพราะเด็กแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะ และพวกเขาเรียนรู้

จากสภาพแวดล้อมจากบ้าน ชุมชน สังคมภายนอก ไม่น้อยไปกว่าจากโรงเรียน ถ้าผู้ใหญ่

สังเกตความแตกต่างของเด็กแต่ละคนและส่งเสริมพัฒนาให้เด็กซึ่งมีความฉลาด ความถนัด

ด้านต่างๆ ให้เก่งในด้านเหล่านั้นมากขึ้นได้ จะช่วยให้เด็กรู้จักตนเองและภูมิใจตนเอง ซึ่ง

เป็นเรื่องส�าคัญในการท่ีเขาจะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปได้ดีขึ้น เด็กท่ีถูกพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

ครู ดุด่าว่ากล่าว ลงโทษมากหรือบ่อยจนขาดความภูมิใจ มั่นใจในตัวเอง ยิ่งจะมีปัญหาเพิ่ม

ขึ้น ผู้ใหญ่จะสามารถช่วยเหลือให้เด็กเรียนอ่อนหรือมีปัญหาได้มากขึ้น หากพวกเขาสนใจ

เรียนรู้ เข้าใจเรื่องจิตวิทยาของเด็กให้มากขึ้น

  พ่อแม่ ผู้ปกครองควรเลี้ยงดูอบรมบ่มนิสัยเด็กในแนวทางเสรีประชาธิปไตยแทน

การใช้อ�านาจสั่งการ ส่งเสริมให้เด็กรู้จักตัวเอง มีความภูมิใจในตัวเอง มีความรับผิดชอบ

หรือวินัยด้วยตัวเองอย่างเข้าใจเหตุผล  คือเข้าใจว่าวินัยเป็นประโยชน์ส�าหรับทั้งตัวเด็กเอง

และคนอื่นๆ ที่เขาต้องใช้ชีวิตในสังคมร่วมกัน การฝึกวินัยในความหมายเก่าที่เน้นการใช้

อ�านาจ ใช้ค�าสั่ง กฎระเบียบข้อบังคับเป็นวิธีการที่ได้ผลน้อยและไม่ย่ังยืน เพราะเด็กที่

ก�าลังเติบโตเรียนรู้ท่ีจะเป็นตัวของตัวเขาเอง มีธรรมชาติที่ชอบท้าทายค�าสั่ง/กฎระเบียบ

ของคนอื่น ที่เขาไม่เห็นด้วย หรือไม่เข้าใจว่ามันจะมีประโยชน์ต่อตัวเขาอย่างไร 

  การสอนให้ลูกเป็นคนที่เคารพสิทธิตนเองและเคารพสิทธิผู้อื่น รักความเป็นธรรม 

ความถูกต้องดีงานเป็นพลเมืองท่ีรับผิดชอบและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ ผู้ใหญ่ต้องท�าตัวให้

เป็นแบบอย่างให้เด็กเข้าใจเหตุผลว่า การท�าเช่นนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองต่อไปอย่างไร

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติจากการใช้ชีวิตจริงในบ้านและโรงเรียน จะได้ผลมากกว่าแค่การ

เรียนรู้แบบท่องจ�าเพื่อค�าชมเชยหรือคะแนน

  2. บทบาทในฐานะผู้บริโภคและพลเมืองในการผลักดันให้รัฐบาลปฏิรูปการศึกษา

และการปฏิรูปสื่อ วิทยุโทรทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

  เพื่อการพัฒนาเด็กเล็กที่เป็นวัยท่ีมีศักยภาพในการเรียนรู้มากท่ีสุดและเป็นการ

ปฏิรูปจากล่างขึ้นบน คือเด็กที่ฉลาดจะรู้จักตั้งค�าถามและผลักดันให้ครูต้องศึกษาหาความรู้

เพิ่มเติม ประชาชนควรร่วมกันรณรงค์เรียกร้องให้ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนลงทุนลงแรง

เรื่องการพัฒนาพ่อแม่และผู้เลี้ยงเด็กเล็กอย่างถือเป็นเรื่องที่เร่งด่วนและส�าคัญที่สุด เช่น

แจกหนังสือคู่มือพ่อแม่ จัดฝึกอบรมให้พ่อแม่มือใหม่รู้จักการเป็นพ่อแม่ท่ีฉลาด จัดตั้ง
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และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง รวมท้ังภาครัฐ/องค์กร

ปกครองท้องถิ่นควรให้การอุดหนุนด้วย เนื่องจากในปัจจุบันเด็กเล็กในชนบทและชุมชน

แออัดได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต�่ากว่าโรงเรียนอนุบาลแบบเตรียมความพร้อมของเด็ก

ในเมืองใหญ่มาก นอกจากนี้ในเมืองใหญ่ควรจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กใกล้ที่ท�างานพ่อแม่เพิ่มขึ้น

เพื่อให้พ่อแม่มีเวลาแวะไปดูลูกตอนพักเท่ียง โรงงานที่จัดต้ังศูนย์เด็กเล็กดูแลลูกคนงาน 

ในขณะนี้มีเพียง 300 แห่ง จากโรงงานที่มีอยู่ราว 300,000 แห่ง 

  การวัดเชาว์ปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของเด็กไทยพบว่าเฉลี่ย

ทั้งประเทศอยู่ในเกณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์สากล91 ซึ่งเป็นเรื่องที่ภาครัฐควรสนใจพัฒนาเด็กเล็ก

ท้ังประเทศต้ังแต่แม่เริ่มต้ังครรภ์ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคสังคมประชา (มูลนิธิ องค์กร

ประชาชนต่างๆ) ควรมีส่วนช่วยพัฒนาเรื่องอาหารการกินที่ดี คุณค่าทางโภชนาการครบ

หมู่และการเรียนรู้ของเด็กเล็กอย่างถือเป็นเรื่องท่ีส�าคัญและเร่งด่วนกว่าการท�างานการ

กุศลแบบทั่วๆ ไป การลงทุนด้านนี้ จะใช้งบประมาณไม่มาก แต่ต้องใช้สติปัญญา ความ

ตั้งใจ เอาใจใส่ของผู้ท�างานเกี่ยวข้อง และผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่าง

มหาศาล

  พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ดีควรติดตามพัฒนาการของลูกหลาน ติดต่อสื่อสารสนับสนุน

ครูและโรงเรียน, เข้าเป็นสมาชิกหรือจัดตั้งสมาคมผู้ปกครอง จัดตั้งและพัฒนาการท�างาน

ของกลุ่มสมาคมด้านพิทักษ์สนับสนุนสิทธิเด็กและเยาวชน สมัครเป็นคณะกรรมสถาน

ศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อการปฏิรูปการศึกษารูปแบบต่างๆ เช่นการรณรงค์

ให้กระทรวงศึกษาปฏิรูปหลักสูตรใหม่ที่สนใจความฉลาดทั้ง 8 ด้านเพิ่มขึ้น แทนที่จะเน้น

แต่ภาษา ตรรกวิทยา คณิตศาสตร์ มีวิชาเลือกเพื่อส่งเสริมความฉลาดด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น 

  รณรงค์ให้ภาครัฐสร้างโรงเรียนเฉพาะทางเพื่อส่งเสริมเด็กท่ีเก่งด้านดนตรี ศิลปะ 

การกีฬา ฯลฯ (เช่นเดียวกับท่ีเรามีโรงเรียนเฉพาะทางส�าหรับเด็กเก่งด้านวิทยาศาสตร์

ซ่ึงยังมีน้อยเกินไป) รณรงค์ให้มีการปฏิรูปครู คุณภาพการสอนและการวัดผล ท่ีเน้น

ประโยชน์ของผู้เรียน มากกว่าการจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์นักการเมือง ข้าราชการ และ

นักธุรกิจเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

  ประชาชนควรมีส่วนร่วมผลักดันการปฏิรูปส่ืออย่างแข็งขัน เพราะส่ือคือส่ิงที่มี

อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างมาก เด็กและเยาวชนใช้เวลานอกห้องเรียน

กับสื่อเหล่านี้มาก รายการที่สื่อน�าเสนอประเภทละคร ภาพยนตร์ เพลง เกมคอมพิวเตอร์ 

การโฆษณาสนิค้า การพดูโน้มน้าวใจ ฯลฯ ใช้ศิลปะในการดึงดูดความสนใจและเร้าอารมณ์

91ผลส�ารวจของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รายงานข่าวอยู่ในมติชน 11 กรกฎาคม 2555.
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เด็กได้มากกว่าการสอนโดยครูอาจารย์และพ่อแม่ รายการส่วนใหญ่มุ่งส่งเสริมให้คนบริโภค

เพื่อที่ธุรกิจที่หนุนหลังจะได้ขายสินค้าและบริการได้มากข้ึน รายการทางส่ือส่วนใหญ่มี

อิทธิพลในทางลบ เช่นการสร้างค่านิยมแบบแข่งขันเห็นแก่ตัว เน้นการหาเงิน การบริโภค 

เน้นการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ฯลฯ 

  ประชาชนในฐานะผู้บริโภคส่ือและพลเมืองผู้เสียภาษีและเป็นเจ้าของสาธารณ

สมบัติของประเทศควรตระหนักว่า เราเป็นเจ้าของคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์ที่รัฐให้เอกชน

เช่าไปท�า และเราเป็นผู้บริโภคท่ีควรช่วยกันปกป้องสิทธิของผู้บริโภคให้ส่ือมวลชนต้อง

เลิกหรือลดรายการที่เน้นความบันเทิงในเรื่องเพศ ความรุนแรง ฯลฯ ที่มุ่งเอาใจตลาดและ

มุ่งโฆษณาสินค้า ส่งเสริมลัทธิบริโภคนิยม ลงมา ปฏิรูปพัฒนาสื่อให้มีผู้ท�างานที่รับผิดชอบ

มีความรู้ความสามารถที่จะท�ารายการมีคุณภาพสร้างสรรค์ เพิ่มรายการและให้ความรู้ความ

บันเทิงที่มีเนื้อหาสาระในทางบวกให้แง่คิดที่จะช่วยพัฒนาความคิดอ่าน ค่านิยมและรสนิยม

ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

  ส่วนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็มีอิทธิพลต่อ

เด็กและเยาวชนในด้านลบได้มากเช่นกัน เกมส์คอมพิวเตอร์ที่รุนแรง ลามกอนาจาร สร้าง

ค่านิยมแข่งขัน เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว ก้าวร้าว รุนแรงให้เด็กเยาวชนได้มาก เราจะ

ต้องหาทางแก้ไขปัญหาน้ีท้ังการควบคุมตรวจสอบลงโทษปิดกั้นคนท�าและคนเผยแพร่ 

และส่งเสริมดูแลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เช่นสร้างเว็บไซต์

เกมส์ที่ส่งเสริมความรู้ ความฉลาด ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา ดนตรี กิจกรรมทางสังคม ศิลปะ

วัฒนธรรม  ความบันเทิงที่พัฒนารสนิยม ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมที่ดี 

  การจะท�าให้สื่อเป็นประโยชน์มากกว่าโทษทางหนึ่ง คือ การปลูกฝังชี้แนะให้เด็ก

เยาวชนรักการอ่าน การใฝ่การเรียนรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล อย่างวิพากษ์วิจารณ์

มีความคิดเป็นตัวของตัวเองเพิ่มขึ้น พลเมืองของเราจึงจะสร้างมีภูมิต้านทานในตัวเองได้ 

ไม่ไปหลงใหลกับสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และอิเล็กทรอนิกส์ที่มุ่งหาก�าไรเอกชนมากกว่าการ

ค�านึงถึงผลกระทบต่อต่อสังคม

  3. บทบาทในฐานะนักปฏิรูปในการสร้างประชาธิปไตยในครอบครัว สถาบัน

การศึกษา องค์กร ชุมชน และการพัฒนาการเมืองภาคประชาชน เพื่อตรวจสอบคานอ�านาจ

ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนเสรี 

  ระบอบการปกครองประชาธิปไตย หมายถึง การท่ีประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ

และความเสมอภาคทั้งทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ สังคม มีความหมายกว้างกว่าแค่การที่

ประชาชนมีสิทธิไปเลือกต้ังผู้แทนราษฎรและผู้บริหารประเทศ การจะท�าให้ประชาชน

เข้าใจเรื่องประชาธิปไตยในความหมายกว้างได้ ควรจะเริ่มจากการการสร้างแนวคิดค่า

นิยมแบบประชาธิปไตย เพื่อเป็นพื้นฐานให้คนเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยและมีจิตใจเป็น

นักประชาธิปไตยตั้งแต่ต้น
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  การสร้างแนวคิดค่านิยมแบบประชาธิปไตย ควรเริ่มจากการส่งเสริมให้คนไทย

ทุกคนได้เรียนรู้จากภารปฏิบัติในชีวิตจริงด้วย เช่น ในครอบครัว พ่อแม่ควรเลี้ยงดูลูก

อย่างเป็นประชาธิปไตย คือด้วยเหตุด้วยผล เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในครอบครัว 

ส่งเสริมให้เด็กคิดตัดสินใจเป็น มีความภูมิใจในตัวเอง และมีจิตส�านึกเป็นพลเมืองที่รักชาติ

เห็นแก่ส่วนรวม

  สถาบันการศึกษาท่ีเป็นประชาธิปไตย หมายถึง ครูต้องเคารพสิทธินักเรียน 

นักศึกษา ส่งเสริมให้พวกเขาคิดตัดสินใจ จัดให้มีการเลือกหัวหน้าช้ัน มีสภานักเรียน

สภานักศึกษา สภาคณาจารย์ สมาคมผู ้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและ

สภามหาวิทยาลัยท่ีมีการเลือกสรรอย่างเป็นประชาธิปไตย มีตัวแทนนักเรียนนักศึกษา

ครูอาจารย์และบุคลากร ผู้ปกครองและผู้น�าในชุมชนรวมอยู่ในคณะกรรมการด้วย 

  คณะกรรมการสถานศึกษาและสภามหาวิทยาลัย ควรจะมีบทบาทในการควบคุม

ดูแลพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพิ่มข้ึน ไม่ใช่เป็นแค่คณะกรรมการที่นานๆ ประชุมครั้ง 

ท�าหน้าท่ีรับรองหรืออนุมัติบางเรื่องเป็นตามท่ีผู ้อ�านวยการโรงเรียนหรืออธิการบดี

มหาวิทยาลัยเสมอมาเท่านั้น ประชาธิปไตยต้องมีการคานอ�านาจตรวจสอบดูแลเพื่อก�ากับ

ทิศทางกิจกรรมให้เป็นท�าเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่หรือส่วนรวม ไม่ใช่แค่รูปแบบ

การเลือกตั้งใครขึ้นมา เสร็จแล้วเขาอยากจะท�าอะไรก็ได้

  การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารด้านการศึกษาให้เป็นประชาธิปไตยเพิ่มข้ึน

จะท�าให้มีการตรวจสอบคานอ�านาจ และการท�าเพื่อประโยชน์คนส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น วิธีการ

คือควรลดอ�านาจการบริหารแบบรวมศูนย์แนวต้ังของรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูง

จากกระทรวงศึกษาลงมา และกระจายอ�านาจให้เขตการศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ ท�างาน

ร่วมกันแบบเครือข่ายแนวนอน โดยมีคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ คณะกรรมการ

การศึกษาจังหวัด และสมัชชาการศึกษาจังหวัด ที่คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนของ

ภาควิชาการและภาคประชาชน เป็นคณะกรรมการและมีหน่วยงานปฏิบัติงานและประสาน

งาน บริหารงานแบบมีการกระจายอ�านาจ ทรัพย์สิน ความรับผิดชอบไปสู่จังหวัด คณะ

กรรมการและผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆ เพิ่มขึ้น กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงบทบาท

จากการเป็นผู้จัดการศึกษาเองแบบส่ังการจากบนลงล่าง ไปเป็นผู้อ�านวยความสะดวก

ผู้ส่งเสริมมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ซึ่งควรปฏิรูปให้เป็นการพัฒนาในทางบวกได้

จริง ไม่ใช่แค่การตรวจสอบเพื่อวิจัยผิดหรือประเมินแค่เอกสาร ปริมาณงาน การจัด

โครงสร้างการศึกษาแบบกระจายอ�านาจและความรับผิดชอบไปสู่ผู้ปฏิบัติงานระดับต่างๆ

ท่ีท�ากันในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ได้พิสูจน์แล้วว่าคล่องตัวกว่า และมี

ประสิทธิภาพมากกว่า แต่ต้องมีการจัดระบบครู ผู้บริหาร ให้มีคุณภาพพอที่จะท�างานได้ดี 

และรับผิดชอบสูง
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  การจัดการศึกษาในสถานศึกษาควรด�าเนินการได้ค่อนข้างเป็นอิสระ โดยหลายฝ่าย

หลายรูปแบบทั้งโดยท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา (ซึ่งควรมีการปฏิรูปด้วย) มูลนิธิเอกชน 

คณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นอิสระแบบนิติบุคคล สถานศึกษาแต่ละแห่ง

สามารถปรับแก้หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การวัดผลของตนเองได้โดยการยึดเป้าหมาย

และหลักสูตรกลางของชาติเป็นแกนกลาง ขณะเดียวกันในระดับประเทศ ภูมิภาค

จังหวัด ก็จัดระบบการประกันคุณภาพให้มีการถ่วงดุล และตรวจสอบซึ่งกันและกัน (โดย

ครู ผู้ปกครอง ผู้เรียน สมาคม วิชาชีพสมาคมผู้บริโภค ฯลฯ) และพัฒนาองค์กรอิสระ

ภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ เช่นส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศึกษา (สมศ.) คุรุสภา ที่ประชุมอธิการบดีสภาอาจารย์ สมาคมอาจารย์อุดมศึกษา สมาคม

ครูต่างๆ ฯลฯ มาช่วยถ่วงดุลตรวจสอบและช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ต่างๆ ให้มีคุณภาพและให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นธรรมเพิ่มขึ้น 

  การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารในแนวนอนแบบกระจายอ�านาจความรับผิดชอบ

ในแนวนอนนี้จะท�าให้เกิดความเป็นอิสระ คล่องตัว แข่งขันกันในเชิงคุณภาพได้มากกว่า

ระบบบริหารแนวต้ังแบบรวมศูนย์ อาจใช้วิธีทยอยท�าในจังหวัด อ�าเภอ ต�าบล สถาน

ศึกษา ที่มีความพร้อมก่อน เพราะในแต่ละพื้นที่จะต้องมีผู้บริหารและครู อาจารย์ ที่มี

คุณภาพ ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบสูงด้วย พื้นที่น้ันจึงจะสามารถบริหาร

องค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ในท่ีท�างาน ท้ังในระบบราชการ ธุรกิจเอกชน หรือองค์กรแบบสังคมประชา 

(มูลนิธิ สมาคม องค์กรไม่หาก�าไรแบบต่างๆ) ควรส่งเสริมการบริหารงานแบบใหม่ที่ให้

พนักงานมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้พนักงานจัดตั้งสหภาพแรงงานสมาคม 

สหกรณ์ออมทรัพย์ และให้พนักงานมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการนโยบายและบริหาร

ของบริษัทและองค์กรต่างๆ มีการประชุม เปิดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้

พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมที่จะคิด ริเริ่มเสนอแนะ และท�างานพัฒนา

องค์กรให้มีประสิทธิภาพ เจริญก้าวหน้าเพิ่มขึ้น เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

  ในชุมชน ควรส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และสหกรณ์ประเภทต่างๆ สมาคม

อาชีพ สภาชุมชนขนาดเล็กระดับหมู่บ้านหรือกลุ่มบ้านที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมประชุม

ถกปัญหาและลงมติได้ และเลือกคณะกรรมการโครงการต่างๆ ไปท�างานท่ีได้รับ

งบสนับสนุนจากภาครัฐ (เช่น แบบสภาชุมชนระดับกลุ่มบ้านซึ่งเล็กกว่าหมู่บ้านหรือต�าบล

ของประเทศเวเนซูเอล่า)92 จะท�าให้ประชาชนเรียนรู้ประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นในภาค

92วิทยากร เชียงกูล อูโก ชาเวซ ผู้น�าการเมืองใหม่แห่งลาตินอเมริกา บ้านพระอาทิตย์ 2552.
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ปฏิบัติได้ดีขึ้น ในทางเศรษฐกิจควรสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเพื่อส่วนรวม เช่น ป่า

ชุมชน โฉนดชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ การท�าเกษตรอินทรีย์เกษตรทางเลือก และ

การพัฒนาทางเลือกด้านต่างๆ 

  ในด้านการเมืองการปกครองระดับท้องถิ่น ควรปฏิรูปกระบวนการเลือกต้ังและ

การตรวจสอบการท�างานของผู้บริหาร องค์กรปกครองท้องถิ่นระดับต�าบลและจังหวัด 

เช่นจัดให้มีการประชุมใหญ่ที่เปิดให้คนทั้งชุมชนเข้ามาร่วมประชุมได้ทุก 3-6 เดือน เพื่อ

ถกเถียงเรื่องโครงการพัฒนาและงบประมาณ ที่จะต้องมีการจัดท�าและด�าเนินงานอย่าง

โปร่งใส ส�าหรับโครงการก่อสร้าง จัดซ้ือจัดจ้างต่างๆ ต้องประกาศอย่างเปิดเผย (เช่น

ติดประกาศ ใส่แฟ้มไว้ ลงในเว็บไซต์) เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้

  สนับสนุนให้ประชาชนจัดต้ังกลุ่ม องค์กร ท�าหน้าท่ีคอยติดตามตรวจสอบเรื่อง

การทุจริตฉ้อฉล และประสิทธิภาพการท�างานของเจ้าหน้าที่รัฐ การท�าประชาพิจารณ์ และ

การลงประชามติในเรื่องที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมสูง การเสนอปรับแก้ไขกฎหมายหรือ

ออกกฎหมาย การท�าเรื่องขอถอดถอนผู้บริหารทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศที่ส่อว่า

ทุจริตฉ้อฉล ร�่ารวยผิดปกติ ท�างานขัดต่อกฎระเบียบและจริยธรรม โดยรัฐบาลมีหน้าท่ี

ที่จะต้องจัดสรรงบประมาณในการให้ความรู้และการจัดตั้งกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเหล่านี้

  ประชาชนควรจัดกลุ่มศึกษาเรียนรู้และจัดต้ังองค์กรประชาชนรูปแบบต่างๆ เช่น 

กลุ่มสมาคมอาชีพ สหภาพแรงงาน สหกรณ์ ผู้ผลิต ผู้บริโภค วิสาหกิจชุมชน กลุ่มออม

ทรัพย์ ฯลฯ เพื่อช่วยให้ประชาชนสร้างความเชื่อม่ันในพลังของตนเอง กลุ่มและชุมชน 

เชื่อม่ันในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค เลิกหวังพึ่งคนมีอ�านาจแบบระบบอุปถัมภ์ 

ประชาชนท่ีรวมกลุ่มกันได้เข้มแข็งจะสามารถตรวจสอบผลักดันให้นักการเมือง นายทุน 

ข้าราชการ ต้องพัฒนาการท�างานแบบหาเสียงจากประชาชนในเชิงนโยบายหรือการเรียก

ร้องต้องการของประชาชนพลเมืองและผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 

  4. บทบาทของคนมีการศึกษา ปัญญาชน คนชั้นกลาง ในการผลักดันการปฏิรูป

การศึกษาและการปฏิรูปประเทศ

  ปัจจุบันคนรวยและคนชั้นกลางของไทยซ่ึงมีทั้งความรู้และฐานะทางเศรษฐกิจ

สังคม มีสัดส่วนที่มากพอสมควรและมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจการเมืองสูง เป็นกลุ่ม

ที่ทางสังคมมีศักยภาพท่ีจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงสังคมได้มาก โดยเฉพาะเม่ือประเทศ

เกิดปัญหาท่ีเห็นชัด เช่น มีนักการเมืองทุจริตฉ้อฉลและด�าเนินนโยบายที่สร้างความเสีย

หายต่อเศรษฐกิจสังคมโดยรวม คนเหล่าน้ีจ�านวนมากได้ออกมาคัดค้านอย่างแข่งขัน

แต่พวกเขามักจะเลือกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าประเด็นเดียวที่เห็นได้ชัดๆ มักไม่ได้คิดและ

เคลื่อนไหวอย่างต่อเน่ือง ว่าควรจะร่วมมือกันหาทางปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองสังคมของ

ประเทศให้ได้จริงๆ ได้อย่างไร 
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  หากคนมีการศึกษาปัญญาชนชนชั้นกลางของไทยพัฒนาจิตส�านึกเพื่อส่วนรวม

หรือความรักชาติแบบสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น เห็นประโยชน์ระยะยาวของการเสียสละ ลดผล

ประโยชน์ ระยะส้ันส่วนตัว เช่น การยอมเสียภาษีในอัตราก้าวหน้า การเคารพสิทธิ

ผู้บริโภค ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เรียกร้องผลักดันการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการ

คลัง และงบประมาณ และการปฏิรูปทางเศรษฐกิจการเมืองอื่นๆ เพื่อกระจายทรัพย์สิน 

รายได้สถานะอ�านาจต่อรองทางสังคมให้เป็นธรรมเพิ่มขึ้น จะเป็นพลังที่ส�าคัญในการช่วย

พัฒนาประชาชนคนอื่นๆ ที่ยากจนกว่าการศึกษาน้อยกว่าให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูป

ประเทศไทยให้เข้มแข็ง แข่งขันกันกับประเทศอื่นได้ดีขึ้น 

สรุป 
  การจะปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผลนั้น ต้องวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง

และปัญหาโครงสร้างการบริหาร แสวงหาองค์ความรู้ หลักการแนวการปฏิรูปการศึกษา

แบบท่ีประเทศอื่นเคยท�า โดยต้องรู้จักประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสังคม วัฒนธรรมไทย ภาค

ประชาชนต้องต่ืนตัวผลักดัน ตรวจสอบให้เกิดการปฏิรูปได้จริง เพราะระบบเศรษฐกิจ 

การเมือง แบบรวมศูนย์อ�านาจอยู่ในก�ามือคนส่วนน้อยที่เห็นแก่ตัวและไม่ค่อยฉลาดอย่าง

ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันคือตัวปัญหาเป็นอุปสรรคส�าคัญในการแก้ไขปัญหาหรือการปฏิรูป

ทางสังคมในทุกเรื่อง

  ในทางการเมือง เราควรปฏิรูประบบการเมืองและการเลือกต้ัง ที่ส่งเสริมให้

ประชาชนมีความรู้ทางเศรษฐกิจการเมือง มีการจัดต้ังองค์กรภาคประชาชน มีสิทธิ

เสรีภาพ ความเสมอภาค มีอ�านาจต่อรองและบทบาทในการตรวจสอบควบคุมผลักดัน

นักการเมือง/เจ้าหน้าที่รัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

  ในทางเศรษฐกิจ ควรเปลี่ยนแปลงจากระบบทุนนิยมกึ่งผูกขาดที่เป็นบริวารให้เป็น

ระบบเศรษฐกิจแบบผสมระหว่างทุนนิยมที่มีการแข่งขันที่เป็นธรรม กับระบบที่ประชาชน

เป็นเจ้าของร่วมกัน เช่น ระบบสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้บริโภค วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ รวมทั้ง

ระบบรัฐสวัสดิการ ชุมชนสวัสดิการที่เน้นการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ความเป็นธรรม 

และการพัฒนาระบบนิเวศให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน 

  ในทางสังคม ควรปฏิรูปการบริหารจัดการเรื่องศึกษา ส่ือมวลชน กฎหมายและ

การบังคับใช้การจัดองค์กรทางสังคม ให้มีคุณภาพ โดยเน้นการช่วยให้ประชาชนฉลาด

แบบมีจิตส�านึกเพื่อส่วนรวม 

  การปฏิรูปการศึกษา เป็นที่ส�าคัญที่สุดของการปฏิรูปต่อเนื่องเราสามารถสร้างภาค

ประชาชนที่ฉลาดเข้มแข็ง สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนจึงรู้จัก

การเรียกร้องผลักดันให้รัฐบาล/ชนชั้นน�าต้องพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศให้เจริญ
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ก้าวหน้าไปในแนวทางท่ีมุ่งประสิทธิภาพเพื่อส่วนรวม สร้างสังคมที่เป็นธรรม อนุรักษ์

และฟนฟูระบบนิเวศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ความสุข ความพอใจ 

  การจะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ได้ผล  ต้องช่วยกันหาทางสร้างพลเมืองที่ฉลาดขึ้น 

มีความรับผิดชอบ มีผลิตภาพ (ความสามารถในการท�างานการผลิต) สูงขึ้น คนไทยต้อง

เปิดใจกว้าง มองปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรมอย่างวิพากษ์วิจารณ์ 

ศึกษาเรียนรู้จากบทเรียนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศอื่น โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปครู

และกระบวนการการเรียนการสอน การกระตุ้นให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการรักการอ่าน 

การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต

และทักษะสังคมได้อย่างคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

  ผู้มีการศึกษาต้องรู้จักน�าความรู้ทั้งจากภูมิปัญญาดั้งเดิมและความรู้ใหม่ๆ ไปประยุกต์

ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโลก

ที่ต้องการแรงงานและพลเมืองที่มีความรู้ทักษะสมัยใหม ่ (เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การ

ออกแบบ การวางแผน การคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา การบริหารจัดการ การปรับตัวได้เก่ง 

ฯลฯ) ที่สร้างงาน สร้างผลผลิต สร้างชีวิตความเป็นอยู่ดี ให้ตนเองและสังคมได้เพิ่มขึ้น 

  การศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงการลงทุนหรือเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อเป้าหมายในการ

เพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจ การศึกษา เป็นทั้งวิธีการและเป้าหมายในการพัฒนาความ

เป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ข้ึน ซ่ึงหมายถึง การพัฒนามนุษย์ให้ฉลาดท้ังด้านปัญญา อารมณ์ 

และจิตส�านึกทางสังคม สามารถช่วยกันท�างานและกิจกรรมให้ประเทศพัฒนาท้ังทาง

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ 

เป็นธรรม และยั่งยืน
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บรรณานุกรม

คณะกรรมการอ�านวยการปฏิรูปการศึกษา ข้อเสนอคณะอนุกรรมาธิการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ผลการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ. 2/2558. 

ข่าวส�านักงานรัฐมนตรี 34/2558.

คณะกรรมการการปฏิรูป (ศปร.) แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ข้อเสนอต่อพรรคการเมือง

และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส�านักงานปฏิรูป (สปร.) 2554 www.reform.or.th.

คณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

รายงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย ์เอกสารอัดส�าเนา 2558.

คณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ 

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ

ศึกษาและเรียนรู้  สกศ. 2554.

คณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนรวมในการจัดการศึกษา ส�านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 

สกศ. 2554.

คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู (ร่าง) ยุทธศาสตร์การผลิตและ

พัฒนาครู 2558.

คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬาสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปการศึกษา เอกสารอัดส�าเนา 2558 คมชัดลึก

ออนไลน์ 9 กุมภาพันธ์ 2554.

โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุขภาวะคนไทย (ปศท.). ข้อเสนอทางเลือกระบบการศึกษา

ที่เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทย. กรุงเทพฯ : สสส. 2553.

ดิลกะ ลัทธิพิพัฒน์. “ความเหลื่อมล�้าของโอกาสทางการศึกษากับแนวโน้มค่าจ้างใน

ประเทศไทย” บทความในการสัมมนาวิชาการประจ�าปี 2553 สถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย. 2553. สืบค้นจาก www.tdri.or.th ไทยโพสต์ 26 กุมภาพันธ์ 

2556.

นายแพทย์อัครภูมิ จารุภากร, พรพิไล เลิศวิชา สมอง เรียนรู้ สถาบันวิทยาการเรียนรู้ (สวธ. 

2550).

นิพนธ์ พัวพงศกร ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และดิลกะ ลัทธิพิพัฒน์ ความเชื่อมโยงระหว่างสถาน

ศึกษากับตลาดแรงงาน : คุณภาพผู้ส�าเร็จการศึกษาและการขาดแคลนแรงงานที่มี

คุณภาพ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2554.

มติชน 11 กรกฎาคม 2555 ผลส�ารวจของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข .
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พรพิไล เลิศวิชา โรงเรียนอนุบาลตามแนวคิด Brain-Based Learning ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2552.

มกุฏ อรฤดี/มูฮัม บิน มูดอ “แนวคิดเสนอรัฐบาล สังคมหนังสือและสังคมการอ่าน ใน

ประเทศไทย” ส�านักพิมพ์ผีเสื้อ 2553 www.bflybook.com.

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตติกฤษ์ ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อ

ศตวรรษที่ 21 ส�านักพิมพ์ Openworlds 2554.

วิทย์ วิศท์เวทย์ อ้างจากเอกสารกระทรวงศึกษาธิการเล่มที่ 4 แฟ้มที่ 92, 39-40 อ้างโดย 

อุษณีย์ ธโนศวรรย์ และศรีชัย พรประชาธรรม “การศึกษา: มายาการความรุนแรง

เชิงวัฒนธรรม” ในชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ความรุนแรงซ่อน/หาในสังคมไทย

มติชน 2553.

วิทยากร เชียงกูล “การรณรงค์ให้คนไทยส่วนใหญ่รักการอ่าน  คือยุทธศาสตร์ส�าคัญใน

การปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปประเทศ” ใน สสค. 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็ก

และเยาวชน สสค. 2556.

วิทยากร เชียงกูล การสังเคราะห์ผลการวิจัยปฏิรูปการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ 

นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน เวียดนาม และไทย 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2553.

วิทยากร เชียงกูล ความสุขซื้อไม่ได้ แต่สร้างได้ด้วยตนเอง ประพันธ์สาส์น 2548.

วิทยากร เชียงกูล ปัดกวาดประเทศไทย ก้าวย่างอีกยาวไกล ปฏิรูปแบบไหน อย่างไร

เพื่อใคร เพื่ออะไร บ้านพระอาทิตย์ 2557.

วิทยากร เชียงกูล เรียนลึก เรียนไว ใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันวิทยาการเรียนรู้ 

(สวธ. 2547). 

วิทยากร เชียงกูล เศรษฐกิจแนวระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บ้านพระอาทิตย์ 2554.

วิทยากร เชียงกูล เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ - เพื่อชีวิตและระบบนิเวศที่สันติสุข

กรุงเทพธุรกิจ 2556.

วิทยากร เชียงกูล อูโก ชาเวซ ผู้น�าการเมืองใหม่แห่งลาตินอเมริกา บ้านพระอาทิตย์ 2552.

วิทยากร เชียงกูล จะเลือกการปฏิวัติทางการศึกษาหรือจะเลือกความพินาศ แผนงานสร้าง

เสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาของไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณสุข 

(นสธ.) กรุงเทพฯ : สสส. 2553.

วิทยากร เชียงกูล เรียนลึก รู้ไว ใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพ. สถาบันวิทยาการเรียนรู้ 

2548.

ศ.ดร.ชนิดา รักษ์พลเมือง แนวทางการส่งเสริมวิชาชีพครูเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู

ในเหลียวหลัง-แลหน้า ปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 มกราคม 2558.
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ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ โครงการสถาบันวิจัยระบบการเรียนรู้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย สร้าง “คนเก่ง” ให้เป็น “ครูสอนดี” http://thaipublica.org/2015/04/

tdri-24-4-2558/.

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สภาวะการศึกษาไทยในเวทีโลก 2550 สกศ. 2551.

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.). วิกฤตการศึกษาไทย. สทศ. 2553.

สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ และศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ “เราจะสร้างความรับผิดชอบทางการ

ศึกษาได้อย่างไร : แนวคิดและประสบการณ์ในต่างประเทศ http://thaipublica.

org/2012/02/accountability - education/.

สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์และคณะ การจัดท�ายุทธศาสตร์ศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับ

ผิดชอบ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย มีนาคม 2556.

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย บทวิเคราะห์อุตสาหกรรม

ส�านักพิมพ์และการอ่านในสังคมไทย 26 มกราคม 2554.

สสวท., OECD ปัจจัยที่ท�าให้ระบบโรงเรียนประสบความส�าเร็จ ข้อมูลพื้นฐานจาก

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาต ิ2009 อรุณการพิมพ์ 2554 www.ipst.ac.th

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เหลียวหลังแลหน้า ปฏิรูปการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 29 มกราคม 2558.

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (พ.ศ. 2557-2560) 

“สะท้อนปัญหาและทางออก ตอบโจทย์ปฏิรูปการศึกษาไทย” สกศ. 2558.

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนา

การศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 สกศ. มิถุนายน 2557.

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา การขับดันระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ด้วยก�าลังระดับ

สูงที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสกศ. 2554.

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง (พ.ศ.

2552-2561) สกศ. 2554.

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มองสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 

มีนาคม 2557 ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย:สะท้อนการได้รับการศึกษาของ

ประชากร ww.onec.go.th.

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มองสถิติและการชี้วัดทางการศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 

พฤศจิกายน 2555 www.onec.go.th.

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มองสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 

มกราคม 2557 www.onec.go.th.
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ภาคผนวก 1

  ข้อเสนอของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการ

ศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ93

  หลักการที่ส�าคัญ คือ 1) การศึกษาเป็นโครงสร้างพื้นฐานของชาติ เพื่อสร้างก�าลัง

คนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 2) ความเสมอภาคของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และทุกคนมี

โอกาสพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 3) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาท่ีมีความหลากหลาย 

สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่

  แนวทางการปฏิรูปเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาที่

ส�าคัญ 8 ประการ ได้แก่

  1. ปัญหาผู้เรียนอ่านและเขียนไม่คล่อง มีสาเหตุมาจากรูปแบบการสอน ต�ารา

สื่อการสอนไม่น่าสนใจ ครูโยกย้ายบ่อย การขาดรับครูระดับประถมศึกษา และขาดการ

เตรียมความพร้อมของครูระดับปฐมวัย 

   แนวทางการแกปญหา คือ ก�าหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารในระดับต่างๆ 

ต่อการอ่านและเขียนของผู้เรียน ปรับนโยบายการประเมินผลสถานศึกษาให้สอดคล้อง

ตามบริบทของสถานศึกษาและพื้นที่ พัฒนาสื่อต�าราและรูปแบบการสอน ผลิตและรับครู

ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาที่มีคุณภาพ

  2. การให้ความช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กและชายขอบ มีสาเหตุมาจากการที่ผู้

เรียนในโรงเรียนเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือมากกว่าเด็กทั่วไป ครูขาดแรงจูงใจในการ

ท�างาน และขาดครูด้านการศึกษาพิเศษ 

   แนวทางการแกปญหา คือ สร้างเครือข่ายอุดมศึกษาในการสอน (Coaching)

ในโรงเรียน โดยมีการสนับสนุนทรัพยากรให้กับสถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมให้ภาคเอกชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนผลิตและบรรจุครูด้านการ

ศึกษาพิเศษเพิ่มขึ้น

  3. การบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรการศึกษาตามความจ�าเป็น

มีสาเหตุมาจากการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวเท่ากันทั่วประเทศ เกิดช่องว่างของการเข้าถึง

เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ รวมทั้งการประเมินผลเพื่อตัดสินคุณภาพ 

93ผลการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ. 2/2558 www.thaigov.go.th/th/news-
 ministry/2012-08-15-09-39/item/89558
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   แนวทางการแกปญหา คือ จัดสรรงบประมาณตามภารกิจของโรงเรียนเพิ่มเติม

จากการอุดหนุนรายหัว ปรับเปลี่ยนการประเมินสถานศึกษาให้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา 

สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การพัฒนาสื่อดิจิทัล การเข้าถึงสื่อ

และเทคโนโลยี

  4. ระบบการผลิตและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา มีสาเหตุมาจากการผลิต

ครูท่ีเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ ขาดแรงจูงใจให้ครูมีคุณภาพไปอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล 

โครงสร้างและบทบาทองค์กรสภาวิชาชีพครูไม่ตอบโจทย์การศึกษา การโยกย้ายครูและ

ผู้บริหารบ่อยครั้ง การอบรมและงานประกันคุณภาพมีปริมาณมากเกินไป รวมทั้งการสอบ

บรรจุครูไม่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น  

   แนวทางการแกปญหา คือ ผลิตครูให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง

คัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการผลิตครู กระจายอ�านาจการบรรจุครูสู่ท้องถิ่น 

ปรับปรุงระเบียบสภาวิชาชีพเพื่อให้บุคลากรในสาขาขาดแคลนขอรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพได้สะดวกขึ้น ตลอดจนการปรับเปลี่ยนระบบการเลื่อนระดับเป็นผู้บริหารแทน

การสอบ

  5. การก�าหนดผู้รับผิดชอบระดับชาติและท้องถิ่นเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษามี

ความเชื่อมโยงและต่อเนื่อง มีสาเหตุมาจากการขาดความเชื่อมโยงของหน่วยงานต่างๆ ใน

การจัดการศึกษา เพราะการศึกษาท่ีมีคุณภาพจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน 

โดยเฉพาะระดับปฐมวัย นอกจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับกระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีผู้รับผิดชอบในภาพรวมที่จะเชื่อมโยงให้การท�างานมี

ประสิทธิภาพ ไม่ซ�้าซ้อนกัน 

   แนวทางการแกปญหา คือ กระจายอ�านาจและงบประมาณอย่างเป็นเอกภาพ 

จัดตั้งสภาการศึกษาระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับอ�าเภอ เพื่อเป็นเจ้าภาพหลักในการ

ก�าหนดนโยบายทางการศึกษาในแต่ละระดับ ให้อ�านาจในการก�าหนดรูปแบบและบริหาร

จัดการได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และให้ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วน

ร่วมจัดการศึกษามากขึ้น

  6. การส่งเสริมให้มีการสอนทักษะการท�างานและให้ศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษา

เพิ่มขึ้น   มีสาเหตุมาจากค่านิยมของผู้เรียนและผู้ปกครองในการเรียนต่อสายสามัญและ

อุดมศึกษา ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานในระดับอาชีวศึกษา 

   แนวทางการแกปญหา คือ ส่งเสริมการสอนทักษะการท�างานและอาชีพในสาย

สามัญ สร้างระบบแนะแนวที่มีคุณภาพ เพิ่มเงินเดือนขั้นต�่าของผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับ 

ปวช. และ ปวส. ปรับโครงสร้างให้การดูแลสถาบันอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชนอยู่ภายใต้
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หน่วยงานเดียวกัน ลดความเหลื่อมล�้าระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนทาง

ต้นทุนการผลิตบุคลากร

  7. การปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอน มีสาเหตุมาจากครูขาดความรู้ใน

การน�าหลักสูตรการเรียนการสอนไปใช้หรือการออกแบบการเรียนรู้ รวมทั้งโครงสร้าง

หน่วยงานท�าให้การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพหลักสูตรถูกลดความส�าคัญลง 

   แนวทางการแกปญหา คือ จัดหลักสูตรที่เน้นความรู้พื้นฐาน เพิ่มการลงมือ

ปฏิบัติ การงานอาชีพ ทักษะการคิดที่สร้างสรรค์ ความคิดเชิงวิพากษ์ และการเป็นพลเมือง

โลก รวมทั้งปรับโครงสร้างให้มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการพัฒนาหลักสูตรที่ชัดเจน

  8. การจัดการฐานข้อมูลด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีสาเหตุมาจากการเก็บ

ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ตลอดจนถึงการศึกษา กระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน และ

ยังขาดความเชื่อมโยง ท�าให้ข้อมูลบางส่วนขาดหาย บางส่วนมีความซ�้าซ้อน และบางส่วน

ไม่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

   แนวทางการแกปญหา คือ จัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อจัดท�ารูปแบบการจัดเก็บ

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

น�าไปใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการต่อไป
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ภาคผนวก 2

  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ รายงานโดยคณะกรรมาธิการ

ปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)94 

  ผู้วิจัยได้เลือกตัดต่อใจความส�าคัญเฉพาะจากส่วนที่ 2 ของรายงาน คือ “ยุทธศาสตร์

การปฏิรูป” เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยได้เขียนไว้แล้ว รายงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาและ

พัฒนามนุษย์โดยคณะกรรมาธิการชุดนี้ เป็นรายงาน ที่แสดงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่นที่จะ

เปลี่ยนแปลงปฏิรูปการศึกษาไทยที่มองปัญหาแบบวิพากษ์วิจารณ์ และครอบคลุมชิ้นหนึ่ง 

บางเรื่องเขียนไว้กว้างๆ บางเรื่องมีรายละเอียดเป็นรูปธรรม แต่เป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้น 

ต้องติดตามต่อไปว่าหลังจากน้ีไปแล้วทางฝ่ายบริหารของรัฐบาลชุดน้ีและชุดต่อไปจะมี

การสานต่อและลงมือท�าตามยุทธศาสตร์ของสภาปฏิรูปแห่งชาติฉบับนี้มากน้อยเพียงไร 

จะได้ผลหรือมีปัญหาใหม่ที่จะต้องติดตามแก้ไขปรับปรุงต่อไป อย่างไร

  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย ์ แบ่งการด�าเนินการเป็น 2 ส่วน 

คือ ส่วนแรก ยุทธศาสตร์การปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาและพัฒนามนุษย์ใน

ระยะยาว และส่วนที่สอง มาตรการเร่งด่วนเพื่อฟนฟูคุณภาพการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาและพัฒนา
มนุษย์ในระยะยาว

  1.1 ยุทธศาสตร์

  การปฏิรูปการศึกษานั้นเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ คือ “การปฏิรูปประเทศ” 

กล่าวคือ สังคมไทยเป็น “สังคมพหุวัฒนธรรม” มีความหลากหลายในการนับถือศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณี และมีความเป็นปึกแผ่นในความเป็นชาติมานาน ขณะที่การพัฒนา

ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมาท�าให้เกิดความเหลื่อมล�้าทั้งในเชิงโอกาสเศรษฐกิจ และ

การเข้าถึงทรัพยากรของคนไทย โดยมีระบบการเมืองเป็นปัจจัยหลักที่ท�าให้เกิดความ

เหลื่อมล�้า ดังน้ันการปฏิรูปประเทศจึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความ

เหลื่อมล�้าในสังคม จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอ�านาจใหม่ ระหว่าง

รัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาทุจริต คอรัปชั่น การศึกษาและ

94จากเอกสารทีผู่ว้จิยัได้รบัมาในงานสมัมนาเรือ่ง ปฏริปูการศึกษา ท่ีจดัโดยสถาบนัปฏริปูประเทศไทย
  มหาวทิยาลยัรงัสิต เดือนมนีาคม 2558
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การพัฒนามนุษย์เป็นเครื่องมือส�าคัญของชาติที่จะช่วยลดแก้ปัญหาดังกล่าว

  การปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนามนุษยจึงมีเปาหมายเพื่อสรางระบบการศึกษาที่

มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และสรางความเสมอภาค ลดความเหลื่อมลํ้าในสังคมทั้งดาน

โอกาส ดานสิทธิ และดานอํานาจตอรองใหทั้งระดับปจเจก ระดับชุมชนและระดับประเทศ

มีความเขมแข็งขึ้นมาได ตองสอนใหเขาใจหนาที่และไปใหถึงจุดมุงหมายของการจัดการ

ศึกษาและพัฒนามนุษย เพื่อสรางพลเมือง สมรรถนะและความสามารถของชาติที่มีคุณภาพ

และเขาใจบทบาทหนาที่ตอตนเองและสังคม

  ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมาธิการฯ ก�าหนดยุทธศาสตร์ส�าคัญ

ไว้ 2 ส่วนคือ การกระจายอ�านาจ และการปฏิรูประบบ

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การกระจายอ�านาจ 

  ลดขนาดของการจัดการศึกษาทุกระดับจากภาครัฐและเปลี่ยนบทบาทการจัดการ

ศึกษาจาก “ผูจัดการศึกษา” (Education service providers) ไปเป็น “ผูจัดใหการศึกษา” 

(Education service deliverer) ควบคู่กับการเพิ่มความสามารถและขยายพื้นที่การจัดการ

ศึกษาของภาคประชาชนและชุมชน เสริมพลังอ�านาจเพื่อเปิดโอกาสให้สังคม ผู้ปกครอง ผู้

ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในทุกระดับ แยกบทบาทหน้าที่

และความรับผิดชอบ ฝายกําหนดนโยบาย (Regulator) และ ฝายปฏิบัติ (Operator) ออก

จากกันให้ชัดเจน โดยฝ่ายก�าหนดนโยบายต้องมีความอิสระ ก�าหนดนโยบายจากฐานวิชา

การสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อสร้างการมีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษาและตรวจสอบถ่วงดุลกับภาครัฐเพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาล 

นอกจากนี้ การจัดการศึกษาในอนาคต รัฐไม่สามารถรับผิดชอบด�าเนินการได้เองทั้งหมด 

ต้องสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ให้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการจัดการศึกษา

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูประบบ

  ปฏิรูประบบหลัก (Core systems) 3 ระบบ คือ ระบบการจัดการศึกษา ระบบการ

คลังด้านการศึกษา และระบบการเรียนรู้

  (1) ปฏิรูประบบการจัดการศึกษา จัดโครงสร้างการจัดการศึกษาใหม่ เพื่อสร้าง

ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) และให้สายการบังคับบัญชาสั้นลง ก�าหนด

กลไกด�าเนินการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ในระยะยาว และผู้จบการศึกษา

สามารถใช้ประโยชน์จากการศึกษา ให้เกิดความต่อเนื่องทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิรูป 

รวมถึงจัดวางกลไกการวิจัยเชิงระบบเพื่อสนับสนุนการก�าหนดนโยบายท่ีมีเหตุผลเชิง

วิชาการรองรับ การพัฒนาสมัชชาเครือข่ายภาคพลเมืองเพื่อการมีส่วนร่วม รวมทั้งการวาง
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ระบบการตรวจสอบ และระบบธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท

  (2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา ใช้มาตรการทางการคลังเพื่อเพิ่มคุณภาพ

และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์ โดยกําหนดรายจายทางการศึกษาท่ี

เนนอุปสงค และจัดระบบการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียนหรือผูรับประโยชนทางการ

ศึกษา (Demand-side education financing) เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นเงื่อนไขสนับสนุน

การปฏิรูประบบการจัดการศึกษาที่ต้องการลดอ�านาจฝ่ายจัดการศึกษา (Supply-side) และ

ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพลเมืองทุกคน และเพื่อ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา

  (3) ปฏิรูประบบการเรียนรู มุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบ 

โดยส่งเสริมการเรียนรู้ต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดา ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรู้ตลอด

ชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสัมมาชีพ รวมไปถึงการจัดการศึกษาและการส่งเสริมการ

เรียนรู้เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นกลุ่มนอกระบบ การศึกษาและกลุ่มวัยแรงงาน รวมถึง

กลุ่มผู้สูงวัย ส่งเสริมการศึกษาทางเลือก และกลไกการจัดการศึกษาระดับชุมชน ท้องถิ่น

และองค์กรประชาชน ส่งเสริมสังคมการเรียนรู้โดยสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ วิจัยและ

ใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองทุกคน

  ก. ปฏิรูประบบการจัดการศึกษา

  1. ปรับปรุงโครงสรางการจัดการศึกษาระดับชาติ ระดับพื้นที่ และระดับทองถิ่น 

โดยแยกบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ฝายกําหนดนโยบาย (Regulator) และ

ฝ่ายปฏิบัติ (Operator) ออกจากกันให้ชัดเจน โดยฝ่ายก�าหนดนโยบายต้องมีความอิสระ 

ก�าหนดนโยบายจากฐานวิชาการ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลง

ของโลก ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษยแหงชาติ

เป็นผู้รับผิดชอบ และจัดให้มีหน่วยงานอิสระที่ท�าหน้าทีส่ถาบันวิจัยระบบการศึกษาและ

พัฒนามนุษย ท�าการศึกษาค้นคว้า เสนอแนะเชิงวิชาการ ประเมินผลกระทบเชิงนโยบาย

ทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง และค้นหาแนวทางส�าหรับตอบโจทย์การศึกษาที่ท้าทายในอนาคต 

การจัดให้มีหนวยบริหารการเงินการคลังและทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อรับผิดชอบ

ระบบการจัดงบประมาณการศึกษาแบบใหม่ที่เน้นอุปสงค์ หนวยบริหารสารสนเทศและ

สถิติทางการศึกษา รวมถึงมีการพัฒนาคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด และ สมัชชาการ

ศึกษาจังหวัด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและตรวจสอบถ่วงดุลกับภาครัฐ 

เพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาล
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  2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในระดับสถานศึกษา มอบอ�านาจและความ

รับผิดชอบไปยังสถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการการเงินและทรัพยากร การบริหาร

งานบุคคล และวิชาการได้อย่างอิสระ (autonomous school) มากขึ้น โดยแก้กฎหมายหรือ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อการกระจายอ�านาจ การจัดงบประมาณและทรัพยากรลงไปสู่

ฐานสถานศึกษา ในกรณีสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการพัฒนากลไกการจัดการงบประมาณ

ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษารูปแบบของ “คณะกรรมการเครือขายสถานศึกษา”

  สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้องลดขนาดสถานศึกษาและขนาดห้องเรียนในสถาน

ศึกษาขนาดใหญ่ และบริหารจัดการปัญหาสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อเป็นการแก้ปัญหา

สถานศึกษาผิดรูป ลดการเคลื่อนย้ายทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าสู่สถานศึกษาขนาด

ใหญ่ และตรึงนักเรียนไว้ในภูมิล�าเนาเพื่อลดเวลาการเดินทาง ความปลอดภัย และเพิ่ม

เวลาคุณภาพให้กับครอบครัว รวมถึงเพื่อให้สถานศึกษามีขนาดที่เหมาะสมต่อการบริหาร

จัดการ ก�ากับควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน และการดูแลแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนได้

อย่างทั่วถึงเป็นรายบุคคล ให้มีการด�าเนินการ 3 ส่วนคือ

   (1) ตรากฎหมายเพื่อลดขนาดสถานศึกษา (School size) และขนาดห้องเรียน 

(Class size) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลงภายในระยะเวลา 6 ปี โดยก�าหนดให้แต่ละ

สถานศึกษา มีนักเรียนไม่เกิน 30 คนต่อห้อง

   (2) กระจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนและทรัพยากรไปสู่สถานศึกษา

ขนาดกลาง และใช้การบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรในรูปแบบ “กลุ่มโรงเรียน”

ส�าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อลดความเหลื่อมล�้าด้านคุณภาพสถานศึกษา

   (3) ก�าหนดมาตรการจูงใจที่เป็นค่าตอบแทนและสวัสดิการ ส�าหรับผู้บริหาร

และครูที่มีความรู้ความสามารถให้โยกย้ายเข้าสู่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมี

ปัญหาด้านคุณภาพ

  3. จัดใหมีระบบการคัดสรร และการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ปรับ

สัดส่วนครูและผู้เรียนให้เหมาะสม และให้มีมาตรการตรวจสอบและด�าเนินการกับบุคลากร

ที่ขาดความรับผิดชอบ รวมถึงส่งเสริมสถานศึกษาที่มีความพร้อมบริหารจัดการในรูปแบบ

สถานศึกษาในก�ากับของรัฐ ให้มีอิสระในการบริหารการเงิน บุคลากร และวิชาการภายใต้

การก�ากับของรัฐ จัดท�าแผนจัดสรรอัตราบรรจุเป็นพนักงานราชการทดแทนอัตราเกษียณ

ในสถานศึกษาที่ตั้งในเขตเมืองหรือเขตเทศบาล เพื่อลดการวิ่งเต้นโยกย้าย และตรึงอัตรา

ข้าราชการครูไว้ในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตชนบท และใช้มาตรการจูงใจการออกงานก่อน

เกษียณอายุ

  4. ปรับปรุงระบบการศึกษาปฐมวัย จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรส�าหรับเด็กปฐมวัย

ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้าน จัดระบบพัฒนาผู้ดูแลเด็กและผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนา
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เด็กเล็กที่ตั้งอยู่ในชุมชนต่างๆ ให้มีทักษะการดูแลและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ปรับปรุง

สภาพแวดล้อมของศูนย์ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย รวมไปถึง

การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน

ให้ได้มาตรฐาน

  5. ปรับปรุงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด�าเนินการปฏิรูป 6 ประเด็น

   (1) การปฏิรูปหลักสูตร ต�ารา/หนังสือ ให้สามารถน�าสู่การปฏิบัติได้ สอดคล้อง

กับบริบทสังคมไทย และสังคมไทยในศตวรรษที่ 21

   (2) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นการปฏิบัติจริง เน้นกระบวนการคิด

วิเคราะห์ การอ่านออกเขียนได้ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

   (3) ปฏิรูปสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เน้นสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้

ของผู้เรียน

   (4) ปฏิรูปสื่อ/เทคโนโลยี ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

   (5) ปฏิรูปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับวิธีการจัดการ

เรียนรู้สมรรถนะของผู้เรียนตามสภาพจริง และการประเมินนานาชาติ

   (6) ปฏิรูปการเพิ่มโอกาสและคุณภาพการศึกษาให้เป็นการศึกษาท่ีเท่าเทียม 

ทั่วถึง อย่างมีคุณภาพ

  6. ปรับปรุงระบบการอาชีวศึกษา 

   (1) เพิ่มจ�านวนผู้จบการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ ท้ังในระบบและนอก

ระบบสถานศึกษาให้มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการตลาดแรงงานทั้งในและต่าง

ประเทศ โดยขยายการให้การศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้แก่พลเมืองทุกคนโดยไม่จ�ากัดเพศ วัย

และคุณวุฒิ ควบคู่การรณรงค์สร้างค่านิยมและความนิยมการเรียนอาชีวศึกษาร่วมกับ

ภาคเอกชนและภาคสื่อสาธารณะ

   (2) พัฒนารูปแบบการเรียนอาชีวศึกษาที่เน้นการฝึกภาคปฏิบัติในสถาน

ประกอบการเพื่อสร้างทักษะการท�างานจริง ทั้งที่เป็นรูปแบบทวิภาคี รูปแบบสหกิจศึกษา 

รูปแบบโรงเรียนมัธยมสองระบบ (สามัญ-อาชีวศึกษา) หรือรูปแบบการฝึกอบรมพัฒนา

ทักษะฝีมือตามอัธยาศัย

   (3) ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล ทั้งการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และพัฒนา

อาจารย์สาขาที่ขาดแคลนและให้ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา

   (4) จัดให้มีระบบทดสอบสมรรถนะท่ีเป็นสากล และระบบก�าหนดค่าจ้าง

ตามระดับสมรรถนะรวมถึงการก�าหนดค่าจ้างในระดับสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผู้จบระดับ

ปริญญาตรี ส�าหรับผู้มีสัมฤทธิบัตรด้านทักษะ และท�างานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย
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และความมั่นคงของทรัพยากร เช่น พนักงานขับรถบรรทุกวัสดุอันตราย พนักงานเชื่อม

นอกสถานท่ี พนักงานประกอบอาหาร เป็นต้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีผู ้เรียนด้าน

อาชีวศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น

  7. ปรับปรุงระบบการอุดมศึกษา 

   (1) ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ทั้งประเภทพหุวิชา (Com-

prehensive) และเฉพาะทาง (Specialized) ตามศักยภาพและพันธกิจที่มีต่อสังคม (Social 

engagement) ในระยะ 5 ปี โดยจัดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม 1 พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ จ�านวน 10-15 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class) ที่มุ่งผลิตงานวิจัย

และจัดการเรียนรู้ เพื่อผลิตองค์ความรู้ นวัตกรรม และก�าลังคนให้มีความสามารถระดับ

สากลเพื่อการแข่งขันและความร่วมมือกับนานาชาติ กลุ่ม 2 พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของ

รัฐท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อเป้าหมายเฉพาะเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งโอกาส สถาบันอุดมศึกษาที่

จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 

เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา

อย่างเท่าเทียม เช่น มหาวิทยาลัยในระบบเปิด และเพื่อยกระดับความรู้และการเข้าถึงการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษาของชุมชน เช่น วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม 3 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

จัดท�าแผนการพัฒนาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตามความต้องการ

ของสังคม มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและ

การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาทางวิชาการจากภาครัฐได้

   (2) กําหนดสมรรถนะและวิธีการเสริมสรางสมรรถนะของคณาจารยระดับ

อุดมศึกษา ให้เป็น “นักวิจัย” และ “ผู้น�าแห่งการเรียนรู้” ของประเทศ ตามประเภทและ

กลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา 

   (3) รัฐสนับสนุนการพัฒนาโดยใชสมรรถนะดานการวิจัยและการจัดการ

เรียนรูของแตละสถาบันเปนองคประกอบหลักในการจัดงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 

   (4) ปรับปรุงระบบการคัดเลือกผูเขาศึกษา โดยมหาวิทยาลัยที่จ�ากัดจ�านวนรับ

ให้เน้นการน�าผลสัมฤทธิ์การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและคุณลักษณะความเป็นคนดี มา

ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก ส่วนมหาวิทยาลัยที่ไม่จ�ากัดจ�านวนรับ ให้เน้นโอกาสทางการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสัมมาชีพมาเป็นเกณฑ์การพิจารณา

   (5) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่เขมแข็ง เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษาออกไปใหเปนบัณฑิตที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรมจริยธรรม และมี

ทักษะผูประกอบการ (Entrepreneur skill) สามารถสรางงานหรือกิจการดวยตนเอง

   (6) กําหนดพื้นที่ความรับผิดชอบและการกระจายตัวของสถาบันอุดมศึกษา 

โดยจํากัดไมใหมีความซํ้าซอนในพื้นที่บริการ ในสาขาและหลักสูตรที่มีลักษณะหรือระดับ
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การศึกษาเดียวกัน

   (7) ปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยและฝ่ายบริหารปฏิบัติตามระบบธรรมาภิบาลและบทบัญญัติ

(Charter) แห่งการจัดตั้งและการด�าเนินงานสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาโดยเคร่งครัด

  8. ปรับปรุงระบบการผลิต การพัฒนาและการประเมินครู คณาจารย และบุคลากร

ทางการศึกษา ในส่วนของ ระบบการผลิตครูที่มีคุณภาพ ให้ด�าเนินการ 4 ส่วน ดังนี้

   (1) ปรับระบบการผลิตครูใหม่ให้เป็นการผลิตในระบบจ�ากัดรับเพื่อเน้นการ

คัดเลือกคนเก่งเข้าเรียนครู

   (2) แยกสาขาการผลิตและการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็น 4 กลุ่ม

คือ ครูปฐมวัย ครูสายสามัญระดับประถมศึกษา ครูสายสามัญระดับมัธยมศึกษา และครู

สายอาชีวศึกษา และก�าหนดช่องทางการเข้าสู่วิชาชีพครูโดยใช้ระบบการประเมินสมรรถนะ

เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะ

วิชาชีพที่ดีเข้ามาเป็นครูได้

   (3) ปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยให้สถาบันผลิตครูพัฒนาหลักสูตรที่ตอบ

สนองต่อความหลากหลายของสถาบันศึกษาท่ีใช้ครู และให้จัดกลุ่มสถาบันผลิตครูตาม

สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศเพ่ือให้ครูท่ีส�าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้อง

กับบริบทและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ลดการโยกย้าย และผลิตไม่เกินความต้องการของ

การใช้ครู รวมถึงจัดหลักสูตรท่ีอิงสมรรถนะ (Competency - Based) เป็นกลุ่มวิชา

(Module) 

   (4) รัฐต้องอุดหนุนงบประมาณรายหัวในการผลิตครูให้เพียงพอท่ีมีคุณภาพ

มาตรฐานเช่นเดียวกับวิชาชีพชั้นสูงอื่น

  ส่วนระบบการประเมินวิทยฐานะครูและผูบริหารสถานศึกษา ให้ด�าเนินการ 4 ส่วน

คือ

    4.1 ปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะและการส่งเสริมความก้าวหน้า

ในวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ให้ผูกโยงกับการพัฒนาผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียนเชิง

ประจักษ์อย่างแท้จริง และมีระบบการประเมินเพื่อด�ารงวิทยฐานะทุก 3 ปี

    4.2 ให้ก�าหนด “สมรรถนะครูระดับชาติ” เพื่อใช้เป็นแกนยึดโยงการ

ออกแบบวิชาชีพครูท้ังระบบต้ังแต่หลักสูตรผลิตครูใหม่ การพัฒนาครูประจ�าการ การ

ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพ และส่งเสริมการพัฒนา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life

long learning) ของครู ส่วนกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ให้ก�าหนด “สมรรถนะผูบริหาร

สถานศึกษา” ใหม่เพื่อใช้ออกแบบการเข้าสู่ต�าแหน่งและการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

ทั้งระบบ
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    4.3 ให้ก�าหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ต�าแหน่งและวาระการด�ารงต�าแหน่งใหม่

ที่ไม่ใช้ระบบสอบแข่งขันด้านความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ให้ใช้เกณฑ์ Maturity ประสบการณ์

บริหาร และการยอมรับจากกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองมาประกอบด้วย

    4.4 ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพครูคือ ส�านักงานคณะ

กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) คุรุสภา และส�านักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ใหม่ 

ให้สามารถเป็นองค์กรที่ควบคู่ดูแลวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างแท้จริง 

ปราศจากอิทธิพลของกลุ่มแสวงหาผลประโยชน์

  9. ปรับปรุงการทดสอบและประเมินผลการศึกษาทั้งระบบ โดยด�าเนินการ 3 ส่วน

ดังนี้

   (1) ลดกระบวนการทดสอบจากส่วนกลางลง ทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้และ

ระดับชั้นที่สอบ มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนทั้ง

ด้านปัญญา (Cognitive) และอุปนิสัย (Non-cognitive) และใช้กระบวนการประเมินเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน (Embedded formative assessment) เป็นวิธีการหลัก และ

ให้วัดและประเมินผลผู้เรียนครบทุกมิติทั้งการเรียนรู้ ความถนัด และคุณลักษณะผู้เรียน

   (2) จัดระบบทดสอบ วัดและประเมินเพื่อสะสมหน่วยการเรียน (Credit bank) 

และระบบการเทียบโอนเพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้พลเมืองทุกคนสามารถ

เข้าศึกษา อบรม หรือเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถประเมินประสบการณ์และสะสมเป็น

ผลการเรียนไว้เพื่อใช้เทียบโอนหรือขอคุณวุฒิด้านการศึกษาได้

   (3) ปรับปรุงกระบวนการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากภายนอกใหม่

ให้เน้นการประกันคุณภาพ (Quality assurance) มากกว่าการประเมินเพื่อตัดสินคุณภาพ 

(Evaluation) ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้หลากหลาย สะท้อนถึงวัตถุประสงค์และ

คุณลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา ปรับปรุงทัศนคติของหน่วยงานประเมินผลและสร้าง

ระบบการอบรมพัฒนาผู้ประเมินที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ประเมินเข้าใจถึงระบบการประเมิน

เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพ โดยมุ่งเน้นถึงผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก มีความสามารถ

ในการประเมินผลเป็นสากล

  10. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและกลไกตรวจสอบการจัดการศึกษาทุกระดับ

   (1) เพิ่มอ�านาจกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยแก้ไขกฎหมาย กฎ 

ระเบียบเพื่อเพิ่มอ�านาจให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการระดับสถานศึกษา (school-based management) อย่างแท้จริง รับผิดชอบในผลลัพธ์

ร่วมกับสถานศึกษา ตรวจสอบถ่วงดุลกับภาครัฐ รวมถึงต้องเปิดกว้างให้คนที่มีความรู้

ความสามารถหรือมีศักยภาพในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้ามาเป็นกรรมการสถานศึกษา
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ได้โดยไม่จ�ากัดพื้นที่อยู่แค่บุคลากรหรือผู้ปกครองในชุมชนเขตบริการของสถานศึกษา

เท่านั้น

   (2) ก�าหนดมาตรการทางการบริหารเพื่อให้สถานศึกษาทุกระดับรับผิดชอบ

ต่อผลลัพธ์ผู้เรียน เช่น การโยกย้ายผู้บริหาร การประเมินสมรรถนะครู หรือการปรับเปลี่ยน

กรรมการสถานศึกษา กรณีที่ผลลัพธ์ผู้เรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

   (3) สร้างระบบและกลไกตรวจสอบในระดับอุดมศึกษา โดยให้ทุกมหาวิทยาลัย

มีสมัชชาธรรมาภิบาล เพื่อประกันความโปร่งใสในการบริหารของฝ่ายบริหาร และถ่วงดุล

อ�านาจของสภามหาวิทยาลัย  รวมถึงสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อสังคม

และคุณภาพของบัณฑิต

   (4) ให้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับผลทางการศึกษา เพื่อก�าหนดช่องทาง

ให้ผู้รับผลการศึกษาสามารถเรียกร้องให้สถานศึกษาแสดงความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ 

รวมถึงก�าหนดบทลงโทษกรณีที่สถานศึกษาขาดธรรมาภิบาล หรือมีการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

  11. จัดทําประมวลกฎหมายทางการศึกษาท้ังระบบ เพื่อลดความซ�้าซ้อนและเป็น

การสะสางกฎ ระเบียบ หรือกลไกที่ล้าสมัย ไม่เอื้อต่อการปฏิรูปการศึกษา ให้มีการจัดท�า

ประมวลกฎหมายการศึกษา โดยปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่า

ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา และกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง

กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดสรรทรัพยากรทาง

การศึกษา และการให้ประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมอย่าง

แท้จริงในการบริหารการศึกษา

  ข. ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา

  12. จัดระบบงบประมาณการศึกษาที่เนนดานอุปสงค ก�าหนดค่าใช้จ่ายต่อหัวตาม

ภารกิจและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง และลดความเหลื่อมล�้าด้าน

ทรัพยากร โดยจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวโดยตรงแก่ผู้รับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้น

ฐานและอาชีวศึกษา และให้เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายรายหัวสายอาชีวศึกษาให้มากกว่าสาย-

สามัญเพื่อสะท้อนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและจูงใจให้มีผู้เรียนมากขึ้น รวมถึงหาวิธี

การใช้มาตรการทางการเงินเพื่อกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพของผลลัพธ์ในแต่ละสถาน

ศึกษา

  13. จัดสรรทุนการศึกษาในรูป “คูปองการศึกษา” โดยการดําเนินการ 2 สวนคือ

   (1) ปรับระบบการให้ทุนการศึกษาในรูปแบบกองทุนกู้ยืม มาใช้มาตรการ
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สนับสนุนทุนการศึกษาในรูปคูปองการศึกษาท่ีติดตามตัวกับกลุ่มเป้าหมายท่ีพลาดโอกาส

การศึกษาในระบบหรือหลุดออกไปจากระบบก่อนจบการศึกษาท้ังจากภาคบังคับ 

อาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษา หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาแรงงาน

ในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ในการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองในระยะยาว

   (2) จัดระบบทุนการศึกษาในรูปคูปองการศึกษาเพื่อสนับสนุนกลุ่มนักเรียน

ที่จะเข้าเรียนสายอาชีวศึกษาโดยเฉพาะ เพื่อปรับสัดส่วนให้ผู้เรียนสายสามัญเป็นร้อยละ 

40 และสายอาชีวศึกษาเป็นร้อยละ 60

  14. ใชมาตรการลดหยอนภาษีสนับสนุนการพัฒนาตนเองและเรียนรูตลอดชีวิต

ของพลเมืองทุกคน โดยจัดระบบให้ประชาชนที่อยู่ในวัยท�างานและเป็นผู้มีรายได้ สามารถ

น�ารายจ่ายด้านการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาตนเองหรือครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับสัมมาชีพ 

หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ�าปีได้

  15. ใชมาตรการทางภาษีสนับสนุนผูประกอบการหรือองคกรภาคเอกชนท่ีรวม

จัดการศึกษา โดยจัดระบบและมาตรการทางภาษีสนับสนุนผู้ประกอบการ หรือองค์กร

ภาคเอกชนท่ีร่วมพัฒนาการศึกษา หรือระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา หรือร่วมจัดการ

ศึกษาแบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา เพื่อจูงใจภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้มีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น

  16. จัดตั้งกองทุนสมทบ (matching funds) แกทองถิ่นหรือภาคประชาสังคมที่รวม

จัดการศึกษา โดยจัดต้ังกองทุนสมทบแก่ท้องถิ่นหรือภาคประชาสังคมที่มีเจตจ�านงค์ใน

การจัด หรือพัฒนาการศึกษา หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนในท้องถิ่นของตน เพื่อ

เป็นการจูงใจและส่งเสริมให้เกิด “ผูจัดการศึกษา” ในพื้นที่มากขึ้นบนฐานการใช้ทรัพยากร

และทุนวัฒนธรรมของท้องถิ่นในการจัดการศึกษา รวมไปถึงการสนับสนุนจัดการศึกษา

ทางเลือกเพื่อสร้างความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

  ค. ปฏิรูประบบการเรียนรู้

  17. จัดใหมีระบบการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาสําหรับเยาวชน เรียนรู้เพื่อลดปัญหาการ

มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปัญหาการตั้งท้องของ

แม่วัยรุ่น

  18. ปรับปรุงระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยต้ังแตอยูในครรภมารดา จัดโปรแกรม

การเรียนรู้ส�าหรับพ่อแม่ที่ก�าลังจะมีลูกคนแรก ให้เข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ ความเข้าใจ

และทักษะการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ในวัยแรกเกิดก่อนเข้า

เรียน และจัดให้มีโภชนาการที่เพียงพอส�าหรับเด็ก จัดให้มีการออกก�าลังกาย ฝึกให้เด็กมี

พัฒนาที่ถูกต้องทั้งโครงสร้างร่างกาย กล้ามเน้ือ บุคลิกภาพ อารมณ์ จิตใจ เพื่อให้มี
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บุคลิกภาพและอนามัยที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะพัฒนาทักษะการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพใน

ช่วงวัยต่อๆ ไป

  19. จัดใหมีการเรียนรูเพื่อเตรียมตัวในการเลี้ยงดูเด็กสําหรับพอแม จัดโปรแกรม

การพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ บริบท และการประกอบอาชีพของ

พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีลูกหรือดูแลเด็กในวัยเรียน โดยการจัดให้พ่อแม่ต้องเข้ารับการ

พัฒนาเพื่อให้มีความเข้าใจในวิธีการเรียนรู้ และสร้างทักษะการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูก

ที่อยู่ในวัยเรียน

  20. พัฒนาระบบการเรียนรูโดยเนนกระบวนการคิด และลงมือปฏิบัติจริงในทุก

ระดับ

   (1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษาทุก

ระดับให้เป็นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เน้นกระบวนการคิด การใช้เหตุผล และ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างคนไทยรุ่นใหม่ที่รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ

โลกและมีความสามารถเชิงการแขงขัน

   (2) การสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงปญญา ส่งเสริมสภาพแวดล้อม

ทางการเรียนรู้และส่ือสาธารณะด้านการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ควบคู่กับการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และการพลเมืองศึกษา 

เพื่อบ่มเพาะจิตส�านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้กับ

สังคม

  21. จัดใหมีระบบการเรียนรูความเปนพลเมือง สรางสังคมอุดมปญญาที่อยูบนฐาน

ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ และการ

รณรงค์ผ่านสื่อมวลชนเพื่อสร้างสังคมที่พลเมืองตระหนักในหน้าที่ตนเอง และรับผิดชอบ

ต่อสังคม มีคุณธรรม ยกย่องคนดี รังเกียจความไม่ซื่อตรงโดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพล และ

ความไม่ถูกต้อง

  22. จัดใหมีระบบการเรียนรูเพื่อพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพ จัดระบบการส่งเสริม

การเรียนรู้และระบบการทดสอบฝีมือแรงงานเพื่อรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของประชากรที่

อยู่ในวัยแรงงานให้มีช่องทางและได้รับโอกาสในการพัฒนาฝีมือการท�างาน และสามารถ

ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการท�างานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต เพื่อสร้างสมรรถนะการแข่งขัน

และเพิ่มผลตอบแทนจากการท�างาน

  23. จัดใหมีระบบการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูสูงอายุ ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อดูแลสุขภาพ 

รู้หลักโภชนาการ หลักการออกก�าลังกาย หลักการฝึกความมั่นคงของจิตใจ มีความรู้ความ

เข้าใจวิธีป้องกันการเจ็บป่วยอันเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นมลภาวะ และการเสื่อมโทรม

ทางร่างกายตามอายุ เพื่อให้ผู้สูงวัยดูแลตนเองได้ และไม่เป็นภาระของสังคมมากเกินไป
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  24. สงเสริมการศึกษาที่สอดคลองพหุวัฒนธรรมของชุมชน ทองถิ่นและองคกรที่

ใกลชิดกลุมเปาหมาย ออกกฎกระทรวงหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมาตรการต่างๆ เพื่อ

ส่งเสริมให้องค์กร ชุมชนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

ครอบครัว สถาบันทางสังคมอื่น สามารถจัดการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ หรือเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายวัยท�างานและผู้สูงอายุที่มี

ความแตกต่างเชิงพหุวัฒนธรรม รวมท้ังส่งเสริมพหุวัฒนธรรมศึกษา (Multicultural

Education) ในสถานศึกษาทุกระดับเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

  25. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ วิจัย และใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ โดย

ด�าเนินการ 2 ส่วน คือ

   (1) รัฐเร่งรัดด�าเนินการออกกฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพื่อบังคับใช้ หมวดและ

มาตราว่าด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การจัดสรรคลื่นความถี่ และโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาแบบเรียน ต�ารา การพัฒนาก�าลังคน

ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การระดมทุนและจัดต้ัง

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการจัดให้มีหน่วยงานกลาง และการจัดให้มี

หน่วยงานกลาง

   (2) จัดให้มีหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีด้านการวิจัยท่ีมีความเป็นอิสระทางวิชาการ

และการบริหาร จัดการ เพื่อท�าหน้าที่เป็นหน่วยวิจัยระบบการศึกษา ติดตามและประเมิน

ผลนโยบายทางการศึกษา ทิศทางการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์ความรู้ในประเด็นการ

ศึกษาที่เป็นโจทย์ท้าทายใหม่ในอนาคต

  26. จัดการเรียนรูสําหรับเด็กดอยโอกาสและเด็กกลุมเส่ียง ทั้งในและนอกระบบ 

สร้างช่องทางและโอกาสท่ีเหมาะสมให้เด็กได้รับการเรียนรู้ หรือการพัฒนาที่เหมาะสม

อย่างต่อเน่ือง โดยเชื่อมโยงกับระบบการให้ทุนการศึกษาในรูปคูปองการศึกษาที่ติดตาม

ตัวกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและเด็กกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้สามารถพัฒนา

ตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างสัมมาชีพให้ตนเองได้

  1.2 โครงสร้างและกลไกการปฏิรูปในระยะยาว

  เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาสามารถด�าเนินไปได้ตามยุทธศาสตร์ท่ีก�าหนดไว้

ทั้งหมด จ�าเป็นที่จะต้องก�าหนดโครงสร้างใหม่และจัดวางกลไกการปฏิรูปดังต่อไปนี้

  1. ก�าหนดโครงสร้างที่เป็นกลไกขับเคลื่อนระยะยาวไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยจัดให้

มีองค์กรเพื่อท�าหน้าที่ปฏิรูปการศึกษา ดังนี้

   1.1 คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษยแหงชาต ิ เพื่อองค์คณะ

บุคคลที่มีความเป็นอิสระจากการเมือง ท�าหน้าท่ีขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ก�าหนด
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นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์ต้ังแต่ในครรภ์มารดาจนตลอดชีวิต และมี

อ�านาจในการเห็นชอบงบประมาณ น�าเสนอกฎหมายและจัดต้ังกลไกท่ีจ�าเป็น ติดตาม

ประเมินผล และกลั่นกรองการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปของ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีส�านักเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนา

มนุษย์แห่งชาติ ท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการ

   1.2 สถาบันวิจัยระบบการศึกษาและพัฒนามนุษย ท�าหน้าที่เป็นหน่วยวิจัย 

จัดการองค์ความรู้ สังเคราะห์ความรู้ใหม่ ทบทวนประสบการณ์ รวมถึงพัฒนานวัตกรรม

เพื่อการปฏิรูปและวางระบบการศึกษาของประเทศที่ใช้หลักวิชาการและพลังทางปัญญา

เป็นฐาน

   1.3 สมัชชาเครือขายการศึกษา และคณะกรรมการการศึกษา (ในระดับทองถิ่น)

ท�าหน้าที่เป็นหน่วยเชื่อมโยงพลังภาคประชาชน โดยการรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน

พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการศึกษา ได้แก่ นายจ้าง หน่วยงาน

ราชการที่ใช้ผู้ส�าเร็จการศึกษา สร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายในภาคประชาสังคม รวม

ถึงสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา

   1.4 หนวยงานอิสระบริหารการเงินการคลังและทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อ

รับผิดชอบระบบการจัดงบประมาณการศึกษาแบบใหม่ที่เน้นอุปสงค์ และหนวยงานบริหาร

สารสนเทศและสถิติทางการศึกษา เพื่อใช้วางแผนและจัดสรรงบประมาณ

  2. สร้างกลไกการปฏิรูปการศึกษาในระยะยาว โดยการตราพระราชบัญญัติใหม่ 

3 ฉบับคือ

   2.1 พระราชบัญญัติวาดวยคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนา

มนุษยแหงชาติ พ.ศ. .... โดยต้องก�าหนดสาระหลักเพื่อรองรับกระบวนการปฏิรูปการ

ศึกษาให้สามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและป้องกันการแทรกแซงจากกลุ่มใดๆ และ

จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติที่มีความเป็นอิสระ รวมถึงวางกลไกเพื่อก�ากับดูแลการปฏิรูป

การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ ในระยะยาวอย่างน้อย 10 ปี

   2.2 พระราชบัญญัติวาดวยการบริหารการเงินการคลังเพื่อการศึกษาตาม

หลักอุปสงค พ.ศ. .... เพื่อการจัดสรรงบประมาณการศึกษาโดยเน้นด้านอุปสงค์เป็นหลัก

   2.3 พระราชบัญญัติว าด วยการคุ มครองสิทธิของผู รับการศึกษาและ

ธรรมาภิบาล พ.ศ. ....เพื่อสร้างระบบการรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของผู้จัดการศึกษาในทุก

ระดับและประเภท/หรือเป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค

  3. การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  พ.ร.บ. สภาครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
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กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถด�าเนินการตามยุทธศาสตร์

การปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุผล.....ภายในปีการศึกษาและปีงบประมาณ 2558

  2. มาตรการการเร่งด่วนเพื่อการฟนฟูคุณภาพการศึกษา

  1. ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ลดการส่ัง

การในการจัดกิจกรรมหรือการเพิ่มภาระอื่นๆ ของครู เช่น งานธุรการ กิจกรรมการประกวด

แข่งขัน การรณรงค์ การร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ การปฏิบัติงานตาม

โครงการพิเศษของต้นสังกัด การส�ารวจข้อมูล การจัดท�ารายงาน การเตรียมการประเมิน

เพื่อการแข่งขันกันตามนโยบาย หรือการประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นต้น โดยให้สัดส่วน

เวลาที่ครูสอนในห้องเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญอย่างน้อยร้อยละ 90 รวมทั้งให้มีนโยบาย

เน้นการพัฒนาครูบนงานประจ�า ให้ครูมีเวลาทั้งการเตรียมการสอนและจัดการเรียนการสอน

ที่ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและใช้ระบบการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามสภาพจริง 

(Embedded formative assessment) รวมท้ังให้สถานศึกษาจัดเวลาและสร้างระบบการ

ประชุมทบทวน (After Action Review: AAR) การเรียนการสอนทุกสัปดาห์ โดยผู้อ�านวย

การสถานศึกษาท�าหน้าที่เป็นผู้น�าและพี่เลี้ยงทางวิชาการ ให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือด้านเทคนิค

วิธีการเรียนการสอนแก่ครูและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมผู้เรียนที่ถูกต้องและทันท่วงที

  2. ให้ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่งรัดการด�าเนินการตาม

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้

สถานศึกษาสามารถปรับลดเน้ือหา และบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงวิธี

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษาและความ

ต้องการของชุมชน

  3. ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาปรับแก้หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุแต่งต้ังผู้

บริหารสถานศึกษาใหม่ โดยให้พิจารณาจากประสบการณ์บริหาร และยกเลิกหลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินวิทยฐานะของครูและผู้บริหาร สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ

บุคลากรทางการศึกษาที่เน้นรางวัลและผลงานจากการประกวดแข่งขัน (ว13/2556) รวม

ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่เน้นการส่งรายงานทางวิชาการ (ว17/2552) ที่ไม่เหมาะสมโดย

ทันที และให้พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่วิทยฐานะของครูและผู้บริหารสถานศึกษา

แบบใหม่ที่มุ่งผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน

  4. ให้กระทรวงศึกษาธิการ ปรับสัดส่วนสมดุลงบประมาณระหว่างหน่วยงานต้น

สังกัดและสถานศึกษาใหม่ โดยจัดสรรให้สถานศึกษาในสัดส่วนที่มากกว่า ทั้งนี้ ให้ก�าหนด

หลักเกณฑ์การจัดสรรใหม่โดยให้งบประมาณไปถึงตัวผู้เรียนมากที่สุด และให้สถานศึกษา

สามารถใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรสนับสนุนได้
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  5. ให้กระทรวงศึกษาธิการ ปรับแก้ระเบียบ กฎกระทรวง และหลักเกณฑ์ท่ี

เกี่ยวข้องกับการบรรจุ แต่งต้ังและโยกย้ายข้าราชการครูที่แก้ปัญหาโดยอย่างทันท่วงที 

โดยกระจายอ�านาจไปยังเขตพื้นที่และให้สถานศึกษาให้มีอ�านาจในการร่วมพิจารณาด้วย

  6. ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณายุบเลิกหน่วยงานภายในของหน่วยงานใน

สังกัดที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เพื่อเป็นการปรับสัดส่วนงบประมาณด้านการจัดการ

ในส่วนกลางและกระจายลงสู่สถานศึกษาแทน

  7. ให้ลดกระบวนการทดสอบจากส่วนกลางลง ดังนี้

   - ให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงกระบวนการสอบ O-Net

ใหม่ โดยให้พิจารณาลดกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับช้ันท่ีสอบลง โดยให้สอบเฉพาะ

สาระการเรียนรู้ท่ีเป็นสมรรถนะหลักของนักเรียนทุกคนเท่าน้ัน ส่วนสาระการเรียนรู้ท่ี

สถานศึกษาจัดตามความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน บริบท พื้นที่ และชุมชนให้ยกเลิก

การสอบไป ทั้งนี้ เพื่อลดความกดดันในการจัดการเรียนการสอนของครู และส่งเสริมการ

บูรณาการและกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาในทุกมิติมากข้ึน รวมถึงให้สอบเฉพาะชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักการของการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

(Compulsory education) เท่านั้น

   - ให้ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเลิกการสอบ NT และ

การสอบ LAS ในระดับชั้นประถมศึกษาทั้งหมด และให้สอบระดับมัธยมศึกษาได้เฉพาะ

สาระการเรียนรู้หลักเท่านั้น และมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็ก

มีความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ และใช้การวัดผลประเมิน

ผลตามสภาพจริง

   - กระบวนการสอบจากส่วนกลาง และการใช้ผลการสอบมีความส�าคัญและ

ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการศึกษาในภาพรวม ดังน้ัน ให้กระทรวงศึกษาธิการ

พิจารณาถึงการน�าผลการสอบไปใช้เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนเท่านั้น โดยให้

ยกเลิกการใช้ผลสอบจากส่วนกลางไปใช้เพื่อการต่างๆ ท่ีไม่ตรงกับเจตนารมณ์ในการ

พัฒนาผู้เรียน เช่น ไม่ควรน�าผลการสอบไปใช้เพื่อการประเมินคุณภาพสถานศึกษาหรือ

ครูเพื่อรับรางวัล ให้ความดีความชอบ หรือเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น รวมถึงไม่ควรสร้าง

แรงจูงใจให้ผู้บริหารทุกระดับและครูด้วย มาตรการแบบให้รางวัลเป็น “เครื่องล่อ”

ท่ีท�าให้ผู้เกี่ยวข้องเบี่ยงเบนเจตนารมณ์ไปจากเป้าหมายการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน

โดยแท้จริง

  8. ให้ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปรับปรุง

เกณฑ์การประเมินให้หลากหลาย สะท้อนถึงวัตถุประสงค์และคุณลักษณะเฉพาะของ

สถานศึกษา และเน้นกระบวนทัศน์และบทบาทของ สมศ. ในหน้าที่รับรองมาตรฐาน
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คุณภาพ ปรับปรุงระบบการอบรมส�าหรับผู้ประเมิน เพื่อให้ผู้ประเมินเข้าใจถึงระบบการ

ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพ โดยมุ่งเน้นถึงผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก โดยควร

เลื่อนการประเมินรอบ 4 ของ สมศ. ไปก่อนจนกว่ากรรมการบริหาร สมศ. จะด�าเนินการ

ปรับปรุงกระบวนการประเมินให้ได้ก่อน

  9. ให้กระทรวงศึกษาธิการเริ่มต้นมาตรการลดขนาดสถานศึกษาและขนาดห้องเรียน

ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ และกระจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนและทรัพยากรไปสู่

สถานศึกษาขนาดกลาง และใช้การบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรในรูปแบบ 

“กลุ่มโรงเรียน” ส�าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อลดความเหลื่อมล�้าด้านคุณภาพสถาน

ศึกษา
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 คณะด�าเนินงาน

คณะที่ปรึกษา

 ดร.สุทธศรี  วงษ์สมาน เลขาธิการสภาการศึกษา

 ดร.พิษณุ  ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา

 นางทิพย์สุดา  สุเมธเสนีย์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา

 ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา

 นายวีระ  พลอยครบุรี ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

คณะผู้พิจารณารายงาน

 นายแพทย์ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษา 

  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ดร.รุ่งเรือง สุขาภิรมย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง  ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและ  

  ออกแบบนโยบาย คณะเศรษฐศาสตร์

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 ดร.ปิติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้จัดท�ารายงาน 

 รศ.วิทยากร  เชียงกูล คณบดีกิตติคุณวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

  มหาวิทยาลัยรังสิต

บรรณาธิการ 

 นายวีระ  พลอยครบุรี ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

 นางสาวทวีพร  บุญวานิช    หัวหน้ากลุ่มสถิติ

  และวิเคราะห์สภาวะทางการศึกษา

 นายภาณุพงศ์  พนมวัน นักวิชาการศึกษาช�านาญการ
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คณะผู้ร่วมงานและประสานโครงการ

 นางเพทาย  บุญมี    นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ

 นางกนกพร  ถนอมกลิ่น นักวิชาการศึกษาช�านาญการ

 นายภาณุพงศ์  พนมวัน นักวิชาการศึกษาช�านาญการ

 นางสาวจอมหทยาสนิท  พงษ์เสฐียร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 นางสาวมณฑลี  ทิมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

 นายยุทธภูมิ  ภูนุภา ผู้ช่วยนักวิชาการ
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