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ค�ำน�ำ
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท�ำรายงานสภาวะการศึกษาไทยขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี
โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และรายงานสภาวะการศึกษาไทย
ในช่วงเวลานั้น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทและ
สภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลาที่จัดท�ำรายงานอันจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาใช้ในการวางแผนนโยบาย บริหารหน่วยงาน
และจัดการเรียนการสอน และยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปที่จะได้ศึกษา ท�ำความเข้าใจสภาวะ
การศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน
ส�ำหรับรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2561-2562 จัดท�ำขึ้นในหัวข้อ “การปฏิรูปการศึกษา
ในยุคดิจิทัล” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา วิเคราะห์สภาวการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษา
ให้สนองความต้องการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
สามารถพยากรณ์ทิศทางและแนวโน้มการจัดการศึกษาของประเทศในอนาคต รวมทั้งการติดตาม
ความเคลื่อนไหวการศึกษา และสมรรถนะด้านการศึกษาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับนานาชาติ
เป็ น ประจ� ำ ต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี เป็ น ข้ อ มู ล สะท้ อ นให้ เ ห็ น สภาวการณ์ ท างการศึ ก ษาไทย และสภาพ
การพัฒนาการศึกษาของประเทศ รวมทั้งสมรรถนะความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาในรอบปี
ที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสมรรถนะด้านการศึกษาของประเทศไทยในเวทีโลก และยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศให้สูงขึ้น โดยในรายงานฉบับนี้ได้ท�ำการสรุป
วิเคราะห์ ประเมินผลการด�ำเนินการจัดการศึกษาในรอบ 1-2 ปีที่ผ่านมา ความสามารถในการแข่งขัน
และสมรรถนะทางการศึกษาของไทยในเชิงเปรียบเทียบบทเรียนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศอื่น
แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาในด้านครู ผู้บริหาร หลักสูตร วิธีการสอน และวิธีวัดผล โครงสร้าง
การบริหารจัดการแนวทางการปฏิรปู การศึกษาในยุคเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั การปฏิรปู ทางการเมืองและสังคม
เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา เป้าหมายการศึกษาเพื่อชีวิตอยู่ดีมีสุข และได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น
8 ส่วน ประกอบด้วย 1) สภาวะเศรษฐกิจสังคมของไทย ปี 2561/2562 2) สภาวะการศึกษาไทย
3) ความสามารถในการแข่งขันและสมรรถนะการศึกษาของไทย 4) ปัญหาหลักและแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาไทย 5) บทเรียนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศอื่น 6) ความรู้/ทักษะส�ำหรับโลกยุคดิจิทัล
7) การปฏิรูปเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผล และ 8) สรุป/
ภาพรวมการปฏิรูปการศึกษาไทยที่ควรเป็น
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์วิทยากร เชียงกูล ที่ให้เกียรติ
รับเป็นผู้จัดท�ำรายงานฉบับนี้ และขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะในการจัดท�ำรายงาน
ฉบับนี้ทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้อ่าน
ได้เห็นถึงความส�ำคัญของการศึกษา และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย
ต่อไปในอนาคต
(ดร.สุภัทร จ�ำปาทอง)
เลขาธิการสภาการศึกษา

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร
รายงานฉบับนีเ้ ป็นการสรุป วิเคราะห์ ประเมินผลการด�ำเนินการจัดการศึกษาในรอบปี 2561 และ
ครึ่งแรกของปี 2562 ประกอบไปด้วย สภาวะเศรษฐกิจสังคมของไทย ความสามารถในการแข่งขันและ
สมรรถนะทางการศึกษาของไทย ปัญหาหลักและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยด้านการปฏิรูปครู
ผู้บริหาร การปฏิรูปหลักสูตร การสอน การวัดผล และโครงสร้างการบริหารจัดการ บทเรียนการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศอืน่ การจัดการศึกษาส�ำหรับโลกยุคเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั การปฏิรปู ด้านการเมืองและ
สังคมเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา สรุป/ภาพรวมการปฏิรูปการศึกษาไทยที่ควรเป็น
		1. สภาวะเศรษฐกิจสังคมของไทย ปี 2561/2562
		สภาวะการเมือง อยู่ในช่วงการปฏิรูปประเทศตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มีการจัดท�ำแผน
แม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรปู ประเทศด้านต่าง ๆ ซึง่ เป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ใช้เป็นทิศทางในการก�ำหนดนโยบายการท�ำงานของหน่วยงาน
		สภาวะเศรษฐกิจ ในรอบปี 2561 เติบโตปานกลาง รัฐบาลกระตุ้นการลงทุนและการใช้จ่ายผ่าน
โครงการต่าง ๆ มาก เศรษฐกิจโลกมีปัญหาการชะลอตัว ความขัดแย้งในประเทศต่าง ๆ ในประเทศ
ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองและการบริหารในประเทศ ปัญหาการกระจายทรัพย์สินและรายได้
ที่ไม่เป็นธรรม ค่าครองชีพเพิ่มสูง หนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงกว่ารายได้ ปัญหาภัยแล้ง น�้ำท่วม ราคาพืชผล
เกษตรตกต�่ำ ฯลฯ
		สภาวะสังคม มีปญ
ั หาเด็กและเยาวชน อาชญากรรม ยาเสพติด สาธารณสุข สภาพแวดล้อม ฯลฯ
อันเป็นผลมาจากโครงสร้าง และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแนวทุนนิยมอุตสาหกรรมที่ท�ำให้เมือง
ขยายตัว สังคมเน้นการแข่งขันหาเงินเพื่อการบริโภค และการที่ภาครัฐ (ทุกรัฐบาลในรอบหลายสิบปี
ที่ผ่านมา) เน้นการเร่งรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมเพื่อความ
เป็นธรรมและเพื่อคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่
		2. สภาวะการศึ ก ษาไทย งบประมาณการศึ ก ษาของภาครั ฐ ยั ง คงอยู ่ ใ นระดั บ สู ง ทั้ ง ใน
เชิงปริมาณ และสัดส่วนของงบประมาณและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ขณะที่จ�ำนวนนักเรียน
นักศึกษา ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาเริม่ ลดลงบ้างในบางระดับ เช่น อาชีวศึกษา เป็นต้น เนือ่ งจากประชากรวัยเรียน
ลดลง การจัดการศึกษาคงเป็นไปตามแบบแผนเดิม ๆ  เช่น จัดโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า
องค์การปกครองท้องถิ่นและภาคเอกชน นักเรียนสายสามัญมีสัดส่วนมากกว่าสายอาชีวศึกษาในระดับ
65:35 สัดส่วนของเด็กวัยเรียนที่ไม่ได้เรียนและ/หรือออกกลางคัน ก่อนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
คงมีสดั ส่วนสูง ปีการศึกษาเฉลีย่ ของประชากรและระดับการศึกษาของแรงงานไทยยังคงอยูใ่ นเกณฑ์ตำ 
�่
แรงงานปี 2561 มีการศึกษาระดับประถมและต�ำ่ กว่า ร้อยละ 45 ของแรงงานทัง้ หมด ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักเรียนจากการประเมินผลทั้งภายในประเทศ (O-NET) และเปรียบเทียบระหว่าง
ต่างประเทศ (PISA) ยังคงอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ  ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา

ในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ทมี่ เี ศรษฐกิจดี และจังหวัดอืน่ ทีจ่ นกว่ายังคงแตกต่างกันสูง การแก้ปญ
ั หาของ
รัฐบาลท�ำได้จ�ำกัด มีลักษณะตามแก้ปัญหาเป็นเรื่อง ๆ แก้ได้เฉพาะบางประเด็น บางจุด แต่ไม่ได้มีการ
บูรณาการปฏิรูปการศึกษาทั้งประเทศทั้งระบบโครงสร้างอย่างเป็นองค์รวม
		3. ความสามารถในการแข่งขันและสมรรถนะการศึกษาของไทย ไทยมีประชากรมากเป็น
อันดับ 21 และพื้นที่การเกษตรใหญ่เป็นที่ 18 ของโลก แต่พัฒนาคุณภาพ/ประสิทธิภาพประชากร
และพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้ในเกณฑ์ต�่ำ รายได้ต่อหัวประชากรค่อนข้างต�่ำ ถูกจัดเป็นประเทศรายได้
ปานกลาง ดัชนีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสังคม ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ดัชนีการพัฒนา
การศึกษาซึ่งรวมถึงผลการทดสอบเปรียบเทียบของไทยเทียบนักเรียนนานาชาติอยู่ในเกณฑ์ต�่ำกว่า
หลายประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย แม้ดัชนีความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของไทยจะได้คะแนนและล�ำดับปานกลางค่อนข้างดี เพราะรัฐบาลไทยเน้นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีให้ต่างชาติมาลงทุน แต่ดัชนีมีการศึกษาและพัฒนา
มนุษย์ทตี่ ำ�่ จะมีผลท�ำให้ไทยพัฒนาในระยะยาวได้ยาก เมือ่ พิจารณาดัชนีเปรียบเทียบและประสบการณ์
จากประเทศอื่น ๆ การปฏิรูปการศึกษาและมนุษย์ให้มีคุณภาพและรับผิดชอบเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้
ประเทศเหล่านี้พัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมได้ผลเพิ่มขึ้น
		4. ปัญหาหลักและแนวทางการปฏิรปู การศึกษาไทย ปัญหาหลักมี 2 ด้านใหญ่ ๆ คือ 1) ปัญหา
เชิงปริมาณ ยังให้บริการแก่เด็กเยาวชน ประชาชนทัว่ ประเทศได้อย่างไม่ทวั่ ถึง มีคนทีไ่ ม่ได้เรียนและออก
กลางคันก่อนจบชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายสูง เยาวชนทีไ่ ม่ได้เรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายมีราวร้อยละ 30
ของประชากรวัยเดียวกัน 2) ปัญหาเชิงคุณภาพ โรงเรียนส่วนใหญ่ยงั สอนแบบบรรยายเนือ้ หาให้นกั เรียน
ท่องจ�ำไปสอบแบบปรนัย นักเรียนยังคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้น้อย และมีความแตกต่างด้านคุณภาพ
อย่างมาก (วัดจากคะแนนการสอบระดับชาติและนานาชาติ) ระหว่างโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเมืองใหญ่
กว่า 300 แห่ง กับโรงเรียนรอบนอกราว 3 หมื่นแห่ง
แนวทางการปฏิรูปที่ส�ำคัญคือปฏิรูปผู้บริหาร ครูอาจารย์ ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน
การวัดผล และปฏิรปู โครงสร้างการบริหารจัดการให้มคี ณ
ุ ภาพ/ประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ปฏิรปู การคัดเลือก
คนทีต่ อ้ งการเรียนครูอย่างเลือกเฟ้น และปฏิรปู หลักสูตรการสอน การวัดผล นักศึกษาครู และครูตอ้ งรัก
การอ่าน ใฝ่รู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์เป็น จึงจะสามารถไปสอนนักเรียนในแนวใหม่ได้ ส�ำหรับ
ครูเก่าต้องประเมินผลใหม่ เช่น จัดให้ครูระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาทดสอบวิชาพื้นฐาน จิตวิทยา
การเรียน ความรู้ทักษะการสอน แบบคิดวิเคราะห์ท�ำนองข้อสอบ PISA ของ OECD ครูที่ได้คะแนนต�่ำปานกลาง ควรจัดฝึกอบรมใหม่แบบเน้นภาคปฏิบตั แิ ละติดตามผลการฝึกอบรมอย่างจริงจัง จัดฝึกอบรมใหม่
ส�ำหรับครูทกุ คน ให้ครูปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเป็นคนทีร่ กั การอ่าน รักการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถ
ท�ำงานและสอนแบบใหม่ได้ ขณะเดียวกันก็ควรเพิ่มผลตอบแทนและการให้แรงจูงใจครูควบคู่ไปกับการ

จัดฝึกอบรมเพิ่มเติม มีการช่วยเหลือพัฒนาครูแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่มีคุณภาพ มีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่จัดการอบรมแบบบรรยายเปลี่ยนวิธีการประเมินผลของการท�ำงาน
ของครูและผู้บริหารโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนส่วนใหญ่ มากกว่าการประกวดแข่งขันระดับชาติ
โดยควรใช้วธิ ปี ระเมินว่าครูสามารถท�ำให้นกั เรียนของตนทัง้ โรงเรียนหรือทัง้ ชัน้ สอบได้คะแนนเฉลีย่ สูงขึน้
หรือท�ำให้นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำเป็นสัดส่วนสูงขึ้นกว่าปีก่อนหรือไม่ อย่างไร แทนที่จะเน้นแต่
การสร้ า งนั ก เรี ย นเก่ ง ส่ ว นน้ อ ยไปแข่ ง ขั น กั น ว่ า นั ก เรี ย นโรงเรี ย นจะชนะการแข่ ง ขั น หรื อ สอบเข้ า
มหาวิทยาลัยรัฐได้มาก เปลีย่ นแปลงวิธกี ารประเมินความดีความชอบครู อาจารย์ ตามสายบังคับบัญชา
ในระบบราชการรวมศูนย์ การสอบ และการส่งผลงานเขียนขอวิทยฐานะแบบเก่าเป็นการตัง้ คณะกรรมการ
(ที่มีคุณภาพ/เป็นธรรม) ติดตามและประเมินผลการท�ำงานครู โดยเน้นความตั้งใจในการพัฒนาตนเอง/
ท�ำงานและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของลูกศิษย์ ปฏิรูประบบการบริหารบุคลากร ครูมีเส้นทาง
ความก้าวหน้าในการเป็นผู้สอน ผู้วิจัย และช่วยฝึกอบรมครูรุ่นเยาว์กว่าได้ โดยไม่ต้องแข่งกันเพื่อเป็น
ผู้บริหารทางเดียว
		การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผล ปฏิรูปหลักสูตรให้เน้นผลลัพธ์หรือ
สมรรถนะเพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับโลกยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่ต้องพึ่งพาความรู้
ใหม่ ๆ เช่น การอยากรู้อยากเห็น รักการอ่าน การเรียนรู้ เรียนด้วยตนเองเป็น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
เป็น มีความคิดริเริม่ มีความเป็นผูร้ บั ผิดชอบ มีความยืดหยุน่ และความสามารถในการปรับตัว มีความรู/้
ทักษะพื้นฐานที่ใช้งานได้ในโลกจริง มีศึกษานิเทศก์ ครู ผู้ช�ำนาญการ คอยติดตามสนับสนุนฝึกอบรมให้
ครูอาจารย์เข้าใจ มีความรู้ ทักษะ ที่สามารถท�ำตามหลักสูตรที่ปฏิรูปแล้วให้ได้ผลจริง รวมทั้งการปฏิรูป
วิธีการเรียนการสอน และการประเมินผลผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้และ
แก้ปัญหา  ท�ำโครงการ ลงมือปฏิบัติเป็น อย่างสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ และโลกการท�ำงานยุคใหม่
		ปฏิรปู ระบบการบริหารและการแก้ปญ
ั หาเชิงประเด็นทีส่ ำ� คัญ ปฏิรปู ระบบบริหารแบบลดอ�ำนาจ
บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการจากการบริหารการศึกษาเองมาเป็นผูก้ ำ� กับประสานงานและสนับสนุน
กระจายอ�ำนาจและความรับผิดชอบให้กบั สภาการศึกษาและสมัชชาการศึกษาระดับจังหวัดตามแนวทาง
ส่งเสริมให้จังหวัดจัดการศึกษาด้วยตนเองร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา องค์การบริหารท้องถิ่น ชุมชน
สถานศึกษาเพิม่ ขึน้ พัฒนาระบบก�ำกับตรวจสอบดูแลและร่วมมือกันท�ำงานโดยภาคี 4 ฝ่าย คือ หน่วยงาน
การจัดการศึกษา ครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ/ประชาชนและองค์กรท้องถิ่น เพื่อร่วมมือกัน
ปฏิรปู และสถานศึกษาในจังหวัดเขตการศึกษา ให้สามารถบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการเรียนการสอน
การวัดผลแนวใหม่ ผลิตพลเมืองที่มีความรู้ ทักษะที่พร้อมใช้งานในโลกยุคดิจิทัลที่การท�ำงานต้องพึ่ง
ความรู้ใหม่และมีการแข่งขันสูงขึ้นได้
การปฏิ รู ป เชิ ง ประเด็ น ที่ ส� ำ คั ญ เช่ น การปฏิ รู ป เรื่ อ งการเลี้ ย งดู เ ด็ ก และการศึ ก ษาปฐมวั ย
การส่งเสริมการรักการอ่านและการใช้ภาษาไทยได้ดี ปฏิรูปโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางให้มี
คุณภาพสูงขึน้ แก้ปญ
ั หานักเรียนไม่ได้เรียนและออกกลางคันทีม่ หี ลายสาเหตุ ส่วนใหญ่มาจากความยากจน
อย่างถึงรากเหง้าของปัญหาและอย่างเป็นระบบครบวงจร ปฏิรูปการศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ให้นา่ สนใจเรียนและผูส้ ำ� เร็จการศึกษามีความรู/้ ทักษะทีม่ คี ณ
ุ ภาพขึน้ ออกไปได้งานทีด่ เี พิม่ ขึน้

ปฏิรปู อุดมศึกษาและการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สนองตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างเป็นธรรมและยัง่ ยืน
เพิม่ ขึน้ ปฏิรปู การศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษาต่อเนือ่ ง ให้ประชาชนส่วนใหญ่มคี วามรู้ ทักษะ ทีใ่ ช้งานได้
ในโลกยุคที่เทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
5. บทเรียนการปฏิรปู การศึกษาของประเทศอืน่ ประเทศและเขตเศรษฐกิจทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
ในการปฏิรปู การศึกษา เช่น ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เซีย่ งไฮ้ ฮ่องกง ผูน้ ำ� และประชาชนเข้าใจและ
สนใจว่าการศึกษาหรือการพัฒนามนุษย์เป็นเรื่องส�ำคัญที่สุด มีโครงสร้างระบบการบริหารแบบกระจาย
อ�ำนาจงบประมาณ ความรับผิดชอบไปทีจ่ งั หวัด เขตการศึกษาหรือสถานศึกษาโดยตรงและมีการพัฒนา
ผูบ้ ริหาร ครูอาจารย์ ให้มคี วามรู้ ความสามารถสูง สามารถออกแบบหลักสูตรจัดการเรียนการสอนสอดคล้อง
กับการพัฒนาผู้เรียนเพื่อโลกการท�ำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบประเมินผลและการติดตาม
ช่วยเหลือพัฒนาทั้งสถานศึกษาและครูอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ท�ำให้สถาบันการศึกษา
ทั่วประเทศพัฒนาการศึกษาได้มีคุณภาพไม่แตกต่างกันนัก และมีระบบบริหารที่คล่องตัว สามารถ
ใช้งบประมาณและก�ำลังคนไปช่วยเหลือพัฒนาสถาบันการศึกษาและนักเรียนทีอ่ อ่ นแอกว่าได้อย่างจริงจัง
		6. ความรู้/ทักษะส�ำหรับโลกยุคดิจิทัล ความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดในด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ทีน่ ยิ มเรียกรวม ๆ ว่า เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ท�ำให้การผลิตและการบริหารจัดการเศรษฐกิจเปลีย่ นไป
อย่างขนานใหญ่ สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผลิตและ
กระจายสินค้า/บริการได้เร็วขึ้น มากขึ้น ต้นทุนต�่ำลง ปัญญาประดิษฐ์ท�ำงานหลายอย่างแทนแรงงาน
มนุษย์ได้ ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรมแบบเก่าลดลง เน้นการใช้แรงงานทีม่ คี วามรู้
ทักษะ แบบคิดวิเคราะห์เป็น มีจนิ ตนาการ และเรียนรูอ้ ะไรใหม่ ๆ ได้ดี ปรับตัวได้เก่ง เพิม่ ขึน้ การจัดการ
ศึกษาของไทยต้องเปลี่ยนแปลงปฏิรูปอย่างขนานใหญ่ เพื่อพัฒนาพลเมืองที่มีความรู้/ทักษะท�ำงานกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลได้ ฉลาด รับผิดชอบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้เป็น มีความสามารถในการ
ท�ำงาน แก้ไขปัญหา และแข่งขันทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น ประเทศที่ไม่สามารถปฏิรูปการจัดการศึกษา
ของตนให้ก้าวตามทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ จะถูกทอดทิ้งให้ล้าหลังตกต�่ำลง ประชากรจะตกงานและ
ยากจนเพิ่มขึ้น
ไทยจ�ำเป็นต้องปฏิรปู การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมแรงงาน ในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม
ทั้งระบบอย่างเข้าใจสภาพปัญหา ตระหนักถึงทรัพยากร ศักยภาพและความถนัดของประชากร รวมทั้ง
เลือกเป้าหมาย/แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ทีเ่ น้นประสิทธิภาพเพือ่ ส่วนรวม กระจายผลการพัฒนา
อย่างสมดุล เป็นธรรม ลดการท�ำลาย และอนุรักษฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มากกว่า
การเน้นการเพิ่มความเจริญเติบโตทางวัตถุ ที่สร้างความเหลื่อมล�้ำต�่ำสูงและปัญหาอื่นตามมามากมาย
อย่างที่เป็นอยู่
		7. การปฏิรปู เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเพือ่ สนับสนุนการปฏิรปู การศึกษาให้ได้ผล การปฏิรปู
ทางการเมืองและสังคมในแนวทางกระจายทรัพย์สิน รายได้ ความรู้ อ�ำนาจต่อรองไปสู่ประชาชน
ทั้งประเทศอย่างทั่วถึง เป็นธรรม เป็นแนวทางส�ำคัญที่จะช่วยให้การปฏิรูประบบการจัดการศึกษา
ในเชิงคุณภาพเป็นจริงขึ้นได้ การช่วยให้ประชาชนมีความรู้ จิตส�ำนึก อ�ำนาจต่อรองเพิ่มขึ้นเป็นเงื่อนไข
ส�ำคัญในการผลักดันการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� เพือ่ ให้ได้ผนู้ ำ� ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ กล้าหาญทางความรู้ และจริยธรรม

ทีจ่ ะผ่าตัดเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ เช่น เปลีย่ นระบบราชการแบบรวมศูนย์ ระบบอ�ำนาจนิยม ชนชัน้ น�ำนิยม
เป็นการบริหารแบบกระจายอ�ำนาจทรัพยากรและความรับผิดชอบไปสู่ท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา
ทีค่ วรส่งเสริมให้มภี าคีหลายฝ่าย ทัง้ ครูอาจารย์และภาคประชาชนร่วมรับผิดชอบ สถาบันการศึกษาทีไ่ ด้รบั
การปฏิรูปในแนวราบ ควรมีเป้าหมายในการผลิตพลเมืองที่มีความรู้/ทักษะ อุปนิสัย ความคิด ค่านิยม
สนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทั้งในท้องถิ่นและระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นธรรมและยั่งยืนเพิ่มขึ้น
		8. สรุป/ภาพรวมการปฏิรปู การศึกษาไทยทีค่ วรเป็น การปฏิรปู ศึกษาควรจะมีเป้าหมายทีก่ ว้างไกล
มากกว่าการสร้างมนุษย์ทางเศรษฐกิจทีม่ งุ่ แข่งขันหาเงินและบริโภค นัน่ ก็คอื ควรพัฒนามนุษย์ทสี่ มบูรณ์
มีทั้งความรู้/ทักษะที่สามารถใช้ในการท�ำมาหากิน เลี้ยงตัวเองและครอบครัว และความฉลาด/ทักษะ
ด้านอารมณ์และสังคม หรือการใช้ชวี ติ ทีส่ มั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ ได้อย่างมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี เข้าใจ เห็นใจ เอือ้ อาทร
ต่อผูอ้ นื่ มีความสุขความพอใจในชีวติ และการงาน รูส้ กึ ว่าชีวติ มีความหมาย รูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของสังคม
เป้าหมายนี้คือแนวทางพัฒนามนุษย์ที่ส�ำคัญที่สุด ที่จะท�ำให้มนุษย์เราเรียนรู้ได้ดีขึ้น และรู้สึก
อยากท�ำดีต่อผู้อื่น หรือต่อสังคมอย่างเข้าใจถึงสัจธรรมของชีวิตและโลก ตระหนักถึงความจ�ำเป็นของ
การร่วมมือกันเพือ่ ประโยชน์ของคนทัง้ สังคม  ช่วยกันแก้ไขและพัฒนาสังคมทีเ่ น้นความสันติสขุ ความสมดุล
เป็นธรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในแนวทางอนุรักษ์ระบบนิเวศได้อย่างยั่งยืน
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บทที่ 1

สภาวะเศรษฐกิจสังคมของไทย ปี 2561/2562
บทแรกนีค้ อื การสรุปเรือ่ งสภาวะการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของไทย ในรอบ
1 ปีครึง่ ทีผ่ า่ นมา ทีเ่ ริม่ จากบทนีแ้ ละเสนอรายละเอียดมากพอสมควร โดยเฉพาะเรือ่ งปัญหาทางเศรษฐกิจ
และสังคม เพราะต้องการให้ผอู้ า่ นเห็นภาพกว้างว่าสภาวะการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมนัน้
มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างส�ำคัญ ในขณะที่การบริหารจัดการศึกษาในแนวทางใด
แนวทางหนึ่งก็มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมด้วยเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองแบบมีการรวมศูนย์ผูกขาดอ�ำนาจ/ความมั่งคั่ง
อยู่ในหมู่ชนชั้นสูงส่วนน้อย และนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม
ค่อนข้างสุดโต่งของไทย ท�ำให้เกิดการกระจายทรัพย์สินและรายได้ไปสู่ประชาชนอย่างไม่เป็นธรรม
คนส่วนใหญ่มที รัพย์สนิ และรายได้ตำ 
�่ และได้รบั การศึกษาอย่างไม่ทวั่ ถึงและ/หรือได้เรียนในสถานศึกษา
อ� ำ เภอรอบนอกที่ มี คุ ณ ภาพต�่ ำ กว่ า โรงเรี ย นที่ มี ชื่ อ เสี ย งในเมื อ งใหญ่ ไ ปด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษา
เน้นการบรรยายแบบให้ท่องจ�ำไปสอบ และใครแพ้ถูกคัดออก ผลิตคนที่มีความรู้ ทักษะจ�ำนวนหนึ่ง
ไปท�ำงานรับใช้ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมให้เจริญเติบโตได้ในระดับหนึ่ง แต่การจัดการศึกษาของไทย
ยังไม่สามารถสร้างพลเมืองส่วนใหญ่ให้รู้จักคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีวุฒิภาวะและ
ความรับผิดชอบสูงได้ดพี อทีจ่ ะหาทางออกแบบสันติวธิ ภี ายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ กฎหมาย เช่น การยุบสภา
เลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแบบเสรีประชาธิปไตย เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่มีการพัฒนาทางการเมืองแบบรัฐสภาไปอย่างมั่นคงต่อเนื่องมากกว่าไทย
ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการขาดสิทธิและความเสมอภาคทางโอกาส
และสภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องเด็กและเยาวชนจากครอบครัวยากจนมีผลกระทบต่อเรือ่ งการจัดการศึกษา
มากด้วยเช่นกัน เช่น เด็กจากครอบครัวยากจนมีความเครียด ความกังวลมากกว่า มีสมาธิ ความเอาใจใส่
เงื่อนไขสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปในการเรียนหนังสือได้ดีน้อยกว่าเด็กจากครอบครัวที่ร�่ำรวย1
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สภาวะการศึกษาไทย 2561/2562
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล

1.1 สภาวะทางการเมืองและการบริหารราชการ

ในช่วง 5 ปี ของรัฐบาลที่น�ำโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีการเปลี่ยนแปลง
คณะรัฐมนตรี เช่น รัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ศึกษาธิการ และรัฐมนตรีอื่น ๆ บ้าง นโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล คสช. เน้นการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ
เพือ่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามแนวทุนนิยมอุตสาหกรรมเหมือนกับรัฐบาลชุดก่อน ๆ มีการลงทุน
ในโครงการใหญ่ ๆ เช่น การคมนาคม ท่าเรือ โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อการคมนาคม การค้า และ
เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจเสรีพิเศษในภาคตะวันออก ภาคกลาง และตามแนวชายแดนหลายจังหวัด
การด�ำเนินนโยบายเรื่องการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา
อุตสาหกรรมการค้า การขนส่ง ฯลฯ โดยใช้เทคโนโลยีทนั สมัย และมีการจัดตัง้ กระทรวงใหม่ชอื่ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มีโครงการประชารัฐเพื่อกระจายทั้งเงินกู้และเงินให้เปล่าช่วยเหลือคนมีรายได้ต�่ำ  และโครงการ
กระตุ้นลดหย่อนภาษีให้ประชาชน เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย การหมุนเวียนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
มีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนการผลิต การค้า ของภาคธุรกิจเอกชนหลายเรื่อง มีการร่าง
แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 2561-2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2561)
และข้อเสนอเรือ่ งการปฏิรปู ประเทศ จากคณะกรรมาธิการหลายชุด ส่วนใหญ่คอื เอกสารทีม่ เี ป้าหมายของ
สิ่งที่ผู้เขียนแผนและข้อเสนอเหล่านี้ตั้งเป้าไว้ และคาดว่ารัฐบาลควรจะพัฒนาเรื่องต่าง ๆ อย่างกว้าง ๆ
การเมืองและการบริหารราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาทีส่ ำ� คัญ คือมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
อิสระเพือ่ การปฏิรปู การศึกษา (กอปศ.) ทีม่ ศี าสตราจารย์กติ ติคณ
ุ จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธาน และมี
คณะกรรมการ 33 คน คณะกรรมการชุดนี้ได้วิจัยและเสนอแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ให้รัฐบาลในเดือนพฤษภาคม 2562 (ดูในบทที่ 2)
		การตราพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยและกฎหมายการศึกษาอื่น ๆ จัดตั้งกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งโอนงานมาจากส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน (สสค.) กองทุนนีท้ ำ� วิจยั คัดกรองและให้เงินอุดหนุนเด็กยากจนพิเศษในปี 2561 ปีละ
1,600 บาท ราว 5 แสนคน
มีการร่างพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ โดย กอปศ. และผ่านกฤษฎีกาแล้ว แต่คณะรัฐมนตรี
คสช. มีมติไม่ออกเป็นพระราชก�ำหนด เสนอให้เก็บร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนีไ้ ว้รอสภาผูแ้ ทนราษฎร หลังจาก
การเลือกตั้งทั่วไป เป็นผู้พิจารณา ในปี 2562 มีการจัดตั้งกระทรวงใหม่ชื่อว่า “กระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม” โดยเป็นการควบรวมส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้ากับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย 2 แห่ง เข้าด้วยกัน
มีการจัดตัง้ รัฐบาลทีม่ าจากพรรคการเมือง 19 พรรค หลังจากการเลือกตัง้ ราว 4 เดือน คือในเดือน
กรกฎาคม 2562 การจัดตั้งรัฐบาลที่พรรคสนับสนุนมีเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มากกว่าพรรค
ฝ่ายค้านเพียงเล็กน้อย ท�ำให้นักวิเคราะห์การเมืองส่วนใหญ่คาดว่าการเมืองไทยในช่วงครึ่งหลังปี 2562
อาจจะไม่มีเสถียรภาพมากนัก
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1.2 สภาวะทางเศรษฐกิจ
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ในแง่เศรษฐกิจมหภาค (การผลิตและการบริโภคของคนทัง้ ประเทศ) เศรษฐกิจไทยในรอบปี 2561
มีการขยายตัวร้อยละ 4.1 เป็นอัตราเพิม่ ทีส่ งู สุดในรอบ 6 ปี ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนและการผลิตของ
ภาคเอกชนทัง้ ในสาขาอุตสาหกรรม การค้า โรงแรม ภัตตาคาร คมนาคม การส่งออก รายได้จากการท่องเทีย่ ว
การลงทุนและการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการและการใช้จ่ายของภาครัฐ ในขณะที่สาขาเกษตรและ
ก่อสร้างอยู่ในภาวะชะลอตัว2
ในปี 2562 คาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวในอัตราลดลงจากปี 2561 เล็กน้อย เนื่องจาก
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวแบบชะลอลง มีปญ
ั หาเรือ่ งนโยบายการค้าระหว่างประเทศแบบชาตินยิ ม
ของสหรัฐฯ และการตอบโต้ของประเทศคูค่ า้ ทีส่ ำ� คัญ เช่น จีน ความไม่แน่นอนของข้อสรุปการออกจาก
สมาชิกสหภาพยุโรป ของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ความเสี่ยงจากการกระทบกระทั่งเรื่องเขตแดน
ทรัพยากร และปัญหาความขัดแย้งระหว่างบางประเทศในบางอาณาบริเวณ3
เศรษฐกิจไทยนั้นเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศเป็นสัดส่วนสูง
จึงเปราะบางที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจโลกที่มีความขัดแย้งกันสูง
ทัง้ ครึง่ หลังปี 2562 ก็จะเป็นการบริหารโดยรัฐบาลผสมจากหลายพรรค มีฝา่ ยค้าน ประชาชนเรียกร้องสิทธิ
และผลประโยชน์ตา่ ง ๆ เพิม่ ขึน้ พรรคการเมืองซึง่ เป็นกลุม่ อ�ำนาจผลประโยชน์ทตี่ า่ งกัน และหลายพรรค
ได้โฆษณานโยบายทีจ่ ะกระจายงบประมาณสวัสดิการ เพิม่ ค่าแรง ปฏิรปู ด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนเพิม่ ขึน้
จึงอาจมีผลกระทบต่อเรื่องเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลัง 2562 ทั้งทางบวกและทางลบด้วยเช่นกัน
ในช่วงปี 2561 เสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและการเงินของไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อัตราเงินเฟ้อต�่ำ 
(อยูร่ ะดับ 1%) การว่างงานค่อนข้างต�ำ 
่ (ราว 1.1%) แต่มปี ญ
ั หาด้านการกระจายทรัพย์สนิ และรายได้ไปสู่
ประชาชนกลุม่ ต่าง ๆ ทีไ่ ม่เป็นธรรมสูง เศรษฐกิจโดยรวมทีเ่ ติบโตปีละ 4.1% ในปี 2561 นัน้ ความมัง่ คัง่
อยูท่ คี่ นรวย คนชัน้ กลาง ซึง่ เป็นคนส่วนน้อย ขณะทีป่ ระชาชนส่วนใหญ่ รายได้ตำ�่ และหนีส้ นิ ของครัวเรือน
เพิ่มขึ้น ท�ำให้มีค่าใช้จ่ายเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น ค่าครองชีพสินค้าส�ำคัญ ๆ ที่ประชาชนซื้อหาได้
ในตลาดจริง ๆ ก็มักสูงมากกว่าสถิติดัชนีราคาผู้บริโภค/อัตราเงินเฟ้ออย่างเป็นทางการ
การจะเข้ า ใจภาพที่ แ ท้ จ ริ ง ของเศรษฐกิ จ ไทย จึ ง ต้ อ งมองให้ ก ว้ า งกว่ า แค่ ส ถิ ติ ก ารเติ บ โต
ของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม คือควรจะมองจากสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล�้ำ
ในสังคมไทยด้วย ข้อมูลจากบทความเรือ่ ง “ความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคมไทย” โดยส�ำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ออกมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 25624 ช่วยให้เราเข้าใจสภาพเศรษฐกิจไทย
ได้ชัดเจนขึ้น
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ส�ำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภาวะเศรษฐกิจไทย
ไตรมาสที่ 4 ทั้งปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 www.nesdb.go.th
ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2561 www.bot.or.th
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บทความเรือ่ ง “ความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคมไทย” ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่ 4 และ
ภาพรวม ปี 2561, 1 มีนาคม 2562 www.nesdb.go.th

สภาวะการศึกษาไทย 2561/2562
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การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล

สินทรัพย์ทางการเงินและการถือครองที่ดิน กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนร�่ำรวยจ�ำนวนน้อยมาก
ในปี 2561 บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของประชาชนที่มีวงเงิน 10 ล้านบาทขึ้นไป มี 111,517
บัญชี คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของจ�ำนวนบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด 84.11 ล้านบัญชี แต่คนที่
รวยที่สุดราว 1 แสนคนนี้ มีวงเงินฝากสูงถึงร้อยละ 52.8 ของเงินฝากธนาคารทั้งหมด บัญชีเงินฝาก
ประชาชนส่วนใหญ่ 74 ล้านบัญชีนั้น แต่ละบัญชีมีเงินฝากต�่ำกว่า 5 หมื่นบาท5
การศึกษาเรื่องการถือครองที่ดิน โดย ดร.ดวงมณี เลาหกุล (2556) พบว่าในปี 2555 คนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสูงสุดร้อยละ 10 แรก ถือครองที่ดินรวม 97.86 ล้านไร่ เป็นสัดส่วนร้อยละ 61.5
ของทีด่ นิ ทีม่ กี ารถือครองทัง้ หมด ขณะทีค่ นทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจต�ำ่ สุดร้อยละ 10 สุดท้ายถือครองทีด่ นิ
รวมกัน 68,330 ไร่ เป็นสัดส่วนการถือครองที่ดินร้อยละ 0.1 ของที่ดินทั้งหมด กลุ่มคนที่รวยที่สุด
ถือครองที่ดินแตกต่างจากกลุ่มคนที่จนที่สุดถึง 853.6 เท่า
ครัวเรือนที่มีรายได้ต�่ำที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่ให้กู้ได้ มีภาระหนี้สินคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้
ของพวกเขาสูงกว่าครัวเรือนที่มีรายได้สูงถึง 2 เท่า ส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมเพื่อท�ำการเกษตร รองลงมา
เป็นการกู้เพื่อการอุปโภคบริโภค
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและบริการสาธารณสุข คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในหมู่
ประชาชนไทย ยังมีความเหลือ่ มล�ำ้ ทัง้ ในมิตพิ นื้ ทีแ่ ละรายได้ กลุม่ เด็กจากครัวเรือนทีม่ รี ายได้สงู และอยูใ่ น
เขตเทศบาลเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาได้สูงกว่ากลุ่มเด็กจากครัวเรือน
ที่มีรายได้ต�่ำและอยู่นอกเขตเทศบาล ในเรื่องสาธารณสุข กรุงเทพฯ มีบุคลากรทางการแพทย์ดูแล
ประชาชนได้ทั่วถึงกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายเท่ามาก
		รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2561 โดยฝ่ายวิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึง
ปัญหาเศรษฐกิจไทยไว้บางส่วน เช่น ต้องติดตามประเด็นของทักษะแรงงานที่ไม่ตรงกับความต้องการ
ของผูป้ ระกอบการ และแนวโน้มการน�ำเครือ่ งจักรมาใช้ทดแทนแรงงานต่อไป เสถียรภาพของกลุม่ ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยังคงเปราะบาง เป็นผลมาจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง อาทิ ภาคการค้า
ที่ได้รับผลกระทบจากการเข้ามาแข่งขันของธุรกิจ E-commerce (การค้าขายผ่านอินเทอร์เน็ต)
ความเปราะบางในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มาจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น6
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง” โดย นายวีรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) วันที่ 6 มีนาคม 25627 ช่วยให้เข้าใจสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ของไทยได้ดีขึ้น จึงขอสรุปใจความส�ำคัญมาน�ำเสนอในที่นี้
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ส�ำนักข่าวอิศรา www.isranews.org 6 ธันวาคม 2561 30 ปี ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ “กอบศักดิ”์ ชีไ้ ม่แก้ความเหลือ่ มล�ำ 
้ คนจนไร้เงินออม
เข้าไม่ถึงความมั่งคั่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2561
ปาฐกถาพิเศษ ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย หัวข้อ “เศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลีย่ นแปลง” 5 มีนาคม 2562 ค้นได้จากเว็บไซต์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th
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ปาฐกถากล่าวว่า แม้วา่ เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยจะมีความเข้มแข็ง การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
ทีร่ ะดับ 4% สอดคล้องกับศักยภาพ แต่ภมู ติ า้ นทานด้านการคลังอาจยังต�ำ่ กว่าทีค่ ดิ การใช้จา่ ยของภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ ผลิตภาพในระดับต�่ำ  อาจจะมีจ�ำนวนมากขึ้นในอนาคต จากแนวโน้มการด�ำเนิน
นโยบายประชานิยมที่หวังผลทางการเมืองในช่วงสั้น ๆ อาจจะท�ำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจมหภาค
ตามมาในอนาคตได้
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยเติบโตลดลงจากทศวรรษก่อนหน้านี้จากเฉลี่ย 4.8% ต่อปี
เหลือเพียง 3.8% ต่อปี และต้องเผชิญกับข้อจ�ำกัดหลายด้าน โดยเฉพาะข้อจ�ำกัดจากโครงสร้างประชากร
ทีค่ นวัยท�ำงานลดลง คนสูงอายุมสี ดั ส่วนเพิม่ ขึน้ เพราะคนอายุยนื ขึน้ การจ้างงานของไทยทีห่ ดตัวลง ทัง้ ยัง
มีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฉุดรั้งศักยภาพของเศรษฐกิจไทยไว้อย่างน้อย 3 เรื่อง คือ
		1. ผลิตภาพ (ประสิทธิภาพการผลิตของไทย) ทรงตัวในระดับต�ำ่ โดยสาเหตุเชิงโครงสร้างอย่างน้อย
4 เรือ่ ง คือ 1) แรงงานจ�ำนวนมากมีผลิตภาพต�ำ 
่ (โดยเฉพาะภาคเกษตรและภาครัฐ) ขาดการพัฒนาและ
ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่ภาคการผลิตที่มีผลิตภาพที่สูงขึ้นได้สะดวก 2) แรงงานไทยมีทักษะไม่ตรงกับ
ความต้องการของตลาด (Labor mismatch) เนื่องจากระบบการศึกษาไทยที่ไม่สามารถผลิตแรงงาน
ออกมาตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจได้ 3) การลงทุนที่แท้จริงของทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่ใน
ระดับต�ำ่ กว่าทศวรรษก่อน การลงทุนภาคเอกชนในภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพือ่ ทดแทน
เครื่องจักรเก่าที่เสื่อมลงไป ไม่ได้สร้างผลิตภาพเพิ่มขึ้นมากนัก 4) ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญกับ
ความยากล�ำบากในการด�ำเนินธุรกิจจากกฎระเบียบข้อบังคับของทางการที่มีจ�ำนวนมากและล้าสมัย
ในอนาคต คนไทยในวัยท�ำงานจะมีจำ� นวนลดลง ในขณะทีผ่ สู้ งู อายุมจี ำ� นวนเพิม่ ขึน้ เพราะฉะนัน้
ทางเดียวที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้ คือต้องเร่งพัฒนาผลิตภาพในทุกภาคของระบบ
เศรษฐกิจไทยเพื่อให้คนไทยเก่งขึ้น มีคุณภาพสูงขึ้น และสร้างรายได้ได้เพิ่มขึ้น
		2. ความเหลื่อมล�้ำของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนที่มีรายได้สูง
มี สิ น ทรั พ ย์ สู ง โดยเฉพาะเจ้ า ของทุ น ขนาดใหญ่ ส่ ว นหนึ่ ง มาจากภาครั ฐ ขาดประสิ ท ธิ ภ าพและ
ความสามารถทีจ่ ะท�ำหน้าทีจ่ ดั สรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งโครงสร้างภาษี
โครงสร้างการใช้จา่ ยภาครัฐ หรือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ทัง้ ยังมีความเหลือ่ มล�ำ้ ต�ำ่ สูงทัง้ ใน
ภาคอุตสาหกรรมด้วยกันเองและระหว่างครัวเรือน ผลิตภาพของโรงงานระดับหัวแถวสูงกว่าโรงงานระดับ
ปลายแถวมาก ท�ำให้กำ� ไร โอกาสขยายตัว และการจ่ายค่าตอบแทนคนงานแตกต่างกัน ครัวเรือนของไทย
มีความเหลื่อมล�้ำด้านทรัพย์สินมากที่สุดในอาเซียน และอยู่ในล�ำดับที่ 97 จาก 106 ประเทศทั่วโลก
(สถิติจาก World Economic Forum-WEF)
		3. ภูมิต้านทานของเศรษฐกิจไทย ในระดับมหภาคค่อนข้างดี แต่ในระดับครัวเรือนนั้นถือว่า
ยังเปราะบางมาก จากปัญหาหนีค้ รัวเรือนทีไ่ ด้เพิม่ ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2554 เป็นต้นมา ปัจจุบนั ระดับหนีค้ รัวเรือน
ต่อ GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) อยู่ที่ 77.8% ซึ่งถือว่าสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้
ใกล้เคียงกับไทย อีกทัง้ ยังมีสดั ส่วนหนีเ้ สียในระดับสูง ยอดหนีข้ องคนไทยจ�ำนวนมากไม่ได้ลดลงแม้วา่ จะ
มีอายุถงึ วัยใกล้เกษียณ คนส่วนใหญ่จะแก่กอ่ นรวย นอกจากนีค้ นไทยยังไม่มแี ผนการออมอย่างเป็นรูปธรรม
ซึง่ หากภาคครัวเรือนไม่สามารถพึง่ พาการออมของตัวเองได้ สุดท้ายจะกลายเป็นภาระค่าใช้จา่ ยของภาครัฐ
ในด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ
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รวมทั้งภาครัฐยังจะมีภาระด้านประกันสังคม รายจ่ายประจ�ำที่ต้องเพิ่มขึ้นจากการขยายบทบาท
หน้าทีข่ องหน่วยงานราชการอีกมาก มีภาระเงินอุดหนุนส�ำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ รวมไปถึงแนว
โน้มการด�ำเนินนโยบายประชานิยมที่หวังผลทางการเมืองในช่วงสั้น ๆ รัฐบาลจะต้องท�ำงบประมาณ
แบบขาดดุล (รายจ่ายสูงกว่ารายรับ-รัฐบาลต้องเป็นหนี้) ต่อเนื่องไปอีกประมาณ 12 ปี จึงจะเริ่มมี
งบประมาณสมดุลได้
ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่ก�ำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ไทยต้องปฏิรูป
เชิงโครงสร้างอย่างจริงจังและรอบด้าน นั่นก็คือ 1) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�ำให้
การแข่งขันจากทั่วโลกรุนแรงขึ้น และจะมีผลกระทบต่อทั้งเกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการ
อย่างรุนแรง 2) การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ (Climate change) จากภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิด
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติบอ่ ยครัง้ ขึน้ กระทบต่อภาคเกษตรและอืน่ ๆ 3) ความขัดแย้งระหว่างขัว้ มหาอ�ำนาจ
ระหว่างประเทศและภายในประเทศต่าง ๆ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน และราคา
พลังงานทั่วโลก และกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก
ปาฐกถาของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสรุปว่า ไทยควรต้องเตรียมความพร้อมอย่างน้อย
3 เรือ่ ง คือ 1) ส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้าด้วยคุณภาพและผลิตภาพเป็นหลัก
โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมและ SMEs มากกว่าเน้นการเติบโตเชิงปริมาณ 2) เร่งยกระดับคุณภาพ
ของแรงงานไทย 38 ล้านคน ในขณะนี้ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 3) การปฏิรูปการท�ำงาน
ภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ�ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ท�ำให้ทรัพยากรทั้งทุน คน ที่ดินสามารถเคลื่อนย้ายออกจากภาคเศรษฐกิจที่มีผลิตภาพต�่ำไปสู่ภาคที่มี
ผลิตภาพสูงกว่าเพื่อเพิ่มผลิตภาพโดยรวม

1.3 สภาวะทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

		รายงานภาวะทางสังคม ปี 2561 โดยส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ8
มีประเด็นส�ำคัญ คือ
		การจ้างงาน ในปี 2561 เพิ่มจากปี 2560 เล็กน้อย ทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร อัตรา
การว่างงานเท่ากับร้อยละ 1.1 มีผวู้ า่ งงานราว 4 แสนคน (ส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับอุดมศึกษา รองลงมา
คือ วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ) ค่าจ้างแรงงานภาคเอกชนเฉลี่ยทั้งปี
12,292 บาทต่อเดือน เมือ่ ปรับลดลงด้วยอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 1.1 ค่าจ้างแท้จริงภาคเอกชนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
1.2 ขณะทีผ่ ลิตภาพ (ประสิทธิภาพการท�ำงาน) แรงงานนอกภาคเกษตรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.0 ค่าจ้างแรงงาน
ภาคเกษตรลดลงร้อยละ 0.7 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทีต่ รงกับความต้องการของการจ้างงานยังเป็น
ปัญหาทัง้ แรงงานใช้ทกั ษะและกึง่ ทักษะ รวมทัง้ แรงงานทีจ่ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี และ
สูงกว่า ที่มีความรู้ ทักษะไม่ตรงกับตลาดแรงงาน
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แรงงานที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมในปี 2501 มี 15.99 ล้านคน เพิ่มจากปี 2560 แต่ถ้าเทียบกับ
แรงงานทัง้ หมด 38.4 ล้านคน แรงงานนอกระบบก็ยงั สูงกว่าแรงงานทีอ่ ยูใ่ นระบบประกันสังคม (แบบใด
แบบหนึ่งรวม 3 แบบ) แรงงานไทยราว 22.5 ล้านคน ที่อยู่นอกระบบประกันสังคมมีหลักประกัน
ด้านสวัสดิการทางสังคมต�่ำ  และจะเป็นปัญหาส�ำหรับผู้สูงอายุ ที่มีแนวโน้มจะมีสัดส่วนต่อประชากร
โดยรวมเพิ่มขึ้นตามล�ำดับ
		ภาระหนี้สินครัวเรือน (ซึ่งน่าจะรวมทั้งหนี้ครูด้วย) สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 12.8 ล้านล้านบาท คิดเป็น
78.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) เป็นสัดส่วนทีค่ ่อนข้างสูง กลุม่ ทีน่ า่ ห่วงคือผูม้ ีรายได้
ต�ำ่ กว่าเดือนละ 8,000 บาทลงมา มีภาระหนีก้ ว่า 50% ของรายได้ ขณะทีก่ ลุม่ ผูม้ รี ายได้ตำ�่ กว่าเดือนละ
15,000 บาท มีภาระหนี้ต่อรายได้เกิน 30% ของคนในกลุ่มนี9้ หนี้ส�ำหรับคนมีรายได้สูงและปานกลาง
คือ หนีเ้ รือ่ งผ่อนส่งบ้าน รถยนต์ การลงทุน และการอุปโภค นีย่ งั ไม่ได้นบั รวมหนีน้ อกระบบอีกจ�ำนวนมาก
หนีส้ ำ� หรับคนมีรายได้ตำ�่ มักเป็นเรือ่ งการอุปโภคบริโภคในสัดส่วนสูง เนือ่ งจากการมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้
และคนไทยมีวัฒนธรรมบริโภคนิยมเลียนแบบกัน
ปัญหาด้านสาธารณสุข ผูป้ ว่ ยด้วยโรคเฝ้าระวัง เช่น ไข้หวัด โรคปอดอักเสบ เพิม่ ขึน้ จากปี 2560
เล็กน้อย แต่การเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อ (NCDS) เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง
และเนื้องอก และหลอดเลือดสมองยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ๆ ที่เป็นกลุ่มโรคที่สามารถป้องกันได้
ถ้าประชาชนมีความรู้ในการดูแลตนเอง โรคเหล่านี้ยังส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือโรคอื่นตามมา
ท�ำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ
ในอัตราสูง เทียบกับประเทศในอาเซียนด้วยกัน และต้องสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรคไม่ตดิ ต่อและภาวะ
แทรกซ้อนสูงถึงราว 2 แสนล้านบาทต่อปี
		ปัญหาการดืม่ แอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ ทีท่ ำ� ให้ชวี ติ สัน้ ลงและมีโรคภัยอืน่ ตามมายังคงเป็นปัญหา
ทางสุขภาวะในสังคมไทย แม้ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของคนไทย
ในปี 2561 ลดลงจาก ปี 2560 เล็กน้อย เนือ่ งจากนโยบายภาษีและการรณรงค์ตอ่ ต้านการบริโภค แต่คา่ ใช้จา่ ย
ในการบริโภคแอลกอฮอล์ ปี 2561 ก็ยังอยู่ที่ 139,624 ล้านบาท (ผู้ดื่มราว 16 ล้านคน) ค่าใช้จ่าย
การสูบบุหรี่ 54,738 ล้านบาท (ผู้สูบบุหรี่ 11 ล้านคน) แม้จ�ำนวนผู้ดื่มสุราและสูบบุหรี่ทั้งประเทศจะมี
แนวโน้มลดลงเล็กน้อย แต่ยงั มีปญ
ั หาควรเฝ้าระวังคือในรอบ 3-4 ปีทผี่ า่ นมา เกิดนักสูบ นักดืม่ หน้าใหม่
ในกลุ่มเด็กเยาวชนและกลุ่มผู้หญิงเพิ่มขึ้น เช่น นักสูบหน้าใหม่ในปี 2560 ราว 2 แสนคน เป็นเยาวชน
อายุ 15-19 ปี ถึงร้อยละ 73.7 ปัญหาที่ส�ำคัญคือการสูบบุหรี่ที่นักสูบไทยสูบเฉลี่ย 10 มวนต่อวัน ท�ำให้
คนใกล้ชิดได้รับควันบุหรี่ ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศที่มีฝุ่นละอองจิ๋ว PM 2.5 สูงถึง 220 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ซึง่ อยูใ่ นระดับอันตรายต่อสุขภาพมาก มีคนไทยได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองถึงราว 20 ล้านคน
ในจ�ำนวนนี้ 13 ล้านคน ได้รับทุกวัน
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		ปัญหาคดีอาชญากรรม ปี 2561 มีคดีอาญารับแจ้งความ 4.29 แสนคดี เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 ร้อยละ
20.6 ส่วนใหญ่คือคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ส่วนคดีชีวิตร่างกายและเพศ ลดลงจาก ปี 2560 เล็กน้อย
คดียาเสพติดนัน้ เกีย่ วข้องกับเด็กและเยาวชนมาก ปี 2561 มีการจับกุมผูค้ า้ ยารายย่อยกว่า 3.6 แสนคน
และน�ำผู้ติดสารเสพติดเข้ารับการบ�ำบัด 2.1 แสนคน ยาเสพติดส่วนใหญ่คือยาบ้า รองลงมาคือยาไอซ์
มีการแพร่ระบาดของสารเสพอืน่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ สูงในกลุม่ เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และเชียงใหม่
และยังมีสารเสพติดรูปแบบใหม่ ๆ ด้วย
		ปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางบก ยังคงเป็นปัญหาใหญ่และเพิ่มขึ้นในปี 2561 ถึงร้อยละ 16.1
รวมแล้วราว 1 แสนราย เสียชีวิต 8,163 ราย บาดเจ็บ 6,812 ราย จ�ำนวนผู้เสียชีวิตลดลงจากปี 2560
เล็กน้อย แต่จำ� นวนผูบ้ าดเจ็บเพิม่ ขึน้ ยานพาหนะทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนนมากทีส่ ดุ คือรถจักรยานยนต์
และเด็กเยาวชนอายุ 15-25 ปี เป็นกลุ่มที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์
โดยไม่สวมหมวกกันน็อกมากทีส่ ดุ เปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ๆ ไทยมีอตั ราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ
บนท้องถนนต่อจ�ำนวนประชากรแสนคนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
		เรือ่ งสิทธิผบู้ ริโภค มีการร้องเรียนเรือ่ งมาตรฐานและคุณภาพสินค้าและบริการทีข่ ายผ่านออนไลน์
เพิ่มขึ้น การร้องเรียนเรื่องสินค้าและบริการทั่วไปยังคงมีในหมวดอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่โฆษณาเกินจริง และมีค่าใช้จ่ายสูงส�ำหรับโรงพยาบาลเอกชน ปัญหาส�ำคัญข้อหนึ่งคือแม้จะมี
การร้องเรียนผลักดันให้รัฐบาลห้ามใช้สารเคมีอันตรายส�ำหรับก�ำจัดวัชพืช 3 รายการ คือ พาราควอต
ควอร์ไพริฟอส และโกลโฟเซต
		 สถานการณ์ทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) เสนอรายงานสถานการณ์ทางสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ไตรมาสแรกของปี 2561 ต่อคณะรัฐมนตรี10 มีสาระส�ำคัญพอสรุปได้ดังนี้
		โครงสร้างประชากร ใน 17 ปีข้างหน้า (ปี 2579) สัดส่วนผู้สูงอายุ (วัย 60 ปีขึ้นไป) จะเพิ่มขึ้น
สัดส่วนของประชากรวัยท�ำงาน (15-59 ปี) และเด็กวัย 0-14 ปี จะลดลงตามล�ำดับ ในปี 2560 คนสูงอายุ
มีสัดส่วนร้อยละ 17 จะเพิ่มเป็นร้อยละ 30 ในปี 2579 ขณะที่คนวัยท�ำงานจะมีสัดส่วนลดลงจาก
ร้อยละ 65 เหลือเพียงร้อยละ 56 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน (เด็กมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 18 เหลือ
ร้อยละ 14) ซึง่ หมายถึงว่าอัตราการพึง่ พิงประชากรวัยแรงงานจะสูงขึน้ ประเทศจะมีกำ� ลังแรงงานในการ
ผลิตและหารายได้ลดลง11 แต่รัฐบาลจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ (รวมทั้งเด็ก) เพิ่มขึ้น
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ รายงานสถานการณ์ทางสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ปี 2561 (มกราคม-มีนาคม)
www.tp504.m-society.go.th
บทความเรื่อง ประชากรไทยในอนาคต โดย ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และปราโมทย์ ประสาทกุล ให้ภาพว่าในปี 2578 (16 ปีข้างหน้า)
ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็น 16 ล้านคน และประชากรวัยเรียน 6-21 ปี จะลดลงเหลือ 11 ล้านคน www.ipsr.mahidol.
ac.th/ipsr/annuac conference

บทที่ 1

สภาวะเศรษฐกิ จ สั ง คมของไทย ปี 2 561/2562

		ปัญหาความยากจน เป็นปัญหาทางสังคมสูงอันดับหนึ่ง มีผู้รายได้ต�่ำที่มายื่นขอและได้ผ่าน
การพิจารณารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.40 ล้านคน (2560) และมีการร้องเรียนทีบ่ ริการศูนย์ชว่ ยเหลือสังคม
โทร. 1300 เฉพาะช่วงไตรมาสแรก ปี 2561 รวม 25,044 กรณี ทั้งเรื่องความยากจนและปัญหาอื่น ๆ
		สถานการณ์คนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ออกบัตรประจ�ำตัวคนพิการทั่วประเทศ
จ�ำนวน 1.9 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุ รองลงมาคือวัยท�ำงาน วัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด-21 ปี)
คนกลุ่มหลังนี้มี 143,814 คน และมีความพิการทางสติปัญญามากที่สุด
		ผลการส�ำรวจความพิการ พ.ศ. 2560 โดยส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติและองค์กรยูนเิ ซฟ ประเมินว่า
ไทยมีประชากรพิการประมาณ 3.7 ล้านคน หรือร้อยละ 5.5 ของประเทศ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ทีส่ ำ� รวจ ร้อยละ 55.6 ไม่ได้จดทะเบียนคนพิการและไม่ได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐ ประชากรเด็กพิการ
วัยเรียน 5-17 ปี มีถงึ ร้อยละ 37.8 ทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษา ในขณะนัน้ (บางคนเคยได้เรียนชัน้ ประถม แต่ตอ้ ง
ออกกลางคัน) หัวหน้าครัวเรือนของคนพิการจ�ำนวนมากไม่ได้ท�ำงานประจ�ำ เพราะต้องคอยดูแลลูก
เด็กพิการจ�ำนวนมากพิการทางสติปัญญา บางคนที่พิการแต่ก�ำเนิดก็พิการซ�้ำซ้อนทั้งด้านร่างกายและ
สติปัญญา จากการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี 2558 โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
พบว่ามีเด็กแรกเกิดถึง 14 ปี พิการจ�ำนวน 93,129 คน คิดเป็นร้อยละ 0.87 ของกลุ่มประชากรในวัยนี้
แม้รัฐบาลจะมีนโยบายให้การศึกษาเด็กพิการด้วย แต่ในทางปฏิบัติท�ำได้จ�ำกัด เพราะขาดแคลน
บุคลากรเฉพาะทางส�ำหรับเด็กพิเศษ โรงเรียนตัง้ อยูห่ า่ งไกลจากบ้านไม่สะดวก การเรียนร่วมกับเด็กทัว่ ไป
อาจท�ำให้เด็กพิการถูกล้อเลียน ถูกรังแก ไม่มีทุนทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียน เด็กพิการที่ได้เรียน
มีปัญหาไม่สามารถดูแลตนเองในชีวิตประจ�ำวันได้12
		สถานการณ์สตรีและครอบครัว ประชากรผู้หญิงมีจ�ำนวนมากกว่าผู้ชายเล็กน้อย ในรอบ 30 ปี
ผู้หญิงมีการศึกษาโดยเฉลี่ยทั้งประเทศสูงขึ้น ท�ำงานนอกบ้านเพิ่มขึ้น แต่มีโอกาสก้าวหน้าและได้เป็น
ผู้น�ำน้อยกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะในระบบราชการและการปกครองท้องถิ่น สัดส่วนของผู้หญิงที่เป็น
หัวหน้าครอบครัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากการหย่าร้าง การแยกกันอยู่หรือสามีเสียชีวิตก่อน
		รายงานสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 โดยองค์กรยูนเิ ซฟ (องค์การ
เพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ)13
มีเด็กตัง้ แต่แรกเกิดถึง 4 ปี ราว 7 แสนคน (หรือเกือบ 20% ของเด็กวัยเดียวกัน) ทีไ่ ม่ได้อาศัยอยูก่ บั
พ่อแม่ ทัง้ ทีบ่ คุ คลทัง้ สองยังมีชวี ติ อยู่ ส่วนใหญ่คอื เด็กในกลุม่ จนและจนมาก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพราะพ่อแม่ยา้ ยถิน่ เพือ่ หางานท�ำ ถ้ารวมเด็กตัง้ แต่แรกเกิดถึง 17 ปี มีเด็กและเยาวชนทีไ่ ม่ได้อาศัยอยูก่ บั
พ่อแม่ (ทีย่ งั มีชวี ติ อยู)่ มีถงึ 3.1 ล้านคน นีค่ อื ปัญหาทางสังคมทีม่ ผี ลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างส�ำคัญ ที่ไม่ค่อยมีใครสนใจกล่าวถึง เพราะสถานการณ์เช่นนี้ท�ำให้เด็กเศร้า ไม่ได้รับความอบอุ่น
มีปัญหาทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต การเรียนและพัฒนาการในชีวิต
12
13

www.tcisthai.com/news/2019/4/scoop/8938 7 เมษายน 2562
ยูนิเซฟ, รายงานส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 www.unicef.org/thailand/tha/
resources.html.
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สภาวะการศึกษาไทย 2561/2562
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล

ปัญหาความเหลื่อมล�้ำต�่ำสูงทางฐานะรายได้สร้างปัญหาให้กับเด็กมาจากครอบครัวยากจน เช่น
ได้รบั โภชนาการทีไ่ ม่สมดุล น�ำ้ หนักต�ำ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ได้เข้าเรียนการศึกษาปฐมวัยและมัธยมศึกษา
เป็นสัดส่วนน้อยกว่า เข้าเรียนประถมหนึ่งช้ากว่า พ่อแม่มีการศึกษาต�่ำกว่าและมีความรู้ ความเข้าใจ
ความสามารถในการเลี้ยงดูน้อยกว่า มีหนังสือและของเล่นในบ้านน้อยกว่า มีโอกาสเรียนรู้จากการ
ได้เข้าเรียนศูนย์การศึกษาปฐมวัยต�่ำกว่าเด็กจากครอบครัวที่มีฐานะดีกว่า
ปัญหาของเด็กบางเรือ่ งก็เป็นเรือ่ งทีเ่ กิดจากการทีพ่ อ่ แม่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ความเอาใจใส่ หรือ
พ่อแม่ตอ้ งใช้เวลาท�ำงานเพือ่ หาเงินเป็นหลัก ไม่วา่ ร�ำ่ รวยหรือจน พักอยูเ่ ขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาล
ท�ำให้เด็กไทยมีปัญหาคล้าย ๆ กัน และหลายเรื่องเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขได้ ถ้ามีการช่วยเหลือ
พ่อแม่ทั้งในเรื่องความรู้และค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็ก
เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน ทีไ่ ด้กนิ นมแม่ (ซึง่ ดีตอ่ สุขภาพและพัฒนาการทางจิตใจสูงกว่านมวัวมาก)
มีเพียงร้อยละ 10 ส่วนเด็กทีไ่ ด้กนิ นมแม่หลังอายุ 6 เดือนไปแล้ว ยิง่ ลดลงอย่างมาก องค์การยูนเิ ซฟเสนอให้
แม่มีสิทธิลาคลอดได้ 6 เดือน และสถานที่ท�ำงานจัดให้มีห้องที่เลี้ยงเด็กในที่ท�ำงานเพื่อที่แม่ที่ท�ำงาน
จะได้แวะมาให้นมลูกได้
เด็กไทยอายุตำ�่ กว่า 5 ปี ทีน่ ำ�้ หนักต�ำ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานปานกลางและรุนแรงมีถงึ ราว 2.5 แสนคน
(ราว 10.5% ของเด็กวัยเดียวกัน) จะมีผลเสียต่อทั้งเรื่องสุขภาพและการพัฒนาสมอง ขณะเดียวกัน
เด็กวัยเดียวกันทีม่ ภี าวะอ้วน (น�ำ้ หนักตัวสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเมือ่ เทียบกับส่วนสูง) มีราว 10% พอกัน
ภาวะโภชนาการไม่สมดุลนี้ จะมีผลเสียหายต่อพัฒนาการด้านสุขภาวะของเด็กต่อไปมาก
		เด็กทีม่ วี ยั ควรได้เรียนชัน้ มัธยมศึกษาแต่ไม่ได้เข้าเรียน มี 7 แสนคน (14.1%) ส่วนใหญ่มาจาก
ครอบครัวยากจน การทีเ่ ด็กวัยนีไ้ ม่ได้เรียนถึงชัน้ มัธยมศึกษาส่งผลถึงปัญหาอืน่ ตามมา เช่น การตัง้ ครรภ์
ในวัยรุน่ การขาดความรู้ การป้องกันโรคเอดส์และเรือ่ งอืน่ ๆ เป็นแรงงานทีผ่ ลิตภาพต�ำ่ หรือว่างงานเพิม่
ปัญหาวัยรุน่ สถิตกิ ารตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ซึง่ ขาดแคลนความพร้อมทีจ่ ะเป็นแม่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ของไทยสูงกว่า
หลายประเทศ (สัดส่วนอยู่ที่ 51 คน ต่อผู้หญิง 1,000 คน)
การเลี้ยงดูลูกอย่างไม่มีความรู้เรื่องจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก เป็นปัญหาของคนไทยทั่วไป
กลุ่มพ่อแม่ที่ตอบสัมภาษณ์มีเกือบครึ่งหนึ่งที่เชื่อว่าการลงโทษทางร่างกายเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการเลี้ยงดู
และสอนเด็ก และการส�ำรวจกลุ่มตัวอย่างเด็กอายุ 1-14 ปี พบว่าเด็กกว่าครึ่งเคยได้รับการอบรม
โดยพ่อแม่ผู้ปกครองใช้วิธีท�ำร้ายร่างกายและถ้ารวมการใช้ความรุนแรงหรือการท�ำร้ายด้านจิตใจด้วย
มีถงึ ร้อยละ 75.2 เด็กในช่วงวัย 3-9 ปี เป็นเด็กในช่วงวัยทีถ่ กู พ่อแม่ผปู้ กครองใช้ความรุนแรงเพือ่ สร้างวินยั
สูงกว่าช่วงวัยอื่น
		 สถานการณ์เด็กและเยาวชนที่มีปัญหา
นายสุรนาถ แป้นประเสริฐ แกนน�ำคนท�ำงานด้านเด็กและเยาวชน 30 องค์กร กล่าวในเวที
การประชุมเครือข่ายองค์กรด้านเด็กและเยาวชน 30 องค์กร วิพากษ์นโยบายพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กและเยาวชนเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ว่า
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เด็กและเยาวชนอายุตำ�่ กว่า 18 ก่อคดีเข้าสูส่ ถานพินจิ ฯ มากกว่า 30,000 คนต่อปี เกือบครึง่ หนึง่
เป็นคดียาเสพติด ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน อีกเกือบหมื่นคนต่อปี ติดยาเสพติด 300,000 คนต่อปี
มีนกั ดืม่ หน้าใหม่ 250,000 คนต่อปี เสียชีวติ เพราะอุบตั เิ หตุปลี ะ 2,510 ราย เล่นพนัน 3.6 ล้านคนต่อปี
ในรอบปีนมี้ ขี า่ วความรุนแรงทางเพศในเด็กและเยาวชนกว่า 317 ข่าว ตลอดจนสถิตกิ ารท้องก่อนวัยอันควร
ที่สูงเป็นอันดับสองของอาเซียน ใช้เวลากับหน้าจอ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นต้น14
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผูจ้ ดั การกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวในเวทีรบั ฟังความคิดเห็น
“เสียงเล็ก ๆ จากเด็กถูกเท” วันที่ 18 กันยายน 2560 ว่า มีเด็กเยาวชนทีอ่ ยูใ่ นภาวะเปราะบาง (มีปญั หาต่าง ๆ)
ไม่ต�่ำกว่า 3.17 ล้านคน ทั้งเด็กเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษทางการเรียนรู้ราว 10% ของประชากร
เด็กไทย เด็กยากจนพิเศษ 476,000 คน ลูกแรงงานต่างด้าว 250,000 คน กลุม่ เด็กไทยทีย่ งั ไม่ได้สญ
ั ชาติ
ราว 200,000 คน แม่วยั รุน่ 104,289 คน (15% ของผูห้ ญิงทีใ่ ห้กำ� เนิด) กลุม่ เด็กเยาวชนทีถ่ กู ด�ำเนินคดี
33,121 คน ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางและหลุดจากระบบการศึกษา15
นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเมือ่ วันที่ 13 มกราคม 2561 ในจ�ำนวน
ประชากรเด็ก (อายุตำ�่ กว่า 18 ปีบริบรู ณ์) ในประเทศไทยมีจำ� นวน 13,825,194 คน (กรมการปกครอง :
มิ.ย.2560) เป็นเด็กด้อยโอกาสอยู่ไม่ต�่ำกว่า 5 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจน ร้อยละ 80 เป็นกลุ่ม
เด็กหลายชาติพันธุ์ ที่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนสิทธิด้านสาธารณสุขทั้งหลักประกันสุขภาพและการรักษา
ที่ชัดเจนร้อยละ 6 กลุ่มเด็กที่มีความพิการทางสติปัญญาและออทิสติก จ�ำนวน 220,842 คน ผู้มี
ความด้อยโอกาสในหลายด้านรวมอยู่ด้วยนั้น เข้าถึงระบบบริการทางสุขภาพ เพียงร้อยละ 5.59 และ
เข้าถึงระบบการศึกษา เพียงร้อยละ 25.33 ซึ่งเด็ก 2 กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงระบบ
บริการด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษามากทีส่ ดุ อันจะส่งผลถึงการเจริญเติบโตตามพัฒนาการอย่าง
สมวัยและประเทศชาติยังเสียโอกาสที่ส�ำคัญในการมีบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคตอีกด้วย16
ในปี 2559 จากจ�ำนวนเด็กที่คลอด 666,207 คน มาจากแม่วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี คิดเป็นร้อยละ
15 ของการคลอดทัง้ หมด เทียบสัดส่วนต่อประชากรผูห้ ญิงวัยเจริญพันธุ์ คือ 42.5 รายต่อประชากร 1,000 คน
แม้สัดส่วนแม่วัยรุ่นนี้จะลดลงมาจากปี 2556 เล็กน้อย แต่ก็ยังถือว่าสูงอยู่ (ปี 2560 สัดส่วน 39.6 ราย
ต่อ 1,000 คน) ในปี 2556 นัน้ สถิตแิ ม่วยั รุน่ ต่อประชากรผูห้ ญิงวัยเจริญพันธุส์ งู เป็นอันดับ 2 ในภูมภิ าค
อาเซียน คิดเป็น 13 เท่าของสิงคโปร์ แม้จะยังไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดของจ�ำนวนผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ทั้งหมด
ในประเทศไทย เนื่องจากส่วนหนึ่งยุติการตั้งครรภ์ด้วยการท�ำแท้ง ปัญหานี้ส่งผลต่อการเรียนต่อของ
แม่วัยรุ่น การเลี้ยงดูที่ไม่พร้อม คุณภาพของประชากรไทยในอนาคต17

14
15
16
17

นสพ.ไทยรัฐ 15 มีนาคม 2562 หน้า 15
ส�ำนักข่าวอิศรา http://www.isranews.org เวที “เสียงเล็ก ๆ จากเด็กถูกเท” 18 กันยายน 2560
https://www.hfocus.org/content/2018/01/15222 13 มกราคม 2561
https://www.schoolofchangemakers.com/knowledge/11644 2 พฤษภาคม 2561
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สภาวะการศึกษาไทย 2561/2562
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การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล

		การใช้แรงงานเด็ก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน แถลงเรื่องการส�ำรวจ
การท�ำงานของเด็กไทยในประเทศไทยปี 2561 ว่า จากประชากร 66.4 ล้านคน เป็นประชากรเด็ก 10.47
ล้านคน ในส่วนนีม้ เี ด็กท�ำงาน 4.09 แสนคน ส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุม่ อายุ 15-17 ปี รองลงมาคือกลุม่ อายุ 5-12 ปี
และกลุ่มอายุ 13-14 ปี ส่วนใหญ่คือช่วยธุรกิจครัวเรือนในภาคเกษตร การค้า และบริการ แต่ก็มีส่วน
ท�ำงานในภาคการผลิตของธุรกิจเอกชน รวมทั้งท�ำงานประเภทเสี่ยงอันตรายด้วย แรงงานเด็กส่วนหนึ่ง
ร้อยละ 44.9 ท�ำงานไปด้วยเรียนไปด้วย แต่มรี อ้ ยละ 55.1 (มากกว่า 2 แสนคน) ทีไ่ ม่ได้เรียนหนังสือ18
		 สถานการณ์ยาเสพติด ผู้ป่วยทางจิต และปัญหาที่ตามมา
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) กล่าวในพิธีลงนามของ
15 หน่วยงาน บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพือ่ ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการ
ทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด19 ว่ากรมสุขภาพจิตคาดการณ์ว่ามีคนติดสารเสพติดประมาณ
3 แสนคนต่อปี ในจ�ำนวนนี้มีโอกาสเกิดโรคภาวะทางจิตเวชประมาณ 21,000-45,000 คน และกว่า
3,000 ราย เป็นผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อพฤติกรรมรุนแรงที่ยังไม่ได้รับการศึกษา (วิจัย) แม้ข้อมูลชุดนี้
จะไม่ได้แยกเรื่องอายุ แต่ข้อมูลชุดอื่น ๆ รายงานว่าคนติดยาเสพติดส่วนใหญ่คือเด็กและเยาวชน
		 สถานการณ์โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย
โฆษกกรมสุขภาพจิต เปิดเผยเมือ่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ว่า ในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา มีคนไทยฆ่าตัวตาย
เกือบ 40,000 ราย ฆ่าตัวตายส�ำเร็จอยู่ที่ประมาณ 340 รายต่อเดือน สาเหตุมาจากโรคทางจิตเวช
ที่ไม่สามารถรับการวินิจฉัย เช่น โรคซึมเศร้า โรคไบโพลาร์ การติดสุรา ยาเสพติด การพนัน ปัญหา
สุขภาพเรื้อรัง ปัญหาเศรษฐกิจ และอื่น ๆ20
ข้อน่าสังเกต คือ ข่าวจากสือ่ ต่าง ๆ ในช่วงปี 2561-ครึง่ แรกปี 2562 เยาวชนหนุม่ สาวทีเ่ ป็นนักเรียน
นิสติ นักศึกษา เป็นโรคซึมเศร้า โรคเครียด พยายามฆ่าตัวตาย และฆ่าตัวตายส�ำเร็จเพิม่ ขึน้ บทความชิน้ หนึง่
อ้างกรมสุขภาพจิตว่า วัยรุ่นเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า 3 ล้านกว่าคน และคาดว่าป่วยแล้วกว่า 1 ล้านคน21
		 สถานการณ์การเล่นการพนันของกลุ่มเยาวชน
ศูนย์วจิ ยั เพือ่ การพัฒนาสังคมและธุรกิจ ได้วจิ ยั เรือ่ ง การศึกษา สถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบ
การพนันในประเทศไทย ประจ�ำปี 2560 โดยใช้วธิ สี มุ่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ประชากรไทยทีม่ อี ายุ 15 ปี
ขึ้นไป ใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ จ�ำนวน 7,008 ตัวอย่าง ช่วงวันที่ 15 กันยายน ถึง 12 ตุลาคม 2560
มีตัวอย่างเยาวชน (นิยามขององค์การสหประชาชาติ) อายุ 15-25 ปี 1,342 ตัวอย่าง
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กรุงเทพธุรกิจ 12 มิถุนายน 2562
กรุงเทพธุรกิจ 15 มีนาคม 2562
ไทยรัฐ 21 กุมภาพันธ์ 2562 หน้า 11
จุดประกาย กรุงเทพธุรกิจ 26 กันยายน 2561
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การสอบถามกลุม่ เยาวชนถึงการเล่นการพนันในรอบ 12 เดือนทีผ่ า่ นมา เยาวชนตอบว่าเล่นการพนัน
ร้อยละ 36.9 ประมาณการ (ทัง้ ประเทศ) เท่ากับ 3,649,303 คน การพนันทีน่ ยิ มคือสลากกินแบ่งรัฐบาล
หวยใต้ดิน ไพ่ พนันทายผลฟุตบอล และบิงโก เยาวชนราว 1 ล้านคน เล่นทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลและ
หวยใต้ดิน
เมือ่ ให้เยาวชนทีเ่ ล่นการพนันประเมินตนเอง ตามแบบการประเมินของนักจิตวิทยา พบว่าร้อยละ
11.1 (ถ้าประมาณการทัง้ ประเทศจะได้เท่ากับจ�ำนวน 406,380 คน) ระบุวา่ ตนเองติดการพนัน เยาวชน
ทีเ่ ริม่ เล่นการพนันจากการทายผลฟุตบอลเป็นกลุม่ ทีร่ ะบุวา่ ตนเองติดการพนันสูงทีส่ ดุ รองลงมาคือกลุม่
ที่เริ่มต้นจากการเล่นพนันไพ่ หวยใต้ดิน และสลากกินแบ่งรัฐบาล และมีอีกประมาณการร้อยละ 19.3
(ราว 7 แสนคน) ที่ตอบว่าไม่แน่ใจว่าตนเองติดการพนันหรือไม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดต่อไปได้
เช่นกัน22

1.4 สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

สภาพภูมิอากาศทั่วโลกเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงมาตลอดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
จากการที่กิจกรรมขนส่งในการผลิตและบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมและบริการของมนุษย์ ปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ (จากการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล น�้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซ) ขึ้นไปปิดชั้นบรรยากาศ
อุณหภูมิน�้ำตอนกลางและฝั่งตะวันออกในมหาสมุทรแปซิฟิกและอื่น ๆ ที่สูงขึ้นกว่าปกติ ท�ำให้เกิด
ปรากฏการณ์เอลนีโญ ผลกระทบต่อภูมอิ ากาศแปรปรวนทัว่ โลก น�ำไปสูภ่ าวะแห้งแล้งในพืน้ ทีโ่ ดยปกติแล้ว
มีความชุม่ ชืน้ เกิดไฟป่าทีร่ นุ แรงและมีวงกว้างมากขึน้ ขณะทีพ่ นื้ ทีเ่ คยแห้งแล้งกลับมีฝนตก ภัยพิบตั นิ ำ�้ ท่วม
ภาวะโลกที่ร้อนขึ้น (มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น) ยังส่งผลให้เกิดภัยพิบัติและสภาพอากาศสุดขั้ว เช่น
คลื่นความร้อน ไฟป่า ภาวะแห้งแล้ง น�้ำท่วม พายุรุนแรง กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน
ภาคเกษตร ภาวะอดอยากของประชาชนในบางพื้นที่ การที่อากาศร้อนหรือหนาวจัดแบบสุดขั้วเพิ่มขึ้น
ประชาชนต้องใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น (ซึ่งมีผลท�ำให้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มและท�ำให้โลกร้อนเพิ่ม) ในบรรดา
10 ประเทศ ทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากสภาพภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ อยูใ่ นทัง้ เอเชีย ลาตินอเมริกา
และแอฟริกา มีไทยติดอันดับอยู่ด้วย23 สภาวะอากาศและต้านภัยธรรมชาติจากทั่วโลก ที่รวบรวมโดย
https://www.accuweather.com ระบุว่าไทยมีความเปราะบาง มีโอกาสเสี่ยงต่อความแปรปรวน
ทางสภาพอากาศมากเป็นอันดับที่ 9 ของโลก
อาจารย์เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัย
รังสิต ให้สัมภาษณ์ว่า สภาวะภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงจะท�ำให้ประเทศไทยมีน�้ำท่วมและภัยแล้ง
บ่อยครัง้ ขึน้ กว่าในยุคก่อนหน้านี้ คือ มีโอกาสทีน่ ำ�้ จะท่วมใหญ่ทกุ 10 ปี และภัยแล้งจะเกิดถีข่ นึ้ ทุก 2-3 ปี
ประเทศไทยยังบริหารจัดการเรื่องน�้ำไม่ดีพอ การปลูกพืชนิยมปลูกตามกระแสข่าวว่าพืชไหนราคาสูง
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ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานการณ์การพนันกลุ่มเยาวชน ปี 2560 รายงานปัญหาการพนัน
ปี 2561 www.gamblingstudy.th.org
http://thaipublica.org 2 มกราคม 2019, 2019 ปีที่โลกร้อนที่สุดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ

13

สภาวะการศึกษาไทย 2561/2562
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การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล

เกษตรกรก็จะปลูกตาม ๆ กัน เช่น ตอนนี้นิยมปลูกทุเรียน ซึ่งเป็นพืชกินน�้ำมาก ในภาคตะวันออก ต้อง
ใช้นำ�้ ร่วมกับพืน้ ทีภ่ าคอุตสาหกรรม ดังนัน้ น�ำ้ อาจจะไม่พอหรือมีราคาสูงขึน้ และถ้าต่อไปผลผลิตทุเรียน
ออกมามาก ราคาก็จะตกแบบเดียวกับยางพารา รัฐบาลควรให้ความรู้และคอยดูแลช่วยเหลือเกษตรกร
เรื่องแหล่งน�้ำ การคาดการณ์เรื่องน�้ำ ภัยแล้ง และความเหมาะสมในการปลูกพืชแต่ละท้องที่ด้วย24
		 สถานการณ์มลพิษของไทย
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปสภาพปัญหาน�้ำ อากาศ
และขยะ25 มีประเด็นที่น่าสนใจ เช่น
		คุณภาพน�ำ้ ใน 59 แม่นำ�้ สายหลัก และ 6 แหล่งน�ำ้ นิง่ อยูใ่ นเกณฑ์ดรี อ้ ยละ 45 พอใช้รอ้ ยละ 43
และเกณฑ์เสือ่ มโทรมร้อยละ 12 ภาคกลางมีคณ
ุ ภาพน�ำ้ เสียเสือ่ มโทรมมากกว่าภาคอืน่ โดยเฉพาะแม่นำ�้
เจ้าพระยาตอนล่าง แม่น�้ำท่าจีนตอนกลางและล่าง ล�ำตะคองตอนล่าง พังราดตอนบน
		คุณภาพน�้ำทะเล อยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก ร้อยละ 59+1 พอใช้ ร้อยละ 35 เกณฑ์เสื่อมโทรม
และเสื่อมโทรมมากร้อยละ 5+1 บริเวณที่เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องคืออ่าวไทยตอนบน และปากแม่น�้ำ
สายหลัก
		คุณภาพอากาศ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝุ่นละอองมาก ตั้งแต่ช่วงปลายปีเดือนธันวาคม
ถึงเดือนมีนาคมของทุกปี จากปัญหายานพาหนะ โรงงาน การก่อสร้าง การผลิตไฟฟ้า และอืน่ ๆ จังหวัดอืน่
ที่มีปัญหาคือ 9 จังหวัดภาคเหนือ จากปัญหาไฟไหม้ป่าและทุ่ง ต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี และ
ต.มาบตาพุด จ.ระยอง จากปัญหาโรงงานอุตสาหกรรม
		ขยะมูลฝอย ปี 2561 มี 27.82 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 1.04 ยังมีขยะที่ก�ำจัดอย่าง
ไม่ถูกต้อง 7.36 ล้านตัน (ร้อยละ 27) มีขยะพลาสติกราว 2 ล้านตัน ที่มีการแยกขยะและน�ำกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ได้เพียง 5 แสนตัน (ร้อยละ 25) นอกจากนี้ยังมีกากของเสียอุตสาหกรรม 22.02 ล้าน
ตัน เป็นกากอันตราย 1.2 ล้านตัน ส่วนหนึ่งมาจากการน�ำขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกเข้ามา
เพือ่ คัดแยก รายการนีเ้ ป็นคนละส่วนกับขยะอันตรายจากซากผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี กระป๋องสเปรย์ รวมแล้ว 6.38 แสนตัน ขยะอันตรายกลุม่ นี้
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพียงร้อยละ 13
		 สถานการณ์ฝุ่นพิษในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่อื่น ๆ
		รายงานสภาวะสังคมไทยของส�ำนักงานสภาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงาน
เรื่องมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM 2.5) ในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ ว่าเกินมาตรฐานความปลอดภัย (ก่อให้เกิดโรคมะเร็งและอื่น ๆ)
โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี ซึง่ สภาพอากาศปิด ลมสงบ ความเร็วต�ำ 
่ ท�ำให้อากาศ
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http://www.technologychaoban.com วันที่อู่ข้าวอู่น�้ำต้องรับมือ “ไทย” เปราะบางอันดับ 9 ของโลก 16 กรกฎาคม 2561
ตรวจสภาพมลพิษปี 61 กรุงเทพธุรกิจ 20 มกราคม 2562

บทที่ 1

สภาวะเศรษฐกิ จ สั ง คมของไทย ปี 2 561/2562

ลอยตัวไม่ได้ ในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2562 ในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่อนื่ ๆ ฝุน่ ละอองขนาดเล็ก PM 2.5
มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงมากกว่า 100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
คือไม่ควรเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
สาเหตุของฝุน่ ละอองทีเ่ ป็นอันตรายนีม้ าจากการเผาไหม้ของเครือ่ งยนต์ โดยเฉพาะเครือ่ งยนต์ดเี ซล
การก่อสร้าง การปล่อยควันของโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้า และการเผาไหม้ตา่ ง ๆ ในภาคเหนือ
ในช่วงฤดูร้อน เดือนมีนาคม-เมษายน 2562 มีปัญหารุนแรงต่อเนื่องมากกว่าในกรุงเทพฯ เนื่องจาก
มีการเผาวัชพืชและเผาป่ากันมากและต่อเนือ่ ง ปัญหาเรือ่ งฝุน่ ละอองขนาดเล็กทีเ่ ป็นอันตรายนีใ้ นประเทศอืน่
ก็ประสบปัญหาเช่นกัน แต่พวกเขาพยายามหาทางแก้ไขอย่างเอาจริง เช่น สั่งปิดโรงงานผลิตไฟฟ้า
จากถ่านหิน ระงับโครงการก่อสร้าง ห้ามการเผาใบไม้ ขยะ ทุกชนิด ห้ามขายอาหารปิ้งย่าง ห้ามจุดพลุ
ห้ามรถแท็กซี่วิ่ง บังคับให้รถยนต์แล่นลดลงเฉพาะวันคู่และวันคี่ (แล้วแต่ทะเบียน)
สถานการณ์มลภาวะโดยเฉพาะฝุ่นผงขนาดเล็ก PM 2.5 ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเมืองใหญ่
อืน่ ๆ ส่วนหนึง่ มาจากปัญหาระบบการขนส่ง การจราจรติดขัด ลักษณะของเชือ้ เพลิง (ดีเซล) และอายุรถ
ที่เก่า การเผาไหม้ไม่ดี ปริมาณรถยนต์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด โดยเฉพาะรถยนต์
นั่งส่วนบุคคล เพิ่มขึ้น 8% ต่อปี จาก 1.1 แสนคัน ในปี 2551 เป็น 4.24 ล้านคัน ในปี 2560
รถบรรทุกส่วนบุคคล เฉพาะรถจดทะเบียนในกรุงเทพฯ ในปี 2560 มี 5.5 ล้านคัน ในจ�ำนวนนี้เป็น
รถดีเซล (ที่ก่อมลภาวะมาก) 38% ของรถบรรทุกส่วนบุคคลทั้งหมด
การมีพื้นที่สวนสาธาณะในเมืองจะช่วยลดฝุ่นได้ องค์การอนามัยโลกก�ำหนดว่าเมืองควรจะมี
พืน้ ทีส่ วนสาธารณะคิดเฉลีย่ 9 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน แต่กรุงเทพฯ มีพนื้ ทีส่ าธารณะเฉลีย่ เพียง
3 ตารางเมตรต่อคน ต�ำ่ กว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก 3 เท่าตัว26 สถานการณ์มลภาวะในกรุงเทพฯ
และเมืองใหญ่มีผลทางด้านลบต่อสุขภาพและการพัฒนาทางด้านสมอง สติปัญญาของเด็กและเยาวชน
		สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ คือมีการใช้ถุงพลาสติกมาก และถุงพลาสติกใช้แล้วจะไหล
จากแม่นำ�้ ล�ำคลองลงทะเล ในช่วงปี 2561-2562 มีการพบวาฬทีต่ ายเนือ่ งจากกลืนถุงพลาสติกจ�ำนวนมาก
เข้าไป ปัญหาภาคประชาชนประท้วง มลภาวะที่เกิดจากการท�ำเหมืองทองค�ำ โรงงานไฟฟ้าจากถ่านหิน
ขยะ และโครงการทีม่ ผี ลต่อสภาพแวดล้อมอืน่ ๆ ตลอดจนการประท้วงกรณีจบั นักธุรกิจใหญ่ขนึ้ ศาลข้อหา
บุกรุกล่าเสือด�ำ  สัตว์สงวนและสัตว์อื่น ๆ ปัญหาน�้ำท่วมในฤดูฝนบางพื้นที่และปัญหาภัยแล้งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูร้อน ปัญหาพายุ ดินถล่ม บ้านริมตลิ่งถูกน�้ำเซาะพัง และปัญหาอื่น ๆ ปัญหา
เหล่านี้ เชื่อมโยงกับเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งเด็กและเยาวชน
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สภาวะการศึกษาไทย 2561/2562
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล

		สรุป ปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทย ในหลายเรื่องที่ได้กล่าวมา
โดยเฉพาะเรื่องการกระจายทรัพย์สิน รายได้ ระดับการศึกษา การได้รับบริการที่จ�ำเป็นจากรัฐ ฯลฯ
อย่างไม่ทวั่ ถึง ไม่เป็นธรรม และปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน มีผลกระทบทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมต่อเรือ่ งโอกาสในการได้รบั การศึกษาของเด็กเยาวชนไทย ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจน/
รายได้ตำ�่ อย่างมาก เราไม่อาจมองเฉพาะเรือ่ งการจัดการศึกษาแบบโดด ๆ ได้ ควรจะต้องท�ำความเข้าใจว่า
เรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งหมดเป็นเรื่องที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ดังนั้นในการคิดถึง
เรื่องปัญหาและการปฏิรูปการศึกษาจึงควรจะต้องตระหนักถึงความจ�ำเป็นของการปฏิรูปทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม ในแนวทางที่จะช่วยเหลือประชาชนทั้งประเทศให้ได้รับสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค
ทางโอกาสในทางเศรษฐกิจ สังคม อย่างทั่วถึง เป็นธรรม ควบคู่กันไปด้วย
นอกจากนี้ควรจะมองเรื่องการให้การศึกษาที่กว้างกว่าการสอนความรู้พื้นฐานและทักษะวิชาชีพ
ส�ำหรับเด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียน ซึ่งควรมองการศึกษาในแง่การให้ความรู้ทุกด้านที่เกี่ยวกับ
การรู้จักและการพัฒนาตัวเองทั้งเรื่องกาย ใจ และการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ๆ ในชุมชน ส�ำหรับ
ประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อที่ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ได้อย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

บทที่ 2

สภาวะการศึ ก ษาไทย

บทที่ 2

สภาวะการศึกษาไทย
บทนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการรายงานสภาวะการจัดการศึกษาไทย โดยคัดสถิติส�ำคัญ
มาน�ำเสนอ และตั้งข้อสังเกตประเด็นที่ผู้วิจัยเห็นว่าจะช่วยให้เราเข้าใจพัฒนาการการจัดการศึกษาไทย
ได้ดขี นึ้ หรือเป็นประเด็นส�ำคัญทีค่ วรมีการวิจยั ต่อ เนือ่ งจากช่วงขณะทีเ่ ขียนรายงานวิจยั ฉบับนี้ (ก.พ.-ก.ค.
2562) สถิติทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่พิมพ์เผยแพร่มีเฉพาะปีการศึกษา1 2559-2560
จึงคงเน้น 2 ปีการศึกษานีเ้ ป็นหลัก และหาสถิตปิ ี 2561 เท่าทีห่ าได้ และสถิตทิ เี่ กีย่ วข้องจากหน่วยงานอืน่
มาเปรียบเทียบในบางเรื่อง
ส่วนที่ 2 เป็นการสรุป และตัง้ ข้อสังเกตของผูว้ จิ ยั ในเรือ่ งการออกกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา
การวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และข้อเสนอเพือ่ การปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษา
โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

ส่วนที่ 1 สภาวะการศึกษาไทย 2559-2560 จากมุมมองทางสถิติ

บทสรุปผูบ้ ริหาร หนังสือสถิตกิ ารศึกษาของประเทศไทยปีการศึกษา 2559-25602 โดยส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา มีประเด็นที่น่าสนใจคือ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มคี ำ� สัง่ ที่ 28/2559 วันที่ 15 มิถนุ ายน 2559 เรือ่ ง ให้จดั การศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ยตัง้ แต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา
จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่า และให้หมายความ
รวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์
		1. การเข้าถึงการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ปัญหาเด็กได้เข้าเรียน
ช้ากว่าเกณฑ์อายุในระดับการศึกษาต่าง ๆ ที่ทางการก�ำหนดไว้ ท�ำให้สถิติสัดส่วนผู้เข้าเรียนต่อจ�ำนวน
ประชากรในวัยเดียวกันไม่ได้สะท้อนอย่างแม่นย�ำ ส่งผลถึงการเข้ารับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในอนาคต เช่น
มีขอ้ สังเกตว่าเด็กอายุ 12 ปี ซึง่ ตามเกณฑ์ควรไปเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาแล้ว ร้อยละ 40 ยังศึกษาอยูใ่ นระดับ
ประถมศึกษา ส่งผลให้การเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมีลักษณะ
เช่นเดียวกัน คือไม่เป็นไปตามเกณฑ์อายุในแต่ละระดับการศึกษา

1

2

ปีการศึกษาส�ำหรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและอาชีวศึกษา นับจากการเปิดภาคเรียนภาคแรกในเดือนพฤษภาคม ถึงปิดภาคเรียนราวมีนาคม
ในปีถดั ไป ส่วนสถาบันอุดมศึกษาเปิดภาคเรียนทีหลัง 2-3 เดือน แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน ขณะทีป่ งี บประมาณนับจากต้นเดือน
ตุลาคมถึงสิ้นเดือนกันยายนของปีถัดไป
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2559-2560 สิ่งพิมพ์ สกศ.
อันดับที่ 47/2561 กันยายน 2561

17

สภาวะการศึกษาไทย 2561/2562
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		2. การเข้าถึงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 12-14 ปี มีอัตราการ
เข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER)3 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 77.9 โดยมีเด็กทีไ่ ม่รบั การศึกษา (OOSC)4 ร้อยละ 22.1
ที่ประกอบด้วยเด็กที่เข้าเรียนช้า ร้อยละ 13.8 และเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาร้อยละ 8.3 หรือประมาณ
2.1 แสนคน มีจํานวนเด็กชายเข้าถึงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากกว่าเด็กหญิงเล็กน้อย
การเข้าถึงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี มีอัตราการเข้าเรียนสุทธิ
แบบปรับ (ANER) อยูท่ รี่ อ้ ยละ 55.3 โดยทีม่ เี ด็กทีไ่ ม่รบั การศึกษา (OOSC) ร้อยละ 44.7 ทีป่ ระกอบด้วย
เด็กที่เข้าเรียนช้า ร้อยละ 15.8 และเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาร้อยละ 28.9 หรือประมาณ 7.7 แสนคน
มีจํานวนเด็กหญิงมากกว่าเด็กชายเล็กน้อย (1.01 ล้านคน กับ 9.10 แสนคน) และถ้าเทียบเฉพาะ
สายสามัญ เด็กผูห้ ญิงมีสดั ส่วนสูงกว่าเด็กผูช้ ายค่อนข้างมาก ผูห้ ญิง 7.59 แสนคน ต่อผูช้ าย 5.11 แสนคน
		3. อัตราส่วนนักเรียนนักศึกษาต่อประชากร ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 ทุกระดับ
การศึกษา ยกเว้นระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราส่วนลดลงเล็กน้อย จากร้อยละ 59.5 ของประชากร
วัยเดียวกันในปีการศึกษา 2559 เป็น 58.5 ในปีการศึกษา 2560 น่าสังเกตว่าสัดส่วนระหว่างเพศนั้น
เยาวชนหญิงเรียนระดับอุดมศึกษาสูงกว่าเยาวชนชายค่อนข้างมาก โดยเฉพาะระดับตัง้ แต่ปริญญาตรีขนึ้ ไป
เฉพาะระดับปริญญาตรี นักศึกษาหญิง 1.07 ล้านคน นักศึกษาชาย 9.08 แสนคน นักศึกษาปริญญาตรี
ทีเ่ ข้าใหม่ในปีการศึกษา 2560 ผูห้ ญิงก็สงู กว่าผูช้ ายค่อนข้างมาก 2.48 แสนคนต่อนักศึกษาชาย 1.64 แสนคน
จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาทุกระดับในปี 2558 และ 2559 สัดส่วนผู้หญิงก็มากกว่าผู้ชาย
		4. อัตราการคงอยูข่ องนักเรียนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีการศึกษา 2559 เริม่ จากการเข้ารับ
การศึกษาตัง้ แต่ ป.1 ปีการศึกษา 2548 ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6/ปวช.3) ปีการศึกษา 2559
คงอยู่ ร้อยละ 68.8 โดยช่วงที่มีการเลื่อนชั้นจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีการตกหล่น
ของนักเรียนมากที่สุด และอัตราการคงอยู่ของนักเรียนตั้งแต่เริ่มจาก ป.1 ปีการศึกษา 2548 ถึงระดับ
อุดมศึกษา ปี 1 ปีการศึกษา 2560 คงเหลือเพียงร้อยละ 70.3 (หมายถึงนักเรียนที่เข้า ป.1 พร้อมกัน
เมื่อ 12 ปีก่อน ร้อยละ 29.7 ออกไปกลางคัน ไม่ได้เรียนต่อถึงอุดมศึกษาปีที่ 1)
		5. การพัฒนากําลังคนสายอาชีพ เป้าหมายในการเพิม่ สัดส่วนนักเรียนสายอาชีวะให้สงู ขึน้ ยังไม่
ประสบความส�ำเร็จ สัดส่วนนักเรียนสายอาชีวศึกษามีแนวโน้มลดลงตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2550 ทีอ่ ยูร่ อ้ ยละ
39.8 ลดลงอย่างต่อเนื่องและคงที่ในปีการศึกษา 2556-2558 เหลือประมาณร้อยละ 33 และเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยในช่วงปีการศึกษา 2559-2560 ปีการศึกษา 2560 สัดส่วนนักเรียนสายสามัญต่ออาชีวะอยู่ที่
ร้อยละ 65.4 ต่อ 34.6
		6. งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2545 เพิม่ ขึน้ สูงมาตลอด จากงบ 2.2
แสนล้านบาท ในปีงบประมาณ 2545 เป็น 5.5 แสนล้านบาท ในปีงบประมาณ 2559 แต่หลังจากปี 2559
3

4

อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (Adjusted Net Enrolment Ratio: ANER) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างจํานวน นักเรียนที่เข้าเรียน
ในระดับการศึกษาตามช่วงอายุระดับการศึกษาและระดับที่สูงกว่ากับจํานวนประชากรตามช่วงอายุระดับการศึกษา โดยปรับฐาน
ให้เป็น 100
เด็กทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษา (Out of School Children: OOSC) คือเด็กทีไ่ ม่ได้เข้าถึงการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ทกี่ าํ หนด ทีแ่ บ่งออกเป็น
2 ประเภท คือเด็กทีเ่ คยเข้ารับการศึกษาแต่ปจั จุบนั ไม่ได้รบั การศึกษา (Drop Out: ออกกลางคัน) และเด็กทีไ่ ม่เคยได้รบั การศึกษาเลย
และจะเข้าเรียนในอนาคต (Enter Late: เข้าเรียนช้า) หรือไม่เข้ารับการศึกษา

บทที่ 2

สภาวะการศึ ก ษาไทย

งบประมาณการศึกษาเริ่มลดลงบ้าง ปี 2561 อยู่ที่ 5.2 แสนล้านบาท เทียบเป็นร้อยละ 18.2 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของทัง้ ประเทศ และเทียบเป็นร้อยละ 3.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าหลายประเทศ
ข้อที่อยากตั้งข้อสังเกตคือในปีงบประมาณการศึกษา 2560 ขณะที่งบการศึกษาประเภทอื่น
ลดลงบ้าง แต่งบส�ำหรับอุดมศึกษายังคงสูงขึ้นเล็กน้อย อยู่ที่ 112,975.00 ล้านบาท หากค�ำนวณจาก
จ�ำนวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ (ในปีการศึกษา 2560) 1,584,939 คน ลบออกด้วยจ�ำนวน
นักศึกษามหาวิทยาลัยไม่จ�ำกัดรับ ซึ่งพึ่งงบประมาณจากรัฐบาลน้อย จ�ำนวน 283,030 คน จะเหลือ
1,301,909 คน5 โดยเฉลี่ยแล้วนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐแต่ละคนจะได้รับการอุดหนุนจากงบประมาณ
ของรัฐในปี 2560 คนละราว 86,777 บาทต่อปี6 ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนไม่ได้รับเงิน
อุดหนุนจากรัฐเลย (ระดับการศึกษาพืน้ ฐาน มีโรงเรียนเอกชนบางส่วนซึง่ เป็นส่วนน้อยได้รบั การอุดหนุน
จากรัฐบางส่วน แต่ได้การสนับสนุนเฉลี่ยต่อคนต�่ำกว่าโรงเรียนรัฐบาล)

5
6

สกศ. สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2559-2560
ค�ำนวณโดยผู้วิจัย เพื่อให้เห็นภาพคร่าว ๆ ว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดของรัฐได้รับการอุดหนุนจากรัฐโดยเฉลี่ยค่อนข้างสูง
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		สถิติการศึกษาที่ส�ำคัญและข้อสังเกตของผู้วิจัย
ต่อไปคือข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั เลือกคัดจากสถิตกิ ารศึกษาปีการศึกษา 2559-2560 บางรายการมาน�ำเสนอ
และตั้งข้อสังเกตเชิงอภิปราย
		 1. จ�ำนวนของนักเรียน นักศึกษา อัตราการเข้าเรียน จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
		ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของนักเรียน นักศึกษา จ�ำแนกตามระดับการศึกษา ประเภท
สถานศึกษาของรัฐและเอกชน ปีการศึกษา 2560

ระดับก่อนประถมศึกษา

ปีการศึกษา
จ�ำนวนนักเรียน/นักศึกษา
รวม
รัฐ
เอกชน
13,871,247 11,103,945 2,767,302
11,673,165 9,253,460 2,383,705
2,688,796 2,062,813 625,938

รัฐ
80.1
79.5
76.7

เอกชน
19.9
20.5
23.3

ระดับประถมศึกษา

4,761,465

3,697,383

1,064,082

77.7

22.3

ระดับมัธยมศึกษา

4,186,904

3,493,264

693,640

83.4

16.6

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2,287,269

1,962,635

324,634

85.8

14.2

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1,899,635

1,530,629

369,006

80.6

19.4

1,242,079

1,082,801

159,278

87.2

12.8

อนุปริญญา/เทียบเท่า

657,556
2,234,082
349,673

447,828
1,850,485
250,785

209,728
383,597
98,888

68.1
82.8
71.7

31.9
17.2
28.3

ปริญญาตรี

1,715,976

1,457,081

258,895

84.9

15.1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

10,689

7,126

3,563

66.7

33.3

ปริญญาโท

131,511

112,434

19,077

0.0

14.5

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

1,761

1,761

-

100.0

0.0

ปริญญาเอก

24,472

21,298

3,174

87.0

13.0

ระดับการศึกษา
รวมทั้งหมด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

		 - ประเภทสามัญศึกษา
		 - ประเภทอาชีวศึกษา
การศึกษาอุดมศึกษา

ที่มา: สกศ. สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2559-2560 ตารางที่ 7

ร้อยละ

บทที่ 2

สภาวะการศึ ก ษาไทย

เทียบปี 2559 กับ 2560 จ�ำนวนนักเรียน นักศึกษา โดยรวมลดลงจาก 14,026,193 คน เป็น
13,871,247 คน เนือ่ งมาจากประชากรวัยเรียนลดลง ปี 2560 ภาครัฐยังจัดการศึกษาให้นกั เรียนนักศึกษา
ร้อยละ 80.1 ภาคเอกชนจัดได้เพียงร้อยละ 19.9 ระดับการศึกษาที่ภาคเอกชนจัดได้มีสัดส่วนสูงหน่อย
คือระดับก่อนประถมและประถม อนุปริญญา/เทียบเท่า ประกาศนียบัตรบัณฑิต สัดส่วนใกล้เคียงกันกับ
ปี 2559
ตารางที่ 2 อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ จ�ำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560
ระดับการศึกษา

กลุ่มอายุ

รวมทั้งหมด
รวมทั้งหมด ไม่รวม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาภาคบังคับ
ระดับก่อนประถมศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาล เด็กเล็ก/ปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทสามัญศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษา
การศึกษาระดับ
อุดมศึกษา

3-21

2559
2560
ประชากร นักเรียน อัตรา ประชากร นักเรียน อัตรา
16,153,699 14,026,193 86.8 15,952,052 13,871,247 87

3-21

16,153,699 13,086,542 81.0 15,950,052 13,003,095 81.5

6-17
6-14
3-5

10,009,928 9,015,958 90.1 9,861,865
7,298,461 7,094,475 97.2 7,191,426
2,287,851 2,700,851 118.1 2,268,362
939,651 41.1
1,761,200 77.0
4,729,741 4,817,882 101.9 4,667,488
5,280,187 4,198,076 79.5 5,194,376
2,568,720 2,276,593 88.6 2,523,937
2,711,467 1,921,483 70.9 2,670,439
1,270,599 46.9
650,884 24.0

6-11
12-17
12-14
15-17

18-21

8,948,369
7,048,734
2,688,796
868,152
1,820,644
4,761,465
4,186,904
2,287,269
1,899,635
1,242,079
657,556

90.7
98.0
118.5
38.3
80.3
102.0
80.6
90.6
71.1
46.5
24.6

3,855,920 2,309,384 59.9 3,821,826 2,234,082 58.5

หมายเหตุ: ข้อมูลจ�ำนวนนักเรียน นักศึกษา ไม่รวมการศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาของสงฆ์แผนกสามัญ
ศึกษา และโรงเรียนนานาชาติ
		 ที่มา: สกศ. สถิติการศึกษาของประเทศไทย 2559-2560
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สภาวะการศึกษาไทย 2561/2562
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล

จากตารางที่ 2 ประชากรอายุ 3-21 ปี ในปีการศึกษา 2560 เข้าถึงการศึกษาโดยรวมร้อยละ 87.0
ของประชากร 15,952,052 คน มีทไี่ ม่ได้รบั การศึกษาอยูร่ อ้ ยละ 13.0 คิดเป็นจ�ำนวนประชากร 2.08 ล้านคน
ยิ่งการศึกษาระดับสูงขึ้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป การได้เข้าเรียนก็จะลดลงตามล�ำดับ เช่น
มัธยมศึกษาตอนปลายมีผไู้ ด้เรียนร้อยละ 71.1 ของประชากรวัยเดียวกัน ซึง่ ถ้าเทียบตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2555
(สัดส่วน 76.9) การได้เข้าเรียนมีสดั ส่วนลดต�ำ่ ลงมาตามล�ำดับ ระดับอุดมศึกษามีประชากรวัย 18-21 ปี
ศึกษาอยู่ร้อยละ 58.5 เป็นอัตราระดับใกล้เคียงกันมาตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมา ซึ่งถ้าเทียบกับประเทศ
พัฒนาอุตสาหกรรม สัดส่วนคนที่ได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ
การศึกษาของสงฆ์แผนกสามัญศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีแนวโน้มลดลง ปีการศึกษา 2559 มี
48,064 คน ปี 2560 มี 40,363 คน ขณะทีโ่ รงเรียนเอกชนในระบบนานาชาติ รวมทุกชัน้ (อนุบาลถึงปีที่ 13)
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปีการศึกษา 2559 มี 50,958 คน ปีการศึกษา 2560 มี 53,754 คน
		 ตารางที่ 3 อัตราการเรียนต่อนักเรียน นักศึกษา จ�ำแนกระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560
ระดับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1/ป.6)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- สามัญศึกษา (ม.4/ม.3)
- อาชีวศึกษา (ปวช.1/ม.3)
ระดับอุดมศึกษา*
- อนุปริญญา/เทียบเท่า
(อนุปริญญา/ม.6+ปวช.3)
- ปริญญาตรี
(ปริญญาตรี/ม.6+ปวช.3)

ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ผู้เข้าใหม่ ผู้ส�ำเร็จ
อัตรา
ผู้เข้าใหม่ ผู้ส�ำเร็จ
อัตรา
ปีการศึกษา ปีการศึกษา การเรียน ปีการศึกษา ปีการศึกษา การเรียน
2559
2558
ต่อ
2560
2559
ต่อ
784,428
784,647
440,717
343,930

785,598
667,128
667,128
667,128

99.9
117.6
66.1
51.6

800,391
670,651
426,757
243,894

791,815
657,273
657,273
657,273

101.1
102.0
64.9
37.1

165,491

555,663

29.8

216,454

504,336

42.9

440,414

555,663

79.3

413,491

504,336

82.0

		 ที่มา: สกศ. สถิติการศึกษาของประเทศไทย 2559-2560

อัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่อนข้างต�่ำกว่าระดับอื่น ปี 2560 มีอัตราการ
เรียนต่อลดลงจากปี 2559 ด้วย โดยเฉพาะสายอาชีวศึกษา (ปวช.1/ม.3) จากร้อยละ 51.6 เหลือร้อยละ
37.1 แต่ผู้เรียนที่เรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายและไปเข้าสู่การศึกษาระดับปริญาตรีมีสัดส่วนสูง

บทที่ 2

สภาวะการศึ ก ษาไทย

		 2. ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
		 ตารางที่ 4 อัตราการส�ำเร็จการศึกษาของนักเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีการศึกษา 2559-2560

ระดับการศึกษา

ระดับประถมศึกษา
รัฐ
เอกชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รัฐ
เอกชน
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
รัฐ
เอกชน
สามัญศึกษา
รัฐ
เอกชน
อาชีวศึกษา
รัฐ
เอกชน

ปีการศึกษา 2558
จ�ำนวน
นักเรียน
จ�ำนวน
อัตรา
ชั้นปีสุดท้าย ผู้ส�ำเร็จ การส�ำเร็จ
ของระดับ การศึกษา การศึกษา
การศึกษา
803,432 785,598
97.8
631,760 615,341
97.4
171,672 170,257
99.2
760,079 667,128
87.8
652,880 562,371
86.1
107,199 104,757
97.7
682,901
555,588
127,313
467,506
408,247
59,259
215,395
147,341
68,054

55,663
456,706
98,957
427,650
374,877
52,773
128,013
81,829
46,184

81.4
82.2
77.7
91.5
91.8
89.1
59.4
55.5
67.9

ปีการศึกษา 2559
จ�ำนวน
นักเรียน
อัตรา
จ�
ำ
นวน
ชั้นปีสุดท้าย ผู้ส�ำเร็จ การส�ำเร็จ
ของระดับ
การศึกษา
การศึกษา
811,675 791,815
97.6
643,538 628,876
97.7
168,137 162,939
96.9
729,764 657,273
90.1
629,398 560,177
89
100,366
97,096
96.7
617,209
508,081
109,128
412,410
362,124
50,286
1,058,871
145,957
58,842

504,336
417,155
87,181
381,732
334,569
47,163
122,604
82,586
40,018

81.7
82.1
79.9
92.6
92.4
93.8
59.9
56.6
68

ที่มา: สกศ. สถิติการศึกษาของประเทศไทย 2559-2560

จากตารางที่ 4 อัตราการส�ำเร็จการศึกษาระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนต้นค่อนข้างสูง (ร้อยละ
90-97) พอถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเริม่ ลดลงเหลือร้อยละ 81.7 ทีน่ า่ สังเกตคือมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีวศึกษามีอตั ราส�ำเร็จการศึกษาในสถานศึกษาภาครัฐค่อนข้างต�ำ่ เพียงร้อยละ 56.6 ประเด็นนี้
น่าจะวิจัยต่อว่ามีสาเหตุมาจากปัจจัยอะไร และควรจะหาทางแก้ไขอย่างไร เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการลงทุนจัดการศึกษาด้วย
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สภาวะการศึกษาไทย 2561/2562
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล

		 3. นักเรียน นักศึกษา นอกระบบโรงเรียน
		 ตารางที่ 5 จ�ำนวนผูเ้ รียนการศึกษานอกระบบโรงเรียน จ�ำแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา
ปีการศึกษา 2559-2560
ระดับ/ประเภทการศึกษา
รวมทั้งหมด
การส่งเสริมการรู้หนังสือ (กศน.)
การจัดการศึกษาพื้นที่สูง (ศศช.)
สายสามัญศึกษา (กศน.)
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีพ
หลักสูตรพิเศษ (สอศ.)
หลักสูตรที่เอกชนขออนุมัติฯ (สช.)
หลักสูตรอาชีพระยะสั้น (กทม.)
วิทยาลัยชุมชน (หลักสูตรระยะสั้น) (สกอ.)
กลุ่มการศึกษาอาชีพ (กศน.)
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
การศึกษาเพื่อสังคมและชุมชน
กระบวนการการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ปีการศึกษา
2559
4,834,861
302,175
91,178
2,271,551
173,115
2,098,436
881,369
1,217,067
2,169,957
219,077
38,213
6,494
19,350
1,886,823
185,938
452,833
475,871
278,770
493,411

2560
5,675,342
83,996
38,933
2,150,413
154,373
1,996,040
836,285
1,159,755
3,402,000
282,991
19,392
27,079
3,072,538
985,382
506,390
480,935
580,888
518,943

		 ที่มา: สกศ. สถิติการศึกษาของประเทศไทย 2559-2560 (เล่มเดิม)

จากตารางที่ 5 สถิติที่น่าสนใจคือมีผู้เรียนสายสามัญศึกษากับกศน. (ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบฯ) ในระดับมัธยมศึกษาทัง้ ตอนปลายและตอนต้นสูงมาก (1.99 ล้านคน ส่วนหนึง่ อาจเป็นคนที่
ลงทะเบียนเรียนอยูเ่ ดิมและยังเรียนไม่จบ) หลักสูตรอืน่ ๆ เป็นหลักสูตรระยะสัน้ ซึง่ ไม่มขี อ้ มูลการประเมิน
ว่าคนทีเ่ รียนแล้วน�ำไปใช้งานได้จริงมากน้อยเพียงไร ดูจากสถิตเิ ชิงปริมาณ ปีการศึกษา 2560 มีคนเรียน

บทที่ 2

สภาวะการศึ ก ษาไทย

นอกระบบในปี 2560 ทุกหลักสูตรเพิ่มจากปี 2559 ค่อนข้างมาก เรื่องการศึกษานอกระบบนี้น่าจะมี
การประเมินด้านคุณภาพ ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน การใช้งานได้จริง ฯลฯ เพื่อที่จะปรับปรุงการจัดการศึกษา
ประเภทนี้ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่เพิ่มขึ้น การดูจากสถิติเชิงปริมาณของคนที่
ลงทะเบียนเรียนไม่ได้ให้ข้อมูลที่มีน�้ำหนักมากเท่าที่ควร
		 4. จ�ำนวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา
		ตารางที่ 6 จ�ำนวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา จ�ำแนกตามประเภทนักเรียนและระดับ
การศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประเภท
รวม
1. เด็กถูกบังคับให้ขาย
แรงงาน
2. เด็กอยูใ่ นธุรกิจทางเพศ
3. เด็กถูกทอดทิ้ง
4. เด็กในสถานพินิจ
5. เด็กเร่ร่อน
6. ผลกระทบจากโรคเอดส์
7. ชนกลุ่มน้อย
8. เด็กที่ถูกท�ำร้าย
9. เด็กยากจน
10. เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
11. ก�ำพร้า
12. ท�ำงานรับผิดชอบตนเอง
และครอบครัว
13. อื่น ๆ

ปีการศึกษา 2560
ประถมศึกษา

3,701,223

ก่อน
ประถมศึกษา
535,481

2,012,406

มัธยมศึกษา
ตอนต้น
895,125

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
258,211

500
33
5,602
270
292
282
11,131
610
3,660,764

54
3
358
16
85
18
1,232
187
531,043

330
9
2,038
130
157
131
5,545
191
1,993,759

107
5
2,061
87
37
97
2,325
180
884,598

9
16
1,145
37
13
36
2,029
52
251,364

466
17,898

72
2,326

88
9,747

205
3,917

101
1,908

3,368
7

87
-

281
-

1,503
3

1,497
4

รวม

		 ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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จากสถิตขิ า้ งต้น กลุม่ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ คือกลุม่ เด็กยากจน 3.6 ล้านคน อยูใ่ นระดับประถมศึกษามากทีส่ ดุ
รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนต้นและก่อนประถมศึกษา เข้าใจว่าน่าจะเป็นการส�ำรวจของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะเด็กที่อยู่ในระบบโรงเรียน ไม่ได้นับรวมเด็กที่อยู่นอกระบบ
โรงเรียน ซึ่งถ้าไปดูจากสถิติของหน่วยงานอื่น ๆ จ�ำนวนเด็กด้อยโอกาสสูงกว่าสถิติในตารางข้างต้น
จากรายงานสถานการณ์เด็กด้อยโอกาสในสังคมไทย ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ระบุว่า จากสถิติของกรมการปกครอง (กระทรวงมหาดไทย) เดือนมิถุนายน 2560 จากจ�ำนวนเด็กอายุ
ต�ำ่ กว่า 18 ปีบริบรู ณ์ จ�ำนวน 13,825,194 คน จัดเป็นเด็กด้อยโอกาสไม่ตำ�่ กว่า 5 ล้านคน ในจ�ำนวนนี้
ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 80 เป็นเด็กยากจน ร้อยละ 6 เป็นกลุม่ เด็กหลายชาติพนั ธุท์ ยี่ งั ไม่มกี ารขึน้ ทะเบียนสิทธิ
ด้านสาธารณสุข เป็นเด็กทีม่ คี วามพิการทางสติปญ
ั ญาและออทิสติก 2.20 แสนคน เด็กด้อยโอกาสทีเ่ ข้าถึง
ระบบการศึกษามีร้อยละ 25.33 และเข้าถึงระบบบริการทางสุขภาพเพียงร้อยละ 5.5917
นักเรียนพิการ สถิตินักเรียนที่เรียนร่วมปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 มาก
อย่างน่าสังเกต คือมีจำ� นวนรวมถึง 379,572 คน เทียบกับ 216,719 คน ในปีการศึกษา 2559 เมือ่ จ�ำแนก
ประเภทเป็น 9 ประเภท กลุม่ ทีม่ จี ำ� นวนมากทีส่ ดุ ราว 81% (ปีการศึกษา 2560) คือปัญหาทางการเรียนรู้
รองลงมาคือบกพร่องทางสติปัญญาราว 7.6% ที่เหลือคือพิการซ�้ำซ้อน บกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ
บุคคลออทิสติก ปัญหาทางพฤติกรรม อารมณ์ และอื่น ๆ8
สถิ ติ ค นพิก ารทั่วประเทศของส�ำนัก งานสถิ ติแ ห่ ง ชาติ ปี 2560 มี คนพิ ก ารที่ ล งทะเบี ย นรั บ
บัตรคนพิการทัว่ ประเทศ 1,867,219 คน9 ผลการส�ำรวจของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติรว่ มกับองค์การยูนเิ ซฟ
พบว่าปี 2560 มีคนพิการ 3.7 ล้านคน มากกว่าครึง่ หนึง่ ไม่ได้จดทะเบียน เด็กพิการอายุ 5-17 ปี ทีไ่ ม่ได้
เรียน มีถึงร้อยละ 37.8 ที่ป่วยหรือพิการ10

7
8
9
10

www.prdmh.com สถานการณ์เด็กด้อยโอกาสในสังคมไทย
สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2559-2560 (เล่มเดิม)
www.nso.go.th
www.tcisthal.com/news/2019/4/scoop/8930
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		 5. นักเรียนอาชีวศึกษา
		ตารางที่ 7 จ�ำนวนนักเรียน นักศึกษาประเภทอาชีวศึกษา จ�ำแนกตามประเภทการศึกษา และเพศ
รายสังกัด ปีการศึกษา 2560
สังกัด
รวม

รวม
ชาย

หญิง

ประเภทการศึกษา
ปวช.
รวม
ชาย
หญิง

รวม

ปวส.
ชาย

หญิง

รวมทั้งหมด

994,715 593,984 400,731 657,556 399,802 257,754 337,159 194,182 142,977

กระทรวง
ศึกษาธิการ

989,929 591,126 398,803 653,291 397,270 256,021 336,638 193,856 142,782

ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

4,316

1,776

2,540

4,316

1,776

2,540

-

-

-

ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (รัฐ)

674,993 426,900 248,093 437,945 279,904 158,041 237,048 146,996 90,052

ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(เอกชน)

308,616 161,159 147,457 209,728 114,734 94,994

ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการ
อุดมศึกษา

98,888

46,425

52,463

กระทรวงวัฒนธรรม

2,004
932

1,291
527

713
405

1,302
797

856
449

446
348

702
135

435
78

267
57

สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
กรมศิลปากร

932

527

405

797

449

348

135

78

57

กระทรวงมหาดไทย

932
3,854

527
2,331

405
1,523

797
3,468

449
2,083

348
1,385

135
386

78
248

57
138

สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3,854

2,331

1,523

3,468

2,083

1,385

386

248

138

- วิทยาลัย
ช่างศิลป

		 ที่มา: สกศ. สถิติการศึกษาของประเทศไทย 2559-2560

สภาวะการศึกษาไทย 2561/2562

28

การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล

หน่วยงานทีจ่ ดั การศึกษาให้นกั เรียนอาชีวศึกษามากทีส่ ดุ คือส�ำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
(รัฐ) รองลงไปคือส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เอกชน) ซึง่ จัดได้เกือบครึง่ หนึง่ ทัง้ 2 ประเภทนี้
ส่วนใหญ่คือระดับ ปวช. รองลงมาคือ ปวส. สถาบันการศึกษาของรัฐทั้ง 2 ระดับ ผู้ชายนิยมเรียน
มากกว่า แต่สถาบันการศึกษาภาคเอกชนระดับ ปวส. ผู้หญิงเรียนมากกว่า
จ�ำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 มี 994,715 คน ลดลงจากปีการศึกษา 2559 ที่มี
1,085,480 คน (ปี 2559 มีผู้เข้าใหม่ 507,794 คน) ผู้ชายเรียนมากกว่าผู้หญิงทั้งในระดับ ปวช. และ
ปวส.
สถิติผู้ส�ำเร็จการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559 มีคนเรียนจบเพียง 170,388 คน
เทียบกับปีการศึกษา 2558 ทีม่ คี นเรียนจบถึง 245,249 คน11 น่าจะมีการวิจยั เพิม่ เติมว่า คนเข้าไปเรียน
อาชีวศึกษาปีละเท่าไหร่ แล้วมีคนเรียนไม่จบมากน้อยเพียงไร เพราะอะไร ควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
		6. การจัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2560 อปท. จัดการศึกษา
ให้นักเรียนทั่วประเทศ ส่วนใหญ่คือระดับปฐมวัย รองลงมาคือประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
สัดส่วนนี้ลดลงจากเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเล็กน้อย
		7. การศึกษาจัดโดยสงฆ์ การศึกษาของทั้งสงฆ์และคฤหัสถ์ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จัดการศึกษาแผนกสามัญศึกษา และแผนกธรรมบาลี ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมการศึกษา
(มหาวิทยาลัยสงฆ์) จัดระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 แผนกสามัญศึกษา มีนักเรียนชั้น ม.1-ม.6
รวม 49,383 คน ถ้าไปดูสถิตยิ อ้ นหลังตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2555 ทีม่ นี กั เรียน 53,175 คน จ�ำนวนนักเรียน
ทีจ่ ดั โดยสงฆ์ลดลงมาโดยตลอด ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 มีนสิ ติ นักศึกษา 21,094 คน ดูสถิติ
ย้อนหลัง 6 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวนนักเรียนลดลงมาตลอดเช่นกัน12
การศึกษาที่จัดโดยวัดและมหาวิทยาลัยสงฆ์เหล่านี้ เป็นช่องทางการจัดการศึกษาอีกทางหนึ่ง
โดยเฉพาะส�ำหรับผู้มีรายได้ต�่ำหรือไม่มีโอกาสได้เรียนในช่องทางของสถาบันการศึกษาหลัก น่าจะมี
การประเมินเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษาที่จัดโดยสถาบันสงฆ์ และส�ำนักการศึกษานอกระบบ และ
หาทางปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แทนที่จะมีแต่ข้อมูลในเชิงปริมาณของ
ผู้ไปเข้าเรียนเท่านั้น
		8. นักเรียนเอกชนในระบบประเภทนานาชาติ มีนักเรียนเอกชนในระบบประเภทนานาชาติ
รวมทุกระดับจากอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีที่ 13) ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 50,950 คน ปีการศึกษา
2560 เพิม่ เป็น 53,754 คน ส่วนใหญ่ราว 40,000 คน อยูร่ ะดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา (ปีที่ 1-ปีที่ 13)13
แสดงว่าการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบนานาชาติในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งผู้วิจัย
เห็นข่าวว่ามีคนไทยออกไปเรียน นักศึกษาไปเรียนในต่างประเทศตัง้ แต่ระดับชัน้ มัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา
เพิม่ ขึน้ ด้วย แต่ยงั หาสถิตเิ รือ่ งนีไ้ ม่พบ กระทรวงศึกษาธิการ ควรจะสืบหาข้อมูลเรือ่ งนีแ้ ละพิมพ์เผยแพร่ดว้ ย
11
12
13

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2559-2560 (เล่มเดิม) ตารางที่ 52, 53
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561 สกศ. ธันวาคม 2561 ตารางที่ 56
สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2559-2560 (เล่มเดิม) ตารางที่ 57
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		 9. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตารางที่ 8 จ�ำนวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จ�ำแนกตามสถาบัน และเพศ ปีการศึกษา 2560
ประเภทสถาบัน
รวมสถาบันจ�ำกัดรับและไม่จ�ำกัดรับ
ต�่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต
- ปริญญาโท
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
- ปริญญาเอก
ประเภทสถาบันจ�ำกัดรับ
ต�่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต
- ปริญญาโท
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
- ปริญญาเอก
ประเภทสถาบันไม่จ�ำกัดรับ
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
		 ที่มา: สกศ. สถิติการศึกษาของประเทศไทย 2559-2560

รวม
2,234,082
349,673
1,715,976
168,433
10,689
131,511
1,761
24,472
1,951,052
349,673
1,471,609
129,770
10,543
94,064
1,761
23,402
283,030
244,367
38,663
146
37,447
1,070

ปีการศึกษา
ชาย
941,151
198,086
674,235
68,830
3,457
52,745
680
11,948
825,897
198,086
572,497
55,314
3,410
39,849
680
11,375
115,254
101,738
13,516
47
12,896
573

หญิง
1,292,931
151,587
1,041,741
99,603
7,232
78,766
1,081
12,524
1,125,155
151,587
899,112
74,456
7,133
54,215
1,081
12,027
167,776
142,629
25,147
99
24,551
497

29

สภาวะการศึกษาไทย 2561/2562

30

การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล

จ�ำนวนนักศึกษาอุดมศึกษาโดยรวม 2.23 ล้านคน ลดลงจากปี 2559 ที่เคยอยู่ที่ 2,309,384 คน
ที่ลดลงเห็นได้ชัดคือจ�ำนวนนักศึกษาประเภทสถาบันไม่จ�ำกัดรับ จากสถิติของทั้ง 2 ปี (2559-2560)
ในเรื่องเพศน่าสังเกตว่าระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีนักศึกษาหญิงมากกว่านักศึกษาชาย
		 10. ระดับการศึกษาของแรงงาน
		 ตารางที่ 9 ระดับการศึกษาของแรงงานผู้มีงานท�ำ (มิถุนายน 2561)
องค์ประกอบหลัก
ประชากรอายุ 15 ขึ้นไป
ก�ำลังแรงงานรวม
ผู้มีงานท�ำ
ระดับการศึกษาที่ส�ำเร็จ
ไม่มีการศึกษาและต�่ำกว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อุดมศึกษา
สายวิชาการ
สายวิชาชีพ
สายวิชาการศึกษา
การศึกษาอื่น
ไม่ทราบ

2561
มิ.ย.
56,271.5
38,854.0
38,368.8
38,368.8
8,855.2
8,521.5
6,167.9
6,426.5
8,038.9
5,098.8
2,130.9
809.3
135.3
223.5

ร้อยละ*
23.07
22.20
16.07
16.74
20.95
0.35
0.58

		 ที่มา: ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ สรุปผลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร เดือนมิถุนายน 2561
		 * ร้อยละของผู้มีงานท�ำ ค�ำนวณโดยผู้วิจัย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ แม้ไทยจะลงทุนเรื่องการให้บริการเรื่องการศึกษาในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา
ค่อนข้างสูง แต่สดั ส่วนของแรงงานทีไ่ ด้รบั การศึกษาแค่ชนั้ ประถมและต�ำ่ กว่า ทีส่ ำ� รวจกลางปี 2561 สูงถึง
ร้อยละ 45.27 หรือเกือบครึ่งหนึ่งของผู้มีงานท�ำ14 ขณะที่แรงงานของประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศ
14

สัดส่วนนี้ดีขึ้นกว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้วเพียงเล็กน้อย ปี 2552 แรงงานที่มีระดับการศึกษาระดับประถมและต�่ำกว่า มีร้อยละ 54.2
ระดับมัธยมปลายร้อยละ 13.7 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ การส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากรเดือนเมษายน 2552
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แรงงานส่วนใหญ่ของเขาจบชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งโลกยุคปัจจุบันถือเป็นระดับการศึกษาที่พอจะเรียนรู้
ทักษะสมัยใหม่เพิม่ เติมได้ดกี ว่า แสดงว่าปัญหาเด็กเยาวชนไทย (ส่วนใหญ่คอื ยากจน) ไม่คอ่ ยได้เรียน
หนังสือและ/หรือออกกลางคัน ยังเป็นปัญหาทีจ่ ะต้องหาทางแก้ไขทีส่ าเหตุตน้ ตออย่างเป็นระบบครบวงจร
มากกว่าแค่ใช้วิธีการเพิ่มงบประมาณ เพิ่มโรงเรียน ฯลฯ
แม้สถิติคนเรียนการศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษามีจ�ำนวนมาก (ปี 2559-2560 มีจ�ำนวน
ปีละราว 2 ล้านคน) แต่ไม่ทราบจ�ำนวนผูส้ ำ� เร็จการศึกษา ดูจากสถิตริ ะดับการศึกษาของแรงงานปี 2561
ดูเหมือนการศึกษานอกระบบ ยังไม่ได้ช่วยให้สถิติแรงงานไทยโดยรวมมีระดับการศึกษาสูงขึ้นมากนัก
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาเพื่อผู้ใหญ่หรือคนทุกวัยเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ ที่เราควรวิจัยและ
หาแนวทางปรับปรุงให้มีคุณภาพและให้บริการได้หลายรูปแบบที่เป็นประโยชน์จริงอย่างทั่วถึง
ส�ำหรับคนว่างงาน สถิตเิ ล่มเดียวกัน (เดือนมิถนุ ายน 2561) รายงานว่ามีคนว่างงานราว 4.26 แสนคน
แต่ถา้ ดูระดับการศึกษาจะพบว่าคนมีการศึกษาสูงคืออุดมศึกษา มีสดั ส่วนว่างงานมากทีส่ ดุ 1.70 แสนคน
รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนปลาย 8.64 หมื่นคน มัธยมศึกษาตอนต้น 8.53 หมื่นคน ส่วนคนที่มี
ระดับการศึกษาต�ำ่ กว่าชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นมีสดั ส่วนการว่างงานน้อยกว่า เมือ่ ดูสถิตยิ อ้ นหลัง แบบแผน
ท�ำนองนี้เกิดขึ้นทุกปีติดต่อกันมาหลายปีแล้ว
		สรุป กล่าวโดยรวมถึงรัฐบาลยังคงใช้งบประมาณการศึกษาสูง ขณะทีป่ ระชากรวัยเด็กและเยาวชน
ลดลง โอกาสในการเข้าเรียนของเด็กวัยเรียนต่อประชากรโดยรวมไม่ได้เพิม่ ขึน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลับลดลงด้วย สัดส่วนคนเรียนสายอาชีวศึกษาก็ยงั ต�ำ่ กว่าสายสามัญ ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระดับ
ปวช. ปวส. มีจำ� นวนผูส้ ำ� เร็จการศึกษาในปี 2559 ลดลง จากปีการศึกษาก่อนหน้านี้ การศึกษาจัดโดยสงฆ์
นักเรียนลดลง การศึกษาจัดโดยเอกชนมีสัดส่วนต�่ำกว่าของรัฐมาก ยกเว้นโรงเรียนนานาชาติที่มีจ�ำนวน
นักเรียนเพิ่มขึ้น สัดส่วนผู้หญิงได้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและอุดมศึกษาสูงกว่าผู้ชาย
อย่างน่าสังเกต ระดับการศึกษาของแรงงานเกือบครึง่ หนึง่ ยังอยูแ่ ค่ระดับประถมและต�ำ่ กว่า ซึง่ ยืนยันว่า
ไทยยังจัดการศึกษาให้ประชาชนในระดับมัธยมศึกษาโดยเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทัง้ สายสามัญและ
อาชีวศึกษา) ได้อย่างไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร

ส่วนที่ 2 สภาวะการศึกษาไทย จากมุมมองของกฎหมาย แผนพัฒนา ข้อเสนอเรือ่ งการปฏิรปู

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มีประเด็นทีก่ ล่าวถึงการปฏิรปู การศึกษาอยูห่ ลายเรือ่ ง รวมทัง้ การจัดตัง้
กองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ทีเ่ ปลีย่ นแปลงส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ซึง่ เคยเป็นองค์กรมหาชนทีแ่ ตกตัวมาจากกองทุนส่งเสริมสุขภาวะ (สสส.) และ
ท�ำกิจกรรมสนับสนุนเรือ่ งพัฒนาการเรียนรูข้ องเยาวชนมาก่อน ให้มาเป็นผูบ้ ริหารกองทุนใหม่นี้ กองทุน
กสศ. ได้รับงบประมาณไปคัดกรองและช่วยอุดหนุนทางการเงินให้เด็กและเยาวชนได้จ�ำนวนหนึ่ง15

15

ดูเรื่องของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ที่ www.elf.or.th
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สภาวะการศึกษาไทย 2561/2562
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การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล

		ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ประกอบไปด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน คือ 1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านความสามารถในการแข่งขัน 3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. การสร้าง
การเติบโตชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ16
ด้านทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาอยูล่ ำ� ดับที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ครอบคลุมตัง้ แต่เรือ่ งการปรับเปลีย่ นค่านิยมและวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ ปฏิรปู
กระบวนการเรียนรูท้ ตี่ อบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุ ภาวะทีด่ ี
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การเสริมสร้าง
ศักยภาพการรักษาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติมีลักษณะเป็นการบรรยายเป้าหมายที่ควรเป็น โดยไม่ได้มียุทธศาสตร์ ยุทธวิธีว่า
จะท�ำให้บรรลุเป้าหมายทีบ่ รรยายไว้ได้อย่างไร ในเอกสารอีกเล่มหนึง่ ชือ่ สรุปสาระส�ำคัญแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ มีการก�ำหนดตัวชี้วัดไว้ แต่ก็เป็นการประมาณการเชิงปริมาณในแง่ดี ว่าถึงปีนั้น
ปีนี้ (ภายในช่วง 20 ปีข้างหน้า) สถานการณ์จะดีขึ้นโดยล�ำดับอย่างไรบ้าง17
		 แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-257918 เป็นแผนที่ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจให้เป็นผูจ้ ดั ท�ำ เพือ่ ให้มคี วามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) หาอ่านได้จากเว็บไซต์ของส�ำนักงานเลขาธิิการสภาการศึกษา
		แผนการปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษา โดยคณะกรรมการอิสระเพือ่ การปฏิรปู การศึกษา (กอปศ.)19
วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา มี 4 ข้อ คือ
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ครอบคลุมผลลัพธ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้
ทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติทถี่ กู ต้อง และรูจ้ กั ดูแลสุขภาพ พัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ มีจติ วิญญาณของความเป็นครู หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลา และมุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมทางสังคมที่ถูกต้อง สถานศึกษาและระบบสนับสนุนที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของการจัดการศึกษา ทรัพยากรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้แก่ งบประมาณและเทคโนโลยี
2. ลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา

16
17
18
19

ประกาศเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82ก. หน้า 1 13 ตุลาคม 2561
ส�ำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สรุปสาระส�ำคัญ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
สกศ. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สกศ. 2560
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พฤษภาคม 2562 เอกสารอัดส�ำเนา
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3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิม่ ความคล่องตัวในการรองรับ
ความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล
ทัง้ นี้ การศึกษาทีจ่ ะได้รบั การปฏิรปู ตามวัตถุประสงค์ทกี่ ล่าวถึงข้างต้นนี้ จะครอบคลุมถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มิได้จํากัดเฉพาะการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับเท่านั้น
กอปศ. ได้กาํ หนดแผนงานเพือ่ การปฏิรปู การศึกษา 7 เรือ่ ง เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการปฏิรปู
การศึกษาข้างต้น ไว้ดังนี้
เรื่องที่ 1: การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล�ำดับรอง
เรื่องที่ 2: การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
เรื่องที่ 3: การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
เรื่องที่ 4: การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ
อาจารย์
เรื่องที่ 5: การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เรือ่ งที่ 6: การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพือ่ บรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
เรื่องที่ 7: การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
การบรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาตามแผนข้างต้น จะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะเร่งด่วน
หรือภายในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งครบวาระการท�ำงาน (2 ปี) ของ กอปศ. 2) ระยะสั้น
หรือภายใน 3 ปี และ 3) ระยะกลาง-ระยะยาว หรือภายใน 5-10 ปี ทัง้ นี้ ประเด็นปฏิรปู ทีม่ ลี ำ� ดับส�ำคัญ
สูงสุดและต้องด�ำเนินการให้บรรลุผลให้ได้ในระยะเร่งด่วน มี 6 ประเด็น ได้แก่
(1) ยกเครื่องระบบการศึกษา โดยการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
รวมถึงกฎหมายสาํ คัญอืน่ ทีเ่ สนอโดย กอปศ. ซึง่ จะเป็นเครือ่ งมือสาํ คัญในการปฏิรปู การศึกษา ได้แก่ ร่าง
พระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....ร่างพระราชบัญญัติพื้นนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....และการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ
(2) บุกเบิกนวัตกรรมของการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน กลุม่ โรงเรียน หรือการจัดการระดับพืน้ ที่
โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษา ผ่านการขับเคลือ่ นเรือ่ งสถานศึกษา
ที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ และระบบนิเวศที่สนับสนุนการดําเนินการของสถานศึกษา
(3) นาํ เสนอแนวทางการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไปสูห่ ลักสูตร
ฐานสมรรถนะ และรูปแบบการปรับหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 จัดตั้งสถาบันหลักสูตร
และการเรียนรู้แห่งชาติเพื่อเป็นเสมือนศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัย พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ สําหรับการจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ
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(4) สร้าง “ดิจทิ ลั แพลตฟอร์มเพือ่ การเรียนรูแ้ ห่งชาติ” ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั นาํ ความรู้
และวิธีการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน นักเรียนและครู ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล
(5) จัดระบบการผลิตครูให้มคี ณ
ุ ภาพและสมรรถนะความเป็นครู ผ่านการจัดตัง้ กองทุนหรือแผนงาน
เพื่อการผลิตและพัฒนาครู สําหรับครูรุ่นใหม่ และพัฒนาบัณฑิตครูที่มีอยู่ ให้ตรงตามความจําเป็น
ของประเทศ ในระยะแรกเน้นครูปฐมวัย และครูประถมศึกษา สําหรับท้องถิ่นขาดแคลน
(6) ให้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ตามทีก่ าํ หนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูป
การศึกษาให้เริ่มดําเนินการได้ และมีความต่อเนื่องในระยะยาว
		 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562
ประกาศใช้ 30 เมษายน 2562 สาระส�ำคัญทีก่ ลุม่ นักวิชาการและผูท้ เี่ กีย่ วข้องร่างขึน้ ถูกตัดทอนออก
ใน 3 ประเด็นใหญ่คอื 1. การก�ำหนดความหมายของเด็กปฐมวัยว่าหมายถึงเด็กซึง่ อายุตำ�่ กว่า 6 ปีบริบรู ณ์
แทนทีจ่ ะเป็นเด็กอายุ 0-8 ปี ตามมาตรฐานของประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม 2. ไม่ชชี้ ดั เจนว่าเด็กอนุบาล
จะต้องสอบเข้า ป.1 หรือไม่ จะต้องรอการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาเป็น
ผู้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ว่าแต่ละโรงเรียนระดับประถมศึกษาเข้าเรียนด้วยวิธีใดที่ไม่กระทบต่อพัฒนาการ
ของเด็ก แต่ในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติ ฉบับนีร้ ะบุวา่ การจัดการเรียนรูข้ องสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ต้องเป็นไปเพือ่ เตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย แต่ตอ้ งไม่เป็นการจัดการเรียนรูท้ มี่ งุ่ เน้นการสอบแข่งขัน
ระหว่างเด็กปฐมวัย ซึ่งเท่ากับการห้ามสอนเสริมเด็กปฐมวัยเพื่อสอบเข้า ป.1-3 การตั้งคณะกรรมการ
นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย กลุ่มผู้เสนอร่างเรียกร้องให้เป็นอิสระจากกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง
เพื่อความคล่องตัวในการท�ำงาน แต่พระราชบัญญัติที่ออกมาก�ำหนดให้คณะกรรมการชุดนี้อยู่ภายใต้
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ20
		ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ร่างโดยคณะท�ำงานของคณะกรรมการอิสระเพือ่ การปฏิรปู การศึกษา ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว
แต่คณะรัฐมนตรีของ คสช. มีมติไม่ออกเป็นพระราชก�ำหนด เห็นควรรอให้คณะรัฐบาลใหม่ภายหลัง
การเลือกตั้งเป็นผู้พิจารณาตามขั้นตอน กล่าวโดยรวมพระราชบัญญัติฉบับนี้พยายามจะท�ำให้กฎหมาย
เอื้ออ�ำนวยแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาของคณะกรรมการอิสระฯ เช่น เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นกลไกหลักในการขับเคลือ่ นแผนการศึกษาแห่งชาติ
และการปฏิรูปการศึกษาให้ด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการปรับเปลี่ยนองค์กร
สภาการศึกษาแห่งชาติให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็งและมีบทบาทเพิ่มขึ้น

20

สั ม ภาษณ์ ค รู ก ้ า -กรองทอง บุ ญ ประคอง เว็ บ ไซต์ M.O.M http://aboutmom.co/update/news-update-earlychildhood-act-b-e-2562/12166/
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ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีข่าวคราวการคัดค้านจากชมรมครูในหลายพื้นที่
ในประเด็นเรื่อง เปลี่ยนชื่อจากต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการเป็นครูใหญ่ และให้ครูใหญ่แต่งตั้งผู้ช่วยครูใหญ่
จากผู้ที่เป็นครูหรือไม่ก็ได้ เรื่องการเปลี่ยนใบประกอบวิชาชีพครูเป็นใบรับรองความเป็นครู เรื่อง
การก�ำหนดเงินค่าตอบแทนวิทยฐานะให้การประเมินแบบใหม่ สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
มากกว่าการเขียนเอกสารเพื่อขอผลงาน21
การคัดค้านร่างพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นผี้ วู้ จิ ยั มองว่าน่าจะมาจากความเข้าใจ
ที่ต่างกัน และมาจากการที่พวกครูจ�ำนวนหนึ่งเกรงว่าพวกตนจะเสียอ�ำนาจ ผลประโยชน์ที่เคยได้รับ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คงต้องมีการถกเถียงอภิปรายและแก้ไขกันในรัฐสภาต่อไปอีก
		โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
เป็นโครงการที่ท�ำโดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน โดยเปลี่ยนรูปแบบมาจาก
โรงเรียนประชารัฐ ทีบ่ ริษทั ธุรกิจเอกชนต่าง ๆ เคยเข้ามาช่วยพัฒนาโรงเรียนในโครงการทีโ่ ครงการใหม่นี้
ประกาศว่าจะพัฒนาการร่วมมือกับบริษัทธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคมอย่างเข้มข้นขึ้น โรงเรียน
ได้รบั การคัดเลือก (ตามความสมัครใจ) เข้าร่วมโครงการนี้ จะมีความเป็นอิสระ 3 ด้าน คือ การออกแบบ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเอง ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การเรียนจากของจริงในสถานที่จริง และ
การบริหารจัดการเพิ่มขึ้น คือมีระเบียบบริหารคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งประธานมาจากภาคธุรกิจ
เอกชน มีอำ� นาจตัดสินใจได้คล่องตัวกว่าโรงเรียนของรัฐตามปกติ โครงการนีเ้ ริม่ ด�ำเนินงานเดือนมิถนุ ายน
2561 เฟสแรกมีโรงเรียนในโครงการ 50 แห่ง จาก 30 จังหวัด เดือนเมษายน 2562 เตรียมประกาศชือ่ อีก
185 โรงเรียน โดยจะก�ำหนดเป้าหมายหรือจุดเน้นของแต่ละโรงเรียนตามบริบทในแต่ละพื้นที่22
		 ข้อสังเกตของผู้วิจัย
การปฏิรปู การศึกษาในช่วงปี 2560-2562 ส่วนใหญ่คอื งานด้านการวางแผนพัฒนา การร่างข้อเสนอ
เพือ่ การปฏิรปู การศึกษา การร่างและออกกฎหมายบางฉบับทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งการจัดการศึกษา ข้อเสนอ
เรือ่ งแนวทางและเป้าหมายในการปฏิรปู การศึกษาครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ อย่างหลากหลาย มีการสร้าง
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการตัง้ เป้าหมายเชิงอุดมคติวา่ ถึงช่วงไหนจะต้องท�ำให้สำ� เร็จได้เท่าไหร่
แต่ไม่ได้มียุทธวิธี โครงการ มาตรการที่ชัดเจนว่าจะท�ำให้เกิดผลจริง ๆ ได้อย่างไร และไม่ได้จัดล�ำดับ
ความส�ำคัญว่าปัญหาอะไรส�ำคัญที่ต้องท�ำให้ได้ก่อนอย่างชัดเจน
ตัวอย่างเช่น ข้อเสนอเพือ่ การปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษา โดยคณะกรรมการอิสระเพือ่ การปฏิรปู
การศึกษา (กอปศ.) เน้นการใช้งบประมาณก้อนใหญ่ทสี่ ดุ เพือ่ การลดความเลือ่ มล�ำ ้ แต่แผนการในรายละเอียด
จะกล่าวถึงการช่วยเหลือเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กในชนบทห่างไกล ทุรกันดาร ฯลฯ มากกว่าที่จะ
มุ่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำที่ใหญ่กว่านั้นคือความเหลื่อมล�้ำของการที่ลูกคนจนส่วนใหญ่ได้เรียน
ในโรงเรียนรอบนอก 3 หมื่นแห่ง ที่มีคุณภาพต�่ำกว่าลูกคนรวย คนชั้นกลางที่ได้เรียนโรงเรียนยอดนิยม/
มีชื่อเสียงในเมืองใหญ่ 300 กว่าแห่ง
21
22

สยามรัฐออนไลน์ 23 มิถุนายน 2562 http://siamrath.co.th/n/86360
แนวหน้า 25 กรกฎาคม 2561 ผู้จัดการออนไลน์ 24 พฤษภาคม 2562
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ผูว้ จิ ยั เห็นว่าแผนพัฒนาข้อเสนอเพือ่ การปฏิรปู ด้านการศึกษา และโครงการทัง้ หลาย เช่น ของกองทุน
เพื่อความเสมอภาคก็ดี โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนคุณภาพฯ ของ สสวท. (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ฯลฯ มักจะเป็นโครงการเสริมหรือโครงการใหม่ที่ท�ำได้บางจุด
แบบต่างหน่วยงานต่างท�ำโดยหวังว่าจะเป็นโครงการต้นแบบทีจ่ ะค่อย ๆ ขยายตัวออกไปภายหลัง มากกว่า
ทีจ่ ะมีการบูรณาการกันหรือมีแผนการด�ำเนินงานในระดับประเทศแบบผ่าตัดรือ้ ถอนเปลีย่ นแปลงระบบ
โครงสร้างการบริหารแบบเดิมทั้งระบบ
โครงการปฏิ รู ป การศึ ก ษาแบบน� ำ ร่ อ งหรื อ ต้ น แบบทั้ ง หลายนี้ ท� ำ ได้ เ พี ย งบางสถานการณ์
ในบางสถาบันการศึกษาและ/หรือบางชุมชน เพราะมีการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งและมีการแก้ไขกฎระเบียบ
การบริหารให้เป็นข้อยกเว้นที่สามารถท�ำงานแบบยืดหยุ่นคล่องตัวได้ แต่โครงการเหล่านี้ช่วยปฏิรูป
การสอน การเรียน ให้มีคุณภาพขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ยากที่จะขยายผลไปทั่วประเทศ เพราะติดขัดอยู่ที่
ระบบบริหารแบบราชการรวมศูนย์ ที่ผู้ปฏิบัติงานท�ำงานตามระเบียบราชการไปวัน ๆ แบบเอื้ออ�ำนาจ
และผลประโยชน์ของข้าราชการมากกว่าจะกล้าคิดกล้าท�ำ ปฏิรูปการเรียนการสอนให้เด็กเยาวชนไทย
มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้นอย่างเอาจริงเอาจัง
เมื่อมองภาพรวมทั้งหมดจากประวัติศาสตร์ 60-80 ปีที่ผ่านมา ชนชั้นน�ำไทยเขียนรัฐธรรมนูญ
มาหลายฉบับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ 5 ปี ก็ออกมาอย่างต่อเนือ่ งถึง 12 ฉบับ ร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ (ปี 2562) นี้ก็เป็นฉบับที่ 4 แผนการหรือข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ รวมทัง้ เรือ่ งการปฏิรปู การศึกษาก็เขียนโดยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในหลายยุคสมัยมากมาย
หลายฉบับเช่นกัน เอกสารเหล่านี้กล่าวถึงปัญหา ทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการศึกษา ตามหลักวิชาการและประสบการณ์ของประเทศอื่น เช่น เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำ 
พัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนส่วนใหญ่อย่างยัง่ ยืน ไว้อย่างค่อนข้างเป็นอุดมคติสวยงาม แต่ไม่ได้นำ� เสนอ
ยุทธวิธี โครงการ มาตรการ ขั้นตอนการด�ำเนินการที่จะท�ำให้เกิดผลได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน
ถึงจะมีการเขียน เป้าหมาย และตัวชี้วัดเชิงปริมาณในประเด็นต่าง ๆ ไว้ละเอียดพอสมควร แต่ก็เป็น
เป้าหมายแบบคาดคะเนว่าสถานการณ์จะดีขนึ้ ตามล�ำดับเมือ่ ถึงปีนนั้ ปีนี้ แต่ในความเป็นจริงมักไม่ได้เป็น
เช่นนั้น ประเด็นนี้เราควรจะได้วิจัย อภิปรายกันต่อไปว่าท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น และจะแก้ไขปัญหานี้
ได้อย่างไร
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บทที่ 3

ความสามารถในการแข่งขันและสมรรถนะทางการศึกษาของไทย
บทนี้เสนอเรื่องปัญหา/สภาวะเศรษฐกิจสังคมและความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
สมรรถนะการศึกษาและการพัฒนาทางสังคมของไทย เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ จากการวิจัยและ
จัดอันดับโดยองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ เพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้เห็นภาพในมุมมองทีก่ ว้างขึน้ ว่าประเทศไทย
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกนั้นมีสถานภาพอย่างไรในเวทีแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในโลกยุคปัจจุบัน มีประเด็นใดที่ไทยควรจะต้องแก้ไขปรับปรุง ปฏิรูป และเรียนรู้จากตัวอย่าง
ของประเทศที่ประสบความส�ำเร็จมากกว่า
เหตุที่ทุกประเทศถือความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องส�ำคัญ เพราะประชาชน
แต่ละประเทศต้องพยายามผลิตสินค้าและบริการมาสนองความต้องการทีจ่ ำ� เป็นของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเนือ่ งจากแต่ละประเทศต้องค้าขายแลกเปลีย่ นสินค้ากับประเทศอืน่ ด้วย การผลิตสินค้า
และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนต�ำ ่ คุณภาพดี ย่อมจะมีสว่ นช่วยให้ประเทศมีรายได้จากการส่งออก
มากพอที่จะสั่งซื้อสินค้า/บริการที่จ�ำเป็นจากประเทศอื่น ๆ มาสนองความต้องการของประชาชนได้

3.1 สถานะเศรษฐกิจไทยโดยรวม

ไทยเป็นประเทศใหญ่ระดับกลาง ๆ ในแง่จำ� นวนประชากรทีม่ มี ากเป็นล�ำดับที่ 21 ของโลก (น้อยกว่า
ฝรัง่ เศสและมากกว่าอังกฤษเล็กน้อย) และมีพนื้ ทีท่ ที่ ำ� การเกษตรได้ใหญ่เป็นล�ำดับที่ 18 ของโลก จากจ�ำนวน
ประเทศต่าง ๆ ในโลกราว 200 ประเทศ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไทยคิดตาม
ตัวเลขทางบัญชี (Nominal) อยูใ่ นล�ำดับที่ 24 ของโลก ธนาคารโลกจัดให้ไทยอยูใ่ นกลุม่ ประเทศรายได้
ปานกลางค่อนข้างสูง (Upper Middle Income) อย่างไรก็ตาม มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว
ประชากรคิดตามสัดส่วนอ�ำนาจซื้อ PPP (Purchasing Power Parity) หรือปรับตามค่าดัชนี
ค่าครองชีพแล้วอยู่ล�ำดับต�่ำกว่าล�ำดับขนาดทางเศรษฐกิจของประเทศคืออยู่ล�ำดับที่ 68 ของโลก1

3.2 ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

องค์กร WORLD ECONOMIC FORUM รายงานการจัดล�ำดับความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในปี 2018 (พ.ศ. 2561) โดยใช้เกณฑ์และวิธคี ำ� นวณแบบใหม่ทสี่ ะท้อนภาพ
ของการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม 4.0 เพิม่ ขึน้ ไทยได้ลำ� ดับรวมอยูท่ ี่ 38 จาก 140 ประเทศ ซึง่ ดีขนึ้ จากปีกอ่ น
เล็กน้อย และอยูร่ ะดับปานกลาง ส่วนหนึง่ เพราะไทยได้คะแนนและล�ำดับสูงในด้านระบบการคลัง การเงิน
ขนาดของตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ และการเติบโตทางธุรกิจ แต่ถ้าพิจารณาลึกลงไปถึงเฉพาะเรื่องที่ส�ำคัญ

www.wikipedia.org List of Countries by Population, Cultivated Areas, GDP (Nominal), GDP (PPP) Per Capita สืบค้น
เมื่อ 13 พฤษภาคม 2562
1
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ที่จะส่งผลต่อไปในอนาคต เช่น เรื่องทักษะฝีมือแรงงานและความสามารถ การคิด ประดิษฐ์สร้างสรรค์
(นวัตกรรม) ไทยได้คะแนนล�ำดับทีต่ ำ�่ ไปทางท้าย ๆ คือความสามารถทางนวัตกรรม ล�ำดับที่ 51 การประยุกต์ใช้
ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) อันดับที่ 64 ทักษะ อันดับที่ 602 จาก 140 ประเทศ
องค์กร International Institute for Management Development (IMD) จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันเฉพาะ ประเทศในกลุม่ รายได้สงู และปานกลาง ราว 60 กว่าประเทศ ปี 2561
ไทยอยู่ที่ล�ำดับที่ 30 จาก 63 ประเทศ ไทยตกอันดับจากปี 2560 ลงมา 3 อันดับ ประเทศในเอเชียที่ได้
ล�ำดับสูงกว่าไทย คือ ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
สิ่งที่น่าห่วงเพราะมีผลต่อไปในอนาคตคือเรื่องการศึกษา ซึ่งอยู่ในหมวดโครงสร้างพื้นฐาน
ไทยได้คะแนนต�่ำที่สุด เมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ เช่น ศักยภาพทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพการบริการ
ประสิทธิภาพทางธุรกิจ เมื่อแยกเฉพาะเรื่องสมรรถนะด้านการศึกษา ไทยอยู่ที่อันดับ 56 และดัชนี
ด้านสาธารณสุขและสภาพแวดล้อมอยู่อันดับที่ 58 จาก 63 ประเทศ3
การจัดล�ำดับความสามารถแข่งขันของประเทศต่าง ๆ โดยทัง้ 2 องค์กรทีเ่ น้นเรือ่ งเศรษฐกิจธุรกิจนี้
เขาพิจารณาจากสถิตทิ างเศรษฐกิจ เช่น การจ้างงาน ประสิทธิภาพธุรกิจ การบริหาร ฯลฯ และการส�ำรวจ
ทัศนคติของนักธุรกิจต่างประเทศที่มองว่าประเทศใดมีศักยภาพทางเศรษฐกิจเอื้ออ�ำนวยต่อการลงทุน
ของพวกเขามากน้อยเพียงไร ไทยซึง่ เป็นประเทศทีม่ นี โยบายเปิดรับการลงทุนและการค้าจากต่างประเทศสูง
จึงได้คะแนนภาพรวมสูงระดับปานกลาง แต่ถ้าพิจารณาแยกเฉพาะเรื่อง เช่น ในเรื่องการศึกษา ซึ่งจะมี
ผลต่อความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในอนาคตนั้น ไทยยังอยู่ล�ำดับที่ต�่ำค่อนไปทางท้าย ๆ

3.3 ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา

ถ้าพิจารณาเฉพาะเรือ่ งความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา ซึง่ เป็น 1 ใน 5 ของปัจจัยย่อย
ในปัจจัยหลักด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ IMD ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศต่าง ๆ ไทยมีอันดับด้านการศึกษาอยู่ในอันดับ 56 (จาก 63 ประเทศ) ลดลง 2 อันดับ
เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2560 เมือ่ พิจารณา 18 ตัวชีว้ ดั ย่อย พบว่าตัวชีว้ ดั ทีม่ อี นั ดับดีขนึ้ มี 4 ตัวชีว้ ดั ได้แก่
(1) งบประมาณด้านการศึกษาต่อประชากร (2) อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 1 คน ทีส่ อนระดับมัธยมศึกษา
(3) ความคิดเห็นจากผูบ้ ริหารธุรกิจ เรือ่ งการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (4) ทักษะทางภาษาทีต่ อบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ประกอบการ
ตัวชีว้ ดั ทีม่ อี นั ดับเท่าเดิม มี 8 ตัวชีว้ ดั เช่น (1) งบประมาณด้านการศึกษารายหัวต่อนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา (2) ร้อยละของผู้หญิงที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (3) จ�ำนวนนักศึกษาไทย
ที่ไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อประชากร 1,000 คน

2
3

World Economic Forum Global Competitvenss Report 2018 www.weforum.org
IMD World Competetiveness 2018 www.imd.org
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		 ตัวชีว้ ดั ทีม่ อี นั ดับลดลง มี 6 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ (1) งบประมาณด้านการศึกษาต่อ GDP (2) อัตราส่วน
นักเรียนต่อครู 1 คน ที่สอนระดับประถมศึกษา (3) อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา (4) ผลสัมฤทธิ์
ของการอุดมศึกษา (5) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (TOEFL) (6) อัตราการไม่รู้หนังสือของ
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
เมือ่ พิจารณาอันดับตัวชีว้ ดั ด้านการศึกษาจ�ำแนกตามวัตถุประสงค์โดยรวมของร่างแผนการปฏิรปู
ประเทศด้านการศึกษา เฉพาะตัวชีว้ ดั ของไทยโดย IMD ในปี 2561 ทีม่ อี นั ดับลดลงจากปี 2560 มีรายละเอียด
ดังนี้
		 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดที่มีอันดับลดลง 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) อัตราส่วน
นักเรียนต่อครู 1 คน ที่สอนระดับประถมศึกษา เท่ากับ 16.88:1 (อันดับ 62) 2) ผลสัมฤทธิ์ของ
การอุดมศึกษา พบว่ามีผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาร้อยละ 33.2 (อันดับ 41) 3) ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิท์ างคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทีม่ อี ายุ 15 ปี (ผลการทดสอบ PISA) (อันดับ 49)
4) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (TOEFL) (อันดับ 59) และ 5) อัตราการไม่รหู้ นังสือของประชากร
อายุ 15 ปี (อันดับ 59)
		 ด้านการลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา ตัวชี้วัดมีอันดับลดลงทั้ง 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) อัตรา
การเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทยมีอันดับลดลง จากอันดับ 53 (ร้อยละ 83.6) ในปี 2560
มาเป็นอันดับ 55 (ร้อยละ 77.3) ในปี 2561 ซึ่งตํ่ากว่าประเทศส่วนใหญ่ในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกที่มีอัตรา
การเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 90 ขึน้ ไป และ 2) ร้อยละของผูห้ ญิงทีจ่ บการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึน้ ไป พบว่าประเทศไทยมีผหู้ ญิงทีจ่ บการศึกษาระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป ลดลงถึง 21 อันดับ จากอันดับ 23
(ร้อยละ 60.9) ในปี 2558 เป็น อันดับ 44 (ร้อยละ 22.8) ในปี 2561
		 ด้านการปรับปรุงระบบการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ตัวชีว้ ดั ทีม่ อี นั ดับลดลง
คืองบประมาณด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ในปี 2561 ประเทศไทย
มีการลงทุนทางการศึกษาร้อยละ 3.8 ของ GDP (อันดับ 45)
กล่าวโดยรวม สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากลยังอยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศในกลุม่ เอเชียแปซิฟกิ รวมทัง้ ตัวชีว้ ดั ด้านการศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศไทยในปี 2561 มีแนวโน้ม
ของอันดับและคะแนนที่ลดลงจากปี 2560 ทั้งด้านการยกระดับด้านคุณภาพการศึกษา ปัญหาด้าน
ความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา ด้านการมุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ รวมทัง้ ด้านการปรับปรุงระบบการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ ดังนัน้ ไทยจึงถูกจัดอันดับอยูใ่ น
กลุ่มระดับล่างที่มีอันดับไม่เกินครึ่งจากประเทศที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 63 ประเทศ4
งบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาของไทยมีเพียงราว 0.35% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP)
ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ตำ�่ สุดในภูมภิ าคแถบนี้ แม้ไทยจะลงทุนด้านการจัดการศึกษาโดยรวมเป็นสัดส่วนราว 4%
ของผลผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศ อยู่ในระดับสูงกว่าหลายประเทศ
4

สกศ. สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี 2561 (IMD 2018) สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 48/2561 ธันวาคม 2561
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สภาวะการศึกษาไทย 2561/2562
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การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล

		 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) วิเคราะห์เรื่องนวัตกรรม
ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวิจารณ์ไทยว่า การที่ภาคธุรกิจเอกชนของไทยมีความต้องการ
นวัตกรรมและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตต�่ำ  ท�ำให้ประเทศไทยผลิตแรงงานมีฝีมือออกมา
ไม่สมดุลกัน แรงงานมีฝมี อื บางประเภทของไทยย้ายไปท�ำงานในต่างประเทศ ขณะทีใ่ นประเทศไทยเอง
ขาดแคลนแรงงานฝีมือบางประเภท สภาพปัญหาความไม่สมดุลนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย
ในอนาคต5

3.4 สมรรถนะด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคม

การจัดล�ำดับดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development INDEX) โดยโครงการพัฒนา
สังคมแห่งสหประชาชาติ (UNDP) พิจารณาทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านการศึกษาและสุขภาพ
อนามัย จึงให้ภาพทีก่ ว้างกว่าแค่เรือ่ งความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของไทย
ถูกจัดล�ำดับค่อนข้างต�่ำไปทางท้าย ๆ ของประเทศสมาชิกสหประชาชาติกว่าร้อยประเทศมาตลอด
ในปี 2018 (พ.ศ. 2561) ไทยมีดัชนีการพัฒนามนุษย์อยู่ล�ำดับที่ 83 (จาก 189 ประเทศ)
เป็นล�ำดับที่ต�่ำกว่าบางประเทศที่เล็กกว่า จนทางเศรษฐกิจกว่าไทยหลายประเทศ เช่น คิวบา ศรีลังกา6
ล�ำดับดัชนีพัฒนามนุษย์ของไทยที่ค่อนข้างต�่ำนี้สะท้อนว่าการพิจารณาจากดัชนี/ล�ำดับความสามารถ
ในการแข่งขันเศรษฐกิจด้านเดียวไม่ได้ให้ภาพทีค่ รบถ้วน การพัฒนาด้านการศึกษาและสุขภาพอนามัย
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
โดยเฉพาะในระยะต่อไปอย่างส�ำคัญ ทีค่ นไทยควรใส่ใจมากกว่าทีจ่ ะพิจารณาเฉพาะเรือ่ งความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจล้วน ๆ
		 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนวัยจบการศึกษาภาคบังคับ OECD ซึ่งเป็นองค์กรของ
กลุ่มประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมได้ท�ำโครงการทดสอบนักเรียนอายุ 15 ปี (ซึ่งถือว่าได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่พลเมืองส่วนใหญ่ได้รับ) จากประเทศต่าง ๆ เพื่อวัดความรู้ทักษะในเชิงคิดวิเคราะห์ด้าน
การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่เยาวชนผู้ก�ำลังเติบโตเป็นแรงงานและพลเมืองสามารถน�ำไป
ใช้งานได้ในอนาคต โครงการที่มีชื่อย่อว่า PISA นี้ จัดทดสอบทุก 3 ปี ครั้งล่าสุด ปี 2018 (พ.ศ. 2561)
ขณะที่เขียนรายงานนี้ยังไม่ประกาศผล ที่ประกาศผลแล้วคือ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) นักเรียนไทย
(กลุ่มตัวอย่างแบบคละหลากหลายนี้สะท้อนสภาพจริงของทั้งประเทศ) ได้คะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 วิชา
อยู่ล�ำดับค่อนข้างท้าย วิทยาศาสตร์ ล�ำดับที่ 52 คณิตศาสตร์ ล�ำดับที่ 54 และการอ่าน ล�ำดับที่ 57
จาก 70 ประเทศ และเขตเศรษฐกิจ โดยนักเรียนไทยกลุม่ ทีเ่ ข้าสอบท�ำคะแนนเฉลีย่ ได้ตำ�่ กว่าคะแนนเฉลีย่
ของนักเรียนในกลุม่ ประเทศสมาชิก OECD และต�ำ่ กว่าประเทศ/เขตเศรษฐกิจในเอเชีย เช่น เซีย่ งไฮ้ จีน
สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน มาเก๊า ญี่ปุ่น เวียดนาม

5
6

OECD Innovation in Southeast Asia Thailand Innovation Priorities 2013
www.wikipedia.com List of Countries by Human Development INDEX

บทที่ 3

ความสามารถในการแข่ ง ขั น และสมรรถนะทางการศึ ก ษาของไทย
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การคัดนักเรียนไปทดสอบมีการร่วมมือกับหน่วยงานทางวิชาการในแต่ละประเทศและใช้วิธี
สุม่ ตัวอย่างนักเรียนจากกลุม่ ต่าง ๆ ระดับต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ เพือ่ สะท้อนภาพรวมของนักเรียนของทัง้ ประเทศ
นีไ่ ม่ใช่การส่งเด็กเรียนเก่งไปสอบแข่งขันกัน แต่เป็นการทดสอบเพือ่ ต้องการทราบข้อเท็จจริงเชิงเปรียบเทียบ
ภาพรวมของนักเรียนแต่ละประเทศ มีการแปลข้อสอบเป็นภาษาของนักเรียนแต่ละประเทศ จึงไม่มี
การเสียเปรียบได้เปรียบเรื่องภาษา วิชาการอ่านที่เด็กไทยได้คะแนนต�่ำคือการอ่านเนื้อหาที่แปล
เป็นภาษาไทย เป็นการสอบการอ่านแบบจับใจความและตอบให้ตรงประเด็น เด็กไทยได้คะแนนการอ่าน
ต�่ำสุดใน 3 วิชา และที่นักเรียนเข้าร่วมการสอบ PISA มาหลายครั้ง วิชาการอ่านนี้คะแนนเฉลี่ยต�่ำลงมา
เรื่อย ๆ ขณะที่คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยดีขึ้นเล็กน้อย
การออกข้อสอบของคณะกรรมการ PISA นี้ มีการวางแผนและเตรียมการออกข้อสอบอย่างดี
(เตรียมถึง 3 ปี จึงจะจัดสอบครั้งหนึ่ง) เน้นการคิดวิเคราะห์แบบน�ำไปใช้งานได้ ไม่ได้สอบเรื่องความจ�ำ 
ปัญหาของไทยคือกลุม่ นักเรียนทีเ่ ก่งและอ่อนทีม่ กี ารสุม่ ตัวอย่างไปสอบท�ำคะแนนได้ตา่ งกันมาก ขณะที่
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนไทยกลุ่มที่เก่งที่สุด (เช่น จากโรงเรียนสาธิต ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์) ท�ำคะแนนได้สงู กว่าค่าเฉลีย่ ของนักเรียนจากกลุม่ ประเทศสมาชิก OECD นักเรียนไทย
กลุม่ ทีอ่ อ่ นซึง่ เป็นสัดส่วนทีใ่ หญ่กว่าตามข้อเท็จจริงของนักเรียนทัง้ ประเทศท�ำคะแนนได้ตำ�่ มาก คืออยูต่ ำ�่
แค่ระดับที่ถือว่าพอใช้งานได้คือระดับ 2 และระดับต�่ำกว่านั้นอีกคือระดับ 1 เป็นสัดส่วนที่สูง ท�ำให้
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทย (กลุ่มตัวอย่าง) ทั้งประเทศอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ เมื่อเทียบกับหลายประเทศ
ทีค่ ะแนนของกลุม่ นักเรียนทีเ่ ก่งและนักเรียนแบบทัว่ ไปของพวกเขาไม่ได้แตกต่างกันแบบห่างกันมากนัก
ข้อมูลนี้สะท้อนถึงการจัดการศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศของไทยที่มีคุณภาพ/ผลลัพธ์แตกต่างกันมาก
ข้อค้นพบจากการวิจัยคือนักเรียนจากโรงเรียนในเมืองใหญ่ และนักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงกว่า
มีแนวโน้มจะท�ำข้อสอบ PISA ได้คะแนนสูงกว่านักเรียนจากโรงเรียนรอบนอกและจากครอบครัวที่
จนกว่า7
		 ดัชนีทุนมนุษย์ (Human Capital Index) ที่วัดโดยธนาคารโลก
ทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง ความรู้ ทักษะ สุขภาพที่สะสมต่อเนื่องตลอดชีวิต
เป็นปัจจัยส�ำคัญเบื้องหลังการเติบโตทางเศรษฐกิจ ธนาคารโลกได้รวบรวมข้อมูล ประเมิน และค�ำนวณ
ดัชนีทนุ มนุษย์ของประเทศต่าง ๆ โดยพิจารณาปัจจัยส�ำคัญ เช่น อัตราการอยูร่ อดของประชากรวัยต่าง ๆ
โอกาสในการได้รับการศึกษาและคุณภาพการศึกษา การได้รับบริการด้านสุขภาพและปัญหาสุขภาพ
		รายงานดัชนีทนุ มนุษย์ของธนาคารโลกประจ�ำปี 2018 (พ.ศ. 2561) ทีเ่ ผยแพร่ในเดือนตุลาคม
2561 ไทยได้ล�ำดับที่ 68 จาก 157 ประเทศ คะแนนรวมดัชนีทุนมนุษย์ของไทยอยู่ที่ 0.60 ซึ่งมี
ความหมายว่าพลเมืองไทยมีโอกาสพัฒนาได้เพียงราวร้อยละ 60 ของศักยภาพ ในกรณีที่ถ้ามี
การลงทุนและให้บริการด้านการสาธารณสุขและการศึกษา ที่จะช่วยให้พลเมืองพัฒนาเป็นแรงงานที่มี
คุณภาพ/ประสิทธิภาพ (Productinty) อย่างสมบูรณ์
7

www.pisa.oecd.org - PISA 2015 Results
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สิงคโปร์มีดัชนีทุนมนุษย์น�ำหน้ามากที่สุดในโลก สิงคโปร์ได้อันดับ 1 ได้คะแนนรวมสูงสุดที่
0.88 เวียดนาม มาเลเซีย ก็ได้คะแนนสูงกว่าไทย ในแง่สาธารณสุขไทยได้คะแนนค่อนข้างสูง แต่ในแง่
การศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพการศึกษา ซึง่ เขาวัดจากคะแนนทดสอบนักเรียนระหว่างประเทศ เช่น PISA
ของ OECD และการทดสอบขององค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ไทยได้คะแนนต�่ำลงมา
รายงานธนาคารโลกวิเคราะห์วา่ แม้เด็กไทยจะมีโอกาสได้เรียนหนังสือทีค่ า่ เฉลีย่ 12.4 ปี แต่คณ
ุ ภาพ
ของการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในเกณฑ์ต�่ำ โดยเฉพาะส�ำหรับโรงเรียนในชนบทที่ขาดการสนับสนุน
ที่ดีพอ ท�ำให้เด็กไทยที่ได้เรียนหนังสือค่าเฉลี่ยที่ 12.4 ปีนั้น มีค่าเท่ากับได้เรียนหนังสือที่มีคุณภาพจริง
เพียง 8.6 ปีเท่านั้น
ปัญหาส�ำคัญคือความเหลื่อมล�้ำต�่ำสูงทางฐานะเศรษฐกิจและสังคมที่ท�ำให้เด็กยากจนในชนบท
ได้เรียนโรงเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพต�ำ่ กว่า สอบได้คะแนนต�ำ่ กว่า และเด็กเหล่านีม้ โี อกาสได้เรียนต่อในชัน้ สูงขึน้
น้อยกว่าเด็กรวยและชนชั้นกลางในเมือง ปัญหาของเยาวชนไทยเรื่องหนึ่งที่ส�ำคัญคือเด็กวัยรุ่นผู้หญิง
ตัง้ ครรภ์เป็นสัดส่วนสูง ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจน การศึกษาน้อย ขาดความรูเ้ รือ่ งเพศศึกษา ปัญหานี้
กลายเป็นวัฏจักรที่ช่ัวร้าย ท�ำให้ทั้งแม่วัยรุ่นและเด็กมีปัญหาทั้งเรื่องสุขภาพ ขาดโอกาสในการเรียนต่อ
และพัฒนาตัวเอง
ธนาคารโลกยังได้ตงั้ ข้อสังเกตถึงปัญหา ประสิทธิภาพของพลเมืองไทยข้อหนึง่ คือคนวัย 15 ปีขนึ้ ไป
มีโอกาสรอดชีวติ ถึงอายุ 60 ปี ในอัตราร้อยละ 85 ซึง่ หมายถึงว่าคนไทยวัย 15-59 ปี ร้อยละ 15 มีโอกาส
เสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรจาก 2 เรื่อง คือ 1) โรคร้ายแรงประเภทไม่ติดต่อ ซึ่งท�ำให้เกิดการเสียชีวิตได้
เช่น ระบบทางเดินอาหาร มะเร็ง ระบบทางเดินหายใจ เบาหวาน และ 2) อุบัติเหตุทางถนน แม้ว่า
ประเทศไทยจะมีการพัฒนาด้านสาธารณสุขทีด่ ขี นึ้ ในบางด้าน แต่การใช้ชวี ติ แบบสมัยใหม่กท็ ำ� ให้คนไทย
เป็นโรคอ้วน ความดันโลหิตสูง และเบาหวานกันเพิ่มขึ้น ธนาคารโลกชี้ว่าปัญหาเหล่านี้จ�ำเป็นจะต้อง
ได้รับการแก้ไข ถ้าต้องการให้พลเมืองไทยพัฒนาเป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงขึ้น8
		 การประเมินผลจัดการศึกษาไทยโดยองค์การยูเนสโก
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ UNESCO เผยแพร่รายงาน 2017/2018
Global Education Monitoring Report: Thailand Highlights9 ได้ตั้งข้อสังเกตถึงลักษณะปัญหา
การจัดการศึกษาของไทยประเด็นเด่น ๆ ทีผ่ วู้ จิ ยั เห็นว่าควรคัด/แปล/เรียบเรียงบางประเด็นมาน�ำเสนอต่อ
ดังต่อไปนี้
- นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 85% ของประชากรวัยเดียวกัน
- นักเรียน 50% ไม่ได้รบั การสอนเป็นภาษาทีพ่ วกเขาใช้พดู ทีบ่ า้ น (ประเด็นนีย้ เู นสโกคงหมายรวมถึง
นักเรียนภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคเหนือ ทีใ่ ช้ภาษาท้องถิน่ ทีบ่ า้ น แต่ภาษาท้องถิน่ ของทัง้ ภาคนัน้ ใกล้เคียงกับ

8
9

World Bank www.worldbank.org Thailand Economic Monitor Jan 2019. Report on Human Development Index
2018
http://bangkok.unesco.org/content/20
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ภาษาไทยกลางมาก ซึง่ ในกรณีนนี้ า่ จะมีปญ
ั หาไม่มาก พวกทีม่ ปี ญ
ั หาจริง ๆ น่าจะเป็นเด็กชาติพนั ธุต์ า่ ง ๆ
ในภาคเหนือ และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้-ผู้วิจัย)
- นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้ด้านการอ่านที่ใช้งานได้ขั้นต�่ำ  (Minimum
Proficiency) 50% และคณิตศาสตร์ 46%
- โรงเรียนที่มีเครื่องอ�ำนวยความสะดวกด้านสาธารณสุขพื้นฐานมีเพียง 45% และโรงเรียนที่มี
น�้ำสะอาดส�ำหรับให้นักเรียนดื่มได้มีเพียง 60%
- กลุ่มนักเรียนจากครอบครัวจนที่สุดมีโอกาสจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ราว 80%
เทียบกับครอบครัวที่รวย 100%
- มีผู้ใหญ่ที่อ่านภาษาไทยประโยคง่าย ๆ ไม่ได้ 3.9 ล้านคน
- เด็กนักเรียนกลุม่ อายุ 13-15 ปี หนึง่ ในสามมีประสบการณ์ถกู เพือ่ นรังแกในช่วงปี 2553-2558
และ 29% มีประสบการณ์ถูกใช้ความรุนแรง
- ระบบการศึกษาไทยมีระบบตรวจสอบ (Accountability) ด้วยการทดสอบระดับชาติ แต่ผลลัพธ์
ไม่ได้ดีขึ้นเลยในช่วงปี 2546-2558
- ไม่มกี ฎระเบียบทัง้ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาว่าควรจะมีจำ� นวนนักเรียนต่อครูเท่าไหร่
และไม่มีกฎระเบียบเรื่องสาธารณสุขส�ำหรับโรงเรียนของรัฐ มีแค่กฎระเบียบส�ำหรับโรงเรียนเอกชน
ให้มีห้องน�้ำและแยกกันระหว่างนักเรียนชายและหญิง ผลโดยรวมก็คือ มีโรงเรียนราว 45% เท่านั้น
ที่มีเครื่องอ�ำนวยความสะดวกสาธารณสุขพื้นฐาน
- ไม่มรี ะบบประเมินครูทเี่ ป็นกลางและมีประสิทธิภาพ การติดตามประเมินผลจากนานาชาติตงั้ แต่
ปี 2543 พบว่าวิธีให้นักเรียนประเมินครูนั้นมีอคติได้ และไม่เที่ยงตรง
- รัฐบาลควรจะด�ำเนินการให้สัญญาการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้าถึงนักเรียนอย่าง
ยุตธิ รรมและใช้ประโยชน์ได้ โครงการแจกแล็ปท็อปให้นกั เรียนในปี 2545 ทีบ่ ริษทั Shenzhen ประมูลได้
มอบเครือ่ งทีม่ ปี ญ
ั หาถึง 30% ไม่สามารถส่งเครือ่ ง 800,000 เครือ่ ง ได้ทนั และปฏิเสธไม่ยอมเสียค่าปรับ
ที่ส่งช้า และในที่สุดบริษัทนี้ก็ล้มละลายและสัญญาถูกยกเลิกไป ในปี 2547 รัฐบาลยกเลิกโครงการนี้
- มีการทดสอบระดับชาติ O-NET ส�ำหรับนักเรียนทีจ่ ะจบชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตัง้ แต่ปี 2548 และลดจาก 8 วิชาเหลือ 5 วิชา ในปี 2559 ฝ่ายบริหารใช้ผลการทดสอบนี้
เปรียบเทียบโรงเรียนแต่ละโรงเรียน เขต และคะแนนเฉลี่ยของทั้งประเทศในแต่ละปี ข้อสอบใช้วัด
การจบการศึกษาแต่ไม่มีมาตรฐานผลการเรียนของนักเรียนที่จะวัดร่วมกันได้จริง (No Common
Student Performance) และมีคะแนนเฉลี่ยขึ้น-ลง ระหว่างปีสูง จึงไม่สามารถวัดได้ว่าผลการเรียน
สอดคล้องกับเป้าหมายหลักสูตรทีต่ งั้ ไว้หรือไม่ มีการประเมินว่ามีชอ่ งว่างระหว่างการพัฒนาข้อสอบและ
การวิจัยผลลัพธ์ และความห่วงใยว่าหน่วยงานที่ท�ำการทดสอบมีความสามารถที่จะตีความผลการสอบ
ได้ดีมากน้อยแค่ไหน
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3.5 การจัดล�ำดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ

เว็บไซต์ Wikipedia สารานุกรมข้อมูลความรูท้ างออนไลน์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ได้รวบรวมการจัดอันดับของ
ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ในหัวข้อชื่อ International Rankings of Thailand10
ที่ผู้วิจัยขอคัดเลือกบางรายการที่น่าสนใจมาน�ำเสนอดังต่อไปนี้
		ดัชนีพัฒนามนุษย์ของ UNDP (2017) ไทยอยู่ล�ำดับที่ 83 จาก 189 ประเทศ
		สุขภาวะของเด็ก (วัดจากเรื่องสุขภาพ การศึกษา การท�ำงาน การแต่งงาน การคลอดบุตร และ
ความรุนแรง) จากรายงานขององค์กร Save The Children ปี 2018 ไทยอยู่ล�ำดับที่ 85 จาก 175
ประเทศ (นับจากดีที่สุด 1 ไปหาต�่ำที่สุด 175)
		ดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตฉ้อฉล Corruption Perception Index 2018 ไทยอยู่ล�ำดับที่ 99
จาก 180 ประเทศ อยู่ล�ำดับทุจริตมากกว่าสิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทยได้ล�ำดับที่ต�่ำ
ลงจากปี 2017
		ดัชนีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ EF English Proficient Index 2018 ไทยอยู่อันดับ 64 จาก 88
ประเทศ ได้อันดับที่ต�่ำกว่าสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย
		 ความรู้เรื่องสังคม Knowledge of Society บริษัท IPSOS ท�ำรายงานเรื่อง Peritus of
Perception 2018 ส�ำรวจแบบสุ่มตัวอย่างประชากรใน 37 ประเทศ ทางออนไลน์ว่าพวกเขารู้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเทศของเขามากน้อยเพียงไร และรายงานว่าคนไทยมีความรู้เรื่องประเทศ
ของตนเองแม่นย�ำน้อยที่สุดใน 37 ประเทศ ที่มีการส�ำรวจ รวมทั้งฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน
มาเลเซีย ซึ่งได้คะแนนดีกว่าไทยตามล�ำดับ แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างและการตั้งค�ำถามของบริษัทที่ท�ำเรื่องนี้
อาจจะถูกตั้งค�ำถามได้ แต่นี่ก็เป็นประเด็นที่คนไทยควรรับฟัง หรือน่าจะมีนักวิจัยไทยส�ำรวจวิจัยเรื่องนี้
ด้วยตัวเองในโอกาสต่อไป
		 กิจกรรมออกก�ำลังกายของเด็กและเยาวชน Global Matrix 2.0 on Physical Activity for
Children and Youth ส�ำรวจประเทศต่าง ๆ ในปี 2016 และให้คะแนนเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่ำ  คือ
A-ดีที่สุด B-C-D และ F-ต�่ำที่สุด ไทยได้คะแนน D คือเกือบต�่ำที่สุด
		 อัตราประชากรที่ติดคุก ประเทศไทยมีประชากรที่ติดคุก 450 คน ต่อประชากร 100,000 คน
เป็นสัดส่วนที่สูงเป็นที่ 7 ของประเทศทั่วโลก สูงกว่าทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน
		 คุณภาพชีวิต Quality of Living การส�ำรวจเรื่องคุณภาพชีวิตของประชากรเมืองต่าง ๆ โดย
Mercer’s 2016 Quality of Living รายงานว่ากรุงเทพฯ อยูใ่ นอันดับที่ 129 จาก 230 เมือง เมืองทีไ่ ด้
คะแนนสูงที่สุดคือเวียนนา สิงคโปร์ อยู่ล�ำดับที่ 26 กัวลาลัมเปอร์ก็ได้คะแนนสูงกว่ากรุงเทพฯ

10

http://en.wikipedia.org/wiki/internation ค้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562
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		 สติปัญญาความสามารถของประชาชน Talent Global Talent Competitiveness Index
(GTVI) 2018 วิเคราะห์ความสามารถของคนใน 119 ประเทศ และ 90 เมือง โดยพิจารณาจาก 6 ปัจจัย
คือส่งเสริมให้เกิดสติปญ
ั ญา ความสามารถดึงดูดคนมีปญ
ั ญา พัฒนาคนมีปญ
ั ญา รักษาคนมีปญ
ั ญาให้อยู่
ในประเทศและพัฒนาต่อได้ ทักษะด้านอาชีพและเทคนิคทักษะเรือ่ งความรู้เกีย่ วกับโลก ไทยได้ลำ� ดับที่
70 จาก 119 ประเทศ สิงคโปร์ ล�ำดับที่ 2 ฟิลปิ ปินส์ ล�ำดับที่ 54 เทียบระหว่างเมือง กรุงเทพฯ ได้ลำ� ดับที่
78 จาก 90 เมือง คืออยู่เกือบท้าย ๆ
		 สรุป เมือ่ เทียบกับประเทศทัว่ โลก ไทยเป็นประเทศทีม่ ปี ระชากรและทีด่ นิ ทีท่ ำ� การเกษตรได้อยูใ่ น
ล�ำดับที่ค่อนข้างสูง และดัชนีความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจอยู่ในล�ำดับกลาง ๆ แต่สมรรถนะ
ทางการศึกษาและการพัฒนาทางสังคมด้านต่าง ๆ อยูใ่ นล�ำดับต�ำ่ ค่อนไปทางข้างท้าย ซึง่ สะท้อนภาพว่า
คุณภาพชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ  ในอนาคต ล�ำดับความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมของไทยมีแนวโน้มจะตกต�ำ่ ลงได้อกี เว้นเสียแต่วา่ ไทยจะต้อง
เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจสังคม
ทีเ่ น้นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนอย่างทัว่ ถึง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิม่ ขึน้
อย่างมียทุ ธศาสตร์ ยุทธวิธที เี่ ป็นรูปธรรม แม้ไทยจะเขียนแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 5 ปี ฉบับต่าง ๆ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ดูสวยงามแต่เป็นแผนแบบตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดขึ้นมาลอย ๆ คล้าย ๆ กับ
การวาดวิมานในอากาศมากกว่าจะมียุทธศาสตร์ ยุทธวิธีที่เป็นรูปธรรมชัดเจนว่าจะปฏิรูปในเรื่องไหน
อย่างไร เพื่ออะไร เพื่อใคร เมื่อไหร่
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บทที่ 4

ปัญหาหลักและแนวทางปฏิรูปการศึกษาไทย
บทนี้เป็นการสรุปวิเคราะห์ปัญหาของการให้บริการของการศึกษาไทยทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ปัญหาหลัก 3 เรือ่ งใหญ่ คือ 1. โครงสร้างการบริหาร 2. คุณภาพ/ประสิทธิภาพของครูอาจารย์
3. หลักสูตรการสอน และการประเมินผล และปัญหาเฉพาะเรือ่ งทีผ่ วู้ จิ ยั เห็นว่าส�ำคัญ และเสนอแนวทาง
ปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

4.1 ปัญหาการให้บริการศึกษา

การให้บริการการศึกษาของไทยมีปญ
ั หาส�ำคัญทีอ่ าจสรุปได้ 2 ด้านใหญ่ คือ ด้านปริมาณ การให้
บริการการศึกษาที่ยังคงไม่ทั่วถึง/ไม่เป็นธรรม และด้านคุณภาพ ที่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยรวมหรือ
ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ  ทั้งโดยการประเมินผล เปรียบเทียบกับต่างประเทศ และการประเมินผล
ภายในประเทศเอง ปัญหาทัง้ 2 ด้านนีส้ มั พันธ์กบั ปัญหาส�ำคัญเรือ่ งอืน่ ๆ คือเรือ่ งโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
การเมือง และการบริหารของภาครัฐ คุณภาพ/ประสิทธิภาพของผู้บริหาร ครูอาจารย์ เรื่องหลักสูตร
วิธีการสอน การเรียน และการวัดผล
		 1) การให้บริการการศึกษาได้อย่างไม่ทั่วถึง/ไม่เป็นธรรม
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยทีม่ คี วามเหลือ่ มล�ำ้ ต�ำ่ สูงมากทัง้ ทางด้านทรัพย์สนิ รายได้ ระดับการศึกษา
ฯลฯ ระหว่างคนรวย คนชั้นกลางในเมืองกับคนจนส่วนใหญ่ทั้งในชนบทและในเมือง เป็นสาเหตุส�ำคัญ
ทีท่ ำ� ให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างทัว่ ถึง มีปญ
ั หาคนที่
ไม่ได้เข้าเรียน นักเรียนออกกลางคันและไม่ได้เรียนต่อในระดับต่าง ๆ จนถึงชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายทัง้
สายสามัญและอาชีวศึกษาสูงมาโดยตลอด ในปีการศึกษา 2560 อัตราการคงอยูข่ องนักเรียนทีเ่ ริม่ จาก ป.1
ในการศึกษา 2548 ถึงปีการศึกษา 2560 คงเหลือร้อยละ 70.3 ซึ่งแปลว่ามีนักเรียนออกไปกลางคัน
ร้อยละ 29.71
จากสถิตอิ ตั ราการเข้าเรียนอย่างหยาบ ปีการศึกษา 2560 ประชากรอายุ 3-21 ปี มี 15.9 ล้านคน
ที่ไม่ได้รับการศึกษาอยู่ 2.08 ล้านคน (ร้อยละ 13)2
เด็กเยาวชนที่ไม่ได้เรียน/ออกกลางคันส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคและครอบครัวที่ยากจนที่เรียนอยู่
ในโรงเรียนในอ�ำเภอรอบนอกและชุมชนเมืองเขตยากจนทีม่ คี ณ
ุ ภาพปานกลางและต�ำ 
่ การมีโรงเรียนอยู่
ทัว่ ประเทศและรัฐให้เรียนฟรีสำ� หรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานช่วยได้บางส่วน แต่คนจนยังมีปญ
ั หาค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทาง กินอยู่ และอื่น ๆ สูง นอกจากนั้นก็มีปัญหาอื่น ๆ อีก เด็กบางคนต้องโยกย้ายที่อยู่ตาม
ผูป้ กครองทีไ่ ปท�ำงานก่อสร้างและงานอืน่ ๆ ตามทีต่ า่ ง ๆ บ่อย ๆ ปัญหาการทีเ่ ด็กวัยรุน่ บางคนเริม่ ออก
ไปท�ำงาน มีลกู ตัง้ แต่วยั รุน่ ปัญหาครูและการสอนในโรงเรียนส�ำหรับคนจนส่วนใหญ่มคี ณ
ุ ภาพต�ำ่ มาแต่ตน้
รวมทั้งการที่ระบบการศึกษาไทยเน้นการแข่งขันแบบแพ้คัดออกตามมาตรฐานเดียว (โดยไม่ค�ำนึงถึง
1
2

สกศ. สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2559-2560 สกศ. 2561
ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล (ประธานกสศ.) ทางออกการศึกษาไทย www.thaitpiblne.org 18 กรกฎาคม 2562
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ปั ญ หาหลั ก และแนวทางปฏิ รู ป การศึ ก ษาไทย

การเรียนได้ชา้ เร็วและความถนัดทีต่ า่ งกันของเด็กแต่ละคน) ท�ำให้เด็กทีเ่ รียนตามเพือ่ นไม่ทนั และมีปญั หาอืน่ ๆ
สอบไม่ผ่าน เรียนต่อไม่ไหว หรือไม่อยากไปเรียน
แม้จะมีการออกกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และรัฐธรรมนูญทั้งฉบับปี 2540 และฉบับปี
2550 ก�ำหนดว่ารัฐต้องจัดให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี แต่ไม่มรี ฐั บาลชุดไหนติดตามให้มผี ลบังคับใช้อย่างแท้จริง รัฐบาลได้แต่ลงทุนสร้างโรงเรียน
จ้างครู ให้เงินอุดหนุนการศึกษา ให้เด็กขั้นพื้นฐานเรียนฟรี รวมทั้งแจกหนังสือเรียน เสื้อผ้า แต่ไม่ได้มี
การจัดระบบบริหารจัดการติดตามและช่วยเหลือแก้ปัญหาเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียน เด็กที่เรียนอ่อน เรียนช้า
ตามเพือ่ นไม่ทนั และทีม่ ปี ญ
ั หาด้านต่าง ๆ จนต้องออกกลางคัน อย่างเป็นระบบจริงจัง เทียบกับฟินแลนด์
และประเทศอื่น ๆ
การจะแก้ปัญหาคนออกกลางคันเรียนไม่จบม.3 หรือม.6 เป็นสัดส่วนสูงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับ
ความเหลือ่ มล�ำ้ ไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจสังคมทีจ่ ะต้องเข้าใจถึงสาเหตุตา่ ง ๆ ทุกสาเหตุ แก้ไขทัง้ ระบบ
อย่างครบวงจร วิธกี ารแก้ปญ
ั หาเป็นส่วน ๆ เช่น ด้วยนโยบายเรียนฟรี 15 ปี หรือแจกของฟรี 5 รายการ
อาจช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้บ้าง แต่ไม่สามารถช่วยให้คนจนเรียนไปได้ตลอดรอดฝั่ง เพราะ
การศึกษายังมีคา่ ใช้จา่ ยสูงกว่านัน้ เช่น ค่าใช้จา่ ยการเดินทาง กินอยู่ ค่าเสียโอกาสในการให้ลกู ไปช่วยท�ำงาน
ซึง่ ส�ำหรับคนจนแล้ว เป็นค่าใช้จา่ ยทีส่ งู จนเขาอาจไม่อยากให้ลกู เรียนต่อ ทัง้ โรงเรียนส�ำหรับคนส่วนใหญ่
มีคุณภาพปานกลางจนถึงต�่ำ  เด็กนักเรียนจ�ำนวนมากมีปัญหาเรียนไม่ได้ดี ไม่ชอบโรงเรียน เพราะ
การสอนและการสอบแบบมาตรฐานเดียวมากเกินไป ปัญหานักเรียนถูกสิ่งเย้ายวนใจภายนอกดึงให้ไป
เสพติดสิ่งต่าง ๆ (รวมทั้งเรื่องเพศสัมพันธ์) ไม่อยากเรียน เป็นเรื่องที่จะต้องตระหนักถึงและแก้ไข
อย่างจริงจังด้วย การให้เงินอุดหนุนเด็กยากจนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ช่วยแก้ปัญหาได้บางส่วนเท่านั้น
ปรับปรุงกระบวนการสอน การเรียน และการแนะแนวของครูอาจารย์ทตี่ อ้ งพัฒนาให้มคี ณ
ุ ภาพ/
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ครูอาจารย์ควรมีความรู้ ความเข้าใจ ความตั้งใจมากพอที่จะดูแลพัฒนาการเรื่อง
อุปนิสัย คุณลักษณะ ค่านิยมของนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วย ไม่ใช่แค่สอนแต่วิชาการ วิชาชีพเท่านั้น
ต้องเพิ่มครูแนะแนวที่มีความรู้ทางจิตวิทยา พัฒนาการ มีจิตใจรักเด็กคล้ายพ่อแม่ หรือฝึกอบรมครู
ที่สนใจให้ท�ำหน้าที่นี้และลดภาระงานด้านอื่นลงมา
ทางองค์กรปกครองท้องถิ่นควรร่วมมือกับทางโรงเรียนติดตาม และช่วยเหลือให้ผู้ปกครอง
ต้องส่งเด็กทุกคนมาเรียนภาคบังคับ 9 ปี และติดตามช่วยเหลือให้เด็กที่มีปัญหาให้เรียนได้ตลอดรอดฝั่ง
ถึง 9 ปี (จบมัธยมศึกษาปีที่ 3) เช่น การให้ทนุ เป็นค่าใช้จา่ ยทีค่ รอบคลุมการเดินทางและการกินอยู่ ให้เงินพิเศษ
ครูชว่ ยสอนเด็กเรียนอ่อนเป็นรายบุคคลหรือกลุม่ ย่อย พัฒนาครูและเพิม่ การจ้างนักจิตวิทยา นักแนะแนว
นักสังคมสงเคราะห์ให้ท�ำหน้าที่ออกไปตามดูแลเด็กที่ขาดเรียนและมีปัญหาด้านต่าง ๆ พัฒนาระบบ
การแนะแนว การติดตามป้องกัน/แก้ไขปัญหาเด็กทีม่ ปี ญั หาเรียนตามเพือ่ นไม่ทนั หรือมีปญั หาอุปสรรคอืน่ ๆ
ที่ท�ำให้พวกเขาต้องออกกลางคัน พัฒนาโรงเรียนทางเลือก โรงเรียนนอกระบบตามอัธยาศัย ให้เด็กที่มี
ปัญหาเรียนในโรงเรียนทั่วไปไม่ได้ สามารถเรียนรู้ทางอื่นได้อย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
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เรื่องที่ส�ำคัญที่ต้องท�ำควบคู่กันไปคือเพิ่มงบประมาณก�ำลังคน พัฒนาโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในอ�ำเภอรอบนอกและชุมชนแออัดให้มคี รูทมี่ คี ณ
ุ ภาพและเอาใจใส่ดแู ลนักเรียนได้อย่างทัว่ ถึง
เพิ่มขึ้น (โรงเรียนที่มีปัญหาควรได้รับงบสนับสนุนโดยรวมหรือจะคิดแบบต่อหัวนักเรียนสูงกว่าโรงเรียน
ใหญ่) นอกจากให้แรงจูงใจให้ครูเก่ง ๆ สนใจไปสอนโรงเรียนรอบนอกและโรงเรียนในชุมชนยากจนโดยที่
มีรายได้สูงขึ้น มีความก้าวหน้าทางอาชีพการงานแล้ว อาจใช้วิธีรับอาสาสมัครครูจบใหม่ออกไปสอน
ในโรงเรียนทีม่ ปี ญ
ั หาคุณภาพต�ำ่ เป็นเวลา 2 ปี (โดยมีประกาศนียบัตรและเงินโบนัสให้) แบบในประเทศอืน่
เช่น สหรัฐอเมริกา จะได้มีครูหมุนเวียนเข้ามาตลอด บางคนอาจชอบและอยู่ต่อหรือใช้ประสบการณ์
จากการท�ำงานบุกเบิก/แก้ปัญหาไปท�ำประโยชน์ที่อื่นต่อได้
แนวทางแก้ไขปัญหาทีส่ ำ� คัญอีกข้อหนึง่ คือ ต้องท�ำโรงเรียนให้มสี ภาพแวดล้อมบรรยากาศทีอ่ บอุน่
เป็นมิตร ครูอาจารย์ดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดด้วยความรัก ความห่วงใยเหมือนลูกหลาน นักเรียน ปลอดภัย
จากการถูกนักเรียนคนอื่นที่เกเรรังแก การพนัน ยาเสพติด ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัย และปัญหาอื่น ๆ
จัดสรรงบประมาณเพิม่ ทุนค่าเดินทาง ค่ากินอยูส่ ำ� หรับผูม้ รี ายได้นอ้ ย และจัดสรรงบประมาณ (และอาจ
จะก�ำลังคนด้วย) อีกส่วนหนึง่ ไปแก้ปญ
ั หาสภาพแวดล้อม ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ ด็กในแต่ละพืน้ ทีต่ อ้ งเผชิญอยู่
ประเด็นสุดท้ายคือต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตฉ้อฉล กรณีงบอาหารกลางวันส�ำหรับเด็กทีเ่ ป็นข่าวอือ้ ฉาว
ส�ำหรับหลายโรงเรียนในช่วงปี 2561-2562 รวมทั้งการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบของผู้บริหารและ
ครูในเรื่องอื่น ๆ อย่างจริงจัง เช่น ควรปลดออก เอาผิดทางอาญา ไม่ใช่แค่โยกย้ายไปที่อื่นหรือลงโทษ
ทางวินัยแบบอะลุ่มอล่วยกัน
		 2) การจัดการศึกษาโดยรวมหรือโดยเฉลี่ยทั้งประเทศยังมีคุณภาพต�่ำ
เด็กวัย 3-6 ปี ที่ยากจนมีโอกาสได้เรียนในศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลน้อย หรือได้เรียน
อย่างไม่คอ่ ยมีคณ
ุ ภาพนัก เช่น โดยองค์กรปกครองท้องถิน่ ขนาดเล็กทีม่ งี บประมาณน้อย และไม่สามารถ
จ้างครูทมี่ ีคณ
ุ ภาพสูงได้ สถานศึกษาปฐมวัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพจัดการศึกษาแบบกึง่ เรียนกึง่ เล่นที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการสมองมากกว่ามักเป็นของโรงเรียนสาธิตฯ เทศบาลขนาดใหญ่ โรงเรียนเอกชนในเมือง ซึง่ เป็น
ส่วนน้อย เก็บค่าเล่าเรียนสูงและเข้าได้ยาก เพราะรับได้จำ� นวนจ�ำกัด เนือ่ งจากเด็กปฐมวัย สมองพัฒนา
มากที่สุดและเรียนรู้ได้เร็วที่สุด เด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนหรือได้เข้าเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล
คุณภาพต�่ำ  จึงมีโอกาสได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ได้น้อยกว่าระดับศักยภาพของสมองของพวกเขา
เมื่อเทียบกับเด็กปฐมวัยที่ได้เรียนในโรงเรียนอนุบาลที่มีคุณภาพสูงกว่า
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา มีความแตกต่างทางด้านคุณภาพระหว่าง
โรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองทีม่ ชี อื่ เสียงราว 3 ร้อยกว่าแห่ง และโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กในชนบท
และชุมชนแออัด รวม 3 หมื่นกว่าแห่งอย่างมาก
สภาพเช่นนี้ท�ำให้มีการกวดวิชาเพื่อแข่งขันเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
เป็นทีน่ ยิ มจนมีครู นักศึกษากลุม่ หนึง่ ออกมารณรงค์เรือ่ งการออกพระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย
(เมษายน 2562) คัดค้านการสอบแข่งขันเข้าประถม เพราะท�ำให้เด็กเล็กเครียด และมีปญ
ั หา เด็กทีส่ อบ
ไม่ได้กจ็ ะมีปญ
ั หาปมด้อยต่อไปอีก แต่โรงเรียนมีชอื่ เสียงก็ยงั คงต้องการได้เด็กเก่งหรือเด็กทีพ่ อ่ แม่รำ�่ รวย
สามารถช่วยจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนได้มากก็ยงั หาวิธกี ารคัดเลือกด้วยการแข่งขันรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ อยูด่ ี

บทที่ 4

ปั ญ หาหลั ก และแนวทางปฏิ รู ป การศึ ก ษาไทย

ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาที่ วั ด จากการสอบระดั บ ชาติ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวิชาหลัก ๆ 5 วิชา ในช่วงตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2547 เป็นต้นมา จนถึงปี 2561 นักเรียน
ทั้งประเทศได้คะแนนเฉลี่ยออกมาต�่ำกว่าร้อยละ 50 เป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
แม้ว่ามีนักเรียนที่เก่งอยู่จ�ำนวนหนึ่งที่สอบได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย แต่พวกเขาเป็นคนส่วนน้อย
คะแนนเฉลี่ยนักเรียนทั้งประเทศจึงออกมาต�่ำ
การประเมินของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงาน
อืน่ ๆ รายงานว่า นักเรียนส่วนใหญ่เรียนแบบท่องจ�ำเพือ่ สอบเอาคะแนน แต่คดิ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์
ใช้ไม่เป็น ขาดทักษะในการเรียนรูต้ อ่ และทักษะทีจ่ ำ� เป็นในการท�ำงานและการพัฒนาตนเอง เรือ่ งนีไ้ ด้รบั
การยืนยันจากผลการทดสอบนักเรียนนานาชาติที่ชื่อย่อว่า PISA จัดโดยองค์กร OECD ที่จัดขึ้นทุก 3 ปี
เป็นการสอบวิชาหลัก 3 วิชา คือการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แบบวัดความสามารถในการจับประเด็น
คิด วิเคราะห์ได้ (ข้อสอบแปลเป็นภาษาของนักเรียนแต่ละประเทศ) โดยคิดสุม่ ตัวอย่างนักเรียนอายุ 15 ปี
ที่ถือเป็นตัวแทนภาพรวมของทั้งประเทศ ในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมมา 3-4 ครั้ง
แล้วได้คะแนนเฉลี่ยและล�ำดับที่ต�่ำมาโดยตลอด
		 ปัญหาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนต�่ำสัมพันธ์กับปัญหาการจัดการศึกษาที่ไม่เป็นธรรม
ผลทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (NT) ชั้น ม.3 และการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(O-net) ระดับ ม.6 แสดงความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัดต่าง ๆ
อย่างสัมพันธ์กบั ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประชาชน ในภูมภิ าคนัน้ ๆ นักเรียนในเขตการศึกษาที่ 1
คือในเมืองจังหวัดใหญ่ ๆ ที่ฐานะทางเศรษฐกิจดี มีสถานศึกษาดี ๆ ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียน
ในเขตการศึกษาทีอ่ ยูน่ อกเมือง เห็นได้ชดั ในจังหวัดทางภาคอีสาน และบางจังหวัดทีย่ ากจนทีส่ ดุ ในภาคต่าง ๆ
รวมทั้ง 3 จังหวัดภาคใต้ที่จนที่สุด ผลการสอบ PISA ก็ออกมาในลักษณะเดียวกัน3
ปัญหาเกิดจากทั้งสภาพแวดล้อมที่ยากจนกว่า และการจัดสรรงบประมาณและการจัดสรรครู
อาจารย์ระหว่างกรุงเทพฯ เมืองใหญ่และจังหวัดทีย่ ากจนอย่างไม่เป็นธรรมด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาต่อหัวนักเรียนต�่ำสุดในเกือบทุกระดับ และต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของนักเรียน
ทั้งประเทศ ขณะที่ทุนการศึกษาและโครงการอาหารกลางวันที่รัฐจัดสรรก็เข้าถึงเด็กยากจน (เด็กที่
พ่อแม่มีรายได้ต�่ำกว่าเส้นความยากจน) เป็นสัดส่วนที่ต�่ำมาก เพราะนอกจากรัฐบาลจะให้งบประมาณ
แบบจ�ำกัดแล้ว ส่วนที่ให้ไปก็ยังให้กับเด็กทั่วไปที่ไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเด็กยากจน (ที่สุด) ด้วย4 ทั้งนี้
ยังไม่นบั รวมปัญหา เช่น ผูบ้ ริหารโรงเรียนหลายแห่งทุจริตค่าอาหารกลางวันของเด็ก ท�ำให้เด็กได้กนิ อาหาร
เช่น ขนมจีนคลุกน�้ำปลา ที่มีคุณค่าทางโภชนาการต�่ำตามที่เป็นข่าวทางสื่อต่าง ๆ ในปี 2561-2562

3
4

ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สภาวะการศึกษาปี 2551/2552 สกศ. 2553
วรัญญา เตียวกุล และคณะ บทบาทของการศึกษาภาคบังคับต่อการแก้ปญ
ั หาความ ยากจน: โอกาสทางการศึกษาของเด็กยากจนและ
เด็กด้อยโอกาส มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ, 2550 WWW.TDRI.OR.TH
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4.2 ปัญหาหลักของการบริหารจัดการศึกษาไทย

ผูเ้ ขียนวิเคราะห์วา่ มี 3 ปัญหาใหญ่คอื 1. โครงสร้างการเมือง การบริหาร 2. คุณภาพ ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารและครูอาจารย์ 3. หลักสูตรการสอน การเรียน การวัดผล กล่าวคือ
		 1) ปัญหาโครงสร้างการเมืองและบริหารจัดการของภาครัฐ
โครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองไทยเป็นแบบชนชั้นน�ำส่วนน้อยมีอ�ำนาจและความมั่งคั่งสูงกว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ ระบบการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์อยู่ที่รัฐบาลกลาง โครงสร้างและนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมผูกขาด เน้นการท�ำให้เศรษฐกิจโดยรวมเติบโต
เป็นด้านหลัก ไม่ได้มุ่งพัฒนาเพื่อกระจายความกินดีอยู่ดี เป็นธรรม และเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างแท้จริง (แม้จะเขียนอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหรือยุทธศาสตร์ชาติก็ตาม)
โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองดังกล่าวท�ำให้ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบรวมศูนย์โดยภาครัฐ
ขาดการแข่งขันในเชิงคุณภาพจากโรงเรียนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ขาดการตรวจสอบ
โดยภาคประชาชน ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์การศึกษาของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ และยังใช้งานในโลก
การท�ำงานจริงไม่ได้ดีเท่าที่ควร
(1) ระบบโครงสร้างทางการเมืองและการบริหารราชการถูกควบคุมโดยชนชั้นน�ำส่วนน้อยที่มี
อ�ำนาจและความมั่งคั่งแบบรวมศูนย์ ใช้งบประมาณของรัฐท�ำงานเพื่อประโยชน์ตนเองและพรรคพวก
เป็นหลัก ขาดการตรวจสอบที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพจากภาคประชาชน
(2) ระบบโครงสร้างและการพัฒนาทางเศรษฐกิจแนวทุนนิยมอุตสาหกรรมแบบมือใครยาว
สาวได้สาวเอา สร้างความมั่งคั่งและอ�ำนาจให้กับนายทุนและคนชั้นกลางส่วนน้อย แต่ขณะเดียวกัน
ก็สร้างความไม่สมดุล ไม่เสมอภาค ระหว่างภาคในเมืองกับชนบท การกระจายทรัพย์สินและรายได้
ที่ไม่เป็นธรรมระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ท�ำให้ผู้มีรายได้น้อย 60-80% สุดท้าย มีโอกาสได้รับ
การศึกษาและพัฒนาตนเองได้น้อยกว่าผู้มีรายได้สูงกว่า 20-40% แรกด้วยสาเหตุหลายประการ
นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแนวทุนนิยมอุตสาหกรรมทีเ่ น้นการเพิม่ อัตราการเจริญเติบโตของสินค้า
และบริการอย่างสุดโต่ง เป็นตัวก�ำหนดนโยบายการจัดการศึกษาแบบแพ้คดั ออก ฝึกอบรมให้ประชาชน
จ�ำนวนหนึง่ มีการศึกษาระดับพอทีจ่ ะไปเป็นแรงงานฝีมอื รับใช้การพัฒนาเศรษฐกิจทุนนิยมอุตสาหกรรม
ให้เจริญเติบโตเพิม่ ขึน้ ได้ เน้นลงทุนการศึกษาเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ คนรวยคนชัน้ กลางมีโอกาสเรียน
จบการศึกษาระดับต่าง ๆ สูงขึน้ เช่น สถิตแิ รงงานปี 2561 มีผมู้ งี านท�ำทีจ่ บปริญญาตรี ราว 8.03 ล้านคน
หรือ 20.95% ของแรงงานทั้งหมด แรงงานที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายมี 6.42 ล้านคน หรือ 16.74%
ของแรงงานทั้งหมด5 แต่แรงงานส่วนใหญ่มีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและต�่ำกว่า
คนที่เรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถปานกลาง
คิดวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ไม่เป็น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บางส่วนกลายเป็น
คนหยิบโหย่ง เลือกงาน และไม่สู้งานหนักเท่าที่ควร ขณะที่แรงงานส่วนใหญ่ 17.37 ล้านคน หรือ
45.27% ของแรงงานทั้งหมด จบแค่ชั้นประถม หรือต�่ำกว่า เนื่องจากคุณภาพการศึกษาโดยรวมอยู่ใน
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เกณฑ์ต�่ำ เป็นการสอนแบบให้ผู้เรียนจดจ�ำข้อมูลและฝึกทักษะบางอย่างเพื่อการสอบผ่านมากกว่าที่จะ
เรียนรู้ที่จะคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ต่อเป็น ผลิตภาพหรือประสิทธิภาพของแรงงานไทยโดยรวมจึงยังอยู่
ในเกณฑ์ต�่ำ  ความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของไทยแข่งขันกับประเทศอื่นได้ จึงอยู่ใน
เกณฑ์ต�่ำไปด้วย
(3) ระบบวัฒนธรรมการเรียนรู้ ความคิด ความเชื่อของคนไทยจ�ำนวนมากยังถูกครอบง�ำโดย
วัฒนธรรม แบบเจ้าขุนมูลนาย ระบบอภิสิทธิ์ อุปถัมภ์ การเล่นพรรคเล่นพวก การหวังผลตอบแทน
ที่ได้มาง่าย ๆ โดยไม่ต้องอ่านค้นคว้าท�ำงานหนัก ไม่ได้แข่งขันกันที่ความสามารถและคุณธรรม
ส่วนบุคคลมากเท่ากับในประเทศที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้มากกว่าไทย คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อย
รักการอ่าน การค้นคว้าเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง การคิดอย่างมีเหตุผล มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ (อย่างเป็น
วิทยาศาสตร์) ไม่คอ่ ยขยันมุมานะพยายามพัฒนาตนเอง เช่น นักศึกษามีคา่ นิยมอยากเรียนคณะทีเ่ รียนได้
สบาย จบได้งา่ ย ๆ จบออกไปอยากท�ำงานนัง่ โต๊ะทีไ่ ด้เงินเดือนพอใช้ มากกว่าทีจ่ ะมีความทะเยอทะยาน
ความใฝ่ฝนั ทีจ่ ะขวนขวายแข่งขันท�ำงานเพือ่ พัฒนาตนเองให้มคี วามรูค้ วามสามารถให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้
และเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น
รัฐบาลไทยบริหารประเทศแบบรวมศูนย์อ�ำนาจที่ส่วนกลางและเป็นผู้ผูกขาดการจัดการศึกษา
ถึงราวร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั่วประเทศ จัดการศึกษาสายสามัญมากกว่าอาชีวศึกษา จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ มากกว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ระบบการศึกษาไทย
มุ่งสนองความต้องการของคนชั้นสูงและคนชั้นกลางและเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมพึ่งพา
การลงทุนจากต่างประเทศ ขณะที่ประเทศอื่นกระจายการบริหารราชการ รวมทั้งการจัดการศึกษา
ให้จังหวัดหรือเทศบาลที่บริหารจัดการตนเองทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ส่งเสริมสถาบัน
การศึกษาเอกชนและให้คูปองการศึกษาแก่ตัวนักเรียนไปเลือกใช้เข้าโรงเรียนแบบไหนก็ได้เพื่อให้เกิด
การแข่งขัน และส่งเสริมการศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อท�ำให้
เศรษฐกิจของประเทศสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้เพิ่มขึ้น
โรงเรียนเอกชนไทยแข่งขันกับโรงเรียนรัฐบาลซึง่ รัฐให้การสนับสนุนสูงกว่ามากได้ยาก โดยเฉพาะ
ในต่างจังหวัดซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ต่�ำ  ทั้งสถาบันการศึกษาเอกชนของไทยก็ต้องพึ่งหลักสูตร
และการสอบตามมาตรฐานของรัฐ ไม่เป็นอิสระเหมือนในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งรัฐบาล
ก็ไม่ได้ให้เงินเดือน เงินอุดหนุน หรือคูปองการศึกษาแก่ผทู้ ไี่ ปเรียนโรงเรียนเอกชน ท�ำให้ไม่มกี ารแข่งขัน
ด้านคุณภาพระหว่างสถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนหรือองค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ ได้มาก
เหมือนในประเทศอื่น
โครงสร้างการบริหารทัง้ ด้านเศรษฐกิจและการเมือง การจัดการศึกษาแบบไทยท�ำให้นกั เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนสายสามัญมีอยู่ในราว 60-65% และสายอาชีพเพียง 35-40% มาตลอด
10-20 ปีที่ผ่านมา แม้จะมีการรณรงค์ให้นักเรียนเลือกไปเรียนสายอาชีวศึกษามากขึ้นก็ได้ผลน้อย
ความรูร้ ะดับมัธยมสายสามัญศึกษาทีส่ อนกันอยูใ่ นปัจจุบนั น�ำไปใช้ประโยชน์ในการท�ำงานประกอบอาชีพ
ได้ น ้ อ ย เพราะเน้ น การสอนวิ ช าพื้ น ฐานเพื่ อ คั ด คนเรี ย นเก่ ง จ� ำ นวนหนึ่ ง ไปเรี ย นต่ อ สู ง ขึ้ น ไม่ ไ ด้
จัดการศึกษาตามสภาพความจริงให้คนไม่ได้เรียนต่อและต้องออกไปท�ำงาน/รู้จักวิธีการท�ำงานที่ดีขึ้น
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สาเหตุที่คนไทยนิยมเลือกเรียนสายสามัญศึกษามากกว่าสายอาชีวศึกษาเพราะเป็นเรื่องค่านิยม
ที่คนมุ่งหวังจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ปริญญาและเพราะว่าการศึกษาอาชีวศึกษาของไทย
ยังพัฒนาคุณภาพได้ไม่สงู นักเมือ่ เทียบกับหลายประเทศ เช่น ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ แม้ในช่วง 5 ปีหลัง
จะมีการเร่งพัฒนาการศึกษาอาชีวะมากขึน้ แต่คา่ นิยมคนไทยก็ยงั ไม่ได้เปลีย่ นไปจากเดิม รวมทัง้ การให้
ค่าจ้าง ผลตอบแทนความก้าวหน้าคนจบอาชีวะยังไม่จงู ใจ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้างงาน
ของประเทศไทยยังให้ค่านิยมและตอบแทนคนจบปริญญาตรีสูงกว่าอาชีวศึกษาระดับ ปวส. หรือ
อนุปริญญา
ระบบเศรษฐกิจสังคมไทยให้ค่าตอบแทนและยกย่องคนจบปริญญาสูง รัฐบาลให้งบประมาณ
สถาบันอุดมศึกษาเพิม่ มาตลอด สถาบันอุดมศึกษาขยายตัวอย่างรวดเร็วมาก นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทัง้ ประเทศเพิม่ ขึน้ เกือบเท่าตัวครึง่ ในรอบ 10 ปี จาก 1.0 ล้านคน ในปีการศึกษา 2540 เป็น 2.4 ล้านคน
ในปีการศึกษา 2550 และ 2.22 ล้านคน ในปีการศึกษา 25606 ในทุกปีแรงงานที่มีการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา เป็นกลุม่ คนว่างงานกลุม่ ใหญ่ทสี่ ดุ ตัง้ แต่ปี 2551 ถึงปี 2560 เนือ่ งจากมีผเู้ รียนจบปริญญาตรี
สายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์มากเกินกว่าความต้องการของตลาดแรงงาน และคนจบปริญญาตรี
เลือกและรองานประเภทเป็นพนักงานมีเงินเดือนประจ�ำมากกว่าทีจ่ ะคิดสร้างงานเอง เช่น เป็นเกษตรกร
หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
คนทีจ่ บปริญญาตรีจำ� นวนมากท�ำงานง่าย ๆ ทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องไปเรียนขัน้ มหาวิทยาลัยให้สนิ้ เปลือง
การลงทุนทัง้ ภาครัฐและการลงทุนของผูเ้ รียน ซึง่ ต่างจากประเทศเยอรมนีและประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม
อื่ น ๆ ที่ ค นเรี ย นจบอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค มี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะมากพอที่ จ ะท� ำ งานได้ มี
ประสิทธิภาพ ได้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องไป
เรียนมหาวิทยาลัยก็ได้
		 2) ปัญหาคุณภาพ ประสิทธิภาพของผู้บริหาร ครูอาจารย์
ผู้บริหารการศึกษา (รวมทั้งผู้บริหารประเทศระดับสูง) ครูอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ได้รักการอ่าน
การค้นคว้า การพัฒนาตัวเอง กระบวนการผลิตและจ้างครูของประเทศไทยไม่ได้คดั และส่งเสริมคนเก่งทีส่ ดุ
มาเป็นครูเหมือนอย่างในฟินแลนด์ สิงคโปร์ และประเทศอื่น ๆ การให้ผลตอบแทนและความท้าทาย
ความก้าวหน้าในการท�ำงานในอาชีพครูปัจจุบันอยู่ในระดับต�่ำกว่าภาคธุรกิจเอกชน ไม่จูงใจให้คนเก่ง ๆ
เข้ามาเป็นครู รวมทั้งการที่ระบบการบริหารแบบราชการรวมศูนย์ไม่ได้เน้นประสิทธิภาพและไม่ได้
ปรับขึ้นเงินเดือนตามผลการท�ำงานของครูแต่ละคนอย่างเป็นธรรม ท�ำให้ครูไม่มีแรงจูงใจที่จะพัฒนา
ตัวเอง ท�ำงานให้ดีขึ้น และอุทิศตัวมากขึ้น ซึ่งต่างจากประเทศฟินแลนด์ สิงคโปร์ และประเทศอื่น ๆ
ที่ พั ฒ นาการศึ ก ษาได้ มี คุ ณ ภาพกว่ า ไทย เพราะเขาตั้ ง ใจคั ด เลื อ กคนเก่ ง มาเรี ย นครู ให้ แรงจู ง ใจ
ผลตอบแทนค่อนข้างสูง มีระบบพัฒนาผู้บริหาร ครูอาจารย์อย่างจริงจัง ครูอาจารย์ในประเทศเหล่านั้น
สามารถก้าวหน้าในด้านการสอน การวิจัย การช่วยติวครูอื่น ฯลฯ ได้พอ ๆ กับสายการเป็นผู้บริหาร
6

สกศ. สถิติการศึกษาของประเทศไทยปีการศึกษา 2540, 2550 และ 2559-2560
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เรือ่ งนีอ้ า่ นเพิม่ เติมได้ในบทที่ 5 ของรายงานฉบับนี้ บทเรียนการปฏิรปู การศึกษาของประเทศอืน่
		 3) ปัญหาหลักสูตร วิธีการสอน การเรียน และการวัดผล
หลักสูตรถูกก�ำหนดจากส่วนกลางให้เน้นการสอนตามต�ำราให้ผู้เรียนจดจ�ำข้อมูลและฝึกทักษะ
ในระดับพืน้ ฐานทางวิชาการมากกว่าการสอนให้ผเู้ รียนรักการอ่าน ใฝ่การเรียนรู้ คิดวิเคราะห์เป็น พัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์และทางสังคม เพื่อท�ำงานในโลกจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพลเมือง
ที่มีความรับผิดชอบสูง
ครูส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมแบบเก่า (เน้นเรื่องการจ�ำข้อมูล) สอนบรรยายตามต�ำรา เพื่อให้
นักเรียนท่องจ�ำและฝึกทักษะบางอย่างเพือ่ การสอบแบบปรนัยตามมาตรฐานเดียวกัน ครูสว่ นใหญ่กไ็ ม่คอ่ ย
ได้รักการอ่าน ไม่ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ ไม่ค่อยได้สนใจจะเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
จิตวิทยาการเรียนรู้และกลไกการท�ำงานของสมองน้อย มีความรู้ ทักษะการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่อนข้างน้อย หลักสูตรและการวัดผลซึง่ ก�ำหนดมาจากส่วนกลางก็สง่ เสริมให้ครูสอนแบบบรรยายตามต�ำรา
ให้นักเรียนจดจ�ำไปวัน ๆ รวมทั้งระบบการสอบคัดนักเรียนทุกระดับโดยเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้ามหาวิทยาลัยก็เน้นการวัดจากคะแนนที่ได้มาจากการสอบแบบปรนัยที่เน้นเรื่องการจดจ�ำข้อมูล
เป็นด้านหลัก
ทัง้ วิธกี ารทีค่ นไทยใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดว่าโรงเรียนไหนมีนกั เรียนไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มาก
ถือว่าเป็นโรงเรียนดีเด่น/มีชื่อเสียง ช่วยเสริมให้ระบบการศึกษาเป็นระบบที่อาจจะเรียกได้ว่าระบบ
แพ้คดั ออก ระบบนีส้ ง่ เสริมการสอนแบบท่องจ�ำและแบบเก็ง ฝึกท�ำข้อสอบ การศึกษาทีอ่ า้ งว่ามีเป้าหมาย
เพือ่ ทุกคนจะได้พฒ
ั นาศักยภาพอย่างรอบด้านและจะได้ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ะน�ำไปใช้งานได้ในโลกจริง
เป็นเพียงนโยบายลอย ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นจริง
ทั้งนักบริหารการศึกษาและครู รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่สนใจแต่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ข้อมูล
ตามต�ำรา ยังไม่เข้าใจและไม่ได้สนใจเน้นการท�ำให้ผู้เรียนมีความภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งเป็น
ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้มนุษย์อยากเรียนรูแ้ ละเรียนรูต้ อ่ ได้ดี ครูไม่คอ่ ยเข้าใจเรือ่ งกลไกการท�ำงานของสมอง
และจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้เรียนว่า การสร้างบรรยากาศการเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนสนุก มีความสุข
ไม่เครียด เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาที่มุ่งสอนให้ผู้เรียน
รูจ้ กั ตนเอง คิดวิเคราะห์เป็น มีความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะทางสังคม รูจ้ กั ชุมชนและประเทศ มีความฉลาด
ทางจิตส�ำนึกเพื่อส่วนรวม จะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาเป็นคนดี (เห็นแก่ส่วนรวม มากกว่าตัวเอง)
มีวินัย มีความรับผิดชอบ มากกว่าการจัดการการศึกษาที่เน้นแค่การสอบเอาคะแนนให้ผ่าน และเน้น
การแข่งขันแบบใครได้คะแนนสูง คือ ผูช้ นะ ใครได้คะแนนต�ำ่ เป็นผูแ้ พ้ ถูกคัดออกไปจากสถาบันทีม่ ชี อื่ เสียง
หรือออกไปจากระบบการศึกษาเลย
ระบบการศึกษาที่เน้นการแข่งขันแบบแพ้คัดออก คัดคนสอบท�ำคะแนนได้ดีส่วนน้อยให้ได้เรียน
คณะวิชาในมหาวิทยาลัยรัฐทีม่ ชี อื่ เสียง และตลาดแรงงานต้องการสูง ท�ำให้ลกู หลานและพ่อแม่ผปู้ กครอง
คนรวย คนชั้นกลาง ต้องลงทุนลงแรงเคร่งเครียดกับการเตรียมเด็กเพื่อสอบแข่งขันตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อ
หวังจะสอบเข้าโรงเรียนมีชื่อเสียงในเมืองราว 300 กว่าแห่งมาก เกิดปัญหาเด็กฝาก การจ่ายเงินบริจาค
เข้าโรงเรียน และปัญหาอื่น ๆ ตามมา รวมทั้งท�ำให้เด็กที่สอบเข้าไม่ได้จ�ำนวนมากเครียด ผิดหวัง และ
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มีความภาคภูมิใจในตัวเองลดลง แม้ว่าคนที่สอบเข้าสถาบันที่มีชื่อเสียงไม่ได้จะไปหาที่เรียนในสถาบัน
การศึกษาอื่นได้หลังจากนั้นก็ตาม นักเรียนส่วนที่ได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงก็แข่งขันกันสูง
มีความเครียดสูงด้วยเช่นกัน
การแข่งขันกันสอบเข้ามหาวิทยาลัยปิดของรัฐ คือการแข่งขันแบบแพ้คัดออกที่รุนแรงที่สุดและ
เป็นตัวก�ำหนดการจัดการศึกษาแบบท่องจ�ำและการกวดวิชามากกว่าเพื่อการส่งเสริมเรียนรู้แบบ
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยปิดของรัฐและคณะสาขา
วิชาทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มนัน้ ทัง้ เก็บค่าเล่าเรียนต�ำ่ เพราะรัฐให้เงินอุดหนุนสูง (งบประมาณปี 2560-2561 ตกปีละ
1 แสนล้านบาท) และทั้งมีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยปิดของรัฐ
ทีม่ ชี อื่ เสียง รับนักศึกษาได้จำ� นวนจ�ำกัด ท�ำให้เกิดการแข่งขันแย่งกันเข้าคณะทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มในมหาวิทยาลัยปิด
ของรัฐสูงมาก นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาต้องใช้ทงั้ เงิน และเวลาเพือ่ ไปเรียนกวดวิชาค่อนข้างมาก7 รวมทัง้
ท�ำให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นด้วย
ปัญหาทีต่ ามมาคือการเพิม่ ความเครียด (รวมทัง้ โรคจิต โรคประสาท เช่น โรคซึมเศร้า โรคก้าวร้าว
หุนหันพลันแล่น ความคิดอยากฆ่าตัวตาย ฯลฯ) และท�ำให้นกั เรียน นักศึกษามีทศั นคติคอ่ นข้างไปในทางลบ
ว่าการศึกษาคือการท�ำงานหนักแบบถูกบังคับ และการแข่งขันเพื่อคะแนน เพื่อวุฒิบัตรและโอกาส
ในการมีงานท�ำทีด่ ขี นึ้ แทนทีเ่ ราจะสร้างให้นกั เรียนมีทศั นคติในทางบวกว่า การศึกษาคือโอกาสและความ
ท้าทายทีจ่ ะท�ำให้เด็กเยาวชนของเราได้เรียนรูส้ นองความต้องการของตนเองและฉลาดรอบด้านมากขึน้
การจัดการศึกษาแบบเน้นการบรรยายตามต�ำรา ให้นักเรียนท่องจ�ำความรู้ส�ำเร็จรูปไปสอบเอา
ประกาศนียบัตรและเพื่อการแข่งขันไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ยังมีลักษณะตัดขาดจากชีวิตจริงและ
ชุมชน และไม่ชว่ ยให้ผเู้ รียนคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้เป็น ท�ำให้ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาในทุกระดับ
รวมทั้งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีความรู้ทักษะในการด�ำเนินชีวิตและประกอบอาชีพไม่สูงมากนัก บริษัท
ธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ทท่ี นั สมัยมักบ่นว่า บัณฑิตทีพ่ วกเขารับมาท�ำงานยังท�ำงานไม่เป็น พวกเขาต้องใช้
เวลาฝึกฝนบัณฑิตจบใหม่เพิม่ เติมอีกมาก นักเศรษฐศาสตร์ เช่น ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย มองว่า
ผลิตภาพ (Productivity) ของแรงงานไทยโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ เปรียบเทียบกับประเทศอื่น

4.3 แนวทางปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ได้ผลจริง

การจะปฏิรูปการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาและเป้าหมายการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและให้บริการ
อย่างทัว่ ถึง/เป็นธรรมเพิ่มขึ้น ต้องกล้าผ่าตัด เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ในเรื่องที่ส�ำคัญ 3 เรื่อง
คือ 1. ระบบการบริหารจัดการ 2. การคัดเลือก สร้าง และพัฒนาผู้บริหาร ครูอาจารย์ 3. หลักสูตร
การเรียนการสอนและการวัดผล
7

มีขอ้ มูลเมือ่ 10 ปีทแี่ ล้ว ว่าค่าใช้จา่ ยในการเรียนเสริมของนักเรียนชัน้ มัธยมอยูร่ ะหว่างเดือนละ 1,000-7,000 บาท แล้วแต่วา่ จะเรียน
ที่ไหน เรียนกี่วิชาและมีการประเมินว่า การไปเรียนกวดวิชาของนักเรียนทั้งประเทศจะต้องเสียค่าใช้จ่ายราวปีละ 2 หมื่นล้านบาท
WWW. THAIHEALTH.OR.TH/NODE.4837 ข้อมูล วันที่ 15 มิถนุ ายน 2552 ปัจจุบนั ค่าใช้จา่ ยน่าจะสูงขึน้ และโรงเรียนกวดวิชาขยาย
ใหญ่โตขึ้น มูลค่าค่าใช้จ่ายโดยรวมน่าจะสูงขึ้นกว่า 10 ปีที่แล้วมาก

บทที่ 4

ปั ญ หาหลั ก และแนวทางปฏิ รู ป การศึ ก ษาไทย

		 1) ปฏิ รู ป โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาให้ มี ก ารกระจายอ� ำ นาจ ทรั พ ยากร และ
ความรับผิดชอบไปสู่เขตการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงเพิ่มขึ้นอย่างมีขั้นตอน และเปิดกว้าง
ให้องค์กรปกครองท้องถิน่ และเอกชนจัดการศึกษาได้เพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้มกี ารแข่งขันด้านคุณภาพ ประชาชน
มีทางเลือกเพิ่มขึ้น
ปฏิรปู ทีม่ าและระบบการท�ำงานคณะกรรมการของเขตการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
ให้มอี งค์ประกอบของผูท้ รงคุณวุฒิ เช่น ผูน้ ำ� ชุมชน ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ ข้าราชการบ�ำนาญ ข้าราชการ
กระทรวงอื่น นักธุรกิจ ฯลฯ ที่อยู่ในอ�ำเภอหรือจังหวัดนั้น ๆ ที่มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ
คณะกรรมการสถานศึกษาของสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมเพิ่มขึ้น ควรพิจารณาแต่งตั้ง และ
ถอดถอนให้ความดีความชอบผู้อ�ำนวยการและครูใหญ่แบบที่ประเทศอื่นเขาท�ำกัน เพื่อจะได้หาคนที่มี
ความรู้ความสามารถมาปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผลจริง ให้โรงเรียนที่มีความพร้อมเป็นนิติบุคคลที่มี
ความเป็นอิสระในการบริหารได้คล่องตัวขึน้ ทัง้ เรือ่ งการจ้าง บริหารและพัฒนาบุคลากร การบริหารเรือ่ ง
งบประมาณ หลักสูตรวิธีการสอน การเรียน และวิธีการวัดผล
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ที่มีการชักชวนบริษัทธุรกิจเอกชนและ
ภาคประชาสังคมเข้ามามีสว่ นร่วมปฏิรปู โรงเรียนในสังกัดรัฐทีส่ มัครใจเข้าโครงการ (และได้รบั การคัดเลือก)
ในแนวทางทีม่ คี วามเป็นอิสระในการบริหารจัดการมากขึน้ กว่าโรงเรียนทีอ่ ยูน่ อกโครงการ เป็นโครงการ
ทดลองหรือน�ำร่องทีน่ า่ สนใจ แต่กน็ า่ ห่วงว่าโครงการปฏิรปู แบบนีม้ กั จะท�ำได้เฉพาะโรงเรียนในโครงการ
จ�ำนวนน้อย เพราะมีกำ� ลังคน ก�ำลังงบประมาณเข้าไปช่วย และการมีระเบียบบริหารแบบพิเศษทีย่ ดื หยุน่
คล่องตัวกว่าโรงเรียนในภาวะปกติ การวิจยั เรือ่ งการขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีในประเทศไทยของนักวิจยั
จาก TDRI พบว่า ปัญหาอุปสรรคข้อหนึ่งที่ท�ำให้โครงการขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีไปสู่โรงเรียนอื่น
ไม่ได้ผล ข้อหนึ่งคือ เพราะติดระเบียบราชการแบบรวมศูนย์อ�ำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ที่ท�ำให้ทางโรงเรียน
ไม่สามารถจ้างหรือเลิกจ้างครูเองได้8
ควรเปิดกว้างให้องค์กรปกครองท้องถิ่น เอกชน ภาคประชาสังคม จัดการศึกษาได้มากขึ้น และ
ส่งเสริมให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น เพื่อจะได้เพิ่มการแข่งขันเชิงคุณภาพและเพิ่มทางเลือกให้ประชาชน เช่น
รัฐบาลกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ) ไม่ควรหยุดการขยายการจัดการศึกษาให้เงินอุดหนุนกับเอกชนเพิม่ ขึน้
หรือคูปองการศึกษาที่ตัวนักเรียน นักศึกษา ให้เขาไปเลือกที่เรียนได้เอง ช่วยส่งเสริมพัฒนาครูอาจารย์
จากทุกหน่วยงานในมาตรฐานเดียวกัน ฯลฯ
		 2) ปฏิรูประบบบริหารจัดการ การผลิตและการท�ำงานของครูอาจารย์ที่เน้นความตั้งใจ และ
ความสามารถในการท�ำงานของแต่ละคน
พัฒนาระบบคัดเลือก ฝึกฝน ตรวจสอบผูบ้ ริหารและครูอาจารย์ ให้เป็นคนทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
มีภาวะผูน้ ำ 
� ทีร่ วู้ า่ การศึกษาทีด่ คี อื อะไร การสอนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร เปลีย่ นวิธกี ารคัดเลือก
ครูใหญ่/ผูอ้ ำ� นวยการตามความรูค้ วามสามารถ ทักษะ ประสบการณ์จริงของแต่ละคนแบบในสิงคโปร์และ
ประเทศอืน่ ๆ แทนระบบอาวุโส การสอบข้อเขียนและการวิง่ เต้นเส้นสาย ครูใหญ่/ผูอ้ ำ� นวยการควรได้รบั
8
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การคัดเลือกและฝึกฝนอบรมให้เป็นผู้บริหารที่รู้จักคิด วางแผน ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
รู้จักเลือกล�ำดับความส�ำคัญว่าอะไร ส�ำคัญก่อนหลัง เพราะครูใหญ่ในฐานะผู้น�ำเป็นบุคคลที่มีบทบาท
ในการช่วยปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาก
ส�ำหรับครูอาจารย์ทั่วไป ควรปฏิรูปตั้งแต่ระบบการคัดเลือกคนมาเรียนครู การผลิตครูและ
การพัฒนาการท�ำงานของครูให้ได้คนเก่ง คนทีร่ กั การเรียนรูแ้ ละการเผยแพร่ตอ่ (การสอน) และรูว้ ธิ ที จี่ ะ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแรงจูงใจ ความตัง้ ใจสูง มาเรียนเพือ่ เตรียมเป็นครูตงั้ แต่ตน้ การจะคัดคนเก่ง
ให้สนใจมาเรียนครูได้แบบในฟินแลนด์ สิงคโปร์ ฯลฯ ต้องรณรงค์สร้างแรงจูงใจ เช่น ปฏิรปู คณะทีผ่ ลิตครู
ให้เหลือแต่คณะที่เก่งจริงจ�ำนวนน้อยลง รับนักศึกษาครูจ�ำนวนจ�ำกัด ให้ทุนและสัญญาให้มีงานท�ำ
ทีไ่ ด้เงินเดือนสูงขึน้ ท�ำนองเดียวกับนักศึกษาแพทย์ ปฏิรปู การเรียนการสอน การฝึกงานของนักศึกษาครู
อย่างเน้นความเป็นเลิศและปฏิรูประบบบริหารในสถาบันการศึกษาให้เป็นประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น
ครูในโรงเรียนแต่ละแห่งสามารถก�ำหนดวิธกี ารสอนและการประเมินผลด้วยตัวเอง (หรือท�ำงานเป็นกลุม่ )
ด้วยความรู้/ทักษะ ความรับผิดชอบ ท�ำให้ครูรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง เห็นว่าอาชีพครูเป็นงานที่ท้าทาย
มีโอกาสก้าวหน้าและความสุขความพอใจในการท�ำงานเพิ่มขึ้น (แบบฟินแลนด์)
ควรเพิม่ ค่าตอบแทนโดยเฉพาะส�ำหรับครูรนุ่ หนุม่ สาวช่วงเริม่ ต้นท�ำงาน ทีป่ จั จุบนั ได้อตั ราเงินเดือน
ค่อนข้างต�่ำ  และปฏิรูประบบบริหารบุคลากรท�ำให้อาชีพครูเป็นอาชีพที่แต่ละคนมีโอกาสก้าวหน้า
ด้วยความรู้คุณธรรมส่วนตัวจริง ๆ มีทุนให้ศึกษาต่อ ทุนวิจัยและเขียนหนังสือ การให้รางวัลครูดีเด่น
การจัดอภิปรายสัมมนา การฝึกอบรมใหม่เพื่อพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ครูสามารถพัฒนาความก้าวหน้า
ได้หลายทางตามความถนัด ความพอใจของแต่ละคน จะเลือกเส้นทางเป็นครูที่สอนเก่ง ท�ำวิจัยและ
ช่วยพัฒนาครูคนอื่นต่อ หรือเป็นผู้บริหารก็ได้ (แบบสิงคโปร์) ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นผู้บริหารถึงจะก้าวหน้า
(แบบไทย)
การคัดเลือกครู ควรคัดเลือกครูที่รักการอ่าน รักการค้นคว้าวิชาการ มีจิตใจอยากช่วยพัฒนาเด็ก
เป็นคุณสมบัตทิ สี่ ำ� คัญข้อแรก คุณสมบัตดิ า้ นความรูท้ กั ษะทางวิชาการและการสอนเป็นข้อต่อมาทีส่ ามารถ
พัฒนาภายหลังได้ง่ายกว่าข้อแรก ต้องคัดเลือกและพัฒนาระบบครูผู้ช�ำนาญการให้ช่วยท�ำงานส่วนหนึ่ง
เป็นพี่เลี้ยงให้กับครูที่เพิ่งเริ่มท�ำงาน พัฒนาระบบการท�ำงานให้เป็นทีมเพิ่มขึ้น การฝึกอบรมเพิ่มเติม
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการท�ำงานและค่านิยมในสังคมให้ครูมีความรัก
มีอุดมการณ์และความสุขในการท�ำงานอาชีพนี้ สังคมควรจะเปลี่ยนค่านิยมในการยกย่องว่าครูเป็น
นักพัฒนา/นักปฏิรูปสังคมมากกว่าแค่อาชีพส่งคนไปท�ำงานแบบที่คนชอบเปรียบเทียบว่าเหมือน
คนแจวเรือจ้าง (ตัวอย่างของครูเวียดนาม จีน ที่ได้เงินเดือนไม่สูง แต่มีอุดมการณ์สูง) ครูที่เข้าใจว่างาน
ของตนมีความหมายทีส่ ำ� คัญ มีสภาพอารมณ์ทดี่ พี อทีจ่ ะเข้าใจและเมตตาต่อเด็ก สอนอย่างเข้าใจจิตวิทยา
และสมองของมนุษย์ว่า เด็กที่มีความสุข เด็กที่รู้สึกว่าตนเองเป็นที่ยอมรับ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ชั้นเรียน โรงเรียน จะเรียนได้ดีกว่าเด็กที่กังวล เครียดหรือกลัว หรือมีปัญหาทางจิตใจด้านต่าง ๆ9
9
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บทที่ 4

ปั ญ หาหลั ก และแนวทางปฏิ รู ป การศึ ก ษาไทย

การจะท�ำให้ครูมีความสุขต้องปฏิรูประบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นประชาธิปไตย
ทีค่ รูมสี ว่ นร่วมมากขึน้ ครูได้รบั การส่งเสริมให้เรียนรูพ้ ฒ
ั นาตนเองเพิม่ ขึน้ ภูมใิ จในงานอาชีพของตน และ
สามารถก้าวหน้าในอาชีพการงานตามผลการท�ำงานของตนอย่างเป็นธรรม
ควรมีการประเมินผลครูอาจารย์แบบวัดความรูค้ วามสามารถทักษะในการสอนได้อย่างเทีย่ งธรรม
เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการสอน การเรียนในสถานศึกษาทุกแห่งอย่างเอาจริงเอาจัง เช่น
ประเมินผลครูที่สอนระดับพื้นฐานทั่วประเทศโดยใช้ข้อสอบให้คิดวิเคราะห์แนว PISA ของ OECD
ทั้งความรู้พื้นฐาน จิตวิทยาการเรียนรู้ ทักษะการเรียนการสอน และการประเมินผลให้ครูส่วนใหญ่
เข้าสอบ ถ้าครูคนไหนท�ำคะแนนได้ปานกลาง มีศกั ยภาพทีจ่ ะเรียนรูใ้ หม่ได้ ก็จดั ให้พวกเขาได้การศึกษา
ฝึกอบรมใหม่ ถ้าครูคนไหนได้คะแนนต�ำ 
่ เป็นไม้แก่เกินดัดหรือปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้ยาก ควรให้พวกเขา
เกษียณก่อนก�ำหนดไป หรือโยกย้ายให้ไปท�ำงานสนับสนุนการศึกษาแทนการสอน ซึ่งเป็นงานส�ำคัญ
ทีค่ วรสงวนไว้สำ� หรับคนทีเ่ ก่งทีส่ ดุ ดีทสี่ ดุ เท่านัน้ การพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หากท�ำได้ดีจะช่วยสอนได้ดีกว่าครูที่ไม่เก่ง และสอนแบบท่องจ�ำตามต�ำรา
ครูประเภทที่มีคุณภาพต�่ำไม่เพียงแต่สอนได้ประสิทธิภาพต�่ำเท่านั้น แต่ยังท�ำให้เกิดผลเสียหาย
ในการบ่อนท�ำลายความสุข ความพอใจ ความอยากเรียนรู้ของนักเรียนด้วย ครูที่มีปัญหาโดยเฉพาะ
ปั ญ หาด้ า นการขาดวุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ์ แ ละเป็ น พวกอ� ำ นาจนิ ย มจะท� ำ ลายความกระตื อ รื อ ร้ น
ความสนใจ ความมั่นใจในตัวเองของนักเรียน ท�ำให้นักเรียนกลัว/เกลียดครู กลัว/เกลียดโรงเรียน
และกลั ว /เกลี ย ดการเรี ย นรู ้ ไ ปด้ ว ย นั ก เรี ย นไทยที่ ไ ปเรี ย นต่ า งประเทศส่ ง แบบประเมิ น กลั บ มา
ทางกระทรวงศึกษาธิการว่าครูไทยชอบจับผิดเด็ก ขณะที่ครูต่างประเทศมักมองหาจุดแข็งหรือจุดที่มี
ศักยภาพการพัฒนาในตัวเด็กแต่ละคน สนับสนุนให้เด็กประเมินตัวเองและช่วยเหลือให้ก�ำลังใจเด็ก10
นีค่ อื ปัญหา/สาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้นกั เรียนบางส่วนไม่ชอบเรียน เรียนไม่ได้ดี และต้องออกกลางคันก่อนทีจ่ ะ
ได้เรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในขณะที่เรายังปฏิรูป/พัฒนาครูแนวใหม่ได้ไม่มากพอเพียงและหรือไม่ทันการใช้งานเพราะ
กระบวนการนี้อาจต้องใช้เวลาหลายปี ควรเน้นการผลิตต�ำรา สื่อการเรียนด้วยตนเองและโปรแกรม
การเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาอ่านและรู้จัก
วิธีเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เพิ่มขึ้น จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูที่มีคุณภาพในระยะแรก ๆ ได้ ปัจจุบัน
มีบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาของเอกชนที่เรียกว่า EdTech Startup ใช้ระบบ AI ท�ำโปรแกรม
การเรียนรู้ดี ๆ และมีครูเก่ง ๆ คอยช่วยแนะ ช่วยตอบปัญหาทางโปรแกรมการเรียนออนไลน์ที่สามารถ
ช่วยให้นักเรียนนักศึกษาจากที่ไหนก็เข้าไปเรียนได้
โปรแกรมการเรียนทางออนไลน์ดี ๆ ส่วนใหญ่ยังเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ในไทยเอง
มีโปรแกรมการเรียนออนไลน์ระดับมหาวิทยาลัยอยู่บ้างในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ดังนัน้ ก็จะมีแต่พอ่ แม่ ผูป้ กครองทีม่ ฐี านะและสนใจเรือ่ งเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม่ทจี่ ะส่งลูก
ไปเรียนได้เหมือนการเรียนเสริมหรือกวดวิชาอีกแนวหนึง่ ขณะทีน่ กั เรียนส่วนใหญ่ยงั เข้าไม่ถงึ เทคโนโลยี
10
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การศึกษาสมัยใหม่ทนี่ กั เรียนในประเทศอืน่ เข้าถึงในสถานการณ์เช่นนี้ กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงาน
อืน่ ใดก็ตาม ควรเร่งระดมทุนและบุคลากรเพือ่ พัฒนาการศึกษาออนไลน์ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทีน่ กั เรียนรวมทัง้ ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้ฟรี หรือเสียค่าใช้จา่ ยต�ำ 
่ โปรแกรมออนไลน์
ควรมีศิลปะในการน�ำเสนอที่มีประสิทธิภาพในการจูงใจผู้เรียนได้มากกว่าแค่การสอนทางจอแบบเชิญ
ครูเก่ง ๆ มานั่งบรรยายทางโทรทัศน์การศึกษา
		 3) การปฏิรูปหลักสูตร การสอน และการวัดผล
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผล ควรปฏิรูปใหม่ให้สอดคล้องกับการท�ำงาน
ของสมองของเด็กวัยต่าง ๆ และมุ่งให้ผู้เรียนเรียนแบบเข้าใจ มากกว่าการจดจ�ำ คิดวิเคราะห์เป็น รู้จัก
น�ำความรูไ้ ปใช้งาน แก้ปญ
ั หาและท�ำโครงการต่าง ๆ รูจ้ กั วิธกี ารค้นคว้าเรียนรูด้ ว้ ยตนเองต่อไปได้ รวมทัง้
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และความฉลาดหรือทักษะทางสังคม (Social Skill) ควบคู่ไปกับ
ความฉลาดทางปัญญา (IQ)11
การจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ต้องปฏิรูปทั้งคุณภาพ/ประสิทธิภาพครูควบคู่ไปกับ
การปฏิรูปหลักสูตรและวิธีการสอนการเรียนชนิดที่ควรลดปริมาณเนื้อหาสาระวิชาต่าง ๆ และชั่วโมง
การบรรยายลง เน้นเฉพาะเนือ้ หาหลัก ๆ ของสาระวิชาส�ำคัญทีค่ วรรูเ้ ป็นพืน้ ฐานเหมาะกับวัยต่าง ๆ และให้
นักเรียนรูว้ ธิ ที จี่ ะเรียนด้วยตนเอง มีเวลา และแหล่งศึกษาด้วยตนเอง หรือท�ำการทดลองวิจยั ท�ำโครงการ
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง และท�ำงานเป็นกลุม่ เรียนรูจ้ ากกันและกัน ฝึกภาคปฏิบตั ิ เช่น ให้รนุ่ พีไ่ ปช่วยสอนรุน่ น้อง
เด็กจะเรียนรูก้ ารรับผิดชอบ สนใจ และสนุกกับการเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ 12 ทัง้ นี้ ควรมีการลงทุนพัฒนาห้องสมุด
ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้งแหล่งการค้นคว้าในระบบอินเทอร์เน็ตให้ทันสมัย มีครูและ
บรรณารักษ์ทใี่ ส่ใจในการอ่าน การค้นคว้าคอยช่วยชีแ้ นะ รวมทัง้ ควรปฏิรปู เรือ่ งการจัดการศึกษาส�ำหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษและผู้ถนัดด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพความฉลาด
ด้านต่าง ๆ ซึ่งมีหลายด้านของพวกเขาอย่างเต็มที่ และมีการพัฒนาการให้การศึกษาที่เหมาะสมส�ำหรับ
เด็กพิเศษ เด็กที่เรียนช้า และมีปัญหาการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ด้วย
		 หลักสูตร ควรจัดให้เหมาะสมกับวัยและจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละขั้นตอน และเน้นให้
นักเรียนเข้าใจแนวคิดรวบยอดและเนือ้ หาสาระทีส่ ำ� คัญของวิชาพืน้ ฐานทีน่ กั เรียนควรจะได้รู้ เช่น ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสิง่ แวดล้อม สังคมศึกษา การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจตนเอง วิชาอาชีพ
การงาน ให้ผู้เรียนเข้าใจวิชาเนื้อหาที่เรียนว่าแต่ละวิชาคืออะไร เรียนไปแล้วจะได้อะไร ยกเลิกหลักสูตร
แบบเก่าที่ครอบคลุมวิชาเนื้อหาสาระจ�ำนวนมากและเน้นข้อมูลรายละเอียดที่นักเรียนต้องเรียน
แบบท่องจ�ำเพื่อไปสอบ ระดับประถมศึกษาต้นควรเรียนเฉพาะวิชาที่ส�ำคัญ 3-4 วิชา แต่ให้เข้าใจจริง

11

12

ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความสามารถในการรับรู้ เข้าใจตนเองและคนอืน่ อย่างสร้างสรรค์ บริหารจัดการและปรับ แก้ไข อารมณ์ตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์และเข้ากับคนอื่น ความฉลาด/ทักษะทางสังคม ความสามารถในการรับฟัง สื่อสาร
ติอต่อสัมพันธ์กบั คนอืน่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์และท�ำงานเป็นทีมเวิรค์ ได้ดี วิทยากร เชียงกูล อธิบายศัพท์จติ วิทยา
และการพัฒนาตนเอง สายธาร 2552
Libberman, Matthew. Social Why Our Brains are Wired to Connect Broadway Books, 2013.

บทที่ 4

ปั ญ หาหลั ก และแนวทางปฏิ รู ป การศึ ก ษาไทย

ดีกว่าเรียนถึง 8 วิชาแบบกว้างเกินไป นีค่ อื สิง่ ทีป่ ระเทศทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการพัฒนาการศึกษาและ
เศรษฐกิจสังคมมากกว่าไทย เช่น สิงคโปร์ เขาท�ำกัน
		 การสอน ควรจะใช้ครูทมี่ คี วามรูแ้ ละทักษะ ผูร้ ทู้ งั้ เนือ้ หาสาระและวิธกี ารสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ครูควรจะมีพื้นฐานคิดเรื่องตรรกะเชิงคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เป็น รู้จักใช้สื่อหลายชนิด ช่วยให้
การเรียนการสอนน่าสนใจและมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ การสอนแบบรูจ้ กั การเชือ่ มโยงเรือ่ งทีส่ อนให้สมั พันธ์กบั
ความรูเ้ ดิมของนักเรียนและชีวติ จริง การทดลองและฝึกภาคปฏิบตั เิ พิม่ ขึน้ ฝึกการจ�ำเรือ่ งบางเรือ่ งทีค่ วร
จ�ำแบบเชื่อมโยง (ไม่ใช่ท่องจ�ำเป็นส่วน ๆ แบบนกแก้ว นกขุนทอง) คิดวิเคราะห์ ฝึกภาคปฏิบัติมากขึ้น
ในระดับมัธยมศึกษาควรใช้ครูที่ได้รับการฝึกฝนมาในสาขาวิชานั้นโดยตรงเป็นผู้สอน ในบางสถาบัน
การศึ ก ษาในบางประเทศ มีก ารจัดการเรี ย นการสอนแบบคละอายุ ให้ ผู ้ เรี ย นวั ย ต่ า งกั นได้ เรี ย น
ในชัน้ อนุบาลหรือบางวิชาในชัน้ สูงขึน้ ร่วมกัน พบว่าได้ผลดีหลายด้าน และคล้ายกับการเรียนรูใ้ นสังคมจริง
มากกว่าด้วย นักเรียนสนุกกับการเรียน เข้าใจได้ง่ายขึ้น
ควรพัฒนาหลักสูตร การสอนมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีวะ ให้มีคุณภาพใช้งานได้
เพิ่มขึ้น ช่วยให้นักเรียนทุกคนน�ำความรู้ ทักษะที่เรียนไปใช้งานต่อได้ไม่ว่าเขาจะไปเรียนต่อหรือออกไป
ท�ำงาน เพราะถ้าเราจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพเข้มแข็งจริง แบบประเทศรายได้สูง
ก็ไม่จำ� เป็นทีท่ กุ คนทีเ่ รียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วจะต้องไปสอบแข่งขัน มุง่ เข้ามหาวิทยาลัยเสมอไป
บางคนจบมัธยมแล้วไปต่อสายอาชีพเทคนิคต่าง ๆ หรือออกไปท�ำงานหาประสบการณ์ในโลกจริงก่อน
แล้วค่อยไปเรียนต่อภายหลัง เช่น เรียนมหาวิทยาลัยเปิด เรียนออนไลน์ เรียนหลักสูตรระยะสัน้ ทีค่ วรท�ำ
ให้มีคุณภาพและส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนเลือกที่จะไปเข้าเรียนในช่วงใดของชีวิตก็ได้
ประเด็นที่ส�ำคัญคือต้องปฏิรูปจัดการศึกษาทั้งระบบให้มีความหลากหลายที่ผู้เรียนสามารถ
เลือกเรียนได้สะดวกและเสียค่าใช้จา่ ยต�ำ ่ เทคโนโลยีขอ้ มูลข่าวสารและการสือ่ สาร (ICT) ยุคดิจทิ ลั เปิดช่องทาง
ให้คนสามารถค้นคว้าและเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้สะดวกมากขึน้ แต่ขอ้ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือจะต้องพัฒนาให้ผเู้ รียน
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยและประถมให้รักการอ่าน (เพื่อความเพลิดเพลิน) ใฝ่การเรียนรู้ รู้วิธีที่จะเรียนรู้ต่อ
ด้วยตัวเองก่อน พวกเขาจึงจะสามารถรูจ้ กั ใช้เทคโนโลยี ICT จากโทรศัพท์มอื ถือ คอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ
ได้อย่างมีประโยชน์ มีประสิทธิภาพมากกว่าเพื่อความบันเทิง
ครูอาจารย์รวมทัง้ พ่อแม่ ผูป้ กครองควรเข้าใจหลักจิตวิทยาว่า การเน้นการสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้
ของผู้เรียนจากภายใน เช่น การช่วยให้นักเรียนรักการอ่าน รักการเรียนรู้เพราะอยากรู้อยากเห็น
อยากพัฒนาตัวเอง จะเกิดผลดีอย่างคงทนยาวนานมากกว่าแรงจูงใจจากภายนอก เช่น ได้ประกาศนียบัตร
รางวัลต่าง ๆ การศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ นอกจากจะขึน้ อยูก่ บั คุณภาพผูส้ อนและการสร้างสภาพแวดล้อม
การเรียนรูท้ ดี่ แี ล้ว ยังขึน้ อยูก่ บั ความคิดจิตใจ อุปนิสยั ใจคอ คุณลักษณะ ค่านิยมของผูเ้ รียนแต่ละคน
อยู่มาก การส่งเสริมให้เด็กเล็กเตรียมความพร้อม ได้เรียนรู้ผ่านนิทาน การเล่นเกม วาดภาพ ดนตรี
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างเพลิดเพลินสอดคล้องกับการท�ำงานของสมองจะช่วยพัฒนาสมองเด็กให้ฉลาด
มีพื้นฐานที่จะเรียนในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาได้ดีเพิ่มขึ้น
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ครูอาจารย์ควรสอนเชิงชีแ้ นะ (COACHING) กระตุน้ แรงจูงใจ ความอยากรู้ อยากเห็น อยากอ่าน
และความพร้อมที่จะเรียนรู้ของผู้เรียน และท�ำให้ผู้เรียนเข้าใจใหม่ว่า การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้
แบบปฏิสมั พันธ์หลายทาง ทีค่ นเราสามารถเรียนรูจ้ ากแหล่งต่าง ๆ รวมทัง้ จากภาคปฏิบตั ิ ประสบการณ์
ของตนเองได้มากกว่าจากต�ำราและครูในห้องเรียน กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้น ผู้เรียน
ต้องอ่าน ค้นคว้า คิดวิเคราะห์ ทดลอง ท�ำกิจกรรม เรียนรูด้ ว้ ยตนเองและเรียนรูไ้ ปพร้อม ๆ กับเพือ่ นในกลุม่
(การอภิปราย การท�ำงานเป็นกลุ่ม การช่วยกันติว ฯลฯ) มากกว่าการนั่งฟังบรรยาย และจดจ�ำค�ำสอน
เพื่อไปสอบเท่านั้น
		 การสอบวัดผล การสอบแบบเก่าทีใ่ ช้มาตรฐานเดียวกันทีท่ กุ คนต้องมาสอบเหมือนกัน และคิดเป็น
คะแนนสูงต�ำ่ มาเปรียบเทียบกัน เพือ่ คัดคนส่วนน้อยไปเรียนต่อ เป็นผลเสียหลายด้าน ท�ำให้เด็กมุง่ ท่องจ�ำ 
เครียด เด็กทีไ่ ด้คะแนนต�ำ 
่ ซึง่ เป็นเด็กส่วนใหญ่จะขาดความภาคภูมใิ จในตัวเอง และยิง่ เรียนรูพ้ ฒ
ั นาตัวเอง
ได้น้อยลงไปอีก เป็นผลเสียต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนส่วนใหญ่ ซึ่งมีความถนัด ความชอบ
ความเร็ว ความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกัน
ดังนั้น ควรปฏิรูปเรื่องการสอบวัดผลเป็นแบบใหม่ที่มีเป้าหมายที่เน้นเพื่อประโยชน์พัฒนาการ
ในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน และใช้วิธีการวัดผลที่ยืดหยุ่นหลากหลาย ให้เหมาะกับแต่ละประเภท
และระดับของการศึกษา หลายประเทศเลิกหรือลดการสอบวัดผลระดับชาติส�ำหรับระดับประถมศึกษา
โดยให้ครูในโรงเรียนร่วมกันวัดผลเองเพือ่ ติดตามความก้าวหน้าของผูเ้ รียนแต่ละคน โดยไม่เน้นการแข่งขัน
กับคนอื่น การปฏิรูปหลักสูตรการสอนและการวัดผลควรมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียน
ตามความถนัด ความพร้อมของเขา จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละคนได้ดีขึ้น
ได้รับการส่งเสริมให้ได้เรียนรู้อย่างเหมาะสม อย่างยืดหยุ่นและใจกว้าง
ฟินแลนด์ใช้วิธีให้ครูใหญ่และครูประจ�ำชั้นแต่ละโรงเรียนเป็นผู้จัดการประเมินผลนักเรียน
ในระดับชัน้ ต่าง ๆ ร่วมกัน ไม่มกี ารสอบมาตรฐานเดียวกันทัง้ ประเทศ ยกเว้นการสอนในชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลายปีสดุ ท้าย ซึง่ จ�ำเป็นต้องใช้คะแนนเปรียบเทียบไปสมัครเรียนต่อระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
ที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่คนขยันเรียนเพราะชีวิตในเกาะเล็ก ๆ ที่ไม่มีทรัพยารมาก ต้องแข่งขันสูง
คนเรียนกันแบบเคร่งเครียด รัฐบาลเริม่ นโยบายลดการสอบลง และหลายประเทศใช้การสอบวัดผลเพือ่ ติดตาม
พัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนแบบไม่มีการจัดอันดับในห้องเรียน
การประเมินผลในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยเฉพาะตอนปลายน่าจะศึกษาจากการ
ประเมินผลโครงการ PISA ของ OECD ซึ่งออกแบบการวัดผลแบบกึ่งปรนัย กึ่งอัตนัย เน้นความเข้าใจ
คิดวิเคราะห์ แก้ปญ
ั หาในชีวติ จริงของนักเรียนมากกว่าวัดการท่องจ�ำตามต�ำรา วิธกี ารประเมินผลแบบใหม่นี้
ควรน�ำไปใช้กบั การคัดเลือกคนเทีส่ มัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยด้วย การรับสมัครคนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
ในประเทศรายได้สงู ไม่ได้ใช้วธิ สี อบแข่งขันได้ แต่จะพิจารณาทัง้ จากคะแนนสอบตอนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประวัติ ใบรับรองจากครู การเขียนความเรียง และการสัมภาษณ์ประกอบกัน

บทที่ 4

ปั ญ หาหลั ก และแนวทางปฏิ รู ป การศึ ก ษาไทย

การจะเปลีย่ นวิธกี ารประเมินผลแบบใหม่ได้ ต้องเปลีย่ นนโยบายการจัดการศึกษาแบบแพ้คดั ออก
เพื่อส่งเสริมคนส่วนน้อยให้ได้เรียนระดับสูง เป็นนโยบายการจัดการศึกษาแบบส่งเสริมศักยภาพที่มี
ความหลากหลายของคนทั้งหมด (Education For All) อย่างกว้างขวางยืดหยุ่น เช่น พัฒนาสถาบัน
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา เทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี การสร้างสรรค์ตา่ ง ๆ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพิม่ ขึน้ เด็กเยาวชน
ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาประเภทต่าง ๆ ระดับต่าง ๆ ได้งา่ ยขึน้ ใครอยากเรียนอะไรทีถ่ นัดหรือ
สนใจก็ไปสมัครเรียนได้ อายุเท่าไหร่ก็ไปสมัครเรียนได้
การเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผลต้องด�ำเนินการควบคู่ไปกับการท�ำให้ครูอาจารย์เข้าใจใหม่ว่า
การศึกษาเป็นเรื่องกระบวนการเรียนรู้เพื่อตีความข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ไขปัญหา ไม่ใช่
การท่องจ�ำข้อมูล ปฏิรปู ครูให้เข้าใจและสามารถวัดผลผูเ้ รียนด้วยตนเอง และร่วมกันท�ำในระดับโรงเรียนได้
รวมทัง้ เตรียมผูเ้ รียนไปสอบวัดผลระดับชาติชว่ งมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึง่ ควรจะเปลีย่ นเป็นแบบกึง่ อัตนัย
เน้นการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ด้วย การเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผลจะเป็นตัวก�ำหนดให้มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรวิธีการสอนการเรียนให้สอดคล้องกัน การวิจัยของ OECD-UNESCO พบว่า
ครูอาจารย์ไทยยังขาดความรู้ ความเข้าใจเรือ่ งการประเมินผลอยูม่ าก13 ต้องปฏิรปู ในเรือ่ งนีด้ ว้ ยโดยเน้น
การฝึกอบรมและให้การศึกษาตามความรู้ ทักษะของครูในเรื่องการประเมินผลอย่างขนานใหญ่

4.4 แนวทางการปฏิรูปปัญหาเฉพาะเรื่องที่ส�ำคัญ

		 1) ปฏิรปู คุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน อาชีวศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทีจ่ ะช่วยให้ผเู้ รียน
มีความรู้/ทักษะที่ใช้งานได้จริงเพิ่มขึ้น
การศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษา เป็นการปูพื้นฐานการศึกษา
ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ และคนส่วนใหญ่จะได้เรียนแค่นี้ และออกไปท�ำงาน ไม่ได้มโี อกาสเรียนต่อ ดังนัน้ เราจึงจ�ำเป็น
ต้องเน้นความส�ำคัญของการปฏิรปู การศึกษาในระดับนีเ้ พือ่ ให้ผเู้ รียนได้ความรูท้ กั ษะขัน้ พืน้ ฐานทีใ่ ช้งานได้
ส�ำหรับโลกสมัยใหม่ แม้ว่าเขาจะต้องออกไปท�ำงานโดยไม่ได้เรียนต่อในขั้นสูงขึ้น ก็ควรจะให้พวกเขา
มีความรูต้ ดิ ตัวทีเ่ ป็นประโยชน์ เช่น เป็นเกษตรกร เป็นคนงาน ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระรายย่อยทีม่ คี วามรู้
ทักษะทีส่ ามารถน�ำไปใช้ทำ� งานให้มปี ระสิทธิภาพขึน้ มีความใฝ่รวู้ ธิ ที จี่ ะอ่านหนังสือแบบจับประเด็นได้ดี
รู้จักการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต เรียนรู้ต่อด้วยตนเองต่อไปได้
การปฏิรูปการศึกษาชั้นปฐมวัยส�ำหรับเด็กอายุ 3-6 ขวบ ให้เรียนรู้หลายด้านด้วยกิจกรรมต่าง ๆ
อย่างสอดคล้องกับการท�ำงานของสมอง คือการปูพื้นฐานที่ส�ำคัญที่สุดและจะเป็นการลงทุนที่จะได้ผล
คุ้มค่ามากที่สุด เพราะเด็กวัยนี้สมองก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว มีความอยากรู้อยากเห็น อยากเรียนรู้
พร้อมทีจ่ ะเรียนรูไ้ ด้เร็ว ต้องลงทุนปฏิรปู ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลทัว่ ประเทศให้มคี ณ
ุ ภาพตามแนวคิด
ทีส่ อดคล้องกับการท�ำงานของสมองและจิตวิทยาการเรียนรูท้ โี่ รงเรียนอนุบาลสาธิตและโรงเรียนอนุบาลดี ๆ
ของเอกชนใช้กันอยู่อย่างเร่งด่วนจริงจัง
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การรูภ้ าษาไทยทีใ่ ช้งานได้ดี (เช่น การอ่านเอาเรือ่ ง จับประเด็นได้) เป็นพืน้ ฐานทีจ่ ะไปเรียนรูว้ ชิ าอืน่
ต่อได้อย่างส�ำคัญ ไม่ควรมองว่าภาษาไทยเป็นเรื่องง่ายที่คนไทยพูดได้ อ่านได้ตามธรรมชาติอยู่แล้ว
การอ่านจับใจความได้ดี และการพูด การเขียน เพือ่ การสือ่ สารได้ชดั เจน ตรงประเด็น เป็นทักษะทีต่ อ้ งได้รบั
การฝึกฝนก่อนจึงจะเรียนวิชาอื่น ๆ ได้ดีขึ้น การเรียนภาษาอื่น เช่น ภาษาอังกฤษ ก็ควรฝึกในลักษณะ
เดียวกัน
ความรู้พื้นฐานที่ส�ำคัญอื่น ๆ คือคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้น เพื่อฝึกการคิดและ
การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การรู้จักดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ การเข้าใจและใช้คอมพิวเตอร์หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้ดี เรื่องสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมือง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการออกแบบ การประดิษฐ์คิดค้น สภาพแวดล้อม (หรือระบบนิเวศ)
เรื่องธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน อาชีพการงาน ส�ำหรับชั้นประถมต้นควรเรียนวิชาหลัก ๆ เพียง 3-4 วิชา
แต่ให้เข้าใจได้ดีและเชื่อมโยงไปสู่เรื่องอื่น ๆ ได้ด้วยและพยายามเชื่อมโยงกับชีวิตและสังคมจริงด้วย
ดีกว่าจะเรียนวิชาจ�ำนวนมาก เช่น 8 สาระวิชาแบบครูตา่ งคนต่างสอน แบบไม่มกี ารเชือ่ มโยงสาขาความรู้
ต่าง ๆ เข้าด้วยกันและเข้ากับชีวิตจริง
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมหลายประเทศไม่ได้แยกเป็นสายสามัญ
สายอาชีวศึกษา สายวิทยาศาสตร์ สายศิลปศาสตร์ แบบตายตัว แต่ใช้หลักสูตรที่ยืดหยุ่น เปิดช่องทาง
ให้นกั เรียนเลือกเรียนวิชาทีต่ นสนใจแบบข้ามสายได้ ท�ำให้นกั เรียนมัธยมศึกษาทีอ่ ยูใ่ นวัยทีใ่ กล้จบออกไป
ท�ำงานในโลกจริงมีโอกาสได้สมั ผัสและเข้าใจถึงความส�ำคัญของสาขาวิชาต่าง ๆ ทีใ่ ช้งานได้ในโลกจริงอย่าง
รอบด้านเพิ่มขึ้น
ควรเพิ่มการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอนุปริญญา และ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและน่าสนใจเพิ่มขึ้น ลงทุนพัฒนาครูอาจารย์
ด้านนีม้ ากขึน้ และท�ำให้หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ควรมีทนุ สนับสนุน
ให้นักเรียนที่รายได้ต�่ำและเรียนได้ดีพอสมควรได้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
แก้ไขปัญหานักเรียนอาชีวะบางส่วนเกเรและสร้างภาพพจน์ที่ไม่ดีอย่างท�ำความเข้าใจกับสาเหตุปัจจัย
ต่าง ๆ อย่างรอบด้าน และแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นระบบครบวงจร พัฒนาการด�ำเนินงานของสถาบัน
วัดระดับฝีมือแรงงานหรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้มีบทบาทเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
ฝึกอบรมยกระดับฝีมือและผลักดันให้มีการจ่ายค่าตอบแทนแรงงานฝีมือที่สูงขึ้น ท�ำให้คนที่เรียนจบ
สายอาชีพมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงและก้าวหน้าในการงานได้เพิ่มขึ้น แบบในประเทศเยอรมนีและ
ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมอื่น ๆ
การจะขยายการให้การศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีหรือ STEM ศึกษา
ซึ่งรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้ได้ผล ต้องเร่งสร้างครูอาจารย์สาขาเหล่านี้ที่มีทั้งความรู้ ทักษะการสอน
ที่มีประสิทธิภาพไปช่วยสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาให้มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพและ
น่าสนใจขึน้ ส่งเสริมให้นกั เรียนตัง้ แต่ชนั้ อนุบาล ประถมศึกษาได้สนใจเรียนรูเ้ รือ่ งธรรมชาติ สภาพแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เรียนรู้แบบเข้าใจคิดวิเคราะห์เป็นเหตุเป็นผล ฝึกฝนทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ ท�ำโครงการศึกษาจากสภาพความเป็นจริง การออกแบบทางอุตสาหกรรม ฯลฯ
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ควรให้แรงจูงใจคนทีเ่ รียนมาทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สนใจจะมาท�ำงานเป็นครู
โดยให้เข้ารับการฝึกอบรมจิตวิทยาและเทคนิคการสอนระยะสั้น ให้เงินเดือนที่สูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาสื่อ
การสอนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและสาขา
ความรู้ต่าง ๆ ตามจังหวัดใหญ่ ๆ ในทุกภูมิภาค และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั้งประเทศให้สนใจและเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
การจัดการศึกษาที่จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะที่น�ำไปใช้งานได้ในชีวิตจริง
นอกจากจะเรียนรู้เรื่องวิชาพื้นฐานที่ส�ำคัญแล้ว นักเรียนควรได้เรียนรู้วิธีที่จะอ่าน ค้นคว้า เรียนรู้ต่อ
ด้วยตนเอง การมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหา การคิดอย่างสร้างสรรค์ ความรู้เรื่องการเป็น
ผู้ประกอบการและผู้น�ำ การมีวินัย ความกระตือรือร้นในการท�ำงาน ความมุมานะอดทน การฟื้นตัวได้
หลังจากเจอสถานการณ์ปัญหาความยากล�ำบาก มีความรู้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร
ที่ใช้งานได้ ความรู้/ทักษะเหล่านี้ซึ่งรวมทั้งความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดหรือทักษะทางสังคม
(ทักษะการสือ่ สารระหว่างบุคคล) จ�ำเป็นส�ำหรับการท�ำงานและการด�ำรงชีวติ ในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่
ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีทั้งการแข่งขันและการร่วมมือกันท�ำงานเป็นทีมสูง
		 2) การปฏิรูปการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง
ในโลกยุคใหม่ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปรวดเร็วและสลับซับซ้อน ระบบเศรษฐกิจใช้ความรูเ้ ป็นฐานเพิม่ ขึน้
ภาคบริการซึง่ รวมทัง้ เรือ่ งการเงินการธนาคาร การสือ่ สาร การวิจยั และพัฒนา การบริหารจัดการ องค์กร ฯลฯ
เป็นภาคที่เจริญเติบโต มีคนท�ำงานและมีมูลค่าเป็นสัดส่วนสูงขึ้น ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ต้องการ
ความฉลาดด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ แก้ปัญหาได้ดี ปรับตัวได้ดี ติดต่อสื่อสารสัมพันธ์
กับคนอืน่ ได้ดี มีความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางสังคมเพิม่ ขึน้ การใช้แรงงานทีม่ ที กั ษะฝีมอื แบบใด
แบบหนึง่ บางอย่างล้าสมัยได้ งานหลายอย่างระบบหุน่ ยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาท�ำงานแทนได้
ต้องเน้นการให้การศึกษาผู้ใหญ่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่วยให้แรงงานเรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill)
เพื่อท�ำงานร่วมกับ AI หรือท�ำในสิ่งที่ AI ท�ำไม่ได้หรือท�ำไม่ได้ดีเท่าคน
สิ่งที่ส�ำคัญในโลกยุคใหม่คือช่วยให้ประชาชนรักการอ่าน ใฝ่การเรียนรู้ และรู้จักวิธีที่จะเรียนรู้
ด้วยตนเอง เช่น รูจ้ กั ค้นคว้าหาแหล่งความรู้ อ่านหนังสือแตก เข้าใจจับประเด็นส�ำคัญได้ คิดวิเคราะห์ตอ่
ประยุกต์ใช้เป็น เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และรู้จักการปรับตัวและพัฒนาตัวเองให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ได้
การศึ ก ษาผู ้ ใ หญ่ แ ละการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งส� ำ คั ญ มากยิ่ ง ขึ้ น เพราะเทคโนโลยี แ ละเศรษฐกิ จ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การที่ AI เข้ามาท�ำงานแทนคนได้เพิ่มขึ้นตามล�ำดับ ท�ำให้คนต้องเรียนรู้
อะไรใหม่เพิม่ เติมจึงจะสามารถรักษางานของตนหรือหางานใหม่ได้ การให้การศึกษาแก่ผใู้ หญ่ทเี่ ป็นพ่อแม่
ผู้ปกครองด้วย เพื่อช่วยให้พวกเขาเป็นคนสนใจการอ่าน การเรียนรู้ มีความรู้เพิ่มขึ้น มีผลดีหลายด้าน
ทัง้ ตัวผูใ้ หญ่เองทีจ่ ะพัฒนาเป็นพลเมืองทีม่ คี วามรูแ้ ละรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศ
ได้มากขึ้น และหากพ่อแม่ผู้ปกครองรักการอ่าน ใฝ่การเรียนรู้ เข้าใจจิตวิทยาของการเป็นพ่อแม่
ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ความอบอุ่นในการเลี้ยงดูลูกอย่างสม�่ำเสมอจะเป็นปัจจัยส�ำคัญช่วยให้
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ลูกหลานของพวกเขาเรียนรูไ้ ด้ดขี นึ้ แม้วา่ จะมีฐานะทางเศรษฐกิจทีย่ ากจนและมีชวี ติ ทีย่ ากล�ำบากก็ตาม14
หลักสูตรการศึกษาต่อเนือ่ งควรมีทงั้ เรือ่ งพัฒนาความรูพ้ นื้ ฐานและทักษะอาชีพทีเ่ น้นการใช้งานได้
เช่น การรู้จักดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ ความรู้ส�ำหรับพ่อแม่เรื่องการเลี้ยงดูและสอนเด็กอย่างเข้าใจ
พัฒนาการของจิตวิทยาเด็กและเยาวชน ความรูเ้ รือ่ งสิทธิและหน้าทีพ่ ลเมือง การรูว้ ธิ จี ะทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ต่อไป ฝึกให้ผู้เรียนคิดได้อย่างมีเหตุผลและอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหา ฯลฯ มีความรู้เรื่อง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสภาพแวดล้อม การท�ำการเกษตร วางแผนจัดการฟาร์ม ท�ำบัญชี การค้า
จัดตั้งระบบสหกรณ์ การฝึกทักษะและอาชีพที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน การเป็นผู้ประกอบการ
หรือประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
การจัดการศึกษาในโลกยุคดิจทิ ลั ทีเ่ ทคโนโลยีกา้ วหน้าเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องการความรู/้
ทักษะแบบใหม่ทที่ นั ต่อโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ควรครอบคลุมประชากรทุกช่วงวัย และจัดการศึกษาหรือ
เอือ้ อ�ำนวยการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองหลายประเภท หลายรูปแบบ ฯลฯ ไม่ใช่จดั เฉพาะเด็กและเยาวชนเท่านัน้
องค์กรบริษทั ต่าง ๆ ก็ควรจัดการศึกษาอบรมให้สมาชิกองค์กร/บริษทั และพัฒนาทัง้ องค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วย
ทัง้ ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ควรทีจ่ ะช่วยกันส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่าน
การใฝ่เรียนรู้ การค้นคว้าจากห้องสมุด อินเทอร์เน็ตและแหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ อย่างเป็นอุปนิสยั อย่างต่อเนือ่ ง
กลุม่ ทีน่ า่ จะส่งเสริมให้เด็กมีนสิ ยั รักการอ่านเพือ่ ความเพลิดเพลินได้มากทีส่ ดุ คือเด็กเล็กตัง้ แต่ประถมต้น
แต่ในวัยอื่นก็สามารถส่งเสริมให้รักการอ่านได้ด้วยเช่นกัน ไม่มีอะไรสายเกินไปในการเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ
ควรจัดให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้งา่ ย ต้นทุนต�ำ 
่ ส�ำหรับประเทศไทยทีค่ นยังชอบการเรียน
เพื่อได้วุฒิบัตรอยู่ อาจใช้วิธีสร้างแรงจูงใจให้คนไทยสนใจการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาการศึกษาออนไลน์
ทีส่ อนวิชาต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตและให้วุฒบิ ตั รแก่ผทู้ ี่สอบผ่านการประเมินผล การจัดการศึกษาแบบ
ต่อเนื่อง ควรส่งเสริมให้วิทยาลัย มหาวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอาชีวศึกษา
บริหารจัดการ ร่วมมือกับท้องถิน่ (ทัง้ องค์กรปกครอง เอกชน และภาคประชาสังคม) เพือ่ จัดการศึกษาส�ำหรับ
ผู้ใหญ่ และการศึกษาต่อเนื่องได้ด้วย ไม่ควรแบ่งงานตามกรมกองที่เน้นให้เฉพาะส�ำนักงานการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนหรือตามอัธยาศัยเป็นผู้ผูกขาดท�ำเรื่องนี้แต่ผู้เดียว แต่ควรให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกัน
และ/หรือแบ่งงานกันท�ำในชุมชน จังหวัดต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำงานซ�้ำซ้อนหรือแข่งขันกันเอง
โดยไม่จ�ำเป็น
คนที่รักการอ่านหนังสือและใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอจะสนใจและรู้จักดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ
ของตัวเองได้ดกี ว่า การรักการเรียนรู้ จะช่วยให้คนไม่ลา้ สมัย ไม่ตกงาน มีโอกาสจะท�ำงานได้ดขี นึ้ และได้
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น คนที่รู้จักพัฒนาตนเองให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และรู้จักสร้างปัจจัยที่ช่วยท�ำให้
คนเรามีชีวิตความสุข เช่น การสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับคนอื่น ๆ ทักษะในการสื่อสาร รู้สึกว่าตนเอง
มีปัญญาที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ควบคุมวิถีชีวิตของตนเองได้ดีขึ้น จะเป็นพลเมืองที่มีโอกาสจะมีสุขภาพดี
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การวิจัยพบว่าแม้แต่เด็กที่มีปัญหา ประสบการณ์ที่เลวร้ายในวัยเด็ก ซึ่งเป็นผลเสียทางจิตใจต่อความสามารถในการเรียนรู้ของเขา
แต่ถา้ มีแม่ทใี่ ห้ความรัก ความเอาใจใส่ จะช่วยแก้ปญ
ั หาส่วนนีไ้ ด้ ท�ำให้เด็กก้าวข้ามอุปสรรคในเรือ่ งนี้ Paul How Children Succeed
แปลเป็นไทยโดย ดลพร รุจิรวงศ์ เลี้ยงให้รุ่ง สสค. ร่วมพิมพ์กับ Openworlds 2557

บทที่ 4

ปั ญ หาหลั ก และแนวทางปฏิ รู ป การศึ ก ษาไทย

มีชวี ติ ทีม่ คี วามสุข ความพอใจ ความหมาย และประสบความส�ำเร็จมากกว่าคนทีพ่ อเรียนจบจากโรงเรียน
หรือมหาวิทยาลัยแล้วไม่ได้อ่านหนังสือหรือเรียนรู้ต่ออีกเลย
การวิจยั พบว่าคนสูงวัยทีย่ งั สนใจอ่านหนังสือ ติดตามข่าวสาร ความรูต้ า่ ง ๆ ฝึกใช้ความคิด สนใจ
เรียนรู้อะไรใหม่ สมองจะเสื่อมช้ากว่า สุขภาพทัง้ กายและใจดีกว่า และชราภาพทางจิตใจช้าลงกว่าคนที่
ไม่สนใจ จะเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เลย สังคมไทยก�ำลังจะเป็นสังคมที่ผู้สูงวัยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามล�ำดับ
การสนับสนุนให้ผใู้ หญ่รกั การอ่าน รักการเรียนรู้ และได้เรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
ที่จะช่วยพลเมืองสูงวัย และช่วยพัฒนาสังคมควบคู่กันไป
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บทที่ 5

บทเรียนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศอื่น
แนวคิด ประสบการณ์การปฏิรูปการศึกษาในประเทศอื่นที่ประสบความส�ำเร็จในแง่ผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน เป็นบทเรียนที่เราควรจะเรียนรู้ได้ แต่เราต้องศึกษาท�ำความเข้าใจบริบทสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศเขาและของประเทศเราทีม่ สี ว่ นทีค่ ล้ายและแตกต่างกันด้วย การไปวิจยั
ศึกษาดูงานและเลือกน�ำรูปแบบบางอย่างของประเทศอื่นมาใช้เท่าที่ผ่านมามักไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อย
เมื่อผู้ศึกษาดูงานไม่เข้าใจบริบทของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของประเทศเขาซึ่งแตกต่าง
จากของไทย และไม่สามารถสังเคราะห์บทเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของไทยได้อย่างเหมาะสม

5.1 การปฏิรูประบบบริหารจัดการการศึกษา

ประเทศทีม่ รี ายได้สงู ใช้แนวทางปฏิรปู การศึกษาแบบกระจายการบริหารอาํ นาจจัดการไปสูท่ อ้ งถิน่
ได้ผลทีด่ ขี นึ้ ค่อนข้างชัดเจน เนือ่ งจากพวกเขามีการกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสูท่ อ้ งถิน่ ด้วย
และท�ำมานานแล้ว ท�ำให้ประชาชนและชุมชนท้องถิน่ เช่น เทศบาลมีงบประมาณ ความรู้ ความเข้มแข็ง
ขีดความสามารถที่จะบริหารจัดการศึกษาได้ค่อนข้างดี
ในประเทศเหล่านีผ้ นู้ าํ ระดับสูงสุด เช่น ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีสนใจผลักดันเรือ่ งการปฏิรปู
การศึกษา เช่น นิวซีแลนด์ นายกรัฐมนตรีเดวิด ลัง เข้ามาติดตามการปฏิรปู การศึกษาด้วยตนเอง เกาหลีใต้
แต่งตัง้ คณะกรรมาธิการแห่งประธานาธิบดีเพือ่ การปฏิรปู การศึกษา ฮ่องกงแต่งตัง้ คณะกรรมาธิการปฏิรปู
การศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิทไี่ ม่ใช่ขา้ รัฐการ ท�ำงานเต็มเวลาและมีอำ� นาจเต็มเพียง 4 คน ทีท่ �ำงานได้ผล
มากกว่า ถ้าเทียบกับไทยที่นิยมตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาจ�ำนวนมากที่มีทั้งข้าราชการระดับ
ผูบ้ ริหารจากส่วนงานต่าง ๆ คณะกรรมการมาประชุมกันนาน ๆ ครัง้ และท�ำข้อเสนอแนะส่งไปให้ฝา่ ยบริหาร
ไม่ได้มีอ�ำนาจที่จะด�ำเนินการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างแท้จริง
ประเทศที่พัฒนาการศึกษาได้ดีส่วนใหญ่กระจายอํานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการ
รวมทั้งงบประมาณไปยังภูมิภาคเขตการศึกษาและสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการที่ส่วนกลางดูแล
เฉพาะด้านนโยบาย หลักสูตรแห่งชาติเท่าที่จําเป็น รวมทั้งติดตามประเมินผลและช่วยพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาต่าง ๆ นิวซีแลนด์ซึ่งเป็นประเทศเล็ก กระจายอ�ำนาจทรัพยากรและความรับผิดชอบไปยัง
คณะกรรมการสถานศึกษาโดยตรง
ฟินแลนด์มีองค์กรอิสระเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบ (Accountability) ของผู้บริหารการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างการ
บริหารแบบกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่นและสถานศึกษาจะได้ผลมากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับคุณภาพ/
ประสิทธิภาพผูบ้ ริหารในระดับท้องถิน่ และระดับสถานศึกษา ซึง่ หมายถึงว่าต้องเน้นการพัฒนาผูบ้ ริหาร
ในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาให้เข้มแข็งด้วย นักวิเคราะห์เน้นว่าต้องไม่ใช่แค่การกระจายอ�ำนาจ
งบประมาณไปสูท่ อ้ งถิน่ เท่านัน้ แต่คอื กระจายความรับผิดชอบทีม่ กี ารตรวจสอบ (Accountability) ได้ดว้ ย

บทที่ 5

บทเรี ย นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของประเทศอื่ น

นิวซีแลนด์ มีสํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของแต่ละมลรัฐเป็นผู้ตรวจสอบว่าโรงเรียน
ได้ใช้งบประมาณตามที่ได้กําหนดไว้ในธรรมนูญโรงเรียน (School Charter) หรือไม่อย่างไร
ในประเทศอื่น การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาพยายามทําให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละ
ประเทศ สหรัฐฯ กระจายอํานาจไปที่เขตการศึกษาท้องถิ่น (School District) ซึ่งเป็นองค์กรเฉพาะ
บริหารจัดการโดยคณะกรรมการที่มาจากทั้งการเลือกตั้งและสรรหา แต่เน้นว่าจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นนักการศึกษาโดยตรงมาร่วมเป็นคณะท�ำงานด้วย ไม่ใช่แค่โอนย้าย
การบริหารจัดการศึกษาจากระบบราชการส่วนกลางไปอยู่ภายใต้นักการเมืองท้องถิ่น เหมือนกับ
การย้ายไปขึ้นกับหน่วยราชการอีกหน่วยหนึ่งแบบไทย
นิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศเล็ก กระจายอํานาจไปที่คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโดยตรง
ซึง่ มาจากหลายฝ่ายรวมทัง้ ผูท้ รงคุณวุฒใิ นท้องถิน่ คณะกรรมการชุดนีม้ บี ทบาทสูง คัดเลือกและจ้างครูใหญ่
หรือผู้อํานวยการได้ด้วย ฟินแลนด์ อังกฤษ ให้การจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองท้องถิ่น
ค่อนข้างมาก แต่ในท้องถิ่นนั้นก็มีหน่วยงานด้านการบริหารการศึกษา (Local Education Authority)
ที่มีผู้มีความรู้ด้านนี้เข้ามาช่วยดูแลโดยตรง ไม่ใช่ให้ผู้บริหารการเมืองการปกครองในท้องถิ่นซึ่งอาจไม่มี
ความรู้/ทักษะด้านการบริหารการศึกษามาดูแลเรื่องการศึกษา นี่คือปัญหาข้อหนึ่งของการปกครอง
ท้องถิ่นของไทยที่ยืมรูปแบบบางอย่างมาจากประเทศอื่น แต่ขาดเนื้อหาสาระที่ส�ำคัญบางอย่าง
เรื่องสําคัญที่ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมและเกาหลีใต้ทําคล้ายกันคือ การกระจายอํานาจไปที่
สถานศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่อยู่ในชุมชนมาช่วยกํากับดูแล
คณะกรรมการเป็นผู้คัดสรรเลือกจ้าง และกํากับดูแลครูใหญ่ ทําให้ครูใหญ่ต้องแข่งขันกันทํางาน ไม่ใช่
แบบไทยที่แต่งตั้งครูใหญ่ตามระบบราชการที่เน้นอาวุโส การสอบ และการมีเส้นสาย คณะกรรมการ
โรงเรียนของไทยทีพ่ ยายามจัดตัง้ กันมีบทบาทน้อย และไม่ได้เป็นอิสระ เนือ่ งจากครูใหญ่มกั เป็นคนเลือก
คณะกรรมการโรงเรียน และครูใหญ่มาเป็นประธานคณะกรรมการโรงเรียนเอง แทนทีจ่ ะมีคณะกรรมการ
โรงเรียนเป็นผู้ก�ำกับการตรวจสอบครูใหญ่
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นมีระบบตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของท้องถิ่นและสถานศึกษาที่เอาจริงเอาจังและสามารถใช้นโยบายการจัดสรรงบประมาณ และ
ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จากภาครัฐผลักดันให้ทอ้ งถิน่ และสถานศึกษาทีท่ าํ งานต�ำ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ต้องปรับปรุงตัวเองในทางใดทางหนึ่ง รวมทั้งสามารถใช้มาตรการย้ายครูใหญ่ ครูคนอื่น ๆ และ
ปิดโรงเรียนทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ให้เวลาปรับปรุงแล้วแต่ยงั ท�ำไม่ได้ดขี นึ้ ได้ดว้ ย
ประเด็นคือการตรวจสอบนัน้ พิจารณาเรือ่ งตัวบุคคลก็จริง แต่ผตู้ รวจสอบมีหน้าทีท่ จี่ ะต้องหาทางช่วยเหลือ
สถานศึกษาที่อ่อนแอ/มีปัญหาให้เข้มแข็งขึ้นด้วย
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ยังใช้นโยบายบริหารแบบส่งเสริมให้เกิดการจัดการศึกษาแบบกึง่ รัฐกึง่ เอกชน
แบบ Charter หรือ Independent School ทีร่ ฐั บาลเป็นผูใ้ ห้งบอุดหนุน แต่โรงเรียนทีบ่ ริหารโดยมูลนิธิ
และองค์กรประชาชนทีไ่ ม่คา้ กาํ ไร การบริหารจัดการมีความคล่องตัว ยืดหยุน่ และเป็นทางเลือกทีต่ า่ งจาก
โรงเรียนที่เป็นของรัฐโดยตรง ประเทศอื่น ๆ ส่งเสริมการจัดการศึกษาหลายรูปแบบ เช่น โดยภาคธุรกิจ
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เอกชน องค์กรศาสนาและประชาสังคม องค์กรปกครองท้องถิน่ ฯลฯ เพือ่ ให้สถานศึกษาประเภทต่าง ๆ
แข่งขันในเชิงคุณภาพกัน และให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่หลากหลาย
การศึกษาวิจยั ของโครงการประเมินผลความรูน้ กั เรียนระหว่างประเทศ PISA ของกลุม่ OECD พบว่า
การแข่งขันกันในเชิงคุณภาพระหว่างโรงเรียนต่าง ๆ สูง มีความสัมพันธ์กับการที่นักเรียนในประเทศนั้น
ทําคะแนนการทดสอบระหว่างชาติได้ดี
ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนของไทยเป็นแบบราชการรวมศูนย์ ไม่ได้กระจายอํานาจและ
งบประมาณการบริหารไปที่โรงเรียนทั่วประเทศให้แข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทําให้โรงเรียนของไทย
ไม่ได้แข่งกันในเชิงคุณภาพ เพราะหลักสูตร ตําราเรียน การประเมินผล การสอบระดับชาติและสอบเข้า
มหาวิทยาลัย งบประมาณ การจ้างครูถูกกําหนดมาจากกระทรวงศึกษาฯ ส่วนกลางทั้งหมด การที่
มีโรงเรียนเก่าแก่ขนาดใหญ่ในเมือง 300 กว่าแห่ง มีชื่อเสียงในแง่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงกว่าโรงเรียน
รอบนอก 3 หมื่นกว่าแห่งนั้น เป็นเรื่องของการบริหารจัดการแบบเอื้อประโยชน์ให้โรงเรียนมีทรัพยากร
ความพร้อมที่ต่างกัน ท�ำให้โรงเรียน 3 หมื่นกว่าแห่งในประเทศไทย ไม่สามารถแข่งขันกับโรงเรียนใหญ่
ในเมืองเชิงคุณภาพอย่างเป็นธรรมได้ มีแต่นกั เรียนทีเ่ ป็นผูแ้ ข่งขันกันเองเพือ่ หาทางเข้าโรงเรียนมีชอื่ เสียง
ที่มีจ�ำกัด การที่นักเรียนเก่ง ๆ ไปสมัครสอบและได้รับการคัดเลือกเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงกลายเป็น
ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้โรงเรียนกลุ่มนี้มีชื่อเสียงต่อไปอีก เพราะนักเรียนเก่งอยู่แล้ว ผลสัมฤทธิ์จาก
การสอบวัดผลจึงออกมาดีในสถานการณ์เช่นนี้ โรงเรียนอื่น ๆ 3 หมื่นกว่าแห่ง ยิ่งแข่งขันกับโรงเรียน
ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วได้ยากขึ้นไปอีก

5.2 การปฏิรูปด้านการผลิตและพัฒนาผู้บริหารและครูอาจารย์

ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ จัดการฝึกอบรมและคัดเลือกผูบ้ ริหารมืออาชีพอย่าง
จริงจัง ใช้วธิ สี รรหาหรือคัดเลือกผูอ้ าํ นวยการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและครูใหญ่ เพือ่ จะได้ผบู้ ริหารมืออาชีพ
ที่ต้องเอาใจใส่ในการท�ำงานพิสูจน์ผลงาน เพราะถ้าผลงานไม่ดีอาจถูกเลิกจ้างหรือไม่ต่อสัญญาจ้างได้
ต่างจากของไทยที่ตําแหน่งผู้บริหารเป็นระบบข้าราชการที่ได้ตําแหน่งผู้บริหารตามอาวุโส การสอบ
(แบบข้อเขียน) และการวิง่ เต้นเส้นสาย และอยูใ่ นต�ำแหน่งไปได้เรือ่ ย ๆ ถ้าไม่ทำ� ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน
คณะกรรมการสถานศึกษาในอังกฤษ นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ ฯลฯ ส่งเสริมให้คนนอกที่มีความรู้
ความสามารถ และความเข้าใจเรือ่ งการศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทาํ งาน และกาํ หนดว่า ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาต้องเป็นบุคคลภายนอก ไม่ใช่ครูใหญ่ หรือครูในสถานศึกษา ซึ่งเป็นได้แค่
กรรมการเท่านั้น
ในหลายประเทศ ครูใหญ่ตอ้ งสอนด้วย แม้จะสอนน้อยกว่าครูอนื่ เพือ่ ทีค่ รูใหญ่จะได้ตดิ ตามปัญหา
การปฏิบตั งิ านการสอนได้ดี โดยครูใหญ่ตอ้ งเข้าร่วมประชุมวางแผนการสอนและการประเมินผลร่วมกับ
ครูอื่น ๆ เหมือนเป็นครูคนหนึ่งด้วย
ฟินแลนด์มีระบบคัดเลือกและการพัฒนาครู อาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ
และการสอน การแนะแนว และมีแรงจูงใจ ความตั้งใจในการทํางานเพิ่มขึ้นอย่างสําคัญ ในฟินแลนด์
อาชีพครู อาจารย์เป็นที่เคารพเชื่อถือ และครูได้รับการไว้วางใจให้มีอิสระในการทํางาน ทําให้ครูพอใจ
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ในการทาํ งาน คนนิยมมาเรียนวิชาครูมากถึงขนาดการสอบเข้าคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ซึง่ มีคณ
ุ ภาพ
และรับนักศึกษาจํากัด มีการแข่งขันสูงมาก คนทีส่ อบได้มเี พียง 10% ของผูส้ มัคร ทาํ ให้ได้คนเก่งไปเป็นครู
เกาหลีใต้ สิงคโปร์ สร้างแรงจูงใจและเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียนเก่ง ๆ ไปเรียนครูเช่นกัน
ทีเ่ ป็นเช่นนี้ ไม่ใช่เป็นเพราะเงินเดือนครูสงู กว่าอาชีพอืน่ แต่เป็นหลายปัจจัยประกอบกันมากกว่า ทีส่ าํ คัญคือ
การทีค่ รูอาจารย์เป็นอาชีพได้รบั การยอมรับยกย่องจากสังคมสูง และระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา
เปิดให้ครูทํางานอย่างเป็นอิสระ รับผิดชอบด้วยตัวเองได้มากขึ้น ท�ำให้อาชีพครูในประเทศเหล่านี้
เป็นงานที่ท้าทาย ครูภูมิใจในตัวเอง และสนุกกับการท�ำงาน
ฟินแลนด์และประเทศอืน่ ให้เงินเดือนครูขนั้ เริม่ ต้นในอัตราทีส่ งู พอสมควร เพือ่ ให้ครูดาํ รงชีวติ อยู่
ได้โดยไม่ลาํ บาก แต่การขึน้ ขัน้ เงินเดือนตลอดอาชีพครูไม่ได้สงู มากนัก ต่างกับไทยทีค่ รูหนุม่ สาวได้เงินเดือน
ค่อนข้างต�ำ 
่ แต่ครูอาวุโสได้เงินเดือนสูง เพราะอยูม่ านานได้ขนึ้ เงินเดือนทุกปีหรือมีเงินเพิม่ ส�ำหรับผูท้ ผี่ า่ น
การประเมินวิทยฐานะ (หรือต�ำแหน่งทางวิชาการส�ำหรับระดับอุมศึกษา) ในฟินแลนด์คนเลือกมา
เป็นครูเพราะเป็นอาชีพทีเ่ งินเดือนอยูใ่ นเกณฑ์ดพี อ ๆ กับวิชาชีพอืน่ แต่ครูได้รบั ความยกย่องจากสังคม
และมีอิสระความรับผิดชอบในการทํางานสอน การวัดผล มีระบบการบริหารงานที่เป็นประชาธิปไตย
และทํางานร่วมมือกันเป็นทีม ไม่ได้ถูกสั่งงานตามลําดับชั้นแบบราชการไทย
เงินเดือนครูและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาต่อหัวของนักเรียน ไม่ใช่เป็นปัจจัยชี้ขาดหรือสําคัญ
ทีจ่ ะทําให้นกั เรียนเรียนเก่ง ประเทศเช่นสาธารณรัฐเช็ค เกาหลีใต้ ฟินแลนด์ มีงบประมาณต่อหัวนักเรียน
ต�่ำกว่าของสหรัฐฯ มาก แต่นักเรียนทั้ง 3 ประเทศนี้ได้คะแนนการทดสอบของ PISA ในวิชาการอ่าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่านักเรียนสหรัฐฯ ครูเวียดนาม จีน หรือเกาหลีใต้
เงินเดือนไม่สูงไปกว่าอาชีพอื่น โดยเฉพาะในเวียดนาม จีน ครูยังได้เงินเดือนต่อนข้างต�่ำกว่าไทยด้วย
แต่ครูในประเทศเหล่านี้ได้รับการยกย่องและมีแรงจูงใจว่าเป็นงานที่จะช่วยสร้าง/พัฒนาประเทศชาติ
พวกเขาท�ำงานอย่างมีแรงจูงใจและได้รับการฝึกอบรมมาให้ความรู้/ทักษะที่สามารถสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ปัจจัยทีส่ าํ คัญคือคุณภาพของครู ทีฟ่ นิ แลนด์นนั้ ครูทสี่ อนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยเฉพาะมัธยมศึกษา
ส่วนใหญ่จบปริญญาโททางการศึกษา ปริญญาตรีอาจจะเป็นสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา
หรือสังคมศาสตร์ได้ แต่คนจบเป็นครู ต้องเน้นการมีความรู้ด้านจิตวิทยาและทักษะการสอน ประเทศ
พัฒนาอุตสาหกรรมอื่นรวมทั้งเกาหลีใต้ ล้วนเน้นการผลิตครูที่มีความรู้และทักษะการสอนสูง มีองค์กร
วิชาชีพซึง่ ดูแลเรือ่ งคุณวุฒใิ บประกอบวิชาชีพอย่างมีมาตรฐาน มีการพัฒนาครูหลายรูปแบบ เช่น ให้ครูใหม่
ไปเรียนรู้จากครูอาวุโส ส่งครูไปฝึกอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมติดตามการทํางานเป็นทีม
(team work) ช่วยเหลือกันและกัน มีการตัง้ กลุม่ ครูทม่ี ที งั้ ครูอาวุโส ครูรนุ่ กลาง ครูรนุ่ ใหม่เพือ่ เป็นกลุม่
ที่ช่วยแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และช่วยเสริมกันและกัน การท�ำงานแบบเป็นทีม
ท�ำนองนี้เป็นเรื่องส�ำคัญในการพัฒนาครูอาจารย์อย่างต่อเนื่อง เทียบกับไทยแล้วเรายังเข้าใจและท�ำใน
เรื่องการท�ำงานเป็นทีมนี้น้อยมาก
การจัดชั้นเรียนให้เล็กและให้ครูสอนไม่มากชั่วโมงเกินไป ช่วยให้ครูดูแลเด็กได้อย่างใกล้ชิดและ
มีเวลาเตรียมการสอนให้มคี ณ
ุ ภาพ ฟินแลนด์เป็นตัวอย่างทีด่ ี นักเรียนมีจาํ นวนชัว่ โมงเรียนทัง้ ปีนอ้ ยกว่า
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สหรัฐฯ แต่นักเรียนเก่งกว่าและมีสุขภาพจิตดีกว่า เกาหลีใต้มีชั้นเรียนใหญ่และชั่วโมงเรียนยาว แต่ก็ยัง
พัฒนาการเรียนการสอนได้คอ่ นข้างดี ประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐฯ มองว่าเด็กสหรัฐฯ เรียนน้อยกว่า
เด็กเกาหลีใต้ จึงเรียนสูไ้ ม่ได้ แต่เป็นการมองแบบแยกส่วน ทีค่ ดิ ว่าถ้าเรียนมากชัว่ โมงก็จะเก่งมากขึน้ แต่
เด็กประเทศไหนก็ตามจะเรียนได้เก่งหรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั ประสิทธิภาพการสอน และคุณภาพของการเรียนรู้
มากกว่าจํานวนชั่วโมงเรียน ในบางประเทศเลือกการติวเด็กกลุ่มที่เรียนอ่อน ท�ำให้พวกเขาต้องใช้
เวลาเรียนมากขึ้น แต่ส�ำหรับเด็กทั่วไปใช้เวลาเพียงน้อย แต่เรียนรู้ได้ผลดี
ระบบการบริหารแบบให้ผู้บริหารและครูในแต่ละสถานศึกษามีคุณภาพ มีอิสระในการทํางาน
และรับผิดชอบสูง เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ในสหรัฐฯ และอังกฤษ
มีปัญหาการขาดแคลนผู้บริหารและครูที่มีคุณภาพมากพอสมควร จึงต้องหาวิธีจูงใจมากขึ้น เช่น
มีโครงการครูรนุ่ ใหม่เพือ่ การปฏิรปู การศึกษา คัดเลือกบัณฑิตจบใหม่ทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถ มีภาวะผูน้ าํ
มีการสื่อสารที่ดี ชอบทํางานที่ท้าทาย มีบุคลิกแบบ อึด ๆ สู้ ๆ มาเข้ารับการฝึกอบรมการสอนและ
การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งครูเหล่านี้ไปพัฒนาโรงเรียนที่มีปัญหาเด็กยากจน เกเร
เรียนอ่อนเป็นเวลา 2 ปี เหมือนโครงการอาสาสมัคร พอครบ 2 ปี หากครูอาสาสมัครเหล่านี้ ต้องการลาออก
ก็มีบริษัทธุรกิจเอกชนพร้อมจะรับเข้าทํางาน เพราะถือว่าเป็นคนที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีและ
เป็นคนมุมานะทํางานแบบเสียสละ ปรากฏว่าครูอาสาสมัครเหล่านี้เมื่อท�ำงานครบ 2 ปี มีทั้งส่วนที่
ขอสมัครเป็นครูต่อและส่วนที่ออกไปหางานอื่นท�ำ แต่ถึงมีคนส่วนหนึ่งลาออกไปเมื่อครบ 2 ปี ก็จะ
มีครูอาสาสมัครรุ่นใหม่เข้ามาแทนได้อย่างต่อเนื่อง ไทยน่าจะพัฒนาระบบนี้มาประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน
จะช่วยให้เด็กที่เคยเรียนอ่อนได้เรียนกับครูที่มีไฟในการท�ำงานและเรียนรู้ได้ดีขึ้น
ฟินแลนด์ฝึกอบรมครูพิเศษเพื่อช่วยนักเรียนที่เรียนล้าหลัง มีการติวพิเศษ มีการระดมทีมครูช่วย
แก้ปญ
ั หาเด็กทีเ่ รียนอ่อน เรียนช้า เพือ่ ให้เด็กทุกคนเรียนได้ไม่ตา่ งกันจนเกินไป โดยรัฐบาลออกค่าใช้จา่ ย
การสอนพิเศษเพิ่มเติมให้ ที่อังกฤษมีโครงการคัดเลือกและส่งครูรุ่นใหม่ไฟแรงที่ได้รับการเตรียมตัวที่ดี
มีความพร้อมสูงไปช่วยพัฒนาโรงเรียนที่มีปัญหาอย่างได้ผล
ฟินแลนด์กําหนดคุณสมบัติครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาสูงกว่า (เช่น ต้องจบปริญญาในสาขาวิชา
ทีต่ นจะไปสอน) และให้เงินเดือนสูงกว่าครูทสี่ อนชัน้ ประถมศึกษา ในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่
ครูจะได้เงินเดือนผลตอบแทนเพิม่ ตามผลงานมากกว่าตามระบบอาวุโส ประเด็นไม่ใช่เรือ่ งเงินเดือนเท่านัน้
แต่ตอ้ งจัดระบบช่วยเหลือพัฒนาครูให้มคี วามรู้ ทักษะทีท่ นั สมัยอย่างต่อเนือ่ ง มีความพอใจในการท�ำงาน
และได้รับการสนับสนุนให้สามารถท�ำหน้าที่ครูได้ดีขึ้นด้วย1
		วิธีการท�ำงานของครูและการช่วยเหลือการพัฒนาเพื่อยกระดับความรู้/ทักษะของครู
ประเทศทีจ่ ดั การศึกษาประสบผลส�ำเร็จสูง เช่น สมาชิกกลุม่ OECD ครูจะใช้เวลาสอนในห้องเรียน
ไม่มากนัก เพราะเขาส่งเสริมให้นักเรียนสนใจการอ่าน ค้นคว้า ทดลองเรียนด้วยตนเองมาตั้งแต่เด็ก
และครูมีเวลาเหลือมากพอที่จะใช้ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วางแผนการสอน เข้าสังเกตการณ์
1

วิทยากร เชียงกูล สังเคราะห์ผลการวิจยั ปฏิรปู การศึกษาของฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ สหรัฐฯ อังกฤษ จีน เวียดนาม และไทย
สสส. 2553
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ในห้องเรียนของเพื่อนครู ทบทวนและปรับปรุงการเรียนการสอนร่วมกัน นั่นก็คือ ครูมีเวลาส�ำหรับ
การเรียนรู้จากเพื่อนครูด้วยกันอย่างต่อเนื่องด้วย
		อุปนิสัย ทัศนคติ ค่านิยมของครูก็เป็นเรื่องที่ส�ำคัญ ประเทศที่สร้างครูให้มีคุณภาพ สนใจ
คัดเลือกฝึกฝนพัฒนาครูให้มอี ปุ นิสยั ความคิดแบบนักวิชาการทีส่ นใจเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งและมีจติ ใจเป็นครู
ต้องการเผยแพร่ความรู้ สอนให้ดีขึ้นด้วย ครูเหล่านั้นจึงจะสนใจใช้เวลาว่างที่มีไปเรียนรู้เพิ่มเติม
เตรียมการสอน และพัฒนาตัวเอง ถ้าครูไทยส่วนใหญ่ยงั คิดและชอบสอนแบบบรรยายตามต�ำราแบบเก่า
ไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่ชอบเรียนรูอ้ ะไรใหม่ การไปก�ำหนดนโยบายให้ครูสอนน้อยลงตามอย่างต่างประเทศ
ครูเหล่านั้นอาจจะเอาเวลาที่ว่างจากการสอนไปท�ำอย่างอื่นที่ไม่ใช่การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและ
เพื่อเตรียมการสอนให้ดีขึ้นก็เป็นได้ การปฏิรูปการศึกษาต้องท�ำทั้งระบบอย่างครบวงจร ไม่ใช่ไปจ�ำและ
ลอกแบบต่างประเทศมาใช้เป็นส่วน ๆ
การจะพัฒนาให้ครูไทยมีจติ ใจเป็นนักวิชาการและเป็นครูทตี่ งั้ ใจจะพัฒนาการสอนและการท�ำงาน
ของตนอย่างต่อเนื่อง ต้องท�ำมาตั้งแต่ตอนคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมาเรียนฝึกหัดครู
ส่วนคนที่เป็นครูอยู่แล้ว เราจะต้องหาทางแก้ไขพัฒนาพวกเขาให้ได้ด้วยเช่นกัน เช่น ปฏิรูประบบ
การตรวจสอบประเมินผลการท�ำงานและให้ความดีความชอบของครูแบบเชือ่ มโยงกับผลสัมฤทธิโ์ ดยเฉลีย่
ของนักเรียนในโรงเรียนนัน้ เทียบกับปีก่อน ควบคู่ไปกับการปฏิรูปการฝึกอบรม การช่วยเหลือพัฒนาครู
โดยศึกษานิเทศก์หรือครูพี่เลี้ยงที่ช�ำนาญการ เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ครูสนใจที่จะอ่าน
เรียนรู้ใหม่ และพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น
		ฟินแลนด์ คัดเลือกและฝึกอบรมครูมาอย่างมีคณ
ุ ภาพ ครูสว่ นใหญ่โดยเฉพาะครูทสี่ อนระดับมัธยมศึกษา
จบปริญญาโท และมีความรูท้ งั้ เรือ่ งการศึกษาทัว่ ไปและวิชาเฉพาะ ฟินแลนด์แทบไม่มกี ารจัดการฝึกอบรม
พั ฒ นาครู อ ย่ า งเป็ น ทางการ เพราะครู ข องเขาได้ ผ ่ า นการฝึ ก หั ด ที่ ดี ม าแล้ ว เขาใช้ วิ ธี ก ารให้ ค รู
ในแต่ละโรงเรียนใช้เวลาครึ่งวันในแต่ละสัปดาห์ประชุมร่วมกัน เพื่อระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัด
การเรียนการสอนและการเรียนรูข้ องนักเรียน และครูทงั้ โรงเรียนมาประชุมสัมมนาช่วยกันคิดหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาร่วมกัน
		สิงคโปร์ ใช้วิธีพัฒนาครูโดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องของครู ผ่านระบบเครือข่ายครู
ในแต่ละโรงเรียนแบ่งครูออกเป็นกลุ่มการเรียนรู้กลุ่มละ 4-10 คน แต่ละกลุ่มจัดประชุมกันประมาณ
2 สัปดาห์ตอ่ ครัง้ ครัง้ ละ 2 ชัว่ โมง มีครูคนหนึง่ เป็นผูน้ ำ� การถกเถียงและการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ แก้ไข
ปัญหา สถาบันฝึกอบรมครูแห่งชาติ (NIE) เป็นผู้เข้ามาช่วยวางระบบขั้นตอนการด�ำเนินการ อบรม
แนวทาง ทักษะการอภิปรายแลกเปลี่ยน และการท�ำวิจัยเชิงปฏิบัติการให้กับครู
ในญีป่ นุ่ ครูจะต้องออกใบประกาศอาชีพใหม่ทกุ 10 ปี เพือ่ กระตุน้ ให้ครูพฒ
ั นาขีดความสามารถ
อย่างสม�่ำเสมอและโรงเรียนสามารถเลิกจ้างครูไม่พัฒนาตนเองได้ทุก 5-6 ปี คณะกรรมการการศึกษา
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จะหมุนเวียนครูระหว่างโรงเรียนเพื่อกระตุ้นให้ครูเจอกับสิ่งแวดล้อมใหม่และเรียนรู้ตลอดเวลา2
ครูทำ� กิจกรรมพัฒนาครูดว้ ยกันเองคล้าย ๆ กัน มีการบันทึกวิดโี อ การสอนของครู แล้วน�ำมาอภิปรายกัน
หาจุดแข็งจุดอ่อนของวิธีการสอนของครูแต่ละคนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน โครงการและกิจกรรมเหล่านี้
เป็นส่วนหนึง่ ของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community PLC) ซึง่ เป็น
วิธีการฝึกอบรมพัฒนาครูในระดับชุมชนที่นักการศึกษาผู้วิจัยเปรียบเทียบเรื่องนี้มองว่าเป็นวิธีการ
มีประสิทธิผลในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของครูและยกระดับผลการเรียนของนักเรียนได้ดกี ว่าการฝึกอบรม
พัฒนาครูรูปแบบอื่น ๆ3
ในสิงคโปร์และเซี่ยงไฮ้มีระบบพัฒนาครูพี่เลี้ยงหรือครูอาวุโส ครูผู้น�ำ  ครูผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้
ไปช่วยพัฒนาครูใหม่ สิงคโปร์มีเส้นทางความก้าวหน้าของครู 3 สาย คือสายการสอน สายการบริหาร
และสายผูเ้ ชีย่ วชาญอาวุโส ซึง่ เปิดโอกาสให้ครูแต่ละคนทีม่ คี วามถนัด ความชอบพอแตกต่างกัน ต่างคน
ต่างเลือกเติบโตตามสายทีเ่ หมาะสมได้ ซึง่ ต่างจากเส้นทางอาชีพของครูไทยทีเ่ น้นการเติบโตสายบริหาร
เป็นหลัก ทั้งการเติบโตสายบริหารของครูไทยก็ไม่ได้มีระบบแข่งขันและคัดเลือกกันอย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมจริง ท�ำให้เกิดปัญหาหลายด้าน เช่น ได้ผอู้ ำ� นวยการโรงเรียนทีอ่ าวุโสแต่ไม่เหมาะ
กับงานบริหาร ครูที่มีความรู้ดี สอนเก่ง หรือครูที่มองไม่เห็นโอกาสเติบโตก้าวหน้าหนีไปท�ำอาชีพอื่น
หรือถูกระบบราชการแบบรวมศูนย์อ�ำนาจที่ส่วนกลางกลืนจนค่อย ๆ กลายเป็นคนเฉื่อยชาไป ฯลฯ
		 การปฏิรูปการฝึกหัดครูและพัฒนาอาชีพครูของเซี่ยงไฮ้ จีน
มณฑลหรือเขตพิเศษในประเทศจีนมีอสิ ระในการบริหารจัดการตนเอง เซีย่ งไฮ้ประสบความส�ำเร็จ
ทั้งทางเศรษฐกิจและทางการศึกษา เซี่ยงไฮ้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรและวิธีการสอนการเรียนใหม่จาก
การเน้นการจดจ�ำเนือ้ หาเป็นการฝึกการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์มากขึน้ และเปลีย่ นแปลงการฝึกหัดครูและ
การพัฒนาอาชีพครูครั้งใหญ่ คนที่จะเป็นครูรุ่นใหม่ได้ต้องผ่านคัดเลือกที่เข้มข้นขึ้น ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ และมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น มีโอกาสได้รับผลตอบแทนและความท้าทายความก้าวหน้าในการท�ำงาน
ที่จูงใจขึ้น เซี่ยงไฮ้เป็นมณฑลแรกที่ก�ำหนดว่าครูทุกคนต้องไปเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม
ตามโครงการพัฒนาอาชีพต่อเนื่อง อย่างน้อย 240 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 5 ปี
ครูที่เซี่ยงไฮ้เองได้รับการชี้แนะให้ต้องปรับตัวให้สามารถสอนนักเรียนที่มาจากภูมิหลังและ
มีความสามารถต่างกันให้ก้าวหน้าขึ้นไปได้ โดยไม่ทอดทิ้งเด็กที่เรียนอ่อนไว้ รวมทั้งครูต้องหาทาง
ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างทางวัฒนธรรมของนักเรียนต่างกลุม่ ให้นกั เรียนได้เรียนรูจ้ ากจุดแข็งของ
กันและกัน เช่น เด็กลูกคนชั้นกลางอาจจะคิดเร็ว มีความรู้สูง แต่มีบุคลิกแบบพ่อแม่ตามใจลูกคนเดียว
มากไป เด็กลูกคนงานที่อพยพมาจากชนบทมักเป็นเด็กที่ประหยัด มัธยัสถ์ มีความบากบั่นมานะสูงกว่า
ลูกคนรวย
2
3

“ญี่ปุ่น การมีส่วนร่วมแนวระนาบ การประเมินที่ดีและการส่งเสริมความเป็นธรรม” ใน สกศ. รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่:
บทเรียน ทางเลือกและเงื่อนไขความส�ำเร็จ สกศ. 2559.
Guskey, T.R and Yoon, K.S. “What Works in Professional Development?” Phi Delta Kappan 2009  อ้างไว้ในสมเกียรติ
ตัง้ กิจวาณิชย์และคณะ การจัดท�ำยุทธศาสตร์ศกึ ษาขัน้ พืน้ ฐานให้เกิดความรับผิดชอบ มูลนิธสิ ถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
มีนาคม 2556.

บทที่ 5

บทเรี ย นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของประเทศอื่ น

มีการจัดท�ำเว็บไซต์เป็นแหล่งทรัพยากรการพัฒนาหลักสูตร การท�ำวิจัยการเรียนการสอนเพื่อให้
ครูได้แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์และพัฒนาหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน และพัฒนาการสอนการเรียน
ให้ดขี นึ้ มีการรณรงค์โดยใช้คำ� ขวัญ “คืนเวลาในชัน้ เรียนให้กบั นักเรียน” เพือ่ ลดการสอนแบบบรรยายลง
และให้นักเรียนได้ก�ำกับการเรียนรู้ด้วยตนเองและท�ำโครงการ ท�ำกิจกรรมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
มีค�ำขวัญ “ค�ำถามทุกค�ำถามควรมีค�ำตอบมากกว่าหนึ่งค�ำตอบ” เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอน
จากแบบเก่าที่ให้ผู้เรียนท่องจ�ำข้อมูลไปสอบ เป็นแบบใหม่ที่ให้ผู้เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้
เพิ่มขึ้น
เซี่ยงไฮ้ซึ่งมีเศรษฐกิจดี ให้นักเรียนขั้นพื้นฐานเรียนฟรี โรงเรียนทั่วทั้งมณฑลเซี่ยงไฮ้ยังมีคุณภาพ
แตกต่ า งกั น รั ฐ บาลเซี่ ย งไฮ้ ไ ด้ ใช้ น โยบายให้ โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง
รับนักเรียนที่อาศัยในถิ่นใกล้เคียงกับโรงเรียนแทนการสอบเข้า และหาทางท�ำให้โรงเรียนทุกโรงเรียน
มีคณ
ุ ภาพสูงใกล้เคียงกัน นโยบายนีท้ ำ� ให้มกี ารยกเลิกการสอบชัน้ ประถมปลายจากส่วนกลางทีเ่ ป็นสาเหตุ
ท�ำให้ผู้เรียนห่วงแต่เรื่องการสอบแข่งขันลงได้ การที่ครูสอนในชั้นประถมศึกษาแบบไม่ต้องเน้น
เรือ่ งการสอบ ท�ำให้ครูสามารถช่วยให้นกั เรียนเพิม่ การเรียนรูแ้ บบสร้างสรรค์ คิดอะไรใหม่ ๆ ได้เพิม่ ขึน้
นโยบายให้โรงเรียนรับเด็กทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตใกล้โรงเรียน ท�ำควบคูไ่ ปกับการพัฒนาโรงเรียนทีเ่ คยอ่อน
เช่น โรงเรียนในชนบทให้เข้มแข็งขึ้น ทั้งการเพิ่มงบประมาณ ปรับปรุงอาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียน
การสอนต่าง ๆ การพัฒนาทีมครูให้เข้มแข็งขึ้น หรือการคัดสรรครูใหญ่ที่เก่งไปช่วยพัฒนาโรงเรียน
ให้มีคุณภาพใกล้เคียงกัน มีการจัดเกรดโรงเรียนที่มีอยู่ตามโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพการศึกษา
ออกเป็น 4 เกรด คือ A B C D เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนอย่างจริงจัง โดยการ
เร่งท�ำโรงเรียนเกรด C และ D ให้เป็น A และ B หากโรงเรียนเกรด C และ D แห่งใดมีนักเรียนน้อยลง
เพราะประชากรลดลงด้วย จะถูกยุบ หรือให้ย้ายไปรวมกับโรงเรียนเกรด A และ B หลังจากที่รัฐบาล
เซี่ยงไฮ้ใช้นโยบายนี้ได้ไม่กี่ปี เซี่ยงไฮ้สามารถพัฒนาโรงเรียนของรัฐให้เหลือแต่โรงเรียนเกรด A และ B
โดยมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอยูใ่ นเกรด A ราว 64% ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทัง้ หมด
เซี่ยงไฮ้ท�ำเช่นนี้ได้เพราะรัฐบาลกล้าตัดสินใจให้งบประมาณไปปรับปรุงโรงเรียนที่อ่อนเพิ่มขึ้น
อย่างจริงจัง โยกย้ายครูและครูใหญ่ในเมืองที่เก่งไปช่วยพัฒนาครูชนบทและโยกย้ายครูจากชนบท
ให้มาท�ำงานและเรียนรู้อะไรใหม่  ๆ ในโรงเรียนในเมืองช่วงระยะหนึ่ง เพื่อที่ครูคนดังกล่าวจะกลับไป
สอนโรงเรียนในชนบทให้ดีขึ้น มีการจับคู่เซ็นสัญญาร่วมมือกัน 3 ปี ระหว่างโรงเรียนเขตในเมืองกับ
เขตชนบท การจับคูค่ วามร่วมมือระหว่างโรงเรียน เพือ่ ให้ครูแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละช่วยเหลือพัฒนากันและกัน
รวมทั้งการท�ำข้อตกลงให้โรงเรียนที่เข้มแข็งส่งทีมงานไปช่วยบริหารโรงเรียนที่อ่อนแอ โครงการเหล่านี้
รัฐบาลเซี่ยงไฮ้สนับสนุนค่าใช้จ่าย และเป็นโครงการที่ไม่ได้มุ่งประโยชน์เฉพาะโรงเรียนที่อ่อนแอเท่านั้น
ครูในโรงเรียนที่เก่งก็มีโอกาสได้ขยายบทบาทการท�ำงานของตนในโรงเรียนอื่นให้มีความก้าวหน้า
ในอาชีพการงานได้รวดเร็วขึ้นด้วย
โครงการช่วยเหลือโรงเรียนอ่อนแอในเขต Zhabi เขตทีย่ ากจน และมีปญ
ั หาอาชญากรรมสูง ทีไ่ ด้ผล
คือ โครงการทีค่ รูหลิวใช้ยทุ ธศาสตร์กระตุน้ ครูให้ใช้ทา่ ทีใหม่ตอ่ นักเรียน หาทางท�ำให้นกั เรียนทีเ่ รียนอ่อน

73

สภาวะการศึกษาไทย 2561/2562

74

การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล

มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นว่าพวกเขามีขีดความสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ ด้วยความตั้งใจดี
และความเอาใจใส่ของครู โครงการนี้สามารถท�ำให้นักเรียนในโรงเรียนหมายเลข 8 เรียนดีขึ้นภายใน
เวลาไม่กี่ปี จนทางการศึกษาของเมืองเซี่ยงไฮ้ต้องขอให้ครูหลิวและทีมครูที่ท�ำงานนี้อย่างได้ผลไปช่วย
พัฒนาโรงเรียนที่อ่อนในเซี่ยงไฮ้อีก 10 แห่ง และใช้ยุทธศาสตร์นี้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาเด็กที่เรียนอ่อน4
		 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสิงคโปร์
ผูน้ ำ� สิงคโปร์มองว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คอื ปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
พวกเขาเห็นว่าครูและผู้น�ำโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงคือฐานหลักของระบบการศึกษาที่จะผลิตพลเมืองที่มี
คุณภาพ การจะสร้างครูและผูน้ ำ� โรงเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงได้ ต้องปฏิรปู อย่างครบวงจร ทัง้ ในเรือ่ งการคัดคน
ที่เหมาะสมจะมาเรียนครู การฝึกหัดครูที่มีคุณภาพ การให้ผลตอบแทนที่จูงใจและท�ำให้อาชีพครู
เป็นอาชีพที่ท้าทายและก้าวหน้า การจัดระบบช่วยเหลือพัฒนาครูและครูใหญ่อย่างต่อเนื่อง
		การคัดเลือก รัฐบาลสนับสนุนให้ทุนนักเรียนมัธยมศึกษาที่เก่งและสนใจจะเป็นครูได้เรียนใน
สถาบันเพือ่ เตรียมเป็นครูโดยเฉพาะ คนทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เรียนครูคอื ผูจ้ บชัน้ มัธยมศึกษาทีส่ อบได้
คะแนนสูงสุดอยู่ในล�ำดับ 1 ใน 3 ของผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาทั้งหมด คณะกรรมการคัดเลือกมีบรรดา
พวกครูใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษาร่วมอยูด่ ว้ ย คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาผูส้ มัครทัง้ จากคะแนนสอบ
บุคลิก นิสยั ความมุง่ มัน่ และความพร้อมทีจ่ ะเป็นครูทจี่ ะสอนเด็กกลุม่ ทีห่ ลากหลายได้ นักศึกษาทีไ่ ด้รบั
การคัดเลือกให้เรียนวิชาชีพครูจะได้รับทุนค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเงินเดือนของคนท�ำงานที่จบ
มหาวิทยาลัยใหม่ ๆ และเมื่อเรียนจบแล้วต้องท�ำงานเป็นครูใช้ทุนอย่างน้อย 3 ปี มีการส่งเสริมให้
เด็กมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเป็นครูได้ฝึกงานการสอนหนังสือเด็กที่เล็กกว่า มีการเปิดรับคนท�ำ
อาชีพอื่นที่อยากเปลี่ยนอาชีพมาฝึกอบรมเป็นครู เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคนที่
เคยท�ำงานในโลกเศรษฐกิจจริงด้วย
		การฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรมครูแห่งชาติ (NIE) เป็นผูจ้ ดั ฝึกอบรมครูทงั้ หลักสูตรปริญญาตรีและ
ประกาศนียบัตร และท�ำงานร่วมกับโรงเรียนอย่างใกล้ชดิ ครูใหม่ทอี่ อกไปท�ำงานใน 2-3 ปีแรก ทุกคน
จะได้รบั การดูแลชีแ้ นะจากครูผอู้ าวุโส สถาบันไม่ได้แบ่งแยกออกเป็นคณะหรือแผนก อาจารย์ทกุ สาขา
ท�ำงานร่วมกันและก�ำหนดโปรแกรมการศึกษาให้นกั ศึกษาเลือกตามความถนัดและความสนใจ โดยเน้นที่
วิชาการเรียนการสอน เป้าหมายของสถาบันฝึกอบรมครูอยูท่ กี่ ารร่วมมือกันสร้างครูทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ไม่ใช่
เพื่อการเติบโตของแผนกหรือคณะใดคณะหนึ่ง
		การให้ผลตอบแทน อาชีพครูในสิงคโปร์เป็นอาชีพที่ได้เงินเดือนสูง โดยเฉพาะตั้งแต่ตอนเริ่ม
ต้น และมีการปรับเงินเดือนแข่งขันกับอาชีพอื่น ๆ อยู่เสมอ แม้การได้ขึ้นเงินเดือนในระยะยาวของครู
ในสิงคโปร์อาจจะสูบ้ ริษทั ธุรกิจเอกชนใหญ่ ๆ ไม่ได้ แต่ครูกม็ โี อกาสก้าวหน้าในการงานหลายทาง เช่น
เป็นผู้บริหารหรือเป็นครูผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งส�ำหรับครูที่มีผลงานดีเด่นมีโอกาสได้รับโบนัสด้วย
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บทที่ 5

บทเรี ย นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของประเทศอื่ น

		การพัฒนาอาชีพ เพื่อที่จะให้ครูทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถพัฒนาการสอน
ได้อยู่เสมอ ครูในสิงคโปร์ถูกก�ำหนดให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพปีละ 100 ชั่วโมง โดยมี
ช่องทางเลือกหลายทาง สถาบันฝึกอบรมครูแห่งชาติ (NIE) จัดหลักสูตรอบรมในเรือ่ งต่าง ๆ และความรูใ้ หม่ ๆ
เรื่องการเรียนการสอน ทั้งหลักสูตรแบบให้ปริญญาสูงขึ้นหรือให้ประกาศนียบัตร บางโรงเรียนซึ่งมีทุน
ด้านนี้ของตนเองอยู่แล้วก็จัดฝึกอบรมครูในโรงเรียนของตนเองในเรื่องที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ เช่น
การพัฒนาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ การเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นหลัก การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT) นอกจากนัน้ ยังมีสมาคมวิชาชีพและกลุม่ เครือข่ายครูทสี่ ง่ เสริมการช่วยเหลือ การเรียนรูร้ ะหว่างกัน
เพื่อให้ครูได้แบ่งปันเรียนรู้วิธีการสอนที่ดีที่สุด
		การประเมินผลการท�ำงาน มีการประเมินผลงานครูทุกปี โดยคณะกรรมการที่มาจากหลายทาง
และวัดผลการท�ำงาน 16 ด้าน เช่น การพัฒนาครูและบุคลิกลักษณะของนักเรียน การให้ความร่วมมือ
กับผูป้ กครองและกลุม่ ต่าง ๆ ในชุมชน การช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงานและโรงเรียน ครูทไี่ ด้รบั การประเมิน
ผลงานดีเด่นจะได้รับโบนัสจากกองทุนโบนัสครู การประเมินครูเป็นรายบุคคลนี้พิจารณาในบริบทของ
ผลงานของทัง้ โรงเรียนด้วย เพราะนักเรียนในสิงคโปร์ทกุ คนตัง้ แต่ชนั้ ประถมจะได้รบั การดูแลจากครูหลายคน
		การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ หลังจากที่ครูใหม่สอนได้ครบ 3 ปี จะถูกประเมินทุกปีว่า
เขาเหมาะทีจ่ ะก้าวหน้าทางอาชีพไปในสายใด คือจะเป็นครูทสี่ อนเก่ง (Master Teacher) ครูทเี่ ชีย่ วชาญ
ในสาขาวิชา ครูที่เป็นนักวิจัยทางการศึกษาด้วย หรือเป็นผู้บริหาร ทั้ง 4 ทาง ล้วนมีความก้าวหน้า
คือมีโอกาสได้เงินเดือนขึน้ ไปเรือ่ ย ๆ เช่นกัน (ต่างจากไทยทีค่ นทีจ่ ะมีโอกาสได้กา้ วหน้าจะเน้นการแข่งขัน
ไปสู่ต�ำแหน่งผู้บริหารเป็นหลัก)
ครูทมี่ ศี กั ยภาพเป็นผูน้ ำ 
� เป็นผูบ้ ริหารต่อไปได้จะได้รบั การคัดเลือกให้ไปช่วยท�ำงานกับทีมผูบ้ ริหาร
ระดับกลาง และได้รบั การฝึกอบรมเพือ่ เตรียมตัวไปเป็นผูบ้ ริหารระดับทีส่ งู ขึน้ ต่อไป ผูบ้ ริหารระดับกลาง
ทีผ่ า่ นการประเมินจะได้รบั เลือกให้เป็นรองครูใหญ่ และขัน้ ต่อไปจึงจะได้รบั เลือกเป็นครูใหญ่ (ผูอ้ ำ� นวยการ)
ในแต่ละขั้นตอน ผู้จะก้าวไปสู่ผู้บริหารต้องเรียนรู้ประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
ให้เป็นผู้น�ำที่ดี มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ
		การคัดเลือกและการฝึกอบรมผู้น�ำ รัฐบาลสิงคโปร์เข้าใจชัดเจนว่าการสอนที่มีคุณภาพสูงและ
ผลงานทีเ่ ข้มแข็งของโรงเรียนขึน้ อยูก่ บั การน�ำทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงของครูใหญ่ ปัญหาการบัน่ ทอนก�ำลังใจ
ครูในหลายประเทศเกิดจากภาวะการน�ำที่มีคุณภาพต�่ำ  สิงคโปร์เน้นการฝึกภาวะผู้น�ำตามแบบบรรษัท
ขนาดใหญ่ หลักส�ำคัญไม่ใช่แค่การจัดฝึกอบรมเท่านัน้ แต่อยูท่ รี่ ะบบทัง้ หมดในการเลือกสรรและพัฒนา
คนทีม่ สี ติปญ
ั ญาและบุคลิกภาพจะพัฒนาเป็นผูน้ ำ� ทีด่ ไี ด้ ขณะทีส่ หรัฐอเมริกาหรืออังกฤษใช้วธิ เี ปิดสอน
หลักสูตรผูบ้ ริหารการศึกษาและให้ผเู้ รียนจบไปสมัครเป็นครูใหญ่/ผูอ้ ำ� นวยการได้ สิงคโปร์ใช้วธิ คี ดั เลือก
ครูทมี่ ศี กั ยภาพไปเข้ารับการอบรมเตรียมเป็นครูใหญ่และหลังจากการอบรมแล้วค่อยคัดเลือกอีกครัง้
ครูหนุ่มสาวในสิงคโปร์ได้รับการส่งเสริมให้มีโอกาสในการแสดงภาวะผู้น�ำและการเรียนรู้ เช่น
เป็นคณะกรรมการ เป็นหัวหน้าแผนก และมีการประเมินว่าผลงานพวกเขาเป็นอย่างไร คนที่ผ่านการ
ประเมินซึง่ มีเพียงปีละ 35 คน จะได้ไปเข้าฝึกการอบรมเพือ่ การเป็นผูน้ ำ� ทีม่ สี ถาบันการฝึกอบรมครูแห่งชาติ
6 เดือน โดยได้เงินเดือน โครงการอบรม 6 เดือนนั้น เข้มข้นและครอบคลุมความรู้ทักษะที่จ�ำเป็น มีทั้ง
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การฝึกท�ำโครงการเกีย่ วกับนวัตกรรม (การคิดค้นใหม่) ของโรงเรียนและการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ
นอกจากการคัดเลือกฝึกอบรมผูน้ ำ� อย่างดีแล้ว การทีร่ ฐั บาลใช้ระบบบริหารงานแบบให้ความสนับสนุน
การท�ำงานของผู้น�ำทั้งในเรื่องอ�ำนาจในการตัดสินใจ งบประมาณ ฯลฯ ก็ช่วยให้คนเก่งอยากเข้ามา
เป็นผู้น�ำทางการศึกษาและท�ำงานอย่างได้ผล
รั ฐ บาลสิ ง คโปร์ ม องว่ า การคั ด เลื อ กผู ้ ค วรได้ รั บ การฝึ ก อบรมก่ อ นมี ค วามเสี่ ย งน้ อ ยกว่ า
การเปิดฝึกอบรมส�ำหรับคนทั่วไป และค่อยมาคัดเลือกแบบในประเทศอื่น สิงคโปร์พยายามพัฒนา
ครูทงั้ หมดให้มตี วั เลือกมากพอทีจ่ ะเลือกคนทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ มาเป็นผูน้ ำ� ได้อย่างต่อเนือ่ ง สิงคโปร์ยงั มีระบบ
โยกย้ายครูใหญ่เป็นระยะ โดยเน้นเพื่อประโยชน์ของการปฏิรูปการศึกษาทั้งประเทศ
		 การปฏิรูปครูและผู้บริหารการศึกษาของสิงคโปร์เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบข้ารัฐการ
ให้มคี ณ
ุ ภาพสูง สิงคโปร์มผี นู้ ำ� ทางการเมืองทีม่ คี วามรู้ มีวสิ ยั ทัศน์และการท�ำงานเพือ่ ส่วนรวมอย่างต่อเนือ่ ง
ผู้น�ำตระหนักมาตั้งแต่การสร้างประเทศใหม่ ๆ ว่าในประเทศเล็ก ๆ ที่มีทรัพยากรธรรมชาติน้อยมาก
อย่างสิงคโปร์ การจะพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ได้ผลดีตอ้ งคัดเลือกคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงมาเป็นข้ารัฐการ
ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ มีประสิทธิภาพ และการท�ำงานอย่างโปร่งใส รัฐบาลจึงให้แรงจูงใจ เช่น เงินเดือน ความท้าทาย
ในการท�ำงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ แก่ข้ารัฐการที่แข่งขันกับคนท�ำงานในภาคธุรกิจเอกชนได้
ข้ารัฐการระดับสูงในทุกกระทรวงรวมทัง้ กระทรวงศึกษาได้ผา่ นการคัดเลือกให้เลือกต�ำแหน่งอย่าง
รอบคอบ ได้รับการศึกษาที่ดี (หลายคนจบจากมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกจากสหรัฐฯ อังกฤษ ฯลฯ)
เป็นนักปฏิบตั ิ ท�ำงานหนักและได้คา่ ตอบแทนสูง พวกเขามีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงของโลกดี
ติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา การวิจัยและเทคโนโลยีจากทั่วโลก เป็นคนที่รู้จักใช้ข้อมูลและ
หลักฐานในการตัดสินใจ พวกเขามีความรับผิดชอบที่ชัดเจนต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุด5
		 การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาของฟินแลนด์
ฟินแลนด์ให้ความส�ำคัญกับคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของครูและบุคลากรทางการศึกษามาก
การฝึกอบรมครูและการท�ำงานของครู แบ่งตามภาระและความรับผิดชอบในการสอน ได้แก่
- ครูประจ�ำชั้น ครูที่สอนโรงเรียนชั้นประถม ซึ่งสอนวิชาหลักได้ส่วนใหญ่ต้องผ่านการศึกษา
ในคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยก�ำหนดให้ต้องเรียนจบปริญญาโท และต้องมี
การฝึกสอน ทดลอง และวิจยั ในโรงเรียนสาธิต ส�ำหรับครูอนุบาลและศูนย์เด็กเล็กก�ำหนดให้ครูประจ�ำชัน้
มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ครูเชี่ยวชาญด้านอนุบาลต้องมีคุณวุฒิถึงระดับปริญญาโท
- ครูประจ�ำวิชา ซึง่ ส่วนใหญ่สอนระดับชัน้ มัธยมศึกษาต้องผ่านการเรียนในสาขาทีจ่ ะไปสอน
(เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา) ก่อน แล้วจึงไปศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ดังนั้น จึงต้องส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในทางการศึกษา รวมทั้งมีข้อก�ำหนดพิเศษส�ำหรับ
ครูการศึกษาพิเศษและครูแนะแนวที่ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทที่เรียนมาทางด้านการศึกษาพิเศษ
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บทเรี ย นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของประเทศอื่ น

และการแนะแนวไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
- ครูในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันโปลีเทคนิค ต้องผ่านการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์
และมีการฝึกหัดด้านอาชีวศึกษาและฝึกสอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาที่จัดโดยความร่วมมือกับสถาบัน
โปลีเทคนิค ครูการศึกษาพิเศษด้านการอาชีวศึกษาต้องผ่านการอบรมวิชาการศึกษาพิเศษหรือวิชา
แนะแนวไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ครูมีฐานะเป็นพนักงานเทศบาล ข้าราชการ หรือลูกจ้างของรัฐ แล้วแต่หน่วยงานที่จ้าง
ครู การจ้างท�ำโดยสัญญาจ้างคราวละ 3-5 ปี อัตราเงินเดือนเป็นไปตามข้อตกลงร่วมระหว่างสหภาพครู
รัฐและหน่วยงานจ้าง ซึ่งพิจารณาจากคุณวุฒิ และระยะเวลาการท�ำงาน ครูเป็นอาชีพที่มีการแข่งขันสูง
ได้รับความนับถือ มีความรับผิดชอบ และได้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง
อาชีพครูในฟินแลนด์เป็นอาชีพที่คนนับถือและต้องการเป็นกันมาก คนที่สอบเข้าเรียนวิชาครู
ในมหาวิทยาลัยคือกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนดีที่สุด แต่ละปีคณะด้านศึกษาศาสตร์/
ครุศาสตร์จะรับนักศึกษาได้เพียง 10% ของจ�ำนวนผู้สมัครทั้งหมด คนที่สนใจจะเรียนครูได้รับ
การคัดเลือกและฝึกอบรมให้มคี วามรูค้ วามสามารถสูง ส�ำหรับครูประจ�ำการนัน้ ต้องจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ไม่วา่ จะสอนนักเรียนชัน้ ไหน อาชีพครูยงั ต้องศึกษาพัฒนาตนเองเพือ่ รักษาความเป็นมืออาชีพ
ตลอดเวลา เช่น ต้องพยายามเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อที่จะปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ครูได้รับการฝึกและการสนับสนุนให้มีภาวะผู้น�ำสูง
การที่ประชาชนฟินแลนด์มีวัฒนธรรมนั บถื อ การศึ ก ษาและครู ม าก ส่ ง ผลต่ อ นั ก เรี ย นและ
บรรยากาศในห้องเรียน การที่นักเรียนโดยทั่วไปไว้วางใจนับถือครู ท�ำให้นักเรียนเชื่อฟังและตั้งใจเรียน
บรรยากาศในห้องเรียนสงบและมีวินัยเอื้อต่อการเรียน ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้การปฏิรูปการศึกษา
ประสบความส�ำเร็จ คือนักเรียนมีแรงจูงใจและความตั้งใจที่จะเรียน และครูส่งเสริมให้นักเรียนเรียน
แบบเป็นผูร้ เิ ริม่ ลงมือศึกษาด้วยตนเองและท�ำงานเป็นกลุม่ อย่างเอาการเอางาน (Active Learning)
การจะท�ำให้นักเรียนตั้งใจเรียนและมีบทบาทในการเรียนด้วยตนเองเพิ่มขึ้นได้ จะต้องมีความ
เข้าใจและความไว้เนือ้ เชือ่ ใจร่วมกันระหว่างนักเรียนกับครูเหมือนกับเป็นสัญญาทางสังคม ทัง้ นักเรียน
และครูมจี ดุ มุง่ หมายและวิสยั ทัศน์เกีย่ วกับการสอนการเรียนร่วมกันว่านีค่ อื สิง่ ทีท่ งั้ 2 ฝ่าย แสวงหาและ
สามารถสร้างให้เกิดขึน้ ได้ แทนทีจ่ ะเน้นเรือ่ งการประเมินผลตามมาตรฐานแบบกลไกอย่างทีส่ หรัฐอเมริกา
และหลายประเทศรวมทัง้ ไทยท�ำ การทีค่ รูฟนิ แลนด์ชแี้ นะทิศทางและให้ความหวังแก่นกั เรียน มีผลดี
ต่อการพัฒนาการเรียนรูแ้ ละชีวติ ของนักเรียนอย่างเห็นได้ชดั มากกว่า การเน้นการเรียนเพือ่ สอบแบบ
ในประเทศอื่น
จุดแข็งของฟินแลนด์ คือวัฒนธรรมครอบครัวทีพ่ อ่ แม่มกี ารศึกษาและดูแลเด็กดี เด็กเล็กในกลุม่
ประเทศฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก มีสขุ ภาวะทีส่ งู กว่าเด็กเล็กในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมอืน่
การรักการอ่าน การเรียนรู้ การนับถือครูอาจารย์และความรู้ การท�ำงานหนัก และประหยัดมัธยัสถ์
การมีวินัย และวัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็งแบบช่วยเหลือกันอย่างเป็นธรรม การเป็นชุมชนสวัสดิการ
รัฐสวัสดิการและความเป็นประชาธิปไตย มีความโปร่งใสในเรื่องการเมือง การบริหารจัดการ เป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่ท�ำให้ฟินแลนด์พัฒนาการศึกษาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้สูง ฟินแลนด์ลงทุนเรื่อง
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การศึ ก ษาการวิ จั ย และการพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะการเน้ น ให้ ค รู ต ้ อ งมี ก ารศึ ก ษาและ
มีความสามารถ ความรับผิดชอบสูง การเน้นการให้บริการทางการศึกษาที่เสมอภาคในด้านคุณภาพ
ท�ำให้ฟนิ แลนด์พฒ
ั นาการศึกษาทัว่ ทัง้ ประเทศได้อย่างมีคณ
ุ ภาพสูง และมีความแตกต่างระหว่างโรงเรียน
6
และระหว่างนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ น้อยมาก

5.3 การปฏิรูปหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดผลของประเทศอื่น

		 ฟินแลนด์
มีการระดมสมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้เชี่ยวชาญการศึกษา กลุ่มผลประโยชน์ ครูและผู้บริหาร
มาท�ำงานร่วมมือกันอย่างเจาะลึกและรอบคอบ พิจารณาทั้งเป้าหมายการศึกษา วัตถุประสงค์ เนื้อหา
วิชาต่าง ๆ และวิธีการในการประเมินผลนักเรียน
		คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้วางหลักสูตรแกนกลางและ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา แต่ทั้งโรงเรียนและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจความรับผิดชอบ
ทีจ่ ะพัฒนาหลักสูตรของตนเอง เลือกหนังสือเรียน เลือกวิธกี ารสอนได้เอง เป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่าง
ส่วนกลางกับท้องถิน่ ทีท่ กุ ฝ่ายต่างมุง่ ให้เกิดการปรับปรุงด้านการสอนอย่างเป็นระบบ ไม่ได้เป็นการรวม
ศูนย์การบริหารอยู่ที่ส่วนกลาง หรือกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งแบบสุดโต่ง
การประเมินผลเป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนแต่ละแห่งและครูซงึ่ มีการคัดเลือกและฝึกอบรม
มาให้เป็นครูที่มีคุณภาพสูง และมีความรู้/ทักษะในการเป็นผู้ประเมินผลได้เอง การประเมินผลของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ใช้การสอนแบบมาตรฐาน (ที่ทุกคนสอบข้อสอบเดียวกัน) แต่เป็นการประเมิน
สิ่งที่นักเรียนแต่ละคนเรียนรู้และความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเขา เพื่อช่วยชี้แนะให้เขาเรียนรู้
ปรับปรุงตัวเอง มีการสอบมาตรฐานระดับชาติเฉพาะตอนจบชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึง่ เป็นการสอบ
เพื่อวัดการบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อให้นักเรียนที่สอบได้ตามเกณฑ์สามารถ
น�ำผลการสอบไปใช้ในการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันโปลีเทคนิคทีเ่ น้นเรือ่ งอาชีพการงานได้
การที่ฟินแลนด์ใช้วิธีการประเมินผลแบบไม่ให้เป็นเกรด มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้นักเรียน
รับผิดชอบในการคอยติดตามประเมินตัวเอง รูจ้ กั ตัดสินใจด้วยตนเอง และเรียนรูท้ จี่ ะวางแผนในชีวติ
ของตัวเองว่าเขาควรจะเรียนต่อไปทางไหน หรือเพื่อไปประกอบอาชีพอะไร
การทีร่ ะบบการศึกษาฟินแลนด์ให้ความนับถือครูและมอบหมายอ�ำนาจให้ครูและผูบ้ ริหารสามารถ
พัฒนาและจัดการเรื่องหลักสูตรวิธีการสอนการประเมินได้ด้วยตัวเอง ท�ำให้อาชีพครูเป็นอาชีพที่
คนมีความพอใจในการท�ำงาน และมีความผูกพันรับผิดชอบแบบมืออาชีพสูง และท�ำให้การสอนช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
		สิงคโปร์
ผู้น�ำสิงคโปร์ตระหนักว่าการศึกษาคือเรื่องส�ำคัญที่สุดในการพัฒนาคนเพื่อไปพัฒนาประเทศ
6
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บทที่ 5

บทเรี ย นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของประเทศอื่ น

และพยายามท�ำให้ผู้น�ำระดับต่าง ๆ ข้ารัฐการ ประชาชน เข้าใจท�ำนองเดียวกัน และร่วมมือท�ำงาน
ไปด้วยกันอย่างพร้อมเพรียง มีเอกภาพ ท�ำให้การศึกษาเป็นเรือ่ งของทุกกระทรวง และของประชาชนทุกคน
ที่ต้องเข้ามาช่วยกัน ไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษา หรือครูอาจารย์เท่านั้น
ในเรือ่ งหลักสูตรการเรียนการสอน ในระดับชัน้ ประถมต้น สิงคโปร์ตระหนักว่าภาษาและการอ่าน
เป็นวิชาแรกทีเ่ ป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ถัดมาคือคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบือ้ งต้น เพือ่ ฝึกการคิด
การเข้าใจอย่างเป็นเหตุผล อย่างเชื่อมโยงเป็นระบบ การเน้น 3 วิชานี้ในชั้นประถม โดยพยายามวิจัย
ค้นคว้า หาวิธีการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย สนุกกับการเรียน ผลิตครูที่สอนใน 3 ด้านนี้
อย่างได้ผลดี อย่างพอเพียง ท�ำให้นักเรียนสิงคโปร์ได้รับการปูพื้นฐานวิธีการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
การเรียนการสอนในระดับนี้สูงขึ้น มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น7
สิงคโปร์ยงั มีการประเมินผลพัฒนาการของนักเรียนอย่างรอบด้าน และคอยปรับปรุงแก้ไขอยูเ่ สมอ
ผู้น�ำระดับต่าง ๆ ตระหนักว่า การศึกษาไม่ใช่แค่เรื่องวิชาการ วิชาชีพเท่านั้น แต่คือการพัฒนาพลเมือง
พัฒนามนุษย์ จึงมีการส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ท�ำกิจกรรมที่จะช่วยให้เข้าใจ
คนอื่นและสังคม การพัฒนาทางบุคลิกนิสัย จริยธรรม การเรียนรู้เรื่องทางสังคมและชีวิตมนุษย์ด้วย
พวกเขาคอยติดตามการศึกษาและการเปลีย่ นแปลงของประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก เพือ่ ประเมินตนเองในฐานะที่
เป็นส่วนหนึง่ ของโลก และพยายามศึกษาเรียนรูอ้ ยูเ่ สมอ ตามแนวคิด “โรงเรียนทีร่ จู้ กั คิด ประเทศทีร่ จู้ กั
เรียนรู้” ซึ่งไม่ได้เป็นแค่ค�ำขวัญลอย ๆ แต่เป็นความเข้าใจจริง ๆ ว่านี่คือการที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศ
บนเกาะเล็ก ๆ ที่มีทรัพยากรน้อยมากจะอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้
		 ฮ่องกง
ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติจากคนภายนอกเพียง 4 คน โดยเลือกจากนักบริหาร
มืออาชีพและคนที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้ามาเป็นคณะกรรมการเต็มเวลาที่มีอ�ำนาจในการบริหาร
จัดการที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและสถานศึกษาต่าง ๆ ต้องท�ำตามด้วย
		 ปัจจัยที่ท�ำให้การปฏิรูปการศึกษาในฮ่องกงได้ผลมี 3 เรื่อง คือ
		1. การเตรียมการที่มีการออกแบบอย่างดี การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ให้ครู
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง จัดสัมมนากลุ่มหลายครั้งให้ผู้แทนจากโรงเรียน 12 แห่ง แห่งละ 6 คน
ประกอบด้วย ผูด้ แู ล (Supervisor) หนึง่ ในคณะกรรมการโรงเรียน ครูใหญ่ ผูช้ ว่ ยครูใหญ่ และครูอาวุโส 2 คน
มาเข้าร่วมสัมมนากันทั้งวัน เริ่มจากให้ผู้น�ำชุมชนที่โดดเด่นมาพูดว่าสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สังคม
ต้องการการศึกษาแบบไหน สถาบันพัฒนาหลักสูตรเตรียมร่างหลักสูตรใหม่และขอให้ผแู้ ทนจากโรงเรียน
อภิปรายแลกเปลี่ยนกันถึงยุทธวิธีที่จะท�ำให้หลักสูตรใหม่ได้ผล จัดการสัมมนาแบบจัดเปลี่ยนไปตาม
เขตต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากทุกโรงเรียนได้มีส่วนร่วม ท�ำให้ครูทุกโรงเรียนได้รู้สึกเป็นเจ้าของ
การปฏิรูปการศึกษาด้วย และพร้อมที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น การปฏิรูปหลักสูตรการสอนการเรียน ท�ำให้

7

ประเทศหลายประเทศสอนชั้นประถมโดยเน้นเฉพาะวิชาส�ำคัญ 3-4 วิชาคล้าย ๆ กัน ต่างจากไทยที่ท�ำหลักสูตรระดับประถม
แบบครอบคลุมเนื้อหาสาระวิชาการมากไปถึง 8 วิชา และครูแต่ละวิชาต่างคนต่างสอน โดยไม่มีบูรณาการเชื่อมโยงกัน
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ครูตอ้ งเปลีย่ นแปลงและท�ำงานหนักเพิม่ ขึน้ แต่ขณะเดียวกันก็ทำ� ให้อาชีพครูเป็นงานทีเ่ ป็นอิสระ ท้าทาย
น่าภูมิใจเพิ่มขึ้น
		2. การบริหารจัดการเรือ่ งความเข้าใจ (Managing Perceptions) ประเด็นทีส่ ำ� คัญประเด็นหนึง่
คือท�ำอย่างไรจะให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ประชาชนเข้าใจ เห็นความส�ำคัญของการปฏิรูปการศึกษาและ
เข้ามามีส่วนร่วมด้วย คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติใช้วิธีการท�ำงานร่วมกับสื่อมวลชนอย่างใกล้ชิด
จัดประชุมสัมมนาร่วมกันตัง้ แต่ระดับบรรณาธิการ ถึงนักข่าว เพือ่ ให้สอื่ มวลชนเข้าใจเรือ่ งแนวคิดหลักการ
ปฏิรูปการศึกษาและน�ำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน และการจัดสัมมนาใน 2 เรื่อง คือสังคมเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างไร และเราต้องปฏิรูปการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ความรู้ทักษะใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพได้อย่างไร
3. การมีผนู้ ำ� ทีเ่ ข้าใจปัญหาและมุง่ ปฏิรปู ให้ได้ผลจริง ผูบ้ ริหารระดับสูงของฮ่องกงกล้าเปลีย่ นแปลง
และสนับสนุนการปฏิรปู การศึกษาอย่างเต็มที่ ผูน้ ำ� ระดับต่าง ๆ ตระหนักว่าการปฏิรปู การศึกษาคือการ
เปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้าง ทีต่ อ้ งเปลีย่ นวิธคี ดิ หลักสูตร วิธกี ารสอนการเรียนใหม่หมด เพือ่ ให้การศึกษา
ตอบสนองสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากได้ การปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่แค่การปรับปรุง
ตามแก้ปัญหาส่วนย่อย เช่น ปัญหานักเรียนบางกลุ่มเรียนอ่อนในบางสาขาวิชา แต่ต้องเปลี่ยนทั้งระบบ
โครงสร้าง จึงจะแก้ปัญหาใหญ่ในภาพรวม และแก้ไขปัญหาส่วนย่อยในเรื่องต่าง  ๆ ได้ในขณะเดียวกัน
		 เซี่ยงไฮ้
ปฏิรูประบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย รวมทั้งการวัดผลในโรงเรียน เพื่อให้สนองตอบ
การจัดการศึกษาแบบใหม่ทมี่ งุ่ ผลิตแรงงานไปท�ำงานในเศรษฐกิจแบบใหม่ได้ดยี งิ่ ขึน้ ยกเลิกการสอบแบบ
ปรนัยกาผิดกาถูกทีม่ กั เน้นการท่องจ�ำ เป็นการสอบแบบอัตนัย ทีน่ กั เรียนต้องใช้ความรูแ้ บบบูรณาการ
จากหลายสาขาวิชาไปตอบมากขึ้น วัดความสามารถที่นักเรียนจะประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา
ไปตอบปัญหาใหม่  ๆ ในชีวติ จริงได้มากขึน้ แต่ละมหาวิทยาลัยมีวธิ กี ารสอบคัดเลือกเข้าทีห่ ลากหลายเพิม่ ขึน้
เช่น เลือกสอบเฉพาะวิชาส�ำคัญ 3 วิชา บวกกับวิชาทีค่ ณะต้องการ พิจารณาจากคะแนนการสอบร่วมกับ
ค�ำรับรองของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา และการเขียนความเรียงของนักเรียน ฯลฯ
เนื่องจากการสอบวัดผลเป็นเรื่องที่ครูและนักเรียนให้ความส�ำคัญมากที่สุด ดังนั้น การปฏิรูป
การสอบวัดผลจึงเป็นเงือ่ นไขทีท่ ำ� ให้เกิดการปฏิรปู หลักสูตรและวิธกี ารเรียนการสอนให้ไปในทางเดียวกัน
การทีเ่ ซีย่ งไฮ้ปฏิรปู การจัดการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้เอง (โดยไม่ตอ้ งขึน้ กับรัฐบาลกลาง
เหมือนในอดีต) ท�ำให้สามารถปฏิรปู หลักสูตรการเรียนการสอนชัน้ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา จากการสอน
แบบบรรยายให้นกั เรียนสะสมข้อมูลและความรู้ เป็นการสอนแบบให้นกั เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้
ที่กว้างขวาง สัมพันธ์กับชีวิตและสังคมที่เป็นจริงเพิ่มขึ้น เน้นการพัฒนาความสามารถของนักเรียน
ในการน�ำความรูท้ กั ษะไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริงต่อไปได้ หลักสูตรใหม่ มี 3 ส่วน คือ 1. หลักสูตรพืน้ ฐาน
2. หลักสูตรเพิม่ พูนความรูท้ กั ษะด้วยวิชาต่าง  ๆ และ 3. หลักสูตรการสืบค้น เน้นการวิจยั และกิจกรรม
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นอกหลักสูตร ให้นกั เรียนเลือกวิชาเรียนให้สอดคล้องกับความสนใจของตนได้เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายจะเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ ได้ และคิดเป็นระบบเครดิตเหมือนนักศึกษามหาวิทยาลัย
มีการบูรณาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเข้ากับสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หลักสูตร
จากส่วนกลางเข้ากับหลักสูตรของโรงเรียนและการแสวงหาความรูเ้ ข้ากับการตัง้ ค�ำถามอย่างเอาการเอางาน
เพิม่ ขึน้ การส่งเสริมให้นกั เรียนเรียนอย่างเป็นอิสระเพิม่ ขึน้ เรียนอย่างส�ำรวจสืบค้นเพิม่ ขึน้ รูว้ ธิ ที จี่ ะ
เรียนรูก้ บั คิดอย่างวิพากษ์วจิ ารณ์และอย่างสร้างสรรค์มากขึน้ เข้าร่วมและท�ำกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ชีวติ ทางสังคมทีเ่ ป็นจริงและเพือ่ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมเพิม่ ขึน้ จุดมุง่ หมายเพือ่ เปลีย่ นแปลงนักเรียน
จากการเป็นผู้รับความรู้แบบนั่งฟังนิ่ง ๆ เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที8่

5.4 สรุปบทเรียนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศอื่น

ประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกับระบบการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยรัฐสภา เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ มีระบบบริหารราชการและ
การกระจายอํานาจการบริหารไปสู่ท้องถิ่นที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ชุมชนในท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
เทศบาลและคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นมีขีดความสามารถที่จะมีการบริหารจัดการศึกษาได้
ค่อนข้างดี ทําให้การกระจายอํานาจจัดการศึกษาไปสู่ท้องถิ่นได้ผลที่ดีด้วย
ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ ใช้นโยบายการพัฒนาประเทศแบบรัฐสวัสดิการ มีการกระจายทรัพย์สิน
และรายได้ทเี่ ป็นธรรม จัดการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพทัว่ ทัง้ ประเทศ และมีเป้าหมายการจัดการศึกษาทัง้ เรือ่ ง
การเพิม่ ประสิทธิภาพแรงงาน การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และทางสังคม ให้เป็นพลเมืองทีร่ บั ผิดชอบ
มีความฉลาดทางอารมณ์ มีมนุษยธรรม คุณธรรมและจิตสํานึกเพื่อส่วนรวมด้วย
ประเทศทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์การต่อสูก้ บั ลัทธิอาณานิคม เช่น จีน เวียดนาม รวมทัง้ เกาหลีใต้ ซึง่ เคยอยู่
ในสภาพครอบงาํ โดยญีป่ นุ่ มุง่ เพิม่ ประสิทธิภาพแรงงาน ความสามารถในการแข่งขัน และเน้นความรักชาติ
การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ สร้างชาติ หรืออีกนัยหนึง่ คือการพัฒนาจิตส�ำนึกหรืออุดมการณ์เพือ่ ส่วนรวม
ท�ำให้ทั้งครูและนักเรียนมีแรงจูงใจที่จะศึกษาพัฒนาส่วนรวมสูง
ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาการศึกษาได้สงู มีระบบคัดเลือก การฝึกอบรมครูทดี่ ี ท�ำให้ครูได้รบั การฝึกฝนมาดี
มีความรู้ความสามารถสูง ด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีอุปกรณ์การเรียนการสอนและสื่อที่ทันสมัย
มุ่งสอนให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทดลองท�ำโครงการต่าง ๆ และมีการประเมินผลที่ติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดและตามความเป็นจริง
การจัดหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมเน้นให้เด็กประถมได้เรียนวิชา
ภาษา (การอ่าน เขียน พูด) และคณิตศาสตร์มากกว่าวิชาอืน่ ๆ เพราะถือว่า 2 วิชานีเ้ ป็นความรูข้ นั้ พืน้ ฐาน
ส�ำคัญจะช่วยในเรือ่ งเรียนต่อวิชาอืน่ ๆ ได้ดขี นึ้ นอกจากนีก้ ม็ วี ชิ าสิทธิหน้าทีพ่ ลเมืองทีร่ บั ผิดชอบรวมอยูด่ ว้ ย
ประเทศที่มาจากรัฐสังคมนิยม เช่น จีน เวียดนาม และประเทศแบบรัฐสวัสดิการ เช่น ฟินแลนด์
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นิวซีแลนด์ เน้นเรื่องการสร้างพลเมืองที่รับผิดชอบมากกว่าประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจการเมือง
แบบเสรีนิยม ซึ่งมักเน้นความสามารถในการแข่งขันของปัจเจกชน
กระทรวงศึกษาเป็นผู้กําหนดหลักสูตรแกนกลางและเป้าหมายการศึกษาโดยรวม ให้ท้องถิ่น
ทําหลักสูตรเพิ่มเติม หรือมีอิสระในการพัฒนาหลักสูตรแบบผสมผสาน และจัดการเรียนการสอนตามที่
ท้องถิ่นเห็นว่าเหมาะสม ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ กระจายอํานาจในการจัดทําหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอนไปทีท่ อ้ งถิน่ และสถานศึกษามาก และท�ำให้โรงเรียนและนักเรียนทัง้ ประเทศมีคณ
ุ ภาพใกล้เคียงกัน
และมีทางเลือกที่หลากหลาย
การจัดการเรียนการสอนและคุณภาพการศึกษา ชั้นเรียนในชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาจะมี
นั ก เรี ย นจํ า นวนน้ อ ย เช่ น ฟิ น แลนด์ มั ธ ยมศึ ก ษาชั้ น ละ 15-20 คน และมี ค รู ค อยติ ด ตามดู แ ล
ความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคนได้ใกล้ชิด ในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม โรงเรียนแยกห้องเด็กเก่ง
ตามวิชาหลัก ๆ อย่างยืดหยุ่น (ไม่ได้แยกว่าเด็กที่ได้คะแนนสูงอยู่ห้องเดียวกัน แยกจากเด็กที่คะแนน
ต�่ำกว่า) ซึ่งช่วยให้เด็กในแต่ละห้องเรียนได้เรียนวิชาต่าง ๆ อย่างทันกันเพิ่มขึ้น นอกจากจะช่วยเด็กเก่ง
เรียนรู้ได้เร็วให้เรียนได้เร็วขึ้นดีขึ้นแล้ว ยังช่วยเด็กที่เรียนช้าในห้องเรียนที่อยู่ร่วมกับเด็กเรียนช้าด้วยกัน
ให้เรียนได้ดีขึ้นตามศักยภาพของเขาด้วย
ประเทศจีน เวียดนาม บางโรงเรียนมีการแยกห้องเด็กตามความเก่ง โดยเน้นการจัดการศึกษา
พิเศษ เช่น สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สายศิลปะ ดนตรี กีฬา ฯลฯ เพื่อที่จะสอนเด็กที่เรียนได้ไว
ให้กา้ วหน้าได้รวดเร็วขึน้ ประเทศในยุโรปตะวันออก เช่น โปแลนด์ เอสโตเนีย ทีป่ ฏิรปู การศึกษาได้ผลเพิม่ ขึน้
ในระยะสิบปีที่ผ่านมา พบว่าให้เด็กเรียนคละกัน เป็นประโยชน์ส�ำหรับเด็กส่วนใหญ่มากกว่า แนวคิด
และการปฏิรูปที่แตกต่างกันในเรื่องนี้แล้วแต่บริบทสถานการณ์ของแต่ละประเทศ โรงเรียนทางเลือก
ทีม่ แี นวคิดก้าวหน้าบางแห่งใช้วธิ ใี ห้นกั เรียนวัยต่างกันมาเรียนร่วมกันในบางวิชา ทีช่ ว่ ยให้นกั เรียนทีอ่ ายุ
มากกว่ามีความรับผิดชอบช่วยเหลือนักเรียนทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า ขณะทีน่ กั เรียนอายุนอ้ ยกว่าก็สนุก และเรียน
ได้ดีขึ้นเพราะมีรุ่นพี่ที่วัยไม่ห่างกันมากช่วยแนะน�ำ ช่วยติวให้ ที่ส�ำคัญคือเขามีการวิจัยกันอยู่เสมอว่า
ท�ำแบบไหนได้ผลอย่างไร และพยายามปฏิรูปโดยมีพื้นฐานจากการวิจัยที่มีหลักฐานยืนยันไม่ได้ นั่งคิด
เอาเองบ้าง9
ในระดับมัธยมศึกษา อังกฤษเปิดให้นกั เรียนได้เลือกเรียนรูว้ ชิ าชีพหรือวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการออกแบบ ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพในโลกของ
ความเป็นจริง ฟินแลนด์ให้นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นได้เรียนรูท้ งั้ 2 ด้าน และจะแยกเป็นสายสามัญและ
สายอาชีพก็ตั้งแต่ปีที่ 10-12 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
ในระดับอุดมศึกษา ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมมีนักศึกษาที่เลือกเรียนด้านสายอาชีพหรือสาย
ปฏิบตั กิ ารเป็นสัดส่วนสูงกว่าสายวิชาการ เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม ซึง่ มีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจสูง
เน้นเรื่องการบริหารจัดการ การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมทั้งการเรียนภาษา
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น
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สหรัฐฯ อังกฤษ ฟินแลนด์ ฯลฯ สถานศึกษาร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะที่จะใช้ได้ในโลกจริงเพิ่มขึ้น ทางภาคธุรกิจเอกชนก็ต้องการจะได้แรงงาน
ที่มีคุณภาพที่พวกตนต้องการเพื่อไปแข่งขันกับประเทศอื่นได้มากขึ้น
บริษัทที่ปรึกษา MCKINSEY วิจัยเรื่องทําไมในการสอบ PISA นักเรียนฟินแลนด์ ทําคะแนนเฉลี่ย
ทั้งประเทศในทุกสาขาวิชาได้ดีกว่าประเทศอื่น ๆ สรุปได้ว่า มี 3 ปัจจัยที่สําคัญ คือ 1. การที่ฟินแลนด์
มีครูที่มีคุณภาพสูง (จบปริญญาโท) สําหรับโรงเรียนขั้นพื้นฐานทั่วทั้งประเทศ 2. มีการฝึกอบรมครู
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างต่อเนือ่ ง 3. มีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดที สี่ ดุ แก่นกั เรียนทุกคนอย่างเสมอภาคกัน
พัฒนาโรงเรียนและนักเรียนที่เรียนช้าให้มีคุณภาพสูงใกล้เคียงกันให้มากที่สุด10
ข้อควรพิจารณา บทนี้ค่อนข้างเน้นการปฏิรูปการศึกษาของประเทศอื่น ที่ประสบความส�ำเร็จ
ในแง่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แต่มีประเด็นภาพรวมที่ควรค�ำนึงถึงด้วย
คือในประเทศเอเชียตะวันออกที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูง รวมทั้งพ่อแม่ก็มีค่านิยมอยากให้ลูกเก่ง
แข่งขันกับคนอืน่ ได้ดี เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ นัน้ นักเรียนมีความวิตกกังวล ความเครียดสูง
เห็นได้ชัดที่สุดในสิงคโปร์ ซึ่งเด็กต้องทั้งเรียนหนักและท�ำการบ้านมาก บางคนยังต้องเรียนพิเศษอีก
เด็กมีอาการเครียดและวิตกกังวลตั้งแต่ประถม เด็กวัยรุ่นทั้งในสิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น เป็นโรคซึมเศร้า
เครียด และคิดฆ่าตัวตายค่อนข้างสูง เรื่องนี้นักการศึกษาในสิงคโปร์ทราบปัญหาและพยายามแก้ไข
เช่น ยกเลิกการทดสอบทางวิชาการบางอย่าง เปลีย่ นโปรแกรมการเรียนทีเ่ ข้มงวดลงมา พยายามท�ำให้มี
ความสมดุลระหว่างความสนุกของการเรียนรูแ้ ละการศึกษาทีเ่ อาจริงเอาจัง แต่อปุ สรรคใหญ่สดุ อันดับหนึง่
คือทัศนคติของพ่อแม่11
ในทัศนะของผูว้ จิ ยั เรือ่ งนีเ้ ป็นปัญหาทีร่ ฐั บาล/ประเทศเหล่านีร้ วมทัง้ ไทย เน้นแนวนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจทีเ่ น้นการแสวงหาเงินทองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย ถ้าเปรียบกับประเทศทีพ่ ฒ
ั นา
เศรษฐกิจค่อนข้างอยูต่ วั และมีระบบรัฐสวัสดิการทีด่ อี ย่างฟินแลนด์ ยุโรปเหนือ เด็กเยาวชนในประเทศ
เหล่านั้นน่าจะมีปัญหาความเครียดน้อยกว่าในประเทศเอเชียตะวันออก ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และเสนอ
ทางออกเรื่องนี้ไว้ในบทที่ 7-8

10
11

www.mckinsey.com/oecd
กนกวรรณ เกิดผลานันท์. การศึกษาสิงคโปร์ บทเรียนราคาแพงของเด็ก. กรุงเทพธุรกิจ, 7 กรกฏาคม 2562.
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บทที่ 6

ความรู้/ทักษะส�ำหรับโลกยุคดิจิทัล
		 ระบบความรู้ เทคโนโลยียุคใหม่ที่หลายคนนิยมเรียกแบบรวม ๆ ว่าเทคโนโลยียุคดิจิทัล1 ท�ำให้
เศรษฐกิจสังคมของโลกก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างขนานใหญ่ ระบบเศรษฐกิจระบบอุตสาหกรรม
การผลิตของโรงงานแบบเก่า เปลี่ยนไปเป็นอุตสาหกรรมแบบ 4.0 ขึ้นอยู่กับความรู้ การผลิต และ
การใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด จ�ำเป็นที่จะต้องปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างความรู้/ทักษะ
แบบใหม่ ๆ ที่สามารถสนองต่อระบบเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างพลิกโฉมได้

6.1 เทคโนโลยีและเศรษฐกิจของโลกยุคใหม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ระบบเศรษฐกิจสังคมของโลกก�ำลังเปลีย่ นอย่างขนานใหญ่แบบพลิกโฉมรือ้ สร้างใหม่ (Disruptive)
ซึ่งแตกต่างไปจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรก ที่การผลิตหลักคือโรงงานผลิตสินค้าแบบสายพาน
เมือ่ 200 กว่าปีทแี่ ล้วอย่างมาก ปัจจุบนั คือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมข้ามชาติทผี่ ลิตสินค้าและบริการ
ไฮเทคแบบอัตโนมัติที่ใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร (ICT) เทคโนโลยี
ชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ ฯลฯ ที่ผลิตได้เร็วขึ้น มากขึ้น ต้นทุนต�่ำลง สามารถเข้าถึงทรัพยากร
พลังงาน และตลาดทั่วโลกได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็วขึ้น
การผลิตแบบสายพานในโรงงานอุตสาหกรรมยังคงเหลืออยู่ แต่เป็นเพียงส่วนย่อยของระบบ
เศรษฐกิจสมัยใหม่ และถือว่าเป็นเทคโนโลยีระดับต�่ำที่ให้ผลตอบแทนต�่ำกว่าระบบการผลิตแบบใหม่
ทีต่ งั้ อยูบ่ นฐานความรู้ (Knowledge Economy) ทีใ่ ช้เทคโนโลยียคุ ใหม่ผลิตสินค้าได้มากขึน้ ใช้ตน้ ทุน
ที่ลดลง มีการแข่งขันและร่วมมือกันอย่างซับซ้อนขึ้น ต้องการใช้แรงงานที่มีความรู้ ทักษะแบบใหม่
ทีป่ รับตัวเรียนรูง้ านแบบใหม่ได้เร็ว รวมทัง้ คิดวิเคราะห์ตดั สินใจเป็น และใช้การบริหารจัดการความรู้
ทั้งการผลิต การจัดจ�ำหน่ายในระดับที่สูงขึ้นกว่ายุคก่อนหน้านี้มาก
โลกยุคใหม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างส�ำคัญในแง่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตและ
การสือ่ สาร โดยเฉพาะเรือ่ งคอมพิวเตอร์ หุน่ ยนต์ ระบบอัตโนมัติ ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยี
ชีวภาพ เทคโนโลยีวสั ดุ และอืน่ ๆ ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมเพิม่ ขึน้ ใช้คนท�ำงานการผลิตแบบเก่าลดลง
งานหลายอย่างสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ท�ำงานแทนคนได้เพิ่มขึ้น คนที่มีความรู้ทักษะแบบง่าย ๆ
ในหลายประเทศถูกปลดจากงาน คนที่ท�ำงานในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตมีสัดส่วนลดลง
คนย้ายไปท�ำงานในภาคความรู้ ข้อมูลข่าวสาร บริการเพิม่ ขึน้ การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือหุน่ ยนต์

1

Digital System คือระบบการประมวลผลทางวิศวกรรมไฟฟ้าทีใ่ ช้ตวั เลข (Digit) แทนขนาดของสัญญาณ (กระแส) แบบเก่า ทีเ่ รียกว่า
ระบบ Analog ท�ำให้คอมพิวเตอร์มขี นาดเล็กลง ประมวลผลได้รวดเร็วขึน้ ราคาต�ำ่ ลง มีความคมชัด เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึน้ ออกแบบ
พัฒนาระบบท�ำได้งา่ ยและรวดเร็วขึน้ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์จำ� นวนมากทีม่ คี ณ
ุ ภาพเหมือนกันทุกประการ ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มรี าคาต�ำ่ ลง

บทที่ 6

ความรู ้ / ทั ก ษะส� ำ หรั บ โลกยุ ค ดิ จิ ทั ล

สามารถท�ำงานแทนแรงงานมีฝีมือบางประเภท เช่น บัญชี กฎหมาย การธนาคาร การค้า การวินิจฉัย
และการรักษาโรค ฯลฯ ได้เพิ่มขึ้นตามล�ำดับอีกด้วย ซึ่งจะท�ำให้คนที่เคยท�ำอาชีพเหล่านี้ตกงานเพิ่มขึ้น
ในอนาคต2
ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ต้องการคนท�ำงานที่มีความรู้ทักษะแบบใหม่เพิ่มขึ้น คนที่ไม่มีความรู้
ทักษะแบบใหม่ คิด/ท�ำอะไรใหม่ ๆ แก้ปญ
ั หายาก ซับซ้อนไม่เป็น ต้องตกงาน หรือไม่กต็ อ้ งเปลีย่ นแปลง
ไปท�ำงานแบบใช้แรงบางอย่างทีเ่ ป็นงานทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ทกั ษะมากและยังใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทำ� แทนไม่ได้ดี
เช่น งานดูแลเด็ก คนชรา คนป่วย ท�ำความสะอาด เก็บขยะ ฯลฯ3
เศรษฐกิจไทยพัฒนาแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่เปิดรับการลงทุน ค้าขาย การเคลื่อนย้าย
โดยเสรีของทุน แรงงาน ฯลฯ ประชากรเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองเป็นสัดส่วนสูงขึ้น สภาพครอบครัวและ
วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงเป็นแบบปัจเจกชน แข่งขันกันแบบตัวใครตัวมันเพิ่มขึ้น มีปัญหาการแข่งขันแย่งชิง
และปัญหาจัดการทรัพยากรทั้งที่ดิน น�้ำ  พลังงาน อาหาร การกิน ฯลฯ เพิ่มขึ้น เกิดปัญหาทั้งในแง่
ความขัดแย้งและการต้องร่วมมือกันท�ำงานเพิ่มขึ้น มีประชากรผู้สูงวัยเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น และจะมี
สัดส่วนสูงขึน้ ตามล�ำดับใน 15 ปีขา้ งหน้า ปัญหาธรรมชาติ สภาพแวดล้อมถูกท�ำลายเพิม่ ขึน้ ขณะทีร่ ะบบ
เศรษฐกิจโลกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ พึ่งพาความรู้ ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นทั้งการคุกคาม
(Threats) และโอกาส (Opportunities) ที่ไทยจะต้องเรียนรู้ท�ำความเข้าใจและหาทางปฏิรูปทั้งระบบ
การศึกษาและระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ให้สามารถรับมือกับโลกที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไป
อย่างขนานใหญ่และรวดเร็วได้ดีพอ

6.2 โลกยุค “อุตสาหกรรม 4.0”

ค�ำว่า การพัฒนายุค 4.0 หรือแนวนโยบายพัฒนาประเทศแบบ 4.0 ยืมแนวคิดมาจาก ค�ำว่า
“อุตสาหกรรม 4.0” (Industry 4.0) ที่ประเทศเยอรมนีเริ่มใช้ หรือที่ Klaus Schwab ผู้ก่อตั้ง World
Economic Forum เรียกว่า “การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4”
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 (หรืออุตสาหกรรม 1.0) เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ. 1760-1840
เมือ่ มีการคิดค้นเครือ่ งจักรไอน�ำ้ และการสร้างเส้นทางรถไฟ การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 2 เริม่ ในปลาย
ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 เมือ่ มีการคิดค้นไฟฟ้าและการผลิตแบบโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ ท�ำให้
เกิดการผลิตสินค้าได้จำ� นวนมากขึน้ และเร็วขึน้ การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 1 และ 2 ในยุโรป เป็นยุคของ
การผลิตแบบโรงงานอุตสาหกรรมทีเ่ น้นการใช้เครือ่ งจักร เครือ่ งทุน่ แรง และใช้คนคุมเครือ่ งทีแ่ ค่อา่ นคูม่ อื ได้
และแรงงานฝีมือที่แค่ท�ำงานง่าย ๆ เช่น การประกอบชิ้นส่วนตามระบบสายพาน ก็สามารถผลิตสินค้า
ไปขายได้ การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 19-20 จึงเป็นเรื่องการฝึกความรู้ ทักษะ ส�ำหรับป้อนแรงงาน
(ทัง้ แรงงานอุตสาหกรรม การค้า บริหาร การเกษตร) เข้าไปท�ำงานในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมอุตสาหกรรม
ในยุคนั้น
2
3

Belliance, James and Brandt, Ron (Edit) 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
และอธิป จิตกฤกษ์ แปล ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 openworld, 2554
เคลาส์ ชวาบ ทางรอดในโลกใบใหม่แห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 แปลโดย ศ. ดร.วริศรา เมฆไพบูลย์ อมรินทร์ฮาวทู 2561
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การปฏิวัตอิ ุตสาหกรรมครั้งที่ 3 เริม่ ขึน้ ในทศวรรษ 1960 ถึงต้นศตวรรษที่ 21 เรียกว่าการปฏิวัติ
คอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ เมือ่ มีการคิดค้นคอมพิวเตอร์ทงั้ เครือ่ งขนาดใหญ่แบบ mainframe และ
PC (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) และการเชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ต
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เกิดขึ้นนับจากต้นศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา เมื่อเกิดการปฏิวัติ
ด้านดิจิทัลที่ประกอบด้วยการสื่อสารระบบโทรศัพท์มือถือบวกกับอินเทอร์เน็ต ระบบเซ็นเซอร์ที่มี
ขนาดเล็กลงแต่มีพลัง ปัญญาประดิษฐ์ และเครื่องจักรกลที่มีทักษะเรียนรู้ การบูรณาการระหว่าง
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ายเข้าด้วยกัน ท�ำให้ระบบอัตโนมัตติ า่ ง ๆ เกิดพลังยิง่ ใหญ่ เช่น
หุ่นยนต์กับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence-AI) ที่ก้าวหน้า อุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ซับซ้อน
คอมพิวเตอร์คลาวด์ Internet of Things (อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม) 3D Printing (การพิมพ์หรือ
ปั้มผลิตภัณฑ์แบบ 3 มิติ) แพลตฟอร์ม (สถานีการติดต่อแบบ 2 ทาง) ที่ใช้อัลกอริทึม (ชุดของค�ำสั่ง
ตามโปรแกรม) เพื่อใช้ระบบคอมพิวเตอร์ขับเคลื่อนยานยนต์ โทรศัพท์สมาร์ตโฟน และสร้างโมเดลใหม่
ด้านการตลาด4
เทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้ฝังตัวอยู่ในกระบวนการด้านห่วงโซ่อุปทานของโลก ที่บริษัทหลายแห่ง
ในหลายประเทศสามารถร่วมกันใช้ประโยชน์จาก “โรงงานทีช่ าญฉลาด” ในขอบเขตทัว่ โลก การผลิตสินค้า
สามารถสนองตามความต้องการลูกค้าได้ตรงเป้าเพิ่มขึ้น เกิดโมเดลใหม่ในการผลิตด้านอุตสาหกรรม
เกิดการเชือ่ มโยงกันอย่างสมบูรณ์ในทุกกระบวนการผลิตทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ เริม่ ต้นตัง้ แต่วตั ถุดบิ การผลิตสินค้า
การเชือ่ มโยงกับลูกค้า ระบบโลจิสติกส์ (การขนส่ง) และการบริการ การเปลีย่ นข้อมูลจากระบบอนาล็อก
มาเป็นดิจิทัล ท�ำให้คนที่อยู่ในทุกห่วงโซ่อุปทานสามารถเข้าถึงข้อมูล ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและในเวลาใด
ความนิยมซือ้ ของลูกค้าถูกระบบคอมพิวเตอร์ตดิ ตามบันทึก ประมวลผลได้จากเหตุทเี่ กิดขึน้ จริงในสถานทีใ่ ด
สถานที่หนึ่ง ท�ำให้ธุรกิจนั้นมีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ที่สามารถใช้วิเคราะห์และเลือกใช้กลยุทธ์
การตั้งราคาที่ผันแปรได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์
กระบวนการผลิตทีต่ ดิ ตัง้ ระบบเซ็นเซอร์ สามารถควบคุมการด�ำเนินงาน การผลิตทัง้ อุตสาหกรรม
การเกษตร สภาพแวดล้อมการผลิตถูกจับตาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ดูภาวะผิดปกติ ท�ำให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ความเสี่ยงและต้นทุนการผลิตลดลง
รากฐานที่ส�ำคัญของอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม (The Internet of Thing) คือการใช้ประโยชน์
ข้อมูล ส่วนอุปกรณ์สอื่ สาร เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ตต่าง ๆ กลายเป็นเครือ่ งมือการเก็บ
ถ่ายโอน แบ่งปัน และเข้าถึงข้อมูล ทุกวันนี้ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีม่ สี มรรถนะการเชือ่ มโยง เช่น อุปกรณ์โรงพยาบาล
หรือระบบไฟฟ้าในบ้าน ล้วนต้องอาศัยข้อมูลเพื่อท�ำงาน หรือให้ข้อมูลกลับเพื่อการประเมินผลข้อมูล/
ตัดสินใจของผู้ใช้งาน
ในทางหลักการแล้ว การพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม กับคอมพิวเตอร์ที่มีอ�ำนาจ
การค�ำนวณสูง รวบรวมข้อมูลจ�ำนวนใหญ่มาก (Big Data) ได้ในระดับทีท่ ำ� ให้สามารถใช้ประมวลผลและ
4

ปรีดี บุญซื่อ “คู่มือท�ำความเข้าใจเรื่อง “อุตสาหกรรม 4.0” ที่ GE เรียกว่าอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม
https://thaipublica.org/2018/09/pridi-114/
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วิเคราะห์ผลทีต่ อ้ งการได้อย่างลุม่ ลึก เช่น การพยากรณ์อากาศ คาดการณ์ระยะเวลาทีช่ นิ้ ส่วนเครือ่ งจักร
จะเสื่อมได้แม่นย�ำขึ้นมาก ฯลฯ

6.3 การท�ำงานในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

		 องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) คาดการณ์วา่ 2 ทศวรรษหน้า ต�ำแหน่งงานและการจ้างงาน
ในประเทศไทยไม่ตำ�่ กว่า 44% (กว่า 17 ล้านต�ำแหน่ง) มีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะถูกแทนทีโ่ ดยระบบอัตโนมัติ
หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กลุ่มคนงานที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือพนักงานขายตามร้านหรือ
พนักงานบริการตามเครือข่ายสาขา พนักงานบริการอาหาร ภาคเกษตรกรรม แรงงานทักษะต�่ำที่
ท�ำงานซ�ำ 
้ ๆ คนงานโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิง่ ทอ เสือ้ ผ้าและรองเท้า อาจได้รบั ผลกระทบสูงถึง 70-80%
การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก�ำลังก้าวหน้าไปเรือ่ ย ๆ และสามารถท�ำงานแทนแรงงานสมองบางด้าน
เช่น การวิเคราะห์การให้สนิ เชือ่ นักบัญชี นักกฎหมาย การแพทย์บางด้านได้ดขี นึ้ เรือ่ ย ๆ รวมทัง้ การขับรถ
ขับเครื่องบินเล็กที่เรียกว่า โดรน แทนคนได้ อาชีพผู้สื่อข่าว นักหนังสือพิมพ์ ช่างภาพ คนท�ำโฆษณา
ฯลฯ เช่นกัน ก็ถูกเลิกจ้างเพิ่มขึ้น
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ท�ำให้ต้นทุนแรงงานราคาต�่ำในประเทศ
ก�ำลังพัฒนาไม่ใช่ขอ้ ได้เปรียบในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจโลกอีกต่อไป การทีบ่ ริษทั ข้ามชาติทเี่ คยไป
ตัง้ โรงงานผลิตชิน้ ส่วนต่าง ๆ ในประเทศ ทีม่ คี า่ แรงราคาต�ำ่ จึงจ�ำเป็นน้อยลง ทัง้ เทคโนโลยี 3D Printing
การพิมพ์ชนิ้ ส่วนต่าง ๆ โดยเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ ขนาดใหญ่ สามารถลดขัน้ ตอนการผลิตจากการออกแบบ
ไปสูก่ ารผลิตได้เลย ดังนัน้ ผูผ้ ลิตจะเปลีย่ นนโยบายไปตัง้ โรงงานผลิตใกล้ ๆ กับประเทศทีม่ ตี ลาดขนาดใหญ่
จะได้ขนส่งสินค้าไปขายผู้บริโภคได้สะดวกรวดเร็วกว่า5
นอกจากเทคโนโลยียุคใหม่จะท�ำให้ลักษณะการผลิตเปลี่ยนแปลงแล้ว การขายสินค้าและบริการ
ให้ผบู้ ริโภคก็เปลีย่ นไปอย่างขนานใหญ่ เกิดธุรกิจ Platform (สถานีตดิ ต่อกันแบบ 2 ช่องทาง) เป็นเจ้าของ
เครือข่ายข้อมูลขนาดใหญ่และสร้างมูลค่าธุรกิจจาก Big Data-ข้อมูลขนาดใหญ่ ธุรกิจ Platform พวกนี้
จะสร้างพื้นที่ให้ผู้ซื้อผู้ขาย ผู้บริโภคและผู้ผลิตมาเจอกันโดยตรงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
โดยไม่ตอ้ งผ่านร้านค้าปลีก นายหน้าหรือคนกลาง เช่น ธุรกิจขายตรงสินค้าต่าง ๆ ทางออนไลน์ การจอง
ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และบริการอื่น ๆ การประกาศซื้อขายบ้าน รถยนต์ ฯลฯ โดยตรงทางออนไลน์
กิจการเรียกรถแท็กซี่ผ่านบริษัทศูนย์ข้อมูลทางโทรศัพท์ สมาร์ตโฟน เช่น แกรบ อูเบอร์ เข้ามาท�ำธุรกิจ
แข่งกับคนขับแท็กซี่แบบเก่า รวมทั้งยังให้บริการส่งของ ส่งอาหารอีกด้วย แพลตฟอร์มธุรกิจ Airibnb
สามารถเป็นบริษัทสื่อกลางที่ให้บริการที่พักได้ทั่วโลก โดยที่ไม่ต้องลงทุนมีโรงแรมของตนเอง แต่ใช้วิธี
การสร้างเครือข่ายของคนที่มีบ้านว่างอยากให้เช่าแบบโรงแรมได้ ฯลฯ
สถาบันการเงินธนาคารแบบเดิมก็ถูกท้าทายจาก Fin Tech (เทคโนโลยีการเงินสมัยใหม่)
ที่ใช้เทคโนโลยีในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน สามารถให้บริการทางการเงินด้วยเครือข่ายออนไลน์ผ่าน
5

เคลาส์ ชวาบ. ทางรอดในโลกใบใหม่แห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4. เล่มเดียวกัน
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สมาร์ตโฟน โดยใช้ตน้ ทุนต�ำ่ ไม่ตอ้ งมีเครือข่ายสาขา บริษทั เทคโนโลยีแพลตฟอร์มทัง้ หลายซึง่ เป็นเจ้าของ
ฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่ เช่น Alibaba, Line, Amazon, Facebook เริม่ เข้ามาเสนอบริการทางการเงิน
แข่งขันกับพวกธนาคารและสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นตามล�ำดับ
เทคโนโลยีเหล่านี้ก�ำลังได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าตลอดเวลา การที่มันจะเป็น disruptive
technologies คือท�ำให้มีการรื้อถอนปรับตัวใหม่ครั้งใหญ่หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ถูกกระทบปรับตัว
ได้ดีเพียงไร เนื่องจากไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงการเข้ามาของ
เทคโนโลยีเหล่านี้ เราควรมีความรู้เท่าทันและพยายามปรับตัวท�ำให้เทคโนโลยีใหม่เป็นโอกาสมากกว่า
ตัวท�ำลาย และพร้อมที่จะหาทางน�ำมันมาปรับใช้

6.4 ความรู้ ทักษะแบบไหน ที่จ�ำเป็นในโลกยุคดิจิทัล

องค์กรยูเนสโกได้สรุปภาพรวมของการเรียนรูค้ วามรูแ้ ละทักษะส�ำหรับโลกศตวรรษที่ 21 ว่าต้อง
สร้างทัง้ ชัน้ เรียนและสภาพแวดล้อมทางการศึกษาอืน่ ๆ ทีส่ นับสนุนพัฒนาความรูใ้ นเรือ่ งหลัก ๆ รวมทัง้
ความรูแ้ บบใช้งานได้ เรือ่ งสือ่ ใหม่ ๆ การคิดอย่างวิพากษ์และอย่างเป็นระบบ ทักษะในการติดต่อสือ่ สาร
กับคนอืน่ และทักษะในการก�ำกับดูแลตนเอง ภาคีเพือ่ ทักษะในศตวรรษที่ 21 เสนอว่า วิชาหลักทีส่ ำ� คัญ
ที่คนยุคใหม่ควรเรียนคือภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สิทธิหน้าที่พลเมือง
แนวเรื่องที่ควรเรียนรู้คือ ความตระหนักในเรื่องปัญหาของโลก ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่พลเมือง
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การเงิน ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการที่ใช้งานได้
ทักษะทีพ่ ลเมืองในศตวรรษที่ 21 ควรเรียนรูค้ อื ทักษะการเรียนรูว้ ธิ ที จี่ ะเรียนรูต้ อ่ การคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม การคิดอย่างวิพากษ์และการแก้ปัญหา การติดต่อสื่อสารและการร่วมมือ เช่น ความรู้
และทักษะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารใช้งานได้ ทักษะชีวิตและการท�ำงาน เช่น
การรู้จักยืดหยุ่นพลิกแพลงและปรับตัวได้ดี การรู้จักคิดริเริ่มและก�ำกับตนเองได้ ทักษะทางสังคมและ
การเข้าใจวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย การสร้างผลิตภาพและการท�ำงานอย่างรับผิดชอบให้ตรวจสอบได้
(Productivity, Accountability) ภาวะการน�ำและความรับผิดชอบ
วิธีเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และทักษะดังกล่าวคือ การเรียนเป็นกลุ่ม (Group Learning)
หรือการท�ำโครงการที่มีแนวคิดเป็นชุด (Thematic Projects) ซึ่งเกี่ยวข้องการท�ำงานแบบร่วมมือกัน
ที่มีฐานอยู่บนการค้นหาและมุ่งตอบประเด็นและค�ำถามของโลกที่เป็นจริง6
การพัฒนาเรือ่ งความรูแ้ ละทักษะทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด แม้จะเป็นประโยชน์มากแต่กย็ งั อาจไม่เพียงพอ
ทีจ่ ะใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาในโลกยุคใหม่ยงั ต้องรวมการพัฒนาเรือ่ งอุปนิสยั
วัฒนธรรมการคิดอ่าน การท�ำงานให้เหมาะสมที่คนแต่ละคนจะอยู่รอดและแข่งขันในโลกศตวรรษ
ที่ 21 ได้ด้วย

6

USESCO Education Quality Frame Work อ้างไว้ใน Joint OECD-UNESCO Review of The Education in Thailand 2015
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1. การมีความรู้พื้นฐานที่จ�ำเป็นในการเรียนรู้ต่อด้วยตนเอง อ่าน เขียน เลขคณิต คอมพิวเตอร์
เศรษฐกิจสังคม จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ สิง่ แวดล้อม รูจ้ กั วิธกี ารเรียนรู้ คิดวิเคราะห์เป็น รูจ้ กั วิธกี ารค้นคว้า
วิจัยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ มีจิตใจใฝ่รู้ ชอบอ่าน ค้นคว้า อยากพิสูจน์ อยากทดลอง
2. คิดอย่างวิพากษ์วจิ ารณ์ คิดอย่างเป็นระบบ รูจ้ กั ตัง้ ค�ำถามทีถ่ กู ต้อง เพือ่ ทีจ่ ะก้าวไปขัน้ ต่อไปได้
มีทักษะในการแก้ไขปัญหา เรื่องการท่องจ�ำความรู้ จ�ำเป็นแค่บางเรื่อง ในยุคนี้เราสามารถค้นหาข้อมูล
ความรู้ได้ง่ายกว่ายุคก่อนมาก ที่ส�ำคัญกว่าคือ ความสามารถในการรู้ว่าควรจะค้นอะไรที่ไหน อย่างไร
รู้จักเลือกจับประเด็นตีความข้อมูลความรู้เพื่อเอาไปประยุกต์ใช้งานในโลกจริงได้อย่างไร
3. มีความคิดประดิษฐ์ สร้างสรรค์ มีจินตนาการ เปิดใจกว้าง คิดนอกกรอบ
4. รู้จักตนเอง รู้จักดูแลพัฒนาตนเอง ทั้งในเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจ และในแง่การมีสัมพันธ์
ที่ดีกับคนอื่น ๆ ในสังคม รู้จักพัฒนาวินัยในตนเอง พัฒนาภาวะผู้น�ำ
5. รู้จักการร่วมมือ การท�ำงานเป็นทีมได้ดี รู้จักรับฟัง สื่อสาร ใจกว้าง มีวุฒิภาวะ ในการติดต่อ
กับคนอื่น เพื่อที่จะท�ำงานเป็นกลุ่ม องค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (รวมทั้งพัฒนาตัวเราเอง
ได้มากขึ้น) รู้จักการบริหารจัดการความขัดแย้ง การต่อรองอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
ของส่วนรวมในระยะยาว
6. รู้จักชุมชน ประเทศ และโลก มีจิตส�ำนึกเป็นพลเมืองที่เป็นประชาธิปไตย รับผิดชอบ ใจกว้าง
ให้เกียรติผอู้ นื่ เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม เข้าใจถึงความเป็นของการร่วมมือ พึง่ พาอาศัยกัน
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม รวมทั้งเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติหรือระบบนิเวศ
7. การมีความซื่อตรง เป็นตัวของตัวเอง อย่างเข้าใจโลกที่เป็นจริงว่าเรื่องความเป็นธรรมและ
จริยธรรมส�ำคัญจ�ำเป็นส�ำหรับส่วนรวม เพราะถ้าส่วนรวมดี มีสุข คนแต่ละคนซึ่งอยู่ในสังคมแบบมี
ความสัมพันธ์พึ่งพาอาศัยกันและกัน
		 ทักษะส�ำหรับการท�ำงานในโลกยุคดิจิทัล7
		 1. ทักษะพื้นฐานดั้งเดิมที่ยังคงใช้ได้ทุกยุคสมัย
1.1 Reading-ทักษะการอ่านแบบใช้งานได้ อ่านได้คล่อง จับประเด็นได้แม่นย�ำ เพือ่ เป็นจุดเริม่ ต้น
ในการเข้าถึงองค์ความรู้ หรือสารสนเทศ
1.2 Writing-ทักษะการเขียน ในการรวบรวม สรุปตีความ ความคิด ออกมาเป็นภาษาที่แม่นย�ำ 
ชัดเจน ถ่ายทอดและสื่อสารได้ดี
1.3 Arithmetics-ทักษะการค�ำนวณ หรือการคิดเชิงคณิตศาสตร์-ตรรกะศาสตร์ เพือ่ ใช้ในการคิด
เชิงเหตุผล แก้ปัญหาชีวิตประจ�ำวันได้

7

ปัญญพนต์ พูนสวัสดิ์ Digital Education การศึกษาบนโลกดิจิทัลกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 http://www.digitalagemag.com/
digital-education, ทักษะแห่งศตวรรษใหม่ www.thaidigizen.com/digital-citizenshi
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		 2. ทักษะที่ส�ำคัญเพิ่มขึ้นส�ำหรับโลกยุคดิจิทัล
2.1 Critical thinking & Problem Solving ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปญ
ั หาโดยอาศัย
การเรียนรูแ้ ละสังเกต ประเมินความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างมีวจิ ารณญาณ สามารถค้นหาและประยุกต์ใช้
ความรู้ในการแก้ไขปัญหา
2.2 Creativity & Innovation ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และการคิดค้นนวัตกรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้
2.3 Cross-Cultural Understanding ทักษะการเรียนรู้อย่างใจกว้าง เข้าใจความหลากหลาย
ของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจากวัฒนธรรมของตัวเรา เนื่องจากในโลกยุคใหม่มนุษย์ต้องติดต่อสัมพันธ์
ท�ำงานร่วมกับคนที่มาจากวัฒนธรรมต่างกันมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงอคติ ความเข้าใจผิด ความขัดแย้ง
ไม่ลงรอย สามารถแก้ไขปัญหาความแตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสร้างสรรค์ได้เพิ่มขึ้น
2.4 Collaboration, Teamwork & Leadership ทักษะด้านการท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ การท�ำงาน
เป็นทีมและภาวะผู้น�ำ
2.5 Communications, Information & Media Literacy ทักษะด้านการสื่อสารและมีความรู้
ในการสืบค้นสื่อ
2.6 Computing & ICT literacy ทักษะด้านการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ
รูปแบบดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ลักษณะเฉพาะย่อยลงไปอีก เช่น ความรู้ด้านกราฟิก การน�ำทาง
การเชื่อมต่อและเข้าใจบริบท การสร้างเครือข่าย ฯลฯ
2.7 Career & Learning Skills ทักษะทีต่ รงกับความช�ำนาญในการประกอบอาชีพและการพัฒนา
การเรียนรู้ผสมเข้ากับการท�ำงาน
2.8 ทักษะความรูด้ า้ นจริยธรรม ความสามารถในการสร้างความไว้วางใจและเพิม่ คุณค่าในสายตา
คนอื่นด้วย การประพฤติตัว การท�ำงานอย่างสร้างสรรค์และเผยแพร่ข้อมูลอย่างเหมาะสมในฐานะ
พลเมืองโลกที่รับผิดชอบ
		 แนวทางการใช้ทักษะดิจิทัล (Digital Skill) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด8
1. Tools & Technologies ความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ
ทั้ง Hardware, Software ว่าท�ำงานได้อย่างไร อะไรคือความสามารถของเทคโนโลยีและมีข้อจ�ำกัด
อย่างไร ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Internet of Things อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม การใช้ Sensor
อุปกรณ์ตรวจจับขนาดจิ๋วเก็บข้อมูล ประเมินผลข้อมูล ช่วยวิเคราะห์ ท�ำงานได้หลายอย่างเพิ่มขึ้น เช่น
รถยนต์ไร้คนขับ การวิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูก ฯลฯ
2. Find & Use ความรู้ความสามารถในการค้นหาและใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก Search Engine
- เว็บไซต์ท่ีใช้ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ สามารถที่จะวิเคราะห์และตัดสินใจข้อมูลที่มีคุณภาพจากข้อมูลที่มีอยู่

8

สรุปความใหม่จากบทความ Digital Skill ที่คนไทยควรมีฯ โดย รศ. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ 8 มีนาคม 2562
http://www.thaitribune.org
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มากมายในโลกอินเทอร์เน็ตได้ รวมถึงทักษะในการอ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ และเข้าใจถึงลิขสิทธิ์ของ
ข้อมูลและการน�ำไปใช้
3. Teach & Learn ทั้งสอนและเรียนรู้ทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การรู้จักคิดอย่าง
วิพากษ์วิจารณ์ การน�ำเสนอ Presentation Tools เพื่อสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ การใช้เครื่องมือ
การออกแบบหลักสูตร ฯลฯ
4. Communication & Collaborate รูจ้ กั เรือ่ งการสือ่ สารและการร่วมมือใช้เครือ่ งมือต่าง ๆ เช่น
อีเมล, Video Conference, Wiki, Messaging, Collaboration Tools สือ่ สารเชือ่ มต่อคนอืน่ แชร์ขอ้ มูล
ร่วมกับคนอืน่ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถท�ำงานร่วมกันกับคนอืน่ ๆ ได้ในสถานทีต่ า่ ง ๆ อย่างได้ประโยชน์รว่ มกัน
เพิ่มขึ้น
5. Create & Innovate สร้างและคิดค้นอะไรใหม่ ๆ ทีจ่ ะช่วยให้เราสร้างเนือ้ หาดิจทิ ลั ในรูปแบบต่าง ๆ
ทัง้ ข้อความ รูปภาพ ซอฟต์แวร์ หรือบริการต่าง ๆ เช่น Digital Images, Graphics Design การรูจ้ กั การ
เขียนโปรแกรม (Coding) ที่เป็นทักษะพื้นฐานที่จะสามารถช่วยสร้างสิ่งใหม่ ๆ ได้
6. Identity & Well-being การมีอตั ลักษณ์และสุขภาวะ ทักษะทีเ่ ข้าใจในเรือ่ งปกป้องข้อมูลตัวเอง
การเก็บรหัสตัวตนต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบในการดูแลและป้องกันข้อมูลของผูอ้ นื่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรา
รวมถึงการมีจรรยาบรรณในการใช้งาน เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งต่อการใช้งานจากภัยคุกคามต่าง ๆ ผ่านทาง
โลกอินเทอร์เน็ต และสร้างสุขภาวะส�ำหรับตัวเราและสังคม

6.5 การรู้ดิจิทัลและทักษะความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Literacy and Digital
Intelligence)9

		 การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy: DL) คือความสามารถที่ท�ำให้เข้าใจ ใช้สร้างสรรค์ สื่อและ
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเท่าทันและปลอดภัย
		 ทักษะความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence: DQ) DQ Institute ได้ก�ำหนด 8 ทักษะ
ทีป่ ระชากรในยุคดิจทิ ลั ทุกคนต้องเรียน เพือ่ ให้สามารถเรียนรูแ้ ละใช้ชวี ติ อยูใ่ นโลกยุคดิจทิ ลั ได้อย่างเท่าทัน
และปลอดภัย
1. Digital Citizen Identity การเป็นพลเมืองดิจทิ ลั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ นัน่ คือการสอนผูเ้ รียนให้มคี วามรู้
ความเข้าใจในเรื่องของการมีตัวตนบนโลกดิจิทัล และสามารถบริหารจัดการตัวตนทั้งบนโลกออนไลน์
และโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. Screen Time Management การรู้จักควบคุมตัวเอง และสามารถแบ่งเวลาในการใช้งาน
อุปกรณ์เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเล่นเกมออนไลน์และโซเชียลมีเดียอย่างรับผิดชอบ
3. Cyberbullying Management การรับมือกับปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ได้อย่าง
ชาญฉลาด
9

DQ Institute. What is DQ?. http://www.dqinstitute.org/what-is-dq สกศ. รายงานการศึกษา แนวปฏิบัติของการสร้างและ
ส่งเสริมการรู้ดิจิทัลส�ำหรับครู สิ่งพิมพ์อันดับที่ 12/2562 พฤษภาคม 2562

91

สภาวะการศึกษาไทย 2561/2562

92

การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล

4. Cybersecurity Management มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดูแลด้านความปลอดภัย
ของข้อมูลบนโลกไซเบอรได้ เช่น การสร้างพาสเวิร์ดที่เจาะได้ยาก หรือการรับมือกับภัยคุกคามบนโลก
ดิจิทัล
5. Privacy Management มีความเข้าใจในเรื่องความเป็นส่วนตัว (Privacy) ทั้งของตนเองและ
ของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การแชร์ข้อมูลต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือดิจิทัล
6. Critical Thinking การฝึกให้เด็ก ๆ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลบนโลกดิจทิ ลั
ว่าเป็นข้อมูลจริงหรือปลอม มาจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือไหม เป็นประโยชน์หรือเป็นอันตราย
7. Digital Footprints การสอนให้เด็ก ๆ เข้าใจถึงสิ่งที่ตนเองทิ้งเอาไว้บนโลกดิจิทัล ซึ่งบางครั้ง
อาจถูกผูอ้ นื่ สะกดรอยตามจากสิง่ เล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านัน้ จนอาจมีผลกระทบต่อชีวติ ในโลกแห่งความเป็นจริงได้
เพื่อให้เด็ก ๆ รู้จักบริหารจัดการชีวิตบนโลกดิจิทัลอย่างรับผิดชอบ
8. Digital Empathy มีความสามารถในการแสดงน�้ำใจบนโลกออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม

6.6 เรียนรูว้ ธิ กี ารว่าเราจะเรียนรูไ้ ด้อย่างไร (Learning How to Learn) ในโลกยุคดิจทิ ลั 10

การเรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้ว่าเราจะใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาการใช้ชีวิต
การท�ำงานได้อย่างไร ไม่ใช่แค่เรือ่ งการจดจ�ำข้อมูล การเรียนรูเ้ ป็นเรือ่ งทีข่ น้ึ อยูก่ บั ตัวผูเ้ รียนเองอย่างมาก
ดังนัน้ ผูเ้ รียนควรรักษาความคิดจิตใจทีอ่ ยากรูอ้ ยากเห็น อยากฟัง อยากอ่าน อยากเข้าใจ อยากมีทกั ษะ
ที่ใช้งานได้ ฯลฯ และเรียนรู้ว่าวิธีที่ตัวเราจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเป็นอย่างไร นี่คือความรู้ข้อแรกที่ส�ำคัญที่สุด
ที่จะช่วยให้เราเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้จากคนอื่น สิ่งอื่นโดยมีตนเองเป็นผู้ก�ำกับได้อย่างต่อเนื่อง
ไปตลอดชีวิต
สิ่งส�ำคัญที่สุดของกระบวนการเรียนรู้คือการสงสัยและรู้จักการตั้งค�ำถาม ซึ่งจะน�ำไปสู่การ
หาข้อมูลเพื่อได้ค�ำตอบและพัฒนาลักษณะนิสัยที่เอื้อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ (critical thinking)
เพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจถึงแก่นแท้ของสิง่ ทีเ่ ราอยากรูแ้ ละก�ำลังเรียนรู้ เช่น การตัง้ ค�ำถาม 5 ค�ำถามหลักทีส่ ำ� คัญ คือ
1. ท�ำไมสิ่งที่เราอยากเรียนรู้อยู่จึงมีความส�ำคัญ
2. สิ่งที่เราอยากเรียนรู้อยู่มีมุมมองที่หลากหลายอย่างไร
3. สิ่งที่เราอยากเรียนรู้อยู่มีข้อพิสูจน์หรือหลักฐานที่ยืนยันข้อเท็จจริงอย่างไร
4. เราจะสามารถน�ำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้อย่างไร
5. จะเกิดอะไรขึ้น หากสิ่งที่เราก�ำลังเรียนรู้มีความแตกต่างจากที่เป็นอยู่
เคล็ดลับที่จะช่วยให้สมองของเราสามารถจดจ�ำเรียนรู้และน�ำองค์ความรู้ต่าง ๆ มาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาทิ
1. Recall-เวลาทีเ่ ราก�ำลังอ่านหนังสือหรือเรียนอยูน่ นั้ ทักษะการอ่านหรือฟังอย่างเดียวอาจจะไม่
ช่วยให้เราจ�ำเนื้อหาต่าง ๆ ได้มากนัก เราจึงจ�ำเป็นต้องทบทวนและสรุปใจความส�ำคัญของสิ่งที่เรียนมา
รวมถึงการสอนและถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้อื่นได้ฟังต่อ ก็จะสามารถช่วยให้เราสามารถจดจ�ำสิ่งที่เรียนรู้มา
ได้ดีมากขึ้น และสามารถน�ำไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้นเช่นกัน
10

สรุปจากจรัล งามวิโรจน์เจริญ ถามเป็น เรียนเป็น พักเป็น ในไทยพับลิก้า 24 พฤศจิกายน 2018 https://thaipublica.org
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2. Chunking & Alternative-การเพิ่มความช�ำนาญในการแก้โจทย์ต่าง ๆ ด้วยการแบ่งข้อมูล
เป็น set หรือเป็นส่วน ๆ ทีย่ อ่ ยลง คล้ายการฝึกเล่นดนตรีทลี ะท่อน รวมถึงการเพิม่ วิธกี ารแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ
ให้มีความหลากหลาย เพื่อหาเทคนิคการพลิกแพลงใหม่ ๆ ส�ำหรับการแก้โจทย์ในครั้งต่อไป
3. Spaced Repetition-การรูจ้ กั แบ่งเวลาและเว้นระยะห่างในการทบทวนและจดจ�ำบทเรียนต่าง ๆ
ยกตัวอย่างเช่น การเรียนรู้ค�ำศัพท์ใหม่ ๆ ด้วยการเขียนลงบน flashcard และหมั่นทบทวนวันละครั้ง
โดยหากจ�ำผิดหรือจ�ำไม่ได้ ก็ให้เขียนและเพิ่มความถี่ในการทบทวนให้มากยิ่งขึ้น
4. Analogy-ใช้เทคนิคการเทียบเคียงตัวอย่างเข้ามาช่วยในการท�ำความเข้าใจ เมื่อหากเราเจอ
ข้อมูลใหม่ ๆ หรือสิ่งไม่คุ้นเคย เช่น การเปรียบเทียบการบินของเครื่องบินที่คล้ายกับการบินของนก
การมองเห็นของดวงตาที่มีความคล้ายคลึงกับการท�ำงานของกล้องถ่ายรูป โดยเราอาจจะเรียกเทคนิค
ลักษณะนีว้ า่ transfer learning ซึง่ ก็หมายถึงการน�ำชุดข้อมูลทีเ่ ป็นความรูเ้ ดิมเข้ามาเชือ่ มโยงใช้กบั สิง่ ใหม่
ที่อาจจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจและจ�ำของใหม่ ๆ ได้ดีขึ้น
5. Eat your frogs first-การท�ำโจทย์ยากก่อนในช่วงเริ่มต้นวันใหม่ที่สมองยังปลอดโปร่งอยู่
6. Search Scan Speed-up Summarize-ประกอบด้วย
6.1 Search การค้นหาเนือ้ หาทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ (โดยอาจจะใช้คำ� ส�ำคัญ (keyword) ทีเ่ ราอยากค้น
เช่น tutorial, introduction, … for dummies) ในโลกออนไลน์ เปิดรับข้อมูลและศึกษารูปแบบการน�ำเสนอ
เนือ้ หาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น blog, podcast, video, discussion forum เพือ่ ให้เกิดความหลากหลาย
ทางความคิดและมุมมองใหม่ ๆ ได้มากยิ่งขึ้น
6.2 Scan การเปิดดูเนือ้ หาจากหลาย ๆ แหล่งเพือ่ หาชุดข้อมูลทีส่ ามารถอธิบายในแบบทีเ่ ราจะท�ำ
ความเข้าใจได้มากทีส่ ดุ โดยอาจจะเพิม่ การอ่านบทสรุปของเนือ้ หานัน้ ๆ เช่น การอ่านบทคัดย่อของงานวิจยั
การดูแผนภาพจากบทความ และการอ่านข้อความย่อหน้าสรุปใน blog เพือ่ ช่วยให้เราจับใจความส�ำคัญ
และเข้าถึงภาพรวมของเนื้อหาได้เร็วขึ้นนั่นเอง
6.3 Speed-up viewing การขยายขอบเขตการเปิดรับเนื้อหาให้กว้างและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
โดยหากเป็นการดูวดิ โี อก็ให้เริม่ ด้วยการดูแบบ fast forward ทีเ่ ร็วขึน้ เพือ่ ฝึกให้ระบบความคิดสามารถ
ประมวลข้อมูลได้กว้างและมีปริมาณมากขึ้นภายใต้ระยะเวลาที่มีจ�ำกัดนั่นเอง
6.4 Summarize การสรุปใจความส�ำคัญของสิ่งที่เรียนไป เพื่อให้เกิดการจัดระบบความคิดที่
น�ำไปสู่การท�ำความเข้าใจและจดจ�ำเนื้อหาต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น
7. ELI5 (Explain Like I’m 5)-ช่วยอธิบายเหมือนกับว่าฉันอายุ 5 ปี ข้อมูลเชิงเทคนิคบางอย่าง
ทีม่ คี วามซับซ้อนหรือเข้าใจได้ยาก เราก็สามารถเพิม่ ค�ำว่า “eli5” ลงในขัน้ ตอนการค้นหาบนออนไลน์ เช่น
AI eli5 เพื่อจะได้ค�ำอธิบายจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในระดับที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น เช่น จาก reddit
8. Handwritten Note-การจดบันทึกด้วยมือจะมีผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
การพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ด แม้ว่าการเขียนอาจจะช้ากว่าพิมพ์ แต่เราก็จ�ำเป็นต้องประมวลข้อสรุปทุกครั้ง
ก่อนที่จะเริ่มเขียนลงบนกระดาษ รวมถึงการจดบันทึกด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เราเรียนรู้และ
จ�ำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
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9. Loci method-การฝึกความจ�ำด้วยการใช้จนิ ตนาการ น�ำสิง่ ทีต่ นอยากจะจดจ�ำไปเชือ่ มโยงกับ
สิง่ รอบตัว ยกตัวอย่างเช่น การจ�ำรายการสิง่ ของทีจ่ ะต้องไปจ่ายตลาดผ่าน shopping list ด้วยการผนวก
สิ่งของที่เห็นตามเส้นทางที่ตนเองเดินผ่านเข้ากับสิ่งของที่ต้องการจะซื้อ ไม่ว่าจะเป็นขนมปังก้อนที่เขา
จ�ำว่ามันอยู่ในตู้จดหมาย หรือแอปเปิลที่อยู่ตรงสัญญาณไฟจราจร พอถึงเวลาที่จะไปซื้อของเหล่านั้น
เขาก็จะเริ่มจินตนาการถึงภาพเส้นทางที่ต้องเดินผ่านตู้จดหมายและสัญญาณไฟจราจรนั่นเอง
10. Learning Opportunities-แหล่งเรียนรูบ้ นโลกออนไลน์ทม่ี อี ยูม่ ากมาย เช่น Coursera, EdX,
Khan Academy, FutureLearn, Udacity และ PlusAcumen เว็บไซต์เหล่านี้เปิดหลักสูตรออนไลน์
(ส่วนใหญ่คือระดับอุดมศึกษา แต่ก็มีระดับมัธยมศึกษาหรือความรู้ส�ำหรับประชาชนทั่วไปด้วย) ที่เน้น
เนื้อหาเพื่อสังคมหรือ social enterprise และ Brilliant site ที่สอนเนื้อหาประเภท math และ
technical ให้เข้าใจง่ายมากยิง่ ขึน้ โดยเราสามารถเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ รวมถึงฝึกทักษะใหม่ (reskill) เพือ่ น�ำ
ทักษะไปช่วยเสริมงานเดิมหรือหาลู่ทางประกอบอาชีพใหม่ ๆ ได้ในอนาคต
11. Rest-การรู้จักพักผ่อนและเว้นระยะห่างจากการเรียนรู้อย่างเหมาะสม สมองของคนเรา
มีระบบจัดการความคิด (thinking mode) 2 แบบ คือแบบ focused mode (เพ่งความสนใจ) และ
diffuse mode (การกระจายความสนใจ) ที่เมื่อเราอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาขณะท�ำงาน สมองของเรา
จะท�ำงานแบบ focused mode แต่หากเป็นตอนที่เราผ่อนคลาย เช่น อาบน�้ำ  เดินเล่น นอน หรือ
ไม่คิดอะไรเลย การพักผ่อนหรือทิ้งระยะห่าง สมองของเราจะท�ำงานแบบ diffuse mode ที่ท�ำให้
เรานึกถึงประเด็นใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสามารถมองเห็นทางแก้ปัญหานั้น ๆ ได้เองในช่วงใดช่วงหนึ่ง

6.7 เราจะพัฒนาทักษะมนุษย์เพื่อแข่งขันกับหุ่นยนต์ได้อย่างไร

หุ่นยนต์และ/หรือระบบอัตโนมัติของคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ทุกประเภทท�ำงานแทนคนได้เพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ เช่น การประกอบชิ้นส่วนเพื่อการสินค้าอุตสาหกรรม การขายสินค้าและบริการ ไปจนถึง
การใช้แรงงานสมอง เช่น การท�ำบัญชี การธนาคาร การเงิน ประเมินการให้สินเชื่อ การให้ค�ำปรึกษา
ทางกฎหมาย การรักษาพยาบาล ฯลฯ แต่ไม่วา่ ผูเ้ ชีย่ วชาญจะลงทุนพัฒนาหุน่ ยนต์ให้ทำ� งานได้ซบั ซ้อนขึน้
ดีขึ้น แม่นย�ำขึ้นขนาดไหน หุ่นยนต์ก็มีขีดจ�ำกัดที่ไม่สามารถท�ำงานบางอย่างเหมือนมนุษย์ได้
หุ่นยนต์ท�ำงานได้แบบกลไกคณิตศาสตร์และตรรกวิทยา ท�ำงานได้เฉพาะงานที่เราสามารถป้อน
ข้อมูลและโปรแกรมให้หนุ่ ยนต์ประมวลผลออกมาได้ ซึง่ จะต้องเป็นเรือ่ งทีข่ นึ้ อยูก่ บั ความแม่นย�ำ ชัดเจน
ของข้อมูลทีเ่ ราป้อนให้หนุ่ ยนต์ ระบบคอมพิวเตอร์ของหุน่ ยนต์จะประมวลสรุปผลออกมาทางใดทางหนึง่
ไม่ขาวก็ดำ 
� มันไม่อาจเข้าใจสิง่ ทีม่ ลี กั ษณะก�ำกวม (Ambivalent) หุน่ ยนต์ไม่มจี ติ ส�ำนึก และไม่มกี ารหยัง่ รู้
แบบมีญาณสังหรณ์ (Intuition) หรือการคาดคะเนเรือ่ งบางอย่างทีไ่ ม่แน่ชดั จากประสบการณ์ได้เหมือน
มนุษย์ และหุ่นยนต์ต้องท�ำงานทีละอย่าง ไม่สามารถท�ำงานหลายอย่างพร้อมกันได้เหมือนมนุษย์11
แม้ความรู้และทักษะด้าน Data Science, Data Engineer, Data Analytic หรือความสามารถ
ในการวิเคราะห์จัดการข้อมูลที่เรียกว่า Hard Skill จะเป็นที่ต้องการสูงและยังเป็นสาขาที่ขาดแคลน
11

นิโคลัส คาร์ ผู้เขียนเรื่อง The Shallow ให้สัมภาษณ์ อ้างไว้ใน Andrew Keen How to Fix The Future Atlantic Books 2018
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ทีจ่ ะช่วยให้มนุษย์ทมี่ คี วามรูท้ กั ษะด้านนีม้ อี าชีพใหม่ทไี่ ปท�ำงานร่วมกับ ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร) ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แต่ความสามารถด้าน Soft Skill อย่าง Human Literacy  
ทักษะแบบมนุษย์ ทั้งความสามารถในการเข้าใจ ท�ำงานร่วมกันกับคน ความสามารถในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่ลึกซึ้งลงไปในระดับที่เป็น Deep Soft Skill ที่สามารถเข้าใจ
จิตใจและอารมณ์ของคนได้ เพื่อการท�ำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ว่ามีความรู้สึกเช่นไร ที่การพัฒนา
ของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังไม่สามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ เป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่เราจะต้องจัดการเรียนรู้
และพัฒนาต่อ เพราะถึงแม้มนุษย์จะสามารถพัฒนาทักษะความรูใ้ นเรือ่ งเหล่านีไ้ ด้ ขณะที่ AI ยังพัฒนาไม่ได้
แต่กไ็ ม่ใช่วา่ มนุษย์ทกุ คนจะมีสงิ่ เหล่านีไ้ ด้เอง มนุษย์แต่ละคนจะต้องมีการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่าง
จริงจังด้วย
		 ทักษะแบบมนุษย์ ประกอบด้วย
Sense หรือ Intuition: การใช้ประสาทสัมผัส หรือความรูส้ กึ บ่งบอก ซึง่ ไม่มเี หตุผลใด ๆ มารองรับ
เช่น รูว้ า่ สิง่ ไหนดีกว่า ชอบสิง่ ไหนมากกว่า รูส้ กึ ว่าสิง่ หนึง่ ใช่มากกว่าอีกสิง่ หนึง่ โดยทีไ่ ม่สามารถหาเหตุผล
มาอธิบายความคิดต่าง ๆ เหล่านี้ได้
Emotional: การเข้าใจภาวะอารมณ์ทหี่ ลากหลายและลึกซึง้ ของคน เช่น ความรัก โกรธ อิจฉาริษยา
ซึ่งเป็นสิ่งที่หุ่นยนต์ หรือการพัฒนา AI ไม่สามารถเข้าใจได้
SQ (Social Quotient): ความฉลาด/ความสามารถทางสังคม การตระหนักว่ามนุษย์ตอ้ งร่วมมือกัน
จึงจะท�ำอะไรได้มากกว่าต่างคนต่างท�ำ เข้าสังคม พบปะ พูดคุย สร้างความสัมพันธ์ สร้างความเชื่อถือ
ไว้วางใจระหว่างกัน ถึงแม้วา่ จะมีความพยายามพัฒนาเทคโนโลยี AI ให้มขี อ้ มูลทีส่ ามารถรูจ้ กั และเข้าใจ
ผู้คนได้มากขึ้น แต่ธรรมชาติคนส่วนใหญ่ก็ มักจะปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลส่วนตัว
ของตัวเองกับ AI แต่ให้ความไว้วางใจต่อคนด้วยกันมากกว่า12
บริษัทผลิตรถยนต์โตโยต้าของญี่ปุ่น ที่ ปัจจุบันใช้หุ่นยนต์ท�ำงานผลิตรถยนต์แทนคนเพิ่มขึ้น
เมือ่ เจอสถานการณ์กำ� กวมทีห่ นุ่ ยนต์ไม่เข้าใจและไม่สามารถปฏิบตั กิ ารต่ออย่างได้ผล ต้องไปจ้างช่างฝีมอื
ท�ำรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพให้กลับมาท�ำงานแทนหุ่นยนต์ที่โรงงานบางแห่ง ในกรณีสถานการณ์ก�ำกวม
เช่นนี้ ช่างฝีมอื ทีม่ ปี ระสบการณ์จะแก้ปญ
ั หาได้ดกี ว่า ในเรือ่ งการรักษาพยาบาลก็เช่นกัน หุน่ ยนต์อาจจะ
วิเคราะห์และให้การรักษาหรือแม้แต่ผา่ ตัดกรณีทที่ ำ� ได้งา่ ยไม่ซบั ซ้อนได้ แต่โรคบางอย่างทีม่ คี วามซับซ้อน
และมีความเป็นไปได้หลายทาง แพทย์หรือกลุ่มแพทย์ที่มีประสบการณ์จะวิเคราะห์และตัดสินใจเลือก
ทางใดทางหนึ่งได้ดีกว่าหุ่นยนต์
		การจัดการศึกษาในยุคการเติบโตของหุ่นยนต์ อาจจะเริ่มจากสอนให้คนรู้จักเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มากขึ้น เพื่อจะได้รู้จักหุ่นยนต์และท�ำงานร่วมกับหุ่นยนต์ เป็นผู้ดูแลซ่อมแซมหุ่นยนต์
และหัวหน้างานหุน่ ยนต์ได้ ขัน้ ต่อไปคือเราต้องจัดการศึกษาให้คนพัฒนาความรู้ ทักษะทีเ่ หนือกว่าหุน่ ยนต์
12

รายงานของ OECD เรือ่ ง Education and Skill Today (Dec 12, 2017) นอกจากการกล่าวถึงทักษะต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญในโลกสมัยใหม่
อย่างที่เราได้กล่าวมาแล้ว ยังเน้นว่าต้องสร้างให้คนมีจิตส�ำนึกเป็นพลเมืองโลก ที่เข้าใจและรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ
และการท�ำงานร่วมกันเพือ่ การพัฒนาโลกทัง้ โลกด้วย รศ. ดร.พสุ เดชะรินทร บรรยายในการสัมมนา Flagship Summit 2018: Skills
for The Ture อ้างในบทความ ทักษะเพื่อความอยู่รอดจาก AI Disruption https://www.brandbuffet.in.th/2018/12/cbsstudy-leadership-skill-for-the-future/
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ทีห่ นุ่ ยนต์ทำ� ไม่ได้ (หรือท�ำไม่ได้ดีเท่าคนที่เก่งจริง ๆ) เช่น การคิดวิเคราะห์อย่างวิพากษ์วิจารณ์ การคิด
ประดิษฐ์สร้างสรรค์ การรูจ้ กั และตระหนักในตัวเอง มีวนิ ยั ในตนเอง มีจติ ส�ำนึก มีความฉลาดทางอารมณ์
ความฉลาดทางสังคม ความเข้าใจ เห็นใจเพือ่ นมนุษย์ (และสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ) รูจ้ กั ใช้สมองทัง้ ด้านเหตุผลและ
อารณ์อย่างสมดุล ความมีวฒ
ุ ภิ าวะ มีประสบการณ์ทจี่ ะคิดตัดสินใจแบบใช้ Intuition-(ในกรณีทไี่ ม่มขี อ้ มูล
เพียงพอที่จะท�ำให้ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เป็นวิทยาศาสตร์) การพัฒนาภาวะผู้น�ำ การรู้จักแก้ปัญหา
แบบไม่มีโครงสร้าง การเป็นผู้ประกอบการ หรือท�ำงานอิสระด้วยตนเอง หรืออาจกล่าวโดยรวมก็คือ
การพัฒนาความเป็นมนุษย์ทมี่ คี วามสุข ความพอใจ เก่ง ดี มีคณ
ุ ธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
นักปรัชญา นักการศึกษา ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ พระพุทธเจ้า นักปราชญ์ และมนุษยนิยมก่อน
ยุคพัฒนาอุตสาหกรรม ก็เคยมองการศึกษาในแง่เพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท�ำนองนี้มาก่อน
ทีเ่ ราควรกลับมาพัฒนาขึน้ ใหม่ ในสังคมยุคทุนนิยมอุตสาหกรรม เมือ่ 200-300 ปีทผี่ า่ นมาจนถึงปัจจุบนั
เป้าหมาย ปรัชญาการศึกษาเปลีย่ นแปลงไป เพราะเราไปใช้แนวคิดของการพัฒนาทุนนิยมอุตสาหกรรม
ยุคแรกมาจัดการศึกษาแบบแบ่งงานท�ำตามความช�ำนาญเฉพาะทาง เพื่อผลิตคนไปท�ำงาน เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตสินค้าและบริการ คล้าย ๆ กับการท�ำให้มนุษย์ทำ� งานเหมือนหุน่ ยนต์ แต่ในโลกยุคดิจทิ ลั หุน่ ยนต์
ตัวจริง เข้ามาท�ำงานแทนมนุษย์ได้แล้ว ถ้าเรายังจัดการศึกษาแบบยุคโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ คนทีเ่ รียน
มาเพื่อท�ำงานได้แค่ที่หุ่นยนต์ท�ำได้ ต่อไปก็ต้องตกงาน
ในยุคทุนนิยมอุตสาหกรรมยุคแรก ๆ เอง ก็มีนักปรัชญาการศึกษาที่มองเรื่องการศึกษาแตกต่าง
ไปจากแนวคิดกระแสหลักที่แค่ผลิตคนให้ความรู้ทักษะจ�ำนวนหนึ่งที่สามารถไปรับท�ำงานรับใช้ระบบ
ทุนนิยมอุตสาหกรรมได้ เช่น มอนเตสซอรี่ ผูก้ อ่ ตัง้ โรงเรียนแห่งแรกของเธอในปี 1907 เธอเชือ่ ว่าเด็กจะ
พัฒนาได้ดที สี่ ดุ ถ้าได้รบั การฝึกฝนในเรือ่ งจิตใจและประสาทสัมผัส (Senses) เธอเปลีย่ นจากการเรียน
การสอนแบบครูบรรยายและสอบในห้องเรียนเป็นการเรียนศิลปะของการใช้มือ เช่น การท�ำสวน
การท�ำงานบ้าน ยิมนาสติก การเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เด็กได้พัฒนา
ตามธรรมชาติความเป็นมนุษย์ มีแรงจูงใจที่จะท�ำสิ่งต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์และมีวินัยในตัวเอง
ไปตลอดชีวิต ในยุคนั้นพวกนักการศึกษาแบบดั้งเดิมวิจารณ์ว่าแนวคิดเธอเป็นเรื่องเพ้อฝันเชิงอุดมคติ
แต่ปัจจุบันโรงเรียนมอนเตสซอรี่ท่ีพัฒนาตามแนวคิดของเธอขยายไปมากกว่า 25,000 แห่ง ใน 110
ประเทศ นักเรียนเก่าจากโรงเรียนมอนเตสซอรี่ที่มีคนรู้จักมากที่สุด คือคนร่วมก่อตั้ง Google 2 คน
Sergei Brin และ Larr Page
นักปรัชญาการศึกษาที่เสนอการศึกษาทางเลือกอีกคนคือ Rudolf Steiner ผู้ก่อตั้งโรงเรียนแนว
Waldorf ที่ปัจจุบันมีโรงเรียนแนวนี้มากกว่า 1,000 แห่ง ใน 60 ประเทศ เน้นความส�ำคัญของการ
มีความคิดจิตใจทีเ่ ป็นอิสระ จินตนาการ และเจตนารมณ์ ความตัง้ ใจแน่วแน่ (Will) การรูจ้ กั ควบคุม
ตนเอง การตัดสินใจเป็น และมีความผูกพันรับผิดชอบ การสอนของเขาเน้นการฟูมฟักการสร้างสรรค์
และการพัฒนาทางด้านอารมณ์ สุนทรียและจริยธรรม เด็กจะได้รับการส่งเสริมให้เล่นเกมกีฬาแบบ
มีปฏิสัมพันธ์กัน ดนตรี การสร้างสรรค์ และกิจกรรมการเล่นที่เกี่ยวกับการออกก�ำลัง ในโรงเรียน
ระดับสูงขึน้ มาพวกเขาเน้น “การศึกษาเพือ่ สังคม” ให้ความส�ำคัญต่อคุณค่าของสังคมมากกว่าการแข่งขัน
ของปัจเจกชน ในสหรัฐฯ โรงเรียนแนววอลดอร์ฟเป็นทีร่ จู้ กั ในแง่พวกทีไ่ ม่เห็นด้วยกับการให้เด็กดูโทรทัศน์
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และคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะในระดับชัน้ ต้น ๆ แม้เรือ่ งนีจ้ ะมีคนเห็นแตกต่าง แต่ปรากฏว่า ผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษัทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่ หลายคนนิยมส่งลูกไปเรียนโรงเรียนแนววอลดอร์ฟ
แนวคิดไม่เห็นด้วยกับการให้เด็กดูทวี แี ละจอคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนวอลดอร์ฟ อาจจะมองแบบ
ขาวด�ำมากไปหน่อย แต่ก็มีเหตุผลส�ำหรับพ่อแม่หลายคนที่ห่วงผลด้านลบของการที่เด็กติดจอทีวีและ
จอคอมพิวเตอร์มากเกินไป บางคนคิดว่าเด็กควรเรียนรู้ได้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และทีวีได้มาก
ถ้าพ่อแม่คอยเอาใจใส่รจู้ กั แนะน�ำ ดูแลให้ลกู จัดสรรเวลาและเลือกโปรแกรมให้เหมาะสม ขณะทีป่ ญ
ั ญาชน
หัวก้าวหน้าหลายคนเริ่มคัดค้านการใช้โทรศัพท์สมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์มากเกินไป และหันกลับไป
อ่านหนังสือเล่ม ไปฟังเพลงจากแผ่นเสียงสมัยเก่า และท�ำกิจกรรมในชีวติ แบบดัง้ เดิม แบบใช้ชวี ติ แบบช้า ๆ
ไม่รีบร้อนมากขึ้น

6.8 ใช้จุดแข็งและจุดอ่อนของเทคโนโลยี ICT ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษา

ความก้าวหน้าของความรู้/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ/
เทคโนโลยีการศึกษา (EdTech) ท�ำให้คนยุคนั้น (ซึ่งรู้เรื่องการท�ำงานของสมองมากขึ้น) เรียนรู้วิธีที่จะ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองต่อ วิธที จี่ ะสอนหรือช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
กว่ายุคก่อนหน้ามาก แม้แต่วิชาที่คนรุ่นก่อนเคยเรียนรู้ได้ยาก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา
ต่างประเทศ ปัจจุบนั ก็มกี ารค้นพบเทคนิคการสอนการเรียนทีช่ ว่ ยให้ผเู้ รียนเรียนได้สนุก เข้าใจได้งา่ ยขึน้
ผ่านหลักสูตรการเรียนเสริมโดยตรงหรือทางออนไลน์ได้ มีระบบการเรียนแบบ Adaptive Learning
ที่หลักสูตรแบบฝึกอบรมสามารถเก็บข้อมูลขนาดใหญ่จากผู้เรียน น�ำไปประมวลผลว่าผู้เรียนแต่ละคน
มีจุดแข็ง จุดอ่อนตรงไหนอย่างไร และสามารถสอนผู้เรียนเฉพาะคนอย่างได้ผลเพิ่มขึ้น
กรณีตวั อย่างทีส่ ำ� คัญคือ การจัดการศึกษาออนไลน์ผา่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส�ำหรับคนจ�ำนวนมาก
- (Massive Open Online Course-MOOC) จัดโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นน�ำหลายแห่ง เปิดสอน
หลักสูตร สาขาวิชาต่าง ๆ ให้คนทัว่ โลกเลือกเรียนได้อย่างค่อนข้างสะดวก โดยเสียค่าใช้จา่ ยทีต่ ำ 
�่ มีอาจารย์
ที่เก่งในสาขาต่าง ๆ มาช่วยสอน มีการสัมมนาแลกเปลี่ยน ตอบค�ำถาม ตั้งค�ำถาม ให้งานไปอ่านหรือ
ท�ำต่อ ติดตามประเมินผลการเรียนและให้คำ� แนะน�ำผูเ้ รียนแต่ละคนแบบเฉพาะตัวได้ มีการท�ำคลิปวิดโี อ
ทีม่ ที งั้ เนือ้ หาทีช่ ดั เจน กะทัดรัด และมีศลิ ปะในการน�ำเสนอแบบภาพยนตร์ทชี่ วนให้ตดิ ตาม และเข้าใจง่าย
การสัมมนาแลกเปลีย่ น การฝึกท�ำโครงการแบบแก้ปญ
ั หาหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์แบบสร้างอะไรใหม่ ๆ
ทีเ่ ชือ่ มโยงหรือไปใช้งานได้ในโลกจริง การศึกษาแบบนีเ้ สียค่าใช้จา่ ยต�ำ 
่ เข้าถึงผูเ้ รียนได้มากขึน้ ในปี 2018
(พ.ศ. 2561) มีผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ในทุกโครงการจากทั่วโลกราว 100 ล้านคน
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบในห้องเรียนก็สามารถใช้เทคโนโลยี ICT ช่วยเสริม
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ด้วยเช่นกัน แทนที่จะสอนแบบบรรยายและมีแค่สไลด์
หรือพวกพาวเวอร์พอยต์ฉาย ก็สามารถท�ำสือ่ เป็นคลิปวิดโี อ ท�ำเป็นเกม ท�ำเป็นโปรแกรมต่าง ๆ ได้หลายแบบ
รวมทั้งการสื่อสารกับผู้เรียนทางอินเทอร์เน็ตให้ผู้เรียนเตรียมอ่าน เรียนด้วยกันเองมาล่วงหน้า และ
ใช้เวลาในห้องสัมมนากัน ได้เนื้อหาและการฝึกคิด ฝึกการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ
ในการเรียนได้เพิ่มขึ้นกว่าการสอนการเรียนแบบเก่า รวมทั้งอาจจะจัดสรรวันเวลากันใหม่ให้ผู้เรียน
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เรียนด้วยตัวเองที่บ้านเพิ่มขึ้น และเข้ามาสถาบันเฉพาะบางวัน การจัดการศึกษาแบบ Home School
ทีพ่ อ่ แม่เป็นคนจัดการเรียนรูใ้ ห้ลกู เรียนทีบ่ า้ นก็สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ICT ได้เพิม่ ขึน้ เช่นกัน
แม้เทคโนโลยีการศึกษาใหม่ ๆ จะมีส่วนช่วยเสริมความสนใจในการเรียนและประสิทธิภาพ
การเรียนรูอ้ ยูม่ าก แต่กม็ ขี อ้ จ�ำกัดบางอย่างอยูด่ ว้ ยเช่นกัน การจัดการศึกษาออนไลน์แบบ MOOC เหมาะสม
ส�ำหรับเฉพาะสาชาวิชาที่เป็นความรู้พื้นฐานทั่วไป เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ทีไ่ ม่ตอ้ งใช้การศึกษาภาคปฏิบตั ิ และการฝึกทักษะกับของจริงโดยมีอาจารย์คอยแนะน�ำดูแลใกล้ชดิ มากนัก
แต่ไม่เหมาะกับสาขาวิชาประเภทแพทย์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ คืออาจใช้เพื่อ
การเรียนรู้เสริมได้ แต่ไม่อาจทดแทนหลักสูตรแบบต้องมีอาจารย์ดูแลแบบโดยตรงได้
การศึ ก ษาออนไลน์ แ ม้ จ ะสามารถสนทนาแลกเปลี่ ย นทางจอได้ แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ส ะดวกมากนั ก
และไม่มีพลังเหมือนการมาสัมมนาแบบอยู่ในห้องด้วยกันจริง ๆ ได้พบปะรู้จักเพื่อนร่วมชั้นเรียนจริง ๆ
ทัง้ การสอนสาขาวิชาต่าง ๆ ทางหลักสูตรทางออนไลน์ ทีท่ ำ� โปรแกรมการสอนการเรียนได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
จริง ๆ ปัจจุบนั ก็ยงั มีนอ้ ย ส่วนใหญ่ยงั เป็นแค่วดิ โี อการบรรยายของอาจารย์ ปัญหาการสือ่ สารเรือ่ งภาษา
ทีค่ นในหลายประเทศยังใช้ภาษา เช่น อังกฤษเป็นภาษาทีส่ องไม่ดมี ากนัก ปัญหาทีป่ ระเทศต่าง ๆ ทีเ่ วลา
ต่างกันมาก ท�ำให้การจัดเวลาเรียนเพื่อจะได้สัมมนาร่วมกันท�ำได้ไม่สะดวกส�ำหรับคนที่อยู่ในประเทศ
ที่มีเวลาต่างกัน
ที่ส�ำคัญคือในการเรียนแบบออนไลน์ ผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจ มีความตั้งใจ มีวินัยในตัวเอง
อุทศิ เวลาทีจ่ ะเรียนมาก จึงจะสามารถเรียนได้ตลอดรอดฝัง่ เพราะการเรียนออนไลน์เป็นเรือ่ งยืดหยุน่
ปล่อยเสรีมากกว่าการเรียนในชัน้ เรียนมาก ประสบการณ์ของโครงการมหาวิทยาลัยออนไลน์ MOOC ทัว่ โลก
ในรอบ 5-6 ปีทผี่ า่ นมา คือมีคนเรียนจบมีเพียงราว 3-6% ของผูส้ มัครเรียนเท่านัน้ ส่วนหนึง่ อาจจะเป็นเพราะ
ถ้าผู้เรียนคนไหนต้องการเรียนจบได้วุฒิบัตรรับรอง จะต้องเสียเงินเพิ่มขึ้น หรืออาจจะเป็นเพราะคนที่
มาสมัครเรียนเป็นคนท�ำงานด้วยหรือเป็นผู้ใหญ่ที่มีครอบครัวแล้วไม่สามารถอุทิศเวลาเพื่อการเรียน
ได้อย่างจริงจัง หรือบางคนอาจจะอยากเข้ามาสมัครเรียนเพื่อได้ความรู้ในบางเรื่อง ไม่ต้องการเรียน
จนจบหลักสูตรเพื่อปริญญาบัตรก็ได้ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าการมีคนสมัครเข้ามา
เรียนหลักสูตรออนไลน์เป็นเรื่องที่ผู้เรียนได้ประโยชน์ แม้จะเรียนไม่จบหลักสูตรก็ตาม
หลักสูตรภายในประเทศไทย เช่น MOOC ของจุฬาฯ ใช้ภาษาไทยและจ�ำกัดคนเรียนแต่ละ
หลักสูตรไม่เกิน 2,000 คน รวมทั้งเก็บค่าเล่าเรียนระดับปานกลาง มีรายงานว่ามีคนเรียนจบในอัตรา
สูงกว่า MOOC ของต่างประเทศหลายเท่า (ราว 25-30% ของผูล้ งทะเบียนเรียน) และก็มผี แู้ สดงความคิดเห็น
ในเว็บไซต์ เช่น Pantip ว่าการเรียน MOOC ของจุฬาฯ น่าพอใจ แต่สำ� หรับโครงการของมหาวิทยาลัยเอกชน
บางแห่งก็มีผู้เขียนวิจารณ์ไว้บ้างว่ายังท�ำได้ไม่ดีเท่าที่ควร โดยศักยภาพแล้ว การเรียนการสอนออนไลน์
มีลทู่ างทีจ่ ะพัฒนาต่อได้อกี มากทัง้ ในด้านเนือ้ หาและเทคโนโลยีของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ รวมทัง้ ถ้ามีการร่วมมือ
กับสถานประกอบการให้ผู้เรียนฝึกงานได้ทั้งโดยตรงและทางออนไลน์ เพราะการเรียนในโลกยุคใหม่
ควรเรียนรู้จากโลกการท�ำงานจริงเพิ่มขึ้น

บทที่ 6

ความรู ้ / ทั ก ษะส� ำ หรั บ โลกยุ ค ดิ จิ ทั ล

เรือ่ งการทีค่ นยุคปัจจุบนั โดยเฉพาะคนรุน่ ใหม่นยิ มสมาร์ตโฟน แล็ปท๊อป ในการสือ่ สารกันในระบบ
อินเทอร์เน็ตมาก มีการวิจัยว่ามีผลเสียด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะส�ำหรับเด็กเล็ก พ่อแม่ไม่ควรให้ใช้
เพราะเด็กควรจะได้เรียนรูจ้ กั โลกจริงจากประสบการณ์มากกว่าจากโลกเสมือนผ่านทางจอ เด็กโตหน่อย
พ่อแม่ ผู้ปกครองก็ควรได้ดูแลแนะน�ำให้รู้จักแบ่งเวลา และเลือกใช้โปรแกรมทางจอคอมพิวเตอร์
ที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้จริง ๆ รวมทั้งต้องระวังเรื่องการรังแกกัน การหลอกลวง
ทางออนไลน์ส�ำหรับเด็กและเยาวชนด้วย
ปัจจุบันเด็กเยาวชนรวมทั้งคนท�ำงานด้วย ใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตมากไปและใช้เพื่อการคุยกัน
เล่นเกม ดูวิดีโอ ตามข่าวดาราหรือข่าวบันเทิง เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินมากกว่าเพื่อการเรียนรู้
หรื อ เพื่ อ ท� ำ ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ จ ริ ง มี ก ารวิ จั ย ในต่ า งประเทศรายงานว่ า การที่ ค นยุ ค ปั จ จุ บั น
ใช้อินเทอร์เน็ตมากไป มีผลเสียหลายอย่าง เช่น ท�ำให้สมาธิสั้น เป็นแต่ผู้เสพข้อมูลข่าวสารจ�ำนวนมาก
ที่หลายส่วนก็ไร้สาระ ไม่มีเวลาได้พัฒนาความคิดสติปัญญาเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารให้เป็นความรู้
ที่มีประโยชน์อย่างจริงจัง
การใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตมาก บางคนถึงขั้นเสพติด (ทั้งสื่อสาร การเล่นเกม การพนันออนไลน์)
ท�ำให้เป็นผลเสียต่อสุขภาพ เช่น เคลื่อนไหวออกก�ำลังกายน้อยลง กินอาหารแบบไม่มีประโยชน์มากขึ้น
อ้วนขึ้น นอนน้อย ท�ำกิจกรรมอื่นในโลกจริงน้อยลง หลายคนมีปัญหาในการติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น
ในโลกจริง เพราะเคยชินกับการนั่งอยู่คนเดียวในห้องติดต่อคนอื่นทางออนไลน์
หลายคนทีใ่ ช้อนิ เทอร์เน็ตมากไปมีปญ
ั หาเกิดความรูส้ กึ แปลกแยก ว้าเหว่ ความเครียด โรคซึมเศร้า
และปัญหาสุขภาพจิตอื่น ๆ ยิ่งคนติดการพนันออนไลน์ ติดการหมกมุ่นเรื่องเพศจากการใช้ออนไลน์
ยิ่งมีปัญหาเพิ่มขึ้น
ดังนั้นเราจึงมองเทคโนโลยี ICT อย่างรอบด้านว่ามีทั้งด้านบวกและด้านลบ ที่แต่ละคน แต่ละ
ครอบครัวควรเรียนรูจ้ กั ทัง้ ตัวเองและเทคโนโลยีวา่ จะใช้เทคโนโลยีอะไร อย่างไร แค่ไหน ให้เหมาะสม สังคม
เช่น รัฐบาล หน่วยงานต่าง ๆ ก็ควรเข้ามาดูแลว่าจะช่วยให้ความรู้ประชาชนในเรื่องนี้ได้อย่างไรด้วย
ปัญหาข้อจ�ำกัดอีกข้อหนึ่งคือการรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มักจะเป็น
ข้อมูลข่าวสารสัน้ ๆ ทีเ่ ป็นเรือ่ งโดด ๆ มาจากแหล่งข้อมูลเพือ่ ประโยชน์ทางธุรกิจ การเมือง การเผยแพร่
อุดมการณ์ การมีอคติในด้านต่าง ๆ และการแสดงทัศนะความเชือ่ ส่วนตัวเสียมาก แม้แต่ขอ้ มูลทีม่ ลี กั ษณะ
วิชาการและอ้างว่าเป็นข้อเท็จจริง (Fact) ก็ตาม ก็ลว้ นเป็นข้อมูลที่สร้างโดยมนุษย์หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ซึ่ง มีความคิ ด ความเชื่อ มีความต้องการผลประโยชน์อ ย่ างใดอย่า งหนึ่ งแอบแฝงอยู่ และมี อคติ
ความล�ำเอียงในด้านใดด้านหนึ่งได้มาก แต่คนทั่วไปมีแนวโน้มจะเชื่อว่าเป็นข้อเท็จจริงได้ เช่น Google
ก็เป็นบริษัทธุรกิจที่แสวงหาก�ำไร แต่คนจ�ำนวนมากมอง Google ที่พวกเขาใช้ค้นหาข้อมูลได้สะดวก
เหมือนสถาบันความรู้ที่เป็นกลาง ปัญหาอีกข้อหนึ่งคือเนื่องจากมีข้อมูลท่วมท้น จึงเป็นเรื่องยากที่คนที่
หาข้อมูลทางใช้อินเทอร์เน็ตจะแยกแยะข้อมูลข่าวสารที่มีมากมายมหาศาลว่าอะไรคือความรู้จริง มีการ
วิจัยรองรับอย่างมีหลักฐาน อะไรคือทัศนะ ความเชื่อ หรือสมมติฐาน อย่างที่มีนักวิจารณ์กล่าวว่ายุคนี้
เรามีข้อมูลท่วมท้น แต่มีภูมิปัญญาลดลง
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นอกจากนี้ ข้อมูลข่าวสารหรือองค์ความรูท้ รี่ ะบบคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ ประมวลออกมานัน้
จะมีลักษณะด้านเดียว คือตามหลักตรรกวิทยา และตอบปัญหาได้เฉพาะเรื่องที่สามารถประมวลผล
ได้ชดั เจน เราส่งข้อมูลอะไรเข้าไป คอมพิวเตอร์กป็ ระมวลมาให้แบบนัน้ ไม่สามารถตอบค�ำถามทีซ่ บั ซ้อน
ได้มากเท่ากับสมองของมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาเรื่องการเรียนรู้ให้ฉลาด หรือเข้าใจมิติอื่น เช่น เรื่อง
อารมณ์ ความรู้สึกเรื่องการมีการสื่อสาร ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นด้วย
มีนักประสาทวิทยา นักจิตวิทยาบางคนวิเคราะห์ว่าการที่เราพึ่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์มาก
จะท�ำให้เราคิดเป็นกลไกแบบคอมพิวเตอร์ไปด้วย เหมือนกับการใช้สมองด้านที่ท�ำงานเกี่ยวกับเหตุผล
ตรรกวิทยาด้านเดียว ไม่ได้ใช้สมองด้านที่ท�ำงานเกี่ยวกับอารมณ์ การหยั่งรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ
อย่างสมดุล อันนีอ้ าจจะเป็นปัญหาใหม่ทอี่ าจท�ำให้มนุษย์ในยุคพึง่ คอมพิวเตอร์มากไป ลดความเป็นมนุษย์
ที่เข้าใจคนอื่น เอื้ออาทร ช่วยเหลือกันเพื่อชนเผ่า เผ่าพันธุ์โดยรวมลดลงก็เป็นไปได้
เนือ่ งจากมนุษย์เป็นสัตว์สงั คมทีต่ อ้ งรูจ้ กั ร่วมมือกันจึงจะอยูร่ อดได้อย่างมีคณ
ุ ภาพชีวติ การเรียนรู้
แบบเน้นความรู้หรือความฉลาดทางปัญญาอย่างเดียวยังไม่พอ มนุษย์ต้องเรียนรู้เรื่องความฉลาด
ทางอารมณ์ ความฉลาด (หรือทักษะ) ทางสังคมด้วย จึงจะมีชีวิตที่มีสุขภาวะอย่างแท้จริง ความฉลาด
2 อย่างหลังนีม้ นุษย์เราจะเรียนรูไ้ ด้ดกี ว่าจากการมีปฏิสมั พันธ์กบั มนุษย์ในโลกจริง รวมทัง้ การอ่านนวนิยาย
หนังสือดี ๆ การมีเวลานั่งคิดวิเคราะห์ ฯลฯ ส่วนการเรียนรู้ผ่านโลกเสมือนทางจอคอมพิวเตอร์ หรือ
จอโทรศัพท์สมาร์ตโฟนน่าจะเรียนรู้ด้านนี้ได้น้อยกว่า
		กล่าวโดยสรุปก็คือ เราควรจะเลือกแนวทางปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ฉลาดทั้งทางปัญญา ทางอารมณ์ และทางสังคม สร้างสรรค์
รับผิดชอบ เอื้ออาทร เทคโนโลยีดิจิทัลมีส่วนที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อ�ำนวยความสะดวก
แต่ตัวเทคโนโลยีเองยังไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาพื้นฐานของผลกระทบทางลบของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
อุตสาหกรรม ไม่วา่ จะเป็นการส่งเสริมความเห็นแก่ได้ การแก่งแย่งแข่งขัน เอารัดเอาเปรียบ ความเหลือ่ มล�ำ้
ต�่ำสูงทางทรัพย์สิน รายได้ การท�ำลายระบบนิเวศ การสร้างความแปลกแยก ความเครียด โรคซึมเศร้า
โรคจิต โรคประสาท การเสพติดชนิดต่าง ๆ และปัญหาสังคมต่าง ๆ
เทคโนโลยีเป็นเพียงเครือ่ งมือทีม่ นุษย์สร้างขึน้ และในสังคมปัจจุบนั คนทีร่ วยกว่า มีอำ� นาจมากกว่า
ก็มกั จะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากกว่าคนทัว่ ไป มนุษย์จกั ต้องเรียนรูท้ จี่ ะใช้เทคโนโลยีรวมทัง้ หุน่ ยนต์
ให้เป็นของสังคมเพื่อยังประโยชน์กับมนุษย์ส่วนใหญ่ ไม่ใช่เป็นของส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของนายทุน
บริษัทเทคโนโลยีส่วนน้อยเท่านั้น ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาควรมีเป้าหมายเพื่อสร้างพลเมืองที่มี
ทั้งความฉลาดทุกด้าน (ปัญญา อารมณ์ สังคม) และเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ มีวุฒิภาวะ มีสุนทรีย
ในเรือ่ งความงามของศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ เพือ่ ประโยชน์มนุษย์สว่ นใหญ่อย่างเป็นธรรม สงบสุข
และยั่งยืน

บทที่ 7
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บทที่ 7

การปฏิรูปเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผล
การปฏิรูปการศึกษาของไทยในรอบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้ผลเฉพาะบางสถาบัน บางโครงการ
ทีม่ ผี นู้ ำ 
� ครูอาจารย์ ทีต่ งั้ ใจ ฉลาด และมีการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อย่างเพียงพอ แต่โครงการน�ำร่อง/
ต้นแบบเหล่านี้ขยายผลต่อสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ต่อไปได้ค่อนข้างยาก ทั้งปัญหาขาดคนที่มีลักษณะ
เป็นผูน้ ำ� /นักปฏิรปู และระบบการบริหารราชการแบบรวมศูนย์อยูท่ สี่ ว่ นกลาง มีกฎระเบียบ ประเพณีปฏิบตั ิ
วัฒนธรรมการท�ำงานที่ไม่เอื้ออ�ำนวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง1 การปฏิรูป
การศึกษาแบบโครงการน�ำร่อง/ต้นแบบจึงจะช่วยพัฒนาได้เฉพาะบางสถาบัน เฉพาะกลุม่ นักเรียนส่วนหนึง่
ที่เป็นส่วนน้อย ไม่สามารถกระจายไปสู่คนส่วนใหญ่ทั่วทั้งประเทศได้ และท�ำให้เกิดความเหลื่อมล�้ำของ
การให้บริการด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับประเทศเพิ่มขึ้น
การปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่เป็นแค่ศาสตร์หรือเรื่องการมีองค์ความรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นศิลปะ
คือขึน้ อยูก่ บั ฝีมอื ของผูน้ ำ� ในการลงมือปฏิรปู ด้วย การจะปฏิรปู การศึกษาให้ได้ผลจึงต้องคิดในเชิงปฏิรปู
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และตัวบุคคล โดยเฉพาะการสร้าง การพัฒนาผู้น�ำและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูปด้านการเมืองและสังคมที่เกี่ยวข้องด้วย
การปฏิรูปการศึกษาไทยถ้าจะท�ำให้ได้ผลจริงควรจะก้าวไปให้ไกลกว่าแค่การศึกษาวิจัยว่า
ประเทศอื่นเขาท�ำส�ำเร็จได้อย่างไร แล้วน�ำแนวทางของพวกเขามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับไทย นั่นก็คือ
ควรวิเคราะห์ให้ถงึ ต้นตอของปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศว่ามีปจั จัยอะไรทีท่ ำ� ให้ไทยปฏิรปู การศึกษา
ได้ผลน้อย นั่นก็คือ ต้องหาแนวทางท�ำให้เกิดการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองสังคม
การเปลี่ยนแปลงกรอบคิดเรื่องเป้าหมาย นโยบาย การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการศึกษา การปฏิรูป
ระบบบริหารและการหาทางสร้าง/พัฒนาผู้น�ำที่เป็นนักปฏิรูปควบคู่กันไปด้วย
การปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ยิ่งส�ำคัญมากขึ้น ในโลกยุคที่เทคโนโลยีท�ำให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงระบบการจ้างงานและวิถเี ศรษฐกิจทัง้ หมดอย่างรวดเร็ว จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องฝึกอบรมแรงงาน
วัยผูใ้ หญ่ รวมทัง้ พลเมืองอาวุโสให้มคี วามรู/้ ทักษะแบบใหม่เพิม่ ขึน้ คือจะต้องมองเรือ่ งการจัดการให้บริการ
การศึกษากับประชาชนทั้งประเทศทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ไม่ใช่แค่จัดการศึกษาในระบบ
โรงเรียนให้เด็กและเยาวชนวัยเรียนเพียงราว 16 ล้านคนเท่านั้น

7.1 การปฏิ รู ป โครงสร้ า งการบริ ห ารและพั ฒ นาภาวะผู ้ น� ำ ที่ เ ป็ น นั ก ปฏิ รู ป แนวเสรี
ประชาธิปไตยก้าวหน้า

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปการศึกษาที่ส�ำคัญคือ ระบบราชการแบบรวมศูนย์ใช้อ�ำนาจ
สั่งการแบบลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ ที่ควรจะต้องผ่าตัดใหญ่เปลี่ยนแปลงให้เป็นระบบบริหารแบบ
ประชาธิปไตยทีก่ ระจายอ�ำนาจทรัพยากรและความรับผิดชอบไปสูจ่ งั หวัด อ�ำเภอ ต�ำบล และหน่วยงานต่าง ๆ
1

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) การขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีในประเทศไทย: บทส�ำรวจและข้อเสนอเบื้องต้น
18 ธ.ค. 2561
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ในแนวราบที่เน้นผลของงานและการประเมินผลการท�ำงานจากความรู้ความสามารถและคุณธรรม
ในการท� ำ งานให้ได้ผลของผู้ปฏิบัติงาน (Meritocracy) ซึ่ ง เป็ นแนวทางที่ อ งค์ ก รธุ ร กิ จสมั ย ใหม่
ในหลายประเทศทั่วโลกได้พิสูจน์มาแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าการจัดองค์กรแบบรวมศูนย์ขนาดใหญ่
การวิจัยของนักวิชาการจากองค์กร OECD ว่าท�ำไมบางประเทศพัฒนาการศึกษาได้ดี ยืนยัน
ว่าปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือเจตจ�ำนงทีม่ งุ่ มัน่ (Political will) จะปฏิรปู ของผูน้ ำ� ดังนัน้ การจะปฏิรปู การศึกษา
จึงจะต้องหาทางสร้าง/พัฒนาผูน้ ำ� ทีม่ ลี กั ษณะเป็นนักปฏิรปู ผูน้ ำ� ควรเป็นผูใ้ ฝ่การเรียนรู้ แสวงหาความรู/้
ทักษะใหม่ด้วย มีจิตส�ำนึก ความรับผิดชอบเพื่อส่วนรวม มีวิสัยทัศน์ เข้าใจปัญหา แนวโน้ม ทิศทาง
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสังคมของโลกที่พึ่งการใช้ความรู้/เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น และมีความรู้/
ทักษะด้านการบริหารจัดการในการปฏิรูปองค์กรและสังคมให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกแนว
ดังกล่าวได้อย่างดีพอ
		 แนวนโยบายการลงทุนการศึกษาที่ไทยใช้อยู่คือ การเน้นการแข่งขันกันแบบแพ้คัดออก เพื่อ
คัดคนที่มีความรู้ทักษะจ�ำนวนหนึ่งไปท�ำงานรับใช้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมอุตสาหกรรม แนวนโยบายนี้
ได้ ผ ลแบบท� ำ ให้ เ ศรษฐกิ จ โดยรวมเติ บ โตได้ ร ะดั บ หนึ่ ง แต่ ไ ม่ ส ามารถพั ฒ นาประชากรทั้ ง หมด
ให้มคี ณ
ุ ภาพ/ประสิทธิภาพสูงขึน้ และเศรษฐกิจทุกภาคส่วนให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างแท้จริง ระบบทุนนิยม
อุตสาหกรรมแบบสุดโต่ง แม้จะท�ำให้ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมเพิ่มขึ้นได้ แต่ก็จะได้
ผลประโยชน์เฉพาะคนส่วนน้อย สร้างปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ต�ำ่ สูง ความยากจน ความขัดแย้ง การท�ำลาย
สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมค่านิยมที่ดีทางสังคม และปัญหาอื่น ๆ ตามมามากมาย
ประชาชนและผู้น�ำไทยควรจะต้องตระหนักถึงข้อจ�ำกัดนี้ และเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน
ทางการศึกษาเป็นแบบใหม่ทเี่ น้นการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูข้ องคนทัง้ ประเทศในเชิงคุณภาพ
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม ช่วยให้ทุกคนหรือส่วนใหญ่สามารถที่จะมีความรู้ ทักษะในการพัฒนาตนเอง
เพื่อการมีงานและคุณภาพชีวิตที่ดีในระบบเศรษฐกิจที่ควรปฏิรูปให้เป็นแบบผสม ระหว่างทุนนิยม
กับระบบสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน รัฐสวัสดิการ ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่สมาชิกทุกคนหรือส่วนใหญ่
จะสามารถแข่งขันได้เป็นธรรม รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายทรัพย์สินและรายได้ เพื่อประโยชน์
ของประชาชนทั้งหมดอย่างทั่วถึงเป็นธรรม
เป้าหมายของแนวนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแนวทุนนิยมอุตสาหกรรมสุดโต่งที่เน้นเพิ่มการ
เจริญเติบโตของผลผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการ รวมทัง้ สินค้าและบริการหลายอย่างทีฟ่ มุ่ เฟือย
เกินความจ�ำเป็นหรือความพอเพียง เติบโตได้ระดับหนึ่ง เพราะการเอาเปรียบทรัพยากรกับธรรมชาติ
แรงงานและการใช้เทคโนโลยีชว่ ย การพัฒนาเศรษฐกิจแนวนีส้ ร้างความมัง่ คัง่ ทางวัตถุให้คนรวย คนชัน้ กลาง
(และคนทีเ่ ป็นหนีไ้ ด้) แบบระยะสัน้ ฉาบฉวย แต่มผี ลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยรวมทีไ่ ม่สมดุล
ไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ ความเหลื่อมล�้ำต�่ำสูง ความขัดแย้ง ปัญหาการท�ำลาย
สภาพแวดล้อม การบั่นทอนสุขภาพทั้งกายและใจ เช่น การเพิ่มความเครียด ความรู้สึกแปลกแยก
เบือ่ หน่าย เป็นทุกข์ ทีก่ ารศึกษาเองกลายเป็นเครือ่ งมือรับใช้ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมสุดโต่งนี้ แทนที่
จะเป็นเครื่องมือปลดปล่อยให้มนุษย์มีสติปัญญากว้างไกล ที่จะแสวงหาชีวิตและสังคมที่ดีขึ้นกว่าเดิม

บทที่ 7
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ดังนั้นเราควรจะเปลี่ยนเป้าหมายนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจเสียใหม่ หันมาเน้นการผลิตสินค้า
และบริการที่จ�ำเป็น เป็นประโยชน์อย่างค�ำนึงถึงการอนุรักษ์/ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เน้นการกระจายผล
การพั ฒ นาไปสู ่ ค นทั้ ง ประเทศที่ เ ป็ น ธรรม เน้ น ให้ ป ระชาชนส่ ว นใหญ่ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ความสุ ข
ความพอใจ ความสงบสันติสุข ความพอเพียง มากกว่านโยบายเพิ่มความมั่งคั่งทางวัตถุให้กับคนรวย
คนชั้นกลางส่วนน้อยและท�ำให้คนส่วนใหญ่ยากจน เป็นหนี้และเป็นทุกข์
นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแบบเน้นการเพิ่มการผลิตและการบริโภคสินค้า/บริการในปัจจุบัน
ยังท�ำให้พอ่ แม่ ผูป้ กครอง ครู นักเรียน นักศึกษา มีคา่ นิยมทีเ่ น้นความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจและการมีตำ� แหน่ง
ฐานะทางสังคม เป็นเป้าหมายใหญ่ทสี่ ดุ ในชีวติ ท�ำให้เกิดการแก่งแย่งแข่งขัน ความขัดแย้ง อาชญากรรม
ความเครียด ความทุกข์ยากเพิม่ ขึน้ ท�ำให้ประชาชนเป็นคนโกง คนเอารัดเอาเปรียบคนอืน่ ทีท่ ำ� ให้สงั คม
ที่พวกเขาเป็นสมาชิกอยู่มีปัญหาเพิ่มขึ้น แม้แต่คนที่แข่งขันชนะคนอื่น คนรวย คนมีอ�ำนาจ ชื่อเสียง
ประสบความส�ำเร็จในอาชีพการงานก็ต้องเผชิญกับปัญหาสภาพแวดล้อม สุขภาพกาย สุขภาพจิต
ด้วยเช่นกัน
แนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจจากทุนนิยมอุตสาหกรรมสุดโต่งที่เน้นการพึ่งพาการลงทุนและ
การค้ากับต่างชาติ แบบเพิม่ GDP โดยรวมไม่ใช่ทางเลือกเดียวทีม่ อี ยูใ่ นโลกนี้ เราสามารถใช้แนวนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจทางเลือกอื่น เช่น เศรษฐกิจแบบผสมระหว่างทุนนิยมที่มีการแข่งขันที่เป็นธรรม
กับระบบสหกรณ์ผผู้ ลิต ผูบ้ ริโภค วิสาหกิจชุมชน ผูผ้ ลิตขนาดย่อม รัฐสวัสดิการ เพือ่ มุง่ เศรษฐกิจระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมการค้าและการเกษตรมีความสมดุล มีการกระจายทรัพย์สนิ รายได้ทเี่ ป็นธรรม เน้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งหมดมากกว่าเรื่องความเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมและ
เน้นการพัฒนาสังคมที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีได้อย่างยั่งยืน
ไทยเป็นประเทศขนาดกลาง ค่อนข้างใหญ่ มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 21 ของโลก มีพื้นที่
ที่ท�ำการเกษตรได้ใหญ่เป็นอันดับที่ 18 ของโลก2 จากจ�ำนวนประเทศต่าง ๆ ราว 200 ประเทศ
ไทยมีภูมิปัญญาพื้นบ้าน ปรัชญาพุทธ และวัฒนธรรมความร่วมมือช่วยเหลือกันของชาวนาชาวสวน
ในหมูบ่ า้ นทีม่ ลี กั ษณะเอือ้ ประโยชน์ตอ่ ชุมชน ทีน่ า่ จะฟืน้ ฟูขน้ึ ใหม่ได้ ประเทศไทยมีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนา
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร การท่องเทีย่ ว สินค้าและบริการทีใ่ ช้ฝมี อื พัฒนาพลังงานทางเลือก
เกษตรทางเลือก สาธารณสุขทางเลือก เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม (เทคโนโลยีทเี่ หมาะกับแรงงาน ทรัพยากร
และสภาพสังคมในประเทศ) ได้ดีกว่าปัจจุบัน หากมีนโยบายและแนวทางที่เหมาะสม
นั่นก็คือ ไทยควรจะเลือกนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไปในแนวทางที่พึ่งพาตนเองในระดับ
ประเทศ พึ่งแรงงาน ทรัพยากรและตลาดภายในประเทศเป็นสัดส่วนสูงขึ้น และลดการพึ่งพาการค้า
(และการลงทุน) กับต่างประเทศ นั่นก็คือไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการที่จะเปลี่ยนนโยบาย
การพัฒนาประเทศแบบเป็นตัวของตัวเอง พึ่งพาตนเองเพิ่มขึ้น วางแผน ชี้น�ำขนาดของการลงทุน
และค้าขายกับต่างประเทศเท่าที่จ�ำเป็นและได้ประโยชน์หรือเสียเปรียบน้อยได้
2

wikipedia.org List of Country by Population, Land use Statistics by Country
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การจะใช้แนวนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ คนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงได้
ควรหมายถึงการปฏิรปู ระบบเศรษฐกิจให้เป็นแบบผสมระหว่างทุนนิยมทีม่ กี ารแข่งขันอย่างเป็นธรรม
โดยเฉพาะส�ำหรับผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม กับสังคมนิยมประชาธิปไตยแนวระบบนิเวศ
ทีเ่ น้นให้สหกรณ์ผผู้ ลิต ผูบ้ ริโภค วิสาหกิจชุมชน เป็นเจ้าของและผูด้ ำ� เนินการในกิจการต่าง ๆ ทัง้ ในสาขา
เกษตร อุตสาหกรรม การค้า การบริการ ฯลฯ ได้เพิ่มขึ้น เพื่อลดการได้เปรียบของทุนใหญ่และ
พ่อค้าคนกลาง ส่งเสริมให้เกิดการกระจายทรัพย์สนิ รายได้ การศึกษา การจ้างงาน ฯลฯ ทีท่ วั่ ถึงเป็นธรรม
ควบคู่ไปกับแนวนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแนวอนุรักษ์ระบบนิเวศ ที่เน้นการลดการท�ำลาย การเพิ่ม
การอนุรักษ์/ฟื้นฟูธรรมชาติสภาพแวดล้อม ท�ำให้คนไทยส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจสังคมมีความยั่งยืนขึ้น3
ความคิดของชนชั้นนําที่ชอบอ้างว่า เราเป็นประเทศเล็ก ยากจน ต้องพึ่งพาการลงทุนและการค้า
กับต่างประเทศเป็นด้านหลักเพือ่ มุง่ ทาํ ให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตก่อน ประเทศจะได้มรี ายได้ งบประมาณ
มากพอที่จะพัฒนาการศึกษา สังคม และวัฒนธรรม เป็นความคิดที่เข้าใจผิดและ/หรือถูกใช้เป็นข้ออ้าง
ในการที่จะมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ/ธุรกิจเพื่อประโยชน์ของชนชั้นน�ำมากกว่าที่จะเลือกนโยบายการพัฒนา
แนวทางเลือกอืน่ เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชนส่วนใหญ่ เป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทีแ่ ท้จริง
ควรจะเน้นที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนมากกว่าการเพิ่มการผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการ
โดยรวมของประเทศ การพัฒนาแนวนี้ความเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม ความมั่งคั่งจะไปตกอยู่
กับคนรวย คนชัน้ กลางมากกว่าคนส่วนใหญ่ และยังท�ำลายทรัพยากร สภาพแวดล้อม สร้างปัญหาสังคมต่าง ๆ
ตามมามากด้วย
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้ แนวนโยบายการพัฒนาการศึกษาก็ควร
เปลี่ยนแปลงไปเน้นการพัฒนาคุณภาพและคุณธรรมของคนทั้งประเทศ ควบคู่ไปกับความรู้ ทักษะ
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการผลิตสินค้าและบริการที่จ�ำเป็น/เป็นประโยชน์ นั่นก็คือ ควรพัฒนาทั้งความฉลาด
ทางปัญญา ทางอารมณ์ และทางจิตสาํ นึกเพือ่ สังคมอย่างเป็นระบบองค์รวม การพัฒนาการศึกษาแนวนี้
จะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแนวใหม่ทมี่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ส่วนรวม เป็นธรรม เป็นประชาธิปไตย
มีความหลากหลาย ประชาชนมีคุณภาพชีวิต มีสันติสุข ความพอใจ และยั่งยืนได้มากขึ้นด้วย
โครงสร้างและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแนวที่เน้นกระจายผลการพัฒนาอย่างเป็นธรรม
เน้นประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในระยะยาวมากกว่าผลประโยชน์ของคนรวยส่วนน้อยในระยะสั้น
จะสามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
เพื่อแบ่งปันกระจายความมั่งคั่งคนทั้งสังคมได้ดีกว่าโครงสร้าง และแนวนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมอุตสาหกรรมล้วน ๆ เพราะว่าในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล
ยิ่งจะให้ประโยชน์แก่คนรวย คนมีอ�ำนาจ และสร้างความเหลื่อมล�้ำต�่ำสูงและความขัดแย้งเพิ่มขึ้น
การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อกระจายทรัพย์สินและรายได้ให้เป็นธรรม แก้ปัญหา
ความยากจน นอกจากจะท�ำให้คนส่วนใหญ่มโี อกาสเข้าถึงการศึกษาได้เพิม่ ขึน้ ยังแก้ปญ
ั หาความเครียด
3

วิทยากร เชียงกูล เศรษฐกิจแนวระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บ้านพระอาทิตย์ 2554.
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เนื่องจากความล�ำบากเพราะความยากจน ซึ่งท�ำให้เด็กจากครอบครัวที่เคยยากจนมีโอกาสที่จะเรียน
ได้ดีขึ้นด้วย4

7.2 เปลีย่ นแปลงความรู/้ ความคิดอ่านของประชาชนไทยทีม่ องว่าการศึกษาคือการไปเข้า
สถานศึกษาเพื่อสอบให้ได้ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร ไปหางานได้ค่าตอบแทนสูงขึ้น
ให้เข้าใจใหม่วา่ การศึกษาคือกระบวนการเรียนด้วยตัวเราเอง (เป็นส่วนใหญ่) เพือ่ แก้ปญ
ั หา
และพัฒนาตัวเองของมนุษย์แต่ละคนอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต
โลกยุคดิจิทัลมีช่องทางให้คนรุ่นปัจจุบันมีโอกาสที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งผ่านเครือข่ายออนไลน์
และโลกท�ำงานจริงและสามารถออกไปสร้างงานด้วยตนเองได้เพิ่มขึ้น การเรียนในสถาบันการศึกษา
ควรจะต้องปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ แต่พื้นฐานส�ำคัญที่สุดของการเรียนรู้คือ การส่งเสริม
ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มีอุปนิสัย ค่านิยม ใฝ่การเรียนรู้ รักการอ่าน การค้นคว้า ฝึกการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
การพัฒนาการศึกษาส่วนทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ การพัฒนาความรู/้ ทักษะพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นและทีใ่ ช้งานได้
ในโลกยุคดิจทิ ลั ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาด (หรือทักษะ) ทางสังคม
เพือ่ เป็นพลเมืองทีม่ คี วามรู้ ทักษะ ในการใช้ชวี ติ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถแก้ปญ
ั หาและพัฒนาทัง้ ตนเอง
และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจติ ส�ำนึกรับผิดชอบ หรือกล่าวแบบสรุปให้เห็นภาพง่าย ๆ คือเพือ่ พัฒนา
ความเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ผมู้ คี ณ
ุ ลักษณะและความต้องการหลายด้าน ไม่ใช่แค่เพือ่ พัฒนามนุษย์เศรษฐกิจ
ไปแข่งขันกันท�ำงานหาเงินและแข่งกันบริโภคสินค้าและบริการเท่านั้น
การจัดการศึกษาที่จะพัฒนาประเทศได้จริงต้องเป็นการจัดการศึกษาในทุกสถาบันทั่วประเทศ
อย่างมีคณ
ุ ภาพใกล้เคียงกัน ประชาชนไม่วา่ จะอยูท่ ไี่ หน ฐานะอย่างไร มีสงั คมวัฒนธรรมอย่างไร สามารถ
เข้าถึงการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับได้สะดวก และผูเ้ รียนน�ำความรู/้ ทักษะ อุปนิสยั ใจคอ ฯลฯ ทีไ่ ด้ฝกึ ฝน
ใช้งานในโลกได้จริง ภาครัฐควรวางแผนให้ดวี า่ ควรจะมีสถาบันประเภทไหน ระดับไหน ผลิตคนประมาณ
สักเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมใกล้เคียงกับความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศในระยะต่าง ๆ
และต้องเข้าใจรากเหง้าของปัญหา หาทางแก้ไขปัญหาทีเ่ ด็กเยาวชนทีย่ ากจนด้อยโอกาสได้เรียนน้อย หรือต้อง
ออกกลางคัน ด้วยสาเหตุต่าง ๆ อย่างครบวงจรหรืออย่างเชื่อมโยงเป็นระบบองค์รวม
แม้การศึกษาอย่างเป็นทางการส่วนใหญ่จะจัดโดยรัฐ เพราะต้องใช้งบประมาณ ก�ำลังคนมาก
และรัฐคือผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินและงบประมาณหลักของประเทศ แต่ในสภาพที่รัฐไทยยังเป็นรัฐของ
ชนชัน้ น�ำส่วนน้อย ประชาชนไทยไม่ควรนัง่ รอรัฐบาลให้เป็นผูล้ งมือจัดการศึกษาให้เท่านัน้ ทัง้ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ตลอดจนตัวนักเรียน นักศึกษา ประชาชนแต่ละคนสามารถเรียกร้องผลักดันการปฏิรปู
การศึกษาในระดับต่าง ๆ ทั้งที่บ้าน ชุมชน สถานศึกษาต่าง ๆ เท่าที่จะท�ำได้ รวมทั้งผลักดันเรียกร้อง
ให้รัฐบาลกลางกระจายอ�ำนาจการบริหารจัดการ งบประมาณ ความรับผิดชอบ การที่ส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาโดยตรงเพิ่มขึ้น เพื่อจุดประกายและเป็นตัวอย่างในการผลักดันการปฏิรูปการศึกษา
ในแนวราบที่ประชาชนมีส่วนก�ำหนดเพิ่มขึ้นให้ขยายวงกว้างต่อไป
4
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สภาวะการศึกษาไทย 2561/2562
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ในฮ่องกง พ่อแม่ผู้ปกครองตื่นตัวอยากให้ลูกได้รับการศึกษาและมีงานที่ดีท�ำ  มีบทบาทที่ส�ำคัญ
ในการผลักดันให้รัฐบาลฮ่องกงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาที่มีความรู้ ทักษะสูง และมีอ�ำนาจเต็ม
ท�ำงานเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาอย่างได้ผล ในประเทศรายได้สูงส่วนใหญ่ ท้องถิ่นที่มีภาคประชาชน
เข้มแข็งมีบทบาทส�ำคัญในการจัดการศึกษาเอง บางประเทศ เช่น อังกฤษ สหรัฐฯ ประชาชนสามารถ
รวมกลุ่มกันเพื่อยื่นของบสนับสนุนจัดตั้งโรงเรียนแบบ Chartered School, Independent School
ที่รับงบประมาณจากรัฐแต่บริหารด้วยภาคประชาชนได้อย่างคล่องตัวคล้ายสถาบันการศึกษาเอกชน
แต่ไม่หาก�ำไร ประชาชนในประเทศอื่น ๆ ประชาชนรวมกลุ่มกันขอมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
ท�ำกิจกรรมการศึกษารูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย
		 การปฏิรูปการศึกษา ควรมีเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวมคือ ทั้งด้านวิชาการ
วิชาชีพ ความรู้และทักษะที่ใช้งานได้ในโลกยุคใหม่ และการสร้างพลเมืองที่มีความฉลาดทางอารมณ์
และทางสังคม มีวุฒิภาวะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ที่จะช่วยกันท�ำงาน
ช่วยกันแก้ปัญหาและแบ่งปันกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม สันติสุข มากกว่าการเน้นการแข่งขัน
ของปัจเจกชนแบบตัวใครตัวมัน การศึกษาในโลกยุคทุนนิยมอุตสาหกรรมมักมุง่ สร้างคนเก่งมีความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่มักจะมีแนวโน้มเห็นแก่ตัวมากกว่ามีจิตส�ำนึกเพื่อส่วนรวม การสร้างให้
ประชาชนคิดในเชิงแข่งขันแบบตัวใครตัวมันมากกว่าจะร่วมมือ เอื้ออาทรต่อกัน ท�ำให้ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศพัฒนาไปอย่างไม่สมดุล ไม่เป็นธรรม สร้างความเหลือ่ มล�ำ้ ต�ำ่ สูง ความขัดแย้ง และปัญหาอืน่ ๆ
มากมาย
ในยุคที่ประชากรผลิตและบริโภคเพิ่มขึ้น ทรัพยากรสภาพแวดล้อมถูกท�ำลายเหลือน้อยลง
และเกิดความขาดแคลน เกิดมลภาวะเพิม่ ขึน้ หลักการ/เป้าหมายในการจัดการศึกษาของไทยไม่ควรจะเน้น
แต่พฒ
ั นาความเก่งด้านเทคนิคเพือ่ สร้างความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก หากควรมุง่ สร้างให้ประชาชน
เป็นพลเมืองที่มีอุปนิสัย ทัศนคติ ค่านิยม ความรู้ ทักษะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตและสังคม
และมีจิตส�ำนึกเพื่อสังคมควบคู่กันไปด้วย เราจึงจะได้พลเมืองที่มีคุณภาพและรับผิดชอบไปช่วยกัน
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเพื่อประชาชนทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่วนรวม
เป็นธรรม และเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

7.3 สร้างภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม (Civil Society) ให้เข้มแข็ง ส่งเสริมประชาชน
ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งสิทธิและหน้าทีพ่ ลเมืองเพิม่ ขึน้ รูจ้ กั รวมกลุม่ กัน เป็นสมาคม
อาชีพ สหภาพแรงงาน สหกรณ์ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือกันและกัน

เปลี่ยนความคิด พฤติกรรมของประชาชนที่ต่างคนต่างอยู่แบบคาดหวังเรียกร้องจากรัฐบาลและ
นักการเมืองแบบระบบอุปถัมภ์นิยม ให้ตระหนักว่าประชาชนในฐานะพลเมือง (ผู้เข้ามาอยู่ร่วมกัน
ในสังคมนั้น) เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติและสมบัติของส่วนรวมของประเทศ (เช่น คลื่นวิทยุ
คลืน่ โทรศัพท์) ร่วมกัน และในฐานะทีม่ หี น้าทีเ่ ป็นผูจ้ า่ ยภาษีทงั้ ทางตรงและทางอ้อมให้รฐั บาล (ทัง้ นักการเมือง
และข้าราชการ) ไปท�ำกิจกรรมบริหารประเทศ ประชาชนทุกคนจึงมีสทิ ธิทจี่ ะจัดตัง้ องค์กรภาคประชาชน
เช่น สมาคมอาชีพ สหภาพแรงงาน สหกรณ์กลุ่มองค์กรต่าง ๆ มีสิทธิเรียกร้องผลักดันให้ภาครัฐ
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ต้องกระจายอ�ำนาจ งบประมาณ ความรับผิดชอบไปสูท่ อ้ งถิน่ อย่างทัว่ ถึง เป็นธรรมเพิม่ ขึน้ ประชาชน
พลเมืองมีสิทธิเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท�ำงานของทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น
ให้ต้องบริหารประเทศและชุมชน ทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุข และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคมต่าง ๆ อย่างโปร่งใส ซื่อตรง มีประสิทธิภาพ ให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม
การจะพัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็งและรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ประชาชนส่วนที่มีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องนี้ ควรช่วยกันจัดตั้งองค์กร สื่อสาร เผยแพร่ความรู้ ความตระหนัก เรื่องสิทธิและหน้าที่
ความรับผิดชอบของพลเมือง อุปนิสยั ความคิด ค่านิยมทีส่ ร้างสรรค์และเป็นประชาธิปไตย ไปในทุกทาง
เท่าทีจ่ ะท�ำได้ การเผยแพร่ความรู้ ความตระหนักเรือ่ งสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคทางโอกาส ในแนวเสรี
ประชาธิปไตยนีค้ วรท�ำในทุกระดับ ทุกองค์กร ทุกสถานที่ ทัง้ ในครอบครัว สถาบันการศึกษา คนทีท่ ำ� งาน
สือ่ มวลชน องค์กรและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ประชาชนทีต่ นื่ รูท้ งั้ หลายควรร่วมมือกันผลักดันการปฏิรปู
การศึกษา การปฏิรปู สือ่ ทัง้ สือ่ มวลชน และสือ่ ทางสังคม การจัดตัง้ องค์กรภาคประชาชน ทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
ต่อการเสริมสร้างพัฒนาอุปนิสยั และความคิด ค่านิยมส�ำหรับพลเมืองผูร้ บั ผิดชอบ สร้างภาคประชาชน
หรือภาคสังคมประชาให้เป็นพลังทางการเมือง/สังคมทีส่ ำ� คัญ ในการช่วยกันผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหา
และปฏิรูปทางเศรษฐกิจการเมืองในแนวทางเพื่อประโยชน์คนส่วนใหญ่
ประสบการณ์ของประเทศสวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และประเทศอืน่   ๆ พบว่าการทีป่ ระชาชน
มีจิตส�ำนึกแบบพลเมืองที่รับผิดชอบ มีค่านิยมแบบประชาธิปไตยและช่วยเหลือร่วมมือกันแบบสังคม
ประชาหรือชุมชนเข้มแข็ง เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยให้ประเทศเหล่านี้พัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม รวมทั้งการศึกษาให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขความพอใจ
		 การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาภาคประชาชนให้เข้มแข็ง เป็นพลเมืองผู้รับผิดชอบ ควรจะ
เริม่ จากการทีผ่ ทู้ มี่ คี วามรู/้ ความตืน่ ตัวมากพอทีจ่ ะให้การศึกษาคนอืน่ ต่อได้ ช่วยเด็ก/เยาวชน ประชาชน
ทัว่ ไปได้เรียนรูต้ นเอง มีความรูแ้ ละแรงจูงใจทีจ่ ะดูแลสุขภาพตัวเองทัง้ สุขภาพกายและสุขภาพใจให้ดขี นึ้
รู้จักศักยภาพของตนเองและเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักการดูแลและใช้ชีวิต
อย่ า งมี ค วามสุ ข และประสบความส� ำ เร็ จ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งธรรมชาติ ข องโลกและ
มนุษยชาติมากขึ้น รู้จักป้องกันตนเองให้ไม่ได้รับภัยอันตรายจากความโง่เขลา กลัวแบบไร้เหตุผลหรือ
เชื่อโชคลางที่ไร้ประโยชน์ลดลง ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้เท่าทันพวกนักขายของ (รวมทั้งนักการเมือง)
ที่เก่งในทางหลอกล่อให้เราซื้อสินค้าบริการต่าง ๆ
นัน่ ก็คอื ต้องส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีแนวคิดแบบเสรีประชาธิปไตย สนับสนุนเรือ่ งสิทธิ
เสรีภาพความเสมอภาคทางโอกาสหรือความเป็นธรรมส�ำหรับพลเมืองทุกคน มากกว่าแนวคิดจารีตนิยม
ที่มุ่งรักษาสถานภาพเดิม ที่คนกลุ่มต่าง ๆ มีฐานะลดหลั่นกันเป็นชั้น  ๆ เพราะในโลกสมัยใหม่ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีทั้งการแข่งขันและการร่วมมือ ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ
มีแนวคิดแบบเสรีประชาธิปไตย พวกเขาจะเข้าใจปัญหาและเห็นทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ
ได้เจริญก้าวหน้าแข่งขันกับประเทศอืน่ ได้มากกว่าประเทศทีช่ นชัน้ น�ำและคนส่วนใหญ่มแี นวคิดแบบจารีตนิยม
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7.4 ส่งเสริม พัฒนาแนวคิดอุดมการณ์ เป้าหมายในการจัดการศึกษา และการเรียนรู้
ของประชาชนจากสือ่ และสภาพแวดล้อมการเรียนรูต้ า่ ง ๆ ให้เป็นแบบเสรีประชาธิปไตย
ที่ก้าวหน้า (Progressive Liberals)5 และการพัฒนาด้านคุณค่า อุปนิสัย ลักษณะ
เพื่อสร้างพลเมืองที่รับผิดชอบ

การศึกษาไม่ใช่แค่เรื่องการฝึกอบรมให้เด็กเยาวชนมีความรู้/ทักษะไปหางานท�ำได้เมื่อเรียนจบ
เท่านัน้ แต่หมายถึงกระบวนการเรียนรูแ้ บบต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ชีวติ ของคนทุกคนทุกช่วงวัยแบบรอบด้าน คือ
ทั้งเรื่องความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ประสบการณ์ ความฉลาดทั้งทางปัญญา ทางอารมณ์และทางสังคม
ทักษะทางการสือ่ สาร การรูจ้ กั ชืน่ ชมกับความงามของศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ ฯลฯ เข้าใจหลักความจริง
ของวิ ท ยาศาสตร์ ธ รรมชาติ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ สั ง คม รั ก การอ่ า น ใฝ่ ก ารเรี ย นรู ้ คิ ด วิ เ คราะห์ เ ป็ น
ท�ำกิจกรรมที่มีความหมาย และพัฒนาความรู้สึกว่าชีวิตมีเป้าหมายและความหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า
ตัวเราเอง (Spirituality)
		 การศึกษาทีด่ คี วรจะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั เพือ่ น ๆ ร่วมมือกันท�ำงาน
และสร้างสรรค์เพื่อสังคมส่วนรวม ผู้เรียนมีทักษะการใช้ชีวิตและความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น เรียนรู้
ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ความพอใจ เป็นคนเก่ง และเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบในสังคม ซึ่งเป็น
คุณสมบัตดิ า้ นบวกของมนุษย์ทเี่ ป็นประโยชน์ทงั้ ต่อตัวเองและสังคมอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนมากกว่าความเก่ง
ทางด้านเทคนิคล้วน ๆ
		 การปฏิรปู การศึกษาจะต้องมองให้กว้างถึงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรูข้ องประชาชนทุกคน
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ไม่ใช่แค่การสอนเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ในสถาบันการศึกษา การจะบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวได้ตอ้ งท�ำให้โรงเรียน ทีท่ ำ� งาน ชุมชนและประเทศเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึง่ หมายถึง
การส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในองค์กรและวัฒนธรรมการท�ำงานขององค์กรสนใจและมีเป้าหมายที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ อย่างต่อเนื่อง สมาชิกในองค์กรรู้จักข้อบกพร่อง/ข้อจ�ำกัดและจุดแข็งของตนเองและ
ขององค์กร พยายามเรียนรู้ใหม่ให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและอย่างพลิกโฉมเพื่อ
ปรับปรุงทัง้ ตัวเองและองค์กรให้ใช้ชวี ติ และท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุข ความพอใจเพิม่ ขึน้
ทุกองค์กรและสังคมโดยรวมสนับสนุนพัฒนาผูเ้ รียนทัง้ 3 ด้าน คือ 1) ในด้านความเก่ง (การมีความรู้
ทักษะทีเ่ ป็นประโยชน์) 2) ความสุขความพอใจ 3) ความเป็นคนดีเพือ่ ส่วนรวม ซึง่ ในทางหลักจิตวิทยาแล้ว
มองว่าคนที่เรียนได้อย่างมีความสุข ความพอใจ มีโอกาสจะเรียนได้เก่ง และเป็นคนดีได้มากกว่าคนที่
ไม่มคี วามสุข ความพอใจ ดังนัน้ จึงควรเน้นการส่งเสริมด้านความสุขความพอใจก่อน และจะได้อกี 2 ด้าน
ตามมา

5

Progressive Liberal เสรีประชาธิปไตยแนวก้าวหน้า Liberalism เสรีประชาธิปไตย/เสรีนิยม เชื่อในเรื่องเสรีภาพของปัจเจกชน
ในเรื่องความเชื่อทางการเมือง การสมาคม การเขียน/ตีพิมพ์ ศาสนา และในทางการประกอบอาชีพและท�ำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
Progressive แนวก้าวหน้า เชื่อในเรื่องความเป็นธรรม สิทธิและความเสมอภาคทางโอกาสของพลเมืองทุกคน การเปลี่ยนแปลงไปสู่
สังคมที่เจริญก้าวหน้าขึ้นส�ำหรับพลเมือง

บทที่ 7
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ทีก่ ารพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมไทย ยังคงติดกับปัญหาต่าง ๆ ส่วนหนึง่ เพราะทัง้ ชนชัน้ น�ำ
และคนไทยส่วนใหญ่ติดกับแนวความคิด ทัศนคติ ค่านิยมแบบจารีตนิยม (Conservative)6 มากเกินไป
การจะปฏิรูปการศึกษาที่จะน�ำไปสู่การปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมได้จึงควรเน้นที่ปรัชญา เป้าหมายแบบเสรี
ประชาธิปไตยแนวก้าวหน้า (Progressive Liberal)
การปฏิรปู การจัดการศึกษาไทยให้มปี รัชญา/เป้าหมาย แบบเสรีประชาธิปไตยแนวก้าวหน้าได้
จะต้องรวมทั้งฝึกอบรมครูอาจารย์ให้เข้าใจและตระหนักเรื่องการเคารพสิทธิของผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ
		 1) ให้ผเู้ รียนรับรูด้ ว้ ยการใช้ความคิดเชิงเหตุผลของผูเ้ รียนเอง ไม่ใช่การบอกเล่าและการปลูกฝัง
ลัทธิความคิดความเชื่อแบบใดแบบหนึ่งตามความคิดความเชื่อของชนชั้นน�ำและผู้สอนเพียงแบบเดียว
ซึง่ บ่อยครัง้ เป็นความคิดความเชือ่ แบบจารีตนิยม อ�ำนาจนิยม อาวุโสนิยม ฯลฯ ทีม่ าจากความเชือ่ ศรัทธา
มากกว่าเหตุผลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ครูอาจารย์ไทยมีแนวโน้มที่จะสอนแบบให้ลูกศิษย์ต้องเชื่อ
ตามต�ำราและค�ำสอนของตนเองอยูม่ าก การสอนแบบนีเ้ ป็น Indoctrination-การปลูกฝังลัทธิความเชือ่
ไม่ใช่ Education-การช่วยให้คนพัฒนาความฉลาดเป็นตัวของตัวเอง
		 2) เคารพการพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองของผู้เรียน ถือว่าผู้เรียนเป็นมนุษย์ผู้รับผิดชอบ
ในการกระท�ำและการตัดสินใจของเขาเอง การศึกษาไม่ใช่การป้อนข้อมูลให้ผู้เรียนต้องท่องจ�ำสอบ
ตามต�ำรา และตามแนวคิดความเชื่อของครูอาจารย์ทางเดียว ครูเป็นเพียงผู้ช้ีแนะให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ศักยภาพในการเรียนรู้ของเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีความรู้ มีความเข้าใจ
ในตัวเอง รู้จักคิด วิเคราะห์เป็น รู้วิธีที่จะเรียนรู้ต่อ เช่น หาข้อมูล ตีความข้อมูล เพื่อจะแสวงหาค�ำตอบ
ที่ดีที่สุด เป็นประโยชน์ที่สุด ส�ำหรับตนเอง ชุมชนและสังคม ค�ำถามบางหัวข้ออาจจะมีค�ำตอบมากกว่า
หนึ่งข้อ คือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือสถานการณ์เฉพาะแบบใดแบบหนึ่ง
นอกจากประชาชนจะต้องช่วยกันผลักดันการปฏิรูปการศึกษาในระบบโรงเรียนที่บริหารจัดการ
โดยสถาบันการศึกษาของทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมแล้ว เรายังจะต้องปฏิรูปการเรียนรู้ของ
ประชาชนทัง้ ประเทศในความหมายกว้าง คือต้องรวมถึงเรือ่ งการปฏิรปู วิธเี ลีย้ งดูเด็ก ปฏิรปู การสือ่ สาร
มวลชน การกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) โดยชุมชนและกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ สร้างความรู้
และทักษะอุปนิสัยและค่านิยมที่ดีและเหมาะสมกับการอยู่ร่วมกันของพลเมืองผู้รับผิดชอบในโลก
สมัยใหม่ด้วย นอกจากเรื่องความรู้/ทักษะที่ใช้งานได้ ที่สถาบันการศึกษามีหน้าที่จะต้องอ�ำนวยการ
ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เรียนรูอ้ ย่างทัว่ ถึง มีคณ
ุ ภาพแล้ว พลเมืองทีต่ นื่ ตัวมีความรู้ ความรับผิดชอบ
ทั้งสังคมควรจะช่วยกันหาทางกล่อมเกลาทางสังคมให้เด็กเยาวชนให้เรียนรู้จักเรื่องคุณค่า อุปนิสัย
คุณลักษณะของพลเมืองที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศด้วย
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Conservative จารีตนิยม อนุรักษ์นิยม ทัศนะทางการเมืองที่ต้องการจะรักษาสิ่งต่าง ๆ ที่ด�ำรง (Establishment) อยู่ไว้เช่นเดิม
ด้วยความเชือ่ ว่านัน่ เป็นสิง่ ทีด่ ใี นตัวมันเอง มัน่ คงปลอดภัย คุน้ เคยไว้วางใจ และรักใคร่ คัดค้านทางเลือกแบบอืน่ เช่น เสรีนยิ ม สังคมนิยม
การเปลี่ยนแปลงแบบถึงรากถึงโคน (Radicalism)
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สภาวะการศึกษาไทย 2561/2562
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล

		 ความส�ำคัญของการพัฒนาด้านคุณค่า อุปนิสยั คุณลักษณะ ของความเป็นพลเมืองทีด่ ี รับผิดชอบ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะสมัยใหม่
การศึกษามักจะเน้นเรือ่ งการท�ำให้คนมีความรูแ้ ละทักษะในการประกอบอาชีพแม้จะมีการกล่าวถึง
เป้าหมายด้านพัฒนาคุณค่า อุปนิสยั คุณลักษณะของพลเมืองดีอยูบ่ า้ ง แต่มกั จะกล่าวถึงอย่างกว้าง ๆ ลอย ๆ
และในทางปฏิบัติมักจะละเลย เนื่องจากการสอบแข่งขันเน้นเรื่องความรู้ทักษะเท่านั้น
เรื่องการสร้างคุณค่า อุปนิสัย คุณลักษณะของพลเมือง เป็นเรื่องที่นักสังคมวิทยาใช้ค�ำรวม ๆ
ว่า การกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) ที่ทั้งครอบครัว โรงเรียน องค์กรต่าง ๆ ในชุมชนและ
ประเทศจะต้องช่วยกันท�ำตัวให้เป็นแบบอย่าง และสร้างวัฒนธรรมที่เอื้ออ�ำนวยให้เกิดการพัฒนา
ในเรื่องเหล่านี้ ซึง่ เป็นเรือ่ งที่ต้องท�ำกันทั้งสังคมอย่างกว้างขวางรอบด้านมากกว่าโครงการแยกส่วน เช่น
การออกนโยบายก�ำหนดให้นักเรียนท่องจ�ำค่านิยมที่ดีงามในทักษะของรัฐบาลเท่านั้น การสร้างค่านิยม
รวมทั้งคุณค่า อุปนิสัย คุณลักษณะที่ดี ผู้ใหญ่ทั้งผู้น�ำ  พ่อแม่ผู้ปกครองต้องท�ำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี
และต้องอธิบายด้วยเหตุผลให้คนเข้าใจและยอมรับว่าค่านิยมที่ดีสำ� หรับส่วนรวมนั้นจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาทั้งตัวเองและชุมชน ที่รู้จักการช่วยเหลือร่วมมือกันอย่างไร
		 คุณค่า อุปนิสัย คุณลักษณ์ของประชาชน ที่ดีส�ำหรับส่วนรวมกล่าวโดยกว้าง ๆ คือ เป็นคนรัก
การเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง ขยัน มีวนิ ยั มีความฉลาดทางอารมณ์ รูจ้ กั ตนเอง และผูอ้ นื่ สือ่ สารสัมพันธ์
กับผู้อื่นได้ดีมีความเข้าใจ เห็นใจ เมตตา เอื้ออาทรต่อผู้อื่น มีจิตส�ำนึกเพื่อส่วนรวม ฯลฯ และอาจจะ
อธิบายในรายละเอียดให้เป็นรูปธรรมขึ้น อย่างน้อย 7 ข้อ คือ
		 1) เป็นคนที่รักการอ่าน การใฝ่การเรียนรู้ คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล อย่างมีหลักวิชาการ
(มีขอ้ มูลหลักฐานพิสจู น์ได้) และค�ำนึงถึงประโยชน์ตอ่ คนส่วนใหญ่ ตระหนักเรือ่ งสิทธิ บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง เคารพในตัวเองและผู้อื่น เคารพหลักความเป็นธรรมและประโยชน์
ร่วมกันของกลุ่ม ชุมชนและประเทศ รวมทั้งเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติสภาพแวดล้อม
(เสรีประชาธิปไตยที่ก้าวหน้า)
		2) มีวุฒิภาวะ มีสุนทรียภาพในการชื่นชมความงามศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ มีจินตนาการ
ความคิดสร้างสรรค์ คิดในแนวบวกอย่างสมจริง มีทศั นคติทดี่ ตี อ่ เพือ่ นมนุษย์ มีความเคารพซึง่ กันและกัน
รวมทั้งเคารพความแตกต่างหลากหลายทางความเชื่อ วัฒนธรรม มีความรู้ความสามารถที่จะวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ปัญหาของส่วนรวมได้ในฐานะสมาชิกที่รับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถที่จะท�ำงาน
ร่วมกับผูอ้ นื่ เพือ่ ประสิทธิภาพและเป้าหมายขององค์กรและชุมชน และมีความสามัคคีกนั เพือ่ ประโยชน์
ของส่วนรวมทั้งหมด ไม่ใช่สามัคคีกันเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
		 3) เข้าใจความจ�ำเป็นและประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันเป็นพลเมืองของชุมชนและประเทศ
เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกคนในระยะยาว มีความรักชาติในความหมายของการเห็นแก่ประโยชน์
ชุมชนหรือประโยชน์ระยะยาวของส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ระยะสั้นส่วนตน ไม่ใช่ “การรักชาติ”
แบบคับแคบ เช่น หลงชาติ ดูถูกเผ่าพันธุ์อื่น วัฒนธรรมอื่น
			4) เคารพกฎหมายและด�ำเนินชีวติ ในกรอบของกฎหมายทีม่ เี หตุผลและเป็นธรรม มุง่ แก้ปญ
ั หา
ความขัดแย้งใด ๆ ด้วยหลักเหตุผลและสันติวิธี ถ้าเห็นว่ากฎหมายฉบับใดยังไม่เป็นธรรม ต้องหาทาง
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เสนอแนะผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายฉบับนั้น ๆ ให้เป็นธรรมขึ้น ไม่ใช่เลี่ยงหรือท�ำผิดกฎหมาย
โดยใช้ข้ออ้างว่า เพราะกฎหมายไม่เป็นธรรมส�ำหรับพวกตน
		 5) มีจิตใจเปิดกว้าง ยอมรับในเรื่องสิทธิพลเมือง สิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก สิทธิ
ชนกลุม่ น้อยฯลฯ หลักการเรือ่ งสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ (ความเป็นพีน่ อ้ งกัน) ยอมรับว่า
สิง่ ต่าง ๆ เปลีย่ นแปลงพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์ตอ่ ทุกคนในระยะยาวได้ ไม่จำ� เป็นต้องยึดติด
สถานภาพเดิมและผลประโยชน์ระยะสั้นของตน ทุกอย่างมีทั้งด้านบวกและลบ ที่จะต้องวิเคราะห์
อย่างรอบด้านและส่งเสริมทางด้านบวก พยายามปรับปรุงแก้ไขด้านลบ พร้อมที่จะปรับตัวรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและพยายามผลักดันให้เป็นการเปลี่ยนแปลง (ทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม ฯลฯ) ไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมในระยะยาว
		6) สามารถคิดในลักษณะวิพากษ์วจิ ารณ์และสร้างสรรค์ มองเห็นทัง้ ข้อดีและข้อเสียของเรือ่ งต่าง ๆ
อย่างจ�ำแนกตามความเป็นจริง อย่างมีใจเป็นธรรม ไม่มอี คติ ไม่คดิ แบบ 2 ขัว้ สุดโต่งอย่างแคบ ๆ โดยใช้
อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล ต้องพยายามฝึกเรื่องการคิดให้รอบด้านอย่างเป็นระบบองค์รวม
คือ มองเห็นความสัมพันธ์เชือ่ มโยงของสิง่ ต่าง ๆ เรือ่ งต่าง ๆ อย่างเห็นภาพใหญ่วา่ ทัง้ สังคมต้องแก้ปญ
ั หา
ร่วมกัน ประชาชนทัง้ ประเทศต้องได้รบั ผลจากการพัฒนาอย่างเป็นธรรมไปพร้อม ๆ กัน มีความรับผิดชอบ
ผูกพันกับสิ่งที่เราได้ตัดสินใจกระท�ำลงไป และสามารถอธิบายความชอบธรรมอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้
(Accountability)
		7) มีจติ ใจแบบเข้าใจ เห็นใจ เมตตา กรุณา มุทติ า เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ เพือ่ นร่วมประเทศ เพือ่ นร่วมโลก
รูจ้ กั คิดแบบใจเขามาใส่ใจเรา มีความยุตธิ รรม มีความสามารถทีจ่ ะเข้าใจยอมรับ และอดทนต่อความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรม และความเชือ่ ทางศาสนาและการเมือง ไม่มอี คติตอ่ ผูท้ มี่ คี วามแตกต่างจากตน
เช่น การนับถือศาสนาอื่นหรือเชื้อชาติอื่น หรือมีทัศนะทางการเมืองที่แตกต่าง เป็นต้น
		8) มีความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาด (หรือทักษะ) ทางสังคม มีแรงจูงใจ ใฝ่รู้ใฝ่เห็น
ความขยันหมัน่ เพียร มีวนิ ยั ในตัวเอง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองให้สามารถรอคอยแนว
“อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” ได้ โดยไม่รีบตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่น การมองโลกในแง่บวกอย่างสมจริง
มีความมุมานะ ความไม่ย่อท้อ ความยืดหยุ่นในการที่จะฟื้นตัวขึ้นใหม่ได้หลังจากผ่านสถานการณ์
ทีย่ ากล�ำบาก มีความส�ำนึกรับผิดชอบทางจริยธรรม (ต่อเรือ่ งชัว่ ดี) เข้าใจตนเองและคนอืน่ ๆ สือ่ สารเข้ากับ
คนอื่นได้ดี มีจิตส�ำนึกเพื่อสังคม เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ ฯลฯ7
		หากเราช่วยกันส่งเสริมพัฒนาให้คนไทยส่วนใหญ่มีอุปนิสัยและค่านิยมที่ดี 8 ข้อข้างต้น
จะช่วยให้ประชาชนไทยเป็นผูท้ มี่ วี ฒ
ุ ภิ าวะ มีความฉลาดทีจ่ ะรูจ้ กั หาวิธที จี่ ะตอบสนองความต้องการ
ของตนเองได้ดีขึ้น ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างสันติวิธีและสร้างรู้จักสร้างความ
สัมพันธ์ทดี่ กี บั คนในชุมชน ช่วยกันท�ำให้เกิดการปฏิรปู ทางเศรษฐกิจสังคมให้เป็นธรรม และประเทศ
ได้พัฒนาเจริญงอกงาม ประชาชนมีชีวิตที่มีความสุข ความพอใจ ความสงบ สันติเพิ่มขึ้น
7

หนังสือที่กล่าวถึงการสร้างอุปนิสัยที่เหมาะแก่การเรียนรู้ และเพื่อประสบความส�ำเร็จไว้อย่างน่าสนใจเล่มหนึ่งคือ Tough, Paul
How Children Succeed ฉบับแปลภาษาไทย แปลโดย ดลพร รุจริ วงศ์ เลีย้ งให้รงุ่ How Children Succeed พิมพ์โดย สสค. ร่วมกับ
Openworlds 2557
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บทที่ 8

สรุป/ภาพรวมการปฏิรูปการศึกษาไทยที่ควรเป็น
บทนี้จะสรุปทิศทางใหญ่ในการปฏิรูปการศึกษาแบบภาพรวม ทั้งในเรื่องการปฏิรูประบบ
การบริ ห ารจั ดการศึก ษาในเรื่องส�ำคัญ ๆ การปฏิ รู ปกระบวนการเรี ย นรู ้ การวิ จัย และเผยแพร่
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการมองเป้าหมายการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
อย่างสมบูรณ์มากกว่าเพือ่ การพัฒนามนุษย์ เศรษฐกิจ และเสนอแนวทางทีน่ กั จิตวิทยาค้นพบว่านักเรียน/
ประชาชนที่มีความสุข ความพอใจ จะพัฒนาเป็นคนเก่งและคนดีได้มากขึ้น

8.1 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล

		 การจะสร้างพลเมืองทีม่ คี วามคิดอ่าน อุปนิสยั ใจคอ ทักษะ และความรู/้ ทักษะแบบใหม่ทจี่ ะใช้งาน
ในโลกยุคใหม่ได้ดี ควรท�ำใน 3 เรื่องใหญ่ คือ 1) ปฏิรูปผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครู อาจารย์
2) ปฏิรูปโครงสร้างระบบการบริหารจัดการ 3) ปฏิรูปหลักสูตร วิธีการเรียน การสอน การวัดผล
ครูอาจารย์คอื ผูม้ บี ทบาทส�ำคัญทีส่ ดุ ในกระบวนการจัดการศึกษาจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องปฏิรปู ครู อาจารย์
ให้มีความรู้ ทักษะ คุณสมบัติ แบบใหม่ เช่น ใฝ่รู้ รักการอ่าน คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็น พวกเขา
จึงจะสามารถสอนแบบใหม่และเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์ได้
การปฏิรปู โครงสร้างการบริหารจัดการ กล่าวโดยสรุปคือ กระจายอ�ำนาจ งบประมาณ ความรับผิดชอบ
ไปที่ท้องถิ่น เขตการศึกษา สถานศึกษาโดยตรงเพิ่มขึ้น โดยทยอยอย่างมีจังหวะขั้นตอนส�ำหรับท้องถิ่น
และสถาบันการศึกษาทีม่ คี วามพร้อม เพือ่ ท�ำให้เกิดการบริหารทีค่ ล่องตัว ยืดหยุน่ มีประสิทธิภาพสูงกว่า
การบริหารแบบรวมศูนย์อ�ำนาจไว้ที่ส่วนกลาง และสั่งการไปตามล�ำดับชั้น และที่ส�ำคัญคือการปฏิรูป
การบริหารบุคคล ให้ครูอาจารย์ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างเป็นอิสระ ประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น
และได้ผลตอบแทนตามผลงานเพิม่ ขึน้ ล�ำดับแรกคือ ปฏิรปู อาจารย์ทสี่ อนคณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์
ผู้มีหน้าที่ส�ำคัญในการฝึกหัดครูรุ่นใหม่
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนก็ควรปฏิรูปใหม่ เปลี่ยนจากการสอนแบบบรรยายให้
นักเรียนจ�ำประมวลความรูไ้ ปสอบ เป็นการเรียนรูแ้ บบสัมมนา ทดลอง ท�ำโครงการ ท�ำวิจยั ท�ำความเข้าใจ
ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา ที่ผู้เรียนจะต้องอ่าน ค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น ครูเปลี่ยนจาก
ผูบ้ รรยายเป็นโค้ช เป็นผูเ้ อือ้ อ�ำนวยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทีผ่ เู้ รียนต้องฝึกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประยุกต์ใช้เป็น ฝึกภาคปฏิบัติ วิจัย ท�ำโครงการแก้ปัญหา การฝึกท�ำงานเป็นทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากกันและกัน ซึ่งคือกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการนั่งฟังค�ำบรรยายเพื่อจ�ำไปสอบ
		 การประเมินผล ควรต้องเปลีย่ นตามให้สอดคล้องกับหลักสูตร และวิธกี ารสอนการเรียนแบบฝึกให้
คนคิดวิเคราะห์ อภิปราย ลงมือปฏิบัติ ฯลฯ ให้ผู้เรียนเข้าใจว่าการประเมินผลเป็นกระบวนการเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรูต้ อ่ ของผูเ้ รียนเป็นหลัก ผูเ้ รียนควรรูจ้ กั ทีจ่ ะประเมินตนเองได้ เพือ่ นควรช่วยกัน
ประเมินได้ ครูชว่ ยกันประเมินนักเรียนในโรงเรียนของตน ในชัน้ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูประจ�ำชัน้ ควรเป็น
ครูประจ�ำชัน้ ของเด็กกลุม่ เดิม (ซึง่ ไม่ควรมากกว่าชัน้ ละ 30 คน) ทีเ่ ลือ่ นชัน้ ไปอย่างต่อเนือ่ ง ครูผนู้ นั้ จะได้
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รู้พัฒนาการความก้าวหน้าของลูกศิษย์กลุ่มเดิมของตน ในทุกด้านรวมทั้งการพัฒนาพฤติกรรม อุปนิสัย
ความนึกคิด ค่านิยม ฯลฯ ได้อย่างใกล้ชิด
วิธีการสอน สอบแบบเก่านั้น ครูแต่ละคนเข้ามาสอนแต่วิชาการและโรงเรียนจัดการสอบ
แบบมาตรฐานที่เน้นการวัดว่าใครเก่งกว่าใคร แค่ไหน เป็นวิธีที่ล้าหลังและมีผลเสีย ท�ำให้ผู้เรียนเครียด
มองว่าการเรียนการสอบเป็นเรื่องแข่งขันกันกับคนอื่นมากกว่าเพื่อการพัฒนาตัวเอง แข่งกับตัวเอง
การสอบหรือประเมินผลนักเรียนแบบใหม่ควรท�ำโดยครูในโรงเรียนเอง แบบวัดความก้าวหน้าของนักเรียน
แต่ละคนเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นแค่ไหนอย่างไร เพื่อที่จะหาทางช่วยให้พวกเขาแต่ละคนให้เรียนรู้ได้ดีขึ้น
แต่ทงั้ นีต้ อ้ งเร่งรัดพัฒนาครูอาจารย์ให้มคี วามรูท้ กั ษะเรือ่ งการประเมินผล ซึง่ เป็นความรู/้ ทักษะทีส่ ำ� คัญ
ที่นักการศึกษาต่างประเทศที่เข้ามาวิจัยระบบการศึกษาไทยเคยมองว่าครูอาจารย์ไทยยังมีความรู้
เรื่องการประเมินผลน้อยมาก1
		 หลักสูตร วิชาพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ เช่น การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตัง้ แต่ชนั้ ประถมควรปรับให้
เน้นการเข้าใจประเด็นส�ำคัญเพื่อไปใช้งานในโลกจริงต่อไปได้ หลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายถึงมหาวิทยาลัย ควรรวมสาขาวิชาปรัชญา ประวัตศิ าสตร์ การบริหารจัดการ การเมือง สังคมวิทยา
แนววิพากษ์ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม เข้าใจบริบทสังคมจริง นักเรียน
นักศึกษาไทย ควรศึกษาสังคมไทยในระบบโลก ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ระบบนิเวศ (รวม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) อย่างสัมพันธ์เชือ่ มโยงกัน เพือ่ ทีผ่ เู้ รียนจะได้เข้าใจมิตทิ งั้ 4 ด้านของสังคมอย่าง
เป็นองค์รวมเพิ่มขึ้น แทนที่จะเรียนแต่ละวิชาแบบแยกเป็นส่วน ๆ อย่างกลไก ซึ่งท�ำให้ผู้เรียนเข้าใจ
และเห็นวิธีแก้ปัญหาได้เพียงบางส่วน แต่ไม่เห็นภาพใหญ่ทั้งระบบ (เปรียบเหมือนการไปเรียนรู้จัก
รายละเอียดของต้นไม้บางชนิด แต่ไม่รู้จักป่าทั้งป่า)
การจัดการศึกษาที่ดีควรต้องรวมถึงการสัมผัส สังเกต วิจัย เรียนรู้กรณีศึกษาท้องถิ่นและ
ประเทศไทยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจสังคมโลก เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจทั้งภาพย่อยและ
ภาพใหญ่ของระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ระบบนิเวศ อย่างเชื่อมโยงเป็นองค์รวม
ทั้งผู้เรียนและครูอาจารย์ต้องศึกษาวิเคราะห์จากปัญหาต่าง ๆ ในสังคมจริง ระดับสังคมหมู่บ้าน อ�ำเภอ
จังหวัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย อย่างเข้าใจความเชื่อมโยงกับโครงสร้างและปัญหาระดับประเทศ
ระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลกทั้งโลก
การสอนแบบเน้นการจดจ�ำข้อมูลแบบยุคก่อนมีความจ�ำเป็นลดลง เพราะความรู้ในยุคนี้ผู้เรียน
สามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ค้นหา เช่น Google และเว็บไซต์ค้นหาและคลังข้อมูลความรู้อื่น ๆ
ได้ไม่ยาก (รวมทัง้ สามารถเลือกศึกษาออนไลน์จากมหาวิทยาลัยและสถาบันทีเ่ ปิดหลักสูตรสอนออนไลน์ได้ฟรี
หรือเสียค่าใช้จ่ายต�่ำในกรณีที่ต้องการเรียนให้จบเพื่อรับวุฒิบัตร) เรื่องที่ส�ำคัญยากกว่าคือการสอน
ให้ผู้เรียนรักในเรื่องการอ่าน การค้นคว้าหาความรู้ และรู้ว่าจะค้นหา คัดแยก ประเมินข้อมูลว่า
อะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง ส�ำคัญ น่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงไร รู้จักการคิด วิเคราะห์ ตีความ และน�ำ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
1
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ปัจจุบันถึงประชาชนไทยจะใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์
ชนิดต่าง ๆ ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในหมู่เด็กและเยาวชนคนหนุ่มสาว แต่ส่วนใหญ่ยังใช้เพื่อการสื่อสาร
ส่วนตัวและเพื่อความบันเทิงแบบตลาดมากกว่าเพื่อการหาความรู้หรือความบันเทิงแบบมีเนื้อหาสาระ
และหรืออย่างมีศิลปวัฒนธรรมในระดับช่วยพัฒนาภูมิปัญญา รสนิยม การที่คนไทยใช้เทคโนโลยีข้อมูล
ข่าวสารและการสื่อสารกันมากอาจดูทันสมัย เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือที่คนไทยอาจใช้ประโยชน์
ได้เพียงบางส่วน ไม่ได้ใช้เพื่อพัฒนาสติปัญญาอย่างแท้จริง การปฏิรูปการศึกษาจึงต้องท�ำความเข้าใจ
ในเรื่องนี้อย่างถ่องแท้
		 แนวทางการปฏิรปู การเรียนรูท้ สี่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ การส่งเสริม กระตุน้ สร้างแรงจูงใจให้เด็ก เยาวชน
พลเมือง สนใจการอ่าน การค้นคว้าเรียนรู้ และรู้จักใช้วิธีการค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง
ได้เพิ่มขึ้น รู้จักคัดเลือก ประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล (ที่ในยุคปัจจุบันอาจสืบค้นจากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้มากมาย) เพื่อให้ได้ความรู้ ความเข้าใจที่เราสามารถอธิบาย ถ่ายโอนใช้งานได้ เป้าหมาย
ของการเรียนในโลกยุคข้อมูลข่าวสารคือนอกจากเพือ่ จะช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ในโลกสมัยใหม่แล้ว
ผู้เรียนควรได้เรียนรู้จักวิธีวิเคราะห์ว่าอะไรคือปัญหาและคิดหาวิธีแก้ปัญหา และการตระหนักว่าเรา
แต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมใหญ่ และเราแต่ละคนสามารถมีส่วนร่วมสร้างสังคมทั้งระดับประเทศ
และระดับองค์กร ชุมชน โลก ให้ดีขึ้นด้วย
การเรียนรูท้ สี่ ำ� คัญมีประโยชน์ มีหลายแบบ เช่น การเรียนรูแ้ บบเพือ่ แก้ปญ
ั หา (Problem Based
Learning) ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรศึกษาท�ำความเข้าใจว่าปัญหาต่าง ๆ ในสังคมนั้นมีทั้ง 1. ปัญหา
เชิงเทคนิคที่มักเห็นได้ชัด ซึ่งแก้ได้ด้วยการลงทุน และการบริหารจัดการ และ 2. ปัญหาเชิงโครงสร้าง
ของระบบเศรษฐกิจการเมืองที่ต้องการการวิเคราะห์ภาพรวมอย่างวิพากษ์ คิดและท�ำเชิงปฏิรูป
ระบบโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองอย่างจริงจัง จึงจะน�ำเสนอ/พัฒนาประเทศอย่างได้ผล  
		 การเรียนรูแ้ บบร่วมมือกัน (Cooperative and Collaborative Learning) อภิปรายแลกเปลีย่ น
กันเอง ท�ำงานเป็นกลุม่ เป็นแนวทางการเรียนรูท้ จี่ ะช่วยให้การเรียนรูส้ นุก น่าสนใจ และเป็นกระบวนการ
การเรียนรู้ท่ีจะเพิ่มความรู้ ทักษะ ที่จะน�ำไปใช้ประโยชน์ในโลกการท�ำงานจริงได้เพิ่มขึ้น สมอง
ของมนุษย์เราวิวัฒนาการมาในลักษณะเป็นสมองเพื่อสังคม (Social Brain) ที่พยายามเข้าใจผู้อื่น
สื่อสาร ได้รับการยอมรับ และท�ำงานกับผู้อื่นเพื่ออยู่รอดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีชีวิตที่ดีขึ้น2
เรือ่ งทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด มีองค์ความรูอ้ ยูใ่ นโลกนีร้ วมทัง้ ในประเทศไทยด้วย มากพอทีเ่ ราจะศึกษา
ค้นคว้า แปล ดัดแปลงจากต่างประเทศ และเรียนรูจ้ ากครู อาจารย์ นักวิชาการไทยทีเ่ ก่ง ๆ จากงานวิจยั
และหนังสือต่าง ๆ ได้ ประเด็นส�ำคัญคือต้องฝึกฝนให้ผเู้ รียนโดยเฉพาะคนทีจ่ ะเรียนเพือ่ ไปเป็นครูอาจารย์
ให้เป็นคนรักการอ่าน รักการเรียนรูแ้ บบนักวิชาการทีส่ นใจค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั ปัญหาและหาทางออก
อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ มีเหตุผล มีหลักฐานพยาน มีการทดลองยืนยันได้ รวมทั้งพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ และความฉลาดทางสังคม พัฒนาภาวะผู้น�ำและความสามารถในการสื่อสาร เข้าใจและ
ท�ำงานร่วมมือกับผู้อื่นได้ดีขึ้น
2

Cooperative Learning, Collaborative Learning in Lieberman, Matthew Ad. Social เล่มเดิม, www.wikipedia.org

บทที่ 8

สรุ ป /ภาพรวมการปฏิ รู ป การศึ ก ษาไทยที่ ค วรเป็ น

8.2 ปฏิรูปการเรียนรู้ วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
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การวิ จั ยและพัฒนาที่จ ะช่วยพัฒนาทางด้ า นการศึ ก ษาและทางเศรษฐกิ จให้ เจริ ญ ก้ า วหน้ า ได้
หมายถึงการสร้างเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่และรู้จักประยุกต์ใช้เป็น แก้ปัญหาและพัฒนา
ตนเอง อาชีพการงาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม
การที่ไทยใช้นโยบายแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่พึ่งพาการลงทุนและการค้ากับ
ต่างชาติ ท�ำให้ทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยนิยมสั่งซื้อความรู้และเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากกว่า
ที่จะส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีจากภายในประเทศเอง นโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจแนวนี้ท�ำให้เศรษฐกิจโดยรวมเจริญเติบโต (มูลค่าของสินค้า บริการ ที่ค�ำนวณออกมา
เป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP) ได้ในระดับหนึง่ แต่เป็นการเติบโตทีเ่ น้นภาคการผลิต
ขนาดใหญ่ทันสมัยที่พึ่งพาทุนและการค้ากับต่างประเทศ ไม่ได้มีการกระจายการพัฒนาความสามารถ/
ประสิทธิภาพในการผลิตไปได้ทั่วทุกภาคส่วน เช่น หัตถกรรม เกษตรกรรม การค้าปลีก การให้บริการ
ขนาดกลาง ขนาดย่อม ท�ำให้เศรษฐกิจส�ำหรับประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหา ประสิทธิภาพต�่ำ 
ผลตอบแทนต�่ำ และไม่สามารถพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ ยั่งยืน
สาเหตุทปี่ ระเทศไทยมีการวิจยั และพัฒนาน้อยเมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ๆ ทีก่ า้ วหน้าทางเศรษฐกิจ
สังคมมากกว่า มีปัญหามาจากหลายปัจจัยมากกว่าเรื่องรัฐบาลจัดสรรงบวิจัยและพัฒนาให้น้อย
(ซึง่ เป็นเรือ่ งจริงด้วยเช่นกัน) เช่น การทีท่ งั้ ประเทศมีนกั วิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพจ�ำนวนน้อย หรือคนเก่ง ๆ ทีพ่ อจะ
เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ ก็ไปท�ำงานอื่นที่ได้ผลตอบแทนและมีความก้าวหน้าในอาชีพ มีสภาพแวดล้อม
และการทํางานที่ท้าทายหรือมีผลในทางปฏิบัติมากกว่า อาชีพนักวิจัยในประเทศไทยยังมีฐานะทาง
สังคมไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งผลงานวิจัยอาจจะถูกเก็บไว้บนหิ้งมากกว่าจะมีผู้บริหารอ่านและ
นําไปประยุกต์ใช้
การที่ผู้บริหารทั้งในระบบการเมืองและการบริหารราชการไม่สนใจอ่านและนํางานวิจัยภายใน
ประเทศไปใช้งาน เพราะพวกเขาคิดในกรอบว่าการซือ้ เทคโนโลยีและการส่งเสริมให้ตา่ งชาติเข้ามาลงทุน
สามารถเพิม่ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้เร็วกว่า ถูกกว่า รวมทัง้ นักบริหารของไทยไม่คอ่ ยชอบอ่าน
ไม่ชอบการเรียนรู้ คือไม่มีลักษณะนักวิชาการ นักวิจัย ค้นคว้าและไม่ได้ตระหนักว่าคนไทยนั้นอาจจะ
วิจยั และพัฒนาความรูแ้ ละเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในบางเรือ่ งทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะทีแ่ ตกต่างไปจากประเทศ
พัฒนาอุตสาหกรรมได้ดีกว่าที่จะซื้อหา เช่า พึ่งพาเทคโนโลยีจากประเทศเหล่านั้นมากเกินไป
การจะแก้ไขปัญหานี้ได้ ต้องมองปัญหาอย่างเชื่อมโยงเป็นระบบองค์รวม และการแก้ไขอย่าง
ครบวงจร เริม่ จากการปฏิรปู การอบรมเลีย้ งดูเด็กในครอบครัวและโรงเรียนอนุบาล การปฏิรปู การศึกษา
และการปฏิรปู สือ่ สารมวลชนให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทัง้ ประเทศ เป็นคนมีอปุ นิสยั ความคิด จิตใจ
อยากรู้อยากเห็น สนใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว รักการอ่าน การสังเกต ค้นคว้า ทดลอง
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คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีจติ ใจเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิชาการ3 ทีม่ งุ่ แสวงหา ความจริงและพยายาม
พิสจู น์ดว้ ยหลักฐานและการคิดหาเหตุผล หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ คือ มีอปุ นิสยั ความคิด จิตใจ เป็นนักวิจยั
ค้นคว้าแสวงหาความรู้ที่เชื่อถือได้และเป็นประโยชน์
อุปนิสยั เช่นนีค้ อื สิง่ ทีเ่ ราต้องช่วยกันสร้างตัง้ แต่เด็กเล็ก และต้องสร้างกันใหม่ ปฏิรปู กันใหม่ทงั้ ระบบ
ตั้งแต่การเลี้ยงดูเด็ก ระบบการศึกษา สื่อสารมวลชน และระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม
เพือ่ พัฒนาศักยภาพการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองของคนทัง้ ประเทศ การวางรากฐานทีด่ จี ะสามารถนาํ ไปสู่
การพัฒนานักวิจัยระดับสูงทั้งด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ได้
วิธีการที่เราท�ำกันคือ การคัดนักเรียนที่เรียนเก่งด้านวิทยาศาสตร์ (ธรรมชาติ) คณิตศาสตร์
ไปเข้าโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาพวกเขาให้เก่งยิ่งขึ้น เป็นเรื่องที่มีประโยชน์อยู่ แต่วิธีนี้จะคัดคนได้
เพียงจ�ำนวนน้อย ถ้าเราปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่ระยะการตั้งครรภ์ของแม่และเด็กปฐมวัย
จะมีจ�ำนวนคนที่สนใจและเรียนเก่งทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเพิ่มขึ้นได้มากกว่า รวมทั้งท�ำให้
คนเรียนเก่งด้านวิทยาศาสตร์สังคมได้เพิ่มขึ้นด้วย
ปัญหาหนึง่ ทีป่ ระเทศไทยมีผเู้ รียนระดับมหาวิทยาลัยและมีผลงานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
น้อย เพราะเราไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กรักและสนใจการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และสนใจเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มาตั้งแต่ต้น ทั้งประเทศมีครูที่เรียนจบมาทางวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
โดยตรงและสอนได้ดีน้อยเกินไป บางคนก็สอนแบบท่องจ�ำ ผู้เรียนเข้าใจยาก เรียนไม่สนุก ตําราเรียน
และสื่อส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยทันสมัย ไม่ตอบสนองต่อสมองเด็ก/เยาวชนที่ต้องการสื่อที่มีสีสัน เข้าใจง่าย
เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ทั้งประเทศมีห้องทดลองและอุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
ต่าง ๆ น้อยมาก มีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์น้อย
ทําให้นักเรียนไทยส่วนใหญ่อ่อนด้านวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ความจริงก็อ่อนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแบบใช้งานได้ด้วย) ทําให้คนที่เรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นคนประเภทอยากรู้
อยากเห็น คิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ และที่มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่ดีน้อย4
ปัญหาต่อมาคือนักเรียนมัธยมศึกษาส่วนหนึง่ ทีเ่ ก่งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นิยมไปเรียน
วิชาชีพ เช่น แพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ บัญชี และคอมพิวเตอร์มากกว่า เพราะระบบเศรษฐกิจไทยมี
การให้ผลตอบแทนและความก้าวหน้าในการงานมากกว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์
เป็นครูอาจารย์ หรือนักวิจยั ด้านนี้ การส�ำรวจระดับความรูข้ องนักศึกษาปีที่ 3 ทีเ่ รียนคณะครุศาสตร์หรือ
ศึกษาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์พบว่าพื้นฐานความรู้ค่อนข้างอ่อน5 ดังนั้นการจะแก้ไขให้มีการวิจัยและ
3

4

5

ค�ำว่านักวิทยาศาสตร์ หมายถึง คนที่สนใจหาความรู้อย่างเป็นเหตุผล มีหลักฐานข้อมูล การวิจัย ยืนยัน ซึ่งรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ และนักวิทยาศาสตร์ทางสังคมด้วย แต่คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าคือเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ฯลฯ)
ค�ำว่านักวิชาการมักใช้ในความหมายกว้าง บางคนก็ตคี วามค�ำค�ำนีว้ า่ เป็นนักทฤษฎี รูแ้ ต่ตำ� ราหนังสือมากกว่าปฏิบตั ิ แต่นกั วิทยาศาสตร์
หรือนักวิชาการที่แท้คือคนที่ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้วย
อาจจะรวมทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่เราเรียกชื่อย่อว่า Stem ซึ่ง สวทช. ก็พยายามส่งเสริม
อยู่อย่างค่อนข้างจ�ำกัด เช่น การจัดฝึกอบรมครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พบปัญหาว่าครูจ�ำนวนมากไม่มีพื้นฐานเป็นคนที่คิดอย่าง
มีเหตุผลเป็น ท�ำให้การฝึกอบรมได้ผลต�่ำกว่าที่คาด
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ข้อเสนอการสร้างและคัดเลือกครูสอนดีรนุ่ ใหม่ดว้ ยการยกระดับคุณภาพการศึกษา
28 ธันวาคม 2559
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การพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น นอกจากจะแก้ปัญหาทั้งการปฏิรูปการเรียนรู้
ตั้งแต่โรงเรียนปฐมวัยดังได้กล่าวมาแล้วยังจ�ำเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ และการจ้างงาน
ให้ส่งเสริมให้คนอยากเรียนและท�ำงานเป็นครู และนักคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ไปพร้อม ๆ กัน จึงจะ
ได้ผล
แนวทางการท�ำงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ท�ำอยูท่ งั้ ใน
เรือ่ งการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี การจัดฝึกอบรมพัฒนาครู
การให้ทุนเรียนด้าน STEM การผลิตต�ำรา สื่อสารสอน ฯลฯ เป็นแนวทางที่ควรเพิ่มการให้งบประมาณ
และก�ำลังคนเพื่อให้ขยายผลการท�ำงานได้แพร่หลายเพิ่มขึ้น
ความที่ประเทศไทยขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและนักคณิตศาสตร์มาก ทําให้บางคน
มองแบบแยกส่วนว่า เราต้องทุม่ เทงบประมาณกําลังคนเพือ่ พัฒนาด้านนีเ้ พิม่ ขึน้ และลดด้านสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ลง ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้ว สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์แบบหนึ่ง
ซึ่งอาจเรียกได้ว่าวิทยาศาสตร์ด้านสังคม ที่ต้องการการวิจัยและพัฒนาหาองค์ความรู้ที่เหมาะสม ให้มา
ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมไทยที่มีปัญหาอยู่ไม่น้อยไปกว่าด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ประเทศ
ต้องอาศัยองค์ความรู้ทั้ง 2 ด้าน คือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ด้านสังคมอย่างเชื่อมโยง
ควบคู่กันไป ค�ำว่าเทคโนโลยีคือการประยุกต์ใช้ที่เราอาจใช้ค�ำว่าเทคโนโลยีทางสังคม และนวัตกรรม
ทางสังคมได้ เช่นเดียวกับเวลาพูดถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยไทยอาจจะผลิตจํานวน/สัดส่วนบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ได้มากกว่าด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติจริง แต่คณ
ุ ภาพบัณฑิต อาจารย์ และองค์ความรูด้ า้ นสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ของประเทศไทย ก็ยังอยู่ในระดับต�่ำ หรือยังไม่สามารถนําความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
สังคม ไปใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศไทยได้อย่างถูกทาง และ
อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก ต้องมีการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการปฏิรูปการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์อย่างวิเคราะห์เจาะลึก อย่างวิพากษ์วิจารณ์ อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความเป็นจริงของสังคมไทยมากขึน้ เพือ่ ทีเ่ ราจะสามารถน�ำความรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีดา้ นสังคม
(เช่น เศรษฐศาสตร์การเมือง การบริหารจัดการ ฯลฯ) ไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาทางสังคมได้ดีข้ึน
กว่าปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้เราสามารถน�ำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สังคมที่ใช้งานได้จริง
ไปบริหารจัดการการวิจัย พัฒนา ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และเทคโนโลยีจากธรรมชาติ
ให้ได้ผลเพิ่มขึ้นได้ด้วย
หากประเทศไทยต้องการพัฒนาการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ องค์รวม
เราต้องส่งเสริมให้ครู อาจารย์ นักวิจยั นักเรียน นักศึกษา เรียนรูห้ ลักใหญ่ ๆ ของทัง้ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
และวิทยาศาสตร์สังคมอย่างเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ศึกษาเรื่องชีวิต ธรรมชาติ สังคมจาก
มุมมองของสาขาวิชาการต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และรูจ้ กั ใช้มมุ มองแบบพหุวทิ ยาการ (หรือสหวิทยาการ)
ไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมการเมืองทุกด้านอย่างเป็นระบบองค์รวม แทนทีจ่ ะเน้นการศึกษาแบบแยก
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สาขาความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านแบบคับแคบ ซึง่ เปรียบเหมือนการสอนให้รจู้ กั ต้นไม้ และสิง่ มีชวี ติ ในป่า
ชนิดต่าง ๆ อย่างละเอียดลออแบบผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน แต่ไม่รจู้ กั ป่าไม้ทงั้ ป่า หรือไม่รจู้ กั ภาพรวมของ
ระบบนิเวศในความหมายกว้าง ซึง่ รวมทัง้ เรือ่ งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม
เนื่องจากเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานสําคัญในการดํารงอยู่ของมนุษย์ ชุมชน และประเทศ นโยบาย
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ จึ ง เป็ น ตั ว การสํ า คั ญ ในการกํ า หนดเรื่ อ งการจั ด การศึ ก ษาและเรื่ อ งอื่ น ตามมา
การที่รัฐบาลไทยทุกรัฐบาลเน้นนโยบายส่งเสริมการลงทุนการค้าเสรีให้ทุนต่างชาติและทุนขนาดใหญ่
เข้าลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมเพือ่ ส่งออกเป็นด้านหลัก ท�ำให้ทงั้ ภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนต่างสนใจจะลงทุน
ด้านวิจัย และพัฒนาของตนเองน้อย เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจแนวนี้ การซื้อหรือเช่าเทคโนโลยี
จากต่างประเทศก็ทาํ กาํ ไร อย่างน้อยก็ในระยะสัน้ ระยะกลางได้อยูแ่ ล้ว ชนชัน้ นาํ ไทยบางส่วนก็มองง่าย ๆ ว่า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมก็เจริญก้าวหน้ากว่าไทย และประเทศไทย
ซึง่ เป็นประเทศเล็ก ยากจน คงไม่มที างจะวิจยั และพัฒนาไปแข่งกับเขาได้ การซือ้ (หรือเช่า) วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีจากคนอื่นน่าจะน�ำมาใช้งานได้เร็วกว่า และเงินลงทุนต�่ำกว่าการวิจัยและพัฒนาด้วยตนเอง
แต่กรอบความคิดเช่นนี้เป็นการมองแบบถูกบริษัททุนข้ามชาติเป็นผู้กําหนดครอบงําและเป็นการมอง
ระยะสั้น มองแต่เรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม ไม่ได้มองประโยชน์ระยะยาว และไม่ได้มอง
ความเจริญก้าวหน้าชนิดที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยส่วนใหญ่หลายด้านในระยะยาว
จริง ๆ แล้วการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งรวมทั้งด้านสังคมด้วย เป็นเรื่องที่
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมสําหรับคนในแต่ละประเทศด้วย เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทันสมัยที่สุด ใหญ่ที่สุด
เร็วทีส่ ดุ ไม่จำ� เป็นต้องดีสาํ หรับประเทศไทยซึง่ หมายถึงคนไทยทัง้ หมดเสมอไป ไทยเราเป็นประเทศระดับกลาง
ค่อนข้างใหญ่ทมี่ ปี ระชากรมากล�ำดับที่ 21 ของโลก มีพนื้ ทีท่ ำ� การเกษตรได้มากเป็นล�ำดับที่ 18 ของโลก
ตั้งอยู่ในเขตร้อน มีทรัพยากรธรรมชาติ มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก เหมาะส�ำหรับการวิจัยและ
พัฒนาทางด้านชีวภาพ เช่น เรื่องสมุนไพร พืช สัตว์ ทั้งประเทศไทยมีศักยภาพที่จะพัฒนาทรัพยากร
ในประเทศ พลังงานทางเลือก สาธารณสุขทางเลือก ภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตถกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ทั้งท้องถิ่น พัฒนาระบบสหกรณ์ และการจัดองค์กรแบบร่วมมือกันเพื่อส่วนรวมเพิ่มขึ้นได้อีกมาก
หากประเทศไทยหันมาส่งเสริมวิจัยและเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างจริงจังเพิ่มขึ้น
ที่ส�ำคัญควบคู่กันคือ ประเทศไทยควรเลือกใช้นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแนวเน้นการพึ่งตนเอง
ระดับประเทศ คือพึง่ แรงงาน ทรัพยากร เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม และตลาดภายในประเทศเป็นสัดส่วนสูงขึน้
ลดสัดส่วนการพึง่ พาการลงทุนและการค้ากับต่างประเทศลงมาเหลือแค่ระดับทีจ่ ำ� เป็นและเป็นประโยชน์
ต่อคนไทยส่วนใหญ่ในระยะยาวจริง หากชนชัน้ น�ำไทยเข้าใจเรือ่ งนีแ้ ละเลือกแนวทางพัฒนาประเทศแนวนี้
เราจะพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคง สมดุล เป็นธรรม ยั่งยืน ได้มากกว่าแนวทางการพัฒนาทุนนิยม
อุตสาหกรรมแบบพึ่งพาการลงทุนและการค้ากับต่างประเทศที่เน้นการซื้อ และเลียนแบบวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
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ค�ำว่า การศึกษา (Education) หมายถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีสถานศึกษา
ครูอาจารย์ หลักสูตร ต�ำรา สื่อการสอน ฯลฯ แต่ค�ำที่มีความหมายส�ำคัญกว่าคือ Learning-การเรียนรู้
มนุษย์ทุกคนนอกจากจะเรียนรู้จากครูอาจารย์ ต�ำรา สื่อสารสอนต่าง ๆ จากการจัดการศึกษาอย่าง
เป็นทางการแล้ว ยังสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองจากการอ่าน การสมาคม ท�ำงานร่วมกับคนอืน่ และการหา
ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ไม่ใช่แค่การไปเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาเท่านั้น
การจัดการศึกษาจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนขึน้ อยูก่ บั ตัวผูเ้ รียนเองอย่างมากด้วย ผูใ้ หญ่ควรช่วยกัน
สร้างบรรยากาศการเรียนรูท้ ดี่ ใี ห้กบั เด็ก ท�ำให้เด็กมีความสุข ความพอใจ ความอยากเรียนรูท้ งั้ ทีบ่ า้ นและ
ที่โรงเรียน เป้าหมายการศึกษาควรถือความสุข ความพอใจ เป็นเป้าหมายที่ส�ำคัญอันดับแรกจะช่วยให้
เป้าหมายการเรียนเก่งและการเป็นพลเมืองดีเป็นไปได้มากขึ้น การวิจัยพบว่า เด็กที่มีความสุขจะเรียน
และสอบได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ค่อยมีความสุข พวกเขาจะกระตือรือร้นมากกว่า มีความมานะอดทนมากกว่า
มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่า มีสมาธิมากกว่า และเข้ากับทั้งเพื่อนและครูได้ดีกว่าเด็กที่ไม่มีความสุข
คนที่มีความสุขจะมองโลกในแง่ดี คิดสร้างสรรค์ และอยากช่วยให้คนอื่น ๆ มีความสุข ท�ำให้เขา
มีโอกาสพัฒนาเป็นคนดีได้มากกว่าคนที่ไม่มีความสุข นี่ควรถือเป็นเป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษา
ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ เพราะการศึกษาทีเ่ น้นการสร้างคนเก่งแบบแข่งขันใครแพ้ถกู คัดออก เน้นการพัฒนาความรู้
ทักษะให้ไปท�ำงานเพือ่ สร้างผลผลิตและท�ำเงินให้ได้มากทีส่ ดุ นัน้ ถึงจะมีประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยรวมหรือการผลิตสินค้า/บริการให้เจริญเติบโตขึน้ ได้ระยะหนึง่ แต่มขี อ้ จ�ำกัดในการสร้างคนทีเ่ น้นเรือ่ ง
เศรษฐกิจด้านเดียวทีเ่ รามักจะเรียกว่ามนุษย์เศรษฐกิจ (หรือสัตว์เศรษฐกิจ) การเน้นการสร้างคนประเภทนี้
อาจเท่ากับการมุง่ สร้างคนทีส่ นใจเฉพาะเรือ่ งผลประโยชน์ของตัวเอง มีความเข้าใจ เอือ้ อาทรต่อคนอืน่ น้อย
และไม่ได้มีจิตส�ำนึกแบบพลเมืองดีที่รับผิดชอบ เอาใจใส่เรื่องส่วนรวมมากเท่าที่ควร
ปัจจัยทีจ่ ะท�ำให้คนเรามีความสุข ความพอใจอย่างแท้จริง หรืออย่างค่อนข้างยัง่ ยืน ประกอบด้วย
ความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดหรือทักษะในทางสังคม (บางคนเรียกรวม ๆ ว่าทักษะชีวิต)
การมองโลกในแง่บวกหรือแง่ดีอย่างสมจริงและสร้างสรรค์ ไม่วิตกกังวลมากเกินไป การรู้จักปรับตัว
กลับคืนสภาพเดิมได้เร็วหลังจากเผชิญปัญหา มีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั คนอืน่ รูส้ กึ ว่าได้รบั การยอมรับจากเพือ่ น
(จากสังคม) มีความรัก เอื้ออาทร เมตตากรุณาต่อคนอื่น การมีทักษะในการสื่อสารที่ดี การมีกรอบคิด
ที่ตระหนักถึงการมองโลกปัจจุบันอย่างเป็นอยู่จริงมากกว่าจะเสียใจกับอดีต ขณะเดียวกันก็รู้จักมอง
ออกไปไกลถึงอนาคตอย่างไม่ได้คาดหวังสูงเกินจริง
ปัจจัยที่ท�ำให้คนมีความสุข ความพอใจ กล่าวมานี้คือปัจจัยชุดเดียวกันที่ท�ำให้คนเราประสบ
ความส�ำเร็จในการเรียนและการท�ำงานด้วย นักเรียนที่มีความสุข ความพอใจ มีแนวโน้มจะเรียนและ
สอบได้ดีกว่านักเรียนที่ไม่มีความสุข เด็กที่รักการอ่าน อ่านหนังสือเป็น จะสนุกกับการอ่านหนังสือ
วรรณกรรม สารคดีตา่ ง ๆ ทีม่ ปี ระโยชน์ไม่นอ้ ยกว่าต�ำราเรียน โดยไม่รสู้ กึ ว่านีค่ อื การท�ำงานภาคบังคับทีน่ า่ เบือ่
คนที่ท�ำงานอย่างมีความชอบ ความพอใจ เข้ากับคนอื่น ๆ ได้ดี มีความคิดเชิงบวก มีความรู้สึกว่า
งานและชีวิตมีความหมายจะประสบความส�ำเร็จได้มากกว่าคนที่ท�ำงานด้วยความรู้สึกเบื่อหน่าย
เคร่งเครียด ทุกข์ทรมาน
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เรือ่ งนีน้ กั วิจยั เรือ่ งการท�ำงานของสมองยืนยันว่า หากบรรยากาศในห้องเรียนเป็นมิตร ท�ำให้ผเู้ รียน
มีอารมณ์ดี ไม่กลัว ไม่กังวล รู้สึกว่ายาก ท้าทายหน่อย ๆ แต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ไม่ถึงกับเครียดมากนัก
ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีกว่าในบรรยากาศที่ครูสอนแบบเข้มงวด หรือชอบว่าชอบกระแหนะกระแหนเด็ก6
การปฏิรปู การศึกษาควรมีเป้าหมายหลักให้ผเู้ รียนมีแรงจูงใจอยากรูอ้ ยากเห็น อยากเรียนรู้ และ
ได้กำ� กับการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเพิม่ ขึน้ ครูควรเป็นผูส้ ง่ เสริม ผูช้ ว่ ยชีแ้ นะมากกว่าการก�ำหนดวิธกี ารสอน
การเรียนทุกอย่าง ที่ส�ำคัญคือ การช่วยให้ผู้เรียนมีความสนุกในการเรียนและรักการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้เรียนรู้เรื่องความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาด (ทักษะ) ทางสังคม เพื่อที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
มากกว่าแค่มนุษย์เศรษฐกิจที่รู้จักการท�ำมาหากินหรือการหาเงินเท่านั้น
ค�ำว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์ หมายความว่า มนุษย์เราควรสามารถสนองความต้องการหลายมิติ เช่น
ทางจิตใจ อารมณ์ความรู้สึก ทางวัฒนธรรม หรือการต้องการได้รับความรัก การยอมรับจากคนอื่น
ในสังคมด้วย ไม่ใช่แค่ความต้องการสนองตอบทางร่างกายหรือทางเศรษฐกิจเท่านั้น กล่าวในอีกแง่หนึ่ง
มนุษย์ทสี่ มบูรณ์คอื มนุษย์ทฉี่ ลาดทัง้ ทางปัญญา ทางอารมณ์ และทางสังคม เป็นทัง้ คนมีความสุข ความพอใจ
และเป็นพลเมืองดีทรี่ บั ผิดชอบในทางสังคม ไม่ใช่แค่เก่งในแง่ทำ� งานทีป่ ระสบความส�ำเร็จมาก มีรายได้สงู
แต่อาจเป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่มีความสุข ความพอใจอย่างแท้จริง
		 แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์
		 1. ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจภายในให้เด็กเยาวชน ผู้ใหญ่ เกิดความรักในการอ่าน การอยากรู้
อยากเห็นอย่างต่อเนื่อง การอยากเรียนรู้ โดยไม่ต้องไปเน้นจุดมุ่งหมายอื่นใด นอกจากเพื่อความรัก
ในการเรียนรู้โดยตัวของมันเอง คนที่รักการอ่าน อ่านหนังสือเป็น จะสนุกหรือเพลิดเพลินกับการอ่าน
โดยไม่รู้สึกว่า การอ่านหนังสือคือการท�ำงานภาคบังคับ น่าเบื่อ
		 2. เน้นการพัฒนาความสามารถหรือความฉลาดทางด้านสังคมและอารมณ์ของผู้เรียนควบคู่
ไปกับความฉลาดทางปัญญาหรือความรู/้ ทักษะทางวิชาชีพทีจ่ ะน�ำไปใช้ในการท�ำงานในโลกจริงได้อย่าง
ถือเป็นเรื่องส�ำคัญ การสอนการเรียนควรจะใช้แนวทางการเรียนรู้จากการร่วมมือ (Collaborative
Cooperative Learning) ทีฝ่ กึ ให้ผเู้ รียนเรียนรู้ ท�ำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือกัน รุน่ พีห่ รือคนทีเ่ ก่งกว่า
ช่วยติวคนอื่น ฯลฯ
		 3. เปิดกว้างให้เด็กมีโอกาสเล่น ออกก�ำลังกายและท�ำกิจกรรมที่เขาสนุก เพลิดเพลิน รวมทั้ง
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และได้เรียนรูพ้ ฒ
ั นาตนเองในหลายด้าน โดยการรูจ้ กั แบ่งเวลาท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
อย่างสมดุล/เหมาะสม
		 4. เปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินผลหรือสอบโดยไม่เน้นการจัดล�ำดับของนักเรียนในชั้นเรียน
การประเมินผลทีด่ คี วรวัดพัฒนาการในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนแต่ละคน เน้นการแข่งกับตัวเอง (พัฒนาตัวเอง)
มากกว่าเน้นการแข่งขันกับคนอื่น และให้ผู้เรียนตระหนัก รู้จักการประเมินผลด้วยตัวของเขาเองได้ด้วย
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เขาจะได้รู้ตัวว่าเขาเรียนได้แค่ไหน ต้องปรับปรุงตัวเองอย่างไร การประเมินผลระดับชาติในระดับ
ชั้นประโยค เช่น มัธยมศึกษาตอนปลายและการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันการศึกษาระดับสูงขึ้น ก็ควร
ประเมินผล โดยเน้นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จับประเด็นส�ำคัญเป็น ฯลฯ มากกว่าการ
ท่องจ�ำข้อมูล และควรพิจารณาพัฒนาการของผู้เรียนจากความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาด
ทางด้านสังคม พิจารณาการพัฒนาบุคลิกอุปนิสัยใจคอ ค่านิยม ที่มีวุฒิภาวะคิดบวก คิดสร้างสรรค์ด้วย
นี่คือการศึกษาที่แท้จริงหรือโดยสมบูรณ์ ซึ่งมีความหมายมากกว่าแค่การได้เรียนรู้สาขาวิชาบางวิชา
แล้วสอบผ่านหรือได้คะแนนดี
		 5. เลิกการสนับสนุนให้เด็กต้องเรียนพิเศษตอนเย็น/เสาร์-อาทิตย์ เพื่อมุ่งแข่งขันให้เรียน
เก่งกว่าคนอืน่ หรือเรียนได้เร็วกว่าเด็กอืน่ ตัง้ แต่อายุยงั น้อย เพราะถึงเด็กบางคนจะมีความฉลาดทางปัญญา
ที่จะท�ำได้ แต่ถ้าพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเขายังไม่พร้อม หรือเมื่อเขาต้องใช้เวลาเรียนหนัก
มากไป เครียดมากไป อย่างไม่สมดุลกับความต้องการของชีวติ ทีต่ อ้ งการพัฒนาด้านอืน่ ๆ พร้อมกันไปด้วย
จะท�ำให้เขาเรียนไปอย่างไม่มคี วามสุข ถึงตอนต้น ๆ เขาจะเรียนได้ แต่กอ็ าจมีปญ
ั หาทางด้านสุขภาพจิต
ตามมาในภายหลังได้ ทั้งนี้รวมทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ไม่ควรคะยั้นคะยอให้ลูกหลานเลือกเรียนสาขาวิชา
ในระดับอุดมศึกษา ที่พ่อแม่ ผู้ปกครองชอบหรือคาดว่าจะเป็นอาชีพที่ก้าวหน้า คนยกย่อง มีโอกาส
ท�ำรายได้สูง แต่ผู้เรียนไม่ได้ชอบและหรือไม่ได้ถนัดอย่างแท้จริงด้วย พ่อแม่ไม่ควรคาดหมายจากลูก
มากเกินไป จนเป็นการกดดันให้เกิดความเครียด ขนาดเด็กเรียนเก่งยังมีปญ
ั หาความเครียดฆ่าตัวตายได้
เพราะถูกคาดหวังในเชิงมุ่งแข่งขันกับคนอื่นในสังคมมากเกินไป ควรส่งเสริมให้ลูกเรียนรู้จักตัวเองและ
พัฒนาสิ่งที่เขาถนัดหรือชอบให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะท�ำได้ โดยไม่ต้องไปเน้นเรื่องการแข่งขันกับคนอื่น
		 6. ส่งเสริมให้เด็กตั้งค�ำถาม คิด วิเคราะห์ รู้วิธีที่จะเรียนรู้ต่อด้วยตนเอง เช่น การอ่านแบบ
จับใจความได้ดี รู้วิธีเลือกหนังสือ ค้นคว้าหาข้อมูล เปิดใจกว้าง ลดอคติ มองทั้งด้านบวก ด้านลบ
อย่างรอบด้าน วิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ความเชื่อถือของข้อมูล สามารถวิเคราะห์ ตีความข้อมูลแบบ
เชือ่ มโยงและประยุกต์นำ� ไปใช้ในชีวติ จริงได้ เรียนรูแ้ บบแก้ปญ
ั หาเป็น เรียนรูแ้ บบทดลอง ฝึกภาคปฏิบตั ิ
ท�ำโครงการต่าง ๆ ออกไปเรียนรู้โลกจริงด้วย
		 7. รู้จักการแบ่งเวลาและการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์พกพา ฯลฯ
อย่างเหมาะสมกับวัย และอย่างสมดุลกับการใช้ชวี ติ คนอืน่ ๆ เพือ่ เรียนรูจ้ ากโลกจริง การวิจยั หลายประเทศ
ไม่สนับสนุนให้เด็กเล็กใช้เครื่องมือเหล่านี้ เพราะเขาควรจะได้เรียนรู้จากโลกจริงมากกว่าโลกเสมือน
เด็กทีโ่ ตหน่อยก็ควรใช้เครือ่ งมืออย่างจ�ำกัดทัง้ ในเรือ่ งเวลาและโปแกรมทีใ่ ช้ พ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู อาจารย์
ควรติดตามหาความรูใ้ นเรือ่ งนีอ้ ย่างรูเ้ ท่าทัน ทัง้ ข้อดีและข้อเสียของเครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส์ทเี่ ป็นเหมือน
ดาบสองคมทีม่ ที งั้ ประโยชน์และโทษ ประโยชน์คอื ช่วยให้เราค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสารความรู้ ติดต่อสือ่ สาร
กับคนอื่นได้สะดวกรวดเร็วขึ้น โทษคือ หากไปเสพติด หมกมุ่นใช้เวลากับมันมากเกินไป โดยเฉพาะ
ในเรื่องการเล่นเกม การเล่นการพนัน การหมกมุ่นกับเรื่องเพศ หรือความสนุกแบบฉาบฉวยในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ท�ำให้สูญเสียทั้งเวลา มีปัญหาทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ/หรือปัญหาอื่น ๆ ได้
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เรื่องพวกนี้ต่างประเทศมีการวิจัยเรื่องผลกระทบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งด้านบวกและด้านลบ
ต่อนักเรียน นักศึกษากลุ่มต่าง ๆ อยู่มาก ไทยยังวิจัยเรื่องพวกนี้น้อย ซึ่งควรจะท�ำเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน
ก็ควรติดตามผลการวิจัยในต่างประเทศ เพื่อจะได้รู้เท่าทันปัญหาและป้องกันปัญหาไว้ก่อนตามแนวคิด
“ปลอดภัยไว้ก่อน” ส�ำหรับอะไรใหม่ ๆ ที่อาจมีผลกระทบทางลบได้ การเลือกแนวทางปลอดภัยไว้ก่อน
อีกทางหนึ่งคือเดินสายกลาง รักษาความสมดุลระหว่างการเรียนรู้จากโลกจริงและการเรียนรู้จากโลก
ในอินเทอร์เน็ต เรียนรูจ้ กั เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพือ่ ใช้ดา้ นบวกให้เป็นประโยชน์ แต่ไม่หลงใหลเสพติดเป็นทาส
สิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี เราจึงจะได้ชื่อว่า ผู้มีการศึกษาหรือผู้ทรงภูมิปัญญาอย่างแท้จริง
การใช้ค�ำว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์อาจฟังดูเป็นอุดมคติ แต่แนวคิดของจิตวิทยาแนวบวกมองว่ามนุษย์
ที่ประสบความส�ำเร็จและมีความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืน คือผู้ที่สามารถพัฒนาอุปนิสัยที่เป็นจุดแข็ง/
คุณธรรมของมนุษย์ใน 6 ด้าน ท�ำให้ผู้วิจัยอยากสรุปว่านี่คือความหมายที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สมบูรณ์
มนุษย์ที่แท้ มนุษย์ที่ประเสริฐ ที่ทางฝ่ายนักปรัชญาทางจริยธรรม/ทางศาสนาก็พยายามอธิบายกัน
		 จุดแข็ง/คุณธรรม 6 ด้าน ทีค่ วรเป็นเป้าหมายของการศึกษา-การพัฒนามนุษย์ ประกอบไปด้วย
1) การสงสัยใคร่รู้ ความอยากรู้อยากเห็น การเปิดใจกว้าง (ที่จะรับฟัง เรียนรู้) การรู้จักจัดการ
การเรียนรู้ การรู้จักมองภาพที่กว้าง การสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์
2) ความกระตือรือร้น ความมุมานะ กล้าหาญ กล้า ยืนหยัด มีคุณธรรม เป็นตัวของตัวเอง
อย่างคงเส้นคงวา มีชีวิตชีวา
3) การมองโลกในแง่ดี ขอบคุณคนและสิง่ ทีค่ วรขอบคุณ มีมนุษยธรรม รัก เมตตา ฉลาดทางอารมณ์
และทางสังคม (เข้าใจตัวเองและคนอื่นในสังคม)
4) มีจิตส�ำนึกความเป็นพลเมือง รักความเป็นธรรม มีภาวะผู้น�ำที่ท�ำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
5) การควบคุมจัดการกับอารมณ์ตนเอง มีแรงจูงใจในตัวเอง ในยามเผชิญอุปสรรคยังสามารถ
ก้าวต่อไปได้ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ อย่างใจเย็น รู้จักยับยั้งชั่งใจและอดเปรี้ยวไว้กินหวาน ไม่ด่วนท�ำตาม
แรงกระตุ้น
6) การตระหนักถึงสิ่งที่สูงเหนือกว่าตัวเราเอง (Spirituality) ชื่นชมความงาม ความดีเลิศ
รู้สึกขอบคุณ มีความหวัง มีอารมณ์ขัน สนใจเรื่องการยกระดับทางความคิด จิตวิญญาณ ที่สูงส่ง
กว่ า ตั ว เราเอง หรื อ เรื่ อ งพื้ น ๆ เช่ น ช่ ว ยเหลื อ คนอื่ น ที่ ทุ ก ข์ ย ากหรื อ ด้ อ ยโอกาสกว่ า โดยไม่ ห วั ง
ผลตอบแทนใด ๆ แสวงหาความจริงเรื่องชีวิต สังคม โลก7
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