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ทําไมการศึกษาไทยไปไมถึงไหน
โดย สายพิน แกวงามประเสริฐ
"การศึกษาไทยอาการที่ตองผาตัด เพราะคุณภาพตกต่ํา"
เมื่อจะกลาวถึงคุณภาพของการศึกษา ความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา สังคมมัก
มองไปที่ความสามารถในการสอบแขงขันของนักเรียนโดยเฉพาะดูที่คะแนนสอบเปน
สําคัญ
วิชาที่ถูกใหความสําคัญและเปนเสมือนตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษามักจะเปนวิชา
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ทั้งที่มนุษยเกิดมายอมมีความแตกตางอยาง
หลากหลายมีความสามารถไมเหมือนกัน
ตราบใดที่สมองยังแบงเปนซีกซายซีกขวา มนุษยจึงไมจําเปนตองเกงวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรเหมือนๆ กัน
สถาบันทดสอบตางๆ สรุปผลการทดสอบของเด็กในวิชาทั้งสองตรงกันวา
เด็กไทยมีความรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรเพียง 1% หรือถึงเด็กไทยจะ
มีความรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรมากกวานี้ก็ไมอาจเปนเครื่องชี้วัด
ความมีคุณภาพ หรือไมมีคุณภาพของการศึกษาไทยได
เรามักยึดติดกับตัวเลขคะแนนสอบ ทั้งที่เด็กที่สอบไดคะแนนสูงมากมีสักกี่คน ที่มี
โอกาสทําคุณประโยชนใหกับประเทศชาติไดอยางแทจริง บางทีที่ทะเลาะกันไมหยุด
หยอนในสังคม โดยไมมีใครฟงใคร นั่นไมใชตัวอยางของเด็กที่เรียนดีประสบ
ความสําเร็จในชีวิต แตไมเชื่อมั่นในความสามารถของผูอื่นหรอกหรือ
สังคมตองมีความแตกตาง ระบบการศึกษาไมอาจทําใหคนเกงไดเทากัน ในรูปแบบ
เดียวกัน แตระบบการศึกษาควรจะทําใหคนเปนคนดีไดเหมือนๆ กัน หรืออยางนอยก็
พอแยกแยะผิดถูกชั่วดีได สังคมถึงจะสามารถเดินตอไป
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หากมีเพียงคนมีความรูมีปริญญามากมาย แตเห็นแกตัว หรือถูกปลูกฝงใหเรียนเพื่อ
หวังกอบโกย หรือหารายได มากกวาที่จะถูกสอนใหเรียนเพื่อคืนอะไรใหกับสังคม
บาง สังคมก็ไมนาจะเดินไปได
การสอนใหเด็กคิดเปน มีความจําเปนมากกวาสอนใหเด็กตองทําคะแนนไดมากๆ เพื่อ
เปนหนาเปนตาใหตนเอง พอแม โรงเรียนและครูอาจารยเทานั้น
แตทําอยางไรจะสอนใหเด็กคิดเปน เพื่อเปนตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา
ตองเริ่มกันที่ครอบครัว โรงเรียน และสังคม วิกฤตของเด็กวัยเรียนขณะนี้ไมใชการทํา
ขอสอบไดคะแนนนอย แตเกิดจากการที่เด็กคิดอะไรไมเปน จึงกอใหเกิดพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสมตางๆ ไมวาจะเปนความไมเอาใจใสในการเรียน พฤติกรรมทางเพศที่ไม
เหมาะสม การติดยาเสพติด การติดเกม
ปญหาเหลานี้สวนหนึ่งเกิดจากสภาพสังคมที่ยั่วยุเด็ก ประกอบกับเด็กคิดไมเปน จึง
ทําใหถูกมอมเมาจากสิ่งยั่วยุเหลานี้ไดงาย
เมื่อสังคมยั่วยุใหเด็กหลงระเริงหางไกลจากโรงเรียนออกไป แลวครูในโรงเรียนมัวทํา
อะไรอยูทําไมไมสอนใหเด็กรูจักคิดใหเปน
คําตอบคงเหมือนๆ กันคือ อบรมสั่งสอนอยูเหมือนกัน แตอาจจะนอยเกินไป ที่นอย
เกินไปคงไมใชครูไมเอาใจใสไมอยากจะอบรมเด็ก แตเปนเพราะหากมัวอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ฝกใหเด็กคิดวิเคราะห หรืออบรมสั่งสอนเรื่องที่เด็กยังขาด
องคประกอบความเปนคนที่ดีแลว เนื้อหาวิชาการที่จําเปนตองใชสอบโดยเฉพาะการ
ทดสอบระดับชาติ หากสอนไดไมถึงไหน
คะแนนสอบออกมาต่ําก็ยอมถูกตําหนิติเตียน ตั้งแตในระดับโรงเรียน ไปจนถึง
ระดับชาติ ประณามกันไมจบสิ้น โดยมิไดดูวาเด็กที่เรียนไดคะแนนนอย หรือได
คะแนนมาก ใครรูใครคิดเปนมากกวากัน
ระบบการศึกษาที่ใชตัวเลขเปนตัวชี้วัดคุณภาพ สงผลใหแตละโรงเรียนตองเรงระดม
เพิ่มตัวเลขกันขนานใหญ ครอบครัวก็สงเสริมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหกับ
ลูกดวยการเรงรัดเรียนกวดวิชา ตั้งแตชั้นอนุบาลจนเขามหาวิทยาลัย
ชีวิตของเด็กจึงเต็มไปดวยตัวเลข ตอนเด็กก็เปนตัวเลขเกรดเฉลี่ย ยามโตขึ้นตัวเลขก็
เปลี่ยนเปนรายได ชีวิตจึงเต็มไปดวยการคํานวณเปนตัวเลขรายได มากกวาคํานวณ
เปนคุณภาพในการ "ให" แกสังคม
หากจะผาตัดการศึกษาไทย ควรผาตัดกันทั้งระบบ ทั้งในสวนของการสรางสังคมให
เอื้อตอการเรียนรู โดยผูคนในสังคมตองเปนแบบอยางใหเด็ก ในเรื่องของการเรียนรู
การใชสติปญญาในการแกปญหา การคิดใหเปน
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แตสังคมไทยในปจจุบันคนมักคิดอะไรกอนทํานอยกวาการทําอะไรตามกระแส เราจึง
มักเห็นผูคนในสังคมเฮละโลทํานั่นทํานี่ หรือทําตามผูนําเพียงไมกี่คน โดยขาดสติวา
ตนเองทําอะไร ทําแลวเปนประโยชนกับสวนรวมมากนอยเพียงใด
สังคมไทยกลายเปนสังคมที่ทําอะไรตามใจชอบ แตขาดความรับผิดชอบตอผลที่จะ
เกิดขึ้น
หากเปนดังนี้ก็ไมถือวาเปนสังคมแหงการเรียนรู เพราะไมเคยเรียนที่จะรูวาอะไรควร
ทําไมควรทํา จึงยังไมเปนแบบอยางใหกับเด็ก
ผูใหญในสังคมควรทําตัวใหเปนแบบอยาง เพราะเด็กมักซึมซับพฤติกรรมของผูใหญ
ไดดีจากการดูการเห็นจนกลายเปนความเคยชิน มากกวาการสอนดวยคําพูด
โดยเฉพาะแนวความคิดที่จะ "ทําเพื่อชาติ" ที่เห็นพูดกันทุกวี่วัน เชน ดากันเพื่อชาติ
ปลุกม็อบเพื่อชาติ หรือเมื่อวานพึ่งจะดากันอยูหยกๆ หรือประเภท "ผีไมเผาเงาไม
เหยียบ" แตวันนี้กลับกอดกัน
พฤติกรรมเหลานี้ทําใหเด็กสับสนอยูไมนอยวาผูใหญในสังคมกําลังทําอะไรกันอยู
อาจทําใหเขาใจไปวาเปนพฤติกรรมธรรมดาที่พึงกระทําเพื่อความอยูรอด หรือเพื่อ
ชาติ? ซึ่งทําใหสังคมไทยมีผลผลิตที่ไมคอยจะเปนความหวังสักเทาไร เพราะผูใหญ
ไมเปนแบบอยาง
นอกจากพฤติกรรมของผูคนในสังคมที่ตองทบทวนแลว ในสวนของการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนตราบใดที่ไมอาจนําระบบคุณธรรม จริยธรรมมาใชในการบริหารและจัด
การศึกษาได คุณภาพการศึกษายอมไมเกิด
เพราะคนที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม ยอมนําระบบการเลนพรรคเลนพวก และ
เสริมสรางนิสัยประจบสอพลอ หรือใชระบบนี้สรางความแตกแยกขึ้นในองคกรเพื่อให
งายแกการปกครอง มาใชในการบริหารงานมากกวาที่จะสนับสนุนใหคนดี คนเกง มี
ขวัญและกําลังใจที่จะทํางานไดอยางเต็มที่
เมื่อไมเกิดความรวมแรงรวมใจ หรือไมไดใชสติปญญารวมกันในการจัดการศึกษา
แลว คุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้นไดอยางไร
ปญหาของการศึกษาไทย อาจไมใชเรื่องที่โรงเรียนขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงไม
จําเปนตองเริ่มดวยการระดมซื้อคอมพิวเตอรแจกใหโรงเรียนเปนลานๆ เครื่อง เพราะ
การมีหรือไมมีคอมพิวเตอร ก็ไมไดหมายความวาจะทําใหเด็กคิดเปน
ดีไมดีการมีคอมพิวเตอรใชโดยปราศจากการดูแลอยางทั่วถึงกลับกลายเปนดาบสอง
คมดวยซ้ํา หรือบางทีการที่รัฐตองเสียงบประมาณเพื่อซื้อคอมพิวเตอรจํานวนมาก
อาจไมคุมกับเงินที่เสียไปจํานวนมากก็เปนได
ปญหาของการจัดการศึกษาสวนหนึ่งอยูที่สอนอยางไรเด็กจึงจะคิดใหเปน ซึ่งยอม
เกี่ยวกับวิธีการสอนของครู
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ทําอยางไรครูจะสอนดวยความสบายอกสบายใจ ครูตองไมสอนมากจนเกินไป
สภาพในปจจุบันคือ มีความเหลื่อมล้ําระหวางครูแตละวิชา บางโรงเรียนมีครูบาง
สาขาวิชานอยเกิดไปไมพอเพียง บางวิชามีมากเกินความจําเปน บางวิชาครูสอนหนัก
เครียดมาก ก็พากันลาออกตามโครงการที่รัฐเชิญชวนใหออก พออยากใหออกก็ออก
ไดทันที แตการจัดอัตรากําลังมาแทนที่ชามากไมทันการณ
นอกจากนี้ ปญหาในสวนที่เกี่ยวของกับขวัญและกําลังใจของครู ซึ่งเปนอุปสรรคตอ
การจัดการศึกษาไมนอย คือการสงเสริมใหครูมีขวัญและกําลังใจที่ดี ดวยการสงเสริม
ใหมีรายไดอยางพอเพียง มีวิทยฐานะอันเหมาะสม
เทาที่เปนอยูในปจจุบัน แมวาจะมีกฎหมายที่เอื้อใหครูสามารถเพิ่มพูนวิทยฐานะให
สูงขึ้นได แตกฎเกณฑบางอยางอาจไมเอื้อที่จะทําใหครูทําไดมากนัก
เชน ผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมที่ใหครูสงประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะ มี
กติกาที่เกินกําลังที่ครูจะทําไดดวยตนเอง เชน การใหทํารายงานการใชนวัตกรรม 5
บท ที่มีลักษณะคลายๆ วิทยานิพนธ
ครูสวนหนึ่งที่ไมผานการเรียนระดับปริญญาโทสามารถทําไดนอยมาก หรือหากจะทํา
ก็ตองไปผานกระบวนการอบรมที่จัดโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งตองมีคาใชจายเปน
เงินจํานวนไมนอย
หรืออาจตองใชวิธีลัดตามที่เปนขาววามีการจางทําผลงานทางวิชาการ ยังไมพบวา
เปนจริงหรือไม
หรือหากเปนจริง ก็ยังไมเห็นมีใครถูกลงโทษสักราย เปนแคขาวลือที่กอใหเกิดความ
เสียหาย และความตกต่ําแกวงการครู
หากกําหนดเกณฑใหครูทําโดยไมยุงยาก ทําในสิ่งที่ครูนําไปใชสอนไดจริง มากกวา
วางกฎกติกาใหสูงเกินกวาจะนําไปใชไดจริง หรืออยางนอยตองคํานึงถึงผลงานของ
ครูวา ไมใชวิทยานิพนธที่จะนําไปขึ้นหิ้งบูชา กฎเกณฑกติกาการเลื่อนวิทยฐานะ
นาจะสงเสริมใหครูที่เขียนหนังสือไมเกง แตสามารถสรางสื่อหรือนวัตกรรมที่จะ
นําไปใชกับเด็กไดจริงๆ ทําใหครูที่ตั้งใจสอนเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน ยอม
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การวางกฎเกณฑกติกาใหครูทําไดจริงๆ และเหมาะสม ยอมดีกวาปลอยใหครูตองมี
นิสัยหลอกลวงหรือตองลงทุนไปจางผูอื่นทํา และไมเปดชองวางใหเกิดอาชีพหา
ผลประโยชนในแวดวงการศึกษา ซึ่งไมเกิดผลดีแตอยางใด
ปญหาคุณภาพการศึกษาไทยที่ตองผาตัด คงไมใชการหาวิธีการที่ทําอยางไรเด็กจะ
ไดคะแนนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เพิ่มมากขึ้น แตปญหาคือทําอยางไรเด็กถึง
จะมีคุณธรรม
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และคงไมใชวิธีการสรางความมีคุณธรรมกันที่เปลือก ดวยการใหเขียนรายงานบันทึก
การทําความดี ทุกครั้งที่พิจารณาความดีความชอบ ใครเขียนดีไดคะแนนมาก (เขียน
กับทําจริงเปนคนละเรื่อง)
สวนครูก็เนนปลูกฝงคุณธรรมดวยการใหเด็กบันทึกความดี กลายเปนวาทั้งเด็กทั้ง
ผูใหญตางสรางเปลือกของความดีที่ไมคอยจะมีสาระเหมือนๆ กัน
งานการปฏิรูปการศึกษาจึงไมใชเรื่องเลนๆ และเล็กๆ ที่ใครก็สามารถทําได ชวงที่
ผานมาแทบจําไมไดวารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนใดทําอะไรใหเปนหนาเปนตา
ของงานดานการศึกษา จนกระทั่งนึกออกวา หากเปนเรื่องนี้ตองนึกถึงรัฐมนตรีคนนี้
งานดานการศึกษาถือเปนหนาเปนตาของรัฐบาลอยูไมนอย หากไดคนดีมีฝมือมา
กํากับดูแล ยอมไดรับคําชื่นชมสรรเสริญ
แตหากไดรัฐมนตรีขัดตาทัพเพื่อกาวไปสูกระทรวงที่ใหญกวานี้ หรือเปนรัฐมนตรีนอ
มินีที่ไมเคยลวงรู ไมสนใจงานดานการศึกษามากอนเลย รวมทั้งขาดวิสัยทัศนดวย
แลว ก็ยากที่การปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสําเร็จไดอยางที่สังคมรอคอย
หนา 7
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