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′สมพงษ จิตระดับ′ เผยผลวิจัยเด็กไทย 30% ไมสามารถอานวิเคราะหได
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09:40:05 น.
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คาเฉลี่ยยิ่งสูงขึ้นในเด็กไทย 3 จังหวัดชายแดนใต นักวิชาการแนะ“ครูยุคปฏิรูป” ตองเปลี่ยนเปน “วิทยากร
กระบวนการ” และเปน “ครูประชาธิปไตย” สอนความเปนพลเมือง ดาน สสค.ใหทนุ พัฒนาสมรรถนะการอาน
เมื่อไมนานมานี้ สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดงานแถลงขาวเปด
โครงการสงเสริมนวัตกรรมสรางสรรคการเรียนรูระดับประถมศึกษาครั้งที่ 1/2554 และรวมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
สถานการณเด็ก (ประถม) ไทย “อานได แตไรการวิเคราะห” ณ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ
สถิตลิ าสุดของสภาวการณเด็กและเยาวชนป 2550 - 2552 จาก Child Watch Award 2009 – 2011 ระบุวา
เด็กประถมใชเวลาวางสวนใหญไปกับการเลนเกมส เพิม่ จาก 23% เปน 32% เฉลีย่ วันละ 2-3 ชัว่ โมง และทอง
อินเตอรเน็ตเพิ่มจาก 18% เปน 22% โดยเด็กประถมเพียง 50% ระบุชอบไปโรงเรียนมาก และมีสถิติลดลงจาก
57% เปน 50% เทานั้น
นอกจากนี้เด็กประถมมีอัตราเรียนพิเศษเพิ่มขึ้นรวม 27% โดยประมาณ 1 ใน 7 ของเด็กประถมถูกสงไปเรียน
พิเศษ แสดงใหเห็นถึงความไมมั่นใจของผูปกครองตอการเรียนการสอนในหองเรียน
รศ.ดร.สมพงษ จิตระดับ อาจารยประจําคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา ในยุคปฏิรูป
การศึกษา เด็กนักเรียนวัยประถมศึกษาตองจัดการศึกษาที่เรียกวา “เรียนปนเลน” ฉะนั้น “ครูยคุ ปฏิรูป” จะตอง
เปลี่ยนวิธีคิดจาก
“ครู” เปน “วิทยากรกระบวนการ” ที่ ไมใชเพียงการสอนในหนังสือ แตเปนผูอํานวยความสะดวกและสงเสริมให
เด็กเกิดสถานการณแหงการเรียนรู ที่สอดคลองตามความตองการของเด็ก
"นักวิจัย ชาวอเมริกันไดเปรียบเทียบวา เด็กใชเวลาเรียนรูทักษะการอานเฉลี่ยตลอดชีวิตเพียง 0.2% ขณะที่
ทักษะนี้จะสงผลระยะยาวตอชีวิตที่เหลืออยูมากถึง 98% สะทอนใหเห็นวา เด็กชวงวัยประถมศึกษานั้นเปนอีก
ชวงเวลาทีส่ ําคัญในการพัฒนาทักษะพื้นฐาน"รศ.ดร.สมพงษ กลาว และวา ขณะ ทีเ่ ด็กประถมไทยมีผลวิจยั ชีช้ ดั
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วา กวา 30% ไมสามารถอานวิเคราะหได และคาเฉลี่ยจะยิ่งสูงขึ้นสําหรับเด็กไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
“ปจจุบันการเรียนการสอนยังเปนระบบ 70 : 30 คือเรียนในตํารา 70% และทํากิจกรรม 30% ฉะนั้นสําหรับ
โครงการเด็กประถมนั้นก็นา จะกระตุนในสัดสวนของกิจกรรมมากขึ้น ขณะเดียวกันครึ่งหนึ่งของการเรียนรูใน
ตําราก็ตองปรับใหสอดคลองกับวัยเด็ก ประถมที่ตองเนนการเลนไปดวยเรียนไปดวย”
รศ.ดร.สมพงษ กลาวตอวา อีกบทบาททีค่ รูยุคปฏิรูปตองพยายามปรับวิธีคิด ใหเปน “ครูประชาธิปไตย” ที่ จะ
สอนความเปนพลเมือง ใหเคารพความแตกตางหลากหลาย ซึ่งแนวทางในการสงเสริมนั้นครูจะตองเปลี่ยน
บทบาทการสอน ใชเหตุผลมากขึ้น เพราะการปลูกฝงประชาธิปไตยไมใชในรูปแบบของสภานักเรียนอยางเดียว
ดานอ.นคร ตังคะพิภพ หนึ่งในคณะผูติดตามโครงการสงเสริมนวัตกรรมสรางสรรคการเรียนรูระดับ มัธยมครัง้ ที่
1/2553 กลาววา โครงการดังกลาว ถือเปนโอกาสเพิ่มชองทางใหครูไดเริ่มคิดคนกระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
ถายทอดองคความรูใหสอดคลองตอสภาพแวดลอมและตามความตองการของเด็ก
“เดิมการเรียนการสอนเปนการเรียนรูแบบแหง และนิ่งในหองเรียนสี่เหลี่ยม และยึดตําราเรียนเปนหลัก ซึ่งทําให
เด็กรูสึกไมสนุกสนาน จึงตองกระตุนใหครูไดเปดกิจกรรมที่เคลื่อนไหวและตรงกับวิถีชีวติ ความตองการนักเรียน
ซึ่งจะชวยสรางแรงจูงใจในการเรียนไดมากขึ้น”
อ.นคร กลาวอีกวา แมการเปดใหทุนในระดับประถมจะเปนกลุมโรงเรียนที่มีขนาดเล็กกวา และมีบุคลากร
จํานวนนอยกวาโรงเรียนระดับมัธยม แตถาสามารถสนับสนุนโรงเรียนประถมเดีย่ วๆ รวมตัวกันได ก็จะทําใหเกิด
การทํางานเปนเครือขายโรงเรียน “พี่นอง” ที่รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและเปนพลังขับเคลื่อนการศึกษาจากภาค
ประชา สังคมไดอยางแทจริง
สวนน.ส.ประพาฬรัตน คชเสนา นักวิชาการ สสค. กลาววา แนวคิดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ภาค
ประชาสังคม และโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อใหเด็กและเยาวชนคนพบศักยภาพและความถนัดของตนเอง มีทักษะ
และสามารถพัฒนาตนเอง จนเปนที่มาของโครงการฯ โดยมีประเด็นสําคัญในการสงเสริมคานิยมสํานึกรักทองถิ่น
ดวยการสรางหลักสูตร หรือกิจกรรมที่มีอัตลักษณเฉพาะตัว โดยเฉพาะครูทองถิ่นจะมีกระบวนการสรางการ
เรียนรูอยางไรใหเด็กรักทอง ถิ่นตัวเอง
น.ส.ประพาฬรัตน กลาวดวยวา หัวขอในการใหทุนครั้งนี้ มุงเนน 3 ดาน ไดแก การพัฒนาสมรรถนะการอาน
การเรียนรูที่ทาํ ใหผูเรียนรูสกึ สนุกและอยากเรียนรูไปพรอมกัน และการเรียนรูที่พฒ
ั นาคุณลักษณะที่ดีงามของ
ผูเรียน โดยแบงโครงการเปน 2 ลักษณะคือ โครงการเดี่ยว (ภายใตเงินสนับสนุน 50,000 บาท) และโครงการ
กลุม เพื่อสนับสนุนใหเกิดการชวยเหลือแลกเปลีย่ นเรียนรูเพื่อสรางเครือขาย โรงเรียนพี่โรงเรียนนอง (ภายใต
เงินสนับสนุน 50,000 - 500,000 บาท) ซึ่งระยะเวลาดําเนินงานระหวาง 8 - 12 เดือน และสามารถเริ่มโครงการ
ภายในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2554
( เรื่อง โดย สาธินีย วิสทุ ธาธรรม ศูนยขอมูลขาวสารปฎิรูปประเทศไทย สถาบันอิศรา )
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