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PISA ทีผ
่ านมาบอกอะไรใหเราทราบบาง
รายงานประเด็นจากการประเมินผล PISA ฉบับนี้ เปนฉบับสงทายของป 2559 จึงจะเปนการขมวดประเด็นที่ได
พยายามนําเสนอมาในฉบับกอน ๆ (FOCUS ประเด็นจาก PISA

ฉบับที่ 1 – 11) ที่ไดชี้ถึงตัวแปรที่สงผลตอ

คุณภาพการเรียนรูใหเห็นวา คุณภาพการศึกษาสวนหนึ่งซึ่งไมนอยเลยขึ้นกับตัวแปรดานบริหารจัดการในระบบ
และการจัดสิ่งแวดลอมในการเรียน เชน การจัดการดานครู ทรัพยากรเวลาเรียน และสิ่งแวดลอมดานอื่น เชน
ระเบียบวินัย ความเปนธรรมทางการศึกษา (Equity)

และไดนําเสนอตัวอยางวิธีการจัดการและสิ่งแวดลอมจาก

ระบบโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ ที่อาจเปนประโยชนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตัวแปรเหลานั้นควร
ไดรับการทบทวนในการที่จะปรับปรุงการศึกษาครั้งใหม ซึ่งระบบฯ จําเปนตองเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติดังที่
เคยชินมานาน
รูป 1 การกระจายคะแนนของนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ ในสวนอืน
่ ของประเทศไทย และในสหรัฐอเมริกา

ที่มา: World Bank, 2012

FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2559)

ขอมูลในรูป 1 บอกอะไร ขอมูลบอกใหทราบวา สถานการณที่เปนอยูของการศึกษาของประเทศไทยนั้น มีบางสวน
ที่ถือไดวาประสบความสําเร็จ นั่นคือ ระบบโรงเรียนในกรุงเทพฯ เมื่อดูผลการประเมินของนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ
จะพบวาการกระจายของคะแนน PISA เกือบจะไมมีความแตกตางจากนักเรียนในสหรัฐอเมริกา แตนั่นไมใชนักเรียน
จากทั่วประเทศ เพราะนักเรียนที่อื่น ๆ นอกกรุงเทพฯ นั้น ยังมีผลสัมฤทธิ์ต่ํากวามาก เมื่อเปนเชนนี้ แสดงวาการศึกษา
ของระบบโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ เปนตัวแบบ (Model) ที่ถือไดวาประสบความสําเร็จ แตการจัดตัวแบบเชนนั้น
ไมกระจายไปทั่วประเทศแตกลับกระจุกตัวอยูในเขตกรุงเทพฯ เทานั้น ถาระบบโรงเรียนไทยสามารถกระจายตัวแบบ
การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพทั่วถึงทั้งประเทศ คุณภาพการเรียนรูของนักเรียนก็จะสามารถยกระดับสูงขึ้นได และ
รายงานในหลายแหลงหลายวาระที่ผานมาก็ไดชี้บอกตัวแปรที่สงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบไวแลว
แตในระบบโรงเรียนของไทย เมื่อพบวาคุณภาพการศึกษาไมเปนไปตามที่หวัง หลักสูตรมักจะเปนจําเลยที่หนึ่ง และ
การตอบสนองก็มักจะพุงเปาไปที่การเปลี่ยนหลักสูตรเปนอันดับแรก และที่สําคัญคือการเปลี่ยนหลักสูตรที่เกิดขึ้น
ในอดีตคือ การเปลี่ย นแปลงเนื้อ หาสาระ และการเปลี่ยนหนังสือ เรีย น โดยองคประกอบอื่น ๆ ยังคงเดิม และเปน
การเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหัน โดยไมคํานึงวาการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโลก ถาไมใชคอยเปนคอยไปอยางตอเนื่อง
และใชเวลาพอสมควรแบบที่เรียกวา “วิวัฒนาการ”

ก็มักจะมีสถานการณที่ไมพึงประสงคเกิดขึ้นในระยะแรกของ

การเปลี่ยนแปลงเสมอ เราลองมาดูกันวาในเวลา 16 ปที่ผานมา การศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกวา “การปฏิรูป
การศึกษา” มีอะไรเกิดขึ้นบาง
รูป 2 การเปลี่ยนแปลงคะแนนจาก PISA 2000 PISA 2012

ใน PISA 2000 ถือวาเปนการเรียนการสอนกอนการปฏิรูป
เมื่อเก็บขอมูลอีกครั้งใน ค.ศ. 2003 ซึ่งเปนชวงการเรียน
ในการเปลี่ยนแปลงครบสามป จะเห็นวาคะแนนหลนลงมา
อยางนาตกใจ และการเก็บขอมูลอีกครั้งในสามปถัดมา
(PISA 2006) คะแนนก็ยังคงมีแนวโนมตกลงอยางตอเนื่อง
และเริ่มคงที่ หรือเริ่มกระเตื้องขึ้นในอีกสามปตอมา (PISA
2009) และแนวโนมเริ่มดีขึ้นชัดเจนใน ค.ศ. 2012 และ
ครั้งนี้ คะแนนเริ่มสูงกวาในป ค.ศ. 2000 ดวย จะเห็นวา
ตองใชเวลามากกวาสิ บป ระบบจึ ง สามารถปรั บตั ว เขาสู
สมดุล และเริ่มเดินเขาสูเสนทางปกติ

การยกระดับการเรียนรูสามารถทําไดจากขอมูลที่ผลการวิจัยเสนอไว โดยพุงเปาไปที่จุดออนในแตละจุด โดยอาจ
ไมตองเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ เพราะขอมูลจากการศึกษาวิจัยชี้บอกถึงตัวแปรตาง ๆ ไวมากมาย ถาจะเปดใจยอมรับ
ความจริงและหันมาทบทวนประเด็นที่เปนจุดออน เปนตนวา โรงเรียนไทยมีแนวปฏิบัติที่ผลการวิจัยชี้วาสงผลทางลบ
ตอคุณภาพการเรียนรู ไมวาจะเปนการกระจายทรัพยากร รวมไปถึงระบบการผลิตครูคุณภาพสูง ระบบที่จะรักษา
ครูดีไวไดในระบบ การจัดสิ่ง แวดลอมและบรรยากาศทางระเบีย บวินัย ตลอดจนความเปนธรรมทางการศึก ษา
ถาจุดออนเหลานี้ไดรับการปฏิบัติใหมก็นาจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพศึกษาได จัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน

ขอมูลจากการเปรียบเทียบนานาชาติชี้ใหเห็นจุดออนจุดแข็งของวิธีการจัดการของแตละระบบโรงเรียน ซึ่งเปด
โอกาสใหนั ก การศึ ก ษาและระดั บ นโยบายสามารถเลื อ กวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ส งผลทางบวกตอคุ ณ ภาพการเรี ย นรู
มากกวาการเปลี่ ย นหลั ก สู ต ร โดยเฉพาะแนวปฏิ บัติ ข องประเทศในภู มิภ าคเอเชี ย ดวยกั นที่ ร ะบบโรงเรี ย นตาง
ประสบความสําเร็จและมีความเปนเลิศทางวิชาการ สิ่งที่เปนเรื่องเฉพาะหนาและเรงดวนที่จะทําใหสามารถเดิน
บนเสนทางของความเปนเลิ ศ ไดแก การพั ฒ นาและสรางครู คุณภาพสูง การสนับสนุ นโรงเรีย นและนั กเรีย นที่
เสียเปรียบดานสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม และความเทาเทียมกันทางการศึกษา
โรงเรียนที่มีนักเรียนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมเสียเปรียบกวา สวนมากมีทรัพยากรการเรียนคุณภาพต่ํากวา
โรงเรียนที่มีนักเรียนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกวา และที่สําคัญยิ่งกวา คือไมมีครูคุณภาพสูงสําหรับ
โรงเรียนที่ดอยกวา การสนับสนุนทรัพยากรอยางเปนธรรมไมเพียงแตสําคัญในดานความเสมอภาคทางการศึกษา
เทานั้น แตยังเกี่ย วโยงไปถึง ผลสัมฤทธิ์ข องนัก เรีย นโดยรวมทั้ง ระบบ ตัว อยางจากระบบที่ประสบความสําเร็จ
ในประเทศเหลานั้นครูใหญในโรงเรียนที่ดอยเปรียบทางเศรษฐกิจและสังคมตางรายงานวา โรงเรียนมีทรัพยากร
การศึกษาที่พอเพียงไมแตกตางจากโรงเรียนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไดเปรียบกวาหรือในบางประเทศ
กลับมีมากกวา เชน ฟนแลนด
ในการสรางกําลังพลที่มีประสิทธิภาพสําหรับการสอนตองเปรียบเทียบดูจากการประเมินวาที่อื่นเขาทํากันอยางไร
และเปรียบเทียบตัวเองวาเหมือนหรือแตกตางกับที่เขาประสบความสําเร็จอยางไร การศึกษาไมไดมีเพียงนักเรียน
ครู และหลั ก สู ต รเทานั้ น แตสิ่ ง แวดลอม สั ง คม และวั ฒ นธรรม มี ผ ลกระทบสู ง พอสมควร คํ า ตอบของคํ า ถาม
ตอไปนี้ จะเปนคําตอบวาวัฒนธรรมไดใหความสําคัญกับการศึกษาอยางไร
ประเทศอื่นจายคาจางครูอยางไรเมื่อเทียบกับอาชีพอื่น ๆ ที่มีการศึกษาในระดับเดียวกัน
ใบปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาของแตละคนถูกเปรียบเทียบอยางไรในการจางงาน
พอแมตองการใหลูกเขาสูอาชีพครูหรือไม
สื่อมวลชน และสาธารณชนใหความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษามากนอยเพียงใด
ชุมชน สังคมใหความสําคัญกับเรื่องอะไรมากกวากัน ระหวางชัยชนะของการแขงกีฬา กับชัยชนะจาก
การแขงขันทางวิชาการของนักเรียนหรือโรงเรียน
พอแมสงเสริมใหลูกหลานเรียนหนังสืออยางหนักมากหรือไม
ถาสามารถตอบคําถามเหลานี้ในเชิงบวก การยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบนาจะอยูไมไกลเกินไป แตถายัง
ไมมีคําตอบใหคําถามเหลานี้ ความเปนเลิศนาจะยังตองรออีกนาน

คําแนะนําจาก OECD
การศึกษาวิจัยของ OECD รวมกับ Pearson’s Education ซึ่งไดศึกษาปจจัยที่ทําใหระบบโรงเรียนประสบความ
เปนเลิศ และไดสรุปบทเรียนบรรทัดสุดทาย (The bottom line findings) ไดดังนี้
1. ไมมีกระสุนวิเศษ (There are no magic bullets) ไมมีการศึกษาที่สรุปไดชัดเจนวาตัวแปรตัวหนึ่งตัวใดคือ
ตัวที่ทําใหประสบความสําเร็จ การทุมเงินและงบประมาณลงในการศึกษาไมสามารถสรางผลผลิตที่ตองการได
การศึกษาตองการระยะเวลาปรับตัวที่ยาวนาน และตองใสใจทั้งระบบ การปรับปรุงจึงจะเกิด

2. ยกยองครู (Respect Teachers) ครูดี คือ หัวใจของการศึกษาคุณภาพสูง การจะหาครูดี หรือจะปรับครูให
เปนครู คุ ณ ภาพสู ง ไมใชเรื่ อ งเดี ย วกั บ การจายคาตอบแทนสู ง เสมอไป แตครู ดี ต องการเพี ย งการยกยองใน
วิ ช าชี พ ของตน และไดรั บ การเชิ ด ชู เ กี ย รติ ใ นสั ง คม ไมใชปฏิ บั ติ เ ยี่ ย งพนั ก งานเทคนิ ค หรื อ เครื่ อ งจั ก ร
อุตสาหกรรมขนาดใหญที่ตองคอยตรวจสอบ
3. วัฒนธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได (Culture can be changed) วัฒนธรรมที่ลอมรอบระบบการศึกษาสามารถ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดมากกวาตัวของระบบเอง เชน วัฒนธรรมการเคารพครู ความขยันทํางานหนักของ
เกาหลี และเวียดนาม การศึกษาจะกาวไกลไดดวยการเก็บรักษาวัฒนธรรมที่เปนเชิงบวก และพยายามหาทาง
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่สงผลลบตอการศึกษา
4. พอแมไมใชอุปสรรคหรือตัวชวย (Parents are neither impediments to nor saviours of education)
ความตองการของพอแมเพียงใหลูกไดรับการศึกษาที่ดีที่สุด ดังนั้น ระบบโรงเรียนจึงไมตองนําความตองการ
ของพอแมมากดดันการทํางาน อีกทั้งไมควรนับวาการสนับสนุนจากพอแมเปนสิ่งจําเปน โรงเรียนควรทําเพียง
การใหพอแมไดรับทราบขอมูลขาวสารของโรงเรียนและทํางานรวมกับพอแมบางเปนบางโอกาส
5. การศึกษาเพื่ออนาคต ไมใชปจจุบัน (Educate for the future, not just the present) ขอเพียงระลึกรูวาทักษะ
การทํางานในอนาคตจะไมเหมือนทักษะในวันนี้ ระบบการศึกษาตองรูลวงหนาวาจะเตรียมคนอยางไร

จุดยุติ (End Point)
การศึกษาของไทยถือวามีคุณภาพระดับเทียบเคียงนานาชาติไดระดับหนึ่ง แตการศึกษาที่มีคุณภาพนั้นอยูเพียงใน กทม. เทานั้น หาก
สามารถขยายตัวแบบการศึกษาใน กทม. ออกไปใชทั่วประเทศอาจทําใหผลการประเมินสูงขึ้นได อนึ่ง PISA ไดชี้ถึงจุดออนที่ระบบฯ
สามารถนํามาพิจารณาเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งในดานครู ทรัพยากรการศึกษา ความเทาเทียมหรือความเปนธรรมทาง
การศึกษา พรอมทั้งขอเตือนใจวามีหลายประเด็นที่ตองพิจารณา เพราะในการศึกษาไมมีกระสุนเดียวที่ยิงแลวจอด การเปลี่ยนหลักสูตร
อยางเดียวจึงไมใชคําตอบ แตการศึกษาตองปรับทุกประเด็นแมกระทั่งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่เห็นคุณคาอยางสูงของการศึกษา
การเคารพครู ความขยันและการทํางานหนักก็เปนองคประกอบของการยกระดับคุณภาพการศึกษา
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โฟกัส หรือ จุดโฟกัส (Focal Point)
ภาษาทางฟสิกส หมายถึง จุดบนแกนของเลนสหรือกระจกที่เปนจุดรวมของรังสีขนานของแสงที่เกิดการหักเหเมื่อผานเลนส หรือ
เกิดการสะทอนของรังสีขนานของแสงเมื่อตกกระทบทําใหจุดนั้นมีความชัดที่สุด ในทางสังคม หมายถึง ประเด็นที่เปนที่สนใจ
จุดยุติ (End Point)
ภาษาทางเคมี หมายถึง จุดที่การทําปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นสมบูรณและมีสารใหมเกิดขึ้นซึ่งอาจสังเกตไดจากการเปลี่ยนสีของสาร

