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ความเชื่อมโยงกับความไม่เป็นธรรมในแง่ของการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่ดี
ผลการวิจัยชี้แนะว่า เกือบทุกประเทศควรจะพิจารณาการเลือกและจัดสรรครูให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งควรมีมากกว่า
การดูตัวเลขจานวนครู แต่ต้องดูไปถึงคุณวุฒิ คุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ของครู และประสิทธิผลของครู
นโยบายใด ๆ ก็ตามที่ต้องการจะขจัดปัญหาการด้อยโอกาสควรจะต้องมุ่งมั่นในการจัดสรรครูที่มีคุณภาพมากกว่า
การเพิ่มจานวนครูให้แก่เด็กด้อยโอกาส
นอกเหนือจากการเลือกจัดสรรครูระหว่างโรงเรียน หลายระบบการศึกษายังต้องทาเพิ่มขึ้นในการดูแลความจาเป็น
ของครูโ ดยเฉพาะครูใหม่ในโรงเรียนด้อยโอกาสในด้า นการฝึก อบรมในระยะเริ่ม ต้น และเป็น ไปอย่า งต่อเนื่อ ง
เพื่อให้ครูมีทักษะจาเป็นที่จะต้องใช้ในการสอนรวมทั้งความเข้าใจในบริบทของสังคมของโรงเรียนและของนักเรียน
การสนับสนุนครูที่มีประสบการณ์อยู่แล้วให้ทาภารกิจที่ยากและท้าทายจะสามารถประกันได้ว่าจะรักษาครูดี ๆ เอาไว้
ในระบบได้
จุดยุติ (End Point)
ทุกประเทศไม่เน้นแต่การเพิ่มจานวนครู แต่ต้องดูคุณสมบัติ ประสบการณ์ และประสิทธิผลของครู ความพยายามในการ
ส่งเสริมนักเรียนด้อยโอกาสจะสาเร็จได้ต้องเพิ่มครูดี -ครูเก่งให้มากกว่าการเพิ่มจานวนครู โรงเรียนด้อยโอกาสควรได้รับ

ครูในระบบโรงเรียนทีป
่ ระสบความสาเร็จเป็นอย่างไร
ทุกวันนี้ ครูคือทรัพยากรที่สาคัญที่สด
ุ ในโรงเรียน การปรับปรุงยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเป็นธรรม
และความเท่ า เที ย มกั น ของโรงเรียนให้ มากที่ สุ ด ขึ้ น อยู่ กั บ มาตรการระดั บ นโยบายที่ ทาให้ ค นเก่ ง จานวนมาก
ต้องการทางานเป็นครูในโรงเรียน ซึ่งทาให้การสอนมีคุณ ภาพสูงและการสอนนั้น ส่งผลประโยชน์แก่นักเรียน
ทุกคน นโยบายด้านครูต้องมีเป็นกฎระเบียบและเป็นหลักการที่วางรูปแบบการพัฒนางานครู PISA ได้ศึกษาวิจัย
เพื่ อตอบคาถามเกี่ยวกั บครูส ามประเด็น ด้ว ยกั น คื อ (1) ประเทศที่ ป ระสบความสาเร็จ ซึ่ งมี ค ะแนนกลุ่ มสู งสุ ดมี
หลักการเลือก พัฒนา ประเมิน และจ่ายค่าตอบแทนครูอย่างไร (2) การเลือกครูของโรงเรียนต่าง ๆ มีผลกระทบต่อ
ความเป็นธรรมของระบบการศึกษาอย่างไร และ (3) ประเทศจะสามารถดึงและรักษาผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง
ทั้งชายหญิงเข้ามาสู่วงการสอนได้อย่างไร (OECD, 2018)

การจัดสรรครูคุณภาพสูง และรัฐต้องมีมาตรการชดเชยครูคุณภาพสูงที่สอนในโรงเรียนด้อยโอกาส ครูดี-ครูเก่ง คือ ครูที่
สามารถสอนนักเรียนให้มีผลการเรียนพลิกความคาดหมายได้ ไม่ใช่ครูที่สอนในโรงเรียนที่คัด เลือกเฉพาะนักเรียนที่เก่ง
อยู่แล้วเข้ามาในโรงเรียน เพราะนักเรียนเหล่านั้นเก่งได้โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับครูมากนัก
อ่านเพิ่มเติม
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โฟกัส หรือ จุดโฟกัส (Focal Point)
 ภาษาทางฟิสิกส์ หมายถึง จุดบนแกนของเลนส์หรือกระจกที่เป็นจุดรวมของรังสีขนานของแสงที่เกิดการหักเหเมือ
่ ผ่านเลนส์ หรือเกิดการสะท้อน
ของรังสีขนานของแสงเมือ
่ ตกกระทบทาให้จุดนั้นมีความชัดที่สุด ในทางสังคม หมายถึง ประเด็นที่เป็นที่สนใจ
จุดยุติ (End Point)
 ภาษาทางเคมี หมายถึง จุดทีก
่ ารทาปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นสมบูรณ์และมีสารใหม่เกิดขึ้นซึง่ อาจสังเกตได้จากการเปลี่ยนสีของสาร

อานาจการคัดเลือก/บรรจุครู โดยเฉลี่ยในประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ที่เข้าร่วมโครงการ PISA 2015 การเพิ่ม



ครูในโรงเรียนด้อยโอกาส PISA 2015 ชี้ว่าประเทศ/เขตเศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่ร่วมในโครงการ ทดแทนโรงเรียน
ด้อยโอกาสโดยการลดขนาดชั้นเรียนและ/หรือลดสัดส่วนนักเรียนต่อครู แต่มีประเทศ/เขตเศรษฐกิจประมาณ
หนึ่งในสามที่ครูในโรงเรียนด้อยโอกาสมีคุณภาพหรือประสบการณ์น้อยกว่าในโรงเรียนที่ได้เปรียบกว่า



สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ผลการประเมินที่มีผลกระทบจากสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างโรงเรียน
ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่า และจ้างครูที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ต่ากว่าในโรงเรียนที่ได้เปรียบ
ผลการประเมินของนักเรียนยิ่งแตกต่างกันในช่องว่างที่กว้างขึ้น



สั ด ส่ ว นคนที่ อ ยากเป็ น ครู ใน PISA 2015 ประเทศสมาชิก OECD มี นั ก เรียนอายุ 15 ปี ประมาณ 4.2%
คาดหวังว่าจะเป็นครู สัดส่วนนี้มากกว่าในกลุ่มประชากรผู้ใหญ่ที่เป็นครู แสดงว่ามีผู้อยากเป็นครูเพิ่มขึ้น

FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 35 (พฤศจิกายน 2561)



ลักษณะของผู้ท่ต
ี ้องการเป็นครู PISA 2015 ชี้ว่านักเรียนที่ต้องการเป็นครู มี ทักษะการอ่านและคณิตศาสตร์
ต่ากว่ านักเรียนที่ต้ องการท างานในอาชีพอื่น (ในระดับที่ต้ องมีปริญญาตรีเป็นอย่างน้ อย) ความแตกต่ างของ
ทักษะระหว่างผู้ที่ต้องการเป็นครูกับอาชีพอื่น ๆ ยิ่งมีช่องว่างกว้างในประเทศที่มีคะแนนต่ามากกว่าในประเทศที่มี
คะแนนสูง แต่ผลการสารวจทักษะในผู้ใหญ่ของ OECD แสดงว่าในเกือบทุกประเทศ ทักษะด้านการอ่านและ
ด้านคณิตศาสตร์ของครูทัดเทียมกับของผู้ที่จบปริญญาในสาขาอื่น ๆ



ครูเวียดนาม
ผลการประเมินของ PISA ที่ชี้ถึงความสาเร็จของการศึกษาในเวียดนามทาให้เกิดความสนใจในวงกว้างเพราะ
เวียดนามเป็นประเทศรายได้ตาแต่
่
มีผลการประเมินทัดเทียมกับประเทศรายได้สูง นอกจากวัฒนธรรมที่ให้ความสาคัญ
แก่การศึกษาว่าเป็นวิถีทางที่จะทาให้พ้นความยากจน การที่รัฐบาลแน่วแน่ที่จะยกระดับการศึกษาและนโยบายที่
มั่น คงไม่เ ปลี่ย นแปลงบ่อย ๆ แล้ว ยังพบว่า ครู เ วีย ดนามแม้จะไม่มีวุฒิที่สูงเท่า ครูฟิน แลนด์ เกาหลี หรือญี่ปุ่น

ค่าตอบแทนครู ในประเทศที่ค่าตอบแทนครูสูง (เทียบกับค่า GDP) มีนักเรียนที่ต้องการเป็นครูสัดส่วนสูงกว่า

แต่ครูเวียดนามมีความมุ่งมั่นสูงและทางานหนักมาก มีระบบให้คาปรึกษาครูที่เริ่มต้นด้วยการทบทวนวิจารณ์ตัวเอง

และในทุกประเทศ ผู้หญิงต้องการเป็นครูมากกว่าผู้ชาย แต่ในประเทศที่ค่าตอบแทนครูสูง สัดส่วนของทั้งสอง

ให้เพื่อนครูวิจารณ์ ครูแต่ละคนต้องเป็นสมาชิกใน “กลุ่มวิชา” ซึ่งในแต่ละกลุ่ม ครูต้องพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน

เพศมักสมดุลกัน แต่ไม่มีข้อมูลว่าค่าตอบแทนสูงสามารถดึงดูดนักเรียนเก่งได้มากกว่านักเรียนอ่อน

สังเกตการสอนของเพื่อนสมาชิกและให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนสนทนากันในด้านวิธีการ
และศิลปการสอน และครูใหญ่ในโรงเรียนเวียดนามต้องมีงานสอนเป็นหลัก ยิ่งไปกว่านั้นธนาคารโลกยังมีโครงการ

ญีป
่ น
ุ่ และเกาหลีดงึ ดูดครูเก่งเข้าสูโ่ รงเรียนด้อยโอกาสได้อย่างไร
แม้ว่า สิงคโปร์ ฟิน แลนด์ ฮ่องกง(จีน ) หรือ เซี่ย งไฮ้( จีน ) จะเป็น ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ที่มีค ะแนนกลุ่มสูงสุดใน
การประเมินผล PISA แต่ประเทศ/เขตเศรษฐกิจดังกล่าวที่มีขนาดเล็กและมีจานวนโรงเรียนไม่มากนัก การบริหาร

ให้การสนับสนุนการอบรมครูเวียดนาม (Whitman A., 2016) และที่สาคัญคือกฎหมายยังห้ามครูเวียดนามสอน
กวดวิ ช าเพื่ อรับ เงิ น พิ เศษ ครู จึงต้ องสอนในห้ องเรีย นอย่ า งเต็ ม ความสามารถเพื่ อให้นั ก เรียนเรีย นรู้ได้ดี ที่ สุ ด
(Khánh Dương, 2016)

จัดการต่าง ๆ จึงไม่อาจเป็น ตัวแบบ (Model) ให้ระบบโรงเรียนขนาดใหญ่ลอกเลียนหรือทาตามได้ แต่ก็มีหลาย

การศึกษาควรมุ่งที่จะปรับปรุงความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นไม่ใช่ส่งเสริมให้ขยายวงกว้างขึ้น

ประเทศที่มีขนาดใหญ่ มีโรงเรียนและประชากรนัก เรียนจานวนมาก เช่น เกาหลี และญี่ ปุ่น ก็ยังสามารถประสบ

ไปอีก ในขณะที่ทุกประเทศมีผลการเรียนรู้ของนักเรียนแตกต่างกันอันเนื่องมาจากผลกระทบด้านสถานะทาง

ความสาเร็จ และที่สาคัญเป็น ประเทศในเอเชียด้วย มีวัฒ นธรรมประเพณี ที่อยู่ในแนวตะวัน ออกด้วยกัน จึงเป็น ที่

เศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน ในประเทศที่คุณวุฒิและประสบการณ์ของครูในโรงเรียนที่ได้เปรียบสูงกว่ าใน

น่าสนใจว่าเขาบริหารจัดการครูอย่างไรจึงทาให้ระบบประสบความสาเร็จ โดยประเด็นสาคัญอยู่ทก
ี่ ารกระจายครูที่มี

โรงเรียนที่ด้อยโอกาส ผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีโอกาสที่จะแตกต่างกันสูง ในขณะที่ประเทศที่มีการชดเชยให้

คุณภาพให้เท่าเทียมกันในระบบโรงเรียน

โรงเรียนด้อยโอกาสโดยการมีชั้นเรียนขนาดเล็ก และอัตราครูต่อนักเรียนที่ต่า แต่ก็พบว่ายังไม่สามารถลดช่องว่าง

สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม โดยทั่วไปในหลายประเทศ โรงเรียนและนักเรียนที่ด้อยเปรียบกว่าในด้านสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมมักมีความเหลื่อมล้ากันอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งโรงเรียนที่
ได้เปรียบกว่าก็มีโอกาสจะมีครูคุณภาพสูง ครูเก่ง หรือครูดีไว้ในโรงเรียน ส่วนโรงเรียนด้อยโอกาสก็จะไม่สามารถ

ของความแตกต่างลงได้ ข้อมูลนี้จึงชี้แนะว่าการชดเชยในเชิงปริมาณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นคุณภาพและการสอน
ได้ การที่โรงเรียนด้อยโอกาสจะมีครูเพิ่มขึ้นอาจไม่จาเป็นเท่ากับว่าการมีครูเก่ง ๆ มาสอนในโรงเรียน

ดึงดูดหรือเก็บ ครูดี ๆ ไว้ได้ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียนไทย แต่จากรายงานการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ในญี่ปุ่น

ผลการวิจย
ั ชีน
้ ย
ั อะไรแก่ระดับนโยบาย

และเกาหลี นัก เรียนที่ด้อยเปรียบด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมก็มีโ อกาสเท่า เทียมกับ นัก เรียนที่มีส ถานะ

ผลการวิจัยที่พบแสดงให้ เห็นว่า ประเทศคะแนนสูงไม่เพียงแค่มีวัฒนธรรมในการชื่นชมยกย่องครูเท่านั้น แต่ยัง

ได้เปรียบกว่าที่ได้เรียนกับครูที่เก่ง ๆ พอ ๆ กัน (วัดจากลักษณะสาคัญ เช่น จานวนปีที่สอน มีใบรับรองการสอน

สร้างเสริมครูให้เป็ นกองก าลังคุณ ภาพสูงขึ้น อย่างต่ อเนื่ อง โดยนโยบายที่ น ามาใช้อย่างระมั ดระวังตามเวลาที่

แต่ละวิชา ตัวอย่างเช่น ครูวิทยาศาสตร์ก็จบจากมหาวิทยาลัยโดยมีวิชาเอกในวิชาวิทยาศาสตร์เหมือนกัน)

เปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่ามีรูปแบบที่หลากหลายที่อาจเป็นแรงจูงใจให้ประเทศอื่นนาไปเป็นตัวอย่าง

การหมุนเวียนครู ตลอดอายุการทางานของครูที่ญี่ปุ่นจะต้องย้ายหมุนเวียนตามระยะเวลาที่กาหนด โดยเวียนออกไป
สอนโรงเรียนอื่น ทั้งนี้จึงเป็นหลักประกันว่าโรงเรียนมีโอกาสได้ครูเก่งโดยทัดเทียมกันและสมดุลกันระหว่างโรงเรียน
ในการมีครูเก่ากับครูบรรจุใหม่ การจัดสรรครูให้โรงเรียนเป็นการตัดสินใจของเขตการศึกษาท้องถิ่น แต่การปฏิบัติ
ตามกฎอาจแตกต่างกันออกไปบ้าง
ในเกาหลี ครูทุกคนต้องรักษามาตรฐานสูงซึ่งทาให้ประเทศชาติมีผลการประเมิน และมีความเป็นธรรมทางการศึกษา
สูง องค์ประกอบหนึ่งที่ทาให้ประเทศมีกาลังพลทางการสอนความสามารถสูงมาจากวัฒนธรรมในการให้ความเคารพ
ในสถานะของครู ความมั่นคงในอาชีพครู ค่าตอบแทนครูที่สูง และเงื่อนไขการทางานที่เป็นที่พอใจ รวมทั้งระดับ
การทางานร่วมกันของครูเกาหลีมีสูงมาก มีกฎข้อบังคับการหมุนเวียนครูของเกาหลีซึ่งกาหนดว่าทุก ๆ 5 ปี ครูต้อง
ย้า ยไปสอนที่โ รงเรียนอื่น ตามแผนการนี้รัฐ ได้กาหนดให้แ รงจูงใจเป็น ทวีคูณ สาหรับ ครูที่ไป สอนในโรงเรีย น
ขาดแคลนที่ต้องการครูอย่างมาก มาตรการนั้นรวมทั้งการเพิ่มเงินเดือน ลดขนาดชั้นเรียนให้เล็กลง มีชั่วโมงสอน
น้อย ให้ก ารรับ รองการเลื่อนชั้น ตาแหน่งผู้บ ริหารในอนาคต และเลือกโรงเรียนที่จะย้า ยต่อไปเมื่อครบกาหนด
สองมาตรการหลังนี้ ดูเหมือนจะเป็นที่พอใจของครูมากที่สุด (OECD, 2005)

หรือประยุกต์ตามความเหมาะสม และแม้ว่าข้อมูลได้มาจากหลายประเทศในสามทวีป แต่ก็มีตัวอย่างจากประเทศที่
มีสังคมและวัฒนธรรมไม่แตกต่างกับประเทศไทยมากนักซึง่ น่าจะใช้เป็นแรงบันดาลใจในการนาพาระบบโรงเรียน
ของไทยไปสู่ความสาเร็จได้บ้างแม้จะมีระยะเวลาที่ ยาวไกล และมีภารกิจอันยาวนานในการผลิตครู การฝึกอบรม
ครูประจาการ การพัฒนาและรักษาครูคุณภาพสูงไว้ในระบบ และสามารถท้าทายให้ครูทางานในโรงเรียนและ
ชั้นเรียนที่ท้าทายความสามารถของครู มากกว่าการเลือกสอนในโรงเรียนที่นักเรียนเก่งอยู่แล้วโดยไม่ต้องขึ้นกับ
ความสามารถของครูมากนัก
มีข้ อวิพ ากษ์วิจารณ์ ถึงประเด็น การให้อานาจอิส ระแก่ โรงเรียนเป็ น การน าไปสู่ ความไม่ เท่ าเที ยมกั น และขยาย
ผลเสี ยต่ อความแตกต่ า งด้า นสถานะทางเศรษฐกิ จและสั งคมให้ก ว้ างออกไป อย่า งไรก็ ต าม ข้ อมู ลชี้ว่ า หลาย
ประเทศสามารถผสมผสานระหว่างอานาจอิสระของโรงเรียนกับแรงจูงในการประกันว่าลาดับความสาคัญที่สุด
ของโรงเรียนคื อการเรียนของนั กเรียนต้องมาเหนื อสิ่ งอื่ น ใด พร้อมกั บ มี กลไกการชดเชยเพื่ อประกั น ว่า จะไม่
ส่งผลเสียต่อความเป็นธรรมทางการศึกษา



ลักษณะของผู้ท่ต
ี ้องการเป็นครู PISA 2015 ชี้ว่านักเรียนที่ต้องการเป็นครู มี ทักษะการอ่านและคณิตศาสตร์
ต่ากว่ านักเรียนที่ต้ องการท างานในอาชีพอื่น (ในระดับที่ต้ องมีปริญญาตรีเป็นอย่างน้ อย) ความแตกต่ างของ
ทักษะระหว่างผู้ที่ต้องการเป็นครูกับอาชีพอื่น ๆ ยิ่งมีช่องว่างกว้างในประเทศที่มีคะแนนต่ามากกว่าในประเทศที่มี
คะแนนสูง แต่ผลการสารวจทักษะในผู้ใหญ่ของ OECD แสดงว่าในเกือบทุกประเทศ ทักษะด้านการอ่านและ
ด้านคณิตศาสตร์ของครูทัดเทียมกับของผู้ที่จบปริญญาในสาขาอื่น ๆ



ครูเวียดนาม
ผลการประเมินของ PISA ที่ชี้ถึงความสาเร็จของการศึกษาในเวียดนามทาให้เกิดความสนใจในวงกว้างเพราะ
เวียดนามเป็นประเทศรายได้ตาแต่
่
มีผลการประเมินทัดเทียมกับประเทศรายได้สูง นอกจากวัฒนธรรมที่ให้ความสาคัญ
แก่การศึกษาว่าเป็นวิถีทางที่จะทาให้พ้นความยากจน การที่รัฐบาลแน่วแน่ที่จะยกระดับการศึกษาและนโยบายที่
มั่น คงไม่เ ปลี่ย นแปลงบ่อย ๆ แล้ว ยังพบว่า ครู เ วีย ดนามแม้จะไม่มีวุฒิที่สูงเท่า ครูฟิน แลนด์ เกาหลี หรือญี่ปุ่น

ค่าตอบแทนครู ในประเทศที่ค่าตอบแทนครูสูง (เทียบกับค่า GDP) มีนักเรียนที่ต้องการเป็นครูสัดส่วนสูงกว่า

แต่ครูเวียดนามมีความมุ่งมั่นสูงและทางานหนักมาก มีระบบให้คาปรึกษาครูที่เริ่มต้นด้วยการทบทวนวิจารณ์ตัวเอง

และในทุกประเทศ ผู้หญิงต้องการเป็นครูมากกว่าผู้ชาย แต่ในประเทศที่ค่าตอบแทนครูสูง สัดส่วนของทั้งสอง

ให้เพื่อนครูวิจารณ์ ครูแต่ละคนต้องเป็นสมาชิกใน “กลุ่มวิชา” ซึ่งในแต่ละกลุ่ม ครูต้องพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน

เพศมักสมดุลกัน แต่ไม่มีข้อมูลว่าค่าตอบแทนสูงสามารถดึงดูดนักเรียนเก่งได้มากกว่านักเรียนอ่อน

สังเกตการสอนของเพื่อนสมาชิกและให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนสนทนากันในด้านวิธีการ
และศิลปการสอน และครูใหญ่ในโรงเรียนเวียดนามต้องมีงานสอนเป็นหลัก ยิ่งไปกว่านั้นธนาคารโลกยังมีโครงการ

ญีป
่ น
ุ่ และเกาหลีดงึ ดูดครูเก่งเข้าสูโ่ รงเรียนด้อยโอกาสได้อย่างไร
แม้ว่า สิงคโปร์ ฟิน แลนด์ ฮ่องกง(จีน ) หรือ เซี่ย งไฮ้( จีน ) จะเป็น ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ที่มีค ะแนนกลุ่มสูงสุดใน
การประเมินผล PISA แต่ประเทศ/เขตเศรษฐกิจดังกล่าวที่มีขนาดเล็กและมีจานวนโรงเรียนไม่มากนัก การบริหาร

ให้การสนับสนุนการอบรมครูเวียดนาม (Whitman A., 2016) และที่สาคัญคือกฎหมายยังห้ามครูเวียดนามสอน
กวดวิ ช าเพื่ อรับ เงิ น พิ เศษ ครู จึงต้ องสอนในห้ องเรีย นอย่ า งเต็ ม ความสามารถเพื่ อให้นั ก เรียนเรีย นรู้ได้ดี ที่ สุ ด
(Khánh Dương, 2016)

จัดการต่าง ๆ จึงไม่อาจเป็น ตัวแบบ (Model) ให้ระบบโรงเรียนขนาดใหญ่ลอกเลียนหรือทาตามได้ แต่ก็มีหลาย

การศึกษาควรมุ่งที่จะปรับปรุงความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นไม่ใช่ส่งเสริมให้ขยายวงกว้างขึ้น

ประเทศที่มีขนาดใหญ่ มีโรงเรียนและประชากรนัก เรียนจานวนมาก เช่น เกาหลี และญี่ ปุ่น ก็ยังสามารถประสบ

ไปอีก ในขณะที่ทุกประเทศมีผลการเรียนรู้ของนักเรียนแตกต่างกันอันเนื่องมาจากผลกระทบด้านสถานะทาง

ความสาเร็จ และที่สาคัญเป็น ประเทศในเอเชียด้วย มีวัฒ นธรรมประเพณี ที่อยู่ในแนวตะวัน ออกด้วยกัน จึงเป็น ที่

เศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน ในประเทศที่คุณวุฒิและประสบการณ์ของครูในโรงเรียนที่ได้เปรียบสูงกว่ าใน

น่าสนใจว่าเขาบริหารจัดการครูอย่างไรจึงทาให้ระบบประสบความสาเร็จ โดยประเด็นสาคัญอยู่ทก
ี่ ารกระจายครูที่มี

โรงเรียนที่ด้อยโอกาส ผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีโอกาสที่จะแตกต่างกันสูง ในขณะที่ประเทศที่มีการชดเชยให้

คุณภาพให้เท่าเทียมกันในระบบโรงเรียน

โรงเรียนด้อยโอกาสโดยการมีชั้นเรียนขนาดเล็ก และอัตราครูต่อนักเรียนที่ต่า แต่ก็พบว่ายังไม่สามารถลดช่องว่าง

สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม โดยทั่วไปในหลายประเทศ โรงเรียนและนักเรียนที่ด้อยเปรียบกว่าในด้านสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมมักมีความเหลื่อมล้ากันอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งโรงเรียนที่
ได้เปรียบกว่าก็มีโอกาสจะมีครูคุณภาพสูง ครูเก่ง หรือครูดีไว้ในโรงเรียน ส่วนโรงเรียนด้อยโอกาสก็จะไม่สามารถ

ของความแตกต่างลงได้ ข้อมูลนี้จึงชี้แนะว่าการชดเชยในเชิงปริมาณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นคุณภาพและการสอน
ได้ การที่โรงเรียนด้อยโอกาสจะมีครูเพิ่มขึ้นอาจไม่จาเป็นเท่ากับว่าการมีครูเก่ง ๆ มาสอนในโรงเรียน

ดึงดูดหรือเก็บ ครูดี ๆ ไว้ได้ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียนไทย แต่จากรายงานการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ในญี่ปุ่น

ผลการวิจย
ั ชีน
้ ย
ั อะไรแก่ระดับนโยบาย

และเกาหลี นัก เรียนที่ด้อยเปรียบด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมก็มีโ อกาสเท่า เทียมกับ นัก เรียนที่มีส ถานะ

ผลการวิจัยที่พบแสดงให้ เห็นว่า ประเทศคะแนนสูงไม่เพียงแค่มีวัฒนธรรมในการชื่นชมยกย่องครูเท่านั้น แต่ยัง

ได้เปรียบกว่าที่ได้เรียนกับครูที่เก่ง ๆ พอ ๆ กัน (วัดจากลักษณะสาคัญ เช่น จานวนปีที่สอน มีใบรับรองการสอน

สร้างเสริมครูให้เป็ นกองก าลังคุณ ภาพสูงขึ้น อย่างต่ อเนื่ อง โดยนโยบายที่ น ามาใช้อย่างระมั ดระวังตามเวลาที่

แต่ละวิชา ตัวอย่างเช่น ครูวิทยาศาสตร์ก็จบจากมหาวิทยาลัยโดยมีวิชาเอกในวิชาวิทยาศาสตร์เหมือนกัน)

เปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่ามีรูปแบบที่หลากหลายที่อาจเป็นแรงจูงใจให้ประเทศอื่นนาไปเป็นตัวอย่าง

การหมุนเวียนครู ตลอดอายุการทางานของครูที่ญี่ปุ่นจะต้องย้ายหมุนเวียนตามระยะเวลาที่กาหนด โดยเวียนออกไป
สอนโรงเรียนอื่น ทั้งนี้จึงเป็นหลักประกันว่าโรงเรียนมีโอกาสได้ครูเก่งโดยทัดเทียมกันและสมดุลกันระหว่างโรงเรียน
ในการมีครูเก่ากับครูบรรจุใหม่ การจัดสรรครูให้โรงเรียนเป็นการตัดสินใจของเขตการศึกษาท้องถิ่น แต่การปฏิบัติ
ตามกฎอาจแตกต่างกันออกไปบ้าง
ในเกาหลี ครูทุกคนต้องรักษามาตรฐานสูงซึ่งทาให้ประเทศชาติมีผลการประเมิน และมีความเป็นธรรมทางการศึกษา
สูง องค์ประกอบหนึ่งที่ทาให้ประเทศมีกาลังพลทางการสอนความสามารถสูงมาจากวัฒนธรรมในการให้ความเคารพ
ในสถานะของครู ความมั่นคงในอาชีพครู ค่าตอบแทนครูที่สูง และเงื่อนไขการทางานที่เป็นที่พอใจ รวมทั้งระดับ
การทางานร่วมกันของครูเกาหลีมีสูงมาก มีกฎข้อบังคับการหมุนเวียนครูของเกาหลีซึ่งกาหนดว่าทุก ๆ 5 ปี ครูต้อง
ย้า ยไปสอนที่โ รงเรียนอื่น ตามแผนการนี้รัฐ ได้กาหนดให้แ รงจูงใจเป็น ทวีคูณ สาหรับ ครูที่ไป สอนในโรงเรีย น
ขาดแคลนที่ต้องการครูอย่างมาก มาตรการนั้นรวมทั้งการเพิ่มเงินเดือน ลดขนาดชั้นเรียนให้เล็กลง มีชั่วโมงสอน
น้อย ให้ก ารรับ รองการเลื่อนชั้น ตาแหน่งผู้บ ริหารในอนาคต และเลือกโรงเรียนที่จะย้า ยต่อไปเมื่อครบกาหนด
สองมาตรการหลังนี้ ดูเหมือนจะเป็นที่พอใจของครูมากที่สุด (OECD, 2005)

หรือประยุกต์ตามความเหมาะสม และแม้ว่าข้อมูลได้มาจากหลายประเทศในสามทวีป แต่ก็มีตัวอย่างจากประเทศที่
มีสังคมและวัฒนธรรมไม่แตกต่างกับประเทศไทยมากนักซึง่ น่าจะใช้เป็นแรงบันดาลใจในการนาพาระบบโรงเรียน
ของไทยไปสู่ความสาเร็จได้บ้างแม้จะมีระยะเวลาที่ ยาวไกล และมีภารกิจอันยาวนานในการผลิตครู การฝึกอบรม
ครูประจาการ การพัฒนาและรักษาครูคุณภาพสูงไว้ในระบบ และสามารถท้าทายให้ครูทางานในโรงเรียนและ
ชั้นเรียนที่ท้าทายความสามารถของครู มากกว่าการเลือกสอนในโรงเรียนที่นักเรียนเก่งอยู่แล้วโดยไม่ต้องขึ้นกับ
ความสามารถของครูมากนัก
มีข้ อวิพ ากษ์วิจารณ์ ถึงประเด็น การให้อานาจอิส ระแก่ โรงเรียนเป็ น การน าไปสู่ ความไม่ เท่ าเที ยมกั น และขยาย
ผลเสี ยต่ อความแตกต่ า งด้า นสถานะทางเศรษฐกิ จและสั งคมให้ก ว้ างออกไป อย่า งไรก็ ต าม ข้ อมู ลชี้ว่ า หลาย
ประเทศสามารถผสมผสานระหว่างอานาจอิสระของโรงเรียนกับแรงจูงในการประกันว่าลาดับความสาคัญที่สุด
ของโรงเรียนคื อการเรียนของนั กเรียนต้องมาเหนื อสิ่ งอื่ น ใด พร้อมกั บ มี กลไกการชดเชยเพื่ อประกั น ว่า จะไม่
ส่งผลเสียต่อความเป็นธรรมทางการศึกษา

พฤศจิกายน 2561
แม้กระนั้นยังมีรายงานว่า ในระบบที่มีการกระจายอานาจการเลือกครู หรือรวมอานาจที่ส่วนกลาง ทั้งสองแบบยังมี
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ความเชื่อมโยงกับความไม่เป็นธรรมในแง่ของการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่ดี
ผลการวิจัยชี้แนะว่า เกือบทุกประเทศควรจะพิจารณาการเลือกและจัดสรรครูให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งควรมีมากกว่า
การดูตัวเลขจานวนครู แต่ต้องดูไปถึงคุณวุฒิ คุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ของครู และประสิทธิผลของครู
นโยบายใด ๆ ก็ตามที่ต้องการจะขจัดปัญหาการด้อยโอกาสควรจะต้องมุ่งมั่นในการจัดสรรครูที่มีคุณภาพมากกว่า
การเพิ่มจานวนครูให้แก่เด็กด้อยโอกาส
นอกเหนือจากการเลือกจัดสรรครูระหว่างโรงเรียน หลายระบบการศึกษายังต้องทาเพิ่มขึ้นในการดูแลความจาเป็น
ของครูโ ดยเฉพาะครูใหม่ในโรงเรียนด้อยโอกาสในด้า นการฝึก อบรมในระยะเริ่ม ต้น และเป็น ไปอย่า งต่อเนื่อ ง
เพื่อให้ครูมีทักษะจาเป็นที่จะต้องใช้ในการสอนรวมทั้งความเข้าใจในบริบทของสังคมของโรงเรียนและของนักเรียน
การสนับสนุนครูที่มีประสบการณ์อยู่แล้วให้ทาภารกิจที่ยากและท้าทายจะสามารถประกันได้ว่าจะรักษาครูดี ๆ เอาไว้
ในระบบได้
จุดยุติ (End Point)
ทุกประเทศไม่เน้นแต่การเพิ่มจานวนครู แต่ต้องดูคุณสมบัติ ประสบการณ์ และประสิทธิผลของครู ความพยายามในการ
ส่งเสริมนักเรียนด้อยโอกาสจะสาเร็จได้ต้องเพิ่มครูดี -ครูเก่งให้มากกว่าการเพิ่มจานวนครู โรงเรียนด้อยโอกาสควรได้รับ

ครูในระบบโรงเรียนทีป
่ ระสบความสาเร็จเป็นอย่างไร
ทุกวันนี้ ครูคือทรัพยากรที่สาคัญที่สด
ุ ในโรงเรียน การปรับปรุงยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเป็นธรรม
และความเท่ า เที ย มกั น ของโรงเรียนให้ มากที่ สุ ด ขึ้ น อยู่ กั บ มาตรการระดั บ นโยบายที่ ทาให้ ค นเก่ ง จานวนมาก
ต้องการทางานเป็นครูในโรงเรียน ซึ่งทาให้การสอนมีคุณ ภาพสูงและการสอนนั้น ส่งผลประโยชน์แก่นักเรียน
ทุกคน นโยบายด้านครูต้องมีเป็นกฎระเบียบและเป็นหลักการที่วางรูปแบบการพัฒนางานครู PISA ได้ศึกษาวิจัย
เพื่ อตอบคาถามเกี่ยวกั บครูส ามประเด็น ด้ว ยกั น คื อ (1) ประเทศที่ ป ระสบความสาเร็จ ซึ่ งมี ค ะแนนกลุ่ มสู งสุ ดมี
หลักการเลือก พัฒนา ประเมิน และจ่ายค่าตอบแทนครูอย่างไร (2) การเลือกครูของโรงเรียนต่าง ๆ มีผลกระทบต่อ
ความเป็นธรรมของระบบการศึกษาอย่างไร และ (3) ประเทศจะสามารถดึงและรักษาผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง
ทั้งชายหญิงเข้ามาสู่วงการสอนได้อย่างไร (OECD, 2018)

การจัดสรรครูคุณภาพสูง และรัฐต้องมีมาตรการชดเชยครูคุณภาพสูงที่สอนในโรงเรียนด้อยโอกาส ครูดี-ครูเก่ง คือ ครูที่
สามารถสอนนักเรียนให้มีผลการเรียนพลิกความคาดหมายได้ ไม่ใช่ครูที่สอนในโรงเรียนที่คัด เลือกเฉพาะนักเรียนที่เก่ง
อยู่แล้วเข้ามาในโรงเรียน เพราะนักเรียนเหล่านั้นเก่งได้โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับครูมากนัก
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลจากการวิจย
ั บอกอะไรบ้าง
จากการใช้ข้อมูลที่ PISA 2015 สารวจร่วมกับฐานข้อมูลอื่นที่มีอยู่ สามารถสรุปได้ว่า
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(OECD Education Working Paper No. 141), (Online), Available: https://doi.org/10.1787/5jlpszw26rvd-en, Retrieved October 5, 2018.
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โฟกัส หรือ จุดโฟกัส (Focal Point)
 ภาษาทางฟิสิกส์ หมายถึง จุดบนแกนของเลนส์หรือกระจกที่เป็นจุดรวมของรังสีขนานของแสงที่เกิดการหักเหเมือ
่ ผ่านเลนส์ หรือเกิดการสะท้อน
ของรังสีขนานของแสงเมือ
่ ตกกระทบทาให้จุดนั้นมีความชัดที่สุด ในทางสังคม หมายถึง ประเด็นที่เป็นที่สนใจ
จุดยุติ (End Point)
 ภาษาทางเคมี หมายถึง จุดทีก
่ ารทาปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นสมบูรณ์และมีสารใหม่เกิดขึ้นซึง่ อาจสังเกตได้จากการเปลี่ยนสีของสาร

อานาจการคัดเลือก/บรรจุครู โดยเฉลี่ยในประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ที่เข้าร่วมโครงการ PISA 2015 การเพิ่ม



ครูในโรงเรียนด้อยโอกาส PISA 2015 ชี้ว่าประเทศ/เขตเศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่ร่วมในโครงการ ทดแทนโรงเรียน
ด้อยโอกาสโดยการลดขนาดชั้นเรียนและ/หรือลดสัดส่วนนักเรียนต่อครู แต่มีประเทศ/เขตเศรษฐกิจประมาณ
หนึ่งในสามที่ครูในโรงเรียนด้อยโอกาสมีคุณภาพหรือประสบการณ์น้อยกว่าในโรงเรียนที่ได้เปรียบกว่า



สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ผลการประเมินที่มีผลกระทบจากสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างโรงเรียน
ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่า และจ้างครูที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ต่ากว่าในโรงเรียนที่ได้เปรียบ
ผลการประเมินของนักเรียนยิ่งแตกต่างกันในช่องว่างที่กว้างขึ้น



สั ด ส่ ว นคนที่ อ ยากเป็ น ครู ใน PISA 2015 ประเทศสมาชิก OECD มี นั ก เรียนอายุ 15 ปี ประมาณ 4.2%
คาดหวังว่าจะเป็นครู สัดส่วนนี้มากกว่าในกลุ่มประชากรผู้ใหญ่ที่เป็นครู แสดงว่ามีผู้อยากเป็นครูเพิ่มขึ้น

FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 35 (พฤศจิกายน 2561)

