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การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2554 

“ยกเคร่ืองการศึกษาไทย: สู่การศึกษาท่ีมีคณุภาพอย่างทัว่ถึง” 
(Revamping Thai Education System:  Quality for All) 

 
 

หวัขอ้ที ่1   

 
 

การปฏิรปูการศึกษารอบใหม่:  
สู่การศึกษาท่ีมีคณุภาพอย่างทัว่ถึง  
 

โดย 

อมัมาร สยามวาลา  
ดิลกะ ลทัธพิพฒัน์ และ 
สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย ์
สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 
 
(ขอขอบคุณศุภณฏัฐ ์ศศวิฒุวิฒัน์ ทีช่ว่ยรวบรวมขอ้มลูและจดัเตรยีมตน้ฉบบับางสว่น) 
 
 

รว่มจดัโดย 

มลูนิธชิยัพฒันา 
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 
สาํนกังานปฏริปู 

และ 
มลูนิธสิถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 
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การปฏิรปูการศึกษารอบใหม่: 
สู่การศึกษาท่ีมีคณุภาพอย่างทัว่ถึง  

อมัมาร สยามวาลา ดิลกะ ลทัธพิพฒัน์ และสมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย ์

1. ปัญหาคณุภาพการศึกษาไทย 
 

การศกึษาไดร้บัความคาดหมายใหท้าํหน้าทีต่่างๆ ในทางสงัคม การเมอืงและเศรษฐกจิ
มากมาย นบัตัง้แต่การชว่ยใหป้ระชาชนอา่นออกเขยีนไดแ้ละคดิเป็น เรยีนรูจ้รยิธรรมและความเป็น
พลเมอืง ตลอดจนพฒันาทกัษะทางเศรษฐกจิ ซึง่จะชว่ยเพิม่ความเทา่เทยีมในสงัคมในระยะยาว   
จากบทบาทหน้าทีส่าํคญัหลายประการดงักล่าว การศกึษาทีไ่มม่คีุณภาพจงึก่อใหเ้กดิปญัหาที่
รา้ยแรงต่อประเทศ   
 

การแกป้ญัหาคุณภาพการศกึษาไทยเป็นเรือ่งทีย่ากเยน็แสนเขญ็ยิง่ แมจ้ะมคีวามพยายาม
ในการปฏริปูการศกึษามากวา่ 10 ปี ตัง้แต่การปฏริปูรอบแรกเมือ่ปี พ.ศ. 2542 จนมาถงึการปฏริปู
รอบทีส่องเมือ่ปี พ.ศ. 2552  เรากย็งัไมส่ามารถทาํใหคุ้ณภาพการศกึษาของประเทศดขีึน้ไดอ้ยา่ง
เป็นรปูธรรม 
  

สาเหตุของปญัหาคุณภาพของการศกึษาทีม่ผีูก้ล่าวถงึมมีากมายจนมองไมเ่หน็หนทางวา่จะ
ปฏริปูกนัอยา่งไร หรอืจะเริม่แกไ้ขปญัหาใดเป็นปญัหาแรก (ภาพที ่1)  อกีทัง้การปฏริปูในบางดา้น
กลบัยิง่ทาํใหป้ญัหาแยล่ง เชน่ ระบบประกนัคุณภาพกลบัเพิม่ภาระงานเอกสารใหค้ร ู ทาํใหค้รมูี
เวลาในการเตรยีมสอนน้อยลง  ซึง่อาจทาํใหก้ารศกึษามคีุณภาพแยล่งได ้ 
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ภาพท่ี 1 ความซบัซอ้นของปญัหาคุณภาพการศกึษาไทย 

 
 

ทีผ่า่นมามกัเชื่อกนัวา่ ความลม้เหลวของการศกึษาไทยมสีาเหตุมาจากการขาดแคลน
ทรพัยากรทีจ่าํเป็น แต่ความเชื่อน้ีไมถู่กตอ้ง เพราะในชว่งเกอืบ 10 ปีทีผ่า่นมา งบประมาณ
กระทรวงศกึษาธกิารเพิม่ขึน้ประมาณ 2 เทา่ (กราฟที ่ 1) จนในปจัจุบนัสดัสว่นงบประมาณดา้น
การศกึษาต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ  (GDP) และงบประมาณดา้นการศกึษาต่องบประมาณ
รวมของไทยอยูท่ีร่อ้ยละ 4 และรอ้ยละ 20 ตามลาํดบั ซึง่ไมต่ํ่ากวา่ประเทศอื่นๆ ในภมูภิาคเดยีวกนั
แลว้     ในขณะเดยีวกนัเงนิเดอืนเฉลีย่ของครโูรงเรยีนรฐับาลกเ็พิม่สงูขึน้จากประมาณ 1.5 หมืน่
บาทในปี 2544 เป็นประมาณ 2.4 หมืน่ในปี 2553  
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กราฟท่ี 1 งบประมาณกระทรวงศกึษาธกิาร ในชว่งปี 2546-2554  
 

 
ทีม่า: สาํนกังบประมาณ 
 

กราฟท่ี 2 สดัสว่นงบประมาณการศกึษาต่อจดีพี ีและต่องบประมาณรวม ของไทยและประเทศเพือ่นบา้น 

 
ทีม่า: World Bank  

 
นอกจากน้ี นกัเรยีนไทยยงัใชเ้วลาเรยีนในหอ้งเรยีนมากกวา่นกัเรยีนประเทศอื่นๆ ใน

ภมูภิาคเดยีวกนั ทัง้น้ียงัไมต่อ้งกล่าวถงึคา่เรยีนและเวลาของผูป้กครองและนกัเรยีนอกีมากมายที่
หมดไปกบัการกวดวชิา (กราฟที ่3)      กล่าวโดยสรปุ รฐัและประชาชนไทยไดล้งทุนในการศกึษา
ไปไมน้่อยกวา่ประเทศอื่นๆ ในภมูภิาค  
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กราฟท่ี 3 เวลาการเรยีนวทิยาศาสตรใ์นหอ้งเรยีน (ชัว่โมง/สปัดาห)์ และคะแนน PISA วชิาวทิยาศาสตรข์อง

ไทยและประเทศอื่นๆ 

 

 
ทีม่า: OECD (2009) 
 

แมว้า่งบประมาณการศกึษาทีเ่พิม่ขึน้จะชว่ยใหป้ระชากรวยัเรยีนของประเทศสามารถ
เขา้ถงึการศกึษามากขึน้ในเชงิปรมิาณ ดงัจะเหน็ไดจ้ากอตัราการเขา้เรยีนในชว่งชัน้ประถมศกึษา
และมธัยมศกึษาตอนตน้ทีค่อ่นขา้งสงูดงัแสดงในกราฟที ่ 4 กต็าม แต่อตัราการเรยีนต่อในระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลายกย็งัไมส่งูนกั โดยมนีกัเรยีนประถมศกึษาปีที ่ 1 รุน่ปี 2541 เพยีงรอ้ยละ 68 
เทา่นัน้ทีเ่ขา้เรยีนต่อในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และเหลอืเพยีงรอ้ยละ 54 เทา่นัน้ทีเ่รยีนจนจบ
มธัยมศกึษาตอนปลาย (ตารางที ่1)   
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กราฟท่ี 4 อตัราการเขา้เรยีนในแต่ละระดบัการศกึษา 

 
ทีม่า: กระทรวงศกึษาธกิาร 

 
ตารางท่ี 1 แสดงอตัราการคงอยูข่องนกัเรยีน ป. 1 รุน่ปี 2541 ในแต่ละชว่งชัน้ 

 

ระดบัชัน้ (ป.1 รุน่ 2541) อตัราการคงอยู ่(รอ้ยละ) 

ป.1  100  

ป.6  89.5  

ม.1  85.6  

ม.3  79.6  

ม.4/ปวช. 1  68.4  

ม.6/ปวช. 3  54.8  

 
ทีม่า: กระทรวงศกึษาธกิาร 

 
ทีส่าํคญักวา่นัน้ ผลการเรยีนของนกัเรยีนซึง่เป็นตวัชีว้ดัคุณภาพการศกึษาทีส่าํคญักลบั

ตกตํ่าลงสวนทางกบัทรพัยากรการศกึษาของประเทศทีเ่พิม่ขึน้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากผลคะแนนสอบของ
นกัเรยีนไทยไมว่า่จะวดัจากขอ้สอบมาตรฐานในประเทศคอื O-NET หรอืขอ้สอบมาตรฐานระหวา่ง
ประเทศเชน่ Programme for International Student Assessment (PISA) และ Trends in 
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International Mathematics and Science Study (TIMSS) ต่างกม็แีนวโน้มลดลง1 (กราฟที ่5) และ
อยูใ่นระดบัทีต่ํ่ากวา่ประเทศเพือ่นบา้นยกเวน้อนิโดนีเซยี (กราฟที ่6)   

 
กราฟท่ี 5 แนวโน้มคะแนนสอบมาตรฐาน TIMSS, PISA และ O-NET ม.6 ของนกัเรยีนไทย 

 

 

 
ทีม่า: TIMSS, PISA และ สทศ.  

 
กราฟท่ี 6 คะแนนสอบมาตรฐาน TIMSS 2007 และ PISA 2009 ของนกัเรยีนไทยและประเทศเพือ่นบา้น 

  
 

ทีม่า: TIMSS และ PISA  
                                                
1 ภาคผนวกของบทความน้ีมขีอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัการสอบ PISA และ TIMSS 
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ในขณะเดยีวกนั กลบัปรากฏขา่วในสือ่มวลชนวา่ มนีกัเรยีนไทยจากโรงเรยีนมชีื่อเสยีงใน
กรงุเทพฯ สามารถสอบแขง่ขนัไดเ้หรยีญรางวลัระดบัโลกต่างๆ เชน่ การแขง่ขนัโอลมิปิก
วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรอ์ยา่งต่อเน่ืองทุกปี   ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความเหลื่อมลํ้าทางคุณภาพ
ระหวา่งโรงเรยีนในพืน้ทีต่่างๆ และชีว้า่การพฒันาคุณภาพของโรงเรยีนไทยทีผ่า่นมาเป็นไปอยา่ง
ไมท่ัว่ถงึ    ขอ้สนันิษฐานดงักล่าวยงัไดร้บัการยนืยนัจากขอ้เทจ็จรงิทีว่า่คะแนนสอบมาตรฐานของ
โรงเรยีนสาธติ ในสงักดัมหาวทิยาลยัต่างๆ และโรงเรยีนในกรงุเทพฯ สงูกวา่โรงเรยีนสงักดัอื่นๆ 
และโรงเรยีนในภมูภิาคอื่นๆ อยา่งชดัเจน (กราฟที ่7 และ 8) 

กราฟท่ี 7 คะแนนสอบมาตรฐาน TIMSS PISA และ O-NET ระหวา่งโรงเรยีนสงักดัต่างๆ 

 
 

ทีม่า: TIMSS, PISA และ สทศ. 

 
กราฟท่ี 8 คะแนนสอบมาตรฐาน TIMSS และ O-NET ระหวา่งภมูภิาคต่างๆ 

 
 

ทีม่า: TIMSS และ สทศ. 
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อยา่งไรกต็าม การยกระดบัคุณภาพการศกึษามใิชเ่รือ่งสิน้หวงั แต่เป็นสิง่ทีท่าํไดจ้รงิใน
เวลาไมเ่กนิ 1 ทศวรรษ ดงัตวัอยา่งของประเทศต่างๆ เชน่ ชลิ ี ลตัเวยีและประเทศกาํลงัพฒันา
ทัง้หลายเคยปฏริปูสาํเรจ็มาแลว้ (Mckinsey & Company, 2010)     หากแต่ขอ้เสนอการปฏริปู
การศกึษาทีผ่า่นมาในประเทศไทยยงัคงไมม่คีวามชดัเจน เน่ืองจากผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หลายยงัมี
ความเขา้ใจต่อปญัหาในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัมาก (รปูภาพที ่ 2) ซึง่ทาํใหเ้กดิความสบัสนวา่ เรา
ควรจะเริม่แกไ้ขปญัหาการศกึษาทีจุ่ดใดก่อน  

 
รปูภาพท่ี 2 ความหลากหลายของขอ้เสนอในการปฏริปูทีผ่า่นมา 

 
 
2. แนวคิดทางทฤษฎีในการยกระดบัการศึกษา 
  

 การแกป้ญัหาใดๆ ใหส้าํเรจ็จะตอ้งเริม่จากความรูท้ีถู่กตอ้งก่อน   การศกึษาในเชงิ
ประจกัษ์ทีผ่า่นมามขีอ้คน้พบต่างๆ ทีส่าํคญัหลายประการคอื   ประการแรก คุณภาพการศกึษามผีล
ต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในระยะยาว (Hanushek, 2007 & 2010) ซึง่หกัลา้งความเชือ่เดมิ
ทีว่า่   การเขา้ถงึการศกึษา (ปรมิาณ) เป็นตวัแปรทีก่าํหนดอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิใน
ระยะยาว  ทัง้น้ีการทดสอบทฤษฎต่ีางๆ ในเชงิประจกัษ์พบวา่ ตวัแปรอตัราการเขา้ถงึการศกึษาจะ
หมดนยัสาํคญัทางสถติทินัท ีเมือ่ใสต่วัแปรคุณภาพการศกึษาเขา้ไปแทน  

 
ประการทีส่อง ลาํพงัการเพิม่ทรพัยากรต่างๆ เชน่ งบประมาณการศกึษา ไมไ่ดเ้ป็น

หลกัประกนัต่อความสาํเรจ็ในการสรา้งคณุภาพของการศกึษาของประเทศแต่อยา่งใด   กรณขีอง
ประเทศไทยทีก่ล่าวมาขา้งตน้กด็เูหมอืนสนบัสนุนขอ้คน้พบน้ีอยา่งชดัเจน  
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ประการทีส่าม คุณภาพของครชูว่ยใหน้กัเรยีนมผีลการเรยีนดขีึน้อยา่งมนียัสาํคญั เชน่ 
Hanushek (1992) พบวา่ ความแตกต่างระหวา่งการเรยีนกบัครทูีส่อนเก่งและครทูีส่อนไมเ่ก่งมผีล
เทยีบเทา่กบัการเรยีนรูข้องนกัเรยีนทีแ่ตกต่างกนัถงึ 1 ปีในแต่ละปีการศกึษา  กล่าวคอื ในขณะที่
ครสูอนไมเ่ก่งทาํใหน้กัเรยีนไดค้วามรูใ้นแต่ละปีการศกึษา เสมอืนไดเ้รยีนมาเพยีง 0.5 ปี  ครทูีส่อน
เก่งสามารถชว่ยใหน้กัเรยีนไดค้วามรูเ้สมอืนไดเ้รยีนถงึ 1.5 ปีในชว่งเวลาเทา่กนั 
 

ประการทีส่ ี ่ การปฏริปูคุณภาพการศกึษาตอ้งมกีลไกในการสรา้ง “ความรบัผดิชอบ” 
(accountability) ในการจดัการศกึษาทีช่ดัเจน   เหตุผลทีค่วามรบัผดิชอบเป็นเรือ่งทีม่คีวามสาํคญั
ในลาํดบัตน้ๆ ในการปฏริปู กเ็พราะมนัเป็นปจัจยัทีจ่ะทาํใหก้ารปฏริปูสว่นอื่นๆ สาํเรจ็หรอืลม้เหลว
ไปดว้ย เชน่ แมจ้ะเราจะสามารถลงทุนฝึกอบรมครใูหม้คีุณภาพเพิม่ขึน้ แต่หากระบบการศกึษายงั
ขาดกลไกความรบัผดิชอบ ครกูอ็าจไมต่ัง้ใจสอนนกัเรยีนอยา่งเตม็ที ่ เพราะสนใจในการเตรยีม
เอกสารหรอืทาํงานวชิาการเพือ่ขอเลื่อนวทิยฐานะมากกวา่การเตรยีมการสอน   
 

ใจกลางของปญัหาคุณภาพการศกึษาไทยจงึไมใ่ชก่ารขาดทรพัยากร แต่เป็น การขาด
“ประสทิธภิาพ” ในการใชท้รพัยากร” อนัเน่ืองมาจากการขาด “ความรบัผดิชอบ” ของระบบ
การศกึษาต่อนกัเรยีนและผูป้กครองนัน่เอง    การเริม่การปฏริปูคุณภาพการศกึษาจงึตอ้งมุง่ตรงไป
ทีก่ารสรา้งความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการศกึษาทัง้ภาครฐั โรงเรยีนและคร ู  แลว้จงึหนุนเสรมิดว้ย
มาตรการอื่น 
 
2.1 กรอบแนวคิดความรบัผิดชอบในการจดัการศึกษา  
 

“ความรบัผดิชอบ” หมายถงึ พนัธะผกูพนัในหน้าทีก่ารงานของบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรอื
องคก์รใดองคก์รหน่ึงต่อเป้าหมายทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบุคคลหรอืองคก์รอื่นๆ โดยมรีะบบ
ตรวจสอบทีฝ่า่ยผูม้อบหมายสามารถประเมนิผลงานเพือ่ใหร้างวลัและลงโทษฝา่ยปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้
 

 



12 การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2554 เรือ่ง“ยกเครือ่งการศกึษาไทย: สูก่ารศกึษาทีม่คีุณภาพอยา่งทัว่ถงึ” 

รปูภาพท่ี 3 กรอบแนวคดิ “ความรบัผดิชอบ”  

 
 

เน่ืองจากการศกึษาโดยเฉพาะการศกึษาขัน้พืน้ฐานมลีกัษณะเป็นสนิคา้สาธารณะสงู    รฐั
จงึมกัเขา้มาอุดหนุนทรพัยากรหรอืแมก้ระทัง่เขา้มามบีทบาทในการจดัการศกึษาเสยีเอง   
นอกจากน้ี รฐัยงัมบีทบาทในกาํกบัดแูลโรงเรยีนแทนพอ่แมแ่ละสถานประกอบการ  ในขณะเดยีวกนั 
พอ่แมแ่ละสถานประกอบการ กจ็ะใชก้ลไกทางการเมอืง เชน่ การเลอืกตัง้หรอืการเรยีกรอ้งทาง
การเมอืง ผลกัดนัใหร้ฐักาํหนดนโยบายและกาํกบัโรงเรยีนใหจ้ดัการศกึษาในลกัษณะทีต่นตอ้งการ   
(รปูภาพที ่3)  
 

ปญัหาคุณภาพการศกึษามสีาเหตุมาจากสายความรบัผดิชอบ “พอ่แม-่รฐับาล-โรงเรยีน-คร”ู 
และ “สถานประกอบการ-รฐับาล-โรงเรยีน-คร”ู เป็นสายความรบัผดิชอบทีม่คีวามยาวมาก และอาจ
ขาดลงในชว่งใดชว่งหน่ึงหรอืทุกชว่ง เชน่ สถาบนัทางการเมอืงทีป่ระชาชนจะสามารถใชใ้นการ
ตรวจสอบรฐับาลเชน่ ระบบเลอืกตัง้อาจขาดประสทิธภิาพในการพฒันาคุณภาพการศกึษา เพราะ
การพฒันาคุณภาพการศกึษาเป็นเรือ่งทีต่อ้งใชเ้วลานานเกนิกวา่ทีน่กัการเมอืงจะใหค้วามสนใจ  

 
แมว้า่การสรา้งความผดิชอบในระบบการศกึษาอาจทาํไดโ้ดยการปฏริปูสถาบนัทาง

การเมอืง เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบรฐัไดง้า่ยขึน้ แต่การปฏริปูดงักล่าวกเ็ป็นสิง่ทีย่ากไม่
ยิง่หยอ่นไปกวา่การปฏริปูการศกึษา แนวทางการปฏริปูทีน่่าจะมโีอกาสสาํเรจ็มากกวา่กค็อื การ
สรา้งสายความรบัผดิชอบ “พอ่แม-่โรงเรยีน-คร”ู และ “สถานประกอบการ-โรงเรยีน-คร”ู ซึง่เป็น
ความรบัผดิชอบสายสัน้แทน  

 



15 กุมภาพนัธ ์2555 ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร ์บ ีโรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์เซน็ทรลัเวลิด ์ 13 

ทัง้น้ี การสรา้งความรบัผดิชอบสายสัน้ มไิดม้นียัถงึการทิง้ภาระหน้าทีใ่นการสนบัสนุนและ
กาํกบัดแูลระบบการศกึษาโดยรฐั ใหก้ลายเป็นภาระหน้าทีข่องผูป้กครองและสถานประกอบการ
ทัง้หมด เน่ืองจากในระบบความรบัผดิชอบสายสัน้นัน้ รฐัยงัมบีทบาทหลกัในการอาํนวยความ
สะดวกและสรา้งกลไกใหผู้ป้กครอง สถานประกอบการและสงัคม สามารถกาํกบัและตรวจสอบ
โรงเรยีนไดง้า่ยขึน้ 

 
ในทางปฏบิตั ิการสรา้งความรบัผดิชอบสายสัน้ในระบบการศกึษาสามารถทาํได ้3 แนวทาง

ควบคูก่นัคอื (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน Bruns et. al. (2011) และ สมเกยีรตแิละคณะ (2555)) 
1. การปฏริปูขอ้มลู (information reform) โดยการเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ เชน่ ขอ้มลู

เกีย่วกบัสทิธแิละหน้าทีข่องหน่วยงานและผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละฝา่ยในระบบ
การศกึษา ทรพัยากรของโรงเรยีน กจิกรรมการเรยีนการสอนและสมัฤทธผิล
ทางการศกึษาของนกัเรยีน 

2. การปฏริปูการบรหิารโรงเรยีน (school-based management reform: SBM) โดย
การกระจายอาํนาจการตดัสนิใจแก่โรงเรยีนใหม้อีสิระ (autonomy) มากขึน้ ภายใต้
กรอบความรบัผดิชอบ ทัง้ความมอีสิระในดา้นวชิาการ (substantive autonomy) 
ซึง่รวมถงึ ความสามารถในการเลอืกหลกัสตูรและตําราเรยีน และความมอีสิระใน
ดา้นการดาํเนินการ (procedural autonomy) เชน่ การบรหิารงบประมาณ  

3. การปฏริปูแรงจงูใจของคร ู (incentive reform) โดยการสรา้งความเชื่อมโยงในการ
จา้งงานและการเลื่อนเงนิเดอืนของครเูขา้กบัสมัฤทธผิลทางการเรยีนของนกัเรยีน    

 
3. ผลกระทบของความรบัผิดชอบต่อคณุภาพของระบบการศึกษาไทย 
 

ดลิกะ (2555) ไดว้เิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลต่อคุณภาพของระบบการศกึษาไทย   โดยเฉพาะ
ผลกระทบของการมกีลไกความรบัผดิชอบและการบรหิารจดัการโรงเรยีนที่ดต่ีอสมัฤทธิผลทาง
การศกึษาของนักเรยีน   ซึ่งวดัจากคะแนนสอบ PISA ของนักเรยีนไทยในวชิาวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตรใ์นปี 2006       ในการวเิคราะหด์งักล่าว ดลิกะ (2555) ใชแ้บบจําลองตามกรอบที ่1 
โดยตวัแปรที่เกี่ยวขอ้งกบักลไกความรบัผดิชอบและแนวทางการบรหิารจดัการโรงเรยีนที่นํามา
วเิคราะห ์ไดแ้ก่  

• การเปิดเผยขอ้มลูสมัฤทธผิลของโรงเรยีนต่อสาธารณะ   

• กลไกความรบัผดิชอบ (accountability) ในรูปแบบต่างๆ เช่น ความสนใจของ
ผูป้กครองสว่นใหญ่ ในการตรวจสอบผลการศกึษาของโรงเรยีนอยา่งสมํ่าเสมอ ซึง่
แสดงถงึการมกีลไกความรบัผดิชอบในระดบัพืน้ที ่(bottom-up accountability) 
และการมีระบบติดตามสมัฤทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนโดยหน่วยงาน
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ส่วนกลาง ซึ่งแสดงถึงการมกีลไกความรบัผดิชอบจากเบื้องบน (top-down 
accountability) 

• ระบบการใหแ้รงจูงใจ (incentive) โดยเชื่อมโยงผลตอบแทนของครูใหญ่เขา้กบั
สมัฤทธผิลของนกัเรยีน และ 

• ความมอีสิระในการบรหิารจดัการ (autonomy) ของโรงเรยีนในดา้นหลกัสูตร ซึ่ง
แสดงถงึความมอีสิระดา้นวชิาการ (substantive autonomy) และงบประมาณ ซึง่
แสดงถงึความมอีสิระดา้นการดาํเนินการ (procedural autonomy) 

 
กรอบที ่1 แบบจาํลองทีใ่ชก้ารวเิคราะหป์จัจยัดา้นการบรหิารจดัการ 

ระบบการศกึษาทีม่ผีลต่อคุณภาพของโรงเรยีนไทย 
 
 
ตามแบบจาํลองของดลิกะ (2555) คะแนนสอบของนกัเรยีนจะขึน้อยูก่บั 2 ปจัจยัคอื หน่ึง ศกัยภาพของ

โรงเรยีนในการจดัการศกึษาภายใต้เงื่อนไขดา้นทรพัยากรและลกัษณะเฉพาะของนักเรยีนในโรงเรยีน และสอง 
ประสทิธภิาพของโรงเรยีนในการใชท้รพัยากรทีม่อียูว่า่สามารถทาํไดต้ามศกัยภาพของตนเพยีงใด    แนวคดิของ
แบบจาํลองดงักลา่วถกูแทนดว้ยสมการดงัต่อไปน้ี  

 
Ts      =    Effs   x     f(Fs ,Rs) 
 
โดยที ่  Ts   หมายถงึ คะแนนสอบเฉลีย่ PISA  ของโรงเรยีน s 

Effs หมายถงึประสทิธภิาพของโรงเรยีน  และ 
f(Fs ,Rs) หมายถึงศกัยภาพของโรงเรยีน ซึ่งขึน้อยู่กบัทรพัยากรที่โรงเรยีนม ี(Rs) และ
ลกัษณะเฉพาะของนกัเรยีนของนกัเรยีน (Fs) 

 
จากแนวคดิดงักล่าว ดลิกะสรา้งแบบจาํลองทีม่อีงคป์ระกอบ 2 สว่น   สว่นแรกของแบบจาํลองเป็นการ

ประมาณการศกัยภาพของโรงเรยีนภายใตท้รพัยากรทีม่ ี(เช่น อุปกรณ์การเรยีนการสอน จาํนวนคร)ู และลกัษณะ
ของนักเรยีนในโรงเรยีน  (เช่น เพศ อายุ ชัน้เรยีน ภูมหิลงัทางเศรษฐกจิสงัคมของครอบครวั)  โดยใชเ้ทคนิคที่
เรยีกวา่ Stochastic Frontier Analysis   (ดภูาพประกอบ)  
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1. การเปิดเผยขอ้มลูผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน   
2. การประเมนิผลงานครใูหญ่โดยเชื่อมโยงกบัสมัฤทธผิลของโรงเรยีน    
3. การสรา้งกลไกทีท่าํใหผู้ป้กครองสว่นใหญ่สามารถตดิตามตรวจสอบสมัฤทธผิล

ของโรงเรยีนไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ   
4. การมีระบบติดตามสัมฤทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนโดยหน่วยงาน

สว่นกลาง   
5. การเพิ่มอิสระในการบริหารจัดการของโรงเรียนในด้านหลักสูตรและด้าน

งบประมาณ ภายใตก้ลไกความรบัผดิชอบทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 
 

    ผลการศึกษาพบว่า  ประสทิธิภาพของโรงเรยีนจะเพิม่ขึ้นโดยเฉลี่ยจากร้อยละ 73.4  
เป็นรอ้ยละ 77.7 ซึ่งเทยีบเท่ากบัการเพิม่ขึน้ของคะแนนเฉลี่ย PISA ในวชิาวทิยาศาสตร ์และ
คณิตศาสตรข์องนกัเรยีนไทยจาก 421 คะแนน เป็น 444 คะแนน  ซึง่จะทาํใหอ้นัดบัคะแนน PISA 
ของประเทศไทยเลื่อนขึน้จากอนัดบัที ่46 เป็นอนัดบัที ่40  
  
4. สรปุ  
 

ปญัหาความลม้เหลวของการศกึษาไทยไมไ่ดม้สีาเหตุมาจากการขาดแคลนทรพัยากรที่
จาํเป็น แต่เกดิจากการขาด “ประสทิธภิาพ” ในการใชท้รพัยากร อนัเน่ืองมาจากการขาด “ความ
รบัผดิชอบ” ของระบบการศกึษาต่อนกัเรยีนและผูป้กครอง     การปฏริปูคุณภาพการศกึษาจงึควร
เริม่ตน้ดว้ยการสรา้งความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการศกึษาทัง้ภาครฐั โรงเรยีนและคร ู    

 
ขอ้สรปุดงักล่าวไดร้บัการยนืยนัทัง้ในทางทฤษฎ ีและการศกึษาในเชงิประจกัษ์   นอกจากน้ี 

การศกึษายงัชีว้่า การสรา้งความรบัผดิชอบในระบบการศกึษาไทย จะทาํใหเ้กดิผลลพัธท์ีจ่บัตอ้งได ้
โดยจะเพิม่คะแนนเฉลี่ย PISA ในวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรข์องนักเรยีนไทยจาก 421 
คะแนน เป็น 444 คะแนน  ซึง่จะทําใหอ้นัดบัคะแนน PISA ของประเทศไทยเลื่อนขึน้จากอนัดบัที ่
46 เป็นอนัดบัที ่40  
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ภาคผนวก  
แนะนํา PISA และ TIMSS 

 

PISA คืออะไร?  
 

PISA หรอื Programme for International Student Assessment เป็นการทดสอบทางวชิาการ ของ
นกัเรยีนในระดบันานาชาต ิซึง่จดัสอบในทุก 3 ปีโดยกลุ่มประเทศสมาชกิองคก์ารเพือ่ความรว่มมอื
และพฒันาทางเศรษฐกจิ หรอื OECD  
 
PISA เป็นการทดสอบทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานชาต ิ โดยมปีระเทศเขา้สอบทัง้หมด 43 
ประเทศรวมทัง้ประเทศไทยดว้ย ในการสอบ PISA ครัง้แรก ปี 2000 จนกระทัง่การสอบ PISA ครัง้
ล่าสดุ ปี 2009 มปีระเทศเขา้รว่มถงึ 65 ประเทศ 
 
ขอ้สอบ PISA เน้นประเมนิความเขา้ใจต่อความรูแ้ละการนําความรูไ้ปใชใ้นสถานการณ์ต่าง
เทยีบเคยีงกบัโลกความเป็นจรงิมากกวา่ประเมนิการรูเ้น้ือหาตามหลกัสตูร โดยจะทดสอบนกัเรยีน
อาย ุ15 ปี หรอืนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4   ในดา้นการอา่น  คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์
 
ในประเทศไทย โรงเรยีนทีเ่ขา้สอบจะครอบคลุมถงึโรงเรยีนในสงักดัต่างๆ คอื สาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน สาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา   สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา สาํนกังานการศกึษา 
กรงุเทพมหานคร และสาํนกังานประสานและพฒันาการจดัการศกึษาทอ้งถิน่ กรมการปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  โดยฝา่ยวจิยัของ PISA จะสุม่ตวัอยา่งโรงเรยีนจากสงักดัต่างๆ ขา้งตน้เพือ่ใหส้ามารถใช้
เป็นกลุ่มตวัอยา่งของนกัเรยีนไทยทัง้ระบบได ้     ทัง้น้ี ในการสอบ PISA 2009 ประเทศไทยมี
นกัเรยีนเขา้รว่มสอบ 6,225 คน จากโรงเรยีนทุกสงักดัรวม 230 แหง่  โดยมสีถาบนัสง่เสรมิการ
สอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) เป็นผูด้แูลโครงการ  
 
 
TIMSS คือ อะไร? 
 
TIMSS หรอื Trends in International Mathematics and Science Study เป็นการทดสอบทาง
วชิาการในระดบันานาชาต ิ ซึง่จดัสอบใน ทุก 4 ปี โดยสมาคมนานาชาตเิพือ่การประเมนิผล
การศกึษา หรอื International Association for Educational Assessment (IEA) 
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การสอบ TIMSS เริม่มาตัง้แต่ปี 1995 โดยในปี 2007 มปีระเทศเขา้รว่มถงึ 59 และในปี 2011 ม ี64 
ประเทศ  
 
ขอ้สอบ TIMSS เน้นทดสอบความรูต้ามเน้ือหาหลกัสตูรในโรงเรยีน โดยจะทดสอบนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 และมธัยมศกึษาปีที ่2 ในวชิาคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  อยา่งไรกต็าม ใน
ปี 2007 ประเทศไทยเขา้เฉพาะการทดสอบชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 เทา่นัน้ และเพิง่เขา้รว่มการ
ทดสอบในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ในครัง้ล่าสดุ  
 
เชน่เดยีวกบั PISA ฝา่ยวจิยัของ TIMSS ไดท้าํแบบสาํรวจเกบ็ขอ้มลูต่างๆ ของโรงเรยีน เพือ่เป็น
ฐานขอ้มลูสาํหรบังานวจิยั  
 
ในการสุม่ตวัอยา่งโรงเรยีนและนกัเรยีน สสวท. เป็นผูจ้ดัทาํฐานขอ้มลูโรงเรยีนจากสงักดัต่างๆ 
ยกเวน้ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา และสง่ใหก้บั IEA เป็นผูด้าํเนินการสุม่ตามสงักดั
และภมูศิาสตร ์โดยในปี 2007 มนีกัเรยีนไทยเขา้รว่มทดสอบ 5,412 คน จาก 150 โรงเรยีน  
 
 
 


