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การขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีในประเทศไทย: บทสำรวจและขอเสนอเบื้องตน
ศุภณัฏฐ ศศิวุฒิวัฒน
โชษิตา สลักคำ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
1. บทนำ
การปฏิรูปการศึกษาที่ไดผลตองพัฒนาการจัดการเรียนรูของโรงเรียนในวงกวาง ซึ่งแนวทางหนึ่งคือ
การขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีที่สามารถเพิ่มสัมฤทธิผลการเรียนรูของนักเรียนไดอยางโดดเดน การถอดบทเรียนและ
การเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนกลุมนี้นาจะชวยใหบทเรียนในการยกระดับคุณภาพของโรงเรียนอื่นได
การปฏิรปู ดวยการขยายผลนีม้ งุ ปรับเปลีย่ นการเรียนรูใ นโรงเรียนโดยตรง ซึง่ แตกตางจากแนวทางทีผ่ า นมา
ที่พยายามยกเครื่องโครงสรางการบริหารกระทรวงศึกษาและปรับเปลี่ยนแรงจูงใจของครู ซึ่งหลายครั้งลมเหลวเพราะ
ไมนำไปสูการเรียนรูที่ดีขึ้นในโรงเรียน เชน การประเมินผลงานครูดวยผลการสอบของนักเรียนในเมืองนิวยอรกไมชวย
เพิ่มผลการเรียนของนักเรียน (Fryer 2013) หรือการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรียนในไทยไมไดแนะนำวิธี
การสอนและการบริหารทีด่ ขี น้ึ แกครูและโรงเรียน แตกลับสรางภาระงานเอกสารใหแกครู (ทีดอี ารไอ 2556 และ สสค. 2557)
ระบบการศึกษาไทยมีโรงเรียนคุณภาพดีจำนวนหนึ่ง แตยังมีการขยายผลโรงเรียนกลุมนี้คอนขางจำกัด
และมีงานศึกษาทีเ่ กีย่ วของคอนขางนอย เหตุผลหนึง่ เพราะโรงเรียนเหลานีม้ กั ถูกมองเปนเพียงกรณียกเวน ไมใชสว นสำคัญ
ของการปฏิรูป นอกจากนี้ ยังไมมีงานศึกษาเกี่ยวกับการขยายผลโรงเรียนตางๆ ของไทยในปจจุบันอีกดวย เชน
การขยายสาขาของโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียง การขยายเครือขายของโรงเรียนรัฐที่มีอัตราการแขงขันเขาสูง และ
โครงการขยายผลนวัตรรมการศึกษาตางๆ
บทความนีม้ จี ดุ ประสงคทจ่ี ะสำรวจโรงเรียนคุณภาพดีและการขยายผลโรงเรียนในไทย วิเคราะหปจ จัยความสำเร็จ
และอุปสรรคในการขยายผล พรอมทัง้ เสนอนโยบายสงเสริมการขยายผลเบือ้ งตน โดยแบงเปน 5 สวนดังนี้ สวนแรกคือบทนำ
สวนทีส่ องเปนการสำรวจแนวคิดการขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีและประสบการณตา งประเทศ สวนทีส่ ามนำเสนอขอมูล
โรงเรียนคุณภาพดีในไทยและกรณีศึกษาโรงเรียนคุณภาพดี 2 แหงที่ไมไดทำการขยายผล สวนที่สี่ศึกษาการขยายผล
โรงเรียน 4 กรณีในประเทศไทย ไดแก โครงการโรงเรียนวิถพี ทุ ธ การขยายเครือโรงเรียนสารสาสน โครงการการขยายผล
การศึกษาชัน้ เรียน “Lesson Study” ซึง่ เปนวงจรการพัฒนาคุณภาพการสอนและการสอนคณิตศาสตรดว ยโจทยปลายเปด
“Open Approach” ซึง่ เปนนวัตกรรมการศึกษาของญีป่ นุ และการขยายเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และ
สวนสุดทายเปนขอสังเกตและขอเสนอเบือ้ งตนเพือ่ สนับสนุนการขยายผล
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2. แนวคิดการขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีและประสบการณตางประเทศ
โรงเรียนคุณภาพดีคือโรงเรียนที่สามารถเพิ่มพูนผลการเรียนของนักเรียนไดโดดเดนกวาโรงเรียนอื่นที่มี
ทรัพยากรใกลเคียงกันและสอนนักเรียนกลุมเดียวกัน โดยผลการเรียนครอบคลุมทั้งทัศนคติการเรียนรู (Attitude)
ทักษะสำคัญ (Skill) และความรู (Knowledge) หรืออยางใดอยางหนึง่ กลาวอีกนัยหนึง่ โรงเรียนเหลานีส้ ามารถจัดการ
การเรียนรูและการบริหารที่ดีที่สามารถยกระดับผลการเรียนรูของนักเรียนได
โรงเรียนคุณภาพดีเหลานีส้ ามารถสรางความเปลีย่ นแปลงดานการเรียนรูไ ดกวางไกลกวาขอบรัว้ โรงเรียนตัวเอง
หากมีการถอดบทเรียนของตนและเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีสูโรงเรียนอื่นในวงกวาง พรอมทั้งสนับสนุนการประยุกตใช
บทเรียนดังกลาวจนเกิดผลลัพธที่ดีตอการเรียนของนักเรียนอยางตอเนื่อง (Coburn 2003 และ Hattie 2015)
ตามแนวคิดนี้ โรงเรียนคุณภาพดีจึงมีบทบาทเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงระบบ (system leadership) โดย
ทำหนาทีข่ ยายผลเองหรือเปนตนแบบการเปลีย่ นแปลงทีใ่ หหนวยงานและองคกรอืน่ ถอดบทเรียนเพือ่ ขยายผล ซึง่ แตกตาง
จากวิธคี ดิ เดิมทีม่ กั มองวา โรงเรียนคุณภาพเหลานีเ้ ปนเพียงขอยกเวนของระบบการศึกษาทัว่ ไปทีม่ คี ณ
ุ ภาพระดับกลางๆหรือต่ำ
การปฏิรูปดวยวิธีการขยายผลนี้มีขอดีที่มุงปรับเปลี่ยนการเรียนรูในหองเรียนและโรงเรียนโดยตรง
สวนโครงสรางการบริหารและนโยบายจะถูกปรับเทาที่จำเปนเพื่อเอื้ออำนวยใหเกิดการขยายผล ซึ่งอาจมีการปรับ
เพียงเล็กนอยในบางกรณี เชน การขยายผลวิธกี ารสอนทีเ่ พิม่ ความรูพ น้ื ฐานสำหรับนักเรียนกลุม ออนในระบบการศึกษา
ที่มีการกระจายอำนาจบางอยูแลว หรืออาจตองมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารคอนขางมากสำหรับการ
ขยายผลนวัตกรรมการเรียนรูท ร่ี องรับการเรียนรูท กั ษะแหงศตวรรษที่ 21 ในระบบการศึกษาทีม่ กี ารบริหารแบบรวมศูนย
การปฏิรูปที่ผานมาพยายามยกเครื่องโครงสรางการบริหารและปรับเปลี่ยนแรงจูงใจ โดยคาดหวังวาจะ
เกิดการเปลีย่ นแปลงการสอนในหองเรียนตามมา แตผลกลับเปนวาการปฏิรปู เหลานีม้ กั ลมเหลวเพราะสุดทายไมไดนำไปสู
การเรียนรูท ด่ี ีหรือมีผลกระทบเชิงลบที่ไมไดตั้งใจตอโรงเรียนและครู
ตัวอยางเชน ในสหรัฐฯ โรงเรียนชารเตอร (charter school) หรือโรงเรียนรัฐทีบ่ ริหารโดยภาคเอกชนไมไดมี
ผลการเรียนโดยรวมดีกวาโรงเรียนรัฐทัว่ ไป เพราะหลายแหงไมไดปรับปรุงการสอนใหดขี น้ึ แมมอี สิ ระการบริหารเพิม่ ขึน้
และตองรับผิดชอบผลการสอบของนักเรียน ในขณะทีโ่ รงเรียนรัฐปกติบางแหงเพิม่ ผลการเรียนของนักเรียนไดดขี น้ึ จาก
การเรียนรูแ นวปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องโรงเรียนชารเตอรคณ
ุ ภาพดี โดยไมตอ งเปลีย่ นสถานะเปนโรงเรียนชารเตอร การขยายผลนี้
ชวยหลีกเลีย่ งการเผชิญหนากับสหภาพครูทต่ี อ ตานการเพิม่ จำนวนโรงเรียนชารเตอรดว ย (Fryer 2012a และ 2012b)
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ทัง้ นี้ การขยายผลนีไ้ มจำเปนตองเปนรูปแบบเดียวทัง้ ประเทศ เพราะโรงเรียนคุณภาพดีมหี ลากหลายรูปแบบ
เชน โรงเรียนบางแหงสามารถยกระดับผลการเรียนของนักเรียนกลุมยากจนและเรียนออนไดดวยการทำการประเมิน
เพือ่ ปรับปรุงการสอนอยางสม่ำเสมอ (formative assessment) และการสอนเสริม ในขณะทีโ่ รงเรียนบางแหงลดเวลาเรียน
และใชวธิ กี ารสอนแบบสืบคน (inquiry-based learning) สำหรับกลุม นักเรียนทีม่ ที ศั นคติการรักการเรียนรูด ว ยตัวเอง
ซึ่งโรงเรียนอื่นสามารถเลือกเรียนรูและประยุกตรูปแบบใหเหมาะสมกับสถานการณของตนได ขณะที่การเนนบริบท
เฉพาะของตนอยางสุดโตงจะทำใหไมเกิดการเรียนรูภายในระบบการศึกษา
จากทีก่ ลาวมาขางตน ระบบการศึกษานาจะตองมีองคประกอบสำคัญอยางนอย 3 ประการทีจ่ ะเอือ้ ใหเกิด
การขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีที่สรางความเปลี่ยนแปลงทั้งระบบได ประการแรกคือ กระบวนการระบุหาโรงเรียน
คุณภาพดีแบบตางๆ ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่ดีหลากหลาย ประการที่สองคือ การสรางผูนำการขยายผลที่มุงหวังจะสราง
ความเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ไดแก ครูสอนดีและโรงเรียนคุณภาพดีที่มองการพัฒนาคุณภาพการศึกษากวางกวาการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนตนเอง หรือองคกรอื่นอยางคณะศึกษาศาสตร
องคประกอบสองประการขางตนจะชวยใหเกิดการขยายผลโรงเรียนคุณภาพอยางกวางขวาง สวนผลลัพธ
ของการขยายผลนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบสุดทายซึ่งไดแกกลไกการขยายผล โดยกลไกการขยายผลตองแพรกระจาย
แนวปฏิบัติที่ดีไดทั่วถึงและสรางผลการเรียนรูที่ดีใหแกนักเรียนไดอยางยั่งยืน โดยมีปจจัยสำเร็จอยางนอย 4 ประการ
ตามภาพที่ 1 ไดแก
• การถอดบทเรียนและการถายทอดบทเรียน โดยมีการประยุกตแนวปฏิบัติที่ดีใหเขากับ
บริบทของโรงเรียนอื่น เชน มีแนวทางการประยุกตใชวิธีการจัดการเรียนแบบโครงงาน
(project-based learning) กับนักเรียนกลุมที่ยังไมไดมีทัศนคติเรียนรูดวยตัวเองหรือ
กลุมเรียนชา
• การพัฒนาบุคลากร ซึ่งรวมทั้งครูในโรงเรียนที่รับการถายทอดและบุคลากรที่ทำหนาที่
ถายทอดบทเรียนและสนับสนุนการประยุกตใช
• การเงิน ทีส่ นับสนุนงบประมาณทีเ่ พียงพอกับตนทุนการขยายผลและตอเนือ่ งโดยขึน้ อยูก บั ผลลัพธ
ของการขยายผล
• การบริหารจัดการ เพื่อใหการขยายผลมีทิศทางที่มีเสถียรภาพและมีการวางแผนที่คำนึง
ถึงทั้งมิติดานปริมาณและคุณภาพ เชน ไมขยายจำนวนโรงเรียนที่รับบทเรียนมากเกินกวา
ศักยภาพของบุคลากรและงบประมาณที่มี และมีการติดตามคุณภาพของโรงเรียนที่รับ
บทเรียนและใหคำแนะนำเพื่อปรับปรุง
ความสำเร็จของการขยายผลขึน้ อยูก บั บริบทนโยบายและวัฒนธรรมการศึกษาทีเ่ กีย่ วของกับองคประกอบ
ทัง้ 4 ประการขางตนดวย เชน การขยายผลจะมีความยัง่ ยืนไดยากในระบบการศึกษาทีผ่ อู ำนวยการและครูยา ยโรงเรียน
บอยครั้ง เพราะผูอำนวยการใหมอาจเปลี่ยนทิศทางนโยบายการพัฒนาโรงเรียนและโรงเรียนตองเริ่มตนพัฒนาครูใหม
ตลอดเวลาเพื่อทดแทนการยายออกของครูที่ไดรับการพัฒนาแลว
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ภาพที่ 1 องคประกอบของการขยายผลที่ทั่วถึง ไดผล และยั่งยืน
การถอดบทเร�ยน

การพัฒนาบุคลากร

การเง�น

การบร�หารจัดการ

ที่มา: ผูเขียน

นอกจากนี้ บริบททางนโยบายและวัฒนธรรมการศึกษาก็เอือ้ ใหเกิดแนวทางการขยายผลและผูน ำการขยายผลที่
แตกตางกันดวย จากการสำรวจประสบการณในตางประเทศ พบวามีอยางนอย 4 แนวทาง แนวทางแรกคือการ
ขยายผลจากบนลงลาง (top-down approach) ซึ่งภาครัฐสวนกลางเปนผูขับเคลื่อนการขยายผลโดยออกนโยบาย
ใหโรงเรียนทำตามแนวปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนตนแบบ
ตัวอยางที่ประสบความสำเร็จเชนในชวงป 2003-2004 มลรัฐออนแทรีโอ (Ontario) ประเทศแคนดานา
ไดตั้งสำนักงานเลขาธิการการอานออกเขียนไดและการคำนวณ (The Literacy and Numeracy Secretariat) ซึ่ง
ทำหนาที่สำรวจหาวิธีการสอนที่ชวยยกระดับทักษะการอานและการคำนวณของนักเรียนและขยายผลวิธีการดังกลาว
โดยการสนับสนุนบุคลากรผูเชี่ยวชาญเขาไปชวยใหคำแนะนำแกครู การขยายผลนี้ประสบความสำเร็จโดยจำนวน
นักเรียนประถมที่มีผลการสอบผานเกณฑระดับดี (เทียบเทากับเกรด 3) ในวิชาการอาน การเขียนและการคำนวณ
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 54 ในป 2003 เปนรอยละ 62 ในป 2006 (Gallagher et al. 2016)
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อยางไรก็ตาม สำนักงานเลขาธิการการอานฯ พบวาแนวทางนี้มีขอจำกัดที่ไมสงเสริมการเรียนรูของครู
อยางตอเนือ่ งและละเลยบริบทของโรงเรียน โดยครูบางคนพยายามเลียนแบบวิธกี ารสอนทีด่ ี ไมไดปรับประยุกตใหเขากับ
บริบทหรือพัฒนาตอยอดแมวา วิธกี ารสอนดังกลาวไมไดผลก็ตาม นอกจากนี้ ผลลัพธของแนวทางนีข้ น้ึ อยูก บั ความสามารถ
ของภาครัฐซึ่งสำนักงานเลขาธิการการอานฯ ทำงานอยางใกลชิดกับผูเชี่ยวชาญ มีการรับฟงความคิดเห็นของครู
และมีการประเมินติดตามผลเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอยางตอเนื่อง ในขณะที่ในบางประเทศ การใชแนวทางนี้มัก
ถูกวิจารณวาเปนการบริหารแบบรวมศูนยโดยภาครัฐ
อีก 3 แนวทางเปนการขยายผลจากลางขึน้ บนหรือแบบเครือขาย (bottom-up or networking approach)
ไดแก การขยายสาขาโรงเรียนอยางกรณีเครือขายโรงเรียน Knowledge Is Power Program (KIPP) ในสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเปนโรงเรียนชารเตอร หรือโรงเรียนรัฐที่ใหเอกชนเขามาบริหาร โรงเรียน KIPP สามารถยกระดับผลการศึกษาของ
นักเรียนฐานะยากจนไดและสามารถขยายสาขาออกไปทัว่ ประเทศสหรัฐอเมริกาถึง 162 โรงเรียนและมีจำนวนนักเรียน
กวา 6 หมื่นคนในเครือขาย วิธีการนี้เกิดขึ้นไดในระบบการศึกษาที่สนับสนุนโรงเรียนเอกชนและการมีสวนรวมของ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (Furgeson et al. 2014 และ Tuttle et al. 2015)
วิธีการตอมาคือการทำสัญญาหรือขอตกลงถายโอนความรู ตัวอยางเชนหนวยวิจัยที่ชื่อ Edlabs ใน
มหาวิทยาลัยฮารวารดไดถอดบทเรียนของโรงเรียนชารเตอรคณ
ุ ภาพดีและทำขอตกลงรวมกับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฮูสตัน
(Houston Independent School District) ในการจัดทำโครงการ Apollo 20 ซึ่งเปนโครงการถายทอดแนวปฏิบัติ
ที่ดีของโรงเรียนชารเตอรสูโรงเรียนรัฐคุณภาพแยที่สุด 20 แหงในเขต โดยเขตพื้นที่สามารถปรับนโยบายบางประการ
ใหสอดคลองกับแนวปฏิบตั ดิ งั กลาวได การประเมินผลลัพธของโครงการพบวานักเรียนในโรงเรียน 20 แหงมีผลการเรียน
ดีขึ้นตั้งแตปแรกของโครงการ (Fryer 2012a และ 2012b)
วิธีการสุดทายคือการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันเองระหวางครูและโรงเรียน ตัวอยางหนึ่งก็คือวิธีการขยายผล
ในชวงหลังของมลรัฐออนทารีโอ สำนักงานเลขาธิการการอานฯ ไดสง เสริมใหครูและโรงเรียนรวมกันเรียนรูก ารประยุกต
ใชและการพัฒนาวิธกี ารสอนเอง เชน โครงการการศึกษาการเรียนรูข องนักเรียน (The Student Work Study Teacher)
ซึ่งสงครูประสบการณสูงไปเรียนรูและวิจัยหองเรียนรวมกับครูในโรงเรียนตางๆ โดยรวมกันสังเกตการณเรียนรูของ
นักเรียนที่มีผลการเรียนไมดีและหาวิธีการพัฒนาการเรียนของนักเรียน การเปลี่ยนแปลงนี้สงผลใหจำนวนนักเรียน
ประถมทีม่ ผี ลการสอบผานเกณฑระดับดีเพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 70 ในป 2014 (Gallagher et al. 2016; The Literacy
and Numeracy Secretariat 2011)
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อีกตัวอยางคือ Lesson Study หรือ “ไคเซนการศึกษา” ในประเทศญี่ปุน ซึ่งครูรวมกันพัฒนาหลักสูตร
แผนการสอนและวิธีการสอนอยางตอเนื่องภายในโรงเรียนและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรียนอื่น โดยการเขา
สังเกตการณชั้นเรียนของโรงเรียนอื่น ซึ่งโรงเรียนประถมเกือบทั้งหมดไดรับงบประมาณสนับสนุนสำหรับกระบวนการ
Lesson Study วิธีการนี้เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมการทำงานรวมกันของครูญี่ปุน (Hiebert and Stigler 1999;
Fernandez and Yoshida 2004)
ในสวนทีส่ ามและสี่ ผูเ ขียนจะกลาวถึงสถานการณการขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีในไทย และการขยายผล
โรงเรียนกลุมอื่น เชน กลุมโรงเรียนที่มีชื่อเสียง โดยการสำรวจขอมูลผลการสอบและกรณีศึกษาตางๆ ซึ่งพบวา
ระบบการศึกษาไทยมีโรงเรียนคุณภาพดี แตขาดองคประกอบที่จะทำใหเกิดการขยายผลอยางกวางขวาง อีกทั้ง
การขยายผลโรงเรียนหลายกรณีในปจจุบนั ก็ยงั ขาดกลไกทีด่ ซี ง่ึ ทำใหการขยายผลไมทว่ั ถึงและไมไดสรางผลการเรียนทีด่ ี
ใหนักเรียนอยางยั่งยืน
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3. โรงเรียนคุณภาพดีในระบบการศึกษาไทย
3.1 ภาพรวม
ระบบการศึกษาไทยมีโรงเรียนคุณภาพดีหลากหลายรูปแบบ ตัวอยางหนึ่งคือโรงเรียนที่สามารถยกระดับ
ผลคะแนนสอบของนั ก เรี ย นยากจนได ใ นโครงการประเมิ น ผลการเรี ย นนานาชาติ ป ค.ศ. 2015 หรื อ PISA
(The Programme for International Student Assessment) 2015 ซึง่ การประเมินผล PISA นีว้ ดั ความรูแ ละทักษะ
การแกปญ
 หาของผูเ รียนอายุ 15 ป ในภาพที่ 2 จะเห็นไดวา คะแนนสอบเฉลีย่ วิชาวิทยาศาสตรของโรงเรียนมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นตามฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียน แตมีโรงเรียนบางแหงที่สอนนักเรียนยากจนมีคะแนน
สอบโดดเดนเหนือแนวโนม โดยมีผลการสอบดีกวาคาเฉลี่ยทั้งประเทศและทัดเทียมกับคะแนนสอบของโรงเรียน
ที่สอนนักเรียนฐานะดีบางแหง
ภาพที่ 2 แนวโนมระหวางผลคะแนนวิชาวิทยาศาสตร PISA 2015
และดัชนีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจครอบครัวเฉลี่ยของนักเรียนในโรงเรียนไทย*
คะแนน PISA ว�ทยาศาสตร
ระดับโรงเร�ยน ป 2015
700

รร. บางแหงมีผลคะแนนสูง ทัง� ที่ นร. มีฐานะยากจน

600
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400

คะแนนเฉลีย่ ไทยอยูท ่ี 421

300

อันดับที่ 54
จากระบบการศึกษาทัง� หมด 72 แหง

200
100
0
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ดัชนีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจเฉลีย่ ของ นร. ใน รร. แตละแหง
ที่มา: PISA 2015
*โครงการทดสอบ PISA สรางดัชนีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียนจากผลสำรวจ 3 ชุดคำถาม ไดแก ระดับการศึกษา
อาชีพและทรัพยสนิ ของผูป กครอง โดยกำหนดคาเฉลีย่ ดัชนีฐานะฯ ของนักเรียนในกลุม ประเทศในองคการเพือ่ ความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (OECD) เทากับศูนย นักเรียนทีม่ ฐี านะดีกวาฐานะเฉลีย่ ของนักเรียนในกลุม ประเทศ OECD จะมีคา ดัชนีฐานะฯ เปนบวก
ในทางกลับกันนักเรียนที่มีฐานะแยกวาฐานะเฉลี่ยของนักเรียนในกลุมประเทศ OECD จะมีคาดัชนีเปนลบ
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2

ในตารางที่ 1 ผูเขียนแบงโรงเรียนที่มีนักเรียนกลุมยากจนที่สุดรอยละ 20 สุดทายออกเปน 2 กลุมไดแก
โรงเรียนคุณภาพดีและโรงเรียนทั่วไป โดยกลุมคุณภาพดีมีผลการสอบเฉลี่ยของนักเรียนสูงกวาหรือเทียบเทาเกณฑ
พื้นฐานที่ 410 คะแนนซึ่งหมายความวานักเรียนสามารถประยุกตใชความรูวิทยาศาสตรแกปญหาอยางงายในชีวิต
ประจำวันได โรงเรียนกลุม นีม้ ผี ลการสอบเฉลีย่ อยูท ่ี 442 คะแนน ซึง่ สูงกวากลุม ทัว่ ไปทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ อยูท ่ี 374 คะแนน
ตารางที่ 1 ลักษณะของโรงเรียนที่มีนักเรียนยากจนที่สุดรอยละ 20 สุดทายของประเทศ โดยแบงเปน
กลุมโรงเรียนคุณภาพดี (มีผลสอบวิชาวิทยผานเกณฑขั้นตํ่าของ PISA ที่ 410 คะแนน) และโรงเรียนทั่วไป

โรงเร�ยนจนคุณภาพดี

โรงเร�ยนจนทัว� ไป

จำนวนโรงเร�ยน

22

33

ฐานะของนักเร�ยน

จนทีส่ ดุ 20% สุดทาย

จนทีส่ ดุ 20% สุดทาย

ผลการสอบเฉลีย่

442 คะแนน

374 คะแนน

ขนาดโรงเร�ยนเฉลีย่
(จำนวนนักเร�ยน)

ขนาดกลาง
(434 คน)

ขนาดกลาง
(400 คน)

จำนวนครูเฉลีย่
จำนวนนักเร�ยนตอครู 1 คน

31 คน
14 คน

27 คน
14.8 คน

ลักษณะการบร�หาร

แบบ รร. รัฐ

แบบ รร. รัฐ

ที่มา: PISA 2015

ปจจัยความสำเร็จของโรงเรียนคุณภาพดีกลุมนี้นาจะเปนวิธีการบริหารและการจัดการเรียนการสอนที่ดี
เพราะมีทรัพยากรใกลเคียงกับโรงเรียนยากจนทัว่ ไป โดยในตารางที่ 1 จะเห็นไดวา โรงเรียนทัง้ สองกลุม นีม้ จี ำนวนครู 1 คน
ดูแลนักเรียน 14-15 คน และไดรบั งบอุดหนุนรายหัวไลเลีย่ กันตามขนาดใกลเคียงกัน อีกทัง้ โรงเรียนสวนใหญทง้ั สองกลุม
เปนโรงเรียนรัฐที่อยูภายใตกฎระเบียบการบริหารชุดเดียวกัน
อีกตัวอยางหนึ่งคือโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการสอบความรูระดับชาติ (O-NET) สูงอยางตอเนื่องทั้งที่มี
ทรัพยากรจำกัดเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดกลางและใหญ จากฐานขอมูลของสำนักทดสอบการศึกษาแหงชาติ พบวา
ในระหวางป 2551-2557 โรงเรียนประถมขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกวา 300 คน1 บางแหงมีผลการสอบ O-NET ป. 6
เฉลี่ยติด 100 อันดับแรกของประเทศอยางนอย 3 ปติดตอกัน โดยในวิชาคณิตศาสตร มี 8 แหง ในวิชาภาษาอังกฤษ
มี 9 แหง และในวิชาวิทยาศาสตร มี 1 แหง

1

สวนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หรือ สพฐ. นิยามโรงเรียนขนาดเล็กวาเปนโรงเรียนทีม่ จี ำนวนนักเรียนนอยกวา 120 คน
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นอกจากนี้ ระบบการศึกษาไทยมีโรงเรียนคุณภาพดีอกี ประเภทคือ โรงเรียนทีม่ นี วัตกรรมการสอนทีพ่ ฒ
ั นา
การเรียนรูของนักเรียนไดรอบดานกวาโรงเรียนทั่วไป โดยครอบคลุมทั้งความรู ทักษะสำคัญและทัศนคติการเรียนรู
ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เชน โรงเรียนทางเลือกหลายแหงจัดการเรียนรูโ ดยใชโจทยปญ
 หาเปนฐาน
(problem-based learning) และใชโครงงานเปนฐาน (project-based learning) ซึ่งนักเรียนจะไดฝกฝนทักษะ
การสืบคน การวิเคราะหและสังเคราะหขอ มูล การแกไขปญหา และการทำงานเปนทีม อีกทัง้ การจัดการเรียนลักษณะนี้
เปนการปลูกฝงนิสัยความใครรูใหกับนักเรียนดวย (ปกปองและสุนทร 2555) อยางไรก็ตาม ในปจจุบันยังไมมีขอมูล
ผลการทดสอบทักษะและทัศนคติที่สามารถเปรียบเทียบระหวางโรงเรียนได
3.2 กรณีศึกษาโรงเรียนคุณภาพดี
โรงเรียนคุณภาพดีมีหลายรูปแบบตามที่กลาวมาขางตนซึ่งนาจะมีบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีแตกตางกัน
ในสวนนี้ ผูเขียนไดศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพดี 2 แหงเปนกรณีศึกษา ไดแก โรงเรียนวัดธารพูดซึ่งเปน
โรงเรียนขนาดเล็กทีม่ ผี ลการสอบ O-NET ดีอยางตอเนือ่ ง และโรงเรียนทอสีซง่ึ เปนโรงเรียนเอกชนทางเลือกทีม่ นี วัตกรรม
การสอนและมีคะแนน O-NET สูง อนึ่ง ผูเขียนไมสามารถเลือกศึกษาโรงเรียนคุณภาพดีจากขอมูลการสอบ PISA ได
เพราะขอมูลของ PISA ไมเปดเผยชื่อโรงเรียน
ทั้งนี้ ผูเขียนไดแปลงและรายงานคะแนน O-NET เฉลี่ยของโรงเรียนเปนคะแนนมาตรฐาน (Z-score)
ซึ่งชวยใหการเปรียบเทียบระหวางปสะทอนพัฒนาการผลการเรียนรูของนักเรียนและคุณภาพของโรงเรียนไดดีกวา
การเปรียบเทียบผลคะแนนดิบ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกลองที่ 1)
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กลองที่ 1 การแปลงผลการสอบ O-NET เปนคะแนนมาตรฐาน (Z-score)
ขอสอบ O-NET ถูกวิจารณวามีมาตรฐานความยากงายที่ไมเทากันในแตละป การเปรียบเทียบ
ผลการสอบเฉลี่ยของโรงเรียนระหวางปอาจไมไดสะทอนพัฒนาการผลการเรียนของนักเรียนและคุณภาพ
ของโรงเรียน โดยในบางปโรงเรียนอาจมีผลการสอบดีขึ้นจากขอสอบที่งายขึ้นหรือแยลงจากขอสอบที่ยากขึ้น
(OECD and UNESCO 2016)
ผูเขียนจึงแปลงและรายงานคะแนนดิบ O-NET เฉลี่ยของโรงเรียนเปนคะแนนมาตรฐาน (Z-score)
ซึง่ แกปญ
 หาดังกลาวไดบางสวน โดยคะแนนมาตรฐานคิดคำนวณจากการเปรียบเทียบคะแนนระดับโรงเรียนกับ
คาเฉลี่ยระดับประเทศโดยคำนึงถึงคาการกระจายตัวของคะแนนทั้งหมด (Standard Deviation : SD)
สูตรการคำนวณมีลักษณะดังนี้
คะแนนมาตรฐาน (Z-score) = คะแนนของโรงเรียนแตละแหง - คาเฉลีย่ คะแนนทัง้ ประเทศ
คาการกระจายตัวของคะแนน
คะแนนมาตรฐานที่เปนบวกหมายถึงมีผลการสอบดีกวาคาเฉลี่ยของประเทศ คะแนนที่เปนศูนย
หมายถึงมีผลการสอบเทากับคาเฉลีย่ และคะแนนทีเ่ ปนลบหมายถึงมีผลการสอบต่ำกวาคาเฉลีย่ ทัง้ นี้ งานวิชาการ
ตางประเทศมักตีความวาคะแนนมาตรฐานทีด่ ขี น้ึ 0.4 SD คือนักเรียนเรียนรูไ ดเร็วขึน้ 1 ปการศึกษา (OECD 2010)
อยางไรก็ตาม การแปลงเปนคะแนนมาตรฐานนี้ไมสามารถขจัดปญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพขอสอบ
ไดทั้งหมด เชน ถาขอสอบวัดความรูและทักษะที่ยากมากเกินไปสำหรับนักเรียนในชวงชั้น ป. 4-6 จนนักเรียน
จำนวนมากสอบตก ผลการสอบและคะแนนมาตรฐานจะไมสามารถระบุความสามารถของนักเรียนแตละกลุม ได
ที่มา: PISA 2015
OECD. 2010. PISA 2009 results: learning to learn: student engagement strategies and practices volume III,
Paris: OECD Publishing.
OECD and UNESCO. 2016. Education in Thailand: An OECD-UNESCO Perspective, Reviews of National Policies for Education,
Paris: OECD Publishing.
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กรณีศึกษาที่ 1: โรงเรียนวัดธารพูด2
- ขอมูลพื้นฐานและความสำเร็จ
โรงเรียนวัดธารพูดสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 เปนโรงเรียนขนาดเล็ก
ทีม่ จี ำนวนนักเรียนประมาณ 230 คน โรงเรียนนีม้ ลี กั ษณะคลายกับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
หรือ สพฐ.ทัว่ ไป โดยมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง ไดรบั เงินอุดหนุนรายหัวตามกฎเกณฑของ สพฐ. และมี
ขาราชการครูจำนวน 10 คนซึง่ ทำใหมอี ตั ราสวนนักเรียนตอครู 23:1 ใกลเคียงกับเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการที่ 25:1
นอกจากนี้ นักเรียนสวนใหญในโรงเรียนมาจากครอบครัวทีป่ ระกอบอาชีพกสิกรและมีรายไดนอ ยประมาณ 5-6 พันบาทตอเดือน
โรงเรียนวัดธารพูดมีผลการสอบ O-NET โดดเดนในวิชาคณิตศาสตร โดยในภาพที่ 3 (ก.) นักเรียนชั้น ป.6
ติด 100 อันดับแรกของประเทศในระหวางป 2555-25573 และมีผลการสอบสูงกวาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในบางป และในภาพที่ 3 (ข.) โรงเรียนวัดธารพูดมีผลการสอบวิชาวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษสูงกวาคะแนนเฉลี่ย
ประเทศดวย โดยมีคาคะแนนมาตรฐาน (Z-score) สูงกวา 0
ภาพที่ 3 ผลการสอบ O-NET ป. 6 ของโรงเรียนวัดธารพูด

ก

ข

ผลการสอบว�ชาคณิตฯ ป. 6

คะแนนมาตรฐาน O-NET (หนวย: SD)

3

2.5

1.8

วัดธารพูด

1.2

ว�ทย

0.9

สาธิตจุฬา

1

0.6

0.5
0

อังกฤษ
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2
1.5

ผลการสอบว�ชาว�ทยฯ และว�ชาภาษาอังกฤษ ป. 6

คะแนนมาตรฐาน O-NET (หนวย: SD)

0.3

รร. อื่นในตำบล
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

0

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

ที่มา: สถาบันทดสอบแหงชาติ (สทศ.)

- ปจจัยความสำเร็จและแนวปฏิบัติที่ดี
ผลสำเร็จดังกลาวมาจากการจัดการเรียนทีเ่ อาใจใสนกั เรียนกลุม เรียนออนซึง่ เปนนักเรียนสวนใหญของโรงเรียน
โดยโรงเรียนเพิม่ เวลาเรียนประมาณ 140 ชัว่ โมงตอปการศึกษาหรือรอยละ 14 จากเวลาเรียนปกติของหลักสูตรแกนกลาง
ครูวดั ความเขาใจของนักเรียนอยางสม่ำเสมอและสอนเสริมใหนกั เรียนทีเ่ รียนไมทนั เพือ่ นในชวงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน
และตัง้ แตระดับชัน้ ป. 3 ขึน้ ไป โรงเรียนจะทดสอบวัดความรูข องนักเรียนอยางจริงจัง ซึง่ นักเรียนทีส่ อบไมผา นตองเรียนปรับ
ความรูพื้นฐานกอนเรียนเนื้อหาในระดับชั้นตอไป เพราะครูพบวานักเรียนที่มีพื้นฐานความรูไมแนนจะเรียนไมรูเรื่องใน
เนื้อหาของชวงชั้นตอไป
ปจจัยสำคัญอีกประการคือครูสอนดีทท่ี มุ เทพัฒนาโรงเรียน โดยครู 4 คนซึง่ รวมถึงครูคณิตศาสตรดว ยอยูก บั
โรงเรียนนานมากกวา 20 ป และปจจุบนั ก็มคี รูเกษียณบางทานยังคงชวยสอนตอเพราะโรงเรียนไดรบั จัดสรรครูใหมไมตรง
กับความตองการ
2
3

ขอมูลจากการสัมภาษณคุณพงษศักดิ์ โพธิ์งาม ผูอำนวยการโรงเรียนวัดธารพูดและคุณสุนันท จันทสี ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ตำแหนงชำนาญการพิเศษในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
การจัดอันดับนี้นับเฉพาะโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน ป.6 เขาสอบ O-NET มากกวา 10 คนขึ้นไป
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กรณีศึกษาที่ 2: โรงเรียนทอสี4
- ขอมูลพื้นฐานและความสำเร็จ
โรงเรียนทอสีเปนโรงเรียนวิถพี ทุ ธตนแบบทีไ่ ดรบั การยอมรับวาพัฒนาการเรียนรูข องนักเรียนไดอยางรอบดาน
โดยการจัดการเรียนยึดหลักการทีเ่ รียกวา “สองนอก สองใน สองระดับ” ซึง่ แปลงมาจากหลักไตรสิกขา หลัก “สองนอก”
คือการพัฒนากายและศีล ในดานกาย นักเรียนจะเรียนรูเ รือ่ งการกิน อยู ดู และฟง เชน การบริโภคอาหารทีม่ ปี ระโยชน
ในปริมาณพอดี ในดานศีล นักเรียนจะเรียนรูวิธีการสื่อสารกับผูอื่นและการอยูรวมกันในสังคม เชน การมีวินัยและ
การรับผิดชอบตอหนาที่ หลัก “สองใน” คือการพัฒนาจิตและปญญา ในดานจิต ครูจะจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
ดานอารมณและความเขมแข็งทางจิตใจของนักเรียน เชน การฝกนั่งสมาธิ ในดานปญญา นักเรียนจะพัฒนาความคิด
ผานการเรียนในหองเรียนและกิจกรรมนอกหองเรียน สวนหลัก“สองระดับ” หมายถึงการทีค่ รูและผูป กครองซึง่ ใกลชดิ
กับนักเรียนจะตองพัฒนาศีล สมาธิและปญญาไปดวยเพือ่ ชวยกันสงเสริมการเรียนรูข องนักเรียน (โรงเรียนทอสี 2560ก
และ 2560ข)
โรงเรียนทอสีมผี ลการสอบ O-NET โดดเดนดวยดังจะเห็นไดจากภาพที่ 4 นักเรียน ป.6 มีคะแนนสอบ O-NET
ทัง้ วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร และคณิตศาสตรสงู กวาคาเฉลีย่ ประเทศถึง 1 SD ในชวงป 2551-2557 และมีคะแนน
วิชาภาษาอังกฤษเฉลีย่ ติดรอยอันดับแรกของประเทศในชวงป 2555-2557
ภาพที่ 4 ผลการสอบ O-NET ป. 6 ของโรงเรียนทอสี
คะแนนมาตรฐาน O-NET ป. 6 (หนวย: SD)
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ที่มา: สถาบันทดสอบแหงชาติ (สทศ.)

4

ขอมูลจากการสัมภาษณ คุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท ผูอำนวยการโรงเรียนทอสีในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559
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2555

2556

2557

- ปจจัยความสำเร็จและแนวปฏิบัติที่ดี
ผลการเรียนทีด่ ดี งั กลาวสวนหนึง่ มาจากความพรอมทางครอบครัวของนักเรียนซึง่ สวนใหญมฐี านะปานกลาง
ขึน้ ไปทีส่ ามารถจายคาเลาเรียนไดสงู ถึงประมาณ 6 หมืน่ ตอภาคเรียน อีกทัง้ ในการรับนักเรียนเขา โรงเรียนจะสัมภาษณ
และคัดเลือกพอแมผูปกครองที่พรอมจะปฏิบัติธรรมและดูแลบุตรตามแนวทางวิถีพุทธ
ปจจัยความสำเร็จอีกสวนหนึง่ คือนวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน โรงเรียนทอสีจดั หลักสูตรบูรณาการ
โดยหลอมรวมวิชาวิทยาศาสตร สังคมศึกษาและการงานพืน้ ฐานอาชีพเขาดวยกันเปน “วิชาเด็ดดอกไมสะเทือนถึงดวงดาว”
ซึง่ นักเรียนจะไดเรียนรูผ า นสิง่ ตางๆ รอบตัว เชน นักเรียนเรียนรูเ รือ่ งระบบนิเวศและวิถชี วี ติ ของสังคมเกษตรผานบทเรียน
เรื่อง “ขาว” และไดลงมือทำผานกิจกรรมตางๆ (activity-based learning) อยางการลงดูพื้นที่นาและโรงสีขาว
(โรงเรียนทอสี 2560ก และ 2560ข)
สวนในวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนใชวธิ กี ารสอนทีน่ กั เรียนจะไดฝก ทักษะการใชภาษาจริง เชน การสอนโฟนิคส
(phonics) ซึง่ นักเรียนจะไดฝก ผสมเสียงตัวอักษรในการออกเสียงภาษาอังกฤษแทนการทองจำตัวสะกดและเสียงของคำ
หรือการฝกทักษะการสือ่ สารโดยนักเรียนฟงและพูดคุยกับครูตา งชาติ นอกจากนี้ โรงเรียนไดเพิม่ เวลาเรียนเปน 150 ชัว่ โมงตอป
จากเวลาขั้นต่ำ 80 ชั่วโมงตอปที่ระบุไวในหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งการเพิ่มเวลานี้ไมไดทำใหนักเรียนเรียนหนักขึ้น
เพราะการบูรณาการหลักสูตรชวยลดความซ้ำซอนและเวลาเรียนในวิชาอื่น (โรงเรียนทอสี 2560ก และ 2560ข)
เพือ่ ทีจ่ ะจัดการเรียนรูล กั ษณะดังกลาว โรงเรียนทอสีไดคดั เลือกและพัฒนาขีดความสามารถของครูอยางเขมขน
โดยผูอำนวยการและครูผูนำรวมกันสังเกตทักษะการทำงานและการสอนของผูสมัครซึ่งจะทำกิจกรรมในโรงเรียนเปน
ระยะเวลา 10 วัน หลังจากนั้นจะมีการสัมภาษณเรื่องปรัชญาพุทธเบื้องตน ในชวงเริ่มตนของการทำงาน ครูรุนใหม
จะไดรับการดูแลเรื่องการสอนอยางใกลชิดจากครูรุนพี่และตองพัฒนาตัวเองโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนครูทั้ง
ภายในและระหวางสาขาวิชาเพื่อพัฒนาแผนการสอนและหลักสูตรบูรณาการ
นอกจากการพัฒนาดานปญญาของผูเ รียนแลว โรงเรียนทอสียงั ดูแลพัฒนาการดานกาย ศีลและจิตของผูเ รียน
อยางใกลชดิ ดวย โดยในหองเรียนแตละหองจะมีครูประจำชัน้ 2 คนดูแลซึง่ คนหนึง่ จะรับผิดชอบติดตามพัฒนาการโดยรวม
ของผูเรียนโดยเฉพาะ อีกทั้งโรงเรียนมีครูผูสอนประมาณ 90 คนชวยกันดูแลนักเรียนเพียง 400 คน
แนวปฏิบัติที่ดีอีกประการของโรงเรียนทอสีคือการใหความสำคัญกับการดูแลการเรียนรูของนักเรียน
นอกโรงเรียนดวย โดยโรงเรียนจัดหลักสูตรอบรมพอแม 12 ชั่วโมงตอป ซึ่งหลักสูตรนี้จะใหความรูความเขาใจ
ในการดูแลบุตรหลานแบบวิถีพุทธ
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3.3 สาเหตุที่มีการขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีจำกัด
กรณีศึกษาสองกรณีขางตนแสดงใหเห็นวามีโรงเรียนคุณภาพดีและแนวปฏิบัติที่ดีหลากหลายแบบ
ครูโรงเรียนวัดธารพูดมีวิธีการสอนที่ชวยเพิ่มผลการสอบของนักเรียนกลุมออน สวนโรงเรียนทอสีมีนวัตกรรมการสอน
ทีส่ อดคลองกับแนวคิดทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซึง่ หากกระจายไปสูโ รงเรียนทัว่ ไป การศึกษาไทยนาจะมีคณ
ุ ภาพดีขน้ึ
อยางไรก็ตาม เปนที่นาเสียดายวา โรงเรียนทั้งสองแหงเปนเพียงกรณียกเวนของการศึกษาไทยเพราะไมได
ถอดบทเรียนและขยายผลสูโรงเรียนอื่น ครูโรงเรียนวัดธารพูดไมไดถายทอดวิธีการสอนใหแกครูในโรงเรียนอื่น ทั้งที่
แนวปฏิบัตินี้นาจะประยุกตกับโรงเรียนสพฐ.ทั่วไปที่มีบริบทคลายกันได โรงเรียนทอสีไมไดมีแนวทางการประยุกตใช
นวัตกรรมการสอนสำหรับโรงเรียนทั่วไปที่มีบริบทแตกตาง เชน แนวทางการจัดทำหลักสูตรบูรณาการและการสอน
แบบลงมือทำสำหรับครูทค่ี นุ ชินกับการสอนบรรยายรายวิชา แนวทางการดึงการมีสว นรวมของผูป กครองสำหรับโรงเรียนรัฐ
ทีค่ ดั เลือกผูป กครองไมได รวมทัง้ วิธกี ารจัดการศึกษาแบบวิถพี ทุ ธทีม่ ตี น ทุนต่ำสำหรับโรงเรียนรัฐทัว่ ไปทีไ่ ดรบั จำกัด และ
โรงเรียนทอสีกไ็ มคอ ยไดมสี ว นรวมในโครงการขยายผลทีม่ โี รงเรียนเปนตนแบบ เชน โครงการขยายผลโรงเรียนวิถพี ทุ ธ
ของภาครัฐ
สาเหตุหลักที่ไมมีการถอดบทเรียนเพื่อขยายผลคือโรงเรียนทั้งสองแหงเนนรักษาคุณภาพการจัดการเรียน
ของตนเปนอันดับแรกมากกวาการสรางความเปลี่ยนแปลงภายนอก โดยครูในโรงเรียนวัดธารพูดปรับปรุงการสอน
ของตนมากกวาชวยเหลือเพือ่ นครู สวนผูบ ริหารโรงเรียนทอสีตอ งการดูแลนักเรียนอยางทัว่ ถึงมากกวาการสรางผูบ ริหารรุน ใหม
ทีจ่ ะชวยขยายสาขาโรงเรียน โรงเรียนทัง้ สองแหงมองวาการมุง ขยายผลอาจสงผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษาของตน
ไดเพราะการขยายผลตองอาศัยงบประมาณและความทุมเทของบุคลากร
เหตุผลขางตนนีน้ า จะเปนคำอธิบายทีโ่ รงเรียนคุณภาพดีอน่ื ไมไดขยายผลดวยเชนกัน นอกจากนี้ ยังมีอปุ สรรคสำคัญ
อยางนอยอีก 2 ประการที่จำกัดการขยายผล ประการแรก การขาดฐานขอมูลที่ดีทำใหการระบุหาโรงเรียนคุณภาพดี
เพือ่ ถอดบทเรียนเปนไปไดยาก โดยปจจุบนั ไมมกี ารเก็บและเชือ่ มโยงขอมูลสำคัญ เชน ภูมหิ ลังและผลการสอบของนักเรียน
และงบประมาณของโรงเรียนซึง่ จำเปนสำหรับการประเมินคุณภาพโรงเรียน อีกทัง้ ขอสอบมาตรฐาน O-NET ถูกวิจารณ
วาไมมมี าตรฐานและขาดความนาเชือ่ ถือ และปจจุบนั ก็ยงั ไมมกี ารทดสอบวัดทักษะสำคัญเชน การแกโจทยปญ
 หาและ
การทำงานเปนทีมทีเ่ ปนทีย่ อมรับและใชอยางแพรหลายในประเทศ ซึง่ ทำใหผลการเรียนดังกลาวของนักเรียนในโรงเรียน
นวัตกรรมหลายแหงไมเปนที่ประจักษแกสาธารณะ
ประการทีส่ อง นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ เชน นโยบายการจัดสรรงบทีไ่ มเทาเทียมทำใหโรงเรียนเอกชน
คุณภาพดีที่รับเงินอุดหนุนรายหัวจากภาครัฐขยายผลไดยาก โดยในป 2557 โรงเรียนเอกชนไดรับเงินอุดหนุนนักเรียน
ประถมศึกษาและเก็บคาธรรมเนียมการศึกษารวมกันไมเกิน 1.5 หมืน่ บาทตอคนตอป ซึง่ คิดเปนรอยละ 40 ของงบตอหัว
ของโรงเรียนสพฐ. (ศุภณัฏฐ 2560) โรงเรียนเอกชนจึงจายเงินเดือนครูไดตำ่ กวาโรงเรียนสพฐ.และเผชิญกับความยากลำบาก
ในการดึงดูดและรักษาครูเกงเพื่อรักษาคุณภาพตัวเองและขยายโรงเรียนสาขา

14

4. การขยายผลโรงเรียนในระบบการศึกษาไทย: 4 กรณีศึกษา
ในหัวขอที่แลว ผูเขียนไดอภิปรายถึงโรงเรียนคุณภาพดีในไทยและสาเหตุที่ทำใหไมคอยมีการขยายผล
โรงเรียนกลุม นี้ ในหัวขอนี้ ผูเ ขียนจะสำรวจการขยายผลและผลลัพธทเ่ี กิดขึน้ พรอมทัง้ วิเคราะหปจ จัยสำเร็จและขอจำกัดตางๆ
ของกลไกการขยายผล รวมถึงบริบทนโยบายและวัฒนธรรมการศึกษาที่เกี่ยวของ
ผูเ ขียนไดเลือกศึกษาการขยายผลโรงเรียน 4 กรณีศกึ ษาโดยการสืบคนฐานขอมูลรายชือ่ โรงเรียนสังกัดสพฐ.
และโรงเรียนเอกชนและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ในกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณีมีการขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีในแงที่มี
นวัตกรรมการศึกษา 2 กรณี แตไมมกี ารขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีในแงทม่ี ผี ลการเรียนรูโ ดดเดนเพราะไมมกี ารประเมินผล
อยางเปนระบบตามที่กลาวมาขางตน สวนอีก 2 กรณีเปนการขยายผลโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและมีอัตราการแขงขันกัน
เพือ่ เขาเรียนสูง ซึง่ โรงเรียนเหลานีอ้ าจไมไดเปนโรงเรียนคุณภาพดีเสมอไป ถึงกระนัน้ การวิเคราะหการขยายผลโรงเรียน
กลุมนี้นาจะชวยใหเห็นปจจัยเกื้อหนุนและขอจำกัดบางประการของกลไกการขยายผลโดยทั่วไป
กรณีศึกษา 4 กรณีมีผูทำการขยายผลและวิธีการขยายผลแตกตางกันดังนี้
• กรณีที่ 1 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งเปนการขยายผลโรงเรียนนวัตกรรมโดยภาครัฐ
สวนกลางเปนผูขับเคลื่อน
• กรณีที่ 2 การขยายเครือสารสาสนซึ่งเปนการขยายสาขาโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียง ทั้งนี้
เครือสารสาสนมีโรงเรียนสาขา 40 แหงมากที่สุดในกลุมโรงเรียนเอกชนในป 2560
• กรณีที่ 3 โครงการการขยายผลวงจรการพัฒนาคุณภาพครู “Lesson Study” และการสอน
คณิตศาสตรปลายเปด “Open Approach” ซึง่ เปนการขยายผลนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียน
คุณภาพดีในญีป่ นุ โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนทำขอตกลงถายทอดความรู
ดังกลาวใหกับโรงเรียนไทย
• กรณีที่ 4 การขยายเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (ต.อ.พ.) ซึง่ เปนการขยายผล
ดวยวิธกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวางโรงเรียนในเครือ ทัง้ นี้ โรงเรียน ต.อ.พ. เปนโรงเรียนสพฐ.
ที่มีชื่อเสียงดานวิชาการและมีอัตราการแขงขันเพื่อเขาเรียนสูง และเครือโรงเรียน ต.อ.พ.
มีโรงเรียนในเครือถึง 17 แหงในป 2560 ซึ่งมากที่สุดในสังกัด สพฐ.
ในแตละกรณีศึกษา ผูเขียนจะพิจารณาความทั่วถึงของการขยายผลจากจำนวนโรงเรียนที่เขารับบทเรียน
และพิจารณาผลการเรียนที่ดีและยั่งยืนจากผลการสอบ O-NET ของโรงเรียนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตอเนื่องในชวงป
2551-2557 หลังจากนัน้ จะวิเคราะหองคประกอบทัง้ 4 ประการของกลไกการขยายผล รวมทัง้ นโยบายและวัฒนธรรม
การศึกษาที่เกี่ยวของตามกรอบการวิเคราะหในภาพที่ 1 โดยผูเขียนไดสัมภาษณตัวแทนและรวบรวมขอมูลตางๆจาก
หนวยงานและโรงเรียนที่ทำการขยายผล (ดูรายชื่อไดในภาคผนวกที่ 1)
ทัง้ นี้ การวิเคราะหนม้ี ขี อ จำกัดทีไ่ มสามารถประเมินผลลัพธโดยการควบคุมปจจัยอืน่ ทีส่ ง ผลตอคะแนนสอบ
แตไมเกีย่ วกับคุณภาพการสอนของโรงเรียน เชน ภูมหิ ลังของนักเรียน เพราะขาดขอมูลดังกลาว และไมสามารถพิจารณา
ผลการเรียนในดานทักษะสำคัญอื่นอยางการทำงานเปนทีมไดเพราะยังไมมีการวัดผลตามที่ไดกลาวขางตน
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4.1 กรณีศึกษาที่ 1: โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
- ขอมูลพื้นฐานและความสำเร็จ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธเริ่มตนขึ้นในป 2546 โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สพฐ.
เปนหนวยงานบริหารโครงการฯ และพระพรหมคุณาภรณและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนทีป่ รึกษา
โครงการฯ โครงการฯมีจุดประสงคที่จะถอดบทเรียนจากโรงเรียนวิถีพุทธเอกชนตนแบบ 3 แหง ไดแก โรงเรียนทอสี
โรงเรียนรุง อรุณ และโรงเรียนสยามสามไตร (เดิมชือ่ โรงเรียนอนุบาลหนูนอ ย) และถายทอดแนวปฏิบตั ทิ ด่ี สี โู รงเรียนสพฐ.
ที่สมัครใจเขารวม (สนก. 2560ก)
โครงการฯ มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบตางๆ เชน การฝกอบรมผูอ ำนวยการและครูและ
การแลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวางโรงเรียนในโครงการ และมีการสงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาและประเมินตัวเองเพือ่ ปรับปรุง
อยางตอเนือ่ งตามตัวชีว้ ดั 29 ตัวใน 5 ดาน ไดแก ดานกายภาพของโรงเรียน ดานกิจกรรมประจำวันพระ ดานการเรียน
การสอน ดานพฤติกรรมของครู ผูบริหารและนักเรียน และดานการสงเสริมวิถีพุทธ โรงเรียนที่มีผลประเมินตัวเองดี
สามารถขอเลือ่ นเปนโรงเรียนวิถพี ทุ ธชัน้ นำได ซึง่ โครงการฯ จะทำการประเมินผลภายนอกเพิม่ เติมและคัดเลือกโรงเรียน
ที่มีผลประเมินดีที่สุด 100 แหงในแตละปเปนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำก็สามารถขอเลื่อนเปน
โรงเรียนวิถพี ทุ ธพระราชทานไดดว ยการพัฒนาและขอรับการประเมินอยางเขมขนจากโครงการฯ (สนก. 2560ก และ 2560ข)
โครงการฯ ขยายผลไดอยางทัว่ ถึง ในภาพที่ 5 (ก.) จะเห็นไดวา โครงการฯ เพิม่ จำนวนโรงเรียนวิถพี ทุ ธไดอยาง
รวดเร็วจาก 89 แหงเปน 2 หมืน่ แหงในชวงป 2546-2548 หรือคิดเปนประมาณรอยละ 60 ของโรงเรียนสพฐ. ทัง้ หมด
และคงอยูใ นระดับดังกลาวจนถึงปจจุบนั ทัง้ นี้ จำนวนโรงเรียนลดลงเหลือ 1.2 หมืน่ แหงในป 2555 เพราะโครงการไดจดั
ทำฐานขอมูลและใหโรงเรียนสมัครเขารวมโครงการใหม
อยางไรก็ตาม โครงการฯ กลับไมสามารถสรางการเปลีย่ นแปลงการจัดการสอนของโรงเรียนและการเรียนรู
ของนักเรียนไดตามทีค่ าดหวัง จากการสัมภาษณรองผูอ ำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาซึง่ เปนผูร บั ผิดชอบ
โครงการฯ กลาววา “การเปลีย่ นไปของครู นักเรียน ยังไมสามารถเปลีย่ นไดมากขนาด ...ทีฝ่ น ไว” (บรรเจอดพร สูแ สนสุข,
การสัมภาษณ, 6 มิถุนายน 2560)
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ภาพที่ 5 จำนวนโรงเรียนในโครงการวิถีพุทธ (ก.) และผลการสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ป. 6
ของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานที่เขาโครงการกอนป 2550* (ข.)

ก

ข

จำนวนโรงเร�ยนในโครงการว�ถีพุทธ

จำนวนโรงเร�ยน (หนวย: หมืน่ แหง)

2.5

2 หมื่นแหง

ผลการสอบว�ชาว�ทยาศาสตร ป.6

คะแนนมาตรฐาน O-NET (หนวย: SD)

รร. สฤษดิเดช

1.0

2.4 หมื่นแหง
2.2 หมื่นแหง

2

0.7
จัดฐานขอมูลใหม
ให รร. สมัครใหม

1.5

รร. 2 แหงมีผลการเร�ยนดี
แตไมตอเนื่อง

0.4

1.2 หมื่นแหง
1

0.1

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

0.5

89 แหง
0

-0.2

2546 2548 2550 2552 2554 2556 2558 2560 -0.5

รร. 3 แหงยังไมมีพัฒนาการ

ที่มา: สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ., www.vitheebuddha.com และสทศ.
*พิจารณาเฉพาะรร.ที่มีนร.เขาสอบตั้งแต 10 คนขึ้นไป

ผลการเรี ย นด า นวิ ช าการของนั ก เรี ย นก็ ไ ม ไ ด ด ี ข ึ ้ น ด ว ยดั ง จะเห็ น ได จ ากโรงเรี ย นสพฐ.ซึ ่ ง ส ว นใหญ
เขาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธไมไดมีผลการสอบ O-NET เพิ่มขึ้น และแมแตโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานสวนใหญ
ซึ่งเปนโรงเรียนชั้นนำของโครงการฯ ก็ไมไดมีผลการสอบดีขึ้นเชนกัน เชน ในภาพที่ 6 (ข.) ผลการสอบวิชา O-NET
วิทยาศาสตร ป.6 ของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานที่เขารวมโครงการฯ กอนป 2550 เกือบทุกแหงไมไดเพิ่มขึ้น
ในชวงป 2551-2557 ยกเวนโรงเรียนสฤษดิเดช สวนผลลัพธในวิชาอื่นก็มีพัฒนาการคลายกับวิชาวิทยาศาสตร
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- ปจจัยความสำเร็จและอุปสรรค
โครงการฯ สามารถขยายจำนวนโรงเรียนที่เขารวมไดทั่วถึง แตการขยายผลนี้ไมเกิดผลลัพธที่ยั่งยืน
ดวยเหตุผลดังนี้
1) การถอดบทเรียนและถายทอดบทเรียน
โครงการฯ ไมไดถายทอดแนวปฏิบัติสำคัญของโรงเรียนวิถีพุทธตนแบบสูโรงเรียนที่เขารวม โดยจากการ
สัมภาษณผูรับผิดชอบโครงการ พบวาในดานการจัดการสอน โครงการฯ ไมมีกระบวนการสนับสนุนใหครูที่คุนชินกับ
การสอนบรรยายรายวิชาปรับเปลีย่ นวิธกี ารสอนเปนแบบบูรณาการและแบบทีใ่ หนกั เรียนลงมือทำ โครงการฯ สงเสริม
การปรับเปลีย่ นวิธกี ารสอนในในวิชากิจกรรมพัฒนาผูเ รียนวิชาเดียวเทานัน้ โดยใหครูชวนนักเรียนทำโครงงานคุณธรรม
ซึ่งนักเรียนจะฝกตั้งโจทยและแกไขปญหาสังคม (บรรเจอดพร สูแสนสุข, การสัมภาษณ, 6 มิถุนายน 2560)
อีกทัง้ โครงการฯก็ไมไดมแี นวทางการประยุกตใชบทเรียนอืน่ ๆ ในโรงเรียนรัฐทัว่ ไปซึง่ มีบริบทแตกตางจาก
โรงเรียนวิถพี ทุ ธตนแบบ เชน โครงการฯ ไมไดมแี นวทางการดึงการมีสว นรวมของพอแมและผูป กครองสำหรับโรงเรียนสพฐ.
ที่ไมสามารถคัดเลือกผูปกครองไดเหมือนกับโรงเรียนวิถีพุทธตนแบบที่เปนโรงเรียนเอกชน หรือในดานการคัดเลือกครู
โรงเรียนในโครงการฯ ก็ยังตองใชวิธีการคัดเลือกครูตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาซึ่งไมสอดคลองกับวิธีการของ
โรงเรียนตนแบบอยางโรงเรียนทอสี และผูบริหารโครงการฯ ก็ไมไดคิดหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีอื่นๆ ขึ้นมาทดแทน
2) การพัฒนาบุคลากร
โครงการฯ มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหลากหลายรูปแบบสำหรับทั้งผูอำนวยการ ครูและศึกษานิเทศก
แตโครงการฯ ไมสามารถดำเนินการพัฒนารูปแบบที่เขมขนอยางตอเนื่อง เชน มีการฝกอบรมครูและผูบริหารรวมกับ
โรงเรียนรุง อรุณทีเ่ ปนโรงเรียนตนแบบในปพ.ศ. 2550 และในชวงปพ.ศ. 2553-2555 เทานัน้ และมีการฝกอบรมบุคลากร
ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพือ่ ขยายผลตอในปพ.ศ. 2550 และ 2551เทานัน้ ความไมตอ เนือ่ งนีเ้ ปนผลมาจากงบประมาณ
ที่ไมตอเนื่องและทิศทางการบริหารที่ไมชัดเจน (สนก. 2560ก)
3) การเงิน
โครงการฯไดรับงบประมาณไมตอเนื่อง จากภาพที่ 6 จะเห็นไดวางบประมาณของโครงการฯเพิ่มจาก
2-17 ลานบาทในชวงเริ่มตนเปน 150 ลานบาทและ 550 ลานบาทในป พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2553 แตหลังจากนั้น
กลับลดลงเหลือประมาณ 8-20 ลานบาท ซึง่ การลดลงนีไ้ มไดสอดคลองกับจำนวนโรงเรียนในโครงการฯทีเ่ พิม่ ขึน้ (สนก. 2560ก)
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ภาพที่ 6 งบประมาณของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในชวงป 2547-2560
งบประมาณ (หนวย: ลานบาท)
600

550

400

212

200

0

152

2
2547

17
2549

26
2551

2553

2555

2557

20

8

2559

ที่มา: สนก. สพฐ.

4) การบริหารจัดการ
โครงการฯ มีทิศทางการบริหารที่ไมชัดเจนและไมตอเนื่องซึ่งเกิดจากการปรับเปลี่ยนผูบริหารกระทรวง
บอยครัง้ โดยในชวงป 2542-2560 มีรฐั มนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการถึง 19 คน ซึง่ บางทานไมสนับสนุนโครงการนี้
บางทานทำโครงการซ้ำซอน เชน โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนศีลหา ความไมชดั เจนนีก้ ท็ ำใหการดำเนินโครงการฯ
ของเขตพื้นที่และโรงเรียนหลายแหงหยุดชะงักลง
ผูบ ริหารโครงการฯ ก็ไมไดวางแผนการขยายผลทีช่ ดั เจน เชน ในป พ.ศ. 2553 โครงการฯ ไดรบั งบประมาณ
จำนวนมาก แตกลับใชงบบางสวนจัดกิจกรรมที่ไมไดเนนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนอยางเชน
การจัดตั้งศูนย Give & Take (สนก. 2560ก) และโครงการฯ ยังเพิ่มจำนวนโรงเรียนที่เขารวมมากเกินไปไมสอดคลอง
งบประมาณที่ไดรับจนทำใหไมสามารถติดตามและสนับสนุนโรงเรียนไดอยางเต็มที่
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นอกจากนี้ โครงการฯ มีกลไกการติดตามและการสนับสนุนที่ออนแอ โดยศึกษานิเทศกบางคนที่มีหนาที่
กำกับดูแลโครงการฯ ไมไดมคี วามเขาใจการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนวิถพี ทุ ธและไมไดตดิ ตามโครงการฯ อยางใกลชดิ
เพราะตองดูแลโครงการอื่นของสวนกลางดวย สวนการประเมินตัวเองของโรงเรียนก็ไมไดนำไปสูการวิเคราะหปญหา
และขอเสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงการจัดการเรียนรูเ พราะตัวชีว้ ดั เกือบทัง้ หมดมีลกั ษณะเปนรายการตรวจสอบการดำเนินงาน
(checklist) เชน ในดานการเรียนการสอน การประเมินจะพิจารณาสัดสวนของครูในโรงเรียนทีพ่ านักเรียนทำโครงงาน
คุณธรรมกิจกรรมจิตอาสาสัปดาหละ 1 ครั้ง โรงเรียนจะไดคะแนนการประเมินมากนอยตามสัดสวนครูดังกลาว
โดยไมจำเปนตองคำนึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (สนก. 2560ข)
4.2 กรณีศึกษาที่ 2: การขยายเครือโรงเรียนสารสาสน5
- ขอมูลพื้นฐานและคุณภาพ
โรงเรียนสารสาสนพิทยาเริ่มเปดการสอนในป พ.ศ. 2507 ตอมาไดจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา
ในหองเรียนพิเศษ และในปพ.ศ. 2538 ผูบริหารตัดสินใจกอตั้งโรงเรียนสารสาสนเอกตราซึ่งเปนโรงเรียนสองภาษา
แห ง แรกในประเทศไทยและเริ ่ ม ขยายสาขาโรงเรี ย นสองภาษาตามความนิ ย มของผู  ป กครองที ่ ม ากขึ ้ น เรื ่ อ ยๆ
(สุรพร 2555ก และ2555ข) จนปจจุบันเปนเครือโรงเรียนเอกชนที่มีสาขามากที่สุด
ในภาพที่ 7 เครือสารสาสนมโี รงเรียนเพียง 6 แหงในชวง 30 ปแรกกอนเปดโรงเรียนสองภาษา หลังจากนัน้
ไดขยายสาขาเพิม่ ขึน้ เปน 17 แหงในป พ.ศ. 2550 และเปน 40 แหงในป พ.ศ. 2560 โดยเครือกอตัง้ โรงเรียนเอง 34 แหง
และเขาบริหารโรงเรียนเอกชนอื่นอีก 6 แหง โรงเรียนในเครือนี้ประกอบไปดวยโรงเรียนสองภาษา 28 แหง โรงเรียน
สายสามัญ 10 แหงและสถาบันอาชีวศึกษาอีก 2 แหง ทั้งนี้โรงเรียนสองภาษาของเครือมีหลักสูตรการสอนเปน
ภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 50 ของเวลาการเรียนทั้งหมดและบางแหงก็มีหลักสูตรอินเตอรดวย
ภาพที่ 7 จำนวนนักเรียนและโรงเรียนในการขยายเครือสารสาสนในชวงป พ.ศ. 2507-2559
จำนวน นร. (หมืน่ คน)

จำนวน รร. (แหง)

10

มี นร. 8.9 หมืน่ คน ในรร. 40 แหง 14 จังหวัด

40

เขาบร�หาร รร.อืน่ 6 แหง

8

30
6

เร�ม่ เปดรร.สองภาษา

4
2
0

4.2 หมืน่ คน

มีนร.6.3 พันคน ใน รร. 6 แหง

17 แหง

สาขาเกา
17 แหง

2550

2559

มีนร.420 คน ใน รร. 1 แหง

2507
จำนวนนักเร�ยน

2538
จำนวน รร. สาขาเกา
(กอตั�งในชวงป 2507-2550)

จำนวน รร. สาขาใหม
(กอตั�งหลังป 2550)

ที่มา: เครือสารสาสน
5

สาขาใหม
17 แหง

ขอมูลเชิงคุณภาพและปริมาณสวนใหญมาจากการอนุเคราะหของผูก อ ตัง้ และกลุม ผูบ ริหารเครือสารสาสน (ดูรายชือ่ ในภาคผนวกที่ 1)

20

20

10

0

จำนวน รร. อื่นที่เคร�อ
เขาบร�หาร

จำนวนนักเรียนในเครือสารสาสนเพิ่มขึ้นจาก 6 พันคนในปพ.ศ. 2538 เปน 8.9 หมื่นคนในปพ.ศ. 2559
ซึ่งคิดเปนเกือบรอยละ 1 ของนักเรียนทั้งประเทศในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รวมอาชีวศึกษาดวย) และในปจจุบัน
เครือสารสาสนจา งงานครูประมาณ 1,750 คนซึง่ รอยละ 70 เปนครูไทยและอีกรอยละ 30 เปนครูตา งชาติ ในจำนวนครู
ตางชาติทง้ ั หมดนี้ ประมาณรอยละ 37 มีสญั ชาติทเ่ ี ปนเจาของภาษาอังกฤษ เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา
เครือสารสาสนเปดรับนักเรียนทุกกลุมความสามารถโดยไมมีการสอบคัดเลือก แตนักเรียนสวนใหญ
ในโรงเรียนสองภาษานาจะมาจากครอบครัวทีม่ ฐี านะปานกลางขึน้ ไปทีส่ ามารถจายคาธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตร
สองภาษา 20,000-40,000 บาทตอภาคเรียนและหลักสูตรอินเตอร 50,000-60,000 บาทตอภาคเรียนได สวนนักเรียน
ฐานะไมดีจะเขาเรียนในโรงเรียนสายสามัญของเครือที่รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐและเรียกเก็บคาธรรมเนียมตางๆ
รวมกันประมาณ 4,000-8,000 บาทตอภาคเรียน
ในดานผลการเรียน เครือสารสาสนคอนขางประสบความสำเร็จในวิชาภาษาอังกฤษ โดยในชวงป
พ.ศ. 2555-2557 โรงเรียนตนแบบอยางสารสาสนเอกตรามีผลการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษระดับ ป.6
ติด 20 อันดับแรกของประเทศ6 และในภาพที่ 8 (ก.) จะเห็นวาในชวงป พ.ศ. 2551-2557 โรงเรียนทั้งเครือมีคะแนน
วิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยประเทศเกิน 1 SD และในภาพที่ 8 (ข.) โรงเรียนสายสามัญก็มีผลการสอบเฉลี่ย
สูงกวาคาเฉลี่ยประเทศประมาณ 0.4-1 SD
ภาพที่ 8 ผลการสอบ O-NET ป. 6 ของโรงเรียนทุกแหงและโรงเรียนสายสามัญในเครือสารสาสน

ก

ข

โรงเร�ยนทุกแหงในเคร�อ

คะแนนมาตรฐาน O-NET ป.6 (หนวย: SD)
2

กลุมโรงเร�ยนสายสามัญ

คะแนนมาตรฐาน O-NET ป.6 (หนวย: SD)
1.2

อังกฤษ

อังกฤษ

1

1.5
0.8
1

ว�ทย

0.6

คณิต

0.4

0.5

ไทย
0

0.2
0

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

ไทย

ว�ทย
คณิต

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

ที่มา: เครือสารสาสน

ทั้งนี้ การขยายผลของเครือมีผลลัพธแตกตางกันระหวางกลุมโรงเรียนรุนใหมที่เครือกอตั้งขึ้นเองและ
กลุมโรงเรียนที่เครือเขาบริหาร ในภาพที่ 9 จะเห็นไดวาโรงเรียนรุนใหมหลายแหงที่เครือกอตั้งเองในชวงป
พ.ศ. 2550-2556 มีคะแนนสูงใกลเคียงกับโรงเรียนรุนเกาที่กอตั้งกอนป พ.ศ. 2550 ในขณะที่โรงเรียนกลุมที่เครือ
เขาบริหารมีผลการสอบต่ำกวาโรงเรียนอีกสองกลุม
6

พิจารณาเฉพาะโรงเรียนทีม่ จี ำนวนนักเรียนเขาสอบเกิน 10 คนขึน้ ไป
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ภาพที่ 9 ผลการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ป. 6 ป 2557 ของโรงเรียนแตละกลุมในเครือสารสาสน
คะแนนมาตรฐาน O-NET ว�ชาภาษาอังกฤษ ป.6 ป 2557 (หนวย: SD)

โรงเร�ยนรุนเกากอตั�งในชวงป 2507-2550

3

โรงเร�ยนรุนใหมที่กอตั�งหลังป 2550

รร. สารสาสนเอกตรา

โรงเร�ยนอื่นที่เคร�อขายเขาบร�หาร

2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

10

20

30

40

50

60

ระยะเวลาทีเ่ คร�อกอตัง� หร�อเขาบร�หาร รร. จนถึงป 2557 (จำนวนป)
ที่มา: เครือโรงเรียนสารสาสน และ สทศ.

จากภาพที่ 10 จะเห็นไดวา โรงเรียนรุน ใหมทเ่ี ครือกอตัง้ เองมีพฒ
ั นาการผลการเรียนดีกวาโรงเรียนทีย่ า ยรวมเครือ
โดยโรงเรียนรุนใหมจำนวน 4 แหงมีผลการเรียนดีตั้งแตกอตั้งและอีก 2 แหงมีพัฒนาการชัดเจนหลังจากกอตั้ง 2-3 ป
ในขณะทีโ่ รงเรียนทีย่ า ยรวมเครือ 2 แหงในป พ.ศ. 2552-2553 มีผลการเรียนคอยๆ ดีขน้ึ และอีก 4 แหงทีร่ ว มเครือในป
พ.ศ. 2555-2556 ยังไมมพี ฒ
ั นาการ สาเหตุหลักนาจะเปนเพราะผูอ ำนวยการและครูในโรงเรียนทีย่ า ยรวมเครือตองใช
เวลาปรับตัวเขากับวิธีการสอนและการบริหารของเครือ สวนในโรงเรียนที่กอตั้งใหม เครือสารสาสนสามารถคัดเลือก
บุคลากรและวางแนวทางการบริหารตามที่ตองการไดเองทั้งหมดตั้งแตเริ่มกอตั้ง

22

ภาพที่ 10 ผลการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ป. 6 ของโรงเรียนสาขาใหม
ที่กอตั้งในชวงป พ.ศ. 2551-2553 และโรงเรียนที่เครือเขาบริหาร

ก

ข

โรงเร�ยนสาขาใหมที่กอตั�งในชวงป 2551-2553

โรงเร�ยนที่เคร�อเขาบร�หาร

คะแนนมาตรฐาน O-NET ว�ชาอังกฤษ ป.6 ป 2557 (หนวย: SD)

คะแนนมาตรฐาน O-NET ว�ชาอังกฤษ ป.6 ป 2557 (หนวย: SD)
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4 แหงมีผลการเร�ยนดีตั�งแตแรก (เปดป 51)*

2

2
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1
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2 แหงมีพัฒนาการดีข�้น (เปดป 52 และ 53)*

0.5
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6
ระยะเวลาทีก่ อ ตัง� (จำนวนป)

7
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4 แหงที่ไมมีพัฒนาการ

2 แหงที่ดีข�้น
โดยปรับคาเทอมเพ��ม
เพ�ยง 1-2 พันบาท

มีการปรับว�ธีการบร�หาร
อยางคอยเปนคอยไป

0

1
2
3
4
5
ระยะเวลาทีเ่ คร�อเขาบร�หาร (จำนวนป)

ที่มา: เครือโรงเรียนสารสาสน และ สทศ.
*โรงเรียนที่เปดในป พ.ศ. 2551 มีผลการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษในระดับ ป. 6 หลังกอตั้งแลว 2 ป เพราะการสอบ O-NET เริ่มทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ตั้งแตป พ.ศ. 2552

อยางไรก็ตาม โรงเรียนสารสาสนทง้ั เครือมีผลการสอบวิชาอืน่ อยางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาไทย
ไมโดดเดนเทากับวิชาภาษาอังกฤษดังทีแ่ สดงในภาพที่ 8 (ก.) และโรงเรียนสายสามัญมีผลการสอบวิชาเหลานีใ้ กลเคียง
หรือต่ำกวาคาเฉลี่ยประเทศเล็กนอยดังแสดงในภาพที่ 8 (ข.)
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- ปจจัยความสำเร็จ
เครื อ สารสาสน ส ามารถขยายโรงเรี ย นสาขาได อ ย า งต อ เนื ่ อ งและสร า งผลลั พ ธ ท ี ่ ด ี ไ ด อ ย า งยั ่ ง ยื น
ในวิ ช าภาษาอั ง กฤษโดยมี ป  จ จั ย เกื ้ อ หนุ น ทั ้ ง 4 ประการดั ง นี ้
1) การถอดบทเรียนและถายทอดบทเรียน
เครือสารสาสนไดพัฒนาแนวทางการสอนสองภาษาของเครือโดยการสงบุคลากรไปเรียนรูวิธีการของ
โรงเรียนสองภาษาตนแบบสองแหงในเมืองบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส (สุรพร 2555ก) หลังจากนัน้ ไดนำวิธกี ารตางๆ
มาประยุกตใชใหเขากับนักเรียนไทย จนไดแนวทางหลักสูตร วิธีการสอนและการบริหารที่ถายทอดสูโรงเรียนสาขาซึ่ง
ผูบริหารเครือเชื่อวาเปนวิธีสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษที่ไดผลและเปนธรรมชาติ
หลักสูตรสองภาษาของเครือสารสาสนมีสัดสวนการเรียนเปนภาษาอังกฤษรอยละ 80 ในระดับชั้นอนุบาล
และลดลงเหลือรอยละ 60 ในระดับชั้นประถมศึกษาและรอยละ 50 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยนักเรียนจะเรียน
แบบสองภาษาอยางนอยใน 3 วิชาหลัก ไดแก วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและสุขศึกษา ในวิชาเหลานี้ นักเรียนจะเรียน
หัวขอเดียวกันเปนภาษาไทย 1 คาบเรียนสลับกับภาษาอังกฤษอีก 1 คาบเรียนซึง่ ทัง้ สองคาบจะมีการถายทอดและแบบฝกหัด
ที่แตกตางกัน นอกจากนี้ เครือสารสาสนยังไดทำหนังสือเรียนที่สอดคลองกับหลักสูตรสองภาษาและวิธีการสอน
ของตนดวยที่มีชื่อวา Global Bridge (สุรพร 2555ก)
ในการจัดการเรียนการสอน หองเรียนแตละหองจะมีครูประจำชัน้ 2 คนแบงเปนครูไทย 1 คนและครูตา งชาติ
อีก 1 คน ชวยกันดูแลพัฒนาการดานภาษาและผลการเรียนอืน่ โดยรวม ครูตา งชาติสว นใหญทร่ี บั หนาทีน่ ไ้ี มไดมสี ญ
ั ชาติ
ทีเ่ ปนเจาของภาษาอังกฤษ สวนครูตา งชาติเจาของภาษามักไดรบั หนาทีส่ อนในวิชาสำคัญ เชน คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
จากการสอนทีต่ อ งมีทง้ั ครูไทยและตางชาติ โรงเรียนสองภาษาของเครือจึงมีสดั สวนครูตอ นักเรียนคอนขางต่ำประมาณ
1 ตอ 10 ในขณะทีโ่ รงเรียนสายสามัญบางแหงก็มกี ารสอนแบบสองภาษาในหนึง่ หรือสองวิชาและมีสดั สวนครูตอ นักเรียน
เฉลี่ยคอนขางต่ำประมาณ 1 ตอ 17 ซึ่งทำใหครูดูแลนักเรียนไดอยางใกลชิดเชนกัน
ในดานการบริหาร เครือสารสาสนคาดหวังใหผูอำนวยการโรงเรียนสาขาเปนผูนำดานการสอนที่ติดตาม
การสอนของครูอยางใกลชิดและสามารถใหคำแนะนำแกครูได โดยผูบริหารเครือติดตามการทำงานในดานนี้ของ
ผูอำนวยการอยางสม่ำเสมอและมักเลือกผูที่เคยเปนครูเปนผูอำนวยการ
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2) การพัฒนาบุคลากร
เครือสารสาสนมีการคัดเลือกและพัฒนาขีดความสามารถของครูไทยและตางชาติสำหรับการขยายสาขา
อยางตอเนือ่ ง ในการคัดเลือกครูไทย ผูส มัครจะตองสอบการเขียนเรียงความเรือ่ งเปาหมายการเปนครูในโรงเรียนสารสาสน
หลังจากนั้นจะเขารับการทดสอบทักษะการสอนและการสื่อสารโดยมีผูบริหารและครูของเครือเปนผูประเมิน
สำหรับการเฟนหาและคัดเลือกครูตางชาติ เครือสารสาสนใชวิธีการหลากหลายในการรับสมัคร เชน
ทำความตกลงกับมหาวิทยาลัยเดอลาซาน ประเทศฟลปิ ปนสทจ่ี ะชวยหาครูสอนดีรนุ ใหมใหกบั เครือ ประกาศรับสมัคร
ทางอินเทอรเน็ต และใหครูตางชาติของโรงเรียนชวยแนะนำ ซึ่งผูสมัครตางชาติตองสอบผานการทดสอบการสอน
และการสื่อสารเชนเดียวกับครูไทย
ครูรนุ ใหมทง้ั ไทยและตางชาติสว นใหญจะเริม่ ตนการทำงานดวยการฝกสอนในชวงปดภาคเรียนฤดูรอ น ซึง่
ครูรุนพี่เฝาดูและใหคำแนะนำอยางใกลชิด ในชวงเปดภาคเรียน ครูรุนใหมจะไดรับคำแนะนำเพิ่มเติมหลังจบการสอน
ในแตละวัน และโรงเรียนยังมีการจัดฝกอบรมเพิ่มเติมในวันเสารสำหรับครูที่จัดการสอนไดไมดีพอดวย
การพัฒนาขีดความสามารถอีกลักษณะหนึ่งคือการแลกเปลี่ยนบุคลากรครูกับโรงเรียนในตางประเทศ เชน
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ซึง่ ครูสารสาสนทไ่ี ปแลกเปลีย่ นจะไดเรียนรูว ธิ กี ารสอนและการบริหารของโรงเรียน
ชั้นนำเหลานั้น สวนครูสารสาสนในไทยก็จะไดเรียนรูวิธีการตางๆ จากครูตางชาติที่มาแลกเปลี่ยน
นอกจากนี้ เครือสารสาสนมีการวางแผนการสืบทอดตำแหนงและสรางเสนทางความกาวหนาทางอาชีพ
ที่หลากหลายสำหรับครูดวย เชน ผูบริหารของเครือจะเฟนหาครูที่มีผลงานดีและมีแววความสามารถดานการบริหาร
และวางแผนพัฒนาครูกลุม นีเ้ ปนผูอ ำนวยการโรงเรียนในอนาคต โดยใหครูกลุม นีฝ้ ก ทักษะการบริหารในตำแหนงหัวหนา
กลุม สาระและรองผูอ ำนวยการกอนการเลือ่ นตำแหนงเปนผูอ ำนวยการ อีกวิธขี องเครือคือการใหทนุ การศึกษาปริญญาเอก
แกผทู จ่ี บดานการบริหารการศึกษาและมีประสบการณการสอนในเครือสารสาสนอยางนอย 1 ป ซึง่ เมือ่ จบการศึกษาแลว
จะไดเลื่อนตำแหนง
สวนครูและผูบ ริหารโรงเรียนบางคนจะไดรบั ตำแหนงในคณะทำงานและเปนผูบ ริหารของเครือ ซึง่ มีหนาที่
วางแผนโยบายของเครือ ติดตามคุณภาพการสอนของโรงเรียนสาขา และใหคำแนะนำแกผูอำนวยการและครู
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3) การเงิน
เครือสารสาสนมีงบประมาณสำหรับการขยายสาขาอยางตอเนื่องตามคุณภาพและความนิยมของโรงเรียน
ในเครือ โดยรายไดหลักของเครือมาจากคาธรรมเนียมการศึกษา ซึง่ โรงเรียนสองภาษาในเครือสามารถเรียกเก็บไดตาม
ความเหมาะสมไมถูกจำกัดไวต่ำเกินไปเหมือนกับโรงเรียนที่รับเงินอุดหนุนดังที่กลาวไวขางตน สวนแหลงทุนสำหรับ
การกอสรางโรงเรียนสาขาใหมมาจากการกูยืมธนาคาร ซึ่งธนาคารที่ปลอยกูเชื่อมั่นวาสาขาใหมจะมีจำนวนนักเรียน
ตามเปาหมาย ในอีกดานหนึง่ การเงินลักษณะนีก้ ท็ ำใหเครือตองวางแผนการขยายสาขาอยางรอบคอบ โดยไมตอ งเพิม่
จำนวนสาขามากเกินไปจนดูแลคุณภาพของโรงเรียนสาขาไมได
ในขณะที่โรงเรียนสามัญบางแหงของเครือไดรับเงินอุดหนุนรายหัวและเรียกเก็บคาธรรมเนียมไดไมพอกับ
ตนทุนการจัดการสอนของโรงเรียนเนื่องจากกฎระเบียบการเก็บคาธรรมเนียมที่ไดกลาวขางตนและครอบครัวของ
นักเรียนสวนใหญที่มีฐานะไมดี เครือสารสาสนสวนกลางจึงตองชวยเหลือดานงบประมาณแกโรงเรียนเหลานี้ในบางป
การศึกษา
4) การบริหารจัดการ
เครือสารสาสนมีเสถียรภาพดานการบริหารโดยเจาของกิจการและครอบครัวดำรงตำแหนงเปนประธาน
อำนวยการและคณะกรรมการบริหารเครือซึ่งมีหนาที่วางนโยบายภาพรวมของเครือสารสาสน เชน การวางแผนขยาย
สาขาและการกำกับติดตามคุณภาพของโรงเรียนสาขา
ในการกำกับติดตามคุณภาพของโรงเรียนสาขา เครือสารสาสนไดจดั ตัง้ กองอำนวยการ ซึง่ ปจจุบนั มี 6 กอง
แตละกองประกอบดวยบุคลากร 5-7 คน ดูแลโรงเรียน 4-7 แหง กองอำนวยการจะออกตรวจโรงเรียนทุกสัปดาห
และประเมินโรงเรียนในดานตางๆ เชน สภาพแวดลอมของโรงเรียน การสอนของครู และผลการเรียนของนักเรียน
หนาที่สำคัญอีกประการของกองอำนวยการคือการออกขอสอบกลางที่ใชวัดความรูของนักเรียนทุกคนในเครือซึ่งเปน
การสรางมาตรฐานคุณภาพของเครือ
จากผลการประเมินและการสอบดังกลาว โรงเรียนจะถูกแบงออกเปนกลุม A B และ C ซึง่ คณะกรรมการบริหาร
เครือและกองอำนวยการจะแจงใหผบู ริหารโรงเรียนรับทราบ พรอมทัง้ ใหคำแนะนำและการสนับสนุนแกโรงเรียนกลุม C
ในกรณีที่โรงเรียนกลุม C ไมไดพยายามปรับปรุง คณะกรรมการบริหารเครือขายจะตักเตือนและอาจปรับเปลี่ยน
ผูบริหารโรงเรียนได
นอกจากนี้ เครือสารสาสนใหความสำคัญกับการบริหารที่ยืดหยุนดวยโดยโรงเรียนสาขาสามารถปรับแนว
ปฏิบตั บิ างประการไดตามบริบท เชน บางสาขาลดสัดสวนการเรียนเปนภาษาอังกฤษลงเพราะนักเรียนมีความพรอมนอย
กวาโรงเรียนอืน่ ในเครือ บางสาขาจัดการเรียนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเพิม่ เติม ในขณะทีบ่ างสาขาจัดการเรียนรู
ศิลปะและดนตรีเพิ่มเติมขึ้นกับความสนใจของนักเรียน
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4.3 กรณีศกึ ษาที่ 3: โครงการขยายผลการศึกษาชัน้ เรียน “Lesson Study” และการสอนคณิตศาสตร
ดวยโจทยปลายเปด “Open Approach” โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน7
- ขอมูลพื้นฐานและคุณภาพ
ตั้งแตชวงกลางทศวรรษ 2540 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนำนวัตกรรมการศึกษา
ที่ใชในประเทศญี่ปุนมาขยายผลในระบบการศึกษาไทย นวัตกรรมหนึ่งคือการศึกษาชั้นเรียน “Lesson Study”
ซึ่งเปนวงจรการพัฒนาคุณภาพการสอนโดยการพัฒนาและวิจัยแผนการสอนอยางตอเนื่องโดยกลุมครูแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันภายในและระหวางโรงเรียน
วงจรนี้เริ่มตนดวยการที่ครูรวมกลุมกันสำรวจปญหาการเรียนรูของนักเรียนและการพัฒนาแผนการสอน
ที่จะแกปญหาดังกลาวโดยการสืบคนงานวิจัยและหนังสือคูมือครูและการปรึกษาผูเชี่ยวชาญภายนอก หลังจากนั้นครู
จะจัดการสอนตามแผนโดยมีเพือ่ นครูและผูเ ชีย่ วชาญภายนอกสังเกตการสอนและการเรียนรูข องนักเรียน ขัน้ ตอนสุดทาย
คือการทบทวนแผนการสอนเพื่อปรับปรุง นอกจากนี้ ยังมีการจัดชั้นเรียนสาธารณะโดยครูสอนดีจัดการสอนที่เปดให
บุคคลภายนอกสังเกตการสอนได ซึง่ เปนการเผยแพรแผนการสอนทีด่ สี สู าธารณะ (Fernandez and Yoshida 2004)
อีกนวัตกรรมหนึง่ คือการสอนคณิตศาสตรดว ยโจทยปลายเปด (Open Approach) ซึง่ จะชวยใหนกั เรียนฝกฝน
ทักษะการคิดและการถกเถียงแบบคณิตศาสตร โดยครูจะตั้งโจทยเปดปลายที่ทาทายใหนักเรียนคิดและนำเสนอ
วิธแี กปญ
 หาแบบตางๆ หลังจากนัน้ จะชวนนักเรียนทัง้ หองรวมกันถกเถียงจุดเดนและจุดดอยของวิธแี กปญ
 หาแบบตางๆ
(Whole class discussion) และครูจะสรุปแนวคิดจากการถกเถียงดังกลาว (ดูรายละเอียดเพิ่มในกลองที่ 2) ทั้งนี้
นวัตกรรมการศึกษาทัง้ สองประการนีไ้ ดรบั การยอมรับวาเปนปจจัยสำคัญหนึง่ ทีท่ ำใหนกั เรียนญีป่ นุ มีอนั ดับคะแนนสอบ
วิชาคณิตศาสตรดีในการทดสอบนานาชาติ (Hiebert and Stigler 1999)
ในการขยายผลสูร ะบบการศึกษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไดทำขอตกลงถายทอดความรู
แกโรงเรียนกับหนวยงานภาครัฐ โดยคณะทำหนาที่ถายทอดนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาขีดความสามารถของครู
รวมทัง้ พัฒนาสือ่ การสอนตางๆ เชน คูม อื ครูและหนังสือเรียนคณิตศาสตร สวนหนวยงานภาครัฐรับผิดชอบดานงบประมาณ
และการบริหารจัดการสวนใหญ เชน การวางแผนจำนวนโรงเรียนในโครงการ การคัดเลือกโรงเรียน และการติดตาม
การดำเนินงานของโรงเรียน

7
ขอมูลทีเ่ กีย่ วกับโครงการการขยายผลมาจากการสัมภาษณรองศาสตราจารย ดร. ไมตรี อินทรประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันที่ 8 มิถนุ ายน 2560
และเอกสารโครงการตางๆ จากศูนยวจิ ยั คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
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กลองที่ 2 การสอนคณิตศาสตรดวยโจทยปลายเปด (Open Approach)
การสอนคณิตศาสตรดวยโจทยปลายเปดเปนวิธีการที่พัฒนาขึ้นโดยนักการศึกษาและครูญี่ปุน
เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและเขาใจการคิดทางคณิตศาสตร โดยนักเรียนจะฝกการคิดแบบคณิตศาสตร
ผานการแกโจทยปญหาที่ยังไมรูวิธีแกและสูตรสำเร็จ วิธีการสอนนี้เริ่มตนโดยครูตั้งโจทยปญหา ชวนนักเรียน
คิดแกไขโจทยปญหาดวยตนเอง ซึ่งในระหวางนั้น ครูสังเกตและรวบรวมวิธีการคิดของนักเรียน และสุดทาย
ครูชวนนักเรียนถกเถียงเปรียบเทียบวิธีการ
คูม อื ครูญป่ี นุ มีตวั อยางวิธกี ารสอนนี้ เชน ในการสอนเรือ่ งความหนาแนนระดับชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 5
ครูจะไมบอกนิยามและสูตรความหนาแนนกับนักเรียน แตจะเริม่ ตนชัน้ เรียนดวยการตัง้ โจทย โดยยกภาพกระตาย
ในกรง 4 กรง (ภาพ ก.) และชวนนักเรียนสังเกตและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขนาดกรง จำนวนกระตาย
และความแออั ด หลั ง จากนั ้ น ครู แ สดงภาพกรงกระต า ยอี ก ลั ก ษณะหนึ ่ ง (ภาพ ข.) พร อ มตั ้ ง คำถามว า
“เราจะสามารถวัดและเปรียบเทียบความหนาแนนของกรงไดอยางไร” และใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น
โดยครูจะบันทึกความคิดของนักเรียนบนกระดาน เชน นักเรียนบางคนเสนอวากรง A มีความหนาแนนกวา
กรง B เพราะทั ้ ง สองกรงมี ข นาดเท า กั น แต ก รง A มี ก ระต า ย 9 ตั ว มากกว า กรง B ที ่ ม ี 8 ตั ว ครู ก ็ จ ะ
บันทึกวาเมื่อกรงทั้งสองมีพื้นที่เทากัน กรงที่มีจำนวนกระตายมากกวา จะมีความหนาแนนมากกวา
ภาพ ก.

ภาพ ข.

ตาราง ก.

ตอจากนั้น ครูใหขอมูลตัวเลขขนาดกรงและจำนวนกระตาย (คาราง ก.) และใหนักเรียนไดทดลอง
คิดหาวิธีวัดความหนาแนนของกรง ในระหวางนั้น ครูเดินไปรอบหองเรียนเพื่อสำรวจวิธีการตางๆ ของ
นักเรียน และเมื่อเขาสูชวงการถกเถียง ครูเรียกนักเรียนใหแสดงวิธีการและบันทึกขึ้นกระดาน ดังนี้
- วิธีการเปรียบเทียบขนาดกรงระหวางกรงที่มีกระตายเทากัน
- วิธีการคูณซึ่งทำใหพื้นที่ของกรงมีขนาดเทากันและเทียบจำนวนกระตาย เชน เพิ่มขนาดกรง A
และจำนวนกระตาย 5 เทาและเพิม่ ขนาดกรง C และจำนวนกระตาย 6 เทา ผลลัพธคอื ทัง้ สองกรง
จะมีขนาดกรงเทากันแตกรง C จะมีกระตาย 48 ตัว มากกวากรง A ที่มีกระตาย 45 ตัว
- วิธกี ารหารโดยหารจำนวนกระตายดวยขนาดพืน้ ทีก่ รง ซึง่ จะทำใหไดจำนวนกระตายตอพืน้ ที่ 1 หนวย
หลังจากนั้น ครูจะชวนใหนักเรียนเปรียบเทียบความเหมือน-ความตางและขอดี-ขอเสียของวิธีการตางๆ เชน
วิธีแรกทำไดเฉพาะกรณีที่มีกรงขนาดเทากัน วิธีการคูณสามารถเปรียบเทียบความหนาแนนไดทุกกรง แตมี
กระบวนการยุงยากกวาวิธีการหาร
(มีตอ)
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กลองที่ 2 (ตอ)
ทั้งนี้ ครูจะบันทึก โจทยปญหาและคำตอบของนั ก เรี ย นตลอดการเรี ย นดั ง ที ่ แ สดงในภาพ ค.
ซึ่งจะทำใหนักเรียนไดเห็นลำดับขั้นความคิดการเรียนในชั้นเรียนดังกลาว
ภาพ ค.

ในการทำโจทยเรื่องกรงกระตาย นักเรียนไดเรียนรูเรื่องความหนาแนน โดยจะคอยๆสังเกตเห็นวา
ตองพิจารณาความสัมพันธระหวางจำนวนและพืน้ ทีไ่ ปพรอมกันและการหารเปนวิธกี ารวัดความหนานแนนทีง่ า ยทีส่ ดุ
ในการจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้ ครูตอ งเตรียมการสอนอยางเขมขน เชน คัดเลือกคำถามเปดชัน้ เรียน
และตัวอยางทีจ่ ะใช และตองคาดเดาคำตอบทีเ่ ปนไปไดของนักเรียน เพือ่ วางแผนการถกเถียงทีจ่ ะชวยใหนกั เรียน
คอยๆพัฒนาความเขาใจในเนือ้ หา ซึง่ กระบวนการการศึกษาชัน้ เรียน (Lesson Study) จะชวยเหลือการเตรียมการสอน
ของครูญป่ี นุ
ที่มา: McDougal and Takahashi (2014)
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การขยายผลนี้แบงเปน 3 ระยะตามที่แสดงในภาพที่ 11 ในระยะแรก (2545-2551) คณะศึกษาศาสตรฯ
เริ่มทดลองและประยุกตแนวทางการสอนคณิตศาสตรดวยโจทยปลายเปดและการศึกษาชั้นเรียนใหเขากับบริบทของ
โรงเรียนไทย โดยในชวงป พ.ศ. 2545-2548 ใหครูประมาณ 800 คนลองสอนคณิตศาสตรดวยโจทยปลายเปด
ในบางคาบเรียน (Inprasitha 2015) ตอมาในป พ.ศ. 2549 ดำเนินการกับโรงเรียนนำรอง 2 แหงในจังหวัดขอนแกน
ทีเ่ ขารวมโครงการโรงเรียนในฝนของ สพฐ. และในป พ.ศ. 2550 เพิม่ โรงเรียนนำรองอีก 2 แหงซึง่ ครูทกุ คนในโรงเรียน
รวมใชแนวปฏิบัตินี้ (whole school approach) โดยเริ่มดำเนินในชั้นเรียน ป.1 และ ป.4 ในปการศึกษาแรก
ขยายเพิ่มใน ป. 2 และ ป. 5 ในปที่สอง และหลังจากนั้นจะทำกับทุกระดับชั้น
ภาพที่ 11 จำนวนโรงเรียนในโครงการฯ แตละระยะของการขยายผล
ระยะที่ 3 ขยายผลตอเนื่อง

จำนวนโรงเร�ยน (แหง)
ในโครงการขยายผลนวัตกรรมการศึกษาญี่ปุนของคณะศึกษาศาสตร ม.ขอนแกน

120 แหงใน 30 จังหวัด

60 แหง

ระยะที่ 2 ทดลองการขยายผล
ระยะที่ 1 ทดลองทำและปรับประยุกตนวัตกรรม
รร. ตนแบบ 29 แหงใน 12 จังหวัด
(รวม รร. นำรองเดิม 3 แหง)

ทดลองใหครูบางคนใชวธ� กี ารสอนดวยโจทยปลายเปด
ปรับหลักศึกษาศาสตรวช� าเอกคณิตฯของ ม.ขอนแกน
4 แหง

จุดเร�ม่ ตน
2545

ในโครงการพัฒนาการคิดขัน� สูง
ทางคณิตศาสตรของนักเร�ยนในเขตพ�น้ ที่
ตะวันออกเฉียงเหนือของ ม. ขอนแกน

โครงการการขยายผลของ สกอ.

รร. นำรอง 2 แหง
ในโครงการ รร. ในฝนของสพฐ.
2549

2552

2555

2557

2559

ที่มา: เอกสารโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตรของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการสัมภาษณ
รองศาสตราจารย ดร. ไมตรี อินทรประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนในวันที่ 8 มิถุนายน 2560

ในชวงป พ.ศ. 2545-2549 คณะศึกษาศาสตรฯ ไดปรับเปลี่ยนหลักสูตรศึกษาศาสตรวิชาเอกคณิตศาสตร
ทั้งปริญญาตรี โทและเอกดวย ซึ่งถือวาเปนการสรางอาจารยและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการศึกษาชั้นเรียน
และการสอนคณิตศาสตรดวยโจทยปลายเปดเพื่อขยายผลในระยะยาว (Inprasitha 2015)
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ในระยะที่สองชวงป พ.ศ. 2552-2555 คณะศึกษาศาสตรฯ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำหรับการทำโครงการการขยายผลซึ่งมีโรงเรียนนำรอง 3 แหงเขารวมและ
มีโรงเรียนตนแบบเพิ่มอีก 26 แหงใน 12 จังหวัดภาคคะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยเขตพื้นที่การศึกษา
เป น ผู  ค ั ด เลื อ กโรงเรี ย นสั ง กั ด สพฐ.และดู แ ลการดำเนิ น งานของโรงเรี ย น ในโครงการนี ้ คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหมและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดเขารวมดูแลโรงเรียนดวยซึ่งถือวาเปนการสรางเครือขาย
มหาวิทยาลัยในการขยายผลทั่วประเทศ
ในระยะที่สามชวงป พ.ศ. 2557-2561 จำนวนโรงเรียนที่รับนวัตกรรมทั้งสองลักษณะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
เป น 60 แห ง ในป พ.ศ. 2557 และ 120 แห ง ใน 30 จั ง หวั ด ในป พ .ศ. 2559 การขยายตั ว นี ้ เ ป น ผลจาก
“โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตรของนักเรียนในเขตพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ” ซึ่งไดรับงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยขอนแกน อีกปจจัยหนึ่งคือจำนวนอาจารยที่เชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตรดวยโจทยปลายเปด
และการศึกษาชั้นเรียนในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเพิ่มขึ้น โดยในปจจุบันมีอาจารย 36 คนใน 19 มหาวิทยาลัย
ที่จบปริญญาเอกจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งไดเขามาชวยขยายผลในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ
จากที่กลาวมาขางตน คณะศึกษาศาสตรฯ ประสบความสำเร็จพอสมควรในการเพิ่มจำนวนโรงเรียนที่ใช
นวัตกรรมการศึกษาแบบญี่ปุน งานวิจัยบางชิ้นพบวาการขยายผลชวยปรับทัศนคติและพัฒนาวิธีการสอนของครู
(Changsri et al. 2012) อยางไรก็ตาม โรงเรียนนำรอง 4 แหงทีร่ บั นวัตกรรมการศึกษานีก้ ลับมีพฒ
ั นาการผลการสอบ
O-NET ไมตอ เนือ่ ง โดยจากภาพที่ 12 จะเห็นไดวา นักเรียน ป.6 รุน แรกทีเ่ รียนในโรงเรียนนำรองตลอด 6 ปการศึกษา
มีผลการสอบวิชาคณิตศาสตรในป พ.ศ. 2554 ดีขึ้นมาก แตผลการสอบของนักเรียนรุนถัดมาก็ลดลงอยางตอเนื่อง
โรงเรียนตนแบบบางแหงที่รับนวัตกรรมตั้งแตป พ.ศ. 2552 ก็ไมไดมีผลการสอบดีขึ้น ในภาพที่ 13
ซึ่งเปรียบเทียบผลการสอบของนักเรียน ป.6 ระหวางรุนที่จบการศึกษาป 2557 ซึ่งอยูในโครงการการขยายผล
ตลอด 6 ปการศึกษาและรุนที่จบปศึกษา 2551-2553 ซึ่งไมไดเรียนอยูในโครงการ พบวามีโรงเรียน 7 แหงที่
ผลการเรียนคงที่หรือเปลี่ยนแปลงไมมาก มี 5 แหงที่ผลการเรียนแยลง สวนอีก 14 แหงที่ผลการเรียนดีขึ้น
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ภาพที่ 12 ผลการสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ป. 6
แตละรุนที่เรียนครบ 6 ปในโรงเรียนนำรอง 4 แหงที่เขาโครงการป พ.ศ. 2549
คะแนนมาตรฐาน O-NET ว�ชาคณิต ป.6 (หนวย: SD)

0.7

นร. รุน แรกทีอ่ ยูใ นโครงการ 6 ป
(เร�ยน ป.1 ในป 49)

0.5
0.3
0.1
-0.1

2551

2552

2553

2554

2555

2556

รุน 2

-0.3

2557
รุน 4

รุน 3

-0.5
-0.7
ที่มา: สทศ.

ทั้งนี้ ผูเขียนมีขอสังเกตดวยวาโรงเรียนตนแบบที่มีคะแนนต่ำกอนเขาโครงการจะมีพัฒนาการดีขึ้น
หลังเขาโครงการ แตโรงเรียนที่มีคะแนนสูงกอนเขาโครงการจะมีผลสอบแยลง ในภาพที่ 14 โรงเรียนตนแบบกลุม
ผลคะแนนแยทส่ี ดุ รอยละ 20 สุดทายมีผลการสอบดีขน้ึ ถึง 0.33 SD แตโรงเรียนตนแบบทีส่ งั กัด สพฐ. กลุม ผลคะแนน
ดีทส่ี ดุ รอยละ 20 แรกมีผลการสอบแยลง 0.22 SD ขอสังเกตนีส้ ามารถสะทอนวาการขยายผลนวัตกรรมนีอ้ าจเหมาะสม
กับโรงเรียนและนักเรียนที่มีคะแนนต่ำซึ่งเปนประเด็นที่ควรตองมีการวิจัยเพิ่มเติม
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ภาพที่ 13 จำนวนโรงเรียนตนแบบที่เขาโครงการใน
ป พ.ศ. 2552 แบงตามระดับพัฒนาการผลการสอบ

ภาพที่ 14 พัฒนาการของโรงเรียนตันแบบสังกัด
สพฐ.* กลุมผลคะแนนแยสุดและดีสุดรอยละ 20

จำนวนโรงเร�ยน (แหง)

คะแนนมาตรฐาน O-NET ว�ชาคณิต ป.6 (หนวย: SD)
7

0.6

8

0.4

6

กลุมดีสุด 20% แรก
มีผลคะแนนแยลง 0.22 SD

0.2

3

0

2

-0.2
-0.4

<-0.4

<-0.3 ถึง -0.1 <-0.1 ถึง -0.1

แยลง

0.1-0.3

>0.4

ดีข�้น

ระดับพัฒนาการผลการสอบ O-NET ว�ชาคณิต ป.6
สวนตางของคะแนนมาตรฐาน ป 57 และป 51-53 (หนวย: SD)

ที่มา: สทศ.

-0.6
-0.8

คะแนนป 2557
กลุมแยที่สุด 20% สุดทาย
มีผลคะแนนดีข�้น 0.33 SD
คะแนนเฉลี่ยป 2551-2553

ที่มา: สทศ.
*ในกลุมโรงเรียนตนแบบ 26 แหง มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 24 แหง อีก 2 แหง
เปนโรงเรียนสาธิตซึ่งมีผลการสอบดีกอนเขาโครงการ และมีพัฒนาการดี
หลังเขาโครงการดวย

- ปจจัยความสำเร็จและขอจำกัด
โครงการการขยายผลนี้มีทั้งโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ โรงเรียนที่มีพัฒนาการดีขึ้นแตไมยั่งยืน
และโรงเรียนที่มีผลการเรียนแยลงตามที่ไดกลาวมาขางตน ผลลัพธที่คละกันนี้นาจะมีสาเหตุมาจากการที่โครงการ
ขยายผลมี ป  จ จั ย ความสำเร็ จ 2 ประการและมี ข  อ จำกั ด 2 ประการเช น กั น กล า วคื อ คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดถอดบทเรียนและถายทอดบทเรียนโดยปรับแนวปฏิบัติใหเขากับบริบทของโรงเรียนไทย
อีกทั้งไดสรางผูเชี่ยวชาญนวัตกรรมการศึกษาแบบญี่ปุนอยางตอเนื่องซึ่งเขามาชวยสนับสนุนการขยายผล แตโครงการ
ก็มีขอจำกัดที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณและมีการบริหารที่ไมแนนอน ปจจัยความสำเร็จและขอจำกัดดังกลาว
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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1) การถอดบทเรียนและถายทอดบทเรียน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไดประยุกตการศึกษาชัน้ เรียน (Lesson study) ใหเขากับบริบท
ของครูไทยทีค่ นุ เคยกับการสอนแบบบรรยายและตางคนตางทำงาน โดยเนนการพัฒนาวิธกี ารสอนดวยโจทยปลายเปด
และการสรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่องมากกวาทำวิจัยและพัฒนาแผนการสอน หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งคือคณะศึกษาศาสตรฯ ปรับการศึกษาชั้นเรียนจาก “วงจรการพัฒนาและวิจัยบทเรียน” เปน
“วงจรการพัฒนาการสอนดวยโจทยปลายเปด”
จากภาพที่ 15 จะเห็นวาในวงจรการพัฒนาการสอนดวยโจทยปลายเปด ครูจะรวมกันวางแผนการสอน
และเลือกโจทยปญหาปลายเปดจากหนังสือเรียนญี่ปุน ทำการสอนแบบปลายเปดในหองเรียนโดยมีเพื่อนครู
รวมสังเกตการณ และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันโดยมีผูอำนวยการเปนผูนำ วงจรนี้มีระยะเวลา 1 สัปดาหตอรอบ
ขณะทีค่ รูญป่ี นุ จะเนนพัฒนาและวิจยั แผนการสอน โดยคนควาจากคูม อื ครูและงานวิจยั ตางๆ และแลกเปลีย่ นเรียนรูก นั เอง
ซึ่งวงจรนี้ใชเวลาประมาณ 4-6 เดือนตอรอบ (Takahashi and McDougal 2016)
ภาพที่ 15 รูปแบบการศึกษาชั้นเรียน “Lesson study” ที่แตกตางกันระหวางในโครงการฯ
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนและในประเทศญี่ปุน
วงจรการพัฒนาการสอนดวยโจทยปลายเปด
ของคณะศึกษาศาสตร ม.ขอนแกน

วงจรการพัฒนาและว�จัยบทเร�ยน
ในประเทศญี่ปุน
1. สำรวจปญหา
และเลือกบทเร�ยน
ทีจ่ ะพัฒนา

1. ครูรว มวางแผนการสอนโดย
เลือกโจทยจากหนังสือเร�ยนญีป่ นุ
3. ครูรว มแลกเปลีย่ น
โดยมี ผอ. เปนผูน ำ

วงจรหนึ่งรอบใชเวลา
1 สัปดาห

4. ครูรว มกันอภิปราย
และไตรตรอง

2. ทำการสอนดวยโจทยปลายเปด
โดยมีเพ�อ่ นครูรว มสังเกต

วงจรหนึ่งรอบใชเวลา
4-6 เดือน

2. ว�จยั -พัฒนา
ว�ธกี ารและ
แผนการสอน

3. สอนจร�งตามแผนการสอนทีพ
่ ฒ
ั นาข�น้
โดยมีเพ�อ่ นครูสงั เกต

ที่มา: ผูเขียนสังเคราะหและรวบรวม; การสัมภาษณรองศาสตราจารย ดร. ไมตรี อินทรประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน;
ดัดแปลงจาก Inprasitha (2015) Fernandez and Yoshida (2004); Takahashi and McDougal (2016)
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การปรับประยุกตดงั กลาวนีน้ า จะชวยใหครูไทยคอยๆ ปรับความคิดและวิธกี ารสอนใหสอดคลองกับการสอน
ดวยโจทยปลายเปดและเขารวมวงจรการพัฒนาอยางตอเนือ่ งจนกอใหเกิดวัฒนธรรมใหมขน้ึ ในโรงเรียน ในทางตรงกันขาม
การใหครูทำวงจรการพัฒนาและวิจัยแบบญี่ปุนทันทีจะสรางภาระงานหนักใหกับครูที่ตองกังวลกับการสอนเนื้อหา
จำนวนมากใหครบตามหลักสูตร ซึ่งครูอาจตัดสินใจไมรับนวัตกรรมทั้งสองประการ
นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตรฯ ไดวางหลักการปฏิบตั ิ 4 ประการทีจ่ ะสนับสนุนใหครูสอนดวยโจทยปลายเปด
และดำเนินวงจรการพัฒนาอยางตอเนื่อง ประการแรก ครูทุกคนในโรงเรียนตองรวมกันทำวงจรการพัฒนาการสอน
ดวยโจทยปลายเปดนี้ โดยแบงกลุม เปนระดับชัน้ ป.1-3 และ ป.4-6 และทำงานดวยกันเปนทีมอยางตอเนือ่ งโดยไมยา ยกลุม
ประการที่สอง โครงการขยายผลจะดำเนินการอยางคอยเปนคอยไปโดยเริ่มตนในชั้น ป.1 และ ป.4 กอนขยายไป
ระดับชั้นอื่นในปตอไป
ประการที่สาม คณะศึกษาศาสตรฯ ใหคำแนะนำเรื่องการศึกษาชั้นเรียนและการสอนดวยโจทยปลายเปด
แก ค รู แ ละผู  บ ริ ห ารอย า งใกล ช ิ ด และต อ เนื ่ อ งโดยได ส  ง นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทและเอกไปเป น ผู  ป ระสานงาน
(School Coordinator) ประจำโรงเรียนซึ่งมีหนาที่สนับสนุนการทำงานของครูทั้งในการวางแผนการสอน การสังเกต
การเรียนของนักเรียนในหองเรียนและการสะทอนผลในการแลกเปลีย่ นเรียนรู ในการขยายผลระยะแรก ผูป ระสานงาน
ทำงานที่โรงเรียนนำรองทั้ง 4 แหงถึง 4 วันตอสัปดาหเปนเวลา 1 ป และประการที่สี่ คณะศึกษาศาสตรฯ หามไมให
ผูบริหารและผูประสานงานวิจารณครูผูสอนเพราะจะทำใหครูผูสอนหมดกำลังใจ
2) การพัฒนาบุคลากร
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดการฝกอบรมตางๆ ใหแกครูและผูบริหารโรงเรียน รวมทั้ง
ศึกษานิเทศกทั้งในชวงเริ่มตนและระหวางการดำเนินโครงการ เชน โครงการการขยายผลระยะที่สองที่สนับสนุนโดย
สกอ. มีการอบรมเบื้องตนในปเริ่มตน (induction training) เปนเวลา 25 วัน โดยครูไดเรียนรูวิธีการสอนคณิตศาสตร
ปลายเปด การอานหนังสือเรียนญีป่ นุ และการเลือกโจทยจากหนังสือเรียน ผูอ ำนวยการและครูไดเรียนรูแ นวทางการจัด
ตารางสอนที่สอดคลองกับกระบวนการของวงจรของการศึกษาชั้นเรียน ในระหวางปการศึกษา อาจารยผูเชี่ยวชาญ
ในโครงการเขาสังเกตการสอนจริงในหองเรียนและใหคำแนะนำหลังจบชั้นเรียน3 ครั้งตอเทอม
ในแตละป คณะศึกษาศาสตรฯ มีการจัดอบรมความรู (technical training) เพิ่มเติมอีก 3-5 วันซึ่งชวย
แกไขปญหาทีค่ รูเผชิญจริงในการสอนดวยโจทยปลายเปดและมีการสนับสนุนโรงเรียนจัดการสอนแบบเปดหองเรียน (open class)
โดยเพื่อนครูตางโรงเรียนและอาจารยรวมสังเกตและใหคำแนะนำ นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตรฯ ยังไดกอตั้งสถาบัน
วิจัยและพัฒนาครูอาเซียนซี่งจะทำหนาที่เปนศูนยฝกอบรมครูประจำการในพื้นที่ดวย
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คณะศึกษาศาสตรฯ ไดพฒ
ั นาบุคลากรผูเ ชีย่ วชาญทีจ่ ะดูแลการขยายผลการศึกษาชัน้ เรียนและการสอนดวย
โจทยปลายเปดอยางตอเนือ่ งโดยการปรับเปลีย่ นหลักสูตรวิชาเอกคณิตศาสตรของคณะใหสอดคลองกับนวัตกรรมการศึกษา
ทัง้ สอง ซึง่ ทีผ่ า นมานักศึกษาปริญญาโทและเอกบางคนไดรบั หนาทีเ่ ปนผูป ระสานงานทีใ่ หคำแนะนำแกโรงเรียนในโครงการ
และในปจจุบนั ก็มผี จู บการศึกษาเปนอาจารย 36 คนในมหาวิทยาลัย 19 แหงทัว่ ประเทศทีช่ ว ยกันสรางบุคลากรผูเ ชีย่ วชาญ
รุน ใหมและขยายผลแนวปฏิบตั สิ โู รงเรียนโดยการเขาสังเกตการสอนจริงในหองเรียนและใหคำแนะนำแกครู สวนนักศึกษา
ปริญญาตรีทง้ั ในมหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยเครือขายจะไดฝก ประสบการณวชิ าชีพในโรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการ
ซึง่ นักศึกษาจะไดเรียนรูส ภาพการทำงานจริง ในขณะเดียวกันก็จะชวยเติมเต็มความรูใ หกบั ครูในโรงเรียนดังกลาวดวย
อยางไรก็ตาม ผูจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตรฯ อาจไมไดสอนในโรงเรียนที่ใชนวัตกรรม
ทัง้ สองนีเ้ พราะตองสอบบรรจุและเขากระบวนการคัดเลือกของกระทรวงศึกษาธิการทีไ่ มเปดโอกาสใหโรงเรียนคัดเลือกครู
ที่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ ซึ่งอาจทำใหการดำเนินงานของโรงเรียนไมตอเนื่องเนื่องจากขาดแคลนครูรุนใหม
ที่เขาใจแนวปฏิบัตินี้
3) การเงิน
โครงการการขยายผลไดรบั จัดสรรงบประมาณไมแนนอนจากหนวยงานภาครัฐ ซึง่ การจัดสรรงบนีข้ น้ึ อยูก บั
ปจจัยหลายประการทีไ่ มใชผลงานของโครงการ ในระยะแรก คณะศึกษาศาสตรฯ ขยายผลในโครงการโรงเรียนในฝนของ
สพฐ. ซึง่ ถูกยกเลิกไปหลังดำเนินการไดเพียงปเดียวเนือ่ งจากนโยบายทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปหลังการรัฐประหารป พ.ศ. 2549
คณะศึกษาศาสตรฯ และโรงเรียนในโครงการตองใชงบประมาณตนเองในการขยายผล
ในระยะทีส่ อง โครงการไดรบั งบประมาณจาก สกอ. ไมเพียงพอกับตนทุนการขยายผล ซึง่ สงผลใหผปู ระสานงาน
ทีใ่ หคำแนะนำอยูป ระจำโรงเรียนไดเพียง 1 เดือนจากเดิม 1 ป สวนในระยะทีส่ าม มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูส นับสนุน
งบประมาณแกการขยายผล โดยของบจากสำนักงบประมาณโดยตรง ซึง่ ปรากฏวามีงบแตกตางกันมากในแตละป โดยมี
งบประมาณ 67 ลานบาทในป พ.ศ. 2557 สำหรับการเพิม่ จำนวนโรงเรียนในโครงการเปน 60 แหง แตในป พ.ศ. 2559
กลับมีงบเพียง 30 ลานบาทสำหรับการขยายผลในโรงเรียนทัง้ หมด 120 แหง8 คณะศึกษาศาสตรฯ จึงตองลดระยะเวลา
การฝกอบรมเบือ้ งตนลงเหลือ 3 วันและตองพึง่ พาศึกษานิเทศกในการดูแลโรงเรียนมากขึน้ ซึง่ บางคนแนะนำครูผดิ เพีย้ น
ไปจากการแนวปฏิบัติที่คณะศึกษาศาสตรฯ วางไว เชน เนนใหทำเอกสารบันทึกเกี่ยวกับการศึกษาชั้นเรียน

8
ทัง้ นี้ ในป พ.ศ. 2557 สพฐ. ไดจดั สรรงบเพิม่ เติมสำหรับการจัดหาสือ่ การเรียนและการดำเนินกิจกรรมตางๆใหแกโรงเรียนในสังกัดอีก 4 แสนบาทตอแหงดวย สวนในป พ.ศ. 2558 โครงการ
มีงบสำหรับการฝกอบรมและดำเนินงานเพียง 3 ลานบาทเพราะมีการลงทุนในการกอสรางสถาบันวิจยั และพัฒนาครูอาเซียน (สมควร สีชมภู, การสัมภาษณ, 16 กรกฎาคม 2560)
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4) การบริหารจัดการ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไดวางแผนการขยายผลระยะยาวโดยการปรับเปลี่ยนหลักสูตร
ศึกษาศาสตรและสรางเครือขายผูเ ชีย่ วชาญในมหาวิทยาลัยตางๆ ทัว่ ประเทศ ซึง่ ทำใหมบี คุ ลากรผูเ ชีย่ วชาญดานนวัตกรรม
การสอนแบบญีป่ นุ มากขึน้ เรือ่ ยๆ สำหรับการขยายผล
อยางไรก็ตาม การบริหารโครงการฯ มีความไมแนนอนสูงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและผูบริหาร
ของหนวยงานรัฐสวนกลางที่เปนผูทำขอตกลงถายทอดความรูดังจะเห็นไดจากการยกเลิกโครงการกลางคันและ
การจัดสรรงบประมาณทีล่ ดลงตามทีก่ ลาวไดขา งตน
ความไมมีเสถียรภาพดังกลาวยังสงผลเสียตอการวางแผนการขยายผลและการสนับสนุนโรงเรียนดวย โดย
หนวยงานภาครัฐตองการเพิม่ จำนวนโรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการมากขึน้ เรือ่ ยๆ ซึง่ ไมสอดคลองกับการจัดสรรงบประมาณ
ที่ลดลงในบางป ดวยเหตุผลนี้ คณะศึกษาศาสตรฯ จึงตองลดการสนับสนุนแกโรงเรียนในชวงหลังดังที่ไดกลาวขางตน
ซึ่งปรากฏวาทำใหโรงเรียนบางแหงไมไดปฏิบัติตามแนวทางของคณะศึกษาศาสตรฯ เชน ครูไมไดรวมกลุมกันทำงาน
เปนทีมอยางตอเนือ่ ง
ความไมแนนอนดานการบริหารเกิดขึ้นในระดับสถานศึกษาดวย โดยผูอำนวยการใหมในโรงเรียนบางแหง
มีแนวคิดและนโยบายที่ไมสอดคลองกับวงจรการพัฒนาการสอนดวยโจทยปลายเปดหรือในบางแหงครูผูนำยายออก
การเปลีย่ นแปลงเหลานีก้ ม็ ผี ลใหการรวมวงจรการพัฒนาของครูทง้ั โรงเรียนหยุดชะงักลง
ปญหาอีกประการคือการประเมินผลงานของโครงการทีเ่ นนพิจารณาจำนวนโรงเรียนและครูทส่ี อนแบบปลายเปด
และทำวงจรพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องเปนหลัก โดยคณะศึกษาศาสตรฯ เชื่อวาตัวชี้วัดนี้นาจะชวยสะทอนถึง
ความเปลีย่ นแปลงทางความคิดและวัฒนธรรมการทำงานของครู แตโครงการไมไดเนนพิจารณาผลการเรียนของนักเรียน
ซึ่งเปนผลลัพธสำคัญและไมมีการวิเคราะหเพื่อปรับปรุงการขยายผล เชน ไมมีการวิเคราะหถึงสาเหตุที่โรงเรียนกลุม
ที่มีผลคะแนนสอบ O-NET ดีกอนเขาโครงการกลับมีคะแนนแยลง ทั้งนี้ เหตุผลประการหนึ่งที่โครงการฯ ไมพิจารณา
ผลคะแนนดังกลาวเปนสำคัญคือไมตอ งการกดดันโรงเรียนและครูมากเกินไปในระยะสัน้ โดยโครงการคาดหวังใหครูทำงาน
อยางตอเนือ่ งจนเกิดผลลัพธในระยะยาว
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4.4 กรณีศกึ ษาที่ 4: การขยายเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
- ขอมูลพื้นฐานและคุณภาพ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (ต.อ.พ.) ถูกกอตัง้ ขึน้ ในป พ.ศ. 2521 เพือ่ เตรียมความรูด า นวิชาการ
ใหกบั นักเรียนเกงทีจ่ ะสอบเขามหาวิทยาลัย และในปจจุบนั โรงเรียน ต.อ.พ.ยังคงรักษาชือ่ เสียงดานวิชาการและดึงดูด
นักเรียนเกงได โดยในชวงป พ.ศ. 2555-2557 โรงเรียนมีผลการสอบ O-NET วิชาวิทยและอังกฤษ ระดับชั้น ม.3
ติด 200 อันดับแรกของประเทศและเปนหนึ่งในโรงเรียนที่มีอัตราการสอบแขงขันเขาสูง
ภาพที่ 16 จำนวนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมพัฒนาการในแตละชวงของการขยายเครือขาย
เพ�ม� 5 แหงใน 4 ป

จำนวน รร. ในเคร�อ ต.อ.พ. (แหง)
20

17

15

12

เพ�ม� 3-4 แหงในทุก 10 ป

10

5

5

แหงแรก

รร. รุน พ�่ 4 แหง

2521

2537

8
รร. รุน นอง 3 แหง

รร. รุน นอง
12 แหง

0

2547

ขยายตัวตามคำขอและนโยบายของศธ.
มีผูบร�จาคที่ดิน
รร. อื่นขอเปนสาขาและใชช�่อ ต.อ.พ.
เปดสาขาเพ�่อลดการยายเขา กทม.

2559

2555 มีแผนการขยายผล
ตั�งเปาหมาย รร. สาขา 21 แหง
ชักชวน รร. อื่นเขาเคร�อขาย
จัดตั�งคณะกรรมการบร�หารเคร�อเพ�่อ
ดำเนินโครงการพัฒนารวมกัน

ที่มา: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (2560)

จากชื่อเสียงดังกลาว โรงเรียน ต.อ.พ. จึงมีการขยายเครือขายถึง 17 แหง มากที่สุดในกลุมโรงเรียน สพฐ.
จากภาพที่ 16 จะเห็นไดวากอนป พ.ศ. 2555 เครือ ต.อ.พ. คอยๆ ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3-4 แหงในทุก 10 ป ซึ่งการ
ขยายตัวนี้มาจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ตองการจัดตั้งโรงเรียนมีชื่อเสียงในตางจังหวัดเพื่อลดการยายเขา
กรุงเทพฯ แตการขยายเครือขายในชวงนี้ยังไมใชการขยายผลที่แทจริง เพราะไมมีการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนรวมกัน
(โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2560)
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เครือ ต.อ.พ. เริม่ ตนการขยายผลตัง้ แตป พ.ศ. 2555 โดยเครือขายไดตง้ั คณะกรรมการบริหารขึน้ ทำหนาที่
วางแผนการขยายเครือขาย ซึ่งในชวงป พ.ศ. 2555-2559 เครือขายไดชักชวนโรงเรียน 5 แหงเขารวมไดสำเร็จและ
ตัง้ เปาหมายทีจ่ ะขยายเครือขายใหไดถงึ 21 แหง คณะกรรมการบริหารยังมีหนาทีจ่ ดั ทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในเครือดวยซึ่งปจจุบันมี 4 ดาน 11 โครงการดังนี้
1. ดานการพัฒนาผูเรียน ไดแก การสงเสริมศักยภาพผูนำนักเรียนการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน
การแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางโรงเรียน การสอนเสริมพิเศษใหกับโรงเรียนในเครือ
2. ดานการพัฒนาครู ไดแก การพัฒนาครูรนุ ใหมในเครือ การแลกเปลีย่ นเรียนรูว ธิ กี ารสอนระหวางครู
3. ดานการพัฒนาผูบริหาร ไดแก การประชุมฝายบริหารไมต่ำกวา 4 ครั้งตอป
4. ดานการพัฒนาการบริหารจัดการ ไดแก การจัดคลังขอสอบรวมกัน การศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษาทางไกล การจัดสัมมนาฝายบริหารและองคกรที่เกี่ยวของกับโรงเรียนในเครือ
(โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2560)
คณะกรรมการบริหารเครือประกอบดวยผูอำนวยการโรงเรียน ต.อ.พ. ใหญเปนประธานและผูอำนวยการ
ของโรงเรียนรุน พีอ่ กี 4 แหงเปนรองประธานบริหารซึง่ รับผิดชอบการบริหารดานวิชาการ การเงิน บุคลากร และทัว่ ไป
ของเครือ ไดแก โรงเรียน ต.อ.พ. รัชดา โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ ต.อ.พ. โรงเรียน ต.อ.พ. ปทุมธานีและโรงเรียน ต.อ.พ.
นนทบุรีตามลำดับ
การขยายผลในเครือ ต.อ.พ. มีลักษณะแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไมใชการขยายสาขาอยางโรงเรียน
เครือสารสาสน โดยการบริหารโรงเรียนทุกแหงในเครือ ต.อ.พ. ขึน้ ตรงกับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
ซึง่ เปนตนสังกัด เชน โรงเรียนไดรบั จัดสรรงบประมาณและบุคลากรจากเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและรัฐบาล ไมไดผา นโรงเรียน
ต.อ.พ. ใหญหรือคณะกรรมการบริหารเครือ
การขยายผลของเครือ ต.อ.พ. ไมประสบความสำเร็จในดานผลการสอบ จากภาพที่ 17 โรงเรียน ต.อ.พ. ใหญ
มีคะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ ม.3 ประมาณ 1.4-1.7 S.D. สูงกวาโรงเรียนอืน่
ในเครือ โรงเรียนรุน พี่ 4 แหงมีคะแนนประมาณ 0.1-0.3 SD แตโรงเรียนรุน นอง 9 แหง9 มีคะแนนติดลบซึง่ หมายความวา
ต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยประเทศ

โรงเรียนรุน นอง 9 แหง ไดแก โรงเรียน ต.อ.พ. ฉะเชิงเทรา โรงเรียน ต.อ.พ. ปราณบุรี โรงเรียน ต.อ.พ.ราชบุรี โรงเรียน ต.อ.พ. สุวรรณภูมโิ รงเรียน ต.อ.พ.สระบุรี โรงเรียน ต.อ.พ. เชียงราย
โรงเรียน ต.อ.พ.ขอนแกน โรงเรียน ต.อ.พ. สุราษฎรธานี และโรงเรียน ต.อ.พ.เขลางคนคร
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ภาพที่ 17 ผลการสอบ O-NET ม. 3 ของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมพัฒนาการ (ต.อ.พ.)
รร. เตร�ยมอุดมพัฒนาการ
รร. รุนพ�่ 4 แหง
รร. รุนนอง 8 แหง

คะแนนมาตรฐาน O-NET ม.3 ป 2557 (หนวย: SD)
2

1.74

1.73

1.4

1.5

1

0.5

0.34

0.2

0.12
0

อังกฤษ

คณิต

-0.1

ว�ทย

-0.07

-0.07

-0.5

ที่มา: สทศ.

โรงเรียนรุน นองทีย่ า ยเขารวมเครือขายในป พ.ศ. 2555 จำนวน 3 แหงมีพฒ
ั นาการดานวิชาการไมตอ เนือ่ ง
เชน ในภาพที่ 18 โรงเรียน 3 แหงนี้มีคะแนนวิชาคณิตศาสตรดีขึ้นในปแรกที่เขารวมเครือขาย หลังจากนั้นกลับลดลง
นอกจากนี้ การเขารวมเครือขายของโรงเรียนทัง้ 3 แหงก็ไมสามารถดึงดูดนักเรียนเพิม่ ได โดยโรงเรียน ต.อ.พ. เชียงราย
และขอนแกนมีจำนวนนักเรียนลดลงอยางตอเนือ่ ง ในขณะทีโ่ รงเรียน ต.อ.พ. สระบุรมี จี ำนวนนักเรียนเพิม่ ขึน้ เล็กนอย10
ภาพที่ 18 ผลการสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ม. 3 (ก.) และจำนวนนักเรียน (ข.)
ของโรงเรียน 3 แหงกอนและหลังเขาเครือ ต.อ.พ.

ก

ข

ผลการสอบว�ชาคณิตศาสตร ม.3

คะแนนมาตรฐาน O-NET ม.3 (หนวย: SD)

จำนวนนักเร�ยน (คน)

0.1

0

1200

กอนเขาเคร�อขาย
2551

2552

2553

หลังเขาเคร�อขาย
2554

2555

2556

ต.อ.พ.เช�ยงราย

1000

2557

ต.อ.พ.เช�ยงราย

-0.1

800

ต.อ.พ.ขอนแกน

ต.อ.พ.สระบุร�
600

-0.2

400

-0.3

-0.4

จำนวนนักเร�ยนของโรงเร�ยน 3 แหง

200

ต.อ.พ.ขอนแกน

ต.อ.พ.สระบุร�

กอนเขาเคร�อขาย

หลังเขาเคร�อขาย

0

-0.5

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

ที่มา: สทศ.
10

ในชวงป พ.ศ. 2557-2560 มีโรงเรียนทีเ่ ขารวมเครือ ต.อ.พ อีก 5 แหงซึง่ 2 แหงมีจำนวนนักเรียนลดลงหลังเขารวมเครือ อีก 3 แหงมีจำนวนนักเรียนเพิม่ ขึน้ ประมาณรอยละ 8, 14 และ 40
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- ขอจำกัดในการขยายผล
การขยายผลของเครือ ต.อ.พ. ไมประสบผลสำเร็จสาเหตุหนึง่ เพราะไมไดวางแนวทางการแลกเปลีย่ นเรียนรู
ที่มีการถอดบทเรียนและถายทอดแนวปฏิบัติที่ดีไดตรงกับโจทยปญหาของโรงเรียนในเครือ อีกสาเหตุหนึ่งคือนโยบาย
และกฎระเบียบภาครัฐทีเ่ ปนอุปสรรคตอการพัฒนาบุคลากร การใชงบประมาณและการบริหารจัดการในการขยายผล
1) การถอดและถายทอดบทเรียน
เครือ ต.อ.พ.ไมไดมีแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่มีขั้นตอนชัดเจน ซึ่งนาจะจำเปนสำหรับโรงเรียน
และครูไทยทีไ่ มคนุ เคยกับการแลกเปลีย่ นเรียนรู การแลกเปลีย่ นภายในเครือจึงขาดการระบุปญ
 หาทีโ่ รงเรียนหลายแหง
ในเครือเผชิญรวมกัน การถอดบทเรียนของโรงเรียนที่แกปญหาดังกลาวได และการถายทอดแนวปฏิบัติที่ดีดังกลาว
สูโรงเรียนอื่น
ตัวอยางหนึง่ ทีส่ ะทอนขอจำกัดนีค้ อื การทีโ่ รงเรียนอืน่ ไมไดเรียนรูว ธิ กี ารสรางเสถียรภาพการบริหารจากโรงเรียน
ต.อ.พ. ใหญ โรงเรียน ต.อ.พ. ใหญสามารถวางแผนและดำเนินนโยบายไดคอ นขางตอเนือ่ งแมมกี ารเปลีย่ นผูอ ำนวยการ
ถึง 5 คนในชวงป พ.ศ. 2551-2559 เพราะมีการจัดตัง้ “กลุม บริหารนโยบายและแผน” ซึง่ ทำหนาทีส่ นับสนุนการทำงาน
ของผู  อ ำนวยการหรื อ เสมื อ นผู  อ ำนวยการในช ว งที ่ โรงเรี ย นไม ม ี ผ ู  บ ริ ห าร โดยกลุ  ม นี ้ จ ะวางนโยบายภาพรวม
ประสานการทำงานของกลุมตางๆ ภายในโรงเรียน และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุง ในขณะที่โรงเรียนอื่น
ก็เผชิญปญหาการเปลีย่ นผูอ ำนวยการบอยเชนกัน โดยในชวงปพ.ศ. 2551-2559 มีโรงเรียน 7 แหงในเครือทีม่ ผี อู ำนวยการ
 หาดังกลาว
อยางนอย 4 คน11 แตโรงเรียนเหลานีไ้ มไดมกี ารจัดตัง้ กลุม งานนีแ้ ละไมมกี ารปรึกษาหารือภายในเครือเพือ่ แกปญ
อีกตัวอยางคือการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของครูในเครือ ซึ่งครูที่มีผลงานโดดเดนนำเสนอเนื้อหาและ
วิธีการสอนแกเพื่อนครู แตจากการสัมภาษณครูของโรงเรียน ต.อ.พ. เชียงใหม พบวาเนื้อหาและวิธีการที่นำเสนอ
ไมไดตอบโจทยปญ
 หาทีเ่ ผชิญจริงของครูในโรงเรียนอืน่ ซึง่ เหตุผลหนึง่ นาจะเปนเพราะโรงเรียนในเครือมีบริบทแตกตางกัน
เชน บางแหงคัดเลือกนักเรียนเกงได บางแหงตองรับนักเรียนกลุมเรียนออนเขาเรียนดวย
2) การพัฒนาบุคลากร
เครือ ต.อ.พ. ไมไดมีระบบการบริหารบุคลากรและการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของเครือเอง
โรงเรียนทุกแหงคัดเลือก พัฒนาและประเมินผลงานของผูบ ริหารและครูตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะที่
การฝกอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรูของครูภายในเครือมีเพียงปละ 1 ครั้งเปนเวลา 3 วันในชวงปดภาคเรียน ซึ่ง
บางครั้งไมตรงกับความตองการตามที่ไดกลาวขางตน

11

ผูเ ขียนคำนวณจากฐานขอมูลผูอ ำนวยการจากกลุม สารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

41

3) การเงิน
เครือ ต.อ.พ. ไมมีงบประมาณสำหรับการดำเนินงานการขยายผลและโครงการพัฒนาของเครือโดยเฉพาะ
โรงเรียนแตละแหงไดรบั งบประมาณจากภาครัฐตามปกติและตองบริหารจัดการงบสำหรับการทำโครงการของเครือเอง
ซึ่งโรงเรียนรุนนองบางแหงตองระดมทรัพยากรเพิ่มจากชุมชนและขอความชวยเหลือจากโรงเรียนรุนพี่เนื่องจากมีงบ
ไมเพียงพอ การขาดแคลนงบนี้ก็สงผลใหโรงเรียนบางแหงดำเนินโครงการของเครือไดไมเต็มที่
4) การบริหารจัดการ
เครือ ต.อ.พ. ไมไดมีทิศทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในเครือรวมกันชัดเจน โดยจากการสัมภาษณ
ผูอ ำนวยการโรงเรียน พบวาโรงเรียน ต.อ.พ. ใหญมโี ครงการของโรงเรียนมากกวาของเครือถึง 15 เทา (วรรณดี นาคสุขปาน,
การสัมภาษณ, 1 ธันวาคม 2559) และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ต.อ.พ. มีโครงการของโรงเรียนมากกวา 5 เทา
(สุภาพร รัตนนอ ย, การสัมภาษณ, 6 ธันวาคม 2559) อีกทัง้ โรงเรียนบางแหงเองก็ปรับเปลีย่ นนโยบายบอยครัง้ ตามการ
ปรับเปลี่ยนผูอำนวยการตามที่ไดกลาวขางตน
นอกจากนี้ เครือ ต.อ.พ. ก็ไมไดมีกลไกการสนับสนุนและติดตามที่เขมแข็งเหมือนกับกรณีเครือโรงเรียน
สารสาสน เชน แมเครือ ต.อ.พ. มีการจัดทำคลังขอสอบรวมกัน แตการใชขอ สอบขึน้ อยูก บั ความสมัครใจของผูอ ำนวยการ
ของโรงเรียนแตละแหง และไมไดมีการวิเคราะหปญหาและการสนับสนุนอยางเปนระบบสำหรับโรงเรียนที่มี
ผลการดำเนินงานไมดี

42

5. สรุป: ขอสังเกตและขอเสนอเบื้องตน
5.1 ขอสังเกต
ระบบการศึกษาไทยมีโรงเรียนคุณภาพดีหลากหลายรูปแบบ เชน โรงเรียนกลุมนักเรียนยากจนที่มีคะแนน
PISA สูง โรงเรียนขนาดเล็กทีม่ ผี ลการสอบ O-NET สูงตอเนือ่ ง และโรงเรียนทางเลือกทีม่ นี วัตกรรมการสอนทีม่ งุ พัฒนา
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21
แตโรงเรียนกลุมนี้มักไมไดถอดบทเรียนเพื่อการขยายผล จากกรณีศึกษาโรงเรียนคุณภาพดี 2 แหง พบวา
หนึง่ ในสาเหตุหลักคือโรงเรียนตองการรักษาคุณภาพของตนเองเปนหลักและเกรงวาการถอดบทเรียนและการขยายผล
จะมีตน ทุนสูงเกินจนทำใหดแู ลนักเรียนของตนไดไมทว่ั ถึง โรงเรียนทัง้ สองแหงจึงไมไดรบั บทบาทผูน ำการเปลีย่ นแปลง
ระบบ (system leadership)
อีกทั้งโรงเรียนเหลานี้ก็มักถูกมองขามวาเปนกรณียกเวนของระบบการศึกษา ไมใชสวนหนึ่งของการปฏิรูป
การศึกษา จึงไมมีการระบุหาโรงเรียนกลุมนี้เพื่อถอดบทเรียน โดยไมมีการเก็บและเชื่อมโยงขอมูลภูมิหลังของนักเรียน
ผลการเรียนและขอมูลอื่นที่จำเปนสำหรับการประเมินคุณภาพและระบุหาโรงเรียนคุณภาพดี
นโยบายบางประการของภาครัฐก็ไมเอื้อใหเกิดการขยายผลดวย เชน โรงเรียนเอกชนคุณภาพดีบางแหง
ไมสามารถดึงดูดและรักษาครูสอนดีที่จะชวยถอดบทเรียนและขยายสาขาได เพราะมีรายไดไมเพียงพอในการจาย
ผลตอบแทนที่เหมาะสม ขอจำกัดนี้เกิดจากการที่ภาครัฐใหเงินอุดหนุนตอหัวนักเรียนกับโรงเรียนเอกชนคอนขางต่ำ
และมีกฎระเบียบที่จำกัดการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาซึ่งรวมกันแลวไมเกินรอยละ 40 ของงบตอหัวของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัด สพฐ.
สวนการขยายผลในปจจุบันมีทั้งการขยายผลโรงเรียนนวัตกรรมการสอน โรงเรียนมีชื่อเสียงและโรงเรียน
ที่มีอัตราการแขงขันเพื่อเขาเรียนสูง ซึ่งโรงเรียนเหลานี้อาจไมใชโรงเรียนคุณภาพดีที่เพิ่มพูนผลการเรียนไดโดดเดนกวา
โรงเรียนอื่นที่คลายกัน และการขยายผลเหลานี้ก็มีผูนำการขยายผลและวิธีการที่แตกตางกันดวย เชน โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธที่ขับเคลื่อนโดยภาครัฐ การขยายสาขาของเครือโรงเรียนสารสาสน โครงการการขยายผลการศึกษา
ชั้นเรียน “Lesson Study” และการสอนคณิตศาสตรดวยโจทยปลายเปด “Open Approach” ซึ่งเปนขอตกลงที่ให
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนถายทอดความรูสูโรงเรียน สพฐ. และการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือ
โรงเรียน ต.อ.พ.
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จากกรณีศึกษา 4 กรณีขางตน จะเห็นวา ไมมีกลไกการขยายผลที่ทั่วถึง ไดผล และยั่งยืนดังที่แสดงใน
ภาพที่ 19 การแลกเปลีย่ นเรียนรูใ นเครือโรงเรียน ต.อ.พ. ไมประสบความสำเร็จในหลายมิติ โครงการโรงเรียนวิถพี ทุ ธ
ที่ขับเคลื่อนโดยภาครัฐแพรกระจายแนวปฏิบัติไดทั่วถึงที่สุดแตผลการเรียนของนักเรียนไมดีขึ้น โครงการการขยายผล
การศึกษาชัน้ เรียนและการสอนคณิตศาสตรดว ยโจทยปลายเปด มีโรงเรียนเขารวมมากขึน้ เรือ่ ยๆ และหลายแหงมีคะแนน
สอบวิชาคณิตศาสตรดีขึ้น แตบางแหงดีขึ้นไมตอเนื่องและหลายแหงกลับแยลง
สวนการขยายสาขาของเครือสารสาสนประสบผลสำเร็จกวากรณีอน่ื ในวิชาภาษาอังกฤษ โดยโรงเรียนในเครือ
ทัง้ หมดมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษดีกวาคาเฉลีย่ ประเทศมาก แตมผี ลการสอบวิชาอืน่ ไมโดดเดนเทากับวิชาภาษาอังกฤษ
และโรงเรียนสายสามัญมีคะแนนวิชาอื่นใกลเคียงคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศและแยกวาในบางป อีกทั้งการขยายผลของ
เครือสารสาสนกค็ อ นขางจำกัดเฉพาะกลุม นักเรียนทีม่ าจากครอบครัวชนชัน้ กลางขึน้ ไปทีส่ ามารถจายคาเลาเรียนทีส่ งู ได
แมเครือมีการขยายสาขาอยางตอเนื่องในหลายจังหวัดก็ตาม

ภาพที่ 19 ผลลัพธการขยายผลของกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณี
ระดับของผลลัพธ
ดี

กลาง

คอนขางออน

ออนแอ

ผลลัพธของการขยายผล
ความทัว� ถึง
โครงการโรงเร�ยนว�ถพ
ี ทุ ธ
การขยายเคร�อโรงเร�ยนสารสาสน
โครงการการขยายผลการศึกษาชัน� เร�ยน
และการสอนดวยโจทยปลายเปด
การขยายเคร�อโรงเร�ยน ต.อ.พ.
ที่มา: ผูเขียน
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ผลการเร�ยน

ความยัง� ยืน

จากที่กลาวมาขางตน การขยายผลโรงเรียนดีในประเทศไทยมักไมสรางผลการเรียนที่ดีและยั่งยืน
ซึง่ เปนไปตามปจจัยและขอจำกัดของกลไกการขยายผลดังทีแ่ สดงไวในภาพที่ 20 การขยายเครือสารสาสนและโครงการ
การขยายผลการศึกษาชั้นเรียนและการสอนคณิตศาสตรดวยโจทยปลายเปดประสบความสำเร็จมากกวากรณีอื่น
เพราะมีการถอดบทเรียนและถายทอดบทเรียนสูโรงเรียนสาขาและโรงเรียนในโครงการโดยมีการประยุกตใหเขากับ
บริบทของโรงเรียน ทัง้ สองกรณีมกี ารพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสำหรับการขยายผล แตโครงการการขยายผล
การศึกษาชั้นเรียนฯ มีจุดดอยกวาที่มีงบประมาณไมแนนอนและรับโรงเรียนเขารวมมากเกินจนตองลดการดูแล
และการสนับสนุนโรงเรียนลง สวนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและเครือโรงเรียน ต.อ.พ. มีปจจัยทั้ง 4 ประการ
ดอยกวาสองกรณีที่กลาวมา
ภาพที่ 20 ความเขมแข็งของกลไกการขยายผลในกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณี
ระดับความเขมแข�งของกลไกการขยายผล
เขมแข�ง

กลาง

คอนขางออน

ออนแอ

องคประกอบของกลไกการขยายผล
การถอดบทเร�ยน

การพัฒนาบุคลากร

การเง�นิ

การบร�หารจัดการ

โครงการโรงเร�ยนว�ถพ
ี ทุ ธ
การขยายเคร�อโรงเร�ยนสารสาสน
(เฉพาะว�ชาภาษาอังกฤษ)
โครงการการขยายผลการศึกษาชัน� เร�ยน
และการสอนดวยโจทยปลายเปด
การขยายเคร�อโรงเร�ยน ต.อ.พ.
ที่มา: ผูเขียน

เครือสารสาสนมีปจจัยการขยายผลดีกวากรณีอื่นเพราะมีประสบการณการขยายผลมากกวา โดย
เครือสารสาสนเปดโรงเรียนสองภาษาและขยายสาขาตั้งแตป พ.ศ. 2538 กอนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและโครงการ
การขยายผลการศึกษาชัน้ เรียนฯ ทีเ่ ริม่ ในชวงป 2545 สวนเครือโรงเรียน ต.อ.พ. เพิง่ เริม่ ทำโครงการพัฒนาคุณภาพรวมกัน
ของเครือในป 2555 แมมีการขยายเครือมากอนหนานั้น
นอกจากนี้ ผูนำการขยายผลของเครือสารสาสนคือกลุมผูบริหารเครือเองซึ่งเขาใจแนวปฏิบัติของโรงเรียน
สองภาษาเปนอยางดีเพราะเคยเปนครูและผูอำนวยการโรงเรียนในเครือ รวมทั้งมีความสามารถดานการบริหารดวย
เชน ผูบริหารใชประโยชนจากขนาดที่ใหญขึ้นของเครือในการวางระบบความกาวหนาและการสืบทอดตำแหนง
(succession planning) ที่ครูผูนำจะเลื่อนตำแหนงเปนฝายบริหารโรงเรียนและเครือ และผูบริหารวางแผนการ
ขยายเครือที่รักษาสมดุลระหวางการเปดโรงเรียนสาขาเพิ่มและการรักษาคุณภาพ
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ในขณะที่โครงการโรงเรียนวิถีพุทธนั้น ผูนำการขยายผลเปนสำนักงานนวัตกรรมการศึกษาที่ไมเคยบริหาร
โรงเรียนวิถพี ทุ ธ ไมใชโรงเรียนตนแบบอยางโรงเรียนทอสี รุง อรุณและสยามสามไตรทีม่ สี ว นรวมคอนขางนอย โครงการ
การขยายผลการศึกษาชั้นเรียนฯ มีหนวยงานภาครัฐเปนผูใหงบประมาณและวางแผนการขยายผลซึ่งมักเนนการเพิ่ม
จำนวนโรงเรียนมากกวาผลลัพธที่ยั่งยืน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไมมีสวนรวมในการวางแผนดังกลาว
แตมหี นาทีห่ ลักในการถายทอดแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ตี ามแผนดังกลาว สวนในเครือ ต.อ.พ. โรงเรียนรุน พีก่ ไ็ มไดมคี วามเชีย่ วชาญ
ในการจัดการการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียน
เหตุผลสำคัญอีกประการหนึง่ คือบริบททางนโยบายและวัฒนธรรมการศึกษาไทยทีเ่ อือ้ ตอกลไกการขยายผล
ของกรณีการขยายเครือสารสาสนมากกวากรณีอื่น โดยบริบทสวนใหญเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบบรรยายรายวิชาที่ครู
คุนชินและการบริหารโรงเรียนรัฐที่ไมมีประสิทธิภาพ ดังนี้
• การถอดบทเรียนและการถายทอดบทเรียน: ครูมีความกังวลที่ตองสอนเนื้อหาใหครบตัวชี้วัด
จำนวนมากทีก่ ำหนดไวในหลักสูตรแกนกลางและมีความคุน ชินกับการสอนบรรยายรายวิชามากกวา
ที่จะบูรณาการตัวชี้วัดและออกแบบกิจกรรมที่ใหนักเรียนลงมือทำ นอกจากนี้ โรงเรียนและครู
ยังไมคุนชินกับการทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันดวย
• การพัฒนาบุคลากร: โรงเรียน สพฐ. ไมไดมีอิสระในการคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการ
เพราะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของสวนกลาง และในชวงที่ผานมา12 โรงเรียนและครูก็ไมสามารถ
เลือกการฝกอบรมตามแนวทางการพัฒนาของโรงเรียนไดเอง
• การเงิน: การจัดสรรงบประมาณของภาครั ฐ มี ค วามไม แ น นอนสู ง ซึ ่ ง ขึ ้ นอยู  ก ั บนโยบายของ
ผูบริหารกระทรวงฯ ที่มีการปรับเปลี่ยนบอยและการเจรจาตอรองภายในสวนกลาง ไมไดขึ้นอยูกับ
ความตองการของโรงเรียนในพื้นที่และผลลัพธของการขยายผล
• การบริหารจัดการ: การปรับเปลี่ยนผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการและผูอำนวยการโรงเรียนบอย
ทำใหทิศทางและแผนการขยายผลไมชัดเจนและไมสมเหตุสมผล เชน มีการจัดสรรทรัพยากร
จำนวนมากเพื่อเพิ่มโรงเรียนที่เขารวมในชวงตนโครงการแตในชวงตอมากลับลดบุคลากรและ
งบประมาณ มีการทำโครงการซ้ำซอน มีการยกเลิกโครงการกลางคัน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยน
แผนพัฒนาของโรงเรียนโดยผูอำนวยการโรงเรียนใหม นอกจากนี้ หนวยงานภาครัฐมักพิจารณา
ความสำเร็จของโครงการจากจำนวนโรงเรียนที่เขารวมมากกวาผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งทำให
ไมมีการวิเคราะหผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเพื่อปรับปรุง
ทัง้ นี้ การยายโรงเรียนของผูอ ำนวยการบอยครัง้ และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ เปนประเด็นทีต่ อ งมีการศึกษา
เพิม่ เติม จากการวิเคราะหขอ มูลกลุม ตัวอยางเบือ้ งตน ปรากฏวาผูอ ำนวยการโรงเรียน สพฐ. อาจไมได
ยายโรงเรียนบอยจนเกินไป จากภาพที่ 21(ก) และ (ข) จะเห็นไดวาในระหวางป พ.ศ. 2551-2559
รอยละ 76 ของผูอ ำนวยการยายโรงเรียนไมเกิน 1 ครัง้ และรอยละ 88 ของผูอ ำนวยการดำรงตำแหนง
ในโรงเรียนเดิมเปนเวลา 5 ปหรือมากกวา ซึ่งงานวิจัยในสหรัฐฯ พบวาเปนระยะเวลาที่เพียงพอ
สำหรับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (Seashore-Louis et al. 2010) อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณและการ
ประชุมระดมสมอง ผูทรงคุณวุฒิบางคนมองวาผูอำนวยการจำนวนมากยื่นขอยายและรอเวลายาย
ไปทำงานในโรงเรียนอื่นซึ่งทำใหไมทุมเทพัฒนาคุณภาพโรงเรียนที่ตนดำรงตำแหนงอยู
12

ในชวงกอนป พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษาธิการยังไมมโี ครงการคูปองการพัฒนาครูทค่ี รูเลือกหลักสูตรและวิธกี ารฝกอบรมไดเอง
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ภาพที่ 21 การยายโรงเรียนของผูอำนวยการโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในชวงป พ.ศ. 2551-2559*

ก

ข

สัดสวนผอ.ตามจำนวนการยายโรงเร�ยน
ที่ ผอ.บร�หาร ในชวงป 2551-2559 (รอยละ)

สัดสวนผอ.ตามระยะเวลาเฉลี่ยที่ดำรงตำแหนง
ใน รร. แหงหนึ่ง ในชวงป 2551-2559 (รอยละ)

41
35
5 ป เปนระยะเวลาขั�นต่ำที่ ผอ. จะสามารถ
สรางความเปลี่ยนแปลงสำคัญใน รร. ได **
18

13

35

15

14

14

10

6

ไมมีการยาย

1
2
จำนวนการยาย รร. (ครั�ง)

เทากับหร�อ
นอยกวา 4 ป

ตั�งแต 3 ครั�งข�้นไป

5
6
8
7
9
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหนงใน รร. แหงหนึ่ง (ป)

ที่มา: การประมวลผลของผูเขียน, ขอมูลรายชื่อผูอำนวยการจากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.
* การประมวลผลนี้พิจารณาเฉพาะผูอำนวยการที่ชื่อในฐานขอมูลครบทุกปในชวงปพ.ศ. 2551-2559 ซึ่งมีประมาณ 1.5 หมื่นคนจากรายชื่อทั้งหมด 4 หมื่นคน
ทั้งนี้ ผูอำนวยการบางทานมีชื่อขาดหายไปในบางปสวนหนึ่งเพราะเกษียณอายุราชการ การตัดขอมูลผูอำนวยการกลุมนี้ออกจากการวิเคราะหชวยใหเห็น
การเปลี่ยนแปลงผูอำนวยการที่เกิดจากการยายโรงเรียน สวนอีกสาเหตุหนี่งคือปญหาการเก็บขอมูล
** จากงานของ Seashore-Louis et al. (2010)
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จากทีก่ ลาวมาขางตน เครือสารสาสนเผชิญความทาทายและอุปสรรคนอยกวากรณีอน่ื ในหลักสูตรสองภาษา
ครูไมตองปรับตัวมากโดยยังสอนแบบบรรยายรายวิชาได เครือสามารถขยายสาขาและถายทอดแนวปฏิบัติที่ดีได
โดยไมตองยุงเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารของภาครัฐเพราะสาขาสวนใหญไมไดรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ อีกทั้ง
การขยายเครือสวนใหญเปนการกอตัง้ โรงเรียนขึน้ ใหมโดยเครือสามารถวางแนวทางการสอนและการบริหารไดเองตัง้ แตแรก
ซึ่งงายกวาการปรับเปลี่ยนแนวทางเดิมของโรงเรียนที่ตั้งมานานแลว
ในทางตรงขาม โรงเรียนวิถพี ทุ ธตนแบบและโครงการการขยายผลของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
มีบทเรียนและนวัตกรรมการศึกษาที่โรงเรียนและครูไทยไมคุนเคยทั้งการสอนตามหลักสูตรบูรณาการ การออกแบบ
แผนการสอนรวมกัน การสังเกตการณชั้นเรียน และการจัดการสอนคณิตศาสตรดวยโจทยปลายเปด สวนเครือ ต.อ.พ.
ใชวิธีการขยายผลแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันซึ่งไมใชวิถีปฏิบัติของโรงเรียนไทยเชนกัน
การตระหนักถึงความไมคุนเคยดังกลาวและการหาแนวทางประยุกตบทเรียนชวยใหโครงการการขยายผล
การศึกษาชั้นเรียนฯ มีผลลัพธดีกวาอีกสองกรณี โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไดปรับแนวปฏิบัติของ
วงจรการศึกษาของชั้นเรียนใหงายขึ้นและริเริ่มสรางวัฒนธรรมการทำงานและเรียนรูรวมกันภายในโรงเรียน ในขณะที่
ภาครัฐสวนกลางและโรงเรียน ต.อ.พ. ไมมีแนวทางการปรับประยุกตลักษณะดังกลาว
วิธีการขยายผลเหลานี้ตองเผชิญกับการบริหารแบบรวมศูนยและความไมมีประสิทธิภาพของภาครัฐดวย
ซึ่งเปนอุปสรรคในการขยายผล เชน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธที่ขับเคลื่อนโดยสำนักนวัตกรรมการศึกษา สพฐ. ไดรับ
การสนับสนุนไมตอเนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการบอยครั้ง
อยางไรก็ตาม วิธีการขยายสาขาของเครือสารสาสนมีขอจำกัดกวากรณีอื่นในดานความทั่วถึง โดยการ
ขยายสาขามีแนวโนมจะเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีภายในเครือของตัวเอง ไมกระจายสูโรงเรียนอื่นที่ไมใชสาขาของตน
อีกทัง้ โรงเรียนเอกชนทีข่ ยายสาขาไดอยางเครือสารสาสนมกั ไมรบั เงินอุดหนุนจากรัฐและเก็บคาธรรรมเนียมการศึกษาสูง
ซึ่งมีเพียงครอบครัวชนชั้นกลางและสูงที่จายได

48

5.2 ขอเสนอเบื้องตน
เพื่อสนับสนุนใหเกิดการขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีอยางเปนระบบและสรางการขยายผลที่ทั่วถึง ไดผล
และยั่งยืน ภาครัฐควรพิจารณาดำเนินการดังตอไปนี้
1. ระบุหาโรงเรียนคุณภาพดีหลากหลายรูปแบบ: สำรวจและประเมินผลงานของโรงเรียนคุณภาพดี
รูปแบบตางๆ และโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ซึง่ แตละรูปแบบมีบทเรียนและแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ที เ่ี หมาะสมกับบริบท
ที่แตกตางกัน เชน บทเรียนของโรงเรียนวัดธารพูดนาจะชวยเพิ่มผลการเรียนสำหรับนักเรียนกลุมยากจนและเรียนชา
สวนแนวปฏิบัติของโรงเรียนทอสีนาจะชวยพัฒนาการเรียนรูแบบทักษะแหงศตวรรษที่ 21 สำหรับกลุมนักเรียน
ที่ครอบครัวมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจดี
ทัง้ นี้ การประเมินผลงานจะพิจารณาความกาวหนาผลการเรียนของนักเรียนเทียบกับโรงเรียนอืน่ ทีค่ ลายกัน
จึงควรมีการปรับปรุงการสอบมาตรฐานของประเทศใหมีความนาเชื่อถือและวัดการประยุกตใชความรูเชนเดียวกับ
การสอบ PISA และจัดการทดสอบทักษะสำคัญอยางการทำงานเปนทีมและการแกปญหาของนักเรียน พรอมทั้งมี
การเก็บขอมูลอืน่ ทีจ่ ำเปนสำหรับการประเมินผลดวย เชน ฐานะครอบครัวนักเรียน งบประมาณและขนาดของโรงเรียน
2. สงเสริมผูน ำการเปลีย่ นแปลงระบบการศึกษาและการขยายผล: ควรพิจารณาสนับสนุนใหผอู ำนวยการ
และครูโรงเรียนคุณภาพดีรับบทบาทผูนำการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา (system leadership) ซึ่งมองการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของทั้งโรงเรียนตนเองและโรงเรียนอื่นในพื้นที่ดวย โดยรวมมือกับองคกรสาธารณะอื่น เชน
สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรใหแกโรงเรียนทอสีและโรงเรียนวัดธารพูดในการถอดบทเรียนตนเองรวมกับ
หนวยงานวิชาการอยางคณะศึกษาศาสตรและสถาบันวิจัย พรอมทั้งหาแนวทางการประยุกตใชบทเรียนดังกลาว
ในโรงเรียนทัว่ ไปทีม่ บี ริบทแตกตางจากโรงเรียนทอสี ทัง้ นี้ คณะศึกษาศาสตรมขี อ ดีกวาหนวยงานอืน่ เนือ่ งจากมีบทบาท
ในการสรางผูอำนวยการและครูรุนใหมเขาสูระบบ ซึ่งจะทำใหการขยายผลมีความตอเนื่องได
นอกจากนี้ ภาครัฐควรปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและนโยบายบางประการใหเอื้อตอการขยายผลมากขึ้น
เชน การปรับงบประมาณอุดหนุนตอหัวนักเรียนเทาเทียมกันมากขึ้นระหวางโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐ
3. สรางกลไกขยายผลที่ทั่วถึง ไดผล และยั่งยืน
3.1 ใชวิธีการทำขอตกลงถายทอดความรูเปนกลไกการขยายผลหลักในชวงเริ่มตน
วิธีการขยายผลที่นาจะเหมาะสมกับบริบทการศึกษาไทยคือการทำขอตกลงใหโรงเรียนคุณภาพดีและภาคี
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญถายทอดแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี เพราะวิธนี ส้ี ามารถขยายผลสูโ รงเรียนไดทว่ั ถึงกวาการขยายสาขาทีม่ แี นวโนม
จะจำกัดการขยายผลเฉพาะภายในเครือของตน ดังจะเห็นจากการเปรียบเทียบโครงการการขยายผลการศึกษาชัน้ เรียน
และการสอนคณิตศาสตรดวยโจทยปลายเปดและการขยายสาขาเครือสารสาสน
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การทำขอตกลงเปดโอกาสใหโรงเรียนคุณภาพดีและผูเ ชีย่ วชาญมีสว นรวมในการขยายผลมากกวาวิธกี ารขับเคลือ่ น
โดยภาครัฐสวนกลางอยางกรณีโครงการโรงเรียนวิถพี ทุ ธ และชวยริเริม่ แนวทางการพัฒนาทีด่ สี ำหรับครูและโรงเรียนสวนใหญ
ทีไ่ มคนุ เคยกับวิธกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูร ว มกัน
นอกจากนี้ ควรสนับสนุนการขยายผลอืน่ เพือ่ เปนกลไกเสริมและรักษาการขยายผลใหตอ เนือ่ งดวย เชน เมือ่ โรงเรียน
และครูสามารถทำงานรวมกันตามวงจรการศึกษาชัน้ เรียนไดดตี ามแนวปฏิบตั ขิ องคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนแลว
โรงเรียนและครูเหลานี้ก็สามารถรับบทบาทเปนผูนำชักชวนโรงเรียนอื่นเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเองได
3.2 ปรับนโยบายใหเอื้อตอการขยายผล
ในการขยายผลดวยวิธกี ารทำขอตกลง ควรตองปรับนโยบายและกฎระเบียบทีจ่ ะทำใหการขยายผลถายทอด
บทเรียนทีต่ รงกับปญหาของโรงเรียนในพืน้ ที่ มีงบประมาณตอเนือ่ งโดยขึน้ อยูก บั ผลลัพธ และมีเสถียรภาพดานการบริหาร
มากกวาทีผ่ า นมาในโครงการการขยายผลนวัตกรรมการศึกษาแบบญีป่ นุ ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
รูปแบบหนึ่งที่ชวยแกปญหาดังกลาวคือการกระจายอำนาจการบริหารสูเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งมีหนาที่ดูแล
สนับสนุนโรงเรียน โดยใหเขตพื้นที่การศึกษาเปนตัวกลางชวยหาและทำขอตกลงกับโรงเรียนคุณภาพดีและองคกร
ทีจ่ ะถายทอดบทเรียนทีต่ รงกับปญหาของโรงเรียนในพืน้ ที่ ในขณะเดียวกัน ควรสรางกลไกความรับผิดชอบในการขยายผล
ของเขตพื้นที่ เชน การใหงบประมาณโดยอิงกับผลลัพธการขยายผล และการเพิ่มการมีสวนรวมของสังคมและชุมชน
ซึ่งเปนเจาของการศึกษาในการบริหารของเขตพื้นที่
นอกจากนี้ ควรตองพิจารณาปรับนโยบายและกฎระเบียบดานตางๆไปพรอมกันดวยสำหรับการขยายผล
นวัตกรรมการศึกษาทีโ่ รงเรียนและครูไทยไมคนุ เคย เชน การจัดหลักสูตรบูรณาการและการสอนคณิตศาสตรดว ยโจทย
ปลายเปด เชน
• การถอดบทเรียนและถายทอดบทเรียน: ปรับตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางใหอิงกับสมรรถนะ
แทนทีเ่ นือ้ หาจำนวนมาก และปรับวิธกี ารใชหลักสูตรแกนกลางใหเอือ้ ตอการบูรณาการระหวางวิชา
และการจัดการเรียนแบบลงมือทำ (active learning) รวมทัง้ อนุมตั ใิ หโรงเรียนสามารถซือ้ หนังสือ
และสื่อการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตรดังกลาว
• การพัฒนาบุคลากร: ใหอิสระแกผูบริหารและครูในการเลือกแนวทางการพัฒนาของแตละคน
และแตละกลุมไดเอง รวมทั้งใหโรงเรียนมีสวนรวมในการคัดเลือกครูมากขึ้น
• การเงิน: จัดสรรงบตรงไปทีโ่ รงเรียนและใหโรงเรียนเลือกใชงบตามแผนการพัฒนาของตนแทนที่
โครงการจะถูกกำหนดจากสวนกลาง ซึ่งจะชวยลดความไมแนนอนของงบประมาณอันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงผูบริหารภายในกระทรวงศึกษาธิการ
• การบริหารจัดการ: มีการติดตามและการประเมินผลลัพธของการขยายผลอยางตอเนื่อง
เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงทั้งจำนวนโรงเรียนที่เขารวมและผลการเรียนที่ดีขึ้น
ของนักเรียน
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ในขณะเดียวกัน ควรมีนโยบายสงเสริมแนวทางการขยายผลอื่นเพิ่มเติมดวย เชน ในการสงเสริมการขยาย
สาขาโรงเรียนเอกชน ตองจัดสรรงบอุดหนุนที่เทาเทียมกันมากขึ้นระหวางโรงเรียนรัฐและเอกชน
3.3 เริ่มตนการขยายผลโดยการจัดตั้งเขตพื้นที่พิเศษเปนพื้นที่การขยายผลนำรอง
ควรพิจารณาจัดตั้งเขตพื้นที่บางแหงเปนเขตพื้นที่พิเศษนำรองการขยายผล ซึ่งเขตพื้นที่พิเศษนี้สามารถ
ทำขอตกลงการขยายผลและปรับเปลี่ยนนโยบายตางๆ เพื่อขยายผลภายในพื้นที่ไดเองตามขอเสนอ 3.1 และ 3.2
โดยหนวยงานภาครัฐสวนกลางตองกำกับติดตามผลงานการขยายผลของเขตพื้นที่นำรองนี้จนกระทั่งเกิดผลลัพธ
การเรียนรูที่ดีตอนักเรียน แลวจึงคอยกระจายอำนาจสูเขตพื้นที่การศึกษาอื่นทั่วประเทศ ทั้งนี้การกระจายอำนาจ
ลักษณะดังกลาวสูเ ขตพืน้ ทีท่ ว่ั ประเทศทันทีอาจกอใหเกิดผลลบทีไ่ มคาดคิดได เพราะในปจจุบนั เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา โรงเรียน
และภาคีการศึกษายังมีประสบการณการขยายผลนอย
ทัง้ นี้ เพือ่ ใหแนวทางการขยายผลใชไดกบั ทัว่ ประเทศ การบริหารเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษควรตองคำนึงถึงปจจัยสำคัญ
อยางนอย 2 ประการ ประการแรก ไมควรมีการเพิม่ งบประมาณจำนวนมากแกเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษ มิเชนนัน้ การใชแนวทางนี้
ทัว่ ประเทศจะเผชิญกับขอจำกัดดานงบประมาณ ประการทีส่ อง การปรับเปลีย่ นกฎและนโยบายในพืน้ ทีพ่ เิ ศษนีค้ วรตอง
พิจารณาความเปนไปไดทางการเมืองและการเปนที่ยอมรับของครู ผูปกครองและสังคมในพื้นที่อื่นดวย
3.4 ประเมินผลลัพธของการขยายผลและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงกลไกการขยายผล
ควรมีการสำรวจ รวบรวมขอมูลและประเมินผลลัพธการขยายผลโรงเรียนกลุม ตางๆ ทีผ่ า นมาและการขยายผล
ของเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ สรุปประสบการณการขยายผลและหาขอเสนอแนะปรับปรุงกลไกการขยายผล เชน คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกนนาจะปรับปรุงการขยายผลใหดีขึ้นไดจากการวิเคราะหสาเหตุที่โรงเรียนบางแหงมีผลการสอบ
แยลงหลังเขาโครงการ หรือคณะศึกษาศาสตรฯ อาจเรียนรูวิธีการบริหารการขยายผลของเครือโรงเรียนสารสาสน
ที่แบงกลุมโรงเรียนตามระดับพัฒนาการและเนนชวยเหลือโรงเรียนที่มีพัฒนาการผลการเรียนของนักเรียนชา
หรือแยลงอยางเขมขน
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ภาคผนวก 1
รายชื่อผูใหสัมภาษณและขอมูล
กรณีศึกษา
โรงเร�ยนวัดธารพูด
โรงเร�ยนทอสี
โครงการโรงเร�ยนว�ถีพุทธ
เคร�อโรงเร�ยนสารสาสน

โครงการการขยายผล
การศึกษาชั�นเร�ยน
“Lesson Study”
และการสอนคณิตศาสตร
ดวยโจทยปลายเปด
“Open Approach”
เคร�อโรงเร�ยน
เตร�ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ช�่อผูใหสัมภาษณ

ตำแหนงและหนวยงาน

วันที่สัมภาษณ

คุณพงษ�ศักดิ์ โพธิ์งาม

ผูอํานวยการโรงเร�ยนวัดธารพูด

25 พฤษภาคม 2560

คุณสุนันท จันทสี

ครูชํานาญการพ�เศษ โรงเร�ยนวัดธารพูด

25 พฤษภาคม 2560

คุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท

6 พฤศจ�กายน 2559

คุณพ�สุทธิ์ ยงคกมล

ผูอํานวยการโรงเร�ยนทอสี
รองผูอํานวยการสํานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา
ประธานอํานวยการ
กลุมโรงเร�ยนในเคร�อสารสาสน
ผูอํานวยการโรงเร�ยนสารสาสนเอกตรา

คุณสุทธิพงศ ยงคกมล

กรรมการที่ปร�กษาบร�หารงาน
กลุมโรงเร�ยนในเคร�อสารสาสน

12 มิถนุ ายน 2560

คุณนันทิภา ยงคกมล

กรรมการที่ปร�กษาบร�หารงาน
กลุมโรงเร�ยนในเคร�อสารสาสน

12 มิถนุ ายน 2560

รศ.ดร. ไมตร� อินทรประสิทธิ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร
มหาว�ทยาลัยขอนแกน

8 มิถนุ ายน 2560

ดร. สมควร สีชมภู

อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร
มหาว�ทยาลัยขอนแกน

16 กรกฎาคม 2560

คุณบรรเจอดพร สูแสนสุข
คุณพ�บูลย ยงคกมล

ผูอํานวยการ
โรงเร�ยนเตร�ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รองผูอํานวยการกลุมบร�หารนโยบาย
และแผน โรงเร�ยนเตร�ยมอุดมศึกษา
พัฒนาการ

คุณวรรณดี นาคสุขปาน
คุณทัศนาพร กันพรหม

6 มิถนุ ายน 2560
4 เมษายน 2560
12 มิถนุ ายน 2560

1 ธันวาคม 2559
7 มิถนุ ายน 2560

คุณอลิสา สิงหเจร�ญ

หัวหนากลุมสาระการเร�ยนรูคณิตศาสตร
โรงเร�ยนเตร�ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ

30 มิถนุ ายน 2560

คุณสายสิร� ศร�ว�ชัย

ครูชํานาญการพ�เศษ
โรงเร�ยนเตร�ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เช�ยงราย

23 มิถนุ ายน 2560

คุณสุภาพร รัตนนอย

ผูอํานวยการโรงเร�ยนนวมินทราช�นูทิศ
เตร�ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ

6 ธันวาคม 2559
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ภาคผนวก 2
รายชือ่ ผูเ ขารวมการประชุม Steering Committee โครงการจัดตัง้ สถาบันวิจยั ระบบการเรียนรู
ครั้งที่ 2/2560
คณะผูวิจัยไดจัดการประชุม Steering Committee โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการเรียนรู ครั้งที่ 2/2560
เรื่อง “การขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีในประเทศไทย: บทสำรวจและขอเสนอแนะเบื้องตน” เพื่อแลกเปลี่ยน
และรวมเสนอความคิดเห็น ในวันจันทรที่ 17 กรกฏาคม 2560 ระหวางเวลา 9.00 -12.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 17 ทานดังนี้
ช�่อ
1.

หนวยงาน

ศ.นพ. ว�จารณ พานิช
คุณปยาภรณ มัณฑะจ�ตร

มูลนิธิสยามกัมมาจล
มูลนิธิสยามกัมมาจล

คุณธันวธิดา วงศประสงค
คุณสมหญิง สายธนู

สํานักงานสงเสร�มสังคมแหงการเร�ยนรูแ ละพัฒนาคุณภาพเยาวชน
มูลนิธิสดศร�-สฤษดิ์วงศ

5.

คุณชลลดา สิทธิฑูรย

มูลนิธิสดศร�-สฤษดิ์วงศ

6.

ดร. เบญจลักษณ นํ้าฟา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพ�้นฐาน (สพฐ.)

7.
8.

ดร. รังสรรค มณีเล็ก
รศ.ประภาภัทร นิยม

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพ�้นฐาน (สพฐ.)
โรงเร�ยนรุงอรุณ

9.
10.

คุณนนทลี พุมปร�ดา
คุณชาติชาย สารบรรณ

เคร�อโรงเร�ยนสารสาสน
เคร�อโรงเร�ยนสารสาสน

11.
12.

คุณทัศนาพร กันพรหม
ดร. บรรเจอดพร สูแสนสุข

โรงเร�ยนเตร�ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

13.

คุณว�ร�ยะ ผลโภค

บร�ษัทปโก (ไทยแลนด) จํากัด มหาชน

14.
15.

ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ

บร�ษัทปโก (ไทยแลนด) จํากัด มหาชน

ดร. อุดม หงสชาติกุล

-

16.

ทพ. กฤษดา เร�องอาร�ยรัชต
คุณตะวัน เทวอักษร

บร�ษัท อักษร เอ็ดดูเคชั�น จํากัด (มหาชน)

2.
3.
4.

17.
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เอกสารอางอิงภาษาไทย
เครือโรงเรียนสารสาสน. 2559. วันนี้ที่สารสาสน วารสารโรงเรียนในเครือสารสาสน. ปที่ 14 ฉบับที่ 23
ประจำปการศึกษา 2559.
ปกปอง จันวิทย และ สุนทร ตันมันทอง. 2555. “โรงเรียนทางเลือกกับทางเลือกในการศึกษาของประชาชน.”
สัมมนาวิชาการประจ าป 2554 “ยกเครื่องการศึกษาไทย: สูการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง”
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