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หัวข้อ:  ผู้บริหารกับยุทธศาสตร์การบริหารงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

โดย คุณสมพงษ์ อัศตรกุล 

(ในงานบรรยาย ท่ีจดัขึน้ท่ีโรงแรมเดอะ รอยลั ริเวอร์ เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561) 

ปัญหาคณุภาพการศกึษาของประเทศไทยเป็นปัญหาท่ีทกุรัฐบาลให้ความส าคญั มีการตัง้คณะท างาน

ในการพยายามปฏิรูปการศกึษาแตผ่ลท่ีได้กลบัยงัไมส่ามารถท าให้คณุภาพการศกึษาของประเทศดีขึน้ได้ 

บทความนีเ้ขียนขึน้โดยเป็นมมุมองทศันะและแนวความคิดท่ีได้จากการบริหารและวางแนวนโยบายท่ีชว่ยพลิก

สถานการณ์จากโรงเรียนท่ีรอวนัปิดกิจการมาเป็นโรงเรียนท่ีมีจ านวนผู้ปกครองท่ีให้ความสนใจเข้าเรียน

มากกวา่ท่ีนัง่ท่ีสามารถรับได้ ผมมกัจะบอกกบัคนตา่งรุ่นวา่เป็นคนท่ีทนัยคุ 2 ระบบการศกึษา เพราะผมเป็น

นกัเรียนในหลกัสตูรก่อนท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงหลกัสตูรครัง้ใหญ่ในปีพ.ศ. 2521 ท่ีมีการน าเนือ้หาสว่นใหญ่

ของวิชาเรขาคณิต, เลขคณิต, ตรีโกณมิต ิและพีชคณิตออกและน าเอาเนือ้หาของระดบัชัน้อดุมศกึษาบางสว่น

ลงมาสอนในระดบัชัน้มธัยมศกึษา แม้นจนทกุวนันีผ้มเองก็ยงัไมส่ามารถหาเหตผุลท่ีมาอธิบายการ

เปล่ียนแปลงหลกัสตูรในครัง้นัน้ แตใ่นมมุมองของผมแล้วการเปล่ียนแปลงในครัง้นัน้คือต้นเหตขุองปัญหา

คณุภาพการศกึษาในปัจจบุนั หลายท่านท่ีไม่ได้เรียนในหลกัสตูรดงักลา่วอาจจะสงสยัวา่อะไรคือเหตผุลท่ีท าให้

ผมมีมมุมองเชน่นัน้ ผมขออธิบายเพิ่มเตมิดงันี ้                                       

 ประการท่ีหนึง่การเรียนอยา่งเข้าใจต้องเกิดจากกระบวนการคิดด้วยตนเองซึง่ต้องอาศยัเวลา และไม่

ควรมีกรอบเวลามาจ ากดัเพราะผู้ เรียนแตล่ะคนมีพืน้ฐานท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้หลกัสตูรปัจจบุนัท่ีมีเนือ้หาสาระ

จ านวนมากจงึไมเ่อือ้อ านวยให้นกัเรียนพฒันาทกัษะการคดิ ตา่งกบัหลกัสตูรในสมยัท่ีผมเรียนท่ีมีเนือ้หาน้อย

เร่ือง นกัเรียนมีเวลาเรียนท าความเข้าใจในแตล่ะเร่ืองมากกวา่ ในความจริงแล้วพืน้ฐานของวิชาคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ในชว่งทศวรรษแทบจะไมแ่ตกตา่งกนั การจดัเวลาให้เหมาะสมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่าง

แท้จริงเป็นประเดน็ท่ีควรหยิบยกขึน้มาพิจารณาอยา่งจริงจงั                                        

ประการท่ีสอง ผมมองว่าวิชาเรขาคณิตเป็นวิชาท่ีปลกูฝังพืน้ฐานของความมีเหตผุล ในการพิสจูน์สตูรจะ

สามารถอ้างอิงได้จาก 3 หลกัเทา่นัน้ ได้แก่ ทฤษฎีบท, สจัพจน์ และข้อตกลง   วิชานีเ้รียนตัง้แตร่ะดบัชัน้ม.ศ.1 

(เทียบเทา่ม.2 ในปัจจบุนั) จนถึงระดบัชัน้ ม.ศ.5 (เทียบเทา่ม. 6 ในปัจจบุนั) เป็นการหลอ่หลอมตวัตนให้เป็นผู้

มีหลกัเหตแุละผลซึง่เป็นคณุลกัษณะพืน้ฐานท่ีพงึมีในสงัคมศวิิไลซ์ 

ในทศันะของผมแล้วปัญหาการศกึษาระดบัชาตแิบง่เป็น 3 ประเดน็ส าคญั ซึง่ผมให้น า้หนกัของปัญหา

แตกตา่งกนัดงันี ้
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1. ปัญหาหลกัสตูร  (60-70%) 

2. ปัญหาบคุลกรทางการศกึษา (10-20%) 

3. ปัญหาการประเมินวดัผล (10-20%) 

1. ปัญหาหลกัสตูร 

ปัญหาหลกัสตูรดงัท่ีกลา่วมา หากเปา้หมายคือการสร้างเดก็ให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ก็จ าเป็นต้อง

ทบทวนปริมาณเนือ้หาวิชาให้เหมาะสมกบัเวลา จดัล าดบัความส าคญัของความรู้หรือทกัษะท่ีจ าเป็นต้องรู้ก่อน 

และสิ่งท่ีสามารถเรียนรู้ได้ในภายหลงั  

หลกัสตูรในยคุของผม วิชาคณิตศาสตร์จะเรียนกนัเพียง 4 แขนง ได้แก่ พีชคณิต, เรขาคณิต, 

ตรีโกณมิต ิและเลขคณิต เรียนอยูท่ัง้หมด 5 ปี ท าให้มีเวลาศกึษาท าความเข้าใจแตล่ะเร่ืองมากกว่าท่ีเป็นอยูใ่น

ปัจจบุนั เม่ือพืน้ฐานดีในการเรียนตอ่ในระดบัสงูจะสามารถเข้าใจเนือ้หาได้ดียิ่งขึน้ ผมไมเ่ห็นความจ าเป็นท่ีจะ

น าวิชาของระดบัอดุมศกึษาในสมยัผมลงมาสอนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาในปัจจบุนั ผมมองวา่การเรียนรู้อยา่ง

ลกึซึง้ดีกวา่รู้ทกุเร่ืองแตไ่มส่ามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัหรือน าไปสร้างสรรค์นวตกรรมใหม่ๆ ได้  ทัง้นีท้กัษะ

การคิดวิเคราะห์สามารถพฒันาขึน้มาได้บนพืน้ฐานของความเป็นคนชา่งคิดชา่งสงสยั วิชาเรขาคณิตเป็นวิชาท่ี

ฝึกให้เกิดความสงสยัใคร่รู้ ตวัอยา่งเชน่การท่ีจะบอกวา่ A = B ได้จะต้องมีการอ้างอิงและการอ้างอิงในวิชา

เรขาคณิตมาได้จาก 3 หลกัคือ สจัพจน์, ทฤษฎีบท และข้อตกลงเท่านัน้ โดยนกัเรียนจะต้องน า 3 หลกัไปใช้ใน

การพิสจูน์และอธิบาย หากท าเป็นประจ าและสม ่าเสมอจะเป็นการปลกูฝังนิสยัความเป็นคนช่างสงสยัใคร่รู้ซึง่

เป็นลกัษณะนิสยัท่ีจะน าไปสู่การพฒันาทกัษะการคดิวิเคราห์ ไอน์สไตน์เคยกลา่ววา่ “ผมไมไ่ด้มีสามารถพิเศษ

อะไรมากมายหรอก ผมมีแคค่วามสงสยัใคร่รู้มากกวา่คนอ่ืนๆเพียงเทา่นัน้เอง”  

จะเห็นวา่การวางหลกัสตูรให้ถกูต้องจะเป็นการชว่ยพฒันาและสร้างลกัษณะนิสยัท่ีตรงตามความ

ต้องการของตลาดงานในศตวรรษท่ี 21 

ผมจงึอยากให้ผู้ เก่ียวข้องทบทวนการวางหลกัสตูรอยา่งเร่งดว่นและจริงจงั ในการแก้ไขหลกัสตูรใช้

เวลาสัน้และไมต้่องอาศยังบประมาณจ านวนมาก ถ้าท าได้ส าเร็จก็จะสามารถสร้างเด็กท่ีมีทกัษะการคิด

วิเคราะห์อยา่งท่ีต้องการได้ 

ในการปฏิรูปจะส าเร็จได้ต้องสร้างความเข้าใจและเห็นตรงกนัของคนในสงัคม ผลสมัฤทธ์ิของนโยบาย

การศกึษาอาจจะไมเ่ห็นผลในระยะเวลาอนัสัน้และอาจจะไมส่ามารถเห็นได้ในชว่งรัฐบาลหนึง่ๆ  ดงันัน้เม่ือคน
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สว่นใหญ่เห็นพ้องแล้วไมว่า่รัฐบาลจะเปล่ียน ในการเดนิหน้านโยบายต้องด าเนินตอ่และท าอยา่งตอ่เน่ืองจงึจะ

เห็นผลท่ีเป็นรูปธรรม    

ประการท่ี 2 ปัญหาเร่ืองบคุลากรทางการศกึษาซึง่เป็นผลผลิตของหลกัสตูรใหม ่

ผมมองวา่ทกุคนมีศกัยภาพหากมีความตัง้ใจแตท่กุวนันีผ้ลการสอบของเดก็นกัเรียนกลบัไมก่ระเตือ้งขึน้ จาก

ข้อมลู TDRI Factsheet 14: คา่(แรง)ของครู อยู่ท่ีผลของใคร? 
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จะเห็นวา่ผลการเรียนของนกัเรียนไมมี่ผลตอ่การขึน้เงินเดือนของครู เม่ือไมมี่ผลในการตัง้เปา้หมายและความ

ทุม่เทอยา่งจริงจงัเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายจงึเป็นปัจจยัรอง และการพิจารณาในด้านอ่ืนๆ อาทิ ทักษะการสอนซึง่

นา่ประหลาดใจว่าดชันีวดัความส าเร็จมิใชม่าจากผลการเรียนของนกัเรียนหรอกหรือ และในด้านจริยธรรมและ

ผลการปฏิบตังิานอ่ืนๆทีมีมากถึง 70% ผมมองวา่เป็นชอ่งโหวใ่ห้เกิดการเอือ้อปุถมัภ์ท่ีไมเ่ป็นธรรม 

 ปัญหาคณุภาพของบคุลากรการศกึษา การจะกล่าวโทษไปท่ีตวับคุลากรคงไมถ่กูต้องนกัเน่ืองจาก      

บคุลกรเหลา่นีคื้อผลผลิตจากหลกัสตูรท่ีเป็นปัญหา ดงันัน้ถ้าไมแ่ก้ไขหลกัสตูรวงจรปัญหาก็จะด าเนินตอ่ไป

เร่ือยๆอยา่งไมมี่วนัสิน้สดุ  

ประการท่ี 3 การประเมินวดัผล 

แนน่อนวา่เราไมส่ามารถเห็นภาพตวัเองได้หากไมมี่กระจกสะท้อนเพ่ือดตูวัเรา การมีผู้ตรวจสอบเพ่ือ

ชว่ยประเมินและแนะน าให้เกิดการพฒันาจงึเป็นการสะท้อนให้เรามองเห็นสิ่งท่ีดีและสิ่งท่ีควรปรับปรุง แตจ่าก

ข้อมลูของ TDRI: การศกึษาไทย….ไร้ความรับผิดชอบ  

 

จะเห็นวา่สดัส่วนโรงเรียนผา่นเกณฑ์ไมส่อดคล้องกบัผลคะแนนโอเนตของนกัเรียน  ในการวดัประเมินผลยงั

รวมไปถึงมาตรฐานข้อสอบระดบัชาตท่ีิต้องมีความนา่เช่ือถือและข้อสอบเองต้องมุง่เน้นให้สอดรับกบั

แนวนโยบายท่ีต้องการเพิ่มทกัษะกระบวนการคิด   PISA (Programme for International Student 

Assessment) เป็นตวัอยา่งการทดสอบท่ีเน้นน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัและเป็นการวาง

คณุลกัษณะพืน้ฐานท่ีส าคญัส าหรับรองรับตลาดแรงงานแหง่ศตวรรษท่ี 21   ในมมุมองของผมแล้วถ้าต้องการ

แก้ปัญหาให้เห็นผลในระยะสัน้ก็สามารถท าได้โดยใช้ข้อสอบเป็นตวัน า กลา่วคือเปล่ียนแปลงข้อสอบน าไปก่อน
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แล้วโรงเรียนตา่งๆจะคอ่ยๆปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกนั  ทัง้นีท้ัง้นัน้ควรเพิ่มความส าคญัของการสอบ

มาตรฐานระดบัชาตใิห้มีผลตอ่การเรียนตอ่ในระดบัชัน้ถดัๆไปเพ่ือให้นกัเรียนและผู้ปกครองเกิดความต่ืนตวั

และให้ความส าคญักบัการสอบระดบัชาต ิ 

ผมเช่ือวา่ทกุคนทราบและพยายามท่ีจะแก้ปัญหาความล้มเหลวทางการศกึษาดงัจะเห็นได้จากงบประมาณของ

กระทรวงศกึษาธิการท่ีเพิ่มขึน้ จนปัจจบุนัสดัส่วนงบประมาณด้านการศกึษาตอ่GDP อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 4 

โดยแตล่ะปีงบประมาณรวมของไทยลงไปท่ีด้านการศกึษาอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งสงูกวา่หลายประเทศใน

ภมูิภาคนี ้และงบประมาณด้านการศกึษาตอ่ GDP ใกล้เคียงกบัประเทศญ่ีปุ่ นและสิงคโปร์  แสดงให้เห็นวา่

ไมใ่ชปั่ญหาท่ีตวัเงินแตเ่ป็นปัญหาจากอยา่งอ่ืน  รัฐควรจะให้ความส าคญักบัการแก้ปัญหานัน่คือหลกัสตูร และ

หาวิธีการท่ีถกูต้องท่ีจะเดนิไปสูเ่ปา้หมาย 

 

ยุทธศาสตร์ความอยู่รอดของโรงเรียนเอกชน 

 ในหลกัการของการตลาดแล้วโรงเรียนคงทราบกนัดีอยูแ่ล้ววา่สินค้าหรือบริการท่ีมีอยู่คืออะไร  ผู้ ซือ้

บริการคือผู้ปกครองนัน้มีความต้องการใด ความต้องการท่ีสามารถวดัผลได้ชดัเจนคือการท่ีบตุรหลานสามารถ

สอบเข้าเรียนตอ่ยงัโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัท่ีหวงัได้ หากโรงเรียนสามารถตอบโจทย์ความต้องการนีไ้ด้แล้ว ผู้

ซือ้บริการย่อมเกิดความเช่ือมัน่และยงัเป็นประชาสมัพนัธ์โฆษณาให้โรงเรียนอีกชอ่งทางหนึง่ ผมเองในฐานะ

ผู้บริหารโรงเรียนจะมาร่วมแบง่ปันประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีศกึษาท่ีหวงัวา่จะเกิดประโยชน์กบั

โรงเรียนอ่ืนๆ    ท้าวความถึงจดุเร่ิมต้น คณะเพ่ือนและผมอยูใ่นแวดวงธุรกิจ และท างานด้านการเมืองระยะหนึง่

ทกุคนไมไ่ด้มีพืน้ภมูิหลงัด้านการศกึษา  ในขณะนัน้หนึง่ในคณะเพ่ือนมีความสนใจงานด้านการศกึษาก็ได้

ชกัชวนเพ่ือนๆให้มาลงทนุซือ้กิจการโรงเรียน ในช่วงท่ีโรงเรียนประสบปัญหานกัเรียนจ านวนลดลงเร่ือยๆ ทาง

กลุม่จงึสง่ผมเข้ามาชว่ยบริหาร ผมและผู้บริหารอีกทา่นได้ร่วมกนัวางเปา้หมายเพ่ือตอบโจทย์ตลาดการศกึษา

ในละแวกนัน้ คือการตัง้เปา้ให้นกัเรียนสามารถสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการในสดัสว่นท่ี

เพิ่มขึน้ เม่ือวางเปา้หมายแล้วผมก็มาพิจารณาตอ่ว่าเราจะชวูิชาใดท่ีจะฉีกตวัเราเองให้โดดเดน่ขึน้มาได้ จาก

ข้อมลูและความเห็นของผมก็พบวา่ควรจะมุง่พฒันาวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเหตผุล 2 ประการคือ หนึง่เป็นวิชาท่ี

นกัเรียนไทยท าคะแนนได้ในระดบัต ่าซึง่ถ้าท าได้ดีก็จะท าให้โรงเรียนเร่ิมมีจดุเดน่ท่ีแตกตา่งจากท่ีอ่ืน ข้อท่ีสอง

คณะเพ่ือนและผมมีพืน้หลงัทางด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ วิชาแข็งคือวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยเหตผุลสอง

ประการจงึเช่ือวา่จะท าส าเร็จได้ไมย่าก  ผมได้ลงมือสอนด้วยตนเองถึง 3 ปีโดยใช้วิธีการสอนแบบท่ีคณุครูทกุ

ทา่นท ากนัปรากฎวา่ผลก็ดีขึน้บ้าง คือเดก็สอบได้ท่ี1-3 ของการสอบเข้าแขง่ขนัม.1 ไมว่า่จะเป็นโรงเรียนเตรียม
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อดุมศกึษาพฒันาการและโรงเรียนบดินทรเดชา แตภ่าพรวมยงัไมดี่ขึน้เทา่ท่ีควร เดก็ส่วนใหญ่ยงัท าได้ไมดี่ ผม

จงึกลบัมาทบทวนวิธีการวา่มีความผิดพลาดตรงไหน ข้อดีของการลงมือปฏิบตัเิองท าให้ผมเห็นและเข้าใจ

ปัญหาได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ผมพบวา่เดก็แตล่ะคนมีความรู้ตดิตวัมาไมเ่ทา่กนั ระยะเวลาในการท าความเข้าใจใน

เนือ้หาเดียวกนัก็แตกตา่งกนั ท าให้ผมเปล่ียนแปลงวิธีการท่ีให้ผู้ เรียนได้เรียนตามศกัยภาพของตนเอง 

Individualized teaching method และผมพยายามไมส่ร้างข้อจ ากดัเวลาคือปลอ่ยให้เดก็ๆเป็นอิสระและไม่

สร้างภาวะกดดนัอนัเป็นการปิดกัน้กระบวนการเรียนรู้  วิธีการผมมีความแปลกและแตกตา่งท าให้ได้รับเสียง

ตอ่ต้านทัง้ภายนอกและภายในแตผ่มมีความเช่ือมัน่ในวิธีการดงักล่าวผมจงึเดนิหน้าตอ่ สิ่งท่ีผมต้องการจะส่ือ

กบัผู้อ่านคือเม่ือเราเช่ือมัน่ในแนวทางและมุง่มัน่ตัง้ใจท่ีจะพฒันาให้ดีแล้วไม่ควรไขวเ่ขว้เพราะทกุอยา่งคือการ

เรียนรู้ ผมใช้ผลลพัธ์ (Outcome)ท่ีได้เป็นตวัติดสิน ถ้าไมมี่ผลมนัคงเป็นการยากท่ีจะสรุปวา่แนวคิดนีใ้ช้ได้หรือ

ไมไ่ด้ จากการเปล่ียนแปลงและทดลองท าในวิชาเดียวคือวิชาคณิตศาสตร์สง่ผลให้ระดบัคณุภาพการศกึษาของ

โรงเรียนดีขึน้อยา่งมีนยัส าคญั  

 ในสว่นรายละเอียดวิธีการถ้ามีผู้สนใจ ในบทความครัง้ถดัไปผมจะลงรายละเอียดเพิ่มเตมิเพ่ือให้ผู้อา่น

ได้เข้าใจมากขึน้  

เม่ือพดูถึงความอยูร่อดของโรงเรียนเอกชน สิ่งท่ีโรงเรียนต้องท าคือต้องสามารถสร้างคณุภาพทางวิชา

ให้สงูกวา่อยา่งเห็นชดัเจนกบัโรงเรียนในละแวกเดียวกนัโดยเฉพาะโรงเรียนรัฐ และควรจะมุง่เน้นแก้ปัญหาการ

ดงึตวับคุลกรจากภาครัฐด้วยการลดความเหล่ือมล า้ของรายได้และสวสัดกิาร เพราะการเปล่ียนแปลงครูผู้สอน

จะท าให้ขาดความตอ่เน่ืองในการด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้  ปัญหานีเ้ป็นปัญหาใหญ่ท่ีโรงเรียนเอกชนต้อง

จบัมือร่วมกนัในการน าเข้าหารือกบักระทรวงศกึษาธิการเพ่ือให้ได้ทางออกท่ีเหมาะสม  
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แหลง่ข้อมลูอ้างอิงจาก โครงการจดัตัง้สถาบนัวิจยัระบบการเรียนรู้ ทีดีอาร์ไอ: การขยายผลโรงเรียน

คณุภาพดีสูร่ะบบการศกึษาท่ีดีกว่า 

 

  

 

 

 

 

 

โรงเรียนเอกชนนบัเป็นก าลงัส าคญัในการสร้างคนท่ีมีคณุภาพ รัฐควรมีความชดัเจนและแสดงความ

จริงใจท่ีจะสนบัสนนุให้เอกชนสามารถท างานได้ การรักษาคณุภาพทางการศกึษาของโรงเรียนเอกชนด้วยกล

ไกลทางการตลาดเองก็จะเป็นตวัคดักรองคณุภาพโรงเรียนเอกชน หากโรงเรียนเอกชนใดไมส่ามารถรักษา

คณุภาพทางการศกึษาจ านวนผู้สนใจให้บตุรหลานเข้าเรียนยอ่มลดน้อยลงและไมส่ามารถอยูไ่ด้ในท่ีสดุ แต่

ปัญหาความเหล่ือมล า้ของสวสัดกิารกลบัเป็นปัจจยัท่ีท าให้การพฒันาคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนเอกชน

ครูลาออก

ฝึกครู
ใหม่

เร่ิม
ท างานได้

แยง่ครู

แยง่เดก็
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ท าได้ไมเ่ตม็ท่ีเพราะคณุครูท่ีพอจะเร่ิมท างานได้กลบัลาออกไปสอบบรรจ ุ  ปัญหานีรั้ฐควรจะใสใ่จและให้ความ

ชว่ยเหลือเว้นเสียแตรั่ฐเองมีแผนท่ีจะให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนของรัฐทัง้หมด  ผมมองว่าการขยายจ านวน

โรงเรียนเอกชนท่ีมีคณุภาพกลบัจะเป็นการชว่ยลดคา่ใช้จ่ายของรัฐ “ได้คณุภาพ ประหยดังบประมาณ” จงึควร

สนบัสนนุโรงเรียนเอกชนคณุภาพดีให้มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ 

ผมมีความเช่ือมัน่วา่โรงเรียนเอกชนสามารถพฒันาคณุภาพการศกึษาท่ีดีขึน้ได้หากมีการวางเปา้หมาย

ท่ีถกู แนวทางวิธีการท่ีแตกตา่งไปจากกรอบวิธีการเดมิ ถ้าท าอยา่งถกูวิธีก็จะได้งานท่ีมีคณุภาพ และเห็น

ผลส าเร็จได้ในเวลาอนัสัน้   

 

 

 

 


