
ประเทศไทย:  
ความท้าทายและทางเลือกในปี 2554 และอนาคต 

 

การศึกษา 
มุ่ งสู่ภาคการศึกษาท่ีเอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  

 
 

การเติบโตทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนื่องของประเทศไทยมีผลมาจากการเพิม่ขึ้นของประสิทธิภาพการผลติ ซ่ึงมาจากความสามารถและทักษะของแรงงาน การขาด
แรงงานที่มีทักษะเป็นข้อจ ากัดส าคญัต่อการขยายตัวของประสิทธิภาพการผลิต  ความส าเร็จในการขยายโอกาสเข้าถงึทางการศึกษาของประเทศไทยจะไม่ก่อให้เกดิ
ประโยชน์แต่อย่างใด หากปริมาณนักเรียนที่มีทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) ซ่ึงจ าเป็นต่อตลาดแรงงานยคุใหม่ยงัมีจ านวนน้อยมาก ทั้งนี้ ภาคการศึกษาที่
เข้มแข็งมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการผลติแรงงานที่มีทักษะเหล่านี้ ส่ิงส าคญัในกระบวนการพฒันาไปสู่ระบบการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 คอืการลดความไม่เท่า
เทียมกนัทางด้านคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในส่วนต่างๆ ของประเทศลง รวมทั้งยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ในพืน้ที่ต่างๆ ทั่วประเทศให้สูง
เทียบเท่ากรุงเทพฯ โดยสามารถท าได้ด้วยมาตรการ (1) เพิม่การตอบสนองของภาคการศึกษาต่อความต้องการของท้องถิน่ส าหรับการศึกษาที่มีคณุภาพ                
(2) ปรับปรุงคณุภาพและการผลติบุคลากรครู ผ่านการคดัเลอืก การพฒันาวิชาชีพ และการให้ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน และ (3) ปฏิรูปเชิงสถาบันด้วยการ 
บูรณาการหน้าที่ด้านงบประมาณ การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการบริหารจัดการและการเงินของหน่วยงานต่าง ๆ ในภาคการศึกษาเข้าด้วยกนั 
 

การศึกษาและการเติบโตของไทย  

การเติบโตของไทยตลอดระยะเวลา 25 ปีท่ีผ่านมามีการขยายตวัของเงินลงทุนและ
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกั ประสิทธิภาพการผลิตท่ี
เพิ่มข้ึนอยู่ในระดับค่อนข้างต ่า โดยประสิทธิภาพการผลิตรวม (Total Factor 
Productivity) มีสดัส่วนเพียง 1 ใน 6 ของอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีระหว่างปี 2528 
– 2548 และต ่ากว่า 1 ใน 10 ของการเติบโตดังกล่าวเป็นผลมาจากการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ขอ้ไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนแรงงานท่ีลดต ่าลงและค่าเงินบาทท่ีค่อยๆ 
ปรับตวัแขง็ค่าข้ึน จะส่งผลใหก้ารเติบโตในอนาคตข้ึนอยู่กบัประสิทธิภาพการผลิต
ของแรงงานเป็นหลกั  
 
บรรดาผูป้ระกอบการมองวา่ การขาดแคลนแรงงานท่ีมีทกัษะเป็นขอ้จ ากดัส าคญัต่อ
การขยายตวัของประเทศไทย รายงานความสะดวกในการประกอบธุรกิจประจ าปี 
2554 (2011 Doing Business) ไดจ้ดัอนัดบัเร่ืองความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ โดย
ใหป้ระเทศไทยอยูใ่นล าดบัท่ี 19 จากทั้งหมด 183 ประเทศ การส ารวจประสิทธิภาพ
การผลิตและบรรยากาศการลงทุนประจ าปี 2550 (The 2007 Productivity and 

Investment Climate Survey: PICS) ช้ีให้เห็นว่าเกณฑช้ี์วดัหลายดา้นของประเทศ
ไทยอยู่ในล าดบัท่ีดี อาทิเช่น โครงสร้างสาธารณูปโภค กฎระเบียบ และปัจจยัดา้น
บรรยากาศการลงทุนอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม การท่ีประเทศต่าง ๆ เติบโตรวดเร็วข้ึนท า
ใหข้อ้ไดเ้ปรียบเร่ืองตน้ทุนแรงงานของไทยท่ีมีอยู่ดั้งเดิมลดลงเร่ือย ๆ อีกทั้งปัญหา
การขาดแคลนแรงงานท่ีมีทกัษะยงัเป็นอุปสรรคท่ีส าคญัท่ีสุดต่อการด าเนินธุรกิจใป
ระเทศไทย  จากการส ารวจเม่ือปี 2550 องคก์รธุรกิจเห็นว่าประเด็นเร่ืองทกัษะและ
การศึกษาของแรงงานเป็นอุปสรรคส าคญัเป็นอนัดบั 4 ต่อการด าเนินธุรกิจในไทย  
โดยราวร้อยละ 40 ขององค์กรธุรกิจระบุว่าการขาดแคลนแรงงานท่ีมีทกัษะเป็น
ขอ้จ ากดัส าคญัท่ีสุด 1 ใน 3 อนัดบัแรกของการด าเนินธุรกิจ ตวัเลขดงักล่าวสูงกว่า
ในประเทศอ่ืน ๆ ท่ีน ามาเปรียบเทียบ อาทิ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย 
และฟิลิปปินส์ ทั้งน้ี องค์กรธุรกิจเกือบทุกรายท่ีร่วมการส ารวจในไทยระบุว่าการ
ขาดทกัษะด้านภาษาองักฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุด 
ตามมาด้วยปัญหาเร่ืองความด้อยในทกัษะด้านเทคนิคและตัวเลข  รวมทั้งทักษะ
ทัว่ไป อาทิ ความคิดสร้างสรรค ์การแกปั้ญหา ความเป็นผูน้ า และการส่ือสาร 
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ประเทศไทย: ความท้าทายและทางเลอืกในปี 2554 และอนาคต กนัยายน 2554 
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รัฐบาลไทยตระหนกัดีถึงความส าคญัของการพฒันาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ระดบัประเทศวา่เป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาประเทศในอนาคต จึงไดเ้ร่ิมพฒันา
ระบบการศึกษาของประเทศมาตั้งแต่ปี 2542 ด้วยการจัดท าแผนปฏิรูปการศึกษา
แห่งชาติข้ึนอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนัซ่ึงอยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนใน
ทศวรรษท่ี 2 เป้าหมายของโครงการปฏิรูปเหล่าน้ีเป็นไปเพื่อพฒันาระบบการศึกษา
ให้มีความทันสมัย สามารถผลิตแรงงานท่ีมีส่วนพฒันาตลาดแรงงานและสร้าง
รายได้ท่ีดียิ่งข้ึน แผนการปฏิรูปของรัฐบาลมีหลกัท่ีส าคญั 4 ประการ คือ (1) ให้
ความส าคญักบัคุณภาพการศึกษาเพิ่มข้ึน (2) ยกระดบัศกัยภาพของบุคลากรครู (3) 
พฒันาโรงเรียนและศูนยก์ารเรียนรู้ให้ทนัสมยั และ (4) ปรับปรุงการบริหารจดัการ
ดา้นการศึกษา โดยมาตรการในระยะสั้นครอบคลุมการให้ความส าคญัมากข้ึนกบั
การศึกษาสายอาชีพ (อาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา) ตลอดจนการศึกษาภาษาองักฤษ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์  ทั้งน้ี ผลสมัฤทธ์ิท่ีสูงข้ึนดา้นคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะช่วย
ผลกัดนัใหก้ารอุดมศึกษาสายเทคนิคมีความแข็งแกร่งยิ่งข้ึน ก่อให้เกิดการวิจยัและ
นวตักรรม ตลอดจนช่วยพฒันาความสามารถของแรงงานไทยในอนาคตเพื่อเปิดรับ 
และน าความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีมาสู่ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศอย่าง
ทั่วถึง  นอกจากน้ี รัฐบาลยงัได้เข้ามามีบท บาทในการแก้ปัญหาการขาดสาร
ไอโอดีนมากข้ึน ตามแนวทางท่ีระบุไวใ้นแผน พฒันาประเทศไทยอีกดว้ย 
 

กรอบขั้นตอนในการปรับปรุงการพัฒนาทักษะ  

ธนาคารโลกได้แบ่งกรอบขั้นตอนสู่การจ้างงานและประสิทธิภาพการผลิต (Steps 
towards Employment and Productivity: StEP) ออกเป็น 5 ขั้นตอน (ดูรูปท่ี 1) เร่ิม
ตั้งแต่ปฐมวยั ไปจนถึงการเขา้สู่ตลาดแรงงาน และการหางาน  
 
รายงานของธนาคารโลกเม่ือเร็วๆ น้ีพบส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการดังกล่าว ทั้งน้ี ปัญหาท่ีส าคญัเฉพาะของไทยในการวางรากฐานการ
พฒันาทกัษะ คือ การขาดสารไอโอดีนซ่ึงส่งผลให้ความสามารถทางสติปัญญาของ
เด็กลดลง ทั้ งยงัส่งผลในทางลบต่อการเรียนรู้และประสิทธิภาพการผลิตในช่วง
ต่อไปของชีวิต การท าใหเ้ด็กในวยัเรียนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพยงัคง
เป็นปัญหาทา้ทาย เพราะการทดสอบต่างๆ ช้ีใหเ้ห็นว่าความสามารถของนกัเรียนยงั
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า การศึกษาขั้นพื้นฐานและพฒันาการของเด็กในระยะแรกซ่ึง
โดยทัว่ไปมีคุณภาพต ่าและขาดความเท่าเทียมกนั ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลทาง
โครงสร้างของการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary) และ
ระดับอุดมศึกษา (Post Secondary) อาทิ การมีจ านวนนักเรียนท่ีเขา้ศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในระดบัต ่า และความไม่เสมอภาคในการเขา้เรียน
ระดบัอุดมศึกษา นอกจากน้ี แมจ้ะสามารถท าให้การเคล่ือนยา้ยแรงงาน และการหา
งานแขง็แกร่งข้ึนได ้ดว้ยการประกนัคุณภาพผา่นระบบการรับรองท่ีมีประสิทธิภาพ
ข้ึน และแมจ้ะสามารถกระตุน้ความเป็นผูป้ระกอบการและนวตักรรมได้ด้วยการ
ประสานการเช่ือมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม และศูนยฝึ์กอบรมให้ดียิ่งข้ึน แต่
ความส าเร็จของการปฏิรูปดังกล่าวก็ข้ึนอยู่กบัศกัยภาพของภาคการศึกษาในการ
ปลูกฝังทกัษะท่ีเหมาะสมกบังาน และทกัษะทางปัญญาท่ีจ าเป็น 
 

รูปที ่1: ขั้นตอนสู่การจ้างงานและการเพิม่ผลผลติ 

 
กรอบขั้นตอนสู่การจา้งงานและการเพ่ิมผลผลิตของธนาคารโลก ช่วยให้ผูก้  าหนดนโยบายสามารถ
ระบุส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการสร้างทกัษะท่ีจ าเป็นผา่นการเรียนรู้ตั้งแต่ยงัเป็นทารกในครรภไ์ป
จนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ความพยายามยกระดับคุณภาพ  

แมภ้าคการศึกษาของไทยจะประสบความส าเร็จอย่างมาก ในการส่งเสริมให้เด็ก
เรียนต่อจนถึงระดบัมธัยมศึกษา แต่มีนกัเรียนจ านวนนอ้ยมากท่ีมีทกัษะและความรู้
ซ่ึงจ าเป็นต่อการแกไ้ขปัญหาในชีวิตจริง  
 
รูปที ่2: จ านวนเยาวชนอายุ 15 ปีของไทย ซ่ึงมทีกัษะและความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการ

แก้ไขปัญหาในชีวติจริง จากการประเมนิความสามารถด้านการอ่านใน
โครงการประเมนินักเรียนระดบันานาชาต ิ

 
 
 
ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมโครงการวดัประสิทธิภาพการเรียนรู้ในระดบันานาชาติหลาย
โครงการ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากโครงการประเมินนกัเรียนระดบันานาชาติ (Programme for 
International Student Assessment: PISA) ขององค์การเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and 
Development: OECD) พบวา่แมร้้อยละ 80 ของเยาวชนอายุ 15 ปีในไทยจะศึกษาอยู่
ในโรงเรียน แต่ในจ านวนน้ีมีเพียงร้อยละ 46 ท่ีสามารถหาขอ้มูลซ่ึงอาจตอ้งตีความ
หรือวิเคราะห์จากเน้ือหาได ้สะทอ้นให้เห็นว่าการรู้หนงัสือเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์
ไดย้งัอยูใ่นระดบัต ่า 
 
ระดบัความสามารถของเยาวชนไทยในการน าความรู้และทกัษะไปใชแ้กไ้ขปัญหา
ในชีวิตจริง หยุดน่ิงอยู่กบัท่ีตลอดระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ผลสัมฤทธ์ิจากการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของเยาวชนไทย ในโครงการประเมินนักเรียนระดับ
นานาชาติ (PISA) ปรับตวัลดลงอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2543 – 2549 และกระเต้ือง
สูงข้ึนเพียงเลก็นอ้ยโดยไม่มีนยัส าคญัในเชิงสถิติแต่อยา่งใด ระหวา่งปี 2549 – 2552 
 

Figure 1. Steps towards Employment and Productivity

Number of 15 year-olds

Number of 15 year-olds enrolled in school

Number of 15 year-olds enrolled in school and able to locate 
information which may need to be inferred from a text

Figure 2. Number of 15 year-olds obtaining the skills and knowledge 
needed to meet real-life challenges in PISA reading in Thailand

Source: OECD PISA 2009
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จ านวนเยาวชนอาย ุ 15 ปี ท่ียงัเรียนหนงัสือ และสามารถหาขอ้มูล 
ซ่ึงอาจตอ้งตีความหรือวิเคราะห์จากเน้ือหาได ้

 

จ านวนเยาวชนอาย ุ 15 ปี ท่ียงัเรียนหนงัสือ 

จ านวนเยาวชนอาย ุ 15 ปี  

แหล่งท่ีมา: โครงการประเมินนกัเรียนระดบันานาชาติ )PISA) ขององคก์ารเพ่ือความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) ปี 2552 
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รูปที ่3: ความสามารถด้านการอ่านทีว่ดัได้จากโครงการประเมนินักเรียนระดบั
นานาชาต ิ(PISA) ในประเทศแถบเอเชียตะวนัออก 

 
 
ปัญหาผลสัมฤทธ์ิต ่าในประเทศไทยเกิดจากความไม่เสมอภาคด้านการเรียนรู้เป็น
หลัก การกระจายตัวของผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนรู้ในเขตกรุงเทพฯ เกือบจะ
เหมือนกบัในสหรัฐอเมริกา แต่ปัญหาอยูท่ี่พื้นท่ีนอกเขตเมืองซ่ึงยงัลา้หลงัอยู ่สาเหตุ
หน่ึงของปัญหาความเหล่ือมล ้าทางการเรียนรู้ระหว่างเขตเมืองกบัเขตชนบท ไดแ้ก่ 
ความแตกต่างของคุณภาพการศึกษาท่ีนักเรียนได้รับ ไม่ได้เกิดจากพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคมแต่เพียงอย่างเดียว การให้เงินอุดหนุนของภาครัฐแก่โรงเรียน
เป็นไปตามสูตรการจดัสรรงบประมาณท่ีดูจากระดบัการศึกษาและจ านวนนกัเรียน
เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การท่ีรายจ่ายต่อหัวด้านการศึกษาของภาครัฐในระดับ
จงัหวดัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัรายจ่ายดา้นการศึกษาของภาคครัวเรือน ก็แสดง
ใหเ้ห็นวา่ภาครัฐจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มเติมนอ้ยมาก 

 
รูปที ่4: ความไม่เสมอภาคในการกระจายตวัของผลสัมฤทธ์ิเปรียบเทยีบระหว่างเขต

กรุงเทพฯ กบัพืน้ทีอ่ืน่ๆ 

 
 
 
 
ประเทศไทยเผชิญกบัความทา้ทายท่ีซบัซอ้นหลายประการซ่ึงลว้นเป็นอุปสรรคต่อ
การปรับปรุงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ อุปสรรคดงักล่าวครอบคลุมตั้งแต่ความอ่อน
ดอ้ยของโครงการสนับสนุนและฝึกอบรมบุคลากรครู ไปจนถึงปัญหาผูป้กครอง
ของกลุ่มประชากรดอ้ยโอกาสเป็นผูมี้ความรู้นอ้ย และปัญหาการขาดสารไอโอดีน

ในเด็ก นอกจากน้ี การบริหารจดัการภาระหลกัของระบบการศึกษาและความรับผิด 
ชอบต่อผลสัมฤทธ์ิในระดบัประเทศท่ีไม่ไดด้ าเนินไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนัยงั
ส่ง ผลให้การปฏิรูปและโครงการริเร่ิมเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมทั้งระบบ
ด าเนินการไปไดย้าก 
 
โครงการริเร่ิมท่ีครอบคลุมทั้งระบบจ าตอ้งมุ่งเนน้การแกปั้ญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แต่
เน่ืองจากการบริหารจัดการระบบการศึกษาโดยรวมยงัแยกเป็นส่วนๆ จึงท าให้
ศักยภาพท่ีจะก่อให้เกิดผลในการปฏิรูปลดต ่าลง ทั้ งน้ี กระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบดว้ยหน่วยงาน 5 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานท่ีดูแลเร่ืองการอุดมศึกษา 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การศึกษาเอกชน และเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั
บุคลากรครู หน่วยงานเหล่าน้ีต่างด าเนินงานเป็นอิสระภายใตก้ระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมีผูบ้ริหารสูงสุดและคณะกรรมการบริหารของตนเอง ทั้ง 5 หน่วยงานลว้นมี
ภาระหนา้ท่ีมากมายในการดูแลภาคการศึกษา มีฝ่ายท่ีท าหนา้ท่ีวางแผนและก าหนด
งบประมาณ ติดตามและประเมินผล ตลอดจนบริหารจดัการและดูแลดา้นการเงิน
ของตนเอง จึงส่งผลให้หนา้ท่ีในการวางแผน และก าหนดงบประมาณ ติดตามและ
ประเมินผล บริหารจัดการและดูแลด้านการเงิน ไม่ได้รับการดูแลให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันเพื่อผลสัมฤทธ์ิในระดับชาติ แต่กลับเป็นไปเพื่อผลงานตามท่ี
หน่วยงานนั้นๆ ก าหนด  
 

แนวทางพัฒนาภาคการศึกษาให้เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  

การจะพฒันาทกัษะท่ีตลาดแรงงานตอ้งการได้นั้น จ าตอ้งลดความเหล่ือมล ้ าด้าน
คุณภาพการศึกษา และวางโครงสร้างการบริหารจดัการใหเ้อ้ือต่อโครงการริเร่ิม และ
การปฏิรูปท่ีครอบคลุมทั้ งระบบในระยะยาว ขนาดของประสิทธิภาพการผลิตท่ี
เพิ่มข้ึนท่ีจ าเป็นต่อการเติบโตจะเกิดข้ึนได้ เม่ือการศึกษาคุณภาพสูงแพร่ขยาย
ครอบคลุมทัว่ทั้งประเทศ ไม่ใช่จ ากดัอยู่เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ทั้งน้ี ในการปฏิรูป
ภาคการศึกษาทั้งระบบจ าเป็นตอ้งยกระดบัการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และท าให้ภาค
การศึกษาสนองตอบต่อความตอ้งการของตลาดแรงงาน พฒันาการดา้นการศึกษาท่ี
เกิดกบัหลายประเทศในเอเชียสะทอ้นให้เห็นถึงความเป็นไปได้ท่ีประเทศไทยจะ
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาใหดี้ข้ึนเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต  
 
ทั้งน้ี ไดมี้การด าเนินโครงการริเร่ิมใหม่ ๆ เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของไทยไป
บา้งแลว้ อาทิ โครงการพฒันาศกัยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรครู รวมทั้งแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อพฒันาคุณภาพการสอน และการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา นอกจากน้ี 
ยงัมีโครงการน าร่องอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการ “หน่ึงอ าเภอ หน่ึงโรงเรียนใน
ฝัน” “โครงการโรงเรียนหลกัสูตรภาษาองักฤษ” และ “โครงการโรงเรียนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร” โครงการต่างๆ เ หล่าน้ีสามารถใชเ้พื่อส่งเสริมหรือต่อ
ยอดได ้ 
 
ตน้ทุนในการลดความไม่เสมอภาคดา้นคุณภาพการศึกษาข้ึนอยู่กบัว่าความไม่เสมอ
ภาคนั้ นเป็นผลมาจากการจัดสรรทรัพยากรมากน้อยเท่าไร และเก่ียวข้องกับ
ประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรมากแค่ไหน เน่ืองจากการให้เงินอุดหนุนของภาค 
รัฐแก่โรงเรียนส่วนใหญ่ จะได้รับการจัดสรรอย่างเท่าเทียมกนัโดยดูจากจ านวน
นักเรียนและระดับการศึกษา ดังนั้น ในการลดความไม่เสมอภาคด้านคุณภาพ
การศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งสร้างความมัน่ใจให้เกิดข้ึนว่าการใชท้รัพยากรต่างๆ เป็นไป
ตามแนวปฏิบติัท่ีดี และตอ้งมีการชดเชยความแตกต่างท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากร
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Figure 3. Reading Performance in PISA overtime in East Asia

Source: World Bank EdStats / OECD

Figure 4. Disparities in distribution of achievement
between Bangkok and elsewhere

Source: Kernel density plot using Thailand TIMSS 2007 Math based on Ahuja et al. 2006
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แหล่งท่ีมา: ขอ้มูลสถิติดา้นการศึกษา (EdStats) ของธนาคารโลก  /องคก์ารเพ่ือความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ และการพฒันา (OECD) 

 

การกระจายตวัของผลสมัฤทธ์ิจากการประเมินผลในโครงการ TIMSS 

แหล่งท่ีมา: แผนภาพท่ีสร้างข้ึนตามหลกัการประมาณความหนาแน่นแบบเคอร์เนล )Kernel Density 
Plot) จากขอ้มูลผลการประเมินดา้นคณิตศาสตร์ภายใตโ้ครงการประเมินผลของสมาคมการศึกษา
นานาชาติประจ าปี 2550 (Trends in International Mathematics and Science Study: TIMSS) ท่ีจดัท า
ข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงระบุไวโ้ดยอาฮูจาและคณะ เม่ือปี 2542 
) 
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ส่วนบุคคลและจากปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ตวัเงิน ผลการวิเคราะห์ในประเทศไทยเม่ือ
เร็วๆ น้ี ช้ีให้เห็นว่าความไม่เสมอภาคด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ส่วนมาก
สามารถบรรเทาได้ด้วยการปรับปรุงการใช้ทรัพยากร เช่น ในขณะท่ีการให้เงิน
อุดหนุนเป็นส่ิงจ าเป็น แต่การปรับปรุงแนวทางปฏิบติัและนโยบายทางการศึกษาใน
ชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสอาจจะลดความไม่เสมอภาคไดม้ากกว่า แต่ทั้งน้ีตอ้งมีกลไกการ
แสดงความรับผิดชอบ (Accountability Mechanism) ท่ีตอบสนองต่อผลลพัธ์และ
ความตอ้งการในระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อกระตุน้การเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนจริง 
 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง และชุมชนในการตัดสินใจท่ีมีผลต่อ
โรงเรียน เป็นหนทางหน่ึงท่ีจะท าใหเ้กิดการตอบสนองความตอ้งการและผลลพัธ์ใน
ระดับทอ้งถ่ินมากข้ึน ปัจจุบนั ผูป้กครองมีบทบาทด้านการให้ค  าปรึกษาเร่ืองการ
บริหารจัดการรายจ่ายท่ีไม่เก่ียวกับเงินเดือน (Non-Salary Expenditure) ของ
โรงเรียนผ่านคณะกรรมการโรงเรียน แต่มีอ านาจเพียงเล็กนอ้ยในเร่ืองการคดัเลือก
และให้รางวลัแก่บุคลากรครู ผลการศึกษาหลายช้ินเก่ียวกบัการปฏิรูปการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management Reforms) บ่งช้ีให้เห็นว่ามี
การพฒันาการเรียนรู้และดชันีทางการศึกษาอ่ืนๆ โดยทัว่ไป การปฏิรูปเหล่าน้ีจะ
มอบอ านาจการตดัสินใจหลายเร่ือง ตั้ งแต่เร่ืองงบประมาณ การจ้างและเลิกจ้าง
บุคลากรครู ไปจนถึงเร่ืองรูปแบบของหลกัสูตรให้กบัคณะกรรมการโรงเรียน ซ่ึง
ประกอบด้วยผูป้กครองและสมาชิกชุมชน กรณีตวัอย่างหน่ึงคือ การประเมินการ
ปฏิรูปการให้อิสระแก่โรงเรียน (School Autonomy Reform) ในประเทศแถบ
อเมริกากลาง 3 ประเทศ ซ่ึงคณะกรรมการโรงเรียนมีอ านาจในการจา้งและเลิกจา้ง
เจา้หนา้ท่ี พบวา่มีผลกระทบในเชิงบวกต่อการสมคัรเขา้เรียน การศึกษาต่อเน่ืองใน
โรงเรียนเดิม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ทั้งน้ี การให้อ านาจแก่คณะกรรมการ
โรงเรียนมีหลายรูปแบบ บางรูปแบบก็ใกลเ้คียงกบัโรงเรียนท่ีชุมชนเป็นเจ้าของ 
(Community-Owned School) ในประเทศองักฤษ 
 
โครงการท่ีเน้นการให้เงินอุดหนุนเพื่อแกปั้ญหาในกลุ่มเป้าหมายหลายโครงการ
ใหผ้ลในการพฒันาการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ อาทิ โครงการของประเทศชิลี ซ่ึง
ใหก้ารสนบัสนุนแก่โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต ่าสุดในประเทศ จนท าให้คะแนนการ
ทดสอบกระเต้ืองข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ และโครงการให้เงินอุดหนุนของประเทศ

เม็กซิโกท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนในชุมชนยากจน ซ่ึงส่งผลต่อการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิดา้นการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปในรูปแบบน้ีอาจเผชิญ
อุปสรรคจากโครงสร้างการบริหารจัดการท่ีแยกเป็นส่วนๆ แต่การตดัสินใจ และ
ภาระรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธ์ิทั้งระบบ ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัจะช่วยให้การ
ปฏิรูปและโครงการริเร่ิมทางการศึกษาเกิดข้ึนได ้ในการพิจารณาทบทวนรายจ่าย
ภาครัฐของธนาคารโลกเม่ือเร็วๆ น้ี ไดมี้การหยิบยกประเด็นเก่ียวกบัทฤษฎีองคก์าร 
(Organizational Theory) บางประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งข้ึนมาพูดถึง องค์ประกอบหลกั
ประการหน่ึงในการท าให้การตดัสินใจ และภาระรับผิดชอบเป็นไปเพื่อผลลพัธ์ท่ี
สอดคลอ้งกนันั้น ก็คือการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัผลลพัธ์นั่นเอง ในประเทศไทย 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินงานตรวจวดัศกัยภาพ
ของโรงเรียน แต่กลบัไม่มีการป้อนขอ้มูลผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากหน่วยงานเหล่าน้ีไปยงัผูมี้
อ านาจตัดสินใจในกระทรวงศึกษาธิการ ในประเทศอ่ืนๆ เช่น เกาหลีใต้ และ
สิงคโปร์ ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพสูงสุดตามมาตรฐานการประเมินระดับ
นานาชาติ จะเห็นว่ามีความเช่ือมโยงท่ีแข็งแกร่งระหว่างการบริหารจัดการกับ
หน่วยงานท่ีท าการประเมินผล และมีตวัอยา่งใหเ้ห็นมากมายในการน าขอ้มูลผลลพัธ์
ท่ีไดม้าก าหนดภาระรับผิดชอบในระดบัทอ้งถ่ินไป จนถึงระดบัโรงเรียน นอกจากน้ี 
ยงัมีระบบการตรวจสอบโรงเรียน และสมุดรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน
หลายรูปแบบท่ีพิสูจน์แลว้ว่า ส่งผลบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา อย่างไรก็ตาม 
หลกัฐานท่ีช้ีว่าการใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวเพียงอย่างเดียวมีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การยกระดบัผลสมัฤทธ์ินั้น ยงัไม่เป็นท่ีชดัเจนในกลุ่มประเทศท่ีมีรายไดร้ะดบักลาง
และระดบัสูง ดงันั้น ผูก้  าหนดนโยบายจึงตอ้งใส่ใจต่อรูปแบบท่ีน ามาใช ้
 
การปฏิรูปภาระรับผิดชอบจะแข็งแกร่งข้ึนได้ หากเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการ
พฒันาบุคลากรครู มาตรการจูงใจต่าง ๆ และการให้เงินตามผลงานแก่ครูจะให้ผลดี
เม่ือปฏิรูปการตรวจสอบและรายงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนควบคู่ไปดว้ย 
ทั้ งน้ี มาตรการจูงใจเพื่อส่งเสริมผลการปฏิบัติงานของครู การพัฒนาวิชาชีพ 
ค่าตอบแทน การจัดสรรและการสรรหาบุคคลากร ถือเป็นปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของภาคการศึกษาโดยรวมไดอ้ยา่งดี 
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อะไรบ้างท่ีสามารถด าเนินการได้ 

ทางเลือกเชิงนโยบายเพ่ือภาคการศึกษาท่ีเอือ้ต่อการเติบโตอย่างยัง่ยืน 
 

การด าเนินโครงการส าคัญทีใ่ห้ผลคุ้มค่า  

 ลงทุนพัฒนาเด็กตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการบงัคบัใช้
มาตรการต่าง ๆ อาทิ โครงการนโยบายเกลือเสริมไอโอดีน เพื่อขจดัปัญหาการ
ขาดสารไอโอดีน และเด็กมีพฒันาการท่ีปกติ  

 เพิ่มความรับผิดชอบทางสังคมในระบบการศึกษา ผ่านการจัดพิมพร์าย งาน
ประจ าปีเก่ียวกับศักยภาพและผลสัมฤทธ์ิของโรงเรียน ตลอดจนทรัพยากร
ทางการเงินท่ีโรงเรียนไดรั้บ เพื่อให้ผูป้กครองมีส่วนในการตดัสินใจซ่ึงส่งผล
กระทบต่อโรงเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ปรับปรุงคุณภาพและการผลติบุคลากรครู ดว้ยการปฏิรูปการคดัเลือกการ
พฒันาวิชาชีพ และการใหค้่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน 

 
 

การยกระดับความรับผิดชอบและ                                                        
ผลการปฏิบัติงานผ่านการปฏิรูปเชิงสถาบัน 

 จัดท าโครงการซ่ึงมุ่งเป้าไปทีโ่รงเรียนและนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิต ่าเพื่อพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ใหก้บัชุมชนดอ้ยโอกาส  

 บูรณาการหน้าที่ต่าง ๆ ของหน่วยงานในภาคการศึกษาเข้าด้วยกัน  ในท่ีน้ี
หมายถึง หนา้ท่ีดา้นงบประมาณ การติดตามและประเมินผล การบริหารจดัการ
และการเงิน  

 วางระบบการป้อนกลับข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน ท่ีได้จากส านัก งาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสถาบนัทด สอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  
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