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คำ�นำ�
รายงานสภาวะการศึ ก ษาไทยเป็ น รายงานที่ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละ
นำ�เสนอสภาวการณ์ทางการศึกษา รวมทั้งบริบททางสังคม และเศรษฐกิจ
ที่มีผลกระทบต่อระบบการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งสำ�นักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาได้จัดทำ�ต่อเนื่องมาเป็นประจำ�ทุกปี ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา
และในปี 2559  ส�ำ นักงานฯ ได้จดั ทำ�รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
ความจำ�เป็นของการแข่งขันและการกระจายอำ�นาจในระบบการศึกษาไทย
รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559 นำ�เสนอสภาวการณ์
ทางการศึ ก ษาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งสองปี ที่ ผ่ า นมา โดยชี้ ใ ห้ เ ห็ น ประเด็ น ของ
ความจำ � เป็ น ในการแข่ ง ขั น และการกระจายอำ � นาจทางการศึ ก ษาว่ า
เป็ น ทางออกที่ แ ท้ จ ริ ง ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาไทย เพื่ อ พร้ อ ม
ก้ า วเข้ า สู่ ยุ ค ประเทศไทย 4.0 และเป็ น ฐานพลั ง ในการพั ฒ นาประเทศ
อย่ า งมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น โดยศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละรวบรวมข้ อ มู ล
ทางการศึ ก ษาที่ สำ � คั ญ ในปี 2558 – 2559 และมี ก ารศึ ก ษาวิ เ คราะห์
ข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง เพื่ อ เปรี ย บเที ย บให้ เ ห็ น ทิ ศ ทางและแนวโน้ ม การพั ฒ นา
การศึ ก ษาของประเทศ รวมทั้ ง ประเด็ น เกี่ ย วกั บ บทบาทการศึ ก ษาต่ อ
ความเหลื่ อ มลํ้ า ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม การใช้ จ่ า ยและการจั ด สรร
งบประมาณเพื่อการศึกษา และบทบาทการกระจายอำ�นาจและการมีส่วนร่วม
ของชุ ม ชนในการจั ด การศึ ก ษา และจั ด ทำ � ข้ อ เสนอแนะแนวทางในการ
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขที่ ส ามารถตอบโจทย์ ปั ญ หาทางการศึ ก ษาของประเทศ
ไว้อย่างชัดเจน
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วี ร ะชาติ กิ เ ลนทอง สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การประเมิ น และออกแบบ
นโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้ดำ�เนินการศึกษา วิเคราะห์และ
จัดทำ�รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559   สำ�นักงานฯ หวังเป็น

ก

ข

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
ความจำ�เป็นของการแข่งขันและการกระจายอำ�นาจ
ในระบบการศึกษาไทย

อย่างยิ่งว่า “รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559” ฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการกำ�หนดนโยบายและวางแผนการศึกษาของชาติ ตลอดจน
ผู้ บ ริ ห าร ครู คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา นั ก วิ ช าการศึ ก ษา
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้น�ำ ไปใช้ประกอบการดำ�เนินงานในมิตทิ เี่ กีย่ วข้อง
เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประเทศในระยะยาว
ต่อไป
						
(นายกมล  รอดคล้าย)
เลขาธิการสภาการศึกษา
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คำ�ชี้แจงของผู้เขียน
รายงานสภาวะการศึ ก ษาไทยเป็ น หนั ง สื อ ที่ สำ � นั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาการศึกษา (สกศ.) ได้มอบหมายให้นักวิชาการภายนอกเป็นผู้เรียบเรียง
และนำ � เสนอประเด็ น การศึ ก ษาที่ น่ า สนใจอย่ า งเป็ น อิ ส ระตลอดมานั บ ตั้ ง แต่
ปี 2540 โดยเนื้ อ หาสาระ ข้ อ มู ล สถิ ติ การวิ เ คราะห์ การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์
และข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายในรายงานฉบั บ นี้ เ ป็ น ความคิ ด เห็ น และ
ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ เ ขี ย น ทั้ ง นี้ ห วั ง ว่ า รายงานฉบั บ นี้ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด
การถกเถี ย ง โต้ แ ย้ ง และหาข้ อ สรุ ป เชิ ง นโยบายที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในสั ง คม
อันจะนำ�ไปสู่การพัฒนาการศึกษาไทยต่อไป
รายงานฉบั บ นี้ ร วบรวมนโยบายการศึ ก ษาที่ สำ � คั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งปี
2558/2559 ไว้ในบทที่ 2 เพื่อให้เข้าใจถึงสภาวการณ์ของระบบการศึกษาไทย
ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ส่วนบทที่ 3 รวบรวม
ข้ อ มู ล สถิ ติ ด้ า นการศึ ก ษาจากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ข้ อ มู ล ที่ นำ � มาประมวลผล
ประกอบด้วย ข้อมูลของหน่วยงานราชการและข้อมูลจากการสำ�รวจ โดยเน้น
การนำ � เสนอในรู ป แบบของกราฟและแผนที่ เ ป็ น หลั ก เพื่ อ ให้ ผู้ อ่ า นสามารถ
เข้ า ใจได้ ง่ า ย ผู้ เขี ย นหวั ง ว่ า ข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลายและย้ อ นกลั บ ในอดี ต เท่ า ที่
จะทำ�ได้นั้น จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจ แต่ไม่ได้อภิปราย
ในรายงานฉบั บ นี้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง สำ � หรั บ ผู้ อ่ า นที่ ต้ อ งการทำ � ความเข้ า ใจ
เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ มี ก ารวิ เ คราะห์ เ ป็ น หลั ก สามารถข้ า มเนื้ อ หาในบทแรก
ไปก่อนได้ เพราะเนื้อหาในบทที่ 3 เน้ น ที่ ข้ อ มู ล สถิ ติ เ ป็ น หลั ก แต่ มิ ไ ด้ เ น้ น ที่
การอภิปรายมากนัก
บทที่ 4 ถึงบทที่ 7 อภิปรายในประเด็นที่น่าสนใจ โดยเน้นการนำ�เสนอ
หลักฐานเชิงประจักษ์จากข้อมูลและงานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
จำ � นวนมาก ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สร้ า งบรรทั ด ฐานในการกำ � หนดนโยบายที่ ต้ อ งเริ่ ม จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์และงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ ในส่วนของเนื้อหา บทที่ 4 อภิปราย
เกี่ยวกับบทบาทของความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม บทที่ 5 นำ�เสนอ
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บทบาทของการศึกษาทั้งจากผลการทดสอบและข้อมูลจากตลาดแรงงาน บทที่ 6
นำ�เสนอเรื่องการใช้จ่ายด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนโดยตรงต่อผู้เรียน (demand-side financing) ส่วนบทที่ 7 อภิปราย
เกี่ยวกับการกระจายอำ�นาจด้านการศึกษา และบทสุดท้ายสรุปหลักการสำ�คัญ
ของรายงานที่พยายามชี้ให้เห็นว่า การแข่งขัน (competition) และการกระจาย
อำ�นาจด้านการศึกษา (decentralization) มีความสำ�คัญและมีความจำ�เป็น
ต่ อ การพัฒ นาการศึ ก ษาไทย พร้ อ มทั้ ง นำ � เสนอข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบายที่ จ ะ
ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยได้
ผู้ เขี ย นขอขอบคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละบุ ค ลากรของสำ � นั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาการศึกษาที่ได้กรุณาให้ความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนารายงานฉบับนี้
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง คุ ณ โชติ ก า วรรณบุ รี ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ จั ด หาข้ อ มู ล
ส่ ว นใหญ่ ที่ ใช้ ใ นรายงานฉบั บ นี้ นอกจากนี้ ขอขอบคุ ณ ที ม งานนั ก วิ จั ย ของ
สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบายที่ได้ทุ่มเทช่วยจัดทำ �รายงาน
ฉบับนี้ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา
ดร.ภัทรพรรณ อดทน คุณวัลลภ ปรางค์ทอง คุณวาสินี จันทร์ธร คุณไฟรุส
อับดุลเลาะห์ คุณวรุตม์ สามารถ และคุณขนิษฐา บุญสนอง สุดท้ายนี้ ผู้เขียน
ขอขอบคุณสำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สำ�นักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนา
คุ ณ ภาพเยาวชน (สสค.) และสำ � นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ ก รุ ณ า
ให้ข้อมูลสำ�หรับใช้ในการเขียนรายงานฉบับนี้
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
หลั ก ฐานจากข้ อ มู ล ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ข้ อ มู ล สำ � มะโนประชากรและเคหะ
(Population and Housing Census) และข้อมูลการสำ�รวจเด็กและเยาวชน (Child Youth
Survey) ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ตรงกั น ว่ า ประเทศไทยไม่ ไ ด้ ป ระสบปั ญ หาการไม่ เข้ า เรี ย นหรื อ การออก
กลางคันของเด็กและเยาวชนในวัยที่อยู่ในช่วงการศึกษาภาคบังคับ โดยพบว่า อัตราการเข้าเรียน
ของเด็กอายุระหว่าง 12 ปี ถึง 14 ปี เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำ�ให้อัตราการเข้าเรียนใน
ปัจจุบันสูงกว่าร้อยละ 97 ส่วนอัตราการเข้าเรียนของเด็กอายุระหว่าง 6 ปี ถึง 11 ปี นั้นเกือบครบ
100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ข้อมูลสำ�รวจภาวะการทำ�งานของประชากร (Labor Force Survey)
ชี้ให้เห็นว่า จำ�นวนปีการศึกษาหรือจำ�นวนปีที่ไปโรงเรียน (year of schooling) เฉลี่ยของ
ประชากรไทยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจากไม่ถึง 5 ปี ในปี 2528 เป็นมากกว่า
8 ปี ในปี 2557 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประชากรรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  ยิ่งไปกว่านั้น
เมื่อพิจารณาบทบาทของการศึกษาต่อการสร้างทักษะและสมรรถนะให้กับผู้เรียนจากอัตรา
ค่าจ้างที่ได้รับในตลาดแรงงานพบว่า ผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าหรือมีจำ�นวนปีการศึกษามากกว่า
มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ที่ สู ง กว่ า อย่ า งชั ด เจน ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ไ ด้ รั บ ค่ า จ้ า งโดยเฉลี่ ย
มากกว่ า และมี อั ต ราการเติ บ โตของค่ า จ้ า งตลอดอายุ ง านที่ สู ง กว่ า ผู้ ที่ จ บอาชี ว ศึ ก ษา
อย่างชัดเจน (ไม่ว่าจะรวมข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือไม่) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
การศึ ก ษาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มี ส่ ว นช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นมี ส มรรถนะที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และส่ ง ผลให้ ไ ด้ รั บ ค่ า จ้ า ง
ที่สูงขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) หรือ
ผลการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) จะเห็นได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของเด็กไทยยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก วิชาที่มีผลการทดสอบตํ่าที่สุดสองวิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชั้น ม.6 ซึ่งกว่าร้อยละ 95 ของอำ�เภอทั่วทั้งประเทศ
มีค่าเฉลี่ยคะแนนสอบ O-NET ของสองวิชานี้ไม่ถึงร้อยละ 25 ตลอดช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
ในขณะเดียวกัน ผลการทดสอบ PISA ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงในระหว่างปี 2543 ถึงปี
2549 แล้ ว จึ ง ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในปี 2555 ซึ่ ง น่ า จะเป็ น ผลมาจากการ
เพิ่มขึ้นของสัดส่วนของโรงเรียนสาธิตฯ และโรงเรียนที่เน้นวิทย์-คณิตฯ ในกลุ่มตัวอย่าง และ
เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบ PISA กับประเทศในอาเซียนพบว่า ประเทศเวียดนามมีคะแนน
สอบ PISA สูงกว่าประเทศไทยอย่างมาก   ในขณะเดียวกันก็พบว่า ความแตกต่างที่ชัดเจน
ในระบบการศึกษาของไทยกับเวียดนามคือ สัดส่วนเวลาเรียนวิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
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และภาษา) โดยสัดส่วนการเรียนวิชาหลักของนักเรียนเวียดนามสูงกว่านักเรียนไทยถึงเกือบ
ร้ อ ยละ 20 ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ยั ง พบอี ก ว่ า นั ก เรี ย นไทยเริ่ ม เรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ก่ อ นนั ก เรี ย น
สิงคโปร์และเวียดนาม แต่สัดส่วนเวลาเรียนของเด็กไทยกลับไม่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ ป.1 ถึง ม.6
ในทางกลั บ กั น นั ก เรี ย นสิ ง คโปร์ แ ละเวี ย ดนามซึ่ ง เริ่ ม เรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ใ นชั้ น ป.3 และ
ป.4 ตามลำ � ดั บ นั้ น มี สั ด ส่ ว นเวลาเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามลำ � ดั บ ชั้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ข้อค้นพบส่วนนี้สะท้อนให้เห็นว่า สัดส่วนเวลาเรียนวิชาหลักทางด้านภาษา คณิตศาสตร์ และ
วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ไ ม่ เ หมาะสม อาจจะมี ส่ ว นทำ � ให้ ผ ลการทดสอบ PISA ของไทยอยู่ ใ นระดั บ
ที่ไม่ดีเท่าที่ควร
ในขณะเดี ย วกั น ประเทศไทยใช้ ง บประมาณจำ � นวนมหาศาลตลอดหลายสิ บ ปี
ที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยรายจ่ายด้านการศึกษารวมมีสัดส่วนที่สูงถึงกว่าร้อยละ 6
ของจี ดี พี ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยภาครั ฐ ถึ ง ร้ อ ยละ 5 ของจี ดี พี โดยงบประมาณส่ ว นใหญ่
เป็นงบด้านบุคลากร (กว่าร้อยละ 75) ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจำ�เป็น
ที่ จ ะต้ อ งเข้ า ไปแก้ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การจั ด การด้ า นบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากขึ้ น    โดยรวม ปริ ม าณหรื อ ขนาดทรั พ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษาของไทยน่ า จะอยู่ ใ นระดั บ
ที่ เ พี ย งพอ แต่ ปั ญ หาหลั ก อยู่ ที่ ก ารจั ด สรรงบประมาณที่ ไ ม่ เ หมาะสม ด้ ว ยงบประมาณ
จำ � นวนมหาศาล แต่ ก ลั บ ได้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ ไ ม่ น่ า พอใจ ทั้ ง นี้ น่ า จะเป็ น ผล
มาจากการที่ ค รู ไ ม่ มี แรงจู ง ใจที่ ดี พ อที่ จ ะสอนให้ ผู้ เรี ย นเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งที่ ค วรจะเป็ น ซึ่ ง อาจ
เป็นผลมาจากการที่สถานศึกษาไม่ต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและความต้องการ
ของผู้ปกครอง นั่นคือ ไม่มีความรับผิดชอบที่ชัดเจน (lack of accountability)
ในทางเศรษฐศาสตร์ การแข่ ง ขั น (competition) หรื อ แรงกดดั น จากการแข่ ง ขั น
(competitive pressure) เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ดี ที่ สุ ด ที่ ส ามารถทำ � ให้ ผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภคหรือลูกค้า เพราะการแข่งขันที่เข้มข้นจะสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม
ให้ผู้ผลิตต้องผลิตสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพดีที่สุดภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม ไม่เช่นนั้น
ก็ จ ะไม่ ส ามารถขายสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารได้ ดั ง นั้ น นโยบายการศึ ก ษาที่ จ ะสามารถพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาได้ต้องเกี่ยวข้องกับการสร้างการแข่งขันในระบบการศึกษา
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ จ ากงานวิ จั ย จำ � นวนมากชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การกระจาย
อำ � นาจด้ า นการศึ ก ษา (decentralization) จะสามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพก็ ต่ อ เมื่ อ ชุ ม ชน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู้ ป กครองมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร
โรงเรี ย นอย่ า งจริ ง จั ง โครงการที่ ป ระสบความสำ � เร็ จ ส่ ว นใหญ่ ก ระจายอำ � นาจให้ ผู้ ป กครอง
มีบทบาทในการจัดจ้าง กำ�หนดค่าตอบแทนเลิกจ้างครูและผู้บริหาร ตลอดจนดูแลตรวจสอบ
การทำ � งานของครู ซึ่ ง มี ผ ลทำ � ให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น ในขณะที่ ก ารให้ อิ ส ระ
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แก่สถานศึกษา (school autonomy) หรือการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school-based
management) ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนโดยเฉพาะผู้ ป กครอง
อาจไม่มีประโยชน์เลย นอกจากนี้ งานวิจัยจำ�นวนไม่น้อยชี้ให้เห็นว่า การไม่ได้เรียนวิชาชีพครู
อาจไม่ใช่ปัญหาของการสอนของครูแต่อย่างใด แต่ส่วนที่มีบทบาทสำ�คัญมากกว่าคือ ความตั้งใจ
(effort) ในการสอนหนังสือ ซึ่งต้องอาศัยระบบแรงจูงใจ (incentive system) ที่เหมาะสมและ
การตรวจสอบดูแล (monitoring) ที่สมํ่าเสมอ โดยงานวิจัยในหลายประเทศได้ชี้ให้เห็นว่า
สัญญาการจ้างงานที่ไม่ถาวรเกินไปสามารถส่งเสริมแรงจูงใจในการทำ�งานของครูได้เป็นอย่างดี
และเงิ น เดื อ นที่ ตํ่ า กว่ า อาจไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง ความตั้ ง ใจที่ น้ อ ยกว่ า ซึ่ ง หมายความว่ า การขึ้ น
เงินเดือนแบบหน้ากระดานเท่ากันทุกคนโดยไม่สนใจผลงานหรือความตั้งใจอาจไม่มีประโยชน์
แต่อย่างใด
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องและส่งเสริมการกระจายอำ�นาจด้านการศึกษา
เป็นอย่างดีคือ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโดยตรงต่อผู้เรียน (demand-side financing)
ผ่ า นระบบคู ป องการศึ ก ษา (education voucher) โดยรั ฐ เป็ น ผู้ อ อกคู ป องให้ นั ก เรี ย น
ถื อ สิ ท ธิ์ แ ละสามารถนำ � ไปชำ � ระค่ า ใช้ จ่ า ยตามมู ล ค่ า ที่ กำ � หนดในคู ป องการศึ ก ษาให้ แ ก่
โรงเรี ย นที่ ส มั ค รเข้ า เรี ย น และการเลื อ กโรงเรี ย นของนั ก เรี ย นนั้ น จะต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งเสรี
ทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชน หลักฐานจากงานวิจัยจำ�นวนไม่น้อยชี้ให้เห็นว่า การใช้คูปองการศึกษา
ในประเทศสหรัฐอเมริกา สวีเดน โคลัมเบีย และชิลี มีผลทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว นอกจากนี้ ระบบคู ป องการศึ ก ษาที่ อ นุ ญ าตให้ ผู้ ถื อ สิ ท ธิ์
เลื อ กเรี ย นโรงเรี ย นรั ฐ และเอกชนได้ อ ย่ า งเสรี มี ส่ ว นช่ ว ยสร้ า งให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ทั้ ง ระหว่ า ง
โรงเรี ย นรั ฐ และเอกชนที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม และเพิ่ ม โอกาสที่ จ ะมี โรงเรี ย นเอกชนใหม่ ที่ ม าพร้ อ มกั บ
นวัตกรรมทางการศึกษา อันจะช่วยเพิ่มคุณภาพการศึกษาได้ในระยะยาว อีกหนึ่งประเด็นสำ�คัญ
สำ � หรั บ การใช้ ร ะบบคู ป องการศึ ก ษาก็ คื อ มู ล ค่ า ของคู ป องจะต้ อ งครอบคลุ ม ถึ ง ต้ น ทุ น
ด้ า นบุ ค ลากรด้ ว ย ไม่ เช่ น นั้ น คงเป็ น ไปได้ ย ากที่ จ ะเกิ ด การแข่ ง ขั น ที่ ม ากพอจะทำ � ให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงได้ เพราะต้นทุนด้านบุคลากรคือต้นทุนส่วนใหญ่ของสถานศึกษา
อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำ�คัญต่อสังคมไทยคือ บทบาทของการศึกษาต่อความเหลื่อมลํ้า
หลักฐานเชิงประจักษ์ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยกำ�ลังเผชิญกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เอนเอียง
สู่ทักษะสูง (skill-biased technological change) เช่นเดียวกับประเทศอื่นทั่วโลก ผลที่ตามมา
ก็ คื อ สั ด ส่ ว นค่ า จ้ า งของแรงงานทั ก ษะสู ง หรื อ ผู้ ที่ จ บมหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ ค่ า จ้ า งของแรงงาน
ที่ จ บอาชี ว ศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น ในขณะที่ อั ต ราการว่ า งงานของทั้ ง สองกลุ่ ม ไม่ ไ ด้ แ ตกต่ า งกั น
แต่ อ ย่ า งใด ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ น่ า แปลกใจที่ ผู้ เรี ย นและผู้ ป กครองจะสนใจเรี ย นมหาวิ ท ยาลั ย
มากกว่ า เพราะจบมหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว ได้ ค่ า จ้ า งสู ง กว่ า แต่ ค งไม่ ส ามารถแก้ ปั ญ หานี้ ไ ด้
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ด้ ว ยการบั ง คั บ ให้ ค่ า จ้ า งของผู้ จ บอาชี ว ศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น ได้ โ ดยไม่ เ พิ่ ม ทั ก ษะที่ ต ลาดต้ อ งการ
ทางออกที่ น่ า จะเป็ น ไปได้ แ ละสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด การพั ฒ นาทางเทคโนโลยี ที่ เ อนเอี ย ง
สู่ ทั ก ษะสู ง คื อ การให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ทั ก ษะที่ ไ ม่ เจาะจง (general skills) เช่ น ทั ก ษะ
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัว
เข้ากับการพัฒนาทางเทคโนโลยีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ งานวิจัยจำ�นวนไม่น้อยชี้ให้เห็นว่า การลงทุนในเด็กปฐมวัยให้ผลตอบแทน
ต่อสังคมสูงกว่าการศึกษาระดับอื่นอย่างชัดเจน เพราะการพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยช่วยลด
ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ด้วยการลดความแตกต่างด้านทุนมนุษย์
นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิต   ซึ่งเป็นสาเหตุสำ�คัญของความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่พบเห็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมจึงต้องเรียงลำ�ดับความสำ�คัญกัน
ใหม่ โดยเพิ่มงบประมาณต่อหัวในระดับปฐมวัยและลดงบประมาณต่อหัวในระดับมหาวิทยาลัยลง
โดยรวม ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายหลั ก ที่ นำ � เสนอคื อ การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น
ที่ เข้ ม ข้ น และการกระจายอำ � นาจด้ า นการศึ ก ษาที่ จ ริ ง จั ง มี ค วามสำ � คั ญ และจำ � เป็ น ที่ จ ะช่ ว ย
ให้ ส ถานศึ ก ษามี แรงจู ง ใจที่ ม ากพอที่ จ ะพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษาของตนให้ มี คุ ณ ภาพ
อยู่เสมอ โดยจะต้องกระจายอำ�นาจให้ผู้ปกครองมีบทบาทในการจัดจ้าง กำ�หนดค่าตอบแทน  
เลิกจ้างครูและผู้บริหาร และดูแลตรวจสอบการทำ�งานของครูอย่างแท้จริง และใช้การจัดสรร
งบประมาณสนั บ สนุ น โดยตรงต่ อ ผู้ เรี ย น (demand-side financing) ผ่ า นระบบคู ป อง
การศึ ก ษา (education voucher) ในการสร้ า งการแข่ ง ขั น ระหว่ า งสถานศึ ก ษาทั้ ง ภาครั ฐ
และเอกชน โดยหน่วยงานส่วนกลางจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้บริการเป็นผู้กำ �กับดูแล
(regulator) เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ที่ เ ป็ น ธรรม พร้ อ มทั้ ง สร้ า งฐานข้ อ มู ล กลางที่ เชื่ อ มโยง
ข้ อ มู ล รายบุ ค คลที่ ถู ก ต้ อ งและเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ยเพื่ อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นสามารถใช้ ป ระโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างสะดวก และสนับสนุนการวิจัยที่จะสร้างองค์ความรู้
ที่สถานศึกษาและผู้ปกครองสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
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รูปที่ 3.19 จำ�นวนของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาล
จำ�แนกตามระดับการศึกษา
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ฐ

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)
รูปที่ 3.20 จำ�นวนของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน
จำ�แนกตามระดับการศึกษา
รูปที่ 3.21 สัดส่วนของนักเรียนในสถานศึกษาของรัฐบาล จำ�แนกตามระดับการศึกษา
รูปที่ 3.22 สัดส่วนของนักเรียนในสถานศึกษาของเอกชน จำ�แนกตามระดับการศึกษา
รูปที่ 3.23 คะแนนเฉลี่ย O-NET รายโรงเรียน จำ�แนกตามวิชา
สำ�หรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รูปที่ 3.24 คะแนนเฉลี่ย O-NET รายโรงเรียน จำ�แนกตามวิชา
สำ�หรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รูปที่ 3.25 คะแนนเฉลี่ย O-NET รายโรงเรียน จำ�แนกตามวิชา
สำ�หรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รูปที่ 3.26 ค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET ระดับอำ�เภอ ชั้น ป. 6 วิชาคณิตศาสตร์
พ.ศ. 2554 2555 2557 และ 2558
รูปที่ 3.27 ค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET ระดับอำ�เภอ ชั้น ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2554 2555 2557 และ 2558
รูปที่ 3.28 ค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET ระดับอำ�เภอ ชั้น ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ
พ.ศ. 2554 2555 2557 และ 2558
รูปที่ 3.29 ค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET ระดับอำ�เภอ ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทย
พ.ศ. 2554 2556 2557 และ 2558
รูปที่ 3.30 ค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET ระดับอำ�เภอ ชั้น ป.6 วิชาสังคมศึกษา
พ.ศ. 2554 2556 2557 และ 2558
รูปที่ 3.31 ค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET ระดับอำ�เภอ ชั้น ม.3 วิชาคณิตศาสตร์
พ.ศ. 2554 2555 2557 และ 2558
รูปที่ 3.32 ค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET ระดับอำ�เภอ ชั้น ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2554 2556 2557 และ 2558
รูปที่ 3.33 ค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET ระดับอำ�เภอ ชั้น ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ
พ.ศ. 2554 2555 2557 และ 2558
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สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
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ในระบบการศึกษาไทย

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)
รูปที่ 3.34 ค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET ระดับอำ�เภอ ชั้น ม.3 วิชาภาษาไทย
พ.ศ. 2554 2555 2557 และ 2558
รูปที่ 3.35 ค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET ระดับอำ�เภอ ชั้น ม.3 วิชาสังคมศึกษา
พ.ศ. 2554 2556 2557 และ 2558
รูปที่ 3.36 ค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET ระดับอำ�เภอ ชั้น ม.6 วิชาคณิตศาสตร์
พ.ศ. 2554 2555 2557 และ 2558
รูปที่ 3.37 ค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET ระดับอำ�เภอ ชั้น ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2554 2555 2557 และ 2558
รูปที่ 3.38 ค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET ระดับอำ�เภอ ชั้น ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ
พ.ศ. 2554 2555 2557 และ 2558
รูปที่ 3.39 ค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET ระดับอำ�เภอ ชั้น ม.6 วิชาภาษาไทย
พ.ศ. 2554 2555 2557 และ 2558
รูปที่ 3.40 ค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET ระดับอำ�เภอ ชั้น ม.6 วิชาสังคมศึกษา
พ.ศ. 2554 2555 2557 และ 2558
รูปที่ 3.41 คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบ PISA ของนักเรียนไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2543-2555
รูปที่ 3.42 งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา (ล้านบาท)
รูปที่ 3.43 งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา (ล้านบาท)  จำ�แนกตามระดับการศึกษา
รูปที่ 3.44 ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา
จำ�แนกตามระดับและประเภทการศึกษา
รูปที่ 3.45 ร้อยละของงบประมาณด้านการศึกษาต่องบประมาณทั้งหมด
และร้อยละของงบประมาณด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
รูปที่ 3.46 งบประมาณกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ล้านบาท)
รูปที่ 3.47 หนี้ที่ครบชำ�ระ และหนี้ที่ได้รับชำ�ระกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
รูปที่ 3.48 ผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
รูปที่ 3.49 ภาพรวมสมรรถนะในการแข่งขันของนานาประเทศ พ.ศ. 2558
รูปที่ 3.50 อันดับสมรรถนะการแข่งขันในภาพรวมของประเทศไทยเปรียบเทียบ
กับประเทศอาเซียน พ.ศ. 2554-2558
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ฒ

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)
รูปที่ 3.51 อันดับสมรรถนะการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จำ�แนกตามปัจจัยย่อยเปรียบเทียบประเทศในกลุ่มอาเซียน 5 ประเทศ
รูปที่ 3.52 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) พ.ศ. 2558
รูปที่ 3.53 ทักษะด้านภาษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ พ.ศ. 2558
รูปที่ 3.54 การตอบสนองความสามารถในการแข่งขันของระบบการศึกษา พ.ศ. 2558
รูปที่ 3.55 การสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน พ.ศ. 2558
รูปที่ 3.56 การตอบสนองความสามารถในการแข่งขันของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2558
รูปที่ 3.57 การศึกษาด้านบริหารที่ตอบสนองภาคธุรกิจ พ.ศ. 2558
รูปที่ 4.1 ค่าสัมประสิทธิ์ของจีนีและค่าดัชนี Thiel-L ของรายได้ต่อหัว
(income per capital) ระหว่าง พ.ศ. 2531-2556
รูปที่ 4.2 ค่าดัชนี Theil-L  ของรายได้ต่อหัว (income per capita) และค่าดัชนี
Theil-L  ของการบริโภคหรือค่าใช้จ่ายต่อหัว (consumption/expenditure
per capita) ระหว่าง พ.ศ. 2531-2556
รูปที่ 4.3 สัดส่วนของความเหลื่อมลํ้าด้านรายได้ที่เป็นความเหลื่อมลํ้าระหว่างกลุ่ม (    )
ต่อความเหลื่อมลํ้า ด้านรายได้ทั้งหมด แบ่งกลุ่มโดยใช้อาชีพ (occupations)
การศึกษา (education) การใช้บริการสถาบันการเงิน (financial access)
และลักษณะพื้นที่ (area)
รูปที่ 4.4 สัดส่วนค่าจ้างรายเดือนของแรงงานที่จบปริญญาตรีขึ้นไปต่อแรงงาน
ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะผู้ที่ทำ�งานเต็มเวลา
รูปที่ 4.5 สัดส่วนค่าจ้างรายชั่วโมงของแรงงานที่จบปริญญาตรีขึ้นไปต่อแรงงาน
ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะผู้ที่ทำ�งานเต็มเวลา
รูปที่ 4.6 สัดส่วนของค่าจ้างรายชั่วโมงของแรงงานที่จบปริญญาตรีขึ้นไป
ต่อค่าจ้างของแรงงานที่จบอาชีวศึกษา เฉพาะผู้ที่ทำ�งานเต็มเวลา
รูปที่ 4.7 สัดส่วนของค่าจ้างรายชั่วโมงของแรงงานที่จบปริญญาตรีขึ้นไป
ต่อค่าจ้างของแรงงานที่จบอาชีวศึกษา เฉพาะผู้ที่ทำ�งานเต็มเวลา
ไม่รวมข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
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สารบัญรูปภาพ (ต่อ)
รูปที่ 4.8 สัดส่วนของค่าจ้างรายชั่วโมงของแรงงานที่จบปริญญาตรีขึ้นไป
ต่อค่าจ้างของแรงงานที่จบอาชีวศึกษา เฉพาะผู้ที่ทำ�งานเต็มเวลา
สำ�หรับกลุ่มตัวอย่างที่เกิดใน พ.ศ. 2506-2507
รูปที่ 4.9 อัตราผลตอบแทนของการลงทุนด้านการศึกษาในแต่ละระดับอายุ
รูปที่ 4.10 รายจ่ายด้านการศึกษารวมของประเทศไทย พ.ศ. 2553
จำ�แนกตามระดับการศึกษาเฉพาะภาครัฐ
(ส่วนกลางและ อปท.) รายหัวต่อนักเรียน 1 คน (บาท/คน/ปี)
รูปที่ 4.11 อิทธิผลของปัจจัยด้านสติปัญญา พฤติกรรมการแสดงออก
และแรงกระตุ้นด้านวิชาการ ต่อตัวชี้วัด
ในด้านต่างๆ สำ�หรับกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในโครงการ Perry Preschool
รูปที่ 4.12 อิทธิผลของปัจจัยด้านสติปัญญา พฤติกรรมการแสดงออก
และแรงกระตุ้นด้านวิชาการ ต่อตัวชี้วัด
ในด้านต่างๆ สำ�หรับกลุ่มตัวอย่างผู้ชายในโครงการ Perry Preschool
รูปที่ 5.1 คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับ ป.6
รูปที่ 5.2 สัมประสิทธิ์ความแปรผันของคะแนน O-NET ระดับ ป.6
รูปที่ 5.3 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ป.6
รูปที่ 5.4 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ป.6
ไม่รวมโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนขนาดเล็ก
รูปที่ 5.5 สัมประสิทธิ์ความแปรผันของคะแนน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์
ระดับ ป.6 ไม่รวมโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนขนาดเล็ก
รูปที่ 5.6 คะแนน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ป.6 พ.ศ. 2558
ไม่รวมโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนขนาดเล็ก
รูปที่ 5.7 คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ป.6 พ.ศ. 2554-2557
ไม่รวมโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนขนาดเล็ก
รูปที่ 5.8 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชา (ก) วิทยาศาสตร์ (ข) ภาษาไทย (ค) ภาษาอังกฤษ
(ง) สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ ป.6  ไม่รวมโรงเรียนในชนบท
และโรงเรียนขนาดเล็ก
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สารบัญรูปภาพ (ต่อ)
รูปที่ 5.9 สัมประสิทธิ์ความแปรผันของคะแนน O-NET วิชา (ก) วิทยาศาสตร์
(ข) ภาษาไทย (ค) ภาษาอังกฤษ (ง) สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับ ป.6 พ.ศ. 2558 ไม่รวมโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนขนาดเล็ก
รูปที่ 5.10 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชา (ก) วิทยาศาสตร์ (ข) ภาษาไทย (ค) ภาษาอังกฤษ
(ง) สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ ป.6 พ.ศ. 2558
ไม่รวมโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนขนาดเล็ก
รูปที่ 5.11 คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับ ม.3 พ.ศ. 2554-2558
รูปที่ 5.12 สัมประสิทธิ์ความแปรผันของคะแนน O-NET ระดับ ม.3 พ.ศ. 2554-2558
รูปที่ 5.13 คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับ ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554-2558
รูปที่ 5.14 คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับ ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554-2558
ไม่รวมโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนขนาดเล็ก
รูปที่ 5.15 สัมประสิทธิ์ความแปรผันของคะแนน O-NET ระดับ ม.3 วิชาคณิตศาสตร์
พ.ศ. 2554-2558
รูปที่ 5.16 คะแนน O-NET ระดับ ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2558
ไม่รวมโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนขนาดเล็ก
รูปที่ 5.17 คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชา (ก) วิทยาศาสตร์ (ข) ภาษาไทย
(ค) ภาษาอังกฤษ (ง) สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ ม.3
ไม่รวมโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนขนาดเล็ก
รูปที่ 5.18 คะแนน O-NET วิชา (ก) วิทยาศาสตร์ (ข) ภาษาไทย (ค) ภาษาอังกฤษ
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พ.ศ. 2554-2558
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บทที่ 1
บทนำ�

ปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทยเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนในสังคม
มาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา มีการศึกษาและผลิตรายงานเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาจำ�นวนมาก
ที่นำ�ไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมากมาย แต่ปัญหานี้ก็ยังคงอยู่และไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นมากนัก
คำ�ถามที่ตามมาก็คือ แล้วรายงานฉบับนี้จะช่วยอะไรได้ในเมื่อรายงานจำ�นวนมากก่อนหน้านี้
ไม่สามารถทำ�ได้ คำ�ตอบแบบจริงใจก็คือ รายงานฉบับนี้ก็อาจจะมีผลเช่นเดียวกับรายงานที่ผ่านๆ มา
กล่าวคือ อาจจะไม่สามารถช่วยให้ปัญหา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขอไทยลดน้ อ ยถอยลง
ไปได้ แต่อย่างน้อยก็หวังว่า การนำ�เสนอ
ข้อมูลทีว่ เิ คราะห์อย่างละเอียดในหลากหลาย
รูปแบบ ข้อมูลจากหลายแหล่ง และข้อมูล
ที่ย้อนไปในอดีตอย่างยาวนาน จะช่วยให้
เข้ า ใจสถานการณ์ ก ารศึ ก ษาของไทยได้ ดี
ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง อาจจะทำ � ให้ ส ามารถเข้ า ใจรากเหง้ า ของปั ญ หาได้ ดี แ ละตรงประเด็ น มากยิ่ ง ขึ้ น
การนำ�เสนอหลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศจำ�นวนมากจะช่วยให้
เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และการประยุกต์ใช้หลักการ
ทางเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบนโยบายจะช่วยจุดประกายให้เกิดความคิดและ
คำ�ตอบที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการให้บริการการศึกษาของไทยได้ในอนาคต ซึ่งอาจจะแตกต่าง
จากข้อเสนอในรายงานฉบับนี้โดยสิ้นเชิงก็เป็นได้
แรงจูงใจ (incentives) เป็นปัจจัยสำ�คัญที่กำ�หนดว่าปัจเจกบุคคลจะตั้งใจหรือพยายาม
ทำ�กิจกรรมใดๆ มากน้อยเพียงใด ครูที่มีแรงจูงใจสูงกว่าย่อมตั้งใจสอนมากกว่าซึ่งอาจจะทำ�ให้
เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าถึงแม้ว่าอาจจะมีความรู้น้อยกว่าก็เป็นได้ ดังนั้น การแก้ปัญหา
คุณภาพของการศึกษาจำ�เป็นจะต้องให้ความสำ�คัญกับการสร้างแรงจูงใจให้กับครู   หลักการ
ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอีกหลักการหนึ่งคือ การแข่งขัน (competition) เป็นเครื่องมือ
ที่ ส ามารถสร้ า งแรงจู ง ใจให้ กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารหรื อ ผู้ ผ ลิ ต ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แรงกดดั น
จากการแข่งขัน (competitive pressure) จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องดูแลเอาใจใส่
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ให้ครูมุ่งมั่นตั้งใจทำ�หน้าที่ในการสอนอย่างสมํ่าเสมอ ไม่เช่นนั้นสถานศึกษาอาจจะไม่สามารถ
อยู่รอดได้ ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารสถานศึกษาจำ�เป็นต้องสร้างระบบการตอบแทนครูที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถตอบแทนครูที่มีความตั้งใจและมีผลการสอนที่ดี เพราะการแข่งขัน
ทีเ่ ข้มข้นอาจทำ�ให้ครูยา้ ยไปสอนทีอ่ นื่ ได้ ผลทีต่ ามมาก็คอื ครูจะมีแรงจูงใจในการสอน และจะส่งผล
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  คำ�ถามสำ�คัญก็คือ จะสร้างการแข่งขันในระบบการศึกษาได้อย่างไร?
หลักฐานเชิงประจักษ์จ�ำ นวนมากทีน่ �ำ เสนอในรายงานฉบับนีช้ ใี้ ห้เห็นว่า การกระจายอำ�นาจ
(decentralization) ด้านการศึกษาโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม และการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนโดยตรงต่อผู้เรียน (demand-side financing) โดยใช้คูปองการศึกษา น่าจะสามารถ
สร้างการแข่งขันในระบบการศึกษาได้ ทัง้ ในรูปของการแข่งขันระหว่างโรงเรียนของรัฐและการแข่งขัน
ที่มาจากโรงเรียนเอกชน การจัดสรรงบประมาณรูปแบบนี้เป็นการให้อำ�นาจแก่เด็กและผู้ปกครอง
ในการเลือกผูใ้ ห้บริการการศึกษา ซึง่ เป็นการสร้างพลังให้กบั ผูบ้ ริโภค และยิง่ ไปกว่านัน้ การจัดสรร
งบประมาณแบบนีจ้ ะช่วยให้มผี ใู้ ห้บริการรายใหม่สนใจเข้ามาให้บริการ ซึง่ อาจจะนำ�ไปสูก่ ารศึกษา
ที่ มี คุ ณ ภาพ หรื อ อย่ า งน้ อ ยก็ เ ป็ น การเพิ่ ม ทางเลื อ กที่ ห ลากหลายให้ กั บ เด็ ก และผู้ ป กครอง
การดำ�เนินการเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้คงต้องอาศัยหลักการกระจายอำ�นาจด้านการศึกษาเพื่อให้เกิด
การแข่งขันทีเ่ ข้มข้น และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโดยตรงต่อผูเ้ รียนจะเป็นเครือ่ งมือสำ�คัญ
ที่ช่วยให้ผู้ปกครองมีบทบาทต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยอัตโนมัติ โดยสรุป หลักการ
สำ�คัญที่นำ�เสนอในรายงานฉบับนี้คือ การแข่งขันและการกระจายอำ�นาจด้านการศึกษามีความ
สำ�คัญและจำ�เป็นต่อการพัฒนาการศึกษาของไทยอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาคุณภาพ
การศึกษาไทยคงต้องการมากกว่าการสร้างการแข่งขันและการกระจายอำ �นาจ หลักการทั้งสอง
อย่างนี้ไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาทีซ่ ับซ้อนและยุ่งยากอย่างปัญหาคุณภาพการศึกษาได้ แต่ก็เชื่อว่า
การแข่งขันและการกระจายอำ�นาจด้านการศึกษาจะต้องเป็นส่วนหนึง่ ของคำ�ตอบของปัญหาเสมอ
แน่นอนว่า รายงานฉบับนี้คงไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาคุณภาพการศึกษาได้ครบถ้วน
เพียงพอที่จะสร้างเป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรมได้ทันที คงต้องการการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้ได้
คำ�ตอบที่มีรายละเอียดชัดเจนและครบถ้วน อันจะนำ�ไปสู่นโยบายที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติได้
จริงต่อไป ซึ่งควรจะเป็นบทบาทที่สำ�คัญของหน่วยงานส่วนกลางที่ยังคงอยู่ภายใต้การกระจาย
อำ�นาจ โดยต้องพยายามสร้างองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อทั้งสถานศึกษาและผู้ปกครองโดยตรง
อันจะมีส่วนช่วยให้เกิดแรงกดดันจากการแข่งขันที่เข้มแข็งต่อไป นอกจากนี้ การสร้างฐานข้อมูล
กลางที่เชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่ถูกต้องและเข้าถึงได้ง่ายจะช่วยให้เกิดองค์ความรู้ที่เพียงพอ
ในการออกแบบนโยบายในอนาคต ซึง่ ควรจะเป็นอีกหน้าทีห่ นึง่ ทีส่ �ำ คัญของส่วนกลาง เช่นเดียวกับ
การเป็นผูก้ �ำ กับดูแล (regulator) ให้เกิดการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม อันจะนำ�ไปสูก่ ารศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ในที่สุด

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
ความจำ�เป็นของการแข่งขันและการกระจายอำ�นาจ
ในระบบการศึกษาไทย

เค้าโครงเนื้อหาของรายงาน
เนือ้ หาส่วนทีเ่ หลือของรายงานประกอบไปด้วยทัง้ หมด 7 บท โดยบทที่ 2 ได้รวบรวมนโยบาย
และโครงการสำ�คัญที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเพื่อให้เข้าใจถึงสภาวการณ์ของระบบการศึกษาไทย
ในช่วงที่ผ่านมา โดยภาครัฐได้ดำ�เนินนโยบายและโครงการจำ�นวนมากเพื่อปฏิรูประบบการศึกษา
ของไทยตลอดช่วงสองปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558-2559) ไม่ว่าจะเป็นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยการพัฒนาแอพพลิเคชัน “Echo English” การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม การผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบได้ เ พราะโครงการส่ ว นใหญ่ เ พิ่ ง ดำ � เนิ น การไป ทำ � ให้ ยั ง ไม่ มี ข้ อ มู ล ที่ เ พี ย งพอที่ จ ะ
ประเมินผลกระทบได้อย่างน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม โครงการฯ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นโครงการ
ที่น่าสนใจที่ควรจะได้รับการประเมินอย่างตรงไปตรงมาด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือ (เช่นเดียวกับ
ตัวอย่างงานวิจัยจากต่างประเทศที่นำ�เสนอในบทที่ 6-7)
ในบทที่ 3 ข้อมูลสถิติที่นำ�เสนอมาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลต่างๆ
จากสำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ข้อมูลสำ�มะโนประชากรและเคหะ (Population and Housing Census)
ข้อมูลการสำ�รวจเด็กและเยาวชน (Child Youth Survey) ผลการทดสอบ O-NET และผล
การทดสอบ PISA เป็นต้น ข้อมูลที่ห ลากหลายช่ วยให้ ส ถิ ติ ที่ ไ ด้ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ มากยิ่ ง ขึ้ น
และหวั ง ว่ า จะช่ ว ยจุ ด ประกายให้ เ กิ ด ความคิ ด นอกเหนื อ จากที่ วิ เ คราะห์ ไ ว้ ใ นรายงาน
ฉบับนี้ด้วย นอกจากนี้ การนำ�เสนอในรูปของกราฟน่าจะช่วยให้เข้าใจได้ง่าย ส่วนการนำ�เสนอ
ในรู ป แผนที่ น่ า จะช่ ว ยให้ เข้ า ใจความแตกต่ า งของแต่ ล ะพื้ น ที่ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น
การรายงานสถิ ติ ที่ ย้ อ นกลั บ ไปในอดี ต ย่ อ มช่ ว ยให้ เ ข้ า ใจถึ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น
ได้ ชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น และหวั ง ว่ า จะเป็ น สถิ ติ ที่ ส ามารถใช้ อ้ า งอิ ง ในการศึ ก ษาวิ จั ย และ
การกำ�หนดนโยบายในอนาคต
ผลการวิ เ คราะห์ แ ละข้ อ มู ล ที่ นำ � เสนอในบทที่ 4 ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
ที่น่าสนใจและน่าจะมีบทบาทต่อการกำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับอาชีวศึกษา นั่นคือ การที่สัดส่วน
ของค่าจ้างของแรงงานทักษะสูงหรือผู้ที่จบมหาวิทยาลัยต่อค่าจ้างของแรงงานที่จบอาชีวศึกษา
(ความเหลื่อมลํ้าของค่าจ้าง) เพิ่มขึ้นจากประมาณ 1.8 เท่าใน พ.ศ. 2528 เป็นกว่า 2.7 เท่า
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เอนเอียง
สู่ทักษะสูง (skill-biased technological change) นอกจากนี้ บทนี้ยังนำ�เสนอหลักฐาน
จากการวิจัยที่ชี้ให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการลงทุนในเด็กปฐมวัย
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การนำ�เสนอผลการทดสอบ O-NET และผลการทดสอบ PISA ด้วยสถิติที่หลากหลาย
น่ า จะช่ ว ยให้ เข้ า ใจสถานการณ์ ข องคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในปั จ จุ บั น ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น บทที่ 5
จึงนำ�เสนอผลการทดสอบทั้งในรูปของค่าเฉลี่ยและการกระจายตัวของคะแนน การเปรียบเทียบ
คะแนนระหว่ า งโรงเรี ย นในแต่ ล ะสั ง กั ด จะช่ ว ยให้ เข้ า ใจประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การศึ ก ษา
ของแต่ละองค์กรได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบ PISA และ
การจัดสรรเวลาเรียนของไทยและเวียดนามนำ�ไปสู่ข้อสังเกตที่น่าจะมีบทบาทต่อการออกแบบ
หลักสูตรโดยเฉพาะด้านการจัดสรรเวลาเรียนในแต่ละสาระวิชาในอนาคต  อีกส่วนหนึ่งในบทที่ 5
คื อ ข้ อ มู ล จากตลาดแรงงานไม่ ว่ า จะเป็ น จำ � นวนปี ก ารศึ ก ษาเฉลี่ ย ค่ า จ้ า งเฉลี่ ย และอั ต รา
การว่ า งงานแยกตามระดั บ การศึ ก ษา ซึ่ ง จะสะท้ อ นถึ ง สมรรถนะของผู้ เรี ย นในแต่ ล ะระดั บ
และประเภทการศึ ก ษาได้ เ ป็ น อย่ า งดี ตอนท้ า ยของบทนี้ วิ เ คราะห์ บ ทบาทของการศึ ก ษา
ในการสร้ า งทุ น มนุ ษ ย์ แ ละการคั ด แยกคน โดยเชื่ อ มโยงกั บ การเรี ย นพิ เ ศษและการสอบ
ที่มากเกินไป
บทที่ 6 นำ�เสนอข้อมูลการใช้จา่ ยด้านการศึกษาของประเทศไทยทัง้ ในรูปแบบของงบประมาณ
รวม สัดส่วนต่องบประมาณรวม สัดส่วนต่อจีดีพี และงบประมาณต่อหัว โดยพยายามแยกตาม
ระดั บ การศึ ก ษาให้ ม ากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะทำ � ได้ หลั ก ฐานที่ นำ � เสนอในบทนี้ จ ะช่ ว ยยื น ยั น ได้ ว่ า
ประเทศไทยได้ จั ด สรรทรั พ ยากรจำ � นวนมหาศาลให้ กั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษาของคนในชาติ
นอกจากนี้ ได้นำ�เสนอหลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยจำ�นวนไม่น้อยที่ศึกษาผลกระทบของ
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโดยตรงต่อผู้เรียน (demand-side financing) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลกระทบของการใช้คูปองการศึกษา
ส่วนบทที่ 7 นำ�เสนอหลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกระจาย
อำ�นาจ โดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของทั้งการรวมอำ�นาจ (centralization) และการกระจายอำ�นาจ
(decentralization) เพื่อให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจว่า การรวมอำ�นาจควรใช้สำ�หรับกิจกรรม
ใดหรือภายใต้เงื่อนไขใด นอกจากนี้ ยังได้นำ�เสนอหลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยจำ�นวนมาก
ที่ศึกษาผลกระทบของการกระจายอำ�นาจด้านการศึกษา ซึ่งมีผลทำ�ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่า
การกระจายอำ�นาจโดยการให้อิสระแก่สถานศึกษา (school autonomy) เพียงอย่างเดียว
อาจไม่ส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ส่วนที่สำ�คัญยิ่งกว่าคือ การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองและชุมชน ส่วนบทที่ 8 นำ�เสนอบทสรุปเนื้อหาโดยรวมของรายงาน พร้อมทั้ง
ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สถิ ติ แ ละหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
จากงานวิ จั ย จำ � นวนมาก ท่ า นผู้ อ่ า นที่ ต้ อ งการเข้ า ใจเพี ย งภาพรวมและข้ อ เสนอแนะเชิ ง
นโยบายโดยยั ง ไม่ ส นใจในข้ อ มู ล หรื อ หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ สามารถเริ่ ม จากบทที่ 8 ก่ อ น
แล้วจึงย้อนกลับมาศึกษาหลักฐานเพิ่มเติมในบทอื่นๆ ได้
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บทที่ 2

นโยบายการศึกษาในช่วง พ.ศ.2558/2559
บทนี้รวบรวมนโยบายการศึกษาที่สำ�คัญที่เกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. 2558/2559 จากรายงาน
ผลการดำ�เนินงานตามนโยบายรัฐบาลปีที่ 2 ที่จัดทำ�โดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เข้าใจ
ถึงสภาวการณ์ของระบบการศึกษาไทย โดยรวมภาครัฐได้ดำ�เนินนโยบายและโครงการจำ�นวน
มากเพื่ อ ปฏิ รู ป ระบบการศึ ก ษาของไทยตลอด
ช่วงสองปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบได้เพราะโครงการส่วนใหญ่
เพิ่งดำ�เนินการไป ทำ�ให้ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ
ที่จะประเมินผลกระทบได้อย่างน่าเชื่อถือ เนื้อหา
ในบทนี้จึงเป็นเพียงการประมวลนโยบายที่สำ�คัญ
เพื่อให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาตามหัวข้อดังต่อไปนี้

2.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
2.1.1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
• โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อให้นักเรียนเรียนในห้องเรียนน้อยลง
แต่เรียนนอกห้องเรียนมากขึ้นและเพิ่มเวลาเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมอง
(Head) คุณธรรม จริยธรรม (Heart) ทักษะ (Hand) รวมทั้งสุขภาพ (Health)
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
• ประกาศให้ “พ.ศ. 2558 เป็นปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”
โดยมีนโยบาย นักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ซึง่ มีแนวทางการดำ�เนินงาน
สำ�คัญ คือ ส่งเสริมให้จดั การเรียนการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ� ส่งเสริมแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning
: BBL) จั ด ทำ � แผนการเรี ย นรู้ ก ลางและจั ด ทำ � ต้ น ฉบั บ หนั ง สื อ คู่ มื อ การใช้
หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่
3 และพัฒนาวิธีการสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อ
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วีดิทัศน์การสอนภาษาไทย-ท้องถิ่น เพื่อเตรียมการขยายผลครูต้นแบบการสอน
โดยใช้ชอ่ งทางการจัดการเรียนรูผ้ า่ นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning
information technology: DLIT) ในการยกระดับการเรียนการสอนแก่เด็ก
พื้นที่แนวชายแดน พื้นที่สูงและพื้นที่พิเศษ
• ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ พัฒนาแอพพลิเคชัน “Echo English” เป็น
โครงการประชารัฐ โดยความร่วมมือกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ และสถาบันกวดวิชา
Enconcept ทีเ่ ปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของ
ภาษาได้ฟรี ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางมือถือและแท็บเล็ต โดยผู้เรียนไม่จำ�เป็น
ต้องมีพื้นฐานมาก่อน มีทั้งหมดกว่า 200 บทเรียน โดยจำ�ลองสถานการณ์
ที่ต้องใช้ในชีวิตจริง ให้ผู้เรียนได้ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน และจัดการเรียนรู้
ด้วยโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตร Echo Hybrid
• การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยได้ตงั้
คณะกรรมการเพื่อจัดทำ�  Roadmap 1 ปี ในการพัฒนาระบบประเมินที่มี
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงการประเมินหลักสูตร โดยศึกษาวิจัยคุณภาพการสอน
คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์และการประเมินของประเทศไทยจากผู้เชี่ยวชาญ
ระดับประเทศและต่างประเทศ การลดจำ�นวนวิชาสอบประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (O-NET) จาก 8 วิชา ให้เหลือ 5 วิชา การออก
ข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสัดส่วน 20% การเปิดเผย
ข้อสอบพร้อมเฉลยคำ�ตอบ O-NET โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(สทศ.) จัดทำ�โครงการพัฒนาสมรรถนะของครูด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลัก สูตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน พ.ศ. 2551 และ
โครงการนำ�ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET: Ordinary
National Educational Test) เป็นกลไกในการปรับปรุงการเรียนของนักเรียน
ให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สำ � นั ก งานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองบัญชาการ
ตำ�รวจตระเวนชายแดน สำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนคุณธรรม

2.2 การเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ผยู้ ากจนหรือด้อยโอกาส
2.2.1) เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการจำ�เป็นพิเศษ โดย
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำ�หนดให้ พ.ศ. 2559 เป็นปีแห่งความ
ร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำ�หรับเด็กที่มีความต้องการจำ�เป็นพิเศษ ภายใต้หลักการการ
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จัดการศึกษาสำ�หรับเด็กที่มีความจำ�เป็นพิเศษ ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต
เน้นดำ�เนินการใน 4 ด้าน คือ ด้านครอบครัวและชุมชน ท้องถิ่น ด้านสังคม ด้านการแพทย์ และ
ด้านโอกาสทางการศึกษา มีเป้าหมายหลัก เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจำ�เป็นพิเศษทุกคน
ได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมี
คุณภาพและเสมอภาค โดยการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) และมีความพร้อม
ในการดำ�รงชีวิตตลอดจนถึงการประกอบอาชีพ โดยการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ�  ซึ่ง สพฐ.
จะได้นำ�เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
2.2.2) ขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance
Learning Television: DLTV) เนือ่ งจากปัจจุบนั เกิดปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชัน้ คุณภาพ
การศึกษาตกตํ่า เป็นวิกฤตด้านการศึกษาของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าว จึงจัดการเรียนการสอนตามแนวทางพระราชดำ�ริ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) เพื่อเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลน
ครู ลดความเหลื่อมลํ้า และสร้างโอกาสทางการศึกษา
2.2.3) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามที่กฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติกำ�หนดให้รัฐต้องจัดให้บุคคลได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั้น รัฐบาลที่ผ่านมามีนโยบายจัดการศึกษาดังกล่าวโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เป็นเวลา
15 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มกราคม 2559 โดยขออนุมัติตั้งงบประมาณเป็นรายปีและ
ขยายขอบเขตการดำ�เนินการตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละคณะมาเป็นลำ�ดับ
2.2.4) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงมติเมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม 2557 เห็นชอบให้ขยายเวลาการดำ�เนินงานโครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ทีผ่ กู กับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ต่อไปในปีการศึกษา 2558 และในปีการศึกษาต่อๆ ไป จนกว่ากฎหมาย
ใหม่จะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำ�นักงบประมาณและ
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำ�เนินการต่อไปด้วย
2.2.5) ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
• การปรับปรุงหลักเกณฑ์จัดการศึกษานอกระบบระดับพื้นฐาน โดยสำ�นักงาน
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ได้ ป รั บ ปรุ ง และ
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำ�เนินงานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) ใน 3 ระดับ คือ
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยยึดหลัก
การเป็นหลักสูตรทีม่ โี ครงสร้างยืดหยุน่ ทัง้ เนือ้ หาสาระการเรียนรู-้ เวลา-การจัดการ
เรียนรูท้ มี่ คี วามหลากหลาย เน้นบูรณาการให้สอดคล้องกับการทำ�งานของผูเ้ รียน
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และวิถีชุมชนมากขึ้น ส่งเสริมให้มีการเทียบโอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วม
• ยกระดับการศึกษาของพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ทำ�หน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยในหน่วยงานต่างๆ ให้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัตธิ รุ กิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ทีก่ �ำ หนดให้
ผูข้ อรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ต้องสำ�เร็จการศึกษา
ภาคบังคับ (ม.3) และเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการ
ปรับรูปแบบการจัดการศึกษาทีต่ อบสนองความต้องการแท้จริงของประชาชนและ
ชุมชนมากขึ้น
• โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) เพือ่ ส่งเสริมการอ่านทัว่ ประเทศ ตลอดจน
เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ เชิญชวนรับบริจาคหนังสือและสื่อส่งเสริมการอ่าน
ให้แก่ห้องสมุดประชาชนและบ้านหนังสือชุมชนเป้าหมาย จัดหาหนังสือให้บ้าน
หนังสือชุมชน และให้ครู กศน. ตำ�บลทั่วประเทศ
• ส่งเสริมการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนในทุกตำ�บล เพื่อสร้างโอกาสและ
กระจายโอกาสในการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ให้แก่ประชาชน โดยมีประกาศจัดตัง้ แหล่ง
การเรียนรูใ้ น กศน. ตำ�บล และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกับแหล่งการเรียนรู้
ในชุมชน เช่น การเรียนรูห้ ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมูบ่ า้ นเรียนรูต้ ามรอย
พระยุคลบาท ชุมชนรักการอ่าน การเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมการกำ�จัดและ
คัดแยกขยะในชุมชน การส่งเสริมการอ่านเคลือ่ นทีส่ เู่ ด็กก่อนวัยเรียน (0-6 ปี) เป็นต้น

2.3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.3.1) แนวทางการให้การอุดหนุนของรัฐในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
เอกชนอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ 2) เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณด้านการศึกษาของประเทศ 3) เพื่อช่วยเหลือเด็กไทย
ที่ เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนให้ ไ ด้ รั บ การอุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ พี ย งพอต่ อ การจั ด การศึ ก ษาที่ มี
คุณภาพ 4) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาตามหลักหุ้นส่วนการศึกษา
ระหว่างรัฐและเอกชน (Public-Private Partnerships in Education: PPPs) โดยปรับโครงสร้าง
เงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้เป็นไปตามอัตราที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เงินอุดหนุนรายบุคคลไม่ผูกพันภาระงบประมาณ
รั ฐ แบบตายตั ว รั ฐ สามารถกำ � หนดการให้ เ งิ น อุ ด หนุ น รายบุ ค คลโดยพิ จ ารณาจากเหตุ ผ ล
ด้านอื่นได้ เช่น การเพิ่มคุณภาพการศึกษา
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2.3.2) จัดทำ�ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2558 เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน
เอกชนให้สามารถกู้ยืมเงิน เพื่อนำ�ไปใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนได้ อันจะส่งผลให้โรงเรียนเอกชนทั่วประเทศมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงิน
จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ สำ�หรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ. 2558
ซึ่งมีหลักเกณฑ์เดียวกัน เพียงแต่เป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ยสำ�หรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามที่เปิดสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ ที่แปรสภาพมาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
(ปอเนาะ) และได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล ใน 14 จังหวัดภาคใต้
2.3.3) กลไกประชารัฐของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มุ่งนำ�นโยบายการสานพลังประชารัฐ
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ทั้งในด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) และ
ด้านการศึกษาพืน้ ฐานและการพัฒนาผูน้ � 
ำ (Human Capital Development) ตามภารกิจกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบด้วย คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ภาครัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E4)
และคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ภาครัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ�  (E11)
รวมทั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐ ภาครัฐ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการนำ�
นโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ปรากฏผลอย่างชัดเจน เป็นระบบ ทันตามห้วงเวลาที่กำ�หนด

2.4 นโยบายการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
2.4.1) การส่งเสริมการอาชีวศึกษา และเร่งผลิตและพัฒนากำ�ลังคนเพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาประเทศ
• ควบรวมอาชีวะรัฐเอกชน เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษา และการบริหารราชการ
ในกระทรวงศึกษาธิการเกิดประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม การศึกษา
ด้ า นวิ ช าชี พ มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน มี ค วามคล่ อ งตั ว และเข้ ม แข็ ง ยิ่ ง ขึ้ น
ขณะเดี ย วกั น ประเทศมี ค วามต้ อ งการกำ � ลั ง คนสายอาชี พ เป็ น จำ � นวนมาก
รัฐบาลจึงต้องเร่งกำ�ลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการในภาคเศรษฐกิจของ
ประเทศ และโครงสร้างการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่ผ่านมาอาชีวศึกษาภาค
รัฐมีความเข้มแข็งกว่า การควบรวมจึงเป็นทางเลือกที่สำ�คัญ
• โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศกึ ษา)
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ ปริมาณผูเ้ รียนอาชีวศึกษา และเพือ่ ให้ผสู้ �ำ เร็จมัธยมศึกษา
มีทักษะวิชาชีพติดตัว สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานและประกอบอาชีพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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		 • การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดำ�เนินการจัดงาน “อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย”
เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสำ�เร็จของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ความสำ�เร็จของผู้เรียนและผู้ประกอบการในระบบทวิภาคี
• การจัดการศึกษาวิชาชีพ “ทวิวุฒิ” ในเบื้องต้นจะดำ�เนินการแลกเปลี่ยนครู
อาจารย์ และนักศึกษา โดยจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาและวิเคราะห์
ความสอดคล้องของมาตรฐานสมรรถนะตามหลักสูตรของทั้งสองประเทศ เพื่อ
จัดหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และ
ในอนาคตจะร่วมกันจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่สาธารณรัฐเกาหลี
มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ อาทิ การท่องเที่ยว เทคโนโลยีความงาม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อนักศึกษาสำ�เร็จหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 ใบ
จากทั้งสองประเทศ หรือเรียกว่า “ทวิวุฒิ (Dual Degree)”
		 • การส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานสูค่ วามเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน โดยมีจดุ เน้น “การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มคี วามเป็นเลิศเฉพาะด้าน”
จึงได้คดั เลือกสถานศึกษาอาชีวศึกษาทีม่ คี วามพร้อมในระดับหนึง่ ในด้านบุคลากร
เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีการจัดการเรียนการสอนในสาขา
วิชาเฉพาะทางและในสาขาวิชาที่มีความโดดเด่น
2.4.2) การผลิตกำ�ลังคนในระดับอุดมศึกษา รองรับความต้องการของประเทศ
• การจัดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ฉบับใหม่ โดย
สาระสำ�คัญของการปรับปรุงเกณฑ์ฉบับใหม่ ประกอบด้วย ระดับการศึกษา
จำ�แนกเป็น (1) ปริญญาตรีแ ละปริ ญ ญาตรี (ต่อ เนื่ อ ง) และบั ณ ฑิ ตศึ ก ษา
(2) หลักสูตรปริญญาตรีจำ�แนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภททางวิชาการ และ
หลักสูตรทางวิชาชีพ/ปฏิบัติการเชิงเทคนิค (3) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เน้นคุณภาพให้เข้มข้นมากขึน้ และ (4) กำ�หนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ
ของอาจารย์ประจำ�ที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่และผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
• โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดม
ศึ ก ษาเป็ น พี่ เ ลี้ ย ง โดยกำ � หนดกิ จ กรรมที่ เ ปิ ด กว้ า งสำ � หรั บ การดำ � เนิ น การ
โดยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสมาชิ ก เครื อ ข่ า ยอุ ด มศึ ก ษาภู มิ ภ าค ทั่ ว ประเทศใน
4 กิจกรรม ตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ คือ (1) ส่งเสริมนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (2) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (3) การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และ (4) การรู้เท่าทันไม่เป็นเหยื่อสังคม
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2.4.3) ส่งเสริมการฝึกทักษะฝีมือด้านอาชีวศึกษา
• เข้ า ร่ ว มการประกวดสุ ด ยอดนวั ต กรรมสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ อ าชี ว ศึ ก ษา โดยมี
นักศึกษาไทยได้รับ 3 ผลงาน ได้แก่ (1) ผลงาน “เตาชีวมวลไฮบริด” (2) ผลงาน
“เครือ่ งรีไซเคิลขยะขวดแก้วแทนทราย ทำ�อิฐ สร้างบ้าน” (3) ผลงาน “การพัฒนา
คอมพิวเตอร์จวิ๋ สำ�หรับนักประดิษฐ์ตวั น้อย” นอกจากนีม้ ผี ลงานสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยต่างๆ ซึง่ สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
เตรียมที่จะส่งต่อให้วิทยาลัยทุกแห่งทั่วประเทศใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา
ต่อยอดให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จำ�นวน 3 ผลงาน คือ
(1) เครื่องป้องกันเด็กติดในรถ ที่จะตรวจจับและแจ้งเตือนความเคลื่อนไหว
ภายในรถผ่านลำ�โพงไซเรนและโทรศัพท์มือถือ (2) ชุดควบคุมก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์ในรถยนต์ โดยมีการแจ้งเตือนเมือ่ มีปริมาณก๊าซสูงเกินทีร่ ะบบกำ�หนด
(3) เครื่องทุบทำ�ลายกระจกรถยนต์ กรณีรถยนต์ตกนํ้า
• โครงการอาชีวะ สร้างคน สร้างชาติ เพื่อปลูกฝังสำ�นึกที่ดีในด้านคุณธรรม
จริยธรรม การเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม เสริมสร้างความสามัคคี มี
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ รู้จักอดทน มีจิตสาธารณะ บำ�เพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม พัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการทำ�งานเป็นทีม ให้กับนักเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษา
2.4.4) การแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัด
ประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงทำ�ความเข้าใจแนวทางในการทำ�งานร่วมกับวิทยาลัย
ทัว่ ประเทศ โดยให้ทกุ สถานศึกษาสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้กบั พ่อแม่ ผูป้ กครอง
ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา นอกจากนี้ได้ดำ�เนินงานจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
และนักเรียนนักศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

2.5 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.5.1) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ
• โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นการนำ�ร่องการผลิตครูระบบจำ�กัดรับ
(ระบบปิ ด ) ในสาขาวิ ช าและพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น ความต้ อ งการของหน่ ว ยงาน
ผู้ใช้ครู ได้แก่ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำ�นักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
(กทม.) สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(สำ�นักงาน กศน.) โดยดึงดูดคนดี คนเก่งเข้ามาศึกษาวิชาชีพครู ด้วยหลักสูตร
และกระบวนการที่ เ น้ น การปฏิ บั ติ แ ละการฝึ ก อบรมที่ เข้ ม ข้ น และเมื่ อ
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สำ � เร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ครู ที่ มี ค วามรู้ ท างวิ ช าการ เชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ
และมี อุ ด มการณ์ ใ นวิ ช าชี พ ครู แ ล้ ว บรรจุ เข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการครู
ในภู มิ ลำ � เนาของตนเอง เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และลดปั ญ หา
เรื่องการโยกย้าย
		 • พัฒนาปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในการสอบ
แข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำ�แหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค.(2) และปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธกี ารคัดเลือกบุคลากรอืน่ ตาม มาตรา 38 ค.(2) ในสายงานนิตกิ ร ให้ได้รบั เงิน
เพิม่ สำ�หรับตำ�แหน่ง การให้ได้รบั เงินเดือน ทีม่ เี หตุพเิ ศษ ตำ�แหน่งนิตกิ ร (พ.ต.ก.)
และ (1.3) แก้ไข กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำ�แหน่ง ระดับตำ�แหน่ง การให้ได้รบั
เงินเดือน และเงินประจำ�ตำ�แหน่งของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค.(2) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ไม่เกิด
ความเหลื่อมลํ้าสอดคล้องกับแนวทางที่ ก.พ. กำ�หนด
• พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา 1) โครงการพั ฒ นาข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารการศึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษา สถาบันครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
2) โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง 3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้าง
สมรรถนะผู้นำ�ทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก” และ 4) โครงการผู้นำ�เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
2.5.2) การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยจัดสรรให้ข้าราชการครู (ผู้สอนกู้ยืม) รายละไม่เกิน
200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MLR-1 ผ่อนชำ�ระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด)
2.5.3) เสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา โดยดำ�เนินการรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา รับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยการเทียบโอน
การฝึกอบรม ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พัฒนาผู้ที่ได้รับ
รางวัลคุรุคุณธรรมเข็มทอง ให้เป็นวิทยากรคุรุคุณธรรมของคุรุสภา

2.6 การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
2.6.1) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงาน
เป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ภายใต้หลักการ “พัฒนาครู ก้าวสู่อนาคตชาติ ทุกคนเรียนรู้ได้
ทุกที่ทุกเวลา” โดยพัฒนาผ่านระบบออนไลน์จะช่วยประหยัดงบประมาณจากการพัฒนาแบบเดิม
ทั้งการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งและการพัฒนาครูผู้ช่วยเป็นจำ�นวนมาก รวมทั้งยังช่วย
ลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัวจากการพัฒนาตนเอง และแก้ปัญหาดึงครูออกนอกโรงเรียน/นอกพื้นที่
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ปฏิบัติงาน ในส่วนของระบบการพัฒนา TEPE Online ประกอบด้วย 3 ระบบหลัก คือ ระบบ
สมาชิกออนไลน์ ระบบการพัฒนาครู และระบบการสอบรับรองความรู้
2.6.2) ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
• โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา (MOENet) โดยปรับเพิ่มประสิทธิภาพ
ความเร็วช่องทางออกต่างประเทศจาก 15 Gbps เป็น 50 Gbps และช่องทาง
ภายในประเทศ (Domestic) ความเร็ว 57 Gbps เพื่อรองรับการใช้งานระบบ
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ของหน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาเพื่ อ การจั ด การเรี ย น
การสอน การบริหารจัดการทั่วประเทศ
• โครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNet) มีการจัด
อบรมเรื่อง “การติดตั้งแม่ข่าย RADIUS สำ�หรับเครือข่าย eduroem (RADIUS
setup for eduroem service)” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้
บริการเครือข่าย eduroem เรียนรู้วิธีและติดตั้งโปรแกรม RADIUS สำ�หรับ
ให้บริการเครือข่าย eduroem และสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาของ
แม่ข่าย RADIUS ที่ให้บริการสำ�หรับเครือข่าย eduroem ได้เป็นอย่างดี โดย
เครือข่าย eduroem (educational roaming) คือเครือข่ายทีไ่ ด้รบั การจัดตัง้ ขึน้
เพื่อเป็นเครือข่ายการศึกษาและวิจัยของยุโรป (NRENs) รองรับการใช้งานเพื่อ
การศึกษาวิจัยของอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย ให้มีช่องทางเข้าถึงระบบ
สารสนเทศที่จำ�เป็นสำ�หรับการค้นคว้าหาข้อมูล
• โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สนับสนุนการแบ่งปันทรัพยากรในระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและระดับอืน่ ๆ เพือ่ ช่วยผลักดันการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ไทยด้วยการเปิดใช้เนือ้ หาทีม่ โี ดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย และขยายผลสูก่ ารศึกษาระดับ
พื้นฐานด้วยการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้
• โครงการพั ฒ นาและขยายบริ ก ารของศู น ย์ เรี ย นรู้ ดิ จิ ทั ล ระดั บ ชาติ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST Learning Space) ซึ่ง สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดตั้งศูนย์บริการ
ครบวงจร ของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี หรือ IPST Learning Space (http://learning.ipst.ac.th)
เพื่ อ ดู แ ลทั้ ง ในโครงสร้ า งพื้ น ฐานโดยใช้ เ ทคโนโลยี แ บบคลาวน์ (Cloud
Service)ที่ ส ามารถรองรั บ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารได้ เ ป็ น จำ � นวนมาก และด้ า นการให้
บริการข้อมูล ตอบข้อสงสัยเกีย่ วกับการใช้ระบบแก่ผใู้ ช้บริการ รวมทัง้ การบริหาร
จัดการระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบโรงเรียน ระบบอบรมครู ระบบคลังสื่อดิจิทัล
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ระบบการสอบออนไลน์ ระบบเรียนรูร้ ว่ มกัน และระบบสำ�นักพิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์
เพื่ อ ให้ ก ารดำ � เนิ น งานของศู น ย์ เรี ย นรู้ ดิ จิ ทั ล ฯ เป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบต่างๆ
ได้โดยไม่จำ�กัดเวลาและสถานที่อย่างแท้จริง
• จัดทำ�แอพพลิเคชันกดดูรู้ที่เรียน โดยร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำ �หนด
รายการข้อมูลที่จะนำ�เสนอผ่านแอพพลิเคชัน 5 กลุ่มข้อมูล ประกอบด้วย
(1) ข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) ข้อมูลอาชีวศึกษา (3) ข้อมูลอุดมศึกษา
(4) ข้อมูลหลักสูตรระยะสั้นและ (5) ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ซึ่งได้เผยแพร่เพื่อ
การใช้งานผ่าน Apple App Store และ Google App Store เรียบร้อยแล้ว

2.7 การบริหารจัดการ
2.7.1) การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค มีสาระ
สำ�คัญ ได้แก่ ให้มีคณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ ให้มีการยุบเลิก
คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และให้โอนอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการฯ ไปเป็นอำ�นาจหน้าที่
ของ กศจ. ของจังหวัดนัน้ ๆ ให้ยบุ เลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และให้โอนอำ�นาจของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ไปเป็ น อำ � นาจหน้ า ที่ ข อง กศจ. ของจั ง หวั ด นั้ น ๆ ในแต่ ล ะจั ง หวั ด ให้ มี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด “กศจ.” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้มีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก กศจ. ฯลฯ
2.7.2) การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค มีสาระสำ�คัญ ได้แก่
ให้มีสำ�นักงานศึกษาธิการภาค จำ�นวน 18 ภาค ทำ�หน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและ
จังหวัด ให้มศี กึ ษาธิการภาค เป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำ�นักงาน
ศึกษาธิการภาคขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในแต่ละจังหวัด โดยมีศกึ ษาธิการจังหวัด เป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ในสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของศึกษาธิการภาค ให้โอนอำ�นาจหน้าที่
ของผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เฉพาะงานทีเ่ กีย่ วกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปเป็นอำ�นาจหน้าทีข่ องศึกษาธิการจังหวัด และในระหว่าง
ที่ยังมิได้มีการจัดตั้งสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หรือสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ในจังหวัดต่างๆ ทำ�หน้าที่เป็นสำ�นักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนั้นๆ ไปก่อน แล้วแต่กรณี ฯลฯ
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บทที่ 3

สถิติด้านการศึกษาของประเทศไทย
บทนี้นำ�เสนอข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในรูป
ของแผนภูมิรูปภาพ และแผนที่เป็นหลัก โดยใช้ทั้งข้อมูลจากหน่วยงานราชการ อาทิเช่น สำ�นักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เป็ น ต้ น และข้ อ มู ล จากการสำ � รวจที่ มี อ ยู่
ในประเทศไทย อาทิ เช่ น ข้ อ มู ล สำ � มะโน
ประชากรและเคหะ (Population and
Housing Census) ข้อมูลการสำ�รวจเด็กและ
เยาวชน (Child Youth Survey) เป็นต้น
นอกจากนี้ เนื้ อ หาในส่ ว นนี้ ยั ง รวมถึ ง ผล
การทดสอบ PISA และผลการทดสอบ
O-NET ด้วย ซึ่งจุดประสงค์หลักของบทนี้คือ การนำ�เสนอข้อมูลสถิติที่สะท้อนถึงสภาวะการศึกษา
ของประเทศไทย โดยจะไม่เน้นทีก่ ารวิเคราะห์หรืออภิปรายผลมากนัก แต่จะวิเคราะห์และอภิปราย
ผลอย่างละเอียดมากขึ้นในบทต่อๆ ไป

3.1 จำ�นวนนักเรียนและอัตราการเข้าเรียน
ข้อมูลของสำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการชีใ้ ห้เห็นว่า จำ�นวนนักเรียนระดับประถมศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 มีอยู่ประมาณ 4.9 ล้านคน และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ พ.ศ.
2546 ดังแสดงในรูปที่ 3.1 แนวโน้มที่ลดลงนี้เป็นผลมาจากการลดลงของจำ�นวนประชากรในวัย
เรียน ดังแสดงในรูปที่ 3.2  ในทำ�นองเดียวกันจำ�นวนนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และอุดมศึกษา ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกันแต่อยู่ในอัตราที่ตํ่ากว่า ยกเว้นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย1 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี และอัตราการเรียนต่อของผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนต้นที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้
__________________
1
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในส่วนนี้รวมทั้งมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและอาชีวศึกษา
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อัตราการเข้าเรียนหรือสัดส่วนของประชากรในวัยเรียนที่เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในรูปที่ 3.3 ส่วนอัตราการเข้าเรียนระดับ
อุดมศึกษาลดลงนับตัง้ แต่ พ.ศ.  2550 และอัตราการเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาอยูท่ ปี่ ระมาณ
ร้อยละ 80 ซึ่งไม่มากเท่าที่ควร ยิ่งไปกว่านั้น อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษามีค่ามากกว่า
ร้อยละ 100 ทั้งนี้เชื่อว่าอาจเป็นผลมาจากการที่ข้อมูลส่วนนี้ยังไม่สมบรูณ์มากนัก ดังนั้น จึงนำ�
ข้อมูลส่วนนีไ้ ปเปรียบเทียบกับสถิตทิ ไี่ ด้จากข้อมูลสำ�มะโนประชากรและเคหะ2  (Population and
17
Housing Census)  ซึ่งน่าจะให้ตัวเลขที่สมเหตุสมผลเพราะเป็นข้อมูลที่ได้จากผู้ปกครองโดยตรง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ และครอบคลุมทุกประเภทสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์พัฒนา
ครอบคลุเด็มทุกกเล็ประเภทสถำนศึ
ษำ ไม่ว่ำฐจะเป็
น ศูนย์พทีั่สฒำ�นำเด็
กเล็�กให้โรงเรี
ำลของรั
ฐและเอกชน
ก โรงเรียนอนุบกาลของรั
และเอกชน
คัญจะทำ
ไม่เกิยดนอนุ
ปัญบหาอั
ตราการเข้
าเรียนสูงทีกว่่ า
ยละไม่เ100
สำคัญจะทร้อำให้
กิดปัญหำอัตรำกำรเข้ำเรียนสูงกว่ำร้อยละ 100
จานวนของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน
จาแนกตามระดับการศึกษา
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

ก่อนประถมศึกษำ
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มัธยมศึกษำตอนต้น

มัธยมศึกษำตอนปลำย
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รูปที่ 3.1 : จำนวนของนักเรียน นิสิต นักศึกษำในระบบโรงเรียน จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
รูปที่ 3.1 : จำ�นวนของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน จำ�แนกตามระดับการศึกษา  
แหล่งข้อมูแหล่
ล : สถิงข้ตอิกมูำรศึ
กงำนปลั
กำร กษาธิการ
ล ก: ษำ
สถิตสิกำนัารศึ
กษา ดสำกระทรวงศึ
�นักงานปลักษำธิ
ดกระทรวงศึ

จานวนประชากรในวัยเรียน จาแนกตามระดับการศึกษา
7,000,000
6,000,000
__________________
2
ข้อมูลสำ�มะโนประชากรและเคหะ (Population and Housing Census) เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากการสำ�รวจทุกครัวเรือนในประเทศไทย
จั5,000,000
ดทำ�ขึ้นทุก ๆ 10 ปี โดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
4,000,000
3,000,000

ก่อนประถมศึกษำ

ประถมศึกษำ

มัธยมศึกษำตอนต้น

มัธยมศึกษำตอนปลำย

ปริญญำตรีและต่ำกว่ำ
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รูปที่ 3.1 : จำนวนของนักเรียน นิสิต นักศึกษำในระบบโรงเรียน จำแนกตำมระดัความจำ
บกำรศึ�เป็กษำ
นของการแข่งขันและการกระจายอำ�นาจ
ในระบบการศึกษาไทย
แหล่งข้อมูล : สถิติกำรศึกษำ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

จานวนประชากรในวัยเรียน จาแนกตามระดับการศึกษา
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
ก่อนประถมศึกษำ

ประถมศึกษำ

มัธยมศึกษำตอนต้น

มัธยมศึกษำตอนปลำย

ปริญญำตรีและต่ำกว่ำ

รูปที่ 3.2 : จำนวนประชำกรในวัยเรียน จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
รูปที่ 3.2 : จำ�นวนประชากรในวัยเรียน จำ�แนกตามระดับการศึกษา
แหล่งข้อมูแหล่
ล : สถิงข้ตอิกำรศึ
กงำนปลั
กษำธิ
กำร
มูล ก: ษำ
สถิสตำนั
ิการศึ
กษา ดสำกระทรวงศึ
�นักงานปลั
ดกระทรวงศึ
กษาธิการ
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ร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน
ต่อประชากรในวัยเรียน จาแนกตามระดับการศึกษา
120
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มัธยมศึกษำตอนต้น

มัธยมศึกษำตอนปลำย

ปริญญำตรีและต่ำกว่ำ

รูปที่ 3.3 : ร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษำในระบบโรงเรียน ต่อประชำกรในวัยเรียน จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
รูปที่ 3.3 : ร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน ต่อประชากรในวัยเรียน จำ�แนกตามระดับ
หมำยเหตุ : ร้อยละของนักเรีการศึ
ยนต่อกประชำกรในวั
ยเรียนในช่วงเวลำเดียวกัน บำงชั้นปี เกินร้อยละ 100 เนื่องจำกเป็นกำร
ษา
: ร้อำเรียละของนั
กเรียนต่ทอำให้
ประชากรในวั
นในช่วงเวลาเดี
ยวกัน บางชั้นปี เกินร้อยละ 100 เนื่องจาก
คหมายเหตุ
ำนวณอัตรำกำรเข้
ยนอย่ำงหยำบ
มีจำนวนนักยเรีเรียยนมำกกว่
ำจำนวนประชำกร
นการคำ
�นวณอั
ตราการเข้
าเรีกยำรนอย่างหยาบ ทำ�ให้มีจำ�นวนนักเรียนมากกว่าจำ�นวนประชากร
แหล่งข้อมูล : สถิติกำรศึกษำเป็สำนั
กงำนปลั
ดกระทรวงศึ
กษำธิ

แหล่งข้อมูล : สถิติการศึกษา สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิธีกำรหนึ่งที่สำมำรถช่วยแก้ปัญหำอัตรำกำรเข้ำเรียนมำกกว่ำร้อยละ 100 คือ กำรใช้อัตรำกำรเข้ำ
เรียนสุทธิ (Net Enrollment Rate) ซึ่งหมำยถึง จำนวนนักเรียนที่มีอำยุสอดคล้องกับระดับกำรศึกษำนั้น เมื่อ
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วิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาอัตราการเข้าเรียนมากกว่าร้อยละ 100 คือ การใช้อัตรา
การเข้าเรียนสุทธิ (Net Enrollment Rate) ซึง่ หมายถึง จำ�นวนนักเรียนทีม่ อี ายุสอดคล้องกับระดับ
การศึกษานัน้ เมือ่ เทียบกับจำ�นวนประชากรทีม่ อี ายุกลุม่ เดียวกัน โดยคิดเป็นร้อยละ ดังแสดงผลใน
ตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบอัตราการเข้าเรียนสุทธิ ตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2552-2558
ระดับ

ปีการศึกษา
2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

ก่อนประถมศึกษา

57.82

59.28

65.17

61.16

66.41

60.09

53.05

ประถมศึกษา

88.92

89.86

94.02

94.53

96.66

94.95

89.54

มัธยมศึกษาตอนต้น

74.73

76.86

70.80

74.29

86.07

84.16

70.52

มัธยมศึกษาตอนปลาย

50.26

56.75

60.46

62.18

66.67

70.48

61.03

การศึกษาภาคบังคับ

83.81

85.04

91.94

93.21

96.96

96.70

91.52

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี

76.04

77.41

84.60

86.16

91.18

92.39

89.68

ที่มา : วิเชียร เกตุสิงห์  (2558)

ตารางที่ 3.2 แสดงจำ�นวนและสัดส่วนของประชากรในวัยเรียนอายุระหว่าง 6-24 ปี
ที่กำ�ลังเรียนหนังสือ ใน พ.ศ. 2543 และ 2553 โดยอัตราการเข้าเรียนของประชากรอายุ 6-24 ปี
ทั่วทั้งประเทศเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 66 ใน พ.ศ. 2543 เป็นร้อยละ 70 ใน พ.ศ. 2553 ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความสำ �เร็จในด้านการเข้าถึงการศึกษาของประชากรไทย แต่ไม่ได้บอกถึง
ระดับคุณภาพของการศึกษาแต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้น อัตราการเข้าเรียนของประชากรในพื้นที่
นอกเขตเทศบาลได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจากประมาณร้อยละ 65 ใน พ.ศ.   2543 เป็นประมาณ
ร้อยละ 72 ใน พ.ศ. 2553 ซึ่งมากกว่าอัตราการเข้าเรียนของประชากรในเขตเทศบาลอยู่ที่
ระดับประมาณร้อยละ 68 หากพิจารณาตามภูมิภาคจะเห็นได้ว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นภูมิภาคที่มีการขยายตัวของอัตราการเข้าเรียนสูงสุด โดยเพิ่มจากประมาณร้อยละ 66 ใน พ.ศ.
2543 เป็นประมาณร้อยละ 78 ใน พ.ศ. 2553
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ความจำ�เป็นของการแข่งขันและการกระจายอำ�นาจ
ในระบบการศึกษาไทย

ตารางที่ 3.2 : จำ�นวนและสัดส่วนประชากรอายุระหว่าง 6-24 ปีที่กำ�ลังเรียน จำ�แนกตามเขต
		
การปกครองและภูมิภาค
พ.ศ. 2543
จำ�นวน
ประชากร

จำ�นวน
ผู้เรียน

พ.ศ. 2553
ร้อยละ

จำ�นวน
ประชากร

ทั่วราชอาณาจักร
19,756,262
65.52 17,673,764
ในเขตเทศบาล
5,936,641 3,942,288 66.41 7,645,805
นอกเขตเทศบาล
13,819,621 9,002,202 65.14 10,027,959  
ภาค
กรุงเทพมหานคร
1,982,065 1,318,819 66.54 2,071,897
ภาคกลาง
4,473,183 2,774,744 62.03 4,683,214
ภาคเหนือ
3,460,564 2,327,925 67.27 2,992,714
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,979,446 4,587,552 65.73 5,287,616
ภาคใต้
2,861,004 1,935,450 67.65 2,638,323

จำ�นวน
ผู้เรียน

ร้อยละ

12,421,137
5,231,327
7,189,810

70.28
68.42
71.70

1,279,608
3,014,348
2,219,037
4,121,262
1,786,883

61.76
64.36
74.15
77.94
67.73

ที่มา : สำ�มะโนประชากรและเคหะ  พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2553 สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

การที่ ข้อมูลสำ�มะโนประชากรและเคหะมี ร ายละเอี ย ดเรื่ อ งอายุ แ ละการเข้ า เรี ย นของ
ทุกคนช่วยให้สามารถคำ�นวณอัตราการเข้าเรียน3 ในแต่ละระดับอายุได้อย่างแม่นยำ�  ดังแสดงผล
ในรูปที่ 3.4 โดยรวม ระหว่าง พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2553 อัตราการเข้าเรียนได้เพิ่มขึ้นในทุกระดับ
อายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอายุระหว่าง 12-14 ปี ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการกำ�หนดให้การ
ศึกษาภาคบังคับครอบคลุมถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนการเพิ่มขึ้นในช่วงอายุระหว่าง 4-5 ปี
น่าจะเป็นผลมาจากการให้บริการการศึกษาระดับปฐมวัยที่ทั่วถึงมากขึ้นขององค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล (อบต.)
นอกจากนี้ อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนอายุระหว่าง 6-14 ปี ใน พ.ศ. 2553 อยู่ในระดับ
ที่สูงมาก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97 ส่วนในช่วงอายุระดับประถมศึกษานั้นใกล้เคียงกับร้อยละ 100
อย่างมาก) และเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในรูปที่ 3.3 จะเห็นได้ว่า ไม่มีอัตราการเข้าเรียนของ
กลุม่ อายุใดทีม่ คี า่ มากกว่าร้อยละ 100 เลย ซึง่ เป็นผลมาจากการใช้ขอ้ มูลระดับบุคคลในการวิเคราะห์  
__________________
3
อัตราการเข้าเรียนที่วัดโดยใช้ข้อมูลสำ�มะโนประชากรและเคหะ หมายถึงสัดส่วนระหว่างประชากรในช่วงอายุนั้นที่กำ�ลังเรียน
การแบ่งแยกระดับการศึกษาจากข้อมูลนี้เป็นการแบ่งแยกแบบหยาบ ๆ โดยใช้อายุของกลุ่มตัวอย่างไม่ใช่ระดับการศึกษา
ที่เขากำ�ลังเรียน
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(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 97 ส่วนในช่วงอำยุระดับประถมศึกษำนั้นใกล้เคียงกับร้อยละ 100 อย่ำงมำก) และเมื่อ
สภาวะการศึ
กษาไทย
บกับ�ข้เป็อนมูของการแข่
ลในรูปปีงที2558/2559
่ 3.3 จะเห็นได้ว่ำ ไม่มีอัตรำกำรเข้ำเรียนของกลุ่มอำยุใดที่มีค่ำมำกกว่ำร้อยละ
ขันและการกระจายอำ�นาจ
20เปรียบเทียความจำ
กษาไทย
100 เลย ซึในระบบการศึ
่งเป็นผลมำจำกกำรใช้
ข้อมูลระดับบุคคลในกำรวิเครำะห์ ยิ่งไปกว่ำนั้น เมื่อพิจำรณำอัตรำกำรเข้ำ
เรียนของเด็กปฐมวัยโดยเฉพำะจะเห็นได้ว่ำ อัตรำกำรเข้ำเรียนของเด็กอำยุ 4 ขวบอยู่ที่ประมำณร้อยละ 87
ยิง่ ่ไปกว่
านัน้ เมือ่ ำพิเรีจยารณาอั
เรียนของเด็
กปฐมวัยอโดยเฉพาะจะเห็
นได้ำวงจำกตั
า่ อัตราการเข้
ในขณะที
อัตรำกำรเข้
นของเด็ตราการเข้
กอำยุ 5 าขวบอยู
่ที่ประมำณร้
ยละ 96 ซึ่งแตกต่
วเลขสถิาเรีตยิทนี่ในรูปที่
ขวบอยู
่ที่ประมาณร้
87 ในขณะที
กอายุ 5 ขวบ งทำ
3.3 อย่ของเด็
ำงมำกกอายุ
ทั้งนี้อ4ำจเป็
นผลมำจำกข้
อมูลอทียละ
่ใช้ในกำรค
ำนวณค่่ ำอัสถิตราการเข้
ติในรูปทีา่ เรี3.3ยนของเด็
นั้นนำมำจำกหลำยแหล่
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 96 ซึ่งแตกต่างจากตัวเลขสถิติที่ในรูปที่ 3.3 อย่างมาก ทั้งนี้อาจเป็นผล
ให้ยุ่งยำกในกำรจัดกำร
มาจากข้อมูลที่ใช้ในการคำ�นวณค่าสถิติในรูปที่ 3.3 นั้น นำ�มาจากหลายแหล่ง ทำ�ให้ยุ่งยาก
ในการจัดการ

รูปที่ 3.4 : สัดส่วนกำรเข้ำเรียนของประชำกรอำยุ 3-17 ปี ที่กำลังเรียนใน พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2553
รูปที่ 3.4 : สัดส่วนการเข้าเรียนของประชากรอายุ 3-17 ปี ที่กำ�ลังเรียนใน พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2553
แหล่งข้อแหล่
มูล ง: ข้สอำมะโนประชำกรและเคหะ
พ.ศ. 2543 และ
พ.ศ.และ
2553
กงำนสถิ
ิแห่งชำติติแห่งชาติ
มูล : สำ�มะโนประชากรและเคหะ  พ.ศ.
2543
พ.ศ.สำนั
2553
สำ�นักตงานสถิ

่อพิจารณาอั
ตราการเข้
เรียนตามภู
มิภาคจะเห็
ว่า พ.ศ.
ใน พ.ศ.
2543
งเทพฯ
เมื่อพิเมืจำรณำอั
ตรำกำรเข้
ำเรียานตำมภู
มิภำคจะเห็
นได้นว่ำได้ใน
2543
กรุงกรุเทพฯ
เป็นเป็พืน้นพืที้น่ททีี่ม่ ีอัตรำ
ที่มีอัตราการเข้าเรียนสูงสุดในทุกช่วงอายุ ในขณะที่ พื้นที่ที่มีอัตราการเข้าเรียนในช่วงอายุ 6-11 ปี
กำรเข้ ำเรี ย นสู งสุ ด ในทุ ก ช่ ว งอำยุ ในขณะที่ พื้ น ที่ ที่ มี อั ต รำกำรเข้ ำเรีย นในช่ ว งอำยุ 6-11 ปี ต่ ำที่ สุ ด คื อ
ตาํ่ ทีส่ ดุ คือภาคเหนือ ส่วนพืน้ ทีท่ มี่ อี ตั ราการเข้าเรียนในช่วงอายุ 12-17 ปี ตาํ่ ทีส่ ดุ คือภาคตะวันออก
ภำคเหนืเฉีอยงเหนื
ส่วนพือ้นทีดั่มงีอแสดงในรู
ัตรำกำรเข้ปทีำเรี่ 3.5
ยนในช่
ปี ต่ำที
ุดคื่ยอนไปเมื
ภำคตะวั
ยงเหนืออมูดัลงใน
แสดงใน
อย่วางอำยุ
งไรก็ต12-17
าม ภาพนี
้ได้่สเปลี
่อพินจออกเฉี
ารณาจากข้
รูปที่ 3.5
ำงไรก็ซึต่งชีำม้ให้ภำพนี
่ยนไปเมื
ลใน่ากว่พ.ศ.
้ให้าเห็งเห็
นว่นำได้กรุชัดงเทพฯ
พ.ศ.อย่2553
เห็นว่า้ไ ด้กรุเปลี
งเทพฯ
กลั่บอพิมีอจัตำรณำจำกข้
ราการเข้าเรีอยมูนตํ
าภูม2553
ิภาคอื่นซึๆ่งชีอย่
ที่อภิปรายมาแล้
ข้างต้
วกัำนงเห็อัตนราการเข้
ออกเฉี
ยงเหนือยวกัน
กลับมีอดััตงรำกำรเข้
ำเรียนต่วำกว่
ำภูนมิ ภในขณะเดี
ำคอื่น ๆยอย่
ได้ชัด ดังาทีเรี่อยภินของภาคตะวั
ปรำยมำแล้วข้นำงต้
น ในขณะเดี
กลับเพิ
้นอย่างเห็นได้ชนัดออกเฉี
ทั้งนีย้นงเหนื
่าจะเป็อกลั
นผลมาจากการขยายตั
นในเขตชนบท
อัตรำกำรเข้
ำเรี่มยขึนของภำคตะวั
บ เพิ่มขึ้นอย่ำงเห็ นได้วชของโรงเรี
ัด ทั้งนี้น่ำยจะเป็
น ผลมำจำกกำร
ที่เกิดจากการกำ�หนดให้การศึกษาภาคบังคับครอบคลุมถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในขณะที่
กรุงเทพฯ กลับมีแนวโน้มไปในทิศทางตรงกันข้าม นั่นคือ อัตราการเข้าเรียนมีแนวโน้ลดลง
จากประมาณร้อยละ 67 ใน พ.ศ. 2543 เป็นร้อยละ 62 ใน พ.ศ. 2553 ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นของจำ�นวนบุตรหลานของแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในกรุงเทพฯ ที่อยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้เข้าเรียน

ปีปีทที่ี่ 33 ในขณะที
ในขณะที่่ กรุ
กรุงงเทพฯ
เทพฯ กลั
กลับบมีมีแแนวโน้
นวโน้มมไปในทิ
ไปในทิศศทำงตรงกั
ทำงตรงกันนข้ข้ำำมม นันั่่นนคืคืออ อัอัตตรำกำรเข้
รำกำรเข้ำำเรี
เรียยนมี
นมีแแนวโน้
นวโน้มมลดลง
ลดลง
สภาวะการศึ
กษาไทย
ปี 2558/2559
จำกประมำณร้
พ.ศ.
ซึซึ่่งงอำจจะเป็
นนผลมำจำกกำรเพิ
่่มมขึขึ้้นน
จำกประมำณร้ออยละ
ยละ 67
67 ใน
ใน พ.ศ.
พ.ศ. 2543
2543 เป็
เป็นนร้ร้ออยละ
ยละ 62
62 ใน
ใน ความจำ
พ.ศ. �2553
2553
อำจจะเป็
ผลมำจำกกำรเพิ
เป็นของการแข่
งขันและการกระจายอำ
�นาจ
21
ในระบบการศึ
ก
ษาไทย
ของจำนวนบุ
ำนวนบุตตรหลำนของแรงงำนต่
รหลำนของแรงงำนต่ำำงด้
งด้ำำวที
วที่อ่อยูยู่ใ่ในกรุ
นกรุงงเทพฯ
เทพฯ ทีที่อ่อยูยู่ใ่ในวั
นวัยยเรี
เรียยนแต่
นแต่ไไม่ม่ไได้ด้เเข้ข้ำำเรี
เรียยนน
ของจ

รูรูปปทีที่่ 3.5
ส่ส่ววนกำรเข้
เรี
3-17
่ก่กำลั
จจำแนกตำมภู
ิภิภำค
3.5รูป::ทีสัสั่ ดด3.5
นกำรเข้
เรียยนของประชำกรอำยุ
นของประชำกรอำยุ
3-17 ปีปี ทีที3-17
ำลังงเรี
เรีปียยทีนใน
นใน
พ.ศ.
2543
ำแนกตำมภู
ำค
: สัดส่วำำนการเข้
าเรียนของประชากรอายุ
่กำ�ลัพ.ศ.
งเรีย2543
นใน พ.ศ.
2543 จำมม�แนกตามภู
มิภาค
แหล่
ง
ข้
อ
มู
ล
:
ส
ำมะโนประชำกรและเคหะ
พ.ศ.
2543
และ
พ.ศ.
2553
ส
ำนั
ก
งำนสถิ
ต
แ
ิ
ห่
ง
ชำติ
แหล่
ง
ข้
อ
มู
ล
:
สำ
�
มะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ.
2543
และ
พ.ศ.
2553
สำ
�
นั
ก
งานสถิ
ต
แ
ิ
ห่
ง
ชาติ
แหล่งข้อมูล : สำมะโนประชำกรและเคหะ พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2553 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

รูรูปปทีที่่ 3.6
ส่ส่ววนกำรเข้
ำำเรี
3-17
ทีที่ก่กำลั
พ.ศ. 2553
จำแนกตำมภู
มมิภิภำค
3.6รูป::ทีสัสั่ ดด3.6
นกำรเข้
เรียยนของประชำกรอำยุ
นของประชำกรอำยุ
3-17 ปีปี3-17
ำลัปีงงเรี
เรีที่กยยำ�นใน
นใน
ำแนกตำมภู
ำค มิภาค
: สัดส่วนการเข้
าเรียนของประชากรอายุ
ลังเรีพ.ศ.
ยนใน2553
พ.ศ.จ2553
จำ�แนกตามภู
แหล่
ง
ข้
อ
มู
ล
:
ส
ำมะโนประชำกรและเคหะ
พ.ศ.
2543
และ
พ.ศ.
2553
ส
ำนั
ก
งำนสถิ
ต
แ
ิ
ห่
ง
ชำติ
แหล่งข้แหล่
อมูล ง:ข้สอำมะโนประชำกรและเคหะ
พ.ศ. 2543
ำนักงำนสถิ
ิแห่งชำติ
มูล : สำ�มะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ.และ
2543พ.ศ.
และ2553
พ.ศ.ส2553
สำ�นักตงานสถิ
ติแห่งชาติ
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สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
ความจำ�เป็นของการแข่งขันและการกระจายอำ�นาจ
ในระบบการศึกษาไทย

ข้อมูลสำ�มะโนประชากรและเคหะยังช่วยให้สามารถวิเคราะห์อตั ราการเข้าเรียนในแต่ละพื
้ ที่
22 น
ไม่ว่าจะเป็นระดับอำ�เภอหรือระดับจังหวัดได้อีกด้วย ในที่นี้จะนำ�เสนอเฉพาะอัตราการเข้าเรียน
มูลสำมะโนประชำกรและเคหะยั
สำมำรถวิ
เครำะห์
อัตรำกำรเข้
ยนในแต่ละพื้นที่ ไม่ว่ำจะ5 ปี
เฉลี่ยระดับอำข้�อเภอในรู
ปของแผนที่เป็นหลังช่กวยให้
โดยเริ
่มจากอั
ตราการเข้
าเรีำยเรีนของประชากรอายุ
เป็นระดับปอทีำเภอหรื
ย ในที่นี้ จะน
ตรำกำรเข้
บอำเภอใน
ดังแสดงในรู
่ 3.7 อซึระดั
่งชี้ใบห้จัเงห็หวันดว่ได้าออัีกตด้วราการเข้
าเรียำเสนอเฉพำะอั
นระดับปฐมวั
ยได้เพิำ่มเรีขึย้นนเฉลี
อย่่ยาระดั
งมากในทุ
กพื้นที่
รูปของแผนที่เป็นหลัก โดยเริ่มจำกอัตรำกำรเข้ำเรียนของประชำกรอำยุ 5 ปี ดังแสดงในรูปที่ 3.7 ซึ่งชี้ให้เห็น
ทัว่ ประเทศไทย โดยใน พ.ศ. 2543 มีเพียงบางอำ�เภอเท่านัน้ ทีอ่ ตั ราการเข้าเรียนในช่วงอายุนมี้ ากกว่า
ว่ำ อัตรำกำรเข้ำเรียนระดับปฐมวัยได้เพิ่มขึ้นอย่ำงมำกในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยใน พ.ศ. 2543 มีเพียง
ร้อยละ 90 แต่ใน พ.ศ. 2553 แทบทุกอำ�เภอมีอัตราการเข้าเรียนสูงกว่าร้อยละ 95 ยกเว้นพื้นที่
บำงอำเภอเท่ำนั้นที่อัตรำกำรเข้ำเรียนในช่วงอำยุนี้มำกกว่ำร้อยละ 90 แต่ใน พ.ศ. 2553 แทบทุกอำเภอมีอัตรำ
ตะเข็กำรเข้
บชายแดนประเทศพม่
า ซึยกเว้
่งเชืน่อพืว่้นาทีอั่ตตะเข็ราการเข้
าเรียนในปัจำจุซึบ่งเชืัน่อ(พ.ศ.
2559)ำเรีน่ยานในปั
จะสูจงจุขึบ้นันกว่า
ำเรียนสูงกว่ำร้อยละ 95
บชำยแดนประเทศพม่
ว่ำอัตรำกำรเข้
ใน พ.ศ.
นั้นงขึจึ้นงกว่ไม่ำตใน้องกั
ราการเข้
าเรี่ อยงของอั
นในระดั
บการศึำเรีกยษาภาคบั
(พ.ศ. 2553
2559) น่ดัำงจะสู
พ.ศ.งวลเรื
2553่องของอั
ดั งนั้ น จึตงไม่
ต้ อ งกังวลเรื
ต รำกำรเข้
นในระดั บงคับ
มากนักำรศึ
ก ก(รวมถึ
บ ปฐมวั
ย ) งระดั
อย่ าบปฐมวั
งไรก็ยต) าม
ควรที
ะต้ อ่จงให้
ณ ภาพ
ษำภำคบัง ระดั
งคับมำกนั
ก (รวมถึ
อย่ำงไรก็
ตำม่ จควรที
ะต้อคงให้วามสนใจกั
ควำมสนใจกับบเรืเรื่อ่ องคุงคุ
ณภำพ
ของกำรศึ
กษำซึ่งเป็
่งเป็นนปัปัญหำที
ำลังเผชิ
อยู่ ญอยู่
ของการศึ
กษาซึ
หาที่ป่ประเทศก
ระเทศกำ
�ลังญเผชิ

(ก)
(ข)
(ก)
(ข)
รูปที่ 3.7 : อัตรำกำรเข้ำเรียนของประชำกรอำยุ 5 ปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2553
แหล่งข้อมูล : สำมะโนประชำกรและเคหะ พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2553 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

รูปที่ 3.7 : อัตราการเข้าเรียนของประชากรอายุ 5 ปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2553
แหล่งข้อมูล : สำ�มะโนประชากรและเคหะ  พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2553 สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
ความจำ�เป็นของการแข่งขันและการกระจายอำ�นาจ
ในระบบการศึกษาไทย

ส่วนในระดับประถมศึกษา (อายุระหว่าง 6-11 ปี) นั้นคงไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่อัต23ราการ
เข้าเรียนของประเทศไทยจะอยู่ในระดับที่สูงมากนับตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ดังแสดงในรูปที่ 3.8 ทั้งนี้
ส่วนในระดับประถมศึ
กษำ (อำยุกรารศึ
ะหว่ำกงษาภาคบั
6-11 ปี) นัง้นคัคงไม่
เป็นที่น่ำแปลกใจที
ำเรียกนของ
น่าจะเป็นผลมาจากการกำ
�หนดให้
บครอบคลุ
มถึงระดั่อัตบรำกำรเข้
ประถมศึ
ษาปีที่ 6
่ในระดัในทำ
บที่ส�ูงนองเดี
มำกนับตัย้งวกั
แต่นพ.ศ.
2543 ดังแสดงในรู
ปที่ 3.8
ทั้งนีก้นษาภาคบั
่ำจะเป็นผลมำจำกกำร
มาตัประเทศไทยจะอยู
้งแต่ พ.ศ. 2520
ผลของการกำ
�หนดให้
การศึ
งคับครอบคลุม
กำหนดให้กำรศึกษำภำคบังคับครอบคลุมถึงระดับประถมศึกษำปีที่ 6 มำตั้งแต่ พ.ศ. 2520 ในทำนองเดียวกัน
ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งผลให้อัตราการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 12-14 ปี)
ผลของกำรกำหนดให้กำรศึกษำภำคบังคับครอบคลุมถึงระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 ส่งผลให้อัตรำกำรเข้ำเรียนใน
ระหว่
าง พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังแสดงในรูปที่ 3.9 ในขณะที่อัตรา
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (อำยุ 12-14 ปี) ระหว่ำง พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก ดังแสดงใน
การเข้
ยนระดั
บมั่ ธอัยมศึ
กษาตอนปลาย
ปี) เพิ่ม(อำยุ
ขึ้นแต่
ไม่มปีากนั
รูปทีา่เรี3.9
ในขณะที
ตรำกำรเข้
ำเรียนระดับมั(อายุ
ธยมศึก15-17
ษำตอนปลำย
15-17
) เพิก่มขึยกเว้
้น แต่ไนม่ในบางพื
มำกนัก ้นที่
เช่นยกเว้
จังหวั
ดขอนแก่
ชัยภูมนิ และจั
รีรัมงย์หวัดัดบุงแสดงในรู
ปที่ 3.10  
นในบำงพื
้นที่ เช่นนจัจังงหวั
หวัดดขอนแก่
จังหวัดงชัหวั
ยภูดมิ บุและจั
รีรัมย์ ดังแสดงในรู
ปที่ 3.10

(ก) (ก)
(ข) (ข)
รูปที่ 3.8 : อัตรำกำรเข้ำเรียนของประชำกรอำยุ 6-11 ปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2553
สำมะโนประชำกรและเคหะ
พ.ศ. 2543 6-11
และ พ.ศ.
2553 2543
สำนักงำนสถิ
ิแห่งชำติ2553
รูปทีแหล่
่ 3.8งข้:อมูอัลต:ราการเข้
าเรียนของประชากรอายุ
ปี พ.ศ.
และตพ.ศ.

แหล่งข้อมูล : สำ�มะโนประชากรและเคหะ  พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2553 สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
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สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
ความจำ�เป็นของการแข่งขันและการกระจายอำ�นาจ
ในระบบการศึกษาไทย
24

(ก)(ก)
(ข) (ข)
รูปที่ 3.9 : อัตรำกำรเข้ำเรียนของประชำกรอำยุ 12-14 ปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2553
รูปทีแหล่
่ 3.9งข้อ: มูอัลต:ราการเข้
าเรียนของประชากรอายุ
12-14
พ.ศ.สำนั2543
และ
สำมะโนประชำกรและเคหะ
พ.ศ. 2543 และ
พ.ศ.ปี2553
กงำนสถิ
ติแห่พ.ศ.
งชำติ 2553

แหล่งข้อมูล : สำ�มะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2553 สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
ข้ อ สั งเกตที่ น่ ำ สนใจอี ก ข้ อ หนึ่ งคื อ ข้ อ มู ล ทะเบี ย นรำษฎร์ไม่ ส ำมำรถตอบสนองกำรย้ ำยถิ่ น ของ

ข้อสังเกตที
่าสนใจอี
หนึ่งคือ ข้ำยถิอมู่นลฐำนมำเพื
ทะเบีย่อนราษฎร์
ไม่ำบุ
สามารถตอบสนองการย้
ประชำกรได้
ดังตัว่นอย่
ำงกรณีทกี่ผขู้้ปอกครองอำจย้
ทำงำนและน
ตรหลำนไปเรียนหนังสือด้วยายถิ่น
ของประชากรได้
งตัวอย่
างกรณีททำให้ี่ผู้ปเกิกครองอาจย้
ายถิำ่นเรีฐานมาเพื
ทำ�งานและนำ
บุตรหลานไป
แต่ไม่ได้ย้ำยที่อยู่ใดันทะเบี
ยนรำษฎร์
ดปัญหำอัตรำกำรเข้
ยนเกิน 100่อเปอร์
เซ็นต์ ซึ่งต่ำ�งจำกข้
อมูล
เรียนหนั
งสือด้วย แต่ไม่ได้ย้า่เป็ยทีนข้่ออยูมู่ใลนทะเบี
ยนราษฎร์
ทำ�ให้อเกิมูดลทัปั้งญผู้ทหาอั
น 100
สำมะโนประชำกรและเคหะที
ระดับรำยบุ
คคล ที่รวบรวมข้
ี่เข้ำเรีตยราการเข้
นและไม่เข้าำเรีเรียยนเกิ
น และ
ยจริงของกลุ
วอย่ำง ทำให้สำมำรถแก้ปัญหำที่เป็่เกินดข้จำกกำรย้
นฐำนของประชำกร
เปอร์เก็เบซ็ข้นอต์มูลซึที่่งอต่ยู่อาำศั
งจากข้
อมูลสำ่ม�ตัมะโนประชากรและเคหะที
อมูลระดัำยถิบ่รายบุ
คคล ที่รวบรวม
กำรคำนวณอั
ำเรียนไม่
ซ็นต์ได้ ่มตัวอย่าง ทำ�ให้สามารถ
ข้อมูข้ลำงต้
ทั้งนผูอั้ทนี่เมีข้ผาลท
เรียำให้นและไม่
เข้าเรีตรำกำรเข้
ยน และเก็
บข้สอำมำรถเกิ
มูลที่อยูน่อ100
าศัยเปอร์
จริงเของกลุ
แก้ปัญหาที่เกิดจากการย้ายถิ่นฐานของประชากรข้างต้น อันมีผลทำ�ให้การคำ�นวณอัตราการเข้า
เรียนไม่สามารถเกิน 100 เปอร์เซ็นต์ได้

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
ความจำ�เป็นของการแข่งขันและการกระจายอำ�นาจ
ในระบบการศึกษาไทย
25

(ก)

(ข)

(ก)
(ข)
รูปที่ 3.10 : อัตรำกำรเข้ำเรียนของประชำกรอำยุ 15-17 ปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2553
แหล่งข้อมูล : สำมะโนประชำกรและเคหะ พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2553 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

รูปที่ 3.10 : อัตราการเข้าเรียนของประชากรอายุ 15-17 ปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2553
แหล่งข้อมูล : สำ�มะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2553 สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

อี ก ประเด็ น หนึ่ งที่ ได้ รับ ควำมสนใจก็ คื อ กำรศึ ก ษำระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนปลำยสำยสำมั ญ และ
อำชี
ศึกษำ ดันงแสดงรู
ที่ชี้ให้เห็นว่ำ จคำนวนนั
กเรียกนระดั
บมัธยมปลำยสำยสำมั
ญเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ญ
อีกวประเด็
หนึ่งทีป่ไทีด้่ 3.11
รับความสนใจก็
ือ การศึ
ษาระดั
บมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามั
นับตัว้งศึแต่กษา
พ.ศ.ดั2548
ในขณะที
ำนวนนักทีเรี่ชยี้ในอำชี
ตั้งแต่ บพ.ศ.
หำกคิดเป็น
และอาชี
งแสดงรู
ปที่ ่จ3.11
ห้เห็นวศึว่กาษำลดลงเล็
จำ�นวนนักน้กอเรียนัยบนระดั
มัธ2550
ยมศึกแต่ษาตอนปลาย
สัดส่ญวนจะพบว่
สัดาส่งต่
วนจอำนวนนั
กษำลดลงอย่
ดเจนนับตั้ง่ จแต่ำ � นวนนั
พ.ศ. 2549
แสดงในรู
่
สายสามั
เพิ่มขึ้นำอย่
เนื่องนักเรีบยตันอำชี
้งแต่วศึพ.ศ.
2548ำงชัในขณะที
กเรีดัยงนอาชี
วศึปกทีษา
3.12กน้อยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2550 แต่หากคิดเป็นสัดส่วนจะพบว่า สัดส่วนจำ�นวนนักเรียน
ลดลงเล็

อาชีวศึกษาลดลงอย่างชัดเจนนับตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ดังแสดงในรูปที่ 3.12
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สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
ความจำ�เป็นของการแข่งขันและการกระจายอำ�นาจ
ในระบบการศึกษาไทย

26
26

2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

1,600,000
1,400,000
1,600,000
1,200,000
1,400,000
1,000,000
1,200,000
800,000
1,000,000
600,000
800,000
400,000
600,000
200,000
400,000
0
200,000
0

จานวนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
จานวนของนักเรียนมั
ธยมศึวกศึษาตอนปลายสายสามั
ญ
และอาชี
กษา
และอาชีวศึกษา

สำยสำมัญ

อำชีวศึกษำ

สำยสำมัญ

อำชีวศึกษำ

รูปที่ 3.11 : จำนวนของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยสำมัญและอำชีวศึกษำ
รูปที่ 3.11 : จำ�นวนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและอาชีวศึกษา
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รูปที่ 3.12 : สัดส่วนของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยสำมัญและอำชีวศึกษำ
ข้อมูล: สั: สดำนั
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3.2 อัตราการออกกลางคัน
3.2 อัตราการออกกลางคั
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สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
ความจำ�เป็นของการแข่งขันและการกระจายอำ�นาจ
ในระบบการศึกษาไทย
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3.2 อัตราการออกกลางคัน
อัตราการออกกลางคัน (dropout rate) ได้รบั ความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมาก หลายหน่วยงาน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศพยายามกระตุ้นให้ผู้กำ�หนดนโยบายสนใจในประเด็นนี้ให้มาก
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ขึ้น แต่จากข้อมูลที่มีอยู่ อัตราการออกกลางคันของประเทศไทยนั้นถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็น
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อัตราการออกกลางคันของนักเรียน จาแนกตามระดับการศึกษา
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รูปที่ 3.13 : อัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียน จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
รูปที่ 3.13 : อัตราการออกกลางคันของนักเรียน จำ�แนกตามระดับการศึกษา
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ฐำน้นพื(สพฐ.)

จานวนนักเรียนออกกลางคัน จาแนกตามระดับการศึกษา
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รูปที่ 3.13 : อัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียน จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
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นในสังกังดขันสพฐ.
ความจำ�กเป็เรีนยของการแข่
และการกระจายอำ�นาจ
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แหล่งข้อมูล : สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
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รูปที่ 3.14 : จำนวนนักเรียนออกกลำงคัน จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
รูปที่ 3.14 : จำ�นวนนักเรียนออกกลางคัน จำ�แนกตามระดับการศึกษา
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ข้อกมูงำนคณะกรรมกำรกำรศึ
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นอกจากนี้ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เก็บรวบรวมสาเหตุ
ของนักเรียนที่ออกกลางคัน โดยจากข้อมูลชี้ให้เห็นว่า สาเหตุหลักในการออกกลางคันไม่ใช่เรื่อง
ของความยากจนอีกต่อไป แต่ส่วนใหญ่เป็นประเด็นของการย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง (บางส่วนอาจ
ไม่ได้หยุดเรียน เพียงแต่เปลี่ยนที่เรียน) รองลงมาคือมีปัญหาในการปรับตัวและมีปัญหาครอบครัว
ดังแสดงในรูปที่ 3.15

ออกกลำงคัน โดยจำกข้อมูลชี้ให้เห็นว่ำ สำเหตุหลักในกำรออกกลำงคันไม่ใช่เรื่องของควำมยำกจนอีกต่อไป แต่
ส่วนใหญ่เป็นประเด็นของกำรย้ำยถิ่นตำมผู้ปกครอง (บำงส่วนอำจไม่ได้ห ยุดเรียน เพียงแต่เปลี่ยนที่เรียน)
สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
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รองลงมำคือมีปัญหำในกำรปรับตัวและมีปัญหำครอบครัว ดังแสดงในรูปที่ 3.15 งขันและการกระจายอำ
ในระบบการศึกษาไทย
สัดส่วนนักเรียนที่ออกกลางคัน จาแนกตามสาเหตุ
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รูปที่ 3.15 : สัดส่วนนักเรียนที่ออกกลำงคัน จำแนกตำมสำเหตุ ปีกำรศึกษำ 2549–2558
รูปที่ 3.15 : สัดส่วนนักเรียนที่ออกกลางคัน จำ�แนกตามสาเหตุ ปีการศึกษา 2549–2558
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เชื่อได้กวษาและระดั
่ำ กำรออกกลำงคั
ตอนต้น ในขณะที่การออกกลางคันอาจจะเป็นปัญหาในระดับอาชีวศึกษาเพราะในปีการศึกษา
หลักในระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ในขณะที่ กำรออกกลำงคันอำจจะเป็นปัญหำใน
2558 มีจ�ำ นวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
ระดับอำชีว(ปวส.)  ออกกลางคั
ศึกษำเพรำะในปีกนำรศึ
กษำ 2558
มีจำนวนนั
กศึกษำหลั
กสูตกรประกำศนี
ยบั้นตยัรวิงไม่ชำชี
ประมาณ
99,131
คน  ส่วนระดั
บมัธยมศึ
ษาตอนปลายนั
มีหพลัก(ปวช.)
ฐาน และ
การออกกลางคั
นนั้นนอยูประมำณ
่ในระดับสู99,131
งหรือตํ่าคนและยั
ไม่พบหลั
ฐานทีก่บษำตอนปลำย
่งชี้ว่า
ประกำศนียมากพอที
บัตรวิชำชี่จะยื
พชัน้นยัสูนงว่า(ปวส.)
ออกกลำงคั
ส่วงนระดั
บมัธกยมศึ
นั้นยังไม่มีหลักฐำนมำกพอที่จะยืนยันว่ำกำรออกกลำงคันนั้นอยู่ในระดับสูงหรือต่ำ และยังไม่พบหลักฐำนที่บ่งชี้
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ว่ำกำรออกกลำงคันเป็นปัญหำใหญ่ ซึง่ หำกนำฐำนข้อมูลรำยบุคคลแบบตัวอย่ำงซ้ำ (individual panel data)
การออกกลางคั
เป็นกปัคนมำวิ
ญหาใหญ่
ซึง่ หากนำ
มูลรายบุคคลแบบตั
า้ (individual
panel
ของประชำกรในวั
ยเรียนนทุ
เครำะห์
จะช่�วฐานข้
ยให้สอำมำรถตอบค
ำถำมนีว้ไอย่
ด้ชาัดงซํ
เจนยิ
่งขึ้น
data) ของประชากรในวัยเรียนทุกคนมาวิเคราะห์ จะช่วยให้สามารถตอบคำ�ถามนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

รูปที่ 3.16
ดส่วนของเด็
่ไม่เรียนหนั่ไงม่สืเรีอยจนหนั
ำแนกตำมอำยุ
และปีกำรศึและปี
กษำกปีารศึ
กำรศึ
รูปที: สั่ 3.16
: สัดส่กวและเยำวชนที
นของเด็กและเยาวชนที
งสือ จำ�แนกตามอายุ
กษากษำ 2535 2540 2545
และ 2551 ปีการศึกษา 2535 2540 2545 และ 2551
: ข้อมูำรวจเด็
ลการสำก�และเยำวชน
รวจเด็กและเยาวชน
(Child Survey)
Youth Survey)
แหล่งข้อแหล่
มูล :งข้ข้ออมูมูลลกำรส
(Child Youth

3.3 สัดส่วนนักเรียนต่อครู
นีน้ อ�ำ ครู
เสนอข้อมูลสถิตสิ ดั ส่วนนักเรียนต่อครูในแต่ละพืน้ ที่ โดยใช้ขอ้ มูลรายโรงเรียนของ
3.3 สัดส่วนนัหักวเรีข้ยอนต่
สถานศึ
จ่ ดั การศึอกมูษาขั
น้ พืตน้ ิ สฐานที
ไ่ ด้รกบั เรีจากสำ
การสภาการศึ
อมูลนีอ้ าจย นของ
หั ว ข้ อกนีษาที
้ น ำเสนอข้
ล สถิ
ั ด ส่ ว นนั
ย นต่�นัอกครูงานเลขาธิ
ในแต่ ล ะพื
้ น ที่ โดยใช้กขษา้ อ มูซึลง่ ข้รำยโรงเรี
มีจุดบกพร่องอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นการที่บางโรงเรียนไม่ส่งข้อมูล หรือข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน
สถำนศึ ก ษำที่ จั ด กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนที่ ได้ รั บ จำกส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรสภำกำรศึ ก ษำ ซึ่ งข้ อ มู ล นี้ อ ำจมี
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าจะสามารถเรียนรู้จากข้อมูลนี้ได้ไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะในประเด็นสัดส่วน
จุดบกพร่
ง ไม่ซึว่ง่ำเป็จะเป็
ยนไม่ยากมาก
ส่งข้อมูลเพราะการกระจายตั
หรือข้อมูลมีควำมคลำดเคลื
น อย่
นักอเรีงอยู
ยนต่่บอ้ำครู
นข้อนมูกำรที
ลที่สำ�่บคัำงโรงเรี
ญและหาได้
วของสัดส่ว่อนนั
กเรีำยงไรก็
น ตำม
เชื่อว่ำจะสำมำรถเรี
อมูลนี�คั้ได้ญไเชิ
ม่มงำกก็
น้อย โดยเฉพำะในประเด็
นสังดบอกถึ
ส่วนนังกการกระจายตั
เรียนต่อครู ซึว่งของ
เป็นข้อมูล
ต่อครูในแต่ลยะพืนรู้น้จทีำกข้
่มีความสำ
นโยบายไม่
น้อย เพราะสามารถบ่
พยากรด้ายนการศึ
ดีพอสมควร4 วของสัดส่วนนักเรียนต่อครูในแต่ ละพื้นที่มีควำมสำคัญเชิง
ที่สำคัญทรัและหำได้
ำกมำกกษาได้
เพรำะกำรกระจำยตั
นโยบำยไม่
น้อย เพรำะสำมำรถบ่งบอกถึงกำรกระจำยตัวของทรัพยำกรด้ำนกำรศึกษำได้ดีพอสมควร4
__________________________________
4

4

ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ (เช่นจังหวัด หรืออำ�เภอ) จะช่วยตอบคำ�ถามนี้ได้ดีกว่า แต่ ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีฐาน
ข้อมูลใดที่มีข้อมูลเพียงพอสำ�หรับการคำ�นวณค่าใช้จ่ายระดับพื้นที่ได้

ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำในระดับพื้นที่ (เช่นจังหวัด หรืออำเภอ) จะช่วยตอบคำถำมนี้ได้ดีกว่ำ แต่ ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีฐำนข้อมูลใดที่มีข้อมูล
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หัวข้อนีเ้ ลือกรายงานสัดส่วนนักเรียนต่อครูระดับพืน้ ทีเ่ ป็นหลัก เพือ่ ให้สามารถนำ�เสนอในรูป
ของแผนทีไ่ ด้ ซึง่ จะช่วยให้ท�ำ ความเข้าใจได้งา่ ยขึน้ โดยคำ�นวณสัดส่วนนักเรียนต่อครูในแต่ละพืน้ ที่ 5
จากจำ�นวนนักเรียนทั้งหมดและจำ�นวนครูทั้งหมดในพื้นที่นั้น (รวมทุกโรงเรียนในพื้นที่นั้น) ตาราง
ที่ 3.3 แสดงผลการคำ�นวณเบื้องต้นของสัดส่วนนักเรียนต่อครู จำ�แนกตามภูมิภาคและสังกัด ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า สัดส่วนนักเรียนต่อครูทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจาก 17.88 ใน พ.ศ. 2555 เป็น 19.24 ใน พ.ศ.
2557 โดยการเพิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนเอกชน โรงเรียนในกรุงเทพฯ และภาคกลาง ส่วนภาค
ที่มีสัดส่วนนักเรียนต่อครูตํ่าที่สุดคือ ภาคเหนือ รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตารางที่ 3.3 สัดส่วนนักเรียนต่อครู จำ�แนกตามภูมิภาคและสังกัด
พ.ศ. 2555
จำ�นวน
จำ�นวน สัดส่วน
นักเรียน
ครู
นักเรียน
ต่อครู
รวมทั้งประเทศทุกสังกัด

10,855,046 607,174

พ.ศ. 2557
จำ�นวน
จำ�นวนครู สัดส่วน
นักเรียน
นักเรียน
จำ�นวนครู
549,330

19.24

ภาค
กรุงเทพมหานคร
1,095,502   63,840      17.16     962,128     43,225
ภาคกลาง
  2,724,815 140,758      19.36   2,707,223   125,758
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,519,629 200,663      17.54 3,445,399   191,969
ภาคเหนือ
  1,816,188 109,186      16.63 1,732,144   101,583
ภาคใต้
1,698,912    92,727      18.32 1,723,760
86,795

   22.26
  21.53
   17.95
  17.05
   19.86

สังกัด
สพฐ.
สช.
อปท.
กทม.
อื่นๆ

  17.68
   24.28
   23.71
   20.74
   17.31

  7,396,414
2,375,079
    665,474
313,796
    104,283

411,636
143,908
   28,482
   14,867
    8,281

17.88 10,570,654

     17.97 7,113,049   402,412
     16.50   2,364,967     97,404
     23.36     690,942     29,136
     21.11     296,065     14,275
     12.59     105,631       6,103

ที่มา : สำ�นักประเมินผลการจัดการศึกษา สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
__________________________________
5

สูตรที่ใช้ในการคำ�นวณสัดส่วนนักเรียนต่อครูในแต่ละพื้นที่คือ

โดยที่   

  คือจำ�นวนนักเรียนทั้งหมดในเขตอำ�เภอ (ตำ�บล) ที่ i
  คือจำ�นวนครูทั้งหมดในเขตอำ�เภอ (ตำ�บล) ที่ i

31
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หากมองลงไปในหน่วยย่อยมากกว่านั้น ซึ่งในที่นี้ก็คือ ระดับอำ�เภอ จะเห็นว่า ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพืน้ ทีท่ มี่ สี ดั ส่วนนักเรียนต่อครูตาํ่ กว่าภูมภิ าคอืน่ ดัง31แสดงในรูปที่
3.17 ในทำ�นองเดียวกัน สัดส่วนนักเรียนต่อครูในแต่ละตำ�บลก็ฉายภาพเดียวกันกับระดับอำ�เภอ
หำกมองลงไปในหน่วยย่อยมำกกว่ำนั้น ซึ่งในที่นี้ก็คือ ระดับอำเภอ จะเห็ นว่ำ ภำคเหนือและภำค
กล่าวคือตะวัภาคเหนื
อและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนนักเรียนต่อครูตํ่ากว่า
นออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนนักเรียนต่อครูต่ำกว่ำภูมิภำคอื่น ดังแสดงในรูปที่ 3.17 ในทำนอง
ภูมิภาคอืเดี่นยวกัดันงสัแสดงในรู
่าจะพิ
จารณาจากข้
อมูบอลำเภอ
พ.ศ.กล่ำ2555
หรืออและภำค
พ.ศ. 2557 ก็ตาม  
ดส่วนนักเรียป
นต่ทีอ่ ครู3.18
ในแต่ลไม่
ะตวำบลก็
ฉำยภำพเดี
ยวกันกับระดั
วคือ ภำคเหนื
ประเด็นตะวั
ที่นน่าออกเฉี
สนใจก็
คืออเป็พืน้นพืที้นที่ท่ที่มี่มีสีสััดดส่ส่ววนนันนักเรีกยเรีนต่ยอนต่
ครูำตภูมํ่าิภ(สี
เข้ม) ส่ปวที่นใหญ่
ใช่พื้นที่ตะเข็บ
ยงเหนื
ครูตอ่ำกว่
ำคอืน่นํ้าเงิ
ดังน
แสดงในรู
3.18 ไม่ไวม่่ำจะ
พิจำรณำจำกข้
พ.ศ. 2555
ก็ตำม ประเด็นที่น่ำสนใจก็
ดส่วนนั
นต่ออครูที่สูงมาก
ชายแดนแต่
อย่างใดอมูลตรงกั
นข้าหรืมพือ พ.ศ.
้นที่ช2557
ายแดนประเทศพม่
ากลัคบือ มีพืส้นทีัด่ทส่ี่มวีสันนั
กเรีกเรียยนต่
ต่ำ (สียน้ำเงิ
ใช่พื้นที่ตน
ะเข็นีบ้สชำยแดนแต่
นข้ำมพื้นที่ช่อำยแดนประเทศพม่
บ
เมื่อเปรีครูยบเที
บกันบเข้มพื) ้นส่วทีนใหญ่
่อื่น ไม่ประเด็
ะท้อนให้อย่เำห็งใดนถึตรงกั
งความเหลื
มลํ้าในการจัำดกลัสรรทรั
พยากร
มีสัดส่วนนักเรียนต่อครูที่สูงมำกเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น ประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นถึงควำมเหลื่อมล้ำในกำร
ด้านการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปของธนาคารโลก (World Bank, 2015)
จัดสรรทรัพยำกรด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปของธนำคำรโลก (World Bank, 2015)

(ก)
(ข)
(ข)
รูปที่ 3.17 : สัดส่วนนักเรียนต่(ก)
อครู จำแนกตำมเขตอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2555 และ 2557
แหล่งข้อมูล : สำนักประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร

รูปที่ 3.17 : สัดส่วนนักเรียนต่อครู จำ�แนกตามเขตอำ�เภอ ปีการศึกษา 2555 และ 2557
แหล่งข้อมูล :  สำ�นักประเมินผลการจัดการศึกษา สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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(ก)
(ข)
(ก)
(ข)
รูปที่ 3.18 : สัดส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตำมเขตตำบล ปีกำรศึกษำ 2555 และ 2557
แหล่งข้อมูล : สำนักประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร

รูปที่ 3.18 :  สัดส่วนนักเรียนต่อครู จำ�แนกตามเขตตำ�บล ปีการศึกษา 2555 และ 2557
บริกการการศึ
แหล่งข้อมู3.4
ล : บทบาทของภาคเอกชนในการให้
สำ�นักประเมินผลการจัดการศึ
ษา สำ�กนัษากงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หัวข้อนี้นำเสนอจำนวนและสัดส่วนของนักเรียนในสถำนศึกษำของรัฐและเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เข้ำใจ
ถึงบทบำทและควำมสำคัญของกำรศึกษำเอกชนต่
กษำไทยในอดี
ตจนถึงปัจจุบัน ข้อมูลสถิติกำรศึกษำ
3.4 บทบาทของภาคเอกชนในการให้
บริอกำรศึ
การการศึ
กษา
ดกระทรวงศึกษำธิกำร ชี้ให้เห็นว่ำ จำนวนนักเรียนในสถำนศึกษำของรัฐลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
หัวจำกส
ข้อนีำนั้นกำงำนปลั
�เสนอจำ
�นวนและสัดส่วนของนักเรียนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งจะ
ในระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ในขณะที่จำนวนนักเรียนในระดับ
ช่วยให้เข้ามัใจถึ
งบทบาทและความสำ�คัญของการศึกษาเอกชนต่อการศึกษาไทยในอดีตจนถึงปัจจุบนั
ธยมศึกษำตอนปลำยและระดับอุดมศึกษำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ดังแสดงในรูปที่ 3.19 ส่วนของสถำนศึกษำเอกชน
ข้อมูลสถินัต้นิกพบว่
ารศึำ กจำนวนนั
ษา จากสำ
�นักบงานปลั
ดกระทรวศึ
กำษาธิ
ชี้ให้นผลจำกอุ
เห็นว่าปสงค์จำ�ทนวนนั
กเรียนในระดั
ก่อนประถมศึ
กษำเพิ่มขึ้นอย่
งมำกกซึาร
่งน่ำจะเป็
ี่เพิ่มขึ้น ก เรี ย นใน
ำงต่อเนื่ อฐง ลดลงอย่
ในขณะที่จำนวนนั
บอุดมศึบกก่ษำลดลงเล็
กน้อย ดักงแสดงในรู
ปทีบ
่ 3.20
แน่นอนว่กำษา ระดั บ
สถานศึกอย่
ษาของรั
างต่กอเรีเนืยนในระดั
่องในระดั
อนประถมศึ
ษา ระดั
ประถมศึ
จำนวนนักเรียนนทีในขณะที
่ลดลงส่วนใหญ่
่ำจะเป็นผลมำจำกกำรลดลงของประชำกรวั
ยเรียน คำถำมที่ตำมมำก็คือ แล้บวอุดมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้
่จำ�นนวนนั
กเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดั

เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ดังแสดงในรูปที่ 3.19 ส่วนของสถานศึกษาเอกชนนั้น พบว่า จำ�นวนนักเรียน
ในระดับก่อนประถมศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งน่าจะเป็นผลจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในขณะทีจ่ �ำ นวนนักเรียนในระดับอุดมศึกษาลดลงเล็กน้อย ดังแสดงในรูปที่ 3.20 แน่นอนว่า จำ�นวน
นักเรียนที่ลดลงส่วนใหญ่น่าจะเป็นผลมาจากการลดลงของประชากรวัยเรียน คำ�ถามที่ตามมา
ก็คือ แล้วสัดส่วนระหว่างสถานศึกษาของรัฐและเอกชนเป็นอย่างไร ประเด็นนี้น่าจะช่วยให้เข้าใจ
ได้มากขึ้นว่า สถานศึกษาเอกชนมีบทบาทในการศึกษามากน้อยเพียงไร ในแต่ละระดับการศึกษา
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ฐ และเอกชนเป็
น อย่ ำ งไร ประเด็ น นี้ น่ ำ จะช่ ว ยให้ เข้ ำ ใจได้ มำกขึ้ น ว่ ำ
ความจำ�ำเป็งสถำนศึ
นของการแข่กงษำของรั
ขันและการกระจายอำ
�นาจ
34 สัสั ดด ส่ส่ วว นระหว่
นระหว่
ำ งสถำนศึ
ก ษำของรั
ฐ และเอกชนเป็
น อย่ ำ งไร ประเด็ น นี้ น่ ำ จะช่ ว ยให้ เข้ ำ ใจได้ มำกขึ้ น ว่ ำ
สถำนศึกในระบบการศึ
ษำเอกชนมีกษาไทย
บทบำทในกำรศึกษำมำกน้อยเพียงไร ในแต่ละระดับกำรศึกษำ
สถำนศึกษำเอกชนมีบทบำทในกำรศึกษำมำกน้อยเพียงไร ในแต่ละระดับกำรศึกษำ
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อุดมศึกษำ
อุดมศึกษำ

รูปที่ 3.19 : จำนวนของนักเรียน นิสิต นักศึกษำในสถำนศึกษำของรัฐบำล จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
ปที่ 3.19
: จำ�นวนของนั
นักศึกษาในสถานศึ
กษาของรั
บาล จำ�แนกตามระดั
รูปที่ รู3.19
: จำนวนของนั
กเรียนกนิเรีสยิตนนันิกสศึิตกษำในสถำนศึ
กษำของรั
ฐบำล จฐำแนกตำมระดั
บกำรศึกบษำการศึกษา
แหล่งแหล่
ข้อมูงลข้:อสถิ
ำรศึตกิกษำ
ดกระทรวงศึ
กษำธิกกำรษาธิการ
มูลต:ิกสถิ
ารศึสกำนั
ษากงำนปลั
สำ�นักงานปลั
ดกระทรวงศึ
แหล่งข้อมูล : สถิติกำรศึกษำ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

จานวนของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน
จานวนของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน
จาแนกตามระดับการศึกษา
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รูปที่ 3.20 : จำนวนของนักเรียน นิสิต นักศึกษำในสถำนศึกษำของเอกชน จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
รูปที่ 3.20 : จำนวนของนักเรียน นิสิต นักศึกษำในสถำนศึกษำของเอกชน จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
แหล่งรูข้ปอทีมู่ ล3.20
: สถิติกำรศึ
กษำ สำนักเรี
กงำนปลั
กษำธิกำร กษาของเอกชน จำ�แนกตามระดับการศึกษา
�นวนของนั
ยน นิสดดิตกระทรวงศึ
นักศึกษาในสถานศึ
แหล่งข้อมูล : สถิต: ิกจำำรศึ
กษำ สำนักงำนปลั
กระทรวงศึ
กษำธิกำร
แหล่งข้อมูล : สถิติการศึกษา สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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เมื
ละระดั
บว่บำเรีว่ายเรีนอยู
่ ในสถำนศึ
กษำของรั
ฐ มำกน้
อยเพีอยยงใด
เมื่อ่อพิพิจจำรณำสั
ารณาสัดดส่ส่วนของนั
วนของนักเรีกเรียนในแต่
ยนในแต่
ละระดั
ยนอยู
่ในสถานศึ
กษาของรั
ฐมากน้
พบว่
สัดส่วพบว่
นของนั
ฐนั้นลดลงอย่
ำงต่ฐอนัเนื้น่อลดลงอย่
งเกือบทุการะดั
ดมศึบกษำ
เพียำ งใด
า สักดเรีส่ยวนในสถำนศึ
นของนักเรีกษำของรั
ยนในสถานศึ
กษาของรั
งต่อบเนืยกเว้
่องเกืนระดั
อบทุบกอุระดั
ดังยกเว้
แสดงในรู
บกัน สัดปส่ทีว่ นของเอกชนในระดั
ษำย่อมลดลง ดังแสดงในรู
่ 3.22
นระดัปบทีอุ่ ด3.21
มศึกในทำงกลั
ษา ดังแสดงในรู
3.21 ในทางกลับกับนอุสัดดมศึ
ส่วกนของเอกชนในระดั
บอุดมศึปทีกษา
อมลดลง
ดังแสดงในรู
ข้อฐเท็ได้จเพิจริ่มงบทบำทของตนในกำรศึ
ส่วนนี้สะท้อนให้เห็นกว่ษำระดั
า ภาครับฐอุได้
เพิก่มษำอย่
บทบาทของตน
ข้อย่เท็
จจริงส่วนนี
้สะท้อนให้ปเห็ทีน่ ว่3.22
ำ ภำครั
ดมศึ
ำงต่อเนื่อง ใน
ในการศึ
อุดมศึกกเรีษาอย่
างต่อเนืก่อษำของเอกชนในระดั
ง ในขณะเดียวกัน บสัก่ดอส่นประถมศึ
วนของนักกษำเพิ
เรียนในสถานศึ
ขณะเดี
ยวกักนษาระดั
สัดส่วบนของนั
ยนในสถำนศึ
่มขึ้นอย่ำงต่กอษา
เนื่อง
อนประถมศึ
กษาเพิ่มขึ้นอย่างต่บอทบำทในกำรศึ
เนื่อง นับตั้งกแต่ษำระดั
พ.ศ.บปฐมวั
2540ยซึซึ่ง่งเป็เป็นนรำกฐำนที
ข่าวดี ่
นับของเอกชนในระดั
ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 บซึก่่งเป็
นข่ำวดีที่ภำคเอกชนสำมำรถมี
ที่ภญาคเอกชนสามารถมี
บทบาทในการศึ
ยซึม่งนีเป็้ จนะดรากฐานที
่สำ�คังญแม้ของการศึ
ษา
ส ำคั
ของกำรศึ ก ษำทุ ก ระดั
บ และหวั ง เป็ นกษาระดั
อย่ ำงยิ่ งบว่ปฐมวั
ำแนวโน้
ำเนิ น ต่ อ ไปถึ
ว่ ำภำครักฐ จะให้
ทุกระดับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวโน้มนี้จะดำ �เนินต่อไปถึงแม้ว่าภาครัฐจะให้ความสำ �คัญ
ควำมสำคัญกับกำรศึกษำปฐมวัยมำกขึ้น โดยมีหน่วยงำนของรัฐทำหน้ำที่ส่งเสริมให้ภำคเอกชนเป็นผู้ให้บริกำร
กับการศึกษาปฐมวัยมากขึ้น โดยมีหน่วยงานของรัฐทำ�หน้าที่ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้ให้บริการ
ที่ดีและทั่วถึง ซึ่งจะช่วยแบ่งเบำภำระของภำครัฐที่ต้องให้บริกำรกำรศึกษำจำนวนมำกอยู่แล้ว

ที่ดีและทั่วถึง ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐที่ต้องให้บริการการศึกษาจำ�นวนมากอยู่แล้ว
สัดส่วนของนักเรียนในสถานศึกษาของรัฐบาล
จาแนกตามระดับการศึกษา
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รูปที่ 3.21 : สัดส่วนของนักเรียนในสถำนศึกษำของรัฐบำล จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
รูปงทีข้่ อ3.21
: สัตดิกส่ำรศึ
วนของนั
นในสถานศึ
กษาของรั
แหล่
มูล : สถิ
กษำ สกำนัเรีกยงำนปลั
ดกระทรวงศึ
กษำธิฐกบาล
ำร จำ�แนกตามระดับการศึกษา

แหล่งข้อมูล : สถิติการศึกษา สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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สัดส่วนของนักเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
จาแนกตามระดับการศึกษา
40
35
30
25
20
15
10
5
0
ก่อนประถมศึกษำ

ประถมศึกษำ

มัธยมศึกษำตอนต้น

มัธยมศึกษำตอนปลำย

อุดมศึกษำ

รูปที่ 3.22 : สัดส่วนของนักเรียนในสถำนศึกษำของเอกชน จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
รูปที่ 3.22 : สัดส่วนของนักเรียนในสถานศึกษาของเอกชน จำ�แนกตามระดับการศึกษา
แหล่แหล่
งข้องมูข้ลอ:มูสถิ
ษำ สกำนั
ดกระทรวงศึ
กษำธิกำรกษาธิการ
ล ต: ิกสถิำรศึติกการศึ
ษากงำนปลั
สำ�นักงานปลั
ดกระทรวงศึ

3.53.5
ผลการทดสอบทางการศึ
กษาระดับกชาติ
ของการศึ
้นพื้นฐาน
(O-NET)
ผลการทดสอบทางการศึ
ษาระดั
บชาติกขษาขั
องการศึ
กษาขั
้นพื้นฐาน (O-NET)
การทดสอบทางการศึ
กษาระดั
บชาติ
ของการศึ
พื้นฐาน
(O-NET)
มีทั้ง3หมด
บบ
กำรทดสอบทำงกำรศึ
กษำระดั
บชำติ
ของกำรศึ
กษำขักษาขั
้นพื้น้นฐำน
(O-NET)
มีทั้งหมด
ระดับ3คืระดั
อ ระดั
บ ป.6
และงเป็ม.6
วิชา คืวิอทคณิ
ตศาสตร์ภำษำไทย
วิทยาศาสตร์
ป.6คือม.3ระดั
และ
ม.6 ม.3
โดยแบ่
นทั้งโดยแบ่
หมด 5งเป็
วิชนำทัคื้งอหมด
คณิต5ศำสตร์
ยำศำสตร์
ภำษำอัภาษาไทย
งกฤษ และ
งคมศึกษา
(สังคม ศาสนาและวั
ฒนธรรม)  การนำ
�เสนอผลการทดสอบ
O-NET
สังภาษาอั
คมศึกษำงกฤษ
(สังคมและสั
ศำสนำและวั
ฒนธรรม)
กำรนำเสนอผลกำรทดสอบ
O-NET
จะอยู่ในรูปแบบของข้
อมูลบน
จะอยู
มูลบนแผนที
่เป็นหลักกในหั
โดยไม่
การอภิ
กในหัวข้้ง อO-NET
นี้ แต่จและ
ะ
แผนที
่เป็่ในนรู
หลัปกแบบของข้
โดยไม่เน้นอกำรอภิ
ปรำยผลมำกนั
วข้อเนีน้้ นแต่
จะอภิปปรายผลมากนั
รำยผลกำรทดสอบทั
อภิปรายผลการทดสอบทั้ง O-NET และ PISA เพิ่มเติมในบทที่ 5 ต่อไป
PISA เพิ่มเติมในบทที่ 5 ต่อไป
ตารางที่ 3.4 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ยรายโรงเรียน สำ�หรับแต่ละวิชา ในแต่ละระดับ
ตำรำงที่ 3.4 แสดงค่ำเฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ยรำยโรงเรียน สำหรับแต่ละวิชำ ในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ปี
ชั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ถึงปีการศึกษา 2558 ทุกวิชายกเว้นวิชาภาษาไทยและวิชาสังคม
กำรศึ
ษำ 2554
ถึงปีกำรศึ�กดัษำ
ทุกดวิเจน
ชำยกเว้
วิชำภำษำไทยและวิ
ชำสัชงคมมี
แนวโน้
มลดลงตำมล
ำดับชั้น
มีแกนวโน้
มลดลงตามลำ
บชั2558
้นอย่างชั
กล่นาวคื
อ คะแนนเฉลี่ยในวิ
าภาษาอั
งกฤษ
คณิตศาสตร์
อย่และวิ
ำงชัดทเจน
กล่ำวคือสูงคะแนนเฉลี
ำภำษำอั
ตศำสตร์
ยำศำสตร์
ดในระดับ ป.6
ยาศาสตร์
สุดในระดับ่ยในวิ
ป.6ชและตํ
า่ สุดงกฤษ
ทีร่ ะดัคณิ
บ ม.6
ทุกปี และวิ
ข้อเท็จทจริ
งนีเ้ ป็นทีสูน่ งา่สุประหลาดใจ
และต่
ำสุ ดทีา่ ระดั
บ ม.6
อเท็่เจลืจริ
งนีย้ เป็นมั
น ทีธ่ นยมศึ
่ ำประหลำดใจเพรำะว่
โดยทันกลุ
่ว ไปนั
นที่ เลื อกเรีย น
เพราะว่
โดยทั
่วไปนัทุ กกปีเรียข้นที
อกเรี
กษาตอนปลายน่าำจะเป็
่มทีก่มเรีีคยวามสามารถ
มัธสูยมศึ
วำมสำมำรถสู
งกว่ำผู้ที่เาลืยของข้
อกไม่ เรีอยสอบในแต่
นต่อ ดังนั้นลหำกระดั
บควำมยำก
งกว่กาษำตอนปลำยน่
ผู้ที่เลือกไม่เรีำยจะเป็
นต่อนกลุ
ดัง่มนัที้น่มีคหากระดั
บความยากง่
ะระดับใกล้
เคียง
(ปรับตามระดั
บอายุ
และความรู
) ผลการทดสอบของนั
กเรียนระดั
ม.6 ควรจะสูงกว่าระดั
อืน่ ๆ บ
ง่ำยของข้
อสอบในแต่
ละระดั
บใกล้เคีแ้ ยล้งว(ปรั
บตำมระดับอำยุและควำมรู
้แล้ว)บผลกำรทดสอบของนั
กเรียบนระดั
ผลกลับงเป็
ซึ่งผอาจจะเป็
ความยากง่
ายของข้อสอบในแต่
ละระดั
บ
ม.6แต่ควรจะสู
กว่นำตรงกั
ระดับนอืข้่นามๆ แต่
ลกลับเป็นผลมาจากระดั
ตรงกันข้ำม ซึ่งบอำจจะเป็
นผลมำจำกระดั
บ ควำมยำกง่
ำยของ
่แตกต่างกัลนะระดั
มากจนเกิ
นไปำงกั
หรืนอมำกจนเกิ
อาจจะเป็นนไป
เพราะว่
านักเรียนชั
้น ม.6 ไม่
อสอบ
ข้อทีสอบในแต่
บ ที่แตกต่
หรืออำจจะเป็
น เพรำะว่
ำนัไกด้เรีตั้งยใจทำ
นชั้น�ข้ม.6
ไม่ไO-NET
ด้ตั้งใจทำ
มากนั
ก
เพราะกั
ง
วลกั
บ
การสอบตรงเพื
อ
่
เข้
า
เรี
ย
นต่
อ
ในระดั
บ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ก็
เ
ป็
น
ได้
  
ข้อสอบ O-NET มำกนักเพรำะกังวลกับกำรสอบตรงเพื่อเข้ำเรียนต่อในระดับมหำวิทยำลัยก็เป็นได้
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ตารางที่ 3.4 : คะแนนเฉลี่ยรายโรงเรียนของผลการทดสอบ O-NET จำ�แนกตามรายวิชาและ
		
ระดับชั้น ปีการศึกษา 2554-2558
ระดับชั้น/วิชา
ปีการศึกษา
2554
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาภาษาไทย
49.24
[49.14,9.34]
วิชาสังคมศึกษา
50.9
[50.79, 51]
วิชาภาษาอังกฤษ
37.03
[36.89,37.18]
วิชาคณิตศาสตร์
51.6
[51.46,51.75]
วิชาวิทยาศาสตร์
40.18
[40.08,40.28]
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาภาษาไทย
46.93
[46.81,47.06]
วิชาสังคมศึกษา
42.11
[41.98,42.23]
วิชาภาษาอังกฤษ
30.7
[30.56,30.83]
วิชาคณิตศาสตร์
32.18
[32.05,32.31]
วิชาวิทยาศาสตร์
32.14
[32, 32.28]
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาภาษาไทย
37.62
[37.43,37.81]
วิชาสังคมศึกษา
31.16
[31.06,31.27]
วิชาภาษาอังกฤษ
18.74
[18.57, 18.9]
วิชาคณิตศาสตร์
19.17
[19, 19.34]
วิชาวิทยาศาสตร์
25.49
[25.39, 25.6]

คะแนนเฉลี่ย [ช่วงความเชื่อมั่น 95%]
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2555
2556
2557

ปีการศึกษา
2558

43.66
[43.58,43.74]
42.28
[42.21,42.35]
33.65
[33.55,33.75]
33.57
[33.47,33.68]
35.91
[35.84,35.98]

43.39
[43.3, 43.47]
36.95
[36.88,37.03]
31.11
[31.02, 31.2]
39.66
[39.54,39.78]
35.84
[35.77,35.92]

43.94
[43.86, 44.01]
48.79
[48.7, 48.88]
32.26
[32.16, 32.36]
36.43
[36.32, 36.53]
40.7
[40.62, 40.78]

48.01
[47.93,48.09]
47.39
[47.31, 47.47]
35.88
[35.78, 35.99]
41.49
[41.37,41.61]
41.26
[41.19,41.34]

51.99
[51.92,52.07]
44.17
[44.05,44.28]
27.28
[27.18,27.38]
25.49
[25.4, 25.57]
33.31
[33.21,33.41]

41.34
[41.24,41.43]
37.22
[37.12,37.31]
28.86
[28.76,28.95]
23.92
[23.82,24.02]
36.01
[35.91,36.11]

33.58
[33.51, 33.65]
44.94
[44.85, 45.03]
26.49
[26.42, 26.57]
27.14
[27.05, 27.24]
35.86
[35.76, 35.96]

40.98
[40.91, 41.05]
43.37
[43.27, 43.47]
27.71
[27.62, 27.8]
28.92
[28.81, 29.02]
34.88
[34.78, 34.98]

41.52
[41.28,41.77]
33.67
[33.55,33.79]
19.04
[18.87,19.22]
19.18
[19.01,19.34]
30.31
[30.18,30.44]

43.75
[43.52,43.99]
30.57
[30.45, 30.7]
21.45
[21.25,21.65]
17.3
[17.14,17.46]
28.28
[28.17,28.39]

45.44
[45.2, 45.68]
33.62
[33.48, 33.75]
20.09
[19.9, 20.27]
18.05
[17.86, 18.23]
30.13
[30.01, 30.24]

43.74
[43.5, 43.99]
37.31
[37.19, 37.43]
21.25
[21.05, 21.46]
22.47
[22.28, 22.67]
31.19
[31.08, 31.3]

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
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รูรูปปทีที่่ 3.23
่ย่ย O-NET
ยนน จจำแนกตำมวิ
ชชำำ สสำหรั
บชัชั้น้นประถมศึ
กษำปี
3.23รู::ปคะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี
O-NET ่ยรำยโรงเรี
รำยโรงเรี
ำแนกตำมวิ
ำหรับบชระดั
ระดั
ษำปีทที่ี่ 66กษาปีที่ 6
ที่ 3.23 : คะแนนเฉลี
O-NETยรายโรงเรี
ยน จำ�แนกตามวิ
า สำบ�หรั
บประถมศึ
ระดับชั้นกประถมศึ
แหล่
ลล :: สถำบั
กกษำแห่
(สทศ.)
งข้อมูนนลทดสอบทำงกำรศึ
: สถาบันทดสอบทางการศึ
กษาแห่
งชาติ (สทศ.)
แหล่งงข้ข้ออมูมูแหล่
สถำบั
ทดสอบทำงกำรศึ
ษำแห่งงชำติ
ชำติ
(สทศ.)

รูรูปปทีที่่ 3.24
่ย่ย O-NET
ยนน จจำแนกตำมวิ
ชชำำ สสำหรั
บชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
กษำปีทที่ี่ 33
3.24รู::ปคะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี
O-NET ่ยรำยโรงเรี
รำยโรงเรี
ำแนกตำมวิ
ำหรับบชระดั
ระดั
ยมศึ
ที่ 3.24 : คะแนนเฉลี
O-NETยรายโรงเรี
ยน จำ�แนกตามวิ
า สำบ�หรั
บระดั
บชัก้นษำปี
มัธยมศึกษาปีที่ 3
แหล่
ลล :: สถำบั
นทดสอบทำงกำรศึกกษำแห่
(สทศ.)
แหล่งงข้ข้ออมูมูแหล่
สถำบั
ษำแห่งงชำติ
ชำติ
(สทศ.)
งข้อมูนลทดสอบทำงกำรศึ
: สถาบันทดสอบทางการศึ
กษาแห่
งชาติ (สทศ.)
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รูปที่ 3.25
่ย O-NET่ย O-NET
รำยโรงเรีรายโรงเรี
ยน จำแนกตำมวิ
ชำ สำหรัชาบระดั
มัธบยมศึ
รูปที: ่ คะแนนเฉลี
3.25 : คะแนนเฉลี
ยน จำ�แนกตามวิ
สำ�หรับบชั้นระดั
ชั้นกมัษำปี
ธยมศึทกี่ 6ษาปีที่ 6
แหล่งข้แหล่
อมูล ง:ข้สถำบั
กษำแห่งกชำติ
อมูล น: ทดสอบทำงกำรศึ
สถาบันทดสอบทางการศึ
ษาแห่(สทศ.)
งชาติ (สทศ.)

การกระจายตัวของผลการทดสอบ O-NET ระดับอำ�เภอ

การกระจายตัเนืวของผลการทดสอบ
ระดับอาเภอ O-NET ระดับอำ�เภอ ซึ่งคำ�นวณจากการ
้อหาส่วนนี้นำ�เสนอค่O-NET
าเฉลี่ยของคะแนน
้ อหำส่วนนี้น ำเสนอค่
ำเฉลีย่ นในอำ
ของคะแนน
บอำเภอ
่งคำนวณจำกกำรน
นำ�เนืเอาคะแนนเฉลี
่ยแต่ละโรงเรี
�เภอนั้นO-NET
ๆ มาคำระดั
�นวณค่
าเฉลี่ยซึระดั
บอำ�เภอ โดยนำ�ำเอำคะแนน
เสนอ
ในรู
ปของแผนที
ึ่งจะช่ว้นยให้ๆ เมำค
ข้าใจถึ
งการกระจายตั
สะท้อโดยน
นถึงความแตกต่
งระหว่างพื
ที่ วยให้
เฉลี่ยแต่
ละโรงเรี
ยนในอ่ซำเภอนั
ำนวณค่
ำเฉลี่ยระดัวบซึอ่งำเภอ
ำเสนอในรูปาของแผนที
่ซึ่ง้นจะช่
ได้สอะดวกมากขึ
น้ นอกจากนี
อ่ ให้้นงทีา่ ่ขยต่องผลทดสอบ
อการทำ�ความเข้
าใจ เนืได้
อ้ หาส่
วนนี้ ้น
เข้ำใจถึของผลทดสอบ
งกำรกระจำยตัO-NET
วซึ่งสะท้
นถึงควำมแตกต่
ำงระหว่้ เพืำงพื
O-NET
สะดวกมำกขึ
จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามระดับการศึกษา คือ ป.6 ม.3 และ ม.6 โดยในแต่ละระดับจะนำ�เสนอ
นอกจำกนี้ เพื่อให้ง่ำยต่อกำรทำควำมเข้ำใจ เนื้อหำส่วนนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตำมระดับกำรศึกษำ คือ
ผลทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา (หรือที่เรียก
ป.6 ม.3
ม.6 โดยในแต่
ล ะระดั
บ จะนำเสนอผลทดสอบวิ
ตศำสตร์ ้วิยัทงยำศำสตร์
ภำษำอั
เป็นและ
ทางการว่
า วิชาสังคม
ศาสนาและวั
ฒนธรรม) ตามลำช�ดัำคณิ
บ นอกจากนี
จะนำ�เสนอข้
อมูล งกฤษ
ภำษำไทย
คมศึ กพ.ศ.
ษำ (หรื
อ ที่ เถึรีงย กเป็
น ทำงกำรว่
ำ วิ ช ำสั งคมบจะขออนุ
ศำสนำและวั
ทุกปีทและสั
ี่มีอยู่ ง(จาก
2554
2558)
แต่เพื่อความกระชั
ญาตไม่ฒนนธรรม)
ำ�เสนอข้อตำมล
มูล ำดั บ
ปีใดปี้ ยัหงนึจะน
่งที่มำเสนอข้
ีการเปลีอ่ยมูนแปลงไม่
อไม่พ.ศ.
มีจุดที2554
่น่าสนใจมากนั
นอกจำกนี
ลทุกปีที่มมีอากหรื
ยู่ (จำก
ถึง 2558)ก แต่เพื่อควำมกระชับจะขออนุญำตไม่
นำเสนอข้
ลปีใดปีหนึก่งษาปี
ที่มีกทำรเปลี
ระดัอบมูประถมศึ
ี่ 6 ่ยนแปลงไม่มำกหรือไม่มีจุดทีน่ ่ำสนใจมำกนัก
ค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET ระดับ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ใน พ.ศ. 2554 มีลักษณะ
ที่ แ ตกต่ ากงจากปี
ระดับประถมศึ
ษาปีที่ 6อื่ น ๆ อย่ า งชั ด เจน ดั ง แสดงในรู ป ที่ 3.26 คะแนนเฉลี่ ย ใน พ.ศ. 2554
อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับปีอื่นๆ ทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค่ำเฉลี่ยของคะแนน O-NET ระดับ ป.6 วิชำคณิตศำสตร์ ใน พ.ศ. 2554 มีลักษณะที่แตกต่ำงจำกปีอื่น
และบางส่ ว นของภาคกลางและภาคเหนื อ โดยบางพื้ น ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง กว่ า ร้ อ ยละ 65
ๆ อย่ำเลยที
งชัดเจน
คะแนนเฉลี่ยใน พ.ศ.
พ.ศ. 2555
2554 อยู
่ในระดั
บสูางเมื
ยบกั่วบทุปีกอพืื่น้นๆที่ ทั่วทุก
เดียดัว งแสดงในรู
อย่างไรก็ปตทีาม่ 3.26
ผลการทดสอบใน
ลดต
ํ่าลงอย่
งชั่อดเทีเจนทั
พื้นที่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และบำงส่วนของภำคกลำงและภำคเหนือ โดยบำง
พื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำร้อยละ 65 เลยทีเดียว อย่ำงไรก็ตำม ผลกำรทดสอบใน พ.ศ. 2555 ลดต่ำลงอย่ำง
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(ดูรปู ที่ 3.26  ประกอบ) ซึง่ น่าจะเป็นผลมาจากการทีข่ อ้ สอบยากมากขึน้ 6   ยงิ่ ไปกว่านัน้ พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่
ของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ กลั บ มี ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนไม่ ถึ ง ร้ อ ยละ 45 ซึ่ ง แตกต่ า งจาก
ผลการทดสอบใน พ.ศ. 2554 อย่างมาก หลังจากนั้นคะแนนสอบก็มีค่าสูงขึ้นในเกือบทุกพื้นที่
ผลการทดสอบ O-NET ระดับ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชา
สังคมศึกษา มีลักษณะคล้ายคลึงกับผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ดังแสดงในรูปที่ 3.27-3.30
กล่าวคือ ผลการทดสอบใน พ.ศ.  2555 สำ�หรับวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ หรือ พ.ศ. 2556
สำ�หรับวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา ลดลงอย่างชัดเจนในพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผลการทดสอบที่ค่อนข้างสูงใน พ.ศ. 2554 ยิ่งไปกว่านั้น คะแนนสอบ
ก็มีค่าสูงขึ้นในเกือบทุกพื้นที่ในปีต่อมา โดยมีเพียงพื้นที่ชายขอบที่มีคะแนนตํ่ากว่าพื้นที่อื่น

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 มีความคล้ายคลึงกับผลการทดสอบระดับชั้น ป.6  
คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET ระดับ ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ (รูปที่ 3.31) วิชาภาษาอังกฤษ
(รูปที่ 3.33) และวิชาสังคมศึกษา (รูปที่ 3.35) ใน พ.ศ. 2554 มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยใน พ.ศ. 2555
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในพืน้ ทีภ่ าคตะวันเฉียงเหนือ โดยในปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 78 ของพืน้ ที่
ทัง้ หมด มีคะแนนเฉลีย่ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ อยูใ่ นช่วง 25-35 คะแนน ขณะทีร่ อ้ ยละ 20 มีระดับ
คะแนนสูงกว่า คือ 35-45 คะแนน โดยส่วนใหญ่เป็นอำ�เภอที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในขณะทีค่ ะแนนเฉลีย่ ระดับอำ�เภอของทุกอำ�เภอลดตํา่ ลงจนทำ�ให้เกือบร้อยละ 58 ของพืน้ ทีท่ งั้ หมด
มีระดับคะแนนเฉลีย่ ไม่เกิน 25 คะแนน ใน พ.ศ. 2555  หลังจากนัน้ คะแนนสอบในทุกวิชามีคา่ สูงขึน้
ในเกือบทุกพื้นที่ โดยมีเพียงพื้นที่ชายขอบที่มีคะแนนตํ่ากว่าพื้นที่อื่น แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ตํ่ากว่า
คะแนนใน พ.ศ. 2554
ส่วนผลการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (รูปที่ 3.32) และภาษาไทย (รูปที่ 3.34) นั้นมีแนวโน้ม
ที่ต่างออกไปเล็กน้อย กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET ระดับ ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ใน พ.ศ.  
2555 เพิม่ ขึน้ จาก พ.ศ. 2554 ในเกือบทุกพืน้ ที่ และเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยใน พ.ศ. 2557 (เมือ่ เปรียบเทียบ
กับ พ.ศ. 2555) แล้วจึงลดลงค่อนข้างชัดเจนใน พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำ�เภอ
ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET ระดับ ม.3 วิชาภาษาไทย
ใน พ.ศ. 2555 ก็ได้เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย แต่กลับลดลงอย่างมากเกือบทุกพืน้ ทีใ่ น พ.ศ. 2557 (เมือ่ เปรียบเทียบกับ
พ.ศ. 2555) แล้วจึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยใน พ.ศ. 2558
__________________________________

แน่นอนว่า นักเรียนที่ทำ�การทดสอบในแต่ละปีนั้นเป็นคนละกลุ่มกัน แต่ก็เป็นประเด็นที่เข้าใจได้ยากว่า เพราะเหตุใดนักเรียน
ที่เรียนห่างกันเพียงหนึ่งปีจะมีผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่างกันได้มากเช่นนี้ ผู้เขียนเชื่อว่า ความแตกต่างส่วนนี้น่าจะสะท้อนถึงระดับ
ความยากง่ายที่เปลี่ยนไปของข้อสอบมากกว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้ของนักเรียน
6
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 มีความแตกต่างจากผลการทดสอบระดับชั้น ป.6 และ
ม.3 ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ (รูปที่ 3.36) และวิชา
ภาษาอังกฤษ (รูปที่ 3.38) ซึ่งอยู่ในระดับที่ตํ่ามาก มาตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา
2554-2558) กว่าร้อยละ 95 ของอำ�เภอทั่วประเทศมีระดับคะแนนสอบ O-NET ไม่ถึง 25 คะแนน
ยกเว้นบางอำ�เภอในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น คะแนนสอบที่ตํ่ามากนี้เป็นที่น่าสนใจ
เป็นอย่างยิ่ง เพราะนักเรียนที่เลือกเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน่าจะเป็นกลุ่มที่เรียนดี
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลการทดสอบระดับ ม.3 ในปีที่ผ่านๆ มา
และผลการสอบระดับ ม.3 ก็ไม่ได้ตํ่ามากเท่ากับผลการสอบระดับ ม.6 ดังนั้น ระดับคะแนน
ที่ ตํ่ า อย่ า งมากนี้ จึ ง น่ า จะเป็ น ผลมาจากระดั บ ความยากของข้ อ สอบที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมากเมื่ อ
เปรียบเทียบกับระดับ ป.6 และ ม.3  ดังที่อภิปรายมาแล้วข้างต้น
ส่วนผลการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (รูปที่ 3.37) วิชาภาษาไทย (รูปที่ 3.39) และวิชา
สังคมศึกษา (รูปที่ 3.40) มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตลอดระยะเวลา 5 ปีทผี่ า่ นมา (ปีการศึกษา 2554-2558)
โดยที่คะแนนเฉลี่ยระดับอำ�เภอของการสอบ O-NET วิชาภาษาไทยระดับชั้น ม.6 เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจนทำ�ให้ในปีการศึกษา 2557 มีเพียงไม่กี่อำ�เภอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่า 35 คะแนน
ในทำ�นองเดียวกัน   คะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาใน พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จนทำ�ให้
เกือบทุกพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 35 คะแนน

41

42

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
ความจำ�เป็นของการแข่งขันและการกระจายอำ�นาจ
ในระบบการศึกษาไทย
41

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
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O-NET
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อำเภอ
้น ป.ชั6น้ วิป.ชำคณิ
ศำสตร์
พ.ศ. 2554
2558
่ 3.26: ค่: ำค่เฉลี
าเฉลี
ย่ ของคะแนน
O-NET
บอำ�ชัเภอ
6 วิชตาคณิ
ตศาสตร์
พ.ศ.2555
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2557
และ 2558
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แหล่
นทดสอบทำงกำรศึ
กษำแห่กงษาแห่
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(ค)
(ง)
่ 3.27: ค่: ค่าเฉลี
ำเฉลีย่ ่ยของคะแนน
ของคะแนน O-NET
ทยำศำสตร์
พ.ศ.พ.ศ.
2554
2555
25572557
และและ
25582558
รูปรูทีป่ ที3.27
O-NETระดั
ระดับบออำำเภอ
�เภอชั้นชัน้ ป.6ป.6วิชวิำวิชาวิ
ทยาศาสตร์
2554
2555

แหล่
สถาบันนทดสอบทำงกำรศึ
ทดสอบทางการศึ
กษาแห่
แหล่งข้งข้ออมูมูลล :: สถำบั
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งชำติงชาติ
(สทศ.)(สทศ.)
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(ง)
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O-NET
ระดัระดั
บอำเภอ
ชั้น ป.6
ชำภำษำอั
งกฤษ งพ.ศ.
2555 2557
่ 3.28: ค่: ค่ำเฉลี
าเฉลี่ยของคะแนน
ย่ ของคะแนน
O-NET
บอำ�เภอ
ชัน้ วิป.6
วิชาภาษาอั
กฤษ2554
พ.ศ. 2554
2555และ
25572558
และ 2558
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(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
รูรูปปทีที่ 3.29
่ยของคะแนน
O-NETO-NET
ระดับอระดั
ำเภอบอำชั้น�เภอ
ป.6 ชัวิช้นำภำษำไทย
พ.ศ. 2554พ.ศ.
25562554
2557 2556
และ 2558
่ 3.29: ค่:ำเฉลี
ค่าเฉลี
่ยของคะแนน
ป.6 วิชาภาษาไทย
2557 และ 2558

แหล่
นทดสอบทำงกำรศึ
กษำแห่กงษาแห่
ชำติ (สทศ.)
แหล่งข้งอข้มูอลมู:ลสถำบั
: สถาบั
นทดสอบทางการศึ
งชาติ (สทศ.)
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(ก)

45

(ข)

(ค)
(ง)
รูรูปปทีที่ 3.30
่ยของคะแนน
O-NET
ระดับระดั
อำเภอ
้น ป.6ชัน้ วิชป.6
ำสังวิคมศึ
พ.ศ.
2558และ 2558
่ 3.30: ค่: ำค่เฉลี
าเฉลี
ย่ ของคะแนน
O-NET
บอำ�ชัเภอ
ชาสักงษำคมศึ
กษา2554
พ.ศ.2556
25542557
2556และ
2557

แหล่
นทดสอบทำงกำรศึ
กษำแห่กงษาแห่
ชำติ (สทศ.)
แหล่งข้งอข้มูอลมู:ล สถำบั
:  สถาบั
นทดสอบทางการศึ
งชาติ (สทศ.)

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
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47
46

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
3.31 :: ค่ค่ำาเฉลี
O-NET
ระดับระดั
อำเภอ
้น ม.3ชั้นวิชม.3
ำคณิวิตชศำสตร์
2554
2555
25572555
และ 2557
2558 และ 2558
รูรูปปทีที่ ่ 3.31
เฉลีย่ ของคะแนน
่ยของคะแนน
O-NET
บอำ�ชัเภอ
าคณิตพ.ศ.
ศาสตร์
พ.ศ.
2554
แหล่งงข้ข้ออมูมูลล: :สถำบั
นทดสอบทำงกำรศึ
กษำแห่
งชำติ ง(สทศ.)
แหล่
สถาบั
นทดสอบทางการศึ
กษาแห่
ชาติ (สทศ.)
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สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
ความจำ�เป็นของการแข่งขันและการกระจายอำ�นาจ
ในระบบการศึกษาไทย
47

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
รูปที่ 3.32 : ค่ำเฉลีย่ ของคะแนน O-NET ระดับอำเภอ ชั้น ม.3 วิชำวิทยำศำสตร์ พ.ศ. 2554 2555 2557 และ 2558
รูปที่ 3.32 : ค่าเฉลีย่ ของคะแนน O-NET ระดับอำ�เภอ ชัน้ ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2554 2555 2557 และ 2558
แหล่งงข้ข้ออมูมูลล: :สถำบั
นทดสอบทำงกำรศึ
กษำแห่
งชำติ ง(สทศ.)
แหล่
สถาบั
นทดสอบทางการศึ
กษาแห่
ชาติ (สทศ.)

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
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49
48

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
รูปที่ 3.33 : ค่ำเฉลีย่ ของคะแนน O-NET ระดับอำเภอ ชั้น ม.3 วิชำภำษำอังกฤษ พ.ศ. 2554 2555 2557 และ 2558
รูปที่ 3.33 : ค่าเฉลีย่ ของคะแนน O-NET ระดับอำ�เภอ ชัน้ ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2554 2555 2557 และ 2558
แหล่
นทดสอบทำงกำรศึ
กษำแห่กงษาแห่
ชำติ (สทศ.)
แหล่งข้งอข้มูอลมู:ลสถำบั
: สถาบั
นทดสอบทางการศึ
งชาติ (สทศ.)
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(ก)

49

(ข)

(ค)
(ง)
รูรูปปทีที่ ่3.34
ย่ ของคะแนน
O-NET
ระดับระดั
อำเภอ
้น ม.3ชั้นวิชม.3
ำภำษำไทย
พ.ศ. 2554
2557
และ2557
2558และ 2558
3.34: :ค่ค่ำเฉลี
าเฉลี
่ยของคะแนน
O-NET
บอำ�ชัเภอ
วิชาภาษาไทย
พ.ศ.2555
2554
2555
แหล่
นทดสอบทำงกำรศึ
กษำแห่กงษาแห่
ชำติ (สทศ.)
แหล่งงข้ข้ออมูลมูล: สถำบั
:  สถาบั
นทดสอบทางการศึ
งชาติ (สทศ.)
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(ก)

51
50

(ข)

(ค)
(ง)
รูปที่ 3.35 : ค่ำเฉลีย่ ของคะแนน O-NET ระดับอำเภอ ชั้น ม.3 วิชำสังคมศึกษำ พ.ศ. 2554 2555 2557 และ 2558
รูปที่ 3.35 : ค่าเฉลีย่ ของคะแนน O-NET ระดับอำ�เภอ ชัน้ ม.3 วิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2554 2555 2557 และ 2558
แหล่งงข้ข้ออมูมูลล: :  สถาบั
สถำบันทดสอบทำงกำรศึ
กษำแห่กษาแห่
งชำติ (สทศ.)
แหล่
นทดสอบทางการศึ
งชาติ (สทศ.)

52
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(ก)

51

(ข)

(ค)
(ง)
รูรูปปทีที่ 3.36
ย่ ของคะแนน
O-NET
ระดับระดั
อำเภอ
้น ม.6ชัน้ วิชม.6
ำคณิวิตชศำสตร์
พ.ศ. 2554
และ2557
2558และ 2558
่ 3.36: ค่:ำค่เฉลี
าเฉลี
ย่ ของคะแนน
O-NET
บอำ�ชัเภอ
าคณิตศาสตร์
พ.ศ.2555
25542557
2555
แหล่
นทดสอบทำงกำรศึ
กษำแห่กงชำติ
แหล่งข้งอข้มูอลมู: ลสถำบั
: สถาบั
นทดสอบทางการศึ
ษาแห่(สทศ.)
งชาติ (สทศ.)
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(ก)

53
52

(ข)

(ค)
(ง)
รูปที่ 3.37 : ค่ำเฉลีย่ ของคะแนน O-NET ระดับอำเภอ ชั้น ม.6 วิชำวิทยำศำสตร์ พ.ศ. 2554 2555 2557 และ 2558
รูปที่ 3.37 : ค่าเฉลีย่ ของคะแนน O-NET ระดับอำ�เภอ ชัน้ ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2554 2555 2557 และ 2558
แหล่
นทดสอบทำงกำรศึ
กษำแห่กงชำติ
แหล่งข้งอข้มูอลมู: ลสถำบั
: สถาบั
นทดสอบทางการศึ
ษาแห่(สทศ.)
งชาติ (สทศ.)
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(ก)

53

(ข)

(ค)
(ง)
รูรูปปทีที่ 3.38
ย่ ของคะแนน
O-NET
ระดับระดั
อำเภอ
้น ม.6
ชำภำษำอั
งกฤษ พ.ศ.
2558และ 2558
่ 3.38: ค่: ำค่เฉลี
าเฉลี
ย่ ของคะแนน
O-NET
บอำ�ชัเภอ
ชัน้ วิม.6
วิชาภาษาอั
งกฤษ2554
พ.ศ.2555
25542557
2555และ
2557
แหล่
นทดสอบทำงกำรศึ
กษำแห่กงชำติ
แหล่งข้งอข้มูอลมู: ลสถำบั
: สถาบั
นทดสอบทางการศึ
ษาแห่(สทศ.)
งชาติ (สทศ.)
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(ก)

55
54

(ข)

(ค)
(ง)
รูรูปปทีที่ 3.39
ย่ ของคะแนน
O-NET
ระดับระดั
อำเภอ
ม.6ชัวิ้นชำภำษำไทย
พ.ศ. 2554พ.ศ.
2555
25572555
และ 2557
2558 และ 2558
่ 3.39: ค่:ำค่เฉลี
าเฉลี
่ยของคะแนน
O-NET
บอำชั�้นเภอ
ม.6 วิชาภาษาไทย
2554
แหล่
นทดสอบทำงกำรศึ
กษำแห่กงชำติ
แหล่งข้งอข้มูอลมู: ลสถำบั
: สถาบั
นทดสอบทางการศึ
ษาแห่(สทศ.)
งชาติ (สทศ.)
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(ก)

55

(ข)

(ค)
(ง)
รูปรูทีป่ 3.40
: ค่ำ:เฉลี
ของคะแนน
O-NETO-NET
ระดับอระดั
ำเภอบอำชั�้นเภอ
ม.6 ชัวิน้ ชำสัม.6
งคมศึ
พ.ศ.ก2554
25552554
25572555
และ 2557
2558 และ 2558
ที่ 3.40
ค่าย่ เฉลี
ย่ ของคะแนน
วิชกาสัษำงคมศึ
ษา พ.ศ.
แหล่แหล่
งข้องมูข้ลอ:มูสถำบั
นทดสอบทำงกำรศึ
กษำแห่งชำติ
(สทศ.)
ล : สถาบั
นทดสอบทางการศึ
กษาแห่
งชาติ (สทศ.)

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
ความจำ�เป็นของการแข่งขันและการกระจายอำ�นาจ
ในระบบการศึกษาไทย

3.6 ผลการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International
Student Assessment หรือ PISA)
การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student
Assessment หรือ PISA) ริเริม่ โดยองค์การเพือ่ ความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization
for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
คุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถ
พื้นฐานที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะ
ของนักเรียนเกีย่ วกับการใช้ความรูแ้ ละทักษะในชีวติ จริงมากกว่าการเรียนรูต้ ามหลักสูตรในโรงเรียน
ปัจจุบันนี้มีประเทศจากทั่วโลกเข้าร่วมโครงการมากกว่า 70 ประเทศ กลุ่มตัวอย่างสำ�หรับ
ประเทศไทยคือ นักเรียนอายุ 15 ปี ที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป จากโรงเรียน
ทุกสังกัด ได้แก่
• โรงเรียนในสังกัดของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
• โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
• โรงเรียนในสังกัดสำ�นักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.)
• โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (อปท.)
• โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• วิทยาลัยในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยในแต่ละปีมีจำ�นวนกลุ่มตัวอย่างดังแสดงในตารางที่ 3.5 ข้างล่าง
ตารางที่ 3.5 : จำ�นวนนักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบ PISA ของประเทศไทย
		
ตั้งแต่ พ.ศ. 2543-2555
จำ�นวนโรงเรียนและนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างในการประเมินผลของ PISA

จำ�นวนโรงเรียน

จำ�นวนนักเรียน

PISA 2543

179

5,340

PISA 2546

179

5,236

PISA 2549

212

6,192

PISA 2552

230

6,225

PISA 2555

239

6,606

57
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ตารางที่ 3.6 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของผลการทดสอบ PISA ของประเทศไทยในวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ตัง้ แต่ พ.ศ. 2543-2555 ซึง่ สอดคล้องกับกราฟในรูปที่ 3.41 สิง่ ทีน่ า่ สนใจ 57
จากผลการทดสอบนี้คือ คะแนนเฉลี่ยของไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนใน พ.ศ. 2555 คำ�ถามที่ตามมา
กำรทดสอบนี
้คือ คะแนนเฉลี
่ยของไทยเพิ
อย่ำงชัดเจนใน
พ.ศ.้อหาในบทนี
2555 คำถำมที
่ตำมมำคือ อะไรที
คือ อะไรที
่ทำ�ให้คะแนนสู
งขึ้น แต่่มเพืขึ่อ้นความกระชั
บของเนื
้ จึงขอยกการอภิ
ปราย ่ทำให้
งเนื้อหาในบทที
คะแนนสูในประเด็
งขึ้น แต่นเพืนี้ไ่อปยั
ควำมกระชั
บของเนื่ 5้อหำในบทนี้ จึงขอยกกำรอภิปรำยในประเด็นนี้ไปยังเนื้อหำในบทที่ 5
ตารางที่ 3.6 : คะแนนเฉลี่ ย แบบทดสอบ PISA ของนั ก เรี ย นไทยในวิ ช าคณิ ต ศาสตร์

ตำรำงที่ 3.6 : แสดงคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบ PISA ของนักเรียนไทยในวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และกำรอ่ำน ตั้งแต่
		
วิทยาศาสตร์ และการอ่าน พ.ศ. 2543-2555
พ.ศ. 2543-2555

ปีปี
2543
2543
2546
2546
2549
2549
2552
2552
2555
2555

คณิตศาสตร์
432
417
417
419
427

วิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์
436
436
429
429
421
421
425
425
444
444

รูปที่ 3.41 : คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบ PISA ของนักเรียนไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2543-2555
รูปที่ 3.41 : คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบ PISA ของนักเรียนไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2543-2555
แหล่งข้อแหล่
มูล :งhttp://www.oecd.org/pisa/keyfindings/
ข้อมูล : http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/
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สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
ความจำ�เป็นของการแข่งขันและการกระจายอำ�นาจ
ในระบบการศึกษาไทย
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งบประมาณกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ล้านบาท)
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0

งบประมาณ (ล้ านบาท)

รูปที่ 3.46 : งบประมำณกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (ล้ำนบำท)
รูปที่ 3.46 : งบประมาณกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ล้านบาท)
หมำยเหตุ
: ใน พ.ศ.: ใน2549
่ยนเป็เปลี
นกำรกู
้ยืมนกรอ.
กยกเลิ
กไปใน
พ.ศ.ก2550
หมายเหตุ
พ.ศ.เปลี2549
่ยนเป็
การกูและถู
้ยืม กรอ.
และถู
กยกเลิ
ไปใน พ.ศ. 2550
ใน พ.ศ. ใน
2550
รวมผู้กไดู้้ กรอ.
พ.ศ. 2549
ีคุณสมบั
้แบบตกิ กยศ.
ำนวน
คน
              
พ.ศ.ได้2550
รวมผูในก้ ู้ กรอ.
ใน พ.ศ.ที่ม2549
ทีม่ ตคี ิกณ
ุ ำรกู
สมบั
ารกูแ้ จบบ
กยศ.141,977
จำ�นวน 141,977  คน
              
ใน
พ.ศ.
2552
เปรี
ย
บเที
ย
บหนี
ท
้
ค
่
ี
รบกำ
�
หนดชำ
�
ระและผลการชำ
�
ระหนี
้
ณ
30
พฤศจิ
ใน พ.ศ. 2552 เปรียบเทียบหนี้ที่ครบกำหนดชำระและผลกำรชำระหนี้ ณ 30 พฤศจิกำยน 2551 กายน 2551    
               ใน พ.ศ. 2553-2555 เปรียบเทียบหนีท้ คี่ รบกำ�หนดชำ�ระและผลการชำ�ระหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2555
ใน พ.ศ. ใน
2553-2555
เปรียบเทีเยปรี
บหนี
้ที่คยรบก
ำระและผลกำรช
ำระหนี้ ณ �31ระหนี
ธันวำคม
              
พ.ศ. 2556-2557  
ยบเที
บหนีำหนดช
ท้ คี่ รบกำ
�หนดชำ�ระและผลการชำ
้ ณ 302555
มิถนุ ายน 2557    
2556-2557 เปรีายยเงิ
บเทีนยและผลการชำ
บหนี้ที่ครบก�ำหนดช
ณ 30กมิษาถุนณำยน
แหล่งข้ใน
อมูพ.ศ.
ล : รายงานผลการจ่
ระหนีำระและผลกำรช
้ กองทุนเงินให้กยู้ำระหนี
มื เพือ่ ้การศึ
วันที2557
่ 30 มิถนุ ายน
2557 โดยำยเงิ
บมจ.ธนาคารกรุ
งไทย ้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 โดย
แหล่งข้อมูล : รำยงำนผลกำรจ่
นและผลกำรชำระหนี
บมจ.ธนำคำรกรุงไทย

หนี้ที่ครบชาระ และหนี้ที่ได้รับชาระกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
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หนี้ที่ครบกำหนดชำระ (ล้ำนบำท)

หนี้ที่ได้รับชำระ (สะสม)

รูปที่ 3.47 : หนี้ที่ครบชำระ และหนี้ที่ได้รับชำระกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)

ใน พ.ศ. 2553-2555 เปรียบเทียบหนี้ที่ครบกำหนดชำระและผลกำรชำระหนี้ ณ 31 ธันวำคม 2555
ใน พ.ศ. 2556-2557 เปรียบเทียบหนี้ที่ครบกำหนดชำระและผลกำรชำระหนี้ ณ 30 มิถุนำยน 2557
สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
แหล่งข้อมูล : รำยงำนผลกำรจ่ำยเงินและผลกำรชำระหนี้ กองทุนเงินให้ความจำ
กู้ยืมเพื�่อเป็กำรศึ
กษำ ณงขัวันนและการกระจายอำ
ที่ 30 มิถุนำยน �2557
นของการแข่
นาจ โดย
ในระบบการศึกษาไทย
บมจ.ธนำคำรกรุงไทย

หนี้ที่ครบชาระ และหนี้ที่ได้รับชาระกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
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10,000
0

หนี้ที่ครบกำหนดชำระ (ล้ำนบำท)

หนี้ที่ได้รับชำระ (สะสม)

รูปที่ 3.47 : หนี้ที่ครบชำระ และหนี้ที่ได้รับชำระกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
รูปที่ 3.47 : หนี้ที่ครบชำ�ระ และหนี้ที่ได้รับชำ�ระกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
หมายเหตุ : ใน พ.ศ. 2549 เปลี่ยนเป็นการกู้ยืม กรอ. และถูกยกเลิกไปใน พ.ศ. 2550
               ใน พ.ศ. 2550 ได้รวมผู้กู้ กรอ. ในปี 2549 ที่มีคุณสมบัติการกู้แบบ กยศ. จำ�นวน 141,977  คน
               ใน พ.ศ. 2552 เปรียบเทียบหนี้ที่ครบกำ�หนดชำ�ระและผลการชำ�ระหนี้ ณ 30 พฤศจิกายน 2551    
              ใน พ.ศ. 2553-2555 เปรียบเทียบหนีท้ คี่ รบกำ�หนดชำ�ระและผลการชำ�ระหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2555
               ใน พ.ศ. 2556-2557  เปรียบเทียบหนีท้ คี่ รบกำ�หนดชำ�ระและผลการชำ�ระหนี้ ณ 30 มิถนุ ายน 2557    
แหล่งข้อมูล : รายงานผลการจ่ายเงินและผลการชำ�ระหนี้ กองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2557 โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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ใน พ.ศ. 2553-2555 เปรียบเทียบหนี้ที่ครบกำหนดชำระและผลกำรชำระหนี้ ณ 31 ธันวำคม 2555
ใน พ.ศ. 2556-2557 เปรียบเทียบหนี้ที่ครบกำหนดชำระและผลกำรชำระหนี้ ณ 30 มิถุนำยน 2557
สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
แหล่งความจำ
ข้อมูล �:เป็รำยงำนผลกำรจ่
ยเงินและผลกำรช�ำระหนี
นของการแข่งขันำและการกระจายอำ
นาจ ้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 โดย
ในระบบการศึ
กษาไทยงไทย
บมจ.ธนำคำรกรุ

ผูก้ ้กู องทุนเงินให้กยู้ ืมเพือ่ การศึกษา (กยศ.)
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

ผู้กู้รำยเก่ำ (รำย)

ผู้กู้รำยใหม่ (รำย)

รวม (รำย)

รูปที่ 3.48 : ผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
รูปที่ 3.48: ใน พ.ศ.
: ผู้ก2549
ู้กองทุเปลี
นเงิ่ยนนเป็
ให้กนู้ยกำรกู
ืมเพื้ย่อืมการศึ
ษา (กยศ.)
หมำยเหตุ
กรอ.กและถู
กยกเลิกไปใน พ.ศ. 2550
หมายเหตุ : ใน พ.ศ. 2549 เปลี่ยนเป็นการกู้ยืม กรอ. และถูกยกเลิกไปใน พ.ศ. 2550
รวมผู้กู้ กรอ. ใน พ.ศ. 2549 ที่มีคุณสมบัติกำรกู้แบบ กยศ. จำนวน 141,977 คน
              ใน พ.ศ.ใน2550
พ.ศ. ได้2550
ได้รวมผูก้ ู้ กรอ. ใน พ.ศ. 2549 ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตกิ ารกูแ้ บบ กยศ. จำ�นวน 141,977  คน
ใน
พ.ศ.
2552
เปรี
ย
บเที
ย
บหนี
ท
้
ค
่
ี
รบก
ำหนดช
ำระและผลกำรช
ำระหนี้ ณ 30�ระหนี
พฤศจิก้ ณำยน302551
              ใน พ.ศ. 2552 เปรียบเทียบหนี้ที่ครบกำ�หนดชำ�ระและผลการชำ
พฤศจิกายน 2551    
              ใน พ.ศ.ใน2553-2555
พ.ศ. 2553-2555
ยบเที้ที่คยรบก
บหนีำหนดช
ท้ คี่ รบกำำระและผลกำรช
�หนดชำ�ระและผลการชำ
�ระหนี
้ ณ 312555
ธันวาคม 2555
เปรียบเทีเปรี
ยบหนี
ำระหนี้ ณ 31
ธันวำคม
              ใน พ.ศ.ใน2556-2557
พ.ศ. 2556-2557  
เปรียบหนี
ยบเที้ทยี่คบหนี
ท้ คี่ รบกำำระและผลกำรช
�หนดชำ�ระและผลการชำ
ระหนี
302557
มิถนุ ายน 2557    
เปรียบเที
รบกำหนดช
ำระหนี้ ณ �30
มิถุน้ ณำยน
แหล่งข้อมูล : รายงานผลการจ่ายเงินและผลการชำ�ระหนี้ กองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน
แหล่งข้อมูล : รำยงำนผลกำรจ่ำยเงินและผลกำรชำระหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 โดย
2557 โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนำคำรกรุงไทย

3.8 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในด้านการศึกษา

หัวข้อนีส้ รุปข้อมูลสถิงขัตนทิ ของประเทศไทยในด้
เี่ กีย่ วกับกับการศึกษาของประเทศไทย
จากรายงานหนังสือสมรรถนะ
3.8 ความสามารถในการแข่
านการศึกษา
การศึกษาไทยในเวที
สากล พ.ศ. 2558 (IMD 2015) ของสำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวง
หั ว ข้อ นี้ ส รุ ป ข้ อ มู ล สถิ ติ ที่ เกี่ ย วกั บ กั บ กำรศึ ก ษำของประเทศไทย จำกรำยงำนหนั งสื อ สมรรถนะ
ศึกษาธิการ โดยเลือกนำ�เสนอเฉพาะสถิตทิ เี่ กีย่ วข้องกับการศึกษาโดยตรงเท่านัน้ ท่านทีต่ อ้ งการศึกษา
กำรศึ ก ษำไทยในเวที ส ำกล พ .ศ. 2558 (IMD 2015) ของส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรสภำกำรศึ ก ษ ำ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมรรถนะในการแข่งขัน (competitiveness) สามารถหาได้จากรายงานดังกล่าว
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยเลือกนำเสนอเฉพำะสถิติที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำโดยตรงเท่ำนั้น ท่ำนที่ต้องกำร
โดยรวม สมรรถนะในการแข่งขันของประเทศไทยใน พ.ศ. 2558 อยูใ่ นระดับกลาง (อันดับ 30
ศึของโลก)
กษำเพิ่มเติมโดยคิ
เกี่ยวกัดเป็
บสมรรถนะในกำรแข่
งขัน (competitiveness)
สำมำรถหำได้
จำกรำยงำนดังกล่
ำว กา
นร้อยละ 70 ของระดั
บสมรรถนะในการแข่
งขันของประเทศสหรั
ฐอเมริ
ที่กำ�หนดให้เป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในรูปที่ 3.49 และหากพิจารณาในอาเซียน ประเทศไทย
ก็มีสมรรถนะในการแข่งขันที่ดีกว่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ แต่ด้อยกว่ามาเลเซียและสิงคโปร์
นับตั้งแต่ที่มีการประเมินใน พ.ศ. 2554 ดังแสดงในรูปที่ 3.50
เมือ่ พิจารณารายละเอียดมากขึน้ จะเห็นได้วา่ โครงสร้างพืน้ ฐานด้านสุขภาพ สิง่ แวดล้อม และ
ด้านการศึกษาของไทย ยังถูกจัดให้อยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก ดังแสดงในรูปที่ 3.51 และเมื่อพิจารณา
ลงไปในรายละเอียดมากขึ้นอีกจะพบว่า ประเด็นที่ประเทศไทยยังทำ�ได้ไม่ดีนักคือ ความสามารถ

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
ความจำ�เป็นของการแข่งขันและการกระจายอำ�นาจ
ในระบบการศึกษาไทย

ในการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ทักษะด้านภาษาที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ประกอบการ การตอบสนองความสามารถในการแข่งขันของระบบการศึกษา การสอน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน การตอบสนองความสามารถในการแข่งขันของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
และการศึกษาด้านบริหารที่ตอบสนองภาคธุรกิจ ดังแสดงในรูปที่ 3.52-3.57 ตามลำ�ดับ
อย่างไรก็ตาม ควรตระหนักว่า สมรรถนะในการแข่งขันคือดัชนีที่สร้างขึ้นจากการนำ�เอา
ตั ว เลขต่ า งๆ มาบวกลบคูณ หารผ่านกระบวนการที่ ซั บซ้ อ น ซึ่ ง บางครั้ ง อาจไม่ ไ ด้ ส ะท้ อ นถึ ง
ความสามารถที่แท้จริงทั้งหมดของประเทศได้ อย่างเช่น ประเทศไทยมีสมรรถนะในการศึกษา
ด้านบริหารที่ตอบสนองภาคธุรกิจดีกว่าประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่น่าจะเป็นจริงสักเท่าไรนัก เหตุผล
ที่ ดั ช นี อ อกมาในรู ป แบบนี้ เ พราะข้ อ มู ล บางส่ ว นเป็ น การสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก ธุ ร กิ จ
ในประเทศนั้น ทำ�ให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ ในขณะเดียวกัน บางประเด็นก็สะท้อนถึงสมรรถนะ
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แข่งขัน (competitiveness) มีประโยชน์ในการเป็นเครื่องเตือนใจว่าอาจจะมีปัญหาในด้านใดบ้าง
แต่ดัชนีที่สร้างมาจากการบวกลบคูณหารตัวเลขแบบนี้ไม่เพียงพอที่จะบอกได้ว่าควรกำ�หนด
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นอกจากนี้ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติโดย QS World University Ranking
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เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และช่วยให้สามารถก้าวไปสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 ได้ในอนาคต
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ตารางที่ 3.7 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติโดย QS และ Times Higher
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สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
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บทที่ 4

บทบาทการศึกษาต่อความเหลื่อมลํ้า
ทางเศรษฐกิจและสังคม
“Quality early childhood policies are among the rare social policies that face
no equality-efficiency tradeoff.”
- James  Heckman -

ความเหลื่ อ มลํ้ า ทางเศรษฐกิ จ และ
สั ง คมเป็ น ประเด็ น ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจและ
มี ก ารโต้ เ ถี ย งกั น อย่ า งมากในทุ ก ประเทศ
ทั่ ว โลก สำ � หรับประเทศไทย ความเหลื่อมลํ้ า
ด้านรายได้ (income inequality) กลายเป็น
ประเด็ น ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มสู ง ที่ สุ ด ในช่ ว ง
10 ปี ที่ ผ่ า นมา มี ก ารเขี ย นบทความเกี่ ย วกั บ
ความเหลื่ อ มลํ้ า ด้ า นรายได้ ห รื อ การกระจายรายได้ จำ � นวนมาก ทั้ ง ในรู ป แบบที่ เ ป็ น วิ ช าการ
และงานเขียนทั่วไป แน่นอนว่า การศึกษาเป็นหนึ่งปัจจัยสำ�คัญที่มีบทบาทต่อความเหลื่อมลํ้า

4.1 สถานการณ์ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
หัวข้อนี้เริ่มด้วยการนำ�เสนอภาพรวมเกี่ยวกับความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยใช้ผลการวิเคราะห์จากกอบศักดิ์ ภูตระกูล (2556) และวีระชาติ กิเลนทอง (2559) เป็นหลัก
รูปที่ 4.1 ชี้ให้เห็นว่า ระดับความเหลื่อมลํ้าทางรายได้ (income inequality) ของประเทศไทย
ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง แต่ไม่ได้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ไม่ว่าจะวัดโดยค่าสัมประสิทธิ์ของ
จีนี และค่าดัชนี Thiel-L1  ซึง่ เป็นเครือ่ งมือทีไ่ ด้รบั ความนิยมในการวัดความเหลือ่ มลํา้ ยิง่ ไปกว่านัน้
__________________________________
1

ค่าสัมประสิทธิ์ของจีนี (Gini coefficient) G สามารถคำ�นวณได้จากสูตรต่อไปนี้

โดยที่  n คือจำ�นวนตัวอย่าง yi คือค่าของตัวแปรที่สนใจ (ส่วนใหญ่หมายถึงรายได้) ของตัวอย่าง i  และ u คือค่าเฉลี่ยของตัวแปร
ที่สนใจ หรือค่าเฉลี่ยของ yi  นั่นเอง  ส่วนค่าดัชนี Thiel-L สามารถคำ�นวณได้จากสูตรต่อไปนี้
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ผู้เขียนเห็นด้วยกับกอบศักดิ์ ภูตระกูล (2556) ที่กล่าวว่า “ปัญหาการกระจายรายได้ปรับตัวดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นการลดลงในช่วงเวลาที่หลายๆ ประเทศทั่วโลก
ทั้งที่พัฒนาแล้วและกำ�ลังพัฒนา ต่างต้องเผชิญกับปัญหาการกระจายรายได้ที่ทวีความรุนแรงขึ้น
อีกครั้ง”
71
ตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์ สิ่งที่บ่งบอกถึงระดับความอยู่ดีกินดีของครัวเรือนได้ดี
ที่สุดคือ ระดับความมั่งคั่ง (wealth)   อย่างไรก็ตาม การวัดระดับความมั่งคั่งนั้นทำ�ได้ยากมาก
การบริโภคหรืนั กอเศรษฐศาสตร์
ค่าใช้จ่ายเป็นจเครื
งชีรถึะดั
งระดั
บความมั
่งคั่งอ ค่(wealth)
ดังนัน่ งจึคัง่ งควรพิจารณา
ึ ง มั ก่อใช้
บ การบริ
โ ภคหรื
า ใช้ จ่ า ยเป็ของครั
น เครื่ อวงชีเรื้ ถอึ งนแทน
ระดั บ ความมั
ของครัโวภค
เรือนแทน
ดังนัน้ จึงควรพิinequality)
จารณาความเหลื
มลาํ้ นด้กัานนการบริ
โภคเ(consumption
ความเหลื่อมล(wealth)
้าด้านการบริ
(consumption
ด้วอ่ ยเช่
ผลการวิ
คราะห์ดังแสดงในรูปที่ 4.2
inequality) ด้วยเช่นกัน ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในรูปที่ 4.2 ชี้เห็นได้ว่า ความเหลื่อมลํ้า
ชีเห็นได้ว่า ความเหลื
มล้าคด้่าาตํนการบริ
โภคมี่อคมลํ่า้าต่ด้้าากว่
าความเหลื
มล้าอย่ด้าานรายได้
ย่างชัดเจน
ด้านการบริ่อโภคมี
่ากว่าความเหลื
นรายได้
อย่างชัด่อเจน
งไรก็ตาม อความเหลื
่อมลํ้าอย่างไรก็ตาม
ความเหลื่อมล
ทังสองประเภทมี
มทีงกั่คนล้อย่ายคลึ
ดังนัปนได้จึวา่ งสามารถสรุ
ปได้อ่ มลํ
ว่าา้ ปัญหาความ
ทัง้ ้าสองประเภทมี
แนวโน้มแทีนวโน้
ค่ ล้ายคลึ
างมากงกัดันงนัอย่น้ าจึงมาก
งสามารถสรุ
ปัญหาความเหลื
ในประเทศไทยในช่ววงง 30
ได้มได้ีแนวโน้
มที่แมย่ทีลงแต่
ย่างใดอย่างใด
เหลื่อมล้าในประเทศไทยในช่
30 ปีปีทที่ผี่ผ่านมา
่านมาไม่ไม่
มีแนวโน้
่แย่ลองแต่

รูปที่ 4.1: ค่าสัมประสิทธิ์ของจีนีและค่าดัชนี Thiel-L ของรายได้ต่อหัว (income per capital) ระหว่าง พ.ศ. 2531-2556
รูปที่ 4.1 : ค่าสัมประสิทธิ์ของจีนีและค่าดัชนี Thiel-L ของรายได้ต่อหัว (income per capital) ระหว่าง
(ค.ศ. 1988–2013)
พ.ศ.2531-2556 (ค.ศ. 1988–2013)
ที่มา : วีระชาติที่มกิาเลนทอง: (2559)วีระชาติ กิเลนทอง (2559)

รูปที่ 4.1: ค่าสัมประสิทธิ์ของจีนีและค่าดัชนี Thiel-L ของรายได้ต่อหัว (incomeสภาวะการศึ
per capital)
าง พ.ศ. 2531-2556
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(ค.ศ. 1988–2013)
ในระบบการศึกษาไทย
ที่มา : วีระชาติ กิเลนทอง (2559)

รูปที่ 4.2 : ค่าดัชนี Theil-L  ของรายได้ต่อหัว (income per capita) และค่าดัชนี Theil-L  ของการบริโภค

รูปที่ 4.2 : ค่าดัชนี Theil-Lหรืของรายได้
(income per capita) และค่perาดัcapita)
ชนี Theil-L
โภคหรือค่าใช้จ่ายต่อ
อค่าใช้จ่ายต่ตอ่อหัหัว ว(consumption/expenditure
ระหว่าของการบริ
ง พ.ศ. 2531-2556
(ค.ศ. 1988–2013)
หัว ที(consumption/expenditure
per capita) ระหว่าง พ.ศ. 2531-2556 (ค.ศ. 1988–2013)
่มา
: วีระชาติ กิเลนทอง (2559)
ที่มา : วีระชาติ กิเลนทอง (2559)
งานวิจยั จำ�นวนไม่นอ้ ย ยกตัวอย่างเช่นงานวิจยั ของ กอบศักดิ์ ภูตระกูล (2556); Motonishi
(2006); Paweenawat and McNown (2014)  ชี้ให้เห็นว่า การศึกษา (education) เป็นปัจจัย
สำ�คัญที่ส่งผลต่อความเหลื่อมลํ้าในสังคม ความแตกต่างด้านการศึกษาเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิด
ความเหลื่อมลํ้าด้านรายได้ในสังคมไทย นอกจากนี้ หากประยุกต์ใช้เทคนิคการแยกส่วนประกอบ2  
(decomposition) ของค่าดัชนี Thiel-L เพื่อศึกษาบทบาทของปัจจัยต่างๆ ต่อความเหลื่อมลํ้า
จะเห็นได้ว่า ปัจจัยด้านการศึกษานั้นสามารถอธิบายความเหลื่อมลํ้าได้ประมาณร้อยละ 25 ของ
ความเหลื่อมลํ้าด้านรายได้ทั้งหมด นอกจากนี้ บทบาทของปัจจัยด้านการศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปที่ 4.3
__________________________________

หากแบ่งตัวอย่างออกเป็น K กลุ่ม ตามปัจจัยที่สนใจ จะสามารถแยกส่วนประกอบ ค่าดัชนี Thiel-L ออกเป็นความเหลื่อมลํ้า
ภายในกลุ่ม (within-group inequality: WI) และความเหลื่อมลํ้าระหว่างกลุ่ม (between-group inequality: BI) ได้ดังนี2้
2

(2)

(3)

โดยที่ , และ คือค่าดัชนี Thiel-L ของกลุม่ , สัดส่วนของตัวอย่างในกลุม่ ,  และค่าเฉลีย่ ของตัวแปรทีส่ นใจในกลุม่ ตามลำ�ดับ

สังคมไทย นอกจากนี หากประยุกต์ใช้เทคนิคการแยกส่วนประกอบ (decomposition) ของค่าดัชนี Thiel-L
เพื่อศึกษาบทบาทของปัจจัยต่าง ๆ ต่อความเหลื่อมล้า จะเห็นได้ว่า ปัจจัยด้านการศึกษานันสามารถอธิบาย
สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
่อมล�้าเป็ได้นปของการแข่
ระมาณร้งขัอนและการกระจายอำ
ยละ 25 ของความเหลื
่อมล้าด้านรายได้ทังหมด นอกจากนี บทบาทของปัจจัย
�นาจ
76ความเหลืความจำ
กษาไทย
ด้านการศึในระบบการศึ
กษามีแนวโน้
มเพิ่มขึนอย่างเห็นได้ชัด ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปที่ 4.3

𝐵𝐵𝐵𝐵

รูปที่ 4.3
ดส่วนของความเหลื
่อมล้าด้านรายได้
ป็นความเหลื
มล้าระหว่า่องกลุ
( า)งกลุ
ต่อ่มความเหลืต่่ออมล
้าด้านรายได้
รูปที: ่ สั4.3
: สัดส่วนของความเหลื
่อมลํ้าด้ทาี่เนรายได้
ที่เป็น่อความเหลื
มลํ้า่มระหว่
ความเหลื
่อมลํ้า
𝑇𝑇𝐿𝐿
านรายได้
หมด
แบ่งกลุ่มโดยใช้การศึ
อาชีพกษา
(occupations)
การศึกกษณะพื
ษา (education)
ทังหมด แบ่ด้งกลุ
่มโดยใช้ทอั้งาชี
พ (occupations)
(education) และลั
นที่ (area) และลักษณะ
พื้นที่ (area)
ที่มา :ทีวี่มราะชาติ กิเลนทอง
(2559)กิเลนทอง (2559)
: วีระชาติ

4.2 บทบาทของการศึกษาต่อความเหลื่อมลํ้าของค่าจ้าง (Wage Inequality)
ช่ อ งทางหลั ก ที่ ส่ ง ผลให้ ก ารศึ ก ษามี บ ทบาทสำ � คั ญ ต่ อ ความเหลื่ อ มลํ้ า ทางรายได้ คื อ
โครงสร้างของค่าจ้าง (wage structure) กว่ายี่สิบปีที่ผ่านมา นักเศรษฐศาสตร์จำ�นวนมาก
2 หากแบ่งตัวอย่างออกเป็น กลุ่ม ตามปัจจัยที่สนใจ จะสามารถแยกส่วนประกอบ ค่าดัชนี Thiel-L ออกเป็นความเหลื่อมล้าภายในกลุ่ม (withinK จจัยที่ส่งผลให้สัดส่วนค่าจ้างของผู้ที่จบระดับอุดมศึกษาและผู้ที่จบเพียงมัธยม
พยายามอธิบายปั
groupศึinequality:
WI) และความเหลื
่อมลว้าั ดระหว่
างกลุ่ม (between-group
inequality:
BI) ได้ดังนี2
ก ษาตอนปลาย
(ซึ่ ง ใช้
ความเหลื
่ อ มลํ้ า ของรายได้
) ในประเทศสหรั
ฐ อเมริ ก ามี แ นวโน้ ม
K
เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงทศวรรษ 1980WIกล่า
วคือp kTผูL้ทk ี่จบมหาวิทยาลัยมีค่าจ้างสูงกว่าผู้ที่เรียนจบ(2)
k 1
แค่มัธยมศึกษาตอนปลายมากขึ้นเรื่อยๆ คำ�ถามคื
อ ทำ�ไมจึงเป็นเช่นนั้น แม้ว่าในปัจจุบัน ยังไม่มี
K

k
 ก ทีp่ ส มเหตุ
ln k ส มผลอยู่ เ พี ย งสองกลุ่ ม กลุ่ ม แรกเชื่ อ ว่(3)
ข้อสรุปที่ทุกคนยอมรับ แต่มีคำ�อธิบBIายหลั
า

k 1
ความเหลือ่ มลํา้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นผลมาจากการดำ�เนินนโยบายของภาครัฐ เช่น การทีค่ า่ แรงขัน้ ตาํ่ ทีแ่ ท้จริง
โดยที่ T , p k และ  k คือค่าดัชนี Thiel-L ของกลุ่ม 𝑘𝑘, สัดส่วนของตัวอย่างในกลุ่ม 𝑘𝑘, และค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่สนใจในกลุ่ม 𝑘𝑘 ตามล้าดับ
ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยหลัก ยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยของ DiNardo, Fortin and Lemieux
(1996); Lee (1999)   และ Card and DiNardo (2002) เป็นต้น ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่า
ความเหลือ่ มลํา้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของอุปสงค์ของแรงงานมีทกั ษะสูง (high-skilled
workers) หรือผู้ที่จบมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว
เมือ่ เทียบกับแรงงานทักษะตํา่ (low-skilled workers) หรือผูท้ ไี่ ม่จบมหาวิทยาลัย ซึง่ ประสบปัญหา
ในการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป   โดยมักจะเรียกกระบวนการนี้ว่า การพัฒนาทาง
เทคโนโลยีที่เอนเอียงสู่ทักษะสูง (skill-biased technological change) ยกตัวอย่างเช่นงานวิจัย
k
L
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ของ Katz and Murphy (1992) Autor, Katz, and Krueger (1998) และ Autor, Katz and
Kearney (2008) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จะขอกล่าวถึงเฉพาะงานวิจัยกลุ่มหลังซึ่งมีความสัมพันธ์
กับการศึกษา ผู้อ่านที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากงานวิจัยที่อ้างอิงข้างต้น
เทคโนโลยี ที่ นั ก วิ จั ย เชื่ อ ว่ า มี ผ ลต่ อ ความเหลื่ อ มลํ้ า อย่ า งมากในช่ ว งไม่ กี่ สิ บ ปี ที่ ผ่ า นมา
คือ คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีผลต่อทั้งสายงานการผลิตในโรงงานและงานในสำ�นักงาน
คอมพิวเตอร์ท�ำ ให้งานทีเ่ คยต้องใช้คนงานจำ�นวนมากกลายเป็นงานทีใ่ ช้คนเพียงไม่กคี่ น (ในอนาคต
ต้องเผชิญกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหนุ่ ยนต์อย่างแน่นอน) ส่วนในสำ�นักงาน คอมพิวเตอร์ได้
เปลี่ยนงานที่เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารซึ่งเคยมีค่าสูงให้เป็นงานที่มีค่าน้อยลงอย่างมาก นอกจากนี้
คอมพิวเตอร์ยังกระจายตัวสู่ทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ได้เจาะจง
กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง กล่าวคือ คอมพิวเตอร์มีลักษณะ
เป็นเทคโนโลยีแบบไม่เจาะจง (general purpose technology) ซึ่งมีผลทำ�ให้พัฒนาการของ
คอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างชัดเจน หากการพัฒนาที่เกิดขึ้น
เป็นแบบเจาะจงกับบริษทั ใดบริษทั หนึง่ หรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ แล้ว ผลกระทบทีเ่ กิด
ขึ้นย่อมมีอยู่ในวงที่จำ�กัด ซึ่งอาจทำ�ให้ไม่มีผลกระทบต่อความเหลื่อมลํ้าโดยรวมก็เป็นได้3
คำ�อธิบายที่สำ�คัญของแนวคิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เอนเอียงสู่ทักษะสูง (skill-biased
technological change) ก็คือ คนที่มีการศึกษาสูงกว่าหรือผู้ที่มีทักษะที่ไม่เจาะจง (general
skills) ซึ่งมักจะมีอยู่ในกลุ่มผู้ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมากกว่ากลุ่มอื่น จะสามารถ
เรียนรู้ ปรับตัว และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากกว่าคนที่มีการศึกษาตํ่าหรือผู้ที่มีทักษะแบบเจาะจง (firm-specific skills) ในทางกลับกัน
ผู้ ที่ มีก ารศึ ก ษาตํ่าหรือได้รับการฝึก ฝนเพียงเทคโนโลยี ที่ เ ฉพาะเจาะจงในอดี ต แต่ ข าดทั ก ษะ
ที่ ไ ม่ เจาะจงย่อมประสบปัญหาในการเรียนรู้ แ ละประยุ ก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยี ใหม่ ยกตั วอย่ า งเช่ น
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องยุ่งยากสำ�หรับผู้จบการศึกษาตํ่ากว่ามหาวิทยาลัยเมื่อยี่สิบปี
ที่แล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่จบมหาวิทยาลัยในช่วงเดียวกัน ในขณะเดียวกัน บริษัทส่วนใหญ่
ได้เลือกใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งส่งผลให้ความต้องการหรืออุปสงค์ของ
แรงงานที่มีทักษะสูงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ความต้องการของแรงงานทักษะตํ่าน้อยลงไป
ผลที่ตามมาคือ หากอุปทานของแรงงาน (labor supply) ไม่เปลี่ยนแปลง ค่าจ้างของ
แรงงานทักษะสูงจะเพิม่ ขึน้ มากกว่าค่าจ้างของแรงงานทักษะตาํ่ ส่งผลให้ความเหลือ่ มลาํ้ ของค่าจ้าง
เพิ่มขึ้นไปด้วย ในขณะที่อุปทานของแรงงานทักษะสูงก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพราะเป็นทักษะที่มี
ค่าตอบแทนสูง ซึง่ จะเห็นได้จากการเพิม่ ขึน้ ของจำ�นวนผูเ้ รียนจบมหาวิทยาลัยทัง้ ในต่างประเทศและ
ในประเทศไทยเอง และหากอุปทานเพิ่มขึ้นมากพออาจส่งผลให้ค่าจ้างไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน
__________________________________
3

หนังสือเรื่อง The Race between Education and Technology โดย Claudia Goldin and Lawrence Katz (2008)
ได้อภิปรายประเด็นนี้ไว้อย่างน่าสนใจ
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เช่นเดียวกับกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลค่าจ้างแรงงานที่
ทำ�งานเต็มเวลา4 (full-time workers) จากการสำ�รวจภาวะการทำ�งานของประชากร (Labor Force
Survey) ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ค่าจ้างรายเดือนของแรงงานทักษะสูง
(ผู้ที่เรียนจบมหาวิทยาลัย) เพิ่มขึ้นมากกว่าค่าจ้างรายเดือนของแรงงานทักษะตํ่า (ผู้ที่เรียนจบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยจะเห็นได้จากสัดส่วนของค่าจ้างรายเดือนของแรงงานทักษะสูงต่อ
ค่าจ้างของแรงงานทักษะตาํ่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากประมาณ 1.8 เท่าใน พ.ศ. 2528 เป็นกว่า 4.7 เท่านับตัง้ แต่
พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา และลดลงเล็กน้อยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดังแสดงในรูปที่ 4.4  นอกจากนี้
ผู้อ่านอาจสงสัยว่า ค่าจ้างรายเดือนที่แตกต่างกันส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากชั่วโมงการทำ�งานที่
แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงควรพิจารณาค่าจ้างรายชัว่ โมง ซึง่ น่าจะสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการทำ�งาน
ของแต่ละกลุ่มได้ดีกว่าค่าจ้างรายเดือน ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าจ้างรายชั่วโมงก็ให้ผลในทำ�นอง
75
เดียวกัน นั่นคือ สัดส่วนของค่าจ้างรายเดือนของแรงงานทักษะสูงต่อค่าจ้างของแรงงานทักษะตํ่า
ที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ 2 เท่าใน พ.ศ. 2528 เป็นกว่า 3.2 เท่านับตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา
มา ดังแสดงในรูปที่ 4.5 ผู้อ่านจะเห็นได้ว่า สัดส่วนของค่าจ้างรายชั่วโมงสูงกว่าค่าจ้างรายเดือนเล็กน้อย ซึ่ง
และลดลงเล็กน้อยในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา ดังแสดงในรูปที่ 4.5  ผูอ้ า่ นจะเห็นได้วา่ สัดส่วนของค่าจ้าง
เป็นผลมาจากการที
ษะสูงมัอกนเล็
จะมีกชน้ั่วอโมงท้
งานที
่ต่้ากว่าแรงงานทั
กษะต่้ากเล็ษะสู
กน้องยมักจะมีชั่วโมง
รายชั่วโมงสูง่แกว่รงงานทั
าค่าจ้ากงรายเดื
ย ซึ่งาเป็
นผลมาจากการที
่แรงงานทั
ทำ�งานที่ตํ่ากว่าแรงงานทักษะตํ่าเล็กน้อย

รูปที่ 4.4รูป: ทีสั่ ด4.4
ส่วนค่า:จ้าสังรายเดื
่จบปริญญาตรี
ขึนไปต่
อแรงงานที
ธยมศึก่จษาตอนปลาย
เฉพาะผู้ที่ท้างาน
ดส่วนค่อานของแรงงานที
จ้างรายเดือนของแรงงานที
่จบปริ
ญญาตรี
ขึ้นไปต่่จอบมั
แรงงานที
บมัธยมศึกษาตอนปลาย
เต็มเวลา เฉพาะผู้ที่ทำ�งานเต็มเวลา
ข้อมูลสำ�รวจภาวะการทำ
�งานของประชากร
(LaborSurvey)
Force Survey)
แหล่งข้อแหล่
มูล ง: ข้ข้ออมูมูลลส้:ารวจภาวะการท้
างานของประชากร
(Labor Force
__________________________________
4

แรงงานที่ทำ�งานเต็มเวลาในที่นี้หมายถึง แรงงานที่ทำ�งานเป็นลูกจ้างและทำ�งานอย่างน้อย 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   ข้อมูลที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ในส่วนนี้มาจากข้อมูลการสำ�รวจในไตรมาสที่ 3

รูปที่ 4.4 : สัดส่วนค่าจ้างรายเดือนของแรงงานที่จบปริญญาตรีขึนไปต่อแรงงานที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะผู้ที่ท้างาน
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ในระบบการศึ
ก
ษาไทย
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร (Labor Force Survey)

รูปที่ 4.5 : สัดส่วนค่าจ้างรายชัว่ โมงของแรงงานที่จบปริญญาตรีขึนไปต่อแรงงานที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะผู้ที่ท้างาน
รูปที่ 4.5 : สัดส่วนค่าจ้างรายชั่วโมงของแรงงานที่จบปริญญาตรีขึ้นไปต่อแรงงานที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
เต็มเวลา เฉพาะผู้ที่ทำ�งานเต็มเวลา
แหล่งข้อแหล่
มูล ง: ข้อมูลส้:าข้รวจภาวะการท้
างานของประชากร
(Labor (Labor
Force Survey)
อมูลสำ�รวจภาวะการทำ
�งานของประชากร
Force Survey)

อันที่จริงแล้ว การเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากสำ�หรับบริบทของประเทศไทยคือ การเปรียบเทียบ
ระหว่ า งผู้ ที่ จ บมหาวิ ท ยาลั ย และผู้ ที่ จ บอาชี ว ศึ ก ษา 5   การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ค่ า จ้ า งแรงงานที่
ทำ�งานเต็มเวลา6   (full-time workers) จากการสำ�รวจภาวะการทำ�งานของประชากร (Labor
Force Survey) พบเช่นกันว่า สัดส่วนของค่าจ้างรายชั่วโมงของแรงงานทักษะสูงต่อค่าจ้าง
ของแรงงานทักษะตํ่าที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ 1.5 เท่าในปี 2528 เป็นกว่า 2.1 เท่านับตั้งแต่
พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา และลดลงเล็กน้อยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดังแสดงในรูปที่ 4.6

__________________________________

“มัธยมศึกษาตอนปลาย” หมายถึงผูท้ จี่ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและมัธยมศึกษาตอนปลายสายการศึกษา
“อาชีวศึกษา” หมายถึงผูท้ จี่ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษาและอนุปริญญาสายอาชีวศึกษา “ปริญญาตรี
ขึ้นไป” หมายถึงผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิชาการ สายอาชีวศึกษา สายการศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก
6
แรงงานทีท่ �ำ งานเต็มเวลาในทีน่ หี้ มายถึง แรงงานทีท่ �ำ งานเป็นลูกจ้างและทำ�งานอย่างน้อย 35 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์  ข้อมูลทีใ่ ช้ในการ
วิเคราะห์ในส่วนนี้มาจากข้อมูลการสำ�รวจในไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงที่สำ�นักงานสถิติแห่งชาติแนะนำ�ให้ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การจ้างงานและค่าจ้างเป็นหลัก ยกเว้นในช่วงปีแรก ๆ ที่บางปีอาจจะเป็นการสำ�รวจในไตรมาสที่ 2 แทน
5

ของค่าจ้างรายชั่วโมงของแรงงานทักษะสูงต่อค่าจ้างของแรงงานทั กษะต่้าที่เพิ่มขึนจากประมาณ 1.5 เท่าในปี
สภาวะการศึ
กเท่
ษาไทย
กว่า �2.1
านับปีตั2558/2559
งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา และลดลงเล็กน้อยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดังแสดงใน
เป็นของการแข่งขันและการกระจายอำ�นาจ
802528 เป็นความจำ
รูปที่ 4.6 ในระบบการศึกษาไทย

รูปที่ 4.6 : สัดส่วนของค่าจ้างรายชั่วโมงของแรงงานที่จบปริญญาตรีขึนไปต่อค่าจ้างของแรงงานที่จบอาชีวศึกษา เฉพาะผู้ที่
รูปที่ 4.6 : สัดส่วนของค่าจ้างรายชั่วโมงของแรงงานที่จบปริญญาตรีขึ้นไปต่อค่าจ้างของแรงงานที่จบ
ท้างานเต็มเวลา
อาชีวศึกษาเฉพาะผู้ที่ทำ�งานเต็มเวลา
แหล่
ง
ข้
อ
มู
ล
:
ข้
อมูลสำ�รวจภาวะการทำ
�งานของประชากร
(LaborSurvey)
Force Survey)
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลส้ารวจภาวะการท้
างานของประชากร
(Labor Force

อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างสองกลุ่มนี้อาจเป็นผลมาจากกลุ่มตัวอย่าง
อย่ างไรก็ตาม ความแตกต่ างของค่าจ้ างระหว่างสองกลุ่ มนีอาจเป็ น ผลมาจากกลุ่ มตัว อย่างที่ เป็ น
ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีโครงสร้างเงินเดือนที่ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา
ข้าราชการหรื
่งมีโครงสร้างเงิม่ นตัเดืวออย่นทีางที
่ขึนอยู
ฒิการศึกษาอย่กางานรั
งเคร่ฐงวิครัสาหกิ
ด ดัจงนัน จึง
อย่างเคร่อพนั
งครักดงานรั
ดังนัฐน้ วิจึสงาหกิ
ควรพิจ จซึารณาเฉพาะกลุ
ไ่ ม่ใช่่กขับา้ วุราชการและพนั
ควรพิจดัารณาเฉพาะกลุ
ตัวอย่ซึา่งงที
ใช่ข้าราชการและพนั
ฐวิสตาหกิ
ดังแสดงในรู
ปที่ 4.7่มตัซึว่งอย่
เป็านงกราฟที่
งแสดงในรูปที่ ม4.7
เป็น่ไม่กราฟที
่ไม่ราบเรียบเท่กากังานรั
บกรณี
ัวอย่จางรวม
เนื่องจากกลุ
า  ตอย่
ตามเนื่อผลการวิ
ข้อขสรุนาดเล็
ปที่คกล้กว่
ายคลึ
งกับางไรก็
กรณีตกาม
ลุ่มตัผลการวิ
วอย่างรวม
ไม่ราบเรีมีขยนาดเล็
บเท่ากักบกว่
กรณี
ัวอย่างไรก็
างรวม
งจากกลุเคราะห์
่มตัวอย่ให้างมี
า อย่
เคราะห์ให้
อ สังกัดบส่กรณี
ว นของค่
่ จ บปริ
ญาตรี่วตโมงของแรงงานที
่ อ ค่ า จ้ า งของแรงงาน
ข้อสรุปกล่
ที่คาล้วคื
ายคลึ
กลุ่มาตัจ้วาอย่งรายชั
างรวม่ ว โมงของแรงงานที
กล่าวคือ สัดส่วนของค่
าจ้ญางรายชั
่จบปริญญา
ทีจ่ บอาชีวศึกษาเพิม่ ขึน้ จากประมาณ 1.8 เท่าใน พ.ศ. 2528 เป็นกว่า 2.2 เท่านับตัง้ แต่ พ.ศ. 2545
5 “มัธยมศึกษาตอนปลาย” หมายถึงผู้ทจ
กษาระดั
บมัธกยมศึ
ญและมัธยมศึกษาตอนปลายสายการศึกษา
เป็นต้นมา และลดลงเล็ี่ กบการศึ
น้อยในช่
วงไม่
ี่ปีทกี่ผษาตอนปลายสายสามั
่านมา

“อาชีวศึกษา” หมายถึงผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษาและอนุปริญญาสายอาชีวศึกษา “ปริญญาตรีขึนไป” หมายถึงผู้
ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิชาการ สายอาชีวศึกษา สายการศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก
6 แรงงานที่ท้างานเต็มเวลาในที่นีหมายถึง แรงงานที่ท้างานเป็นลูกจ้างและท้างานอย่างน้อย 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ใน
ส่วนนีมาจากข้อมูลการส้ารวจในไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงที่ส้านักงานสถิติแห่งชาติแนะน้าให้ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลการจ้างงานและค่าจ้างเป็นหลัก
ยกเว้นในช่วงปีแรก ๆ ที่บางปีอาจจะเป็นการส้ารวจในไตรมาสที่ 2 แทน

77
กษาไทย
ปี 2558/2559
ตรีต่อค่าจ้ างของแรงงานที่จ บอาชีวศึกษาเพิ่ มขึนจากประมาณ 1.8 เท่สภาวะการศึ
าใน พ.ศ.
2528
เป็ น กว่า 2.2 เท่ า
ความจำ�เป็นของการแข่งขันและการกระจายอำ�นาจ
81
ในระบบการศึกษาไทย
นับตังแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา และลดลงเล็กน้อยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

รูปที่ 4.7 : สัดส่วนของค่าจ้างรายชั่วโมงของแรงงานที่จบปริญญาตรีขึนไปต่อค่าจ้างของแรงงานที่จบอาชีวศึกษา เฉพาะผู้ที่
รูปที่ 4.7 : สัดส่วนของค่าจ้างรายชั่วโมงของแรงงานที่จบปริญญาตรีขึ้นไปต่อค่าจ้างของแรงงานที่จบ
ท้างานเต็มเวลา
ราชการ้ที่ทและพนั
อาชีไม่
วศึรกวมข้
ษา าเฉพาะผู
ำ�งานเต็กมงานรั
เวลาฐวิไม่สาหกิ
รวมข้จาราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
อมูลสำ�รวจภาวะการทำ
�งานของประชากร
Force Survey)
แหล่งข้อแหล่
มูล ง: ข้ข้อมูล ส้: าข้รวจภาวะการท้
างานของประชากร
(Labor (Labor
Force Survey)

กฐานเท่
ที่นำ�เสนอบอกได้
าจ้า่ยงเฉลี
่ยของแรงงานทั
งขยายตั
วเร็าค่วกว่
หลักหลั
ฐานเท่
าที่น้าาเสนอบอกได้
เพียงว่เพีายค่งว่าาจ้าค่งเฉลี
ของแรงงานทั
กษะสูกงษะสู
ขยายตั
วเร็วกว่
าจ้าางเฉลี่ย
ค่าจ้างเฉลี่ยของแรงงานทักษะตํ่า แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า ค่าจ้างเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มนั้นเพิ่มขึ้น
ของแรงงานทั กษะต่้า แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า ค่าจ้างเฉลี่ ยของแต่ล ะกลุ่ มนันเพิ่มขึนตามอายุแตกต่างกัน
ตามอายุ แ ตกต่างกันหรือไม่ เพราะกลุ่มตัว อย่ า งในแต่ ล ะปี อ าจจะมี อ งค์ ประกอบด้ า นอายุ ที่
หรือไม่แตกต่
เพราะกลุ
วอย่างในแต่
ละปีอาจจะมี
ประกอบด้
านอายุ
างกัน โดยกลุ
่มที่จบมหาวิ
ทยาลัยมี
างกัน่มตัโดยกลุ
่มที่จบมหาวิ
ทยาลัยอมีงค์
แนวโน้
มที่จะเป็
นวัยทหนุี่แตกต่
่มสาวมากกว่
า เพราะคนรุ
่นใหม่
แนวโน้เรีมทียนมหาวิ
่จะเป็นวัทยยาลั
หนุ่มยสาวมากกว่
เพราะคนรุ
่นใหม่
รียนมหาวิ
ทยาลักยารวิ
มากขึ
นอย่าแงมาก
แก้ปัญหานี จึง
มากขึ้นอย่างมาก
เพื่อแก้
ปัญเหานี
้ จึงควรใช้
เคราะห์
บบรุ่นเพื
ปี ่อ(cohort
โดยใช้
กลุ่น่มปีตัว(cohort
อย่างที่เกิanalysis)
ดในกลุ่มปีโดยใช้
เดียวกักนลุ่มเลืตัอวอย่
กใช้ากงทีลุ่ม่เกิตัดวในกลุ
อย่างที่มปี่เกิเดดีใน
ควรใช้analysis)
การวิเคราะห์
แบบรุ
ยวกัพ.ศ.
น ผู้เขี2502
ยนเลือกใช้
ซึ่งสอดคล้
งกับการวิ
คราะห์ซึในหั
วข้อ 5.2  
เคราะห์ในหั
พบว่ว ข้าอสั5.2
ดส่วนผลการ
กลุ่ ม ตัวและ
อย่ าพ.ศ.
งที่ เกิ ด2503
ใน พ.ศ.
2502 อและ
พ.ศ. เ2503
่ งสอดคล้
องกับผลการวิ
การวิเคราะห์
ของค่ า จ้ า งรายชั่ ว โมงของแรงงานที่ จ บปริ ญ ญาตรี ต่ อ ค่ า จ้ า งของแรงงานที่ จ บอาชี ว ศึ ก ษา
วิ เคราะห์ พ บว่ า สั ด ส่ ว นของค่ า จ้ า งรายชั่ ว โมงของแรงงานที่ จ บปริ ญ ญาตรี ต่ อ ค่ า จ้ า งของแรงงานที่ จ บ
ที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ 1.4 เท่าใน พ.ศ. 2528 เป็นกว่า 1.8 เท่าใน พ.ศ. 2557 ดังแสดงในรูปที่ 4.8
อาชีวศึซึก่งษาที
เท่าใน
พ.ศ. 2528
า 1.8าวหน้
เท่าใน
พ.ศ.า2557
ดังแสดงในรูาปที่ 4.8
ชี้ให้่เเพิห็่มนขึว่นจากประมาณ
า โดยเฉลี่ยแล้1.4
ว คนที
่จบมหาวิ
ทยาลัเป็ยมีนคกว่วามก้
าในหน้
ที่การงานมากกว่
ซึ่งชีให้คนที
เห็นว่่จาบอาชี
โดยเฉลี
แล้ว คนที่จบมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากกว่าคนที่จบอาชีวศึกษา
วศึก่ยษา
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สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
ความจำ�เป็นของการแข่งขันและการกระจายอำ�นาจ
ในระบบการศึกษาไทย
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รูปที่ 4.8 : สัดส่วนของค่าจ้างรายชั่วโมงของแรงงานที่จบปริญญาตรีขึนไปต่อค่าจ้างของแรงงานที่จบอาชีวศึกษา เฉพาะผู้ที่
รูท้ปาทีงานเต็
่ 4.8 มเวลา
: สัดส้ส่าวหรันของค่
งรายชั
่จบปริญญาตรีขึ้นไปต่อค่าจ้างของแรงงานที่จบ
บกลุ่มาตัจ้วาอย่
างที่เ่วกิโมงของแรงงานที
ดใน พ.ศ. 2506-2507
อาชีวศึกษา เฉพาะผู้ที่ทำ�งานเต็มเวลา สำ�หรับกลุ่มตัวอย่างที่เกิดใน พ.ศ. 2506-2507
แหล่งข้อมูแหล่
ล : ข้งอข้มูอลมูส้ลา:รวจภาวะการท้
างานของประชากร
(Labor (Labor
Force Survey)
ข้อมูลสำ�รวจภาวะการทำ
�งานของประชากร
Force Survey)

ผลการวิเคราะห์ข้างต้นมีบทบาทสำ�คัญต่อประเด็นการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ได้รับ
ผลการวิเคราะห์
ข้างต้นมีบวทบาทส้
อประเด็
กษาระดั
บอาชี
ศึกษาทีไ่ ด้ร้ ใับห้ความสนใจอย่
าง
ความสนใจอย่
า งมากในช่
งหลายปีาคัทญี่ ผ่ าต่นมา
นั กนวิการศึ
ช าการจำ
� นวนไม่
น้ อวยพยายามชี
เ ห็ น ว่ า
มากในช่วตลาดแรงงานต้
งหลายปีที่ผ่านมา
นักวิชาการจ้านวนไม่
น้อยพยายามชี
องการแรงงานสาย
องการแรงงานสายอาชี
วศึกษาอย่
างมาก แต่ให้กลัเห็บนไม่ว่มาีผตลาดแรงงานต้
ู้สนใจเรียนสายอาชี
วศึกษา
ซึ่งนำ�ไปสู
ะเพิ่มจำย�นสายอาชี
นวนนักเรียวนสายอาชี
วศึกษาให้
ากขึ่น้นโยบายที
อย่างไรก็
ตาม่ มจ้านวน
อาชีวศึกมากนั
ษาอย่กางมาก
แต่ ก่นลัโยบายที
บ ไม่มีผู้ส่จนใจเรี
ศึกษามากนั
ซึ่งน้ ามไปสู
่จะเพิ
ผลการวิเวคราะห์
ข้ามงต้ากขึ
น ชี้ในห้อย่
เห็นาว่งไรก็
า การที
่าจ้างของผู
้จบมหาวิ
ท ยาลั
ยยัเงห็สูนงว่กว่า าการที
ผู้ที่จบระดั
นักเรียนสายอาชี
ศึกษาให้
ตาม่คผลการวิ
เคราะห์
ข้างต้
นชีให้
่ค่าจ้าบงของผู้จบ
อาชีวศึกษาอย่างชัดเจน แต่อัตราการว่างงานของทั้งสองกลุ่มไม่ได้แตกต่างกันแต่อย่างใด ดังที่
มหาวิทยาลัยยังสูงกว่าผู้ที่จบระดับอาชีวศึกษาอย่างชัดเจน แต่อัตราการว่างงานของทังสองกลุ่มไม่ได้แตกต่าง
อภิปรายในหัวข้อ 5.2  ของรายงานฉบับนี้ ดังนัน้ จึงไม่เป็นทีน่ า่ แปลกใจทีผ่ เู้ รียนและผูป้ กครองจะสนใจ
กัน แต่อย่เรีายงใด
ดังทีท่ อยาลั
ภิ ปยรายในหั
วข้ออสรุ5.2
ของรายงานฉบั
เป็ น ที่นยงยุ
่ าแปลกใจที
่ผู้เรียนและ
นมหาวิ
มากกว่า  ข้
ปนีส้ อดคล้
องกับงานวิจบยั นีของดังนินัพนนธ์จึพังไม่
วพงศกร
ทธ แฉล้มวงศ์
ผู้ปกครองจะสนใจเรี
ยาลัยมากกว่
ปนีาสอดคล้
งกับงานวิยจวกั
ัยของ
พนธ์
วพงศกร
และดิลกะ ลัทยนมหาวิ
ธพิพัฒน์ท(2554)
ที่ได้สารุปไว้ข้อสรุ
ย่างน่
สนใจว่าอ“...ขณะเดี
นอัตนิราค่
าจ้าพังของผู
้จบ ยงยุทธ
ญญาตรี
ยังเพิ
ขึ้นพมากกว่
าค่าจ้างของผู
แฉล้มวงศ์ปริและดิ
ลกะ
ลัท่มธพิ
ัฒน์ (2554)
ที่ได้สรุ้จปบมั
ไว้อธยมปลายและนโยบายการเพิ
ย่างน่าสนใจว่า “...ขณะเดีย่มวกัสัดนส่อัวตนนั
ราค่กาเรีจ้ยานงของผู้จบ
อาชียังวเพิ
ศึก่มษา
และลดสัาค่ดาส่จ้วานนั
กเรีย้จนสายสามั
ญศึกษาอาจจะเป็นนโยบายที
ระสบความสำ
ปริญญาตรี
ขึ้นมากกว่
งของผู
บมัธยมปลายและนโยบายการเพิ
่มสัด่ไส่มวปนนั
กเรียนอาชี�วเร็ศึจกษา และ
เพราะไมสอดคลองกับโครงสร้างแรงจูงใจในตลาดแรงงานของประเทศ”  นอกจากนี้ Latthapipat
ลดสั ด ส่ ว(2009)
นนั กเรีศึยกษาโครงสร้
นสายสามัางของค่
ญ ศึ ก ษาอาจจะเป็
น นโยบายที่ ไมประสบความส
เพราะไมสอดคลองกั
บ
าจ้างแรงงานในประเทศไทยในช่
วง พ.ศ. 2530 ถึงาเร็
พ.ศ.จ 2549
โดยวิธกี าร
โครงสร้าทางเศรษฐมิ
งแรงจู งใจในตลาดแรงงานของประเทศ”
นอกจากนี
Latthapipat
กษาโครงสร้
ตทิ ซี่ บั ซ้อน7  ผลการวิเคราะห์พบว่า ความต้
องการแรงงานทั
กษะหรื(2009)
อการศึกศึษาสู
งเพิม่ ขึน้ างของ
__________________________________
ค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยในช่
วง พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2549 โดยวิธีการทางเศรษฐมิติที่ซับซ้อน 7 ผลการ
7
Latthapipat (2009)  ใช้วิธีการวิเคราะห์หลายวิธี ประกอบด้วย วิธีการของ Katz and Murphy (1992) DiNardo, Fortin and
วิเคราะห์พบว่
า ความต้
กษะหรื
อการศึ
กษาสูงเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่องทังก่อนและหลังวิกฤติต้มย้า
Lemieux
(1996)องการแรงงานทั
Acemoglu (2002) และ
Lemieux
(2006)
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อย่างต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังวิกฤติต้มยำ�กุ้ง มีผลทำ�ให้ค่าจ้างแรงงานทักษะสูงเพิ่มขึ้นมากกว่า
แรงงานทั ก ษะตํ่ า ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด การพั ฒ นาทางเทคโนโลยี ที่ เ อนเอี ย งสู่ ทั ก ษะสู ง
(skill-biased technological change)
โดยสรุป บทเรียนที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า การกำ�หนดนโยบายด้านการศึกษาจำ�เป็นต้องให้
ความสำ�คัญกับแนวคิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีทเี่ อนเอียงสูท่ กั ษะสูง (skill-biased technological
change) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำ�หนดนโยบายของอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ซึ่งหากต้องการ
ส่งเสริมการศึกษาระดับอาชีวศึกษาจะต้องให้ความสำ�คัญกับการให้ทกั ษะทีไ่ ม่เจาะจง (general skills)
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับการพัฒนาทางเทคโนโลยีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งอาจหมายถึงว่า อาชีวศึกษาสมัยใหม่จะต้องให้ความสำ�คัญกับทักษะด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์พื้นฐานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความซับซ้อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำ�ให้เป็นการยากมากที่จะคาดการณ์ได้ว่าเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จะต้องการแรงงานที่มีความสามารถแบบใด สิ่งที่จะเตรียมพร้อมได้มากที่สุดคือความสามารถ
ที่จะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งประสบการณ์ในอดีตชี้ให้เห็นว่า ทักษะที่ไม่เจาะจง
(general skills) มักจะอยูใ่ นรูปของทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปญ
ั หา และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ดังนั้น ผู้วางนโยบายควรจะทุ่มเททรัพยากรที่มีอยู่เพื่อสร้างทักษะที่จะช่วยให้
ประชากรสามารถปรับตัวได้ในอนาคต มากกว่าพยายามทีจ่ ะวางแผนกำ�ลังคน (manpower planning)
ให้สอดคล้องกับความต้องการในอนาคตซึ่งเป็นไปได้ยากมาก

4.3 การศึกษาปฐมวัยและความเหลื่อมลํ้า8

อีกประเด็นหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือ บทบาทของการศึกษา
ปฐมวัยต่อความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเริ่มจากความเข้าใจที่ว่า ความเหลื่อมลํ้าทาง
เศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมลํ้าทางรายได้ (หัวข้อ 4.2) ความเหลื่อมลํ้าระหว่างค่าจ้างของ
ผู้ ที่ จ บมหาวิ ท ยาลั ย และผู้ ที่ ไ ม่ จ บ (หั ว ข้ อ 4.2) เป็ น ผลมาจากการที่ แ ต่ ล ะบุ ค คลมี ทุ น มนุ ษ ย์
(human capital) ที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดจากผลการลงทุนเพื่อสร้างทุนมนุษย์ที่
แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ Cunha and Heckman (2007)  และ Heckman (2008)
ซึ่งระบุว่า “กว่าครึ่งหนึ่งของความเหลื่อมลํ้าในสังคมอเมริกันเป็นผลมาจากปัจจัยที่เกิดขึ้นก่อน
อายุ 18 ปี” ยิ่งไปกว่านั้น Heckman (2008) ยังได้สรุปหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวกับการลงทุน
ในการพัฒนาทุนมนุษย์ไว้อย่างน่าสนใจว่า “การลงทุนในเด็กที่มีอายุน้อยกว่าจะนำ�ไปสู่อัตรา
ผลตอบแทนที่สูงกว่า” ดังแสดงในรูปที่ 4.9 ผลที่ตามมาก็คือ การพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย (early
childhood development) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการสร้างความเสมอภาค
ด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคูก่ นั ได้  ทัง้ ยังเป็นปัจจัยสำ�คัญในการสร้างทุนมนุษย์ (human capital)
__________________________________
8

เนือ้ หาส่วนหนึง่ ของหัวข้อนีม้ าจากบทความเรือ่ ง “การพัฒนาเด็กปฐมวัยเพือ่ สังคมทีเ่ สมอภาคและเศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืน” โดยผูเ้ ขียนเอง
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ให้กับประชากรของประเทศ ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตของสังคม ลดต้นทุนที่เกิด
ติจากการก่
ด นอกจากนี
การพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวั
ยยังช่วดยลดความเหลื
าทางเศรษฐกิ
และสั
งคมของประเทศ
ออาชญากรรมและการติ
ดยาเสพติ
   นอกจากนี่อ้ มล้การพั
ฒนาเด็กจในช่
วงปฐมวั
ยยังช่วยลดใน
แง่ความเหลื
ที่ช่วยลดความแตกต่
างด้านทุจนและสั
มนุษย์งนคมของประเทศ
ับตังแต่จุดเริ่มต้นในแง่
ของชีทวิี่ชต่วยลดความแตกต่
ซึ่งเป็นสาเหตุส้าคัาญงด้ของความเหลื
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ตั้งแต่จุดเริจ่มและสั
ต้นของชี
่อมลํ้าทางเศรษฐกิ
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น หากต้องการลดความเหลื
่อมล้าจด้และสั
านทุนมนุ
ษย์ ่พควรต้
อยูน่ในปั
บัน ดัยงมากที
นั้น หากต้
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รูปที่ 4.9 : อัตราผลตอบแทนของการลงทุนด้านการศึกษาในแต่ละระดับอายุ
รูปที่ 4.9 : อัตราผลตอบแทนของการลงทุนด้านการศึกษาในแต่ละระดับอายุ
ทีที่มา่มา: Heckman
(2008)
: Heckman
(2008)

แต่เเมืมื่อ่อพิพิจารณาการลงทุ
จารณาการลงทุ
นของประเทศไทยในแต่
ะระดักบษาการศึ
ษา ารายจ่
กลับาพบว่
รายจ่กาษา
ย
แต่
นของประเทศไทยในแต่
ละระดับลการศึ
กลับกพบว่
ยด้าานการศึ
ด้านการศึ
น้อยยมากเมื
ยบเที
ยบกั
ภาครั
ฐในระดักบษาภาครั
ปฐมวัยน้ฐอในระดั
ยมากเมืบ่ปฐมวั
อ เปรียยบเที
บกับระดั่อบเปรี
การศึ
กษาอื
่น ๆบระดั
งานวิบจการศึ
ัยของกชัษาอื
ยยุท่นธ์ๆปัญงานวิ
ยาสวัจสัยดิ์
ชัยยุทธ์ ปั(2556)
ญญาสวัพบว่
สดิ์สาุทระดั
ธิ์ และคณะ
(2556)
พบว่าายด้ระดั
บการศึ
กษาที่มีรฐายจ่
กษาบ
สุของ
ท ธิ์ และคณะ
บ การศึ ก ษาที
่ มี ร ายจ่
านการศึ
ก ษาภาครั
ต่ อ หัาวยด้สู งาสุนการศึ
ด คื อ ระดั
ภาครัฐต่กอษาซึ
หัวสู่งมีงสุรายจ่
ดคือายต่
ระดัอบหัประถมศึ
ษาซึง่ มีประมาณปี
รายจ่ายต่ลอะหัว37,200
ใน พ.ศ.บาทต่
2553อนัประมาณปี
ะ 37,200
บาทอ
ประถมศึ
วใน พ.ศ.ก2553
กเรียนหนึล่งคน
รองลงมาคื
ต่อนักเรียนหนึ่งคน รองลงมาคือ ระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมีรายจ่ายต่อหัวใน พ.ศ. 2553 ประมาณปีละ
ระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมีรายจ่ายต่อหัวใน พ.ศ. 2553 ประมาณปีละ 31,900 บาทต่อนักเรียนหนึ่งคน และต่้า
31,900 บาทต่อนักเรียนหนึ่งคน และตํ่าที่สุดคือ ระดับก่อนประถมศึกษาซึ่งมีรายจ่ายต่อหัว
ที่สุดคือ ระดับก่อนประถมศึกษาซึ่งมีรายจ่ายต่อหัวใน พ.ศ. 2553 ประมาณปีละ 23,300 บาทต่อนักเรียนหนึ่ง
ใน พ.ศ. 2553 ประมาณปีละ 23,300 บาทต่อนักเรียนหนึ่งคน ดังแสดงในรูปที่ 4.10 ซึ่งมีรูปแบบ
คน ดังแสดงในรูปที่ 4.10 ซึ่งมีรูปแบบตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนในรูปที่ 4.9
ตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนในรูปที่ 4.9
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รายจ่ายด้านการศึกษารวมของประเทศไทยปี 2553 จ้าแนกตามระดับการศึกษา
เฉพาะภาครัฐ (ส่วนกลางและ อปท.) รายหัวต่อนักเรียน 1 คน (บาท/คน/ปี)
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รูปที่ 4.10 : รายจ่ายด้านการศึกษารวมของประเทศไทย พ.ศ. 2553 จ้าแนกตามระดับการศึกษาเฉพาะภาครัฐ (ส่วนกลางและ

รูปที่ 4.10อปท.): รายจ่
ษารวมของประเทศไทย
พ.ศ. 2553 จำ�แนกตามระดับการศึกษาเฉพาะภาครัฐ
รายหัาวต่ยด้
อนัากนการศึ
เรียน 1กคน
(บาท/คน/ปี)
(ส่วนกลางและ อปท.) รายหัวต่อนักเรียน 1 คน (บาท/คน/ปี)
แหล่งข้อมูล : ชัยยุทธ์ ปัญยาสวัสดิ์สุทธิ์ และคณะ (2556)
แหล่งข้อมูล : ชัยยุทธ์ ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์ และคณะ (2556)
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ความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงขออ้างอิงถึงบทเรียนจากงานวิจัยบางชิ้นที่เป็นหลักฐานสำ�คัญที่ชี้ให้เห็นว่า
การศึกษาปฐมวัยมีความสำ�คัญมากน้อยเพียงใด
งานวิจยั ของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ศาสตราจารย์ James J. Heckman แห่ง University
of Chicago (Heckman et.al., 2010, 2013) ศึกษาผลกระทบของโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้
โครงการแพร์รี่ (Perry Preschool) ซึ่งสอนเด็กปฐมวัยอายุ 3 ถึง 4 ขวบ ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมือง
Ypsilanti รัฐมิชแิ กน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วง ค.ศ. 1962 โดยใช้หลักสูตรไฮสโคป (HighScope)
ซึ่งมีหลักการที่สำ�คัญ 3 ประการคือ วางแผน (plan) ลงมือทำ� (do) และทบทวน (review)  โครงการ
แพร์รี่ (Perry Preschool) มีผเู้ ข้าร่วมโครงการฯ ทัง้ หมดจำ�นวน 123 คน  โดยโครงการฯ ได้ประยุกต์
ใช้เทคนิคการวิจัยแบบทดลองสุ่ม (Randomized Controlled Trial: RCT) โดยสุ่มเลือกเด็ก
ทั้งหมดออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม (control) จำ�นวน 65 คน และกลุ่มทดลอง (treatment)
จำ�นวน 58 คน ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (benefit-to-cost ratio)
ของโครงการฯ มีค่าประมาณ 7 ต่อ 1 ถึง 12 ต่อ 1 กล่าวคือ การลงทุน 1 บาท จะได้ผลประโยชน์
ต่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ และสังคมโดยรวมประมาณ 7 ถึง 12 บาท10   หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทน
ภายใน (Internal Rate of Return: IRR) ร้อยละ 10 ต่อปี
นอกจากนี้ Heckman, Pinto, and Savelyev (2013) ยังได้ศึกษากลไกที่ส่งผลให้โครงการ
แพร์รี่ (Perry Preschool)  ประสบความสำ�เร็จ โดยผลการศึกษาพบว่า โครงการฯ มีบทบาทในการพัฒนา
ทักษะทั้งด้านสติปัญญา (cognitive skills) ด้านบุคลิกภาพ  (personality skills) และแรงกระตุ้น
ด้า นวิ ชาการ (academic motivation)   ถึงแม้ว่าผลกระทบด้านสติปัญญาของโครงการฯ
จะเห็นผลได้ชัดในระยะสั้นเท่านั้น   แต่ผลกระทบด้านบุคลิกภาพและแรงกระตุ้นด้านวิชาการ
กลับมีผลต่อเนื่องไปจนกระทั่งกลุ่มตัวอย่างอยู่ในวัยผู้ใหญ่ (ปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างมีอายุห้าสิบ
กว่ า ปี แ ล้ ว ) ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น งานวิ จั ย นี้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจนว่ า ผลการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น
ทั้งด้านบุคลิกภาพและแรงกระตุ้นด้านวิชาการ เป็นกลไกทำ�ให้โครงการแพร์รี่ (Perry Preschool)
ประสบความสำ�เร็จ ช่วยเปลี่ยนชีวิตของเด็กที่ได้รับการพัฒนาให้มีอนาคตที่ดีขึ้นได้ ดังแสดงผล
ในรู ป ภาพที่ 4.11 (สำ � หรั บ ผู้ ห ญิ ง ) และ 4.12 (สำ � หรั บ ผู้ ช าย) ข้ อ ค้ น พบจากงานวิ จั ย ชิ้ น นี้
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยอีกจำ�นวนมากที่ชี้ให้เห็นว่ามีปัจจัยหลายประการนอกเหนือจากทักษะ
ด้านสติปัญญาที่สำ�คัญต่อความสำ�เร็จของมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น การสื่อสาร (communication)
การทำ � งานเป็ น ทีม (teamwork) ความมั่น ใจในตนเอง (self-confidence) ความสามารถ
ในการควบคุมตนเอง (self-control) และความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ (grit) เป็นต้น
__________________________________
10

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานหลายแห่งได้นำ�เอาตัวเลขอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 7:1 มาใช้อย่างกว้างขวาง แต่ยังขาด
ความชัดเจนว่า อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 7:1 เป็นผลของการสอนแบบไฮสโคป (HighScope) เท่านั้น ไม่ใช่การลงทุนในเด็ก
ปฐมวัยใด ๆ ในขณะเดียวกัน การลงทุนในเด็กปฐมวัยแบบอื่นอาจให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหรือตํ่ากว่านี้ก็เป็นได้
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40 (-4.26**)
40 (-4.20*)
40 (-4.20*)
40 (0.200**)
40 (0.200**)

0.161
0.161
0.071
0.071
0.071
0.071
0.162
0.162
0.089
0.089
0.046
0.046
0.136
0.136
0.056
0.056
0.086
0.086
0.077
0.077
0.085
0.085
0%
0%

0.013
0.013
0.014
0.014
0.246
0.246
0.144
0.144
0.027
0.027
0.141
0.141
0.088
0.088
0.403
0.403
0.149
0.149
0.204
0.204
0.018
0.018

0.557
0.557

20%
20%

40%
40%

60%
60%

80%
80%

100%
100%

รูปที่ 4.12 : อิทธิผลของปัจจัยด้านสติปัญญา พฤติกรรมการแสดงออก และแรงกระตุ้นด้านวิชาการ ต่อตัวชีวัดในด้านต่าง ๆ
รูปที่ 4.12
านสติ
ปญ
ั พฤติ
ญากรรมการแสดงออก
พฤติกรรมการแสดงออก
้ ตัด้วชีาวันวิ
ชาการ
ั
รูปที่ 4.12: อิ: ทอิทธิธิผผลของปั
ลของปัจจจัยจัด้ยาด้นสติ
ปัญญา
และแรงกระตุและแรงกระตุ
้นด้านวิชาการ ต่อน
ดในด้
านต่างต่ๆอตัวชีว้ ด
ส้
า
หรั
บ
กลุ
ม
่
ตั
ว
อย่
า
งผู
ช
้
ายในโครงการแพร์
ร
่
ี
(Perry
Preschool)
นต่่มาตังๆ
บกลุ่มตัวอย่ารงผู
้ชายในโครงการแพร์
รี่ (Perry Preschool)
ส้ในด้
าหรับากลุ
วอย่าสำงผู�หรั
้ชายในโครงการแพร์
ี่ (Perry
Preschool)
Heckman,
Pinto,Pinto,
and Savelyev
(2013) (2013)
ที่มา ทีที่ม่มาา: :Heckman,
: Heckman,
and
Savelyev
Pinto, and Savelyev (2013)

โครงการ Carolina  Abecedarian Project (ABC Project) เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เน้นการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเน้นส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สังคมและอารมณ์  โครงการ ABC มีผู้เข้า
ร่วมโครงการฯ เป็นเด็กอายุระหว่างแรกเกิดจนถึง 5 ขวบ ซึง่ เกิดในช่วง ค.ศ. 1972 ถึง ค.ศ. 1977 ทัง้ หมด
จำ�นวน 112 คน  โดยโครงการฯ ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจยั แบบทดลองสุม่ (Randomized Controlled
Trial: RCT) เช่นเดียวกับโครงการแพร์รี่ (Perry Preschool) โดยสุ่มเลือกเด็กทั้งหมดออกเป็น 2 กลุ่ม
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คือ กลุม่ ควบคุม (control) จำ�นวน 55 คน และกลุม่ ทดลอง (treatment) จำ�นวน 57 คน โดยกลุม่ ทดลอง
จะได้รับการศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพเพิ่มเติม โครงการนี้มีความคล้ายคลึงกับโครงการแพร์รี่
เพียงแต่ใช้หลักสูตรที่แตกต่างกัน หลักการสำ�คัญของหลักสูตร ABC คือ การเรียนรู้ผ่านเกมส์ที่สร้างมา
เพือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องเด็ก และการกระตุน้ การใช้ภาษาด้วยการสนทนากับเด็กอย่างสมํา่ เสมอ  โครงการ
ABC เก็บข้อมูลกลุม่ ตัวอย่าง ต่อเนือ่ งจนกระทัง่ อายุ 21 ปี ซึง่ ช่วยให้นกั วิจยั สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
ของโครงการฯ ได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ Campbell et.al. (2002)
พบว่า คนที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ มีคะแนนทดสอบทางด้านสติปัญญาและผลการเรียนสูงกว่า
ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของ Barnett and Masse (2007) พบว่า อัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุนของโครงการฯ มีค่าประมาณ 2.5 ต่อ 1 ซึ่งตํ่ากว่าโครงการแพร์รี่ ค่อนข้างมาก
ส่วนหนึง่ เป็นเพราะโครงการ ABC เป็นโครงการทีม่ ตี น้ ทุนทีส่ งู กว่ามาก (ประมาณ 4 เท่าของโครงการแพร์ร)ี่
โครงการแพร์รี่และโครงการ ABC เป็นโครงการที่สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่สำ�คัญ มีการ
วางแผนเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนกระทั่งกลุ่มตัวอย่างเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ทำ�ให้นักวิจัย
สามารถศึกษาถึงผลกระทบของโครงการได้อย่างเป็นระบบ ทัง้ ในแง่มมุ ทางการศึกษา ด้านการประกอบ
อาชีพ และด้านสังคม   อย่างไรก็ตาม โครงการทั้งสองมีจุดอ่อนที่สำ�คัญคือ เป็นโครงการขนาดเล็ก
มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยกว่าคนเท่านั้น   จึงยังมีคำ�ถามเชิงนโยบายที่สำ�คัญอีกว่า จะสามารถขยายผล
ของโครงการไปสู่สังคมในภาพกว้างได้อย่างไร และผลตอบแทนที่ได้จะแตกต่างจากการทำ�โครงการ
ขนาดเล็กมากน้อยเพียงใด
นักวิจยั บางส่วนจึงให้ความสนใจกับโครงการ Head Start ซึง่ เป็นโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ
ชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับอิทธิพลมาจากโครงการแพร์รี่ โครงการ Head Start จัดตั้งขึ้น
ในค.ศ. 1965 เพื่อพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ รวมไปถึงพัฒนาการด้านสุขภาพร่างกาย
และเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา โครงการ Head Start เป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ ครอบคลุมเด็กยากจนกว่า 560,000 ถึง 800,000 คนต่อปี   ผลการวิจัยของ Currie and
Thomas (1995) พบว่าโครงการ Head Start มีผลช่วยให้ผลทดสอบทางการเรียนของเด็กที่เข้าร่วม
โครงการฯ สูงกว่าเด็กทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ในระยะสัน้ เท่านัน้ แต่กม็ หี ลักฐานชัดเจนว่า ในระยะยาว
Head Start มีสว่ นช่วยลดอาชญากรรมและเพิม่ คุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพของผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ อย่างไร
ก็ตาม เนือ่ งจากโครงการฯ ไม่ได้มกี ารเก็บข้อมูลทีเ่ ป็นระบบมากพอ ทำ�ให้ไม่สามารถประเมินผลกระทบ
ของโครงการฯ ในรูปของอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน หรืออัตราผลตอบแทนภายในได้อย่าง
น่าเชื่อถือเพียงพอเช่นเดียวกับสองโครงการแรก
โดยสรุป งานวิจัยจำ�นวนไม่น้อยชี้ให้เห็นว่า การลงทุนในเด็กปฐมวัยให้ผลตอบแทนต่อสังคม
ที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง ดังนั้น ผู้วางนโยบายควรจะหันมาให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดย
มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ที่ มี คุ ณ ภาพที่ ส่ ง เสริ ม ทั้ ง ทั ก ษะด้ า นสติ ปั ญ ญาและทั ก ษะ
ด้านบุคลิกภาพรวมไปถึงนโยบายทีส่ ง่ เสริมการอบรมเลีย้ งดูบตุ รทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ยิง่ ไปกว่านัน้ กราฟในรูปภาพ
ที่ 4.9 ได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า  ทรัพยากรที่จัดสรรให้กับเด็กและเยาวชนของชาติ ควรเป็นส่วนกลับ
กับอายุของผูร้ บั กล่าวคือ งบประมาณต่อหัวของเด็กแรกเกิดจนถึงช่วงปฐมวัย ควรจะสูงกว่างบประมาณ
ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา  เนื่องจากช่วงที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดคือช่วงที่อายุน้อยที่สุด
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บทที่ 5

บทบาทของการศึกษาไทยต่อการสร้างทักษะ
และสมรรถนะให้กับผู้เรียน
“An investment in knowledge pays the best interest.”
- Benjamin Franklin ทุกคนตระหนักดีวา่ การศึกษามีหน้าทีส่ �ำ คัญในการสร้างทุนมนุษย์ (human capital) ให้แก่
ผู้เรียน โดยช่วยพัฒนาให้เป็นคนที่มีประสิทธิภาพและมีคุณค่าต่อสังคม ดังจะเห็นได้จาก (ร่าง)
กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 ที่เน้นยํ้าถึงความสำ�คัญของการพัฒนา
ทุนมนุษย์ไว้ว่า “...กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ จะเป็นเสมือนหนึ่งแผนที่นำ�ทางให้
ระบบการศึกษาไทยสามารถพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถของทุนมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวตน
ของแต่ ล ะบุ ค คลให้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพสำ � หรั บ
ประชากรทุกช่วงวัย...” ดังนั้น จะขอไม่นำ�เสนอ
หลักฐานและเหตุผลว่าเพราะเหตุใดการพัฒนา
ทักษะ (skills) และสมรรถนะ (capabilities)
หรือทีเ่ รียกโดยรวมว่าทุนมนุษย์ (human capital)
ของผู้เรียนจึงมีความสำ�คัญต่อทุกสังคม แต่จะ
ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ คำ � ถามที่ ว่ า การศึ ก ษาไทย
ได้ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะเพียงพอที่จะทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จในการทำ�งานและ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมหรือไม่?
ผู้เขียนตระหนักดีว่า การศึกษา (education) และการศึกษาในระบบโรงเรียน (schooling)
ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน การศึกษาในปัจจุบันรวมถึงการเรียนรู้จากการทำ�งาน (learning by doing) และ
การศึกษาโดยครอบครัว (home school) ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสำ�คัญต่อการสร้างทุนมนุษย์
ให้กบั ประชากรของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในรายงานนีจ้ ะใช้การศึกษาในระบบโรงเรียน (schooling)
เป็นตัวแทนของการศึกษาโดยรวม เนื่องจากมีข้อมูลด้านอื่นน้อยมาก
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5.1 บทเรียนจากผลทดสอบ (test scores)
คำ�ถามแรกทีต่ อ้ งการตอบคือ การศึกษาในระบบโรงเรียนช่วยให้ผเู้ รียนมีทกั ษะและสมรรถนะ
มากน้อยเพียงใด คำ�ถามที่ตามมาทันทีคือ จะวัดทักษะและสมรรถนะของแต่ละบุคคลได้อย่างไร
ทั้งนี้หากสามารถทำ�ได้ ก็ควรรอดูผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ แล้ววัดความ
สามารถและประสิทธิภาพในการทำ�งาน สุขภาพ ความอบอุน่ ของครอบครัว และการช่วยเหลือสังคม
ว่ามีผลอย่างไรบ้าง ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่แท้จริงของทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ และเป็นเป้าหมายหลัก
ของการศึกษา
แม้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาคือการสร้างทุนมนุษย์ให้กับผู้เรียน เพื่อให้เติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ในอนาคต แต่วงการศึกษาทั่วโลกมักนิยมวัดทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน
ด้วยผลการทดสอบ (test scores) เนื่องจากการรอจนผู้เรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียว
อาจใช้เวลานานเกินไป ทำ�ให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและนโยบายด้านการศึกษาได้ทัน
ท่วงที อย่างไรก็ตาม เราควรตระหนักอยู่เสมอว่า ผลการทดสอบไม่ใช่เป้าหมายหลักของการศึกษา
แต่เป็นเพียงสัญญาณที่บ่งชี้ถึงทักษะและสมรรถนะที่แบบทดสอบต้องการวัดเท่านั้น ซึ่งอาจมี
ส่วนสัมพันธ์กับทุนมนุษย์ที่ต้องการหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแบบทดสอบ และที่สำ�คัญ
คื อ ผลการทดสอบทุ ก อย่ า งย่ อ มมี ค วามคลาดเคลื่ อ น (error) เสมอ อย่ า งไรก็ ต าม เชื่ อ ว่ า
ผลการทดสอบจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างมาก หากใช้ด้วยความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ควรพิจารณาผลการทดสอบซึ่งเป็นผลลัพธ์ระยะสั้น ควบคู่ไปกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อผู้เรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผลลัพธ์ในระยะยาว
ภายใต้ขอ้ จำ�กัดของข้อมูล จึงจะเลือกอภิปรายถึงผลการทดสอบเพียง 2 ประเด็นคือ การสอบ
O-NET และ PISA ซึ่งเป็นการทดสอบที่มีข้อมูลเพียงพอสำ�หรับการวิเคราะห์เบื้องต้น
5.1.1 บทเรียนจากผลการทดสอบ O-NET

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สังคมไทยให้ความสำ�คัญกับผลการทดสอบ O-NET มากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเพราะการที่ผลการทดสอบ O-NET มีผลต่อการรับเข้าศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษา หรืออาจเป็นเพราะข้อสอบ O-NET มักจะมีประเด็นที่ทำ�ให้สังคมตั้งคำ�ถามและ
ขาดความเชื่อมั่นอยู่เสมอ ทั้งนี้จะขอยํ้าให้ชัดเจนว่า ผลการทดสอบ O-NET ไม่ได้สมบูรณ์แบบ
และมีความคลาดเคลือ่ นไม่มากก็นอ้ ย ซึง่ เป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ กับทุกแบบทดสอบ (ผลการทดสอบ PISA
ก็มีความคลาดเคลื่อนเช่นเดียวกัน แต่อาจน้อยกว่า) อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าผลการทดสอบ O-NET
มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาไทย หากนำ�มาใช้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีทั้งหมด 3 ระดับ
คือ ระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 โดยแบ่งเป็น 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา (สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม) ดังนัน้ เพือ่ ให้งา่ ยต่อการทำ�ความเข้าใจ
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จะแบ่งรายงานในหัวข้อนี้ออกตามระดับชั้นเป็นหลัก และอภิปรายทุกรายวิชาในแต่ละระดับชั้น
โดยเริ่มจากระดับ ป.6 เพื่อความกระชับ โดยจะอภิปรายอย่างละเอียดในบางวิชาของระดับ
ชั้น ป.6 ส่วนหัวข้ออื่นๆ จะนำ�เสนอเฉพาะประเด็นหลักเท่านั้น

ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6
หากพิจารณาค่าเฉลีย่ ของผลการทดสอบ O-NET ระดับ ป.6 ในแต่ละวิชาดังแสดงในรูปที่ 5.1
จะเห็นว่าคะแนนทุกวิชาลดลงอย่างชัดเจนระหว่าง พ.ศ. 2554 และ 2555 ขณะเดียวกัน คะแนน
88
ทุกวิชา (ยกเว้นสังคมศึกษา) เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนระหว่าง พ.ศ. 2557 และ 2558 นอกจากนี้ จะเห็น
ได้วา่ คะแนนวิชาคณิตศาสตร์มลี กั ษณะทีแ่ ตกต่างจากวิชาอืน่ โดยมีแนวโน้มทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงทุกปี
เปลี่ย(ลดลงและเพิ
นแปลงไปทุก่ปีมขึหรื
อการที
ชานีไม่สามารถคาดเดาลั
สอบได้
ากับวิชาอืา่นยก็เป็นได้
้นสลั
บกันทุ่ครูกผปีู้ส) อนวิ
ปรากฏการณ์
นี้อาจสะท้อนให้กเษณะข้
ห็นถึงอการที
่ระดัดบีเท่ความยากง่
นอกจากนี
ปที่ 5.1
ชีให้ตศาสตร์
เห็นอย่นาั้นงชัเปลี
ดเจนว่
า วิชาที่มกีคปีะแนนต่
าที่ส่คุดรูตลอดช่
งเวลาคื
อ วิชาภาษาอังกฤษ
ของข้อรูสอบวิ
ชาคณิ
่ยนแปลงไปทุ
หรือการที
ผู้สอนวิชวานี
้ไม่สามารถคาดเดา
ลักษณะข้
อสอบได้
ดีเท่าและวิ
กับวิชทาอื
่นก็เป็นได้ นอกจากนี้ รูปที่ 5.1 ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า วิชาที่มี
ตามมาด้
วยวิชาคณิ
ตศาสตร์
ยาศาสตร์
คะแนนตํ่าที่สุดตลอดช่วงเวลาคือ วิชาภาษาอังกฤษ ตามมาด้วยวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

รูปที่ 5.1
่ย O-NET
ระดับ ระดั
ป.6 บ ป.6
รูปที: ่คะแนนเฉลี
5.1 : คะแนนเฉลี
่ย O-NET
มูล :นสถาบั
นทดสอบทางการศึ
งชาติ (สทศ.)
แหล่งข้แหล่
อมูลงข้: อสถาบั
ทดสอบทางการศึ
กษาแห่กงษาแห่
ชาติ (สทศ.)

นอกจากค่าเฉลี่ยแล้ว ควรให้ความสนใจกับการกระจายตัว (distribution) ของคะแนน ซึ่ง
าเฉลีว่ยา่ แล้
ความสนใจกั
บการกระจายตั
ของคะแนน
จะช่นอกจากค่
วยให้เข้าใจได้
นักวเรีควรให้
ยนมีระดั
บคะแนนในวิ
ชานัน้ แตกต่าวงกั(distribution)
นมากน้อยเพียงใด
ซึง่ อาจสะท้ซึ่งอจะช่
น วยให้
ถึงระดั
ตกต่บคะแนนในวิ
างกัน โดยหลั
กการแล้
การกระจายตั
วของคะแนนจากคะแนนของ
เข้าใจได้
ว่า นับกความรู
เรียนมี้ทรี่แะดั
ชานั
นแตกต่วควรวั
างกันดมากน้
อยเพียงใด
ซึ่งอาจสะท้อนถึงระดับความรู้ที่
แต่เนื่อวงจากไม่
สามารถหาข้อมูวลของคะแนนจากคะแนนของนั
ดังกล่าวได้ จึงใช้ข้อมูลเฉลี่ยของแต่
แตกต่นัากงกัเรีนยนรายบุ
โดยหลัคคล
กการแล้
ควรวัดการกระจายตั
กเรีลยะโรงเรี
นรายบุยนคคล แต่
เนื่องจากไม่สามารถหาข้อมูลดังกล่าวได้ จึงใช้ข้อมูลเฉลี่ยของแต่ละโรงเรียนในการคานวณแทน ในทางเทคนิค
จะเลือกใช้สัมประสิทธิ์ความแปรผัน1 (coefficient of variation) เป็นเครื่องมือในการวัดการกระจายตัวของ
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ในการคำ�นวณแทน ในทางเทคนิคจะเลือกใช้สมั ประสิทธิค์ วามแปรผัน1 (coefficient of variation)
เป็นเครื่องมือในการวัดการกระจายตัวของคะแนน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มีข้อมูลรายบุคคล
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันที่นำ�เสนอในส่วนนี้จึงบอกได้เพียงความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียน2 ไม่ใช่ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน
89
ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า การกระจายตัวของคะแนนมีแนวโน้มลดลงตลอด 5 ปีที่ผ่านมา
ซึง่ อาจสะท้อนถึงการทีน่ โยบายด้านการศึกษาในช่วงทีผ่ า่ นมาได้น�ำ เอาคะแนน O-NET ของโรงเรียน
ประเมินไปใช้
ผู้บริใหนการประเมิ
ารอย่างจริงนจังผูมากยิ
่งขึน าซึงจริ
่งอาจส่
ผลให้่งทขึุก้นโรงเรี
ยนให้งคผลให้
วามสทาคัุกญโรงเรี
กับคะแนน
O-NET
้บริหารอย่
งจังงมากยิ
ซึ่งอาจส่
ยนให้ความสำ
�คัญมากขึน
เรื่อย ๆกันอกจากนี
ชาที่มีค่ามากขึ
สัมประสิ
์ความแปรผั
นสูง้ สุวิดชคืาที
อ ่มวิีคช่าคณิ
ตศาสตร์
บคะแนน วิO-NET
้นเรืท่อธิยๆ
นอกจากนี
าสัมประสิ
ทธิแ์คละภาษาอั
วามแปรผังนกฤษ
สูงสุดัดงคืแสดงใน
อ
าคณิตศาสตร์วแทีละภาษาอั
งกฤษ ชดัาบอกเป็
งแสดงในรู
5.2 การกระจายตั
วที่สูงมากของสองวิ
รูปที่ 5.2วิชการกระจายตั
่สูงมากของสองวิ
นนัยปว่ทีา่ มาตรฐานการเรี
ยนการสอนในแต่
ละโรงเรีชยานของ
บอกเป็
นนัยาว่งกัา นมาตรฐานการเรี
นการสอนในแต่่วลิชะโรงเรี
นของสองวิ
ชานี้ยังงแตกต่
มาก่ มีความ
สองวิชานี
ยังแตกต่
มาก ซึ่งอาจเป็นยผลมาจากการที
าคณิตยศาสตร์
และภาษาอั
กฤษเป็านงกัวินชาที
ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที
่วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอั
ยากโดยธรรมชาติ
หรืออาจเป็นเพราะความยากของข้
อสอบเองก็งกฤษเป็
เป็นได้ นวิชาที่มีความยากโดยธรรมชาติ
หรืออาจเป็นเพราะความยากของข้อสอบเองก็เป็นได้

รูปที่ 5.2รูป: สัทีม่ 5.2
ประสิ: สัทมธิประสิ
์ความแปรผั
นของคะแนน
O-NET ระดั
บ ป.6ระดับ ป.6
ทธิ์ความแปรผั
นของคะแนน
O-NET
แหล่งข้อแหล่
มูล :งสถาบั
กษาแห่งชาติ
(สทศ.)
ข้อมูลนทดสอบทางการศึ
: สถาบันทดสอบทางการศึ
กษาแห่
งชาติ (สทศ.)
__________________________________
1

สัมประสิทธิค์ วามแปรผัน (coefficient of variation) เท่ากับค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation) หารด้วยค่าเฉลีย่

ปัค่าญสัมหาส
ของการวิ
คราะห์
ผลการทดสอบ
(โดยเฉพาะคะแนน
O-NET) โดยเปรียเนืบเที
ยบคะแนนใน
ประสิาคั
ทธิคญ
์ วามแปรผั
นช่วเยลดปั
ญหาจากการที
ว่ ชิ าทีม่ คี า่ เฉลี
ย่ สูงมักจะมีคา่ ความเบีย่ งเบนมาตรฐานโดยตรง
อ่ งจากคำ
�นวณ
จากฐานคะแนนที่สูงตั้งแต่ต้น ดังนั้น การหารด้วยค่าเฉลี่ยจึงช่วยให้ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของคะแนน
แต่ละปี2หผลการทดสอบ
รือคะแนนในแต่
ละวิชา คือ ไม่สามารถบอกได้ว่าการเพิ่มขึนหรือลดลงของคะแนนดังกล่าวสะท้อนถึง
O-NET ในรายงานฉบั บ นี้ ทั้ ง หมดคำ � นวณจากคะแนนเฉลี่ ย ของแต่ ล ะโรงเรี ย นไม่ ใช่ ค ะแนนของนั ก เรี ย น
คคล แน่นอนว่่เพิา ่มผลการวิ
อาจแตกต่า้เงออกไปหากมี
มูลรายบุ
คคลของนั
กเรียน นไปได้ว่า คะแนนที่แตกต่าง
ทักษะหรืรายบุ
อสมรรถนะที
ขึนหรืเคราะห์
อลดลงของผู
รียนมากน้ขอ้อยเพี
ยงใด
เพราะอาจเป็
กันมาจากข้อสอบที่มีระดับความยากแตกต่างกัน ซึ่งไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สามารถบ่งชีได้ว่าข้อสอบ ONET ในแต่ละปีมีระดับความยากง่ายใกล้เคียงกัน ในทานองเดียวกัน คะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาที่แตกต่างกันก็
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ปัญหาสำ�คัญของการวิเคราะห์ผลการทดสอบ (โดยเฉพาะคะแนน O-NET) โดยเปรียบเทียบ
คะแนนในแต่ละปีหรือคะแนนในแต่ละวิชา คือ ไม่สามารถบอกได้ว่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
คะแนนดังกล่าวสะท้อนถึงทักษะหรือสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของผู้เรียนมากน้อยเพียงใด
เพราะอาจเป็นไปได้ว่า คะแนนที่แตกต่างกันมาจากข้อสอบที่มีระดับความยากแตกต่างกัน ซึ่งไม่มี
หลักฐานทีน่ า่ เชือ่ ถือทีส่ ามารถบ่งชีไ้ ด้วา่ ข้อสอบ O-NET ในแต่ละปีมรี ะดับความยากง่ายใกล้เคียงกัน
ในทำ�นองเดียวกัน คะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาที่แตกต่างกันก็ไม่สามารถบอกถึงทักษะหรือสมรรถนะ
ที่แตกต่างกันในแต่ละวิชาได้ดีเท่าที่ควร
ดังนั้น เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างวิชาและระหว่าง
เวลา ผู้เขียนจึงวิเคราะห์ผลการทดสอบทีละปีและทีละรายวิชา โดยเปรียบเทียบระหว่างสังกัดของ
สถานศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และกรุงเทพ
มหานคร (กทม.) ซึ่งจะช่วยให้เห็นถึงบทบาทและประสิทธิภาพที่แตกต่างกันของแต่ละหน่วยงาน
นอกจากนี้ ยังสามารถนำ�เอาผลการเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานในแต่ละปีมาเปรียบเทียบกัน
ช่วยให้เห็นถึงความก้าวหน้าเชิงสัมพัทธ์ (relative progress) ของแต่ละหน่วยงานได้อีกด้วย
ในส่วนนีข้ อเริม่ จากวิชาคณิตศาสตร์เป็นลำ�ดับแรก และเพือ่ ให้เข้าใจหลักการทีใ่ ช้ในการตีความ
ผลลัพธ์ในหัวข้ออื่น จึงจะบรรยายเนื้อหาในส่วนนี้อย่างละเอียด สำ�หรับท่านที่เข้าใจการตีความ
ผลลัพธ์ทางสถิติดีอยู่แล้ว สามารถข้ามไปอ่านบทสรุปในตอนท้ายของหัวข้อนี้ได้
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ใน พ.ศ. 2554 2555 2556 2557
และ 2558 จะเห็นได้ว่า โรงเรียนเอกชนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในทุกๆ ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ดังแสดง
ในรูปที่ 5.3 นอกจากนี้ ยังสามารถสรุปได้ว่า โรงเรียนเอกชนมีความก้าวหน้าเชิงสัมพัทธ์สูงกว่า
หน่วยงานอื่น (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สพฐ. และ อปท.) เห็นได้จากส่วนต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
โรงเรียนเอกชนและโรงเรียน สพฐ. เพิม่ ขึน้ จาก 1 คะแนนใน พ.ศ. 2554 เป็น 4 คะแนนใน พ.ศ. 2558
ในทำ�นองเดียวกัน ส่วนต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนในสังกัด อปท.
เพิ่มขึ้นจาก 3 คะแนนใน พ.ศ. 2554 เป็น 7 คะแนนใน พ.ศ. 2558
การที่โรงเรียนเอกชนมีคะแนนสูงที่สุดอาจเป็นผลมาจากการที่หน่วยงานอื่น โดยเฉพาะ
สพฐ. และ อปท. ต้องดูแลโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในชนบทซึ่งมีทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ มีผล
ทำ�ให้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของโรงเรียนที่สังกัดหน่วยงานดังกล่าวมีค่าตํ่ากว่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพื่อตอบคำ�ถามข้อนี้ จึงเลือกเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลและไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก3
มาพิจารณาเพิ่มเติม โดยแสดงผลการคำ�นวณในรูปที่ 5.4 ซึ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า โรงเรียนเอกชน
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในทุกๆ ปีเช่นเดิม และแสดงความแตกต่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้น จึงสามารถ
สรุปได้อย่างมั่นใจว่า โรงเรียนเอกชนมีผลการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 สูงที่สุด
__________________________________
3

โรงเรียนขนาดเล็ก (S) หมายถึงโรงเรียนที่มีจำ�นวนนักเรียนไม่เกิน 500 คน
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ไม่ว่าจะรวมโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนในชนบทหรือไม่ นอกจากนี้ เพื่อให้การเปรียบเทียบ
มีความชัดเจน จากนีต้ อ่ ไปจะนำ�เสนอการวิเคราะห์ในกรณีทไี่ ม่รวมโรงเรียนขนาดเล็กเป็นหลัก ยกเว้น
ในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับโรงเรียนขนาดเล็กเป็นพิเศษ
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รูปที่ 5.3 : คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ป.6
: คะแนนเฉลี
่ย O-NET
ชตาคณิ
ศาสตร์
รูแหล่
ปที่งรู5.3
คะแนนเฉลี
่ย O-NET
วิชาคณิกวิษาแห่
ศาสตร์
ระดั(สทศ.)
บ ระดั
ป.6 บ ป.6
ข้ปอทีมู:่ ล5.3
: สถาบั
นทดสอบทางการศึ
งตชาติ
มูล : นสถาบั
นทดสอบทางการศึ
งชาติ (สทศ.)
แหล่งแหล่
ข้อมูงลข้:อสถาบั
ทดสอบทางการศึ
กษาแห่กงษาแห่
ชาติ (สทศ.)

รูปที่ 5.4 : คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ป.6 ไม่รวมโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนขนาดเล็ก
รูปที่ 5.4 : คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ป.6 ไม่รวมโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนขนาดเล็ก
รูแหล่
ปที่ง5.4
่ย O-NET วิชาคณิกษาแห่
ตศาสตร์ชาติระดั(สทศ.)
บ ป.6 ไม่รวมโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนขนาดเล็ก
ข้อมู:งลคะแนนเฉลี
ทดสอบทางการศึ
แหล่
ข้:อสถาบั
มูล : นสถาบั
นทดสอบทางการศึกงษาแห่
งชาติ (สทศ.)
แหล่งข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

ผลการวิเคราะห์ ด้านการกระจายตัว ของคะแนนในแต่ล ะสั งกัดชีให้ เห็ น ว่า โรงเรีย นเอกชนและ
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ผลการวิเคราะห์ด้านการกระจายตัวของคะแนนในแต่ละสังกัดชี้ให้เห็นว่า โรงเรียนเอกชน
และโรงเรียน สพฐ. มีการกระจายตัวที่สูงใกล้เคียงกัน ดังแสดงในรูปที่ 5.5 ในขณะที่โรงเรียน กทม. มี 92
การกระจายตัวทีต่ าํ่ ทีส่ ดุ กล่าวคือผลการทดสอบของโรงเรียน กทม. มีความแตกต่างระหว่างกันน้อยกว่า
งกัดมีอืค่นุณซึลั่งกอาจจะเป็
นผลมาจากการที
กทม.นด้มีามนสภาพครั
าตรฐานการ
กัน หรืผลการทดสอบของโรงเรี
อนักเรียนที่เรียนในโรงเรียยนในสั
น กทม.
ษณะที่ใกล้
เคียงกันมากกว่่โารงเรี
ไม่วย่านจะเป็
วเรือน
เรี
ย
นการสอนใกล้
เ
คี
ย
งกั
น
หรื
อ
นั
ก
เรี
ย
นที
เ
่
รี
ย
นในโรงเรี
ย
น
กทม.
มี
ค
ณ
ุ
ลั
ก
ษณะที
ใ
่
กล้
เ
คี
ย
งกั
น
มากกว่
า
ความสามารถและอื่น ๆ ทังนี เนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะอธิบายได้ว่าคาตอบใดเป็นคาตอบที่ถูกต้อง
ไม่วา่ จะเป็นด้านสภาพครัวเรือน ความสามารถและอืน่ ๆ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากมีขอ้ มูลไม่เพียงพอทีจ่ ะอธิบาย
เนื่ องจากขาดข้
อมูล รายบุ
าการทดสอบในระดั
าง ๆ อย่กาเรีงต่ยอนที
เนื่ท่ อำ�งในรู
ป แบบของ
ได้ว่าคำ�ตอบใดเป็
นคำค�คลของนั
ตอบที่ถูกกต้เรีองยนที
เนื่่อทงจากขาดข้
อมูลรายบุบคต่คลของนั
การทดสอบ
ตัวอย่ในระดั
างซา (panel
วยให้ปสแบบของตั
ามารถตอบค
ดียิ่งขึนdata) ซึ่งอาจช่วยให้สามารถตอบ
บต่างๆdata)
อย่างต่ซึ่งออาจช่
เนื่องในรู
วอย่าถามนี
างซํ้า ได้(panel
คำ�ถามนี้ได้ดียิ่งขึ้น

รูปที่ 5.5
มประสิท: สัธิ์คมวามแปรผั
ของคะแนน
O-NET วิชO-NET
าคณิตศาสตร์
บ ป.6 ระดั
ไม่รวมโรงเรี
รูปที: สั่ 5.5
ประสิทธิค์ นวามแปรผั
นของคะแนน
วิชาคณิระดั
ตศาสตร์
บ ป.6 ไม่ยรนในชนบทและโรงเรี
วมโรงเรียนในชนบทยน
ขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดเล็ก
แหล่งข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
แหล่งข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

แม้วา่ จะได้เปรียบเทียบการกระจายตัวของคะแนนโดยใช้สมั ประสิทธิค์ วามแปรผันไปแล้ว
นั้นแม้
แต่วอ่าาจมี
ยเกีย่ยบการกระจายตั
วกับการกระจายตั
วของคะแนนเพิส่มัมเติประสิ
ม เช่ทนธิอาจไม่
ใช่ทุกนโรงเรี
จะได้ขเ้อปรีสงสั
ยบเที
วของคะแนนโดยใช้
์ความแปรผั
ไปแล้ยวนเอกชน
นัน แต่อาจ
ที่ มยี ผเกีลการทดสอบดี
ก ว่ า โรงเรี
ย นในสั ง กั ด่มเติสพฐ.
า โรงเรี ย นที
่ มี ค ะแนน
มีข้อสงสั
่ยวกับการกระจายตั
วของคะแนนเพิ
ม เช่นและอาจเป็
อาจไม่ใช่ทนุกไปได้
โรงเรียว่นเอกชนที
่มีผลการทดสอบ
ดีที่สุดอาจไม่ใช่โรงเรียนเอกชน ดังนั้น เพื่อตอบข้อสงสัยในส่วนนี้ จึงนำ�เสนอการกระจายตัว
ดีกว่าโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และอาจเป็นไปได้ว่า โรงเรียนที่มีคะแนนดีที่สุดอาจไม่
ใช่โรงเรียนเอกชน ดังนัน
ของผลการทดสอบในรูปแบบของกราฟความหนาแน่นของความน่าจะเป็น4 (probability density)
เพื่อตอบข้
สงสัางในรู
ยในส่ปวทีนนี่ 5.6
จึงนโดยมี
าเสนอการกระจายตั
วของผลการทดสอบในรู
ปแบบของกราฟความหนาแน่
ดังตัวออย่
แกนนอนแทนระดั
บคะแนนเฉลี่ย และแกนตั
้งแทนความหนาแน่น น
density) ดังตัวอย่างในรูปที่ 5.6 โดยมีแกนนอนแทนระดับคะแนนเฉลี่ย
ของความน่
าจะเป็่ทนี่แ4ต่(probability
หรือความถี
ละระดับคะแนน
__________________________________
และแกนตั
งแทนความหนาแน่นหรือความถี่ที่แต่ละระดับคะแนน
4

ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับกราฟความหนาแน่นอาจมองว่ากราฟนี้คือเส้นที่เชื่อมแท่งความถี่ (histogram) ที่ต่อเนื่องและราบเรียบก็ได้
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รูปที่ 5.6รูป: ทีคะแนน
O-NETO-NET
ระดับระดั
ป.6บวิป.6
ชาคณิ
ตศาสตร์
พ.ศ.พ.ศ.
25582558
ไม่รไม่
วมโรงเรี
ยนในชนบทและโรงเรี
ยนขนาดเล็
กก
่ 5.6 : คะแนน
วิชาคณิ
ตศาสตร์
รวมโรงเรี
ยนในชนบทและโรงเรี
ยนขนาดเล็
อมูลน: ทดสอบทางการศึ
สถาบันทดสอบทางการศึ
ษาแห่(สทศ.)
งชาติ (สทศ.)
แหล่งข้อแหล่
มูล ง: ข้สถาบั
กษาแห่งกชาติ

โดยสรุ
ปที่ 5.6
ว่า โรงเรี
ยนเอกชนมี
ผลทดสอบวิ
ชาคณิ
ตศาสตร์
ั้น ป.6
พ.ศ.2558 ที่
โดยสรุ
ป รูปปทีรู่ 5.6
ชีให้ชีเห็้ให้นเว่ห็านโรงเรี
ยนเอกชนมี
ผลทดสอบวิ
ชาคณิ
ตศาสตร์
ชันชป.6
ใน ในพ.ศ.
2558 ที่ดีกว่าโรงเรียนในสังกัดอื่นๆ อย่างชัดเจน เนื่องจากมีสัดส่วนของโรงเรียนที่มีผลทดสอบสูง
ดีกว่าโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ อย่างชัดเจน เนื่องจากมีสัดส่วนของโรงเรียนที่มีผลทดสอบสูงเป็นพิเศษมากที่สุด
เป็นพิเศษมากที่สุดและมีสัดส่วนของโรงเรียนที่มีผลทดสอบที่ตํ่าเป็นพิเศษน้อยกว่าสังกัดอื่น
และมีสขณะเดี
ัดส่วนของโรงเรี
่มีผลทดสอบที
นพิเศษน้อ่ไม่ยกว่
่น ขณะเดียวกัพนบโรงเรี
โรงเรียยนใน
นในสังกัด
ยวกัน โรงเรียยนที
นในสั
งกัด กทม. ก็่ตม่าเป็
ีผลทดสอบที
เลวทีาสัเดีงยกัวดอืเพราะแทบจะไม่
กทม. ก็กทม.
มีผลทดสอบที
่ไม่เลวที
พบโรงเรี
ทีม่ ผี ลทดสอบที
ต่ าํ่ เเป็ดียนวพิเเพราะแทบจะไม่
ศษเลย ถึงแม้วา่ จะไม่
มโี รงเรียนใน
ยนในกทม.
กทม. ที่มีผลทดสอบที
ลทดสอบสูง่ตเป็่าเป็
นพินเพิศษเศษเลย
ซึ่งสอดคล้
งกับผลการวิ
เคราะห์กง่อเป็นหน้
นี้ที่พบว่ตาามโรงเรีซึย่งสอดคล้
นใน กทม.
ารกระจายตั
ว ก่อน
ถึงแม้วเลยก็
่าจะไม่ตาม
มีโรงเรี
ยนใน อกทม.
ที่มีผลทดสอบสู
นพิเาศษเลยก็
องกัมีบกผลการวิ
เคราะห์
หน้านีทีตํ่พ่าทีบว่่สาุด โรงเรียนใน กทม. มีการกระจายตัวต่าที่สุด
ยิ่งไปกว่านั้น ผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ใน พ.ศ. 2554 ถึง
ยิ่งไปกว่านัน ผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชัน ป.6 ใน พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 ก็
พ.ศ. 2557 ก็ให้ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกับผลการทดสอบใน พ.ศ. 2558 ดังแสดงในรูปที่ 5.7 (ก)-(ง)
ให้ผลลักล่
พธ์าทวคืี่คล้อายคลึ
งกับผลการทดสอบใน
พ.ศ. 2558
ดังแสดงในรู
ปทีต่ 5.7
(ก)-(ง)
สามารถสรุ
ปได้ว่า โรงเรียนเอกชนมี
ผลทดสอบวิ
ชาคณิ
ศาสตร์
ชั้น กล่
ป.6าวคื
ที่ดอีกสามารถสรุ
ว่าโรงเรียนปได้ว่า
โรงเรียในสั
นเอกชนมี
ชาคณิกตปีศาสตร์
ป.62554
ที่ดีกว่าโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ อย่างชัดเจนทุกปีนับตังแต่
งกัดอื่นผๆลทดสอบวิ
อย่างชัดเจนทุ
นับตั้งแต่ชันพ.ศ.
พ.ศ. 2554
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
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รูปที่ 5.7 : คะแนน O-NET ระดับ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554-2557 ไม่รวมโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนขนาดเล็ก
รูปแหล่
ที่ 5.7งข้:อคะแนน
O-NET
ระดับ ป.6 วิชาคณิกษาแห่
ตศาสตร์
พ.ศ.(สทศ.)
2554-2557 ไม่รวมโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนขนาดเล็ก
มูล : สถาบั
นทดสอบทางการศึ
งชาติ
แหล่งข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

ข้อสรุปข้างต้นยังเป็นจริงในผลการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ

ปข้างต้นยังเป็นจริงในผลการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
สังคมศึข้กอสรุ
ษาอี
กด้วย กล่าวคือ โรงเรียนเอกชนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบสูงสุดในทุกวิชาและทุกปี
อีกดัด้งวแสดงในรู
ย กล่าวคืปอ ทีโรงเรี
งสุดในรู
ในทุปกทีวิ่ ช5.9
าและทุ
ดังแสดงในรู
่ 5.8 ยในน
่ 5.8ยนเอกชนมี
ในขณะเดีค่ายเฉลี
วกัน่ยผลการทดสอบสู
ผลการวิเคราะห์
ได้กแปีสดงให้
เห็นว่าปทีโรงเรี
ขณะเดี
น ผลการวิ
นรูปที่ และโรงเรี
5.9 ได้แสดงให้
เห็นงกัว่าด โรงเรี
โรงเรียนในสั
และน
เอกชนยวกัโรงเรี
ยนในสัเคราะห์
งกัด ใสพฐ.
ยนในสั
อปท.ยนเอกชน
มีการกระจายตั
วที่สงกัูงดใกล้สพฐ.
เคียงกั
โรงเรี
ยนในสั่โงรงเรี
กัด อปท.
่สูงใกล้เคียงกันวทีในขณะที
ยนในสัง้ กัหากพิ
ด กทม.
มีการกระจายตัวที่
ในขณะที
ยนในสัมีกงารกระจายตั
กัด กทม. มีวกทีารกระจายตั
่ตํ่าที่สุด่โรงเรี
นอกจากนี
จารณาการกระจาย
ต่าที
่สุด นอกจากนี ปหากพิ
จารณาการกระจายของคะแนนในรู
ปแบบของกราฟความหนาแน่
นของความน่
ของคะแนนในรู
แบบของกราฟความหนาแน่
นของความน่
าจะเป็น (เพื่อเป็นการประหยั
ดพืา้นจะที่
เป็จะขอนำ
น (เพื่อเป็
นการประหยั
ดพืนที�่ หรั
จะขอน
าเสนอเพี
บ พ.ศ.
เท่านัยน)นเอกชนมี
จะเห็นได้สวัด่า ส่โรงเรี
ยน
�เสนอเพี
ยงกราฟสำ
บ พ.ศ.
2558ยงกราฟส
เท่านั้นาหรั
) จะเห็
นได้2558
ว่า โรงเรี
วนของ
โรงเรียสนที
ลทดสอบสู
งเป็่มนีผลทดสอบสู
พิเศษมากที
สดั ส่ว่สนของโรงเรี
นทีม่ ผี ลทดสอบที
ต่ าํ่ เป็นพิเศษ
เอกชนมี
ัดส่ม่ วผีนของโรงเรี
ยนที
งเป็ส่ นดุ พิและมี
เศษมากที
ุดและมีสัดส่ยวนของโรงเรี
ยนที่มีผลทดสอบที
่ต่า
งกัดาอืสั่นงกัดอื่น
เป็น้นอพิยกว่
เศษน้าสัอยกว่
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(ก)
(ก)

95
95

(ข)
(ข)

(ค)
(ง)
(ค)
(ง)
รูรูปปทีที่่ 5.8
:
คะแนนเฉลี
ย
่
O-NET
วิ
ช
า
(ก)
วิ
ท
ยาศาสตร์
(ข)
ภาษาไทย
(ค)
ภาษาอั
ง
กฤษ
(ง)
สั
ง
และวัฒ
นธรรม
่ย O-NET่ยวิชO-NET
า (ก) วิทวิยาศาสตร์
ภาษาไทย (ข)
(ค) ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ(ค)(ง)ภาษาอั
สังคม
คม ศาสนา
ศาสนา
นธรรม
รูปที5.8่ 5.8: คะแนนเฉลี
: คะแนนเฉลี
ชา (ก) วิ(ข)
ทยาศาสตร์
งกฤษ และวั
(ง) สัฒงคม
ศาสนา
ระดั
บ
ป.6
ไม่
ร
วมโรงเรี
ย
นในชนบทและโรงเรี
ย
นขนาดเล็
ก
ระดับ ป.6
ไม่รฒวมโรงเรี
ยนขนาดเล็
ก
และวั
นธรรมยนในชนบทและโรงเรี
ระดับ ป.6 ไม่รวมโรงเรี
ยนในชนบทและโรงเรี
ยนขนาดเล็ก
แหล่
ง
ข้
อ
มู
ล
:
สถาบั
น
ทดสอบทางการศึ
ก
ษาแห่
ง
ชาติ
(สทศ.)
แหล่
: สถาบั
นทดสอบทางการศึ
งชาติ (สทศ.)
แหล่
งข้งอข้มูอลมู: ลสถาบั
นทดสอบทางการศึ
กษาแห่กงษาแห่
ชาติ (สทศ.)

(ก)
(ก)

(ข)
(ข)
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99
96
96

(ง)
(ค)
รูปที่ 5.9 : สัมประสิทธิ์ความแปรผันของคะแนน O-NET วิชา (ก) วิทยาศาสตร์ (ข) ภาษาไทย (ค) ภาษาอังกฤษ (ง) สังคม
รูปที่ 5.9 : สัมประสิทธิ์ความแปรผันของคะแนน O-NET วิชา (ก) วิทยาศาสตร์ (ข) ภาษาไทย (ค) ภาษา
ศาสนา และวั
ฒนธรรม
ป.6 พ.ศ.และวั
2558ฒไม่นธรรม
รวมโรงเรี
ยนในชนบทและโรงเรี
ก ยนในชนบทและ
อังกฤษ
(ง) สังระดั
คมบศาสนา
ระดั
บ ป.6 พ.ศ. 2558ยนขนาดเล็
ไม่รวมโรงเรี
แหล่งข้อมูล : สถาบั
นทดสอบทางการศึ
โรงเรี
ยนขนาดเล็ก กษาแห่งชาติ (สทศ.)

แหล่งข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
รูปที่ 5.10 : คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชา (ก) วิทยาศาสตร์ (ข) ภาษาไทย (ค) ภาษาอังกฤษ (ง) สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
รูปที่ 5.10 : คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชา (ก) วิทยาศาสตร์ (ข) ภาษาไทย (ค) ภาษาอังกฤษ (ง) สังคม ศาสนา และ
ยนขนาดเล็
ก
ระดับ ป.6
2558ระดั
ไม่บรวมโรงเรี
ยนในชนบทและโรงเรี
วัฒพ.ศ.
นธรรม
ป.6 พ.ศ.
2558 ไม่รวมโรงเรี
ยนในชนบทและโรงเรี
ยนขนาดเล็ก
แหล่
ง
ข้
อ
มู
ล
:
สถาบั
น
ทดสอบทางการศึ
ก
ษาแห่
ง
ชาติ
(สทศ.)
แหล่งข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
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โดยสรุ
ป โรงเรีกยษาไทย
นเอกชนมีผลการทดสอบ O-NET
ในระบบการศึ

ดีกว่าโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ อย่างชัดเจนในทุกวิชา
และทุกปีนับตังแต่ พ.ศ. 2554 ไม่ว่าจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยหรือพิจารณาจากการกระจายตัวของคะแนน
โดยรวม อย่าโดยสรุ
งไรก็ตปามโรงเรี
ยังไม่
สามารถสรุ
ป ได้ว่าอะไรเป็O-NET
นปัจจัดียกสว่าคัาโรงเรี
ญที่ทยาให้
ยนเอกชนมี
ผลการทดสอบ
นในสัผลการทดสอบ
งกัดอื่นๆ อย่างชัO-NET
ดเจน ของ
โรงเรียนเอกชนโดดเด่
นกว่
่น อาจเป็
ไปได้วไม่
่า โรงเรี
ยนเอกชนดู
แลเอาใจใส่
วัตกรรมการสอนที่
ในทุกวิชาและทุ
กปีานกลุับ่ตัม้งอืแต่
พ.ศ. น2554
ว่าจะพิ
จารณาจากค่
าเฉลี่ยหรืและมี
อพิจนารณาจากการ
ตาม ยับงประถมศึ
ไม่สามารถสรุ
ปได้ว่าอะไรเป็
นปัจจัพยืนฐานที
สำ�คัญที่ด่ทีกำ�ว่ให้
ดีกว่า หรืกระจายตั
ออาจเป็วนของคะแนนโดยรวม
ไปได้ว่านักเรียนที่เข้อย่
าเรีายงไรก็
นในระดั
กษาในโรงเรี
ยนเอกชนมี
าตังแต่
ผลการทดสอบ
O-NETวมีของโรงเรี
ยนเอกชนโดดเด่
ต้น ซึ่งอาจเป็
นเพราะครอบครั
ศักยภาพมากกว่
าก็เป็นได้นกว่ากลุ่มอื่น อาจเป็นไปได้ว่า โรงเรียนเอกชน
ดูแลเอาใจใส่และมีนวัตกรรมการสอนทีด่ กี ว่า หรืออาจเป็นไปได้วา่ นักเรียนทีเ่ ข้าเรียนในระดับประถม
ศึกษาในโรงเรียนเอกชนมีพื้นฐานที่ดีกว่าตั้งแต่ต้น ซึ่งอาจเป็นเพราะครอบครัวมีศักยภาพมากกว่า
ผลการทดสอบ
ก็เป็นได้ O-NET ชั้น ม.3
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี
่ยของผลการทดสอบ
ผลการทดสอบ
O-NET
ชั้น ม.3 O-NET ระดับชัน ม.3 ในแต่ละวิชาดังแสดงในรูปที่ 5.11 จะ
เห็นได้ว่า วิชาภาษาไทยและสั
คมศึ่ยกของผลการทดสอบ
ษาคือวิชาที่คะแนนสูO-NET
งสุดสองอั
กปี ลและวิ
ชาภาษาอั
เมื่อพิจารณาค่างเฉลี
ระดันดับบชัแรกของทุ
้น ม.3 ในแต่
ะวิชาดั
งแสดงในงกฤษก็
ยังเป็นวิรูชปาที
ีผลการทดสอบที
างต่อเนื่อง เช่นงเดีคมศึ
ยวกักบษาคื
ผลการทดสอบระดั
ป.6นทีดั่นบาเสนอไปก่
ที่ ่ม5.11
จะเห็นได้ว่า่ต่วิาอย่
ชาภาษาไทยและสั
อวิชาที่คะแนนสูงบสุชัดนสองอั
แรกของ อน
ทุกสปีิ่งทีและวิ
าภาษาอั
ังเป็นวิชาทีาสุ
่มีผดลการทดสอบที
อย่างต่
อเนื่อง เช่
หน้านี แต่
่เปลี่ยชนไปคื
อ วิงชกฤษก็
าที่มีผยลการสอบต่
เกือบทุกปีคือวิ่ตชํ่าาคณิ
ตศาสตร์
ซึ่งนเป็เดีนยทีวกั่น่าบกัผลการ
งวล เพราะ
ทดสอบระดั
บชั่เ้นป็นป.6
ที่นำ�เสนอไปก่อนหน้
แต่สิ่งที่เปลีและเทคโนโลยี
่ยนไปคือ วิชาทีในอนาคต
่มีผลการสอบตํ
่าสุดเกื
อบ ยังไม่
คณิตศาสตร์
เป็นวิชาที
รากฐานของการพั
ฒนาวิานีท้ ยาศาสตร์
อย่างไรก็
ตาม
ทุกปีคอื วิชาคณิตศาสตร์ ซึง่ เป็นทีน่ า่ กังวล เพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาทีเ่ ป็นรากฐานของการพัฒนา
สามารถตอบได้ว่าคะแนนที่ต่านีเป็นผลมาจากการเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือข้อสอบมีความยาก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถตอบได้ว่าคะแนนที่ตํ่านี้เป็นผล
มากเกินมาจากการเรี
ไป
ยนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือข้อสอบมีความยากมากเกินไป

รูปที่ 5.11 : คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับ ม.3 พ.ศ. 2554-2558
รูปที่ 5.11 : คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับ ม.3 พ.ศ. 2554-2558
แหล่งข้อมูแหล่
ล : งสถาบั
กษาแห่งชาติ
(สทศ.)
ข้อมูลนทดสอบทางการศึ
: สถาบันทดสอบทางการศึ
กษาแห่
งชาติ (สทศ.)
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ในขณะเดียวกัน การกระจายตัว ของคะแนนมีลั กษณะคล้ ายคลึงกับผลการทดสอบระดับชัน ป.6
กล่าวคือ วิชาที่มีการกระจายตัวสูงสุดคือ วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจบอกเป็นนัยว่า มาตรฐาน
ในขณะเดียวกัน การกระจายตัวของคะแนนมีลักษณะคล้ายคลึงกับผลการทดสอบระดับชั้น
การเรีป.6
ย นการสอนในแต่
ย นของสองวิ
ง แตกต่
า งกั นแมาก
โดยอาจเป็
กล่าวคือ วิชาทีล่มะโรงเรี
ีการกระจายตั
วสูงสุดคืชอานีวิยัชาคณิ
ตศาสตร์
ละภาษาอั
งกฤษ นซึผลมาจากการที
่งอาจบอกเป็น ่ วิ ช า
คณิตศาสตร์
ละภาษาอังกฤษเป็
นวิชาที่มีความยากโดยธรรมชาติ
ออาจเป็
นเพราะความยากของข้
นัยว่า แมาตรฐานการเรี
ยนการสอนในแต่
ละโรงเรียนของสองวิหรืชานี
้ยังแตกต่
างกันมาก โดยอาจเป็อนสอบเอง
ว่ ชิ าคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นวิชาทีม่ คี วามยากโดยธรรมชาติ หรืออาจเป็น
ก็ได้เช่ผลมาจากการที
นกัน
เพราะความยากของข้อสอบเองก็ได้เช่นกัน

รูปที่ 5.12
สัมประสิ
ธิ์ความแปรผั
นของคะแนน
O-NETO-NET
ระดับ ม.3
รูปที:่ 5.12
: สัมทประสิ
ทธิ์ความแปรผั
นของคะแนน
ระดัพ.ศ.2554-2558
บ ม.3 พ.ศ.2554-2558
แหล่งข้แหล่
อมูลง:ข้สถาบั
ทดสอบทางการศึ
กษาแห่กงชาติ
อมูล น: สถาบั
นทดสอบทางการศึ
ษาแห่(สทศ.)
งชาติ (สทศ.)

หากพิ
จารณาผลการทดสอบวิ
ชาคณิ
ตศาสตร์
่ 5.13จะเห็
จะเห็น นได้ว่า
หากพิ
จารณาผลการทดสอบวิ
ชาคณิ
ตศาสตร์โดยแยกตามสั
โดยแยกตามสังงกักัดด ดัดังงแสดงในรู
แสดงในรูปปทีที่ 5.13
คะแนนเฉลี
่ยของทุกสัง่ยกัของทุ
ดมีความใกล้
ยงกันอย่เคีายงมาก
บชัน ป.6
ได้ว่า คะแนนเฉลี
กสังกัดมีเคคีวามใกล้
งกันอย่ซึ่งาแตกต่
งมาก าซึงจากผลการทดสอบระดั
่งแตกต่างจากผลการทดสอบระดั
บ อย่าง
งชัดเจน
สิ่งทียนเอกชนเป็
่น่าสังเกตคือนโรงเรี
นกลุา่มเชิทีง่มสัีคมวามก้
เชิงวสัยงานอื
มพัทธ์่นสอย่
ูงกว่าางชัดเจน
ชัดเจนชั้นสิ่งป.6
ที่น่าอย่
สังาเกตคื
อโรงเรี
กลุ่มทีย่มนเอกชนเป็
ีความก้าวหน้
พัทธ์สาูงวหน้
กว่าาหน่
หน่าวนัยงานอื
่นอย่อกพิ
างชัจดารณาเฉพาะโรงเรี
เจน ยิ่งไปกว่านั้นยหากเลื
กพิจารณาเฉพาะโรงเรีใช่ยโนที
่ในเขตเทศบาลและ
ยิ่งไปกว่
น หากเลื
นที่อยูอ่ในเขตเทศบาลและไม่
รงเรี่อยยูนขนาดเล็
ก ดังแสดงในรูป
ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก ดังแสดงในรูปที่ 5.14 จะพบว่า โรงเรียนเอกชนมีผลการทดสอบสูงสุดยกเว้น
ที่ 5.14 จะพบว่า โรงเรียนเอกชนมีผลการทดสอบสูงสุดยกเว้นเพียงใน พ.ศ. 2554 เท่านัน ซึ่งสอดคล้องกับผล
เพียงใน พ.ศ. 2554 เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบระดับชั้น ป.6 เช่นเดียวกับการกระจาย
การทดสอบระดั
บชันทีป.6
วกับการกระจายตัวของคะแนน
่ชีให้เห็นว่าางกัผลการทดสอบในโรงเรี
ตัวของคะแนน
่ชี้ให้เเช่ห็นนว่เดีา ยผลการทดสอบในโรงเรี
ยน กทม. มีคทีวามแตกต่
นน้อยกว่าสังกัดอื่น ยน
กทม. อย่
มีคาวามแตกต่
นน้อยกว่ปาทีสั่ ง5.15
กัดอื่นอย่างชัดเจน ดังแสดงในรูปที่ 5.15
งชัดเจน ดัางงกัแสดงในรู
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รูปที่ 5.13 : คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับ ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554-2558
รูปที่ 5.13
่ย O-NET
ระดับ ม.3
พ.ศ. 2554-2558
รูปที: ่ คะแนนเฉลี
5.13 : คะแนนเฉลี
่ย O-NET
ระดัวิบชาคณิ
ม.3 วิตชศาสตร์
าคณิตศาสตร์
พ.ศ. 2554-2558
แหล่งข้อแหล่
มูล :งสถาบั
น
ทดสอบทางการศึ
ก
ษาแห่
ง
ชาติ
(สทศ.)
ข้
อ
มู
ล
:
สถาบั
น
ทดสอบทางการศึ
ก
ษาแห่
ง
ชาติ
(สทศ.)
แหล่งข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

รูปที่ 5.14
่ย O-NET ่ยระดั
บ ม.3ระดั
วิชาคณิ
2554-2558
ไม่รวมโรงเรี
ยนในชนบทและโรงเรี
ยนขนาด
รูปที: :คะแนนเฉลี
่ คะแนนเฉลี
5.14 : คะแนนเฉลี
O-NET
ม.3ตตวิศาสตร์
ชาคณิตพ.ศ.
ศาสตร์
พ.ศ. 2554-2558
ไม่รวมโรงเรี
ยนในชนบทและ
รูปที่ 5.14
่ย O-NET ระดั
บ ม.3 วิชบาคณิ
ศาสตร์
พ.ศ.
2554-2558
ไม่รวมโรงเรี
ยนในชนบทและโรงเรี
ยนขนาด
โรงเรียนขนาดเล็ก
เล็ก
เล็งกข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
แหล่
แหล่งข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
แหล่งข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
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รูปที่ 5.15 : สัมประสิทธิ์ความแปรผันของคะแนน O-NET ระดับ ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554-2558
แหล่งข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
รูปที่ 5.15
สัมประสิ
ธิ์ความแปรผั
นของคะแนน
O-NETO-NET
ระดับ ม.3
าคณิวิตชศาสตร์
พ.ศ. 2554-2558
รูปที่ :5.15
: สัมทประสิ
ทธิ์ความแปรผั
นของคะแนน
ระดัวิบชม.3
าคณิตศาสตร์
พ.ศ. 2554-2558 แหล่ง
เมือมู่อลวิเ:คราะห์
ดยใช้
กราฟความหนาแน่
นของความน่
สถาบันโทดสอบทางการศึ
กษาแห่งชาติ
(สทศ.) าจะเป็น ดังแสดงในรูปที่ 5.16 จะเห็น
แหล่งข้อมูนอกจากนี
ล : สถาบันข้ทดสอบทางการศึ
กษาแห่
งชาติ (สทศ.)

ได้ว่าโรงเรียนเอกชนมีผลทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชัน ม.3 ใน พ.ศ. 2558 ที่ดีกว่าโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ เพราะ
นอกจากนี้ เมือ่ วิเคราะห์โดยใช้กราฟความหนาแน่นของความน่าจะเป็น ดังแสดงในรูปที่ 5.16
นอกจากนียเมื
เีผคราะห์
โดยใช้งเป็
กราฟความหนาแน่
จะเป็น ดังแสดงในรู
ปที่ 5.16 จะเห็
น
มีสัดส่จะเห็
วนของโรงเรี
นที่อย่มวินเอกชนมี
ลทดสอบสู
นพิเศษมากที
่สุดนของความน่
แม้ชัว่้นาสัม.3
ดส่วาใน
นของโรงเรี
ยนทีที่ม่ดีผีกลทดสอบต่
นได้ว่าโรงเรี
ผลทดสอบวิ
ชาคณิตศาสตร์
พ.ศ. 2558
ว่าโรงเรียนาเป็น
ว่าโรงเรี
ชวกั
าคณิ
ตศาสตร์
ม.3 ใน
ที่ดีกว่าโรงเรี
นในสั
่น ๆ เพราะ
พิได้เศษจะใกล้
ดผอืลทดสอบวิ
่น เช่สนัดเดี
บผลการทดสอบระดั
บชันพ.ศ.
ป.6
ในสังยกัเนเอกชนมี
ดคีอืย่นงสัๆงกัเพราะมี
ส่วยนของโรงเรี
ยนทีชั่มนีผลทดสอบสู
งเป็2558
นพิเศษมากที
่สุด ยแม้
ว่าสังดกัส่ดวอืนของ
มีสัดส่โรงเรี
วนของโรงเรี
ยนที่มีผลทดสอบสู
งเป็นพิเศษมากที
สัดยส่วกัวนของโรงเรี
ยนที่มีผลทดสอบต่
ยนที่มีผลทดสอบตํ
่าเป็นพิเศษจะใกล้
เคียงสังกั่สดุดอื่นแม้เช่วน่าเดี
บผลการทดสอบระดั
บชั้น ป.6 าเป็น
พิเศษจะใกล้เคียงสังกัดอื่น เช่นเดียวกับผลการทดสอบระดับชัน ป.6

รูปที่ 5.16 : คะแนน O-NET ระดับ ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2558 ไม่รวมโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนขนาดเล็ก
รูปที่ 5.16 : คะแนน O-NET ระดับ ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2558 ไม่รวมโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนขนาดเล็ก
แหล่งข้แหล่
อมูลง:ข้สถาบั
กษาแห่งกชาติ
(สทศ.)
อมูล น: ทดสอบทางการศึ
สถาบันทดสอบทางการศึ
ษาแห่
งชาติ (สทศ.)
รูปที่ 5.16 : คะแนน O-NET ระดับ ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2558 ไม่รวมโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนขนาดเล็ก
แหล่งข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
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เช่
บชันบป.6
ชาวิทยาศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษภาษา
และ
เช่นนเดีเดียยวกัวกับบผลการทดสอบระดั
ผลการทดสอบระดั
ชั้น ผลการสอบวิ
ป.6 ผลการสอบวิ
ชาวิทยาศาสตร์
สัอังคมศึ
ก็เป็นงคมศึ
ไปในทิกษา
ศทางเดี
บวิชาคณิ
ตศาสตร์
อ โรงเรี
ยนเอกชนมี
ค่าอเฉลีโรงเรี
่ยผลการทดสอบ
งกฤษกษาและสั
ก็เป็ยนวกัไปในทิ
ศทางเดี
ยวกักล่
บวิาชวคืาคณิ
ตศาสตร์
กล่าวคื
ยนเอกชนมี
สูค่งสุาเฉลี
ดในทุ่ยผลการทดสอบสู
กวิชาและทุกปี ดังงแสดงในรู
่ 5.17 ในขณะเดี
ยวกัน โรงเรี
สัดส่วนของโรงเรี
ยนทีย่มนี
สุดในทุกปวิชทีาและทุ
กปี ดังแสดงในรู
ปทีย่ นเอกชนมี
5.17 ในขณะเดี
ยวกัน โรงเรี
ผลทดสอบสู
พิเศษมากกว่ยานที
สังกั่มดีผอืลทดสอบสู
่น ดังแสดงในรู
เอกชนมีสงัดเป็ส่นวนของโรงเรี
งเป็ปนทีพิ่ 5.18
เศษมากกว่าสังกัดอื่น ดังแสดงในรูปที่ 5.18

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
รูปรูปที่ ที5.17
: คะแนนเฉลี
่ย O-NET
วิชา (ก) วิวิทชยาศาสตร์
ภาษาไทย(ข)(ค)ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคม งศาสนา
และวั
นธรรม
่ 5.17
: คะแนนเฉลี
่ย O-NET
า (ก) วิท(ข)
ยาศาสตร์
(ค)(ง)ภาษาอั
กฤษ (ง)
สังฒคม
ศาสนา
ระดับ ม.3และวั
ไม่รฒ
วมโรงเรี
ย
นในชนบทและโรงเรี
ย
นขนาดเล็
ก
นธรรม ระดับ ม.3 ไม่รวมโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนขนาดเล็ก
แหล่
ง
ข้
อ
มู
ล
:
สถาบั
น
ทดสอบทางการศึ
ษาแห่(สทศ.)
งชาติ (สทศ.)
แหล่งข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่กงชาติ
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(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
รูปที่ 5.18 : คะแนน O-NET วิชา (ก) วิทยาศาสตร์ (ข) ภาษาไทย (ค) ภาษาอังกฤษ (ง) สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ
รูปที่ 5.18
: คะแนน
า (ก) วิทยาศาสตร์ยนขนาดเล็
(ข) ภาษาไทย
(ค) ภาษาอังกฤษ (ง) สังคม ศาสนา และ
ม.3 พ.ศ.
2558 ไม่O-NET
รวมโรงเรีวิยชนในชนบทและโรงเรี
ก
นธรรม ระดับ ม.3
พ.ศ.งชาติ
2558
ไม่รวมโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนขนาดเล็ก
แหล่งข้อมูล : สถาบัวัฒ
นทดสอบทางการศึ
กษาแห่
(สทศ.)

แหล่งข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

ผลการทดสอบ
O-NET
ผลการทดสอบ
O-NET
ชั้น ม.6ชั้น ม.6
ผลการวิเคราะห์
เคราะห์
คะแนนO-NET
O-NET
ชั้นจาก
ม.6พ.ศ.
จาก2554
พ.ศ. ถึ2554
ง พ.ศ.ดัง2558
ดังปแสดงใน
ผลการวิ
คะแนน
ระดับระดั
ชันบม.6
ง พ.ศ.ถึ2558
แสดงในรู
ที่ 5.19
รูปทีา ่ ผลการทดสอบมี
5.19 พบว่า ผลการทดสอบมี
ขึ้นเกืวิชอาภาษาไทยและสั
บทุกวิชา โดยมีงวคมศึ
ิชาภาษาไทยและสั
งคมศึงกสุษา
พบว่
แนวโน้มสูงขึนเกืแอนวโน้
บทุกวิมชาสูงโดยมี
กษาเป็นวิชาที่คะแนนสู
ด
เป็นนวิชดับาทีแรกทุ
่คะแนนสู
งสุดชสองอั
นดังบกฤษและวิ
แรกทุกปีชาคณิ
และวิ
ชาภาษาอั
กฤษและวิ
ชาคณิต่ตศาสตร์
สองอั
กปี และวิ
าภาษาอั
ตศาสตร์
เป็นวิชงาที
่มีผลการทดสอบที
่าอย่างต่เป็อนเนืวิ่อชงา
ที่มีผลการทดสอบที่ตํ่าอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับผลการทดสอบระดับชั้น ม.3 ที่นำ�เสนอไปก่อน
เช่นเดียวกับผลการทดสอบระดับชัน ม.3 ที่นาเสนอไปก่อนหน้านี ส่วนวิชาที่มีการกระจายตัวสูงสุดคือ วิชา
หน้านี้ ส่วนวิชาที่มีการกระจายตัวสูงสุดคือ วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับผล
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับผลการทดสอบระดับชัน ป.6 และ ม.3
การทดสอบระดับชั้น ป.6 และ ม.3
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รูปที่ 5.19 : คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับ ม.6 พ.ศ. 2554-2558
แหล่
ข้อรูมูปล:ที:คะแนนเฉลี
งบชาติม.6
(สทศ.)
รูปที่ง5.19
่ย O-NET่ยระดั
บกษาแห่
ม.6ระดัพ.ศ.
2554-2558
่ สถาบั
5.19 น: ทดสอบทางการศึ
คะแนนเฉลี
O-NET
พ.ศ. 2554-2558
ข้อมูลนทดสอบทางการศึ
: สถาบันทดสอบทางการศึ
กษาแห่
งชาติ (สทศ.)
แหล่งข้อแหล่
มูล : งสถาบั
กษาแห่งชาติ
(สทศ.)

ทธิ์ความแปรผั
นของคะแนน
O-NET
บ ม.6
พ.ศ. 2554-2558
รูปที่ 5.20รูป:ทีสั่ 5.20
มประสิ: สัทมธิประสิ
์ความแปรผั
นของคะแนน
O-NET ระดั
บ ม.6ระดัพ.ศ.
2554-2558
แหล่งข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
แหล่
ข้อมูล: :สัสถาบั
กษาแห่งชาติO-NET
(สทศ.)ระดับ ม.6 พ.ศ. 2554-2558
รูปที่ง5.20
มประสินทดสอบทางการศึ
ทธิ์ความแปรผันของคะแนน
แหล่งข้อมูล : สถาบั
กษาแห่เ คราะห์
งชาติ (สทศ.)
อย่นาทดสอบทางการศึ
งไรก็ ต าม ผลการวิ
ผ ลการทดสอบแยกตามสั ง กั ด มี ค วามแตกต่ า งจากผล

อย่างไรก็ตาม ผลการวิ
เคราะห์
งกัดมีคO-NET
วามแตกต่
งจากผลการทดสอบระดั
การทดสอบระดั
บ ป.6 และ
ม.3ผลการทดสอบแยกตามสั
อย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ยคะแนน
วิชาาคณิ
ตศาสตร์ชั้น ม.6 บ
คค่่าสูเฉลี
งกว่่ยาคะแนน
สังผกัลการทดสอบแยกตามสั
ดอื่นO-NET
อย่างชัดวิชเจน
รวมโรงเรี
ยม.6
นทุกของโรงเรี
ขนาดและพื
้นที่ ดังแสดง
ป.6 และของโรงเรี
อย่ยาตนเอกชนมี
งชั
าคณิเมืต่อศาสตร์
ยนเอกชนมี
ค่าสูงกว่บา
อย่ม.3างไรก็
ามดเจน
ผลการวิ
เคราะห์
งกัดมีชคันวามแตกต่
างจากผลการทดสอบระดั
สัป.6
งกัดและ
อื่นอย่ม.3างชัอย่ดเจน
่อรวมโรงเรี
กขนาดและพื
่ ดังแสดงในรู
ในขณะทีย่ หากพิ
จารณาเฉพาะ
างชัดเมืเจน
ค่าเฉลีย่ นทุ
คะแนน
O-NET นที
วิชาคณิ
ตศาสตร์ปชทีัน่ 5.21
ม.6 ของโรงเรี
นเอกชนมี
ค่าสูงกว่า
ช่โกรงเรี
ยนขนาดเล็
าเฉลี่ย วิชปาคณิ
ตศาสตร์
ของโรงเรี
สัโรงเรี
งกัดอืย่นนที
อย่่อายูงชั่ในเขตเทศบาลและไม่
ดเจน เมื่อรวมโรงเรียในทุ
ขนาดและพื
นที่กดัค่งแสดงในรู
ที่ 5.21
ในขณะที
่ หากพิยจนเอกชนและ
ารณาเฉพาะ
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โรงเรียน สพฐ. แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลย ดังแสดงในรูปที่ 5.22 ข้อค้นพบในส่วนนีตรงกันข้ามกับสิ่งที่
โรงเรีในรู
ยน ปบสพฐ.
แทบจะไม่
วามแตกต่
างกันเลย ดังแสดงในรู
ที่ 5.22 ข้อค้นพบในส่
นนีตรงกั
นข้ามกักบสิ่งที่
พบในระดั
และ
ม.3 มีค่ หากพิ
ทีป.6
่ 5.21
ในขณะที
จารณาเฉพาะโรงเรี
ยนทีอ่ ยูปใ่ นเขตเทศบาลและไม่
ใช่วโรงเรี
ยนขนาดเล็
พบในระดั
และตม.3
ค่าเฉลีบ่ยป.6
วิชาคณิ
ศาสตร์ของโรงเรียนเอกชนและโรงเรียน สพฐ. แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลย
ดังแสดงในรูปที่ 5.22 ข้อค้นพบในส่วนนี้ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พบในระดับ ป.6 และ ม.3

รูปที่ 5.21 : คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับ ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554-2558
แหล่
สถาบั
ทดสอบทางการศึ
(สทศ.)
รูปทีงข้่ 5.21
คะแนนเฉลี
่ย O-NET
ระดักบษาแห่
ม.6
ชม.6
าคณิ
พ.ศ. 2554-2558
รูอปมูทีล่ :5.21
: นคะแนนเฉลี
่ย O-NET
ระดังบวิชาติ
วิตชศาสตร์
าคณิตศาสตร์
พ.ศ. 2554-2558
แหล่
ง
ข้
อ
มู
ล
:
สถาบั
น
ทดสอบทางการศึ
ก
ษาแห่
ง
ชาติ
(สทศ.)
แหล่งข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

รูปที่ 5.22
คะแนนเฉลี
่ย O-NET่ยระดั
บ ม.6ระดั
วิชบาคณิ
2554-2558
ไม่รวมโรงเรี
นในชนบทและโรงเรี
ยนขนาด
รูปที:่ 5.22
: คะแนนเฉลี
O-NET
ม.6ตวิศาสตร์
ชาคณิตพ.ศ.
ศาสตร์
พ.ศ. 2554-2558
ไม่ยรวมโรงเรี
ยนในชนบทและ
โรงเรี่ย ยO-NET
นขนาดเล็
รูปที่ 5.22เล็ก: คะแนนเฉลี
ระดักบ ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554-2558 ไม่รวมโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนขนาด
แหล่งข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
แหล่งข้อมูลเล็: กสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
แหล่งข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
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นอกจากนี การกระจายตัวของคะแนนในแต่ละสังกัดก็แตกต่างจากผลการทดสอบระดับ ป.6 และ ม.105
3 เช่นเดียวกันอกจากนี
น นั่นคือ โรงเรี
ยนเอกชนมี
การกระจายตัวของคะแนนสู
สุด ซึา่งงจากผลการทดสอบระดั
สะท้อนให้เห็นว่า โรงเรียบนเอกชน
้ การกระจายตั
วของคะแนนในแต่
ละสังกัดก็แงตกต่
ป.6
ที่สอนระดั
บมัธเช่
ยมปลายมี
างกันยมากกว่
าโรงเรี
ยนในสั
ดอืว่นของคะแนนสู
ๆ เมื่อรวมโรงเรี
กขนาดและพื
นอกจากนี
ของคะแนนในแต่
ะสั
งกัดก็งแกัตกต่
างจากผลการทดสอบระดั
บอนให้
ป.6เและ
และ ม.3
นเดียการกระจายตั
วกัคนวามแตกต่
นั่นคือ วโรงเรี
นเอกชนมี
กลารกระจายตั
งสุดยซึนทุ่งสะท้
ห็นนทีม.่
ดั3งแสดงในรู
5.23
่ หากพิ
ารณาเฉพาะโรงเรี
ยนที่อายูงกั่ในเขตเทศบาลและไม่
เช่ว่นา เดีโรงเรี
ยวกัปทียน่นเอกชนที
นั่นคือ ในขณะที
โรงเรี
ยนเอกชนมี
การกระจายตั
วของคะแนนสู
สุด ซึ่งสะท้
อนให้
เห็ใช่นโว่งรงเรี
ากัดโรงเรี
่สอนระดั
บมัธจยมปลายมี
ความแตกต่
นงมากกว่
าโรงเรี
ยนในสั
อืย่นนขนาดเล็
ๆยนเอกชน
เมื่อ ก
รวมโรงเรี
กขนาดและพื
ดัางกั
งแสดงในรู
ที่ 5.23
ในขณะที
ยนที่อยู่ นที่
โรงเรี
ยนเอกชนและโรงเรี
ยนความแตกต่
สพฐ.้นมีทีก่ ารกระจายตั
่สงกัูงพอ
งารณาเฉพาะโรงเรี
แสดงในรูยปนทุ
ที่ ก5.24
ที่สอนระดั
บมัยธนทุ
ยมปลายมี
นมากกว่วปาของคะแนนที
โรงเรี
ยนในสั
ดอื่น่ ๆหากพิ
ๆกันเมืดั่อจรวมโรงเรี
ขนาดและพื
ในเขตเทศบาลและไม่
ใช่โรงเรี่ หากพิ
ยนขนาดเล็
ก โรงเรียนเอกชนและโรงเรี
ยน สพฐ. มีการกระจายตั
วของ ก
ดังแสดงในรู
ปที่ 5.23 ในขณะที
จารณาเฉพาะโรงเรี
ยนที่อยู่ในเขตเทศบาลและไม่
ใช่โรงเรียนขนาดเล็
คะแนนที
่สูงพอๆ กันยดันงสพฐ.
แสดงในรู
ปที่ 5.24 วของคะแนนที่สูงพอ ๆ กัน ดังแสดงในรูปที่ 5.24
โรงเรี
ยนเอกชนและโรงเรี
มีการกระจายตั

: สัมประสิ
ธิ์ความแปรผั
นของคะแนน
O-NET ระดั
บ ม.6ระดั
วิชบาคณิ
2554-2558
รูปที่ รู5.23
ปที่ 5.23
: สัมทประสิ
ทธิ์ความแปรผั
นของคะแนน
O-NET
ม.6ตศาสตร์
วิชาคณิพ.ศ.
ตศาสตร์
พ.ศ. 2554-2558
มูล :นสถาบั
นทดสอบทางการศึ
ษาแห่
งชาติ (สทศ.)
แหล่งแหล่
ข้อมูงลข้:อสถาบั
ทดสอบทางการศึ
กษาแห่งกชาติ
(สทศ.)
รูปที่ 5.23 : สัมประสิทธิ์ความแปรผันของคะแนน O-NET ระดับ ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554-2558
แหล่งข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

ปที่ 5.24
: สัทมธิประสิ
ทธิค์ วามแปรผั
นของคะแนน
O-NET แสดงคะแนนเฉลี
ระดัวิบชาคณิ
ม.6 วิตชศาสตร์
าคณิตศาสตร์
รูปที่ รู5.24
: สัมประสิ
์ความแปรผั
นของคะแนน
O-NET แสดงคะแนนเฉลี
่ย O-NETย่ O-NET
ระดับ ม.6
พ.ศ.
2554-2558
ไม่รวมโรงเรียนในชนบทและโรงเรี
ยนขนาดเล็ก
2554-2558พ.ศ.
ไม่รวมโรงเรี
ยนในชนบทและโรงเรี
ยนขนาดเล็ก
แหล่งข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

แหล่
อมูล :: สถาบั
นทดสอบทางการศึ
ษาแห่งชาติO-NET
(สทศ.) แสดงคะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับ ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ.
รูปทีงข้่ 5.24
สัมประสิ
ทธิ์ความแปรผันกของคะแนน
2554-2558 ไม่รวมโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนขนาดเล็ก
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เพื่อความกระชับ และสอดคล้องกับการวิเคราะห์ในระดับชัน ป.6 และ ม.3 จึงขอนาเสนอเพียงผลการ
เพื
่อความกระชับ และสอดคล้องกับการวิเคราะห์ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 จึงขอนำ�เสนอ
วิเพี
เคราะห์
ของโรงเรี
ยนที่อขยูองโรงเรี
่ในเขตเทศบาลและไม่
ใช่โรงเรียนขนาดเล็ใช่กโรงเรี
ซึ่งอาจแตกต่
างจากผลการวิ
เคราะห์
ยงผลการวิ
เคราะห์
ยนที่อยู่ในเขตเทศบาลและไม่
ยนขนาดเล็
ก ซึ่งอาจแตกต่
าง
โดยรวมบ้
างเล็กเน้คราะห์
อย แต่โนดยรวมบ้
่าจะฉายภาพที
นประโยชน์ได้เป็่นน่าอย่
างดี ผลการวิ
เคราะห์ที่แไสดงใน
จากผลการวิ
างเล็ก่น่าน้สนใจและเป็
อย แต่น่าจะฉายภาพที
สนใจและเป็
นประโยชน์
ด้เป็น
รูอย่
ปทีา่ 5.25
(ก)-(ง) เแสดงให้
ว่า โรงเรีปยนที่ สพฐ.
ค่าเฉลี่ยแสดงให้
ของคะแนน
ยาศาสตร์
ภาษาไทย
งดี ผลการวิ
คราะห์เทห็ี่แนสดงในรู
5.25 มี(ก)-(ง)
เห็นO-NET
ว่า โรงเรีวิชยาวิน ทสพฐ.
มีค่าเฉลี
่ยของ
และสั
งคมศึO-NET
กษา สูงวิกว่
าสัทงกัยาศาสตร์
ดอื่นเกือบทุภาษาไทย
กปี และสูงและสั
กว่าโรงเรี
ยนเอกชนเล็
าม กโรงเรี
ยนเอกชน
คะแนน
ชาวิ
งคมศึ
กษา สูงกว่กน้าสัองยกัอย่
ดอืาน่ งไรก็
เกือตบทุ
ปี และสู
งกว่า
ยัโรงเรี
งมีผ ลการทดสอบวิ
ีที่สุ ดโรงเรี
อย่างชัยนเอกชนยั
ดเจน ยิ่งไปกว่
นัน ผลการวิเคราะห์
ชีให้ เห็งนกฤษที
ด้ว ยว่่ดา ี
ยนเอกชนเล็กชน้าภาษาอั
อย อย่งากฤษที
งไรก็ต่ดาม
งมีผาลการทดสอบวิ
ชาภาษาอั
โรงเรี
น สพฐ.
บเอกชนมี
ผลการทดสอบที
่ใกล้เคราะห์
คียงกัน ชในขณะที
ที่สุดยอย่
างชัดกัเจน
ยิ่งไปกว่
านั้น ผลการวิ
ี้ให้เห็นด้่โรเรี
วยว่ยนา อปท.
โรงเรีและ
ยน กทม.
สพฐ.มีกัผลการทดสอบที
บเอกชนมีผล่
การทดสอบที
กล้าเสองกลุ
คียงกัน่มแรกอย่
ในขณะที
รงเรียน อปท. และ กทม. มีผลการทดสอบที่ใกล้เคียงกัน
ใกล้
เคียงกันแต่ต่ใากว่
างชัด่โเจน
แต่ตํ่ากว่าสองกลุ่มแรกอย่างชัดเจน

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
รูรูปปทีที่ 5.25
่ย O-NET
วิชา (ก) วิทชยาศาสตร์
(ข) ภาษาไทย(ข)(ค)ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมงศาสนา
่ 5.25: คะแนนเฉลี
: คะแนนเฉลี
่ย O-NET
า (ก) วิทยาศาสตร์
(ค) (ง)ภาษาอั
กฤษ (ง)และวั
สังฒคมนธรรม
ศาสนา
และวั
นธรรม ระดัไม่บรม.6
พ.ศ.ยนในชนบทและโรงเรี
2554-2558 ไม่รวมโรงเรี
ยนในชนบทและโรงเรี
ยนขนาดเล็ก
ระดับ ม.6
พ.ศ.ฒ2554-2558
วมโรงเรี
ยนขนาดเล็
ก
แหล่
ง
ข้
อ
มู
ล
:
สถาบั
น
ทดสอบทางการศึ
ก
ษาแห่
ง
ชาติ
(สทศ.)
แหล่งข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

นอกจากนี เมื่อวิเคราะห์โดยใช้กราฟความหนาแน่นของความน่าจะเป็น ดังแสดงในรูปที่ 5.26 (ก)- (ง)
จะเห็ น ได้ ว่ า โรงเรี ย น สพฐ. มี สั ด ส่ ว นของโรงเรี ย นที่ มี ผ ลทดสอบ O-NET ชั น ม.6 วิ ช าคณิ ต ศาสตร์
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นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์โดยใช้กราฟความหนาแน่นของความน่าจะเป็น ดังแสดงในรูป107ที่
5.26 (ก)-(ง) จะเห็นได้ว่า โรงเรียน สพฐ. มีสัดส่วนของโรงเรียนที่มีผลทดสอบ O-NET ชั้น ม.6
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (จะไม่นาเสนอผลการวิเคราะห์วิชาสังคมศึกษา ซึ่งให้ผลในทานอง
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (จะไม่นำ�เสนอผลการวิเคราะห์
เดีวิยชวกั
ที่ต่าเป็
ยที่สุด�อย่
างชัดยเจน
งมาตรฐานที
ูงกว่างชั
าของนั
ยนทีอ่จนให้
บการศึ
าสันง)คมศึ
กษานพิซึเศษน้
ง่ ให้ผอลในทำ
นองเดี
วกัสะท้
น) ทีอต่ นให้
าํ่ เป็เนห็พินถึเศษน้
อยทีส่ ดุ ่สอย่
ดเจนกเรีสะท้
เห็นกถึษาง
ระดั
บ มัธ ยมศึก่สษาตอนปลายจากโรงเรี
น สพฐ.กษาระดั
เมื่ อเปรีบยมับกัธยมศึ
บ สั งกักดษาตอนปลายจากโรงเรี
อื่น ซึ่ง อาจเป็ น ผลจากระดั
มาตรฐานที
ูงกว่าของนักเรียนที่จยบการศึ
ยนบความรู
สพฐ. ้
ความสามารถของครู
ูงกว่า หรื
ออาจเป็นเพราะนั
กเรีย้คนที
่มีความสามารถส่วนใหญ่
สู่โารงเรีหรืยอน
เมื่อเปรียบกับสังกัดสพฐ.
อื่น ซึที่งสอาจเป็
นผลจากระดั
บความรู
วามสามารถของครู
สพฐ.ย้าทียเข้
่สูงากว่
อาจเป็
นเพราะนั
ยนที่มีความสามารถส่
ย้ายเข้าสู่โ่จรงเรี
ยน วสพฐ.
บมัคธวามถู
ยมศึกกต้ษา
สพฐ.
ในระดั
บมัธยมศึกเรี
กษาตอนปลาย
ทังนี ยังไม่วมนใหญ่
ีหลักฐานมากพอที
ะบอกได้
่า สมมุในระดั
ติฐานใดมี
อง
ตอนปลาย
ทั้งนีง้ เป็ยันงอย่
ไม่มางยิีหลั่งว่กาฐานมากพอที
ะบอกได้ว่า สมมุ
ฐานใดมีความถูกต้องมากกว่ากัน
มากกว่
ากัน โดยหวั
จะมีงานวิจัยที่ส่จามารถตอบโจทย์
นีได้ตใินอนาคต
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์นี้ได้ในอนาคต

(ก)

(ข)

(ค) นของความน่าจะเป็นของคะแนนเฉลีย่ O-NET วิชา (ก)(ง)
รูปที่ 5.26 : ความหนาแน่
คณิตศาสตร์ (ข) วิทยาศาสตร์
รูปที่ 5.26 : ความหนาแน่
น
ของความน่
า
จะเป็
น
ของคะแนนเฉลี
ย
่
O-NET
วิ
ช
า
(ก)
คณิ
ต
ศาสตร์
(ข)ยวินในชนบทและโรงเรี
ทยาศาสตร์ (ค)
(ค) ภาษาไทย (ง) ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.6 พ.ศ. 2554-2558 ไม่รวมโรงเรี
ยน
ก งกฤษ ระดับ ม.6 พ.ศ. 2554-2558 ไม่รวมโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนขนาดเล็ก
ภาษาไทยขนาดเล็
(ง) ภาษาอั
แหล่
: สถาบั
นทดสอบทางการศึ
งชาติ (สทศ.)
แหล่
งข้งอข้มูอล มู: ลสถาบั
นทดสอบทางการศึ
กษาแห่กงษาแห่
ชาติ (สทศ.)

5.1.2 บทเรียนจากผลการทดสอบ PISA
5.1.2 บทเรี
ยนจากผลการทดสอบ
โครงการประเมิ
นผลนักเรีPISA
ยนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student
โครงการประเมิ
ย นร่ ว มกั บ นานาชาติ
(Programmeกษะและความรู
for International
Assessment)
หรือทีเ่ รียนกสัผลนั
น้ ๆกว่เรีา การทดสอบ
PISA เป็นการทดสอบทั
ข้ องนัStudent
กเรียน
Assessment) หรือที่เรียกสัน ๆ ว่า การทดสอบ PISA เป็นการทดสอบทักษะและความรู้ของนักเรียนในด้าน
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ของนักเรียนที่มีอายุ 15 ปี ในประเทศต่
างกษาไทย
ๆ ทั่วโลกกว่า 80

111

การอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์
ประเทศ นับตังแต่ พ.ศ. 2543 โดยทาการทดสอบทุก ๆ 3 ปี
เดียวกัาบนกรณี
ของผลการทดสอบ
ท่านอาจตั
ระดั15บปีคะแนน
PISA าสะท้
ในด้เช่านนการอ่
ด้านคณิ
ตศาสตร์ และด้านวิO-NET
ทยาศาสตร์
ของนังค
กเรีาถามว่
ยนทีม่ าอี ายุ
ในประเทศต่
งๆ อนถึง
า 80 กประเทศ
3 ปี ก ษะของนั ก เรี ย นในการท า
ระดั บทัคุ่วณโลกกว่
ภาพการศึ
ษาในปันัจบจุ บตั้งั นแต่
ได้ จพ.ศ.
ริ ง หรื2543
อ ไม่ โดยทำ
และที�การทดสอบทุ
่ ส าคั ญ ความรูก้ แๆละทั
นเดียวกั
บกรณี
O-NET
านอาจตั
คำ�ถามว่าอระดั
อนคือ ไม่มี
แบบทดสอบ เช่PISA
จะมี
ส่วนทของผลการทดสอบ
าให้พวกเขาเติบโตเป็
นผู้ใท่หญ่
ที่มีศักง้ ยภาพหรื
ไม่ บคคะแนน
าตอบเท่PISA
าที่ทสะท้
ราบก็
ถึงระดับคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันได้จริงหรือไม่ และที่สำ�คัญความรู้และทักษะของนักเรียน
ใครทราบอย่างแน่ชัด เนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยที่สามารถบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบ PISA ซึง่
ในการทำ�แบบทดสอบ PISA จะมีส่วนทำ�ให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพหรือไม่ คำ�ตอบ
วัดตอนอายุ
ปี คและผลิ
ภาพในการท
างานซึ
งรอจนนั
นออกสู
ลาดแรงงาน งความสั
อย่างไรก็
เท่าที่ท15
ราบก็
ือ ไม่มตีใครทราบอย่
างแน่
ชัด ่งเนืต้่อองจากยั
งไม่กมเรีีงยานวิ
จัยที่่สตามารถบอกถึ
มพันตธ์าม หาก
เชื่อว่าระหว่
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
จจัยสาคั15ญต่ปีอและผลิ
การพัฒตภาพในการทำ
นาประเทศ �และการทดสอบ
างผลการทดสอบ
PISA ซึเง่ ป็วันดปัตอนอายุ
งานซึง่ ต้องรอจนนัPISA
กเรียนสามารถ
่ตลาดแรงงาน อย่างไรก็
ตามอการพั
หากเชืฒ่อนาวิ
ว่าวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์แและเทคโนโลยี
ละเทคโนโลยีได้เป็นก็คปังไม่
จจัยสสำามารถละเลยผล
�คัญต่อ
ประเมิออกสู
นทักษะและความสามารถที
่ส่งผลต่
การพัฒPISA
นาประเทศ
การทดสอบ
ได้ และการทดสอบ PISA สามารถประเมินทักษะและความสามารถที่ส่งผลต่อ
การพั
ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ก็คงไม่สามารถละเลยผลการทดสอบ PISA ได้
คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ PISA ด้านคณิตศาสตร์ของประเทศไทยใน พ.ศ. 2555 มีค่าเท่ากับ
คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ PISA ด้านคณิตศาสตร์ของประเทศไทยใน พ.ศ. 2555 มีค่า
427 คะแนน
ซึ่งสูงคะแนน
ขึนจากการทดสอบครั
งก่อน (พ.ศ. ้ง2552)
ประมาณ
คะแนน ดั8งแสดงในรู
ที่ 5.27 โดย
เท่ากับ 427
ซึ่งสูงขึ้นจากการทดสอบครั
ก่อน (พ.ศ.
2552)8 ประมาณ
คะแนน ดัปงแสดง
ประเทศไทยมี
่าเฉลีโดยประเทศไทยมี
่ยด้านคณิตศาสตร์คเ่าป็เฉลี
นอั่ยนด้ดัาบนคณิ
สามของประเทศในอาเซี
ยน รองลงมาจากสิงคโปร์
ในรูปที่ ค5.27
ตศาสตร์เป็นอันดับสามของประเทศในอาเซี
ยน (573
รองลงมาจากสิ
งคโปร์
คะแนน)
ยดนาม (511่ในระดั
คะแนน)
่งมีบผประเทศพั
ลการทดสอบอยู
คะแนน)
และเวียดนาม
(511(573
คะแนน)
ซึ่งมีและเวี
ผลการทดสอบอยู
บเดียซึวกั
ฒนาแล้่ในระดั
ว ไม่วบ่าจะเป็น
เดียวกัเยอรมั
บประเทศพั
ฒนาแล้
จะเป็
น ฟินแลนด์
เยอรมัน เกาหลี
ใต้ ญีป่นอกจากนี
นุ่ หรือแคนาดา
ดังแสดง าน
ฟิน แลนด์
น เกาหลี
ใต้ ญีว ่ปไมุ่่ นวา่ หรื
อแคนาดา
ดังแสดงในรู
ป ที่ 5.27
ผลการทดสอบด้
ในรูปทีแ่ ละด้
5.27านการอ่
นอกจากนี
านการอ่
ให้ผลที่คล้ายคลึงกัน
วิทยาศาสตร์
านก็้ ใผลการทดสอบด้
ห้ผลที่คล้ายคลึงกัานวิ
น ดัทงยาศาสตร์
แสดงในรูแปละด้
ที่ 5.28
และานก็
5.29
ดังแสดงในรูปที่ 5.28 และ 5.29

รูปที่ 5.27 : คะแนนสอบ PISA ด้านคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2555 และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัวที่แท้จริงหรือจีดีพีต่อหัว
รูปที่ 5.27 : คะแนนสอบ PISA ด้านคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2555 และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัวที่แท้จริง
ที่แท้จริง (real
หรือper
จีดีพcapita
ีต่อหัวทีGDP)
่แท้จริง (real per capita GDP)
แหล่งข้แหล่
อมูลง:ข้OECD
Development
Indicators
อมูล : 2012
OECDPISA
2012and
PISAWorld
and World
Development
Indicators
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รูปที่ 5.28 : คะแนนสอบ PISA ด้านวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2555 และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัวที่แท้จริงหรือจีดีพีต่อหัว
่แท้จริง :(real
per capitaPISA
GDP)ด้านวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2555 และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว
รูปทีที่ 5.28
คะแนนสอบ
รูปที่ 5.28 : คะแนนสอบ
PISA
ด้
า
นวิ
ท
ตภัณฑ์GDP)
มวลรวมประชาชาติต่อหัวที่แท้จริงหรือจีดีพีต่อหัว
่แท้จริPISA
งหรือand
จีดีพยาศาสตร์
ีต่อหัวทีDevelopment
่แท้พ.ศ.2555
จริง (realและผลิ
perIndicators
capita
แหล่งข้อมูล : OECD ที2012
World
capita
GDP)
แหล่ทีงข้่แท้อจมูริลง :(real
OECDper2012
PISA
and World Development Indicators
แหล่งข้อมูล : OECD 2012 PISA and World Development Indicators

รูปที่ 5.29 : คะแนนสอบ PISA ด้านการอ่าน พ.ศ. 2555 และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติทแี่ ท้จริงต่อหัวหรือ

จีดีพีทPISA
ี่แท้จด้ริางนการอ่
ต่อหัว า(real
capita
GDP)
รูปที่ 5.29 : คะแนนสอบ
น พ.ศ.per2555
และผลิ
ตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่แท้จริงต่อหัวหรือจีดีพีที่แท้จริง
แหล่ต่งอข้หัอวมูล(real
: OECD
2012 PISA
per capita
GDP)and World Development Indicators
รูปที่ 5.29 : คะแนนสอบ PISA ด้านการอ่าน พ.ศ. 2555 และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่แท้จริงต่อหัวหรือจีดีพีที่แท้จริง
แหล่งข้อมูล : OECD 2012 PISA and World Development Indicators
ต่อหัว (real per capita GDP)
แหล่งข้อมูล : OECD 2012 PISA and World Development Indicators
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นอกจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างประเทศ ยังสามารถเปรียบเทียบผลทดสอบ
นอกจากการวิลเคราะห์
ยบเทียบคะแนนเฉลี
ยังสามารถเปรีกยวิบเที
PISA ของประเทศไทยในแต่
ะปีได้ ดัเปรี
งแสดงในรู
ปที่ 5.30 ซึ่ง่ยชีระหว่
ให้เห็นางประเทศ
ว่า ผลการทดสอบของทุ
ชาเป็ยบนไปใน
ผลทดสอบ PISA ของประเทศไทยในแต่ละปีได้ ดังแสดงในรูปที่ 5.30 ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่า ผลการทดสอบ
ทิศทางเดียวกัน คือ มีแนวโน้มลดลงในระหว่าง พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2549 แล้วจึงปรับตัวเพิ่มขึนโดยเฉพาะใน
ของทุกวิชาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีแนวโน้มลดลงในระหว่าง พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2555
อาจเป็
่ผลการทดสอบ
PISAซึ่งได้
รับความสนใจจากหน่
วยงานต่าง ๆ PISA
อย่างมาก
แล้วจึซึง่งปรั
บตัวนเพิผลของการที
่มขึ้นโดยเฉพาะในพ.ศ.
2555
อาจเป็
นผลของการที่ผลการทดสอบ
ในช่วงไม่ได้กรี่ปั บีทความสนใจจากหน่
ี่ผ่านมา หรืออาจเป็นวผลจากการเพิ
่มขึานของสั
ดส่ววนของโรงเรี
ฯ และโรงเรี
นที่เน้นวิทย์ ยงานต่ างๆ อย่
งมากในช่
งไม่กี่ ปี ที่ ผย่ านสาธิ
นมา ตหรื
อ อาจเป็ นยผลจาก
การเพิวม่อย่ขึน้างเช่
ของสั
ส่วนของโรงเรี
เ่ น้านงวิทจากประมาณร้
ย์-คณิตฯ (ยกตัอวยละ
อย่างเช่
ยน2552
คณิตฯ (ยกตั
น ดโรงเรี
ยนมหิดลวิยทนสาธิ
ยานุตสฯรณ์และโรงเรี
) ในกลุ่มยตันที
วอย่
9.7นในโรงเรี
พ.ศ.
มหิดลวิอทยละ
ยานุส15.4
รณ์) ใน
ในกลุ
่มตัว2555
อย่างดัจากประมาณร้
อยละ
9.7 ในและ
พ.ศ.5.31
2552ตามล
เป็นาดั
ประมาณร้
อยละ
เป็นประมาณร้
พ.ศ.
งจะเห็นได้จากรู
ปที่ 5.30
บ ยิ่งไปกว่
านัน เมื่อ
15.4 ใน พ.ศ. 2555 ดังจะเห็นได้จากรูปที่ 5.30 และ 5.31 ตามลำ�ดับ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพิจารณา
พิจารณาผลทดสอบ PISA แยกตามสังกัดจะพบหลักฐานที่บ่งชีว่า คะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึนอย่างชัดเจนใน พ.ศ.
ผลทดสอบ PISA แยกตามสังกัดจะพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่า คะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนใน
2555 เป็พ.ศ.2555
นผลมาจากกลุ
ตัวอย่างที่เปลี
นได้จโดยจะเห็
ากการที่กนลุได้่มโรงเรี
ยนสาธิ
นวิยทนสาธิ
ย์มีคะแนนที
เป็น่มผลมาจากกลุ
่มตั่ยวนไป
อย่าโดยจะเห็
งที่เปลี่ยนไป
จากการที
่กลุต่ม-เน้
โรงเรี
ต ่
สูงกว่ากลุ
ดเจนนั่สบูงกว่
ตังแต่
างไรก็
ค่าเฉลี2549
่ยของคะแนนกลุ
ได้เ่ยพิของ
่มขึนมาก
-เน้่มนอืวิ่นทอย่
ย์มาีคงชัะแนนที
ากลุ่มพ.ศ.
อื่นอย่2549
างชัดอย่
เจนนั
บตั้งตแต่าม พ.ศ.
อย่างไรก็ตาม่ม นีค่ไม่าเฉลี
คะแนนกลุ
่มนีอ้ไม่ย่ไาด้งใด
เพิ่มดัขึง้นจะเห็
มากในช่
้นแต่อย่างใด ดังจะเห็นได้จากรูปที่ 5.32-5.34
ในช่วงหลั
งจากนันแต่
นได้จวงหลั
ากรูปงจากนั
ที่ 5.32-5.34

รูปที่ 5.30รูป:ทีคะแนนเฉลี
่ย PISA พ.ศ.
2543พ.ศ.2546
2555และ 2555
่ 5.30 : คะแนนเฉลี
่ย PISA
25432549
25462552
2549และ2552
ข้อมูล PISA
: OECD PISA
แหล่งข้อแหล่
มูล : งOECD
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70
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60.25
60.2554.96
54.96

3040
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14.26 13.66
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010
0

111
111

สพฐ.
สพฐ.

สช.
สช.

7.234 6.791
7.234 6.791

8.564 9.198
8.564 9.198

15.39
9.699 15.39
9.699

กทม.
กทม.
2552 2555
2552 2555

อปท.
อปท.

สาธิต และเน้ นวิทย์
สาธิต และเน้ นวิทย์

รูปที่ 5.31 : ร้อยละของนักเรียนที่สอบ PISA พ.ศ. 2552 และพ.ศ. 2555 แยกตามสังกัด

่ อ5.31
่สอบ่สอบ
PISAPISA
พ.ศ. พ.ศ.
2552 2552
และพ.ศ.และพ.ศ.
2555 แยกตามสั
กัด
รูแหล่
ปรูทีปง่ ทีข้5.31
ร้อยละของนั
ยละของนั
ยนที
2555 งแยกตามสั
งกัด
มูล :: OECD
PISA กเรีกยเรีนที
แหล่
OECDPISA
PISA
แหล่งข้งข้ออมูมูลล :: OECD

ยิ่งไปกว่านัน ผลการวิเคราะห์คะแนน PISA แยกตามสังกัด (สพฐ. สช. อปท. กทม. และสาธิต-เน้น

ยิ่งไปกว่
ผลการวิเคราะห์
แยกตามสั
งกัด (สพฐ.
สช. อปท.
และสาธิ
น
ยิ่งไปกว่
านัา้นนันผลการวิ
คราะห์คคะแนน
ะแนนPISAPISA
แยกตามสั
งกัด (สพฐ.
สช.กทม.
อปท.
กทม.ต-เน้และ
วิทย์) พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ PISA ด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ (แยกเป็น สพฐ.
วิทตย์-เน้
) พบว่
ของผลการทดสอบ
PISA ด้านคณิตศาสตร์
กเรียนกลุ
่มต่าง ขๆองนั
(แยกเป็
สพฐ.่ม
สาธิ
นวิาทคะแนนเฉลี
ย์) พบว่า ่ยคะแนนเฉลี
่ยของผลการทดสอบ
PISAของนั
ด้านคณิ
ตศาสตร์
กเรีนยนกลุ
สช. อปท. กทม. และสาธิต-เน้นวิทย์) ใน พ.ศ. 2546 มีค่าใกล้เคียงกันมาก แต่ในครังต่อมาจนถึงครังล่าสุด
ต่าสช.
งๆ อปท.
(แยกเป็
น สพฐ.
สช.ต-เน้อปท.
และสาธิ
วิทเคีย์ย) งกัในนมาก
พ.ศ.แต่2546
มีคอ่ามาจนถึ
ใกล้เคีงยครังกังล่นามาก
กทม.
และสาธิ
นวิทย์กทม.
) ใน พ.ศ.
2546ตมี-เน้
ค่านใกล้
ในครังต่
สุด
กลุ่มสาธิต-เน้นวิทย์มีคะแนนที่สูงกว่ากลุ่มอื่นอย่างชัดเจน ดังแสดงในรูปที่ 5.32 ส่วนกลุ่มที่เหลือมีผลการ
แต่กลุในครั
ง้ ล่าสุด่สูงกลุ
สาธิ่มอืต่น-เน้
วิทดย์เจน
มคี ะแนนที
ส่ งู กว่
ม่ อืส่น่ วอย่
เจนอมีดัผงลการ
แสดง
่มสาธิง้ ต่ตอ-เน้มาจนถึ
นวิทย์มงีครั
คะแนนที
กว่ม่ากลุ
อย่นางชั
ดังแสดงในรู
ปทีา่ กลุ
5.32
นกลุางชั
่มทีด่เหลื
ทดสอบที่ใกล้เคียงกันเกือบทุกครัง โดยนักเรียนจาก สพฐ. มีคะแนนเฉลี่ยสูงมากกว่ากลุ่มอื่นเล็กน้อย ผลการ
ในรูทดสอบที
ปที่ 5.32
นกลุ
่เหลื
ลการทดสอบที
่ใกล้เมีคีคยะแนนเฉลี
งกันเกือ่ยบทุ
กครั้ง าโดยนั
เรีกยน้นจาก
สพฐ.
่ใกล้เส่คียวงกั
นเกื่มอทีบทุ
กครัอมีง ผโดยนั
กเรียนจาก สพฐ.
สูงมากกว่
กลุ่มอื่นกเล็
อย ผลการ
ทดสอบด้านวิทยาศาสตร์และการอ่านนาไปสู่ข้อสรุปที่คล้ายคลึงกัน ดังแสดงในรูปที่ 5.33-5.34
มีคทดสอบด้
ะแนนเฉลี
งมากกว่และการอ่
ากลุ่มอืา่นนนเล็าไปสู
กน้อ่ขย้อสรุผลการทดสอบด้
ทยาศาสตร์
และการอ่านนำ�ไปสู่
านวิ่ยทสูยาศาสตร์
ปที่คล้ายคลึงกัน ดัางนวิ
แสดงในรู
ปที่ 5.33-5.34
ข้อสรุปที่คล้ายคลึงกัน ดังแสดงในรูปที่ 5.33-5.34

รูปที่ 5.32 : คะแนนเฉลี่ย PISA วิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2546 2549 2552 และ 2555 แยกตามสังกัด
รูปที่ อ5.32
คะแนนเฉลี
วิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2546 2549 2552 และ 2555 แยกตามสังกัด
มูล ::: OECD
PISA่ย ่ยPISA
รูแหล่
ปทีง่ ข้5.32
คะแนนเฉลี
PISA วิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2546 2549 2552 และ 2555 แยกตามสังกัด
แหล่งข้งข้ออมูมูลล :: OECD
แหล่
OECDPISA
PISA
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รูปที่ 5.33 : คะแนนเฉลี่ย PISA วิชาวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2546 2549 2552 และ 2555 แยกตามสังกัด
รูปที่ 5.33 : คะแนนเฉลี่ย PISA วิชาวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2546 2549 2552 และ 2555 แยกตามสังกัด
่ย PISA วิชาวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2546 2549 2552 และ 2555 แยกตามสังกัด
แหล่งข้อรูมูปลที:่ 5.33
OECD: คะแนนเฉลี
PISA
แหล่งข้อแหล่
มูล :งOECD
ข้อมูล :PISA
OECD PISA

รูปที่ 5.34
่ย PISA วิ่ยชาภาษาศาสตร์
พ.ศ. 2546
งกัด งกัด
รูป:ที: คะแนนเฉลี
่ 5.34 : คะแนนเฉลี
วิชาภาษาศาสตร์
พ.ศ.2549
25462552
2549และ
25522555
และแยกตามสั
2555 แยกตามสั
รูปที่ 5.34
คะแนนเฉลี
่ย PISA วิชPISA
าภาษาศาสตร์
พ.ศ. 2546
2549
2552
และ
2555
แยกตามสั
งกัด
แหล่งข้อแหล่
มูล :งOECD
ข้อมูล :PISA
OECD PISA
แหล่งข้อมูล : OECD PISA

ในทานองเดียวกับการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ผู้เขียนให้ความสนใจกับการกระจายของ
ในทานองเดียวกับการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ผู้เขียนให้ความสนใจกับการกระจายของ
คะแนนด้วยเช่นกัน ผลการวิเคราะห์เป็นไปในทานองเดียวกับการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ยคือ นักเรียนที่มาจาก
คะแนนด้วยเช่นกัน ผลการวิเคราะห์เป็นไปในทานองเดียวกับการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ยคือ นักเรียนที่มาจาก
โรงเรียนสาธิต-เน้นวิทย์มีคะแนนที่โดดเด่นกว่ากลุ่มอื่นอย่างชัดเจน ยกเว้นใน พ.ศ. 2546 เท่านัน ดังแสดงใน
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ในทำ�นองเดียวกับการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ผูเ้ ขียนให้ความสนใจกับการกระจาย
ของคะแนนด้วยเช่นกัน ผลการวิเคราะห์เป็นไปในทำ�นองเดียวกับการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี113่ย
คือ นักเรียนที่มาจากโรงเรียนสาธิต-เน้นวิทย์มีคะแนนที่โดดเด่นกว่ากลุ่มอื่นอย่างชัดเจน ยกเว้นใน
แต่พ.ศ.
ละสั2546
งกัด สเท่
าหรัานับ้นทักดัษะด้
านคณิตปศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์
และด้านการอ่าน ตามลPISA
าดับ ในอย่พ.ศ.
างไรก็2546
ตาม
งแสดงในรู
ที่ 5.35-5.37
แสดงการกระจายของคะแนน
หลั2549
กฐานส่
วนนีบอกเพี
ยงว่าโรงเรี
นีสามารถสร้
ับผู้เรีตยศาสตร์
นได้ดีกว่ด้ากลุ
แต่ยังไม่
2552
และ 2555
ของนัยกนกลุ
เรีย่มนในแต่
ละสังากังทัดกสำษะและความรู
�หรับทักษะด้้ให้ากนคณิ
านวิ่มอืท่นยาศาสตร์
สามารถสรุ
ปได้ว่าานโรงเรี
ยนที
วิทายาศาสตร์
ตศาสตร์
้มค่ายต่งว่
อการลงทุ
หรือม่ ไม่นีส้ เนืามารถสร้
่องจากไม่ามงี
และด้านการอ่
ตามลำ
�ดั่เน้บนอย่
งไรก็ตามและคณิ
หลักฐานส่
วนนีนบ้ ันคุอกเพี
าโรงเรียนนกลุ
ห้กบั ผูเ้ รียนเหล่
นได้ดากี นีว่ทีา่ดกลุ
ยงั ตไม่ามสามารถสรุ
นทีเ่ น้นวิ่มทสามารถท
ยาศาสตร์า
ข้อทัมูกลษะและความรู
เกี่ยวกับต้นทุนใ้ ของโรงเรี
ีพอม่ อือย่น่ าแต่
งไรก็
เป็นเรื่องน่ปายิได้นวดีา่ ที่โรงเรี
โรงเรียนบางกลุ
และคณิPISA
ตศาสตร์
นั้นบคุเดี้มยค่วกั
าต่บอประเทศพั
การลงทุฒนนาแล้
หรือไม่
เกี่ยวกั
บต้นาทุนันนเป็
ของโรงเรี
คะแนน
ได้ในระดั
ว แต่เนืสิ่ง่อทีงจากไม่
่น่าเป็นห่มวีขงก็้อคมูือลโรงเรี
ยนเหล่
นเพียงส่วยนน
านีท้ ดี่ พี อ อย่างไรก็ตตาม
เรือ่ งน่
ายินดีท่นโี่ ักรงเรี
ยนบางกลุ
สามารถทำ�งคะแนน
PISA ได้ใ่คนระดั
น้เหล่
อยของประเทศและอาจมี
้นทุนเป็สูนงมาก
ในขณะที
เรียนส่
วนใหญ่ขม่ องประเทศยั
มีผลการทดสอบที
่อนข้าบง
ต่เดี
า ยวกับประเทศพัฒนาแล้ว แต่สงิ่ ทีน่ า่ เป็นห่วงก็คอื โรงเรียนเหล่านัน้ เป็นเพียงส่วนน้อยของประเทศ
และอาจมีต้นทุนสูงมาก ในขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่ของประเทศยังมีผลการทดสอบที่ค่อนข้างตํ่า
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(ค)
(ง)
รูปรูปที่ที5.37
นของคะแนน
PISA PISA
วิชาภาษาศาสตร์
พ.ศ. 2546
2552
และ2552
2555 และ 2555
่ 5.37: ความหนาแน่
: ความหนาแน่
นของคะแนน
วิชาภาษาศาสตร์
พ.ศ.2549
2546
2549

แหล่งข้งอข้มูอลมู: ลOECD
: OECD
แหล่
PISAPISA

นอกจากนี้ อาจเกิดคำ�ถามว่า ความแตกต่างของผลการทดสอบ PISA ระหว่างสังกัดต่างๆ

นอกจากนี อาจเกิดคาถามว่า ความแตกต่างของผลการทดสอบ PISA ระหว่างสังกัดต่าง ๆ มีความ
มีความคล้ายคลึงกับผลการทดสอบ O-NET หรือไม่ คำ�ตอบก็คือ ผลการทดสอบ PISA มีความ
คล้ายคลึงกับผลการทดสอบ O-NET หรือไม่ คาตอบก็คือ ผลการทดสอบ PISA มีความคล้ายคลึงกับผลการ
คล้ายคลึงกับผลการทดสอบ O-NET ระดับ ม.6 มากกว่าระดับ ม.3 กล่าวคือ โรงเรียนของ สพฐ. มีผล
่ดีกว่บา
ทดสอบ
O-NETPISA
ระดับทีม.6
บ ม.3 กล่กาน้วคื
มีผลการทดสอบ
PISA ทีระดั
การทดสอบ
่ดีกว่มากกว่
าโรงเรีายระดั
นเอกชนเล็
อยอ ซึโรงเรี
่งคล้ยานของ
ยคลึงกัสพฐ.
บผลการทดสอบ
O-NET
โรงเรี
นเอกชนเล็่ทกดสอบ
น้อย ซึO-NET
่งคล้ายคลึระดั
งกับบผลการทดสอบ
ระดัอ บโรงเรี
ม.6 ยในขณะที
่ทดสอบ
O-NET ระดั่ดบี
ม.6 ยในขณะที
ม.3 ให้ผลตรงกัO-NET
นข้ามคื
นเอกชนมี
ผลการทดสอบที
ม.3
ผลตรงกั
นข้ามคื
อ โรงเรี
ยนเอกชนมี
ผลการทดสอบที
าโรงเรียนของPISA
สพฐ.เป็ซึ่งนอาจเกิ
ดข้อสงสัย�ต่หรั
อว่บา
กว่าให้โรงเรี
ยนของ
สพฐ.
ซึ่งอาจเกิ
ดข้อสงสั
ยต่อว่า ในเมื่ ดีก่อว่การทดสอบ
การทดสอบสำ
ในเมื
นการทดสอบส
กเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งงน่แตกต่
าจะเป็างจากการทดสอบ
นเด็ก ม.3 แต่ทาไมผลการ
นักเรี่อยการทดสอบ
นอายุ 15 ปีPISA
ซึง่ น่เป็าจะเป็
นเด็ก ม.3าหรั
แต่ทบ�ำนัไมผลการทดสอบจึ
O-NET
ทดสอบจึ
ม.3 เหตุยผบเที
ลทีย่นบนี
่าเชื่อ้กถื็คอือที่ใการทดสอบ
ช้อธิบายผลการเปรี
บเทีอายุ
ยบนี
ือ การ
ม.3 เหตุงแตกต่
ผลที่นางจากการทดสอบ
่าเชื่อถือที่ใช้อธิบO-NET
ายผลการเปรี
PISA ยใช้
เป็ก็นคเกณฑ์
นักเรียนที
มการทดสอบจึ
ั้งที่เ่อข้ยูาร่่ในระดั
บมัธยมศึงกมีษาตอนต้
นและมั
ยมศึกกษาตอนต้
ษาตอนปลาย
ทดสอบ
PISA่เข้าใช้ร่อวายุ
เป็นเกณฑ์ นักงเรีมียทนที
วมการทดสอบจึ
ทังที่อยู่ในระดั
บมัธยมศึ
นและ
นั้นกผลการทดสอบ
จึงมีแนวโน้มPISA
ไปในทิ
วกับผลการทดสอบ
O-NET ระดัO-NET
บ ม.6
มัดัธงยมศึ
ษาตอนปลาย ดังPISA
นัน ผลการทดสอบ
จึงศมีแทางเดี
นวโน้มยไปในทิ
ศทางเดียวกับผลการทดสอบ
ผู้เขีบยม.6
นเชื่อผูว่้เขีายการเปรี
บเทียบคะแนนสอบ
PISAPISA
กับผลการทดสอบ
เป็นนเรืเรื่อ่องทีงที่น่น่าสนใจ
่าสนใจมี
ระดั
นเชื่อว่า ยการเปรี
ยบเทียบคะแนนสอบ
กับผลการทดสอบO-NET
O-NET เป็
มีประโยชน์
ต่อการศึ
กษาไทย
งว่า ซึสสวท.
เป็นผูPISA
้จัดสอบ
นักวิอจมูัยล
ประโยชน์
ต่อการศึ
กษาไทย
และหวัและหวั
งว่า สสวท.
่งเป็น ผู้จซึัด่งสอบ
จะอนุPISA
ญาตให้จะอนุ
นักวิจัยญเชืาตให้
่อมโยงข้
เชือ่ มโยงข้
อมูล PISAO-NET
กับการทดสอบ
O-NET
ง่ จะช่ว่ว่ยให้
ตอบคำ�O-NET
ถามทีว่ สะท้
า่ คะแนน
สะท้อนด
PISA
กับ การทดสอบ
ซึ่งจะช่ว ยให้
ตอบคซึาถามที
า คะแนน
อนถึงทัO-NET
กษะด้านการคิ
งทักษะด้
ดวิเคราะห์
เหมือไม่อนกับคะแนน PISA หรือไม่
วิถึเคราะห์
เหมืาอนการคิ
นกับคะแนน
PISA หรื

รูปแบบการจัดสรรเวลาเรียนและผลการทดสอบ PISA ของประเทศไทยและเวียดนาม

จากทีดสรรเวลาเรี
่กล่าวมาแล้ยนและผลการทดสอบ
วข้างต้น ผลการวิเคราะห์
ผลการทดสอบ PISAยดนาม
ใน พ.ศ. 2555 พบว่า
รูปแบบการจั
PISA ของประเทศไทยและเวี
ประเทศไทยมี
่อนบ้าผนที
่มีระดับผลิPISA
ตภัณในฑ์มพ.ศ.
วลรวมหรื
อจีดาีพประเทศไทยมี
ีใกล้เคียงกัน
จากที่กล่คาะแนนสู
วมาแล้วงข้กว่
างต้านประเทศเพื
ผลการวิเคราะห์
ลการทดสอบ
2555 พบว่
เช่น อินงโดนี
ซีย และมาเลเซี
่สุดคือ อคะแนนของประเทศเวี
คะแนนสู
กว่าเประเทศเพื
่อนบ้ายนทีแต่
่มีรทะดัี่นบ่าประหลาดใจที
ผลิตภัณฑ์มวลรวมหรื
จีดีพีใกล้เคีย งกัน เช่น อิยนดนาม
โดนีเซีซึย่งเป็
และน
เพียงประเทศเดี
ยวที่มีระดับ่สจีุดดคืีพอีตคะแนนของประเทศเวี
่อหัวใกล้เคียงกับไทยแต่
มีคะแนนสอบ
PISA ก้ายวกระโดดไปอยู
มาเลเซี
ย แต่ที่น่าประหลาดใจที
ยดนาม
ซึ่งเป็นเพียงประเทศเดี
วที่มีระดับจีดีพี ่
บประเทศพั
ฒนาแล้PISA
ว ไม่ก้วา่าวกระโดดไปอยู
จะเป็น ฟินแลนด์
หรือแคนาดา
งแสดง
ต่ในระดั
อหัวใกล้บเคีเดียยงกัวกั
บไทยแต่
มีคะแนนสอบ
่ในระดับเยอรมั
เดียวกับนประเทศพั
ฒนาแล้วดัไม่
ว่าจะ
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ในรูปที่ 5.27-5.29 ปรากฏการณ์นี้ชวนให้สงสัยอย่างยิ่งว่า อะไรคือปัจจัยที่ทำ�ให้คะแนนสอบของ
ฟินแลนด์
น หรื
ดังแสดงในรู
่ 5.27-5.29
ปรากฏการณ์
นีชวนให้สงสัและประเทศไทย
ยอย่างยิ่งว่า อะไร
เวีเป็ยนดนามสู
งถึงเยอรมั
ขนาดนั
้นอทีแคนาดา
่ผ่านมาเวี
ยดนามทำปที�อะไรกั
บระบบการศึ
กษาของตน
ปัจจัยกทีษาอย่
่ทาให้คาะแนนสอบของเวี
ยดนามสู
งถึงขนาดนัน่ตที่า่ผงกั่านมาเวี
ดนามท
าอะไรกั
จัคืดอการศึ
งไร จึงเป็นผลมาถึ
งคะแนนสอบที
นได้มยากเพี
ยงนี
้ บระบบการศึกษาของ
หากมองย้อนกลั
บไปถึ
งปัจาจังไรยทีจึ่มงเป็
ีผลต่
อการเรี
ยนรู้ของนัก่ตเรี่างกัยน ได้สิม่งากเพี
หนึ่งยทีงนี่มีความสำ�คัญอย่าง
ตน และประเทศไทยจั
ดการศึ
กษาอย่
นผลมาถึ
งคะแนนสอบที
แน่นอนคืหากมองย้
อ เวลาทีอใ่ นกลั
ช้ในการเรี
ชา กล่ยานรูวคื้ของนั
อ นักกเรีเรียยนนทีสิ่งใ่ หนึ
ช้เวลาในการเรี
าใดวินอนคื
ชาหนึ
บไปถึงปัยจนในแต่
จัยที่มีผลลต่ะวิอการเรี
่งที่มีความสาคัยญนวิ
อย่ชางแน่
อ ง่
มากกว่
กคนหนึยนในแต่
่ง ย่อมมี
กษะที่เกี่ยยวกันวิบชวิาใดวิ
ชานัช้นาหนึ
มากกว่
า ยิา่งอีไปกว่
านั่ง้น
เวลาที่ใาช้อีในการเรี
ละวิโอกาสที
ชา กล่า่จวคืะได้
อ นัคกวามรู
เรียนที้และทั
่ใช้เวลาในการเรี
่งมากกว่
กคนหนึ
หากสมมุ
ติว่าทุ่จะได้
กประเทศมี
เวลาเรี
ยนโดยรวมที
เคียงกัา นยิ่งสัไปกว่
ดส่วานเวลาที
่ใช้ในการเรี
ยนแต่ลเะวิ
ย่อมมีโอกาสที
ความรู้และทั
กษะที
่เกี่ยวกับวิชานั่ใกล้
นมากกว่
นัน หากสมมุ
ติว่าทุกประเทศมี
วลาชา
ย่เรีอยมมี
ผลต่อผลการทดสอบไม่
ากก็น้อ่ใยช้ใดันการเรี
งนั้น สัยดนแต่
ส่วลนเวลาที
ช้ในการเรี
ยนวิชาหลัก ซึม่งากก็
ประกอบ
นโดยรวมที
่ใกล้เคียงกัน สัดส่มวนเวลาที
ะวิชาย่อ่ใมมี
ผลต่อผลการทดสอบไม่
น้อย
ไปด้
านภาษา
คณิตศาสตร์
ยาศาสตร์วควรจะมี
ความสัคณิ
มพัตนศาสตร์
ธ์กับคะแนนสอบ
PISA
ดังนัวนยสัวิดชส่วาด้นเวลาที
่ใช้ในการเรี
ยนวิชาหลัและวิ
ก ซึ่งทประกอบไปด้
ย วิชาด้านภาษา
และวิทยาศาสตร์
ซึควรจะมี
่งเป็นการวั
ดทัมกพัษะด้
คณิตPISA
ศาสตร์
ด้วยเหตุ
จึงได้นำ�และวิ
เอาสัทดยาศาสตร์
ส่วนเวลา
ความสั
นธ์กาับนภาษา
คะแนนสอบ
ซึ่งเป็และวิ
นการวัทดยาศาสตร์
ทักษะด้านภาษา
คณินตี้ ศาสตร์
ทีด้่ใวช้ยเหตุ
เรียนวิ
เหล่าดนัส่้นวของนั
กเรี่ใช้ยเรีนไทยกั
บนักกเหล่
เรียานเวี
ยดนามมาเปรี
นดัยงดนามมา
แสดงใน
นี ชจึาหลั
งได้นกาเอาสั
นเวลาที
ยนวิชาหลั
นันของนั
กเรียนไทยกัยบเที
บนักยเรีบกั
ยนเวี
รูเปรี
ปทีย่ บเที
5.38ยบกัโดยในรู
ปที่ 5.38
แกนตั
้งแสดงถึ
งร้อยละของเวลาเรี
นที่ใช้ในวิชาเรียยนทีนหลั
กเทีชาเรี
ยบกั
นดังแสดงในรู
ปที่ 5.38
โดยในรู
ปที่ 5.38
แกนตังแสดงถึงร้อยยละของเวลาเรี
่ใช้ในวิ
ยนบ
เวลาเรี
นทับ้งเวลาเรี
หมด ยและแกนนอนแสดงชั
้นปีการศึ
กเรียกนเรียโดยนั
บตับ้งตัแต่
ประถมศึกกษาษา
หลักเทียยบกั
นทังหมด และแกนนอนแสดงชั
นปีกกษาของนั
ารศึกษาของนั
น โดยนั
งแต่ชชั้นันประถมศึ
ปีปีทที่ ี่ 11 ต่ต่ออเนืเนื่อ่องไปจนถึ
งไปจนถึ
ธยมศึ
กษาตอนปลาย
ผลการเปรี
บเทียาบพบว่
าสัดส่วนเวลาเรี
งมังธมัยมศึ
กษาตอนปลาย
ผลการเปรี
ยบเทียยบพบว่
สั ดส่ วนเวลาเรี
ยนวิชาหลัยกนวิ
ของชา
หลั
เรียนเวีนสูยดนามนั
กว่านักงเกืเรีอยบร้
นไทยถึ
เกือซึบร้
อยละองกั
20บสมมุ
ซึ่งสอดคล้
งกับสมมุนัต่นิฐคืาน
นักกเรีของนั
ยนเวียกดนามนั
งกว่านัก้นเรีสูยงนไทยถึ
อยละง20
่งสอดคล้
ติฐานที่วอางเอาไว้
อ
ทีคะแนนสอบ
่วางไว้ นั่นPISA
คือ ของเวี
คะแนนสอบ
PISA
ของเวี
ย
ดนามสู
ง
กว่
า
ไทย
เพราะใช้
เ
วลาเรี
ย
นในวิ
ช
าหลั
ก
ยดนามสูงกว่าไทย เพราะใช้เวลาเรียนในวิชาหลักที่มีความสาคัญมากกว่านั่นเอง
ที่มีความสำ�คัญมากกว่านั่นเอง

ยนวิ
ชาคณิ
ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
และภาษา
เปรียบเทียเปรี
บประเทศเวี
ยดนาม และไทย
รูรูปปทีที่่ 5.38
5.38: :เวลาเรี
เวลาเรี
ยนวิ
ชาคณิ
ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
และภาษา
ยบเทียบประเทศเวี
ยดนาม และไทย
แหล่
ง
ข้
อ
มู
ล
:
World
Data
on
Education
(UNESCO,
2011a,
2011b)
แหล่งข้อมูล : World Data on Education (UNESCO, 2011a, 2011b)
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สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
ความจำ�เป็นของการแข่งขันและการกระจายอำ�นาจ
ในระบบการศึกษาไทย
117

ข้ข้ออสรุ
สรุปปทีที่ได้่ไอด้าจเป็
อาจเป็
งเรืง่อเอิงบั
ดัง่อนัให้้นเกิเพื
่อให้เกิ่นใจในข้
ดความมั
อสรุนปข้จึงาจะลอง
งต้นมากขึ้น
นเพีนยเพี
งเรืย่องบั
ญ งดัเอิ
งนัญ
น เพื
ดความมั
อสรุ่นปข้ใจในข้
างต้นมากขึ
จึนาเอาข้
งจะลองนำ
�เอาข้อมูลของประเทศสิ
งคโปร์
ยบเที
ยบด้
งคโปร์
นอี่มกอาเซี
ประเทศหนึ
ง่
อมูลของประเทศสิ
งคโปร์มาเปรียบเที
ยบด้วมยาเปรี
เพราะสิ
งคโปร์
เป็นวยอีกเพราะสิ
ประเทศหนึ
่งที่อยูเ่ใป็นกลุ
ยน
ทีแต่่อมยูีค่ใะแนนสอบสู
นกลุ่มอาเซีงกว่
ยนแต่
มีคะแนนสอบสู
สรุปข้างต้า นเวลาเรี
ไม่ใช่ยเรืนวิ่อชงบัาหลั
งเอิกของ
ญ ควรจะ
าเวียดนาม
หากข้อสรุปงข้กว่
างต้านเวีไม่ยใดนาม
ช่เรื่ องบัหากข้
งเอิญ อควรจะพบว่
พบว่
กของนั
นสิงคโปร์
านักยเรีบเที
ยนไทยอย่
ชัดป ซึ่งผล
นักเรียานสิเวลาเรี
งคโปร์ยมนวิ
ีสัดชส่าหลั
วนมากกว่
านักกเรีเรียยนไทยอย่
างเห็มนีสได้ัดส่ชัดวนมากกว่
ซึ่งผลการเปรี
ยบได้สนัาบงเห็
สนุนนข้ได้
อสรุ
การเปรี
ยบเทีนได้ยบได้
สนุนทีข้่ชอีให้สรุเห็ปนข้ว่าางต้เวลาเรี
นโดยเห็
ได้จกากรู
่ 5.39มีสัดทีส่่ชวี้ในสู
ห้เงห็สุนด ว่รองลงมาคื
า เวลาเรีอยนวิชา
ข้างต้นโดยเห็
จากรูสปนัทีบ่ 5.39
ยนวิชนาหลั
ของสิปงทีคโปร์
หลั
กของสิและไทย
งคโปร์ซึมี่งเป็สดั นไปในทิ
ส่วนสูศงทางเดี
สุด รองลงมาคื
เวียดนาม
ซึง่ เป็นไปในทิศทางเดียวกับอันดับ
เวียดนาม
ยวกับอันดับอคะแนน
PISAและไทย
ของทังสามประเทศ
คะแนน PISA ของทั้งสามประเทศ

รูปที่ 5.39 : เวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา เปรียบเทียบประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม และไทย

รูปที่ 5.39 : เวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา เปรียบเทียบประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม และไทย
หมายเหตุ : ด้วยข้อจากัดของข้อมูล จึงนาเสนอสัดส่วนเวลาเรียนของประเทศสิงคโปร์ถึงเพียงชัน ม.2
หมายเหตุ : ด้วยข้อจำ�กัดของข้อมูล จึงนำ�เสนอสัดส่วนเวลาเรียนของประเทศสิงคโปร์ถึงเพียงชั้น ม.2
แหล่งข้งอข้มูอลมู:ลWorld
DataData
on Education
(UNESCO,(UNESCO,
2011a, 2011b,
2011c)2011b, 2011c)
แหล่
: World
on Education
2011a,
นอกจากปริมาณเวลาแล้ว แบบแผนของการเรียนที่กาหนดว่าจะเริ่มเรียนวิชาใดเมื่อ ใด และจะเพิ่ม
นอกจากปริ
มาณเวลาแล้ว แบบแผนของการเรียนที่กำ�หนดว่าจะเริ่มเรียนวิชาใดเมื่อใด
สัดส่วนของเวลาอย่างไรตลอดช่วงการศึกษา ย่อมมีความสาคัญต่อผลสาเร็จในการเรียนรู้ไม่มากก็น้อย ดังนัน
และจะเพิ่มสัดส่วนของเวลาอย่างไรตลอดช่วงการศึกษา ย่อมมีความสำ�คัญต่อผลสำ�เร็จในการ
ของทังสามประเทศ เพื่อดูว่ามีความคล้า ยคลึ งหรื อแตกต่า งกัน
เรีจึงยจะวิ
นรูเ้ไคราะห์
ม่มากก็แผนการเรี
น้อย ดังยนันวิ้นทจึยาศาสตร์
งจะวิเคราะห์
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ของทั้งสามประเทศ เพื่อดูว่า
อย่างไรบ้าง จากรูปที่ 5.40 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนไทยเริ่มเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนนักเรียนสิงคโปร์และ
มีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง จากรูปที่ 5.40 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนไทยเริ่มเรียน
ดนาม แต่สัดส่วนเวลาเรียนของเด็กไทยกลับไม่เพิ่มขึนเลยนับตังแต่ ป.1 ถึง ม.6 ในทางกลับกัน นักเรียน
วิเวีทยยาศาสตร์
กอ่ นนักเรียนสิงคโปร์และเวียดนาม แต่สดั ส่วนเวลาเรียนของเด็กไทยกลับไม่เพิม่ ขึน้ เลย
สิ ง คโปร์ แ ละเวี ย ดนามซึ่ งเริ่ มเรี ย นวิท ยาศาสตร์ ใ นชั น ป.3 และ ป.4 ตามล าดั บ นั น มี สั ด ส่ ว นเวลาเรี ย น
นับตั้งแต่ ป.1 ถึง ม.6 ในทางกลับกัน นักเรียนสิงคโปร์และเวียดนามซึ่งเริ่มเรียนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึนตามลาดับชันอย่างต่อเนื่อง จนทาให้ ณ เวลาที่ทาการสอบ PISA นักเรียนไทยมีเวลาในการ
ในชั้น ป.3 และ ป.4 ตามลำ�ดับนั้น มีสัดส่วนเวลาเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นตามลำ�ดับชั้นอย่าง
เรียนวิทยาศาสตร์น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอีกสองประเทศ แน่นอนว่า คงเป็นการยากที่จะพิสูจน์ได้ว่า
ต่อเนื่อง จนทำ�ให้ ณ เวลาที่ทำ�การสอบ PISA นักเรียนไทยมีเวลาในการเรียนวิทยาศาสตร์
น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอีกสองประเทศ แน่นอนว่า คงเป็นการยากที่จะพิสูจน์ได้ว่า รูป
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กษาไทย
ปี 2558/2559PISA ด้าน
รูปแบบการเรียนวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน เป็นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ปสภาวะการศึ
ระเทศไทยมี
คะแนนสอบ
ความจำ�เป็นของการแข่งขันและการกระจายอำ�นาจ
121
วิทยาศาสตร์ต่ากว่าอีกสองประเทศหรือไม่ ผู้เขี ยนหวังว่าจะมีงานวิจัยที่สามารถพิสในระบบการศึ
ูจน์หรือล้มกล้ษาไทย
างข้อสรุปนีได้
อย่างน่าเชื่อถือในอนาคตอันใกล้นี

แบบการเรียนวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกันเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ประเทศไทยมีคะแนนสอบ PISA
ด้านวิทยาศาสตร์ตํ่ากว่าอีกสองประเทศหรือไม่ หวังว่าจะมีงานวิจัยที่สามารถพิสูจน์หรือล้มล้าง
ข้อสรุปนี้ได้อย่างน่าเชื่อถือในอนาคตอันใกล้นี้

รูปที่ 5.40 : เวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม และไทย
รูปที่ 5.40 : เวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม และไทย
หมายเหตุ
: ด้วยข้อ:จด้ากัวยข้
ดของข้
จึงนอาเสนอสั
วนเวลาเรี
งคโปร์ถึงเพีงยคโปร์
งชัน ถม.2
หมายเหตุ
อจำ�อกัมูดลของข้
มูล จึงนำด�ส่เสนอสั
ดส่ยวนของประเทศสิ
นเวลาเรียนของประเทศสิ
ึงเพียงชั้น ม.2
แหล่งแหล่
ข้อมูงลข้:อWorld
Data
on
Education
(UNESCO,
2011a,
2011b,
2011c)
มูล : World Data on Education (UNESCO, 2011a, 2011b, 2011c)

โดยสรุป รายงานนี้ได้ตอบคำ�ถามบางส่วนไปแล้วว่า สัดส่วนเวลาที่จัดสรรให้กับการเรียน

โดยสรุป รายงานนีได้ตอบคาถามบางส่วนไปแล้วว่า สัดส่วนเวลาที่จัดสรรให้กับการเรียนวิชาหลัก
วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา และแบบแผนของจังหวะเวลาในการเรียน
คือ คณิ
ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
งหวะเวลาในการเรี
ยนวิชผูเ้าต่
ง ๆ อาจจะเป็
วิชาต่
างๆ อาจจะเป็
นปัจจัและภาษา
ยสำ�คัญทีส่และแบบแผนของจั
ง่ ผลต่อระดับคะแนน
PISA ของประเทศ
ขียานตระหนั
กดี น
ปัจจัว่ยาสยัาคังไม่
ญมทีคี ่ส�ำ ่งตอบสุ
ผลต่อดระดั
ของประเทศ ผู้เขียนตระหนั
กดีาวงไรให้
่า ยังไม่
ายว่นาใน
ท้าบยว่คะแนน
าในทีส่ ดุ PISA
แล้วควรออกแบบระบบการศึ
กษาอย่
ดที มสี่ ีคดุ าตอบสุ
แต่กห็ ดวัท้งเป็
ที่สุดอย่
แล้าวงยิ
ควรออกแบบระบบการศึ
กษาอย่าจ้ งไรให้
ดีที่สสุดงั คมกลั
แต่ก็หบวัมาตั
งเป็นง้ อย่
งยิ่งว่าข้ทีอผ่ สรุ
ปที่ได้จากบทความนี
ง่ ว่าข้อสรุปทีไ่ ด้จากบทความนี
ะช่วยให้
คำ�าถามว่
า่ นมาการจั
ดสรรเวลา จะ
เรียสนของประเทศไทยเหมาะสมแล้
วหรือยัดงสรรเวลาเรี
หรือควรจัยดนของประเทศไทยเหมาะสมแล้
สรรเวลาเรียนให้กบั วิชาหลักทางด้
ช่วยให้
ังคมกลับมาตังคาถามว่า ที่ผ่านมาการจั
วหรือายันภาษา
ง หรือควร
คณิตศาสตร์
และวิ
อยเพีคณิ
ยงใด
หรือควรจะปรั
บลดวิชาทีมากน้
่ไม่ใช่อวยเพี
ิชาหลั
กลงหรื
ไม่
จัดสรรเวลาเรี
ยนให้
กับวิทชยาศาสตร์
าหลักทางด้มากน้
านภาษา
ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
ยงใด
หรืออควรจะ
ว่าการถกเถี
ยงอย่อย่าางจริ
งจัตงาม
และมี
ผลในประเด็
นเหล่
วยให้เหตุ
ประเทศไทย
ปรับอย่
ลดวิางไรก็
ชาที่ตไม่ามใช่วเชืิช่อาหลั
กลงหรือไม่
งไรก็
เชื่อเหตุ
ว่าการถกเถี
ยงอย่
างจริานีง้จจัะช่
งและมี
ผลในประเด็น
สามารถออกแบบและพัฒนาระบบการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้ในอนาคต
เหล่านีจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถออกแบบและพัฒนาระบบการศึกษาให้ดียิ่งขึนต่อไปได้ในอนาคต

5.2 บทเรียนจากตลาดแรงงาน

ก่อนหน้านี้เราพยายามวัดทักษะและสมรรถนะของแต่ละบุคคลด้วยผลการทดสอบต่างๆ
และได้ผลทีน่ า่ สนใจ อย่างไรก็ตาม คำ�ถามทีส่ �ำ คัญคือ ผลการทดสอบเป็นวิธกี ารวัดทีเ่ หมาะสมหรือ
ไม่ หากย้อนกลับไปยังรากเหง้าของการศึกษาซึง่ ต้องการสร้างทุนมนุษย์ให้กบั ประชากรของประเทศ
เพือ่ ให้แต่ละบุคคลสามารถนำ�ไปประกอบอาชีพ พัฒนาสังคม และสร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ ี จะเห็นได้ทนั ทีวา่
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ผลการทดสอบโดยตัวเองไม่ใช่ทักษะและสมรรถนะที่ต้องการวัด แต่เป็นเพียงสัญญาณที่บ่งชี้ถึง
ศักยภาพที่อาจเป็นไปได้ ซึ่งมีความคาดเคลื่อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คำ�ถามที่ตามมาคือ แล้วจะวัด
ทักษะและสมรรถนะของแต่ละบุคคลได้อย่างไร
นักเศรษฐศาสตร์นิยมวัดทักษะและสมรรถนะของแต่ละบุคคลด้วยค่าจ้างที่ได้รับและ
พฤติกรรมทางสังคม เช่น การก่ออาชญากรรม การติดยาเสพติด เป็นต้น (ดู Heckman et.al. 2013
เป็นตัวอย่าง) โดยมองว่าคนทีม่ ที กั ษะและสมรรถนะสูงกว่าน่าจะมีโอกาสได้รบั ค่าจ้างทีส่ งู กว่า และ
มีศกั ยภาพในตนเองสูงมากพอทีจ่ ะทำ�ให้ไม่กอ่ อาชญากรรมหรือติดยาเสพติด ถึงแม้วา่ คำ�ตอบนีอ้ าจ
ไม่สมบูรณ์นัก แต่มีประสิทธิภาพมากกว่าการวัดด้วยผลการทดสอบอย่างแน่นอน5 ดังนั้น หัวข้อนี้
จะอภิปรายเกี่ยวกับตลาดแรงงานของประเทศไทย โดยให้ความสำ�คัญกับปัจจัยด้านการศึกษาของ
แรงงานเป็นสำ�คัญ ซึง่ ข้อมูลหลักทีใ่ ช้ในหัวข้อนีค้ อื ข้อมูลสำ�รวจภาวะการทำ�งานของประชากร (Labor
Force Survey) ระหว่าง พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2557

จำ�นวนปีการศึกษา
จำ�นวนปีการศึกษาหรือจำ�นวนปีทไี่ ปโรงเรียน6 (year of schooling) เฉลีย่ ของประชากรไทย
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ พ.ศ. 2528 ดังแสดงในรูปที่ 5.41 โดยเพิ่มขึ้นจากไม่ถึง 5 ปี ใน พ.ศ.
2528 เป็นมากกว่า 8 ปี ใน พ.ศ. 2557 และหากดูเฉพาะคนที่อยู่ในวัยแรงงาน (อายุ 15 ถึง 65 ปี)
จะพบว่า ค่าเฉลี่ยของปีการศึกษาสูงขึ้นไปอีกเล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 65 ปี
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าประถมศึกษา ทำ�ให้ค่าเฉลี่ยรวมมีค่าตํ่ากว่ากลุ่มคนในวัยแรงงาน
ประมาณครึ่งปี

__________________________________
5
  ข้อจำ�กัดของการวัดแบบนีค้ อื เวลา เนือ่ งจากต้องรอจนผูเ้ รียนเข้าสูว่ ยั ทำ�งาน ซึง่ อาจใช้เวลานานเกินไป ทำ�ให้ไม่สามารถออกแบบ
นโยบายทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้ทนั เวลา ในปัจจุบนั นักวิจยั จำ�นวนไม่นอ้ ยได้สร้างฐานข้อมูลแบบต่อเนือ่ งมากขึน้ ช่วยให้นกั วิจยั สามารถ
ศึกษาเรื่องทุนมนุษย์ได้ดีขึ้นตามไปด้วย เช่น โครงการก่อนวัยเรียนแพร์รี่ (Perry preschool project) เป็นต้น
6
จำ�นวนปีการศึกษาหมายถึงจำ�นวนปีทเี่ รียนนับตัง้ แต่ชนั้ ป.1 ไปจนถึงระดับชัน้ สูงสุด ยกตัวอย่างเช่น ผูจ้ บการศึกษาระดับประถมศึกษา
มีจำ�นวนปีการศึกษาเท่ากับ 6 ปี
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รูปที่ 5.41 :รูจปานวนปี
กษาเฉลี
่ยจากข้
อมูล่ยLFS
ที่ 5.41ก:ารศึ
จำ�นวนปี
การศึ
กษาเฉลี
จากข้พ.ศ.
อมูล2528-2557
LFS พ.ศ. 2528-2557
แหล่
ง
ข้
อ
มู
ล
:
ข้
อ
มู
ล
สำ
�
รวจภาวะการทำ
�
งานของประชากร
(Labor
Force Survey)
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลสารวจภาวะการทางานของประชากร (Labor Force
Survey)

นอกจากนี้ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าค่าเฉลี่ยของจำ�นวนปีการศึกษาโดยรวม
นอกจากนี อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าค่าเฉลี่ยของจานวนปีการศึกษาโดยรวมคือ จานวน
คือ จำ�นวนปีการศึกษาในแต่ละพืน้ ที่ โดยในอนาคตหากมีขอ้ มูล จะสามารถนำ�เสนอผลการวิเคราะห์
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เพื่อเป็นการยืนยันข้อสรุปนี จะขอนาเสนอผลการวิเคราะห์จากข้อมูลสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543
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ผลการวิเคราะห์จากข้อมูลสำ�มะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2553 ในรูปที่ 5.43
ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมมากกว่าข้อมูลสำ�รวจภาวะการทำ�งานของประชากร (Labor Force
7 Survey) อย่างมาก7 โดยรวม ข้อสรุปที่ได้จากข้อมูลสามะโนประชากรและเคหะมี
ประชากร
Force
Survey)(Labor
อย่างมาก
โดยรวม ข้อสรุปที่ได้จากข้อมูลสำ�มะโนประชากรและเคหะมีความคล้ายคลึง
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เรื่องปกติ
หรับการสำ

(ก)

(ข)

__________________________________

7 จุดอ่อนของข้อมูลสำ�มะโนประชากรและเคหะคือ จัดทำ�ทุก ๆ 10 ปี และมีรายละเอียดข้อมูลไม่มากนัก แต่ผเู้ ขียนเชือ่ ว่าเป็นข้อมูล
ที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างมาก

7
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(ช)
(ซ)
รูปที่ 5.42 : จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรในแต่ละอาเภอของประเทศไทย จากข้อมูล LFS พ.ศ. 2528-2557
รูปที่ 5.42 : จำ�นวนปีการศึกษาเฉลีย่ ของประชากรในแต่ละอำ�เภอของประเทศไทย จากข้อมูล LFS พ.ศ. 2528-2557
แหล่แหล่
งข้องมูข้ลอ: มูข้ลอมู:ลข้สอารวจภาวะการท
างานของประชากร
(Labor Force
Survey)
มูลสำ�รวจภาวะการทำ
�งานของประชากร
(Labor
Force Survey)
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(ก)
(ข)
รูปรูปที่ที5.43
การศึกการศึ
ษาเฉลี
่ยของประชากรในแต่
ละอาเภอของประเทศไทย
จากข้อมูล Census
และ
่ 5.43: จ: านวนปี
จำ�นวนปี
กษาเฉลี
่ยของประชากรในแต่
ละอำ�เภอของประเทศไทย
จากข้อพ.ศ.
มูล 2543
Census
2553 พ.ศ.2543 และ 2553
แหล่
: สำ�มะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ.และ
2543
แหล่
งข้องมูข้ลอมู: สลามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2543
2553และ 2553

โดยสรุปปประเทศไทยมี
ประเทศไทยมี
โครงสร้
งพืน้ ฐานเกี
วกับการศึ
น้ พืน้ อฐานค่
างดีาถึการเข้
ง
โดยสรุ
โครงสร้
างพืานฐานเกี
่ยวกับย่ การศึ
กษาขักนพืษาขั
นฐานค่
นข้างดีอนข้
การเข้
งการศึากถึษา
การศึ
กษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยพั
ฒนาขึว้นงหลายสิ
อย่างมากในช่
งหลายสิ
บปีทประชากรไทย
ี่ผ่านมา จนทำมีร�ะดั
ให้บ
ขันพื
นฐานของประเทศไทยพั
ฒ นาขึนอย่างมากในช่
บปี ที่ผ่าวนมา
จนทาให้
ประชากรไทยมี
บการศึ
กษาเฉลี
่ยสูงกว่
าระดั
บประถมศึ
ษาในเกื
อบทุ
กพื้นที่ยกเว้นเพียองพืเท่้นานัทีน่
การศึ
กษาเฉลี่ยสูงกว่ราะดั
ระดั
บประถมศึ
กษาในเกื
อบทุ
กพืนที
่ยกเว้นเพีกยงพื
นที่ตะเข็
บชายแดนในภาคเหนื
ตะเข็บ่ตชายแดนในภาคเหนื
อเท่กาษาที
นั้น่เพิคำ่ม�ขึถามที
่ตามมาก็
คือ จำ�นวนปีการศึ้เกรีษาที
้นหมายถึ
คาถามที
ามมาก็คือ จานวนปีการศึ
นหมายถึ
งทักษะและสมรรถนะของผู
ยนที่เ่เพิพิ่ม่มขึขึนด้
วยหรือไม่ง
ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่

ระดั
บการศึ
กษาและค่
ระดั
บการศึ
กษาและค่
าจ้าง าจ้าง
งานวิจจัยยั ด้ด้าานเศรษฐศาสตร์
นเศรษฐศาสตร์การศึ
การศึกษาจ
กษาจำานวนไม่
�นวนไม่
อ้ ยพยายามตอบคำ
�ถามที
า่ ระดั
บการศึ
กษาอ
งานวิ
น้อนยพยายามตอบค
าถามที
่ว่า ว่ ระดั
บการศึ
กษาหรื
หรือจำ�กนวนปี
การศึงบอกถึ
กษาบ่งงทับอกถึ
งทักษะและสมรรถนะของผู
ยนมากน้
ยเพีย่สงใด
และทีจ่สัยทุำ�คักญชิน
จานวนปี
ารศึกษาบ่
กษะและสมรรถนะของผู
้เรียนมากน้้เอรียเพี
ยงใด อและที
าคัญงานวิ
ชิ้นยืานจยัานวนปี
นอย่ากงชัารศึดเจนว่
นวนปีกงารศึ
ษาทีอรายได้
่เพิ่มขึท้นี่เหมายถึ
งค่าวจ้อย่าางหรื
ยืนงานวิ
ยันอย่จาัยงชัทุดกเจนว่
กษาทีา่เพิ่มจำขึ�นหมายถึ
ค่าจ้กางหรื
พิ่มขึน ยกตั
งเช่นอรายได้
งานวิจัย
ที่เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ Warunsiri and McNown (2010) ซึ่งใช้วิธีการทางสถิติ
ของ Warunsiri and McNown (2010) ซึ่งใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ พบว่า อัตราผลตอบแทนจาก
ในการวิเคราะห์ พบว่า อัตราผลตอบแทนจากการเรียน (return to schooling) สำ�หรับประเทศไทย
การเรียน (return to schooling) สาหรับประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 15% ซึ่งหมายความว่า ทุกปีการศึกษาที่
อยู่ที่ประมาณ 15% ซึ่งหมายความว่า ทุกปีการศึกษาที่เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มค่าจ้างร้อยละ 15 กล่าวคือ
เพิ่มขึนช่วยเพิ่มค่าจ้างร้อยละ 15 กล่าวคือ ถ้ าสมมุติให้ผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีค่าจ้าง
10,000 บาทต่อเดือน หากคนเดียวกันนีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษามากกว่า 4 ปี) น่าจะมี
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ถ้าสมมุติให้ผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีค่าจ้าง 10,000 บาทต่อเดือน หาก
คนเดียวกันนี้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษามากกว่า 4 ปี) น่าจะมีรายได้ประมาณ
10,000 x (1.15)4 = 17,490 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ Psacharopoulos and Patrinos
(2004) พบว่า อัตราผลตอบแทนจากการเรียน (return to schooling) จากทั่วโลกมีค่าประมาณ
ร้อยละ 10 โดยสรุป ผลการวิเคราะห์ข้างต้นช่วยยืนยันถึงความสำ�คัญและบทบาทของการศึกษา
ในระบบโรงเรียน (schooling) ซึง่ เป็นรูปแบบหนึง่ ของการศึกษา ต่อการสร้างทักษะและสมรรถนะ
ให้กับผู้เรียน
นอกจากการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการเรียน (return to schooling) ซึ่งค่อนข้าง
ยุ่งยากและซับซ้อนแล้ว ยังสามารถวิเคราะห์บทบาทของการศึกษาในระบบโรงเรียนต่อค่าจ้าง
โดยพิ จ ารณาจากค่ า จ้ า งเฉลี่ ย ซึ่ ง อาจประสบปั ญ หาทางสถิ ติ ห ลายประการ แต่ ก็ ง่ า ยต่ อ
การทำ�ความเข้าใจ และที่สำ�คัญผลการวิเคราะห์ที่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกับการวิเคราะห์
ทางสถิติที่ซับซ้อนกว่า นอกจากนี้ เพื่อช่วยให้การนำ�เสนอมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น จะขอ
นำ � เสนอผลการวิ เ คราะห์ โ ดยแบ่ ง ระดั บ การศึ ก ษาออกเป็ น กลุ่ ม ดั ง ต่ อ ไปนี้ 1. กลุ่ ม ที่ ไ ม่ มี
การศึกษา 2. ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4. อาชีวศึกษา
และ 5. ปริญญาตรีขึ้นไป8
ผลการวิเคราะห์ชใี้ ห้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผูท้ จี่ บระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป (มีผทู้ จี่ บสูงกว่าปริญญา
ตรีรวมอยู่ด้วยแต่มีจำ�นวนน้อยมากจนไม่มีผลต่อค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำ�คัญ) มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาคือผู้ที่จบอาชีวศึกษา และผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามลำ�ดับ ดังแสดงในรูปที่ 5.44
ผลลัพธ์นี้ตอกยํ้าข้อค้นพบที่ว่า ผู้ที่มีการศึกษามากกว่าได้รับค่าจ้างที่สูงกว่า นอกจากนี้ ยังสังเกต
ได้ว่า ส่วนต่างของค่าจ้างระหว่างผู้ที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไปและผู้จบอาชีวศึกษานั้นมีค่ามาก
ขึ้นตามเวลา อย่างไรก็ตาม อาจเป็นไปได้ว่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากภาวะเงินเฟ้อที่ทำ�ให้
เงินในอนาคตมีค่าตํ่ากว่าเงินในปัจจุบัน ดังนั้น จึงต้องพิจารณาค่าจ้างที่แท้จริง (ค่าจ้างที่ปรับมูลค่า
ตามอัตราเงินเฟ้อ) ดังแสดงในรูปที่ 5.45 ซึง่ แสดงค่าจ้างทีแ่ ท้จริงทีเ่ ทียบเท่ากับมูลค่าใน ค.ศ. 2011
ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่วนต่างของค่าจ้างทีแ่ ท้จริงเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย จากประมาณ 6,000 บาท
ใน พ.ศ. 2528 เป็นประมาณ 7,500 บาทใน พ.ศ. 2557

__________________________________
8

“ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย” หมายถึงผู้ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น “มัธยมศึกษาตอนปลาย”
หมายถึงผูท้ จี่ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและมัธยมศึกษาตอนปลายสายการศึกษา “อาชีวศึกษา” หมายถึง
ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษาและอนุปริญญาสายอาชีวศึกษา “ปริญญาตรีขึ้นไป” หมายถึงผู้ที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิชาการ สายอาชีวศึกษา สายการศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
ความจำ�เป็นของการแข่งขันและการกระจายอำ�นาจ
ในระบบการศึกษาไทย

126

129
126

รูปที่ 5.44 : ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนจากข้อมูล LFS พ.ศ. 2528-2557 เฉพาะผู้ที่ทางานเต็มเวลา
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลสารวจภาวะการทางานของประชากร (Labor Force Survey)
รูปที่ 5.44
าจ้างเฉลี
เดือนจากข้
มูล LFSอมูพ.ศ.
2528-2557
เฉพาะผู้ทเฉพาะผู
ี่ทางานเต็
รูปที: ค่่ 5.44
: ค่า่ยจ้ต่าองเฉลี
่ยต่อเดืออนจากข้
ล LFS
พ.ศ. 2528-2557
้ที่ทมำ�เวลา
งานเต็มเวลา
แหล่งข้อแหล่
มูล :งข้อมูลส:ารวจภาวะการท
างานของประชากร
(Labor
Force
Survey)
ข้อมูลสำ�รวจภาวะการทำ�งานของประชากร (Labor Force Survey)

รูปที่ 5.45
าจ้างที: ่แค่ท้าจ้จาริงที
งต่อ่แท้เดืจอรินจากข้
มูล LFSอมูพ.ศ.
2528-2557
เฉพาะผู้ทเฉพาะผู
ี่ทางานเต็
รูปที: ค่่ 5.45
งต่อเดืออนจากข้
ล LFS
พ.ศ. 2528-2557
้ที่ทมำ�เวลา
งานเต็มเวลา
แหล่งข้อแหล่
มูล :งข้อมูลส:ารวจภาวะการท
างานของประชากร
(Labor Force
ข้อมูลสำ�รวจภาวะการทำ
�งานของประชากร
(LaborSurvey)
Force Survey)
รูปที่ 5.45 : ค่าจ้างที่แท้จริงต่อเดือนจากข้อมูล LFS พ.ศ. 2528-2557 เฉพาะผู้ที่ทางานเต็มเวลา
ยนสำ�คัญจากผลการวิ
เคราะห์ท(Labor
ี่ผ่านมาคื
อ ผูSurvey)
้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับ
แหล่งข้อมูบทเรี
ล : ข้อบทเรี
มู
ล
ส
ารวจภาวะการท
างานของประชากร
Force
ยนสาคัญจากผลการวิเคราะห์ที่ผ่านมาคือ ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรีได้รับค่าจ้า งโดย

ค่าจ้างโดยเฉลี่ยสูงกว่าผู้ที่จบอาชีวศึกษาอย่างชัดเจน ในขณะที่ผู้ที่จบเพียงมัธยมศึกษาตอนปลาย
เฉลี่ยสูงได้กว่ราับผูค่้ทาี่จจ้บอาชี
วศึกษาอย่
ในขณะที
ธยมศึ
รับค่้นาไม่จ้าสงโดยเฉลี
างโดยเฉลี
่ยตํ่ากว่าางชัผูด้ทเจน
ี่จบอาชี
วศึกษา่ผู้ทอย่ี่จบเพี
างไรก็ยงมั
ตาม
ค่าจ้กาษาตอนปลายได้
งเฉลี่ยที่นำ�เสนอนั
ามารถ ่ยต่า
จากผลการวิ
ที่ผ่า่ยนมาคื
อ ผู้ที่จนไม่
บการศึ
กษาระดับาถามได้
ปริ ญญาตรี
ค่าจ้า งโดย
กว่าผู้ที่จบทเรี
บอาชียวนส
ศึกาคั
ษาญอย่
างไรก็ตามเคราะห์
ค่าจ้างเฉลี
ที่นาเสนอนั
สามารถตอบค
ว่า ค่ได้าจ้ราับงของแต่
ละ
เฉลี่ยสูงกว่าผู้ที่จบอาชีวศึกษาอย่างชัดเจน ในขณะที่ผู้ที่จบเพียงมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับค่าจ้างโดยเฉลี่ยต่า
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�เป็นของการแข่
ขันน
และการกระจายอำ
130
กลุ่มนันเพิ่มขึความจำ
นตามอายุ
แตกต่างงกั
หรือไม่ ซึ่งมั�กนาจ
เรียกรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างตามอายุว่า โครงร่าง
ในระบบการศึกษาไทย

ของค่าจ้าง (wage profile) ซึ่งต้องอาศัยหลักการวิเคราะห์แบบรุ่นปี (cohort analysis) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่
เกิดในปีตอบคำ
เดียวกั�นถามได้
(หรือวกลุ
วกันหากมี
จานวนตั
มากพอ)
จากข้
ลทุอกไม่ๆซึปี่งมัประเด็
นทีป่สแบบ
าคัญก็คือ
่า ่มค่ปีาจ้เดีายงของแต่
ละกลุ
่มนั้นเพิวอย่
่มขึา้นงไม่
ตามอายุ
แตกต่
างกัอนมูหรื
กเรียกรู
โครงร่างของค่
าง (wage profile)
สะท้อวนถึ
งรายได้
ของตัาวจ้แทนแรงงานเมื
่ออายุซึม่งากขึ
นเรื่ อยยหลัๆกซึการ
่งช่วยให้
การเปลีา่ยจ้นแปลงของค่
าจ้างตามอายุ
่า โครงร่
างของค่
าง (wage profile)
ต้องอาศั
วิเคราะห์
(cohort analysis)
โดยใช้
ตัวอย่ากังทีน่เกิดในปีเดียวกัน (หรือกลุ่มปีเดียวกัน
สามารถเปรี
ยบเทีแยบบรุ
บได้่นว่าปีแรงงานกลุ
่มใดมีความก้
าวหน้กลุา่มมากกว่
หากมี
�ำ นวนตั
วอย่กาลุงไม่
ลทุกๆ2506
ปี ประเด็
�ำ คัแญน่ก็ใคจได้
อื โครงร่
จ้างสามารถเรี
(wage ยน
ในที่นจีจะเลื
อกใช้
่มตัมวากพอ)
อย่างทีจากข้
่เกิดในอมูพ.ศ.
ทังนีนเพืที่อส่ ให้
ว่ากลุา่มงของค่
ตัวอย่าางนี
profile) สะท้อนถึงรายได้ของตัวแทนแรงงานเมือ่ อายุมากขึน้ เรือ่ ยๆ ซึง่ ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบ
จบปริญญาตรีใน พ.ศ. 2528 ซึ่งพวกเขาจะมีอายุประมาณ 22 ปี ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มที่มีอัตราการ
ได้ว่าแรงงานกลุ่มใดมีความก้าวหน้ามากกว่
ากัน
9สูงสุดคือ ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึนไป ซึ่งสู งกว่าผู้ที่
เติบโตหรือความก้
า
วหน้
า
ของค่
า
จ้
า
งที
่
แ
ท้
จ
ริ
ง
ในที่นี้จะเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างที่เกิดใน พ.ศ. 2506 ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจได้ว่ากลุ่มตัวอย่างนี้
จบอาชีวสามารถเรี
ศึกษาอย่ยานจบปริ
งชัดเจนญในขณะที
ู้ที่มีก2528
ารศึกซึษาน้
อยกว่า (กลุ
่ต่ากว่ามั22
ธยมปลายหรื
ไม่มีการศึ
ญาตรีใน ่ผพ.ศ.
ง่ พวกเขาจะมี
อายุ่มทีประมาณ
ปี ผลการวิเอคราะห์
พบว่กาษา) มี
กลุ่มบทีโตต่
่มีอัตาทีราการเติ
บโตหรือจะสั
ความก้
าวหน้ว่ากราฟในรู
ของค่าจ้าปงทีที่แ5.46
ท้จริง9ไม่สูคง่อสุยราบเรี
ดคือ ผูย้ทบมากนั
ี่จบการศึกกทัษาระดั
อัตราการเติ
่สุด นอกจากนี
งเกตได้
งนีเป็นบเพราะ
ปริญวญาตรี
ขนึ้ ไปลซึะกลุ
ง่ สูง่มกว่แต่าผูลท้ ะปี
จี่ บอาชี
กษาอย่
งชัด่อเจน
ในขณะทีาผลลั
ผ่ ทู้ มี่ พกี ธ์ารศึ
อยกว่าน(กลุ
ม่ ที่ อย
ขนาดของตั
อย่างในแต่
ที่มีไม่วมศึาก
ดังนัานเพื
ตรวจสอบว่
ที่ไกด้ษาน้
มีความแน่
อนมากน้
ตํ่ากว่ามัธยมปลายหรือไม่มีการศึกษา) มีอัตราการเติบโตตํ่าที่สุด นอกจากนี้ จะสังเกตได้ว่ากราฟ
เพียงใด จึงนาเสนอโครงร่างของค่าจ้าง (wage profile) สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่เกิดในปี 2506 และ 2507 ใน
ในรูปที่ 5.46 ไม่ค่อยราบเรียบมากนัก ทั้งนี้เป็นเพราะขนาดของตัวอย่างในแต่ละกลุ่มแต่ละปีที่มี
รูปที่ 5.47
ยวกัน เพียางแต่
ความราบเรี
ยบมากขึ
่องจากมีตัวาอย่
างที่มาก
ไม่มซึาก่งให้ดังผนัลเช่
น้ เพืนอ่ เดีตรวจสอบว่
ผลลัลพักธ์ษณะของกราฟมี
ทไี่ ด้มคี วามแน่นอนมากน้
อยเพี
ยงใด จึนเนื
งนำ�เสนอโครงร่
งของ
ขึนนั่นเอง
ค่าจ้าง (wage profile) สำ�หรับกลุ่มตัวอย่างที่เกิดในปี 2506 และ 2507 ในรูปที่ 5.47 ซึ่งให้ผล
เช่นเดียวกัน เพียงแต่ลกั ษณะของกราฟมีความราบเรียบมากขึน้ เนือ่ งจากมีตวั อย่างทีม่ ากขึน้ นัน่ เอง

รูปที่ 5.46รูป:ทีค่่ า5.46
จ้างที่แ:ท้ค่จาริจ้งาเฉลี
นจากข้
LFS พ.ศ.
เฉพาะผู้ที่ทเฉพาะผู
างานเต็้ทมี่ทเวลา
สาหรั
บกลุสำ่ม�ตัหรัวอย่
งที่ยแต่ท้อจเดื
ริงอเฉลี
่ยต่อเดือมูอลนจากข้
อมูล 2528-2557
LFS พ.ศ. 2528-2557
ำ�งานเต็
มเวลา
บ างที่
กลุ่มตัวอย่างที่เกิดใน พ.ศ. 2506
เกิดใน พ.ศ. 2506
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลสำ�รวจภาวะการทำ�งานของประชากร (Labor Force Survey)
แหล่งข้อ___________________
มูล : ข้อมูลสารวจภาวะการทางานของประชากร (Labor Force Survey)
9

9

จำ�เป็นต้องอาศัยข้อมูลค่าจ้างที่แท้จริง เนื่องจากต้องการเปรียบเทียบค่าจ้างในปีที่แตกต่างกัน

จาเป็นต้องอาศัยข้อมูลค่าจ้างที่แท้จริง เนื่องจากต้องการเปรียบเทียบค่าจ้างในปีที่แตกต่างกัน
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รูปที่ 5.47รูป:ทีค่่ า5.47
จ้างที่แ:ท้ค่จาริจ้งต่างที
อเดื่แอท้นจากข้
อมูอลนจากข้
LFS พ.ศ.
เฉพาะผู้ที่ทเฉพาะผู
างานเต็้ทมี่ทเวลา
สาหรั
บกลุสำ่ม�ตัหรั
วอย่บกลุ
างที่ม่เกิดใน
จริงต่อเดื
อมูล 2528-2557
LFS พ.ศ. 2528-2557
ำ�งานเต็
มเวลา
ปี 2506-2507ตัวอย่างที่เกิดในปี 2506-2507
: ข้อมูลสำ�รวจภาวะการทำ
�งานของประชากร
(LaborSurvey)
Force Survey)
แหล่งข้อแหล่
มูล : งข้ข้ออมูมูลลสารวจภาวะการท
างานของประชากร
(Labor Force

ระดับการศึกษาและการว่างงาน

ระดับการศึกษาและการว่
างงาน
เพื่อให้ได้ภาพที
่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงควรให้ความสนใจกับการว่างงานที่เกิดขึ้นกับแต่ละ
กลุเพื่ม่ อการศึ
ผลการวิ
คราะห์
สำ�รวจภาวะการทำ
�งานของประชากร
ให้ ไ ด้กภษาด้
าพทีวย่ ส มบู
ร ณ์ ม เากยิ
่ ง ขึ นข้อจึมูงลควรให้
ค วามสนใจกั
บ การว่ า งงานที่ เ กิ(Labor
ด ขึ นกั บForce
แต่ ล ะกลุ่ ม
10
Survey)
ระหว่าเคราะห์
งพ.ศ. ข2528
ง พ.ศ. 2557 พบว่
า อัตราว่างงาน(Labor
ของผู้ทForce
ี่มีการศึSurvey)
กษาระดัระหว่
บ าง
การศึกษาด้
วย ผลการวิ
้อมูล สถึารวจภาวะการท
างานของประชากร
มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษามีค่าใกล้เคียงกัน และมีค่าสูงกว่ากลุ่มที่มี
พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2557 พบว่า อัตราว่างงาน10ของผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา
การศึกษาตํ่าเล็กน้อย โดยกลุ่มที่มีการศึกษาสูงมีอัตราการว่างงานประมาณร้อยละ 2 ส่วนกลุ่ม
และอุดมศึ
ใกล้่าเคีมียองกั
น และมีาคงงานประมาณร้
่าสูงกว่ากลุ่มที่มอีกยละ
ารศึกษาต่
กน้อย โดยกลุ
่มีการศึ
กษาสูงมีอ้ ัตรา
ที่มกีกษามี
ารศึคก่าษาตํ
ัตราการว่
1 ดังาเล็
แสดงผลในรู
ปที่ม่ ที5.47
นอกจากนี
การว่างงานประมาณร้
อยละ
2 ส่วนกลุ
่มที่มีการศึกษาต่
ามีกอัารวิ
ตราการว่
างงานประมาณร้
อยละ 1analysis)
ดังแสดงผลใน
ผลการวิเคราะห์
อัตราการว่
างงานตามอายุ
โดยใช้
เคราะห์
แบบรุ่นปี (cohort
ก็ให้ขนอกจากนี
้อสรุปที่คล้าผลการวิ
ยคลึงกันเคราะห์
ซึ่งหากพิ
จารณาอย่
างผิวเผินอาจทำ
�ให้กดารวิ
่วนสรุ
ปได้วแ่าบบรุ
การศึ
รูปที่ 5.47
อัตราการว่
างงานตามอายุ
โดยใช้
เคราะห์
่นปีกษา
(cohort
ที่สก็ูงกว่
้นไม่ปทีดีเ่คพราะมี
า แต่
ที่จนริอาจท
งแล้วาให้
ข้อค้ดน่วนสรุ
พบส่ปวได้
นนีว่า้อาจบ่
analysis)
ให้ขา้นัอสรุ
ล้ายคลึโงอกาสตกงานมากกว่
กัน ซึ่งหากพิจารณาอย่
างผิอันวเผิ
การศึงบอกถึ
กษาที่งสูงกว่า
ความสามารถในการต่อรองเรื่องงานของผู้ที่มีการศึกษาที่สูงกว่า ซึ่งมีผลทำ�ให้พวกเขาใช้เวลา
นันไม่ดีเพราะมีโอกาสตกงานมากกว่า แต่อันที่จริงแล้วข้อค้นพบส่วนนีอาจบ่งบอกถึงความสามารถในการ
ในการหางาน (search) นานกว่า แต่สุดท้ายพวกเขาก็ได้งานที่มีรายได้ดีกว่าดังที่กล่าวมาแล้ว
ต่อรองเรื่องงานของผู้ที่มีการศึกษาที่สูงกว่า ซึ่งมีผลทาให้พวกเขาใช้เวลาในการหางาน (search) นานกว่า แต่
สุดท้ายพวกเขาก็
ได้งานที่มีรายได้ดีกว่าดังที่กล่าวมาแล้ว
__________________________________
10

อัตราการว่างงานคำ�นวณได้จากอัตราส่วนระหว่างจำ�นวนผู้ว่างงานต่อกำ�ลังแรงงาน (labor force) โดยที่ผู้ว่างงานจะต้องอยู่ใน
กำ�ลังแรงงาน ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีงานทำ�หรือกำ�ลังหางานทำ�หรือรอฤดูกาล แต่ไม่นับรวมผู้ที่กำ�ลังศึกษาอยู่
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รูปที่ 5.48 : อัตราการว่างงานจากข้อมูล LFS พ.ศ. 2528-2557
รูปที่ 5.48 : อัตราการว่างงานจากข้อมูล LFS พ.ศ. 2528-2557
แหล่งข้อแหล่
มูล ง: ข้ข้ออมูมูลลส: ารวจภาวะการท
างานของประชากร
(Labor (Labor
Force Survey)
ข้อมูลสำ�รวจภาวะการทำ
�งานของประชากร
Force Survey)

โดยสรุ
ป หลัปกหลั
ฐานที
่นาเสนอในหั
วข้อวนีข้อชีนีให้ช้ เใี้ ห็ห้นเห็ว่นาว่การศึ
กษาที
โดยสรุ
กฐานที
น่ �ำ เสนอในหั
า การศึ
กษาที่เพิเ่ ่พิมขึม่ นไม่
ขึน้ ไม่ใช่ใช่แแค่ค่ชช่วว่ ยเพิ
ยเพิ่มม่ ระดั
ระดับบค่าจ้าง
ขึ้น ผแตู่้เรียยังนมี
ช่วคยให้
ผู้เรีายวหน้
นมีคาในหน้
วามก้าาวหน้
าในหน้าที่กนด้
ารงานมากขึ
้นด้วย โดยเฉพาะ
เฉลี่ยให้ค่สาูงจ้ขึานงเฉลีแต่่ยยให้ังช่สวูงยให้
วามก้
ที่การงานมากขึ
วย โดยเฉพาะอย่
างยิ่งในกรณีของ
างยิง่ ในกรณี
ของการศึ
บปริญญาตรี
ห้ผลตอบแทนที
งู กว่วาการศึ
กษาระดั
การศึกอย่
ษาระดั
บปริญญาตรี
ที่ให้กผษาระดั
ลตอบแทนที
่สูงกว่ทาใี่ การศึ
กษาระดับส่ อาชี
ศึกษาอย่
างเห็บนอาชี
ได้ชวัดศึกทัษา
งในด้าน
อย่างเห็นได้ชดั ทัง้ ในด้านค่าจ้างเฉลีย่ และอัตราการเติบโตของค่าจ้างตลอดอายุงาน ในขณะเดียวกัน
ค่าจ้างเฉลี
ราการเติบมับธโตของค่
าจ้างตลอดอายุอาชี
งานวในขณะเดี
ยวกัดนมศึ
ผู้ทกี่มษามี
ีการศึอัตกราการว่
ษาระดับามังงาน
ธยมศึกษา
ผู้ที่ม่ยีกและอั
ารศึกตษาระดั
ยมศึกษาตอนปลาย
ศึกษา และอุ
ตอนปลาย
ที่ใกล้อาชี
เคียวงกัศึกนษา และอุดมศึกษามีอัตราการว่างงานที่ใกล้เคียงกัน

การศึกษาสร้างทุนมนุษย์หรือแค่คัดแยกคน

การศึกษาสร้าคำงทุ
นมนุต่ ษามมาก็
ย์หรือแค่
�ถามที
คอื คค่ัดาแยกคน
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ผู้เรียนว่ามีมาตรฐานเพียงใด แต่หากเชื่อในแบบจาลองการให้สัญญาณ (signaling model) ก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่
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เพียงใด แต่หากเชื่อในแบบจำ�ลองการให้สัญญาณ (signaling model) ก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้อง
สร้างแบบทดสอบที่มีความซับซ้อนมากพอที่จะทำ�ให้สามารถแยกแยะผลการทดสอบของผู้เรียน
ให้ได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่การศึกษาไทยทำ�มาโดยตลอด และนักเศรษฐศาสตร์เองพยายาม
จะตอบคำ�ถามนี้มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 40 ปีแล้ว ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ Riley (1979)
และ Groot and Oosterbeek (1994) ซึ่งพบหลักฐานที่สนับสนุนแบบจำ�ลองการสร้างทุน
มนุษย์ (human capital production model) ในขณะที่ Lang and Kroop (1986) และ
Bedard (2001) กลับพบหลักฐานที่สนับสนุนแบบจำ�ลองการให้สัญญาณ (signaling model)
โดยรวม อาจยั ง ไม่ มี ข้ อ สรุ ป ที่ ชั ด เจนว่ า แบบจำ � ลองแบบใดที่ อ ธิ บ ายบทบาทของการศึ ก ษา
ในระบบโรงเรียน (schooling) ต่อสมรรถนะในการทำ�งานได้
นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยใช้การทดสอบเป็นเครื่องมือในการคัดแยกคนเก่ง
มาโดยตลอด ไม่ ว่ า จะเป็ น การสอบ
เอนทรานซ์ เ พื่ อ คั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเข้ า
ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
การสอบตรงในปั จ จุ บั น ล้ ว นแล้ ว แต่
เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยสร้ า งสั ญ ญาณ
(signal) ที่บ่งชี้ถึงระดับความสามารถ
ของผู้สอบเป็นหลัก ซึ่งก็สอดคล้องกับ
แบบจำ�ลองการให้สัญญาณ (signaling
model) และเพื่ อ ให้ ก ารคั ด แยก
มีความชัดเจนมากเพียงพอ หน่วยงาน
ที่ออกข้อสอบจึงต้องออกข้อสอบให้ยากมากกว่าที่ควรจะเป็น และบางครั้งต้องออกข้อสอบ
ที่นอกเหนือจากบทเรียนมาตรฐาน เพราะกลัวว่าข้อสอบจะไม่สามารถทำ�หน้าที่คัดแยกคน
ได้ดีพอ แน่นอนว่า การคัดแยกที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้จ้างงานที่สามารถคัดเลือกลูกจ้างได้ง่าย
และสะดวกมากยิ่งขึ้น แต่ก็เกิดคำ�ถามว่า การคัดแยกคนแบบนี้เป็นหน้าที่ของภาครัฐหรือไม่
ซึ่งไม่ง่ายนักที่จะตอบ แต่หากให้เลือกระหว่างบทบาทในการคัดแยกคน กับบทบาทในการสร้าง
ทุนมนุษย์แล้ว คงจะดีกว่ามากหากเราให้ความสำ�คัญกับการสร้างทุนมนุษย์มากกว่า อันจะช่วยให้
ประเทศพัฒนาได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
ยิ่งไปกว่านั้น การคัดแยกคนโดยการสอบนี้ทำ�ให้ผู้บริโภค (ผู้เรียนและผู้ปกครอง) ต้องลงทุน
เพื่อแข่งขันให้บุตรหลานของตนมีคะแนนที่สูงกว่าคนอื่น โดยอาจไม่ได้สนใจว่าการลงทุนส่วนนี้
นำ�ไปสู่การพัฒนาทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใด ดังจะเห็นได้จากการลงทุนส่งบุตรหลานไปเรียน
พิเศษจำ�นวนมาก ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีหรือไม่ดีอยู่แล้วก็ตาม โดยมีจุดประสงค์
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เพียงแค่เพือ่ ให้ไม่พลาดในการทำ�ข้อสอบ เพราะคะแนนเพียงหนึง่ คะแนนอาจจะตัดสินอนาคตของ
ผู้เรียนได้อย่างไม่น่าเชื่อ
ในทางเศรษฐศาสตร์แล้ว การที่ทุกคนต้องไปเรียนพิเศษไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในโรงเรียน
ระดับใดของประเทศ เป็นการสิน้ เปลืองทรัพยากรอย่างใหญ่หลวง ไม่วา่ จะเป็นเวลาของผูส้ อนพิเศษ
(ที่เรียนจบวิศวกรรมศาสตร์หรือแพทยศาสตร์ เป็นต้น) ที่ควรจะนำ�ไปสร้างคุณประโยชน์ให้กับ
สังคมได้มากกว่านี้ และเวลาของผู้เรียนที่ควรจะใช้ไปในการสร้างทุนมนุษย์ที่จะเป็นประโยชน์
ในการทำ�งานในอนาคต แต่กลับต้องใช้เวลาที่มีอยู่ไปกับการจดจำ�วิธีการหาคำ�ตอบที่พิเศษซํ้าแล้ว
ซํ้าอีก เพื่อแค่ให้มั่นใจว่าจะไม่ผิดพลาดในการทำ�ข้อสอบ การสูญเสียเหล่านี้อาจมองได้ว่าเป็น
ประโยชน์สาบสูญ (deadweight loss) ของสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ให้ความสำ�คัญกับ
คะแนน 1 คะแนนในการตัดสินอนาคตของคนมากเกินไป จึงเกิดการสูญเสียนี้ขึ้น
อย่างไรก็ตาม ไม่ควรจะมองว่าการเรียนพิเศษคือโรคร้าย เพราะเป็นเพียงอาการของ
โรคการบ้ า สอบ (exam syndrome) การเรี ย นพิ เ ศษย่ อ มมี ป ระโยชน์ อ ย่ า งมากต่ อ ผู้ เรี ย น
ที่มีปัญหาไม่เข้าใจครูที่โรงเรียน การที่สามารถเลือกเรียนพิเศษได้อย่างเสรี ย่อมจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเลือกครูที่สามารถถ่ายทอดให้ตนเข้าใจได้ดี การมีทางเลือกด้านการศึกษาผ่านระบบ
ตลาดเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และควรได้รับการสนับสนุน โดยสรุป ปัญหาหรือโรคร้ายที่เป็นอยู่ใน
ตอนนี้ คือการที่ระบบการศึกษาของไทยให้ความสำ�คัญกับการสอบมากเกินไปจนละเลย
การให้ความสำ�คัญกับการสร้างทุนมนุษย์ อันเป็นเจตนารมณ์ที่สำ�คัญและเป็นจุดเริ่มต้น
ในการก่อตั้งระบบการศึกษาขึ้นมา
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บทที่ 6
การใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
“Nobody spends somebody else’s money as carefully as he spends his own.
Nobody uses somebody else’s resources as carefully as he uses his own. So if you
want efficiency and effectiveness, if you want knowledge to be properly utilized,
you have to do it through the means of private property.”
- Milton Friedman –

6.1 ประเทศไทยจัดสรรทรัพยากรให้แก่การศึกษามากน้อยแค่ ไหน?
รั ฐ บาลไทยให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ
การศึกษามาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จาก
งบประมาณและการใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล
งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาของรัฐ
ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (ตารางที่
6.1) แสดงให้เห็นว่า งบประมาณรายจ่าย
ภาครัฐทีจ่ ดั สรรให้แก่การศึกษาโดยตรงนัน้
อยู่ระหว่างร้อยละ 18 ถึงร้อยละ 25 ของงบประมาณภาครัฐทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพี ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า
งบประมาณภาครัฐที่จัดสรรให้แก่การศึกษาโดยตรงนั้น ยังอาจจะไม่สะท้อนถึงปริมาณทรัพยากร
ทั้งหมดที่ประเทศไทยใช้ไปกับการศึกษา เนื่องด้วยยังไม่ได้รวมเอางบประมาณภาครัฐอื่นที่ไม่ได้
จัดตั้งเป็นงบประมาณเพื่อการศึกษาโดยตรงแต่ได้ถูกนำ�มาใช้เพื่อการศึกษาผ่านโครงการต่างๆ
อาทิเช่น งบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และงบประมาณที่เป็นเงินกู้ของรัฐ เป็นต้น รวมถึง
งบที่ ม าจากภาคครั ว เรื อ นและภาคเอกชน ซึ่ ง ทำ � ให้ ท รั พ ยากรที่ แ ท้ จ ริ ง ที่ ป ระเทศไทยใช้ ไ ป
เพื่อการศึกษา สูงกว่างบส่วนกลางตามที่แสดงในตารางที่ 6.1 อยู่มากพอสมควร
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เหตุผลดังกล่าวเป็นที่มาของแนวคิดที่จะจัดทำ�บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาโดยรวมเอา
การใช้จ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้ปริมาณทรัพยากรที่แท้จริงที่ถูกใช้ไปในภาคการศึกษา
ซึ่งช่วยให้สามารถตอบคำ�ถามได้ว่า ประเทศไทยจัดสรรทรัพยากรให้แก่การศึกษามากน้อยแค่ไหน
งานวิจัยชุดหนึ่งที่ดำ�เนินการตามแนวทางนี้คือการศึกษาบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ
โดยชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ และคณะ (2556 และ 2559) ข้อมูลจากงานวิจัยชุดนี้แสดงให้เห็นว่า
การใช้จ่ายด้านการศึกษาของไทยเพิ่มขึ้นจากห้าแสนกว่าล้านบาทใน พ.ศ. 2551 เป็นแปดแสน
ล้านบาทใน พ.ศ. 2556 หรือคิดเป็นส่วนเพิม่ เกือบสามแสนล้านบาทในระยะเวลาเพียง 5 ปี  ดังแสดง
ในรูปที่ 6.1  ส่วนหนึ่งของอัตราการเพิ่มเป็นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จาก
การเพิ่ ม ขึ้ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ ทั้ ง นี้ น อกจากภาครั ฐ ส่ ว นกลางแล้ ว  
ภาคครัวเรือน เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังได้สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยดังกล่าวทำ�ให้ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประเทศโดยรวม สูงกว่า
รายจ่ายงบประมาณส่วนกลางที่ถูกกำ�หนดเพื่อการศึกษาโดยตรงเกือบเท่าตัว    
ตารางที่ 6.1 : งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
			 ประเทศ (GDP)
ปีงบประมาณ

งบประมาณ
รายจ่าย
ด้านการศึกษา

งบประมาณ
รายจ่าย
ทั้งหมด

2548
238,513.30 1,250,000.00
2549
295,622.80 1,360,000.00
2550
355,241.10 1,566,200.00
2551
364,634.20 1,660,000.00
2552
419,233.20 1,951,700.00
2553
379,124.80 1,700,000.00
2554
423,562.00 2,169,967.50
2555
445,527.50 2,380,000.00
2556
493,927.10 2,400,000.00
2557
518,519.10 2,525,000.00
2558
532,416.70 2,575,000.00
ที่มา : สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548-2558)

ผลิตภัณฑ์
ร้อยละ
มวลรวมภายใน
ของงบฯ
ประเทศ (GDP) ด้านการศึกษา
ต่องบฯ
ของประเทศ
7,195,000.00
7,786,200.00
8,399,000.00
9,418,600.00
8,831,800.00
9,726,200.00
10,867,600.00
11,794,200.00
11,898,710.00
12,424,000.00
13,201,000.00

19.1
21.7
22.7
22
21.5
22.3
19.5
18.7
20.6
20.5
20.7

ร้อยละ
ของงบฯ
ด้าน
การศึกษา
ต่อ GDP
3.3
3.8
4.2
3.9
4.7
3.9
3.9
3.8
4.2
4.2
4
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ค่ า ใช้ จ่ า ยดั ง กล่ า วนี้ ห ากคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศหรื อ
จีดีพีแล้วถือได้ว่าเป็นสัดส่วนที่สูงเช่นเดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 6.2 โดยรายจ่ายด้านการศึกษา
รวมมีสัดส่วนที่สูงถึงกว่าร้อยละ 6 ของจีดีพี ซึ่งการใช้จ่ายของภาครัฐเป็นสัดส่วนของรายจ่าย
ก้ อ นใหญ่ ที่ สุ ด คื อ ประมาณร้ อ ยละ 5 ของจี ดี พี ทั้ ง นี้ สั ด ส่ ว นงบประมาณภาครั ฐ ต่ อ จี ดี พี
ของไทยถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ดังแสดงในรูปที่ 6.3
ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ค่าใช้จ่ายภาครัฐด้านการศึกษาของไทยใน พ.ศ. 2556 มีสัดส่วนที่สูงกว่าประเทศ
เยอรมัน ญีป่ นุ่ และสิงคโปร์ ทัง้ นีม้ ขี อ้ สังเกตว่าค่าใช้จา่ ยของไทยทีม่ าจาก UIS Data ดังกล่าวตาํ่ กว่า
ข้อมูลจากโครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ ข้อมูล UIS ไม่ได้
รวมเอาค่าใช้จา่ ยด้านการศึกษาในภาคครัวเรือนและภาคเอกชนไว้ดว้ ย ดังนัน้ นัยสำ�คัญของข้อมูลนี้
จึงอาจไม่ได้หมายความว่าไทยมีสัดส่วนของการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาทั้งหมดมากกว่า
ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าไทย เช่น เยอรมัน หรือญี่ปุ่น แต่อาจหมายความว่าทรัพยากร
ของประเทศไทยที่ใช้ไปเพื่อการศึกษาส่วนใหญ่นั้นถูกใช้ผ่านช่องทางของภาครัฐ โดยมีสัดส่วน
กว่าร้อยละ 80 โดยประมาณ (ดูรูปที่ 6.1 และ 6.2 ประกอบ) ซึ่งการที่ไทยจัดสรรทรัพยากร
เพือ่ การศึกษาผ่านกลไกการบริหารและตัดสินใจของรัฐเป็นส่วนใหญ่นี้ อาจมีสว่ นเกีย่ วข้องกับปัญหา
คุณภาพการศึกษาไทยที่พบได้ในโรงเรียนที่บริหารจัดการโดยรัฐดังที่อภิปรายในบทที่ 5
นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของไทยที่อยู่ในระดับสูงไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับจีดีพี
หรือเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ชี้ให้เห็นว่า ปริมาณหรือขนาดทรัพยากรเพื่อการศึกษาของไทย
น่าจะอยู่ในระดับที่เพียงพอ หรือกล่าวได้ว่า ประเทศไทยไม่ได้ใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
น้อยเกินไปจนก่อให้เกิดปัญหาต่อการพัฒนาประเทศ ดังนัน้ หากต้องการแก้ปญ
ั หาด้านการศึกษา
ทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั ทัง้ ปัญหาคุณภาพการศึกษา ปัญหาความแตกต่างของคุณภาพการศึกษาระหว่าง
เมืองและชนบท รวมถึงความเหลือ่ มลาํ้ ทางด้านโอกาสของนักเรียนทีย่ ากจน เราควรให้ความสำ�คัญ
กับรูปแบบและวิธีการจัดสรรทรัพยากรมากกว่าการเพิ่มเงินงบประมาณเข้าไปในภาคการศึกษา
แต่เพียงอย่างเดียวอย่างที่เป็นมา  
ดังนั้น บทนี้จึงนำ�เสนอแนวทางการจัดสรรทรัพยากรรูปแบบอื่น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
กระจายอำ�นาจด้านการศึกษา โดยจะเน้นแนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโดยตรง
ต่อผู้เรียน (demand-side financing) ซึ่งให้อำ�นาจตัดสินใจแก่ผู้บริโภคหรือผู้รับบริการทาง
การศึกษา ในการเลือกใช้งบประมาณไปสมัครเรียนในสถานศึกษาที่ตนต้องการ
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รูปที่ 6.1
รายจ่
ายด้านการศึ
กษาของไทย
่ 6.1:: รายจ่
: รายจ่
านการศึ
กษาของไทย
รูรูปปทีที่ 6.1
ายด้าายด้
นการศึ
กษาของไทย
แหล่
งข้งอข้มูอลมู:ลชั:ยยุชัทยธยุทปัธญญสวั
สดิ์สุทสธิดิ์ ์สและคณะ
(2558)
แหล่
ปั
ญ
ญสวั
ุทธิ์ และคณะ
แหล่งข้อมูล : ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ และคณะ
(2558) (2558)

ร้อร้ยละ
อยละ
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รูปที่ 6.2 : รายจ่ายด้านการศึกษาของไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)
รูปที่ 6.2 : รายจ่ายด้านการศึกษาของไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)
รูปทีงข้่ 6.2
อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)
แหล่
อมูล :: รายจ่
ชัยยุทาธยด้
ปัญานการศึ
ญสวัสดิก์สษาของไทยต่
ุทธิ์ และคณะ (2558)
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รายจ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) พ.ศ.
2555
8

6.77

6.30

ร้อยละ

6

4.54

4.42

4

3.62

3.12

2
0

ฟินแลนด์

เวียดนาม

ไทย

เยอรมัน

ญี่ปุ่น

สิงคโปร์

ายด้ายด้
านการศึ
กษาของภาครั
ฐ ต่อผลิ
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555
รูรูปปทีที่ ่ 6.3
6.3: :รายจ่
รายจ่
านการศึ
กษาของภาครั
ฐ ตต่ภัอณผลิฑ์มตวลรวมภายในประเทศ
ภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
แหล่งงข้ข้ออมูมูล ล: Unesco
Institute
for Statistics
(UIS) (2016)
แหล่
: Unesco
Institute
for Statistics
(UIS) (2016)

6.2 ประเทศไทยจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาอย่างไร?

6.2 ประเทศไทยจั
ดสรรทรั
พยากรเพื
่อการศึฐในปั
กษาอย่
การใช้จ่ายด้
านการศึ
กษาภาครั
จจุาบงไร?
ันแบ่งออกได้เป็นสองรูปแบบคือ การใช้จ่ายผ่าน
จ่ายด้านการศึ
แบ่งออกได้
เป็นสองรู
แบบคืยอนการสอนและสนั
การใช้จ่ายผ่านสถานศึ
กษาน
สถานศึกการใช้
ษาของภาครั
ฐเองกษาภาครั
โดยรัฐฐได้ในปัจัดจตัจุบ้งันโรงเรี
ยนรัฐบาล
จัดปการเรี
บสนุ

ของภาครัฐเอง โดยรั
ฐได้จัดตัส่้งวโรงเรี
ยนรัฐ่สบาล
จัดนการเรี
ยนการสอนและสนั
นงบประมาณด้
ยตนเอง ส่วน่อ
งบประมาณด้
วยตนเอง
นแบบที
องเป็
การให้
งบประมาณสนับบสนุสนุ
นแก่โรงเรียวนเอกชนเพื
แบบที
่สองเป็นการให้งบประมาณสนั
บสนุนแก่
โรงเรีตารางที
ยนเอกชนเพื
ดการศึยกดที
ษาของรั
ฐบาลน
แบ่
งเบาภาระในการจั
ดการศึกษาของรั
ฐบาล
่ 6.2่อแบ่
และงเบาภาระในการจั
6.3 แสดงรายละเอี
่มาของเงิ
งบประมาณของโรงเรี
ยนรัฐในสังกัดยสำดที�นั่มาของเงิ
กงานเขตพื
้นที่ประถมศึกษาและมั
ธยมศึ
ตารางที่ 6.2 และ 6.3 แสดงรายละเอี
นงบประมาณของโรงเรี
ยนรัฐในสั
งกัดกสษา
านักและโรงเรี
งานเขตพื้นยทีน่
เอกชนที
ับเงินอุดธหนุ
ฐ  ข้อสังยเกตที
่น่าสนใจคื
ยนเอกชนมี
ัดส่ว่นนรายได้
ึ้นอยูย่กนับ
ประถมศึก่รษาและมั
ยมศึนกจากรั
ษา และโรงเรี
นเอกชนที
่รับเงินออุดโรงเรี
หนุนจากรั
ฐ ข้อสังสเกตที
่าสนใจคืทอี่ขโรงเรี
จำเอกชนมี
�นวนนัสกัดเรีส่วยนรายได้
นในอัตทราที
ส่ งู ่กกว่ับจาานวนนั
โรงเรียกนรัเรีฐยนในอั
กล่าวคื
อ รายได้
บประมาณที
นเอกชนได้
รบั จาก่
ี่ขึ้นอยู
ตราที
่สูงกว่างโรงเรี
ยนรัฐ กล่โ่ ารงเรี
วคือยรายได้
งบประมาณที
สำโรงเรี
�นักยงานคณะกรรมการส่
มการศึกษาเอกชนงเสริ(สช.)
นั้นกษาเอกชน
จะคิดคำ�(สช.)
นวณตามจำ
�นวนนั
กเรียนที่
นเอกชนได้รั บ จากส านังเสริ
กงานคณะกรรมการส่
มการศึ
นั้ น จะคิ
ดคานวณตาม
เข้จานวนนั
าเรียนในโรงเรี
ยน ซึ่งเมื่อรวมกับรายรับจากค่าธรรมเนียมที่โรงเรียนจัดเก็บจะมีสัดส่วนประมาณ
กเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียน ซึ่งเมื่อรวมกับรายรับจากค่าธรรมเนียมที่โรงเรียนจัดเก็บจะมีสัดส่วน
ร้อยละ 96 (ตารางที่ 6.3) ในขณะทีง่ บประมาณของโรงเรียนรัฐทีแ่ ปรผันตามจำ�นวนนักเรียน (งบอุดหนุน
ประมาณร้ อยละ 96 (ตารางที่ 6.3) ในขณะที่ งบประมาณของโรงเรี ย นรั ฐ ที่ แปรผั น ตามจ านวนนั กเรี ย น
ของ สพฐ.) คิดเป็นร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมด ความแตกต่างที่สำ�คัญระหว่างค่าใช้จ่าย
(งบอุดหนุนของ สพฐ.) คิดเป็นร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมด ความแตกต่างที่สาคัญระหว่างค่าใช้จ่าย
ของโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชนคือ ส่วนค่าจ้างบุคลากรซึ่งเป็นงบประมาณก้อนใหญ่ที่สุดของ
ของโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชนคือ ส่วนค่าจ้างบุคลากรซึ่งเป็นงบประมาณก้ อนใหญ่ที่สุดของสถานศึกษา
สถานศึ
กษา โดยโรงเรียนรัฐจะจ่ายงบส่วนนีจ้ ากส่วนกลางมายังครูโดยตรง ในขณะทีโ่ รงเรียนเอกชน
โดยโรงเรี
ยนรัฐจะจ่
้จากส่
วนกลางมายั
งครูโดยตรง
ในขณะที
าเอารายรั
่แปร
จะนำ�เอารายรั
บทีาแ่ ยงบส่
ปรผันวนนี
ตามจำ
�นวนนั
กเรียนมาจั
ดสรรแบ่
งจ่ายเป็่โรงเรี
นเงิยนนเอกชนจะน
ค่าจ้างบุคลากร
หากจำบ�ทีนวน
นเงินค่อาการจ่
จ้างบุาคยค่
ลากร
เรียนน้อยเกิ
บอาจน
นัผันกตามจ
เรียนน้านวนนั
อยเกิกนเรีไปยนมาจั
รายรัดบสรรแบ่
อาจไม่งจ่เาพียเป็
ยงพอต่
าจ้าหากจ
งครูแานวนนั
ละบุคกลากรได้
ดังนนัไป้น รายรั
แรงกดดั
พียงพอต่อการจ่ายค่าจ้างครูยแนเอกชน
ละบุคลากรได้
้น แรงกดดั
ด้านงบประมาณของโรงเรี
ยนเอกชน
เป็น
ด้ไม่าเนงบประมาณของโรงเรี
จึงเป็ดันงนัแรงผลั
กดันให้
โรงเรียนต้องพยายามรั
กษาคุณจึงภาพ
เพื่อดึงดูดให้นักเรียนมาเรียน ซึ่งจะช่วยให้สามารถและรักษาระดับงบประมาณให้สมดุลได้
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ตารางที่ 6.2 : รายรับรวมเฉลี่ยต่อหัวของโรงเรียนสังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
			 และสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2554
แหล่งที่มา
สพฐ.

เขตพื้นที่

อื่นๆ

รายการ
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
อปท. (อบจ./เทศบาล/อบต.)
เงินบริจาคผ่านสมาคมครูหรือ
ผู้ปกครอง
เงินบริจาคจากชุมชน (รวมวัด ธุรกิจ
เอกชน)
เงินบำ�รุงการศึกษาที่เก็บเพิ่มเติม
อื่นๆ
รวม

จำ�นวน
35,865
975
923
4,836
268
248
406
30

ร้อยละ
75.49%
2.05%
1.94%
10.18%
0.56%
0.52%
0.85%
0.06%

32
3,485
78

0.07%
7.33%
0.16%

189

0.40%

88
89
47,512

0.19%
0.19%
100.00%

ที่มา : ชัยยุทธ์ ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์ และคณะ (2556)

ตารางที่ 6.3 : ผลการประมาณการรายรับรวมของโรงเรียนเอกชนทีส่ มัครรับเงินอุดหนุนจากรัฐ
		 ประเภทโรงเรียนสามัญทั่วไปและโรงเรียนการกุศล ปีงบประมาณ 2554
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
จำ�นวน
ร้อยละ
รายรับงบประมาณที่ได้รับจาก สช.
38,258
31.83%
รายรับจากค่าธรรมเนียมที่โรงเรียนจัดเก็บ
รายรับจากงบประมาณที่โรงเรียนได้รับจากแหล่งอื่น
รวม
ที่มา : ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ และคณะ (2556)

77,106
4,836
120,200

64.15%
4.02%
100.00%
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หากพิจารณาตามระดับการศึกษา จะพบว่าประเทศไทยจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา
จารณาตามระดั
บการศึกษาปจะพบว่
ละระดับ
ในแต่ละระดัหากพิ
บแตกต่
างกัน ดังแสดงในรู
ที่ 6.4าประเทศไทยจั
ซึ่งชี้ให้เห็นดว่สรรทรั
า ระดัพบยากรเพื
การศึ่อกการศึ
ษาทีก่มษาในแต่
ีสัดส่วนการใช้
างกังนสุ ดดัคืงแสดงในรู
ที่ 6.4้ นซึพื่ง้ นชีฐาน
้ให้เห็นซึว่า่ ง รวมถึ
ระดับการศึ
ัดส่วนการใช้กทษา
รัพยากรสู
งสุดคือกการศึ
กษา
ทรัพแตกต่
ยากรสู
อการศึกปษาขั
งระดักษาที
บก่อ่มีสนประถมศึ
ประถมศึ
ษาและ
ขั้นพืก้นษา
ฐานมีซึส่งัดรวมถึ
งระดั่ทบี่รก่้ออยละ
นประถมศึ
ษาและมัธทยมศึ
ษา มีสัดงกล่
ส่วนอยู
ี่ร้อยละได้72.9
ทั้งนีง้
มัธยมศึ
ส่วนอยู
72.9กษาทั้งประถมศึ
นี้สัดส่วกนการใช้
รัพกยากรดั
าว ่ทอาจไม่
แสดงถึ
สัดส่วอ่นการใช้
ทรัพยากรดั
งกล่าวพอาจไม่
ได้แสดงถึงความเหลื
่อมล้าในการจั
ดสรรทรั
พยากรทางการศึ
กษาเสมอ
ความเหลื
มลํา้ ในการจั
ดสรรทรั
ยากรทางการศึ
กษาเสมอไป
แต่อาจเป็
นผลมาจากจำ
�นวนนั
กเรียน
ไปบแต่
อาจเป็
นผลมาจากจ
กเรียนในระดั
การศึกษานั
ๆ ซึ่งข้อมูบลการศึ
การสารวจจ
านวนนั
กเรีบ
ยนในระดั
ในระดั
การศึ
กษานั
น้ ๆ ซึง่ ข้านวนนั
อมูลการสำ
�รวจจำบ�นวนนั
กเรีย้นนในระดั
กษาแต่
ละระดั
ได้แสดงบ
ละระดั
ได้แสดงให้
เห็นว่าจานวนนั
นในระดั
กษามีอจานวนสู
รองลงมาคื
ให้เห็การศึ
นว่าจำก�ษาแต่
นวนนั
กเรียบนในระดั
บประถมศึ
กษามีกจเรีำ�ยนวนสู
งสุบดประถมศึ
รองลงมาคื
ระดับมังสุธดยมศึ
กษาและอ
บมัธตามลำ
ยมศึกษาและอุ
ษาตามล
าดับ อีกทั้งการใช้งบประมาณทางการศึ
กษาของแต่
ละระดับมีาคงกั
วามน
อุดมศึระดั
กษา
�ดับ อีกดมศึ
ทั้งกการใช้
งบประมาณทางการศึ
กษาของแต่ละระดั
บมีความแตกต่
แตกต่ างกั
เช่น ค่าบใช้ประถมศึ
จ่ายในระดั
บ ประถมศึ
น ค่น
่ไม่ใช่
ในรายละเอี
ยดนในรายละเอี
เช่น ค่าใช้จยา่ ดยในระดั
กษาได้
รวมถึกงษาได้
การอุรดวมถึ
หนุงนการอุ
ค่าใช้ดหนุ
จา่ ยอื
่าใช้ทีไ่จม่่ ายอื
ใช่ก่นจิ ทีกรรม
กรรมทางวิชาการโดยตรง
แต่�มเป็
ีความจ
ักเรียนสามารถมาโรงเรี
ยนได้เช่เช่
าอาหารกลางวันน
ทางวิกิชจาการโดยตรง
แต่มคี วามจำ
นเพืาเป็
อ่ ให้นนเพืกั ่อเรีให้ยนนสามารถมาโรงเรี
ยนได้
น นค่าค่อาหารกลางวั
่องแบบนั
ค่าเครืค่า่อเครื
งแบบนั
กเรีกเรียนยนเป็เป็นนต้นน
การใช้จ่ายในระดับการศึกษาแต่ละระดับ
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

9.10%

8.70%

18.40%

18.10%

69.50%

70.30%

2551

2552

3.70%

4.50%

4.80%

4.30%

16.60%

16.70%

17.10%

18.50%

72.50%

76.00%

74.50%

73.40%

72.90%

2554

2555

2556

2557

2558

5.60%

6.10%

15.80%

17.20%

75.50%

2553

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

อุดมศึกษา

การศึกษาไม่กาหนดระดับ

การสนับสนุนทางการศึกษา

การศึกษาอื่น

รูปที่ 6.4 : การใช้จ่ายในระดับการศึกษาแต่ละระดับ

รูปที่ หมายเหตุ
6.4 : การใช้
จ่ากยในระดั
บการศึบกษาแต่
: การศึ
ษาไม่กาหนดระดั
หมายถึลงะระดั
การศึกบษาหรือการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
หมายเหตุ
: การศึกษาไม่กำ�หนดระดับ หมายถึง การศึกษาหรือการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
แหล่งข้อมูล : สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551–2558)
แหล่งข้อมูล : สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551–2558)
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โดยรวมจะเห็ น ได้ ว่ า ประเทศไทยได้ ใช้
ทรัพยากรจำ�นวนมหาศาลไปกับการพัฒนา
การศึกษาของคนในชาติ แต่คำ�ถามที่สำ�คัญ
ก็ คื อ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จั ด ส ร ร ท รั พ ย า ก ร
ด้ า นการศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแล้ ว
หรื อ ยั ง คำ � ตอบที่ ไ ด้ ค งไม่ ทำ � ให้ ป ระหลาดใจ
แต่อย่างใด เนื่องจากประเทศไทยใช้ทรัพยากร
จำ � นวนมหาศาลเพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมา แต่ ผ ลการทดสอบความ
สามารถทางวิชาการก็ยังไม่ได้พัฒนาไปสู่ระดับที่ควรจะเป็น   และความแตกต่างของคุณภาพ
การศึ ก ษาระหว่ า งสถานศึ ก ษาในแต่ ล ะภู มิ ภ าคและองค์ ก รที่ จั ด การศึ ก ษาก็ ยั ง อยู่ ใ นระดั บ
ที่ สู ง สาเหตุ ที่ ทำ � ให้ ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น มี อ ยู่ ม ากมาย แต่ ป ระเด็ น
ที่ สำ � คั ญ มากประเด็ น หนึ่ ง ก็ คื อ ระบบแรงจู ง ใจที่ ไ ม่ เ หมาะสม ทำ � ให้ ท รั พ ยากรจำ � นวนมาก
ที่ลงทุนไปถูกใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
แรงจูงใจ (incentives) เป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญมากทีท่ �ำ ให้มนุษย์ตดั สินใจทำ�หรือไม่ท�ำ อะไร ครูเลือก
ที่จะสอนหนังสืออย่างตั้งใจหรือใช้เวลากับสื่อสังคม (social media) ก็ขึ้นอยู่กับว่าครูจะได้
อะไรจากการตั้งใจสอน เช่น ได้รับความสุขเพราะมีจิตวิญญาณความเป็นครู ได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนเพราะนักเรียนรู้มากขึ้น หรืออาจไม่ได้อะไรเลยเพราะผู้บริหารไม่สนใจ เป็นต้น ในขณะที่
การใช้เวลากับสื่อสังคม อาจทำ�ให้ครูมีความสุขมากขึ้น หรือได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคน
ในสื่อสังคมนั้นในด้านหน้าที่การงานมากขึ้น เป็นต้น ในขณะเดียวกัน ระบบแรงจูงใจอาจอยู่
ในรูปแบบการดูแลตรวจสอบ (monitoring) หรือการลงโทษ (punishment) ก็ได้ เช่น การดูแล
ตรวจสอบอย่ า งสมํ่ า เสมอของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาทำ � ให้ ค รู ไ ม่ ก ล้ า ใช้ เวลากั บ สื่ อ สั ง คมมาก
เกินไป หรือระบบการตรวจสอบของ สมศ. ทำ�ให้ครูใช้เวลากับการสอนน้อยลงเพราะงานเอกสาร
สำ�คัญกว่า เป็นต้น แน่นอนว่า ระบบแรงจูงใจที่ดีควรจะช่วยส่งเสริมให้ครูเลือกทำ�ในสิ่งที่เหมาะสม
นั่นคือ การตั้งใจสอน
บทเรียนที่สำ�คัญทางเศรษฐศาสตร์ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาก็คือ การแข่งขัน
(competition) หรือแรงกดดันจากการแข่งขัน (competitive pressure) เป็นเครื่องมือที่ดี
ที่ สุ ด ที่ ส ามารถช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ โ ภคหรื อ ลู ก ค้ า ได้ รั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ในต้ น ทุ น ที่ ตํ่า ที่ สุ ด
ที่เป็นไปได้ การผูกขาดไม่ว่าโดยหน่วยงานใด (ทั้งรัฐและเอกชน) มักจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภค ทั้งนี้เพราะว่าการแข่งขันที่เข้มข้นทำ�ให้ผู้ผลิตมีแรงจูงใจที่จะต้องผลิตสินค้าและบริการ
ให้ได้คุณภาพดีที่สุดภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ทั้งในด้านราคา
และคุณภาพ   
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คำ�ถามที่ตามมาก็คือ เราจะสามารถสร้างการแข่งขันในระบบการศึกษาได้อย่างไร? คำ�ตอบ
ทีไ่ ด้รบั ความนิยมในปัจจุบนั คือ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโดยตรงต่อผูเ้ รียน (demand-side
financing)

6.3 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโดยตรงต่อผูเ้ รียน (Demand-Side Financing)
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโดยตรงต่อผูเ้ รียน (demand-side financing) เป็นแนวคิด
ในการใช้งบประมาณอุดหนุนด้านการศึกษาของรัฐที่ให้อำ�นาจผู้ใช้บริการด้านการศึกษา (นักเรียน
หรื อ ผู้ ป กครอง) สามารถเลื อ กใช้ เ งิ น งบประมาณในสถานศึ ก ษาหรื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารการศึ ก ษา
ตามความสมัครใจ กล่าวคือ การใช้จ่ายงบประมาณด้านการศึกษาขึ้นอยู่กับอุปสงค์ (demand)
หรือความต้องการของผู้รับบริการด้านการศึกษาเป็นสำ�คัญ ซึ่งต่างจากการใช้งบประมาณผ่านทาง
อุ ป ทาน (supply-side financing) ที่ ก ารใช้ ง บประมาณถู ก กำ � หนดโดยการตั ด สิ น ใจของ
หน่ ว ยงานกลางที่ บ ริ ห ารจั ด การอุ ป ทาน ไม่ ว่ า จะเป็ น การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ จำ � นวนโรงเรี ย น
ครู ระบบค่าตอบแทนครู เป็นต้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายประเทศทั่วโลกได้ประยุกต์ใช้
หลักการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโดยตรงต่อผู้เรียนเพื่อตอบโจทย์สองเรื่องเป็นหลัก คือ
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ยากจน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ของโรงเรียนผ่านกลไกการแข่งขัน
6.3.1 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโดยตรงต่อผูเ้ รียนเพือ่ เพิม่ อัตราการเข้าโรงเรียน
จุดประสงค์หลักข้อหนึ่งของการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโดยตรงต่อผู้เรียน
คือ เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าโรงเรียน ด้วยการช่วยให้ครัวเรือนที่มีเด็กและเยาวชนอยู่ในวัยเรียน
ที่ยากจนได้ส่งบุตรหลานไปโรงเรียนมากขึ้น แนวคิดนี้มีที่มาจากการที่ครัวเรือนที่มีฐานะยากจน
มั ก ขาดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ใ นการส่ ง บุ ต รหลานเข้ า สู่ โ รงเรี ย น ทั้ ง ในด้ า นตั ว เงิ น และต้ น ทุ น
ค่าเสียโอกาสจากการทำ�งาน ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโดยตรงต่อผู้เรียนน่าจะ
มีประสิทธิภาพในการช่วยให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษามากกว่าการอุดหนุนการศึกษา
โดยการจัดตั้งโรงเรียนแต่เพียงอย่างเดียว ส่วนใหญ่การจัดสรรงบประมาณในรูปแบบนี้ได้รับ
ความนิยมในประเทศกำ�ลังพัฒนาที่มีปัญหาอัตราการเข้าเรียนตํ่า หรือปัญหาการออกกลางคันสูง
เช่น เม็กซิโก บราซิล และบังกลาเทศ เป็นต้น
โครงการ PROGRESA ของประเทศเม็กซิโกจัดทำ�ขึ้นใน ค.ศ. 1997 และได้พัฒนา
ต่ อ มาเป็ น โครงการ Oportunidades ใน ค.ศ. 2002 โครงการนี้ ไ ด้ พ ยายามแก้ ปั ญ หา
ความยากจนด้วยการให้เ งินอุดหนุนแก่ครอบครั วโดยแลกเปลี่ ย นกั บการที่ ครอบครั วต้ อ งส่ ง
บุ ต รหลานของตนไปโรงเรี ย น เข้ า ตรวจสุ ข ภาพ และเข้ า รั บ การสนั บ สนุ น ด้ า นโภชนาการ
เงิ น สนั บ สนุ น ในโครงการนี้ จ ะถู ก ส่ ง โดยตรงจากโครงการไปยั ง แม่ ข องเด็ ก ซึ่ ง มี ส่ ว นช่ ว ยลด
ปั ญ หาการคอร์ รั ป ชั น ครอบครั ว ที่ มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ เงิ น จะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ที่ กำ � หนดไว้
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อาทิเช่น มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม และอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาความยากจน อนึ่ง
โครงการนีไ้ ด้ออกแบบการวิจยั ควบคูไ่ ปกับการดำ�เนินโครงการ จึงทำ�ให้สามารถประเมินผลกระทบ
และความสำ�เร็จของโครงการในระยะยาวได้อย่างน่าเชื่อถือ
งานวิจัยโดย Behrman et al (2001) ได้ประเมินผลกระทบของการดำ�เนินโครงการ
PROGRESA ต่อผลลัพธ์หลายๆ ด้าน อาทิเช่น อายุแรกเข้าโรงเรียน อัตราการออกกลางคัน
อัตราการซํ้าชั้น และอัตราการย้ายโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า โครงการสามารถลดอัตราการออก
กลางคัน และทำ�ให้นักเรียนมีอัตราการศึกษาต่อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการศึกษาพบว่า การเข้าร่วมโครงการในช่วงอายุ 6 ถึง 14 ปี สามารถเพิ่มจำ�นวนปีการศึกษา
ของนักเรียนได้ 0.6 ปี และเพิ่มอัตราการเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ถึงร้อยละ 19
งานวิจยั ของ Attanasio, Meghir and Santiago (2012) พบว่า โครงการ PROGRESA
มีผลทำ�ให้อัตราการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การประยุกต์ใช้เทคนิค
การประมาณการเชิงโครงสร้าง1 (structural estimation) ช่วยให้สามารถประมาณการผลกระทบ
ของการดำ � เนิ น นโยบายที่ แ ตกต่ า ง (alternative programs) ซึ่ ง ยั ง ไม่ ไ ด้ ดำ � เนิ น การ
ผลการวิเคราะห์พบว่า หากโครงการฯ ยกเลิกเงินสนับสนุนเด็กในระดับประถมศึกษาแต่เพิ่ม
เงิ น สนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาจะช่ ว ยให้ อั ต ราการเข้ า เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
สู ง ขึ้ น อย่ า งชั ด เจน โดยที่ อั ต ราการเข้ า เรี ย นของเด็ ก ประถมศึ ก ษาไม่ ไ ด้ ล ดลงแต่ อ ย่ า งใด
และที่สำ�คัญคือ โครงการฯ ที่นำ�เสนอนี้ใช้งบประมาณเท่ากับโครงการ PROGRESA นอกจากนี้
ผลการวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ขาดแคลนช่วยเพิ่มอัตรา
เข้าเรียนเพียงเล็กน้อย ในทำ�นองเดียวกัน งานวิจัยของ Todd and Wolpin (2006) ซึ่งประยุกต์
ใช้ เ ทคนิ ค การประมาณการเชิ ง โครงสร้ า งเช่ น เดี ย วกั น พบว่ า การเพิ่ ม โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
ในพื้นที่ขาดแคลนช่วยเพิ่มอัตราเข้าเรียนเพียงเล็กน้อย จึงไม่ใช่การลงทุนที่คุ้มค่า และการให้เงิน
สนับสนุนแบบไม่มีเงื่อนไข (unconditional cash transfers) ไม่ใช่ทางออกที่มีประสิทธิภาพ
เช่นกัน นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ยังได้เสนอหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่า การให้เงินสนับสนุนตาม
แนวทางของโครงการ PROGRESA ไม่ได้ส่งผลทำ�ให้อัตราการมีบุตรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญดังที่
หลายฝ่ายอาจเป็นกังวล
___________________
1

เทคนิคการประมาณการเชิงโครงสร้าง (structural estimation) หมายถึงการประมาณการทางเศรษฐมิติที่ให้ความสำ�คัญ
กับการตัดสินใจของตัวอย่าง และประมาณค่าพารามิเตอร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจโดยตรง ทำ�ให้สามารถใช้แบบจำ�ลองที่ได้
ในการศึกษาผลกระทบของโครงการที่แตกต่าง (alternative programs) ซึ่งยังไม่ดำ�เนินการได้อย่างน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม
วิธีการนี้มีความยุ่งยากสูงจึงไม่ได้รับความนิยมมากนัก แต่เป็นวิธีที่มีประโยชน์ต่อการออกแบบนโยบายสาธารณะอย่างมาก
ผู้เขียนคาดหวังอยากเห็นนักวิจัยไทยประยุกต์ใช้เทคนิคแบบนี้ในอนาคต
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โครงการ Bolsa Escola เป็นโครงการให้เงินอุดหนุนแบบมีเงือ่ นไข (conditional cash
transfer) แก่แม่ของเด็กที่มีบุตรอายุระหว่าง 6-15 ปีที่ได้ส่งบุตรของตนเข้าโรงเรียน โครงการนี้
ได้ดำ�เนินการทั่วทั้งประเทศบราซิลในระหว่าง ค.ศ. 2001 ถึง 2003 และได้รวมเข้ากับโครงการ
Bolsa Familia ในเวลาต่อมา ลักษณะเด่นของโครงการในระยะเริ่มต้นคือ การกระจายอำ�นาจ
ออกจากส่ ว นกลางในระดั บ เทศบาล โดยให้ อำ � นาจท้ อ งถิ่ น ในการคั ด เลื อ กผู้ ที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ์
เข้าโครงการ ซึ่งกลไกส่วนนี้ทำ�ให้โครงการฯ มีความแตกต่างจากโครงการ PROGRESA ของ
ประเทศเม็กซิโกที่ใช้การบริหารจัดการมาจากส่วนกลางเป็นหลัก (Janvry et al., 2006)
Glewwe and Kassouf (2012) ได้ประเมินผลกระทบของการดำ�เนินโครงการ Bolsa
Escola ที่มีต่ออัตราการเข้าเรียนของนักเรียน อัตราการออกกลางคัน และอัตราการเข้าศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนในประเทศบราซิล ผลการวิเคราะห์พบว่า โครงการฯ มีส่วนช่วย
ให้อัตราการเข้าเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 และลดการออกกลางคันลงร้อยละ 0.5 ในระดับชั้นเรียน
ที่ 1-4 และเพิ่มอัตราการเข้าเรียนร้อยละ 6.5 และลดอัตราการออกกลางคันลงร้อยละ 0.4
ในระดับชั้นเรียนที่ 5-8 อีกทั้งยังพบว่าโครงการฯ ได้เพิ่มอัตราการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
ร้ อ ยละ 0.9 ในนั ก เรี ย นชั้ น ปี ที่ 1-4 และเพิ่ ม การเข้ า เรี ย นต่ อ ได้ ร้ อ ยละ 0.3 ในนั ก เรี ย น
ชั้นปี 5-8 แต่หากคำ�นวณค่าแรงที่น่าจะเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของการศึกษาของนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการฯ จะพบว่า ผลประโยชน์ในรูปของค่าจ้างที่นักเรียนคาดว่าจะได้รับในอนาคต
เมื่ อ เข้ า สู่ วั ย แรงงานไม่ คุ้ ม ค่ า ต้ น ทุ น การดำ � เนิ น โครงการ อย่ า งไรก็ ต าม การคำ � นวณส่ ว นนี้
ยั ง ไม่ ไ ด้ ร วมผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ ใ นรู ป แบบอื่ น อาทิ เช่ น การลดอาชญากรรม การลดต้ น ทุ น
ด้านสวัสดิการสังคม สุขภาพ ฯลฯ ซึ่งค่อนข้างยากในการประเมิน แต่เป็นผลประโยชน์ที่มี
อยู่จริงจากการศึกษา
โครงการที่น่าสนใจอีกโครงการหนึ่งคือ โครงการอาหารเพื่อการศึกษา (Food
for Education: FFE) ทีด่ �ำ เนินการโดยรัฐบาลบังกลาเทศในระหว่าง ค.ศ. 1993 ถึง 2002 ครอบคลุม
โรงเรียนประถมศึกษาร้อยละ 27 และมีนักเรียนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ประมาณร้อยละ 13 ของ
นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาทั้ ง หมด ต้ น ทุ น การดำ � เนิ น การต่ อ หั ว ของโครงการอยู่ ที่ ป ระมาณ
37 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจะทำ�เป็น 2 ขั้นตอนคือ คัดเลือก
พื้ น ที่ ที่ มี ค วามยากจนก่ อ น แล้ ว จึ ง คั ด เลื อ กครั ว เรื อ นที่ มี ค วามยากจนในพื้ น ที่ นั้ น (Ahmed
and Arends-Kuenning, 2003) กิจกรรมหลักของโครงการคือ การมอบเมล็ดธัญพืชเพื่อเป็น
อาหารแก่ ค รอบครั ว ที่ ย ากจนในชนบท หากครอบครั ว นั้ น ส่ ง บุ ต รหลานไปโรงเรี ย นเกิ น กว่ า
ร้อยละ 85 ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยอนุญาตให้ครัวเรือนสามารถนำ�เอาเมล็ดธัญพืชไปบริโภค
หรือขายได้ และสามารถนำ�เงินที่ได้จากการขายไปใช้จ่ายได้ตามความสมัครใจ
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งานวิจัยของ Meng and Ryan (2008) พบว่าอัตราการเข้าเรียนของนักเรียน
ในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ
15–26 อี ก ทั้ ง ผู้ ที่ เข้ า ร่ ว มโครงการจะอยู่ ใ นโรงเรี ย นนานกว่ า กลุ่ ม ที่ เข้ า โรงเรี ย นแต่ ไ ม่ ไ ด้
อยู่ ใ นโครงการประมาณร้ อ ยละ 0.7-1.05 อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ว่ า ในภาพรวมโครงการฯ
จะประสบความสำ�เร็จในการเพิ่มการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา ส่งเสริมการไปโรงเรียน และ
ลดอัตราการลาออกกลางคัน แต่ผลของโครงการต่อคุณภาพการศึกษายังคงไม่ชัดเจน Ahmed
and Ninno (2002) พบว่า คะแนนทดสอบทางวิชาการของโรงเรียนที่เข้าโครงการฯ นั้น
ตํ่ากว่าโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการที่โครงการฯ ได้ดึงเอา
เด็ ก เยาวชนที่ ต อนแรกไม่ อ ยู่ ใ นโรงเรี ย น (ซึ่ ง อาจจะเป็ น นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลการเรี ย นตํ่ า อยู่ แ ล้ ว )
กลั บ เข้ า มาเรี ย นมากขึ้ น ทำ � ให้ สั ด ส่ ว นนั ก เรี ย นที่ มี ผ ลการเรี ย นตํ่ า ในโรงเรี ย นที่ เข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ สูงกว่าโดยอัตโนมัติ และการที่มีนักเรียนสนใจเข้าเรียนมากขึ้นยังทำ�ให้โรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีขนาดของห้องเรียนหรือจำ�นวนนักเรียนต่อครูมากกว่าโรงเรียนที่ไม่ได้
เข้ า ร่ ว มโครงการฯ อี ก ด้ ว ย ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น โครงการนี้ ไ ม่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
เพราะไม่มีการส่งเสริมการแข่งขันระหว่างสถานศึกษา โครงการฯ ต้องการเพียงแค่เพิ่มอัตรา
การเข้ า เรี ย น แต่ ไ ม่ ไ ด้ ใช้ ก ารจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น โดยตรงต่ อ ผู้ เรี ย นเพื่ อ ให้ เ กิ ด
การแข่งขัน ทำ�ให้โรงเรียนไม่มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน หากมองในมุม
ของประเทศไทย ปั ญ หาเด็ ก ออกนอกระบบในวั ย เรี ย นนั้ น ไม่ ใช่ ปั ญ หาใหญ่ ใ นปั จ จุ บั น
แต่กลับเป็นปัญหาเรื่องคุณภาพของการศึกษา ดังจะเห็นได้จากสถิติที่นำ�เสนอในบทที่ 3
ดั ง นั้ น รู ป แบบการจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น โดยตรงต่ อ ผู้ เรี ย นที่ เ หมาะสมสำ � หรั บ
ประเทศไทยควรเป็นรูปแบบทีน่ �ำ ไปสูก่ ารแข่งขัน (competition) หรือแรงกดดันจากการแข่งขัน
(competitive pressure) ระหว่างสถานศึกษา เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนได้ในที่สุด
6.3.2 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโดยตรงต่อผู้เรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
หลักการสำ�คัญของการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโดยตรงต่อผู้เรียนเพื่อปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา คือ การให้นักเรียนและผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงมีสิทธิ์
เลือกโรงเรียนได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่ดำ�เนินการโดยรัฐหรือเอกชน ผลที่ตามมา
ก็คือ ผู้ผลิตซึ่งในที่นี้หมายถึงโรงเรียนหรือผู้ให้บริการการศึกษาจะต้องดำ�เนินกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพ เพื่อดึงดูดนักเรียนและงบประมาณมาสู่โรงเรียนของตน พร้อมทั้งบริหาร
จัดการทรัพยากรให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด   กลไกดังกล่าวเป็นสิง่ ทีพ่ บได้ทวั่ ไปในการจัดสรรทรัพยากร
ผ่านระบบตลาดทีม่ ีการแข่งขันอย่างเสรี (competitive markets) ซึง่ ผูบ้ ริโภคจะจัดสรรทรัพยากร
ของตนไปยังผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าซึ่งมีคุณภาพและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับทั้งระบบ
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เครื่องมือสำ�คัญชิ้นหนึ่งสำ�หรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโดยตรงต่อผู้เรียน
เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาคือ คูปองการศึกษา (education voucher) ซึง่ นำ�เสนอโดย Friedman
(1962) โดยรัฐออกคูปองให้นักเรียนถือสิทธิ์ และจะชำ�ระค่าใช้จ่ายตามมูลค่าที่กำ�หนดในคูปอง
ให้แก่สถานศึกษาที่นักเรียนไปใช้สิทธิ์สมัครเข้าเรียน   การเลือกสถานศึกษาของนักเรียนนั้น
จะต้องเป็นไปอย่างเสรี กล่าวคือ นักเรียนสามารถเลือกเข้าเรียนได้ทั้งโรงเรียนรัฐและโรงเรียน
เอกชนที่มีมาตรฐานขั้นตํ่าตามที่รัฐกำ�หนด ในเขตพื้นที่ใดก็ได้ อันเป็นสิทธิ์ที่เทียบเท่ากับการ
ถือเงินสดไปสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนนั้น การนำ�ระบบคูปองมาใช้นี้จะทำ�ให้โรงเรียนต้องปรับปรุง
และพัฒนาการดำ�เนินงานของตนเองทั้งในด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการเรียนการสอน
อยู่ตลอดเวลา นั่นคือ คูปองการศึกษามีบทบาทในการสร้างการแข่งขัน (competition) หรือแรง
กดดันจากการแข่งขัน (competitive pressure) ระหว่างสถานศึกษา ซึ่งจะทำ�ให้สถานศึกษา
ต้องพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ ทั้งในด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน และด้านการเรียนการสอน
เพื่อความอยู่รอดของตนเอง  
ระบบคูปองการศึกษา (education voucher) มีการนำ�ไปใช้ในหลายประเทศทั่วโลก
เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สวีเดน โคลัมเบีย และชิลี เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

คูปองการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
โครงการคูปองการศึกษาที่มอี ายุด�ำ เนินงานยาวนานที่สดุ และยังคงดำ�เนินการอยู่ในปัจจุบัน
คือ โครงการ Town Tuitioning ในรัฐเวอร์มอนท์ (Vermont) และรัฐเมน (Maine) โครงการนี้
เริ่มต้นใน ค.ศ. 1869 และ 1873 ตามลำ�ดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาจากการที่บางเมือง
ในรัฐเหล่านี้ไม่มีโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้นรัฐบาลท้องถิ่นจึงออก
คู ป องให้ นั ก เรี ย นถื อ สิ ท ธิ์ เข้ า เรี ย นโรงเรี ย นในเมื อ งอื่ น ได้ โดยรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น จะเป็ น ผู้ ชำ � ระ
ค่าเล่าเรียนให้กบั โรงเรียนทีน่ กั เรียนเข้าเรียน (EdChoice, 2016a-2016b) อย่างไรก็ตาม โครงการนี้
ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มการแข่งขันระหว่างสถานศึกษาโดยตรง
โครงการ Milwaukee’s Parental Choice Program เริ่มดำ�เนินการใน ค.ศ. 1990 ในเมือง
มิลวอกี (Milwaukee) รัฐวิสคอนซิน (Wisconsin) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมอบคูปองการศึกษา
ให้กบั ครัวเรือนทีม่ รี ายได้ไม่เกิน 1.75 เท่าของเส้นความยากจน (poverty line) และคูปองนีส้ ามารถ
ใช้ได้กบั ทัง้ โรงเรียนของรัฐและเอกชนอย่างเสรี (Chakrabati, 2009) การประเมินผลของโครงการนี้
โดยเปรียบเทียบตัวอย่าง 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการและไม่ได้เข้าร่วมโครงการโดย Greene
et al. (1999) พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการคูปองการศึกษามีคะแนนทดสอบสูงขึ้น เช่น
คะแนนทดสอบด้านคณิตศาสตร์ซึ่งค่อนข้างคงที่ใน 2 ปีแรกที่เข้าร่วมโครงการ แต่เมื่อระยะเวลา
เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 3 ปี คะแนนสอบได้เพิ่มขึ้นสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
ถึงร้อยละ 5 และหลังจากเข้าร่วมโครงการครบ 4 ปี ส่วนต่างคะแนนได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 10.7
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การใช้ระบบคูปองการศึกษาทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกัน
ซึ่งผลการเปลี่ยนแปลงระดับโรงเรียนนี้ ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบอิทธิพลของระบบคูปอง
การศึกษาที่แตกต่างกัน ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือการเปรียบเทียบระบบคูปองในโครงการ
Milwaukee’s Parental Choice Program  กับโครงการ Florida ผลการศึกษาโดย Chakrabarti
(2009) แสดงให้เห็นว่า การนำ�ระบบคูปองมาบังคับใช้กับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางวิชาการ
ตํ่ า กว่ า เกณฑ์ ที่ กำ � หนดภายใต้ โ ครงการ Florida มี ส่ ว นทำ � ให้ ค ะแนนทดสอบทางวิ ช าการ
ของโรงเรียนนั้นสูงขึ้น และมีสัดส่วนการเพิ่มที่สูงกว่าการเพิ่มของคะแนนในระบบคูปองของ
โครงการ Milwaukee
ประโยชน์ของการใช้ระบบคูปองการศึกษานอกจากเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการแล้ว ยังช่วย
ทำ�ให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำ�ให้ค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาลดลง ดังผลการศึกษาของ Aud and Michos (2006) ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การใช้คูปอง
การศึกษาได้ช่วยประหยัดงบประมาณของท้องถิ่น นอกจากนี้ การที่โรงเรียนต้องบริหารจัดการ
งบประมาณให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้เพดานงบประมาณที่ ขึ้นอยู่กับจำ � นวนนัก เรียน
ทำ�ให้ส่วนกลางสามารถปล่อยให้การปรับลดงบประมาณที่ไม่จำ�เป็นเป็นการตัดสินใจของโรงเรียน
เอง และสามารถจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คูปองการศึกษาในประเทศสวีเดน
ประเทศสวีเดนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่นำ�ระบบคูปองการศึกษาไปใช้ใน ค.ศ. 1992 โดยมี
จุดประสงค์เพื่อกระจายอำ�นาจออกจากส่วนกลางและให้ประชาชนมีทางเลือกในการศึกษา
มากขึ้น (Bunar, 2010) การนำ�คูปองการศึกษามาใช้ของสวีเดนนั้นต้องมีการปฏิรูปในสามส่วน
ด้ ว ยกั น ส่ ว นแรกคื อ การกระจายอำ � นาจด้ า นระบบการเงิ น และการจั ด การจากส่ ว นกลางสู่
ภู มิ ภ าค ส่ ว นที่ ส องคื อ การอนุ ญ าตให้ นั ก เรี ย นสามารถเข้ า เรี ย นหรื อ ย้ า ยโรงเรี ย นระหว่ า ง
โรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชนได้ โดยมูลค่าของคูปองเท่ากับงบประมาณรายจ่ายเฉลี่ยต่อหัว
ของนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ส่วนทีส่ ามรัฐบาลกลางได้เพิม่ บทบาทในการเป็นหน่วยงานประเมิน
คุณภาพของโรงเรียนและถ่ายโอนอำ�นาจในการดูแลตรวจสอบโรงเรียนให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Klitgaard, 2008)
การปฏิรูปการศึกษาของสวีเดนมุ่งเน้นที่จะใช้ระบบตลาดเป็นเครื่องมือในการผลักดัน
ให้เกิดการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมากขึ้นโดยการใช้ระบบคูปองการศึกษาที่ให้สิทธิ์
นักเรียนสามารถใช้คูปองสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐและเอกชนได้อย่างอิสระ การปฏิรูปนี้
ทำ�ให้มีโรงเรียนเอกชนเปิดใหม่ที่บริหารตนเองอย่างอิสระแต่รับงบประมาณจากรัฐตามจำ�นวน
นักเรียนที่มาสมัครเรียน Bohlmark and Lindahl (2015) พบว่าการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนจำ�นวน
โรงเรียนเอกชนเปิดใหม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษาโดยรวม
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โดยอาศัยข้อมูลจากโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับ
นานาชาติ (Trends in International Mathematics and Science Study หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า
TIMSS)   ใน ค.ศ. 1995, 2003 และ 2007   โดยการวิเคราะห์นี้ได้คำ�นึงถึงความแตกต่างของ
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะทางครอบครัว และเทศบาลที่อาศัยอยู่เรียบร้อยแล้ว ณ จุดนี้
อาจเกิดคำ�ถามว่า ผลลัพธ์ของโครงการที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันระหว่างนักเรียนที่มีลักษณะ
ทางเศรษฐกิจสังคมแตกต่างกันหรือไม่ Edmark et. al. (2014) ได้ศึกษาในประเด็นนี้และพบว่า
โครงการไม่มีผลทำ�ให้นักเรียนจากกลุ่มที่มีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมด้อยกว่าได้รับผลประโยชน์
จากโครงการนี้น้อยกว่ากลุ่มที่มีฐานะดีแต่อย่างใด

คูปองการศึกษาในประเทศโคลัมเบีย
ประเทศโคลัมเบียได้ดำ�เนินนโยบายคูปองการศึกษาภายใต้ชื่อโครงการ PACES ในระหว่าง
ค.ศ. 1992 ถึง 1997 มีนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 144,000 คน โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
กระจายอำ � นาจด้ า นการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ออกไปสู่ ภ าคเอกชน โครงการได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์
ผ่านสื่อต่างๆ และได้รับความนิยมอย่างมาก โครงการ PACES ได้พยายามเข้าถึงครอบครัวที่มี
รายได้น้อย (King, Orazem, and Wohlgemuth (1998)) ครอบครัวที่มีสิทธิ์ได้รับคูปอง
จะต้ อ งแสดงใบเสร็ จ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ป็ น เครื่ อ งยื น ยั น ว่ า เขาอยู่ ใ นกลุ่ ม คนที่ มี ร ายได้ น้ อ ยที่ สุ ด
โครงการนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากและมีผู้สมัครเกินกว่าจำ�นวนที่รับได้
นั ก เรี ย นที่ จั บ ฉลากได้ รั บ สิ ท ธิ์ เข้ า โครงการนี้ จ ะมี สิ ท ธิ์ เข้ า เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชน โดยเริ่ ม ใช้
สิทธิ์ได้ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปตลอดจนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (Bettinger, 2011)
ผลการประเมินการดำ�เนินโครงการหลังจากเริ่มดำ�เนินโครงการเป็นระยะเวลา 3 ปี โดย
Angrist et. Al. (2002) พบว่าคูปองการศึกษาในโครงการ PACES ช่วยให้นักเรียนที่จับสลาก
ได้มีจำ�นวนปีการศึกษามากกว่า มีการซํ้าชั้นน้อยกว่า มีคะแนนสอบสูงกว่า และมีความน่าจะเป็น
ที่จะมีงานทำ�สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับคูปอง ยิ่งไปกว่านั้น ผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้คงอยู่ในระยะยาว
โดย Angrist et. Al. (2006) ได้ประเมินผลการดำ�เนินงานหลังจากดำ�เนินโครงการเป็นระยะเวลา
7 ปี   และพบว่ากลุ่มที่ได้รับคูปองมีอัตราการจบมัธยมศึกษาตอนปลายสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ
นอกจากนี้ยังพบว่า โครงการมีส่วนเพิ่มคะแนนทดสอบทางการศึกษา ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก
การมี แรงจู ง ใจในการเรียนที่มากขึ้นของนัก เรี ย นรวมถึ ง การมี ท างเลื อ กในการเลื อ กโรงเรี ย น
ที่เพิ่มขึ้นด้วย

คูปองการศึกษาในประเทศชิลี
ประเทศชิลีเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ดำ�เนินนโยบายคูปองการศึกษา โดยรัฐบาลของประเทศ
ชิลีได้รับคำ�แนะนำ�จาก ศาสตราจารย์ Milton Friedman ให้ปฏิรูปการศึกษาโดยกระจาย
อำ�นาจออกจากส่วนกลางและปฏิรูปการศึกษาให้เป็นเอกชนมากขึ้น การดำ�เนินงานของประเทศ
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ชิลีคล้ายคลึงกับประเทศโคลัมเบีย นั่นคือ ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับคูปองสามารถนำ�คูปองไปใช้เข้าเรียน
ที่โรงเรียนเอกชนได้ด้วย ซึ่งการจัดสรรงบประมาณโดยใช้คูปองนี้ทำ�ให้โรงเรียนรัฐและเอกชน
มี ก ารจั ด สรรงบประมาณที่ เ ท่ า เที ย มกั น เนื่ อ งจากเป็ น ไปตามจำ � นวนนั ก เรี ย นที่ ส มั ค รเรี ย น
(Bettinger, 2011) โครงการคูปองการศึกษาของชิลีได้เริ่มต้นใน ค.ศ. 1981 และเติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยใน ค.ศ. 1990 มีนักเรียนอยู่ในระบบคูปองกว่าร้อยละ 93 ของนักเรียนทั้งหมด
ซึ่งนักเรียนส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 7 อยู่ในโรงเรียนเอกชนที่ไม่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้
จำ�นวนโรงเรียนเอกชน ได้เพิ่มขึ้นจาก 2,425 โรงเรียน ใน ค.ศ. 1990 เป็น 5,545 โรงเรียน ใน ค.ศ.
2009 ผลของโครงการยังทำ�ให้อัตราการเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐระหว่าง ค.ศ. 1990–2009 ลดลง
ร้อยละ 17 และมีโรงเรียนรัฐที่ปิดตัวลงโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาจำ�นวนไม่น้อย (Portales
and Heilig, 2014)
งานวิจัยของ Correa et al. (2014) พบว่า การใช้คูปองการศึกษาช่วยให้นักเรียนมีทักษะ
ด้านวิชาการเพิ่มขึ้น   โดยผลการศึกษาที่ใช้วิธีความแตกต่างของส่วนต่าง (difference-indifference) ชี้ให้เห็นว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการเพิ่มของคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และ
ภาษาอย่างมีนัยสำ�คัญ ยกตัวอย่างเช่น ในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 0.4 เท่าของความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) ซึ่ ง เที ย บเท่ า กั บ การขยั บ จากเปอร์ เซ็ น ไทล์ ที่ 50 ไปสู่
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 65 เป็นต้น
นอกจากนี้ การศึกษาโดย Chumacero et.
al. (2011) แสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองนักเรียน
จะพิ จ ารณาทั้ ง คุ ณ ภาพโรงเรี ย นและระยะห่ า ง
จากบ้ า นไปโรงเรี ย นเพื่ อ ตั ด สิ น ใจเลื อ กโรงเรี ย น
ที่ ต้ อ งการ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
Portales and Heilig (2014) ที่แสดงให้เห็นว่า
นั ก เรี ย นจากครอบครั ว ที่ มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ
และสั ง คมในระดั บ ค่ อ นข้ า งดี แ ต่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ย ากจนจะย้ า ยโรงเรี ย น โดยอาจย้ า ย
จากโรงเรี ย นรั ฐ ในเขตตนเองไปโรงเรี ย นรั ฐ ในอี ก เขตหนึ่ ง หรื อ อาจย้ า ยจากโรงเรี ย นรั ฐ
ไปโรงเรี ย นเอกชนในเขตพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น หรื อ ในเขตพื้ น ที่ ต่ า งกั น ในขณะที่ นั ก เรี ย นจากกลุ่ ม
ผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ยากจนมีแนวโน้มที่จะยังคงเรียนอยู่ที่โรงเรียนรัฐใกล้บ้าน
เช่ น เดิ ม งานวิ จั ย ทั้ ง สองนี้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การออกแบบระบบคู ป องการศึ ก ษาเพื่ อ นำ � ไปใช้
ในทางปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเข้ า ถึ ง ผู้ ที่ ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ อย่ า งแท้ จ ริ ง นั้ น
ควรต้องทำ�อย่างละเอียดรอบคอบและเข้าใจปัญหาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง
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บทที่ 7

การกระจายอำ�นาจด้านการศึกษา
“Competition means decentralized planning by many separate persons.”
- Friedrich August von Hayek การกระจายอำ�นาจ (decentralization)
ด้านการศึกษาเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ
จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไทยมาตลอด
หลายสิ บ ปี ที่ ผ่ า นมา มี ทั้ ง ผู้ ที่ เ ห็ น ด้ ว ยและ
ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ที่ น่ า แปลกใจเลย
เพราะการกระจายอำ � นาจมี ทั้ ง ข้ อ ดี แ ละ
ข้อเสีย ดังนั้น บทนี้จึงเริ่มจากการทบทวน
หลักการของการรวมอำ�นาจและการกระจาย
อำ�นาจ ซึ่งน่าจะช่วยให้เข้าใจได้ว่า การกระจายอำ�นาจเหมาะสมกับบริบทใดภายใต้เงื่อนไข
แบบไหน หลังจากนัน้ จึงจะนำ�เสนอโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานด้านการศึกษาของประเทศไทย
ส่วนหัวข้อสุดท้ายนำ�เสนอหลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำ�นาจ
ด้านการศึกษา

7.1 หลักการของการรวมอำ�นาจและการกระจายอำ�นาจ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ทุ ก คนต้ อ งตระหนั ก ไว้ เ สมอคื อ องค์ ก รที่ ป ระสบความสำ � เร็ จ ในโลกนี้
มีทั้งที่มีรูปแบบการบริหารแบบการรวมอำ�นาจ (centralization) และกระจายอำ�นาจ (decentralization) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า โครงสร้างองค์กรทั้งสองแบบนั้นมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน
และเหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงควรทำ�ความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่า โครงสร้างองค์กร
ทั้งสองแบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร และควรเลือกใช้โครงสร้างแบบไหนภายใต้บริบทแบบใด
หลักการที่ใช้ในการกำ�หนดรูปแบบการบริหารให้ความสำ�คัญกับกระบวนการตัดสินใจ
(decision making) เป็นสำ�คัญ โดยมีคำ�ถามหลักว่า ใครควรเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องอะไร?
ผู้ นำ � ควรตั ด สิ น ใจทุ ก เรื่ อ งหรื อ ควรจะแบ่ ง อำ � นาจในการตั ด สิ น ใจให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาด้ ว ย?
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โดยมักจะเรียกรูปแบบการบริหารที่ให้อำ�นาจผู้นำ�เป็นผู้ตัดสินใจทุกเรื่องว่า การรวมอำ�นาจ
(centralization) ส่วนการบริหารที่แบ่งอำ�นาจตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับล่างเรียกว่า
การกระจายอำ � นาจ (decentralization) ในทางปฏิ บั ติ เรามั ก จะเผชิ ญ กั บ คำ � ถามที่ ว่ า
องค์กรของเราควรจะรวมอำ�นาจหรือกระจายอำ�นาจดี? ซึ่งเป็นคำ�ถามที่การศึกษาไทยกำ�ลัง
เผชิญอยู่เช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงขอเริ่มอภิปรายจากหลักการและแนวคิดจากทฤษฎีการบริหาร1
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารแบบรวมอำ�นาจ (centralization) และกระจายอำ�นาจ (decentralization)
แล้วจึงจะนำ�เสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ที่พยายามเชื่อมโยงรูปแบบการบริหารและผลการปฏิบัติ
งานขององค์กร (organizational performance) ในหัวข้อถัดไป
การกระจายอำ�นาจเป็นรูปแบบการบริหารทีพ่ ยายามจะลอกแบบความสำ�เร็จของระบบตลาด
(market system) ที่สามารถรวบรวมและประมวลผลข้อมูล (information) ที่กระจัดกระจายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงและประสาน (coordination) ทุกส่วนของระบบเศรษฐกิจ
ให้ทำ�งานสอดคล้องกัน รวมถึงสามารถสร้างแรงจูงใจ (incentives) ให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น ต้นทุนและความซับซ้อนของข้อมูล (information)
ความสำ�คัญและความยุง่ ยากของการประสานงาน (coordination) และระบบการจ่ายค่าตอบแทน
และประเมินผลซึ่งมีผลต่อแรงจูงใจ (incentives) ในการทำ�งาน จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อการกำ�หนด
รูปแบบการบริหารที่เหมาะสม
โดยทั่วไป การตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งจำ�เป็นต้องใช้ข้อมูลประกอบทุกครั้ง ดังนั้น คำ�ถาม
ที่สำ�คัญคือ จะนำ�ข้อมูลมาให้ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจ (decision maker) หรือจะส่งการตัดสินใจไปหา
แหล่งข้อมูล คำ�ตอบคือขึ้นอยู่กับต้นทุนในการสื่อสารหรือส่งข้อมูล (communication cost) และ
ความซับซ้อนของข้อมูล (complexity of information) ที่จำ�เป็นต่อการตัดสินใจ หากต้นทุนตํ่า
และข้อมูลไม่ซบั ซ้อนง่ายต่อการสือ่ สาร รูปแบบการบริหารทีเ่ หมาะสมก็ควรจะเป็นแบบรวมอำ�นาจ
เพราะการรวมอำ�นาจช่วยให้การประสานงาน (coordination) เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่การกระจายอำ�นาจเหมาะสำ�หรับบริบทที่ต้นทุนในการสื่อสารสูงหรือข้อมูลมีความ
ซับซ้อนยุ่งยากต่อการสื่อสาร แต่มีความสำ�คัญต่อความสามารถในการตัดสินใจอย่างมาก หรือ
ประโยชน์ของการประสานงานไม่ได้มีค่ามากนัก นอกจากนี้ ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ
(incentives) ในการทำ�งานขององค์กร ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปของการประเมินผลการทำ�งาน (performance
evaluation) และระบบการจ่ายค่าตอบแทน (compensation system) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถ
___________________
1

เนื้อหาส่วนใหญ่ในหัวข้อนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของเศรษฐศาสตร์สาขาใหม่ที่เรียกว่า เศรษฐศาสตร์งานบุคคล (personnel economics)
ผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรื่อง Personnel Economics in Practice (2014) เขียนโดย Edward Lazear และ
Mike Gibbs
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ช่วยลดความจำ�เป็นของการประสานงานลงได้ ซึง่ จะมีผลทำ�ให้ประโยชน์ของการประสานงานไม่ได้
มีค่ามากนัก ดังนั้น การกระจายอำ�นาจจึงเป็นทางเลือกที่ดีในกรณีนี้
แม้ว่าจะได้อภิปรายถึงปัจจัยหลักที่มีผลต่อการกำ�หนดรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมไป
แล้วนั้น แต่เพื่อให้เกิดความกระจ่างมากขึ้น จึงขอนำ�เสนอข้อดีและข้อเสียของการรวมอำ�นาจและ
การกระจายอำ�นาจดังต่อไปนี้
7.1.1 ข้อดีของการรวมอำ�นาจ (Benefits of Centralization)
จุดเด่นของการบริหารแบบการรวมอำ�นาจมีดังต่อไปนี้
1. การประสานงานและการควบคุม (coordination and control) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ตัวอย่างของการประสานงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยการรวมอำ�นาจคือ การผลิตแบบสายการประกอบ
(assembly line) ผลผลิตจากส่วนหนึ่งกลายเป็นวัตถุดิบของส่วนงานถัดไป ดังนั้น ทั้งสองส่วน
จะต้องประสานงานกันให้ดี ไม่เช่นนั้นหน่วยงานถัดไปอาจไม่สามารถผลิตชิ้นงานของตนได้
เพราะได้รบั วัตถุดบิ ทีไ่ ม่ตรงกับความต้องการ ระบบการศึกษาก็ประสบกับปัญหาการควบคุมอยูเ่ ป็น
ประจำ�  เช่น กระทรวงศึกษาธิการอาจต้องการให้ผู้เรียนเชื่อในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับทักษะและความรู้
ที่ใช้ในการทำ�งานอนาคต เช่น ศาสนา ชาตินิยม เป็นต้น หากแต่ละโรงเรียนในแต่ละพื้นที่สามารถ
ออกแบบหลักสูตรหรือรูปแบบการเรียนการสอนได้อย่างอิสระซึง่ เป็นการบริหารแบบกระจายอำ�นาจ
อาจทำ�ให้รฐั ไม่สามารถควบคุม (control) ความเชือ่ ของผูเ้ รียนได้ดงั ทีต่ อ้ งการ (ถึงแม้วา่ การกระจาย
อำ�นาจให้แก่โรงเรียนอาจจะช่วยเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับผู้เรียนก็ตาม) โดยสรุป ยิ่งองค์กรที่
ให้ความสำ�คัญกับการประสานงานและการควบคุมมากเพียงใด รูปแบบการบริหารขององค์กรนั้น
ก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบรวมอำ�นาจมากขึ้นเท่านั้น
2. การใช้ข้อมูลที่ครบถ้วน (efficient use of central knowledge) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การรวมอำ�นาจไว้ที่ส่วนกลางช่วยให้ผู้บริหารซึ่งได้รับข้อมูลจากทุกฝ่ายสามารถ
ทำ�ความเข้าใจภาพรวมของปัญหาและสถานการณ์ได้ดีกว่าหน่วยงานย่อยที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
ผลที่ตามมาคือ องค์กรส่วนใหญ่จึงกำ�หนดให้การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (strategic planning)
เป็นอำ�นาจตัดสินใจของส่วนกลาง
3. การใช้ประโยชน์จากการประหยัดด้วยการเพิ่มขนาด (economies of scale)
การรวมอำ�นาจช่วยลดความซํ้าซ้อนของกิจกรรมที่มีต้นทุนคงที่ (fixed cost) ที่สูง และช่วยให้
แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์ของทรัพยากรบางอย่างร่วมกันได้ ทำ�ให้สามารถ
ลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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7.1.2 ข้อดีของการกระจายอำ�นาจ (Benefits of Decentralization)
จุดเด่นของการบริหารแบบการกระจายอำ�นาจมีดังต่อไปนี้
1. ความสามารถในการใช้ข้อมูลได้อย่างทันท่วงที ข้อมูลบางประเภทจำ�เป็นจะต้อง
ได้รับการตอบสนองทันที ไม่เช่นนั้นจะไม่มีความหมายอีกต่อไป เช่น มักจะพบเป็นประจำ�ว่าโอกาส
ทองในการสอนเด็กนักเรียนนั้นเกิดขึ้นแล้วหายไปอย่างรวดเร็ว ครูผู้สอนจำ�เป็นจะต้องตอบสนอง
ต่อโอกาสหรือข้อมูลนั้นทันที ไม่เช่นนั้นหน้าต่างแห่งโอกาสนั้นก็จะปิดลง ในกรณีนี้ อาจมองได้ว่า
ข้อมูลที่ต้องตอบสนองทันทีนั้นมีต้นทุน (ทางโอกาส) ในการสื่อสารสูง การกระจายอำ�นาจช่วยให้
องค์กรสามารถตอบสนองต่อข้อมูลหรือปัญหาที่ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วได้ดีกว่าการ
รวมอำ�นาจ
2. ความสามารถในการใช้ข้อมูลที่มีความซับซ้อน ข้อมูลที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก
ต่อการสื่อสารทำ�ให้ต้นทุนในการสื่อสารให้หน่วยงานส่วนกลางเข้าใจมีค่าสูง เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในสถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง ล้ ว นมี ค วามซั บ ซ้ อ นและมี ค วามเฉพาะเจาะจงทำ � ให้ มี ค วามยุ่ ง ยาก
ในการอธิบายให้หน่วยงานส่วนกลางเข้าใจได้ ในทำ�นองเดียวกัน ข้อมูลบางประเภทจำ�เป็นต้อง
ใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการตีความ ทำ�ให้ผู้ที่มีข้อมูลเท่านั้นที่เข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลได้ โดยสรุป การกระจายอำ�นาจช่วยให้องค์กรสามารถใช้ขอ้ มูลทีซ่ บั ซ้อนแก้ปญ
ั หาทีเ่ ผชิญ
อยู่โดยไม่ต้องเสียทรัพยากรในการสื่อสารไปยังส่วนกลาง
3. ความสามารถในการใช้ข้อมูลที่เป็นนามธรรม ข้อจำ�กัดสำ�คัญของการสื่อสารหรือ
ส่งข้อมูลคือ ข้อมูลจะต้องเป็นเชิงปริมาณ (quantitative) ไม่อยู่ในรูปที่เป็นนามธรรมจนเกินไป
เช่น ความเห็นของผู้ปกครองและผู้เรียน มักจะอยู่ในรูปของข้อมูลเชิงคุณภาพ ทำ�ให้มีต้นทุน
ในการสื่อสารสูง ในขณะเดียวกัน การกระจายอำ�นาจช่วยให้ผู้ที่อยู่หน้างานหรือได้สัมผัสกับ
ผู้ปกครองโดยตรงสามารถใช้ข้อมูลที่เป็นนามธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ความสามารถในการช่ ว ยประหยั ด เวลาในการบริ ห าร การกระจายอำ � นาจ
การตัดสินใจออกจากส่วนกลางทำ�ให้ผู้บริหารสามารถมุ่งความสนใจไปที่ประเด็นปัญหาที่สำ�คัญ
และต้ อ งการการตั ด สิ น ใจจากส่ ว นกลางเท่ า นั้ น ซึ่ ง จะมี ผ ลให้ ก ารตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งเหล่ า นั้ น
มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
7.1.3 โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)
หัวข้อนีอ้ ภิปรายเรือ่ งโครงสร้างองค์กร (organization structure) ซึง่ มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับรูปแบบของการบริหารที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยทั่วไป โครงสร้างองค์กรมีอยู่หลาย
รูปแบบ อาทิเช่น โครงสร้างตามหน้าที่ (functional structure) โครงสร้างตามแผนก (divisional
structure) โครงสร้างแบบเมตริก (matrix structure) โครงสร้างแบบเครือข่าย (network structure)
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รายงานนี้ให้ความสำ�คัญกับลำ�ดับชั้น (hierarchy) ของโครงสร้างองค์กร
เป็นหลัก เนื่องจากเป็นประเด็นที่เป็นรูปธรรมและเข้าใจได้ง่าย

รูป แบบของการบริ ห ารที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น โดยทั่ ว ไป โครงสร้ า งองค์ ก รมี อ ยู่ ห ลายรู ป แบบ อาทิ เช่ น
สภาวะการศึ
กษาไทยโครงสร้
ปี 2558/2559
โครงสร้างตามหน้าที่ (functional structure) โครงสร้างตามแผนก (divisional
structure)
างแบบ
ความจำ�เป็นของการแข่งขันและการกระจายอำ�นาจ
เมตริก (matrix structure) โครงสร้างแบบเครือข่าย (network structure) เป็นต้น อย่ในระบบการศึ
างไรก็ตาม รายงานนี
กษาไทย ้
ให้ความสาคัญกับลาดับชั้น (hierarchy) ของโครงสร้างองค์กรเป็นหลัก เนื่องจากเป็นประเด็นที่เป็นรูปธรรม
และเข้าใจได้ง่าย
ลำ�ดับชั้น (hierarchy) ในองค์กรบ่งบอกถึงขั้นตอนของการส่งผ่านข้อมูลหรือสื่อสาร
ลาดับชั้น (hierarchy) ในองค์กรบ่ งบอกถึงขั้นตอนของการส่งผ่านข้อมูลหรือสื่อสารระหว่างแต่ละ
ระหว่างแต่ละบุคลากรในแต่ละระดับ และลำ�ดับขัน้ ในการตัดสินใจ เพือ่ ความสะดวกในการอภิปราย
บุคลากรในแต่ละระดับ และล าดับ ขั้น ในการตัดสิ น ใจ เพื่อความสะดวกในการอภิป ราย จึงเลื อกพิจารณา
จึงเลือกพิจารณาโครงสร้างองค์กรเพียงสองแบบ คือ โครงสร้างแบบลำ�ดับชั้น (hierarchical or
โครงสร้างองค์ก รเพี ย งสองแบบ คื อ โครงสร้างแบบล าดับ ชั้น (hierarchical or vertical structure) และ
vertical structure) และโครงสร้างแบบแบน (flat or horizontal structure) ดังแสดงในรูปที่ 7.1
โครงสร้างแบบแบน (flat or horizontal structure) ดั งแสดงในรู ป ที่ 7.1 และ 7.2 ตามล าดั บ ถึ งแม้ ว่ า
และ 7.2 ตามลำ�ดับ ถึงแม้ว่าองค์กรที่มีอยู่จริงจะเป็นแบบผสมผสานระหว่างสองแบบนี้ก็ตาม
องค์กรที่มีอยู่จริงจะเป็นแบบผสมผสานระหว่างสองแบบนี้ก็ตาม

รูปที่ 7.1 : โครงสร้างแบบลำ�ดับชั้น (hierarchical or vertical structure)
รูปที่ 7.1 : โครงสร้างแบบลาดับชั้น (hierarchical or vertical structure)
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รูปที่ รู7.2
: โครงสร้
(flator horizontal
or horizontal
structure)
ปที่ 7.2
: โครงสร้าางแบบแบน
งแบบแบน (flat
structure)

โดยปกติ ผู้บริหารที่อยู่ในระดับที่สูงกว่ามักจะมีอำ�นาจในการตัดสินใจมากกว่าผู้ใต้บังคับ
โดยปกติ
ริหารที่อยู่ในระดั
่สูงกว่
ามักเจะมี
ต้บังคัในขณะเดี
บบัญชา รวมยวกัน
บัญชา รวมไปถึ
งอำ�ผู้บนาจในการยั
บยับ้งทีหรื
อปฏิ
สธข้ออานาจในการตั
เสนอของผูดสิ้ในต้ใจมากกว่
บังคับบัาญผู้ใชา
ไปถึงอานาจในการยับยั้งหรือปฏิเสธข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะเดียวกัน โครงสร้างแบบลาดับชั้นมี
โครงสร้
างแบบลำ�ดับชั้นมีจำ�นวนลำ�ดับชั้นที่สูงกว่าโครงสร้างแบบแบน ผลที่ตามมาก็คือ ภายใต้
จานวนลาดับชั้นที่สูงกว่าโครงสร้างแบบแบน ผลที่ตามมาก็คือ ภายใต้โครงสร้างแบบลาดับชั้นโอกาสที่ข้อเสนอ
โครงสร้ า งแบบลำ � ดั บ ชั้ น โอกาสที่ ข้ อ เสนอใดๆ จะได้ รั บ การปฏิ เ สธหรื อ ยั บ ยั้ ง ย่ อ มมี สู ง กว่ า
ใด ๆ จะได้รับการปฏิเสธหรือยับยั้งย่อมมีสูงกว่าโครงสร้างแบบแบน โดยสรุป โครงสร้างแบบลาดับชั้นเหมาะ
โครงสร้างแบบแบน โดยสรุป โครงสร้างแบบลำ�ดับชั้นเหมาะสำ�หรับองค์กรที่ต้องการควบคุม
สาหรับองค์กรที่ต้องการควบคุมการตัดสินใจ ในขณะที่โครงสร้างแบบแบนเหมาะสาหรับองค์กรที่ต้องการสร้าง
การตัดสินใจ ในขณะที่โครงสร้างแบบแบนเหมาะสำ�หรับองค์กรที่ต้องการสร้างนวัตกรรม ดังนั้น
นวั ต กรรม ดั งนั้ น จึ งมั ก จะพบว่า องค์ ก รที่ บ ริ ห ารแบบรวมอ านาจมั ก มี โครงสร้ างองค์ ก รแบบล าดั บ ชั้ น
จึงมักจะพบว่า องค์กรที่บริหารแบบรวมอำ�นาจมักมีโครงสร้างองค์กรแบบลำ�ดับชั้น (hierarchical
(hierarchical structure) ส่วนองค์กรที่บริหารแบบกระจายอานาจมักมีโครงสร้างแบบแบน (flat structure)
structure) เราสามารถแบ่
ส่วนองค์กรทีงแยกโครงสร้
่บริหารแบบกระจายอำ
�นาจมักมีโครงสร้างแบบแบน (flat structure)
างองค์กรว่าเป็นแบบลาดับชั้นหรือแบบแบนได้โดยพิจารณาจากช่วงการ
เราสามารถแบ่งแยกโครงสร้างองค์กรว่าเป็นแบบลำ�ดับชัน้ หรือแบบแบนได้โดยพิจารณาจาก
ควบคุ ม ของผู้ บ ริ ห าร (span of control) และจ านวนล าดั บ ชั้ น (number of levels in hierarchy)
ช่วงการควบคุ
มของผู
�นวนลำ
ดับชั้น บ(number
levels in
โครงสร้างแบบล
าดับ้บชั้นริมัหการ
จะมี(span
จานวนลof
าดับcontrol)
ชั้นมากแต่ ชและจำ
่วงควบคุ
มแคบ �ในทางกลั
กัน โครงสร้าof
งแบบแบน
มักจะมีลาดับชั้นน้อยแต่ช่วงการควบคุมกว้าง เพราะผู้บริหารแต่ละคนต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาจานวนมาก
นั่ น คื อ หลั ก การส าคั ญ ในการก าหนดโครงสร้ า งองค์ ก รที่ เหมาะสมคื อ การได้ อ ย่ า งเสี ย อย่ า ง (trades off)
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hierarchy) โครงสร้างแบบลำ�ดับชั้นมักจะมีจำ�นวน
ลำ�ดับชั้นมากแต่ช่วงควบคุมแคบ ในทางกลับกัน
โครงสร้างแบบแบนมักจะมีลำ�ดับชั้นน้อยแต่ช่วง
การควบคุมกว้าง เพราะผู้บริหารแต่ละคนต้องดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาจำ�นวนมาก นั่นคือหลักการสำ�คัญ
ในการกำ � หนดโครงสร้ า งองค์ ก รที่ เ หมาะสม คื อ
การได้อย่างเสียอย่าง (trades off) ระหว่างช่วงการควบคุมและจำ�นวนลำ�ดับชั้น ดังนั้น จึงสามารถ
เข้าใจบทบาทของปัจจัยต่างๆ ต่อการกำ�หนดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมได้โดยการวิเคราะห์
ผลกระทบของปัจจัยดังกล่าวต่อระดับช่วงควบคุมที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้
1. ประเภทของงาน งานที่ทำ�เป็นประจำ�  (routine work) ต้องการเวลาและความสามารถ
ในการดูแลตรวจตรา (supervise) น้อยกว่างานที่ซับซ้อนและเปลี่ยนไปตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น
การสอนคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นงานที่ครูทำ�เป็นประจำ�  ทำ�ให้ง่ายต่อ
การดูแลตรวจตราของผู้บริหารสถานศึกษาหรือชุมชน มากกว่าการออกแบบระบบสารสนเทศที่
รวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศซึ่งเป็นงานที่ซับซ้อน ต้องการความสามารถเฉพาะทาง
ทำ�ให้ยากต่อการดูแลตรวจตรา เป็นต้น ดังนั้น องค์กรที่มีงานหลักเป็นแบบที่ทำ�เป็นประจำ�จึงควร
มีระดับช่วงควบคุมที่กว้างและโครงสร้างองค์กรแบบแบน
2. ความสามารถของผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารที่มีความสามารถสูงกว่าย่อม
สามารถดูแลตรวจตราผู้ใต้บังคับบัญชาได้มากกว่า ในทำ �นองเดียวกัน ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มี
ความสามารถสูงกว่าช่วยให้ผู้บริหารสามารถดูแลตรวจตราได้ง่ายขึ้น ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า
ความสามารถของผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ระดับช่วงควบคุมที่เหมาะสม
กว้างขึน้ และโครงสร้างองค์กรทีม่ คี วามเหมาะสมก็ควรจะเป็นแบบแบนมากกว่า ในทางตรงกันข้าม
โครงสร้างองค์กรแบบลำ�ดับชั้นควรใช้เมื่อผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถที่จำ�กัด
3. ระบบการประเมินผลงานและการให้แรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า ช่วยให้การดูแล
ตรวจสอบทำ�ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งส่งผลให้เกิดระดับช่วงควบคุมที่เหมาะสม
มีความกว้างมากขึ้น ดังนั้น องค์กรที่มีการประเมินผลงานและการให้แรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพ
ควรจะใช้โครงสร้างแบบแบน
4. ต้ น ทุ น ของข้ อ มู ล และความรู้ องค์ ก รที่ มี ต้ น ทุ น ของข้ อ มู ล ที่ ตํ่ า ย่ อ มสามารถดู แ ล
ตรวจสอบการทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้ระดับช่วงควบคุมทีเ่ หมาะสมมีความกว้างได้
ดังนั้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) ควรจะส่งผลให้ช่วง
ควบคุมของผู้บริหารกว้างขึ้น อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีผลทำ�ให้
ต้นทุนของการส่งผ่านข้อมูลถูกลง อาจมีผลทำ�ให้จำ�นวนลำ�ดับชั้นเพิ่มขึ้นได้ด้วย โดยสรุป ผลของ

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559
ความจำ�เป็นของการแข่งขันและการกระจายอำ�นาจ
ในระบบการศึกษาไทย

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมนั้นไม่มีความชัดเจน
คำ � ถามที่ สำ � คั ญ ก็ คื อ ในช่ ว งที่ ผ่ า นมากระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
มีการปรับโครงสร้างองค์กรไปในทิศทางใด องค์กรมีลำ�ดับชั้นมากขึ้นหรือมีช่วงควบคุมที่กว้างขึ้น?

7.2 โครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อนี้นำ�เสนอโครงสร้างการบริหารการศึกษาของประเทศไทยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำ�สั่ง คสช. ที่ 10/2559 และ 11/2559 ซึ่งมีผลทำ�ให้
การบริหารงานของกระทรวงศึกษาเปลี่ยนไป ดังแสดงในรูปที่ 7.3 ประเด็นที่สำ�คัญก็คือ การเพิ่ม
สำ�นักงานศึกษาธิการภาค 1-18 และศึกษาธิการจังหวัดจำ�นวน 77 จังหวัด ดังนั้น หากพิจารณา
โดยใช้หลักการบริหารที่อภิปรายในหัวข้อ 2.1 จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำ�ให้โครงสร้าง
องค์กรของกระทรวงศึกษามีลักษณะเป็นลำ�ดับชั้น (hierarchical) มากขึ้น โดยมีการเพิ่มลำ�ดับชั้น
การบริหารขึ้นอีกสองชั้นคือ สำ�นักงานศึกษาธิการภาค 1-18 และศึกษาธิการจังหวัดจำ�นวน
77 จังหวัด ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงทิศทาง
การบริหารการศึกษาทีม่ แี นวโน้มเป็นแบบรวมอำ�นาจ (centralization) มากยิง่ ขึน้ ซึง่ เป็นการย้อน
154
กลับไปสู่อดีตก่อนการบริหารโดยใช้เขตการศึกษาซึ่งมีระดับชั้นจำ�นวนมากไปจนถึงระดับอำ�เภอ

7.3 :: กลไกการบู
รูรูปปทีที่ ่ 7.3
กลไกการบูรรณาการการศึ
ณาการการศึกกษาในภู
ษาในภูมมิภิภาคและจั
าคและจังงหวั
หวัดดของกระทรวงศึ
ของกระทรวงศึกกษาธิ
ษาธิกการาร
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7.3 บทบาทการกระจายอำ�นาจและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
หัวข้อนีน้ �ำ เสนองานวิจยั เกีย่ วกับการกระจายอำ�นาจด้านการศึกษาเป็นหลัก โดยเริม่ จากงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำ�นาจ แล้วจึงอภิปรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำ�นาจ
ด้านการศึกษา
7.3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำ�นาจ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของการบริหารและผลการปฏิบัติงาน
ขององค์กร (organizational performance) จำ�นวนไม่น้อยพบว่า การกระจายอำ�นาจมีส่วน
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งานขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ Tannenbaum
and Massarik (1950) และ Worthy (1950) พบว่า โครงสร้างองค์กรแบบกระจายอำ�นาจมีผล
ทางบวกต่อผลการปฏิบตั งิ านด้านขวัญกำ�ลังใจ (morale) และมีความสัมพันธ์กบั การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรทีส่ ง่ เสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (creativity and innovation) และความสัมพันธ์
กับความสามารถในการปรับตัว (adaptation) ในขณะที่การรวมอำ�นาจจะมีผลทางบวกกับผล
การปฏิบัติงานด้านประสิทธิภาพ (efficiency) งานวิจัยของ Hage and Aikens (1967) ที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรวมอำ�นาจและองค์ประกอบด้านโครงสร้างอื่นๆ เช่น ระดับความเป็น
ทางการ2 (degree of formalization) และระดับความเชี่ยวชาญ (degree of professionalism)
พบว่า การรวมอำ�นาจมีผลต่อระดับความเป็นทางการที่สูงขึ้น แต่ระดับความเชี่ยวชาญที่ลดลง
อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ งานวิจัยของ Crozier (1963) ที่วัดการรวมอำ�นาจด้วยตัวแปร 2 ตัว
คือ จำ�นวนผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เช่น การจัดสรรทรัพยากร การจ้างพนักงาน
เป็นต้น และอำ�นาจในการตัดสินใจเกีย่ วกับงานของตัวเองมากน้อยแค่ไหน หากว่าคนทำ�งานสามารถ
ตัดสินใจเรื่องงานได้เอง โดยพึ่งพาการตัดสินใจผู้บังคับบัญชาน้อย จะเรียกว่าเป็นองค์กรที่มีการใช้
สายบังคับบัญชาในการควบคุม (control) ตํ่า ข้อค้นพบของ Crozier (1963) มีความคล้ายคลึงกับ
ผลของงานวิจัยกลุ่มแรก กล่าวคือ การรวมอำ�นาจมีผลทำ�ให้องค์กรมีระดับความเป็นทางการที่สูง
แต่มีระดับความเชี่ยวชาญตํ่า นอกจากนี้ ยังชี้ให้เห็นอีกว่า การรวมอำ�นาจมีผลต่อการจัดหมวดหมู่
ของงาน (job codification) นั่นคือองค์กรที่มีการรวมอำ�นาจสูง มีแนวโน้มที่จะสร้างกฎระเบียบ
ที่เคร่งครัด เนื่องจากผู้บริหารต้องรับภาระในการตัดสินใจจำ�นวนมาก จึงได้รับแรงกดดันด้านเวลา
ทำ�ให้ตอ้ งสร้างเป็นกฎระเบียบและออกแบบงานทีแ่ ต่ละหน่วยงานต้องทำ�โดยใช้รปู แบบการตัดสิน
และประสบการณ์ที่ผ่านมา ผลที่ตามมาก็คือ องค์กรที่บริหารแบบรวมอำ�นาจมักจะมีระดับการจัด
หมวดหมู่ของงาน (job codification) ที่เข้มงวดสูง ในทางตรงข้าม องค์กรที่ใช้การบริหารแบบ
___________________
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ระดับความเป็นทางการ คือการใช้กฎ ระเบียบ หรือที่รู้จักกันในคำ�ว่า red tape of bureaucracy เป็นเครื่องมือบริหารควบคุม
ผลการปฏิบัติงานขององค์กร ส่วนระดับความเชี่ยวชาญ คือการใช้ความเชี่ยวชาญชำ�นาญทางสายอาชีพ (occupational skills,
professional orientation, training) เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการปฏิบัติงาน
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กระจายอำ�นาจ จะมีระดับการจัดหมวดหมู่ของงานที่ค่อนข้างยืดหยุ่น ทำ�ให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ถูก
ควบคุมด้วยกฎ ระเบียบ มีอำ�นาจตัดสินใจในตำ�แหน่งงานของตน ซึ่งจะส่งผลดีต่อหน่วยงานใน
ด้านขวัญกำ�ลังใจ ความสามารถในการปรับตัว ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม แต่แน่นอนว่า
การกระจายอำ�นาจบั่นทอนอำ�นาจของผู้บริหารจากส่วนกลางลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ยิ่งไปกว่านั้น การกระจายอำ�นาจการบริหารสู่ชุมชนควรจะช่วยตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากพวกเขามีแรงจูงใจที่จะตรวจสอบการดำ�เนินงานและ
การตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะกิจกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นใน
ชุมชนของตนจึงทำ�ให้ต้นทุนในการตรวจสอบไม่สูงจนเกินไป นอกจากนี้ การกระจายอำ�นาจสู่
ท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก (The World Bank) ให้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา
ความยากจนทั่วโลก (World Bank, 2004) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์บางส่วนมีความกังวลว่า การกระจายอำ�นาจอาจส่งผลให้
ชนชั้นสูงในชุมชนจะสามารถครอบงำ�และใช้ทรัพยากรส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของตนได้มากขึ้น
หากชุมชนไม่ ส ามารถแสดงออกหรื อตรวจสอบการทำ � งานของหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งได้ดีพ อ
(Bardhan and Mookherjee, 2005) หรืออาจเป็นได้ว่าการบริหารจัดการของชุมชนจำ�เป็นต้อง
ใช้ความรู้ด้านเทคนิคที่ชุมชนหรือองค์กรปกครองของชุมชนไม่มีความเข้าใจที่ดีพอ
โดยหลักการ การบริหารแบบรวมอำ�นาจและการกระจายอำ�นาจสู่ท้องถิ่นต่างมีข้อดี
และข้อเสีย ซึ่งไม่สามารถสรุปได้โดยใช้ทฤษฎีว่าการกระจายอำ�นาจสู่ท้องถิ่นจะส่งผลดีต่อชุมชน
เสมอไป แต่จำ�เป็นจะต้องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ (Besley and Coate, 2003) ยกตัวอย่างเช่น
งานวิจัยของ Mansuri and Rao (2004) พบว่า การกระจายอำ�นาจได้เพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) แต่ยังไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนมากนักว่าการกระจายอำ�นาจ
สู่ชุมชนมีประโยชน์ต่อคนจนในชุมชน บทเรียนเพิ่มเติมจากงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือ การประยุกต์ใช้หลัก
การที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ซับซ้อนอย่างไม่ระมัดระวัง เช่น ทุนสังคม (social capital) การเพิ่มอำ�นาจ
(empowerment) มักจะสร้างปัญหาและทำ�ให้การออกแบบโครงการมีปัญหา นักวิจัยทั้งสอง
จึงเสนอว่าการกระจายอำ�นาจควรดำ�เนินการควบคูไ่ ปกับการออกแบบระบบตรวจสอบและประเมิน
ผล (monitoring and evaluation systems) อย่างระมัดระวังเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด
7.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำ�นาจด้านการศึกษา
งานวิจัยส่วนใหญ่ที่นำ�เสนอในหัวข้อนี้เป็นงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาที่ให้
ความสนใจกับบทบาทของการกระจายอำ�นาจด้านการศึกษาทีม่ ตี อ่ การทำ�งานของครูและผลสัมฤทธิ์
ที่เกิดกับผู้เรียน ผู้เขียนยอมรับว่าไม่สามารถทบทวนงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้ แต่เชื่อว่า
งานวิจยั ทีร่ วบรวมมาในหัวข้อนีค้ รอบคลุมประเด็นสำ�คัญทีจ่ ะช่วยให้เข้าใจบทบาทของการกระจาย
อำ�นาจด้านการศึกษาได้
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งานวิจัยของ Gertler, Patrinos, and Rubio-Codina (2012) ได้ศึกษาโครงการ
เพิ่มบทบาทของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (Apoyo a la Gestión Escolar:
AGE) ในชนบทของประเทศเม็กซิโกซึ่งเป็นโครงการที่อาศัยหลักการการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (school-based management) ด้วยการให้เงินสนับสนุนกับสมาคมผูป้ กครอง (ประมาณ
500-700 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี) เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
หรือซื้ออุปกรณ์การเรียน แต่ไม่สามารถใช้เป็นค่าจ้างครู ส่วนผู้ปกครองจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับ
การบริหารเงินและการมีสว่ นร่วมกับสถานศึกษา ผลทีต่ ามมาคือ ผูป้ กครองสามารถดูแลตรวจสอบ
(monitor) กิจกรรมของโรงเรียนได้ดีขึ้น เรียกร้องในประเด็นที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของบุตรหลาน
และมีสว่ นร่วมในการทำ�การบ้านของบุตรหลานมากขึน้ ผลการวิเคราะห์ทางสถิต3  พบว่า โครงการฯ
มีส่วนช่วยลดอัตราการสอบตก (grade failure) ได้ร้อยละ 0.6 (จากร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 10.4)
และอัตราการซํ้าชั้น (grade repetition) ได้ร้อยละ 0.4 (จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 9.6) อย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ แต่ผลเชิงบวกเหล่านี้กระจุกตัวอยู่ในระดับ ป.1-ป.3 เท่านั้น ผลของโครงการฯ
ต่อนักเรียนในระดับที่สูงกว่านั้นไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม โครงการ AGE ไม่สามารถแก้ปัญหาในชุมชนที่ยากจนมากๆ ได้ ซึ่ง
อาจจะเป็นผลมาจากการที่ผู้ปกครองในชุมชนอาจไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง ซึ่ง
อาจเป็นผลมาจากสถานะทางสังคมทีไ่ ม่เอือ้ อำ�นวย ข้อสรุปส่วนนีม้ คี วามคล้ายคลึงกับผลการศึกษา
ของ Galiani, Gertler, and Schargrosky (2008) ทีศ่ กึ ษาผลกระทบของการกระจายอำ�นาจทางการ
ศึกษาในประเทศ Argentina ในช่วงค.ศ. 1992 ถึง 1994 โดยรัฐบาลกลาง (federal government)
ได้มอบอำ�นาจในการจัดการศึกษาให้กับรัฐบาลท้องถิ่น (provincial governments) ทำ�ให้ท้องถิ่น
สามารถจัดจ้าง ตรวจสอบ หรือเลิกจ้างครู เจ้าหน้าที่และผู้บริหารได้เอง สามารถเลือกปฏิทิน
การศึกษาและหลักสูตรได้เอง ส่วนกลางมีหน้าที่ดูแลข้อกำ�หนดขั้นตํ่าของหลักสูตร ให้การ
สนับสนุนด้านวิชาการ และการจัดสอบวัดมาตรฐานเท่านั้น ประเด็นที่น่าสนใจของงานวิจัยชิ้นนี้
คือ การพิจารณาผลกระทบที่แตกต่างกันในแต่ละชุมชนโดยแบ่งชุมชนตามระดับความยากจน
(poverty) ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ4 พบว่า การกระจายอำ�นาจทางการศึกษาช่วยเพิ่มคะแนน
สอบของนักเรียนโดยรวม แต่ผลกลับเป็นตรงกันข้าม (ผลกระทบเป็นลบ) ในชุมชนที่ยากจน
มากๆ นักวิจัยกลุ่มนี้จึงสรุปว่า การกระจายอำ�นาจทางการศึกษาช่วยคนหรือชุมชนที่ดีอยู่แล้ว
ให้ดีขึ้น แต่ไม่ได้ช่วยคนหรือชุมชนที่ด้อยกว่า ซึ่งเป็นข้อสรุปที่คล้ายกับข้อสรุปใน Bardhan
and Mookherjee (2006) อย่างไรก็ตาม นักวิจัยได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ข้อค้นพบส่วนนี้
___________________
3
4

งานวิจัยชิ้นนี้ใช้วิธีความแตกต่างของส่วนต่าง (difference-in-difference) เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ทางสถิติ
งานวิจัยชิ้นนี้ใช้วิธีความแตกต่างของส่วนต่าง (difference-in-difference) เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ทางสถิติ
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ไม่ได้หมายความว่าไม่ควรกระจายอำ�นาจด้านการศึกษา แต่ควรต้องให้ความสนใจกับชุมชนที่มี
ความยากจนเป็นพิเศษ โดยอาจต้องสนับสนุนในด้านความรู้ ความเข้าใจ และโอกาสที่จะช่วยให้
ชุมชนหรือผู้ปกครองสามารถเรียกร้องสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะโดยรวมแล้วการกระจายอำ�นาจมีผลช่วยให้ผลการทดสอบของนักเรียนดีขนึ้ อย่างมีนยั สำ�คัญ
ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 2003 -2005 ธนาคารโลกได้สง่ เสริมให้ประเทศฟิลปิ ปินส์ทดลอง
ใช้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school-based management) ซึ่งกำ�หนดให้โรงเรียน
ต้องออกแบบแผนการพัฒนาระยะ 5 ปีรว่ มกับผูป้ กครองและชุมชน ส่วนโครงการฯ ได้ให้การสนับสนุน
เงินทุนเพื่อดำ�เนินกิจกรรมตามแผนในแต่ละปีตลอดช่วงเวลาของโครงการฯ และการฝึกอบรม
ผูบ้ ริหารและหัวหน้าครูเกีย่ วกับการออกแบบแผนงาน งานวิจยั ของ Khattri, Ling and Jha (2010)
ได้ประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อผลการทดสอบมาตรฐานระดับโรงเรียนเนื่องจากไม่มี
ข้อมูลระดับบุคคล ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับโรงเรียนของ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดช่วงเวลาสองปีสูงกว่าโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมหรือเข้าร่วมช้ากว่า
อย่างมีนยั สำ�คัญ อย่างไรก็ตาม นักวิจยั ไม่สามารถบอกได้วา่ กระบวนการใดทีม่ สี ว่ นช่วยให้การบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีประสิทธิภาพ
งานวิจัยของ Galiani and Schargrodsky (2002) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลการกระจายอำ�นาจด้านการศึกษาและความสามารถในการบริหารของท้องถิ่น จากการปฏิรูป
การศึกษาในประเทศอาร์เจนตินา โดยรัฐบาลได้ถ่ายโอนอำ�นาจและงบประมาณในการบริหารการ
ศึกษาไปยังรัฐบาลท้องถิน่ ยกเว้นการวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนซึง่ รัฐบาลกลางยังเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
หลัก ผลการวิเคราะห์5 พบว่า การกระจายอำ�นาจมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญ
กล่าวคือ การกระจายอำ�นาจช่วยเพิ่มผลการทดสอบถึง 1.2 เท่าของความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) ซึ่งถือว่ามีค่าสูงทีเดียว ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดของงานวิจัยชิ้นนี้ คือ
ผลของการกระจายอำ�นาจทางการศึกษาขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารของรัฐบาลท้องถิ่น
ซึ่งวัดโดยสถานะทางการคลังของรัฐบาลท้องถิ่น นักวิจัยพบว่า ผลการทดสอบมีค่าตํ่ากว่าอย่าง
มีนัยสำ�คัญหากรัฐบาลท้องถิ่นมีสถานะทางการคลังที่แย่กว่า
งานวิจัยของ Gunnarsson, and et.al. (2009) ศึกษาผลกระทบของความเป็นอิสระ
ของสถานศึกษา (school autonomy) และการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง6 (parental participation)
___________________

งานวิจัยชิ้นนี้ใช้วิธีความแตกต่างของส่วนต่าง (difference-in-difference) เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ทางสถิติ จุดอ่อน
ข้อหนึ่งของงานวิจัยชิ้นนี้คือ การที่ไม่มีข้อมูลผลการทดสอบระดับบุคคลหรือแม้แต่ระดับโรงเรียน ทำ�ให้นักวิจัยต้องใช้ข้อมูล
รวมระดับจังหวัด (aggregated data at provincial level) ของ 24 จังหวัด ระหว่าง ค.ศ. 1994-1998
6
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในงานวิจัยชิ้นนี้วัดจากความคิดเห็นของครูว่า ผู้ปกครองสนใจในพัฒนาการมากน้อยแค่ไหน และ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนมากน้อยเพียงใด
5
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ที่มีต่อการบริหารงานของสถานศึกษาและผลการทดสอบ (test scores) ของผู้เรียน งานวิจัยนี้
ใช้ข้อมูลการสำ�รวจจาก 8 ประเทศในลาตินอเมริกา (อาเจนตินา โบลิเวีย บราซิล ชิลี โคลัมเบีย
โดมินิกัน ฮอนดูรัส และเปรู) ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู และ
ที่สำ�คัญคือ ผลการทดสอบ (test scores) ของนักเรียนในระดับชั้น ป.3 และ ป.4 ของโรงเรียนรัฐ
และเอกชน แต่ผู้วิจัยเลือกใช้เพียงข้อมูลจากโรงเรียนรัฐเท่านั้น เนื่องจากเชื่อว่า โรงเรียนเอกชน
ไม่ได้ถกู บริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (local government) ซึง่ เป็นประเด็นหลักของการ
วิจัย ข้อค้นพบสำ�คัญของงานวิจัยชิ้นนี้คือ
1. ความเป็นอิสระของสถานศึกษา (school autonomy) และการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง (parental participation) มีความแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ภายในประเทศใดประเทศ
หนึ่งมากกว่าความแตกต่างกันระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลทำ�ให้นักวิจัยต้องแก้ปัญหาความเบี่ยงเบน
ทีเ่ กิดจากการเลือก7 (selection bias) ด้วยการประมาณค่าโดยใช้ตวั แปรเครือ่ งมือ8 (instrumental
variables)
2. สถานศึกษาที่อยู่ในชนบทหรืออยู่ในชุมชนขนาดเล็กกว่า หรือที่มีผู้ปกครองที่มี
การศึกษาดีกว่า มีแนวโน้มที่จะมีความเป็นอิสระสูงกว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่สูงกว่า และ
มีทรัพยากรด้านการศึกษาที่เพียงพอมากกว่า
3. ข้อค้นพบที่สำ�คัญที่สุดก็คือ ผลการทดสอบ (test scores) ของนักเรียนจาก
สถานศึกษาที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากกว่ามีค่าสูงกว่าอย่างมีนัยสำ�คัญ แต่ผลการทดสอบของ
สถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระสูงกว่าไม่ได้นำ�ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ดีกว่าแต่อย่างใด
บทเรียนที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้คือ การกระจายอำ�นาจโดยการให้อิสระแก่
สถานศึ ก ษา (school autonomy) เพี ย งอย่ า งเดี ย วอาจไม่ ส่ ง ผลดี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
นักเรียน ส่วนที่สำ�คัญยิ่งกว่าคือ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
โครงการป้องกันการออกกลางคัน (Dropout Intervention Program หรือเรียก
สั้นๆ ว่า DIP) ที่จัดทำ�ขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ ช่วงระหว่าง ค.ศ. 1990 -1992 เป็นโครงการวิจัยที่
ศึกษาผลกระทบของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง การสนับสนุนอาหารกลางวัน และการสนับสนุน
อุปกรณ์ทสี่ ง่ เสริมการเรียนหลายขัน้ (multi -level learning) ทีม่ ตี อ่ การออกกลางคันของนักเรียน
และผลสัมฤทธิข์ องนักเรียน โครงการ DIP ประยุกต์ใช้วธิ กี ารทดลองสุม่ (randomized controlled
___________________

ปัญหาความเบี่ยงเบนที่เกิดจากการเลือก (selection bias) ในที่นี้หมายถึง ปัญหาที่เกิดจากการที่ปัจจัยที่ไม่สามารถวัดได้
(unobserved factors) ซึ่งมีผลทำ�ให้แต่ละพื้นที่เลือกใช้ระดับความเป็นอิสระของสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ที่แตกต่างกัน อาจมีผลทำ�ให้ผลการทดสอบของนักเรียนแตกต่างกันด้วย ดังนั้น ผลการประมาณค่าด้วยวิธีการกำ�ลังสองน้อยสุด
พื้นฐาน (Ordinary Least Square) อาจไม่ใช่ผลของความเป็นอิสระของสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองแต่เป็น
ผลของปัจจัยที่ทำ�ให้ชุมชนเลือกปฏิบัติอย่างนั้นตั้งแต่แรก
8
นักวิจัยเลือกใช้ระดับการควบคุมของส่วนกลาง (central authority’s rules) ในแต่ละประเทศเป็นตัวแปรเครื่องมือ
7
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trial) โดยแบ่งโรงเรียนในการทดลองทั้งหมด
30 โรงเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุม
(control group) จำ�นวน 10 โรงเรียน กลุ่มที่
ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันจำ�นวน 5
โรงเรี ย น กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์
จำ�นวน 5 โรงเรียน กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุน
อาหารกลางวันและการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง
จำ�นวน 5 โรงเรียน กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุน
อุปกรณ์และการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองจำ�นวน 5 โรงเรียน9 งานวิจยั ของ Tan, Lane and Lassibille
(1999) พบว่า การสนับสนุนอาหารกลางวันไม่มีผลต่อการออกกลางคันหรือผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน ในขณะที่การสนับสนุนอุปกรณ์มีผลต่อทั้งการออกกลางคันและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอย่างมีนัยสำ�คัญไม่ว่าจะดำ�เนินการร่วมกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองหรือไม่ ยิ่งไปกว่านั้น
งานวิจัยชิ้นนี้ยังพิจารณาต้นทุนของแต่ละกิจกรรม โดยชี้ให้เห็นว่า การสนับสนุนอาหารกลางวัน
เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ต้นทุนสูงสุด ส่วนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมีต้นทุนตํ่าสุด โดยสรุป
งานวิจัยชิ้นนี้จึงสรุปว่ากิจกรรมที่มีโอกาสประสบความสำ�เร็จและมีต้นทุนที่เหมาะสมที่สุดคือ
การสนับสนุนอุปกรณ์และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
โครงการทีน่ า่ สนใจอีกอันหนึง่ คือ โครงการบริหารโรงเรียนโดยชุมชน (Education
con Participation de la Comunidad หรือเรียกสั้นๆ ว่า EDUCO) ที่เริ่มต้นในประเทศเอลซาล
วาดอร์ (El Salvador) ใน ค.ศ. 1991 โครงการฯ มุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือของผู้ปกครองและ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในชุมชนในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน โดยสมาคมการศึกษาชุมชน (Asociation Comunal para la Education หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า ACE) ซึง่ ประกอบด้วยตัวแทนของผูป้ กครอง
ที่มีอิสระในการบริหารโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักสูตร จำ�นวนนักเรียน การจัดจ้าง การทำ�
สัญญาว่าจ้าง และการเลิกจ้างครูและผู้บริหาร รวมถึงการดูแลตรวจสอบการทำ�งาน ตลอดจน
การจัดหาและดูแลอุปกรณ์และสถานทีข่ องโรงเรียน งานวิจยั ของ Jimenez and Sawada10 (1999)
ที่ศึกษาผลกระทบของโครงการฯ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์
และภาษา) ชี้ให้เห็นว่า การขยายโอกาสทางการศึกษาโดยอาศัยชุมชนประสบความสำ�เร็จ
ในด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ชนบทได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่ได้ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
___________________
9
10

ผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการสุ่มเลือกโรงเรียนได้ใน Tan, Lane and Lassibille (1999)
งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ข้อมูลจากตัวอย่างทั้งหมด 311 โรงเรียน และนักเรียน 1,555 คน นักวิจัยแก้ไขการเบี่ยงเบนเนื่องจากการเลือก
(selection bias) โดยใช้เทคนิค Heckman two stage estimation และใช้กติกาการเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการเป็นตัวแปร
ภายนอก (exclusion restriction variable) ในการประมาณการขั้นแรก
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ของนักเรียนทั้งในด้านบวกหรือลบ นอกจากนี้ Sawada (1999) และ Jimenez and Sawada
(2003) ได้ศึกษาผลกระทบของโครงการ EDUCO เพิ่มเติมและพบว่า การกระจายอำ�นาจทางการ
ศึกษาไปสู่ชุมชนของโครงการฯ มีผลทำ�ให้โอกาสที่นักเรียนไม่ออกกลางคันสูงขึ้นอย่างมี
นัยสำ�คัญ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่ตัวแทนชุมชนมีอิสระในการจัดจ้าง การทำ�สัญญาว่าจ้าง
และการเลิกจ้างครูและผู้บริหาร และการดูแลตรวจสอบที่ใกล้ชิดมากขึ้น ทำ�ให้ความตั้งใจ
ของครู (teacher effort) เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการฯ นี้ยังไม่สามารถช่วยแก้ปัญหา
การซํ้าชั้นได้
งานวิจัยของ King and Ozler (2004) ศึกษาโครงการกระจายอำ�นาจด้านการศึกษา
ในประเทศนิคารากัว ในช่วง ค.ศ. 1993-1995 โดยใช้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (school
management council) ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ส่วนโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาในชนบทมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมที่ทำ�หน้าที่บริหารกลุ่มโรงเรียน
ทีม่ โี รงเรียนหลักหนึง่ แห่งเป็นศูนย์กลาง คณะกรรมการฯ ชุดนีม้ อี �ำ นาจในการจัดจ้างและเลิกจ้างครู
และผู้บริหาร และมีอิสระในการกำ�หนดค่าตอบแทนซึ่งรวมถึงการจ่ายโบนัสให้กับครูด้วย ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ความเป็นอิสระของสถานศึกษาสามารถช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
อย่างมีนัยสำ�คัญ เมื่อโรงเรียนมีอำ�นาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดจ้าง การกำ�หนดค่าตอบแทน
และการเลิกจ้างครูและผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม การประกาศว่าเป็นโรงเรียนที่มีอิสระในการบริหาร
(de jure autonomy) ไม่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานวิจัยชิ้นนี้ยังค้นพบเพิ่มเติมว่า
การกระจายอำ � นาจที่ เ กี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รและวิ ธี ก ารสอนไม่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
และโรงเรียนที่มีความเป็นอิสระมากกว่ามักจะมีการจ่ายโบนัสมากกว่า (แต่นักวิจัยไม่ทราบเกณฑ์
ในการจ่ า ยโบนั ส ของแต่ ล ะโรงเรี ย นว่ า ขึ้ น อยู่ กั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านของครู ม ากน้ อ ยเพี ย งใด)
อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ การปฏิรูปในครั้งนี้มีผลทำ�ให้ขวัญกำ�ลังใจ (morale) ของครูลดตํ่า
ลงบ้างแต่ก็ไม่มากจนทำ�ให้เกิดผลเสียต่อการเรียนการสอนดังจะเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น
บทเรียนสำ�คัญจากงานวิจัยของ King and Ozler (2004) คือ การกำ�หนดค่าตอบแทน และการเลิก
จ้างครูและผู้บริหารมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีนัยสำ�คัญ
งานวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างครูและการกำ�หนดค่าตอบแทนครู คือ
งานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบของครูสัญญาจ้างต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเริ่มได้รับความสนใจ
อย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา งานวิจัยของ Duflo, Dupas, and Kremer (2012) ศึกษา
ผลกระทบของครูสญ
ั ญาจ้างในประเทศเคนยา ภายใต้โครงการครูพเิ ศษ (Extra Teacher Program
หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า ETP) โดยใช้เทคนิคการทดลองแบบสุ่ม (randomized controlled trial
หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า RCT) โครงการนี้ดำ�เนินการในช่วง ค.ศ. 2005 ถึง 2006 หลักการสำ�คัญ
คือ การกระจายอำ�นาจให้คณะกรรมการโรงเรี ย นสามารถจั ดจ้ า งครู สั ญ ญาจ้ า ง (contract
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teachers) ที่มีคุณสมบัติทางวิชาการเช่นเดียวกับข้าราชการครู เช่น ต้องจบจากสถาบันฝึกหัดครู
อย่างไรก็ตาม ครูสัญญาจ้างได้รับค่าตอบแทนเพียงแค่ 35 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน หรือประมาณ
ร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนของข้าราชการครู (ยังไม่รวมผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงินอย่างอื่น
ซึ่งข้าราชการครูได้รับมากกว่าอย่างชัดเจน) และสัญญาการจ้างงานเป็นแบบปีต่อปีโดยการ
ต่อสัญญาขึ้นอยู่กับผลงานในปีที่ผ่านมา (ครูสัญญาจ้างบางคนได้เลื่อนขั้นเป็นข้าราชการครู
ในภายหลัง) นอกจากนี้ โครงการฯ ได้จัดอบรมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (schoolbased management) ให้กับคณะกรรมการโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทนของผู้ปกครอง
การอบรมนี้ใช้เวลาเพียง 90 นาที งานวิจัยชิ้นนี้สุ่มเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 140
โรงเรียน ออกเป็นกลุม่ ควบคุม (control group) จำ�นวน 70 โรงเรียน และกลุม่ ทดลอง (treatment
group) จำ�นวน 70 โรงเรียน โรงเรียนในกลุ่มทดลองต้องเพิ่มห้องเรียนชั้น ป.1 อีกหนึ่งห้อง
สำ � หรั บ ครู สั ญ ญาจ้ า ง หลั ง จากนั้ น ที ม วิ จั ย ได้ สุ่ ม เลื อ กนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ป.1 ว่ า ใครจะได้
เรียนกับครูสัญญาจ้างและใครจะได้เรียนกับครูที่เป็นข้าราชการ นอกจากนี้ นักวิจัยได้สุ่มเลือก
โรงเรี ย นจำ � นวน 34 โรงเรี ย นจากกลุ่ ม ทดลองเพื่ อ รั บ การอบรมการบริ ห ารโดยใช้ โรงเรี ย น
เป็นฐาน โครงการนี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ผลการทดสอบมาตรฐานด้านคณิตศาสตร์
และการอ่านของตัวอย่างนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำ�นวน 8,000 คน โดยทดสอบทั้งหมด
สองครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2006 และ 2007 นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้พยายามที่จะวัด
ความพยายามของครู (teacher effort) จากการสุ่มเยี่ยมโรงเรียนจำ�นวน 4 ครั้ง ตลอดโครงการฯ
โดยวั ด ความพยายามของครู จ ากการสั ง เกตว่ า ครู ม าทำ � งานและกำ � ลั ง สอนอยู่ ใ นระหว่ า ง
ที่นักวิจัยไปถึงโรงเรียนหรือไม่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การเพิ่มครูสัญญาจ้างในโรงเรียน
ที่ผู้ปกครองไม่ มีส่ วนร่ วม (โรงเรี ย นที่ ไ ม่ ไ ด้ รับการอบรมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน)
ไม่ ไ ด้ ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ถึ ง แม้ ว่ า ขนาดของชั้ น เรี ย นจะลดลงเกื อ บครึ่ ง หนึ่ ง
ซึ่ งอาจจะเป็ นผลมาจากการที่ครูที่เ ป็นข้าราชการลดความพยายามลงเพราะมีผู้ ช่ วยเพิ่ ม ขึ้น
และครู เ หล่ า นี้ ไ ด้ พ ยายามจ้ า งเครื อ ญาติ ข องตนมาเป็ น ครู สั ญ ญาจ้ า งด้ ว ย ในขณะเดี ย วกั น
การเพิ่มครูสัญญาจ้างในโรงเรียนที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วม (โรงเรียนที่ได้รับการอบรมการบริหาร
โดยใช้ โรงเรี ย นเป็ น ฐาน) ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นอย่ า งชั ด เจน ซึ่ ง อาจเป็ น ผล
มาจากการมี ส่ วนร่ วมของผู้ ปกครองทำ � ให้ ค รูที่ เ ป็นข้า ราชการต้องเพิ่ ม ความพยายามในการ
ทำ � งาน และนั ก วิ จั ย ยั ง พบว่ า โรงเรี ย นที่ ผู้ ป กครองมี ส่ ว นร่ ว มมี ก ารจ้ า งเครื อ ญาติ ข องครู
เดิ ม มาเป็ น ครู สั ญ ญาจ้ า งน้ อ ยกว่ า อี ก กลุ่ ม หนึ่ ง อย่ า งชั ด เจน โดยสรุ ป งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ พ บว่ า
การกระจายอำ�นาจให้ผู้ปกครองมีบทบาทในการจัดจ้างและดูแลตรวจสอบการทำ�งานของครู
มีผลช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น แต่การกระจายอำ�นาจให้กับโรงเรียนโดยไม่มี
ส่วนร่วมจากผู้ปกครองอาจไม่มีประโยชน์เลย
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องอีกชิ้นหนึ่งคือ Muralidharan and Sundararaman (2013)
ซึง่ ศึกษาผลกระทบของครูสญ
ั ญาจ้างในประเทศอินเดีย ภายใต้โครงการครูพเิ ศษ (Extra Contract
Teacher Program) โดยใช้เทคนิคการทดลองแบบสุ่ม (RCT) เช่นกัน โครงการนี้ดำ�เนินการ
ในช่วง ค.ศ. 2005 ถึง 2006 หลักการสำ�คัญคือ การกระจายอำ�นาจในการจัดจ้างครูสัญญาจ้าง
(contract teachers) ให้กับคณะกรรมการโรงเรียน ครูสัญญาจ้างในโครงการนี้จบการศึกษา
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ ปริ ญ ญาตรี แต่ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ เรี ย นวิ ช าชี พ ครู แ ต่ อ ย่ า งใด
สัญญาการจ้างงานเป็นแบบปีตอ่ ปีและไม่ได้รบั การปกป้องจากระเบียบราชการทัว่ ไป ครูสญ
ั ญาจ้าง
ได้รับค่าตอบแทนประมาณ 1,000-1,500 รูปีต่อเดือน หรือประมาณร้อยละ 20 ของค่าตอบแทน
ของข้าราชการครู (ยังไม่รวมผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงินอย่างอื่น ซึ่งข้าราชการครูได้รับมากกว่า
อย่างชัดเจน) ครูสัญญาจ้างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงกับโรงเรียน
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการสุ่มเลือก
ให้มีครูสัญญาจ้างเพิ่มเติมสูงกว่าโรงเรียนในกลุ่มควบคุมอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผลการทดสอบ
ด้านคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นประมาณ 0.16 เท่าของความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
ส่วนด้านการอ่านเพิ่มขึ้นประมาณ 0.15 เท่าของความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ครูสัญญาจ้างมีประสิทธิภาพในการสอนไม่แตกต่างไปจากครูที่เป็นข้าราชการ ทั้งที่มีคุณสมบัติ
ทางวิชาการที่ตํ่ากว่าและได้รับเงินเดือนไม่ถึงร้อยละ 20 ของข้าราชการครู ข้อค้นพบส่วนนี้
ทำ�ให้นักวิจัยสรุปว่า คุณภาพการสอนของครูขึ้นอยู่กับทั้งระดับทุนมนุษย์หรือความสามารถ
ในตัวครูและความพยายามในการสอน และที่สำ�คัญ การไม่ได้เรียนวิชาชีพครูอาจไม่ใช่ปัญหา
ของการสอนของครูแต่อย่างใด
งานวิจัยของ Atherton and Kingdon (2010) ศึกษาผลกระทบของครูสัญญาจ้าง
ในประเทศอินเดียเช่นเดียวกับ Muralidharan and Sundararaman (2013) แต่ไม่ได้ใช้เทคนิค
การทดลองแบบสุ่ม (RCT) Atherton and Kingdon (2010) วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลการสำ�รวจ
SchoolTells survey ที่สำ�รวจโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำ�นวน 160 โรงเรียนในรัฐ Uttar
Pradesh และ Bihar ในประเทศอินเดีย ระหว่าง ค.ศ. 2007 ถึง 2008 ข้อมูลชุดนี้ประกอบไปด้วย
ข้อมูลลักษณะส่วนตัว พื้นฐานทางครอบครัว และผลการทดสอบด้านคณิตศาสตร์และภาษาของ
นักเรียนในระดับ ป.2 และ ป.4 จำ�นวน 4,000 คน และคุณสมบัติของคุณครู (รวมทั้งจำ�นวนวันที่
ไม่มาทำ�งาน) ข้อมูลชุดนี้ได้เชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนกับครู ทำ�ให้นักวิจัยทราบว่านักเรียนคนใดเรียน
กับครูคนใด ซึ่งมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์อย่างมาก นอกจากนี้ ข้อมูลชุดนี้สามารถบอกได้ว่า
ครูคนใดเป็นครูสัญญาจ้างหรือครูประจำ�  ซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถศึกษาผลกระทบของครูสัญญา
จ้างได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Muralidharan and Sundararaman (2013) ครูสัญญาจ้าง
ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนวิชาชีพครู และที่สำ�คัญ ครูสัญญาจ้างได้รับค่าตอบแทนตํ่ากว่าข้าราชการครู
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อย่างมาก โดยที่ครูสัญญาจ้างในรัฐ Uttar Pradesh ได้รับค่าตอบแทนประมาณร้อยละ 25 ของ
ค่าตอบแทนของข้าราชการครู ในขณะที่ครูสัญญาจ้างในรัฐ Bihar ได้รับค่าตอบแทนประมาณ
ร้อยละ 33 ของค่าตอบแทนของข้าราชการครู ประเด็นทีน่ า่ สนใจของงานวิจยั ชิน้ นีค้ อื ความแตกต่าง
ระหว่างรูปแบบสัญญาการจ้างงานของครูสัญญาจ้างในรัฐ Uttar Pradesh และรัฐ Bihar โดยที่
สัญญาจ้างครูสัญญาจ้างในรัฐ Uttar Pradesh เป็นแบบปีต่อปี (ทำ�ให้ต้องมีแรงจูงใจที่สูงกว่า)
ในขณะที่สัญญาจ้างของครูสัญญาจ้างในรัฐ Bihar เป็นการจ้างแบบค่อนข้างถาวรไม่ต้องต่อสัญญา
ทุกปี ผลการวิเคราะห์พบว่า ในรัฐ Uttar Pradesh ครูสัญญาจ้างมีประสิทธิภาพ (วัดจากผล
การทดสอบ) มากกว่ า ข้ า ราชการครู อ ย่ า งชั ด เจน ขณะเดี ย วกั น ในรั ฐ Bihar ซึ่ ง มี แรงจู ง ใจ
ในการทำ�งานน้อยกว่า ครูสัญญาจ้างมีประสิทธิภาพพอๆ กับข้าราชการครู นอกจากนี้ นักวิจัย
ยังพบว่า ในรัฐ Uttar Pradesh ข้าราชการครูขาดงานมากกว่าครูสัญญาจ้างเกือบเท่าตัว เช่นเดียว
กับในรัฐ Bihar ครูสัญญาจ้างขาดงานพอๆ กับข้าราชการครู
โดยสรุป บทเรียนสำ�คัญที่ได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำ�นาจด้านการ
ศึกษา คือ
1. ความเป็นอิสระของสถานศึกษา11 (school autonomy) และการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (school-based management) ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้กับผู้เรียน
อย่างชัดเจน เมื่อชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอย่างจริงจัง
2. การถ่ายโอนอำ�นาจการกำ�หนดค่าตอบแทน และการเลิกจ้างครูและผูบ้ ริหารมีผล
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีนัยสำ�คัญ
3. สัญญาการจ้างงานทีไ่ ม่ถาวรเกินไปสามารถส่งเสริมแรงจูงใจในการทำ�งานของครู
ได้เป็นอย่างดี
สำ�หรับประเทศไทย สำ�นักเลขาธิการสภาการศึกษา (2558) มอบหมายให้
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำ�โครงการวิจัยยุทธศาสตร์การกระจายอำ�นาจ
การจัดการศึกษา โดยงานดังกล่าวได้ให้รายละเอียดของการกระจายอำ�นาจทางการศึกษา ชี้แจง
ถึงจุดเด่นและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักบริหารงาน 4 ด้านของการกระจายอำ�นาจ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าพระราชบัญญัติ
___________________
11

จากหลักฐานที่ได้รวบรวมมาข้างต้น ผู้เขียนเห็นด้วยกับข้อเสนอของธนาคารโลก (The World Bank) ในรายงาน A Quality
Education for All (2015) ซึ่งแนะนำ�ให้ประเทศไทยเพิ่มความเป็นอิสระให้กับโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารงาน
บุคคล อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนไม่เห็นด้วยกับหลักฐานที่รายงานฉบับนี้ใช้สนับสนุนข้อเสนอแนะดังกล่าว ซึ่งสรุปว่า “โรงเรียนที่มี
คะแนนทดสอบ PISA สูงกว่า 500 ขึ้นไป มีแนวโน้มที่จะมีความเป็นอิสระที่สูงกว่ากลุ่มที่มีคะแนนตํ่ากว่า 400…” (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้จาก Arcia, MacDonald and Patrinos, 2103) แต่ทราบดีว่า โรงเรียนที่มีคะแนน PISA สูงกว่า 500 ขึ้นไป คือ
กลุ่มโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนที่เน้นวิทย์-คณิต เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งยากที่นำ�มาเปรียบเทียบกับโรงเรียนทั่วไปซึ่งมีทรัพยากร
ที่น้อยกว่าไม่ว่าจะมีอิสระหรือไม่ก็ตาม
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การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จะพยายามกระจายอำ�นาจการจัดการศึกษาไปยังเขตการศึกษามากขึน้
แต่ก็ยังไม่สามารถทำ�ให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม สำ�หรับ
ประเด็นที่มีความสำ�คัญอย่างยิ่ง เช่น การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกลับมีการกล่าวถึงเพียงเล็กน้อย
เฉพาะในแง่ทตี่ อ้ งให้สถานศึกษาบริหารงานภายใต้หลักการกระจายอำ�นาจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
และเป็นทีย่ อมรับจากผูป้ กครอง แต่ไม่ได้ให้ความสำ�คัญมากนัก เช่นเดียวกับประเด็นเกีย่ วกับระบบ
การว่าจ้างครูที่อาจจะไม่ได้เป็นส่วนสำ�คัญในรายงานดังกล่าว แต่หลักฐานเชิงประจักษ์ที่นำ�เสนอ
มาก่อนหน้านี้ได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความสำ�เร็จของการกระจายอำ�นาจไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้จากการกระจายอำ�นาจเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องทำ�ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
ได้มีส่วนร่วมในการกำ�หนดค่าตอบแทน และการเลิกจ้างครูและผู้บริหารอย่างจริงจัง นอกจากนี้
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) ได้จัดทำ�ร่างข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมความเป็น
อิ ส ระของสถานศึ ก ษา ซึ่ ง ก็ พ ยายามเสนอปั ญ หาที่ พ บจากการตอบรั บ นโยบายการกระจาย
อำ�นาจการจัดการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับกระจายอำ�นาจการจัดการ
ศึกษาด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารฉบับสมบูรณ์
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บทที่ 8

บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
“In general, if any branch of trade, or any division of labour, be advantageous
to the public, the freer and more general the competition, it will always be the
more so.”
- Adam Smith in The Wealth of Nation การศึ ก ษาไทยประสบความสำ�เร็จในการให้ ก ารศึ ก ษากั บประชากรผ่ า นโอกาสในการ
เข้าถึงโรงเรียน (schooling access) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(The Millennium Development Goals) โดย
จะเห็นได้จากการที่เด็กอายุ 6 ถึง 11 ปี เกือบ
ทุกคนมีโอกาสเรียนหนังสือ ซึง่ มีผลทำ�ให้อตั รา
การเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาสูงเกือบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ พ.ร.บ. การศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี ยังมีผลทำ�ให้อตั ราการเข้าเรียน
ของเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 12 ปี ถึง 14 ปี
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนทำ � ให้ อั ต รา
การเข้ า เรี ย นในปั จ จุ บั น สู ง กว่ า ร้ อ ยละ 97
นอกจากนี้ อัตราการเข้าเรียนระดับปฐมวัย
ก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยใน พ.ศ. 2553 อัตราการเข้าเรียนของเด็กอายุ 5 ปี สูงถึงร้อยละ
96 ส่ ว นจำ � นวนปี ก ารศึ ก ษาหรื อ จำ � นวนปี ที่ ไ ปโรงเรี ย น (year of schooling) เฉลี่ ย ของ
ประชากรไทยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจากไม่ถึง 5 ปี ใน พ.ศ. 2528 เป็นมากกว่า
8 ปี ใน พ.ศ. 2557 ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการที่ ป ระชากรรุ่ น ใหม่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว
ถึ ง ยิ่ ง ไปกว่ านั้น อัตราการออกกลางคันของเด็ ก และเยาวชนอายุ ร ะหว่ า ง 5 ปี ถึ ง 14 ปี
ก็อยู่ในระดับที่ตํ่ามากและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะพิจารณาจากข้อมูลของกระทรวง
ศึกษาธิการ ข้อมูลสำ�มะโนประชากรและเคหะ (Population and Housing Census) หรือข้อมูลการ
สำ�รวจเด็กและเยาวชน (Child Youth Survey) ซึง่ เป็นหลักฐานยืนยันว่า ประเทศไทยไม่ได้ประสบ
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ปัญหาการไม่เข้าเรียนหรือการออกกลางคันของเด็กและเยาวชนในช่วงการศึกษาภาคบังคับ
ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพิจารณาบทบาทของการศึกษาต่อการสร้างทักษะและสมรรถนะให้กับ
ผู้ เรี ย นจากอั ต ราค่ า จ้ า งที่ ไ ด้ รั บ ในตลาดแรงงานพบว่ า ผู้ ที่ มี ก ารศึ ก ษาสู ง กว่ า หรื อ มี จำ � นวน
ปีการศึกษามากกว่ามีรายได้เฉลี่ยที่สูงกว่าอย่างชัดเจน ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับ
ค่าจ้างโดยเฉลีย่ มากกว่าและมีอตั ราการเติบโตของค่าจ้างตลอดอายุงานทีส่ งู กว่าผูท้ จี่ บอาชีวศึกษา
อย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การศึกษาที่เพิ่มขึ้นมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น
และส่งผลให้ได้รับค่าจ้างสูงขึ้นด้วย คำ�ถามที่ตามมาก็คือ เป็นไปได้หรือไม่ที่จะพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสูงขึ้นกว่านี้ คำ�ตอบก็คือ เป็นไปได้อย่างแน่นอน เพราะการศึกษา
ของไทยยังประสบปัญหาด้านคุณภาพ
หากพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) จะเห็นได้ว่า วิชาที่มี
ผลการทดสอบตํ่าที่สุดสองวิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
ชั้น ม.6 ซึ่งกว่าร้อยละ 95 ของอำ�เภอทั่วทั้งประเทศมีค่าเฉลี่ยคะแนนสอบ O-NET ของสองวิชานี้
ไม่ถึงร้อยละ 25 ตลอดช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา แน่นอนว่า ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากข้อสอบ
ที่ยากมากหรือข้อสอบที่มีความสับสนอยู่บ้างดังที่ทราบกันเป็นประจำ�ทุกปี แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า
หากคุณภาพการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษดีมากพอ คะแนนทดสอบที่ได้ก็ควร
อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจมากกว่านี้
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นว่า ผลการสอบ O-NET ระดับ ป.6 และ ม.3 ของ
โรงเรียนเอกชนยังดีกว่าโรงเรียนในสังกัดอื่นๆ อย่างชัดเจนในทุกวิชา โรงเรียนเอกชนมีสัดส่วน
ของโรงเรียนที่มีผลทดสอบสูงเป็นพิเศษมากกว่าสังกัดอื่น ซึ่งอาจเป็นเพราะโรงเรียนเอกชนดูแล
เอาใจใส่และมีนวัตกรรมการสอนที่ดีกว่า หรืออาจเป็นไปได้ว่านักเรียนที่เข้าเรียนในระดับประถม
ศึกษาในโรงเรียนเอกชนมีพื้นฐานที่ดีกว่าตั้งแต่ต้นเพราะครอบครัวมีศักยภาพมากกว่าก็เป็นได้
ในขณะที่กลุ่มโรงเรียนที่มีผลการสอบในระดับ ม.6 ดีที่สุดคือ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ยกเว้น
วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งยังคงเป็นโรงเรียนเอกชนที่ทำ�ได้ดีที่สุด การที่โรงเรียนของรัฐมีผลการสอบ
ที่ดีกว่าในระดับ ม.6 อาจเป็นผลจากระดับความรู้ความสามารถของครู สพฐ. ที่สูงกว่า หรืออาจ
เป็นเพราะนักเรียนทีม่ คี วามสามารถส่วนใหญ่ยา้ ยเข้าสูโ่ รงเรียน สพฐ. ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หากพิจารณาจากผลการทดสอบ PISA จะพบว่า ผลการทดสอบของประเทศไทยมีแนวโน้ม
ลดลงในระหว่าง พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2549 แล้วจึงปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน พ.ศ. 2555
ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของโรงเรียนสาธิตฯ และโรงเรียนที่เน้นวิทย์-คณิตฯ
ในกลุ่มตัวอย่าง จากประมาณร้อยละ 9.7 ใน พ.ศ. 2552 เป็นประมาณร้อยละ 15.4 ใน พ.ศ. 2555
ทั้งนี้ นักเรียนที่มาจากโรงเรียนสาธิต-เน้นวิทย์มีคะแนนอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยของประเทศพัฒนา
แล้วและโดดเด่นกว่ากลุ่มอื่นอย่างชัดเจน ซึ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า โรงเรียนกลุ่มนี้สามารถสร้าง
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ทักษะและความรู้ให้กับผู้เรียนได้ดีกว่ากลุ่มอื่น
อย่างไรก็ตาม ยังไม่ควรด่วนสรุปไปว่า โรงเรียน
ที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นั้นคุ้มค่า
ต่อการลงทุนหรือไม่ เพราะอาจเป็นไปได้ว่า
ต้ น ทุ น ที่ ใช้ ใ นการสร้ า งและพั ฒ นาโรงเรี ย น
กลุ่มนี้สูงมากจนทำ�ให้ไม่สามารถเพิ่มจำ�นวน
ให้ ม ากพอที่ จ ะรองรั บ นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ที่ มี
จำ�นวนมหาศาล
เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบ PISA ระหว่างประเทศที่มีระดับจีดีพีต่อหัวใกล้เคียง
กับไทยพบว่า ประเทศเวียดนามเป็นประเทศเดียวที่มีคะแนนสอบ PISA สูงกว่าประเทศไทย
อย่างชัดเจน โดยอยูใ่ นระดับเดียวกับประเทศพัฒนาแล้ว และความแตกต่างทีช่ ดั เจนระหว่างระบบ
การศึกษาของไทยกับเวียดนามคือ สัดส่วนเวลาเรียนวิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษา) โดยสัดส่วนการเรียนวิชาหลักของนักเรียนเวียดนามสูงกว่านักเรียนไทยถึงเกือบร้อยละ 20
ในทุกระดับอายุ ยิง่ ไปกว่านัน้ นักเรียนไทยเริม่ เรียนวิทยาศาสตร์กอ่ นนักเรียนสิงคโปร์และเวียดนาม
แต่สัดส่วนเวลาเรียนของเด็กไทยกลับไม่เพิ่มขึ้นเลยนับตั้งแต่ ป.1 ถึง ม.6 ในทางกลับกัน นักเรียน
สิงคโปร์และเวียดนามซึง่ เริม่ เรียนวิทยาศาสตร์ในชัน้ ป.3 และ ป.4 ตามลำ�ดับนัน้ มีสดั ส่วนเวลาเรียน
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นตามลำ�ดับชั้นอย่างต่อเนื่อง จนทำ�ให้ ณ เวลาที่ทำ�การสอบ PISA นักเรียนไทย
มีเวลาในการเรียนวิทยาศาสตร์น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอีกสองประเทศ ข้อค้นพบส่วนนี้
สะท้อนให้เห็นว่า สัดส่วนเวลาเรียนวิชาหลักทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา
ที่ไม่เหมาะสมน่าจะมีส่วนทำ�ให้ผลการทดสอบ PISA ของไทยอยู่ในระดับที่ไม่ดีเท่าที่ควร
ในขณะเดียวกัน ปริมาณหรือขนาดทรัพยากรเพื่อการศึกษาของไทยน่าจะอยู่ในระดับที่
เพียงพอ แต่ปัญหาหลักอยู่ที่การจัดสรรงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ประเทศไทยใช้งบประมาณ
จำ�นวนมหาศาลตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยรายจ่ายด้านการศึกษา
รวมมีสัดส่วนที่สูงถึงกว่าร้อยละ 6 ของจีดีพี ซึ่งแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายภาครัฐถึงร้อยละ 5 ของจีดีพี โดย
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบด้านบุคลากร (กว่าร้อยละ 75) ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพจำ�เป็นที่จะต้องเข้าไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการด้านบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยงบประมาณจำ�นวนมหาศาล แต่กลับได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไม่น่าพอใจ จึงเกิด
คำ�ถามขึน้ ว่า เกิดอะไรขึน้ ในโรงเรียน ทำ�ไมจึงไม่สามารถสร้างผลสัมฤทธิท์ นี่ า่ พอใจจากงบประมาณ
จำ�นวนมหาศาลที่ลงไป มีคำ�อธิบายมากมายในวงการการศึกษาของไทย ไม่ว่าจะเป็น ครูต้อง
ทำ�งานเอกสารมาก ครูมีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นต้น แต่เหตุผลที่แท้จริงก็คือ ครูไม่มีแรงจูงใจที่ดี
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พอที่จะสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างที่ควร
จะเป็น ซึง่ อาจเป็นเพราะปัจจัยต่างๆ ดังทีก่ ล่าว
มาแล้ว หรืออาจเป็นเพราะการสอนให้ดีขึ้น
ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตครูดีขึ้น เพราะการประเมิน
ความดี ค วามชอบยั ง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คื อ
ไม่สามารถตอบแทนคนที่มีผลงาน แต่มักจะ
ตอบแทนคนที่ไม่ค่อยทำ�งานนัก สิ่งเหล่านี้เกิด
ขึ้ นได้ เ พราะสถานศึ ก ษาไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและความต้องการของผู้ปกครอง นั่นคือ ไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน (lack of accountability) ทำ�ให้สถานศึกษาไม่มีแรงจูงใจที่จะตอบแทนคนที่มี
ผลงาน เพราะผลงานที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนไม่ได้ช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาเจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน ผู้บริหารจึงเลือกที่จะตอบแทนครูที่ตอบสนองความต้องการของตนเป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
ในทางเศรษฐศาสตร์ การแข่งขัน (competition) หรือแรงกดดันจากการแข่งขัน
(competitive pressure) เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่สามารถช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและ
บริการที่ดีที่สุดภายใต้ต้นทุนที่ตํ่าที่สุดที่เป็นไปได้ ทั้งนี้ เพราะการแข่งขันที่เข้มข้นช่วยสร้าง
แรงจูงใจทีเ่ หมาะสมให้ผผู้ ลิตต้องผลิตสินค้าและบริการให้ได้คณ
ุ ภาพดีทสี่ ดุ ภายใต้ตน้ ทุนทีเ่ หมาะสม
ไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถขายสินค้าหรือบริการได้ คำ�ถามก็คือ จะสร้างการแข่งขันในระบบการ
ศึกษาได้อย่างไร?
สถาบันการศึกษาเอกชนสามารถช่วยเพิ่มการแข่งขันในระบบการศึกษาได้ ในประเทศ
ที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา สถาบันการศึกษาเอกชนคือเครื่องจักรสำ�คัญในการพัฒนา
การศึกษาของประเทศ โดยจะเห็นได้จากการจัดอันดับ QS World University Ranking ใน ค.ศ. 2016
ที่ 4 จาก 5 อั น ดั บ แรกของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ดี ที่ สุ ด ในโลกล้ ว นแต่ เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน
จากประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้น ดังนั้น ภาคเอกชนจึงมีบทบาทที่สำ�คัญต่อการศึกษาของชาติ
อย่างมาก ประเทศไทยเองได้พยายามส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในด้านการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนที่ประสบความสำ�เร็จมากที่สุดคือ การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา โดยสัดส่วน
ของนักเรียนในสถานศึกษาเอกชนในระดับก่อนประถมศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแนวโน้มนี้จะดำ�เนินต่อไป แต่บทบาทของภาคเอกชนในการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กลับลดลงตลอด 20 ปีที่ผ่านมา และแม้ภาคเอกชนไทยจะมีบทบาทในด้านการศึกษาพอสมควร
แต่หากพิจารณาในด้านทรัพยากรทีไ่ ด้รบั จากภาครัฐนัน้ ถือว่าน้อยมาก โดยโรงเรียนเอกชนในสังกัด
ของ สช. ได้รับงบประมาณอุดหนุนโดยเฉลี่ยเพียงร้อยละ 32 ของค่าใช้จ่าย ดังนั้น คงเป็นไปได้
ยากในระยะสั้น ที่จะสามารถใช้การศึกษาเอกชนเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพของการศึกษาทั้งระบบได้
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แต่ก็หวังว่ารัฐจะให้การสนับสนุนแก่สถานศึกษาเอกชนมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน
ที่เข้มข้นและเสมอภาคมากขึ้น อันจะนำ�ไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพในอนาคต
แนวทางการแก้ ปั ญ หาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ เ หมาะสมกั บ ประเทศไทยในระยะสั้ น คื อ
การกระจายอำ�นาจทางการศึกษา (decentralization) โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์จำ�นวน
มากยืนยันว่า การกระจายอำ�นาจด้านการศึกษา (decentralization) สามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการบริหารสถานศึกษาอย่างจริงจัง โครงการที่ประสบความสำ�เร็จส่วนใหญ่กระจายอำ�นาจ
ให้ผปู้ กครองมีบทบาทในการจัดจ้าง กำ�หนดค่าตอบแทน เลิกจ้างครูและผูบ้ ริหาร และดูแลตรวจสอบ
การทำ�งานของครู ซึง่ มีผลทำ�ให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเพิม่ ขึน้ ในขณะทีก่ ารให้อสิ ระแก่สถานศึกษา
(school autonomy) และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school-based management)
ที่ไม่ได้ให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครองอาจไม่มีประโยชน์เลย นอกจากนี้
งานวิจัยจำ�นวนไม่น้อยชี้ให้เห็นว่า การไม่ได้เรียนวิชาชีพครูอาจไม่ใช่ปัญหาของการสอนของ
ครูแต่อย่างใด ส่วนทีม่ บี ทบาทสำ�คัญมากกว่า คือ ความตัง้ ใจ (effort) ในการสอน ซึง่ ต้องอาศัย
ระบบแรงจูงใจ (incentive system) ที่เหมาะสมและการตรวจสอบดูแล (monitoring)
ที่สมํ่าเสมอ นอกจากนี้ งานวิจัยในหลายประเทศชี้ให้เห็นว่า สัญญาการจ้างงานที่ไม่ถาวรเกินไป
สามารถส่งเสริมแรงจูงใจในการทำ�งานของครูได้เป็นอย่างดี และเงินเดือนที่ตํ่ากว่าอาจไม่ได้
หมายถึงความตั้งใจที่น้อยกว่า ซึ่งหมายความว่า การขึ้นเงินเดือนแบบหน้ากระดานเท่ากันทุกคน
โดยไม่สนใจผลงานหรือความตั้งใจอาจไม่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนแต่อย่างใด
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องและส่งเสริมการกระจายอำ�นาจด้านการศึกษา
เป็นอย่างดีคือ ระบบคูปองการศึกษา (education voucher) โดยรัฐเป็นผู้ออกคูปองให้นักเรียน
ถือสิทธิแ์ ละสามารถนำ�ไปชำ�ระค่าใช้จา่ ยด้านการศึกษาตามมูลค่าทีก่ �ำ หนดในคูปอง นักเรียนจะต้อง
สามารถเลือกเข้าเรียนได้ทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชนอย่างเสรี หลักฐานจากงานวิจัยจำ�นวนไม่น้อย
ชี้ให้เห็นว่า การใช้คูปองการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา สวีเดน โคลัมเบีย และชิลี มีผลทำ�ให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ ระบบคูปองการศึกษา
ที่อนุญาตให้ผู้ถือสิทธิ์เลือกเรียนโรงเรียนรัฐและเอกชนได้อย่างเสรี มีส่วนช่วยสร้างให้เกิด
การแข่งขันทั้งระหว่างโรงเรียนรัฐและเอกชนที่มีอยู่เดิม และเพิ่มโอกาสที่จะมีสถานศึกษาใหม่
ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมทางการศึกษา อันจะช่วยเพิ่มคุณภาพการศึกษาได้ในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโดยตรงต่อผูเ้ รียน (demand-side financing)
ที่ไม่ได้มาพร้อมกับทางเลือกที่เพียงพอและเหมาะสม อาจไม่สามารถช่วยยกระดับคุณภาพของ
การศึกษาได้ ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยจำ�นวนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า การให้เงินอุดหนุนครัวเรือน
เพื่อให้ครัวเรือนส่งบุตรหลานไปโรงเรียนแต่ไม่สามารถเลือกสถานศึกษาได้อย่างเสรี อาจช่วยให้
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เด็กและเยาวชนอยูใ่ นระบบโรงเรียนมากขึน้ แต่ไม่สามารถช่วยให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเพิม่ ขึน้ ได้
เนือ่ งจากไม่ได้ชว่ ยให้เกิดการแข่งขันทีเ่ ข้มข้นมากขึน้ จึงไม่ได้ชว่ ยให้แรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียนเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด
อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำ�คัญต่อสังคมไทยคือ บทบาทของการศึกษาต่อความเหลื่อมลํ้า
หลักฐานเชิงประจักษ์ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยกำ�ลังเผชิญกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เอนเอียง
สู่ทักษะสูง (skill-biased technological change) เช่นเดียวกับประเทศอื่นทั่วโลก ผลที่ตามมา
ก็คือ สัดส่วนค่าจ้างของแรงงานทักษะสูงหรือผู้ที่จบมหาวิทยาลัยต่อค่าจ้างของแรงงานที่จบ
อาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นจากประมาณ 1.8 เท่าในปี 2528 เป็นกว่า 2.7 เท่านับตั้งแต่ พ.ศ. 2554
ในขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานของทั้งสองกลุ่มไม่ได้แตกต่างกันแต่อย่างใด ดังนั้น จึงไม่น่า
แปลกใจที่ผู้เรียนจะสนใจเรียนมหาวิทยาลัยมากกว่าเพราะจบมหาวิทยาลัยแล้วได้ค่าจ้างสูงกว่า
แต่เราคงไม่สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอาชีวศึกษาได้ด้วยการบังคับให้ค่าจ้างของ
ผู้จบอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นโดยไม่เพิ่มทักษะที่ตลาดต้องการ ทางออกที่น่าจะเป็นไปได้และสอดคล้อง
กับแนวคิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เอนเอียงสู่ทักษะสูง คือ การให้ความสำ�คัญกับทักษะ
ที่ไม่เจาะจง (general skills) เช่น ทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับการพัฒนาทางเทคโนโลยีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ งานวิจยั จำ�นวนไม่นอ้ ยชีใ้ ห้เห็นว่า การลงทุนในเด็กปฐมวัยให้ผลตอบแทนต่อสังคม
สูงกว่าการศึกษาระดับอื่นอย่างชัดเจน การพัฒนาเด็กปฐมวัยช่วยลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศได้ด้วยการลดความแตกต่างด้านทุนมนุษย์นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิต
ซึ่งเป็นสาเหตุสำ�คัญของความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคมที่พบเห็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น
การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมจึงควรให้งบประมาณกับระดับปฐมวัยมากกว่าระดับอุดมศึกษา
แต่ในปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายภาครัฐต่อหัวด้านการศึกษาของระดับอุดมศึกษาอยู่ที่ประมาณปีละ
31,900 บาท ซึ่งเป็นอันดับสองรองมาจากระดับประถมศึกษา ส่วนระดับปฐมวัยนั้นอยู่ที่ประมาณ
ปีละ 23,300 บาท ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการจัดสรรทรัพยากรทีไ่ ม่เหมาะสม เพราะผลตอบแทน
จากการลงทุนในเด็กปฐมวัยมีค่าสูงกว่าระดับอุดมศึกษาอย่างชัดเจน ดังนั้น การจัดสรรทรัพยากร
ทีเ่ หมาะสมจึงต้องเรียงลำ�ดับความสำ�คัญกันใหม่ โดยเพิม่ งบประมาณต่อหัวในระดับปฐมวัยและลด
งบประมาณต่อหัวในระดับมหาวิทยาลัยลง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่นำ�เสนอในที่นี้เป็นผลจากการสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์
ที่นำ�เสนอมาก่อนหน้านี้ ทั้งในรูปแบบข้อมูลสถิติของประเทศไทยเองและหลักฐานที่มาจากงาน
วิจัยในต่างประเทศ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมทุกปัญหาที่การศึกษาไทยกำ�ลังเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งได้เรียบเรียงไว้ในรายงานของธนาคารโลก A Quality
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Education for All (2015) หรือการเรียนการสอนเพือ่ ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึง่ ได้เรียบเรียง
ไว้ในรายงานของสำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สภาวะการศึกษาไทย พ.ศ. 2557/2558
โดยรวม ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทีน่ �ำ เสนอมีรากฐานมาจากหลักการพืน้ ฐานทีว่ า่ การส่งเสริม
ให้เกิดการแข่งขันที่เข้มข้นและการกระจายอำ�นาจด้านการศึกษาที่จริงจังคือหลักการที่สำ�คัญ
และจำ�เป็นที่จะช่วยให้สถานศึกษามีแรงจูงใจมากพอที่จะพัฒนาการให้บริการการศึกษาของ
ตนให้มีคุณภาพอยู่เสมอ โดยมีรายละเอียดของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมการกระจายอำ�นาจด้านการศึกษา (decentralization) อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง ภาครัฐควรเพิ่มความเป็นอิสระแก่สถานศึกษา (school autonomy) และส่งเสริมให้เกิด
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school-based management) โดยกระจายอำ�นาจให้ชุมชน
และผู้ปกครองมีบทบาทในการจัดจ้างและเลิกจ้างครูและผู้บริหาร การกำ�หนดค่าตอบแทน รวมถึง
การดูแลตรวจสอบการทำ�งานของครู อย่างไรก็ตาม หากใช้การกระจายอำ�นาจไปสู่สถานศึกษา
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ไ ม่ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครองก็ อ าจจะไม่ เ กิ ด
ประโยชน์ เ ลย ดั ง นั้ น การกระจายอำ � นาจ
ด้ า นการศึ ก ษาที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตจะ
ต้ อ งให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ผู้ ป กครองอย่ า ง
จริ ง จั ง ในขณะเดี ย วกั น ภาครั ฐ ส่ ว นกลาง
ควรปรั บ เปลี่ ย นบทบาทจากผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
การศึ ก ษาไปเป็ น ผู้ กำ � กั บ ดู แ ล (regulator)
ที่ มี ห น้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น ที่ เ ป็ น ธรรม
สนั บ สนุ น การวิ จั ย ที่ จ ะสร้ า งองค์ ค วามรู้
ที่ ส ถานศึ ก ษาและผู้ ป กครองสามารถนำ � ไป
ใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง และสร้ า งฐานข้ อ มู ล กลางที่ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล รายบุ ค คลที่ ถู ก ต้ อ ง
และเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ยเพื่ อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นสามารถใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการควรปรับลดระดับชั้นในการทำ�งานที่มีมากเกินไป อันจะช่วยให้
การบริหารจัดการมีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสที่จะเกิดนวัตกรรมด้านการศึกษา
ตามไปด้วย
2. ใช้ระบบคูปองการศึกษา (education voucher) เป็นเครือ่ งมือในการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนโดยตรงต่อผูเ้ รียน (demand-side financing) การใช้ระบบคูปองการศึกษาจะช่วยให้
การกระจายอำ�นาจด้านการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสามารถช่วยเพิ่มการแข่งขัน
(competition) ในระบบการศึกษา อันจะนำ�มาซึ่งประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยมูลค่าคูปองการ
ศึกษาต้องรวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (เงินเดือนและเงินประจำ�ตำ�แหน่งของครู) ซึ่งเป็น
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ค่าใช้จ่ายหลักด้านการศึกษาของภาครัฐ เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถสร้างแรงกดดันจาก
การแข่งขัน (competitive pressure) ให้สถานศึกษาปรับปรุงคุณภาพได้อย่างแท้จริง การรวมเอา
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรผ่านระบบคูปองจะต้องมาควบคู่กับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
โดยโรงเรียนจะต้องเรียนรู้ที่จะบริหารค่าใช้จ่ายทั้งหมดของตนให้สอดคล้องกับจำ�นวนผู้เรียน
ไม่ เช่ น นั้ น อาจจะต้ อ งถู ก ยุ บ ไป ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ระบบคู ป องการศึ ก ษาจะต้ อ งเปิ ด โอกาสให้
ผู้เรียนสามารถเลือกโรงเรียนได้อย่างเสรีทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชน อันจะส่งผลให้เกิดการแข่งขัน
ที่เข้ มข้ น และเป็ นธรรม นอกจากนี้ การจัดสรรงบประมาณในรู ปแบบนี้ จะช่ วยให้ เ กิ ดความ
เป็นธรรมกับเด็กทุกคน เพราะทุกคนจะได้รับทรัพยากรจากรัฐอย่างเท่าเทียม ไม่ใช่ว่าคนที่สอบเก่ง
กว่าได้รับทรัพยากรมากกว่าอย่างที่ผ่านมา
3. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทด้านการศึกษามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงหลายปี
ทีผ่ า่ นมา การศึกษาของภาครัฐขยายตัวอย่างมากโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา ซึง่ มีสว่ นในการลด
โอกาส (crowding out) การลงทุนด้านการ
ศึกษาของภาคเอกชน อันจะส่งผลให้รฐั บาลต้อง
รับภาระการลงทุนด้านการศึกษามากเกินความ
จำ�เป็น ดังนัน้ ภาครัฐควรส่งเสริมให้ภาคเอกชน
เข้ า มามี บ ทบาทเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารการศึ ก ษา
ให้มากขึ้น โดยภาครัฐสามารถใช้ภาคเอกชน
เป็นเครื่องมือสำ�คัญ ในการสร้างแรงกดดัน
จากการแข่ ง ขั น ให้ ส ถานศึ ก ษาของรั ฐ ต้ อ ง
พั ฒ นาคุ ณ ภาพอยู่ เ สมอ เพราะการแข่ ง ขั น ที่ ม ากขึ้ น เท่ า นั้ น ที่ จ ะช่ ว ยพั ฒ นาการศึ ก ษา
ของประเทศได้ ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ระบบคู ป องการศึ ก ษาที่ อ นุ ญ าตให้ ผู้ ถื อ สิ ท ธิ์ เ ลื อ กเรี ย น
โรงเรียนรัฐและเอกชนได้อย่างเสรี มีส่วนช่วยสร้างให้เกิดการแข่งขันทั้งระหว่างโรงเรียนรัฐ
และเอกชนทีม่ อี ยูเ่ ดิม และเพิม่ โอกาสทีจ่ ะมีสถานศึกษาใหม่ทมี่ าพร้อมกับนวัตกรรมทางการศึกษา
อันจะช่วยเพิ่มคุณภาพการศึกษาได้ในระยะยาว
4. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นผูใ้ ห้บริการการศึกษาปฐมวัย
เป็นหลัก ในปัจจุบันบทบาทในการให้บริการการศึกษาปฐมวัยของภาคเอกชนได้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและภาครัฐควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพราะภาคเอกชนมีแรงจูงใจ
ที่จะให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองอย่างเต็มที่ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถ
อยู่รอดได้ ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีแรงจูงใจที่จะดูแล
บุตรหลานของคนในชุมชนให้ดี เพราะต้องการคะแนนเสียงจากการเลือกตั้ง ทั้งนี้แรงจูงใจ
เป็นประเด็นที่สำ�คัญต่อการศึกษาระดับนี้อย่างมาก เพราะการศึกษาปฐมวัยเป็นการให้บริการ
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ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง การเลี้ ย งดู การดู แ ลเอาใจใส่ และการให้ ค วามรู้ ไ ปพร้ อ มๆ กั น นอกจากนี้
ประสบการณ์จากการดำ�เนินโครงการลดความเหลื่อมลํ้าด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ ทำ�ให้
มีความมั่นใจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพเพียงพอที่จะให้การศึกษาระดับปฐมวัย
ที่มีคุณภาพ หากได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการที่เหมาะสมและเพียงพอ ยิ่งไปกว่านั้น การเปิด
โอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลการศึกษาปฐมวัยจนจบระดับอนุบาลจะช่วยลดปัญหา
ห้องเรียนอนุบาลในโรงเรียน สพฐ. ที่มีนักเรียนน้อยและครูไม่เพียงพอ เพราะโดยปกติหนึ่งตำ�บล
จะมีจำ�นวนโรงเรียน สพฐ. ที่ให้บริการระดับอนุบาลมากกว่าจำ�นวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
ค่อนข้างมาก ทำ�ให้จำ�นวนเด็กในแต่ละโรงเรียนมีจำ�นวนน้อยเกินไป ยิ่งไปกว่านั้น การส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลการศึกษาปฐมวัยจนจบระดับอนุบาลนี้สอดคล้องกับหลักการ
กระจายอำ�นาจที่เสนอมาก่อนหน้านี้อีกด้วย แน่นอนว่าส่วนกลางยังต้องมีบทบาทในการสนับสนุน
ด้านวิชาการ ความรู้ที่ทันสมัย และตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5. เพิ่มการลงทุนในระดับปฐมวัย ภาครัฐควรจัดสรรทรัพยากรด้านการศึกษาให้กับระดับ
ปฐมวัยมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักฐานที่ว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในเด็กปฐมวัยมีค่า
สูงกว่าการลงทุนในระดับระดับอุดมศึกษาอย่างมาก ข้อเสนอส่วนนีไ้ ม่ใช่การเสนอให้เพิม่ งบประมาณ
ด้านการศึกษา แต่เป็นการจัดสรรทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ ห้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึน้ ด้วยการ
กำ�หนดงบประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวให้ลดลงตามอายุของผู้เรียน ตามข้อเสนอของนักเศรษฐศาสตร์
รางวัลโนเบล ศาสตราจารย์ James J. Heckman โดยเพิ่มงบประมาณต่อหัวในระดับปฐมวัย
และลดงบประมาณต่อหัวในระดับมหาวิทยาลัยลง แน่นอนว่า การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องใช้เวลา
ไม่น้อย ดังนั้น เพื่อให้สามารถเปลี่ยนทิศทางการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมได้ ดังนั้น จึงควร
วางแผนให้ชัดเจนและเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุด
6. พัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาด้วยการเพิ่มทักษะที่ไม่เจาะจง (general skills) ภาครัฐ
ควรให้ความสำ�คัญกับการเพิ่มคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีทเี่ อนเอียงสูท่ กั ษะสูง (skill-biased technological change) ด้วยการให้ความสำ�คัญ
กับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง เพราะเป็นทักษะที่ไม่เจาะจง
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ภาครัฐ
ไม่ควรกังวลกับจำ�นวนผู้เรียนมากเกินไป แต่ควรมุ่งมั่นทุ่มเททรัพยากรกับการพัฒนาคุณภาพ
เป็นสำ�คัญ เพราะหากอาชีวศึกษามีคณ
ุ ภาพมากขึน้ จนสามารถทำ�ให้ผทู้ จี่ บอาชีวศึกษาได้รบั ค่าจ้าง
ที่สูงขึ้นเมื่อใด จำ�นวนผู้ที่สนใจเรียนก็ย่อมจะมากขึ้นเมื่อนั้น
7. ปรับเพิ่มสัดส่วนเวลาเรียนวิชาหลัก บทเรียนที่ได้จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบ
PISA ของประเทศไทยกับประเทศเวียดนามชี้ให้เห็นปัญหาที่สำ�คัญของการศึกษาไทย คือ จำ�นวน
สาระการเรียนรู้ที่มากจนเกินไป ซึ่งหากต้องการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
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ให้ก้าวหน้าเพื่อยกระดับไปสู่ Thailand 4.0 เราคงต้องปรับเพิ่มสัดส่วนการเรียนในวิชาหลัก
ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย วิ ช าภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ คณิ ต ศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง ย่ อ ม
หมายความว่า ต้องปรับลดเวลาเรียนของวิชาอื่นลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะคงไม่เหมาะสม
ที่จะเพิ่มเวลาเรียนรวมให้มากกว่าที่เป็นอยู่
8. จัดทำ�ข้อมูลรายบุคคลแบบตัวอย่างซํ้า (panel individual data) ด้านการศึกษา
ที่ เชื่ อ มโยงกั น ข้ อ มู ล ที่ ล ะเอี ย ดและถู ก ต้ อ งจะช่ ว ยให้ เข้ า ใจปั ญ หาด้ า นการศึ ก ษาได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
ถึงแม้ว่ารายงานฉบับนี้จะนำ�เสนอข้อมูลสถิติที่มีประโยชน์ในหลายด้าน แต่ก็มีอีกหลายประเด็น
ที่ไม่สามารถตอบปัญหาสำ�คัญได้เนื่องจากขาดข้อมูลรายบุคคลที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่วัยเด็กจนถึง
วัยทำ�งาน ดังนั้น ภาครัฐควรจะสร้างฐานข้อมูลรายบุคคลแบบตัวอย่างซํ้าที่เชื่อมโยงประชากร
ทุกคนตั้งแต่วัยเด็ก โดยการใช้รหัสประจำ�ตัวประชาชนสิบสามหลักเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยง
และที่สำ�คัญ ควรเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้เข้าถึงฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวาง
โดยที่ยังสามารถรักษาความลับส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้ ซึ่งสามารถทำ�ได้อย่างง่ายดาย
ภายใต้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นนี้ควรจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ครู
ผู้เรียน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครอง ฐานข้อมูลที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียนและผู้ปกครองสามารถ
เลื อ กสถานศึ ก ษาได้ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสม ซึ่ ง จะมี ผ ลช่ ว ยให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ด้ า นคุ ณ ภาพ
ที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อลดภาระในการกรอกข้อมูลของบุคลากรด้านการศึกษา
และลดความผิ ดพลาดของข้อมูล หน่วยงานที่ รั บผิ ดชอบควรพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ
เพื่อการบริหารการศึกษาที่จะช่วยให้สถานศึกษาสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะเดียวกัน ฐานข้อมูลที่ได้จะมีความทันสมัย ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
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อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา
สำ�นักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินผลและออกแบบนโยบาย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บรรณาธิการ
นางโชติกา วรรณบุรี
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
นางสาวบรรณากรณ์ อมรพรสิน นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางโชติกา วรรณบุรี
นางณิชกมล  ดวงมาลย์
นางสาวบรรณากรณ์  อมรพรสิน
นางสาวอุไรวรรณ พันธ์สุจริต

นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มวิเคราะห์สภาวการณ์ทางการศึกษา
สำ�นักประเมินผลการจัดการศึกษา
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โทร. 0 2668 7123 ต่อ 2314
โทรสาร 0 2243 7915
เว็บไซต์สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา http://www.onec.go.th

สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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