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	 สำ�นกัง�นเลข�ธกิ�รสภ�ก�รศกึษ�	ได้จดัทำ�ร�ยง�นสภ�วะก�รศกึษ�ไทย 

เป็นประจำ�ทุกปีต่อเนื่องม�ตั้งแต่	 พ.ศ.	2540	 จนถึงปัจจุบัน	 เพื่อติดต�ม

สภ�วก�รณ์และร�ยง�นคว�มเคลื่อนไหวท�งก�รศึกษ�ท่ีมีผลกระทบและ 

เชื่อมโยงกับบริบทท�งเศรษฐกิจ	 สังคมของประเทศในช่วงปีท่ีผ่�นม�	 

โดยนำ�เสนอด้วยข้อมูลสถิติท�งก�รศึกษ�ที่สำ�คัญในเชิงปริม�ณ	 และ 

ก�รวิเคร�ะห์	 สังเคร�ะห์เปรียบเทียบในเชิงคุณภ�พ	 เพื่อนำ�ม�ใช้เป็นข้อมูล 

ประกอบก�รตัดสินใจเชิงนโยบ�ย	ก�รจัดทำ�แผน	ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติ	 

ก�รวจิยั	และก�รประเมินผลก�รจัดก�รศกึษ�	ต�มอำ�น�จหน�้ท่ีของสำ�นักง�น 

เลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�

	 ในปีงบประม�ณ	 2561	 สำ�นักง�นฯ	 ได้จัดทำ�ร�ยง�นสภ�วะ 

ก�รศึกษ�ไทย ปี 2560/2561 ในประเด็นหัวข้อ “ฐ�นข้อมูลกับก�รบรรล ุ

ต�มเป้�หม�ยแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. 2560 - 2579”	 เพื่อชี้ให้เห็นถึง 

คว�มสำ�คัญของฐ�นข้อมูลและแนวท�งก�รใช้ฐ�นข้อมูลเพื่อเป็นกลไก 

ในก�รขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นให้บรรลุเป้�หม�ยก�รจัดก�รศึกษ�ต�มแผน 

ก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 พ.ศ.	2560	-	2579	 โดยได้นำ�เสนอส�ระสำ�คัญเกี่ยวกับ 

ฐ�นข้อมูล	เช่น	ลักษณะฐ�นข้อมูลที่จำ�เป็นเพื่อก�รปฏิบัติง�น	(Operational	

Database)	 รูปแบบของฐ�นข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันและแนวท�งก�รจัดก�ร 

ฐ�นข้อมูลให้มีลักษณะเป็นฐ�นข้อมูลเพ่ือก�รปฏิบัติง�น	 (Operational	 

Database)	 ตลอดจนแนวท�งก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลให้มีลักษณะเป็นฐ�น 

ขอ้มูลด�้นก�รศกึษ�ทีม่ขีน�ดใหญ	่(Big	Educational	Database)	นอกจ�กนัน้	 

ร�ยง�นสภ�วะก�รศึกษ�ไทย	 ปี	 2560/2561	 ยังได้นำ�เสนอเหตุก�รณ์ 

คว�มเคลื่อนไหวท�งก�รศึกษ�ที่สำ�คัญในช่วง	ปี	2560	-	2561	โดยได้รวบรวม 

นโยบ�ยและประเด็นสำ�คัญท�งก�รศึกษ�ที่เกิดขึ้นในช่วงเวล�ดังกล่�ว	รวมทั้ง 

ได้จัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยเพื่อนำ�ไปใช้เป็นแนวท�งก�รดำ�เนินง�น 

ขับเคลื่อนก�รศึกษ�ให้บรรลุต�มเป้�หม�ยแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ 	 

พ.ศ.	2560	-	2579

คำ�นำ�
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	 สำ�นกัง�นเลข�ธกิ�รสภ�ก�รศกึษ�	ขอขอบคณุมห�วิทย�ลยัหอก�รค�้ไทย 

ทีไ่ดจั้ดทำ�ร�ยง�นสภ�วะก�รศึกษ�ไทย	ป	ี2560/2561	และสำ�นกัง�นฯ	หวงัเปน็ 

อย�่งยิง่ว่�ร�ยง�นสภ�วะก�รศกึษ�ไทย	ป	ี2560/2561	ฉบบันี	้จะเปน็ประโยชน ์

ตอ่ก�รดำ�เนนิง�นต�มวตัถปุระสงค	์ตลอดจนเปน็ประโยชนก์บัผู้ท่ีอยูใ่นวงก�ร

ศกึษ�	ทัง้ผูบ้รหิ�ร	คร	ูคณ�จ�รยแ์ละบคุล�กรท�งก�รศกึษ�	นกัวชิ�ก�รศกึษ�	

รวมถึงหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินง�นพัฒน� 

ก�รศึกษ�ของประเทศให้บรรลุต�มเป้�หม�ยของแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 

พ.ศ.	2560	-	2579	และยุทธศ�สตร์ช�ติ	20	ปีต่อไป	
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(น�ยสุภััทร	จำ�ป�ทอง)	
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	 กรอบแนวคิดหลักของสภ�วะก�รศึกษ�ไทยปี	 2560/2561	 ฉบับนี้	 คือ	 เป้�หม�ยของ 

ก�รจดัก�รศกึษ�ต�มแผนก�รศกึษ�แห่งช�ต	ิพ.ศ.	2560	-	2579	ซึง่กำ�หนดไว	้5	ประก�ร	ประกอบดว้ย	 

(1)	ประช�กรทุกคนเข้�ถึงก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พและมีม�ตรฐ�นอย่�งทั่วถึง	 (Access)	 (2)	 ผู้เรียน

ทุกคน	ทุกกลุ่มเป้�หม�ยได้รับบริก�รก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นอย่�งเท่�เทียม	(Equity)	

(3)	 ระบบก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ	ส�ม�รถพัฒน�ผู้เรียนให้บรรลุขีดคว�มส�ม�รถเต็มต�มศักยภ�พ	

(Quality)	 (4)	ระบบก�รบริห�รจัดก�รที่มีประสิทธิภ�พ	 เพื่อก�รลงทุนท�งก�รศึกษ�ที่คุ้มค่�และ

บรรลุเป้�หม�ย	 (Efficiency)	 และ	 (5)	 ระบบก�รศึกษ�ที่สนองตอบและก้�วทันก�รเปลี่ยนแปลง

ของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง	 (Relevancy)	 โดยร�ยง�นฉบับนี้เน้นก�รนำ�เสนอ 

ผ่�นข้อมูลและสถิตดิ�้นก�รศึกษ�ของประเทศไทย	ทัง้ไดน้ำ�เสนอสถ�นะคว�มก�้วหน�้ก�รดำ�เนนิง�น 

ด้�นก�รศึกษ�	 ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมกำ�ลังให้คว�มสนใจในปัจจุบัน	 โดยพย�ย�มตอบโจทย์ 

ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ของไทยด้วยก�รนำ�เสนอแนวโน้มของก�รเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอน�คต	

พรอ้มทัง้ให้ขอ้เสนอแนะในก�รปรับตวัเพือ่พรอ้มรบัคว�มเปลีย่นแปลง	และปรบัปรงุก�รดำ�เนนิง�น 

ด้�นก�รศึกษ�ให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	

	 ในช่วงปี	2560	-	2561	ที่ผ่�นม�	ประเทศไทยมีก�รเปลี่ยนแปลงท�งด้�นก�รศึกษ�ที่สำ�คัญ

หล�ยประก�ร	อ�ทิ	ก�รเปลี่ยนแปลงเชิงกฎหม�ยด้�นก�รศึกษ�อย่�งต่อเนื่อง	ไม่ว่�จะเป็น	(ร่�ง)	

พ.ร.บ.	ก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	....	(ร่�ง)	พ.ร.บ.	ก�รพัฒน�เด็กปฐมวัย	พ.ศ.	....	พ.ร.บ.	กองทุน 

เพื่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ�	พ.ศ.	2561	ก�รพัฒน�นวัตกรรมก�รบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ�

ในรปูแบบโรงเรยีนรว่มพฒัน�	(Partnership	School)	ก�รประก�ศใชม้�ตรฐ�นก�รศกึษ�ของช�ติ	

พ.ศ.	2561	รวมถึงก�รประก�ศใช้แผนก�รศกึษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	2560	-	2579	ซ่ึงเปน็แผนระยะ	20	ป	ี 

เป็นต้น	 ก�รเปลี่ยนแปลงเหล่�นี้ถือเป็นก�รเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบ�ยซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กับก�รจัดก�รศึกษ�ต้องคำ�นึงถึงและทำ�คว�มเข้�ใจเพื่อก�รปฏิบัติง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	

	 จ�กก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลต�มกรอบแนวคิดหลักของเป้�หม�ยก�รจัดก�รศึกษ�ต�มแผน 

ก�รศกึษ�แห่งช�ต	ิพ.ศ.	2560	-	2579	ทัง้	5	เป�้หม�ยดังท่ีกล่�วม�ข้�งต้น	ในประเด็นก�รเข้�ถึงโอก�ส 

ท�งก�รศึกษ�	(Access)	พบว�่	ก�รเข�้ถงึบรกิ�รด�้นก�รศกึษ�ภ�คบงัคบัและก�รศกึษ�ปฐมวยัไมใ่ช่ 

ปญัห�สำ�คัญของประเทศไทยอกีตอ่ไป	เพร�ะสดัสว่นของเดก็ทีไ่มอ่ยูใ่นระบบก�รศกึษ�อยูใ่นระดบั 

ที่ตำ่�ม�ก	ไม่ว่�จะพิจ�รณ�จ�กข้อมูลของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ข้อมูลสำ�มะโนประช�กรและเคหะ	

(Population	and	Housing	Census)	ขอ้มลู	Multiple	Indicators	Cluster	Survey	(MICS)	หรือขอ้มลู 

จ�กโครงก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้�ด้วยก�รศึกษ�ปฐมวัยที่มีคุณภ�พ	(RIECE	Thailand)	ก็ต�ม	

บทสรุปผู้บริห�ร (Executive Summary)
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	 สว่นประเดน็คว�มเท�่เทยีมท�งก�รศึกษ�	(Equity)	พบว�่ฐ�นะท�งเศรษฐกจิของครวัเรอืน

สง่ผลน้อยม�กตอ่ก�รเข�้เรยีนในระดบัก�รศกึษ�ภ�คบงัคบั	แตอ่�จยงัมีผลตอ่ก�รศกึษ�ระดบัทีส่งู

ขึ้นไป	ในขณะเดียวกัน	ฐ�นะท�งเศรษฐกิจของครัวเรือนส่งผลอย่�งม�กต่อระดับคะแนน	O-NET	

ข้อเท็จจริงทั้งสองส่วนได้ตอกยำ้�ว่�	 ก�รจัดก�รศึกษ�ของไทยประสบปัญห�เชิงคุณภ�พ	 ไม่ใช่เชิง

ปริม�ณ	เพร�ะเด็กไทยส่วนใหญ่ได้เรียนหนังสือ	แต่อ�จจะไม่ได้เรียนรู้อย่�งที่ควรจะเป็น

	 ด้�นคุณภ�พก�รศึกษ�	 (Quality)	 เมื่อพิจ�รณ�ข้อมูลจ�กค่�เฉลี่ยของผลก�รทดสอบ 

ระดบัช�ตแิละน�น�ช�ต	ิไมว่�่จะเป็น	O-NET	PISA	TIMSS	พบว�่คณุภ�พก�รศกึษ�ของประเทศไทย

ยงัจำ�เปน็ตอ้งไดร้บัก�รพฒัน�อกีม�ก	โดยจะเหน็ไดจ้�กระดบัคะแนนเฉลีย่	O-NET	ทีต่ำ�่กว�่รอ้ยละ	50	 

หรอืระดบัคะแนนเฉลีย่	PISA	และ	TIMSS	ทีต่ำ�่กว�่ประเทศเพือ่นบ�้นอย�่งชดัเจน	นอกจ�กนี	้ขอเสนอ 

แนวคดิใหมใ่นก�รนำ�เสนอข้อมลูผลก�รทดสอบระดับช�ติ	โดยเรยีกดัชนใีหมว่�่	ดัชนคีว�มเปร�ะบ�ง 

สัมพัทธ์	(Relative	Vulnerability	Index)	ซึ่งบอกว่�พื้นที่ใดมีสัดส่วนนักเรียนที่มีคว�มเปร�ะบ�ง 

สมัพทัธห์รอืมผีลก�รสอบท่ีน�่เป็นหว่งม�กเป็นพเิศษ	จงึน�่จะเปน็ประโยชนใ์นก�รออกแบบนโยบ�ย 

เชิงพื้นที่เพร�ะส�ม�รถช้ีเป้�หม�ยพื้นท่ีท่ีต้องได้รับก�รดูแลเป็นพิเศษได้ชัดเจนม�กยิ่งขึ้น	 

อีกทั้งค่�ดัชนีใหม่นี้ไม่ข้ึนอยู่กับระดับค่�สัมบูรณ์ของตัวแปรที่สนใจ	ทำ�ให้ไม่ต้องกังวลกับระดับ 

คว�มย�กง่�ยของข้อสอบม�กเกินไป	

	 ด้�นประสิทธิภ�พท�งก�รศึกษ�	 (Efficiency)	 ผลก�รศึกษ�ช้ีว่�หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

ควรจะตอ้งดำ�เนนิก�รใหมี้ฐ�นขอ้มลูทีเ่ชือ่มโยงข้อมูลร�ยบคุคลของนกัเรียน	เพ่ือใชใ้นก�รร�ยง�นผล 

และเพือ่เปน็พืน้ฐ�นในก�รปฏบิตังิ�นของบคุล�กรและผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง	รวมถึงเพ่ือสร้�งฐ�นข้อมลู 

ขน�ดใหญ่ด้�นก�รศึกษ�ต่อไปในอน�คต	 จ�กก�รวิเคร�ะห์ระบบฐ�นข้อมูลที่สถ�นศึกษ�ใช้ง�น 

อยู่ในปัจจุบันและง�นวิจัยจ�กต่�งประเทศทำ�ให้ส�ม�รถสรุปได้ว่�	 สถ�นศึกษ�ควรเลือกใช้ฐ�น

ขอ้มลูระดบัโรงเรยีนท่ีมรีปูแบบเป็นฐ�นข้อมลูเพือ่ก�รปฏบิตังิ�น	(Operational	Database)	เพือ่ใช ้

เป็นระบบส�รสนเทศในก�รบริห�รจัดก�รของโรงเรียน	 ไม่ใช่เพียงแค่ฐ�นข้อมูลที่ใช้บันทึกและ

ร�ยง�นผลไปยังหน่วยง�นส่วนกล�ง	(Reporting	Database)	เท่�นั้น	นอกจ�กนี้	ระบบฐ�นข้อมูล 

ระดับโรงเรียนจะต้องเปิดโอก�สให้ผู้มีส่วนได้เสีย	(Stakeholders)	กับก�รศึกษ�ทุกภ�คส่วน	เช่น	 

ครู	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง	 ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	 และหน่วยง�นส่วนกล�ง	 ส�ม�รถใช้ง�นและ 

ใช้ประโยชน์ได้อย่�งเหม�ะสม	จึงจะทำ�ให้เกิดประสิทธิภ�พม�กขึ้น

	 ด้�นก�รตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง	 (Relevancy)	 มีคำ�ถ�มที่สำ�คัญประก�รหนึ่ง	 คือ	 

ก�รส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้�สู่ระบบอ�ชีวศึกษ�	 (แบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน)	 ม�กขึ้น	 เป็นนโยบ�ย 

ทีจ่ะตอบโจทยบ์รบิททีเ่ปลีย่นแปลงจรงิหรอืไม่?	นโยบ�ยนีอ้�จม�จ�กคว�มเชือ่ทีว่�่	ตล�ดแรงง�น 

ไม่ต้องก�รผู้ที่จบปริญญ�ตรีเพร�ะข้อมูลเบ้ืองต้นบ่งชี้ว่�	 ผู้ที่เพิ่งจบปริญญ�ตรีว่�งง�นม�กกว่� 

ผูท้ีเ่พิง่จบส�ยอ�ชพี	แตเ่ม่ือศึกษ�ขอ้มลูอย�่งรอบคอบแลว้จะพบว�่	ก�รว�่งง�นของผู้จบปริญญ�ตร ี
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ลดลงอย่�งรวดเร็วในช่วงปีแรก	ๆ 	 หลังจบก�รศึกษ�ไม่น�น	 จนท้�ยที่สุดอัตร�ก�รว่�งง�นของ 

ทั้งสองกลุ่มอยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน	 จึงทำ�ให้สรุปได้ว่�	 อัตร�ก�รว่�งง�นของผู้ที่เพิ่งจบ 

ปริญญ�ตรีเป็นเรื่องของก�รค้นห�ง�นและจับคู่กับง�น	 (Search	 and	 Matching)	 ดังนั้น	 

ควรดำ�เนินก�รปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดที่ระบุว่�	 สัดส่วนผู้เรียนอ�ชีวศึกษ�สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ 

ผู้เรียนส�มัญศึกษ�	 โดยตั้งเป้�หม�ยท่ี	 70	:	30	 ซึ่งถือว่�สูงเกินไปและไม่สอดคล้องกับแนวคิด

ก�รพัฒน�ท�งเทคโนโลยีที่เอนเอียงสู่ทักษะสูง	 (Skill-biased	 Technological	 Change)	 ใน

ขณะเดียวกัน	 ห�กยังต้องก�รเพ่ิมผู้เรียนส�ยอ�ชีพ	 ควรจะต้องให้คว�มสำ�คัญกับก�รสอนวิช�

วิทย�ศ�สตร์	คณิตศ�สตร์	และภ�ษ�อังกฤษในวิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�อย่�งจริงจัง	เนื่องจ�กร�ยวิช�

เหล่�นี้เป็นทักษะท่ีไม่เจ�ะจง	 (General	 Skills)	 ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนส�ม�รถปรับตัวเข้�กับโลก 

ที่มีก�รเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่�งรวดเร็วได้

	 ข้อเสนอแนะเพื่อก�รดำ�เนินง�นต่อไป	 คือ	 สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�	 (สกศ.)	 

ควรพจิ�รณ�ปรับเปลีย่นรปูแบบก�รจดัทำ�ร�ยง�นสภ�วะก�รศกึษ�ไทยในปต่ีอ	ๆ 	ไป	โดยใชตั้วชีว้ดั 

ที่กำ�หนดขึ้นในแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติเป็นฐ�นในก�รจัดทำ�ร�ยง�น	 โดยให้คว�มสำ�คัญกับ 

ก�รวิเคร�ะห์	 อภิปร�ย	 และร�ยง�นให้ส�ธ�รณชนเข้�ใจถึงสถ�นะก�รศึกษ�ของประเทศ 

เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด	(อ�จไม่ครบทุกตัวชี้วัด)	กล่�วคือ	ร�ยง�นสภ�วะก�รศึกษ�ไทยควรทำ�

หน้�ที่เป็นก�รร�ยง�นคว�มคืบหน้�ก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รศึกษ�	โดยใช้ตัวชี้วัดเหล่�นี้เป็นเกณฑ์

จ
สภาวะการศึกษาไทย  ปี  2560/2561

ฐานข้อมูลกับการบรรลุตามเป้าหมาย  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579



สภาวะการศึกษาไทย  ปี  2560/2561
ฐานข้อมูลกับการบรรลุตามเป้าหมาย  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579



ส�รบัญ

		 	 	 	 หน้�

คำ�นำ�    ก 
บทสรุปผู้บริห�ร  ค
ส�รบัญ    ฉ
นิย�มศัพท์ที่สำ�คัญ  ฒ

บทที่ 1 บทนำา   1

บทที่ 2 นโยบายการศึกษาและเหตุการณ์สำาคัญ พ.ศ. 2560 - 2561 5

	 2.1			 ก�รประก�ศใช้ยุทธศ�สตร์ช�ติ	(พ.ศ.	2561	-	2580)	 5
	 2.2			 ก�รประก�ศใช้แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	2560	-	2579	 7	 	
	 2.3			 (ร่�ง)	แผนปฏิรูปประเทศด้�นก�รศึกษ�	 8
	 2.4		 (ร่�ง)	พระร�ชบัญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	….	 10					
	 2.5			 ก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติกองทุนเพื่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ�	 11	
	 	 	 พ.ศ.	2561
	 2.6			 (ร่�ง)	พระร�ชบัญญัติก�รพัฒน�เด็กปฐมวัย	พ.ศ.	….	 12
	 2.7			 ก�รพัฒน�นวัตกรรมก�รบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ�ในรูปแบบ	 13
	 	 	 โรงเรียนร่วมพัฒน�	 	 	
	 2.8			 ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�	 15
	 	 	 2.8.1	ก�รประก�ศใช้ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ในระดับปฐมวัย	 15		
 	 	 	 ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นและระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
	 	 	 	 ศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	
	 	 	 2.8.2	ม�ตรฐ�นก�รอุดมศึกษ�	พ.ศ.	2561	 16	
	 	2.9	 ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติ	พ.ศ.	2561	 17	
	 2.10		ก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูล	(Big	Data)	เพื่อก�รบริห�รจัดก�รโรงเรียน	สพฐ.	 18
	 	 	 ทั่วประเทศ	
	 2.11		ข้อตกลงคว�มร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒน�กำ�ลังคนให้ตรงกับคว�มต้องก�ร	 19
	 	 	 ของอุตส�หกรรมเป้�หม�ยในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก	 
	 	 	 (Eastern	Economic	Corridor	:	EEC)	

ฉ
สภาวะการศึกษาไทย  ปี  2560/2561

ฐานข้อมูลกับการบรรลุตามเป้าหมาย  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579



		 	 	 	 หน้�

ช สภาวะการศึกษาไทย  ปี  2560/2561
ฐานข้อมูลกับการบรรลุตามเป้าหมาย  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

ส�รบัญ (ต่อ)

บทที่ 3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 กับฐานข้อมูลที่จำาเป็น 21

 3.1		วัตถุประสงค์และเป้�หม�ยด้�นผู้เรียน	 21
	 3.2	 เป้�หม�ยของก�รจัดก�รศึกษ�	 22
	 3.3		ยุทธศ�สตร์หลัก	6	ยุทธศ�สตร์	 27
	 3.4	 ฐ�นข้อมูลที่จำ�เป็นต่อก�รบรรลุเป้�หม�ยต�มยุทธศ�สตร	์ 30

บทที่ 4 การเข้าถึงโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา : มุมมองจากฐานข้อมูล 33 
 และงานวิจัย 

 4.1		ก�รเข้�ถึงโอก�สท�งก�รศึกษ�	(Access)	 33
	 	 4.1.1	อัตร�ก�รเข้�เรียน		 33
	 	 4.1.2	อัตร�ก�รออกกล�งคัน	 40
		 4.2		คว�มเท่�เทียมท�งก�รศึกษ�	(Equity)		 42
		 	 4.2.1	บทบ�ทของฐ�นะท�งเศรษฐกิจต่ออัตร�ก�รเรียนต่อ	 43
		 	 4.2.2	บทบ�ทของฐ�นะท�งเศรษฐกิจต่อผลก�รทดสอบ	O-NET	 47

บทที่ 5  ประสิทธิภาพการศึกษากับฐานข้อมูลด้านการศึกษา : แนวทางการสร้างฐานข้อมูล 51 
 ด้านการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

 	 5.1		รูปแบบของฐ�นข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันและแนวท�งก�รจัดก�รฐ�นข้อมูล	 52
	 	 ให้มีลักษณะเป็นฐ�นข้อมูลเพื่อก�รปฏิบัติง�น	(Operational	Database)	  
	 	 5.1.1		ฐ�นข้อมูลที่ใช้ง�นในโรงเรียนในปัจจุบัน	 52
	 	 5.1.2		สรุปแนวคิดก�รออกแบบฐ�นข้อมูลให้เป็นฐ�นข้อมูล	 56
	 	 	 เพื่อก�รปฏิบัติง�น	(Operational	Database)	
	 	 5.1.3		ข้อเสนอแนวท�งก�รออกแบบฐ�นข้อมูลให้มีลักษณะ	 56
	 	 	 เป็นฐ�นข้อมูลเพื่อก�รปฏิบัติง�น	  
	 5.2		แนวท�งก�รจัดก�รฐ�นข้อมูลให้มีลักษณะเป็นฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�	 57
	 	 ที่มีขน�ดใหญ่	(Big	Educational	Database)	
	 	 5.2.1	 ตัวอย่�งวิธีก�รเชื่อมโยงฐ�นข้อมูลก�รศึกษ�ใน	Project	STAR		 58
	 	 	 เข้�กับฐ�นข้อมูลภ�ษีในประเทศสหรัฐอเมริก�	
	 	 	 (Chetty	et	al.,	2011)	  



	 	 5.2.2		ตัวอย่�งง�นวิจัยที่ใช้ประโยชน์จ�กก�รเชื่อมโยงฐ�นข้อมูลก�รศึกษ�	 60
	 	 	 เข้�กับฐ�นข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจุดประสงค์ท�งก�รวิจัย 
	 	 5.2.3		แนวท�งก�รสร้�งฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�ที่มีขน�ดใหญ่สำ�หรับ	 65
	 	 	 ประเทศไทย	 	

บทที่ 6 คุณภาพการศึกษาและการตอบโจทย์บริบทท ี่เปลี่ยนแปลง	 69

 6.1		คุณภ�พก�รศึกษ�	 69
	 	 6.1.1		ผลก�รทดสอบ	O-NET	 70
	 	 6.1.2		ผลก�รทดสอบ	O-NET	ร�ยพื้นที่	 76
	 	 6.1.3		ผลก�รทดสอบ	PISA	 84
	 	 6.1.4		ผลก�รทดสอบ	TIMSS	 92
	 6.2		ก�รศึกษ�และแนวโน้มคว�มเปลี่ยนแปลงในโลกอน�คต	 96
	 	 6.2.1		คว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�นเอนเอียงไปท�งผู้มีทักษะสูง	 96
	 	 	 และก�รกำ�หนดนโยบ�ยอ�ชีวศึกษ� 
	 	 6.2.2		บทบ�ทของของหุ่นยนต์และปัญญ�ประดิษฐ์ต่อก�รศึกษ�	 104
		 6.3		ทักษะที่จำ�เป็นและเพียงพอต่อก�รดำ�รงชีวิตศตวรรษที่	21	 106

บทที่ 7 สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 111

บรรณานุกรม		 	 117

		 	 	 	 หน้�

ซ
สภาวะการศึกษาไทย  ปี  2560/2561

ฐานข้อมูลกับการบรรลุตามเป้าหมาย  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

ส�รบัญ (ต่อ)



ต�ร�งที่	3.1	 เป้�หม�ยของก�รจัดก�รศึกษ�และตัวชี้วัดที่สำ�คัญ	 25
ต�ร�งที่	3.2	 ข้อมูลและฐ�นข้อมูลที่จำ�เป็นในก�รพัฒน�ยุทธศ�สตร์ของ	 31 

แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	2560	-	2579
ต�ร�งที่	5.1	 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่�งที่เชื่อมโยงได้ระหว่�งฐ�นข้อมูล	Project	STAR	 61	 

และฐ�นข้อมูลภ�ษี

ฌ สภาวะการศึกษาไทย  ปี  2560/2561
ฐานข้อมูลกับการบรรลุตามเป้าหมาย  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

		 	 	 	 หน้�

ส�รบัญต�ร�ง



		 	 	 	 หน้�

รูปที่	4.1	 จำ�นวนของนักเรียน	นิสิต	นักศึกษ�ในระบบโรงเรียน		 34 
		 จำ�แนกต�มระดับก�รศึกษ� 

รูปที่	4.2	 จำ�นวนประช�กรในวัยเรียน	จำ�แนกต�มระดับก�รศึกษ� 35
รูปที่	4.3	 ร้อยละของนักเรียน	นิสิต	นักศึกษ�ในระบบโรงเรียน	ต่อประช�กรในวัยเรียน		 36
	 		 จำ�แนกต�มระดับก�รศึกษ� 
รูปที่	4.4	 สัดส่วนก�รเข้�เรียนของประช�กรอ�ยุ	3	-	17	ปี	ที่กำ�ลังเรียนใน	พ.ศ.	2543	 37
	 		 และ	พ.ศ.2553	
รูปที่	4.5		 (ก)	อัตร�ก�รเข้�เรียนของประช�กรอ�ยุ	5	ปี	ในปี	พ.ศ.	2553	 38
	 		 (ข)	อัตร�ก�รเข้�เรียนของประช�กรอ�ยุ	6	-	11	ปี	ในปี	พ.ศ.	2553
รูปที่	4.6	 (ก)	อัตร�ก�รเข้�เรียนของประช�กรอ�ยุ	12	-	14	ปี	ในปี	พ.ศ.	2553	 39
	 		 (ข)	อัตร�ก�รเข้�เรียนของประช�กรอ�ยุ	15	-	17	ปี	ในปี	พ.ศ.	2553
รูปที่	4.7	 อัตร�ก�รเข้�เรียนของเด็กปฐมวัยอ�ยุตั้งแต่	31	เดือนขึ้นไป	 40
	 		 (นับอ�ยุ	ณ	เดือนมิถุน�ยน	พ.ศ.	2560)	
รูปที่	4.8	 อัตร�ก�รออกกล�งคันของนักเรียน	จำ�แนกต�มระดับก�รศึกษ�	 41
รูปที่	4.9	 จำ�นวนนักเรียนออกกล�งคัน	จำ�แนกต�มระดับก�รศึกษ�	 41
รูปที่	4.10	 สัดส่วนของเด็กและเย�วชนที่ไม่เรียนหนังสือ	จำ�แนกต�มอ�ยุและปีก�รศึกษ�	 42
	 		 ปีก�รศึกษ�	2548,	2555	และ	2558	
รูปที่	4.11	 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งค่�เฉลี่ยของร�ยได้ต่อหัว	(Income	per	capita)	 44
	 		 และอัตร�ก�รเข้�เรียนของประช�กรช่วงอ�ยุ	11	-	12	ปี	ร�ยจังหวัด	
รูปที่	4.12	 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งค่�เฉลี่ยของค่�ใช้จ่�ยต่อหัว	(Expenditure	per	capita)		 44
	 		 และอัตร�ก�รเข้�เรียนของประช�กรช่วงอ�ยุ	11	-	12	ปี	ร�ยจังหวัด	
รูปที่	4.13	 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งค่�เฉลี่ยของร�ยได้ต่อหัว	(Income	per	capita)		 45
	 		 และอัตร�ก�รเข้�เรียนของประช�กรช่วงอ�ยุ	14	-	15	ปี	ร�ยจังหวัด	
รูปที่	4.14	 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งค่�เฉลี่ยของค่�ใช้จ่�ยต่อหัว	(Expenditure	per	capita)		 46
	 		 และอัตร�ก�รเข้�เรียนของประช�กรช่วงอ�ยุ	14	-	15	ปี	ร�ยจังหวัด	
รูปที่	4.15	 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งค่�เฉลี่ยของร�ยได้ต่อหัว	(Income	per	capita)	 

		 และอัตร�ก�รเข้�เรียนของประช�กรช่วงอ�ยุ	17	-	18	ปี	ร�ยจังหวัด	 46
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รูปที่	4.16	 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งค่�เฉลี่ยของค่�ใช้จ่�ยต่อหัว	(Expenditure	per	capita)		 47 
		 และอัตร�ก�รเข้�เรียนของประช�กรช่วงอ�ยุ	17	-	18	ปี	ร�ยจังหวัด	

รูปที่	4.17	 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งค่�เฉลี่ยของร�ยได้ต่อหัว	(Income	per	capita)		 48 
		 และผลก�รทดสอบ	O-NET	ระดับ	ป.6	วิช�คณิตศ�สตร์	

รูปที่	4.18	 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งค่�เฉลี่ยของค่�ใช้จ่�ยต่อหัว		 48 
		 (Expenditure	per	capita)	และผลก�รทดสอบ	O-NET	ระดับ	ป.6	(ก)	

	 		 วิช�คณิตศ�สตร์	(ข)	วิช�วิทย�ศ�สตร์	(ค)	วิช�ภ�ษ�อังกฤษ	(ง)	วิช�ภ�ษ�ไทย	
รูปที่	4.19	 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งค่�เฉลี่ยของค่�ใช้จ่�ยต่อหัว	(Expenditure	per	capita)		 49
	 		 และผลก�รทดสอบ	O-NET	ระดับ	ม.3	(ก)	วิช�คณิตศ�สตร์
	 		 (ข)	วิช�วิทย�ศ�สตร์	(ค)	วิช�ภ�ษ�อังกฤษ	(ง)	วิช�ภ�ษ�ไทย	
รูปที่	4.20	 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งค่�เฉลี่ยของค่�ใช้จ่�ยต่อหัว		 50
	 		 (Expenditure	per	capita)	และผลก�รทดสอบ	O-NET	ระดับ	ม.6	(ก)	วิช�	 	

		 คณิตศ�สตร์	(ข)	วิช�วิทย�ศ�สตร์	(ค)	วิช�ภ�ษ�อังกฤษ	(ง)	วิช�ภ�ษ�ไทย	
รูปที่	5.1	 กรอบแนวคิดก�รสร้�งฐ�นข้อมูลเพื่อก�รปฏิบัติง�นในระดับโรงเรียน	 57
รูปที่	5.2	 แนวคิดของระบบข้อมูลที่จำ�เป็นเพื่อก�รวัดมูลค่�เพิ่มของคร	ู 63
รูปที่	5.3	 แนวคิดก�รเชื่อมโยงฐ�นข้อมูลเพื่อสร้�งฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�ที่มีขน�ดใหญ่		 67
	 		 (Big	Educational	Database)	
รูปที่	6.1	 ค่�เฉลี่ยของผลก�รทดสอบ	O-NET	ระดับ	ป.6	ระหว่�งปี	2554	ถึง	2560	 71
รูปที่	6.2	 คะแนนเฉลี่ย	O-NET	วิช�	(ก)	คณิตศ�สตร์	(ข)	วิทย�ศ�สตร์	(ค)	ภ�ษ�อังกฤษ		 72
	 		 (ง)	ภ�ษ�ไทย	ระดับ	ป.6	
รูปที่	6.3	 ค่�เฉลี่ยของผลก�รทดสอบ	O-NET	ระดับ	ม.3	ระหว่�งปี	2554	ถึง	2560	 73
รูปที่	6.4	 คะแนนเฉลี่ย	O-NET	วิช�	วิช�	(ก)	คณิตศ�สตร์	(ข)	วิทย�ศ�สตร์		 74
	 		 (ค)	ภ�ษ�อังกฤษ	(ง)	ภ�ษ�ไทย	ระดับ	ม.3	
รูปที่	6.5	 ค่�เฉลี่ยของผลก�รทดสอบ	O-NET	ระดับ	ม.6	ระหว่�งปี	2554	ถึง	2560	 75
รูปที่	6.6	 คะแนนเฉลี่ย	O-NET	วิช�	(ก)	วิช�คณิตศ�สตร์	(ข)	วิทย�ศ�สตร์		 76
	 		 (ค)	ภ�ษ�อังกฤษ	(ง)	ภ�ษ�ไทย	ระดับ	ม.6	
รูปที่	6.7	 คะแนนเฉลี่ย	O-NET	ปี	2560	ร�ยอำ�เภอ	(ก)	วิช�คณิตศ�สตร์	 77
	 		 (ข)	วิทย�ศ�สตร์	(ค)	ภ�ษ�อังกฤษ	(ง)	ภ�ษ�ไทย	ระดับ	ป.6	
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รูปที่	6.8	 คะแนนเฉลี่ย	O-NET	ปี	2560	ร�ยอำ�เภอ	(ก)	วิช�คณิตศ�สตร์	 77
	 		 (ข)	วิทย�ศ�สตร์	(ค)	ภ�ษ�อังกฤษ	(ง)	ภ�ษ�ไทย	ระดับ	ม.3	
รูปที่	6.9	 คะแนนเฉลี่ย	O-NET	ปี	2560	ร�ยอำ�เภอ	(ก)	วิช�คณิตศ�สตร์		 78
	 		 (ข)	วิทย�ศ�สตร์	(ค)	ภ�ษ�อังกฤษ	(ง)	ภ�ษ�ไทย	ระดับ	ม.6	
รูปที่	6.10	 ก�รกระจ�ยตัวของคะแนนสอบในสองจังหวัดที่มีค่�เฉลี่ยเท่�กัน	 79
	 		 แต่มีก�รกระจ�ยที่แตกต่�งกัน	จังหวัด	ข	มีก�รกระจ�ยของคะแนน
	 		 ที่ม�กกว่�จังหวัด	ก	ทำ�ให้มีสัดส่วนนักเรียนที่มีคะแนนในระดับที่ตำ่�
	 		 หรือนักเรียนที่มีคว�มเปร�ะบ�ง	(Vulnerable)	ม�กกว่�	โดยดูได้จ�ก
	 		 ส่วนพื้นที่ใต้กร�ฟด้�นซ้�ยของเกณฑ์แบ่งที่ม�กกว่�	
รูปที่	6.11	 ก�รกระจ�ยตัวของคะแนนสอบในสองจังหวัด	จังหวัด	ข	มีค่�เฉลี่ยสูงกว่�		 79
	 		 แต่มีก�รกระจ�ยของคะแนนที่ม�กกว่�จังหวัด	ก	ทำ�ให้มีสัดส่วนนักเรียน
	 		 ที่มีคะแนนในระดับที่ตำ่�หรือนักเรียนที่มีคว�มเปร�ะบ�ง	(Vulnerable)	
	 		 ม�กกว่�	โดยดูได้จ�กส่วนพื้นที่ใต้กร�ฟด้�นซ้�ยของเกณฑ์แบ่งที่ม�กกว่�	
รูปที่	6.12	 กลุ่มเด็กที่มีคว�มเปร�ะบ�งท�งวิช�ก�รสัมพัทธ์	(Relatively	Vulnerable)	 80	
	 		 คือ	เด็กที่ผลก�รทดสอบตำ่�กว่�เกณฑ์ที่กำ�หนดในรูปของเปอร์เซ็นไทล์	
	 		 โดยตัวอย่�งที่ใช้ในที่นี้กำ�หนดอยู่ที่ระดับเปอร์เซ็นไทล์ที่	10	(ส�ม�รถเปลี่ยนได้
	 		 ต�มคว�มเหม�ะสม)	
รูปที่	6.13	 คว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์	(Relative	Vulnerability)	ร�ยอำ�เภอ		 82
	 		 จ�กข้อมูลผลก�รทดสอบ	O-NET	ปี	2560	(ก)	วิช�คณิตศ�สตร์	
	 		 (ข)	วิทย�ศ�สตร์	(ค)	ภ�ษ�อังกฤษ	(ง)	ภ�ษ�ไทย	ระดับ	ป.6	
รูปที่	6.14	 คว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์	(Relative	Vulnerability)	ร�ยอำ�เภอ	 83	
	 		 จ�กข้อมูลผลก�รทดสอบ	O-NET	ปี	2560	(ก)	วิช�คณิตศ�สตร์	
	 		 (ข)	วิทย�ศ�สตร์	(ค)	ภ�ษ�อังกฤษ	(ง)	ภ�ษ�ไทย	ระดับ	ม.3	
รูปที่	6.15	 คว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์	(Relative	Vulnerability)	ร�ยอำ�เภอ		 83
	 		 จ�กข้อมูลผลก�รทดสอบ	O-NET	ปี	2560	(ก)	วิช�คณิตศ�สตร์	
	 		 (ข)	วิทย�ศ�สตร์	(ค)	ภ�ษ�อังกฤษ	(ง)	ภ�ษ�ไทย	ระดับ	ม.6	
รูปที่	6.16	 คะแนนสอบ	PISA	ด้�นคณิตศ�สตร์	พ.ศ.	2555	และผลิตภัณฑ์มวลรวม	 84
	 		 ประช�ช�ติต่อหัวที่แท้จริงหรือจีดีพีต่อหัวที่แท้จริง	(Real	GDP	per	capita)	
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รูปที่	6.17	 คะแนนสอบ	PISA	ด้�นวิทย�ศ�สตร์	พ.ศ.	2555	และผลิตภัณฑ์	 85
	 		 มวลรวมประช�ช�ติต่อหัวที่แท้จริงหรือจีดีพีต่อหัวที่แท้จริง	
	 		 (Real	GDP	per	capita)	
รูปที่	6.18	 คะแนนสอบ	PISA	ด้�นก�รอ่�น	พ.ศ.	2555	และผลิตภัณฑ์	 85
	 		 มวลรวมประช�ช�ติที่แท้จริงต่อหัวหรือจีดีพีที่แท้จริงต่อหัว	
	 		 (Real	GDP	per	capita)	
รูปที่	6.19	 คะแนนเฉลี่ย	PISA	พ.ศ.	2543,	2546,	2549,	2552,	2555	และ	2558	 86
รูปที่	6.20	 ร้อยละของนักเรียนที่สอบ	PISA	พ.ศ.	2552	และพ.ศ.	2555	แยกต�มสังกัด	 87
รูปที่	6.21	 คะแนนเฉลี่ย	PISA	ด้�นคณิตศ�สตร์	พ.ศ.	2543,	2546,	2549,	2552,	2555,		 87
	 		 และ	2558	แยกต�มสังกัด	
รูปที่	6.22	 คะแนนเฉลี่ย	PISA	ด้�นวิทย�ศ�สตร์	พ.ศ.	2543,	2546,	2549,	2552,	2555,	 88	
	 		 และ	2558	แยกต�มสังกัด	
รูปที่	6.23	 คะแนนเฉลี่ย	PISA	ด้�นก�รอ่�น	พ.ศ.	2543,	2546,	2549,	2552,	2555,	 88	
	 		 และ	2558	แยกต�มสังกัด	
รูปที่	6.24	 คะแนนเฉลี่ย	PISA	ด้�นคณิตศ�สตร์	พ.ศ.	2543,	2546,	2549,	2552,	2555		 89
	 		 และ	2558	แยกต�มลักษณะของชุมชนที่ตั้งของโรงเรียน	
รูปที่	6.25	 คะแนนเฉลี่ย	PISA	ด้�นวิทย�ศ�สตร์	พ.ศ.	2543,	2546,	2549,	2552,	2555	 90
	 			 และ	2558	แยกต�มลักษณะของชุมชนที่ตั้งของโรงเรียน	
รูปที่	6.26	 คะแนนเฉลี่ย	PISA	ด้�นก�รอ่�น	พ.ศ.	2543,	2546,	2549,	2552,	2555,	 91
	 		 และ	2558	แยกต�มลักษณะของชุมชนที่ตั้งของโรงเรียน	
รูปที่	6.27	 สัดส่วนของนักเรียนที่มีผลก�รทดสอบเป็นเลิศ	(Share	of	top	performers)	 92	
	 		 ในประเทศไทย	และสิงคโปร์	
รูปที่	6.28	 คะแนนสอบ	TIMSS	ด้�นคณิตศ�สตร์	ระดับ	ม.2	พ.ศ.	2558		 93
	 		 และผลิตภัณฑ์มวลรวมประช�ช�ติต่อหัวที่แท้จริงหรือจีดีพีต่อหัวที่แท้จริง	
	 		 (Real	GDP	per	capita)	
รูปที่	6.29	 คะแนนสอบ	TIMSS	ด้�นวิทย�ศ�สตร์	ระดับ	ม.2	พ.ศ.	2558		 94
	 		 และผลิตภัณฑ์มวลรวมประช�ช�ติต่อหัวที่แท้จริงหรือจีดีพีต่อหัวที่แท้จริง	
	 		 (Real	GDP	per	capita)	
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รูปที่	6.30	 คะแนนสอบ	TIMSS	ระดับ	ป.4	พ.ศ.	2538	และ	2554	 95
รูปที่	6.31	 คะแนนสอบ	TIMSS	ระดับ	ม.2	พ.ศ.	2538,	2542,	2550,	2554	และ	2558	 95
รูปที่	6.32	 ค่�จ้�งเฉลี่ยต่อเดือนของผู้ที่จบระดับปริญญ�ตรี	ระดับอ�ชีวศึกษ�		 97
	 		 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	ระดับตำ่�กว่�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	
	 		 และไม่มีก�รศึกษ�	
รูปที่	6.33	 อัตร�ค่�จ้�งที่แท้จริงเฉลี่ยต่อเดือนของผู้ที่จบระดับปริญญ�ตรี	 98	
	 		 ระดับอ�ชีวศึกษ�	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	ระดับตำ่�กว่�
	 		 มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	และไม่มีก�รศึกษ�	
รูปที่	6.34	 อัตร�ก�รว่�งง�นของผู้จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีและส�ยอ�ชีพ	 99
รูปที่	6.35	 อัตร�ก�รว่�งง�นของผู้จบก�รศึกษ�ระดับต่�ง	ๆ	แบ่งต�มระยะเวล�	 100
	 		 หลังจบก�รศึกษ�	ในปี	2559	
รูปที่	6.36	 อัตร�ก�รว่�งง�นของผู้จบก�รศึกษ�ระดับต่�ง	ๆ	ในช่วง	0	-	3	ปีแรก	 101
	 		 หลังจบก�รศึกษ�	
รูปที่	6.37	 อัตร�ก�รว่�งง�นของผู้จบก�รศึกษ�ระดับต่�ง	ๆ	หลังจบก�รศึกษ�	3	ปีขึ้นไป	 102
รูปที่	6.38	 อัตร�ส่วนก�รเข้�ร่วมแรงง�นของผู้จบก�รศึกษ�ระดับต่�ง	ๆ	แบ่งต�ม	 103
	 		 ระยะเวล�หลังจบก�รศึกษ�	ในปี	2559	
รูปที่	6.39	 กรอบคว�มคิดเพื่อก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	โดยภ�คีเพื่อทักษะ	 108
	 		 แห่งศตวรรษที่	21	หรือ	P21	
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 คว�มเปร�ะบ�งสมัพทัธ ์(Relative Vulnerability) หม�ยถึง	สถ�นะท่ีหนว่ยตัวอย�่งใด	ๆ 	 

อ�ทิ	 นักเรียน	 โรงเรียน	 จังหวัด	 มีระดับค่�ของข้อมูลท่ีสนใจตำ่�กว่�ระดับค่�ของเปอร์เซ็นไทล์ 

ที่กำ�หนดไว้	(เช่น	เปอร์เซ็นไทล์ที่	10)	เมื่อคำ�นวณเปอร์เซ็นไทล์จ�กข้อมูลของกลุ่มตัวอย่�งทั้งหมด

รวมกัน	โดยส�ม�รถประยุกต์ใช้ได้กับข้อมูลหล�กหล�ยประเภท	อ�ทิ	พัฒน�ก�ร	นำ้�หนัก	ส่วนสูง	

หรือผลก�รทดสอบท�งวิช�ก�ร	 เป็นต้น	 ตัวอย่�ง	 เช่น	 จังหวัด	 ก	 มีคว�มเปร�ะบ�งท�งวิช�ก�ร

สัมพัทธ์	 หม�ยถึงจังหวัด	 ก	 มีระดับคะแนนผลทดสอบท�งวิช�ก�รตำ่�กว่�ระดับคะแนนของ 

เปอร์เซ็นไทล์ที่	10	ของทุกจังหวัดในประเทศรวมกัน	เป็นต้น	

 ดัชนีคว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์ (Relative Vulnerability Index)	 หม�ยถึง	 ดัชนีชี้วัด 

ที่สร้�งจ�กระดับคว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์ของหน่วยตัวอย่�งใด	ๆ 	 โดยส�ม�รถประยุกต์ใช้ได้กับ 

ขอ้มลูหล�กหล�ยประเภท	อ�ท	ิพฒัน�ก�ร	นำ�้หนกั	ส่วนสูง	หรือผลก�รทดสอบท�งวชิ�ก�ร	เปน็ต้น	

ตัวอย่�งเช่น	 กำ�หนดให้ดัชนีคว�มเปร�ะบ�งท�งวิช�ก�รสัมพัทธ์ของจังหวัดใด	ๆ 	 บ่งช้ีร้อยละของ

โรงเรียนที่ตกอยู่ในสถ�นะเปร�ะบ�งท�งวิช�ก�รสัมพัทธ์	 (มีระดับคะแนนทดสอบท�งวิช�ก�ร 

ตำ�่กว�่เปอรเ์ซน็ไทลท่ี์	10)	เมือ่คำ�นวนจ�กกลุม่ตวัอย�่งของโรงเรยีนทัง้ประเทศรวมกนั	ห�กจงัหวดั	ก	 

มดีชันคีว�มเปร�ะบ�ง		เท�่กบั	20	และจงัหวดั	ข	มดัีชนคีว�มเปร�ะบ�งเท�่กบั	5	จะได้ว�่จังหวดั	ก	 

มีสัดส่วนโรงเรียนท่ีตกอยู่ในสถ�นะเปร�ะบ�งท�งวิช�ก�รสัมพัทธ์ม�กกว่�จังหวัด	 ข	 ซึ่งสะท้อน 

ให้เห็นว่�จังหวัด	ก	มีปัญห�ท�งวิช�ก�รม�กกว่�	เป็นต้น	

 ก�รเปลี่ยนแปลงท�งเทคโนโลยีที่เอนเอียงสู่ทักษะสูง (Skill-Biased Technological 

Change) หม�ยถงึ	แนวโนม้ก�รเปลีย่นแปลงเทคโนโลยกี�รผลติทีม่กี�รใช้คว�มรูท้�งวทิย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยเีข�้ม�ชว่ยม�กขึน้	ซึง่สง่ผลใหม้คีว�มต้องก�รแรงง�นซ่ึงมคีว�มเข้�ใจในวทิย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีซึ่งเป็นแรงง�นที่มีทักษะระดับสูงต�มม�	 ทักษะระดับสูงเหล่�นี้	 ได้แก่	 ทักษะท�ง

ด้�นคอมพิวเตอร์	ภ�ษ�อังกฤษ	คณิตศ�สตร์	ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์และทักษะก�รสื่อส�รอย่�งมี

ประสิทธิภ�พ	เป็นต้น	ทักษะเหล่�นี้อ�จเรียกได้อีกอย่�งหนึ่งว่�ทักษะที่ไม่เจ�ะจง	(general	skills)	

 ทักษะทีไ่ม่เจ�ะจง (General Skills)	หม�ยถึง	ทักษะคว�มรู้ท่ีเปน็แกนกล�ง	(core	knowledge)	 

ของวิช�ก�ร	 โดยทักษะท่ีไม่เจ�ะจงเหล่�น้ีส่วนหนึ่งเป็นทักษะระดับสูง	 เช่น	 ทักษะท�งด้�นภ�ษ�	

คอมพิวเตอร์	 คณิตศ�สตร์	 และทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์	 ซ่ึงแรงง�นส�ม�รถประยุกต์ใช้ทักษะ 

เหล่�น้ีในก�รทำ�ง�นที่แตกต่�งกันได้หล�ยประเภท	 ซ่ึงต่�งจ�กทักษะท่ีเฉพ�ะเจ�ะจง	 เช่น	 

ทักษะท�งด้�นช่�งและวิช�ชีพเฉพ�ะซึ่งจะมีคว�มจำ�เพ�ะต่อง�นในประเภทที่หลักสูตรก�รเรียน

ถูกออกแบบม�เท่�นั้น

นิย�มศัพท์ที่สำ�คัญ
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 ฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ� (Educational Database) หม�ยถึง	 ระบบท่ีรวบรวมและ 

บันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับก�รดำ�เนินกิจกรรมท�งก�รศึกษ�	 โดยมีช่องท�งให้ผู้ใช้ส�ม�รถเข้�ถึง 

และเรียกใช้ง�นข้อมูลในฐ�นข้อมูลนั้นได้	 ฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�ในปัจจุบันเป็นฐ�นข้อมูล 

ออนไลน์ที่จัดเก็บข้อมูลในรูปอิเล็กทรอนิกส์	โดยผู้ใช้ง�นส�ม�รถเข้�ถึงฐ�นข้อมูลได้โดยก�รใช้ง�น

ผ่�นโปรแกรมจัดก�รฐ�นข้อมูลและก�รเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 ฐ�นข้อมูลเพื่อก�รปฏิบัติง�น (Operational Database) หม�ยถึง	 ระบบฐ�นข้อมูล 

ทีอ่อกแบบม�เพือ่จุดประสงคห์ลกัในก�รสนบัสนนุก�รปฏบิติัง�นของบคุล�กร	โดยผู้ใชง้�นฐ�นข้อมลู

ส�ม�รถบันทึกข้อมูลก�รปฏิบัติง�นของตนและเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวล�เมื่อต้องก�ร	 โดยข้อมูล 

ที่บันทึกเป็นข้อมูลก�รปฏิบัติง�นจริง	 และผู้บันทึกข้อมูลส�ม�รถเรียกดูข้อมูลนั้นเพื่อใช้ประโยชน์

ในก�รปฏิบัติง�นของตนได้	

 ฐ�นขอ้มลูเพือ่ก�รร�ยง�นผล (Reporting Database) หม�ยถงึ	ระบบฐ�นขอ้มลูทีอ่อกแบบ 

เพื่อจุดประสงค์หลักในก�รร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นไปยังผู้มีหน้�ที่ตรวจสอบได้รับทร�บ	โดยผู้ใช้

ฐ�นขอ้มลูจะบนัทกึขอ้มลูเพือ่สง่ข้อมลูไปยงัสว่นกล�งได้รับทร�บข้อมลูในเวล�ท่ีกำ�หนด	ฐ�นข้อมลู

ประเภทนีม้ขีอ้จำ�กดัท่ีไมเ่อือ้อำ�นวยใหผู้ป้ฏบิตังิ�น	(เชน่	ครูผู้สอน)	ส�ม�รถแก้ไขขอ้มลูได้ตลอดเวล� 

รวมถึงไม่ส�ม�รถเรียกดูข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในก�รปฏิบัติง�นของตน	

 ฐ�นขอ้มลูด�้นก�รศกึษ�ทีม่ขีน�ดใหญ ่( Big Educational Database) หม�ยถงึ	ระบบฐ�น

ขอ้มลูด้�นก�รศกึษ�ท่ีเช่ือมโยงเข้�กบัฐ�นข้อมลูอ่ืนทีม่ขีอ้มลูซึง่เกีย่วขอ้งกบันกัเรยีน	เชน่	ฐ�นขอ้มลู

ภ�ษี	 และฐ�นข้อมูลสุขภ�พ	ซึ่งจะทำ�ให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่�งรอบด้�น	นอกจ�กนี้	 

ฐ�นขอ้มลูด�้นก�รศกึษ�ทีม่ขีน�ดใหญ	่ยงัหม�ยรวมถึงฐ�นขอ้มลูทีเ่กบ็ขอ้มลูตอ่เนือ่งเปน็ระยะเวล�

น�นทำ�ให้มีจำ�นวนข้อมูลในปริม�ณม�ก
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	 ช่วงป	ี2560/2561	ทีผ่�่นม�	เปน็ชว่งเวล�ทีม่กี�รเปลีย่นแปลงด�้นกฎหม�ยและกฎระเบยีบ 

ทีเ่กีย่วกบัก�รจัดก�รศึกษ�ของประเทศอย่�งม�ก	โดยเริม่จ�กแผนก�รศกึษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	2560	-	2579	 

ซึง่ถอืเปน็แนวท�งหลกัในก�รกำ�หนดทศิท�งก�รจัดก�รศกึษ�ของประเทศต่อไปอกีเกอืบ	20	ป	ีดังน้ัน	 

ร�ยง�นสภ�วะก�รศึกษ�ไทยปี	2560/2561	จึงกำ�หนดกรอบแนวคิดหลักโดยอ้�งอิงจ�กเป้�หม�ย

ของก�รจัดก�รศกึษ�	5	ประก�รทีก่ำ�หนดไวใ้นแผนก�รศกึษ�แหง่ช�ติ	พ.ศ.	2560	-	2579	ประกอบด้วย	 

ก�รเข้�ถึงโอก�สท�งก�รศึกษ�	 (Access)	 คว�มเท่�เทียมท�งก�รศึกษ�	 (Equity)	 คุณภ�พ 

ก�รศึกษ�	 (Quality)	 ประสิทธิภ�พ	 (Efficiency)	 และก�รตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง	 

(Relevancy)	ผ่�นก�รนำ�เสนอข้อมูลและสถิติด้�นก�รศึกษ�ของประเทศไทย	

เค้าโครงเนื้อหาของรายงาน
	 เนือ้ห�ร�ยง�นประกอบดว้ยเนือ้ห�ท้ังหมด	7	บท	โดยมหีวัขอ้และร�ยละเอยีดแยกเปน็ร�ยบท	 

ดังนี้	

	 บทที่	1	เค้�โครงเนื้อห�ของร�ยง�น

	 บทที่	2	เป็นก�รรวบรวมนโยบ�ยและโครงก�รสำ�คัญที่เกิดขึ้นในช่วงปี	2560/2561	เพื่อให้

เข้�ใจถึงสภ�วก�รณ์ของระบบก�รศึกษ�ไทยในช่วงที่ผ่�นม�	 โดยประเทศไทยมีก�รเปลี่ยนแปลง 

ท�งนโยบ�ยที่สำ�คัญหล�ยประก�ร	เช่น	ก�รประก�ศใช้ยุทธศ�สตร์ช�ติ	20	ปี	(พ.ศ.	2561	-	2580)	

เพือ่เปน็แผนแมบ่ทในก�รพฒัน�ประเทศในอีก	20	ปขี�้งหน้�	ก�รประก�ศใชแ้ผนก�รศกึษ�แหง่ช�ติ	 

พ.ศ.	2560	-	2579	ก�รประก�ศใชพ้ระร�ชบญัญติักองทนุเพ่ือคว�มเสมอภ�คท�งก�รศกึษ�	พ.ศ.	2561	 

เพื่อส่งเสริมให้ประช�ชนมีสิทธิที่จะรับและเข้�ถึงก�รศึกษ�และพัฒน�อย่�งทั่วถึง	 ก�รพิจ�รณ�	

(ร่�ง)	 พระร�ชบัญญัติก�รพัฒน�เด็กปฐมวัย	 เพ่ือยกระดับคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�เด็กปฐมวัย 

ให้อยู่ในลำ�ดับต้นของว�ระแห่งช�ติ	ก�รจัดทำ�	(ร่�ง)	แผนปฏิรูปประเทศด้�นก�รศึกษ�	พ.ศ.	2561	

ก�รพัฒน�นวัตกรรมก�รบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ�ในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒน�	 (Partnership	

School	Project)	เป็นต้น	

บทที่ 1 บทนำ�



สภาวะการศึกษาไทย  ปี  2560/2561
ฐานข้อมูลกับการบรรลุตามเป้าหมาย  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

2

	 บทที	่3	สรุปประเดน็ส�ระสำ�คญัของแผนก�รศกึษ�แหง่ช�ต	ิพ.ศ.	2560	-	2579	ซึง่เปน็แผนหลกั 

ในก�รกำ�หนดทิศท�งก�รจัดก�รศึกษ�ไทยในอีก	 20	 ปีข้�งหน้�	 บรรย�ยถึงภ�พรวมของแผนฯ	 

โดยใหค้ว�มสำ�คัญกับเนือ้ห�ในสว่นของยทุธศ�สตร	์เป�้หม�ย	และตวัชีว้ดัของก�รพฒัน�ต�มแผน	 

ซึง่แผนก�รศกึษ�แหง่ช�ต	ิพ.ศ.	2560	-	2579	มเีป�้หม�ยก�รจดัก�รศกึษ�	5	ประก�ร	ซ่ึงเปน็กรอบ 

แนวคิดหลักในก�รจัดทำ�ร�ยง�นสภ�วะก�รศึกษ�ไทยฉบับนี้	เป้�หม�ยกระก�รที่	1	คือ	ก�รเข้�ถึง

โอก�สท�งก�รศึกษ�	(Access)	ซึง่มุง่หวงัใหป้ระช�ชนทกุชว่งวยัส�ม�รถเข�้ถงึก�รศึกษ�ทีม่คีณุภ�พ

และม�ตรฐ�นอย่�งท่ัวถึง	 โดยประช�กรทุกคนมีโอก�สได้รับบริก�รท�งก�รศึกษ�ต้ังแต่ปฐมวัย 

ถึงมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยหรือเทียบเท่�	 ประช�กรที่เป็นกำ�ลังแรงง�นจะได้รับก�รพัฒน�ทักษะ	

คว�มรู้คว�มส�ม�รถ	และสมรรถนะที่ตอบสนองคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น	ประช�กรสูงวัย 

มีโอก�สได้เรียนรู้	 ฝึกฝน	 เพื่อพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถ	 และทักษะเพ่ือก�รทำ�ง�น	 หรือทักษะ 

ก�รมีชีวิตหลังวัยทำ�ง�นอย่�งมีคุณค่�และเป็นสุข	 เป้�หม�ยประก�รท่ี	 2	 คือ	 คว�มเท่�เทียม

ท�งก�รศึกษ�	 (Equity)	 ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้�หม�ยได้รับบริก�รก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ

ต�มม�ตรฐ�นอย่�งเท่�เทียมกัน	 ท้ังผู้เรียนกลุ่มปกติ	 ผู้มีคว�มส�ม�รถพิเศษ	 ผู้มีคว�มบกพร่อง 

ด้�นต่�ง	ๆ 	 ผู้พิก�ร	 ผู้ด้อยโอก�ส	 และผู้มีภูมิหลังท�งสังคมหรือฐ�นะท�งเศรษฐกิจที่แตกต่�งกัน	 

เป้�หม�ยประก�รที่	3	คือ	คุณภ�พก�รศึกษ�	(Quality)	ซึ่งมุ่งหวังให้มีระบบก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ	

โดยประช�ชนทุกคนมีโอก�สได้รับก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พและม�ตรฐ�น	 เพื่อพัฒน�คุณลักษณะ	

ทักษะคว�มรู้	 คว�มส�ม�รถ	 และสมรรถนะของแต่ละบุคคล	 ให้บรรลุขีดคว�มส�ม�รถเต็ม 

ต�มศักยภ�พ	 และคว�มส�ม�รถของแต่ละบุคคลพึงมี	 เป้�หม�ยประก�รท่ี	 4	 คือ	 ประสิทธิภ�พ	

(Efficiency)	 ซึ่งมุ่งหวังให้มีระบบก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ที่มีประสิทธิภ�พ	 เพื่อก�รลงทุน 

ท�งก�รศกึษ�ทีคุ่ม้ค�่และบรรลเุป้�หม�ย	โดยหนว่ยง�น	สถ�นศกึษ�และสถ�บนัก�รศึกษ�ทกุแหง่ 

ส�ม�รถบรหิ�รและจดัก�รศกึษ�อย�่งมปีระสทิธภิ�พ	ด้วยคณุภ�พและม�ตรฐ�นระดับส�กล	และ

เป้�หม�ยประก�รที่	5	คือ	ก�รตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง	 (Relevancy)	ซึ่งมุ่งจัดให้มีระบบ

ก�รศึกษ�ท่ีสนองตอบและก้�วทนัก�รเปลีย่นแปลงของโลกศตวรรษที	่21	โดยเปน็ระบบก�รศึกษ�

ที่มีคุณภ�พและม�ตรฐ�น	 ส�ม�รถพัฒน�ทักษะ	 คุณลักษณะและสมรรถนะในก�รทำ�ง�นของ

กำ�ลังคนในประเทศให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ดง�น	สังคมและประเทศได้	โดยเนื้อห� 

ในอีก	 3	 บทถัดม�	 จะเน้นก�รวิเคร�ะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเป้�หม�ยก�รจัดก�รศึกษ�ทั้ง	 5	 ประก�ร

ข้�งต้น

	 บทที่	 4	 เป้�หม�ยก�รจัดก�รศึกษ�ต�มแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 ด้�นก�รเข้�ถึงโอก�ส

ท�งก�รศึกษ�	(Access)	และคว�มเท่�เทียมด้�นก�รศึกษ�	(Equity)	โดยในด้�นก�รเข้�ถึงโอก�ส

ไดว้เิคร�ะห์ขอ้มลูอตัร�ก�รเข้�เรยีน	และอตัร�ก�รออกกล�งคนัของนกัเรยีนในทกุระดับชัน้	รวมถึง 

ระดับปฐมวัย	 โดยใช้ข้อมูลจ�กหล�ยแหล่งไม่ว่�จะเป็นข้อมูลสำ�มะโนประช�กรและเคหะ	ข้อมูล
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จ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 และข้อมูลจ�กโครงก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้�ด้วยก�รศึกษ�ปฐมวัยที่มี

คุณภ�พ	 (RIECE	 Thailand)	 ส่วนในด้�นคว�มเท่�เทียมด้�นก�รศึกษ�	พิจ�รณ�คว�มเท่�เทียม 

สองประเด็น	คือ	คว�มเท่�เทียมเชิงคุณภ�พ	ซึ่งวัดโดยผลกระทบของฐ�นะท�งเศรษฐกิจที่มีต่อผล 

ก�รทดสอบ	O-NET	และคว�มเท่�เทียมในก�รเข�้ถงึโอก�สท�งก�รศกึษ�	ซึง่วดัโดยผลกระทบของฐ�นะ 

ท�งเศรษฐกิจทีม่ตีอ่อัตร�ก�รเรยีนตอ่หลงัจ�กจบก�รศกึษ�ระดบั	ม.3	และระดบั	ม.6	หรอืเทยีบเท่�	

	 บทที่	 5	 เป้�หม�ยก�รจัดก�รศึกษ�ต�มแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 ด้�นประสิทธิภ�พ	 

(Efficiency)	 โดยเสนอว่�ประสิทธิภ�พในก�รจัดก�รศึกษ�จะได้รับก�รพัฒน�ให้สูงขึ้น	 

ห�กประเทศไทยมีก�รจัดก�รฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ	 โดยเสนอให้	 (1)	 จัดก�รฐ�น

ข้อมูลให้มีลักษณะเป็นฐ�นข้อมูลเพื่อก�รปฏิบัติง�น	 (Operational	 Database)	 และเปิดโอก�ส

ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและมีส่วนได้เสีย	 (Stakeholders)	 ในก�รจัดก�รศึกษ�	 ส�ม�รถเข้�ถึงและ 

ใช้ประโยชน์จ�กฐ�นข้อมูลน้ี	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นของแต่ละฝ่�ย	 เช่น	 ครูใช้ 

ประโยชนใ์นก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน	ผูบ้รหิ�รโรงเรียนใชป้ระโยชนใ์นก�รบริห�รจัดก�รและพัฒน� 

ก�รดำ�เนินง�นของโรงเรียน	 ผู้ปกครองใช้ประโยชน์ในก�รพัฒน�บุตรหล�นของตนและกำ�กับ 

ก�รทำ�ง�นของครูและโรงเรียน	 เป็นต้น	 (2)	 จัดก�รฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�ที่มีขน�ดใหญ่	 

(Big	Educational	Database)	โดยยกตวัอย�่งกรณกี�รจัดทำ�ฐ�นข้อมลูในประเทศสหรัฐอเมริก�	ซ่ึงม ี

ก�รเชื่อมโยงฐ�นข้อมูลก�รศึกษ�	 เข้�กับฐ�นข้อมูลภ�ษีของประเทศ	 และทำ�ให้ส�ม�รถศึกษ�

วิจัยด้�นก�รศึกษ�ได้ในหล�ยด้�น	 เช่น	 ก�รประเมินอิทธิพลของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�

ปฐมวัยต่อผลลัพธ์ในวัยผู้ใหญ่	 ก�รประเมินอิทธิพลของคุณภ�พครูที่มีต่อผลลัพธ์ในวัยผู้ใหญ่	 

และก�รประเมินผลตอบแทนของก�รลงทุนในก�รศึกษ�ปฐมวัย	 เป็นต้น	 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น 

ก�รศึกษ�วิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภ�พในก�รจัดก�รศึกษ�ทั้งสิ้น	 ดังนั้น	 ห�กประเทศไทย 

มีฐ�นข้อมูลท้ังสองประเภทดังท่ีกล่�วม�	 ย่อมจะส�ม�รถทำ�ให้ประเทศไทยส�ม�รถประเมิน 

และพัฒน�ประสิทธิภ�พของก�รจัดก�รศึกษ�ได้ดังเช่นที่ทำ�ม�ในต่�งประเทศเช่นกัน

	 ก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลทั้งฐ�นข้อมูลเพื่อก�รปฏิบัติง�น	 (Operational	Database)	และฐ�น

ขอ้มลูด�้นก�รศึกษ�ทีม่ขีน�ดใหญ	่(Big	Educational	Database)	ทีเ่สนอในบทที	่5	นอกจ�กจะชว่ย 

ผลกัดนัใหบ้รรลเุป้�หม�ยในก�รจดัก�รศกึษ�	ด�้นประสทิธภิ�พ	(Efficiency)	แลว้	ยงัจะชว่ยผลกัดนั 

ให้บรรลุเป้�หม�ยของก�รจัดก�รศึกษ�ด้�นอื่นอีก	 4	 ประก�รได้ดังนี้	 ด้�นก�รเข้�ถึงโอก�สท�ง 

ก�รศึกษ�	(Access)	ฐ�นข้อมูลเพื่อก�รปฏิบัติง�น	จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ตรงต�มคว�มจริง	ส�ม�รถ

นำ�ม�ใช้ง�นได้อย่�งทันท่วงที	 ซึ่งจะเอื้อให้ส่วนกล�งส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลนักเรียนในระบบ

เป็นร�ยบุคคลได้ทั้งประเทศ	และส�ม�รถนำ�ไปเทียบกับฐ�นข้อมูลทะเบียนร�ษฎร์เพื่อทร�บได้ว่� 

เด็กคนใดยังไม่ได้เข้�เรียน	 ทำ�ให้ส�ม�รถให้คว�มช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่�งทั่วถึง	 รวมถึงป้องกัน 

ปัญห�ร�ยช่ือนักเรียนซำ้�ซ้อนระหว่�งโรงเรียนได้	 ด้�นคว�มเท่�เทียมท�งก�รศึกษ�	 (Equity)	 
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ฐ�นข้อมูลเพื่อก�รปฏิบัติง�นและฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�ที่มีขน�ดใหญ่	 จะทำ�ให้ส�ม�รถติดต�ม

นักเรียนเป็นร�ยบุคคลได้	 และทร�บได้ว่�ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มเป้�หม�ย	 ซ่ึงมีภูมิหลังท�งสังคม 

หรือฐ�นะท�งเศรษฐกิจที่แตกต่�งกัน	 มีก�รเรียนต่อในแต่ละระดับก�รศึกษ�แตกต่�งกันหรือไม่	 

ผู้เรียนกลุ่มไหนในเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�ใดควรได้รับก�รสนับสนุนเพิ่มเติม	 ในด้�นคุณภ�พก�รศึกษ�	

(Quality)	ก�รมีฐ�นขอ้มลูเพือ่ก�รปฏบัิตงิ�นทีอ่นญุ�ตใหผู้มี้สว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ�่ย	ไดแ้ก	่ผูป้กครอง	

ครู	 ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	 และหน่วยง�นส่วนกล�ง	 เข้�ถึงและใช้ง�นข้อมูลได้	 จะทำ�ให้แต่ละฝ่�ย 

ไดใ้ชข้อ้มลูนีเ้พือ่พฒัน�ปรบัปรงุก�รทำ�ง�นของตวัเอง	อนัจะสง่ผลต่อคณุภ�พก�รศกึษ�	นอกจ�กนี	้ 

ก�รเข้�ถึงฐ�นข้อมูลของทุกฝ่�ยยังเป็นกลไกก�รตรวจสอบและกระจ�ยอำ�น�จท�งก�รศึกษ�ได้

อีกประก�รหนึ่งด้วย	 ส่วนด้�นก�รตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง	 (Relevancy)	 ก�รมีฐ�นข้อมูล

ขน�ดใหญ่ร�ยบุคคลจะช่วยทำ�ให้ทร�บถึงข้อมูลของผู้เรียนในระบบท้ังส�ยส�มัญและอ�ชีวศึกษ�

และส�ม�รถติดต�มได้ในระยะย�ว	 ถึงอัตร�ก�รมีง�นทำ�	 ประเภทง�นที่ทำ�	 และระดับร�ยได้ของ

ผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม	 ซึ่งข้อมูลดังกล่�วจะช่วยให้ส�ม�รถสื่อส�รกับส�ธ�รณชนได้ว่�	 ตล�ดแรงง�น

ต้องก�รทักษะแบบใด	 และช่วยให้ปัจเจกบุคคลส�ม�รถว�งแผนเลือกส่งเสริมและพัฒน�ทักษะ 

ของตนในทิศท�งที่ตล�ดแรงง�นต้องก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

	 บทที่	6	เป้�หม�ยของก�รจัดก�รศึกษ�ต�มแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	ด้�นคุณภ�พก�รศึกษ�	

(Quality)	และก�รตอบโจทยบ์รบิททีเ่ปลีย่นแปลง	(Relevancy)	ด้�นคุณภ�พก�รศกึษ�	ได้วเิคร�ะห์

คุณภ�พก�รศึกษ�ในปัจจุบันของไทย	 ผ่�นข้อมูลผลก�รทดสอบท�งวิช�ก�ร	 เช่น	 ผลก�รทดสอบ	 

O-NET	 ผลก�รทดสอบ	 PISA	 และ	 TIMSS	 โดยนำ�เสนอข้อมูลผลก�รสอบของนักเรียนในแต่ละ

ระดับช้ัน	 และในแต่ละพื้นที่	 นอกจ�กนี้	 ยังเสนอแนะให้วิเคร�ะห์คุณภ�พก�รศึกษ�โดยใช้ดัชน ี

คว�มเปร�ะบ�งสมัพทัธ	์(Relative	Vulnerability	Index)	ซ่ึงเปน็วธิกี�รทีเ่หม�ะสมต่อก�รออกแบบ

เชิงนโยบ�ยในร�ยพื้นที่	 เนื่องจ�กส�ม�รถบอกได้ว่�	พื้นที่ใดมีสัดส่วนนักเรียนที่มีคว�มเปร�ะบ�ง

สัมพัทธ์หรือมีผลก�รสอบที่น่�เป็นห่วงม�กเป็นพิเศษ	ส่วนด้�นก�รตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง	

ได้วิเคร�ะห์ข้อมูลค่�จ้�งโดยเฉลี่ยและอัตร�ก�รว่�งง�นของผู้ที่เรียนจบระดับอุดมศึกษ�เทียบกับ 

ผู้ที่เรียนจบระดับอ�ชีวศึกษ�	 เพื่อพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมของตัวช้ีวัดที่กำ�หนดสัดส่วนผู้เรียนจบ 

อ�ชีวศึกษ�ต่อผู้เรียนจบระดับอุดมศึกษ�ดังที่ระบุในแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 อีกทั้งยังได้นำ�เสนอ

แนวคิดที่เกี่ยวข้องทักษะที่แรงง�นในอน�คตพึงจะต้องมีเพ่ือให้ส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกับเทคโนโลยี 

ทีม่กี�รเปลีย่นแปลงอย่�งรวดเรว็	โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ในด้�นหุน่ยนต	์(Robotics)	และปญัญ�ประดษิฐ	์

(Artificial	Intelligence	หรือที่เรียกสั้น	ๆ	ว่�	AI)	

	 บทที่	 7	 นำ�เสนอบทสรุปเนื้อห�โดยรวมของร�ยง�น	 พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย 

ที่ได้จ�กก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลสถิติและหลักฐ�นเชิงประจักษ์จ�กง�นวิจัย
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	 ก�รศึกษ�ในบทนี้มีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นภ�พรวมของสภ�วก�รณ์ท�งก�รศึกษ�ไทย	 

ซึง่เกดิขึน้ระหว�่งป	ีพ.ศ.	2560	-	2561	โดยจะบรรย�ยถึงก�รเปล่ียนแปลงท่ีสำ�คญัในด้�นก�รศกึษ� 

ของไทย	 ได้แก่	 ก�รเปลี่ยนแปลงด้�นนโยบ�ยก�รศึกษ�	 ก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�	 รวมถึง 

ก�รเปล่ียนแปลงในประเดน็อืน่ทีเ่กีย่วข้อง	เชน่	ก�รเปล่ียนแปลงด้�นกฎหม�ย	ด้�นโครงสร้�งองคก์ร	

ที่เกิดข้ึนในช่วงเวล�ดังกล่�ว	 ซึ่งถือเป็นเหตุก�รณ์สำ�คัญที่มีผลกระทบต่อสภ�วะก�รดำ�เนินง�น 

และก�รพัฒน�ด้�นก�รศึกษ�ของไทย	โดยในช่วงระหว่�งปี	พ.ศ.	2560	-	2561	มีก�รเปลี่ยนแปลง

ที่สำ�คัญหล�ยประก�ร	ดังต่อไปนี้

2.1 การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
 ยุทธศ�สตร์ช�ติ	20	ปี	(พ.ศ.	2561	-	2580)	ได้ประก�ศใช้อย่�งเป็นท�งก�รในร�ชกิจจ�นุเบกษ�	

ในเดือนตุล�คม	 2561	 โดยทุกรัฐบ�ลจะต้องนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์	

“ประเทศไทยมีคว�มมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เป็นประเทศพัฒน�แล้ว	ด้วยก�รพัฒน�ต�มหลักปรัชญ�

ของเศรษฐกิจพอเพียง”	

	 เป�้หม�ยก�รพฒัน�ประเทศภ�ยใตย้ทุธศ�สตรช์�ติ	คอื	“ประเทศช�ตมิัน่คง	ประช�ชนมคีว�มสขุ	 

เศรษฐกิจพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง	 สังคมเป็นธรรม	 ฐ�นทรัพย�กรธรรมช�ติยั่งยืน”	 ซึ่งก�รจะบรรลุ

เป้�หม�ยดังกล่�วจะทำ�ได้โดยก�รยกระดับศักยภ�พของประเทศในหล�กหล�ยมิติ	 พัฒน�คน 

ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี	 เก่ง	 และมีคุณภ�พ	 ก�รสร้�งโอก�ส	 และคว�มเสมอภ�ค 

ท�งสังคม	 สร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และมีภ�ครัฐของประช�ชน 

เพือ่ประช�ชนและประโยชนส์ว่นรวม	โดยก�รประเมนิผลก�รพฒัน�ต�มยทุธศ�สตรช์�ต	ิจะประเมนิ

ในหล�ยด้�น	ประกอบด้วย

	 1)	คว�มอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย

	 2)	ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	ก�รพัฒน�เศรษฐกิจ	และก�รกระจ�ยร�ยได้

	 3)	ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ของประเทศ

	 4)	คว�มเท่�เทียมและคว�มเสมอภ�คของสังคม

บทที่ 2 นโยบายการศึกษาและเหตุการณ์สำาคัญ  
พ.ศ. 2560 - 2561



สภาวะการศึกษาไทย  ปี  2560/2561
ฐานข้อมูลกับการบรรลุตามเป้าหมาย  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

6

	 5)	คว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พ	คณุภ�พสิง่แวดลอ้ม	และคว�มยัง่ยนืของทรพัย�กรธรรมช�ติ

	 6)	ประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รและก�รเข้�ถึงก�รให้บริก�รของภ�ครัฐ

	 ก�รพัฒน�ประเทศในช่วงระยะเวล�ของยุทธศ�สตร์ช�ติ	 มุ่งเน้นก�รสร้�งสมดุลระหว่�ง 

ก�รพฒัน�คว�มมัน่คง	เศรษฐกจิ	สงัคม	และส่ิงแวดล้อม	โดยก�รมส่ีวนร่วมของทุกภ�คส่วนในรูปแบบ 

“ประช�รัฐ”	ประกอบด้วย	6	ยุทธศ�สตร์	ได้แก่

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่สำ�คัญ	 คือ	 ประเทศช�ติมั่นคง	

ประช�ชนมคีว�มสขุ	เนน้ก�รบรหิ�รจดัก�รสภ�วะแวดลอ้มของประเทศใหม้คีว�มมัน่คง	ปลอดภยั	

เอกร�ชอธิปไตย	 และมีคว�มสงบเรียบร้อยในทุกระดับ	 ตั้งแต่ระดับช�ติ	 สังคม	 ชุมชน	 มุ่งเน้น 

ก�รพัฒน�คน	เครื่องมือ	เทคโนโลยี	และระบบฐ�นข้อมูลขน�ดใหญ่ให้มีคว�มพร้อมส�ม�รถรับมือ

กับภัยคุกค�ม	และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่มุ่งเน้น

ก�รยกระดับศักยภ�พของประเทศในหล�กหล�ยมิติ	 ควบคู่กับก�รขย�ยโอก�สของประเทศไทย

ในเวทีโลก	 บนพื้นฐ�นแนวคิด	 3	 ประก�ร	 ได้แก่	 “ก�รต่อยอดอดีต”,	 “ก�รปรับปัจจุบัน”	 และ 

“ก�รสร้�งคุณค่�ใหม่ในอน�คต”

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	 มีเป้�หม�ย 

ก�รพัฒน�ที่สำ�คัญเพื่อพัฒน�คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี	 เก่ง	 และมีคุณภ�พ	 

มีคว�มพร้อมทั้งก�ย	 ใจ	 สติปัญญ�	 มีพัฒน�ก�รที่ดีรอบด้�น	 มีสุขภ�วะที่ดีในทุกช่วงวัย	 มีทักษะ 

ที่จำ�เป็นในศตวรรษท่ี	 21	 มีนิสัยรักก�รเรียนรู้และก�รพัฒน�ตนเองอย่�งต่อเนื่องตลอดชีวิต	 

สู่ก�รเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง	เป็นนวัตกร	นักคิด	ผู้ประกอบก�ร	เกษตรกรยุคใหม่	และอื่น	ๆ 	โดยม ี

สัมม�ชีพต�มคว�มถนัดของตนเอง

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	มีเป้�หม�ยก�รพัฒน� 

ที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รดึงเอ�พลังของภ�คส่วนต่�ง	ๆ	ทั้งภ�คเอกชน	ประช�สังคม	ชุมชน	ท้องถิ่น	 

ม�ร่วมขับเคลื่อน	 โดยก�รสนับสนุนก�รรวมตัวของประช�ชนในก�รร่วมคิดร่วมทำ�	 เพื่อส่วนรวม	 

ก�รกระจ�ยอำ�น�จและคว�มรับผิดชอบไปสู่กลไกบริห�รร�ชก�รแผ่นดินในระดับท้องถิ่น	 

ก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของชุมชนในก�รจัดก�รตนเอง	 และก�รเตรียมคว�มพร้อม 

ของประช�กรไทย	 ให้เป็นประช�กรท่ีมีคุณภ�พ	 ส�ม�รถพึ่งตนเองและทำ�ประโยชน์แก่ครอบครัว	 

ชุมชน	และสังคมได้

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

มีเป้�หม�ยก�รพัฒน�ท่ีสำ�คัญเพื่อนำ�ไปสู่ก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนในทุกมิติ	 

ทั้งด้�นสังคม	เศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	ธรรม�ภิบ�ล	และคว�มเป็นหุ้นส่วนคว�มร่วมมือระหว่�งกัน	 

ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกประเทศอย่�งบูรณ�ก�ร	 โดยเป็นก�รดำ�เนินก�รบนพื้นฐ�นก�รเติบโต 
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ร่วมกัน	 ไม่ว่�จะเป็นท�งเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	และคุณภ�พชีวิต	 โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�ง 

สมดุลทั้ง	3	ด้�น

 ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั มเีป�้หม�ย

ก�รพัฒน�ที่สำ�คัญเพื่อปรับเปลี่ยนภ�ครัฐที่ยึดหลัก	 “ภ�ครัฐของประช�ชน	 เพื่อประช�ชน	 และ

ประโยชน์ส่วนรวม”	โดยภ�ครัฐต้องมีขน�ดที่เหม�ะสมกับบทบ�ทภ�รกิจ	มีสมรรถนะสูง	ยึดหลัก

ธรรม�ภิบ�ล	ปรับวัฒนธรรมก�รทำ�ง�นให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม	มีคว�มทันสมัย	

และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวล�

	 ก�รประก�ศใช้ยุทธศ�สตร์ช�ติ	20	ปี	นับเป็นนโยบ�ยอันสำ�คัญในช่วงปี	2560/2561	เพร�ะ

เป็นกรอบและแนวท�งในก�รดำ�เนินนโยบ�ยอันสำ�คัญทุกด้�นของประเทศ	 ทั้งในด้�นคว�มมั่นคง	

ด้�นเศรษฐกิจและสังคม	 โดยในด้�นที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�	 คือ	 ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รพัฒน�และ

เสรมิสร�้งศกัยภ�พทรัพย�กรมนุษย	์และด�้นก�รสร�้งโอก�สและคว�มเสมอภ�คท�งสงัคม	อนัเปน็ 

กรอบในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยท�งก�รศึกษ�ท่ีสำ�คัญอื่น	ๆ 	 หล�ยประก�ร	 เช่น	 แผนก�รศึกษ� 

แหง่ช�ต	ิพ.ศ.	2560	-	2579	(ร�่ง)	แผนก�รปฏริปูประเทศด้�นก�รศกึษ�	พ.ศ.	2561	ก�รจัดต้ังกองทุน 

เพื่อคว�มเสมอภ�คด้�นก�รศึกษ�	ฯลฯ	ดังร�ยละเอียดที่จะได้กล่�วต่อไป

2.2 การประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
	 จ�กวัตถุประสงค์ของก�รปฏิรูปก�รศึกษ�	 เพื่อให้ระบบก�รศึกษ�เป็นกลไกหลักในก�ร

ขับเคลื่อนประเทศ	 และเป็นเครื่องมือในก�รตอบรับคว�มท้�ท�ยของโลกศตวรรษที่	 21	 โดยมี

ยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2561	-	2580)	และทิศท�งของแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม

แห่งช�ติ	ฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	2560	 -	2564)	 เป็นแนวท�ง	กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้ประก�ศใช้แผน 

ก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	2560	-	2579	ในเดือนมีน�คม	2560	โดยมีวิสัยทัศน์	คือ	“คนไทยทุกคน 

ได้รับก�รศึกษ�และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่�งมีคุณภ�พ	 ดำ�รงชีวิตอย่�งเป็นสุข	 สอดคล้องกับ 

หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 และก�รเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที	่ 21”	 และได้กำ�หนด

เป้�หม�ยของก�รจัดก�รศึกษ�ไว้	5	ด้�น	ดังต่อไปนี้

	 1.	 	ประช�กรทุกคนเข้�ถึงก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พและม�ตรฐ�นอย่�งทั่วถึง	(Access)

	 2.	 	ผู้เรียนทุกคน	 ทุกกลุ่มเป้�หม�ยได้รับบริก�รก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�น 

อย่�งเท่�เทียม	(Equity)

	 3.	 ระบบก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ	 ส�ม�รถพัฒน�ผู้เรียนให้บรรลุขีดคว�มส�ม�รถเต็มต�ม 

ศักยภ�พ	(Quality)

	 4.	 ระบบก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ที่มีประสิทธิภ�พ	 เพื่อก�รลงทุนท�งก�รศึกษ�ที่คุ้มค่� 

และบรรลุเป้�หม�ย	(Efficiency)
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	 5.		ระบบก�รศึกษ�ท่ีสนองตอบและก้�วทันก�รเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท

		 	 ที่เปลี่ยนแปลง	(Relevancy)

	 นอกจ�กน้ี	แผนก�รศกึษ�แหง่ช�ต	ิพ.ศ.	2560	-	2579	ยงัไดก้ำ�หนดยทุธศ�สตรข์องแผนก�รศกึษ� 

แห่งช�ติไว้	6	ยุทธศ�สตร์	ประกอบด้วย

	 1.	 ยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อคว�มมั่นคงของสังคมและประเทศช�ติ	

	 2.	 ยทุธศ�สตรก์�รผลติและพฒัน�กำ�ลงัคน	ก�รวจิยั	และนวตักรรม	เพือ่สร�้งขดีคว�มส�ม�รถ

ในก�รแข่งขันของประเทศ	

	 3.	 ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ศักยภ�พคนทุกช่วงวัย	และสร้�งสังคมแห่งก�รเรียนรู้	

	 4.	 ยุทธศ�สตร์ก�รสร้�งโอก�ส	คว�มเสมอภ�ค	และคว�มเท่�เทียมท�งก�รศึกษ�	

	 5.	 ยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อสร้�งเสริมคุณภ�พชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

	 6.	 ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พของระบบบริห�รจัดก�รศึกษ�	

	 ก�รประก�ศใช้แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 พ.ศ.	 2560	-	2579	 เกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ของ 

ก�รปฏิรูปก�รศึกษ�	 เพื่อให้ระบบก�รศึกษ�เป็นกลไกหลักในก�รขับเคลื่อนประเทศ	 และเป็น 

เครือ่งมือในก�รตอบรับคว�มท�้ท�ยของโลกศตวรรษที	่21	จงึนับว�่เปน็	Road	Map	ในก�รดำ�เนนิ

นโยบ�ยด้�นก�รศึกษ�ในอน�คต	 และนโยบ�ยด้�นก�รศึกษ�หล�ยประก�รในปีที่ผ่�นม�	 ได้รับ 

ก�รขับเคลื่อนม�จ�กยุทธศ�สตร์ท่ีกำ�หนดไว้ในแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 ดังร�ยละเอียดของแผนฯ	

ที่จะกล่�วถึงในบทที่	3	ของร�ยง�นฉบับนี้

2.3 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2561
		 (ร่�ง)	 แผนปฏิรูปประเทศด้�นก�รศึกษ�ต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พ.ศ.	 2560	

ไดผ้�่นก�รพจิ�รณ�จ�กคณะกรรมก�รอสิระเพือ่ปฏรูิปก�รศกึษ�	(กอปศ.)	ในเดือนสิงห�คม	2561	

โดยมีวัตถุประสงค์ของก�รปฏิรูปก�รศึกษ�	ดังนี้

	 1.		ยกระดับคุณภ�พของก�รจัดก�รศึกษ�	 ครอบคลุมผลลัพธ์ท�งก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้	

ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	หลักสูตรและกระบวนก�รจัดก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้	สถ�นศึกษ�

และระบบสนับสนุน

	 2.		ลดคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งก�รศึกษ�	 สร้�งคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ�ในด้�นโอก�ส 

ในก�รเข�้ถงึก�รศึกษ�และเทคโนโลยสีนบัสนุนก�รเรยีนรู	้โอก�สในก�รไดร้บัท�งเลอืกในก�รศกึษ� 

และก�รเรียนรู้พัฒน�ที่เหม�ะสมกับศักยภ�พของผู้เรียนรู้	 และโอก�สในก�รได้รับประโยชน์ 

จ�กก�รเรียนรู้และก�รพัฒน�ทักษะในก�รประกอบอ�ชีพที่เหม�ะสมกับศักยภ�พต�มคว�มถนัด

ของผู้เรียน	ทั้งในและนอกระบบก�รศึกษ�

	 3.		มุ่งคว�มเป็นเลศิและสร�้งขีดคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขันของประเทศ	สร�้งสมรรถนะและ 

คุณลกัษณะของผูเ้รยีนทีมี่ศกัยภ�พสงู	มคีว�มเปน็ผูน้ำ�	รเิริม่สร้�งสรรคน์วตักรรมใหม	่ๆ 	และก�รผลติ 
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นักวิจัยและนักเทคโนโลยีช้ันแนวหน้�ให้ส�ม�รถต่อยอดง�นวิจัยที่ส�ม�รถตอบโจทย์ก�รพัฒน� 

ประเทศ	สอดคล้องกับทิศท�งก�รขับเคลื่อนท�งเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

	 4.	 ปรับปรุงระบบก�รศึกษ�ให้มีประสิทธิภ�พในก�รใช้ทรัพย�กร	 เพ่ิมคว�มคล่องตัวในก�ร

รองรบัคว�มหล�กหล�ยของก�รจดัก�รศกึษ�	และสร้�งเสริมธรรม�ภบิ�ล	ส่งเสริมและสร้�งสมดุล

ของคว�มคุ้มค่�	คว�มโปร่งใส	คว�มรับผิดชอบ	คุณธรรมจริยธรรม	

	 (ร่�ง)	 แผนก�รปฏิรูปประเทศด้�นก�รศึกษ�	 พ.ศ.	 2561	 ได้กำ�หนดแผนง�นเพ่ือก�รปฏิรูป 

ก�รศึกษ�	7	เรื่อง	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ข้�งต้น	ดังต่อไปนี้

	 1.	ก�รปฏิรูประบบก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้โดยรวมของประเทศ	โดย	(ร่�ง)	พระร�ชบัญญัติ

ก�รศึกษ�แห่งช�ติฉบับใหม่และกฎหม�ยลำ�ดับรอง	 ครอบคลุมก�รปฏิรูป	 ก�รมีพระร�ชบัญญัติ 

ก�รศึกษ�แห่งช�ต	ิพ.ศ.	....	และก�รทบทวน	จดัทำ�	แกไ้ขและปรบัปรงุกฎหม�ยทีเ่กีย่วข้อง	ก�รสร�้ง 

คว�มรว่มมอืระหว�่งรฐั	องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชน	เพ่ือก�รจัดก�รศกึษ�	ก�รขบัเคล่ือน

ก�รจัดก�รศึกษ�	เพื่อก�รดำ�รงชีวิตและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย	เพื่อรองรับก�รพัฒน�ศักยภ�พคน

ตลอดช่วงชีวิต	ก�รทบทวนและปรับปรุงแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ

	 2.	ก�รปฏิรูปก�รพัฒน�เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน	ครอบคลุมก�รปฏิรูป	ก�รพัฒน�ระบบ

ก�รดูแล	พัฒน�	และจัดก�รเรียนรู้	เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับก�รพัฒน�ร่�งก�ย	จิตใจ	วินัย	อ�รมณ์	

สังคม	และสตปัิญญ�ใหส้มกบัวยั	ก�รสือ่ส�รกบัสงัคมเพือ่สร�้งคว�มเข�้ใจในก�รพฒัน�เดก็ปฐมวยั

	 3.	 ก�รปฏิรูปเพื่อลดคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งก�รศึกษ�	 ครอบคลุมก�รปฏิรูป	 ก�รจัดก�รศึกษ�

สำ�หรับบุคคลพิก�ร	บุคคลที่มีคว�มส�ม�รถพิเศษ	และบุคคลที่มีคว�มต้องก�รก�รดูแลเป็นพิเศษ	

ก�รดำ�เนินก�รเพื่อลดคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งก�รศึกษ�	 ให้เด็กและเย�วชนทุกคนได้รับก�รศึกษ� 

เป็นเวล�ไม่น้อยกว่�สิบห้�ปี	 ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�นอย่�งมีคุณภ�พและ 

ไม่เก็บค่�ใช้จ่�ย	ก�รยกระดับคุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ในพื้นที่ห่�งไกล

	 4.	ก�รปฏิรูปกลไกและระบบก�รผลิต	คัดกรองและพัฒน�ผู้ประกอบวิช�ชีพครู	และอ�จ�รย์	

ครอบคลมุก�รปฏิรปู	ก�รผลติครแูละก�รคดักรองคร	ูเพือ่ให้ได้ครทูีม่คีณุภ�พ	ตรงกบัคว�มต้องก�ร

ของประเทศและมีจิตวิญญ�ณของคว�มเป็นครู	 ก�รพัฒน�วิช�ชีพครู	 เส้นท�งวิช�ครู	 เพื่อให้ครู

มีคว�มก้�วหน้�	 ได้รับค่�ตอบแทนและสวัสดิก�รที่เหม�ะสม	 องค์กรวิช�ชีพครู	 และก�รปรับปรุง

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

	 5.	 ก�รปฏิรูปก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเพ่ือตอบสนองก�รเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่	 21	

ครอบคลุมก�รปฏิรูป	 เช่น	 ก�รปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐ�นสมรรถนะ	 (Competency-based	

Curriculum)	 ก�รประเมินคุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ระดับช�ติและระบบคัดเลือกเข้�ศึกษ�ต่อ	 

ก�รปฏิรปูอ�ชวีศกึษ�และอดุมศึกษ�	เพือ่ยกระดับคณุภ�พ	และเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

ของประเทศ
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		 6.	 ก�รปรับโครงสร้�งของหน่วยง�นในระบบก�รศึกษ�	 เพื่อบรรลุเป้�หม�ยในก�รปรับปรุง

ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน	และยกระดบัคณุภ�พของก�รจัดก�รศกึษ�	สถ�นศกึษ�มคีว�มเปน็อสิระ

ในก�รบริห�รและจัดก�รศึกษ�	 ก�รพัฒน�ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	 เพื่อยกระดับคุณภ�พก�รจัดก�ร

ศกึษ�ในสถ�นศึกษ�	เขตพืน้ท่ีนวตักรรมเพือ่ผูเ้รียนในพืน้ท่ีเฉพ�ะ	ก�รปรบัปรงุโครงสร�้งกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร

	 7.		ก�รปฏิรูปก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้โดยก�รพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล	(Digitalization	for	

Educational	and	Learning	Reform)	ครอบคลมุก�รปฏรูิปก�รเรยีนรูด้้วยดิจทัิลผ�่นแพลตฟอรม์

ก�รเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งช�ติ	 (National	 Digital	 Learning	 Platform:	 NDLP)	 ระบบข้อมูล 

ส�รสนเทศเพือ่ก�รศกึษ�	(Big	Educational	Database)	ก�รพฒัน�คว�มเปน็พลเมืองดจิิทลัในด�้น 

คว�มฉล�ดรู้ดิจิทัล	 คว�มฉล�ดรู้ส�รสนเทศ	 คว�มฉล�ดรู้สื่อ	 ตลอดจนมีพฤติกรรมที่สะท้อน 

ก�รรู้กติก�	ม�รย�ท	จริยธรรมเกี่ยวกับก�รใช้สื่อและก�รสื่อส�รบนอินเทอร์เน็ต

2.4 (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
	 กอปศ.	ไดพ้จิ�รณ�เหน็ชอบ	(ร�่ง)	พ.ร.บ.ก�รศกึษ�แหง่ช�ติ	พ.ศ.	...	เมือ่เดือนกรกฏ�คม	พ.ศ.	2561	 

โดย	(ร่�ง)	พ.ร.บ.	ก�รศึกษ�แห่งช�ติ	มี	104	ม�ตร�	และมีส�ระสำ�คัญ	5	ประเด็นหลักดังต่อไปนี้

	 1.	 ก�รว�งระบบก�รศึกษ�ที่รองรับคว�มหล�กหล�ย	 คว�มแตกต่�งและเริ่มพัฒน�ระบบ 

ก�รศึกษ�ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงก�รศึกษ�เพื่อก�รดำ�รงชีวิต

	 2.		ก�รยกระดบัคณุภ�พก�รศึกษ�	ในสว่นของครจูะมกี�รจดัตัง้กองทนุก�รผลติและพฒัน�คร	ู 

ซึ่งจะช่วยคัดกรองผู้เหม�ะสมเข้�สู่กระบวนก�รพัฒน�และคัดเลือกสถ�บันผลิตครูที่เหม�ะสม	 

ขณะที่หลักสูตรและก�รจัดก�รศึกษ�จะให้คว�มสำ�คัญกับก�รเน้นสมรรถนะที่จะสร้�งคนดีและ 

เกง่ให้กับสังคม	และเปดิโอก�สให้สถ�นศกึษ�มคีว�มยดืหยุน่ม�กขึน้ในก�รจดัหลกัสตูรสถ�นศกึษ�	

เพื่อให้ก�รศึกษ�มีคุณภ�พสูงขึ้น	

	 3.		ก�รใหค้ว�มเป็นอิสระกบัสถ�นศึกษ�	โดยกำ�หนดให้มกีระบวนก�รและกลไกต่�ง	ๆ 	เพ่ือชว่ยให ้

สถ�นศึกษ�มีอิสระในก�รดำ�เนินก�ร	4	ด้�นหลัก	ได้แก่	วิช�ก�ร	ก�รบริห�รง�นบุคคล	ก�รบริห�ร

งบประม�ณและก�รบริห�รง�นทั่วไป	

	 4.	ก�รบริห�รจัดก�รระบบคุณภ�พ	ที่มุ่งเน้นก�รพัฒน�คุณภ�พไม่ใช่ก�รตรวจสอบ	และนำ� 

ผลก�รประเมินม�ใช้พัฒน�ขับเคลื่อนก�รพัฒน�คุณภ�พทั้งระบบ

	 5.	 ก�รจัดให้มีแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 โดยคณะกรรมก�รนโยบ�ยก�รศึกษ�แห่งช�ติเป็น 

ผู้ยกร่�งแผน	 โดย	 (ร่�ง)	 พ.ร.บ.	 ก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 	 ได้ว�งกลไกที่จะทำ�ให้เกิดคว�มมั่นใจได้ว่�	 

เมื่อยกร่�งแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติแล้วจะส�ม�รถดำ�เนินก�รต�มแผนได้ท้ังด้�นก�รบูรณ�ก�ร 

งบประม�ณก�รศึกษ�	 ด้�นก�รให้คว�มเห็นต่อก�รจัดสรรงบฯ	 ด้�นก�รจัดก�รอัตร�กำ�ลังคน	 

รวมถงึกลไกในก�รติดต�มประเมนิผล	กลไกด�้นวิช�ก�ร	ก�รมสีว่นรว่มของประช�ชน	ทัง้นี	้พ.ร.บ.ฯ	
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ได้กำ�หนดให้มีสำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 ซึ่งเป็นก�รโอนย้�ยสำ�นักง�น

เลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�ม�ทำ�หน้�ที่นี้

2.5  การประกาศใชพ้ระราชบัญญตักิองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ.  2561
	 พระร�ชบญัญตักิองทนุเพื่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศกึษ�	พ.ศ.	2561	ไดป้ระก�ศใชอ้ย่�งเปน็ 

ท�งก�รในร�ชกิจจ�นุเบกษ�	 ในเดือนพฤษภ�คม	 2561	 เป็นกองทุนท่ีจัดต้ังข้ึนต�มม�ตร�	 54	 

วรรคหก	 ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	 2560	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้�ง

คว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ�	 ทำ�ให้ประช�ชนมีสิทธิที่จะรับและเข้�ถึงก�รศึกษ�และก�รพัฒน�

อย่�งทั่วถึง	ส่งเสริม	สนับสนุน	และให้คว�มช่วยเหลือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เด็กโดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งเด็กปฐมวัยได้รับก�รพัฒน�ที่เหม�ะสมกับวัย	 ให้คว�มช่วยเหลือแก่เด็กและเย�วชน 

ซึ่งข�ดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอก�สจนสำ�เร็จก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น	 ศึกษ�	 วิจัย	 และพัฒน� 

องค์คว�มรู้เพื่อพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์	 รวมถึงเสริมสร้�งและพัฒน�คุณภ�พและประสิทธิภ�พครู 

ใหม้คีว�มส�ม�รถในก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน	เพ่ือส�ม�รถพัฒน�เย�วชนต�มพ้ืนฐ�นและศกัยภ�พ

ที่แตกต่�งกัน	

	 กองทุนฯ	มีสถ�นะเป็นหน่วยง�นอิสระของรัฐและมีฐ�นะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนร�ชก�ร	

โดยเงินและทรัพย์สินของกองทุน	 โอนม�จ�กเงินงบประม�ณของสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุน 

ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	 (สสส.)	 เฉพ�ะในส่วนสำ�นักง�นส่งเสริมสังคมแห่งก�รเรียนรู้และคุณภ�พ

เย�วชน	 (สสค.)	 รวมกับเงินที่รัฐบ�ลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิม	 1,000	ล้�นบ�ท	 เงินร�ยปีที่ได้รับ 

จ�กสำ�นักง�นสล�กกินแบ่งรัฐบ�ลต�มท่ีคณะรัฐมนตรีกำ�หนด	 ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นและ 

ก�รลงทนุของกองทุน	นอกจ�กน้ี	ยงัมเีงนิและทรพัยส์นิทีม่ผีูบ้รจิ�ค	และเงนิอดุหนนุท่ีรฐับ�ลจดัสรร

ให้เป็นร�ยปี	โดยเงินและทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้องนำ�ส่งคลังเป็นร�ยได้แผ่นดิน

	 กองทนุใหส้ทิธิประโยชน์ท�งภ�ษแีกผู่บ้รจิ�คเงนิ	โดยผูบ้รจิ�คใหแ้กก่องทนุ	มสีทิธนิำ�จำ�นวนเงนิ 

ที่บริจ�คไปหักเป็นค่�ลดหย่อนหรือร�ยจ่�ยเช่นเดียวกับก�รบริจ�คเพ่ือก�รศึกษ�ต�มประมวล

รษัฎ�กร	ในก�รใหค้ว�มชว่ยเหลอืท�งก�รเงนิแก่ผูข้�ดแคลนทนุทรพัยห์รอืดอ้ยโอก�ส	อ�จดำ�เนนิก�ร 

โดยวิธีก�รให้เปล่�	 ให้ยืม	 หรือให้กู้ยืมก็ได้	 ต�มหลักเกณฑ์	 วิธีก�รและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมก�ร

กำ�หนด	 โดยระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ก�รตรวจสอบข้อมูลและก�รช่วยเหลือเด็กปฐมวัย 

	เดก็และเย�วชนซึง่ข�ดแคลนทุนทรพัย์หรอืดอ้ยโอก�ส	ผูข้�ดแคลนทนุทรพัย	์ผูด้อ้ยโอก�ส	ครอบครวั 

ที่ข�ดแคลนทุนทรัพย์	ได้รับก�รเผยแพร่ในร�ชกิจจ�นุเบกษ�	เมื่อตุล�คม	2561	ที่ผ่�นม�	

	 เพื่อประโยชน์ในก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งก�รศึกษ�	 กองทุนจะดำ�เนินก�รเองหรือจะร่วม

กับกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สถ�นศึกษ�	หรือหน่วยง�นอื่นก็ได้	ในก�รนี้	 

ใหก้องทนุมอีำ�น�จสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยให้แกห่นว่ยง�นดงักล�่วได้	ต�มหลักเกณฑ	์วธิกี�รและเงือ่นไข

ที่คณะกรรมก�รกองทุนกำ�หนด	 กองทุนมีคณะกรรมก�รบริห�รกองทุน	ทำ�หน้�ที่ในก�รกำ�หนด
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นโยบ�ย	 เป้�หม�ย	 และแนวท�งก�รดำ�เนินง�นของกองทุน	 โดยมีสำ�นักง�นกองทุนทำ�หน้�ท่ี 

ในก�รดำ�เนินง�นของกองทุนให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์

	 นอกจ�กนี้	 กองทุนต้องเผยแพร่เป้�หม�ย	 ตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินง�น	 ข้อมูล 

ก�รดำ�เนินง�น	และก�รบริห�รกองทุน	ร�ยรับ	ร�ยจ่�ย	รวมทั้งผลผลิต	ผลลัพธ์	และคว�มคุ้มค่� 

ท่ีเกิดข้ึนจ�กก�รใช้จ่�ยเงินของกองทุนให้ประช�ชนทร�บเป็นก�รทั่วไปเป็นระยะต�มหลักเกณฑ์

ที่คณะกรรมก�รกำ�หนด

2.6 (ร่าง) พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....
	 (ร่�ง)	พระร�ชบัญญัติก�รพัฒน�เด็กปฐมวัย	พ.ศ.	....	ได้ผ่�นก�รพิจ�รณ�จ�กคณะกรรมก�ร

อิสระเพื่อก�รปฏิรูปก�รศึกษ�	 (กอปศ.)	 ในเดือนพฤษภ�คม	 2561	 และผ่�นคว�มเห็นชอบ 

จ�กที่ประชุมคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันท่ี	 24	 ตุล�คม	 2561	 ทั้งน้ี	 ส�ระสำ�คัญ	 คือ	 ก�รกำ�หนดให้มี 

คณะกรรมก�รนโยบ�ยก�รพัฒน�เด็กปฐมวยั	โดยมนี�ยกรัฐมนตรีเปน็ประธ�น	และใหม้	ี“สำ�นกัง�น

คณะกรรมก�รนโยบ�ยก�รพัฒน�เด็กปฐมวัย”	 มีฐ�นะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยง�นของรัฐ	 

แต่ไม่เป็นส่วนร�ชก�รหรือรัฐวิส�หกิจ	 เพื่อทำ�หน้�ที่เป็นหน่วยง�นเลข�นุก�รของคณะกรรมก�ร	

โดยกำ�หนดให้มีระบบก�รพัฒน�เด็กปฐมวัย	เป็น	4	ช่วง	ครอบคลุมช่วงต่�ง	ๆ 	ดังนี้	

	 1.	ช่วงก่อนคลอด	หรือท�รกในครรภ์ม�รด�	

	 2.	ช่วงแรกเกิด	ถึงก่อนอ�ยุส�มปีบริบูรณ์	หรือช่วงวัยเด็กเล็ก	

	 3.	ช่วงอ�ยุ	3-6	ปี	หรือช่วงเด็กก่อนวัยเรียน	หรือช่วงวัยอนุบ�ล	

	 4.	ช่วงอ�ยุ	6-8	ปี	หรือช่วงวัยรอยต่อระหว่�งวัยอนุบ�ลกับวัยประถมศึกษ�ปีที่	1-2	

	 (ร่�ง)	 พระร�ชบัญญัตินี้มีเป้�หม�ยเพื่อยกระดับคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�เด็กปฐมวัย 

ใหอ้ยูใ่นลำ�ดบัตน้	ๆ 	ของว�ระแหง่ช�ต	ิและเพือ่ใหเ้ด็กปฐมวัยทกุคนในประเทศได้รับก�รดูแล	พัฒน�	

และจัดก�รเรียนรู้อย่�งมีคุณภ�พ	 นอกจ�กนี้	 (ร่�ง)	 พระร�ชบัญญัติก�รพัฒน�ปฐมวัย	 พ.ศ.	 ....	 

มีประเด็นส�ระสำ�คัญอื่น	ๆ 	ดังต่อไปนี้	

	 -	 ให้เด็กปฐมวัยได้รับก�รดูแล	 พัฒน�และจัดก�รเรียนรู้	 โดยให้อยู่รอดปลอดภัยและได้รับ 

ก�รคุม้ครองจ�กก�รลว่งละเมดิไมว่�่ในท�งใด	ใหม้พีฒัน�ก�รทีด่ทีัง้ด�้นร�่งก�ย	จติใจ	อ�รมณ	์สงัคม

และปัญญ�ที่ดีสมวัย	ส�ม�รถเรียนรู้อย่�งสอดคล้องกับหลักก�รพัฒน�ศักยภ�พและคว�มต้องก�ร

จำ�เป็นพิเศษ	ซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หล�กหล�ยได้	มีอุปนิสัยใฝ่ดี	มีคุณธรรม	มีวินัย	ใฝ่รู้	

มีคว�มคิดสร้�งสรรค์	และมีจิตสำ�นึกในคว�มเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

	 -		ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 มีหน้�ที่และอำ�น�จจัดให้มีก�รให้คว�มรู้ที่ถูกต้อง

แก่ประช�ชนเกี่ยวกับก�รว�งแผนครอบครัว	ก�รตั้งครรภ์ที่มีคุณภ�พ	ก�รเลี้ยงดูบุตร	ก�รพัฒน�

เดก็ปฐมวัย	รวมทัง้ใหม้หีน�้ทีแ่ละอำ�น�จจดัใหม้สีวสัดกิ�รแกห่ญงิมคีรรภใ์นทอ้งถ่ินอย�่งเหม�ะสม	

รวมทั้งกำ�หนดหน้�ที่ให้รัฐและอปท.จัดให้มีบริก�รและสวัสดิก�รด้�นส�ธ�รณสุข	 ด้�นก�รศึกษ�	
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และด้�นสังคมอย่�งมีคุณภ�พแก่เด็กปฐมวัย	หญิงมีครรภ์	และบุคคลในครอบครัวของเด็กปฐมวัย 

อย่�งทั่วถึงและเท่�เทียมกัน	โดยไม่เรียกเก็บค่�ใช้จ่�ย	เว้นแต่หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รกำ�หนด

	 -	 ให้ก�รรับเด็กปฐมวัยเพื่อเข้�รับก�รพัฒน�ในสถ�นพัฒน�เด็กปฐมวัยและสถ�นศึกษ�	 

ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รศึกษ�แห่งช�ติโดยวิธีก�รสอบคัดเลือกจะกระทำ�มิได้	 เว้นแต่เป็นกรณี 

ที่คณะกรรมก�รประก�ศกำ�หนด	และผู้ใดฝ่�ฝืนต้องระว�งโทษ	

	 (ร�่ง)	พระร�ชบัญญติัยงักำ�หนดใหห้นว่ยบรกิ�รขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และของเอกชน

ต้องได้รับเงินอุดหนุนร�ยหัว	 หรือสิทธิประโยชน์ท�งภ�ษี	 เพื่อให้เด็กไทยส�ม�รถเข้�รับบริก�ร 

จ�กหน่วยให้บริก�รของรัฐและเอกชนได้โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย	 ขึ้นอยู่ว่�บุคคลในครอบครัวของ 

เด็กปฐมวัยจะเห็นว่�หน่วยบริก�รใดที่จะให้บริก�รกับเด็กได้ดีท่ีสุดหรือเหม�ะสมท่ีสุดก็ส�ม�รถ

เรียกใช้บริก�รหน่วยง�นนั้นได้

	 นอกจ�กนี้	 ในเดือนพฤศจิก�ยน	 2561	 ที่ผ่�นม�	 ยังมีก�รดำ�เนินง�นที่สอดคล้องกับ 

ก�รขับเคลื่อน	(ร่�ง)	พ.ร.บ.ฯ	ก�รพัฒน�เด็กปฐมวัย	พ.ศ.	....	นั่นคือ	ก�รประก�ศงดรับนักเรียน 

ชัน้อนบุ�ล 1 หรือเดก็ 3 ขวบในปกี�รศกึษ� 2562	ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	

(สพฐ.)	โดยเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	(กพฐ.)	ไดป้ระก�ศนโยบ�ยและแนวปฏบิตั ิ

เพิ่มเติมเก่ียวกับก�รรับนักเรียน	 สังกัด	 สพฐ.	 ในส่วนของชั้นอนุบ�ลว่�	 ตั้งแต่ปีก�รศึกษ�	 2562	

เป็นต้นไป	 ก�รรับเด็กเข้�เรียนชั้นอนุบ�ล	 1	 หรือเด็กอ�ยุ	 3	 ขวบ	 จะเป็นหน้�ท่ีของสถ�นศึกษ�

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 และสถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริม

ก�รศึกษ�เอกชน	(สช.)	ส่วน	สพฐ.	ให้รับเด็กชั้นอนุบ�ล	2	อ�ยุ	4	ขวบ	และอนุบ�ล	3	อ�ยุ	5	ขวบ

เข้�เรียนเป็นหลัก	 ยกเว้นในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก	 ของ	 อปท.	 และ	 สช.	 ให้ผู้อำ�นวยก�ร

โรงเรียนทำ�เรื่องเสนอผ่�นคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด	 (กศจ.)	 พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ 

ก่อนแจ้งให้	 สพฐ.	 รับทร�บ	ทั้งนี้	 แนวท�งดังกล่�วเพ่ือเป็นก�รกระจ�ยอำ�น�จ	 ให้พ้ืนท่ีตัดสินใจ 

และรับผิดชอบให้ม�กขึ้น	 และไม่ถือว่�ขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	 พ.ศ.	2560	 

เพร�ะรัฐธรรมนูญฯ	กำ�หนดว่�ให้ทุกภ�คส่วนมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รศึกษ�

2.7 การพัฒนานวตักรรมการบรหิารจดัการสถานศกึษาในรปูแบบโรงเรยีนรว่มพฒันา 
	 ในเดือนมิถุน�ยน	 2561	 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ร่วมกับหน่วยง�นผู้ให้ก�รสนับสนุนและ 

ภ�คเอกชน	 ได้ลงน�มบันทึกคว�มเข้�ใจว่�ด้วยคว�มร่วมมือ	 “โครงก�รโรงเรียนร่วมพัฒน�”	

(Partnership	School	Project)	เพื่อสร้�งก�รมีส่วนร่วมของภ�คส่วนต่�ง	ๆ 	ในก�รบริห�รจัดก�ร	

ร่วมพัฒน�	 และสนับสนุนสถ�นศึกษ�	 ภ�ยใต้ก�รดูแลของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ซึ่งโครงก�รนี้ 

เป็นคว�มร่วมมือท่ีต่�งไปจ�กโครงก�รโรงเรียนประช�รัฐเดิม	 เพร�ะมีคว�มร่วมมืออย่�งเข้มข้น	 

โดยเปดิโอก�สใหภ้�คเอกชนเข�้ม�มสีว่นรว่มกบัภ�ครฐัในก�รบรหิ�รจดัก�รโรงเรยีน	หลกัก�รสำ�คญั 

ของโครงก�รโรงเรียนร่วมพัฒน�	 คือ	 ก�รที่โรงเรียนมีคว�มคล่องตัวและส�ม�รถบริห�รจัดก�ร
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โรงเรยีนเพือ่พัฒน�คณุภ�พ	ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิท�งก�รเรยีน	และเตรยีมคว�มพร้อมผูเ้รยีนสำ�หรบั

อน�คต	 พร้อมกับก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�ให้เป็นแหล่งก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน	 เปิดโอก�ส 

ในก�รพัฒน�อย่�งท่ัวถึง	 ช่วยลดคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งก�รศึกษ�	 ภ�ยใต้คว�มร่วมมือของผู้มี 

ส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่และชุมชน	

	 โรงเรียนภ�ยใต้โครงก�รโรงเรียนร่วมพัฒน�ได้รับก�รส่งเสริมสนับสนุนเรื่องก�รออกแบบ

หลกัสตูรสถ�นศึกษ�ในสดัสว่นรอ้ยละ	30	ของเวล�เรยีน	เพือ่ใหต้รงกบัคว�มตอ้งก�รของภ�คเอกชน 

และส่งเสริมก�รประกอบอ�ชีพและเพิ่มทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน	 อ�ทิ	 เน้นก�รทำ�ฟ�ร์มเกษตร	 

ก�รฝึกปฏิบัติพย�บ�ล	 ณ	 สถ�นพย�บ�ลชุมชน	 เป็นต้น	 ซ่ึงจะทำ�ให้โรงเรียนเป็นต้นแบบ 

ในก�รสร้�งอน�คต	 สร้�งอ�ชีพให้กับผู้เรียน	 รวมท้ังให้ผู้เรียนส�ม�รถเชื่อมโยงและร่วมแก้ปัญห� 

ของชมุชนได	้นอกจ�กนี	้โรงเรยีนยงัไดร้บัก�รสง่เสริมสนบัสนนุเร่ืองก�รจัดก�รเรียนก�รสอนทีเ่น้น

ก�รคิดวิเคร�ะห์	กระตุน้ให้ผูเ้รยีนไดฝ้กึคดิ	และเรยีนรูจ้�กสถ�นก�รณจ์รงิเพือ่ส�ม�รถนำ�ไปปรบัใช้

ในก�รดำ�เนินชีวิตได้อย่�งแท้จริง	

	 โรงเรียนร่วมพัฒน�มีรูปแบบพิเศษ	 คือ	 ส�ม�รถตอบโจทย์ก�รเรียนรู้เพื่อพัฒน�ทักษะ 

ก�รดำ�เนนิชวีติประจำ�วนัได	้ถอืเปน็ก�รพฒัน�ก�รศกึษ�ทีเ่หม�ะสมและสอดคล้องกับสภ�พปัจจุบนั 

ที่ทุกคนแสวงห�คว�มรู้ได้ทุกที่และส�ม�รถเรียนรู้ได้ตลอดเวล�	 โดยสพฐ.มีคว�มพร้อมที่จะ 

ปรบัเปลีย่นก�รจดัก�รศกึษ�ทีเ่หม�ะสมและสนบัสนนุแนวท�งของโรงเรียนร่วมพัฒน�เพ่ือต่อยอด 

ก�รสร้�งทักษะก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ที่ส่งเสริมและสนับสนุนก�รเรียนรู้ม�กกว่�ก�รเรียน

ในห้องเรียนเพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ประเทศอย่�งยั่งยืน	 โดยกระทรวงศึกษ�ธิก�รได้ผ่อนคล�ย 

กฎระเบียบเท่�ที่กฎหม�ยจะเอื้ออำ�นวย	 เพื่อให้โครงก�รเดินหน้�ได้อย่�งเป็นอิสระม�กขึ้น	 เช่น	 

ก�รกำ�หนดให้คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�มีผู้แทนม�จ�ก	4	ฝ่�ย	ได้แก่	ภ�คประช�สังคม	ท้องถิ่น	 

ภ�คเอกชน	 และสถ�บันอุดมศึกษ�ในพื้นที่	 โดยผู้แทนภ�คเอกชนทำ�หน้�ที่เป็นประธ�นกรรมก�ร

สถ�นศกึษ�	เพือ่รว่มกำ�หนดนโยบ�ยและแผนบริห�รง�นของโรงเรียน	เชน่	ก�รกำ�หนดก�รจ้�งครูใหม	่ 

ก�รกำ�หนดคณุสมบตัผิูอ้ำ�นวยก�รโรงเรยีนทีต่อ้งอยูใ่นตำ�แหนง่เปน็เวล�	4	ปอีย่�งตอ่เนือ่ง	เปน็ตน้

	 ก�รประเมินผลก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 จะได้รับก�รปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับหลักสูตร

ก�รเรียนก�รสอนและภ�ระง�นที่เข้มข้นขึ้น	โดยก�รจัดกิจกรรมของครู	ทั้งกิจกรรมนอกห้องเรียน	

ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ระดมคว�มคิด	หรือก�รมีปฏิสัมพันธ์ระหว่�งครูกับนักเรียนส�ม�รถนับเป็น

ภ�ระง�นได้ทั้งส้ิน	 ส่วนก�รประเมินวิทยฐ�นะครู	 แม้จะใช้รูปแบบก�รประเมินเดิม	 แต่ก็ส�ม�รถ

นำ�เอ�ภ�ระง�นและแนวคิดก�รทำ�ง�นใหม่	ๆ 	 ม�นับเป็นภ�ระง�นได้	 ส่วนแนวท�งในก�รนำ�เงิน

สนับสนุนจ�กภ�คเอกชนม�ใช้พัฒน�โรงเรียนต้องเข้�สู่กระบวนก�รงบประม�ณต่อไป	

	 สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�น	(สพฐ.)	เปน็ผูจ้ดัทำ�คูม่อืก�รปฏบิติัง�น	เพือ่เปน็

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รโรงเรียนร่วมพัฒน�	 (Partnership	 School)	 พร้อมทั้ง
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ให้จัดตั้งหน่วยง�นประส�นง�นกล�ง	 โดยมีเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 (กพฐ.)	

เป็นประธ�น	 มีเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติง�น	 เพื่อทำ�หน้�ที่เป็นหน่วยง�นกล�งดูแลโรงเรียนร่วมพัฒน�	 

โดยไม่ต้องผ่�นศึกษ�ธิก�รจังหวัดหรือสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�	 ซ่ึงจะทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�น 

และก�รแก้ไขปัญห�ต่�งๆ	 รวดเร็วย่ิงขึ้น	 เมื่อเร่ิมต้นโครงก�ร	 มีก�รคัดเลือกโรงเรียน 

ต�มคว�มสมคัรใจ	50	แห่ง	ใน	30	จงัหวัดเพือ่เข�้รว่มโครงก�ร	โดยมภี�คเอกชนชัน้นำ�	12	หนว่ยง�น	 

เข้�ร่วมสนับสนุนพัฒน�โรงเรียน	

2.8 มาตรฐานการศึกษา 
	 ในปี	 2561	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้มีก�รประก�ศใช้ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ในหล�ยระดับ	 

เพ่ือเป็นเกณฑ์ในก�รส่งเสริม	 สนับสนุน	 กำ�กับดูแล	 และติดต�มตรวจสอบคุณภ�พก�รศึกษ�	 

ดังต่อไปนี้

 2.8.1 ก�รประก�ศใช้ม�ตรฐ�นก�รศึกษ� ระดับปฐมวัย ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น และ

ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ

	 ในเดือนสิงห�คม	 2561	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ได้ประก�ศให้ใช้ม�ตรฐ�น 

ก�รศกึษ�	ระดบัปฐมวยั	ระดบัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	และระดับก�รศึกษ�ขัน้พ้ืนฐ�นศนูยก์�รศึกษ�

พเิศษ	เพือ่เปน็หลกัในก�รเทียบเคยีงสำ�หรบัสถ�นศึกษ�	หนว่ยง�นตน้สงักดั	และสำ�นกัง�นเขตพืน้ที ่

ก�รศกึษ�ทัง้ประถมศกึษ�และมธัยมศกึษ�	ในก�รพฒัน�	สง่เสรมิ	สนบัสนนุ	กำ�กบัดูแล	และติดต�ม

ตรวจสอบคุณภ�พก�รศึกษ�	โดยแต่ละ	ระดับมี	3	ม�ตรฐ�น	คือ	ม�ตรฐ�นที่	1	คุณภ�พของเด็ก	

ม�ตรฐ�นที	่2	กระบวนก�รบรหิ�รและก�รจดัก�ร	และม�ตรฐ�นท่ี	3	ก�รจัดประสบก�รณท่ี์เนน้เด็ก 

เป็นสำ�คัญ

	 โดยในส่วนของม�ตรฐ�นก�รศึกษ�	ระดับปฐมวัย	มีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

	 ม�ตรฐ�นท่ี	 1	 คุณภ�พของเด็ก	 มีพัฒน�ก�รด้�นร่�งก�ย	 แข็งแรง	 มีสุขนิสัยที่ดี	 ดูแล 

คว�มปลอดภัยของตนเองได้	มีพัฒน�ก�รด้�นอ�รมณ์	จิตใจ	ควบคุมและแสดงออกท�งอ�รมณ์ได้	

มีพัฒน�ก�รด้�นสังคม	ช่วยเหลือตนเอง	และเป็นสม�ชิกที่ดีของสังคม	มีพัฒน�ก�รด้�นสติปัญญ�	

สื่อส�รได้	มีทักษะก�รคิดพื้นฐ�น	และแสวงห�คว�มรู้ได้

	 ม�ตรฐ�นที่	2	กระบวนก�รบริห�รและก�รจัดก�ร	มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒน�ก�รทั้ง	4	ด้�น	

จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน	 ส่งเสริมให้ครูมีคว�มเชี่ยวช�ญด้�นก�รจัดประสบก�รณ์	 จัดสภ�พ

แวดล้อมและสื่อเพื่อก�รเรียนรู้อย่�งปลอดภัยและเพียงพอ	 มีบริก�รสื่อเทคโนโยลีส�รสนเทศและ

สื่อก�รเรียนรู้	มีระบบบริห�รคุณภ�พที่เปิดโอก�สให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่�ยมีส่วนร่วม	

	 ม�ตรฐ�นที่	 3	 ก�รจัดประสบก�รณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำ�คัญ	 จัดประสบก�รณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก 

ได้มีพัฒน�ก�รทุกด้�นอย่�งสมดุล	 สร้�งโอก�สให้เด็กได้รับประสบก�รณ์ตรง	 เล่นและปฏิบัติ 

อย่�งมีคว�มสุข	 จัดบรรย�ก�ศที่เอื้อต่อก�รเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหม�ะสมกับวัย	 ประเมิน
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พัฒน�ก�รเด็กต�มสภ�พจริงและนำ�ผลก�รประเมินไปปรับปรุงก�รจัดประสบก�รณ์และ 

พัฒน�เด็ก

 2.8.2 ม�ตรฐ�นก�รอุดมศึกษ� พ.ศ. 2561 

	 ในเดือนสิงห�คม	 2561	 ร�ชกิจจ�นุเบกษ�ได้เผยแพร่ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 เร่ือง	

ม�ตรฐ�นก�รอุดมศึกษ�	พ.ศ.	 2561	 เพื่อเป็นก�รปรับปรุงม�ตรฐ�นก�รอุดมศึกษ�ให้สอดคล้อง

ต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติ	 และเพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง	 ระดับคณะกรรมก�ร 

ก�รอุดมศึกษ�	และระดับหน่วยง�น	ในก�รส่งเสริมก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	โดยครอบคลุม

ม�ตรฐ�นก�รอุดมศึกษ�	5	ด้�น	คือ	ผลลัพธ์ผู้เรียน	ก�รวิจัยและนวัตกรรม	ก�รบริก�รวิช�ก�รแก่

สังคม	ศิลปวัฒนธรรมและคว�มเป็นไทย	และก�รบริห�รจัดก�ร	ซึ่งมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

	 ม�ตรฐ�นที	่1	ด�้นผลลพัธผ์ูเ้รยีน	เป็นบุคคลทีม่คีว�มรู	้คว�มส�ม�รถและคว�มรู้รอบด้�นต่�ง	ๆ 	 

มีทักษะก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เป็นผู้มีคุณธรรม	 คว�มเพียร	 มุ่งมั่น	 ม�นะ	 บ�กบั่น	 และยึดมั่นใน

จรรย�บรรณวชิ�ชพี	มทีกัษะศตวรรษที	่21	มคีว�มส�ม�รถในก�รบรูณ�ก�รศ�สตร์ต่�ง	ๆ 	รู้เท�่ทนั 

ก�รเปลี่ยนแปลง	

	 ม�ตรฐ�นที	่2	ด�้นก�รวิจัยและนวตักรรม	สถ�บนัอดุมศกึษ�มผีลง�นวจิยัทีเ่ปน็ก�รสร�้งและ

ประยุกต์ใช้องค์คว�มรู้ใหม่	 สร้�งสรรค์	 นวัตกรรมหรือทรัพย์สินท�งปัญญ�	ที่เชื่อมโยงกับสภ�พ

เศรษฐกิจ	สังคม	ศิลปวัฒนธรรม	หรือสิ่งแวดล้อม	ต�มศักยภ�พและอัตลักษณ์ของประเภทสถ�บัน

ม�ตรฐ�นที	่3	ด�้นก�รบรกิ�รวชิ�ก�ร	สถ�บันอดุมศกึษ�ใหบ้รกิ�รวชิ�ก�รทีเ่หม�ะสมและตอบสนอง 

คว�มต้องก�รของท้องถ่ิน	 ผลลัพธ์ของก�รบริก�รวิช�ก�รนำ�ไปสู่ก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งและ

คว�มยั่งยืนของผู้เรียน	ครอบครัว	ชุมชน	สังคมและประเทศช�ติ	

	 ม�ตรฐ�นที่	 4	 ด้�นศิลปวัฒนธรรมและคว�มเป็นไทย	 สถ�บันอุดมศึกษ�มีก�รจัดก�รเรียนรู้	 

ก�รวิจัย	 หรือบริก�รวิช�ก�รนำ�ไปสู่ก�รสืบส�น	 ก�รสร้�งคว�มรู้	 คว�มเข้�ใจในศิลปวัฒนธรรม	 

ก�รปรบัและประยกุตใ์ชศ้ลิปวฒันธรรมทัง้ของไทยและต่�งประเทศ	ผลลัพธข์องก�รจัดก�รนำ�เสนอ 

ศิลปวัฒนธรรมทำ�ให้เกิดคว�มภ�คภูมิใจในคว�มเป็นไทย	

	 ม�ตรฐ�นที่	 5	 ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	 สถ�บันอุดมศึกษ�มีหลักสูตรและก�รจัดก�รเรียนรู้ 

ที่ เน้นก�รพัฒน�ผู้ เรียนแบบบูรณ�ก�ร	 มีก�รบริห�รง�นต�มพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ 

สถ�บันอุดมศึกษ�	 ตลอดจนมีก�รบริห�รจัดก�รบุคล�กรและทรัพย�กรมีก�รเรียนรู้เป็นไป 

ต�มหลักธรรม�ภิบ�ล	 และสถ�บันอุดมศึกษ�มีระบบประกันคุณภ�พ	 มีก�รติดต�ม	 ตรวจสอบ	 

ประเมินและพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�ระดับหลักสูตร	 คณะ	 และสถ�บันที่มีประสิทธิภ�พ 

และประสิทธิผล
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2.9 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
	 ในเดือนตุล�คม	2561	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติ	พ.ศ.	 2561	 

ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รเสนอ	 โดยให้สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�ชี้แจงแนวท�ง 

ก�รดำ�เนินง�นเพื่อให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�เข้�ใจอย่�งชัดเจน	ถูกต้อง	เพื่อให้ส�ม�รถ

เปลี่ยนจ�กกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ไปสู่ก�รปฏิบัติที่สอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นไปในแนวท�ง

เดียวกันได้

		 “ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติ”	 ในที่น้ีหม�ยถึง	 ข้อกำ�หนดเก่ียวกับคุณลักษณะ	 คุณภ�พ	 

ที่พึงประสงค์ของคนไทย	เพื่อให้สถ�นศึกษ�ทุกแห่งยึดเป็นกรอบสำ�หรับสร้�งคนไทย	4.0	ที่แม้จะ

แตกต�่งต�มบรบิทของทอ้งถิน่และของสถ�นศกึษ�	แตม่จีดุหม�ยรว่มคอื	“ธำ�รงคว�มเปน็ไทยและ

แข่งขันได้ในเวทีโลก”	ส�ม�รถเป็นกำ�ลังสำ�คัญ	ในก�รพัฒน�ประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจ	มิติสังคม	

และมิติก�รเมืองต่อไป	โดยเป้�หม�ยของม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติ	มีดังต่อไปนี้

	 1)		เพือ่ใหส้ถ�นศกึษ�ทกุแหง่ยดึเปน็แนวท�งสำ�หรับก�รพัฒน�ผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์

ของก�รศึกษ�และให้หน่วยง�นต้นสังกัดใช้เป็นเป้�หม�ยในก�รจัดก�รศึกษ�และจัดทำ�ม�ตรฐ�น

ก�รศึกษ�ขั้นตำ่�ที่จำ�เป็น	

	 2)		ใชเ้ปน็เป�้หม�ยในก�รสนบัสนนุสถ�นศกึษ�	ใหส้�ม�รถดำ�เนินก�รต่�ง	ๆ 	ได้อย�่งสะดวก

เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่�ว

	 3)	 เพื่อให้ทุกหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในก�รจัดก�รศึกษ�	 ใช้เป็นแนวท�งในก�รส่งเสริม	 กำ�กับ

ดูแล	ตรวจสอบ	ประเมินผล	และก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�

	 โดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของก�รศึกษ�	 (Desire	 Outcome	 of	 Education)	 ที่กำ�หนดไว้ 

ในม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ช�ติ	พ.ศ.	2561	หม�ยถึง	คุณลักษณะของคนไทย	4.0	ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์

ก�รพัฒน�ประเทศสู่คว�มมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	โดยเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะขั้นตำ่�ดังต่อไปนี้

	 1)		ผู้เรียนรู้	 เป็นผู้มีคว�มเพียร	 ใฝ่เรียนรู้	 และมีทักษะก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต	 มีสมรรถนะ	 

(competency)	ท่ีเกดิจ�กคว�มรู	้คว�มรอบรูด้้�นต�่ง	ๆ 	มทีกัษะชวีติ	เพือ่สร�้งง�นหรอืสมัม�อ�ชพี	

บนพื้นฐ�นของคว�มพอเพียง	 คว�มมั่นคงในชีวิต	 และคุณภ�พชีวิตที่ดี	 ต่อตนเอง	 ครอบครัวและ

สังคม

	 2)		ผู้ร่วมสร้�งสรรค์นวัตกรรม	 เป็นผู้มีทักษะท�งปัญญ�	 ทักษะศตวรรษที่	 21	 คว�มฉล�ด 

ดจิิทลั	(Digital	Intelligence)	ทกัษะก�รคดิสร�้งสรรค	์ทักษะข้�มวฒันธรรม	สมรรถนะก�รบรูณ�ก�ร 

ข�้มศ�สตร	์และมคีว�มเปน็ผูป้ระกอบก�ร	เพือ่ร่วมสร้�งสรรคแ์ละพัฒน�นวตักรรมท�งเทคโนโลยี

หรือสังคม	เพิ่มโอก�สและมูลค่�ให้กับตนเองและสังคม

	 3)		พลเมืองที่เข้มแข็ง	 เป็นผู้มีคว�มรักช�ติ	 รักท้องถิ่น	 รู้ถูกผิด	 มีจิตสำ�นึกเป็นพลเมืองไทย

และพลเมืองโลก	มจีติอ�ส�	มอีดุมก�รณ์และมสีว่นรว่มในก�รพฒัน�ช�ติบนหลกัก�รประช�ธิปไตย	
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คว�มยตุธิรรม	คว�มเท�่เทยีม	เสมอภ�ค	เพือ่ก�รจดัก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อมท่ียัง่ยนื	

และก�รอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประช�คมโลกอย่�งสันติ

	 คุณลักษณะดังกล่�วสอดคล้องกับนโยบ�ยประเทศไทย	 4.0	 ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน 

ด้วยนวัตกรรมและเน้นคว�มคิดสร้�งสรรค์	โดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ทั้งส�มด้�น	มีคว�มเหม�ะสม 

ต�มช่วงวัย	มีคว�มต่อเนื่อง	เชื่อมโยงและสะสมตั้งแต่ระดับก�รศึกษ�ปฐมวัย	ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 

ก�รอ�ชีวศึกษ�	 จนถึงระดับอุดมศึกษ�	 โดยสำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�จะเป็นหน่วย 

ประส�นง�นในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นต้นสังกัดและหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้อง	 ในก�รเปล่ียน 

จ�กกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของก�รศึกษ�สู่ก�รจัดทำ�	 กำ�กับติดต�ม	 และประเมินม�ตรฐ�น 

ก�รศึกษ�ขั้นตำ่�ที่จำ�เป็น	 เพื่อให้เกิดก�รเชื่อมต่อของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในแต่ละระดับและ 

ประเภทก�รศึกษ�

2.10 การจัดทำาฐานข้อมูล (Big Data) เพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
  ทั่วประเทศ
	 	 ในเดอืนสงิห�คม	2561	กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	แถลงก�รณค์ว�มรว่มมอืกบัสถ�บนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง	(สจล.)	และมห�วิทย�ลัยค�ร์เนกีเมลลอน	ในก�รจัดทำ�ฐ�น

ขอ้มลู	(Big	Data)	เพือ่ก�รบรหิ�รจดัก�รโรงเรยีน	สพฐ.ทัว่ประเทศอย�่งมปีระสิทธภิ�พ	โดยค�ดว�่ 

จะใช้ระยะเวล�ในก�รจัดทำ�ระบบฐ�นข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.	 ให้แล้วเสร็จ	 ภ�ยใน

เวล�ประม�ณ	 1	 ปี	 ก่อนที่จะขย�ยไปยังสถ�นศึกษ�สังกัดอื่น	ๆ 	 ทั่วประเทศ	 โดยใช้งบประม�ณ 

เหลือจ่�ยด้�นเทคโนโลยีของ	สพฐ.	ดำ�เนินก�ร

	 ระบบที่จะพัฒน�ขึ้น	 ส�ม�รถแสดงข้อมูลแต่ละโรงเรียนเชื่อมโยงกันในหล�ยส่วน	 เช่น	 ที่ตั้ง	

สภ�พท�งภูมิศ�สตร์	และสภ�พโรงเรียนต�มคว�มเป็นจริง	พร้อมแสดงข้อมูลจำ�นวนนักเรียนและ

บุคล�กร	 สัดส่วนครูต่อนักเรียน	 ตลอดจนข้อมูลต่�งๆ	 ที่จำ�เป็นต่อก�รพัฒน�รวมทั้งงบประม�ณ 

ที่ได้รับ	 โดยระบบจะถูกออกแบบให้ส�ม�รถนำ�เข้�ข้อมูลที่ทันสมัยได้โดยง่�ยในระดับเขตพ้ืนที่ 

ก�รศกึษ�	เชือ่ว�่ฐ�นขอ้มลูนีจ้ะทำ�ใหก้�รบรหิ�รง�นโรงเรียนขน�ดเล็กท่ีมจีำ�นวนกว�่หนึง่หมืน่แหง่ 

ท่ัวประเทศไทยเป็นไปได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กข้ึน	 และส�ม�รถลดปัญห�ก�รก�รกระจ�ย

ตัวของบุคล�กรในบ�งพื้นท่ีได้	 อย่�งไรก็ต�ม	 ฐ�นข้อมูลขน�ดใหญ่ด้�นก�รศึกษ�ที่ดีควรจะต้อง 

เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจ�กหน่วยง�นอื่นด้วย	อ�ทิ	ข้อมูลผลทดสอบ	O-NET	ที่ควรจะต้องได้รับ

ก�รเชื่อมโยงข้อมูลร�ยบุคคลของนักเรียนแต่ละคนในทุกระดับ	ข้อมูลร�ยได้จ�กฐ�นภ�ษี	เป็นต้น	

ทั้งนี้เพื่อให้ส�ม�รถใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบ�ยได้อย่�งแท้จริง	
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2.11 ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำาลังคนให้ตรงกับความต้องการ 
  ของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
  (Eastern Economic Corridor : EEC)
	 	 รฐับ�ลไดว้�งแผนผลติและพฒัน�กำ�ลงัคนใหต้รงกบัคว�มตอ้งก�รของอตุส�หกรรมเป�้หม�ย	

ในพืน้ทีร่ะเบียงเศรษฐกจิพเิศษภ�คตะวนัออก	(EEC)	อย�่งเปน็รปูธรรม	โดยในเดือนพฤษภ�คม	2561	

ได้มีพิธีลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒน�กำ�ลังคนให้ตรงกับคว�มต้องก�ร

ของอุตส�หกรรมเป้�หม�ยในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก	 (Eastern	 Economic	 

Corridor	:	EEC)	ระหว�่ง	4	หนว่ยง�น	คอื	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชวีศกึษ�	(สอศ.)	สำ�นกัง�น

เพือ่ก�รพฒัน�ระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภ�คตะวนัออก	(สกรศ.)	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รสง่เสรมิก�ร

ลงทุน	(สกท.)	หรือ	BOI	สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	(สกอ.)	

บันทึกข้อตกลงฯ	 ดังกล่�ว	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้	 4	 หน่วยง�นข้�งต้นร่วมมือกันผลิตและพัฒน�

บคุล�กรใหมี้ศักยภ�พและทกัษะสงูต�มคว�มตอ้งก�รของ	10	อตุส�หกรรมเป�้หม�ย	เพือ่เพ่ิมทกัษะ 

บุคล�กรในระบบก�รจ้�งง�นให้ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	 และรองรับก�รพัฒน�

เขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก	 โดยเน้นก�รมีส่วนร่วมกับภ�คเอกชน	 พร้อมสนับสนุนก�รวิจัย	 

สร้�งนวัตกรรม	 และพัฒน�เทคโนโลยี	 ช่วยขับเคลื่อนอุตส�หกรรมเป้�หม�ย	 และก�รต่อยอด 

เชิงพ�ณิชย์	โดยมีคว�มร่วมมือที่สำ�คัญ	ดังต่อไปนี้

	 	 1)	 คว�มร่วมมือผลักดันสถ�นศึกษ�นำ�ร่องและสถ�บันอุดมศึกษ�	 เพื่อผลิตและพัฒน�

บุคล�กรให้มีสมรรถนะและทักษะตรงต�มคว�มต้องก�รของกลุ่มอุตส�หกรรมเป้�หม�ยในพ้ืนท่ี	

EEC

	 	 2)	 สกรศ.	แต่งตั้งคณะทำ�ง�นวิจัยและพัฒน�กำ�ลังคน	EEC	เพื่อวิจัย	สร้�งนวัตกรรม	และ

พัฒน�เทคโนโลยี	อันจะช่วยขับเคลื่อนอุตส�หกรรมเป้�หม�ย	และก�รต่อยอดเชิงพ�ณิชย์ต่อไป

	 	 3)	 คว�มร่วมมือด้�นก�รศึกษ�	 เพื่อปรับปรุงและพัฒน�หลักสูตรก�รเรียนก�รสอน	

หลกัสตูรฝกึอบรมระยะสัน้แกค่รแูละบคุล�กร	รวมถงึวทิย�กรเฉพ�ะในกลุ่มอุตส�หกรรมศกัยภ�พ	 

พร้อมสนับสนุนก�รจัดตั้งศูนย์ทดสอบม�ตรฐ�นวิช�ชีพระดับน�น�ช�ติ	ส�ข�เฉพ�ะท�ง

	 	 4)	 คว�มร่วมมือระหว่�ง	 สอศ.	 สถ�นศึกษ�	 และ	 สกอ.	 เพื่อร่วมผลิตและพัฒน�บุคล�กร

รองรับกลุ่มอุตส�หกรรมเป้�หม�ย	 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก�รดำ�เนินง�น	 รวมท้ังใช้ทรัพย�กร 

ร่วมกัน	เพื่อให้ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ก้�วกระโดด

	 	 5)	 คว�มร่วมมือระหว่�ง	 สกรศ.	 และ	 สกท.	 ในก�รแนะนำ�ให้ภ�คเอกชนที่เข้�ม�ลงทุน 

ได้มสีว่นรว่มในก�รสนับสนุนก�รผลติและพฒัน�กำ�ลังคนต�มรปูแบบสตัหบีโมเดล	พรอ้มรว่มศกึษ�	

วิเคร�ะห์ฐ�นข้อมูลคว�มต้องก�รบุคล�กรในพ้ืนที่ภ�คตะวันออก	 ตลอดจนจับคู่กับนักลงทุนและ

สถ�นศึกษ�ให้เป็นก�รผลิตบุคล�กรต�มคว�มต้องก�รของตล�ดด้วย
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ในเดอืนกรกฎ�คม	2561	คณะรัฐมนตรมีมีติอนมุตังิบกล�งจำ�นวน	390	ล�้นบ�ท	เพือ่เปน็ค�่ใชจ้�่ย

สำ�หรับก�รดำ�เนินง�นต�มแผนปฏิบัติก�รก�รพัฒน�บุคล�กร	ก�รศึกษ�	ก�รวิจัย	และเทคโนโลยี	

รองรับพื้นที่	EEC	ในปีงบประม�ณ	2561	ต�มที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยเขตพัฒน�พิเศษ

ภ�คตะวันออก	 (สกพอ.)	 เสนอ	 โดยก�รดำ�เนินก�รต�มแผนปฏิบัติก�รดังกล่�ว	 มีแนวท�งในก�ร

พัฒน�	ได้แก่	

	 	 1)	 ผลิตบุคล�กร	และสร้�งคว�มรู้ต�มคว�มต้องก�รของตล�ด

	 	 2)		ผู้ประกอบก�รเอกชนประส�นง�นโดยตรงกับสถ�บันก�รศึกษ�	 โดยมีหน่วยง�นรัฐ 

เป็นผู้ให้คว�มช่วยเหลือ

	 	 3)	 ระดมคว�มร่วมมือกับสถ�บันก�รศึกษ�และศูนย์เทคโนโลยีชั้นนำ�ทั่วโลก	 ม�ร่วมมือ 

กับสถ�บันก�รศึกษ�ไทย	และเชิญชวนผู้เชี่ยวช�ญเข้�ม�ทำ�ง�นและฝึกอบรมบุคล�กรไทย

	 	 4)	ร่วมมือกับนักลงทุนเอกชนชั้นนำ�ของโลก	ผลิตบุคล�กรสนองคว�มต้องก�รของภูมิภ�ค	

โดยเฉพ�ะในด้�นก�รบิน	 ระบบอัตโนมัติ	 และหุ่นยนต์	 ก�รท่องเที่ยว	 และก�รแพทย์	 โดยระยะ

เร่งด่วนจะเน้นก�รผลิตบุคล�กรต้นแบบ	 รวมถึงให้คว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์	 และเทคโนโลยีแก่เด็ก	

เย�วชน	และเกษตรกร

	 โดยสรุป	 ในช่วงปี	 2560	 -	 2561	 นโยบ�ยท�งก�รศึกษ�ของไทยมีก�รเปลี่ยนแปลงสำ�คัญ 

หล�ยประก�ร	 โดยเฉพ�ะในด้�นกฎหม�ย	 ซึ่งได้รับแนวท�งหลักในก�รดำ�เนินง�นจ�กแผน

ยุทธศ�สตร์ช�ติ	 20	 ปี	 และแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 พ.ศ.	 2560	 -	 2579	 ซึ่งก�รเปลี่ยนแปลง

ครอบคลมุก�รศึกษ�ทกุระดบั	ตัง้แตก่�รศกึษ�ระดบัปฐมวยั	ประถมศกึษ�	มธัยมศกึษ�	อ�ชวีศกึษ�	

และอุดมศึกษ�	โดยก�รประก�ศใช้ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ทุกระดับ	ก�รเสนอ	(ร่�ง)	พรบ.ก�รพัฒน�

เด็กปฐมวัย	พ.ศ.	 ....	 เพื่อให้คว�มสำ�คัญกับก�รศึกษ�ปฐมวัยเป็นลำ�ดับต้น	ๆ 	นอกจ�กนี้	นโยบ�ย 

ยังมุ่งเน้นก�รสร้�งคว�มเสมอภ�คในโอก�สก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ผ่�นกองทุนเพ่ือคว�มเสมอภ�ค

ท�งก�รศึกษ�	ก�รมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นเก่ียวขอ้งผ�่นโครงก�รโรงเรียนรว่มพฒัน�	และก�รพย�ย�ม 

ตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลงโดยคว�มพย�ย�มว�งแผนผลิตบุคล�กรที่ตรงคว�มต้องก�ร 

ภ�คอุตส�หกรรมอีกด้วย	
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	 ก�รศึกษ�ในบทน้ี	มจีดุประสงคเ์พือ่แสดงใหเ้ห็นถงึทิศท�งทีร่ะบบก�รศกึษ�ไทยจะดำ�เนนิไป 

ในอีก	 20	 ปีข้�งหน้�	 โดยจะกล่�วถึงภ�พรวมของแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 พ.ศ.	 2560	 -	 2579	 

และให้คว�มสำ�คัญกับเนื้อห�ในส่วนของยุทธศ�สตร์	 เป้�หม�ย	 และตัวชี้วัดของก�รพัฒน�	 

พร้อมวิเคร�ะห์และให้คว�มคิดเห็นเก่ียวกับแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 ในประเด็นคว�มจำ�เป็น 

ของก�รมีฐ�นขอ้มลูทีเ่หม�ะสมม�รองรับ	เพือ่ขบัเคลือ่นก�รดำ�เนนิง�นต�มแผนฯ	ใหป้ระสบคว�มสำ�เร็จ	

	 ในเดือนมีน�คม	 พ.ศ.	 2560	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้ประก�ศใช้แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 

พ.ศ.	 2560	-	2579	 เพื่อเป็นกรอบเป้�หม�ยในก�รกำ�หนดทิศท�งก�รจัดก�รศึกษ�ของประเทศ 

ในระยะเวล�อกี	20	ปีข้�งหน้�	โดยมกีรอบยุทธศ�สตรช์�ตริะยะ	20	ป	ี(พ.ศ.	2561	-	2580)	และทศิท�ง 

ของแผนพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคมแห่งช�ต	ิฉบับที	่12	(พ.ศ.	2560	-	2564)	เปน็แนวท�ง	มวีสัิยทศัน	์ 

คือ	 “คนไทยทุกคนได้รับก�รศึกษ�และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่�งมีคุณภ�พ	 ดำ�รงชีวิตอย่�งเป็นสุข	 

สอดคล้องกับหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	และก�รเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่	21”

3.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านผู้เรียน 
 แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	2560	-	2579	มีวัตถุประสงค์ที่สำ�คัญ	ดังนี้

	 -		เพื่อพัฒน�ระบบและกระบวนก�รจัดก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พและมีประสิทธิภ�พ

	 -	 เพื่อพัฒน�คนไทยให้เป็นพลเมืองดี	 มีคุณลักษณะ	 ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง

กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	 พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 และ

ยุทธศ�สตร์ช�ติ

	 -		เพือ่พฒัน�สงัคมไทยใหเ้ปน็สงัคมแหง่ก�รเรียนรู้และคณุธรรม	จริยธรรม	รู้รักส�มคัค	ีและ

ร่วมมือผนึกกำ�ลังมุ่งสู่ก�รพัฒน�ประเทศอย่�งยั่งยืน	ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

	 -		เพือ่นำ�ประเทศไทยก้�วข�้มกบัดกัประเทศท่ีมรี�ยได้ป�นกล�ง	และคว�มเหล่ือมลำ�้ภ�ยใน

ประเทศลดลง

	 เป้�หม�ยด้�นผู้เรียนของแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	2560	-	2579	คือ	มุ่งพัฒน�ผู้เรียน 

ทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ประกอบด้วยทักษะที่เรียกต�มคำ�ย่อ	 

3Rs	และ	8Cs	ได้แก่	ก�รอ่�นออก	ก�รเขียนได้	ก�รคิดเลขเป็น	ทักษะก�รคิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ 

บทที่ 3
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579  
กับฐานข้อมูลที่จำาเป็น
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และทักษะในก�รแก้ปัญห�	 ทักษะด้�นก�รสร้�งสรรค์และนวัตกรรม	 ทักษะด้�นคว�มเข้�ใจ 
ต่�งวัฒนธรรม	 ทักษะด้�นคว�มร่วมมือ	 ทำ�ง�นเป็นทีม	 และภ�วะผู้นำ�	 ทักษะด้�นก�รสื่อส�ร	 
ส�รสนเทศ	และก�รรูเ้ท�่ทนัสือ่	ทกัษะด�้นคอมพวิเตอร์	และเทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รส่ือส�ร	
ทักษะอ�ชีพและก�รเรียนรู้	และคว�มมีเมตต�	กรุณ�	มีวินัย	คุณธรรม	จริยธรรม	ซึ่งล้วนแต่เป็น
ทักษะที่สำ�คัญ
	 ร�ยง�นฉบับนี้มุ่งเน้นก�รนำ�เสนอร�ยละเอียดด้�นเป้�หม�ยของก�รจัดก�รศึกษ�	 5	 ด้�น	 

ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้

3.2  เป้าหมายของการจัดการศึกษา
 1. ก�รเข้�ถึงโอก�สท�งก�รศึกษ� (Access) 
	 	 แผนก�รศกึษ�แหง่ช�ตมิุง่หวงัใหป้ระช�ชนทุกชว่งวยั	ส�ม�รถเข้�ถึงก�รศกึษ�ท่ีมคีณุภ�พ
และม�ตรฐ�นอย่�งทั่วถึง	 โดยประช�กรทุกคนจะมีโอก�สได้รับบริก�รท�งก�รศึกษ�ตั้งแต่ปฐมวัย 
ถึงมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยหรือเทียบเท่�	 ประช�กรที่เป็นกำ�ลังแรงง�นจะได้รับก�รพัฒน�ทักษะ	 
คว�มรู้คว�มส�ม�รถ	 และสมรรถนะที่ตอบสนองคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�นและก�รพัฒน�
ประเทศ	รวมถงึประช�กรสงูวยัมโีอก�สได้เรยีนรู	้ฝกึฝน	เพือ่พฒัน�คว�มรูค้ว�มส�ม�รถ	และทกัษะ
เพื่อก�รทำ�ง�น	หรือทักษะก�รมีชีวิตหลังวัยทำ�ง�นอย่�งมีคุณค่�และเป็นสุข
	 	 ส่วนสำ�คัญของแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติฉบับนี้	 คือ	 ก�รกำ�หนดให้มีตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ 
สำ�หรับแต่ละเป้�หม�ย	 ในส่วนของเป้�หม�ยด้�นก�รเข้�ถึงโอก�สท�งก�รศึกษ�มีตัวช้ีวัด 
ที่สำ�คัญหล�ยประก�ร	เช่น	สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย	(3	-	5	ปี)	ต่อประช�กรกลุ่มอ�ยุ	3	-	5	ปีเพิ่มขึ้น 
ประช�กรอ�ยุ	 6	 -	 11	 ปี	 ได้เข้�เรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นหรือเทียบเท่�ทุกคน	 ประช�กร 
อ�ยุ	 12	 -	 14	 ปี	 ได้เข้�เรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นหรือเทียบเท่�ทุกคน	 สัดส่วนนักเรียน 
มัธยมศกึษ�ตอนปล�ยหรอืเทยีบเท�่	(15	-	17	ป)ี		ตอ่ประช�กรกลุม่อ�ย	ุ15	-	17	ป	ีเพิม่ขึน้	และประช�กร 
วัยแรงง�น	(15	-	59	ปี)	มีจำ�นวนปีก�รศึกษ�เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	เป็นต้น	
	 	 ตัวชี้วัดในส่วนนี้มีคว�มชัดเจนดี	 ซึ่งน่�จะมีส่วนช่วยให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องส�ม�รถ 
ใช้เป็นเครื่องมือในก�รติดต�มและประเมินผลก�รทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พต่อไป	 อย่�งไร 
กต็�ม	ก�รกำ�หนดตวัชีว้ดัทีร่อ้ยละ	100	อ�จจะทำ�ใหผู้้ปฏบิติัประสบปญัห�ได้	เพร�ะก�รดำ�เนนิก�ร 
ทุกกิจกรรมย่อมมีส่วนที่ไม่สมบูรณ์เสมอ	 ดังนั้น	 ในท�งปฏิบัติ	 ควรกำ�หนดให้ตัวชี้วัดดังกล่�ว 
มีค่�ม�กกว่�ร้อยละ	99	แทนที่จะเป็นร้อยละ	100	
 2. คว�มเท่�เทียมท�งก�รศึกษ� (Equity)
	 	 แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกคน	ทุกกลุ่มเป้�หม�ยได้รับบริก�รก�รศึกษ� 
ที่มีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นอย่�งเท่�เทียมกัน	 ทั้งผู้เรียนกลุ่มปกติ	 ผู้มีคว�มส�ม�รถพิเศษ	 
ผูม้คีว�มบกพรอ่งด้�นต่�ง	ๆ 	ผูพ้กิ�ร	ผูด้อ้ยโอก�ส	และผูม้ภีมูหิลงัท�งสงัคมหรือฐ�นะท�งเศรษฐกจิ 

ที่แตกต่�งกันได้รับโอก�สและก�รบริก�รท�งก�รศึกษ�อย่�งเสมอภ�คและเท่�เทียม
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	 เป้�หม�ยด้�นคว�มเท่�เทียมท�งก�รศึกษ�	จะประสบคว�มสำ�เร็จก็ต่อเมื่อบรรลุผลตัวชี้วัด 

ที่สำ�คัญหล�ยประก�ร	 เช่น	 ดัชนีคว�มเสมอภ�คของอัตร�ก�รเข้�เรียนระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

ต�มฐ�นะท�งเศรษฐกจิและพืน้ทีล่ดลง	ผูเ้รยีนระดบัก�รศกึษ�ขึน้พืน้ฐ�นทกุคนไดร้บัก�รสนบัสนนุ

ค่�ใช้จ่�ยก�รศึกษ�	15	ปี	 เป็นต้น	ตัวชี้วัดในส่วนนี้มีคว�มชัดเจนดี	แต่อ�จจะมีประเด็นเรื่องดัชนี

คว�มเสมอภ�คที่น่�จะต้องมีก�รอภิปร�ยเพิ่มเติม	 เพร�ะมีแนวท�งที่เป็นไปได้หล�ยรูปแบบ	 และ

อ�จจะต้องก�รก�รศึกษ�วิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้ส�ม�รถกำ�หนดดัชนีคว�มเสมอภ�คที่เหม�ะสมต่อไป	

 3. คุณภ�พก�รศึกษ� (Quality)

	 	 แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติมุ่งหวังให้มีระบบก�รศึกษ�ท่ีมีคุณภ�พ	 ส�ม�รถพัฒน�ผู้เรียน 

ใหบ้รรลขุดีคว�มส�ม�รถเตม็ต�มศกัยภ�พ	โดยประช�ชนทุกคนมโีอก�สไดรั้บก�รศกึษ�ทีม่คีณุภ�พ

และม�ตรฐ�น	เพื่อพัฒน�คุณลักษณะ	ทักษะคว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	และสมรรถนะของแต่ละบุคคล	

ให้บรรลุขีดคว�มส�ม�รถเต็มต�มศักยภ�พ	 และคว�มส�ม�รถของแต่ละบุคคลพึงมี	 ภ�ยใต้ระบบ

เศรษฐกิจสังคมฐ�นคว�มรู้	 และสภ�พแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รเรียนรู้	 ที่ประช�ชนส�ม�รถเรียนรู้ 

ได้อย่�งต่อเนื่องตลอดชีวิต	และส�ม�รถดำ�รงชีวิตได้อย่�งเป็นสุข

	 	 เป�้หม�ยด�้นคณุภ�พก�รศกึษ�	จะประสบคว�มสำ�เรจ็กต็อ่เมือ่บรรลผุลในตวัชีว้ดัทีส่ำ�คญั 

หล�ยประก�ร	 เช่น	 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติ 

ขั้นพื้นฐ�น	(O-NET)	แต่ละวิช�ผ่�นเกณฑ์คะแนนร้อยละ	50	ขึ้นไปเพิ่มขึ้น	คว�มแตกต่�งระหว่�ง

คะแนนเฉลี่ยผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติขั้นพื้นฐ�น	 (O-NET)	 ของนักเรียนระหว่�ง 

พื้นที่/ภ�คก�รศึกษ�ในวิช�คณิตศ�สตร์และภ�ษ�อังกฤษลดลง	 ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒน�

พิเศษเฉพ�ะกิจจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้และพ้ืนท่ีพิเศษท่ีมีคะแนนผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�

ระดับช�ติขั้นพื้นฐ�น	 (O-NET)	 แต่ละวิช�ผ่�นเกณฑ์คะแนนร้อยละ	 50	 ขึ้นไป	 คะแนนเฉลี่ย 

ผลก�รทดสอบโครงก�รประเมนิผลนกัเรยีนรว่มกบัน�น�ช�ติ	(Program	for	International	Student	 

Assessment	:	PISA)	ของนักเรียนอ�ยุ	15	ปีในวิช�วิทย�ศ�สตร์	ก�รอ่�น	และคณิตศ�สตร์สูงขึ้น	

ระดับคว�มส�ม�รถในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเฉลี่ยของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ในแต่ละระดับ	 เมื่อทดสอบ

ต�มม�ตรฐ�นคว�มส�ม�รถท�งภ�ษ�อังกฤษ	 (CEFR)	 สูงขึ้น	 ร้อยละของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับ

อ�ชีวศึกษ�และอุดมศึกษ�	มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถ�นประกอบก�รเพิ่มขึ้น	เป็นต้น

	 	 เป็นท่ีน่�สังเกตว่�	 ตัวช้ีวัดด้�นคุณภ�พมีคว�มหล�กหล�ยอย่�งม�ก	ซึ่งส่งผลให้จำ�เป็น 

ต้องใช้ฐ�นข้อมูลที่หล�กหล�ยจ�กหล�ยแหล่งข้อมูล	 และสะท้อนถึงคว�มจำ�เป็นของก�ร 

ทีจ่ะตอ้งมฐี�นขอ้มลูก�รศกึษ�ขน�ดใหญ	่(Big	Educational	Database)	ทีเ่ชือ่มโยงในระดับต่�ง	ๆ 	

นอกจ�กนี	้ก�รกำ�หนดตวัชีว้ดัโดยใชผ้ลก�รทดสอบแบบสมับรูณ	์เชน่	ก�รใช้ผลก�รทดสอบ	O-NET	 

ที่ระดับร้อยละ	 50	 เป็นเกณฑ์	 นั้นอ�จจะยังไม่ส�ม�รถสะท้อนถึงคุณภ�พของก�รศึกษ� 

ได้อย่�งแท้จริง	 เพร�ะผลก�รทดสอบเป็นผลม�จ�กทั้งคุณภ�พของผู้เรียนและคว�มย�กง่�ย 
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ของข้อสอบ	 ก�รปรับลดระดับคว�มย�กของแบบทดสอบอ�จจะทำ�ให้ส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ย 

ตัวชี้วัดนี้ได้	โดยที่คุณภ�พก�รศึกษ�ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่�งใดก็เป็นได้	

 4. ประสิทธิภ�พ (Efficiency)

	 	 แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติมุ่งหวังให้มีระบบก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ที่มีประสิทธิภ�พ	 

เพือ่ก�รลงทุนท�งก�รศกึษ�ทีคุ่ม้ค�่และบรรลเุป�้หม�ย	โดยหนว่ยง�น	สถ�นศกึษ�และสถ�บนัก�รศกึษ� 

ทุกแห่งส�ม�รถบริห�รและจัดก�รศึกษ�อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 ด้วยคุณภ�พและม�ตรฐ�น 

ระดับส�กล	 โดยจัดให้มีระบบก�รจัดสรรและใช้ทรัพย�กรท�งก�รศึกษ�ที่ก่อประโยชน์สูงสุด	

และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภ�คส่วนของสังคมที่มีศักยภ�พและคว�มพร้อมเข้�ม�มีส่วนร่วม 

ในก�รระดมทุนและร่วมรับภ�ระค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รศึกษ�	 โดยเฉพ�ะสถ�นประกอบก�ร	 สถ�บัน 

และองค์กรต่�ง	ๆ 	ในสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	ผ่�นม�ตรก�รท�งก�รเงินและก�รคลังที่เหม�ะสม

	 	 เป�้หม�ยด�้นประสทิธิภ�พในก�รจดัก�รศกึษ�	จะประสบคว�มสำ�เรจ็กต่็อเมือ่บรรลผุล 

ตัวชี้วัดที่สำ�คัญหล�ยประก�ร	 เช่น	 มีระบบก�รบริห�รง�นบุคคลของครู	 อ�จ�รย์	 และบุคล�กร

ท�งก�รศึกษ�ที่มีประสิทธิภ�พและเป็นไปต�มเกณฑ์	 มีฐ�นข้อมูลร�ยบุคคลด้�นก�รศึกษ�ของ

ประเทศที่เป็นปัจจุบัน	 ส�ม�รถเชื่อมโยงใช้ข้อมูลระหว่�งหน่วยง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พเพ่ิม 

ม�กขึ้น	 มีฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�เพื่อใช้ประโยชน์ในก�รว�งแผน	 ก�รบริห�รจัดก�รก�รศึกษ�	 

ก�รติดต�มและประเมินผล	 มีกลไกส่งเสริมให้ทุกภ�คส่วนสนับสนุนทรัพย�กรเพ่ือก�รจัดก�ร

ศึกษ�	มีก�รปรับระบบก�รจัดสรรเงินไปสู่ด้�นอุปสงค์หรือตัวผู้เรียน	มีก�รปรับปรุงแก้ไขกฎหม�ย 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคว�มเปน็อสิระและคว�มรบัผดิชอบของสถ�นศกึษ�	สดัสว่นงบประม�ณต�มประเดน็

สูงขึ้นเมื่อเทียบกับงบประม�ณต�มภ�รกิจ	 อัตร�ก�รออกกล�งคันของผู้เรียนระดับก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�นลดลง	เป็นต้น

	 	 เป็นที่น่�สังเกตว่�	ตัวชี้วัดในส่วนนี้ไม่ค่อยชัดเจนนัก	เช่น	มีระบบก�รบริห�รง�นบุคคล

ของครู	 อ�จ�รย์	 และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ท่ีมีประสิทธิภ�พและเป็นไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น	 

ค่อนข�้งคลมุเครอืว�่ตอ้งก�รใหทุ้กสถ�นศกึษ�หรือสถ�นศกึษ�รอ้ยละเท่�ใดในแต่ละปต้ีองมรีะบบ

ดงักล่�ว	เปน็ตน้	ซึง่ประเดน็นีม้คีว�มสำ�คญัอย�่งม�กและจะอภปิร�ยอย�่งละเอยีดในบทที	่4	ตอ่ไป

 5. ก�รตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)

 	 แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติมุ่งจัดให้มีระบบก�รศึกษ�ที่สนองตอบและก้�วทันก�รเปลี่ยนแปลง

ของโลกศตวรรษที่	 21	 โดยระบบก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พและม�ตรฐ�น	 ส�ม�รถพัฒน�ทักษะ	

คุณลักษณะและสมรรถนะก�รทำ�ง�นของกำ�ลังคนในประเทศให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของ

ตล�ดง�น	สังคมและประเทศได้	
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	 เป้�หม�ยด้�นก�รตอบโจทย์บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง	 จะประสบคว�มสำ�เร็จก็ต่อเม่ือบรรลุผล

ในตวัช้ีวัดทีส่ำ�คญัหล�ยประก�ร	เชน่	อนัดบัคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัของประเทศด�้นก�รศกึษ� 

ดีขึ้น	 สัดส่วนผู้เรียนวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ	 วิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน

สังคมศ�สตร์	 ร้อยละของประช�กรวัยแรงง�นที่มีก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยหรือ 

เทียบเท่�ขึ้นไปเพิ่มขึ้น	 ก�รมีฐ�นข้อมูลคว�มต้องก�รกำ�ลังคน	 จำ�แนกต�มอุตส�หกรรม 

อย่�งครบถ้วน	 เป็นต้น	 เป้�หม�ยก�รจัดก�รศึกษ�และตัวอย่�งตัวชี้วัดที่สำ�คัญของแต่ละ 

เป้�หม�ยปร�กฏร�ยละเอียดในต�ร�งที่	3.1	

	 ตัวชี้วัดในส่วนนี้มีคว�มชัดเจนดี	 อย่�งไรก็ต�ม	 ตัวชี้วัดบ�งตัวอ�จจะไม่เหม�ะสมกับ

สภ�พก�รเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันม�กนัก	 เช่น	 ก�รกำ�หนดให้สัดส่วนผู้เรียนอ�ชีวศึกษ� 

ต่อผู้เรียนส�มัญศึกษ�เป็น	70	:	30	ซึ่งจะได้อภิปร�ยอย่�งละเอียดในบทที่	4	ต่อไป

	 โดยรวม	 มีคว�มเห็นว่�ก�รกำ�หนดตัวช้ีวัดเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนในแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ 

ฉบับนี้เป็นสิ่งที่ดี	 แต่ตัวชี้วัดมีจำ�นวนม�กเกินไปที่จะทำ�ให้ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธฺภ�พ	

นอกจ�กนี้	ยังมีคว�มเห็นเพิ่มเติมว่�	ร�ยง�นสภ�วะก�รศึกษ�ไทยในอน�คตควรจะต้องใช้ตัวชี้วัด 

ที่กำ�หนดขึ้นหรือที่ปรับปรุงแล้วเป็นฐ�นในก�รจัดทำ�ร�ยง�น	 โดยเน้นท่ีจะร�ยง�นวิเคร�ะห์ 

และอภิปร�ยให้ส�ธ�รณชนเข้�ใจได้ถึงสภ�วะของก�รศึกษ�ของประเทศเมื่อเปรียบเทียบ 

กับตัวชี้วัด	 (อ�จจะไม่ครบทุกตัวช้ีวัดก็ได้)	 กล่�วคือ	 ร�ยง�นสภ�วะก�รศึกษ�ไทยควรทำ�หน้�ที่

เป็นก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รศึกษ�	โดยใช้ตัวชี้วัดเหล่�นี้เป็นเกณฑ์	

ต�ร�งที่ 3.1 : เป้�หม�ยของก�รจัดก�รศึกษ�และตัวชี้วัดที่สำ�คัญ

เป้�หม�ยก�รศึกษ� ตัวชี้วัด

ก�รเข้�ถึงโอก�ส
ท�งก�รศึกษ�  
(Access) 

ประช�กรอ�ยุ	
3	-	1	ปี	ได้รับ 
ก�รศึกษ� 
ภ�คบังคับทุกคน	

สัดส่วนนักเรียน
ปฐมวัย	(3	-	5	ปี)	
ต่อประช�กร 
กลุ่มอ�ยุ	3	-	5	ปี
เพิ่มขึ้น

สัดส่วนนักเรียน
มัธยมศึกษ� 
ตอนปล�ย	หรือ
เทียบเท่�	 
(15	-	17	ปี)	 
ต่อประช�กร 
กลุ่มอ�ยุ	15	-17	ป ี
เพิ่มขึ้น

ประช�กรวัยแรงง�น	 
(15	-	59	ปี)	
มจีำ�นวนปกี�รศกึษ�
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น

คว�มเท่�เทียม
ท�งก�รศึกษ� 
(Equity)

ดัชนีคว�มเสมอภ�คของอัตร� 
ก�รเข้�เรียนระดับก�รศึกษ� 
ขั้นพื้นฐ�นต�มฐ�นะท�งเศรษฐกิจ 
และพื้นที่ลดลง

ผู้เรียนระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นทุกคน 
ได้รับก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รศึกษ�	
15	ปี	
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เป้�หม�ยก�รศึกษ� ตัวชี้วัด

คุณภ�พท�งก�ร
ศึกษ� (Qualiy)

ร้อยละของ
นักเรียนที่มี
คะแนนผล 
ก�รทดสอบ
ท�งก�รศึกษ�
ระดับช�ติ
ขั้นพื้นฐ�น	
(O-NET)	แต่ละ
วิช�ผ่�นเกณฑ์
คะแนนร้อยละ	
50	ขึ้นไปเพิ่มขึ้น

คว�มแตกต่�ง
ระหว่�งคะแนน
เฉลี่ยผล 
ก�รทดสอบท�ง 
ก�รศึกษ�ระดับช�ต ิ
ขั้นพื้นฐ�น	 
(O-NET)	ของ
นักเรียนระหว่�ง
พื้นที่/ภ�ค 
ก�รศึกษ�ในวิช�
คณิตศ�สตร์และ
ภ�ษ�อังกฤษลดลง

คะแนนเฉลี่ย 
ผลก�รทดสอบ
โครงก�รประเมิน
ผลนักเรียนร่วมกับ 
น�น�ช�ติ	(PISA)	
ของนักเรียนอ�ยุ	
15	ปี	ในวิช� 
วิทย�ศ�สตร์
ก�รอ่�น	และ
คณิตศ�สตร์สูงขึ้น

ระดับคว�มส�ม�รถ 
ในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ 
เฉลี่ยของผู้สำ�เร็จ
ก�รศึกษ�ในแต่ละ
ระดับ	เมื่อทดสอบ
ต�มม�ตรฐ�น 
คว�มส�ม�รถ
ท�งภ�ษ�อังกฤษ	
(CEFR)	สูงขึ้น

ประสิทธิภ�พ 
ในก�รจัดก�ร
ศึกษ�  
(Efficiency)

มีฐ�นข้อมูล 
ร�ยบุคคล 
ด้�นก�รศึกษ�
ของประเทศ 
ที่เป็นปัจจุบัน

มีระบบก�รจัดสรร
เงินไปสู่ด้�นอุปสงค์
หรือตัวผู้เรียน

มีกลไกส่งเสริม
ให้ทุกภ�คส่วน
สนับสนุนทรัพย�กร
เพื่อก�รจัด 
ก�รศึกษ�

มีก�รปรับปรุงแก้ไข
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง
กับคว�มเป็นอิสระ
และคว�มรับผิดชอบ 
ของสถ�นศึกษ�	

ก�รตอบโจทยบ์รบิท 
ที่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancey)

อันดับคว�มส�ม�รถ 
ในก�รแข่งขัน
ของประเทศ 
ด้�นก�รศึกษ�
ดีขึ้น

สัดส่วนผู้เรียน
วิทย�ศ�สตร์
เทียบกับผู้เรียน
สังคมศ�สตร์	 
อยู่ที่	50	:	50

สัดส่วนผู้เรียน
อ�ชีวศึกษ�	 
เทียบกับส�มัญ
ศึกษ�	อยู่ที่	70	:	30

ร้อยละของประช�กร 
วัยแรงง�นที่มี
ก�รศึกษ�ระดับ
มัธยมศึกษ� 
ตอนปล�ยหรือ
เทียบเท่�ขึ้นไป 
เพิ่มขึ้น

 

 เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยของก�รจัดก�รศึกษ�ดังกล่�วข้�งต้น	 แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 

พ.ศ.	 2560	-	2579	 ได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ช�ติ	 

6	ยุทธศ�สตร์	ได้แก่
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3.3  ยุทธศาตร์หลัก 6 ยุทธศาสตร์  
 ร�ยละเอียดของแต่ละยุทธศ�สตร์	มีดังนี ้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

	 ยุทธศ�สตร์นี้เน้นก�รจัดก�รศึกษ�ที่ครอบคลุมประเด็นท่ีมีคว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�

ประเทศ	ทั้งด้�นเศรษฐกิจ	สังคม	วิถีชีวิตและวัฒนธรรม	วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	ฯลฯ	โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ช่วยว�งร�กฐ�นก�รสร�้งคว�มมัน่คงตอ่สถ�บนัหลกัของช�ต	ิสร�้งคว�มปรองดอง

และสม�นฉันท์ในช�ติ	และสร้�งคว�มปลอดภัยและมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินของประช�ชน	

	 ก�รจัดก�รศึกษ�ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์นี้มีเป้�หม�ยเพื่อให้ประช�ชนมีจิตสำ�นึกของคว�มเป็น

พลเมือง	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 คว�มคิด	 ทัศนคติ	 ค่�นิยมและพฤติกรรมที่เหม�ะสม	 ดำ�รงชีวิต

ในสังคมที่ประกอบไปด้วยคนจ�กหล�กหล�ยวัฒนธรรมได้อย่�งสันติและสงบสุข	 และมีคว�มรู้	 

คว�มส�ม�รถ	และทักษะในก�รปรับตัวต่อก�รเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก	

	 แนวท�งก�รพัฒน�ต�มยุทธศ�สตร์ที่	1	มีก�รดำ�เนินง�นหล�ยด้�น	ดังต่อไปนี้	

	 -	 ก�รพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�เพ่ือเสริมสร้�งคว�มมั่นคงของสถ�บันหลักของช�ติ	 และ 

ก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์เป็นประมุข

	 -	 ก�รยกระดับคุณภ�พและส่งเสริมโอก�สในก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ในพื้นที่พิเศษเฉพ�ะกิจ

จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

	 -	 ก�รยกระดับคุณภ�พและส่งเสริมโอก�สในก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ในพื้นที่พิเศษ	 (พื้นที่สูง	

พื้นที่ต�มแนวตะเข็บช�ยแดน	และพื้นที่ช�ยฝั่งทะเล	ทั้งกลุ่มต่�งเชื้อช�ติ	 ศ�สน�	และวัฒนธรรม	 

กลุ่มชนช�ยขอบและแรงง�นต่�งด้�ว)

	 -		ก�รพฒัน�ก�รจดัก�รศกึษ�เพือ่จดัก�รระบบก�รดแูลและปอ้งกนัภยัคกุค�มในรูปแบบใหม่	 

เช่น	ภัยจ�กโรคอบุติัใหม่	ภยัจ�กไซเบอร	์ภยัจ�กอ�ชญ�กรรมและคว�มรุนแรงในรูปแบบต่�ง	ๆ 	เปน็ต้น

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

	 ยุทธศ�สตร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศไทย 

ในสังคมโลก	 โดยก�รจัดก�รศึกษ�ที่ส่งเสริมหลักสูตรที่มุ่งสร้�งกำ�ลังคนให้มีสมรรถนะในก�ร 

ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�นและต่อพัฒน�ก�รท�งเศรษฐกิจและสังคมของ 

ประเทศ	 ก�รจัดก�รศึกษ�ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์นี้เน้นก�รจัดก�รศึกษ�ที่ส่งเสริมก�รลงทุนในด้�น 

ก�รวิจัยและพัฒน�	 ทั้งในเชิงคุณภ�พและปริม�ณ	 ส่งเสริมก�รผลิตกำ�ลังคนด้�นวิทย�ศ�สตร์	 

กำ�ลังคนที่มีศักยภ�พ	 มีคว�มเชี่ยวช�ญและคว�มเป็นเลิศเฉพ�ะด้�น	 และมีคว�มส�ม�รถในก�ร

สร้�งองค์คว�มรู้	 สร้�งนวัตกรรม	 หรือสร้�งมูลค่�เพิ่มให้ผลผลิตของตนได้	 โดยมีกรอบเป้�หม�ย

ก�รผลิตและพัฒน�กำ�ลังคนที่ชัดเจน
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	 แนวท�งก�รพัฒน�ต�มยุทธศ�สตร์ที่	2	มีดังต่อไปนี้	

	 -		ก�รผลติและพฒัน�กำ�ลงัคนใหม้สีมรรถนะในส�ข�ทีต่รงต�มคว�มต้องก�รของตล�ดง�น

และก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศ

	 -		ก�รส่งเสริมก�รผลิตและพัฒน�กำ�ลังคนที่มีคว�มเชี่ยวช�ญและเป็นเลิศเฉพ�ะด้�น

	 -		ก�รส่งเสริมก�รวิจัยและพัฒน�เพื่อสร้�งองค์คว�มรู้	 และนวัตกรรมที่สร้�งผลผลิตและ 

มูลค่�เพิ่มท�งเศรษฐกิจ

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

	 ยุทธศ�สตร์นี้เน้นก�รจัดก�รศึกษ�ท่ีส่งเสริมก�รเรียนรู้และพัฒน�ตนเองตลอดชีวิต	 

ต�มคว�มถนัด	 คว�มต้องก�รและคว�มสนใจของผู้เรียน	 โดยส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับ 

คนทุกช่วงวัย	 ครอบคลุมเด็กช่วงปฐมวัย	 ช่วงวัยเรียน	 วัยทำ�ง�น	 และวัยสูงอ�ยุ	 ด้วยก�รศึกษ� 

ทั้งในระบบและนอกระบบ	 และก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย	 ทั้งในกลุ่มผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มี 

คว�มต้องก�รพิเศษ	เพื่อให้มีอ�ชีพเลี้ยงตนเอง	และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุข	

	 แนวท�งก�รพัฒน�ต�มยุทธศ�สตร์ที่	3	มีดังต่อไปนี้	

	 -		ก�รส่งเสริม	 สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย	 มีทักษะ	 คว�มรู้	 คว�มส�ม�รถและก�รพัฒน�

คุณภ�พชีวิตอย่�งเหม�ะสม	เต็มต�มศักยภ�พในแต่ละช่วงวัย

	 -		ก�รส่งเสริมและพัฒน�แหล่�งเรียนรู้	สื่อ	ตำ�ร�เรียน	และสื่อก�รเรียนรู้ต่�ง	ๆ 	ให้มีคุณภ�พ	

ม�ตรฐ�น	และประช�ชนส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำ�กัดเวล�และสถ�นที่

	 -	ก�รสร้�งเสริมและปรับเปลี่ยนค่�นิยมของคนไทยให้มีวินัย	 จิตส�ธ�รณะและพฤติกรรม 

ที่พึงประสงค์

	 -		ก�รพฒัน�ระบบและกลไก	ก�รตดิต�ม	ก�รวดั	และก�รประเมนิผลผูเ้รยีนใหม้ปีระสทิธภิ�พ

	 -		ก�รพัฒน�คลังข้อมูล	สื่อและนวัตกรรมก�รเรียนรู้ที่มีคุณภ�พและม�ตรฐ�น

	 ก�รจัดก�รศึกษ�ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์น้ียังรวมถึงก�รพัฒน�ศักยภ�พครู	 โดยก�รปรับปรุง

ระบบก�รผลิตและพัฒน�ครู	อ�จ�รย์	และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ทุกระดับและประเภทก�รศึกษ�	

ใหม้คีว�มรู	้ทกัษะ	และคว�มส�ม�รถในก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน	ใหส้�ม�รถพฒัน�ผูเ้รยีนใหบ้รรลุ

ศักยภ�พสูงสุดของแต่ละบุคคลได้	

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

	 ก�รจัดก�รศึกษ�ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์นี้	 เน้นก�รเพิ่มโอก�สและคว�มเสมอภ�คในก�รเข้�ถึง 

ก�รศึกษ�ของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้�หม�ย	 โดยก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�ทุกแห่งให้มีคุณภ�พและ

ม�ตรฐ�นท่ีเท่�เทียมกัน	 โดยส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รศึกษ�จ�กทุกภ�คส่วนของสังคม 

ที่มีศักยภ�พและคว�มพร้อม	 นอกจ�กนี้	 ยังมุ่งจัดทำ�ระบบข้อมูลและส�รสนเทศด้�นก�รศึกษ� 
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ของประช�กรร�ยบุคคลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	 เพื่อให้ส�ม�รถจัดสรรโอก�สและให้บริก�ร

ท�งก�รศึกษ�แก่ประช�ชนอย่�งทั่วถึงทุกกลุ่มเป้�หม�ย	 และใช้ประโยชน์จ�กระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัล	 เพื่อก�รบริห�รจัดก�รและก�รจัดก�รศึกษ�ท่ีเปิดช่องท�งก�รเรียนรู้ของผู้เรียนอย่�ง 

ไร้ขีดจำ�กัด	สร้�งคว�มเสมอภ�คในก�รเรียนรู้โดยไม่จำ�กัดรูปแบบ	เวล�	และสถ�นที่	

	 แนวท�งก�รพัฒน�ต�มยุทธศ�สตร์ที่	4	มีดังต่อไปนี้	

	 -	 เพิ่มโอก�สและคว�มเสมอภ�คในก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ

	 -	พัฒน�ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	เพื่อก�รศึกษ�สำ�หรับคนทุกช่วงวัย

	 -	พัฒน�ฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�ที่มีม�ตรฐ�น	เชื่อมโยงและเข้�ถึงได้

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 ยุทธศ�สตร์นี้	 เน้นบทบ�ทของภ�คก�รศึกษ�ในก�รให้คว�มรู้	 ทักษะ	 สร้�งทัศนคติและ 

คว�มตระหนักแก่ผู้เรียนและคนทุกช่วงวัยในเรื่องคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	 และก�รใช้ชีวิต 

ในสังคมที่มีคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	นอกจ�กนี้	ก�รศึกษ�เสริมสร้�งศักยภ�พของบุคล�กร 

ด้�นก�รวิจัยและพัฒน�นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยรับมือกับก�รเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม	

	 แนวท�งก�รพัฒน�ต�มยุทธศ�สตร์ที่	5	มีดังต่อไปนี้	

	 -		สง่เสรมิ	สนบัสนนุก�รสร�้งจติสำ�นกึรักษส่ิ์งแวดล้อม	มคีณุธรรม	จริยธรรม	และนำ�แนวคดิ

ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ก�รปฏิบัติในก�รดำ�เนินชีวิต

	 -	ส่งเสริมและพัฒน�หลักสูตร	 กระบวนก�รเรียนรู้	 แหล่งเรียนรู้	 และสื่อก�รเรียนรู้ต่�ง	ๆ 	 

ที่เกี่ยวข้องกับก�รสร้�งเสริมคุณภ�พชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 -	พัฒน�องค์คว�มรู้	 ง�นวิจัย	 และนวัตกรรมด้�นก�รสร้�งเสริมคุณภ�พชีวิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
	 ยุทธศ�สตร์นี้	 เน้นก�รปรับปรุงโครงสร้�งของก�รบริห�รง�นของหน่วยง�นส่วนกล�ง	 

ส่วนภูมิภ�คและสถ�นศึกษ�	 ควบคู่ไปกับก�รปรับปรุงแก้ไขปัญห�และพัฒน�ระบบก�รบริห�ร

ง�นบุคล�กรของผู้บริห�ร	 ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 เน้นก�รสร้�งกฎ	 ระเบียบ	 กติก�	 และ 

แบบแผนก�รปฏิบัติง�นรูปแบบใหม่	 เพื่อให้ก�รบริห�รจัดก�รและก�รพัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�ร

ศึกษ�ทำ�ได้อย่�งคล่องตัว	มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล	

	 นอกจ�กนี้	 ยังรวมถึงก�รเปิดโอก�สให้ทุกภ�คส่วนของสังคมที่มีศักยภ�พและคว�มพร้อม

ส�ม�รถเข้�มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ�ในรูปแบบที่หล�กหล�ย	 โดยมีกฎหม�ย	 กฎ	

ระเบียบ	 กติก�ท่ีเป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน	 และมีนโยบ�ยและม�ตรก�รจูงใจ	 เพ่ือส่งเสริมให้เกิด 

เครือข่�ยคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�	 นอกจ�กนี้	 ยังรวมถึงก�รว�งแผนให้รัฐ 

บริห�รและจัดก�รทรัพย�กรที่มีอยู่อย่�งจำ�กัดให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด
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	 แนวท�งก�รพัฒน�ต�มยุทธศ�สตร์ที่	6	มีดังต่อไปนี้	

	 -		ปรับปรุงโครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�รก�รศึกษ�

	 -		เพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ�

	 -		ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนในก�รจัดก�รศึกษ�

		 -		ปรบัปรงุกฎหม�ยเกีย่วกบัระบบก�รเงนิเพือ่ก�รศกึษ�ทีส่่งผลต่อคณุภ�พและประสิทธิภ�พ

ก�รจัดก�รศึกษ�

	 -	พัฒน�ระบบบริห�รง�นบุคคลของครู	อ�จ�รย์	และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

3.4 ฐานข้อมูลที่จำาเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
	 จ�กร�ยละเอยีดของแผนก�รศกึษ�แหง่ช�ติ	พ.ศ.	2560	-	2579	ดังกล่�วข�้งต้นจะเหน็ได้ว�่	 

ก�รดำ�เนินง�นต�มแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติฯ	 มีแนวท�งก�รดำ�เนินง�นหล�ยด้�น	 และมีตัวชี้วัด 

ท่ีสำ�คัญหล�ยประก�ร	 ซึ่งก�รจะดำ�เนินง�นให้ประสบผลสำ�เร็จ	 ต้องมีก�รวัดผลเทียบกับตัวชี้วัด 

ท่ีกำ�หนดไว้	 รวมทั้งต้องใช้ข้อมูลจ�กหล�ยแหล่งเข้�ม�ประกอบกัน	 เพื่อให้ส�ม�รถตัดสินได้ว่�	 

ก�รดำ�เนินง�นมีคว�มคืบหน้�เพียงใด	 และต้องดำ�เนินก�รต่อเน่ืองอีกม�กน้อยเพียงใด 

จึงจะสัมฤทธิ์ผล	 ก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลเพ่ือจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดของเป้�หม�ย 

แต่ละด้�น	 และก�รมีฐ�นข้อมูลที่เชื่อมโยงกันระหว่�งหล�ยหน่วยง�นจึงมีคว�มจำ�เป็น 

อย่�งยิ่ง	 แม้ว่�จะเป็นคว�มท้�ท�ยประก�รหนึ่งก็ต�ม	 ต�ร�ง	 3.2	 ด้�นล่�งแสดงถึงฐ�นข้อมูล 

ที่จำ�เป็นในก�รดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์ทั้ง	6	ด้�น



สภาวะการศึกษาไทย  ปี  2560/2561
ฐานข้อมูลกับการบรรลุตามเป้าหมาย  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
31

ต�ร�งที ่3.2 ขอ้มลูและฐ�นขอ้มลูทีจ่ำ�เปน็ในก�รพัฒน�ยทุธศ�สตร์ต�มแผนก�รศกึษ�แหง่ช�ติ 

    พ.ศ. 2560 – 2579

ยุทธศ�สตร์ ข้อมูล/ฐ�นข้อมูลที่จำ�เป็น

1. ก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อคว�มม่ันคงของสังคม 

และประเทศช�ติ

ข้อมูลสถ�นศึกษ�ในพื้นที่พิเศษ	 ในด้�นคะแนนสอบของ 

ผูเ้รยีน	ก�รประกอบอ�ชพีหลังจบก�รศึกษ�	จำ�นวนหลักสูตร

ก�รเรียนก�รสอนแบบบูรณ�ก�ร	ฯลฯ

2.	 ก�รผลิตและพัฒน�กำ�ลังคน	 ก�รวิจัย	

และนวัตกรรม	เพือ่สร�้งขดีคว�มส�ม�รถ

ในก�รแข่งขันของประเทศ

ฐ�นข้อมูลคว�มต้องก�รกำ�ลังคน/ก�รผลิตกำ�ลังคน	จำ�แนก 

ต�มกลุ่มอุตส�หกรรม

3. ก�รพัฒน�ศักยภ�พคนทุกช่วงวัย	 และ

สร้�งสังคมแห่งก�รเรียนรู้

-

-

-

ข้อมูลสถ�นศึกษ�/สถ�นพัฒน�เด็กปฐมวัย	ที่จัดกิจกรรม

ก�รเรียนรู้ได้ม�ตรฐ�น	และมีคุณภ�พ

ฐ�นข้อมูลคว�มต้องก�รใช้ครู	 แผนก�รผลิตครู	 อ�จ�รย์

และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ในระยะ	 10	 ปี	 จำ�แนกต�ม 

ส�ข�วิช�	ขน�ดสถ�นศึกษ�และจังหวัด

คลังข้อมูลเกี่ยวกับส่ือ	 และนวัตกรรมก�รเรียนรู้ที่ มี

คุณภ�พม�ตรฐ�น	 ส�ม�รถให้บริก�รคนทุกช่วงวัย	 และ

ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่�งหน่วยง�นได้

4.	 ก�รสร้�งโอก�ส	 คว�มเสมอภ�ค	 และ

คว�มเท่�เทียมท�งก�รศึกษ�

-

-

ฐ�นข้อมูลร�ยบุคคลที่อ้�งอิงจ�กเลขที่บัตรประช�ชน

ที่ส�ม�รถเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล	 รวมทั้งใช้

ประโยชน์ร่วมกันระหว่�งกระทรวงศึกษ�ธิก�รและ 

หน่วยง�นอื่น	 เพื่อให้ได้ข้อมูลร�ยบุคคลทุกช่วงวัย	 

ทั้งข้อมูลด้�นก�รศึกษ�และด้�นอื่นที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 

ก�รเข้�รับก�รศึกษ�	 ก�รเข้�สู่ก�รทำ�ง�น	 และก�รเข้�สู่

ผู้สูงวัย	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ก�รมีม�ตรฐ�นข้อมูลกล�งระดับสถ�นศึกษ�	 หน่วยง�น

ส่วนกล�ง	และส่วนภูมิภ�ค	เพื่อก�รว�งแผน	ก�รบริห�ร

จัดก�รศึกษ�	ก�รติดต�ม	ประเมิน	และร�ยง�นผล

5. ก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อสร้�งเสริมคุณภ�พ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�ที่เกี่ยวข้องกับก�รสร้�งเสริม

คุณภ�พชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	 เช่น	 ฐ�นข้อมูล

แหล่งเรียนรู้	สื่อก�รเรียนก�รสอน
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ยุทธศ�สตร์ ข้อมูล/ฐ�นข้อมูลที่จำ�เป็น

6. ก�รพัฒน�ประสทิธภิ�พของระบบบรหิ�ร

จัดก�รศึกษ�

-

-

-

ฐ�นขอ้มลูเกีย่วกบัคร	ูอ�จ�รย	์และบคุล�กรท�งก�รศกึษ�	

ทัง้ในด้�นคว�มรูค้ว�มส�ม�รถ	วฒุกิ�รศกึษ�	ค�่ตอบแทน	

ฯลฯ

ฐ�นข้อมูลคว�มต้องก�รใช้ครูที่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์

และสัดส่วนของประช�กรวัยเรียน

ระบบก�รติดต�มและประเมินประสิทธิภ�พก�รจัดสรร

และใช้งบประม�ณเพื่อก�รศึกษ�

	 โดยสรุป	แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	2560	 -	2579	 ได้กำ�หนดเป้�หม�ยของก�รจัดก�ร

ศึกษ�ไว	้5	ประก�ร	คอื	ก�รเข�้ถงึ	คว�มเท�่เทยีม	คณุภ�พ	ประสทิธภิ�พ	และก�รตอบโจทยบ์ริบท 

ที่เปลี่ยนแปลง	 และได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์ในก�รดำ�เนินง�นเพ่ือบรรลุเป้�หม�ยเหล่�น้ันไว้อย่�ง 

ละเอียด	 ซึ่งจะเห็นได้ว่�ก�รขับเคล่ือนก�รดำ�เนินง�นต�มแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติให้ประสบ 

คว�มสำ�เร็จ	 ต้องก�รข้อมูลหล�ยประเภทจ�กแหล่งข้อมูลอันหล�กหล�ย	 ทั้งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 

และขอ้มลูทีต่อ้งเกบ็รวบรวมเพิม่เตมิ	เพือ่สร�้งฐ�นขอ้มลูสำ�หรบัใชใ้นก�รประเมนิ	และบง่ชีก้�รบรรล ุ

เป้�หม�ยทีไ่ดต้ัง้ไว	้ซึง่ในแผนก�รศกึษ�แหง่ช�ตไิม่ได้ระบไุวว้�่	ฐ�นขอ้มลูใด	ควรได้รับก�รจัดสร้�ง

ให้มีขึ้นก่อน	 และเป้�หม�ยด้�นใดที่ควรได้รับคว�มสำ�คัญเป็นลำ�ดับแรก	ๆ 	 ก�รดำ�เนินนโยบ�ย 

ของกระทรวงศึกษ�ธกิ�รในแงข่องก�รปฏริปูก�รศกึษ�	โดยมุง่สร�้งฐ�นขอ้มลูก�รศกึษ�ขน�ดใหญ	่ 

(Big	Educational	Database)	ดังที่ได้กล่�วไปในบทที่	2	นับว่�เป็นก้�วสำ�คัญที่จะช่วยขับเคลื่อน 

แผนก�รศึกษ�แห่งช�ตฯิ	ให้ประสบคว�มสำ�เร็จได้อย�่งอย�่งมีประสทิธิภ�พ	และหวังว�่หน่วยง�น 

ที่รับผิดชอบจะส�ม�รถทำ�ได้สำ�เร็จในอน�คตอันใกล้นี้	 เมื่อพิจ�รณ�จ�กหลักฐ�นข้อมูล	 

เพื่อประกอบก�รวิเคร�ะห์	 ขอเสนอว่�	 ฐ�นข้อมูลที่ควรได้รับก�รจัดสร้�งขึ้นก่อนและจำ�เป็น 

ต้องมีเพื่อเป็นพื้นฐ�นในก�รบรรลุเป้�หม�ยของก�รจัดก�รศึกษ�ดังที่กำ�หนดไว้ในแผนก�รศึกษ� 

แห่งช�ติ	 พ.ศ.	2560	-	2579	 คือ	 ฐ�นข้อมูลร�ยบุคคลของนักเรียนที่ม�จ�กฐ�นข้อมูลสำ�หรับ 

ก�รปฏิบัติง�นในระดับสถ�นศึกษ�	 หลังจ�กนั้นจึงนำ�ไปเชื่อมโยงกับฐ�นข้อมูลจ�กหน่วยง�นอื่น	

เช่น	ระบบภ�ษี	ดังที่จะได้กล่�วต่อไปในบทที่	4
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	 บทน้ีมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนเป้�หม�ยของก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ต�มแผนก�รศึกษ� 

แห่งช�ติ	พ.ศ.	2560	-	2579	ด้�นก�รเข้�ถึงโอก�ส	(Access)	และคว�มเท่�เทียม	(Equity)	โดยจะ 

บรรย�ยถึงก�รเข้�ถึงโอก�สและคว�มเท่�เทียมท�งก�รศึกษ�ของไทย	 โดยใช้ก�รวิเคร�ะห์ 

จ�กฐ�นข้อมูลที่มีอยู่	 เช่น	 ก�รสำ�รวจสภ�วะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน	 (Krishna,	 2012)	 

ก�รสำ�รวจข้อมูลภ�ยใต้โครงก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้�ด้วยก�รศึกษ�ปฐมวัยที่มีคุณภ�พ	 (RIECE	

Thailand)	 เป็นต้น	 โดยจะวิเคร�ะห์ถึงโอก�สและคว�มเท่�เทียมท�งก�รศึกษ�ในบริบทต่�ง	ๆ 	

อ�ท	ิก�รเข�้โรงเรยีนระดบัก�รศกึษ�ปฐมวยั	ระดับก�รศกึษ�ภ�คบงัคบั	และก�รศกึษ�ต่อในระดับ

อุดมศึกษ�	เป็นต้น

4.1  การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
	 เป้�หม�ยที่สำ�คัญข้อหนึ่งของแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	2560	 -	2579	คือก�รที่เย�วชน 

ทุกคนส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รด้�นก�รศึกษ�	 (Access)	 ที่มีคุณภ�พและม�ตรฐ�นได้อย่�งทั่วถึง	 

ซึ่งได้เคยนำ�เสนอประเด็นนี้ม�แล้วครั้งหนึ่งในร�ยง�นสภ�วะก�รศึกษ�ไทยปี	 2558/2559	 

โดยชี้ให้เห็นว่�จ�กข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 ได้ยืนยันไปในทำ�นองเดียวกันว่�	 ก�รเข้�ถึง 

บริก�รด้�นก�รศึกษ�	 (Access	 to	 education)	 ภ�คบังคับ	 ไม่ใช่ปัญห�สำ�คัญของประเทศไทย 

อีกต่อไป	 อย่�งไรก็ต�ม	 เพื่อตอกยำ้�ให้ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยง�น	 จึงขอนำ�เสนอ

หลักฐ�นที่ยืนยันประเด็นนี้ในร�ยง�นฉบับนี้อีกครั้ง	 นอกจ�กนี้	 เนื่องจ�กก�รศึกษ�ปฐมวัยเป็น

ประเด็นที่ได้รับคว�มสนใจอย่�งม�กในปัจจุบัน	 จึงขอนำ�เสนอข้อมูลอัตร�ก�รเข้�เรียนระดับ 

ปฐมวัยที่ทันสมัยม�กขึ้น	 โดยใช้ข้อมูลก�รสำ�รวจภ�ยใต้โครงก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้�ด้วยก�รศึกษ�

ปฐมวัยที่มีคุณภ�พ	 (RIECE	 Thailand)	 เป็นหลักฐ�นเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันว่�	 ก�รเข้�ถึงบริก�ร 

ด้�นก�รศึกษ�ในระดับปฐมวัยเองก็ไม่น่�เป็นห่วง	แต่สิ่งที่น่�เป็นห่วงคือเรื่องคุณภ�พม�กกว่�	

 4.1.1  อัตร�ก�รเข้�เรียน

	 	 	 ในภ�พรวม	อัตร�ก�รเข้�เรียน	(Enrollment	rate)	ของเด็กไทยอยู่ในระดับที่สูงม�ก	

โดยในส่วนของก�รศึกษ�ภ�คบังคับอยู่ระดับท่ีสูงกว่�ร้อยละ	 97	 ส่วนอัตร�ก�รเข้�เรียนของเด็ก

ปฐมวัยก็เพ่ิมสูงข้ึนอย่�งต่อเนื่อง	 และท่ีสำ�คัญข้อเท็จจริงนี้ส�ม�รถพบได้จ�กทุกฐ�นข้อมูลที่นำ�

บทที่ 4
การเข้าถึงโอกาสและความเท่าเทียม 
ทางการศึกษา : มุมมองจากฐานข้อมูล 
และงานวิจัย
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ม�พิจ�รณ�	 ไม่ว่�จะเป็นข้อมูลของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ข้อมูลสำ�มะโนประช�กร

และเคหะ1	 (Population	 and	Housing	 Census)	 ข้อมูล	MICS	 และข้อมูล	 RIECE	 Thailand	 

ซึ่งต่�งสะท้อนในทิศท�งเดียวกันว่�	ด้�นปริม�ณ	เด็กวัยเรียน	ในประเทศไทยส�ม�รถเข้�ถึงบริก�ร 

ด้�นก�รศึกษ�อย่�งทั่วถึง	 อ�จจะมีปัญห�บ้�งต�มช�ยขอบ	 ซ่ึงคงต้องใช้นโยบ�ยเชิงพ้ืนท่ี 

ในก�รแก้ปัญห�	ไม่ใช่นโยบ�ยระดับช�ติ		  

 จ�กข้อมูลของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�รชี้ให้เห็นว่�	จำ�นวนนักเรียนระดับประถมศึกษ� 

ในปีก�รศึกษ�	 2560	 มีอยู่ประม�ณ	 4.8	 ล้�นคน	 และมีแนวโน้มลดลงอย่�งต่อเนื่องนับต้ังแต่	 

พ.ศ.	 2546	 ดังแสดงในรูปท่ี	 4.1	 แนวโน้มท่ีลดลงนี้เป็นผลม�จ�กก�รลดลงของจำ�นวนประช�กร 

ในวัยเรียน	 ดังแสดงในรูปที่	 4.2	 ในทำ�นองเดียวกันจำ�นวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษ�	

มัธยมศึกษ�ตอนต้น	และอุดมศึกษ�	ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน	แต่อยู่ในอัตร�ที่ตำ่�กว่�	ยกเว้น

ระดับก่อนประถมศึกษ�ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 ซ่ึงเป็นผลม�จ�กคว�มสนใจในก�รศึกษ� 

ปฐมวัยที่เพิ่มขึ้นอย่�งม�กในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่�นม�	

 
1	 ข้อมูลสำ�มะโนประช�กรและเคหะ	(Population	and	Housing	Census)	เป็นข้อมลูทีไ่ดจ้�กก�รสำ�รวจทกุครัวเรือนในประเทศไทย	 
 จัดทำ�ขึ้นทุก	ๆ	10	ปี	โดยสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

รูปที่ 4.1 : จำ�นวนของนักเรียน	นิสิต	นักศึกษ�ในระบบ	จำ�แนกต�มระดับก�รศึกษ�	
หม�ยเหตุ :	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยในส่วนนี้	รวมทั้งมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยส�ยส�มัญและอ�ชีวศึกษ�
แหล่งข้อมูล :	สถิติก�รศึกษ�	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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รูปที่ 4.2	:	จำ�นวนประช�กรในวัยเรียน	จำ�แนกต�มระดับก�รศึกษ�	
หม�ยเหตุ :	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยในส่วนนี้	รวมทั้งมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยส�ยส�มัญและอ�ชีวศึกษ�
แหล่งข้อมูล	:	สถิติก�รศึกษ�	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

 

	 นอกจ�กนี้	 อัตร�ก�รเข้�เรียนหรือสัดส่วนของประช�กรวัยเรียนที่เข้�เรียนระดับมัธยมศึกษ� 

ตอนต้น	 และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยเพิ่มม�กขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	 ดังแสดงในรูปที่	 4.3	 ส่วนอัตร� 

ก�รเข้�เรียนระดับอุดมศึกษ�ลดลงนับตั้งแต่	 พ.ศ.	 2550	 และอัตร�ก�รเข้�เรียนระดับก่อน 

ประถมศึกษ�อยู่ที่ประม�ณร้อยละ	80	ซึ่งนับเป็นอัตร�ที่ไม่ม�กเท่�ที่ควร	
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รูปที่ 4.3 :	ร้อยละของนักเรียน	นิสิต	นักศึกษ�ในระบบต่อประช�กรวัยเรียน	จำ�แนกต�มระดับก�รศึกษ�
หม�ยเหต	ุ	 :	รอ้ยละของนกัเรยีนตอ่ประช�กรในวยัเรยีนในชว่งเวล�เดยีวกัน	บ�งชัน้ปเีกนิรอ้ยละ	100	เนือ่งจ�ก 
	 	 เป็นก�รคำ�นวณอัตร�ก�รเข้�เรียนอย่�งหย�บ	 ทำ�ให้มีจำ�นวนนักเรียนม�กกว่�จำ�นวนประช�กร	 
	 	 และระดบัมัธยมศกึษ�ตอนปล�ยในสว่นนี	้รวมทัง้มธัยมศึกษ�ตอนปล�ยส�ยส�มญัและอ�ชีวศึกษ�
แหล่งข้อมูล	:	สถิติก�รศึกษ�	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

	 สิง่ทีน่�่สงัเกตประก�รหนึง่คอื	อตัร�ก�รเข�้เรยีนระดบัประถมศกึษ�มคี�่ม�กกว่�ร้อยละ	100	 

เล็กน้อย	 ทั้งนี้เชื่อว่�อ�จเป็นผลม�จ�กก�รท่ีข้อมูลส่วนนี้ยังไม่สมบูรณ์ม�กนัก	 ปัญห�นี้ส�ม�รถ 

แก้ไขได้ด้วยก�รใช้ข้อมูลสำ�มะโนประช�กรและเคหะ2	 (Population	 and	 Housing	 Census)	 

ปี	 2553	 ซึ่งส�ม�รถให้ตัวเลขที่สมเหตุสมผลเพร�ะเป็นข้อมูลที่ได้จ�กผู้ปกครองโดยตรง	 

ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของประเทศ	 และครอบคลุมทุกประเภทสถ�นศึกษ�	 ไม่ว่�จะเป็นศูนย์พัฒน� 

เด็กเล็ก	 โรงเรียนอนุบ�ลของรัฐและเอกชน	 รูปที่	 4.4	 ชี้ให้เห็นว่�	 อัตร�ก�รเข้�เรียนของเด็กไทย 

ในวัยที่น่�จะอยู่ในระดับก�รศึกษ�ภ�คบังคับมีอัตร�สูงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์	 ยกเว้นที่ระดับอ�ยุ	 

15	 ปี	 ซึ่งส่วนหน่ึงอ�จจะเป็นผลม�จ�กก�รท่ีเด็กส่วนหนึ่งอ�จจะจบระดับมัธยมศึกษ�ปีที่	 3	 

ก่อนที่จะมีอ�ยุครบ	 14	 ปี	 และท่ีสำ�คัญ	 คือ	 ไม่มีช่วงอ�ยุใดท่ีมีอัตร�ก�รเข้�เรียนสูงกว่� 

ร้อยละ	 100	 เหมือนกับก�รใช้ข้อมูลสถ�นศึกษ�ร่วมกับข้อมูลทะเบียนร�ษฎร	 อย่�งไรก็ต�ม	 

ข้อมูลทั้งสองแหล่งได้ยืนยันสิ่งเดียวกันคือ	 เด็กวัยเรียนในประเทศไทยส�ม�รถเข้�ถึงบริก�ร 

ด้�นก�รศึกษ�ได้อย่�งทั่วถึง

 
2	 ข้อมูลสำ�มะโนประช�กรและเคหะ	(Population	and	Housing	Census)	เป็นข้อมลูทีไ่ดจ้�กก�รสำ�รวจทกุครัวเรือนในประเทศไทย 
  จัดทำ�ขึ้นทุก	ๆ	10	ปี	โดยสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	
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รูปที่ 4.4	:	สัดส่วนประช�กรอ�ยุ	3	-	17	ปี	ที่กำ�ลังเรียนใน	พ.ศ.	2543	และ	พ.ศ.	2553
แหล่งข้อมูล	:	สำ�มะโนประช�กรและเคหะ	พ.ศ.	2543	และ	พ.ศ.	2553	สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

	 นอกจ�กนี้	 เมื่อนำ�ข้อมูลสำ�มะโนประช�กรและเคหะม�วิเคร�ะห์อัตร�ก�รเข้�เรียนในแต่ละ

พื้นที่	 พบว่�	 อัตร�ก�รเข้�เรียนระดับปฐมวัยแทบทุกอำ�เภอสูงกว่�ร้อยละ	95	ยกเว้นพื้นที่ตะเข็บ

ช�ยแดนประเทศพม่�	ดังแสดงในรูปที่	4.5	(ก)	ส่วนในระดับประถมศึกษ�	(อ�ยุระหว่�ง	6	-	11	ปี)	 

และระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 (อ�ยุ	 12	 -	 14	 ปี)	 ก็มีอัตร�ก�รเข้�เรียนในทุกอำ�เภออยู่ในระดับ 

ที่สูงม�ก	ดังแสดงในรูปที่	4.5	(ข)	และรูปที่	4.6	(ก)	ต�มลำ�ดับ	ในขณะที่อัตร�ก�รเข้�เรียนระดับ

มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	(อ�ยุ	15	-	17	ปี)	ยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงม�กนัก	ดังแสดงรูปที่	4.6	(ข)
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	 	 	 	 	(ก)	 	(ข)

รูปที่ 4.5	:	(ก)	อัตร�ก�รเข้�เรียนของประช�กรอ�ยุ	5	ปี	ในปี	พ.ศ.	2553	(ข)	อัตร�ก�รเข้�เรียนของประช�กร	
	 	อ�ยุ	6	-	11	ปี	ในปี	พ.ศ.	2553
แหล่งข้อมูล :	สำ�มะโนประช�กรและเคหะ	พ.ศ.	2553	สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ
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 (ก)	 	(ข)

รปูท่ี 4.6 :	(ก)	อตัร�ก�รเข�้เรยีนของประช�กรอ�ย	ุ12	-	14	ป	ีในปี	พ.ศ.	2553	(ข)	อตัร�ก�รเข�้เรยีนของประช�กร 
	 อ�ยุ	15	-	17	ปี	ในปี	พ.ศ.	2553
แหล่งข้อมูล :	สำ�มะโนประช�กรและเคหะ	พ.ศ.	2553	สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

 
	 จุดอ่อนประก�รหนึ่งของข้อมูลสำ�มะโนประช�กรและเคหะ	คือ	เป็นข้อมูลที่ไม่ทันสมัย	ดังนั้น	 

เพื่อให้เกิดคว�มมั่นใจและทำ�ให้ตัวเลขท�งสถิติมีคว�มทันสมัยม�กข้ึน	 จึงขอนำ�เสนออัตร� 

ก�รเข�้เรยีนโดยคำ�นวณจ�กข้อมลูทีจ่ดัเกบ็ภ�ยใต้โครงก�รลดคว�มเหลือ่มลำ�้ดว้ยก�รศกึษ�ปฐมวยั

ทีม่คีณุภ�พ	(RIECE	Thailand)	หรอืเรยีกสัน้	ๆ 	ว�่ขอ้มลูไรซไ์ทยแลนด	์(RIECE	Data)	ซึง่เปน็ก�รสำ�รวจ 

ขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอย�่งซำ�้ในเขตชนบทของจงัหวดัมห�ส�รค�มและก�ฬสนิธุจ์ำ�นวนกว�่	1,400	คน3 

 

3	 แน่นอนว่�ตัวอย่�งที่ได้จ�กข้อมูลไรซ์ไทยแลนด์คงไม่ส�ม�รถใช้เป็นตัวแทนของประเทศได้	 แต่มีประโยชน์อย่�งม�กต่อก�รทำ� 
	 คว�มเข้�ใจเกีย่วกบัก�รพฒัน�เดก็ปฐมวยัและก�รพฒัน�ทนุมนษุยโ์ดยทัว่ไป	และอย�่งนอ้ยในร�ยง�นฉบบันี	้ขอ้มลูไรซไ์ทยแลนด์ 
	 ช่วยยืนยันได้ว่�เด็กปฐมวัยเข้�ถึงก�รศึกษ�ระดับปฐมวัยได้อย่�งทั่วถึง	รวมถึงเด็กชนบทในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ
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	 รูปที่	4.7	แสดงให้เห็นอย่�งชัดเจนว่�เด็กปฐมวัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่�งจ�กข้อมูลไรซ์ไทยแลนด์	

(RIECE	Data)	 เข้�เรียนในระดับปฐมวัยเกือบทุกคน	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเด็กที่มีอ�ยุตั้งแต่	 5	 ขวบ

เป็นต้นไป	ได้เข้�เรียนในโรงเรียนทุกคน	ส่วนระดับที่ยังมีอัตร�ก�รเข้�เรียนไม่ถึงร้อยละ	90	คือเด็ก 

ทีอ่�ยรุะหว�่ง	31	-	36	เดอืน	ซึง่มอีตัร�ก�รเข้�เรียนอยู่ทีร่อ้ยละ	88	ซึง่กถื็อว�่สงูม�กสำ�หรับเดก็ในวยั

ทีย่งัไมถ่งึ	3	ขวบ	ดังนัน้	ถึงแมว้�่ข้อมลูไรซไ์ทยแลนด์	(RIECE	Data)	จะใชก้ลุม่ตัวอย�่งในพืน้ทีเ่ลก็	ๆ 	

แตก่ส็ะทอ้นถงึขอ้เท็จจรงิข้อเดยีวกบัข้อมลูสำ�มะโนประช�กรและเคหะทีว่�่	เด็กปฐมวยัของไทยไมไ่ด้

ประสบปญัห�โอก�สในก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�	แตป่ระสบปญัห�เรือ่งคว�มด้อยคณุภ�พของสถ�นศกึษ�	

 

รูปที่ 4.7 :	อัตร�ก�รเข้�เรียนของเด็กปฐมวัยอ�ยุตั้งแต่	31	เดือนขึ้นไป	(นับอ�ยุ	ณ	เดือนมิถุน�ยน	พ.ศ.	2560)
แหล่งข้อมูล :	 ข้อมูลก�รสำ�รวจภ�ยใต้โครงก�รลดคว�มเหล่ือมลำ้�ด้วยก�รศึกษ�ปฐมวัยที่มีคุณภ�พ	 (RIECE 
	 	 	 Thailand)	ปี	2560

   4.1.2  อัตร�ก�รออกกล�งคัน

		 	 	 	 ข้อมูลอีกสถิติหนึ่งท่ีสะท้อนถึงโอก�สก�รเข้�ถึงบริก�รด้�นก�รศึกษ�	 (Access)	 

คอื	อตัร�ก�รออกกล�งคนั	(Dropout	rate)	ซึง่โดยภ�พรวมอตัร�ก�รออกกล�งคนัของประเทศไทย

ถือว่�อยู่ในระดับท่ีไม่น่�เป็นกังวลท้ังในระดับประถมศึกษ�	มัธยมศึกษ�ตอนต้น	 และมัธยมศึกษ�

ตอนปล�ย	 ดังแสดงในรูปท่ี	 4.8	 ซึ่งชี้ให้เห็นว่�	 อัตร�ก�รออกกล�งคันลดลงอย่�งต่อเนื่อง	 

โดยปัจจุบันอยู่ในระดับที่ตำ่�กว่�ร้อยละ	0.2	และห�กพิจ�รณ�ด้�นจำ�นวนนักเรียนที่ออกกล�งคัน	

จะพบว่�จำ�นวนนักเรียนท่ีออกกล�งคันในแต่ละระดับทั้งส�มระดับน้อยกว่�	 3,000	 คน	 ดังแสดง

ในรูปที่	4.9
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รูปที่ 4.8	:	อัตร�ก�รออกกล�งคันของนักเรียน	จำ�แนกต�มระดับก�รศึกษ�
หม�ยเหตุ :	เฉพ�ะนักเรียนในสังกัด	สพฐ.
แหล่งข้อมูล	:	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	(สพฐ.)

 

รูปที่ 4.9	:	จำ�นวนนักเรียนออกกล�งคัน	จำ�แนกต�มระดับก�รศึกษ�
หม�ยเหตุ	:	เฉพ�ะนักเรียนในสังกัด	สพฐ.
แหล่งข้อมูล	:	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	(สพฐ.)
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		 เพื่อให้เกิดคว�มเชื่อมั่นม�กยิ่งขึ้น	 ขอนำ�เสนออัตร�ก�รไม่เรียนหนังสือที่คำ�นวณจ�กข้อมูล	

Multiple	Indicators	Cluster	Survey	(MICS)	ซึ่งสำ�รวจในปี	2548	ปี	2555	และปี	2558	โดย

สำ�นกัง�นสถติแิหง่ช�ตร่ิวมมอืกบั	UNICEF	โดยรปูที	่4.10	ชีใ้หเ้หน็ว�่	อตัร�ก�รไมเ่รยีนหนงัสอืของ

เด็กและเย�วชนในวัยเรียน	(6	-	14	ปี)	ใน	พ.ศ.	2558	อยู่ในระดับที่ตำ่�ม�ก	

 

 

รูปที่ 4.10		 :		สัดส่วนของเด็กและเย�วชนที่ไม่เรียนหนังสือ	จำ�แนกต�มอ�ยุและปีก�รศึกษ�	ปีก�รศึกษ�	2548 
	 	 	 	 2555	และ	2558
แหล่งข้อมูล	:	ข้อมูลก�รสำ�รวจ	Multiple	Indicators	Cluster	Survey	(MICS)

	 	 	 	 โดยสรุป	หลักฐ�นที่ได้จ�กข้อมูลสำ�มะโนประช�กรและเคหะ	(Population	and	

Housing	Census)	ข้อมูล	Multiple	Indicators	Cluster	Survey	(MICS)	ข้อมูลจ�กกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร	 และข้อมูลจ�กโครงก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้�ด้วยก�รศึกษ�ปฐมวัยที่มีคุณภ�พ	 (RIECE	

Thailand)	 ยืนยันไปในทำ�นองเดียวกันว่�	 โอก�สก�รเข้�ถึงบริก�รด้�นก�รศึกษ�	 (Access	 to	

education)	ภ�คบังคับ	ไม่ใช่ปัญห�สำ�คัญของประเทศไทยอีกต่อไป	เพร�ะสัดส่วนของเด็กที่ไม่อยู่

ในระบบก�รศึกษ�อยู่ในระดับที่ตำ่�ม�ก	

4.2  ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)
	 หัวข้อนี้จะพิจ�รณ�คว�มเท่�เทียม	(Equity)	โดยพิจ�รณ�จ�กสองประเด็นหลัก	คือ	บทบ�ท

ของฐ�นะท�งเศรษฐกิจต่อผลก�รทดสอบ	O-NET	 และบทบ�ทของฐ�นะท�งเศรษฐกิจต่ออัตร� 

ก�รเรียนต่อหลังจ�กจบก�รศึกษ�ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 3	 (ม.3)	 และระดับชั้นมัธยมศึกษ� 

ปีที่	6	(ม.6)	หรือเทียบเท่�	

	 โดยหลกัก�ร	เพือ่ใหเ้ข�้ใจบทบ�ทของฐ�นะท�งเศรษฐกจิได้อย�่งแท้จริง	ควรจะต้องวเิคร�ะห์

โดยใชข้อ้มลูร�ยบคุคลท่ีมท้ัีงข้อมลูฐ�นะท�งเศรษฐกิจและผลก�รทดสอบ	แตใ่นปจัจบุนั	ยงัไม่มฐี�น

ขอ้มลูใดทีม่ทีัง้ขอ้มูลผลก�รทดสอบและฐ�นะท�งเศรษฐกจิในระดบัร�ยบคุคล	ดงันัน้	จงึจำ�เปน็ตอ้ง

วเิคร�ะหค์ว�มเท�่เทยีม	(Equity)	โดยใชข้อ้มลูระดับจังหวดัแทน	(เชน่เดียวกบัร�ยง�น	Thailand	:	
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A	Quality	Education	for	All	ของธน�ค�รโลก)	นอกจ�กนี้	ก�รนำ�เสนอผลก�รวิเคร�ะห์ในระดับ

จังหวัดน่�จะช่วยให้ผู้อ่�นส�ม�รถเข้�ใจได้ง่�ยขึ้นอีกด้วย	

	 ข้อมูลท่ีใช้ในก�รกำ�หนดฐ�นะท�งเศรษฐกิจในท่ีนี้คือ	 ร�ยได้ต่อหัว	 (Income	 per	 capita)	

และค่�ใช้จ่�ยต่อหัว	(Expenditure	per	capita)	จ�กข้อมูลก�รสำ�รวจสภ�วะเศรษฐกิจสังคมของ

ครัวเรือน	ปี	 2558	 (Krishna,	2012)	 เช่นเดียวกับข้อมูลอัตร�ก�รเรียนต่อที่คำ�นวณม�จ�กข้อมูล

ก�รสำ�รวจสภ�วะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน	ปี	 2558	 (Krishna,	 2012)	ส่วนข้อมูลผลสัมฤทธิ์

ท�งก�รเรียนใช้ผลก�รทดสอบ	O-NET	 เพียงอย่�งเดียวเพร�ะกลุ่มตัวอย่�งของก�รทดสอบ	PISA	

และ	TIMSS	เล็กเกินไปสำ�หรับก�รวิเคร�ะห์ร�ยจังหวัด

  4.2.1 บทบ�ทของฐ�นะท�งเศรษฐกิจต่ออัตร�ก�รเรียนต่อ

	 		 	 หัวข้อนี้พย�ย�มจะตอบโจทย์ตัวชี้วัดต�มเป้�หม�ยของแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ

ข้อหนึ่งคือ	 ดัชนีคว�มเสมอภ�คของอัตร�ก�รเข้�เรียนระดับก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�นต�มฐ�นะท�ง

เศรษฐกิจและพื้นที่ลดลง	 โดยพิจ�รณ�จ�กคว�มสัมพันธ์ระหว่�งอัตร�ก�รเข้�เรียนของประช�กร

ที่มีอ�ยุอยู่ในช่วง	11	-	12	ปี	(ใกล้เคียงกับช่วงที่ตัดสินใจเรียนต่อระดับมัธยมต้น)	ช่วง	14	-	15	ปี	

(ใกล้เคียงกับช่วงที่ตัดสินใจเรียนต่อระดับมัธยมปล�ยหรืออ�ชีวศึกษ�)	และ	17	-	18	ปี	(ใกล้เคียง

กับช่วงที่ตัดสินใจเรียนต่อระดับอุดมศึกษ�)

	 		 	 รูปที่	 4.11	 บ่งบอกว่�ฐ�นะท�งเศรษฐกิจซึ่งวัดด้วยร�ยได้ต่อหัวเฉลี่ย	 (Average	

Income	 per	 capita)	 มีผลน้อยม�กต่อโอก�สก�รเข้�เรียนของเด็กท่ีมีอ�ยุระหว่�ง	 11	 -	 12	 ปี	 

โดยจะเห็นได้จ�กก�รที่คว�มชันของเส้นตัวแทน	 (Fitted	 Line)	 แทบจะไม่ต่�งจ�กศูนย์	 โดย 

คว�มชันที่เป็นบวกเพียงเล็กน้อยนี้เป็นผลม�จ�กก�รที่มีบ�งจังหวัดที่มีร�ยได้ต่อหัวค่อนข้�งตำ่� 

และมีอัตร�ก�รเข้�เรียนที่น้อยกว่�ร้อยละ	 97	 เช่น	 จังหวัดมุกด�ห�ร	 จังหวัดสุรินทร์	 จังหวัด

ลำ�พูน	 เป็นต้น	 ในทำ�นองเดียวกัน	 เมื่อพิจ�รณ�ฐ�นะท�งเศรษฐกิจโดยใช้ค่�ใช้จ่�ยต่อหัวเฉลี่ย	 

(Average	 Expenditure	 per	 capita)	 ซึ่งในท�งเศรษฐศ�สตร์มักใช้แทนระดับก�รบริโภคของ 

ครัวเรือน	(Household	consumption)	จะพบว่�	ค่�ใช้จ่�ยต่อหัวเฉลี่ยแทบจะไม่มีผลต่อโอก�ส

ในก�รเข้�เรียนเลย	โดยจะเห็นได้จ�กก�รที่เส้นตัวแทน	(Fitted	Line)	แทบจะขน�นกับแกนนอน	

ดังแสดงในรูปท่ี	 4.12	 ข้อเท็จจริงท้ังสองส่วนนี้สะท้อนให้เห็นว่�	 ฐ�นะท�งเศรษฐกิจและสังคม 

ของครัวเรือนแทบจะไม่เป็นอุปสรรคต่อก�รเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 (ขั้นสุดท้�ย 

ของก�รศึกษ�ภ�คบังคับ)	 สำ�หรับเด็กไทยที่มีอ�ยุประม�ณ	 11	 -	 12	 ปี	 ซ่ึงน่�จะเป็นผลม�จ�ก 

ก�รบังคับกฎหม�ยก�รศึกษ�ภ�คบังคับที่ค่อนข้�งเข้มงวดม�ตลอด
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รูปที่ 4.11		 :	 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งค่�เฉลี่ยของร�ยได้ต่อหัว	 (Income	 per	 capita)	 และอัตร�ก�รเข้�เรียน 
	 	 ของประช�กรช่วงอ�ยุ	11	-	12	ปี	ร�ยจังหวัด
แหล่งข้อมูล		:	ข้อมูลก�รสำ�รวจสภ�วะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน	ปี	2556	(Krishna,	2012)	

 

รูปที่ 4.12 	 :		คว�มสัมพันธ์ระหว่�งค่�เฉลี่ยของค่�ใช้จ่�ยต่อหัว	 (Expenditure	 per	 capita)	 และอัตร� 
	 	 	 ก�รเข้�เรียนของประช�กรช่วงอ�ยุ	11	-	12	ปี	ร�ยจังหวัด
แหล่งข้อมูล		:		ข้อมูลก�รสำ�รวจสภ�วะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน	ปี	2556	(Krishna,	2012)	

	 อย�่งไรกต็�ม	สิง่ท่ีน่�สนใจม�กกว่�	คอื	ก�รตดัสนิใจเรยีนตอ่ในระดบัทีไ่มใ่ชก่�รศกึษ�ภ�คบงัคบั	

เพร�ะเป็นก�รตัดสินใจที่แท้จริงไม่ใช่ก�รบังคับโดยกฎหม�ย	 ซ่ึงอ�จจะทำ�ให้ฐ�นะท�งเศรษฐกิจ 

และสงัคมมบีทบ�ทตอ่ก�รตดัสนิใจม�กยิง่ข้ึน	โดยในทีน่ีจ้ะพจิ�รณ�จ�กสองชว่งรอยต่อทีส่ำ�คญัคอื	
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ชว่งอ�ย	ุ14	-	15	ปี	ซึง่น�่จะเป็นชว่งรอยตอ่จ�กมธัยมศกึษ�ตอนต้นและมธัยมศกึษ�ตอนปล�ยหรอื 

อ�ชีวศึกษ�	 และช่วงอ�ยุ	 17	 -	 18	 ปี	 ซึ่งน่�จะเป็นช่วงรอยต่อจ�กมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยหรือ

อ�ชีวศึกษ�และอุดมศึกษ�หรือเทียบเท่�		

	 รปูที	่4.13	แสดงใหเ้หน็ว�่	ฐ�นะท�งเศรษฐกจิซ่ึงวดัด้วยร�ยได้ต่อหวัเฉล่ีย	(Average	Income	

per	 capita)	 มีผลเล็กน้อยต่อโอก�สก�รเข้�เรียนของเด็กท่ีมีอ�ยุระหว่�ง	 14	 -	 15	 ปี	 ในขณะท่ี 

ห�กพจิ�รณ�จ�กค�่ใชจ้�่ยตอ่หวัเฉลีย่	(Average	Expenditure	per	capita)	จะพบว�่โอก�สก�รเข�้เรยีน 

ช่วงนี้ได้รับผลกระทบจ�กฐ�นะท�งเศรษฐกิจค่อนข้�งชัดเจน	 โดยจะเห็นได้จ�กก�รที่คว�มชัน 

ของเส้นตัวแทน	(Fitted	Line)	มีค่�ม�กกว่�ศูนย์อย่�งชัดเจน	ดังแสดงในรูปที่	4.14	

	 ฐ�นะท�งเศรษฐกิจมีบทบ�ทม�กข้ึนอย่�งชัดเจน	 เมื่อพิจ�รณ�ประช�กรในช่วงอ�ยุที่เป็น 

ช่วงรอยต่อจ�กมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยหรืออ�ชีวศึกษ�และอุดมศึกษ�หรือเทียบเท่�	 ดังแสดง 

ในรูปที่	 4.15	 และรูปท่ี	 4.16	 โดยจะเห็นได้จ�กก�รท่ีคว�มชันของเส้นตัวแทน	 (Fitted	 Line)	 

มีค่�สูงกว่�คว�มชันของเส้นตัวแทนสำ�หรับช่วงอ�ยุ	11	-	12	ปี	และช่วง	14	-	15	ปี	อย่�งชัดเจน	 

โดยรวม	 ส�ม�รถสรุปได้ว่�	 ฐ�นะท�งเศรษฐกิจมีผลต่อก�รเรียนต่อของเด็กไทยในระดับ 

ที่สูงกว่�ก�รศึกษ�ภ�คบังคับ	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในช่วงอ�ยุ	17	-	18	ปี	ซึ่งเป็นรอยต่อเข้�สู่ระดับ

อุดมศึกษ�	นั่นคือ	ฐ�นะท�งเศรษฐกิจยังเป็นอุปสรรคต่อก�รเรียนต่อระดับอุดมศึกษ�	

รูปที่ 4.13		 :		คว�มสัมพันธ์ระหว่�งค่�เฉลี่ยของร�ยได้ต่อหัว	 (Income	 per	 capita)	 และอัตร�ก�รเข้�เรียน 
	 	 ของประช�กรช่วงอ�ยุ	14	-	15	ปี	ร�ยจังหวัด
แหล่งข้อมูล	:	ข้อมูลก�รสำ�รวจสภ�วะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนปี	2556	(Krishna,	2012)	



สภาวะการศึกษาไทย  ปี  2560/2561
ฐานข้อมูลกับการบรรลุตามเป้าหมาย  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

46

รูปที่ 4.14		 :		คว�มสัมพันธ์ระหว่�งค่�เฉลี่ยของค่�ใช้จ่�ยต่อหัว	 (Expenditure	 per	 capita)	 และอัตร� 
	 	 ก�รเข้�เรียนของประช�กรช่วงอ�ยุ	14	-	15	ปี	ร�ยจังหวัด
แหล่งข้อมูล	:	ข้อมูลก�รสำ�รวจสภ�วะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน	(Krishna,	2012)	ปี	2556

รูปที่ 4.15 :	 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งค่�เฉลี่ยของร�ยได้ต่อหัว	 (Income	 per	 capita)	 และอัตร�ก�รเข้�เรียน 
	 	 ของประช�กรช่วงอ�ยุ	17	-	18	ปีร�ยจังหวัด
แหล่งข้อมูล	:	ข้อมูลก�รสำ�รวจสภ�วะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน	ปี	2556	(Krishna,	2012)	
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รูปที่ 4.16		 :		คว�มสัมพันธ์ระหว่�งค่�เฉลี่ยของค่�ใช้จ่�ยต่อหัว	 (Expenditure	 per	 capita)	 และอัตร� 
	 	 ก�รเข้�เรียนของประช�กรช่วงอ�ยุ	17	-	18	ปี	ร�ยจังหวัด
แหล่งข้อมูล :	ข้อมูลก�รสำ�รวจสภ�วะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน	ปี	2556	(Krishna,	2012)	

  4.2.2  บทบ�ทของฐ�นะท�งเศรษฐกิจต่อผลก�รทดสอบ O-NET

	 	 	 	 	ในทำ�นองเดียวกับหัวข้อ	4.2.1	หัวข้อนี้นำ�เสนอคว�มสัมพันธ์ระหว่�งฐ�นะท�ง

เศรษฐกิจและผลก�รทดสอบ	O-NET	โดยอ�จจะมองได้ว่�	หัวข้อ	4.2.1	นำ�เสนอในคว�มเท่�เทียม

เชิงปริม�ณ	ส่วนหัวข้อนี้นำ�เสนอคว�มเท่�เทียมเชิงคุณภ�พ	

	 		 	 	 รูปที่	 4.17	 บ่งบอกอย่�งชัดเจนว่�	 ฐ�นะท�งเศรษฐกิจซึ่งวัดโดยใช้ร�ยได้ 

ต่อหัวเฉลี่ยมีผลต่อคะแนน	O-NET	ระดับ	ป.6	อย่�งชัดเจน	โดยสังเกตได้จ�กเส้นตัวแทน	(Fitted	 

Line)	 ที่มีคว�มชันม�กกว่�ศูนย์อย่�งชัดเจน	 กล่�วคือ	 จังหวัดท่ีมีร�ยได้เฉลี่ยต่อหัว	 (Income	

per	 capita)	 สูงกว่�มีแนวโน้มท่ีจะมีค่�เฉลี่ยของผลก�รทดสอบ	 O-NET	 วิช�คณิตศ�สตร์ 

สูงกว่�	 ยิ่งไปกว่�น้ัน	 ข้อสรุปนี้ยังเป็นจริงในกรณีท่ีวัดฐ�นะท�งเศรษฐกิจโดยใช้ค่�ใช้จ่�ยเฉลี่ย 

ต่อหัว	 (Expenditure	 per	 capita)	 และในทุกวิช�	 ดังแสดงในรูปท่ี	 4.18	 โดยต่อจ�กนี้จะขอ 

นำ�เสนอเฉพ�ะกรณีท่ีวัดฐ�นะท�งเศรษฐกิจด้วยค่�ใช้จ่�ยเพียงอย่�งเดียว	 เพร�ะผลก�รวิเคร�ะห์ 

จ�กก�รใช้ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยนำ�ไปสู่ข้อสรุปเดียวกัน	 และท่ีสำ�คัญในท�งเศรษฐศ�สตร์เช่ือว่� 

ค่�ใช้จ่�ยหรือระดับก�รบริโภคสะท้อนฐ�นะท�งเศรษฐกิจได้ดีกว่�ร�ยได้	
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รูปที่ 4.17 :	 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งค่�เฉลี่ยของร�ยได้ต่อหัว	 (Income	 per	 capita)	 และผลก�รทดสอบ	 
	 	 O-NET	ระดับ	ป.6	วิช�คณิตศ�สตร์
แหล่งข้อมูล		 :	 ข้อมูลก�รสำ�รวจสภ�วะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน	 ปี	 2556	 (Krishna,	 2012)	 และ 
	 	 ผลก�รทดสอบ	O-NET	ปี	2560

รูปที่ 4.18  :		คว�มสมัพนัธร์ะหว�่งค�่เฉลีย่ของค�่ใชจ่้�ยตอ่หวั	(Expenditure	per	capita)	และผลก�รทดสอบ 
		 	 O-NET	ระดบั	ป.6	(ก)	วชิ�คณติศ�สตร	์(ข)	วชิ�วทิย�ศ�สตร	์(ค)	วชิ�ภ�ษ�องักฤษ	(ง)	วชิ�ภ�ษ�ไทย
แหล่งข้อมูล		:	 ขอ้มลูก�รสำ�รวจสภ�วะเศรษฐกจิสงัคมของครวัเรอืน	ป	ี2556	(Krishna,	2012)	และผลก�รทดสอบ	 
	 	 O-NET	ปี	2560
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	 ผลก�รทดสอบ	O-NET	ระดบั	ม.3	และ	ม.6	กน็ำ�ไปสูข่อ้สรปุเดยีวกนัคอื	จงัหวดัทีม่รี�ยไดเ้ฉลีย่

ต่อหัว	(Income	per	capita)	สูงกว่�	มีแนวโน้มที่จะมีค่�เฉลี่ยของผลก�รทดสอบ	O-NET	สูงกว่�

ในทุกวิช�	ดังแสดงในรูปที่	4.19	และรูปที่	4.20	โดยจะเห็นได้จ�กก�รที่คว�มชันของเส้นตัวแทน	

(Fitted	Line)	ในทกุรปูมีค�่ม�กกว�่ศนูยอ์ย�่งเหน็ไดช้ดั	นอกจ�กน้ี	จะสงัเกตเหน็ว�่จงัหวดันร�ธวิ�ส	

จังหวัดยะล�	และจังหวัดปัตต�นีเป็นพื้นที่ที่มีค่�เฉลี่ยของคะแนน	O-NET	ตำ่�กว่�เส้นตัวแทนม�ก

ที่สุดในทุกระดับชั้น	และในทุกวิช�	ยกเว้นวิช�ภ�ษ�อังกฤษที่ไม่ค่อยชัดเจนนัก

รูปที่ 4.19		 :		คว�มสมัพนัธร์ะหว�่งค�่เฉลีย่ของค�่ใช้จ�่ยตอ่หวั	(Expenditure	per	capita)	และผลก�รทดสอบ	 
	 		 O-NET	ระดบั	ม.3	(ก)	วชิ�คณติศ�สตร	์(ข)	วชิ�วทิย�ศ�สตร	์(ค)	วชิ�ภ�ษ�องักฤษ	(ง)	วชิ�ภ�ษ�ไทย
แหล่งข้อมูล		:		ข้อมูลก�รสำ�รวจสภ�วะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน	 ปี	 2556	 (Krishna,	 2012)	 และ 
	 	 ผลก�รทดสอบ	O-NET	ปี	2560
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รูปที่ 4.20  :		คว�มสมัพนัธร์ะหว�่งค�่เฉลีย่ของค�่ใชจ้�่ยตอ่หัว	(Expenditure	per	capita)	และผลก�รทดสอบ	 
	 		 O-NET	ระดบั	ม.6	(ก)	วชิ�คณติศ�สตร	์(ข)	วชิ�วทิย�ศ�สตร	์(ค)	วชิ�ภ�ษ�องักฤษ	(ง)	วชิ�ภ�ษ�ไทย
แหล่งข้อมูล		:		ข้อมลูก�รสำ�รวจสภ�วะเศรษฐกจิสงัคมของครวัเรอืน	ป	ี2556	(Krishna,	2012)	และผลก�รทดสอบ 
	 	 O-NET	ปี	2560

 

	 โดยสรุป	 หลักฐ�นเก่ียวกับคว�มเท่�เทียมท�งก�รศึกษ�ชี้ให้เห็นว่�	 ประเทศไทยประสบ 

คว�มสำ�เร็จในก�รสร้�งคว�มเท่�เทียมเชิงปริม�ณในระดับก�รศึกษ�ภ�คบังคับ	 โดยเด็กทุกคน 

มีโอก�สและส�ม�รถที่จะเข้�สู่ก�รศึกษ�ภ�คบังคับได้ไม่ว่�จะม�จ�กครอบครัวท่ีมีพ้ืนฐ�น 

ท�งเศรษฐกิจสังคมแบบใดและจ�กภูมิภ�คหรือจังหวัดใดก็ต�ม	 แต่ยังไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ 

ในก�รสร้�งคว�มเท่�เทียมเชิงคุณภ�พ	 ดังจะเห็นได้จ�กพื้นที่ที่ เด็กอ�ศัยอยู่และสถ�นะ 

ท�งเศรษฐกิจสังคมของครอบครวัยงัคงเปน็ปจัจยัสำ�คญัทีท่ำ�ใหค้ะแนนทดสอบท�งวชิ�ก�ร	ซึง่บง่ชี ้

คุณภ�พก�รศึกษ�ที่เด็กได้รับ	 มีคว�มแตกต่�งกันอย่�งเห็นได้ชัด	 ผลก�รศึกษ�ดังกล่�วม�นี้ 

นำ�ไปสู่ข้อสรุปว่�นโยบ�ยก�รศึกษ�ของไทยควรมุ่งไปสู่ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�อย่�งชัดเจน

ม�กขึ้น	 โดยกำ�หนดให้ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�เป็นนโยบ�ยที่มีคว�มสำ�คัญเป็นลำ�ดับแรก	 

(Priority)	 ซึ่งจะช่วยผลักดันให้นโยบ�ยและกระบวนก�รทำ�ง�นของภ�คก�รศึกษ�มีคว�มเป็น 

เอกภ�พและยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�ได้ในที่สุด	
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	 บทนี้นำ�เสนอแนวคิดเกี่ยวกับก�รจัดก�รฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�	 ใน	 2	 รูปแบบ	 คือ	 

(1)	 ก�รจัดก�รฐ�นข้อมูลให้มีลักษณะเป็นฐ�นข้อมูลเพ่ือก�รปฏิบัติง�น	 (Operational	 

Database)	 และ	 (2)	 ก�รจัดก�รฐ�นข้อมูลให้มีลักษณะเป็นฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�ที่มี 

ขน�ดใหญ	่(Big	Educational	Database)	ซึง่หวงัว่�เนือ้ห�ในสว่นนีจ้ะชว่ยตอบโจทย์ก�รพัฒน�คุณภ�พ	

(Quality)	และประสิทธิภ�พ	(Efficiency)	ของก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รศึกษ�	โดยเชื่อว่�ระบบฐ�น

ข้อมูลด้�นก�รศึกษ�แบบใหม่ที่นำ�เสนอนี้	จะส�ม�รถเอื้ออำ�นวยให้มีข้อมูลที่เพียงพอและส�ม�รถ 

ใช้ง�นได้อย่�งทันท่วงที	 ท้ังสำ�หรับครูอ�จ�รย์ผู้จัดก�รเรียนก�รสอน	พ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูแลบุตร

หล�น	 ผู้บริห�รก�รศึกษ�ในก�รบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ�	 รวมถึงหน่วยง�นส่วนกล�งในก�ร

กำ�กับดูแลและตัดสินใจเชิงนโยบ�ย	 ซึ่งนอกจ�กจะช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รจัดก�รศึกษ�แล้ว	 

ยังจะเป็นกุญแจสำ�คัญที่จะช่วยให้ก�รกระจ�ยอำ�น�จ (Decentralization) ท�งก�รศึกษ� 

มีคว�มเป็นไปได้ในท�งปฏิบัติ ผ่�นกลไกที่ทุกภ�คส่วนได้รับประโยชน์และมีคว�มรับผิดชอบ 

ต่อหน้�ที่ของตนเอง (Accountability) 

	 เนื้อห�ในบทนี้ประกอบด้วยสองส่วนหลัก	 ในส่วนแรกจะนำ�เสนอถึงแนวคิดก�รจัดก�ร 

ฐ�นขอ้มูลให้มลีกัษณะเป็นฐ�นขอ้มลูเพือ่ก�รปฏบิตังิ�น	โดยเริม่จ�กก�รนำ�เสนอสถ�นะและรปูแบบ 

ก�รจัดก�รฐ�นข้อมูลท่ีมีก�รดำ�เนินง�นในสถ�นศึกษ�ในปัจจุบัน	 ข้อดี	 ข้อด้อยของฐ�นข้อมูล 

ที่เป็นอยู่	 รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจ�กบุคล�กรผู้ปฏิบัติง�น	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในก�รพัฒน�ปรับปรุงฐ�นข้อมูลให้มีประสิทธิภ�พ	 จ�กนั้นจะชี้ให้เห็นว่�แนวท�งหนึ่งที่ส�ม�รถ 

แกป้ญัห�และขอ้จำ�กัดของฐ�นขอ้มลูท่ีมอียูใ่นปจัจบุนั	คอืก�รออกแบบฐ�นข้อมลูใหมี้ลกัษณะเปน็ฐ�น 

ข้อมูลเพื่อก�รปฏิบัติง�น	ดังกล่�วม�แล้วข้�งต้น	

	 เนื้อห�ในส่วนที่สองจะอธิบ�ยถึงแนวคิดก�รจัดก�รฐ�นข้อมูลให้มีลักษณะเป็นฐ�นข้อมูล

ด้�นก�รศึกษ�ที่มีขน�ดใหญ่	 โดยยกตัวอย่�งก�รดำ�เนินง�นในประเทศสหรัฐอเมริก�ท่ีมีก�รสร้�ง

บทที่ 5 ประสิทธิภาพการศึกษากับฐานข้อมูล 
ด้านการศึกษา : แนวทางการสร้าง 
ฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อขับเคลื่อน 
แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 - 2579
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ฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�ที่มีขน�ดใหญ่เพื่อใช้ประโยชน์ในก�รวิจัยเชิงนโยบ�ย	 ผ่�นกระบวนก�ร

เชื่อมโยงฐ�นข้อมูลหล�ย	ๆ 	ฐ�นข้อมูลเข้�ด้วยกัน	เช่น	ฐ�นข้อมูลโรงเรียน	ฐ�นข้อมูลมห�วิทย�ลัย	

และฐ�นข้อมูลภ�ษี	 เป็นต้น	 พร้อมทั้งแสดงตัวอย่�งก�รนำ�ฐ�นข้อมูลขน�ดใหญ่ที่สร้�งขึ้นม�นี้	 

ไปใช้ประโยชน์ในก�รศึกษ�วิจัยเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รในก�รตัดสินใจเชิงนโยบ�ยได้อย่�ง 

ถูกต้อง	 นอกจ�กน้ี	 ยังมีข้อเสนอแนะเพื่อก�รสร้�งฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�ที่มีขน�ดใหญ่ 

สำ�หรบัประเทศไทย	เพือ่เป็นประโยชน์ตอ่ก�รสนับสนนุก�รพฒัน�คณุภ�พก�รศกึษ�และขบัเคลือ่น

แผนก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์ก�รศึกษ�แห่งช�ติต่อไปในอน�คต

5.1 รปูแบบของฐานข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและแนวทางการจดัการฐานข้อมูลใหมี้ลกัษณะ 
 เป็นฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน (Operational Database) 

 5.1.1 ฐ�นข้อมูลที่ใช้ง�นในโรงเรียนในปัจจุบัน

	 	 	 สำ�หรับเนื้อห�ในส่วนน้ี	 ขอจำ�แนกรูปแบบของฐ�นข้อมูลที่มีก�รใช้ง�นในโรงเรียน 

ในปัจจุบัน	 โดยแบ่งออกเป็น	 2	 ประเภท	 ต�มจุดประสงค์หลักในก�รใช้ง�นคือ	 (1)	 ฐ�นข้อมูล 

ทีถ่กูออกแบบม�เพือ่ร�ยง�นข้อมลูใหก้บัหน่วยง�นสว่นกล�งรบัทร�บ	โดยเรยีกสัน้	ๆ 	ว�่	ฐ�นขอ้มลู 

เพื่อก�รร�ยง�นผล	 และ	 (2)	 ฐ�นข้อมูลที่ถูกออกแบบม�เพื่อก�รปฏิบัติง�นและบริห�รจัดก�ร 

ของโรงเรียน	 เรียกสั้น	ๆ 	ว่�	 ฐ�นข้อมูลเพื่อก�รปฏิบัติง�น	 โดยจะยกตัวอย่�งฐ�นข้อมูลที่ใช้ 

ในโรงเรยีนสงักัดสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	(สพฐ.)	และโรงเรยีนทีส่งักดัสำ�นกัง�น

คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	 (สช.)	 ซ่ึงผู้เขียนได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจ�กสถ�นศึกษ� 

ทั้งสองรูปแบบ	

	 	 	 เน้ือห�ในลำ�ดับถัดไปจะอธิบ�ยให้เห็นถึงก�รออกแบบฐ�นข้อมูลที่แตกต่�งกันใน 

ฐ�นขอ้มลูแตล่ะชุด	อ�ท	ิฐ�นขอ้มลู	DMC	(Data	Management	Center)	ฐ�นขอ้มลู	EMIS	(Education	 

Management	and	 Information	System)	ฐ�นข้อมูล	PSIS	 (Private	School	 Information	 

System)	 และฐ�นข้อมูลโปรแกรมจับจ่�ย	 for	 school	 เป็นต้น	 พร้อมทั้งอธิบ�ยถึงจุดเด่น 

และขอ้จำ�กัดทีมี่ในฐ�นขอ้มลูแตล่ะแบบ	และชีใ้หเ้หน็ว�่ฐ�นขอ้มลูทีม่คีว�มเหม�ะสมต่อก�รใชง้�น

และสนับสนุนก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ควรเป็นฐ�นข้อมูลเพื่อก�รปฏิบัติง�น	 (Operational	

Database)	 สำ�หรับร�ยละเอียดของฐ�นข้อมูลที่ใช้ในสถ�นศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�นอื่น	ๆ 	 ส�ม�รถศึกษ� 

เพิ่มเติมได้จ�กร�ยง�นก�รศึกษ�วิเคร�ะห์เพื่อพัฒน�และจัดทำ�ฐ�นข้อมูลและส�รสนเทศ 

ท�งก�รศึกษ�เพื่อก�รบริห�รและก�รจัดก�รศึกษ�สถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นและก�รตัดสินใจ 

เชิงนโยบ�ยของหน่วยง�นส่วนกล�ง	(สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�,	2559)
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 (1) ฐ�นข้อมูลเพื่อก�รร�ยง�นผล (Reporting Database) 

	 		 ฐ�นข้อมลูทีจ่ดัให้อยูใ่นกลุม่ทีถ่กูออกแบบม�เพ่ือจุดประสงคห์ลักในก�รร�ยง�นผล	ได้แก	่

ฐ�นข้อมูล	DMC	ฐ�นข้อมูล	EMIS	และฐ�นข้อมูล	PSIS	โดยฐ�นข้อมูล	DMC	และ	EMIS	เป็นฐ�น

ขอ้มูลทีใ่ชใ้นกลุม่โรงเรยีนสงักดั	สพฐ.	สว่นฐ�นขอ้มลู	PSIS	ใชใ้นสถ�นศกึษ�เอกชนทีร่บัเงนิอุดหนนุ

จ�กรฐับ�ล	(โรงเรยีนเอกชนสงักดัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รสง่เสรมิก�รศกึษ�เอกชน	(สช.))	ฐ�นขอ้มลู 

เหล่�นี้ถูกออกแบบม�เพื่อใช้ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นในด้�นต่�ง	ๆ 	 ของโรงเรียนไปยังหน่วยง�น

ส่วนกล�ง	 ได้แก่	 ข้อมูลนักเรียนร�ยบุคคล	ข้อมูลพื้นฐ�นของโรงเรียน	และข้อมูลครูและบุคล�กร

ท�งก�รศึกษ�	เป็นต้น	(สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุบลร�ชธ�นี,	2561;	สำ�นักง�น

คณะกรรมก�รสง่เสรมิก�รศกึษ�เอกชน,	2561;	สำ�นกันโยบ�ยและแผนก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น,	2561)	

ร�ยละเอียดโดยสังเขปของฐ�นข้อมูลแต่ละชุดมีดังนี้	

  •	ฐ�นข้อมูล	DMC	(Data	Management	Center)	

	 	 	 	 ฐ�นข้อมูล	DMC	เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนร�ยบุคคล	ที่ครอบคลุมก�รทำ�ง�น 

ด้�นต่�ง	ๆ	ได้แก่	

	 	 	 -	ก�รบนัทกึข้อมลูพืน้ฐ�นของโรงเรยีน	เชน่	ทีอ่ยูข่องโรงเรียน	ชือ่ผู้บริห�ร	เบอร์โทรศพัท์

ติดต่อ	ชั้นเรียนที่เปิดสอน	และจำ�นวนห้องในแต่ละชั้น

	 	 	 -	ก�รจัดเกบ็ขอ้มูลนักเรียนร�ยบุคคล	เชน่	ชือ่-น�มสกุล		เลขบตัรประจำ�ตัวประช�ชน		นำ�้หนกั 

ส่วนสูง	 ข้อมูลเกี่ยวกับอ�ชีพและร�ยได้ของบิด�ม�รด�	 ข้อมูลคว�มด้อยโอก�สและก�รเดินท�ง 

ม�โรงเรียนของเด็ก	เป็นต้น

	 	 	 -	ก�รเพิ่มหรือย้�ยเข้�	นักเรียนที่เข้�เรียนใหม่และก�รย้�ยออกนักเรียน

	 	 •	ฐ�นข้อมูล	EMIS	(Education	Management	Information	System)

   	 ฐ�นข้อมลู	EMIS	เปน็ระบบจดัเกบ็ขอ้มลูร�ยโรงเรยีนทีค่รอบคลมุก�รทำ�ง�นด�้นต�่ง	ๆ 		ไดแ้ก่

	 	 	 -	บนัทกึขอ้มลูพืน้ฐ�นของโรงเรยีน	เชน่	ชือ่-ทีอ่ยูข่องโรงเรยีน	พกิดัทีต่ัง้บนแผนที	่ระดบั

ก�รศึกษ�ที่เปิดสอน	ขน�ดสถ�นศึกษ�

	 	 	 -	บันทึกข้อมูลนักเรียน	โดยนำ�เข้�ข้อมูลจ�กฐ�นข้อมูล	DMC

	 	 	 -	บันทึกข้อมูลครูและบุคล�กร	 โดยลงร�ยละเอียดส่วนบุคคล	 เช่น	 ชื่อ	-	น�มสกุล	 

เลขประจำ�ตัวประช�ชน	วันเดือนปีเกิด	ตำ�แหน่ง	วิทยฐ�นะ	วุฒิก�รศึกษ�สูงสุด	วันเดือนปีที่บรรจุ	

และก�รย้�ยเข้�และย้�ยออกครูและบุคล�กร	เป็นต้น

   -	บนัทกึขอ้มลูตวัชีว้ดัก�รศกึษ�เพือ่ปวงชน	(EFA)	ทีส่่วนกล�งให้คว�มสนใจ	เช่น	ก�รเปดิสอน 

ภ�ษ�ท้องถิ่น	 ก�รมีห้องสมุดหรือศูนย์ก�รอ่�น	 ก�รมีส�ธ�รณูปโภคที่เพียงพอ	 เช่น	 มีนำ้�ดื่ม 

ที่สะอ�ด	มีห้องนำ้�ห้องส้วม	มีโรงอ�ห�ร	และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบประม�ณที่โรงเรียนได้รับ

	 	 	 -	บันทกึขอ้มลูครภัุณฑ	์ขอ้มูลด�้นเทคโนโลยี	เชน่	จำ�นวนคอมพิวเตอร์	ระบบอนิเทอร์เน็ต
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	 	 	 • ฐ�นข้อมูล	PSIS	(ระบบส�รสนเทศสถ�นศึกษ�เอกชน)	

	 	 	 	 	ฐ�นข้อมูล	PSIS	เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลสำ�หรับสถ�นศึกษ�เอกชนที่รับเงินอุดหนุน

จ�กรัฐบ�ล	ฐ�นข้อมูลครอบคลุมก�รบันทึกข้อมูลในด้�นต่�ง	ๆ 	ได้แก่

	 	 -	ข้อมูลพื้นฐ�นโรงเรียน	 เช่น	 ที่ตั้งโรงเรียน	 ร�ยชื่อผู้บริห�ร	 ใบอนุญ�ต	 ค่�ธรรมเนียม	 

ก�รรับเงินอุดหนุน	ร�งวัลที่โรงเรียนได้รับ

	 	 -	ข้อมูลของบุคล�กร	เช่น	ร�ยชื่อบุคล�กร	เงินเดือน	ก�รเพิ่มบรรจุแต่งตั้งบุคล�กรและ

ถอดถอนบุคล�กร

	 	 -	ข้อมูลของห้องเรียนและร�ยชื่อนักเรียนในห้อง

	 	 -	ข้อมูลของนักเรียน	ร�ยชื่อนักเรียน	ก�รย้�ยห้อง/เลื่อนชั้น	ก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�

	 	 -	ก�รพิมพ์ร�ยง�นประจำ�เดือนและประจำ�ปี

		 ฐ�นขอ้มูลทีก่ล�่วม�แลว้ข�้งตน้	เป็นฐ�นขอ้มลูทีถ่กูออกแบบม�เพือ่ร�ยง�นขอ้มลูของโรงเรยีน

ใหกั้บหน่วยง�นส่วนกล�งของรฐัไดร้บัทร�บ	และเพือ่อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รจดัสรรและบรหิ�ร

จัดก�รด้�นงบประม�ณ	รวมถึงก�รกำ�กับดูแลและตัดสินใจจ�กส่วนกล�ง	อย่�งไรก็ต�ม	ฐ�นข้อมูล

ในรูปแบบนี้ยังมีข้อจำ�กัดที่สำ�คัญหล�ยประก�ร	เช่น	

	 	 -	 ก�รออกแบบฐ�นข้อมูลตอบสนองต่อคว�มต้องก�รในก�รใช้ข้อมูลของหน่วยง�น 

ส่วนกล�งเป็นหลัก	ซึ่งตอบโจทย์ในก�รจัดสรรงบประม�ณและกำ�กับดูแลโรงเรียนเท่�นั้น	แต่ไม่ได้

ตอบโจทย์ก�รบริห�รจัดก�รและก�รปฏิบัติง�นของโรงเรียนโดยตรง	

	 	 -	 ในกรณีของสถ�นศึกษ�ในสังกัดของ	 สพฐ.	 จะมีฐ�นข้อมูลที่จำ�เป็นต้องกรอกข้อมูล

ม�กกว่�	1	ฐ�น	(เช่น	DMC	EMIS)	ซึ่งข้อมูลที่ต้องกรอกนั้นมีบ�งส่วนซำ้�ซ้อนกัน	ทำ�ให้เกิดภ�ระ

ง�นเพิ่มขึ้นโดยไม่จำ�เป็น	

	 	 -	 ระบบก�รกรอกข้อมูลผ่�นอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรเนื่องจ�กมีผู้ใช้ง�นพร้อมกัน	 

ณ	เวล�เดียวกันเป็นจำ�นวนม�ก	

	 	 -	 ครูอ�จ�รย์ผู้สอนและพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กไม่ส�ม�รถเข้�ถึงและใช้ประโยชน์ 

จ�กฐ�นข้อมูลนี้	

	 นอกจ�กนี้	 ยังพบว่�	 โรงเรียนในสังกัดของ	 สพฐ.	 บ�งโรงได้จัดห�โปรแกรมจัดก�รข้อมูล 

สถ�นศึกษ�จ�กบริษัทเอกชน	 เพื่อใช้ง�นจริง	 ยกตัวอย่�งเช่น	 โปรแกรม	 Registar	 เป็นต้น	 

แล้วจึงส่งออกข้อมูลจ�กโปรแกรมนี้ไปยังฐ�นข้อมูล	DMC	และ	EMIS	ซึ่งเป็นก�รทำ�ง�นที่ซำ้�ซ้อน

 (2)  ฐ�นข้อมูลเพื่อก�รปฏิบัติง�น (Operational Database)

	 		 ตัวอย�่งฐ�นขอ้มลูทีจ่ดัใหอ้ยู่ในกลุม่ทีถู่กออกแบบม�เพือ่จดุประสงคห์ลักในก�รปฏิบตังิ�น 

คือ	 ฐ�นข้อมูลโปรแกรมจับจ่�ย	 for	 school	 โดยฐ�นข้อมูลนี้เป็นโปรแกรมท่ีบริษัทเอกชน 

ทำ�ขึ้น	 เพื่อตอบโจทย์ก�รบริห�รจัดก�รภ�ยในโรงเรียน	 ระบบฐ�นข้อมูลครอบคลุมข้อมูล 
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ในด�้นต�่ง	ๆ 		ไดแ้ก่	ข้อมลูพืน้ฐ�นของสถ�นศกึษ�	อ�ท	ิจำ�นวนนกัเรยีน	จำ�นวนครแูละบคุล�กร	ขอ้มลู 

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 เช่น	 ระบบเช็คช่ือเข้�โรงเรียน	 เช็คชื่อเข้�ห้องเรียน	 ระบบต�ร�งเรียน	

ระบบสั่งก�รบ้�น	 ระบบประเมินและบันทึกผลก�รเรียน	 ระบบแจ้งข่�วส�รของโรงเรียน	 ระบบ 

คว�มประพฤตินักเรียน	 ระบบก�รล�	 ระบบข้อมูลบุคคลทั้งบุคล�กรและนักเรียน	 รวมถึงส�ม�รถ 

จัดทำ�ร�ยง�นสรปุผลขอ้มลูส�รสนเทศทีส่นใจไดท้กุเวล�ทีต่อ้งก�รจดุเด่นของฐ�นขอ้มลูนีค้อื	ก�รถกู 

ออกแบบม�ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสีย	 (Stakeholders)	 ของก�รจัดก�รศึกษ�	 ได้แก่	

ครู	 พ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียน	 โรงเรียน	 และผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	 ส�ม�รถเข้�ถึงก�รใช้ง�น

และใช้ประโยชน์จ�กฐ�นข้อมูลนี้ได้	 ทั้งจ�กเครื่องคอมพิวเตอร์โดยก�รเชื่อมต่อเข้�เว็บไซต์	 และ 

ผ่�นโทรศัพท์มือถือโดยใช้โปรแกรมแอพพลิเคชั่น	 โปรแกรมจับจ่�ย	 for	 school	 ส�ม�รถช่วย 

ในเรื่องต่�ง	ๆ 	ได้	ดังนี้	

	 	 -	ครูใช้โปรแกรมนี้เพื่อก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและดูแลนักเรียนในคว�มรับผิดชอบ 

ของตนเองเช่น	 ส�ม�รถใช้สั่งก�รบ้�น	 ส�ม�รถใช้ให้คะแนนหรือหักคะแนนพฤติกรรม	 ใช้บันทึก 

ผลก�รเรยีน	โดยขอ้มลูเหล�่นีจ้ะถกูสง่ถงึพ่อแมผู่ป้กครองใหส้�ม�รถรบัรูแ้ละตรวจสอบไดต้ลอดเวล�

	 	 -	พ่อแม่ผู้ปกครองใช้โปรแกรมนี้เพื่อตรวจสอบผลก�รเรียนของบุตรหล�น	รวมถึงข้อมูล 

ทีเ่ป็นประโยชนอ์ืน่			ๆ 	เชน่	ก�รเข้�เรยีน	เวล�เรยีน	และก�รบ�้นของเด็กในแต่ละวนั	คะแนนพฤติกรรม 

ที่โรงเรียน	และผลก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี	เป็นต้น

	 	 -	โรงเรยีนใชโ้ปรแกรมน้ีในก�รแจง้ข�่วส�รหรอืประก�ศของโรงเรยีน	เชน่	กำ�หนดก�รทำ� 

กิจกรรมต่�ง	ๆ 	วันหยุด	กำ�หนดก�รวันสอบ	รวมถึงส�ม�รถใช้เป็นระบบชำ�ระสินค้�ในสหกรณ์หรือ 

โรงอ�ห�รได้	โดยมีเครื่องสแกนล�ยนิ้วมือเป็นอุปกรณ์เสริม

	 	 -	ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ใช้โปรแกรมนี้ในก�รกำ�กับดูแลบุคล�กรของตนเอง	 โดยส�ม�รถ

ตรวจสอบก�รม�ทำ�ง�น	เช่น	จำ�นวนวนัท่ีม�ทำ�ง�น	ก�รล�ง�น	ก�รม�ส�ย	และก�รข�ดง�น	เปน็ตน้	

จ�กร�ยละเอียดท่ีกล่�วม�แล้วข้�งต้น	 จะเห็นได้ว่�ฐ�นข้อมูลเพื่อก�รปฏิบัติง�นมีคุณลักษณะ 

ที่สำ�คัญซึ่งแตกต่�งจ�กฐ�นข้อมูลเพื่อก�รร�ยง�นผล	 คืออนุญ�ตให้ผู้ที่ เป็นแหล่งกำ�เนิด 

ของข้อมูลและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริง	 (Stakeholders)	 ของข้อมูลนั้นได้มีส่วนเข้�ม�ใช้ 

ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในก�รทำ�ง�นของตนเองได้อย่�งสะดวกง่�ยด�ย	ซึ่งแตกต่�งจ�กฐ�นข้อมูล 

เพื่อก�รร�ยง�นผล	 ท่ีข้อมูลก�รปฏิบัติง�นจะถูกส่งขึ้นไปยังเบื้องบนหรือหน่วยง�นบังคับบัญช�

เท่�นั้น	 ผู้ปฏิบัติง�นและมีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูลไม่ส�ม�รถใช้ประโยชน์จ�กฐ�นข้อมูลนี้ได้	 

กลไกทำ�ง�นที่แตกต่�งกันของฐ�นข้อมูลทั้งสองแบบดังกล่�วม�นี้ทำ�ให้ฐ�นข้อมูลเพ่ือก�รร�ยง�น

ผลสนับสนุนก�รบริห�รง�นแบบรวมศูนย์ที่มีก�รตัดสินใจจ�กส่วนกล�ง	 ในขณะที่ฐ�นข้อมูล 

เพื่อก�รปฏิบัติง�นสนับสนุนก�รบริห�รง�นที่เน้นก�รกระจ�ยอำ�น�จก�รตัดสินใจ	
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 5.1.2 สรุปแนวคิดก�รออกแบบฐ�นข้อมูลให้เป็นฐ�นข้อมูลเพื่อก�รปฏิบัติง�น  

(Operational Database) 

	 	 	 ร�ยง�นฉบบันีเ้สนอว�่	ก�รออกแบบฐ�นขอ้มลูเพ่ือก�รพัฒน�คณุภ�พ	(Quality)	และ

ประสิทธิภ�พ	 (Efficiency)	 ของก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รศึกษ�	 ควรจะเริ่มจ�กก�รให้สถ�นศึกษ� 

ทุกแห่งมีฐ�นข้อมูลเพื่อก�รปฏิบัติง�น	 (Operational	 Database)	 ที่เหม�ะสม	 โดยส่วนกล�ง 

มีหน้�ที่นำ�เอ�ข้อมูลจ�กฐ�นข้อมูลย่อยเหล่�น้ันม�เชื่อมต่อกัน	 โดยไม่ให้เป็นภ�ระของแต่ละ 

สถ�นศกึษ�	และทีส่ำ�คัญสถ�นศึกษ�ต้องได้ประโยชนจ์�กก�รใชร้ะบบฐ�นขอ้มลูเพือ่ก�รปฏบัิตงิ�นดว้ย

   (1) ฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�ควรเป็นฐ�นข้อมูลเพื่อก�รปฏิบัติง�น (Operational  

Database) ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

	 	 	 	 -	 ครูได้ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒน�ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของตนเอง	

	 	 	 	 -	 ผู้ปกครองได้ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒน�บุตรหล�นของตนเองและกำ�กับดูแล 

ก�รทำ�ง�นของครูและโรงเรียน

	 	 	 	 -	 ผู้บริห�รโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์เพ่ือบริห�รจัดก�รและพัฒน�ก�รดำ�เนินง�น 

ของโรงเรียน

	 	 	 	 -	 หน่วยง�นที่กำ�กับดูแลด้�นก�รศึกษ�และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ 

ในก�รกำ�กับดูแลและบริห�รง�นในเชิงนโยบ�ย	

	 	 	 	 -	 ลดปัญห�คว�มซำ้�ซ้อนของข้อมูลนักเรียนระหว่�งโรงเรียน

	 	 	 	 -	 ลดภ�ระง�นของโรงเรียนในก�รร�ยง�นข้อมูลให้หล�ย	ๆ	หน่วยง�นทร�บ

  (2) ฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�ที่เป็นฐ�นข้อมูลเพื่อก�รปฏิบัติง�น ควรมีคุณสมบัติดังนี้	

		 	 	 	 ครู	 ผู้ปกครอง	นักเรียน	 โรงเรียน	และผู้บริห�รก�รศึกษ�ส�ม�รถเข้�ใช้ง�นฐ�น

ขอ้มลูเดยีวกนัรว่มกนัได	้โดยกำ�หนดและบรหิ�รจัดก�รสิทธิก์�รเข�้ถงึขอ้มลูของผู้ใชง้�นฐ�นขอ้มลู 

แต่ละฝ่�ยต�มคว�มเหม�ะสม	 ส�ม�รถแก้ไขข้อมูลในฐ�นข้อมูลได้ตลอดเวล�	 และจัดเก็บบันทึก

ข้อมูลโดยอัตโนมัติบนระบบ	Server	หรือ	Cloud	Storage	ผ่�นก�รเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 5.1.3 ข้อเสนอแนวท�งก�รออกแบบฐ�นข้อมูลให้มีลักษณะเป็นฐ�นข้อมูลเพื่อก�รปฏิบัติง�น 

		 	 	 โปรแกรมจดัก�รฐ�นขอ้มูลตอ้งบนัทกึขอ้มลูบนระบบ	Server	หรือ	Cloud	Storage	ทีเ่ปน็ 

ม�ตรฐ�น	โดยหน่วยง�นส่วนกล�งของรัฐต้องส�ม�รถเข้�ถึงและใช้ง�นข้อมูลเหล่�นี้ได้ตลอดเวล�	

		 	 	 โปรแกรมฐ�นข้อมูลที่ใช้ในโรงเรียนท่ัวประเทศไม่จำ�เป็นต้องออกแบบและพัฒน� 

โดยผูผ้ลติร�ยเดยีว	โดยส�ม�รถเปดิโอก�สให้มผีูผ้ลติหล�ยร�ยแขง่ขนักนัเพ่ือจูงใจให้พัฒน�คณุภ�พ	

โดยรัฐมีสิทธ์ิกำ�หนดร�ยก�รข้อมูลและรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐต้องก�ร	 เพื่อเป็น 

ม�ตรฐ�นขั้นตำ่�ที่ผู้ผลิตต้องจัดให้มีไว้เพื่อบริก�ร	 เช่น	 กำ�หนดชนิดไฟล์เป็น	 *.csv,	 *.xls	 เป็นต้น	 

โดยกำ�หนดให้มีช่องท�งที่รัฐส�ม�รถด�วน์โหลดข้อมูลเหล่�นี้ไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวล�	
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รูปที่ 5.1	:	กรอบแนวคิดก�รสร้�งฐ�นข้อมูลเพื่อก�รปฏิบัติง�นในระดับโรงเรียน

	 ส�ระสำ�คัญของกรอบแนวคิดน้ี	 คือ	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รศึกษ�ทุกภ�คส่วน 

ทั้งครู	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง	 และผู้บริห�รก�รศึกษ�	 ต้องส�ม�รถที่จะใช้ประโยชน์จ�กฐ�นข้อมูล 

ทั้งในแง่ก�รนำ�เข้�	(Input)	ข้อมูลเข้�สู่ระบบ	และนำ�ออก	(Output)	ข้อมูลที่ตนสนใจ	เพื่อนำ�ม�ใช้

ประโยชน์	เช่นเดียวกับที่หน่วยง�นส่วนกล�งส�ม�รถทำ�ได้ในฐ�นข้อมูลเพื่อก�รร�ยง�นผล

5.2  แนวทางการจัดการฐานข้อมูลใหมี้ลกัษณะเป็นฐานข้อมูลด้านการศกึษาท่ีมีขนาดใหญ ่ 
 (Big Educational Database) 
	 เนื้อห�ในส่วนน้ีจะกล่�วถึงตัวอย่�งก�รเชื่อมโยงฐ�นข้อมูลเพื่อใช้ในง�นวิจัย	 เพื่อสร้�งฐ�น

ขอ้มลูด�้นก�รศกึษ�ทีม่ขีน�ดใหญ	่(Big	Education	Database)	ซึง่มกี�รดำ�เนนิก�รในต�่งประเทศ	

โดยจะยกตัวอย�่งก�รดำ�เนนิง�นทีน่�่สนใจและมช่ืีอเสียงในประเทศสหรัฐอเมริก�	ซ่ึงดำ�เนนิง�นโดย

ศ�สตร�จ�รย์	Raj	Chetty	และคณะ	คือโครงก�รเชื่อมโยงฐ�นข้อมูลก�รศึกษ�ใน	Project	STAR	

เข้�กับฐ�นข้อมูลภ�ษี	 ฐ�นข้อมูลประกันสังคม	 และฐ�นข้อมูลมห�วิทย�ลัย	 ร�ยละเอียดในส่วน

ถัดไปนี้จะอธิบ�ยถึงก�รดำ�เนินง�นและกระบวนก�รในก�รเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้ผู้อ่�นได้เห็นเป็น

ตัวอย่�งและเกิดแนวคิดที่จะส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับบริบทของประเทศไทยได้อย่�งเหม�ะสม	

ผู้บริหาร 
สถานศึกษา

ข้อมูล

ครู

ข้อมูล ผู้ปกครอง

ข้อมูล

นักเรียน

ฐานข้อมูล 
การดำาเนินงาน
ทางการศึกษา 

ของโรงเรียนบน  
Cloud Storage

หน่วยงาน 
ส่วนกลางของรัฐ  
สามารถเข้าถึง 

ข้อมูลและ 
การกำากับดูแลข้อมูล
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  5.2.1 ตัวอย่�งวิธีก�รเชื่อมโยงฐ�นข้อมูลก�รศึกษ�ใน Project STAR เข้�กับฐ�น

ข้อมูลภ�ษีในประเทศสหรัฐอเมริก� (Chetty et al., 2011)

	 	 	 	 ขอนำ�เสนอร�ยละเอียดของตัวอย่�งนี้	 เพ่ือให้หน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้องส�ม�รถ

นำ�ไปใช้เป็นแนวท�งในก�รสร้�งฐ�นข้อมูลที่มีคว�มเช่ือมโยง	 ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทย

ส�ม�รถมีฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�ที่เป็นระบบและเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ในเร็ววัน	 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อก�รวิจัยและก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รศึกษ�ในอน�คต 

	 	 	 	 สำ�หรับกระบวนก�รในก�รเชื่อมโยงข้อมูล	 ในลำ�ดับแรกเริ่มจ�กก�รได้มีโอก�ส 

ร่วมดำ�เนินก�รวิจัยกับกองสถิติร�ยได้	 (Statistic	 of	 Income	 :	 SOI)	 สังกัดสำ�นักง�นสรรพ�กร	

ประเทศสหรัฐอเมริก�	 ซึ่งเอ้ืออำ�นวยให้มีสิทธ์ิที่จะเข้�ถึงและใช้ง�นฐ�นข้อมูลภ�ษีร�ยบุคคล	 

อันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่โดยท่ัวไปแล้วจะไม่เปิดเผยต่อส�ธ�รณชน	 สำ�หรับร�ยละเอียดของ

กระบวนก�รเชื่อมโยงข้อมูลมีดังต่อไปนี้	

    ขั้นตอนที่ 1	 :	 เชื่อมโยงข้อมูลร�ยบุคคลในฐ�นข้อมูล	 Project	 STAR	 เข้�กับ 

ข้อมูลร�ยบุคคลในฐ�นข้อมูลภ�ษี	โดยใช้	SSN4	(Social	Security	Number	:	SSN)	เป็นตัวเชื่อม	 

โดย	 SSN	 เป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ทั้งในฐ�นข้อมูล	 Project	 STAR	 ซึ่งบันทึกข้อมูลนักเรียน 

ในวัยเด็ก	 และท้ังในฐ�นข้อมูลภ�ษี	 ซึ่งบันทึกข้อมูลของนักเรียนเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวัยทำ�ง�น	

ทั้งนี้	ผลจ�กก�รเชื่อมโยงข้อมูลในขั้นตอนนี้จะได้กลุ่มตัวอย่�งกลุ่มที่	1	ซึ่งส�ม�รถเชื่อมโยงกันได้ 

โดยใช้	 SSN	 (มีเลข	 SSN	 ตรงกันระหว่�งข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในฐ�นข้อมูล	 Project	 STAR	 และ

ฐ�นข้อมูลภ�ษี)	และกลุ่มที่	2	คือ	กลุ่มตัวอย่�งที่ไม่ส�ม�รถเชื่อมโยงได้	โดยใช้	SSN	(มีเลข	SSN	 

ไม่ตรงกันระหว่�งข้อมูลท่ีถูกบันทึกไว้ในฐ�นข้อมูล	 Project	 STAR	 และฐ�นข้อมูลภ�ษี)	 สำ�หรับ

ตวัอย�่งทีส่�ม�รถเชือ่มโยงไดใ้นกลุม่ที	่1	จะมทีัง้ตัวอย�่งทีม่	ีSSN	ไมซ่ำ�้กนั	(Unique)	และตัวอย�่ง

บ�งส่วนที่มี	SSN	ซำ้�กัน	(Non-unique)	ปะปนกันอยู่	ซึ่งจะต้องนำ�ม�คัดกรองต่อไปในขั้นตอนที่	2

    ขั้นตอนที่ 2	 :	 นำ�กลุ่มตัวอย่�งท่ีส�ม�รถเชื่อมโยงได้	 โดยใช้	 SSN	 ม�คัดกรอง 

อีกครั้ง	 โดยใช้	 3	 เงื่อนไข	 คือ	 มีอักษร	 4	 ตัวแรกของน�มสกุล	 วันเดือนปีเกิด	 และเพศ	 ตรงกัน 

ระหว่�งข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในฐ�นข้อมูล	Project	STAR	และฐ�นข้อมูลภ�ษี	ก�รทำ�เช่นนี้เพื่อให้

แน่ใจว่�ตัวอย่�งที่เชื่อมโยงกันได้นั้นเป็นคนๆ	เดียวกันอย่�งแท้จริง	

 
4	หม�ยเลข	 SSN	 (Social	 Security	 Number)	 เป็นรหัสตัวเลข	 9	 หลักท่ีออกให้โดยรัฐสำ�หรับบุคคลท่ีเป็นพลเมืองสหรัฐ	 
	 ผู้มีถิ่นพำ�นักถ�วร	 หรือบุคคลผู้มีง�นทำ�ในประเทศสหรัฐอเมริก�	 ในท�งปฏิบัติหม�ยเลขนี้ถูกใช้ทำ�หน้�ที่คล้�ยกับหม�ยเลข 
	 ประจำ�ตวัประช�ชน	โดยใชง้�นในระบบต�่ง	ๆ 	ของทัง้รฐัและเอกชน	เชน่	ระบบรัฐสวสัดกิ�ร	ระบบประกนัสงัคม	ระบบก�รเสยีภ�ษ	ี 
	 ระบบบุคล�กรของกองทพั	รวมถงึใชเ้ปดิบญัชธีน�ค�ร	เปน็ต้น	สำ�หรบับุคคลผูเ้กดิในประเทศสหรฐัอเมริก�จะไดร้บัเลขประจำ�ตวันี ้
	 ตั้งแตแ่รกเกิด	
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	 	 	 	 1)	 กลุ่มตัวอย่�งท่ีมีคุณสมบัติตรงต�มเงื่อนไขและมี	 SSN	 ไม่ซำ้�กัน	 (Unique)	 

จะถูกเก็บเข้�ฐ�นข้อมูล	โดยกำ�หนดรหัสอ้�งอิงกลุ่มตัวอย่�งนี้ว่�กลุ่มตัวอย่�งชุด	A	

	 	 	 	 2)	 กลุ่มตัวอย่�งที่มีคุณสมบัติตรงต�มเง่ือนไขแต่มี	 SSN	 ซำ้�กัน	 (Non-unique)	 

ให้นำ�ม�คัดกรองอีกคร้ังหนึ่งโดยใช้เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อดังต่อไปนี้	 (1)	 มีตัวอักษร	 

4	 ตัวแรกของน�มสกุลเหมือนกัน	 (2)	 ส�ม�รถเชื่อมโยงวันเดือนปีเกิดได้	 เมื่อใช้วันเดือนปีเกิด 

แบบยืดหยุ่น5 (Fuzzy	 Date	 of	 Birth)	 กลุ่มตัวอย่�งที่มีคุณสมบัติตรงต�มเง่ือนไขในข้อนี้และ 

มีเลข	SSN	ไม่ซำ้�กันจะถูกเก็บเข้�ฐ�นข้อมูล	โดยกำ�หนดรหัสอ้�งอิงกลุ่มตัวอย่�งนี้ว่�กลุ่มตัวอย่�ง

ชุด	B

    ขัน้ตอนที ่3	:	นำ�ตวัอย�่งสว่นทีไ่มส่�ม�รถเชือ่มโยงได้	โดยใช	้SSN	ในขัน้ตอนที	่1	 

ม�ทำ�ก�รคัดกรองอีกครั้งหนึ่ง	โดยใช้	3	เงื่อนไขคือ	ต้องมีตัวอักษร	4	ตัวแรกของน�มสกุลตรงกัน	 

มีวันเดือนปีเกิดตรงกัน	และมีเพศตรงกันระหว่�งฐ�นข้อมูล	Project	Star	และฐ�นข้อมูลภ�ษี

    ขั้นตอนที่ 4	 :	ตัวอย่�งที่มีคุณสมบัติตรงต�มเงื่อนไขในขั้นตอนที่	3	และมี	SSN	

ไม่ซำ้�กันจะถูกเก็บเข้�ฐ�นข้อมูล	 โดยกำ�หนดรหัสอ้�งอิงกลุ่มตัวอย่�งนี้ว่�	 กลุ่มตัวอย่�งชุด	 C	 

แต่จะเหลือตัวอย่�งบ�งส่วนที่มี	SSN	ซำ้�กัน	ซึ่งจะต้องนำ�ไปคัดกรองต่อไปในขั้นตอนที่	5	

    ขั้นตอนที่ 5	 :	 นำ�กลุ่มตัวอย่�งส่วนที่เหลือ	 ซึ่งมี	 SSN	ซำ้�กันม�ทำ�ก�รคัดกรอง 

อีกคร้ังหนึ่ง	 โดยใช้เงื่อนไขคือกำ�จัดตัวอย่�งท่ีมีชื่อ	 (ไม่รวมน�มสกุล)	 จ�กฐ�นข้อมูลภ�ษีไม่ตรง 

กับชื่อในฐ�นข้อมูล	Project	STAR	ออก	เก็บตัวอย่�งที่มี	SSN	ไม่ซำ้�กันไว้ในฐ�นข้อมูล	โดยกำ�หนด

รหัสอ้�งอิงกลุ่มตัวอย่�งกลุ่มนี้ว่�กลุ่ม	 D	 แต่จะมีตัวอย่�งบ�งส่วนที่ยังคงมี	 SSN	 ซำ้�กันเหลืออยู่	 

ซึ่งจะต้องนำ�ม�คัดกรองต่อในขั้นตอนที่	6	

    ขั้นตอนที่ 6	 :	 นำ�กลุ่มตัวอย่�งส่วนที่เหลือจ�กขั้นตอนที่	 5	 ซึ่งมี	 SSN	 ซำ้�กัน 

ม�คัดกรอง	 โดยกำ�จัดตัวอย่�งที่มี	 SSN	 ซึ่งบ่งชี้ถิ่นที่อยู่อ�ศัยอันอยู่นอกพื้นที่ให้บริก�รของ 

โรงเรียนที่เข้�ร่วม	 Project	 STAR	 ออก	 จ�กนั้นเก็บกลุ่มตัวอย่�งที่มี	 SSN	 ไม่ซำ้�กันไว้ในฐ�น 

ข้อมูล	 โดยกำ�หนดรหัสอ้�งอิงเป็นกลุ่ม	 E	 แต่จะมีตัวอย่�งบ�งส่วนท่ียังคงมี	 SSN	 ซำ้�กันเหลืออยู่	 

ซึ่งจะต้องนำ�ม�คัดกรองต่อในขั้นตอนที่	7

    ขั้นตอนที่ 7	 :	นำ�กลุ่มตัวอย่�งส่วนที่เหลือจ�กขั้นตอนที่	6	ซึ่งมี	SSN	ซำ้�กันม�

คัดกรองโดยใช้	3	เงื่อนไขดังต่อไปนี้	(1)	ชื่อ	(ไม่รวมน�มสกุล)	ตรงกันระหว่�งฐ�นข้อมูล	Project	

STAR	และฐ�นข้อมูลภ�ษี	(2)	มีหม�ยเลข	SSN	ที่บ่งชี้ถิ่นพำ�นักในเขตพื้นที่ของโรงเรียนที่เข้�ร่วม

 

5 วันเดือนปีเกิดแบบยืดหยุ่นกำ�หนดให้ค่�สัมบูรณ์ของผลต่�งระหว่�งวันเดือนปีเกิดในฐ�นข้อมูลภ�ษีและฐ�นข้อมูล	Project	Star 
		มีค่�ดังต่อไปนี้	 (1)	ผลต่�งของวันที่มีค่�อยู่ในเซต	 {0,	1,	2,	3,	4,	5,	9,	10,	18,	27}	 (2)	ผลต่�งของเดือนมีค่�อยู่ในเซต	 {1,2}	 
	 (3)	ผลต่�งของปีมีค่�อยู่ในเซต	{1}	
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โครงก�ร	Project	STAR	(3)	รหสัไปรษณยี	์3	หลกัแรกของโรงเรยีนตรงกบัรหสัไปรษณยี	์3	หลกัแรก 

ในแบบฟอร์ม	 1040	 จ�กนั้นเก็บกลุ่มตัวอย่�งที่มี	 SSN	 ไม่ซำ้�กันไว้ในฐ�นข้อมูล	 โดยกำ�หนด 

รหัสอ้�งอิงเป็นกลุ่ม	 F	 ตัวอย่�งส่วนท่ีเหลือจ�กนี้เป็นตัวอย่�งส่วนที่ไม่ส�ม�รถเชื่อมโยงได้ 

ให้ทิ้งไปไม่ต้องบันทึกเข้�ฐ�นข้อมูล

    ขั้นตอนที่ 8 :	นำ�ตัวอย่�งจ�กฐ�นข้อมูล	Project	STAR	ส่วนที่มีคุณสมบัติไม่ตรง 

ต�มเงื่อนไขในขั้นตอนที่	3	ม�ทำ�ก�รคัดกรองอีกครั้งหนึ่ง	โดยใช้	4	เงื่อนไขคือ	(1)	ตัวอักษร	4	ตัว

แรกของน�มสกุลตรงกันระหว่�งฐ�นข้อมูล	Project	STAR	และฐ�นข้อมูลภ�ษี	(2)	วันเดือนปีเกิด

แบบยืดหยุ่นตรงกันระหว่�งฐ�นข้อมูล	Project	STAR	และฐ�นข้อมูลภ�ษี	(3)	ชื่อต้น	ชื่อกล�ง	และ

น�มสกุล	ตรงกันระหว่�งฐ�นข้อมูล	Project	STAR	และฐ�นข้อมูลภ�ษี	(4)	มี	SSN	จ�กฐ�นข้อมูล

ภ�ษีที่บ่งชี้ถิ่นพำ�นักในเขตพื้นท่ีของโรงเรียนท่ีเข้�ร่วม	 Project	 STAR	 จ�กนั้นเก็บกลุ่มตัวอย่�ง 

ที่มี	 SSN	 ไม่ซำ้�กันไว้ในฐ�นข้อมูล	 โดยกำ�หนดรหัสอ้�งอิงเป็นกลุ่ม	 G	 ตัวอย่�งส่วนที่เหลือจ�กนี้ 

เป็นตัวอย่�งส่วนที่ไม่ส�ม�รถเชื่อมโยงได้ให้ทิ้งไปไม่ต้องบันทึกเข้�ฐ�นข้อมูล	

	 	 	 	 สำ�หรับก�รเชื่อมโยงกลุ่มตัวอย่�งในโครงก�รวิจัยนี้ส�ม�รถเชื่อมโยงได้สูงสุด 

ถึงร้อยละ	 95	 ของกลุ่มตัวอย่�งใน	 Project	 Star	 ทั้งหมด	 โดยต�ร�งที่	 5.1	 แสดงร้อยละของ 

กลุ่มตัวอย่�งที่เชื่อมโยงได้ระหว่�งฐ�นข้อมูล	 Project	 STAR	 และฐ�นข้อมูลภ�ษีดังกล่�วม�แล้ว

ข้�งต้น	

 5.2.2 ตัวอย่�งง�นวิจัยที่ใช้ประโยชน์จ�กก�รเช่ือมโยงฐ�นข้อมูลก�รศึกษ�เข้�กับฐ�น

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจุดประสงค์ท�งก�รวิจัย 

		 	 	 (1)	ง�นวจิยัทีป่ระเมนิอทิธพิลของปจัจยัทีเ่กีย่วข้องกบัก�รศกึษ�ระดบัปฐมวยัตอ่ผลลพัธ ์

ในวยัผูใ้หญข่องเดก็	ง�นวจิยัชิน้แรกทีจ่ะขอยกม�เปน็ตัวอย�่งของก�รใชป้ระโยชนจ์�กก�รเชือ่มโยง 

ฐ�นข้อมูล	 คือก�รประเมินอิทธิพลของคุณภ�พก�รศึกษ�ปฐมวัยที่มีต่อผลลัพธ์ในวัยผู้ใหญ่ของ 

เด็กจ�กกรณีศึกษ�	Project	STAR6	ซึ่งดำ�เนินก�รศึกษ�โดยศ�สตร�จ�รย์	Raj	Chetty	และคณะ	

(Chetty	et	al.,	2011)	ในง�นวิจัยชิ้นนี้	ได้เชื่อมโยงฐ�นข้อมูลก�รศึกษ�ในระดับปฐมวัยที่จัดเก็บ

 

6	Project	STAR	(Student/Teacher	Achievement	Ratio	:	STAR)	เป็นโครงก�รวิจัยเพื่อพัฒน�เด็กก่อนวัยเรียนที่มีชื่อเสียงและ 
	 ได้รับก�รศึกษ�อย่�งกว้�งขว�งโครงก�รหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริก�	 โครงก�รวิจัยได้ทำ�ก�รสุ่มเด็กก่อนวัยเรียนในชั้นเรียน 
	 เตรียมอนุบ�ล	 (K3)	 และครูผู้สอนเข้�สู่ช้ันเรียนที่มีขน�ดของชั้นเรียนแตกต่�งกัน	 เด็กบ�งคนจะได้เข้�เรียนในชั้นเรียนขน�ดเล็ก 
	 ซ่ึงมีจำ�นวนนักเรียนโดยเฉลี่ย	 15	 คน	 ในขณะที่เด็กบ�งคนจะได้เข้�เรียนในชั้นเรียนที่มีขน�ดใหญ่ซึ่งมีจำ�นวนนักเรียนโดยเฉลี่ย	 
	 22	 คน	 ก�รมีจำ�นวนนักเรียนในห้องเรียนแตกต่�งกันนี้ทำ�ให้ห้องเรียนแต่ละห้องมีสัดส่วนนักเรียนต่อครูท่ีแตกต่�งกัน	 ซึ่งเป็นไป 
	 ต�มจุดประสงค์ของโครงก�รนี้ที่ต้องก�รศึกษ�ผลของสัดส่วนนักเรียนต่อครูที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของเด็ก	 โครงก�รน้ี 
	 ดำ�เนินง�นในรัฐเทนเนสซี	 ระหว่�งปี	 ค.ศ.	 1985	-	1985	 โดยมีโรงเรียนเข้�ร่วมท้ังหมด	 79	 โรงเรียนและมีเด็กกลุ่มตัวอย่�ง 
	 จำ�นวน	11,571	คน		(Chetty	et	al.,	2011)	คณุภ�พของชัน้เรยีนทีเ่ดก็คนใดคนหนึง่เรียนอยูค่ำ�นวณจ�กคะแนนทดสอบพัฒน�ก�ร 
	 ของเพื่อนร่วมชั้นของเด็กคนนั้น	ๆ	วิธีก�รคำ�นวณโดยละเอียดโปรดดูใน	Chetty	et	al.	(2011)
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ใน	Project	STAR	ของเด็กแต่ละคนเข้�กับฐ�นข้อมูลก�รศึกษ�ในระดับอุดมศึกษ�และฐ�นข้อมูล

สรรพ�กรซ่ึงเป็นผลลัพธ์ในวัยผู้ใหญ่	 ในท�งปฏิบัติง�นวิจัยชิ้นนี้ได้เชื่อมโยงข้อมูลในวัยเด็กของ

นักเรียนกับข้อมูลในวัยผู้ใหญ่ของนักเรียนแต่ละคน	 ซึ่งเดิมต่�งอยู่ในฐ�นข้อมูลที่กระจัดกระจ�ย

กันคนละแหล่งให้ม�อยู่ในฐ�นข้อมูลเดียวกัน	เพื่อคว�มสะดวกและทำ�ให้วิเคร�ะห์ข้อมูลร่วมกันได้	

ขอ้มลูดงักล�่วม�นี	้ไดแ้ก่	คะแนนพฒัน�ก�รของเดก็แตล่ะคน	ร�ยไดข้องพอ่แมผู่ป้กครอง	ขน�ดของ 

ชัน้เรียน	ประสบก�รณ์ก�รสอนของคร	ูและคณุภ�พของชัน้เรยีนปฐมวยัทีเ่ดก็เคยเรยีน	รวมถงึขอ้มลู 

ในวัยผู้ใหญ่	 (Adulthood	 Outcomes)	 เช่น	 ร�ยได้	 ก�รเข้�ศึกษ�ต่อในระดับมห�วิทย�ลัย	 

ก�รครอบครองบ้�น	ก�รมีเงินออมเพื่อก�รเกษียณ	ก�รแต่งง�นมีครอบครัว	เป็นต้น	ก�รเชื่อมโยง 

ฐ�นข้อมูลเช่นนี้เอื้ออำ�นวยให้ส�ม�รถวิเคร�ะห์อิทธิพลของตัวแปรต้นคือปัจจัยนำ�เข้�ท�ง 

ด้�นก�รศึกษ�ในช่วงปฐมวัย	 (Early	Childhood	Educational	 Inputs)	ที่มีต่อตัวแปรต�ม	คือ 

คว�มสำ�เร็จในชีวิตของเด็กเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่	(Adulthood	Outcomes)	ได้อย่�งถูกต้อง

ต�ร�งท่ี 5.1 : ร้อยละของกลุ่มตัวอย่�งที่เชื่อมโยงได้ระหว่�งฐ�นข้อมูล	 Project	 STAR	 และ 

	 	 	 	 ฐ�นข้อมูลภ�ษี

กลุ่ม คว�มถี่ ร้อยละ ร้อยละสะสม

A 7036 60.8 60.8

B 271 2.3 63.1

A 699 6.0 69.2

B 1391 12.0 81.2

A 992 8.6 89.8

B 299 2.6 92.4

B 304 2.6 95.0

	 	 	 	 ผลก�รศึกษ�พบว่�ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�ของเด็กในช่วงปฐมวัยมี 

อิทธิพลต่อคว�มสำ�เร็จในวัยผู้ใหญ่ของเด็กอย่�งมีนัยสำ�คัญ	 โดยพบว่�ระดับพัฒน�ก�รของเด็ก 

ในช่วงชั้นอนุบ�ลมีคว�มสัมพันธ์อย่�งมีนัยสำ�คัญกับร�ยได้ของเด็กเมื่ออ�ยุ	 27	 ปี	 รวมถึง 

มีคว�มสัมพันธ์กับก�รเข้�เรียนมห�วิทย�ลัย	 ก�รครอบครองบ้�นเป็นของตนเอง	 และ 

ก�รมีเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณอ�ยุก�รทำ�ง�น	 อย่�งไรก็ต�ม	 พบว่�ขน�ดของชั้นเรียนที่เด็ก 

ได้เรียนในสมัยอนุบ�ล	 ไม่มีคว�มสัมพันธ์อย่�งมีนัยสำ�คัญกับร�ยได้ของเด็กในวัย	 27	 ปี	 อนึ่งเด็ก 

ที่เรียนกับครูท่ีมีประสบก�รณ์ก�รสอนสูงกว่�มีร�ยได้สูงกว่�เด็กคนอื่นอย่�งมีนัยสำ�คัญ	 อีกทั้ง 
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พบว�่เดก็ทีเ่รยีนในหอ้งเรยีนท่ีมคีณุภ�พ7	สงูกว�่เดก็คนอืน่	ๆ 	ในระดับช้ันเตรยีมอนบุ�ล	จะมรี�ยได้	

ณ	อ�ย	ุ27	ป	ีสงูกว�่	มอีตัร�ก�รศกึษ�ตอ่ในระดบัมห�วิทย�ลัย	มอีตัร�ก�รแต่งง�นสร้�งครอบครัว	

มีจำ�นวนเงินออมเพื่อก�รเกษียณอ�ยุก�รทำ�ง�น	และมีก�รครอบครองบ้�นเป็นของตนเอง	สูงกว่�

เด็กทีเ่รยีนในห้องเรยีนทีม่คีณุภ�พตำ�่กว�่	หรือกล�่วไดว้�่คณุภ�พของก�รศกึษ�ปฐมวยัมีสว่นทำ�ให้

เด็กประสบคว�มสำ�เร็จในชีวิตสูงขึ้น	

	 	 	 (2)		ง�นวิจัยประเมินอิทธิพลของคุณภ�พครูที่มีต่อผลลัพธ์ในวัยผู้ใหญ่ของเด็ก

	 		 	 	 ง�นวจิยัชิน้ถดัม�ทีใ่ชป้ระโยชนจ์�กก�รเชือ่มโยงฐ�นขอ้มลูคอืก�รประเมนิอทิธพิล

ของคุณภ�พครูท่ีมีต่อผลลัพธ์ในวัยผู้ใหญ่ของเด็กจ�กกรณีศึกษ�	 คุณภ�พครูโดยใช้มูลค่�เพ่ิม 

ของครู	 (Teacher	Value-added)	 โดย	 (N.	Chetty,	 J.	 Friedman,	&	 J.	 E.	 Rockoff,	 2014;	 

R.	Chetty,	J.	N.	Friedman,	&	J.	E.	Rockoff,	2014)	ง�นวิจัยดังกล่�วใช้ฐ�นข้อมูลที่สร้�งจ�ก 

ก�รเชือ่มโยงข้อมลู	Project	STAR	เข้�กบัฐ�นข้อมลูภ�ษแีละฐ�นขอ้มลูอดุมศึกษ�ดังทีก่ล�่วม�แลว้

ก่อนหน้�นี้	แต่มีข้อแตกต่�งคือได้จำ�เพ�ะเจ�ะจงลงไปที่ประเด็นเรื่องคุณภ�พครู	ที่วัดโดยใช้มูลค่�

เพิ่มของครู	(Teacher	Value-added)	

	 	 	 	 คว�มน่�สนใจของง�นวิจัยชุดนี้อยู่ที่ก�รส�ม�รถที่จะตอบคำ�ถ�มว่�ส�ม�รถใช้ 

ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รศึกษ�ที่สูงขึ้นของนักเรียนเม่ือเรียนกับคุณครูคนใดคนหนึ่งเป็นตัวชี้วัดคุณภ�พ

ก�รสอนของครูคนนั้นได้หรือไม่	 คำ�ตอบของคำ�ถ�มนี้มีคว�มสำ�คัญเพร�ะจะนำ�ไปสู่ก�รตัดสินใจ 

ท�งด�้นนโยบ�ยก�รศกึษ�เกีย่วกบัก�รกำ�หนดค�่จ�้งและเงนิเดือนครทูีอ่งิกบัคณุภ�พก�รสอนของ

ครูม�กขึ้น

	 	 	 	 ก่อนจะเข้�สู่ร�ยละเอียดของง�นวิจัย	 จะขออธิบ�ยถึงปัญห�ท่ีง�นวิจัยนี้พย�ย�ม

จะแก้	เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำ�หรับผู้อ่�นในก�รทำ�คว�มเข้�ใจจุดประสงค์ของง�นวิจัยได้ดียิ่งขึ้น	 

ปัญห�อันเป็นที่ม�ของง�นวิจัยน้ีเช่ือมโยงอยู่กับคำ�ถ�มที่สำ�คัญคำ�ถ�มหนึ่งที่วงก�รก�รศึกษ� 

ได้พย�ย�มห�คำ�ตอบม�โดยตลอด	นั่นคือ	 จะรู้ได้อย่�งไรว่�ครูคนไหนสอนดี	 วิธีหนึ่งที่เป็นไปได้ 

คือ	ก�รพิจ�รณ�จ�กก�รเปล่ียนแปลงของผลก�รเรียนของเด็ก	 โดยถ้�ครูส�ม�รถสอนให้เด็ก 

ได้คะแนนดีขึ้น	 ก็แสดงว่�ครูคนนั้นสอนดี	 อย่�งไรก็ต�ม	 วิธีก�รนี้มีข้อโต้แย้งบ�งประก�ร	 เช่น	

ครูอ�จจะสอนข้อสอบเพื่อให้เด็กสอบได้คะแนนดี	 แต่เด็กไม่ได้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในวิช�เรียน 

อย่�งแท้จริง	หรือว่�ครูอ�จจะออกข้อสอบให้ง่�ยลงเพื่อให้เด็กได้คะแนนเยอะขึ้นก็เป็นได้	

	 	 	 	 ท�งออกหนึ่งของก�รแก้ปัญห�ก�รวัดคุณภ�พก�รสอนของครูคือก�รต�มไปดู	

“ผลลัพธ์ท่ีแท้จริง” ของก�รสอนที่เป็นคว�มสำ�เร็จในชีวิตของเด็กในวัยผู้ใหญ่	 ซ่ึงถ้�พบว่�เด็ก 

 
7	คุณภ�พของชั้นเรียนที่เด็กคนใดคนหนึ่งเรียนอยู่คำ�นวณจ�กคะแนนทดสอบพัฒน�ก�รของเพื่อนร่วมชั้นของเด็กคนนั้น	ๆ	วิธีก�ร 
	 คำ�นวณโดยละเอียดโปรดดูใน	Chetty	et	al.	(2011)
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ที่ได้คะแนนสอบดี	 ประสบคว�มสำ�เร็จในชีวิตจริง																		ๆ 	 ก็จะเป็นเหตุผลให้เชื่อได้ว่�ครูที่สอนเด็กให้ได้

คะแนนดี	 ได้ทำ�ก�รสอนให้เด็กคนนั้นมีทักษะและคว�มรู้เพิ่มขึ้นอย่�งแท้จริง	 ไม่ใช่เพียงแต่สอน

ขอ้สอบหรอืออกขอ้สอบใหง้�่ยลงดงักล�่วม�แลว้ข�้งตน้	ดงันัน้ในท�งปฏบิตัจิะส�ม�รถใชม้ลูค�่เพิม่ 

ของครู	(Teacher	Value-added)	แทนคุณภ�พก�รสอนของครูได้	

	 	 	 	 ทั้งนี้แต่เดิมก�รตอบคำ�ถ�มนี้ไม่ส�ม�รถกระทำ�ได้เพร�ะข้อมูลสองส่วนสำ�คัญคือ	

(1)	ข้อมูลผลก�รเรียนของเด็ก	(ซึ่งใช้ในก�รคำ�นวณมูลค่�เพิ่มของครู)	และ	(2)	ข้อมูลคว�มสำ�เร็จ

ในวัยผู้ใหญ่ของเด็กนั้นถูกเก็บไว้ในฐ�นข้อมูลคนละแหล่งแยกออกจ�กกัน	 โดยข้อมูลที่ใช้คำ�นวณ

มูลค่�เพิ่มของครู	 (Teacher	 Value-added)	 อยู่ในฐ�นข้อมูลก�รศึกษ�	 ส่วนข้อมูลผลลัพธ์ในวัย

ผู้ใหญ่อยู่ในฐ�นข้อมูลต่�งกันหล�ยแหล่ง	เช่น	ฐ�นข้อมูลภ�ษีและฐ�นข้อมูลประกันสังคม	เป็นต้น	

ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถวิเคร�ะห์ข้อมูลเหล่�นี้ร่วมกันได้	 ง�นวิจัยของ	 Professor	 Chetty	 และคณะ	 

เป็นง�นวิจัยลำ�ดับแรกในสหรัฐอเมริก�ที่ตอบคำ�ถ�มนี้ได้อย่�งตรงไปตรงม�ม�กที่สุด	 (N.	Chetty	

et	 al.,	 2014;	 R.	 Chetty	 et	 al.,	 2014)	 ผลก�รศึกษ�พบว่�	 มูลค่�เพิ่มของครู	 (Teacher	 

Value-added)	 เป็นข้อมูลที่ส�ม�รถใช้เป็นตัวแทนของคุณภ�พก�รสอนของครูได้จริง	ๆ	 โดยเด็ก 

ที่ได้เรียนกับครูที่มีมูลค่�เพิ่มของครู	 (Teacher	 Value-added)	 สูงมีแนวโน้มที่จะเข้�เรียนต่อ 

ระดับมห�วิทย�ลัยม�กกว่�ก�รมีร�ยได้ม�กกว่�	 และมีโอก�สที่จะมีลูกก่อนวัยอันควรน้อยกว่� 

เด็กที่เรียนกับครูที่มีมูลค่�เพิ่มของครู	(Teacher	Value-added)	ตำ่�กว่�อย่�งมีนัยสำ�คัญ	

รูปที่ 5.2 :	แนวคิดของระบบข้อมูลที่จำ�เป็นเพื่อก�รวัดมูลค่�เพิ่มของครู	(Teacher	Value-added)

ข้อมูลผลก�รทดสอบ

 (Test Score)

ข้อมูลครูและ

สถ�นศึกษ�

ข้อมูลพื้นฐ�น

ของพ่อแม่

ผู้ปกครอง

ข้อมูลร�ยได้ข้อมูลด้�นสุขภ�พ

ข้อมูลด้�นสุขภ�พ
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	 	 อย่�งไรก็ต�ม	 ก�รประยุกต์ใช้ระบบก�รตอบแทนครูโดยใช้มูลค่�เพิ่มของครู	 (Teacher	

Value-added)	 เป็นเกณฑ์	 ควรจะทำ�อย่�งระมัดระวัง	 เพร�ะผลก�รวิจัยท่ีผ่�นม�เป็นก�รศึกษ�

ข้อมูลที่เกิดขึ้นภ�ยใต้สภ�พสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีระบบแรงจูงใจที่ขึ้นอยู่กับผลก�รทดสอบเช่นนี้	 

ซึง่อ�จจะเปน็ไปไดว้�่	เมือ่นำ�เอ�ระบบแรงจงูใจใหมม่�ใชจ้รงิแลว้		อ�จจะทำ�ใหผ้ลทีค่�ดหวงัตำ�่กว�่

ที่ควรจะเป็น	เช่นเดียวกับบทเรียนเรื่องก�รแก้ปัญห�ก�รว่�งง�นในท�งเศรษฐศ�สตร์	

	 	 	 (3)		ง�นวิจัยประเมินผลตอบแทนของก�รลงทุนในก�รศึกษ�ปฐมวัย	

		 	 	 	 ง�นวิจัยชิ้นสุดท้�ยท่ีจะยกม�เป็นตัวอย่�งให้เห็นประโยชน์ของก�รเช่ือมโยง 

ฐ�นข้อมลูคอื	ง�นวิจยัประเมนิผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนในโครงก�ร	High	Scope	Perry	Preschool	 

โดยศ�สตร�จ�รย์	 James	 J.	 Heckman	 และคณะ	 (Heckman,	Moon,	 Pinto,	 Savelyev,	 

&	 Yavitz,	 2010)	 ทั้งนี้ตัวโครงก�รเองเป็นก�รลงทุนในเด็กปฐมวัยโดยก�รนำ�เอ�หลักสูตร 

ก�รเรียนก�รสอนแบบ	 High	 Scope	 ไปดำ�เนินก�รทดลองใช้ในโรงเรียน	 Perry	 Preschool	 

เพื่อเพิ่มคุณภ�พของก�รเรียนก�รสอนซึ่งเชื่อว่�จะช่วยพัฒน�คุณภ�พและศักยภ�พของเด็ก 

ซึ่งจะช่วยให้เข�เหล่�นั้นมีชีวิตท่ีดีข้ึนในอน�คต	 อนึ่งภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นจัดก�รเรียนก�รสอน	 

ท�งโครงก�รได้มีก�รเก็บข้อมูลของเด็กที่เข้�ร่วมโครงก�รและติดต�มเก็บข้อมูลเด็กเหล่�นี้ 

เปน็ระยะ	ๆ 	ไปจนกระท่ังพวกเข�เตบิโตเป็นผูใ้หญม่อี�ย	ุ40	ป	ี(Longitudinal	Survey)	ทำ�ใหส้�ม�รถ 

ประเมินอิทธิพลของก�รศึกษ�ปฐมวัยที่มีต่อผลลัพธ์ในวัยผู้ใหญ่ของเด็กได้	 บทบ�ทสำ�คัญ 

ของง�นวิจัยชิ้นนี้คือได้ทำ�ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลด้วยวิธีก�รที่รัดกุมม�กขึ้น	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้ 

ก�รศึกษ�ชิ้นนี้มีชื่อเสียงและได้รับก�รยอมรับในก�รนำ�ไปใช้ในก�รตัดสินใจเชิงนโยบ�ยก�รศึกษ�

	 	 	 	 ง�นวิจัยชิ้นนี้ได้นำ�ก�รเชื่อมโยงข้อมูลม�แก้ปัญห�ท�งเทคนิคใน	 2	 ประเด็น

คือ	 (1)	 ข้อมูลได้มีก�รจัดเก็บเพียงถึงเมื่อกลุ่มตัวอย่�งอ�ยุ	 40	 ปี	 ทำ�ให้ก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบ 

ตลอดช่วงชีวิต	 (Lifetime	 Effect)	 ซึ่งจะต้องรวมร�ยได้ของกลุ่มตัวอย่�งหลังอ�ยุ	 40	 ปีไว้ด้วย 

ไมส่�ม�รถกระทำ�ได	้(2)	ขอ้มลูร�ยไดข้องกลุม่ตวัอย�่งมกี�รข�ดห�ย	(Missing	Data)	เปน็บ�งส่วน 

ง�นวิจัยชิ้นนี้ได้แก้ไขปัญห�ดังกล่�วด้วยวิธีก�ร	 2	 ประก�รคือ	 (1)	 ได้ประม�ณก�รร�ยได้ของ 

กลุ่มตัวอย่�งหลังอ�ยุ	 40	 ปีด้วยก�รใช้กลุ่มตัวอย่�งในฐ�นข้อมูล	 National	 Longitudinal	 

Survey	 of	 Youth	 79	 (NLSY79)	 ที่ส�ม�รถเชื่อมโยงคุณลักษณะส่วนบุคคลเข้�กับกลุ่ม 

ตัวอย่�งในโครงก�ร	 Perry	 HighScope	 และประม�ณก�รร�ยได้หลังอ�ยุ	 40	 ของกลุ่มตัวอย่�ง 

ในกลุ่มนี้แทน	 (2)	 ได้ประม�ณก�รร�ยได้ของกลุ่มตัวอย่�งที่ข�ดห�ยโดยใช้ข้อมูล	 Current	 

Population	Survey	(CPS)	และ	Panel	Study	of	 Income	Dynamics	 (PSID)	โดยเชื่อมโยง

คุณลกัษณะสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอย�่งในฐ�นขอ้มลูโครงก�ร	Perry	Preschool	เข�้กบัฐ�นขอ้มลู

ดังกล่�วม�นี้	 และใช้ข้อมูลร�ยได้ของตัวอย่�งท่ีมีคุณลักษณะเหมือนกันแทนข้อมูลร�ยได้ในฐ�น

ข้อมูลโครงก�ร	Perry	Preschool	ที่ข�ดห�ยไป	
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	 	 	 	 ผลก�รศึกษ�พบว่�	 อัตร�ส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน	 (Benefit	 to	 Cost	 Ratio)	

ของโครงก�ร	Perry	Preschool	อยู่ที่ประม�ณ	7	:	1	กล่�วคือ	ทุกบ�ทที่ลงทุนไปได้ผลตอบแทน

กลับม�	 7	 บ�ท	 และห�กพิจ�รณ�ในรูปของอัตร�ผลตอบแทนจะพบว่�	 อัตร�ผลตอบแทนของ 

ก�รลงทุนในโครงก�ร	 Perry	 Preschool	 อยู่ท่ีร้อยละ	 7	-	10	 ต่อปีซ่ึงเป็นอัตร�ผลตอบแทน 

ที่สูงกว่�ผลตอบแทนเฉลี่ยของก�รลงทุนในตล�ดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริก�	 ข้อค้นพบนี้ 

ชี้ให้เห็นว่�ก�รลงทุนในเด็กปฐมวัยให้ผลตอบแทนที่สูงและมีคว�มคุ้มค่�ต่อก�รลงทุน	 และ 

ประกอบกับก�รที่ง�นวิจัยช้ินนี้ได้ทำ�ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลโดยละเอียดด้วยวิธีก�รที่รัดกุมน่�เชื่อถือ	

ทำ�ให้ง�นวิจัยชิ้นนี้ถือเป็นหลักฐ�นท�งวิช�ก�รท่ีสนับสนุนให้นโยบ�ยก�รศึกษ�ให้คว�มสำ�คัญ 

กับก�รศึกษ�ปฐมวัยม�กขึ้นทั้งในประเทศสหรัฐอเมริก�และในประเทศไทยที่ภ�คก�รศึกษ� 

ได้พย�ย�มผลักดันให้ก�รศึกษ�ปฐมวัยได้รับก�รบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	

พุทธศักร�ช	 2560	 เป็นหนึ่งในก�รศึกษ�ภ�คบังคับที่ภ�ครัฐให้ก�รสนับสนุนส่งเสริมแก่เด็ก 

ทุกคนโดยไม่เก็บค่�ใช้จ่�ย	

	 	 	 	 ประเดน็สำ�คญัท่ีเกีย่วขอ้งกบัฐ�นขอ้มลูด�้นก�รศึกษ�	คอื	ง�นวิจยัชิน้นีเ้ปน็ตวัอย�่ง

ที่ชี้ให้เห็นถึงบทบ�ทที่สำ�คัญของก�รมีฐ�นข้อมูลตัวอย่�งซำ้�ร�ยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ� 

และก�รพัฒน�ทุนมนุษย์	 ก�รที่โครงก�ร	 Perry	 Preschool	 เก็บข้อมูลจ�กตัวอย่�งกลุ่มเดิม 

ม�อย่�งต่อเนื่องทำ�ให้ส�ม�รถสร้�งองค์คว�มรู้ท่ีมีผลต่อก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รศึกษ�ปฐมวัย 

ไปทั่วโลก	 ดังนั้น	 ประเทศไทยจึงควรสนับสนุนให้มีฐ�นข้อมูลตัวอย่�งซำ้�ร�ยบุคคลที่เริ่มต้ังแต่ 

ระดับปฐมวัย	(Early	Childhood	Panel	Data)	เช่นเดียวกัน	

 5.2.3 แนวท�งก�รสร้�งฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�ที่มีขน�ดใหญ่สำ�หรับประเทศไทย 

		 	 	 จ�กเนื้อห�ส่วนที่ผ่�นม�ซ่ึงได้กล่�วถึงรูปแบบของฐ�นข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ของประเทศไทยและแนวท�งก�รจัดก�รฐ�นข้อมูลให้มีลักษณะเป็นฐ�นข้อมูลเพื่อก�รปฏิบัติง�น	 

(Operational	 Database)	 รวมถึงวิธีก�รจัดก�รฐ�นข้อมูลให้มีลักษณะเป็นฐ�นข้อมูลด้�น 

ก�รศกึษ�ทีม่ขีน�ดใหญ	่(Big	Educational	Database)	ก�รศกึษ�ในส่วนถดัไปนีจ้ะนำ�เสนอแนวท�ง 

ในก�รสร้�งฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�ท่ีมีขน�ดใหญ่สำ�หรับประเทศไทย	 โดยในเบื้องต้นฐ�นข้อมูล

ด้�นก�รศึกษ�ที่มีขน�ดใหญ่ควรมีคุณสมบัติดังนี้

	 	 	 (1)		ตอบโจทยแ์ละมปีระโยชน์ตอ่ก�รกำ�หนดนโยบ�ยและก�รวจิยัพัฒน�	(Relevancy)	

โดยเป็นข้อมูลที่มีคว�มต่อเนื่องทั้งในระดับร�ยบุคคล	(Individual)	และในระดับรวม	(Aggregate)	

และเป็นข้อมูลแบบตัวอย่�งซำ้�	(Panel/Longitudinal	Data)	

	 	 	 (2)	 เชื่อมโยงข้อมูลระหว่�งหน่วยง�น	 (Connected/Integrated)	 โดยต้องเชื่อมโยง

ข้อมูลที่มีในแต่ละหน่วยง�น	และแต่ละหน่วยง�นส�ม�รถใช้ประโยชน์จ�กข้อมูลได้	
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	 	 	 (3)		ทันสมัยตลอดเวล�	 (Timely)	 โดยข้อมูลต้องมีคว�มทันสมัย	 เพ่ือใช้ประโยชน์ 

ในก�รตัดสินใจหรือว�งแผนนโยบ�ย

	 	 	 (4)		มีคว�มถูกต้อง	(Accuracy)	โดยข้อมูลที่จัดเก็บต้องมีคว�มถูกต้อง	ตรวจสอบได้	

	 	 	 (5)	 ต้องไม่ซำ้�ซ้อน	 (Social-cost	 Effectiveness)	 โดยประยุกต์ใช้ส่ิงที่มีอยู่ให้เกิด

ประสิทธิภ�พสูงสุด	 ไม่เพิ่มภ�ระง�นและไม่ซำ้�ซ้อน	 โดยเป็นข้อมูลท่ีต้องจัดเก็บเพื่อใช้ประโยชน ์

ในก�รปฏิบตังิ�นจรงิอยูแ่ลว้	(ระบบฐ�นขอ้มลูเพือ่ก�รบรหิ�รจดัก�รสถ�นศกึษ�)	ไมใ่ชข่อ้มลูทีต่อ้ง

จัดทำ�เพิ่มเติมเพื่อก�รร�ยง�นผลโดยเฉพ�ะ

	 	 	 (6)	 ใช้ง�นง่�ย	 (User-friendly)	มีประสิทธิภ�พ	 (Accessibility/On-line	Analysis)	

ภ�ยใต้ระบบคว�มปลอดภัย	(Data	Security	and	Privacy)	ที่อำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้ใช้ง�น

	 	 	 จ�กคุณสมบัติของฐ�นข้อมูลฯ	ที่กล่�วม�แล้วข้�งต้น	 ขอเสนอแนวท�งก�รสร้�งฐ�น

ข้อมูลด้�นก�รศึกษ�ที่มีขน�ดใหญ่สำ�หรับประเทศไทย	ต�มกลยุทธ์ต่อไปนี้

	 	 	 (1)	 เชื่อมโยงฐ�นข้อมูลจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ก�รเชื่อมโยงข้อมูลของ	 สทศ.	 

กับข้อมูลนักเรียนโดยตรง	ก�รเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภ�ครัฐและเอกชน

	 	 	 (2)	 เช่ือมโยงข้อมูลระดับร�ยบุคคลให้ได้ม�กที่สุดเท่�ที่จะเป็นไปได้	 โดยอ�ศัย 

เลขประจำ�ตัวประช�ชน	โดยมีระบบคว�มปลอดภัยและก�รรักษ�คว�มลับที่ดี

	 	 	 (3)	 ใช้ทรัพย�กรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภ�พสูงสุด	 โดยใช้ประโยชน์จ�กระบบฐ�นข้อมูล 

และระบบส�รสนเทศของหน่วยง�นต่�ง	 ๆ	 ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภ�พสูงสุด	 และทำ�ให้ 

ก�รเก็บข้อมูลเป็นภ�ระของครูและผู้ปฏิบัติง�นน้อยที่สุด

	 	 	 (4)	เก็บรวบรวมข้อมูลโดยอ�ศัยระบบก�รบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ�	โดยพัฒน�ระบบ

ส�รสนเทศเพื่อสนับสนุนก�รบริห�รจัดก�รในสถ�นศึกษ�ที่ครอบคลุมข้อมูลระบบง�นทะเบียน

ประวัติครู	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง	 ระบบบริห�รจัดก�รห้องเรียน	 จัดต�ร�งสอน	 ระบบประเมินผล 

ก�รเรียนก�รสอน	และพิมพ์ร�ยง�นผลก�รเรียน	

 	 	 จ�กร�ยละเอยีดทีก่ล�่วม�แลว้ทัง้หมดในบทนี	้ส�ม�รถสรปุได้ว่�ฐ�นขอ้มูลด้�นก�รศกึษ� 

ที่มีขน�ดใหญ่	 คือ	 ฐ�นข้อมูลท่ีมีคว�มเช่ือมโยงข้อมูลของนักเรียนกับข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

อย่�งหล�กหล�ย	 อีกท้ังเป็นข้อมูลท่ีมีคว�มต่อเนื่องย�วน�น	 เริ่มต้นต้ังแต่เด็กอยู่ในช่วงปฐมวัย	 

ในวยัเรยีน	ไปจนกระท่ังถึงวัยผูใ้หญ่	วยัทำ�ง�น	ดงัแสดงในรปูที	่5.3	ซึง่ภ�ยใต้บรบิทของประเทศไทย

ทีเชื่อว่�	 มีคว�มเป็นไปได้ท่ีจะผลักดันให้มีก�รสร้�งฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�ที่มีคุณสมบัติ 

ท่ีเหม�ะสม	กล�่วคอืเปน็ฐ�นข้อมลูเพือ่ก�รปฏิบัตงิ�น	(Operational	Database)	และเปน็ฐ�นขอ้มลู 

ด้�นก�รศึกษ�ที่มีขน�ดใหญ่	(Big	Educational	Database)	เพื่อประโยชน์ในก�รพัฒน�ประเทศ 

ต่อไป	
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รูปที่ 5.3 :		แนวคิดก�รเชื่อมโยงฐ�นข้อมูลเพื่อสร้�งฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�ที่มีขน�ดใหญ่	 (Big	Educational	
	 	 Database)

	 กล่�วโดยสรุป	 คือ	 เพื่อเป็นพื้นฐ�นในก�รขับเคลื่อนเป้�หม�ยก�รจัดก�รศึกษ�ต�มแผน 

ก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 พ.ศ.	2560	-	2579	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในด้�นคว�มมีประสิทธิภ�พและ 

คุณภ�พของก�รจัดก�รศึกษ�	 ขอเสนอให้มีก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลเพ่ือก�รศึกษ�	 2	 รูปแบบ	 คือ	 

ฐ�นข้อมูลเพ่ือก�รปฏิบัติง�น	 และฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�ขน�ดใหญ่	 โดยหวังว่�ฐ�นข้อมูล 

ประเภทแรกจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียในก�รจัดก�รศึกษ�ทุกคน	 ทั้งในแง่ก�รติดต�ม

ประเมินผลโดยผู้บริห�ร	และก�รมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินง�นจ�กผู้ปกครองและชุมชน	นอกจ�กนี้	 

ฐ�นข้อมูลประเภทที่สอง	 ซึ่งเป็นก�รเชื่อมโยงฐ�นข้อมูลจ�กหล�ยหน่วยง�น	 จะทำ�ให้ส�ม�รถ 

ติดต�มคว�มก้�วหน้�ของผู้เรียน	 ตั้งแต่ในช่วงวัยเรียนไปจนถึงผลลัพธ์ในวัยผู้ใหญ่	 อันจะทำ�ให้

ส�ม�รถประเมินถึงผลลัพธ์ก�รศึกษ�ในระยะย�วได้	ดังเช่นที่เกิดขึ้นในประเทศพัฒน�แล้ว

 

ข้อมูล 
ผลก�รทดสอบ  
(Test score)

ข้อมูลคร ู
และสถ�นศึกษ�

ข้อมูล 
พื้นฐ�น 

ของพ่อแม ่
ผู้ปกครอง

ข้อมูล 
ร�ยได ้

ของผู้เรียน

นักเรียน

ข้อมูล 
ด้�นสุขภ�พ
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	 เนื้อห�ในบทนี้กล่�วถึงคุณภ�พก�รศึกษ�ในปัจจุบันของประเทศไทย	 โดยจะนำ�เสนอ

ผ่�นผลก�รทดสอบท�งวิช�ก�ร	 เช่น	 ก�รทดสอบ	 O-NET	 และก�รทดสอบ	 PISA	 อีกท้ัง 

จะนำ�เสนอก�รวัดคุณภ�พก�รศึกษ�ด้วยวิธีวิเคร�ะห์คว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์	 ซึ่งเป็นแนวคิด 

ที่เสนอให้วิเคร�ะห์คุณภ�พก�รศึกษ�ด้วยวิธีที่ เหม�ะสมต่อก�รให้คว�มช่วยเหลือในเชิง 

นโยบ�ย	 นอกจ�กนี้	 เนื้อห�ในส่วนถัดไปจะกล่�วถึงแนวโน้มคว�มเปลี่ยนแปลงของโลก 

ในอน�คตที่ส่งผลต่อรูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�	 โดยจะชี้ให้เห็นว่�ประเด็นคว�มท้�ท�ยของ 

ก�รจัดก�รศึกษ�อยู่ที่ก�รสร้�งทรัพย�กรมนุษย์ท่ีส�ม�รถทำ�ง�นและขับเคล่ือนเศรษฐกิจในโลก

อน�คตที่มีก�รเปลี่ยนแปลงท�งเทคโนโลยีอย่�งรวดเร็วได้อย่�งเหม�ะสม

	 นอกจ�กนี้	 เนื้อห�ส่วนหนึ่งจะกล่�วถึงประเด็นที่กำ�ลังเป็นที่สนใจของสังคมในปัจจุบัน	 เช่น	

ก�รเข้�ม�มีบทบ�ทของหุ่นยนต์และปัญญ�ประดิษฐ์	 ประเด็นเร่ืองทักษะที่จำ�เป็นและเพียงพอ 

ต่อก�รดำ�รงชีวิตในศตวรรษท่ี	 21	 ประเด็นเรื่องคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�นเอนเอียงไปท�ง 

ผู้มีทักษะสูง	 รวมถึงก�รให้ข้อเสนอแนะในก�รกำ�หนดนโยบ�ยอ�ชีวศึกษ�เพ่ือให้ส�ม�รถรับมือ 

กับคว�มเปลี่ยนแปลงของโลกดังกล่�วม�แล้วได้	

6.1  คุณภาพการศึกษา
	 ก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พควรมุ่งพัฒน�ทุนมนุษย์	 (Human	 Capital)	 ของผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	

ดังนั้น	 โดยหลักก�ร	 จึงควรจะประเมินคุณภ�พของก�รศึกษ�จ�กระดับของทุนมนุษย์ของ 

ผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นจ�กก�รเรียนเป็นหลัก	 อน่ึงโดยทั่วไป	 ทุนมนุษย์	 (Human	 Capital)	 มักจะ

หม�ยถึงทักษะ	 (Skills)	 และสมรรถนะ	 (Capabilities)	 ของผู้เรียน	 ซึ่งส�ม�รถนำ�ไปใช้ใน 

ก�รทำ�ง�นและแก้ปัญห�ต่�ง	ๆ	ได้	โดยเชื่อว่�สะท้อนผ่�นคว�มสำ�เร็จในก�รทำ�ง�น	ดังนั้น	จึงควร 

วัดระดับทุนมนุษย์จ�กร�ยได้	 สุขภ�พ	 และคว�มอบอุ่นของครอบครัว	 เป็นต้น	 ซึ่งล้วนแล้วแต่ 

ต้องใช้ระยะเวล�น�นเพ่ือจะได้เห็นผลลัพธ์เหล่�นี้	 ทำ�ให้วงก�รศึกษ�จำ�เป็นต้องสร้�งเครื่องมือ 

ที่ส�ม�รถสะท้อนถึงระดับทักษะหรือสมรรถนะของผู้เรียนในช่วงเวล�ที่กำ�ลังศึกษ�อยู่	 ซึ่งมักอยู่ 

ในรปูแบบของผลก�รทดสอบ	(Test	Scores)	แบบใดแบบหนึง่	เชน่	O-NET,	PISA	และ	TIMSS	เปน็ต้น	

บทที่ 6 คุณภาพการศึกษาและการตอบโจทย ์
บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
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 6.1.1  ผลก�รทดสอบ O-NET

		 	 แม้ว่�สังคมอ�จจะตั้งคำ�ถ�มเกี่ยวกับคุณภ�พของข้อสอบ	O-NET	 จนทำ�ให้ข�ด 

คว�มเชื่อมั่นไปบ้�ง	 แต่ก็ไม่ได้หม�ยคว�มว่�ไม่ควรนำ�ผลก�รทดสอบ	 O-NET	 ม�วิเคร�ะห์	 

เพร�ะข้อสอบทุกอย่�งมีข้อบกพร่องเสมอม�กบ้�งน้อยบ้�ง	 (ผลก�รทดสอบ	 PISA	 ก็มี

คว�มคล�ดเคลื่อนเช่นเดียวกัน	แต่อ�จน้อยกว่�)	ในขณะเดียวกัน	ข้อมูลผลก�รทดสอบ	O-NET	 

เป็นข้อมูลร�ยบุคคลที่มีขน�ดใหญ่ที่ครอบคลุมเด็กเกือบทั่วประเทศ	 จึงน่�จะมีโอก�สที่จะ

ช่วยให้ส�ม�รถตอบคำ�ถ�มที่น่�สนใจได้บ้�งไม่ม�กก็น้อย

	 	 ก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติของก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	(O-NET)	ในปี	2560	 

มีทั้งหมด	3	ระดับคือ	ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	6	(ป.6)	และมัธยมศึกษ�ปีที่	3	(ม.3)	ซึ่งจะสอบ 

เพียง	4	วิช�หลัก	คือ	คณิตศ�สตร์	วิทย�ศ�สตร์	ภ�ษ�ไทย	และภ�ษ�อังกฤษ	ส่วนระดับชั้น

มัธยมศึกษ�ปีที่	6	(ม.	6)	สอบ	5	วิช�หลัก	โดยเพิ่มวิช�สังคมศึกษ�เข้�ม�	ดังนั้น	เพื่อให้เป็น

ไปในรูปแบบเดียวกันจึงจะขอนำ�เสนอผลก�รทดสอบเพียง	4	วิช�หลักในทุกระดับ	 โดยแบ่ง

เนื้อห�ในหัวข้อนี้ออกต�มระดับชั้นเป็นหลัก	

  ผลก�รทดสอบ O-NET ชั้น ป.6

	 	 ค่�เฉลี่ยของผลก�รทดสอบ8	O-NET	ระดับ	ป.6	ในปี	2560	มีค่�ลดลงทุกวิช�ยกเว้น 

วิช�ภ�ษ�อังกฤษ	 ดังแสดงในรูปที่	 6.1	 จ�กรูปแสดงให้เห็นว่�วิช�ที่มีคะแนนตำ่�ที่สุดตลอด 

ช่วงระยะเวล�ปี	 2554	-	2560	 คือ	 วิช�ภ�ษ�อังกฤษ	 ต�มม�ด้วยวิช�คณิตศ�สตร์	 และ

วิทย�ศ�สตร์	 นอกจ�กนี้	 ยังเป็นที่น่�สังเกตว่�	 ค่�เฉลี่ยของผลก�รสอบอยู่ที ่ระดับตำ่�กว่�	 

50	คะแนนในทุกวิช�และทุกปี	ยกเว้นเพียงวิช�ภ�ษ�ไทยในปี	2559	อย่�งไรก็ต�มก�รตัดสิน

ระดับคุณภ�พก�รศึกษ�โดยใช้ระดับคะแนนดังเช่นที่กำ�หนดไว้ในแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 

พ.ศ.	 2560	-	2579	 นั้นอยู่ในรูปของร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลก�รทดสอบท�ง 

ก�รศึกษ�ระดับช�ติขั้นพื้นฐ�น	(O-NET)	แต่ละวิช�ผ่�นเกณฑ์คะแนนร้อยละ	50	ขึ้นไปเพิ่มขึ้น 

อย่�งต่อเนื่อง	แต่ปัญห�ของเกณฑ์นี้ก็คือมีคำ�ถ�มต�มม�ว่�ทำ�ไมต้องกำ�หนดเกณฑ์ที่ร้อยละ	50	 

และที่สำ�คัญคือจะควบคุมให้ข้อสอบในแต่ละปีมีระดับคว�มย�กง่�ยใกล้เคียงกันได้อย่�งไร	 

นอกจ�กนี้อ�จเป็นไปได้ที่ระดับคว�มย�กง่�ยของข้อสอบในแต่ละปีน่�จะแตกต่�งกันพอสมควร  

ดังนั้น	จึงไม่เหม�ะสมที่จะกำ�หนดตัวชี้วัดโดยใช้ระดับคะแนนสัมบูรณ์	(Absolute)	เป็นเกณฑ	์

ในกรณีนี้	ผู ้กำ�หนดนโยบ�ยอ�จจะพิจ�รณ�ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดให้อยู่ในรูปของระดับคะแนน

สัมพัทธ์	(Relative)	เป็นหลัก	

 
8	ค�่เฉลีย่ในร�ยง�นนีเ้ป็นผลม�จ�กก�รห�ค่�เฉล่ียถว่งนำ�้หนกั	(Weighted	Average)	ของคะแนนเฉลีย่ร�ยโรงเรียน	โดยใชจ้ำ�นวน 
 นักเรียนที่เข้�สอบเป็นค่�นำ้�หนักของแต่ละโรงเรียน
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รูปที่ 6.1	:	ค่�เฉลี่ยของผลก�รทดสอบ	O-NET	ระดับ	ป.6	ระหว่�ง	ปี	2554	ถึง	2560
แหล่งข้อมูล :	สถ�บันทดสอบท�งก�รศึกษ�แห่งช�ติ	(สทศ.)

	 	 ต�มที่แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติกำ�หนดตัวชี้วัดก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ของช�ติข้อหนึ่ง

ไว้ว่�	 คว�มแตกต่�งระหว่�งคะแนนเฉลี่ยผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติขั้นพื้นฐ�น	

(O-NET)	ของนักเรียนระหว่�งพื้นที่/ภ�คก�รศึกษ�ในวิช�คณิตศ�สตร์และภ�ษ�อังกฤษลดลง	 

ซึ่งเกณฑ์ที่กำ�หนดนี้ถือว่�เป็นไปในทิศท�งที่ถูกต้อง	 โดยภ�ครัฐมีเป้�หม�ยที่จะให้คว�ม

แตกต่�งนี้เป็นศูนย์ภ�ยใน	 15	 ปี	 ซึ่งน่�จะเป็นเรื่องย�กเพร�ะโดยธรรมช�ติแล้วก�รทำ�ให ้

เป็นศูนย์จริง	ๆ 	 แทบจะเป็นไปไม่ได้	 ทุกอย่�งล้วนมีคว�มคล�ดเคลื่อนหรือผิดพล�ดได้เสมอ	

ดังนั้น	 อ�จจะเหม�ะสมม�กกว่�ที่จะกำ�หนดให้ตัวชี้วัดนี้มีค่�น้อยที่สุดเท่�ที่จะเป็นไปได้ 

แต่ไม่ใช่ศูนย์	นอกจ�กนี้	ยังมีประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับตัวชี้วัดโดยตรง	คือ	จะวัดคว�มแตกต่�ง

ของคะแนนอย่�งไร	เช่น	ใช้ผลต่�งระหว่�งค่�เฉลี่ยระหว่�งจังหวัด	หรืออำ�เภอ	หรือโรงเรียน	

คว�มแตกต่�งที่วัดนี้อยู่ในรูปของผลต่�งของคะแนนโดยตรง	 หรือนำ�ม�คิดเป็นร้อยละ 

เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ย	ร�ยง�นเล่มนี้จึงจะนำ�เสนอเครื่องมือที่น่�จะเป็นประโยชน ์

ต่อก�รวิเคร�ะห์คว�มแตกต่�งระหว่�งพื้นที่โดยให้คว�มสำ�คัญกับผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบ 

ตำ่�เป็นพิเศษ	 โดยเรียกเครื่องมือนี้ว่�	 คว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์	 (Relative	 Vulnerability)	 

ซึ่งจะนำ�เสนอโดยละเอียดในหัวข้อที่	6.1.2	

	 	 นอกจ�กก�รเปรียบเทียบคว�มแตกต่�งระหว่�งพื้นที่แล้ว	 คว�มแตกต่�งของผล

ก�รทดสอบ	O-NET	แยกต�มประเภทของโรงเรียนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู ้กำ�หนดนโยบ�ยควรต้อง

ให้คว�มสนใจ	รูปที่	6.2	แสดงค่�เฉลี่ยของผลก�รทดสอบ	O-NET	แยกต�มสังกัดของโรงเรียน	 
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ซึ่งชี้ให้เห็นว่�	โรงเรียนเอกชนมีค่�เฉลี่ยสูงที่สุดในทุก	ๆ 	ปี	นับตั้งแต่	พ.ศ.	2554	ดังที่กล่�วไว ้

ในร�ยง�นสภ�วะก�รศึกษ�ไทย	 ปี	 2558/2559	 แล้วว่�	 ก�รที่โรงเรียนเอกชนมีคะแนนสูง 

ที่สุดไม่ได้เป็นผลม�จ�กหน่วยง�นอื่นโดยเฉพ�ะ	สพฐ.	และ	อปท.	ต้องดูแลโรงเรียนขน�ดเล็ก 

และโรงเรียนในชนบทซึ่งมีทรัพย�กรที่ไม่เพียงพอ	 แต่อ�จเป็นไปได้ว่�	 โรงเรียนเอกชนดูแล 

เอ�ใจใส่และมีนวัตกรรมก�รสอนที่ดีกว่�	 หรืออ�จเป็นไปได้ว่�นักเรียนที่เข้�เรียนในระดับ 

ประถมศึกษ�ในโรงเรียนเอกชนมีพื้นฐ�นที่ดีกว่�ตั้งแต่ต้น	 ซึ่งอ�จเป็นเพร�ะครอบครัวมี

ศักยภ�พม�กกว่�ก็เป็นได้

   

รูปที่ 6.2	:	คะแนนเฉลี่ย	O-NET	วิช�	(ก)	คณิตศ�สตร์	(ข)	วิทย�ศ�สตร์	(ค)	ภ�ษ�อังกฤษ	(ง)	ภ�ษ�ไทย	ระดับ	ป.6
แหล่งข้อมูล	:	สถ�บันทดสอบท�งก�รศึกษ�แห่งช�ติ	(สทศ.)

  ผลก�รทดสอบ O-NET ชั้น ม.3

	 	 ค่�เฉลี่ยของผลก�รทดสอบ	O-NET	 ระดับ	 ม.3	 ในปี	 2560	 มีค่�เพิ่มขึ้นในวิช�

ภ�ษ�ไทย	 แต่ลดลงในวิช�คณิตศ�สตร์	 วิช�วิทย�ศ�สตร์	 และวิช�ภ�ษ�อังกฤษ	 ดังแสดง 

ในรูปที่ 	 6.3	 เช่นเดียวกับกรณีของผลก�รทดสอบระดับ	 ป.6	 วิช�ที่มีคะแนนตำ่�ที่สุด 

ในทุกช่วงเวล�คือ	วิช�ภ�ษ�อังกฤษและวิช�คณิตศ�สตร์	และค่�เฉลี่ยของผลก�รสอบตำ่�กว่�	

50	คะแนน	ในทุกวิช�และทุกปี	ยกเว้นเพียงวิช�ภ�ษ�ไทยในปี	2555	
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รูปที่ 6.3 :	ค่�เฉลี่ยของผลก�รทดสอบ	O-NET	ระดับ	ม.3	ระหว่�ง	ปี	2554	ถึง	2560
แหล่งข้อมูล	:	สถ�บันทดสอบท�งก�รศึกษ�แห่งช�ติ	(สทศ.)

	 	 ผลก�รสอบ	O-NET	ระดับ	ม.3	ของโรงเรียนเอกชนมีค่�เฉลี่ยสูงกว่�โรงเรียนที่อยู่ 

ในสังกัดอื่น	ๆ 	ในวิช�ภ�ษ�อังกฤษ	ส่วนในวิช�อื่น	ๆ 	โรงเรียนเอกชนมีคะแนนใกล้เคียงกับโรงเรียน 

ในสังกัด	สพฐ.	แต่ม�กกว่�โรงเรียนในสังกัด	อปท.	และ	กทม.	เล็กน้อย	ดังแสดงในรูปที่	6.4	

นอกจ�กนี้	 ผลก�รทดสอบ	 O-NET	 ระดับ	 ม.3	 มีค่�เฉลี่ยตำ่�กว่�ผลก�รทดสอบระดับ	 ป.6	

อย่�งเห็นได้ชัด	ซึ่งอ�จจะเป็นผลม�จ�กหล�ยส�เหตุ	ยกตัวอย่�งเช่น	นักเรียนให้คว�มสนใจ

กับก�รเรียนน้อยลงเมื่อมีอ�ยุม�กขึ้น	หรือก�รศึกษ�ระดับมัธยมต้นมีคุณภ�พน้อยกว่�ระดับ

ประถมศึกษ�	หรือนักเรียนเกิดคว�มเบื่อหน่�ย	(Burnout)	จ�กก�รที่เร่งก�รเรียนที่ม�กเกินไป

ตั้งแต่เล็ก	หรือข้อสอบในระดับนี้มีระดับคว�มย�กม�กกว่�ระดับ	ป.6	เป็นต้น	อย่�งไรก็ต�ม	

ยังไม่ส�ม�รถระบุส�เหตุหลักที่ทำ�ให้เกิดปร�กฏก�รณ์ดังกล่�วได้	ดังนั้น	สำ�นักง�นเลข�ธิก�ร

สภ�ก�รศึกษ�ควรจะดำ�เนินก�รวิจัยในหัวข้อนี้เพื่อให้ส�ม�รถระบุถึงส�เหตุที่ชัดเจนได้	 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อก�รว�งแผนก�รศึกษ�ในอน�คต
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รปูท่ี 6.4 :	คะแนนเฉลีย่	O-NET	วชิ�	วชิ�	(ก)	คณติศ�สตร	์(ข)	วทิย�ศ�สตร	์(ค)	ภ�ษ�องักฤษ	(ง)	ภ�ษ�ไทย	ระดบั	ม.3
แหล่งข้อมูล	:	สถ�บันทดสอบท�งก�รศึกษ�แห่งช�ติ	(สทศ.)

  ผลก�รทดสอบ O-NET ชั้น ม.6

	 	 ค่�เฉลี่ยของผลก�รทดสอบ	O-NET	ระดับ	ม.6	ในปี	2560	มีค่�ลดลงทุกวิช�	ยกเว้น

วิช�ภ�ษ�อังกฤษ	ดังแสดงในรูปที่	6.5	และรูปที่	6.6	เช่นเดียวกับกรณีของผลก�รทดสอบระดับ	

ป.6	 วิช�ที่มีคะแนนตำ่�ที่สุดตลอดช่วงเวล�คือ	 วิช�ภ�ษ�อังกฤษและวิช�คณิตศ�สตร์	 และ 

ค่�เฉลี่ยของผลก�รสอบตำ่�กว่�	50	คะแนน	ในทุกวิช�และทุกปี	ยกเว้นวิช�ภ�ษ�ไทย	สังเกตว่� 

คว�มแตกต่�งที่สำ�คัญระหว่�งผลก�รทดสอบระดับ	ม.6	และระดับอื่น	ๆ 	คือในปี	2560	ระดับ	ม.6	 

มีก�รจัดสอบวิช�สังคมศึกษ�	ในขณะที่ระดับอื่น	ๆ	ได้ยกเลิกก�รสอบส�ระวิช�นี้ไป
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รูปที่ 6.5	:	ค่�เฉลี่ยของผลก�รทดสอบ	O-NET	ระดับ	ม.6	ระหว่�ง	ปี	2554	ถึง	2560
แหล่งข้อมูล	:	สถ�บันทดสอบท�งก�รศึกษ�แห่งช�ติ	(สทศ.)

	 	 สิ่งที่น่�สนใจเมื่อเปรียบเทียบกับผลก�รสอบในปีอื่น	ๆ 	คือ	ในปี	2560	โรงเรียนเอกชน 

มีค่�เฉลี่ยของวิช�คณิตศ�สตร์สูงกว่�โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดอื่น	ๆ 	อย่�งชัดเจน	ในขณะที่โรงเรียน 

ในสังกัด	สพฐ.	กลับมีคะแนนเฉลี่ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษสูงกว่�โรงเรียนเอกชนเล็กน้อย	ซึ่งแตกต่�ง

จ�กในช่วงเวล�ก่อนหน้�นี้	ส่วนคะแนนในวิช�ภ�ษ�ไทยก็ยังมีแนวโน้มคล้�ยคลึงกับก่อนหน้�นี้

คือ	โรงเรียนในสังกัด	สพฐ.	มีค่�เฉลี่ยที่สูงกว่�กลุ่มอื่นอย่�งชัดเจน	ส่วนในวิช�วิทย�ศ�สตร์ก็ยังม ี

แนวโน้มเหมือนเดิมคือ	โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนในสังกัด	สพฐ.	มีค่�เฉลี่ยใกล้เคียงกัน	ซึ่งม ี

ค่�สูงกว่�โรงเรียนในสังกัด	อปท.	และ	กทม.	
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รูปที่ 6.6 :  คะแนนเฉลี่ย	O-NET	วิช�	(ก)	วิช�คณิตศ�สตร์	(ข)	วิทย�ศ�สตร์	(ค)	ภ�ษ�อังกฤษ	(ง)	ภ�ษ�ไทย 
		 	 	 ระดับ	ม.6
แหล่งข้อมูล	:	สถ�บันทดสอบท�งก�รศึกษ�แห่งช�ติ	(สทศ.)

 6.1.2  ผลก�รทดสอบ O-NET ร�ยพื้นที่

		 	 หัวข้อนี้นำ�เสนอค่�เฉลี่ยของผลก�รทดสอบ	O-NET	ร�ยอำ�เภอในรูปแบบของแผนที ่

สำ�หรับระดับ	ป.6	ม.3	และ	ม.6	ดังแสดงในรูปที่	6.7	-	6.9	ต�มลำ�ดับ	โดยนำ�เสนอเฉพ�ะวิช�

คณิตศ�สตร์	วิทย�ศ�สตร์	ภ�ษ�อังกฤษ	และภ�ษ�ไทย	ทั้งนี้เนื่องจ�กก�รทดสอบในปี	2560	 

ได้ยกเลิกก�รสอบวิช�สังคมศึกษ�ในระดับ	ป.6	และ	ม.3	

		 	 ประเด็นแรกที่เรียนรู้จ�กรูปที่	6.7	คือ	ผลก�รทดสอบ	O-NET	ระดับป.6	ในวิช�

คณิตศ�สตร์	ภ�ษ�อังกฤษ	และภ�ษ�ไทยมีรูปแบบคล้�ยกันคือ	พื้นที่ที ่มีค่�เฉลี่ยสูงจะอยู่ต�ม

แนวกล�งประเทศที่ล�กจ�กภ�คเหนือผ่�นกรุงเทพฯ	 ลงไปยังภ�คใต้	 และในส่วนกล�งของ 

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	 ส่วนค่�เฉลี่ยของวิช�วิทย�ศ�สตร์นั้นมีค่�ใกล้กันเกือบทุกพื้นที	่

ยกเว้นพื้นที่ช�ยขอบ	 หรือกล่�วอีกนัยหนึ่งได้ว่�	 คว�มแตกต่�งระหว่�งพื้นที่ของวิช�

คณิตศ�สตร์	ภ�ษ�อังกฤษ	และภ�ษ�ไทยมีค่�ใกล้เคียงกัน	แต่อยู่ในระดับที่สูงกว่�เมื่อเทียบกับ 

วิช�วิทย�ศ�สตร์	
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รูปที่ 6.7	:	คะแนนเฉลี่ย	O-NET	ปี	2560	ร�ยอำ�เภอ	(ก)	วิช�คณิตศ�สตร์	(ข)	วิทย�ศ�สตร์	(ค)	ภ�ษ�อังกฤษ	
	 	 	 (ง)	ภ�ษ�ไทย	ระดับ	ป.6

	 	 ส่วนผลก�รทดสอบ	O-NET	ในระดับ	ม.3	ในวิช�คณิตศ�สตร์	วิช�วิทย�ศ�สตร์	และ 

วิช�ภ�ษ�อังกฤษ	มีคว�มแตกต่�งกันเพียงเล็กน้อย	ดังแสดงในรูปที่	6.8		ส่วนวิช�ภ�ษ�ไทย

ยังเป็นวิช�ที่มีคว�มแตกต่�งค่อนข้�งชัด	โดยมีรูปแบบคล้�ยคลึงกับผลก�รทดสอบระดับ	ป.6	 

นอกจ�กนี้ยังจะเห็นได้ว่�	 ค่�เฉลี่ยของคะแนนในวิช�คณิตศ�สตร์	 วิช�วิทย�ศ�สตร์	 และ 

วิช�ภ�ษ�อังกฤษ	ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับระดับ	ป.6	

    

รูปที่ 6.8	:		คะแนนเฉลี่ย	O-NET	ปี	2560	ร�ยอำ�เภอ	(ก)	วิช�คณิตศ�สตร์	(ข)	วิทย�ศ�สตร์	(ค)	ภ�ษ�อังกฤษ 
	 	 (ง)	ภ�ษ�ไทย	ระดับ	ม.3
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	 	 ส่วนผลก�รทดสอบระดับ	ม.6	มีคว�มคล้�ยคลึงกับผลก�รทดสอบระดับ	ม.3	แต่สิ่งที ่

ชัดเจนม�กขึ้นคือ	ระดับผลก�รทดสอบวิช�ภ�ษ�อังกฤษลดลงอย่�งม�กในทุกพื้นที่เมื่อเปรียบเทียบ 

กับระดับ	ม.3	ดังแสดงในรูปที่	6.9	อย่�งไรก็ต�ม	เป็นเรื่องย�กที่จะสรุปได้ว่�ก�รลดลงของ

คะแนนเฉลี่ยในระดับ	 ม.6	 เป็นผลม�จ�กคุณภ�พก�รศึกษ�ในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 

ที่ลดลง	เพร�ะสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ส�ม�รถควบคุมได้คือ	ระดับคว�มย�กง่�ยของข้อสอบ	แต่สิ่งหนึ่ง 

ที่ส�ม�รถดูได้ง่�ยกว่�	 คือก�รเปรียบเทียบคว�มแตกต่�งระหว่�งพื้นที่ของผลก�รทดสอบ	 

ซึ่งพบว่�	วิช�ภ�ษ�อังกฤษและวิทย�ศ�สตร์มีคว�มแตกต่�งระหว่�งพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่�งชัดเจน 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลก�รทดสอบระดับ	ม.3	ซึ่งน่�จะสะท้อนว่�	ระดับคุณภ�พของก�รศึกษ� 

ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยมีคว�มแตกต่�งกันระหว่�งพื้นที่ม�กกว่�คุณภ�พก�รศึกษ� 

ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น

 

รูปที่ 6.9	:	คะแนนเฉลี่ย	O-NET	ปี	2560	ร�ยอำ�เภอ	(ก)	วิช�คณิตศ�สตร์	(ข)	วิทย�ศ�สตร์	(ค)	ภ�ษ�อังกฤษ	
	 	 	 (ง)	ภ�ษ�ไทย	ระดับ	ม.6

 คว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์ (Relative Vulnerability) : ดัชนีเพื่อก�รกำ�หนดนโยบ�ย

เชิงพื้นที่

	 	 ในอดีตที่ผ่�นม�	ก�รนำ�เสนอผลก�รทดสอบ	O-NET	ร�ยพื้นที่มักจะให้คว�มสำ�คัญ 

เพียงคะแนนเฉลี่ยเป็นหลัก	ซึ่งเป็นรูปแบบก�รนำ�เสนอที่ทำ�ให้เข้�ใจภ�พรวมของผลสัมฤทธิ์

ท�งก�รเรียนของแต่ละพื้นที่	แต่ในขณะเดียวกัน	ก็ข�ดมิติของก�รกระจ�ยตัวของคะแนนสอบ 

ในพื้นที่นั ้น	ๆ 	 ไป	 ตัวอย่�งเช่น	 สองจังหวัดที่มีคะแนน	 O-NET	 เฉลี่ยเท่�กัน	 อ�จจะมี 

ก�รกระจ�ยหรือคว�มเหลื่อมลำ้�ของคะแนนที่แตกต่�งกัน	 ดังแสดงในรูปที่	 6.10	 ในกรณีนี้ 

ผู้กำ�หนดนโยบ�ยควรสนใจจังหวัดที่มีก�รกระจ�ยที่สูงกว่�เพร�ะเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วน
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นักเรียนที่มีคะแนนในระดับที่ตำ ่�หรือนักเรียนที่มีคว�มเปร�ะบ�ง	(Vulnerable)	ม�กกว่�	ยิ่งไป 

กว่�นั้น	อ�จเป็นไปได้ว่�จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่�	มีจำ�นวนนักเรียนที่มีคะแนนในระดับ 

ที่ตำ ่�หรือนักเรียนที่มีคว�มเปร�ะบ�ง	 (Vulnerable)	 ม�กกว่�	 เพร�ะมีก�รกระจ�ยหรือ 

คว�มเหลื่อมลำ้�สูงกว่�ม�ก	ดังแสดงในรูปที่	6.11

 

รูปที่ 6.10		:	 ก�รกระจ�ยตัวของคะแนนสอบในสองจังหวัดที่มีค่�เฉล่ียเท่�กันแต่มีก�รกระจ�ยที่แตกต่�งกัน 
		 	 	 	 จังหวัด	ข	มีก�รกระจ�ยของคะแนนที่ม�กกว่�จังหวัด	ก	ทำ�ให้มีสัดส่วนนักเรียนที่มีคะแนนในระดับ 
	 	 	 	 ที่ตำ่�หรือนักเรียนท่ีมีคว�มเปร�ะบ�ง	 (Vulnerable)	 ม�กกว่�	 โดยดูได้จ�กส่วนพ้ืนที่ใต้กร�ฟ 
	 	 	 	 ด้�นซ้�ยของเกณฑ์แบ่งที่ม�กกว่�

รูปที่ 6.11	 :	ก�รกระจ�ยตัวของคะแนนสอบในสองจังหวัด	จังหวัด	ข	มีค่�เฉลี่ยสูงกว่�	แต่ก็มีก�รกระจ�ยของ
		 	 	 คะแนนท่ีม�กกว่�จังหวัด	 ก	 ทำ�ให้มีสัดส่วนนักเรียนที่มีคะแนนในระดับที่ตำ่�หรือนักเรียนที่มี 
	 	 	 คว�มเปร�ะบ�ง	 (Vulnerable)	 ม�กกว่�	 โดยดูได้จ�กส่วนพื้นที่ใต้กร�ฟด้�นซ้�ยของเกณฑ์ 
	 	 	 แบ่งที่ม�กกว่�

	 ตัวอย่�งที่นำ�เสนอข้�งต้นชี้ให้เห็นว่�	 ก�รพิจ�รณ�จ�กคะแนนเฉลี่ยเพียงอย่�งเดียว 

อ�จทำ�ให้เข้�ใจคล�ดเคลื่อนไปว่�	 จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยตำ่�กว่�เป็นจังหวัดที่มีปัญห� 

ที่ต้องแก้ไขม�กกว่�เสมอ	 ทั้งที่จริงแล้วจังหวัดที่มีจำ�นวนนักเรียนที่มีคะแนนในระดับ 

ที่ตำ ่�หรือนักเรียนที่มีคว�มเปร�ะบ�ง	 (Vulnerable)	 ม�กกว่�	 ควรจะเป็นพื้นที่ที ่ต้องได้รับ 

ก�รเอ�ใจใส่ม�กกว่�	เพร�ะปัญห�ของก�รศึกษ�ที่สำ�คัญที่สุดคือ	ก�รที่มีเด็กที่ถูกทิ้งไว้ข้�งหลัง	 

(Left	Behind)	ไม่ใช่คว�มแตกต่�งของคะแนนเฉลี่ยเพียงไม่กี่คะแนน	ดังนั้น	เพื่อให้ส�ม�รถ 
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ช่วยเหลือได้ตรงจุดและกำ�หนดนโยบ�ยที่จะช่วยลดจำ�นวนเด็กที่ถูกทิ้งไว้ข้�งหลังได้ดียิ ่งขึ้น	

จึงจำ�เป็นจะต้องเปลี่ยนรูปแบบในก�รนำ�เสนอข้อมูลที่เกี ่ยวข้อง	
	 คว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์	(Relative	Vulnerability)	ที่นำ�เสนอนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อ 
ชี้ให้เห็นถึงพื้นที่ที ่มีสัดส่วนนักเรียนที่มีคว�มเปร�ะบ�ง	 (Vulnerable)	 สูง	 เพื่อช่วยให้
หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องส�ม�รถช่วยเหลือกลุ่มเป้�หม�ยหรือกำ�หนดนโยบ�ยเชิงพื้นที่ได้อย่�ง 
มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	 ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เป้�หม�ยยุทธศ�สตร์ด้�นก�รศึกษ�แห่งช�ติฯ 
ในประเด็นเรื่องคุณภ�พและคว�มเท่�เทียมท�งก�รศึกษ�ให้ประสบผลสำ�เร็จ	 อีกทั้งช่วย 
ส่งเสริมก�รกระจ�ยอำ�น�จซึ่งเป็นข้อเสนอหลักข้อหนึ่งในร�ยง�นสภ�วะก�รศึกษ�ไทย	 
ปี	2558/2559	รวมถึงเป็นก�รส�ธิตให้เห็นถึงประโยชน์และคว�มจำ�เป็นของข้อมูลร�ยบุคคล	
เพร�ะก�รคำ�นวณห�ระดับคว�มเปร�ะบ�งจำ�เป็นต้องใช้ข้อมูลร�ยบุคคล	โดยในที่นี ้ขอใช้ผล
ก�รทดสอบ	O-NET	ร�ยบุคคลเป็นตัวอย่�ง	
	 ก�รคำ�นวณระดับคว�มเปร�ะบ�งของแต่ละพื้นที่เริ ่มจ�กก�รนำ�เอ�ตัวอย่�งทั้งหมด 
ซึ่งในที่นี ้หม�ยถึงนักเรียนที่ทำ�ก�รทดสอบ	 O-NET	 จ�กทั่วประเทศม�เรียงลำ�ดับจ�กน้อย
ไปห�ม�ก	 หลังจ�กนั้นจึงกำ�หนดระดับเปอร์เซ็นไทล์ที่เป็นเกณฑ์แบ่งเด็กที่ถูกทิ้งไว้ข้�งหลัง	
(Left	Behind)	หรือเด็กที่มีคว�มเปร�ะบ�งท�งวิช�ก�รสัมพัทธ์	(Relatively	Vulnerable)		
ยกตัวอย่�งเช่น	ร�ยง�นเล่มนี้เลือกที่จะใช้เปอร์เซ็นไทล์ที่	10	เป็นเกณฑ์	(ส�ม�รถเปลี่ยนได้
ต�มคว�มเหม�ะสม)	ซึ่งหม�ยคว�มว่�เด็กที่มีคว�มเปร�ะบ�งท�งวิช�ก�รสัมพัทธ์	(Relatively	
Vulnerable)		คือเด็กที่มีคะแนนสอบตำ่�กว่�หรือเท่�กับเปอร์เซ็นไทล์ที่	10	ของข้อมูลทั้งหมด
ดังแสดงตัวอย่�งในรูปที่	 6.12	 	 เหตุผลที่เรียกดัชนีนี้ว่�คว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์	 เพร�ะเป็น
ดัชนีที่นิย�มจ�กก�รเปรียบเทียบคะแนนสอบกับระดับคะแนนที่เปอร์เซ็นไทล์อันใดอันหนึ่ง

ไม่ใช่ระดับคะแนนสัมบูรณ์	(Absolute	Score)	โดยตรง

 

รูปที่ 6.12 :	กลุ่มเด็กที่มีคว�มเปร�ะบ�งท�งวิช�ก�รสัมพัทธ์	(Relatively	Vulnerable)	คือเด็กที่ผลก�รทดสอบ 
	 	 ทีต่ำ�่กว�่เกณฑท์ีก่ำ�หนดในรปูของเปอรเ์ซน็ไทล์	โดยตวัอย�่งทีใ่ช้ในทีน่ีก้ำ�หนดอยูท่ีร่ะดบัเปอรเ์ซน็ไทล์ 
	 	 ที่	10	(ส�ม�รถเปลี่ยนได้ต�มคว�มเหม�ะสม)

เปอร์เซ็นไทล์ที่	10

กลุ่มเด็กที่มีคว�มเปร�ะบ�งสัมพันธ์
	(Relatively	Vulnerable)
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	 หลังจ�กที่ทร�บแล้วว่�คะแนนที่ระดับเปอร์เซ็นไทล์ที่	10	ของข้อมูลทั้งหมดมีค่�เท่�ใด	 

ก็จะส�ม�รถระบุได้ว่�เด็กคนใดมีคว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์	และคำ�นวณห�ระดับคว�มเปร�ะบ�ง 

สัมพัทธ์	(Relative	Vulnerability)	ของแต่ละพื้นที่	(เช่น	ระดับอำ�เภอ	หรือจังหวัด)	ได้จ�ก 

สัดส่วนของเด็กที่มีคะแนนน้อยกว่�ระดับคะแนนนั้น	 ยกตัวอย่�งเช่น	 ห�กคะแนนที่ระดับ

เปอร์เซ็นไทล์ที่	10	ในวิช�คณิตศ�สตร์มีค่�เท่�กับ	15	คะแนน	ระดับคว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์	

(Relative	 Vulnerability)	 ของอำ�เภอ	 ก	 มีค่�เท่�กับจำ�นวนเด็กนักเรียนในอำ�เภอนั้น 

ที่มีคะแนนวิช�คณิตศ�สตร์ตำ่�กว่�	15	คะแนนห�รด้วยจำ�นวนนักเรียนที่ทำ�ก�รทดสอบและ

เรียนในอำ�เภอเดียวกัน9 ดังนั้น	 ถึงแม้ว่�สัดส่วนของเด็กที่มีคว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์โดยรวม 

ทั้งประเทศจะมีค่�เท่�กับร้อยละ	10	เสมอ	แต่ในแต่ละสัดส่วนนี้ในระดับพื้นที่ย่อยจะมีโอก�ส

ที่จะมีค่�ที่แตกต่�งกัน	

	 ประเด็นที่สำ�คัญอันหนึ่ง	คือ	ระดับคว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์10 (Relative	Vulnerability)	

ไม่ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนสัมบูรณ์	(Absolute	Score)	ซึ่งต่�งจ�กตัวชี้วัดต�มเป้�หม�ยของ

แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ11 ที่อ้�งอิงกับระดับคะแนนร้อยละ	50	ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับคว�มย�กง่�ย 

ของข้อสอบ	 แต่ที่ผ่�นม�ข้อสอบ	 O-NET	 มักจะมีปัญห�เกี่ยวกับม�ตรฐ�นคว�มย�กง่�ย 

ของข้อสอบอยู่เป็นประจำ�	 ดังนั้น	 ก�รร�ยง�นผลก�รทดสอบโดยใช้ระดับคว�มเปร�ะบ�ง

สัมพัทธ์	 (Relative	 Vulnerability)	 น่�จะช่วยลดปัญห�ที่เกี่ยวกับระดับคว�มย�กง่�ย 

ของข้อสอบที่เปลี่ยนไปในแต่ละปี	 แต่วิธีก�รนี้ก็มีข้อจำ�กัดในกรณีที่เด็กทุกคนทำ�ได้ดีม�ก	 

ซึ่งด้วยวิธีก�รคำ�นวณที่กำ�หนดขึ้นย่อมจะต้องมีส่วนที่ถูกกำ�หนดว่�มีคว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์

เสมอ	ทั้งที่จริง	ๆ 	แล้วอ�จจะไม่มีนักเรียนคนใดมีปัญห�ท�งวิช�ก�รเลย	อย่�งไรก็ต�ม	ด้วยระดับ 

คะแนนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	น่�จะยังห่�งไกลจ�กจุดนั้นอีกม�ก	จึงควรที่จะพิจ�รณ�ใช้ระดับ

คว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์	(Relative	Vulnerability)	เป็นท�งเลือกหลักท�งหนึ่งในก�รนำ�เสนอ

ข้อมูลผลทดสอบต่�ง	ๆ

 

9 ในท�งคณติศ�สตร	์ส�ม�รถเขยีนสูตรคำ�นวณได้โดยเริม่จ�กก�รกำ�หนดให	้dij แทนตวัแปรทีบ่ง่บอกว�่นกัเรียน	i	ทีเ่รียนในพ้ืนที	่j  
	 มีคว�มคว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์ท�งวิช�ก�รหรือไม่	 นั่นคือ	dij จะมีค่�เท่�กับหนึ่งถ้�เข�มีคว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์ท�งวิช�ก�ร	 
	 แต่จะมีค่�เท่�กับศูนย์ถ้�ไม่ใช่	ดังนั้น	ระดับคว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์	(Relative	Vulnerability)	เท่�กับ

	 โดยที่	Nj แทนจำ�นวนนักเรียนในพื้นที่	j ที่เข้�สอบทั้งหมด
10  ระดับคว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์	 (Relative	 Vulnerability)	 นี้มีคว�มคล้�ยคลึงกับคว�มเปร�ะบ�ง	 (Vulnerability)	 ที่นิย�มใน 
	 Davies,	Janus,	Duku,	and	Gaskin	(2016)
11		สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�	 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ได้จัดทำ�ร�ยละเอียดตัวชี้วัดต�มเป้�หม�ยของแผนก�รศึกษ� 
	 แห่งช�ติ	พ.ศ.	2560	-	2579	ผู้สนใจส�ม�รถศึกษ�ได้จ�ก	สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�	(2561)

RVj= 
∑i ในพื้นที ่jd ij 

Nj 
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 ส่วนของก�รแปลผลนั้นต้องเร่ิมจ�กหลักก�รที่ว่�	 ห�กเด็กที่มีคว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์กระจ�ยตัว 

อยู่ในแต่ละพื้นที่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน	 จะพบว่�ทุก	ๆ 	 พื้นที่จะมีระดับคว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์	 

(Relative	 Vulnerability)	 เท่�กับหรือใกล้เคียงกับระดับเกณฑ์	 ซึ่งในที่นี้คือร้อยละ	 10	 โดยในกรณีนี้ 

จะหม�ยคว�มว่�	แตล่ะพืน้ท่ีส�ม�รถดแูลเดก็ไดด้พีอ	ๆ 	กนั	เพร�ะมสัีดส่วนของเด็กท่ีมคีว�มเปร�ะบ�ง 

สมัพทัธห์รอืเด็กท่ีถูกท้ิงไว้ข้�งหลงัใกลเ้คยีงกัน	ในกรณนีีอ้�จจะนำ�ไปสูข่อ้สรปุเชงินโยบ�ยแบบเดยีว

ทั่วประเทศเพร�ะไม่มีคว�มแตกต่�งของพื้นที่	

	 ห�กแต่ในคว�มเป็นจริง	 สิ่งท่ีพบในข้อมูลคือ	 ระดับคว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์	 (Relative	 

Vulnerability)	ของแต่ละพืน้ท่ีมคีว�มแตกต�่งกนัค่อนข�้งชดัเจน	ในกรณีนี	้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งควรจะให ้

คว�มสนใจพืน้ทีท่ีม่รีะดบัคว�มเปร�ะบ�งสมัพทัธ	์(Relative	Vulnerability)	สงูกว�่ระดบัเปอรเ์ซน็ไทล ์

ที่ใช้เป็นเกณฑ์	 ยกตัวอย่�งเช่น	 จ�กผลท่ีร�ยง�นในที่นี้	 ผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้คว�มสนใจกับพื้นที่ 

ทีร่ะดบัคว�มเปร�ะบ�งสมัพทัธ	์(Relative	Vulnerability)	มคี�่สูงกว�่ร้อยละ	10	ม�ก	ๆ 	เพร�ะเปน็ 

พ้ืนที่ที่มีเด็กที่มีคว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์สูงกว่�ที่ควรจะเป็น	 ซึ่งสะท้อนว่�พื้นที่มีเด็กนักเรียน 

ที่ถูกทิ้งไว้ข้�งหลังม�กเป็นพิเศษ

	 รปูที	่6.13	รปูที	่6.14	และรปูที	่6.15	แสดงระดบัคว�มเปร�ะบ�งสมัพทัธ	์(Relative	Vulnerability)	 

ร�ยอำ�เภอ	โดยใชผ้ลก�รทดสอบ	O-NET	ระดบั	ป.6	ม.3	และ	ม.6	ต�มลำ�ดับ	วชิ�ทีม่คีว�มแตกต่�ง 

ระหว่�งพื้นที่ม�กท่ีสุดคือวิช�ภ�ษ�อังกฤษ	 ซึ่งปร�กฏชัดในทุกระดับ	 ส่วนที่รองลงม�คือวิช�

คณิตศ�สตร์	 โดยเฉพ�ะในระดับ	 ม.6	 นอกจ�กนี้	 ยังจะเห็นได้ว่�	 พ้ืนท่ีท่ีมีระดับคว�มเปร�ะบ�ง 

สัมพัทธ์สูงคือ	 พื้นที่ช�ยขอบของประเทศ	 เช่น	 ส�มจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	 	(ยกเว้นในวิช� 

ภ�ษ�อังกฤษ)	และบ�งส่วนของภ�คตะวันตกและภ�คเหนือ	เป็นต้น

รูปที่ 6.13	:	คว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์	(Relative	Vulnerability)	ร�ยอำ�เภอ	จ�กข้อมูลผลก�รทดสอบ	O-NET	
	 	 	 	 ปี	 2560	 (ก)	 วิช�คณิตศ�สตร์	 (ข)	 วิทย�ศ�สตร์	 (ค)	 ภ�ษ�อังกฤษ	 (ง)	 ภ�ษ�ไทย	 ระดับ	 ป.6
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รูปที่ 6.14 :		คว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์	(Relative	Vulnerability)	ร�ยอำ�เภอ	จ�กข้อมูลผลก�รทดสอบ	O-NET	
	 	 	 	 ปี	 2560	 (ก)	 วิช�คณิตศ�สตร์	 (ข)	 วิทย�ศ�สตร์	 (ค)	 ภ�ษ�อังกฤษ	 (ง)	 ภ�ษ�ไทย	 ระดับ	 ม.3

 

รูปที่ 6.15	:		คว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์	(Relative	Vulnerability)	ร�ยอำ�เภอ	จ�กข้อมูลผลก�รทดสอบ	O-NET	
	 	 	 	 ปี	2560	(ก)	วิช�คณิตศ�สตร์	(ข)	วิทย�ศ�สตร์	(ค)	ภ�ษ�อังกฤษ	(ง)	ภ�ษ�ไทย	ระดับ	ม.6

	 โดยสรุป	 ดัชนีคว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์	 (Relative	 Vulnerable)	 น่�จะเป็นประโยชน์ในก�ร

ตัดสินใจเชิงนโยบ�ยเชิงพื้นท่ีเพร�ะส�ม�รถชี้เป้�หม�ยพื้นท่ีที่ต้องได้รับก�รดูแลเป็นพิเศษ	 อีกทั้ง

ยังไม่ขึ้นอยู่กับระดับค่�สัมบูรณ์ของตัวแปรที่สนใจ	และส�ม�รถใช้ได้กับข้อมูลประเภทต่�ง	ๆ 	ไม่ใช่

เพียงแค่คะแนน	O-NET	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้�หม�ยที่พิจ�รณ�	ดังนั้น	จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

พจิ�รณ�นำ�เอ�ดชันีคว�มเปร�ะบ�งสมัพทัธ	์ไปใชใ้นก�รนำ�เสนอขอ้มลูเพือ่ก�รตดัสนิใจเชงินโยบ�ย
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  6.1.3  ผลก�รทดสอบ PISA

	 	 โครงก�รประเมินผลนักเรียนร่วมกับน�น�ช�ติ	 (Programme	 for	 International	

Student	Assessment)	หรือที่เรียกสั้น	ๆ 	ว่�	ก�รทดสอบ	PISA	เป็นก�รทดสอบทักษะและคว�มรู ้

ของนักเรียนในด้�นก�รอ่�น	 ด้�นคณิตศ�สตร์	 และด้�นวิทย�ศ�สตร์	 ของนักเรียนท่ีมีอ�ยุ	 15	 ปี	 

ในประเทศต�่ง	ๆ 	ท่ัวโลกกว�่	80	ประเทศ	นบัตัง้แต่	พ.ศ.	2543	โดยทำ�ก�รทดสอบทกุ	ๆ 	3	ป	ีถงึแมว้�่

จะยังไม่มีหลักฐ�นที่ส�ม�รถยืนยันได้อย่�งชัดเจนว่�	ระดับคะแนน	PISA	สะท้อนถึงระดับคุณภ�พ

ก�รศึกษ�ในปัจจุบันได้จริงหรือไม่	 เพร�ะยังไม่มีง�นวิจัยที่ส�ม�รถบอกถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง

ผลก�รทดสอบ	PISA	ซึ่งวัดตอนอ�ยุ	15	ปี	และผลิตภ�พในก�รทำ�ง�นซึ่งต้องรอจนนักเรียนออกสู่

ตล�ดแรงง�น	 แต่ก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ที่สะท้อนถึงทักษะและคว�มส�ม�รถด้�นวิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีของผู้เรียนได้เป็นอย่�งดี

	 	 คะแนนเฉลีย่ของผลก�รทดสอบ	PISA	ด�้นคณติศ�สตรข์องประเทศไทยใน	พ.ศ.	2558	

มีค่�เท่�กับ	415	คะแนน	ซึ่งลดลงจ�กก�รทดสอบครั้งก่อน	(พ.ศ.	2555)	ประม�ณ	12	คะแนน	โดย

ประเทศไทยมีค่�เฉลี่ยด้�นคณิตศ�สตร์เป็นอันดับ	3	ของประเทศในอ�เซียน	รองลงม�จ�กสิงคโปร์	

(564	 คะแนน)	 และเวียดน�ม	 (495	 คะแนน)	 ดังแสดงในรูปท่ี	 6.16	 นอกจ�กนี้	 ผลก�รทดสอบ 

ด้�นวิทย�ศ�สตร์และด้�นก�รอ่�นให้ผลที่คล้�ยคลึงกัน	ดังแสดงในรูปที่	6.17	และรูปที่	6.18

 

รูปที่ 6.16 :		คะแนนสอบ	PISA	ด้�นคณิตศ�สตร์	พ.ศ.	2555	และผลิตภัณฑ์มวลรวมประช�ช�ติต่อหัวที่แท้จริง
		 	 	 	 หรือจีดีพีต่อหัวที่แท้จริง	(Real	GDP	per	capita)
แหล่งข้อมูล	:	OECD	2012	PISA	and	World	Development	Indicators
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รูปที่ 6.17		 :		คะแนนสอบ	PISA	ด�้นวทิย�ศ�สตร	์พ.ศ.	2555	และผลติภณัฑม์วลรวมประช�ช�ตติอ่หวัทีแ่ทจ้รงิ
		 	 	 	 หรือจีดีพีต่อหัวที่แท้จริง	(Real	GDP	per	capita)
แหล่งข้อมูล	:	OECD	2012	PISA	and	World	Development	Indicators

 

รูปที่ 6.18		 :	คะแนนสอบ	PISA	ด้�นก�รอ่�น	พ.ศ.	2555	และผลิตภัณฑ์มวลรวมประช�ช�ติที่แท้จริงต่อหัว	
		 	 	 	 หรือจีดีพีที่แท้จริงต่อหัว	(Real	GDP	per	capita)
แหล่งข้อมูล	:	OECD	2012	PISA	and	World	Development	Indicators
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	 	 ผลก�รทดสอบของทกุวชิ�เป็นไปในทิศท�งเดียวกนั	ดังแสดงในรปูที	่6.19	โดยมแีนวโนม้ 

ลดลงในระหว�่ง	พ.ศ.	2543	ถงึ	พ.ศ.	2549	แลว้จงึปรับตัวเพ่ิมขึน้โดยเฉพ�ะใน	พ.ศ.	2555	แต่กลับ 

ลดลงอย่�งม�กในปี	 2558	 จนทำ�ให้ผลก�รทดสอบเฉลี่ยด้�นก�รอ่�นและด้�นคณิตศ�สตร์ 

อยู่ในระดับตำ่�สุดนับตั้งแต่ประเทศไทยเข้�ร่วมทดสอบ	 PISA	 เป็นต้นม�	 ซ่ึงเป็นเรื่องที่น่�สนใจ 

อย่�งม�กว่�เป็นเพร�ะเหตุใดคะแนนจึงมีก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งที่เห็น	 แต่ด้วยข้อมูลที่จำ�กัด 

ทำ�ให้ย�กที่จะตอบได้ด้วยคว�มมั่นใจ	 คว�มพย�ย�มหนึ่งที่จะอธิบ�ยเกี่ยวกับเรื่องนี้	 ปร�กฏ

ในร�ยง�นสภ�วะก�รศึกษ�ไทย	 ปี	 2558/2559	 ซ่ึงได้ต้ังสมมุติในประเด็นนี้ไว้ว่�	 ก�รปรับตัว 

เพิ่มขึ้นของผลก�รทดสอบ	 PISA	 ใน	 พ.ศ.	 2555	 อ�จเป็นผลจ�กก�รเพิ่มขึ้นของสัดส่วน 

ของโรงเรียนส�ธิตฯ	 และโรงเรียนที่เน้นวิทย์-คณิตฯ	 (ยกตัวอย่�งเช่น	 โรงเรียนมหิดลวิทย�นุสรณ์)	 

ในกลุ่มตัวอย่�ง	จ�กประม�ณร้อยละ	9.7	ใน	พ.ศ.	2552	เป็นประม�ณร้อยละ	15.4	ใน	พ.ศ.	2555	 

ดังจะเห็นได้จ�กรูปที่	 6.20	 เพร�ะกลุ่มโรงเรียนส�ธิต	 และโรงเรียนที่เน้นวิทย์-คณิต	 มีคะแนน 

ที่สูงกว่�กลุ่มอื่นอย่�งชัดเจนม�โดยตลอด	 อย่�งไรก็ต�ม	 ข้อมูลปี	 2558	 ไม่มีร�ยละเอียดสังกัด 

ของสถ�นศกึษ�ม�กพอท่ีจะส�ม�รถเปรียบเทียบสัดสว่นของโรงเรยีนแต่ละประเภท	ทำ�ใหไ้มส่�ม�รถ 

ทดสอบสมมตุฐิ�นท่ีค�ดเด�ไว้	(อ�จจะเป็นไปไดว่้�คะแนนทีล่ดตำ�่ลงม�กเพร�ะสดัสว่นของโรงเรยีน

ส�ธิตฯ	และโรงเรียนที่เน้นวิทย์-คณิตฯ	ลดลงอย่�งม�ก	ไม่ใช่เพร�ะทักษะของเด็กแย่ลง)	ประเด็นนี้

คือตัวอย่�งหนึ่งของอุปสรรคที่เกิดจ�กก�รเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน	ทำ�ให้เสียโอก�สในก�รเรียนรู้

และใช้ประโยชน์จ�กผลทดสอบ

 

รูปที่ 6.19	:	คะแนนเฉลี่ย	PISA	พ.ศ.	2543,	2546,	2549,	2552,	2555	และ	2558
แหล่งข้อมูล	:	OECD	PISA	
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รูปที่ 6.20	:	ร้อยละของนักเรียนที่สอบ	PISA	พ.ศ.	2552	และพ.ศ.	2555	แยกต�มสังกัด
แหล่งข้อมูล	:	OECD	PISA

	 	 เมื่อวิเคร�ะห์คะแนน	PISA	โดยแยกต�มสังกัด	(สพฐ.	และเอกชน)	พบว่�	คะแนนเฉลี่ย

ของผลก�รทดสอบ	PISA	ด้�นคณิตศ�สตร์ของนักเรียนจ�กโรงเรียนในสังกัด	สพฐ.	มีคะแนนที่สูง

กว�่โรงเรยีนเอกชนอย�่งชดัเจน	ยกเวน้ในปี	2549	และ	2552	ดงัแสดงในรปูที	่6.21	ผลก�รทดสอบ

ด้�นวิทย�ศ�สตร์และก�รอ่�นนำ�ไปสู่ข้อสรุปที่คล้�ยคลึงกัน	ดังแสดงในรูปที่	6.22	และรูปที่	6.23

 

รปูท่ี 6.21 :	คะแนนเฉลีย่	PISA	ด�้นคณติศ�สตร	์พ.ศ.	2543,	2546,	2549,	2552,	2555	และ	2558	แยกต�มสังกดั
แหล่งข้อมูล	:	OECD	PISA

อปท	 																สาธิต	และเน้นวิทย์
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รปูท่ี 6.22 :	คะแนนเฉลีย่	PISA	ด�้นวทิย�ศ�สตร	์พ.ศ.	2543,	2546,	2549,	2552,	2555	และ	2558	แยกต�มสงักดั
แหล่งข้อมูล :	OECD	PISA

 

รูปที่ 6.23	:	คะแนนเฉลี่ย	PISA	ด้�นก�รอ่�น	พ.ศ.	2543,	2546,	2549,		2552,	2555	และ	2558	แยกต�มสังกัด
แหล่งข้อมูล :	OECD	PISA
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  ผลก�รทดสอบ PISA แยกต�มพื้นที่

		 	 เนือ่งจ�กขอ้มลูผลก�รทดสอบ	PISA	มขีน�ดเลก็เกนิไปทีจ่ะส�ม�รถนำ�ม�แสดงในระดบั

จงัหวดัได	้จงึขอนำ�เสนอข้อมลูโดยจำ�แนกต�มชมุชนทีต้ั่งของโรงเรยีนเป็นหลกั	โดยผลก�รวเิคร�ะห์

คะแนน	PISA	แยกต�มลกัษณะของชมุชนทีต่ัง้ของโรงเรยีน	พบว�่	โรงเรยีนทีอ่ยูใ่นเขตเมอืงขน�ดใหญ ่

มีคะแนนเฉลี่ยของผลก�รทดสอบ	 PISA	 ด้�นคณิตศ�สตร์ในปี	 2558	 สูงสุด	 รองม�คือโรงเรียน 

ที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง	ช�นเมือง	ช�นเมืองขน�ดเล็ก	และหมู่บ้�น	ต�มลำ�ดับ	ดังแสดงในรูปที่	 6.24	

ส่วนในปีอื่น	ๆ 	ก่อนหน้�นี้ก็มีลำ�ดับคะแนนเหมือนกัน	ยกเว้นในปี	2543	และ	2555	โดยในปี	2543	

โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเป็นกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด	 ส่วนโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตเมืองขน�ดใหญ่ 

อยู่ในลำ�ดับที่ส�มและใกล้เคียงกับโรงเรียนที่อยู่ในหมู่บ้�น	 ส่วนในปี	 2555	 โรงเรียนท่ีอยู่ในเขต

ช�นเมืองขน�ดเล็กกลับมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่�โรงเรียนที่อยู่ในเขตช�นเมือง

 

รูปที่ 6.24  :	คะแนนเฉลี่ย	PISA	ด้�นคณิตศ�สตร์	พ.ศ.	2543,	2546,	2549,	2552,	2555	และ	2558	แยกต�ม
		 	 ลักษณะของชุมชนที่ตั้งของโรงเรียน
แหล่งข้อมูล		:	OECD	PISA
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	 	 ส่วนผลก�รทดสอบด้�นวิทย�ศ�สตร์และก�รอ่�นนำ�ไปสู่ข้อสรุปท่ีคล้�ยคลึงกัน	 

ดังแสดงในรูปที่	6.25	และรูปที่	6.26	ข้อเท็จจริงส่วนนี้สะท้อนให้เห็นถึงคว�มสำ�คัญของโครงสร้�ง

พื้นฐ�นและสภ�พเศรษฐกิจสังคมของชุมชนต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน	 ซ่ึงอ�จจะหม�ยถึง 

คว�มเหลื่อมลำ้�ท�งโอก�สที่เด็กได้รับ	 ดังนั้น	 ผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะต้องร่วมมือกันเพื่อทำ�ให้เด็กไทย

ทุกคนไม่ว่�จะเกิดหรืออ�ศัยอยู่ในชุมชนแบบใดส�ม�รถประสบคว�มสำ�เร็จ	เรียนรู้ได้เท่�เทียมกัน	

โดยห�กประสบคว�มสำ�เร็จควรจะพบว่�	 ตำ�แหน่งท่ีต้ังของสถ�นศึกษ�หรือสถ�นท่ีเกิดของเด็ก 

ไม่ควรจะมีผลต่อผลก�รทดสอบอีกต่อไป

 

 

รูปที่ 6.25		 :		คะแนนเฉลี่ย	PISA	ด้�นวิทย�ศ�สตร์	พ.ศ.	2543,	2546,	2549,	2552,	2555	และ	2558	แยกต�ม
		 		ลักษณะของชุมชนที่ตั้งของโรงเรียน
แหล่งข้อมูล	:		OECD	PISA
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รูปที่ 6.26		 :	คะแนนเฉลี่ย	PISA	ด้�นก�รอ่�น	พ.ศ.	2543,	2546,	2549,	2552,	2555	และ	2558	แยกต�ม
		 	 ลักษณะของชุมชนที่ตั้งของโรงเรียน
แหล่งข้อมูล		:	OECD	PISA

	 	 โดยสรุป	 จะเห็นได้ว่�ผลก�รทดสอบ	 PISA	 ขึ้นอยู่กับลักษณะของชุมชนที่โรงเรียน 

ตั้งอยู่	 โดยโรงเรียนที่ตั้งในเขตเมืองขน�ดใหญ่จะมีคะแนนสูงที่สุด	 คำ�ถ�มที่สำ�คัญต่อก�รส่งเสริม

คว�มเท่�เทียม	 (Equity)	 คือ	 ผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่�งกันระหว่�งพื้นที่นี้เป็นผลม�จ�กก�รที่ได้รับ

ทรัพย�กรในปริม�ณที่แตกต่�งกันหรือไม่	 ซึ่งย�กที่จะตอบได้ภ�ยใต้ข้อมูลที่มีอยู่	 จึงมีคว�มเชื่อว่�	 

ก�รสร�้งฐ�นขอ้มลูขน�ดใหญท่�งก�รศกึษ�	(Big	Educational	Database)	ทีม่ขีอ้มลูค�่ตอบแทน

ครู	ค่�ใช้จ่�ยในก�รลงทุน	และข้อมูลอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวกับทรัพย�กรที่โรงเรียนได้รับดังเช่นที่นำ�เสนอไป 

ในบทที่	5	จะช่วยให้ส�ม�รถตอบคำ�ถ�มนี้ได้ดียิ่งขึ้นอย่�งแน่นอน	

	 	 ประเด็นที่น่�สนใจอีกข้อหนึ่งคือ	 ได้มีคว�มพย�ย�มท่ีจะนำ�เสนอข้อมูลในลักษณะ 

ทีว่�่	“เดก็เก่งในโรงเรยีนดขีองไทยมผีลสมัฤทธิอ์ยูใ่นระดบัเทียบเท�่กบัประเทศชัน้นำ�	เชน่	สงิคโปร	์

ฟินแลนด์	ญี่ปุ่น	ฯลฯ”	ซึ่งเป็นก�รนำ�เสนอที่ไม่ถูกต้องต�มหลักวิช�ก�ร	โดยในที่นี้ขอยกข้อคว�ม 

บ�งส่วนจ�กบทคว�มของ	ดร.ภูมิศรัณย์	ทองเลี่ยมน�ค	ที่เขียนในบทคว�ม	“เด็กไทยกับก�รสอบ	 

PISA	:	ม�ย�คตกิบัคว�มเป็นจรงิ”	ซึง่เขยีนไวอ้ย�่งน�่สนใจว�่	“...ปัญห�คอืเหตผุลเช่นนีอ้ยูก่ึง่กล�ง 

ระหว่�งก�รปลอบใจตนเองและคว�มไม่รู้เรื่องสถิติ	แม้แต่เอกส�รประกอบเรื่อง	PISA	ของ	สสวท.	

ก็มกัจะยำ�้ประเดน็ทีว่่�นกัเรยีนในโรงเรยีนคณุภ�พด	ีเชน่	โรงเรยีนส�ธติฯ	โรงเรยีนเนน้วทิย�ศ�สตร	์

ส�ม�รถทำ�คะแนนเทียบเท่�กับประเทศที่ได้คะแนนสูงต่�ง	ๆ 	 จ�กก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล	 ผลสอบ
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ของนักเรียนในโรงเรียนคุณภ�พดีของไทยมีคะแนนสูงกว่�ค่�เฉลี่ย	 แม้แต่ของประเทศที่มีคะแนน

สูงสุดอย่�งสิงคโปร์	 (โรงเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุดของไทย	 มีคะแนนเฉลี่ยในวิช�วิทย�ศ�สตร์	 

คณิตศ�สตร์	และก�รอ่�น	606,	594	และ	570	คะแนนต�มลำ�ดับ	ในขณะที่สิงคโปร์มีคะแนนเฉลี่ย 

ในส�มวิช�น้ัน	 555,	 564	 และ	 533	 คะแนน)	 แต่ก�รเปรียบเทียบแบบนี้เป็นก�รเปรียบเทียบ 

ที่ผิดหลักสถิติ...”	และเพื่อสนับสนุนบทคว�มดังกล่�ว	ขอนำ�เสนอข้อมูลเพิ่มเติมจ�กก�รวิเคร�ะห์

ผลก�รทดสอบ	 O-NET	 โดยนำ�เสนอในรูปของสัดส่วนของนักเรียนที่มีผลก�รทดสอบเป็นเลิศ	 

(Share	 of	 top	 performers)	 ที่จัดทำ�โดย	 OECD	 ซึ่งจะเห็นได้ว่�สัดส่วนของนักเรียนไทย 

ที่มีผลก�รทดสอบเป็นเลิศนั้นมีอยู่น้อยม�กเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์	 ดังนั้น	 

ก�รบอกว่�	 “เด็กเก่งในโรงเรียนดีของไทยมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับเทียบเท่�กับประเทศชั้นนำ�	 

เช่น	สิงคโปร์	ฟินแลนด์	ญี่ปุ่น	ฯลฯ”	จึงเป็นก�รนำ�เสนอที่ไม่สมเหตุสมผลอย่�งยิ่ง	ในเชิงนโยบ�ย	 

ข้อเท็จจริงส่วนน้ีสะท้อนให้เห็นถึงคว�มล้มเหลวของนโยบ�ยก�รสร้�งโรงเรียนพิเศษไม่กี่โรงเรียน

เพื่อคนไม่ก่ีคน	 แต่กลับใช้ทรัพย�กรจำ�นวนม�ก	 ในมุมมองของประช�ชนแต่ละคน	 ก�รได้ 

เข้�เรียนในโรงเรียนดี	ๆ 	 ประเภทนี้ไม่ต่�งอะไรจ�กก�รถูกร�งวัลสล�กกินแบ่ง	 แต่ปัญห�ที่ภ�ครัฐ 

ต้องแก้ไขไม่ใช่ก�รทุ่มทรัพย�กรเพื่อสร้�งอัจฉริยะ	 แต่ต้องใส่ใจกับปัญห�ของคนส่วนใหญ่	 

เพร�ะนั่นหม�ยถึงทั้งประเทศ	และปัญห�สังคมในอน�คต	และที่จริงแล้ว	โรงเรียนดี	ๆ 	ที่มีชื่อเสียง 

เหล่�นี้	ส�ม�รถปรับตัวเป็นโรงเรียนเอกชนและเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องรับเงินจ�กภ�ครัฐ	

 

รปูท่ี 6.27 :		สดัสว่นของนกัเรยีนทีม่ผีลก�รทดสอบเปน็เลศิ	(Share	of	top	performers)	ในประเทศไทย	และสิงคโปร์
แหล่งข้อมูล	:	OECD	PISA

 6.1.4  ผลก�รทดสอบ TIMSS

	 	 โครงก�รศกึษ�แนวโนม้ก�รจดัก�รศกึษ�คณติศ�สตรแ์ละวทิย�ศ�สตรข์องนกัเรยีนไทย 

เทียบกับน�น�ช�ติ	(Trends	in	International	Mathematics	and	Science	Study	:	TIMSS)	 

เปน็โครงก�รทีส่ม�คมน�น�ช�ตเิพือ่ประเมนิผลสมัฤทธิท์�งก�รศึกษ�	(International	Association	 
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for	 the	Evaluation	of	Educational	Achievement	 :	 IEA)	ดำ�เนินก�รร่วมกับประเทศสม�ชิก 

เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนวิช�คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์ต�มหลักสูตรของนักเรียน 

ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	4	(Grade	4)	และมัธยมศึกษ�ปีที่	2	(Grade	8)	ก�รประเมินเริ่มมีขึ้น 

ในปี	พ.ศ.	2538	และประเมินต่อเนื่องทุกสี่ปี	โดยก�รประเมินในระดับ	ป.4	นั้นเข้�ร่วมในครั้งแรก 

ในปี	 2538	 แล้วหยุดไป	 ก่อนจะกลับม�เข้�ร่วมโครงก�รอีกคร้ังในปี	 2554	 ส่วนในระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 2	 (ม.2)	 เข้�ร่วมก�รทดสอบม�โดยตลอดนับตั้งแต่ปีแรก	 เช่นเดียวกับกรณี 

ของก�รทดสอบ	 PISA	 ถึงแม้ว่�จะยังไม่มีหลักฐ�นที่ส�ม�รถยืนยันได้อย่�งชัดเจนว่�ระดับคะแนน  

TIMSS	 สะท้อนถึงระดับคุณภ�พก�รศึกษ�ในปัจจุบันได้จริงหรือไม่	 แต่ก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ 

ที่ควรนำ�ม�พิจ�รณ�

	 	 คะแนนเฉลี่ยของผลก�รทดสอบ	 TIMSS	 ด้�นคณิตศ�สตร์ในระดับ	 ม.2	 ของ

ประเทศไทยใน	พ.ศ.	2558	มีค่�เท่�กับ	431	คะแนน	ดังแสดงในรูปที่	6.28	โดยประเทศไทยมีค่�

เฉลีย่ด�้นคณติศ�สตรเ์ปน็อนัดบั	3	ของประเทศในอ�เซยีน	(จดัสอบทัง้หมดส�มประเทศ)	รองลงม�

จ�กสงิคโปร	์(621	คะแนน)	และม�เลเซยี	(465	คะแนน)	นอกจ�กนี	้ผลก�รทดสอบด้�นวทิย�ศ�สตร์

ให้ผลที่คล้�ยคลึงกัน	ดังแสดงในรูปที่	6.29

 

รูปที่ 6.28  :		คะแนนสอบ	TIMSS	ด้�นคณิตศ�สตร์	ระดับ	ม.2	พ.ศ.	2558	และผลิตภัณฑ์มวลรวมประช�ช�ติ
		 	 ต่อหัวที่แท้จริงหรือจีดีพีต่อหัวที่แท้จริง	(Real	GDP	per	capita)
แหล่งข้อมูล		:	TIMSS	2015	and	World	Development	Indicators
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รูปที่ 6.29  :		คะแนนสอบ	TIMSS	ด้�นวิทย�ศ�สตร์	ระดับ	ม.2	พ.ศ.	2558	และผลิตภัณฑ์มวลรวมประช�ช�ติ
		 	 ต่อหัวที่แท้จริงหรือจีดีพีต่อหัวที่แท้จริง	(Real	GDP	per	capita)
แหล่งข้อมูล		:		TIMSS	2015	and	World	Development	Indicators

	 	 ผลก�รทดสอบ	TIMSS	ระดับ	ป.4	มีก�รเปลี่ยนแปลงจ�กปี	2538	ถึง	2554	เพียง 

เล็กน้อย	 โดยคะแนนเฉลี่ยวิช�วิทย�ศ�สตร์เพิ่มข้ึนเล็กน้อย	 ในขณะที่วิช�คณิตศ�สตร์ลดลง 

เล็กน้อย	ส่วนในกรณีของผลก�รทดสอบ	TIMSS	ระดับ	ม.2	มีแนวโน้มลดลงม�โดยตลอดทั้งวิช� 

คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์	 โดยที่วิช�คณิตศ�สตร์ลดลงม�กกว่�	 แนวโน้มที่ลดลงนี้เป็น 

เครื่องเตือนใจให้ผู้ท่ีมีหน้�ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รเรียนก�รสอนคณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

ต้องห�นวัตกรรมก�รสอน	 ซึ่งอ�จจะไม่ใช่แค่ก�รนำ�เอ�เอกส�รเดิมเผยแพร่ผ่�นอินเทอร์เน็ต	 

แต่อ�จจะต้องเป็นเรื่องของก�รพัฒน�กระบวนก�รเรียนก�รสอน	
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รูปที่ 6.30 :	คะแนนสอบ	TIMSS	ระดับ	ป.4	พ.ศ.	2538	และ	2554
แหล่งข้อมูล	:	TIMSS	1995	และ	2011

 

รูปที่ 6.31	:	คะแนนสอบ	TIMSS	ระดับ	ม.2	พ.ศ.	2538,	2542,	2550,	2554	และ	2558
แหล่งข้อมูล	:	TIMSS	1995	1999	2007	2011	และ	2015
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6.2  การศึกษาและแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต
	 หัวข้อน้ีเก่ียวข้องกับก�รตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง	 (Relevancy)	 โดยให้คว�มสำ�คัญ

กับแนวโน้มคว�มเปลี่ยนแปลงในโลกอน�คต	 ที่ภ�คก�รศึกษ�ต้องเตรียมคว�มพร้อมเพ่ือรับมือ

และเผชิญ	 เช่น	 ก�รพัฒน�ท�งด้�นเทคโนโลยีที่ก้�วหน้�อย่�งรวดเร็วและทำ�ให้คว�มต้องก�ร 

ของตล�ดแรงง�นเอนเอยีงไปท�งผูม้ทีกัษะสงู	ก�รเข�้ม�ของหุน่ยนตแ์ละปญัญ�ประดษิฐ	์(Artificial	 

Intelligence:	 AI)	 ซึ่งจะทดแทนแรงง�นมนุษย์	 และก�รเตรียมคว�มพร้อมของผู้จบก�รศึกษ� 

เพื่อให้มีทักษะที่จำ�เป็นและเพียงพอต่อก�รดำ�รงชีวิตในศตวรรษที่	21	เป็นต้น	

 6.2.1 คว�มตอ้งก�รของตล�ดแรงง�นเอนเอียงไปท�งผูม้ทีกัษะสงูและก�รกำ�หนดนโยบ�ย

อ�ชีวศึกษ�

	 	 แนวคดิท�งเศรษฐศ�สตรท์ีส่ำ�คัญแนวคดิหนึง่ทีส่�ม�รถชว่ยใหเ้ข้�ใจถงึคว�มตอ้งก�ร

ของตล�ดแรงง�น	คอื	ก�รพฒัน�ท�งเทคโนโลยทีีเ่อนเอยีงสูท่กัษะสงู	(Skill-biased	Technological	 

Change)	 ซึ่งจ�กง�นวิจัยจำ�นวนม�ก	 เช่น	 Autor,	 Katz,	 and	 Krueger	 (1998);	 Lawrence	 

F.Katz	 and	 Kevin	 M.Murphy	 (1992)	 Autor,	 และ	 Autor,	 Katz,	 and	 Kearney	

(2008)	 เป็นต้น	 ระบุว่�	 คนท่ีมีก�รศึกษ�สูงกว่�หรือผู้ที่มีทักษะที่ไม่เจ�ะจง	 (General	 Skills)	 

ซึง่มกัจะมีอยูใ่นกลุม่ผู้ทีจ่บก�รศกึษ�ระดบัมห�วิทย�ลยัม�กกว�่กลุม่อืน่	จะส�ม�รถเรยีนรู	้ปรบัตวั	 

และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีก�รเปล่ียนแปลงอย่�งรวดเร็วและมีประสิทธิภ�พม�กกว่�คนท่ีมี 

ก�รศึกษ�ตำ่�หรือผู้ที่มีทักษะแบบเจ�ะจง	(Firm-specific	Skills)	ในท�งกลับกัน	ผู้ที่มีก�รศึกษ�ตำ่� 

หรือได้รับก�รฝึกฝนเพียงเทคโนโลยีที่เฉพ�ะเจ�ะจง	(Specific	Technology)	แบบในอดีต	แต่ข�ด 

ทักษะที่ไม่เจ�ะจงย่อมประสบปัญห�ในก�รเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่	 ตัวอย่�งเช่น	 

ก�รประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องยุ่งย�กสำ�หรับผู้จบก�รศึกษ�ตำ่�กว่�มห�วิทย�ลัยเมื่อยี่สิบป ี

ที่แล้ว	 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่จบมห�วิทย�ลัยในช่วงเดียวกัน	 ในขณะเดียวกัน	บริษัทส่วนใหญ่ได้

เลือกใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รผลิต	 ซึ่งส่งผลให้คว�มต้องก�รหรืออุปสงค์ของ

แรงง�นที่มีทักษะสูงเพิ่มขึ้นอย่�งม�ก	ในขณะที่คว�มต้องก�รของแรงง�นทักษะตำ่�น้อยลงไป

	 ผลทีต่�มม�กค็อื	ค�่จ�้งของผูท้ีจ่บระดบัอดุมศกึษ�สูงกว�่ค�่จ้�งของผูท่ี้จบระดับอ�ชวีศกึษ�

หรือผู้ที่จบเพียงมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 ดังจะเห็นได้จ�กรูปที่	 6.32	 ซ่ึงนำ�เสนออัตร�ค่�จ้�งเฉลี่ย

ต่อเดือนระหว่�งปี	2528	ถึง	2559	โดยจะเห็นได้ว่�ในช่วงปี	2558	ถึง	2559	นั้น	ค่�จ้�งของผู้ที่

จบระดับอุดมศึกษ�นั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย	 ในขณะท่ีค่�จ้�งของผู้ท่ีจบระดับอ�ชีวศึกษ�หรือ

ผู้ที่จบเพียงมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยค่อนข้�งคงที่	 ในทำ�นองเดียวกัน	 รูปที่	 6.33	 ชี้ให้เห็นว่�	 อัตร�

ค่�จ้�งที่แท้จริง	 (ปรับลดด้วยอัตร�เงินเฟ้อ)	 เฉลี่ยต่อเดือนในปี	2559	ของผู้ที่จบระดับอุดมศึกษ�

มีแนวโน้มสูงขึ้นจ�กปี	 2558	 แต่อัตร�ค่�จ้�งท่ีแท้จริงเฉลี่ยต่อเดือนในปี	 2559	 ของผู้ที่จบระดับ

อ�ชีวศึกษ�หรือผู้ท่ีจบเพียงมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย	 โดยสรุป	 พฤติกรรมของอัตร� 
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ค�่จ�้งในประเทศไทยสอดคลอ้งกบัหลกัก�รพฒัน�ท�งเทคโนโลยท่ีีเอนเอยีงสู่ทักษะสูง	(Skill-biased	 

Technological	 Change)	 เช่นเดียวกับข้อสรุปจ�กง�นวิจัยของ	 นิพนธ์	 พัวพงศกร,	 แฉล้มวงษ์,	 

ลทัธพพิฒัน	์(2554)	และ	Lathapipat	(2009)	ซ่ึงสรุปว�่	คว�มต้องก�รแรงง�นทกัษะหรือก�รศกึษ�

สูงเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังวิกฤตต้มยำ�กุ้ง	 มีผลทำ�ให้ค่�จ้�งแรงง�นทักษะสูงเพิ่มขึ้น

ม�กกว่�แรงง�นทักษะตำ่�	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดก�รพัฒน�ท�งเทคโนโลยีที่เอนเอียงสู่ทักษะสูง	

(Skill-biased	Technological	Change)	

 

รูปที่ 6.32	 :	 ค่�จ้�งเฉลี่ยต่อเดือนของผู้ที่จบระดับปริญญ�ตรี	 ระดับอ�ชีวศึกษ�	 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	
	 	 ระดบัตำ�่กว�่มธัยมศกึษ�ตอนปล�ย	และไมม่กี�รศกึษ�กว่�มธัยมศกึษ�ตอนปล�ย	และไมม่กี�รศกึษ�
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รูปที่ 6.33	 :		อตัร�ค�่จ�้งทีแ่ทจ้รงิเฉลีย่ตอ่เดอืนของผู้ทีจ่บระดบัปรญิญ�ตร	ีระดบัอ�ชีวศึกษ�	ระดบัมธัยมศึกษ� 
	 	 ตอนปล�ย	ระดับตำ่�กว่�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	และไม่มีก�รศึกษ�

	 	 ในเชิงนโยบ�ย	แนวคิดก�รพัฒน�ท�งเทคโนโลยีที่เอนเอียงสู่ทักษะสูง	(Skill-biased	

Technological	 Change)	 มีคว�มสำ�คัญต่อก�รกำ�หนดนโยบ�ยของอุดมศึกษ�และอ�ชีวศึกษ�	

แนวคิดนี้ชี้ให้เห็นอย่�งชัดเจนว่�	รูปแบบของก�รศึกษ�ที่เหม�ะสมกับก�รเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

ท่ีรวดเร็วอย่�งเช่นในปัจจุบัน	 น่�จะไม่ใช่ก�รศึกษ�แบบอ�ชีวศึกษ�ที่ประเทศไทยกำ�ลัง 

ดำ�เนินก�รอยู่	 เพร�ะเป็นลักษณะก�รเรียนรู้ท่ีเน้นก�รฝึกฝนเพียงเทคโนโลยีที่เฉพ�ะเจ�ะจง	 

(Specific	Technology)	ดังนั้น	ก�รตั้งเป้�หม�ยในแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติปี	2560	-	2579	ที่จะ

ต้องปรับให้มีสัดส่วนอ�ชีวศึกษ�ต่ออุดมศึกษ�เป็น	 70:30	 นั้นอ�จจะไม่ใช่แนวท�งท่ีเหม�ะสมกับ 

อน�คต	 เว้นเสียแต่ว่�กำ�ลังหม�ยคว�มถึงอ�ชีวศึกษ�ท่ีแตกต่�งออกไปจ�กที่เป็นอยู่อย่�งม�ก	 

กล่�วคือ	 ต้องเป็นก�รศึกษ�ระดับอ�ชีวศึกษ�ที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ทักษะท่ีไม่เจ�ะจง	 

(General	 Skills)	 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนส�ม�รถปรับตัวเข้�กับก�รพัฒน�ท�งเทคโนโลยี 

ซ่ึงมีก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว	 อันอ�จหม�ยถึงว่�	 อ�ชีวศึกษ�สมัยใหม่จะต้องให้คว�มสำ�คัญ 

กับทักษะด้�นวิทย�ศ�สตร์และคณิตศ�สตร์พื้นฐ�นม�กยิ่งขึ้น

	 	 นโยบ�ยก�รศึกษ�ควรมุ่งเน้นที่จะพัฒน�ทักษะของผู้เรียนให้ส�ม�รถปรับตัวเข้�กับ 

โลกในอน�คต	 ซึ่งย�กที่จะค�ดก�รณ์ได้ว่�เทคโนโลยีท่ีจะเกิดข้ึนในอน�คตจะต้องก�รแรงง�น 

ที่มีคว�มส�ม�รถแบบใด	 ประสบก�รณ์ในอดีตชี้ให้เห็นว่�	 ทักษะที่ไม่เจ�ะจง	 (General	 Skills)	 

ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์	 ก�รแก้ปัญห�	 และทักษะด้�นวิทย�ศ�สตร์และ

คณิตศ�สตร์	 เป็นทักษะท่ีช่วยให้ผู้เรียนส�ม�รถปรับตัวเข้�กับก�รเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี
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ได้ดีกว่�ทักษะที่เจ�ะจง	(Specific	Skills)	ดังนั้น	นโยบ�ยก�รศึกษ�ที่เหม�ะสมจึงควรส่งเสริมและ

พฒัน�ทกัษะทีไ่มเ่จ�ะจง	(General	Skills)	ม�กกว�่ก�รพย�ย�มท่ีจะว�งแผนกำ�ลงัคน	(Manpower	

Planning)	โดยกำ�หนดสัดส่วนระหว่�งวุฒิก�รศึกษ�	ดังเช่นที่ดำ�เนินก�รในปัจจุบัน	

	 	 ในปัจจุบัน	 นโยบ�ยด้�นก�รศึกษ�กลับให้คว�มสำ�คัญกับอ�ชีวศึกษ�ซึ่งเป็นรูปแบบ

ก�รศึกษ�ที่มุ่งเน้นพัฒน�ทักษะที่เจ�ะจง	(Specific	Skills)	ม�กกว่�ทักษะที่ไม่เจ�ะจง	(General	

Skills)	ทัง้นีอ้�จจะเป็นผลม�จ�กคว�มเชือ่ทีว่�่	ผูท้ีจ่บระดบัอดุมศกึษ�ซึง่น�่จะเนน้ก�รพฒัน�ทกัษะ

ที่ไม่เจ�ะจง	(General	Skills)	เป็นหลัก	มีอัตร�ก�รว่�งง�นสูงกว่�ผู้ที่จบระดับอ�ชีวศึกษ�	ดังนั้น	

เพือ่ใหส้�ม�รถกำ�หนดนโยบ�ยไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ	จงึมคีว�มจำ�เปน็ทีจ่ะตอ้งเข�้ใจใหก้ระจ�่งชดั

เสยีก่อนว�่	ก�รทีอ่ตัร�ก�รว�่งง�นของผูท้ีเ่พิง่จบปริญญ�ตรอียูใ่นระดบัทีส่งูกว่�ผูท้ีเ่พิง่จบส�ยอ�ชพี

เป็นเพียงปร�กฏก�รณ์ระยะสั้นซึ่งเกิดจ�กก�รเลือกห�ง�นหรือรอง�นที่เหม�ะสม	 (Job	 Search)	

หรือเป็นปัญห�ของทักษะที่ตล�ดแรงง�นไม่ต้องก�ร

	 	 ขอ้เทจ็จรงิทีส่ำ�คญัขอ้หน่ึง	คอื	อตัร�ก�รว่�งง�นของผูจ้บก�รศกึษ�ท้ังระดบัปรญิญ�ตร ี

และระดับอ�ชีวศึกษ�อยู่ในระดับที่ตำ่�ม�โดยตลอด	ดังแสดงในรูปที่	6.34	โดยในช่วง	5	ปีที่ผ่�นม�	

อัตร�ก�รว่�งง�นของทั้งสองกลุ่มตำ่�กว่�ร้อยละ	2	แม้ว่�ผู้จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีจะมีอัตร�

ก�รว่�งง�นม�กกว่�ส�ยอ�ชีพในบ�งช่วงแต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่�นั้น12	 

 

รูปที่ 6.34 :	อัตร�ก�รว่�งง�นของผู้จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีและส�ยอ�ชีพ
แหล่งข้อมูล :	Labor	Force	Survey	ปี	พ.ศ.	2549	-	2559

 
12		เนื้อห�ส่วนนี้ดัดแปลงม�จ�ก	CITE	ABRIDGE	ARTICLE	WITH	PONG
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	 	 ในขณะเดยีวกนั	ห�กพจิ�รณ�จ�กผูท้ีเ่พิง่จบก�รศกึษ�จะพบว�่	ผูท้ีเ่พิง่สำ�เรจ็ก�รศกึษ�

ในระดับปริญญ�ตรีมีอัตร�ก�รว่�งง�นสูง	 ดังแสดงในรูปที่	 6.35	 สิ่งที่น่�สนใจคือ	 ผู้จบก�รศึกษ� 

ในระดับปริญญ�ตรีมีอัตร�ก�รว่�งง�นสูงกว่�ผู้จบส�ยอ�ชีพเป็นอย่�งม�กในช่วงปีแรก	ๆ 	 หลัง

จบก�รศึกษ�	 โดยอัตร�ก�รว่�งง�นของผู้จบปริญญ�ตรีในช่วงปีแรกหลังจบก�รศึกษ�สูงถึง 

ร้อยละ	 35	 และสูงถึงร้อยละ	 65	 สำ�หรับผู้จบปริญญ�ตรีส�ยศึกษ�ศ�สตร์	 ในขณะที่ผู้ที่เพิ่งจบ 

ส�ยอ�ชีพมอัีตร�ก�รว�่งง�นไมถ่งึรอ้ยละ	13	ห�กพจิ�รณ�จ�กผู้ทีจ่บก�รศกึษ�ไมเ่กนิ	3	ป	ีจะพบว�่	 

อัตร�ก�รว่�งง�นของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีสูงกว่�ของผู้ที่จบส�ยอ�ชีพอย่�งชัดเจน	 

ดังแสดงในรูปที่	6.36

 

รูปที่ 6.35	:	อัตร�ก�รว่�งง�นของผู้จบก�รศึกษ�ระดับต่�ง	ๆ	แบ่งต�มระยะเวล�หลังจบก�รศึกษ�	ในปี	2559
แหล่งข้อมูล	:	Labor	Force	Survey	ปี	พ.ศ.	2559	
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รูปที่ 6.36 :	อัตร�ก�รว่�งง�นของผู้จบก�รศึกษ�ระดับต่�ง	ๆ	ในช่วง	0	-	3	ปีแรกหลังจบก�รศึกษ�
แหล่งข้อมูล :	Labor	Force	Survey	ปี	พ.ศ.	2544	-	2559
หม�ยเหตุ :	ปริญญ�ตรีในที่นี้รวมผู้ที่จบปริญญ�ตรีส�ยส�มัญทั่วไปและปริญญ�ตรีส�ยศึกษ�ศ�สตร์

	 	 อนึง่	อตัร�ก�รว�่งง�นของผูจ้บก�รศกึษ�ระดับปรญิญ�ตรลีดลงอย�่งรวดเรว็หลงัจ�ก	 

3	 ปีแรกที่จบก�รศึกษ�	 โดยจะเห็นได้จ�กก�รที่อัตร�ก�รว่�งง�นของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับ 

ปริญญ�ตรีม�กกว่�	 3	 ปี	 แทบจะไม่แตกต่�งจ�กอัตร�ก�รว่�งง�นของผู้ที่จบส�ยอ�ชีพม�กกว่�	 

3	ปี	ดังแสดงในรูปที่	6.37	ในปี	2559	อัตร�ก�รว่�งง�นของผู้ที่จบปริญญ�ตรีม�กกว่�	3	ปี	อยู่ที่

ร้อยละ	0.54	ในขณะที่อัตร�ก�รว่�งง�นของผู้ที่จบ	ปวช.	ม�กกว่�	3	ปี	อยู่ที่ร้อยละ	0.82	ซึ่งสูงกว่� 

อัตร�ก�รว่�งง�นของผู้จบปริญญ�ตรีเล็กน้อย
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รูปที่ 6.37	:	อัตร�ก�รว่�งง�นของผู้จบก�รศึกษ�ระดับต่�ง	ๆ	หลังจบก�รศึกษ�	3	ปีขึ้นไป
แหล่งข้อมูล :	Labor	Force	Survey	ปี	พ.ศ.	2544	-	2559
หม�ยเหตุ :	ปริญญ�ตรีในที่นี้รวมผู้ที่จบปริญญ�ตรีส�ยส�มัญทั่วไปและปริญญ�ตรีส�ยศึกษ�ศ�สตร์

 อย่�งไรก็ต�ม	 อ�จจะเป็นไปได้ว่�ก�รที่อัตร�ก�รว่�งง�นของผู้ที่จบปริญญ�ตรีที่ลดลง 

อย่�งม�กหลังจ�กผ่�นไปแล้วประม�ณ	 3	 ปี	 เป็นผลม�จ�กก�รที่ผู้ไม่ส�ม�รถห�ง�นได้ออกจ�ก 

ตล�ดแรงง�นจึงทำ�ให้สัดส่วนผู้ว่�งง�นลดลง	 แต่รูปท่ี	 6.38	 ได้แสดงให้เห็นว่�	 อัตร�ก�รมีส่วน 

ร่วมของแรงง�น	(Labor	Force	Participation)	ของผู้ทีจ่บปรญิญ�ตรมีีค�่ใกล้เคยีงกับผู้ทีจ่บระดับ	ปวส.  

ซึ่งอยู่ที่ระดับประม�ณร้อยละ	70	หลังจบก�รศึกษ�	และเพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่ม�กกว่�ร้อยละ	90	 

ภ�ยในเวล�ไม่ก่ีปีหลังจบก�รศึกษ�13 ข้อเท็จจริงส่วนนี้ทำ�ให้ส�ม�รถตอบได้อย่�งมั่นใจว่�	 

ก�รออกจ�กกำ�ลังแรงง�น	 (Out	 of	 Labor	 Force)	 ไม่ใช่ส�เหตุที่ทำ�ให้อัตร�ก�รว่�งง�นของ 

ผู้ที่จบปริญญ�ตรีลดลงอย่�งม�กหลังจ�กจบก�รศึกษ�แล้ว	3	ปี	

 

 

13	 สิง่ท่ีน�่สนใจอกีประก�รหนึง่คอื	สดัสว่นก�รเข้�รว่มแรงง�นของผูจ้บก�รศกึษ�ระดบั	ปวช.	ในชว่งแรกอยูใ่นระดบัเพียงร้อยละ	20 
		 ทั้งนี้เนื่องจ�กผู้จบ	ปวช.	ส่วนใหญ่มักเลือกที่จะเรียนต่อในระดับ	ปวส.
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รูปที่ 6.38 :		อตัร�สว่นก�รเข้�รว่มแรงง�นของผูจ้บก�รศึกษ�ระดบัต�่ง	ๆ 	แบง่ต�มระยะเวล�หลงัจบก�รศกึษ� 
	 		ในปี	2559
แหล่งข้อมูล		:		Labor	Force	Survey	ปี	พ.ศ.	2559
หม�ยเหต	ุ	 :		ปริญญ�ตรีในที่นี้รวมผู้ที่จบปริญญ�ตรีส�ยส�มัญทั่วไปและปริญญ�ตรีส�ยศึกษ�ศ�สตร์

	 	 โดยสรุป	 สถ�นก�รณ์ก�รว่�งง�นที่สูงของผู้ที่จบปริญญ�ตรีในประเทศไทยเป็นเรื่อง

ชั่วคร�วที่เกิดขึ้นในช่วง	0	-	3	ปีแรกหลังจบก�รศึกษ�เท่�นั้น	โดยเมื่อพิจ�รณ�กลุ่มตัวอย่�งที่จบ

ก�รศึกษ�เกิน	 3	 ปี	 จะพบว่�	 อัตร�ก�รว่�งง�นของผู้ที่จบปริญญ�ตรีและส�ยอ�ชีพแตกต่�งกัน 

เพียงเล็กน้อย	 ยิ่งกว่�นั้น	 ก�รลดลงของอัตร�ก�รว่�งง�นไม่ได้เป็นผลม�จ�กก�รออกจ�กกำ�ลัง

แรงง�น	

	 	 ข้อเท็จจริงท้ังหมดน้ีสนับสนุนแนวคว�มคิดที่ว่�	 อัตร�ก�รว่�งง�นของผู้ที่เพ่ิงจบ

ปริญญ�ตรีเป็นเรื่องของก�รค้นห�ง�นและจับคู่กับง�น	 (Search	 and	Matching)	 ซึ่งอธิบ�ยว่�	 

ผู้ที่มีอัตร�ค่�จ้�งที่ต้องก�ร	 (Reservation	Wage)	 ในระดับที่สูง	จะเลือกง�นม�กกว่�	ทำ�ให้ต้อง

ใช้ระยะเวล�ในก�รห�ง�นน�นกว่�ผู้ที่มีอัตร�ค่�จ้�งที่ต้องก�รในระดับที่ตำ่�กว่�14	 ในขณะเดียวกัน	 

ผู้ที่จบปริญญ�ตรีมักจะมีอัตร�ค่�จ้�งท่ีต้องก�รสูงกว่�ผู้ที่จบส�ยอ�ชีพ	 ดังนั้น	 จึงไม่ใช่เรื่อง 

น่�แปลกใจที่จะพบว่�	 อัตร�ก�รว่�งง�นของผู้ท่ีจบปริญญ�ตรีสูงกว่�ผู้ท่ีจบส�ยอ�ชีพในช่วง 

 
14	 ส�ม�รถอ่�นเนื้อห�เพิ่มเติมได้ใน	Cahuc	et.	al.	(2014)	บทที่	6
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ที่เพิ่งสำ�เร็จก�รศึกษ�และเริ่มห�ง�น	 นอกจ�กนี้	 ห�กผู้ที่จบปริญญ�ตรีไม่มีคว�มส�ม�รถและ 

ลน้ตล�ดจริง	อตัร�ก�รว่�งง�นท่ีสงูน้ีไม่ควรจะมีแนวโนม้ลดลงหลังจบก�รศกึษ�	เนือ่งจ�กผูท้ีไ่มส่�ม�รถ 

ห�ง�นได	้เม่ือเวล�ผ�่นไปโอก�สในก�รห�ง�นไดจ้ะยิง่ลดนอ้ยลงเรือ่ย	ๆ 15   ในท�งตรงกนัข�้ม	ขอ้มลู

กลับชีใ้ห้เห็นว�่ก�รว�่งง�นของผูจ้บปรญิญ�ตรลีดลงอย�่งรวดเรว็ในชว่งปแีรก	ๆ 	หลงัจบก�รศกึษ�

 6.2.2 บทบ�ทของของหุ่นยนต์และปัญญ�ประดิษฐ์ต่อก�รศึกษ�

		 	 ในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม�	เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่�งรวดเร็ว	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง 

ในด้�นหุ่นยนต์	 (Robotics)	 และปัญญ�ประดิษฐ์	 (Artificial	 Intelligence	 หรือที่เรียกสั้น	ๆ 	 ว่�	 

AI)	 ทำ�ให้เกิดคว�มกังวลอย่�งม�กว่�	 เทคโนโลยีท่ีพัฒน�อย่�งก้�วกระโดดนี้จะทำ�ให้คนส่วนใหญ ่

ไมมี่ง�นทำ�	เพร�ะคอมพวิเตอรซ์ึง่อยูใ่นรปูของปัญญ�ประดษิฐ	์(AI)	ส�ม�รถทำ�ง�นไดม้ปีระสทิธภิ�พ

ม�กกว่�มนุษย์16	

	 	 ดังนั้น	 จึงเกิดคำ�ถ�มข้ึนม�กม�ยว่�	 แล้วอ�ชีพในอน�คตที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง

อย่�งรวดเร็วจะมีหน้�ต�อย่�งไร	 ซึ่งล้วนแต่เป็นคำ�ถ�มที่มีคว�มสำ�คัญและที่สำ�คัญกว่�นั้นคือ	 

เป็นคำ�ถ�มที่ตอบได้ย�กม�ก	 ในส่วนของคำ�ถ�มแรกนั้น	 ประสบก�รณ์ในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม� 

ช้ีให้เห็นว่�	 ย�กแค่ไหนที่จะพย�กรณ์หรือค�ดเด�รูปแบบของอ�ชีพในอน�คต	 เพร�ะทุกวันนี้ 

มีก�รสร้�งสรรค์ง�นรูปแบบใหม่	ๆ	ที่ไม่เคยมีใครค�ดก�รณ์ม�ก่อน	ไม่ว่�จะเป็น	นักวิทย�ศ�สตร์

ด้�นข้อมูล	 (Data	 Scientists)	 นักออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองคว�มต้องก�รของมนุษย์ 

ได้ดี	(Human	Interface	Designers)	ผู้สร้�งเนื้อห�อิสระ	(Independent	Content	Providers)	

แตใ่นขณะเดยีวกนั	ก�รทีม่นษุยส์�ม�รถสร�้งสรรคอ์�ชพีใหมไ่ด้อย�่งต่อเนือ่งชว่ยใหม้คีว�มหวงัว�่	 

มนุษย์จะส�ม�รถอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์และปัญญ�ประดิษฐ์ได้อย่�งดี	 โดยส�ม�รถใช้ประโยชน์ 

จ�กคว�มก้�วหน้�ท�งวิทย�ก�รสร้�งสรรค์ง�นใหม่	ๆ	ที่ในปัจจุบันอ�จจะไม่มีใครรู้จัก	

	 	 คำ�ถ�มท่ีเกิดข้ึนในวงก�รก�รศึกษ�คือ	 เด็กในวันนี้ควรจะต้องมีทักษะแบบใด 

จึงจะส�ม�รถประสบคว�มสำ�เร็จในโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วแบบนี้ได้ 

ในขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะมองว่�ต้องทร�บว่�อ�ชีพที่ต้องก�รในอน�คตเป็นอย่�งไรจึงจะ 

ส�ม�รถตอบได้ว่�	 เด็กในวันน้ีควรได้รับก�รพัฒน�ด้�นใด	 แต่เนื่องจ�กก�รพย�กรณ์อ�ชีพ 

ในอน�คตนั้นอ�จจะเป็นไปไม่ได้	 จึงควรต้องเปล่ียนมุมมองเร่ืองคว�มสัมพันธ์ระหว่�งก�รศึกษ� 

และอ�ชีพ	 โดยมองว่�	 อ�ชีพและเทคโนโลยีที่ เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจเป็นผลผลิตของ 

 

15 ง�นศึกษ�จำ�นวนม�ก	อ�ท	ิKettunen	(1997);	Tatsiramos	and	Van	Ours	(2014);	Wolbers	(2000)	แสดงใหเ้หน็ว�่	ผูว้�่งง�น 
	 จะมีโอก�สได้ง�นลดลงเมื่อระยะเวล�ในก�รว่�งง�นน�นขึ้น	
16	 อย่�งไรก็ต�ม	คงเป็นไปได้ย�กที่มนุษย์จะไม่มีบทบ�ทในก�รผลิตเลย	เพร�ะปัญญ�ประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence)	จำ�เป็น 
	 ตอ้งใชพ้ลงัง�นทีม่�กกว่�มนษุยม์�กในก�รประมวลผลส่ิงท่ีมนุษยส์�ม�รถทำ�ได	้ดงัน้ัน	เงือ่นไขท่ีสำ�คญัอันหนึง่ทีจ่ะเปน็ข้อจำ�กดั 
	 ของก�รประยุกต์ใช้	AI	ในทุก	ๆ	ง�น	คือคว�มข�ดแคลนด้�นพลังง�น	(Scarcity	of	Energy)	
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ทักษะที่มีอยู่ในสังคม	ไม่ใช่อ�ชีพเป็นตัวกำ�หนดทักษะที่ต้องมี	 เพร�ะอย่�ลืมว่�	อ�ชีพจำ�นวนม�ก 

ที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่�นม�เป็นอ�ชีพที่ไม่มีใครเคยค�ดคิดม�ก่อน	 แต่ในขณะเดียวกัน	 

ยังพอส�ม�รถสรุปได้ว่�ทักษะในรูปแบบไหนที่เป็นที่ต้องก�รบ้�ง	

  กอ่นทีจ่ะพย�กรณห์รือค�ดเด�ว่�	ทกัษะใดน�่จะเปน็ทีต้่องก�รในอน�คต	ซึง่หม�ยรวมถงึ 

ทักษะที่จำ�เป็นและเพียงพอต่อก�รดำ�รงชีวิตในศตวรรษที่	 21	จำ�เป็นจะต้องเริ่มจ�กก�รทำ� 

คว�มเข้�ใจว่�	 ปัญญ�ประดิษฐ์	 (AI)	 คืออะไร	 โดยยอมรับว่�เนื้อห�ส่วนนี้เป็นเพียงก�รสรุป 

เพือ่คว�มเข�้ใจอย�่งง�่ย	ไมใ่ชค่ำ�จำ�กดัคว�มทีถู่กต้องสมบรูณข์องปญัญ�ประดิษฐ์	(AI)	นีแ้ต่อย�่งใด

	 	 ปัญญ�ประดิษฐ์	 (AI)	 คือเคร่ืองจักรที่มีคว�มฉล�ด	 (Intelligence)	 ไม่ใช่เพียงแค่ 

ก�รทำ�ง�นซำ�้	ๆ 	ต�มคำ�สัง่เดมิๆ	แตส่�ม�รถปรับตัวได้เมือ่สถ�นก�รณเ์ปล่ียนไป	หรืออ�จจะส�ม�รถ

คิดเองได้	รูปแบบหนึ่งที่สำ�คัญของปัญญ�ประดิษฐ์	 (AI)	คือ	ก�รเรียนรู้ของเครื่องจักร	 (Machine	

Learning)	 ซึ่งมุ่งเน้นท่ีจะพัฒน�ให้เครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้ดีขึ้นหรือ 

ถึงขั้นโปรแกรมตัวเองได้	 โดยเรียนรู้จ�กข้อมูลขน�ดใหญ่	 (Big	 Data)	 และจ�กก�รกระทำ�หรือ 

สิ่งที่ทำ�ไปก่อนหน้�นั้น	ในด้�นวิช�ก�ร	ศ�สตร�จ�รย์	ทอม	เอ็ม	มิชเชล	จ�ก	Carnegie	Mellon	 

University	สรุปไว้ว่�	ก�รเรียนรู้ของเครื่องจักร	(Machine	Learning)	เป็นก�รผสมผส�นระหว่�ง

วิทย�ก�รคอมพิวเตอร์	 (Computer	 Sciences)	 และสถิติ	 (Statistics)	 ที่พย�ย�มพัฒน�ให้ 

เครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์ส�ม�รถเรียนรู้ก�รทำ�ง�นเกี่ยวกับภ�รกิจหนึ่ง	(Task)	ซึ่งเรียกว่�	T	ที่ม ี

เคร่ืองมือวัดสมรรถนะ	 (Performance	Metric)	 P	 ผ่�นประสบก�รณ์	 (Experience)	 E	 หรือ 

ก�รทำ�ไปก่อนหน้�นั้น	 ดังนั้น	 คว�มส�ม�รถในก�รเรียนรู้ของเครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์ 

จึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ	T,	P,	E	ที่ผู้ออกแบบเป็นผู้กำ�หนด	(Mitchell,	2006)	ดังนั้น	จึงเป็นไปได ้

สูงม�กท่ีจะส�ม�รถออกแบบระบบ	 T,	 P,	 E	 ที่ส�ม�รถทำ�ภ�รกิจ	 T	 อันใดอันหนึ่งได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ	 แต่อ�จจะไม่ใช่เรื่องง่�ยที่จะส�ม�รถพัฒน�ให้เครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์ส�ม�รถ

ทำ�ภ�รกิจหล�ย	ๆ	อย่�งที่ไม่เกี่ยวข้องกันได้ดีเท่�กับมนุษย์	

	 	 เมื่อพิจ�รณ�ในมุมมองด้�นเศรษฐศ�สตร์	 ปัญญ�ประดิษฐ์	 (AI)	 หรือก�รเรียนรู้ 

ของเคร่ืองจักร	 (Machine	 Learning)	 น่�จะส�ม�รถทดแทนมนุษย์ในภ�รกิจหรือง�นที่มี 

ลักษณะเป็นแบบเจ�ะจงเฉพ�ะด้�น	 (Specialized	 Task)	 ซึ่งเป็นรูปแบบของก�รทำ�ง�น 

ในศตวรรษที่	 20	 ส่วนง�นท่ีคงยังไม่ง่�ยท่ีจะทดแทนได้คือง�นที่ต้องส�ม�รถทำ�ภ�รกิจได้ 

หล�ยอย่�งในเวล�เดียวกันหรือสร้�งสรรค์สิ่งท่ีไม่ส�ม�รถโปรแกรมในรูปของคณิตศ�สตร์ได้	 

ดังนั้น	ก�รศึกษ�เพื่อศตวรรษที่	21	จะต้องให้คว�มสำ�คัญกับทักษะที่ไม่เจ�ะจง	(General	Skills)	

ม�กกว่�ทักษะที่เจ�ะจง	 (Specific	 Skills)	 ซ่ึงเป็นข้อสรุปเดียวกับท่ีได้จ�กแนวคิดก�รพัฒน� 

ท�งเทคโนโลยีที่เอนเอียงสู่ทักษะสูง	(Skill-biased	Technological	Change)	ซึ่งอภิปร�ยไปแล้ว

ในหัวข้อที่	6.2.1	
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	 	 รูปแบบของก�รศึกษ�ที่จะช่วยพัฒน�ทักษะที่ไม่เจ�ะจง	 (General	 Skills)	 สำ�หรับ

ยุคของปัญญ�ประดิษฐ์17	 คงต้องเป็นก�รเรียนรู้แบบสหวิทย�ก�ร	 (interdisciplinary)	 ซึ่งเป็น 

รปูแบบที	่Stanford	University	และ	University	of	Chicago	กำ�ลังพย�ย�มส่งเสริมผ่�นโครงก�ร	

Thinking	Matters	 และ	 Social	 Thought	 ต�มลำ�ดับ	 นอกจ�กนี้	 เพื่อให้ส�ม�รถใช้ประโยชน์

จ�กปัญญ�ประดิษฐ์	 (AI)	 ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 ผู้เรียนทุกคนควรจะต้องได้รับก�รพัฒน�ทักษะ 

ที่เกี่ยวกับวิทย�ก�รคอมพิวเตอร์	(Computer	Sciences)	และสถิติ	(Statistics)	ถึงแม้ว่�ไม่ใช่ว่�

ทุกคนจะต้องเชี่ยวช�ญจนส�ม�รถสร้�งปัญญ�ประดิษฐ์	 (AI)	 ได้เอง	 แต่ก็จำ�เป็นต้องเข้�ใจศ�สตร ์

ท้ังสองให้ม�กพอท่ีจะส�ม�รถประสบคว�มสำ�เร็จในยุคท่ีทุกอย่�งเกี่ยวข้องกับปัญญ�ประดิษฐ์	

(AI)	 ในขณะเดียวกัน	ก�รเรียนก�รสอนสถิติก็ควรจะได้รับก�รพัฒน�ให้ส�ม�รถถ่�ยทอดหลักก�ร 

ของสถิติที่สำ�คัญให้กับผู้เรียน	 ม�กกว่�ก�รท่องจำ�สูตรที่ดูแล้วไม่สมเหตุสมผล	 เพื่อให้แรงง�น 

ในอน�คตส�ม�รถที่จะแปลงปัญห�ที่เป็นเชิงคุณภ�พ	 (Qualitative)	 ให้เป็นเชิงปริม�ณ	 

(Quantitative)	 ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 เพร�ะเป็นอีกช่องท�งหนึ่งที่จะส�ม�รถใช้ประโยชน์ 

จ�กปญัญ�ประดษิฐ์	(AI)	ไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ	เพร�ะเท�่ทีท่ร�บปญัญ�ประดิษฐ	์(AI)	ยงัไมส่�ม�รถ 

แก้ปัญห�ที่เป็นเชิงคุณภ�พได้	

	 	 ทักษะที่สำ�คัญอีกอย่�งหน่ึงคือคว�มยืดหยุ่น	 (Flexibility)	 และคว�มส�ม�รถในก�ร

ปรับตัว	 (Adaptability)	ทั้งนี้เพร�ะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว	ดังนั้นทุกคนจำ�เป็นที่จะ

ต้องส�ม�รถปรับตัวให้เข้�กับเทคโนโลยีใหม่และส�ม�รถใช้ประโยชน์จ�กเทคโนโลยีใหม่	ๆ 	 และมี

คว�มยืดหยุ่นที่ส�ม�รถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ตลอดเวล�	ดังนั้น	ระบบก�รศึกษ�ควรจะต้องพัฒน�ทักษะ

พื้นฐ�นที่ไม่เจ�ะจง	ซึ่งประกอบไปด้วย	คณิตศ�สตร์	 สถิติ	 วิทย�ศ�สตร์	 และภ�ษ�	 ให้กับผู้เรียน	 

เพื่อให้ส�ม�รถเรียนรู้สิ่งใหม่	ๆ 	 ได้โดยไม่ย�กจนเกินไป	 ซึ่งก็นำ�ไปสู่ข้อสรุปเดียวกันกับประเด็น 

ก่อนหน้�นี้คือ	 ควรมุ่งเน้นพัฒน�พัฒน�ทักษะที่ไม่เจ�ะจง	 (General	 Skills)	 ที่จะช่วยให้ผู้เรียน 

คิดเป็นและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวล�	

6.3  ทักษะที่จำาเป็นและเพียงพอต่อการดำารงชีวิตศตวรรษที่ 21
	 ทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับศตวรรษที่	 21	 เป็นเรื่องสำ�คัญเรื่องหนึ่งที่วงก�รก�รศึกษ�ของ 

ทุกประเทศได้ให้คว�มสำ�คัญตลอดม�	 ยกตัวอย่�งเช่น	 ประเทศสิงคโปร์ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ 

ของก�รเปลี่ยนแปลงที่กำ�ลังเกิดขึ้นจึงได้ว�งแผนอย่�งเป็นระบบและชัดเจนตลอดสิบกว่�ปี 

ที่ผ่�นม�	 โดยเร่ิมจ�กโครงก�ร	 โรงเรียนแห่งก�รคิดและประเทศแห่งก�รเรียนรู้	 (Thinking	 Schools,	 

Learning	Nation)	ในปี	2540	โดยในช่วงแรกไดล้ดเนือ้ห�ก�รเรียนลงถึงร้อยละ	30	ส่วนในชว่งทีส่อง 

ซึ่งเร่ิมในปี	 2548	 คือโครงก�รลดเวล�เรียนเพิ่มเวล�รู้	 (Teach	 Less,	 Learn	More)	 ซ่ึงเน้น 

 
17	 เนื้อห�ส่วนนี้ดัดแปลงม�จ�กบทคว�ม	Education	in	the	Age	of	AI	โดย	Kathyn	Hume	
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ก�รพฒัน�รปูแบบหรอืกระบวนก�รสอบของครู	(Teachers’	pedagogies)	พรอ้มทัง้ลดเนือ้ห�ลงอกี 

ร้อยละ	 20	 และล่�สุดในปี	 2561	 ซึ่งถือว่�เป็นเฟสที่ส�ม	 สิงคโปร์ได้ประก�ศยกเลิกก�รสอบ

ระดับ	ป.1	และ	ป.2	และที่สำ�คัญกว่�นั้นคือ	ได้ประก�ศเปลี่ยนแปลงรูปแบบของก�รบอกคะแนน 

ผลก�รสอบประจำ�ปี	 โดยให้คะแนนไม่มีจุดทศนิยม	ไม่มีก�รบอกลำ�ดับในชั้นและในโรงเรียน	และ

ไมม่กี�รประก�ศชือ่ผูท้ีส่อบไดที้ห่นึง่ของประเทศอกีตอ่ไป	เพร�ะตอ้งก�รทีจ่ะบอกเปน็เสยีงเดยีวกนั 

ในทุกแง่ทุกมุมว่�	 คะแนนหนึ่งคะแนนไม่ส�ม�รถตัดสินอน�คตคนได้18	 ซ่ึงถือเป็นก�รปรับเปล่ียน

ที่กล้�ห�ญและท้�ท�ยม�ก	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�รของสิงคโปร์ได้ให้คว�มเห็น 

เชิงเศรษฐศ�สตร์ไว้อย่�งน่�สนใจว่�	 ก�รดำ�เนินก�รทั้งหมดจะประสบคว�มสำ�เร็จได้ต้องเริ่มจ�ก 

ก�รตระหนักเสียก่อนว่�ก�รเปลี่ยนแปลงใด	ๆ 	 มักจะมีสิ่งที่ได้เพิ่มและสิ่งที่เสียไป	 ซึ่งในท�ง

เศรษฐศ�สตร์มักจะเรียกว่�	 ก�รได้อย่�งเสียอย่�ง	 (Trade-offs)	 โดยได้ระบุไว้อย่�งชัดเจนว่�มี 

คว�มตระหนักถึงก�รได้อย่�งเสียอย่�ง	 (Trade-offs)	 ทั้งหมด	 4	 ประเด็นหลัก	 ประกอบด้วย	 

(1)	 คว�มสมดุลระหว่�งก�รเรียนก�รสอนท่ีเข้มงวดซ่ึงนำ�ไปสู่คว�มแม่นยำ�	 (Rigor)	 และก�รเรียน

รู้ที่สนุก	 (Joy)	 (2)	 ก�รนำ�เสนอผลก�รสอบที่ละเอียดถ่ีถ้วน	 (Sharpening	 Exam	Outcomes)	

และก�รนำ�เสนอผลก�รสอบที่เปิดช่องว่�งให้กับคว�มคล�ดเคลื่อน	(Blurring	Exam	Outcomes)	

(3)	ก�รปรับเปลี่ยนรูปแบบก�รเรียนให้เข้�กับนักเรียนแต่ละคน	(Customization)	และก�รตีตร�

นกัเรยีนทีไ่มช่อบวชิ�ก�ร	(Stigmatization)	และสุดท้�ย	(4)	ทักษะ	(Skills)	และใบประก�ศ	(Paper	

Qualification)

	 ทั้งหมดท่ีกล่�วม�นี้ไม่ได้หม�ยคว�มว่�ประเทศไทยต้องเดินต�มประเทศสิงคโปร์ทุกก้�ว	 

เพียงแต่ต้องก�รนำ�เสนอก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศที่ได้ชื่อว่�มีผลก�รสอบ	 PISA	 

ดทีีส่ดุในโลก	แตย่งัตระหนกัถึงก�รเปลีย่นแปลงทีก่ำ�ลังเกดิขึน้	และคว�มสำ�คญัของทกัษะทีจ่ำ�เปน็

สำ�หรับศตวรรษที่	 21	 ซึ่งแตกต่�งจ�กทักษะท่ีเป้�หม�ยหลักของก�รศึกษ�เน้นไปท่ีผลก�รสอบ 

เป็นหลัก	 และเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์จึงขอนำ�เสนอร�ยละเอียดเกี่ยวกับทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับ

ศตวรรษที่	 21	 ดังต่อไปนี้	 โดยได้ดัดแปลงและย่อคว�มม�จ�กหนังสือ	 “ทักษะแห่งอน�คตใหม่	 :	 

ก�รศึกษ�เพื่อศตวรรษที่	21”	ซึ่งแปลม�จ�กหนังสือเรื่อง	“21st	Century	Skills	 :	Rethinking	

How	Students	Learn”	อันเกิดจ�ก	“กรอบคว�มคิดเพื่อก�รเรียนรู้ในศตวรรษ	ที่	21”	ที่พัฒน�

ขึ้นโดยภ�คีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่	21	(Partnership	for	21st	Century	Learning:	P21)	

	 ภ�คีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษท่ี	 21	 หรือ	 P21	 ได้ออกแบบกรอบแนวคิดเพ่ือก�รเรียนรู้ 

ในศตวรรษที่	21	ไว้อย่�งน่�สนใจ	โดยให้คว�มสำ�คัญกับผลลัพธ์สุดท้�ยที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นหลัก	

18	 ส�ม�รถอ่�นเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐ�นง�นวิจัยท�งเศรษฐศ�สตร์เกี่ยวกับคว�มสำ�คัญของคะแนนและปัญห�โรคก�รบ้�สอบ 
		 (Exam	Syndrome)	ไดใ้นหวัขอ้	“ก�รศกึษ�สร�้งทนุมนษุยห์รือแค่คัดแยกคน”	ในร�ยง�นสภ�วะก�รศึกษ�ไทย	ป	ี2558/2559
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ดงัแสดงในรปูที	่6.39	โดยกำ�หนดใหม้�ตรฐ�นและก�รประเมนิผลหลักสูตรและก�รสอน	ก�รพัฒน�

ท�งวชิ�ชพี	และสภ�พแวดลอ้มในก�รเรียนรูเ้ปน็เครือ่งมอืทีส่ำ�คญัในก�รสร�้งทกัษะและก�รทำ�ง�น	

ทักษะด้�นส�รสนเทศ	สื่อ	และเทคโนโลยี	และทักษะก�รเรียนรู้และนวัตกรรม	และก�รที่ส�ม�รถ

นำ�เอ�วิช�แกนและแนวคิดสำ�คัญในศตวรรษที่	21	ไปใช้ในก�รพัฒน�ผู้เรียนได้อย่�งแท้จริง

 

รูปที่ 6.39	 :	 กรอบคว�มคิดเพื่อก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 โดยภ�คีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่	 21	 หรือ	 P21

	 ภ�คีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่	21	หรือ	P21	ได้เสนอว่�	วิช�แกน	ควรประกอบด้วย

	 1.	 ภ�ษ�อังกฤษ	ก�รอ่�น	หรือศิลปะก�รใช้ภ�ษ�

	 2.	 ภ�ษ�สำ�คัญของโลก

	 3.	 ศิลปะ

	 4.	 คณิตศ�สตร์

	 5.	 เศรษฐศ�สตร์

	 6.	 วิทย�ศ�สตร์

	 7.	 ภูมิศ�สตร์

	 8.	 ประวัติศ�สตร์

	 9.	 ก�รปกครองและหน้�ที่พลเมือง

	 แนวคิดสำ�คัญในศตวรรษที่	21	ควรประกอบด้วย

	 1.	 จิตสำ�นึกต่อโลก

	 2.	 คว�มรู้พื้นฐ�นด้�นก�รเงิน	เศรษฐกิจ	ธุรกิจ	และก�รเป็นผู้ประกอบก�ร

	 3.	 คว�มรู้พื้นฐ�นด้�นพลเมือง

	 4.	 คว�มรู้พื้นฐ�นด้�นสุขภ�พ

	 5.	 คว�มรู้พื้นฐ�นด้�นสิ่งแวดล้อม

ทักษะด้�น
    ส�รสนเทศ
       สื่อ และ 
        เทคโนโลยี

ม�ตรฐ�นและก�รประเมิน

หลักสูตรและก�รสอน

ก�รพัฒน�ท�งวิช�ชีพ

สภ�พแวดล้อมก�รเรียนรู้

     ทักษะชีวิต
   และ 
ก�รทำ�ง�น

ทักษะก�รเรียนรู้และนวัตกรรม

วิช�แกนและ
แนวคิดสำ�คัญในศตวรรษที่ 21
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	 ทักษะก�รเรียนรู้และนวัตกรรม	ควรประกอบด้วย

	 1.	 คว�มคิดสร้�งสรรค์และนวัตกรรม

	 2.	 ก�รคิดเชิงวิพ�กษ์และก�รแก้ไขปัญห�

	 3.	 ก�รสื่อส�รและก�รร่วมมือทำ�ง�น

	 ทักษะด้�นส�รสนเทศ	สื่อ	และเทคโนโลยี	ควรประกอบด้วย

	 1.	 คว�มรู้พื้นฐ�นด้�นส�รสนเทศ

	 2.	 คว�มรู้พื้นฐ�นด้�นสื่อ

	 3.	 คว�มรู้พื้นฐ�นท�งเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	(ไอซีที)

	 ทักษะชีวิตและก�รทำ�ง�น	ควรประกอบด้วย

	 1.	 คว�มยืดหยุ่นและคว�มส�ม�รถในก�รปรับตัว

	 2.	 คว�มคิดริเริ่มและก�รชี้นำ�ตนเอง

	 3.	 ทักษะท�งสังคมและก�รเรียนรู้ข้�มวัฒนธรรม

	 4.	 ก�รเพิ่มผลผลิตและคว�มรู้รับผิด

	 5.	 คว�มเป็นผู้นำ�และคว�มรับผิดชอบ

	 ระบบสนับสนุนก�รศึกษ�ของศตวรรษที่	21	ควรประกอบด้วย

	 1.	 ม�ตรฐ�นในก�รเรียนรู้

	 2.	 ก�รประเมินผล

	 3.	 หลักสูตรและก�รสอน

	 4.	 ก�รพัฒน�ท�งวิช�ชีพ

	 5.	 สิ่งแวดล้อมในก�รเรียนรู้

	 กล่�วโดยสรุป	เนื้อห�ในบทที่	6	นำ�เสนอก�รวิเคร�ะห์เป้�หม�ยด้�นก�รจัดก�รศึกษ�	2	ด้�น 

คือ	 ด้�นคุณภ�พของก�รศึกษ�	 (Quality)	 และด้�นก�รตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง	 

(Relevancy)	โดยในด้�นคุณภ�พก�รศึกษ�	ได้วิเคร�ะห์ข้อมูลผลก�รทดสอบหล�ยประเภท	

ทั้งคะแนน	O-NET,	PISA	และ	TMISS	เนื่องจ�กแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติได้กำ�หนดตัวชี้วัดไว้ว่�	

คว�มแตกต่�งระหว่�งพื้นที่ของข้อมูลผลก�รทดสอบควรลดน้อยลง	และในกรณีของคะแนน	

O-NET	 ควรสูงกว่�	 50	 ขึ้นไป	 ร�ยง�นจึงได้นำ�เสนอว่�	 ผู้กำ�หนดนโยบ�ยควรพิจ�รณ�ใช้

ดัชนีคว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยเชิงพื้นที่	 แทนก�รใช้ค่�คะแนนสมบูรณ์	

นอกจ�กนี้ในด้�นก�รตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง	 ร�ยง�นเสนอว่�ควรมีก�รพิจ�รณ� 

คว�มเหม�ะสมของตัวชี้วัดสัดส่วนผู้เรียนอ�ชีวศึกษ�ต่อผู้เรียนต่อส�ยส�มัญใหม่	 เพร�ะแม้

ข้อมูลจะบ่งชี้ว่�ผู้เรียนจบอ�ชีวศึกษ�มีง�นทำ�ม�กกว่�ในปีแรกที่เรียนจบ	 คว�มแตกต่�งนี้

ได้ห�ยไปในเวล�ส�มปี	และข้อมูลชี้ว่�ผู้เรียนจบส�ยส�มัญได้รับค่�จ้�งสูงกว่�อย่�งชัดเจน	
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	 สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�ได้จัดทำ�ร�ยง�นสภ�วะก�รศึกษ�ไทยเป็นประจำ�ต่อเนื่อง 

ม�ตั้งแต่ปี	 2540	 เพื่อร�ยง�นสภ�วะก�รศึกษ�ไทยที่เชื่อมโยงกับบริบทอื่นท�งสังคม	 โดยใน

ปีงบประม�ณ	2561	ได้จัดทำ�ร�ยง�นสภ�วะก�รศึกษ�ปี	2560/2561	ฉบับนี้ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็น 

เหตุก�รณ์สำ�คัญและก�รเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นด้�นก�รศึกษ�ไทยในรอบ	 1	 ปีที่ผ่�นม�	 ภ�ยใต้ 

กรอบแนวคิดหลักของเป้�หม�ยก�รจัดก�รศึกษ�ต�มแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 พ.ศ.	 2560	-	2579	

5	 ประก�ร	 ประกอบด้วย	 (1)	 ประช�กรทุกคนเข้�ถึงก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พและมีม�ตรฐ�น 

อย่�งท่ัวถึง	 (Access)	 (2)	 ผู้เรียนทุกคน	 ทุกกลุ่มเป้�หม�ยได้รับบริก�รก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ 

ต�มม�ตรฐ�นอย่�งเท่�เทียม	 (Equity)	 (3)	 ระบบก�รศึกษ�ท่ีมีคุณภ�พ	 ส�ม�รถพัฒน�ผู้เรียน 

ให้บรรลุขีดคว�มส�ม�รถเต็มต�มศักยภ�พ	 (Quality)	 (4)	 ระบบก�รบริห�รจัดก�รที่มี 

ประสทิธภิ�พ	เพือ่ก�รลงทนุท�งก�รศกึษ�ทีคุ่ม้ค�่และบรรลุเป�้หม�ย	(Efficiency)	และ	(5)	ระบบ

ก�รศึกษ�ที่สนองตอบและก้�วทันก�รเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง	

(Relevancy)	 โดยมีจุดเน้นก�รนำ�เสนอข้อมูลผ่�นข้อมูลและสถิติด้�นก�รศึกษ�ของประเทศไทย	 

ทั้งได้นำ�เสนอสถ�นะคว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รศึกษ�	 ซ่ึงเป็นประเด็นที่สังคมกำ�ลัง 

ให้คว�มสนใจในปัจจุบัน	นอกจ�กนี้	ยังได้พย�ย�มตอบโจทย์ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ของไทยด้วยก�ร 

นำ�เสนอแนวโนม้ของก�รเปลีย่นแปลงท่ีจะเกดิขึน้ในอน�คตซ่ึงจะมผีลต่อก�รจดัก�รศกึษ�ทีจ่ะต้อง 

ปรับตัวเพื่อพร้อมรับคว�มเปลี่ยนแปลง	 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในก�รปรับตัวและปรับปรุง 

ก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รศึกษ�ให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	 รวมทั้งเพื่อยกระดับก�รศึกษ�ในปัจจุบัน

และรับมือกับก�รเปลี่ยนแปลงได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ข้อเท็จจริงของสภาวะการศึกษาไทย ปี 2560 - 2561
	 ในช่วงปี	 2560	-	2561	 ท่ีผ่�นม�มีก�รเปลี่ยนแปลงเชิงกฎหม�ยด้�นก�รศึกษ�อย่�งต่อเนื่อง	 

ไม่ว่�จะเป็น	(ร่�ง)	พ.ร.บ.	ก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	....	(ร่�ง)	พ.ร.บ.	ก�รพัฒน�เด็กปฐมวัย	พ.ศ.	....	 

พ.ร.บ.	 กองทุนเพื่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ�	 พ.ศ.	 2561	 ก�รพัฒน�นวัตกรรมก�รบริห�ร

จดัก�รสถ�นศึกษ�ในรูปแบบโรงเรยีนรว่มพัฒน�	(Partnership	School)	ก�รประก�ศใชม้�ตรฐ�น

บทที่ 7 สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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ก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	2561	รวมถึงก�รประก�ศใช้แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	2560	-	2579	 

ซึ่งเป็นแผนระยะ	20	ปี	

	 จ�กผลศึกษ�วิเคร�ะห์สภ�วะก�รศึกษ�ไทยปี	 2560/2561	 ต�มเป้�หม�ยก�รจัดก�รศึกษ�

ของแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	2560	-	2579	ส�ม�รถสรุปต�มเป้�หม�ยทั้ง	5	เป้�หม�ยได้ดังนี้	

 1) ก�รเข้�ถึงก�รศึกษ� (Access) พบว่�	ก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ในระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

ท่ีเป็นก�รศึกษ�ภ�คบังคับและก�รศึกษ�ปฐมวัย	 ไม่ใช่ปัญห�สำ�คัญของประเทศไทยอีกต่อไป	 

เพร�ะสดัสว่นของผูเ้รยีนทีไ่มอ่ยูใ่นระบบก�รศกึษ�อยูใ่นระดับท่ีตำ�่ม�ก	ไมว่�่จะพิจ�รณ�จ�กข้อมลู

ของกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	ข้อมลูสำ�มะโนประช�กรและเคหะ	(Population	and	Housing	Census)	

ข้อมูล	Multiple	Indicators	Cluster	Survey	(MICS)	ข้อมูลจ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	หรือข้อมูล

จ�กโครงก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้�ด้วยก�รศึกษ�ปฐมวัยที่มีคุณภ�พ	(RIECE	Thailand)	

 2) คว�มเท่�เทียมท�งก�รศึกษ� (Equity) พบว่�	 ฐ�นะท�งเศรษฐกิจของครัวเรือนส่งผล 

นอ้ยม�กตอ่ก�รเข�้เรยีนในระดบัก�รศกึษ�ภ�คบงัคบั	แตอ่�จจะยงัมผีลตอ่ก�รศกึษ�ระดบัทีส่งูขึน้	

ในขณะเดียวกัน	ฐ�นะท�งเศรษฐกิจของครัวเรือนส่งผลอย่�งม�กต่อระดับผลก�รทดสอบ	O-NET	

ข้อเท็จจริงท้ังสองส่วนนี้ได้ยืนยันว่�	 สิ่งที่เป็นปัญห�ของก�รศึกษ�ไทย	 คือ	 ปัญห�ในเชิงคุณภ�พ

ท�งก�รศึกษ�	 ไม่ใช่ปัญห�ในเชิงปริม�ณเพร�ะเด็กไทยส่วนใหญ่ได้เรียนหนังสือ	 แต่อ�จจะไม่ได้

เรียนรู้อย่�งที่ควรจะเป็น

 3) คณุภ�พก�รศกึษ� (Quality) จ�กค�่เฉลี่ยของผลก�รทดสอบต�่ง	ๆ 	ไมว่่�จะเป็น	O-NET	 

PISA	และ	TIMSS	พบว่�	คุณภ�พก�รศึกษ�ของประเทศไทยยังจำ�เป็นต้องได้รับก�รพัฒน�อีกม�ก	

โดยจะเหน็ไดจ้�กระดับคะแนนเฉล่ีย	O-NET	ท่ีตำ�่กว่�รอ้ยละ	50	หรอืระดับคะแนนเฉลีย่	PISA	และ	

TIMSS	ทีต่ำ�่กว�่ประเทศเพือ่นบ�้นอย�่งชดัเจน	นอกจ�กนี	้ยงัได้นำ�เสนอแนวคดิใหมใ่นก�รนำ�เสนอ

ข้อมูลผลก�รทดสอบระดับช�ติ	 เรียกว่�	 ดัชนีคว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์	 (Relative	 Vulnerability	

Index)	ซึง่น�่จะเป็นประโยชน์ในก�รตดัสนิใจเชิงนโยบ�ยเชงิพืน้ทีเ่พร�ะมขีอ้ดทีีส่�ม�รถชีเ้ป�้หม�ย

พื้นที่ที่ต้องได้รับก�รดูแลเป็นพิเศษ	 อีกท้ังค่�ดัชนีไม่ขึ้นอยู่กับระดับค่�สัมบูรณ์ของตัวแปรที่สนใจ	

ทำ�ให้ไม่ต้องกังวลกับระดับคว�มย�กง่�ยของข้อสอบม�กเกินไป

 4) ประสิทธิภ�พท�งก�รศึกษ� (Efficiency)	 หนึ่งในประเด็นหลักของร�ยง�นฉบับนี้	 คือ	

ก�รชี้ให้เห็นถึงคว�มสำ�คัญของฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�ต่อก�รบรรลุเป้�หม�ยของแผนก�รศึกษ�

แห่งช�ติ	พ.ศ.	2560	-	2579	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในด้�นคว�มมีประสิทธิภ�พ	(Efficiency)	หลังจ�ก 

ก�รลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล	 และศึกษ�จ�กง�นวิจัยจำ�นวนม�ก	 ส�ม�รถสรุปได้ว่�	 เพื่อให้ส�ม�รถ

บรรลุเป้�หม�ยด้�นคว�มมีประสิทธิภ�พ	 หน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้องควรจะต้องดำ�เนินก�รอย่�งน้อย	 

2	 อย่�ง	 ดังต่อไปนี้	 (1)	 ก�รจัดก�รฐ�นข้อมูลให้มีลักษณะเป็นฐ�นข้อมูลเพื่อก�รปฏิบัติง�น	 

(Operational	Database)	และ	(2)	ก�รจดัก�รฐ�นข้อมลูใหม้ลีกัษณะเปน็ฐ�นขอ้มลูด้�นก�รศกึษ� 
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ที่มีขน�ดใหญ่	(Big	Educational	Database)	โดยเชื่อว่�ระบบฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�แบบใหม่ 

ที่นำ�เสนอ	 จะส�ม�รถเอื้ออำ�นวยให้มีข้อมูลท่ีเพียงพอและส�ม�รถใช้ง�นได้อย่�งทันท่วงที	 

ทั้งสำ�หรับครูอ�จ�รย์ผู้จัดก�รเรียนก�รสอน	พ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหล�น	ผู้บริห�รก�รศึกษ� 

ในก�รบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ�	 รวมถึงหน่วยง�นส่วนกล�งในก�รกำ�กับดูแลและตัดสินใจ 

เชิงนโยบ�ย	 ซึ่งจะเป็นกุญแจสำ�คัญในก�รกระจ�ยอำ�น�จ	 (Decentralization)	 ท�งก�รศึกษ� 

ให้มีคว�มเป็นไปได้ในท�งปฏิบัติ	ผ่�นกลไกที่ทุกภ�คส่วนได้รับผลประโยชน์และมีคว�มรับผิดชอบ

ต่อหน้�ที่ของตนเอง	(Accountability)

 5) ก�รตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) นโยบ�ยด้�นอ�ชีวศึกษ�เป็นเร่ือง 

ที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง	 (Relevancy)	 โดยมีคำ�ถ�มที่สำ�คัญ	 คือ	 

ก�รส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้�สู่ระบบอ�ชีวศึกษ�	 (แบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน)	 ม�กขึ้น	 เป็นนโยบ�ย 

ที่จะตอบโจทย์บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง	 (Relevancy)	 ได้จริงหรือไม่	 นโยบ�ยน้ีอ�จมีแนวคิดม�จ�ก

ข้อมูลที่พบว่�ผู้ที่เพิ่งจบปริญญ�ตรีว่�งง�นม�กกว่�ผู้ที่เพิ่งจบส�ยอ�ชีพเพร�ะตล�ดแรงง�น 

ไม่ต้องก�รผู้ที่จบปริญญ�ตรี	 แต่เมื่อศึกษ�ข้อมูลในเชิงลึกพบว่�	 ก�รว่�งง�นของผู้จบปริญญ�ตรี 

ลดลงอย่�งรวดเร็วในช่วงปีแรก	ๆ 	 หลังจบก�รศึกษ�ไม่น�น	 จนสุดท้�ยอัตร�ก�รว่�งง�นของ 

ทัง้สองกลุม่อยูใ่นระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนั	จงึทำ�ใหส้รปุไดว้�่	อตัร�ก�รว�่งง�นของผูท้ีเ่พิง่จบปรญิญ�ตร ี

เป็นเรื่องของก�รค้นห�ง�นและจับคู่กับง�น	(Search	and	Matching)	

	 นอกจ�กนี้	 หลักฐ�นดังกล่�วยังสนับสนุนแนวคิดก�รพัฒน�ท�งเทคโนโลยีที่เอนเอียงสู่ 

ทักษะสูง	(Skill-biased	Technological	Change)	ซึ่งนำ�ไปสู่ข้อเสนอแนะที่ว่�	นโยบ�ยก�รศึกษ�

ควรมุง่เน้นก�รพฒัน�ทกัษะของผูเ้รยีนใหส้�ม�รถปรบัตวัเข�้กบัโลกในอน�คต	ซึง่ย�กทีจ่ะค�ดก�รณ์

ได้ว่�เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอน�คตจะต้องก�รแรงง�นที่มีคว�มส�ม�รถแบบใด	 ประสบก�รณ์ 

ในอดตีชีใ้หเ้หน็ว�่	ทักษะท่ีไมเ่จ�ะจง	(General	Skills)	ซ่ึงมกัจะอยูใ่นรปูของทกัษะก�รคิดวเิคร�ะห	์

ก�รแก้ปัญห�	 และทักษะด้�นวิทย�ศ�สตร์และคณิตศ�สตร์	 เป็นทักษะที่ช่วยให้ผู้เรียนส�ม�รถ 

ปรับตัวเข้�กับก�รเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ดีกว่�ทักษะที่เจ�ะจง	(Specific	Skills)	

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
	 ก�รดำ�เนินง�นขับเคลื่อนก�รศึกษ�เพื่อให้บรรลุต่อเป้�หม�ยก�รจัดก�รศึกษ�ต�มแผน 

ก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	2560	-	2579	มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยที่สำ�คัญ	ดังนี้	

 1. ด้�นคุณภ�พและคว�มเท่�เทียมท�งก�รศึกษ� :	 หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องควรพิจ�รณ�ใช้

ดัชนีคว�มเปร�ะบ�งสัมพัทธ์ (Relative Vulnerability Index) เป็นท�งเลือกในก�รนำ�เสนอ

ข้อมูลผลก�รทดสอบต่�ง ๆ 	 เพื่อลดปัญห�เกี่ยวกับระดับคว�มย�กง่�ยของข้อสอบที่เปลี่ยนไป 

ในแต่ละปี	 และช่วยให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องส�ม�รถช่วยเหลือกลุ่มเป้�หม�ยหรือกำ�หนด 

นโยบ�ยเชิงพื้นที่ได้อย่�งประสิทธิภ�พม�กขึ้น	 ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เป้�หม�ยก�รจัดก�รศึกษ� 
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ต�มแผนก�รศกึษ�แหง่ช�ต	ิพ.ศ.	2560	-	279	ด�้นคณุภ�พและคว�มเท�่เทยีมท�งก�รศกึษ�ประสบ

ผลสำ�เร็จ	รวมทั้งช่วยส่งเสริมก�รกระจ�ยอำ�น�จท�งก�รศึกษ�ด้วย	

 2.  ด้�นประสิทธิภ�พท�งก�รศึกษ� 

	 	 1.1	 สถ�นศึกษ�ควรเลือกใช้ฐ�นข้อมูลระดับโรงเรียนที่มีรูปแบบเป็นฐ�นข้อมูลเพื่อ 

ก�รปฏิบัติง�น (Operational Database)	 เพื่อใช้เป็นระบบส�รสนเทศในก�รบริห�รจัดก�ร 

ของสถ�นศึกษ�	 ไม่ใช่เพียงแค่ฐ�นข้อมูลท่ีใช้บันทึกและร�ยง�นผลไปยังหน่วยง�นส่วนกล�ง	 

(Reporting	Database)	เท�่นัน้	เพือ่ทำ�ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ปน็	“คว�มจริง”	ซ่ึงจะชว่ยใหส้�ม�รถบริห�ร

จัดก�รศึกษ�ได้ดีขึ้น	 เช่น	 ขจัดปัญห�ร�ยช่ือนักเรียนซำ้�ซ้อนระหว่�งโรงเรียนซึ่งทำ�ให้เกิดปัญห� 

ก�รเบิกเงินอุดหนุนนักเรียนร�ยหัวซำ้�ซ้อนและก�รได้รับเงินอุดหนุนเกินจริง	เป็นต้น

	 	 1.2	 ระบบฐ�นข้อมลูระดบัโรงเรยีนจะต้องเปดิโอก�สใหผู้ม้สีว่นได้สว่นเสยีกับก�รศกึษ�

ทุกภ�คส่วน	เช่น	ครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง	ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�	และหน่วยง�นส่วนกล�งส�ม�รถ

ใช้ง�นและใช้ประโยชน์ได้อย่�งเหม�ะสม โดยระบบฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�แบบใหม่นี้จะต้อง 

มีข้อมูลที่เพียงพอและส�ม�รถใช้ง�นได้อย่�งทันก�รณ์	 ทั้งสำ�หรับครูอ�จ�รย์ใช้ในก�รจัดก�ร

เรียนก�รสอน	 พ่อแม่ผู้ปกครองใช้สำ�หรับดูแลบุตรหล�น	 และผู้บริห�รก�รศึกษ�ใช้สำ�หรับ 

ก�รบรหิ�รจดัก�รและก�รตดัสนิใจ	ซึง่จะเปน็กญุแจสำ�คญัทีท่ำ�ใหก้�รกระจ�ยอำ�น�จท�งก�รศกึษ� 

มีคว�มเป็นไปได้ในท�งปฏิบัติ ผ่�นกลไกที่ทุกภ�คส่วนได้รับผลประโยชน์และต้องรับผิดชอบ 

ต่อหน้�ที่ของตนเอง 

	 	 1.3		โปรแกรมฐ�นข้อมูลที่ใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศไม่จำ�เป็นต้องออกแบบและพัฒน� 

โดยรัฐหรือเอกชนผู้ผลิตร�ยใดร�ยหนึ่งเพียงร�ยเดียว	 แต่ส�ม�รถเปิดโอก�สให้มีผู้ผลิตหล�ยร�ย 

แข่งขันกันเพื่อจูงใจให้แต่ละร�ยมุ่งพัฒน�คุณภ�พ	 โดยรัฐมีสิทธิ์และอำ�น�จในก�รกำ�หนดร�ยก�ร 

ข้อมูลและรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีรัฐต้องก�รไว้เป็นม�ตร�ฐ�นขั้นตำ่�ที่ผู้ผลิตต้องจัด 

ใหม้ไีวเ้พือ่บรกิ�ร	โดยผูผ้ลติตอ้งจดัใหม้ชีอ่งท�งทีร่ฐัส�ม�รถด�วนโ์หลดข้อมลูเหล�่นีไ้ปใชป้ระโยชน์

ได้ตลอดเวล�	เช่น	ผ่�นท�งเว็บไซต์	หรือ	Cloud	Storage	รวมถึงต้องอนุญ�ตให้โรงเรียนส�ม�รถ

เลือกใช้ฐ�นข้อมูลจ�กผู้ผลิตท่ีตนพอใจ	 เพ่ือสร้�งบรรย�ก�ศก�รแข่งขันที่จูงใจให้ผู้ผลิตพัฒน�

คุณภ�พผลิตภัณฑ์ของตนเองตลอดเวล�

	 	 1.4		ฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�ที่มีขน�ดใหญ่ในระดับช�ติ	(Big	Educational	Database)	 

ควรจะต้องเชื่อมโยงฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�เข้�กับฐ�นข้อมูลอ่ืน	ๆ 	 เช่น	 ฐ�นข้อมูลประกันสังคม	

ฐ�นข้อมูลภ�ษี	และฐ�นข้อมูลด้�นสุขภ�พและก�รรักษ�พย�บ�ล	เป็นต้น	

 3.  ด้�นก�รตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง

	 	 3.1	หนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งควรดำ�เนนิก�รปรับเปล่ียนตัวชีว้ดัเร่ืองสัดส่วนผูเ้รียนอ�ชวีศกึษ�

สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนส�มัญศึกษ�	โดยก�รกำ�หนดเป้�หม�ยที่ 70 : 30 ถือว่�สูงเกินไป และ 
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ไม่สอดคล้องกับแนวคิดก�รพัฒน�ท�งเทคโนโลยีท่ีเอนเอียงสู่ทักษะสูง (Skill-biased  

Technological Change) หรืออ�จพิจ�รณ�ยกเลิกดัชนีชี้วัดนี้	 เพร�ะห�กตล�ดแรงง�น 

มคีว�มตอ้งก�รผูจ้บอ�ชวีศกึษ�	ค�่จ�้งยอ่มจะสูงข้ึนม�ก	จนทำ�ใหม้ผู้ีท่ีต้องก�รเรียนเพ่ิมม�กข้ึนเอง	

ในขณะเดียวกัน	 ห�กยังต้องก�รเพิ่มผู้เรียนส�ยอ�ชีพ	 ควรจะต้องให้คว�มสำ�คัญกับก�รสอนวิช�

วิทย�ศ�สตร์	คณิตศ�สตร์	และภ�ษ�อังกฤษในวิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�อย่�งแท้จริงม�กขึ้น	เนื่องจ�ก

ร�ยวิช�เหล่�น้ันเป็นทักษะที่ไม่เจ�ะจง	 (General	 Skills)	 ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนส�ม�รถปรับตัว 

เข้�กับโลกที่มีก�รเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่�งรวดเร็วได้

	 	 3.2	ภ�ครัฐควรพิจ�รณ�ใช้คูปองก�รศึกษ�	(Education	voucher)	เป็นเครื่องมือในก�ร 

จัดสรรงบประม�ณระหว่�งส�ยส�มัญและอ�ชีวศึกษ�	 โดยให้งบประม�ณต่อหัวเท่�กันและ

ครอบคลุมต้นทุนค่�ใช้จ่�ยด้�นบุคล�กร	 เพื่อเป็นก�รช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองตัดสินใจได้ 

อย่�งอิสระ	และช่วยให้เกิดก�รแข่งขันระหว่�งก�รศึกษ�ทั้งสองรูปแบบ	ซึ่งอ�จจะช่วยให้คนสนใจ

เรียนอ�ชีวศึกษ�ม�กขึ้น	โดยไม่ต้องกำ�หนดสัดส่วนจ�กส่วนกล�งอย่�งที่เป็นอยู่

ข้อเสนอแนะเพื่อการดำาเนินงานต่อไป 
	 สำ�นกัง�นเลข�ธกิ�รสภ�ก�รศกึษ�	(สกศ.)	ควรพจิ�รณ�ปรับเปล่ียนรปูแบบก�รจดัทำ�ร�ยง�น

สภ�วะก�รศึกษ�ไทยในปีต่อ	ๆ 	ไป	 โดยใช้ตัวชี้วัดที่กำ�หนดขึ้นในแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติเป็นฐ�น 

ในก�รจัดทำ�ร�ยง�น	 โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รวิเคร�ะห์	 อภิปร�ย	 และร�ยง�นให้ส�ธ�รณชน 

เข้�ใจได้ถึงสถ�นะของก�รศึกษ�ของประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด	 (อ�จไม่ครบทุกตัวช้ีวัด)	

กล�่วคือ	ร�ยง�นสภ�วะก�รศึกษ�ไทยควรทำ�หน�้ทีเ่ปน็ก�รร�ยง�นคว�มคบืหน�้ในก�รดำ�เนนิง�น 

ด้�นก�รศึกษ�	โดยใช้ตัวชี้วัดเหล่�นี้เป็นเกณฑ์หลักในก�รจัดทำ�ร�ยง�นต่อไป	
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