
การปฏิรปูการศึกษารอบใหม่:  
สู่การศึกษาท่ีมีคณุภาพอย่างทัว่ถึง 

อมัมาร สยามวาลา ดิลกะ ลทัธพิพฒัน์ 

และ สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย ์

 

สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 
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เนื้อหาการน าเสนอ 

• ปัญหาของระบบการศึกษาไทย และข้อเสนอใน
การปฏิรปูท่ีผา่นมา  

• แนวคิดทางทฤษฎีในการยกระดบัคณุภาพ
การศึกษา  

• กรอบข้อเสนอแนะในการปฏิรปู และหลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ 

• แนะน าบทความในการสมัมนา 

 



สภาพปญัหา และ 
ส ารวจขอ้เสนอการปฏริปู 

3 



จุดประสงคข์องการศกึษา 

• ท าให้ประชาชนอ่านออก เขียนได้ และคิดเป็น 

• กล่อมเกลาทางสงัคม เพ่ือเป็นพลเมืองของประเทศ 

• ลดความเหล่ือมล า้ในสงัคม  

• พฒันาขีดความสามารถและความเป็นมนุษย ์ 
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หน่วยงานรฐั 

โรงเรียน คร ู
นักเรียน 

ภาคธรุกิจ 

การปฏิรปูเปล่ียนเพียง
โครงสร้างการบริหาร 

แผนการศึกษายงัไร้
ทิศทาง 

ขาดแคลนครใูนบางสาขา 

โครงสร้างการบริหาร
ยงัรวมศนูย ์

นโยบายสร้างความ
สบัสนให้สงัคม 

ทกัษะไม่ตรงตามท่ี
ตลาดต้องการ 

ปริญญาตรีล้น อาชีวะ
ขาดแคลน 

เวลาเรียนมาก แต่
เรียนรู้ได้น้อย 

เรียนกวดวิชา ค่านิยม 
ดถูกูสายอาชีวะ 

สนใจเฉพาะการศึกษา 
ไม่ครอบคลมุการเรียนรู้ 

การประกนัคณุภาพ
สร้างภาระมาก 

ครถูกูเบ่ียงเบนความ
สนใจจากการสอน 

 
ลกูคนงานต่างด้าวเข้า

ไม่ถึงการศึกษา 
 

วิธีสอนล้าสมยั เน้นท่องจ า 

เงินเดือนครตู า่ 

การฝึกอบรมไมต่รง
กบัความต้องการ 

ภาระหน้าท่ี
มากเกินไป 

เรียนแต่วิชาการ 
ไม่ได้เรียนจริยธรรม 

สภาพปญัหาของระบบการศกึษาไทย 

ยงัไม่มีอิสระในการ
บริหารบุคลากร  



งบการศกึษาไทยเพิม่ขึน้ 2 เทา่และไมต่ ่ากวา่ประเทศอื่น  
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นกัเรยีนไทยเรยีนมาก แต่สมัฤทธผิลต ่า 
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    Thailand 

ทีม่า: OECD (2009)  



อตัราการเขา้เรยีนสงูขึน้ 
แต่อตัราการคงอยูค่อ่นขา้งต ่าในระดบั ม.ปลาย  
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อตัราการเขา้เรยีนในแต่ละระดบั ระดบัชัน้ 
(ป.1 รุ่น 2541) 

อตัราการคงอยู่ 
(ร้อยละ) 

ป.1 100 

ป.6 89.5 

ม.1 85.6 

ม.3 79.6 

ม.4/ปวช. 1 68.4 

ม.6/ปวช. 3 54.8 
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คะแนนนกัเรยีนไทยมแีนวโน้มลดลง 
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คะแนนนกัเรยีนไทยต ่ากวา่ประเทศเพือ่นบา้น 
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ความเหลื่อมล ้าของ 
คุณภาพการศกึษาไทย 
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โรงเรยีนแต่ละสงักดัมคีวามแตกต่างดา้นคุณภาพ 
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มคีวามเหลื่อมล ้าดา้นคุณภาพระหวา่งภมูภิาค 
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ประสบการณ์ตรงของทดีอีารไ์อ 
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• ทีมงาน CSR ของทีดีอารไ์อจดั
สอนหนังสือให้เดก็ในชุมชน
ใกล้เคียง 

• พบปัญหานักเรียน ป. 4-6 
– ท่องสตูรคณูไม่ได้ และหารเลขไม่

เป็น (จ านวนมาก) 

– อ่าน ก, ข, ค ไม่ถกู (ป. 4 บางส่วน) 

– จ า A, B, C ไม่ได้ (จ านวนมาก) 

– ฯลฯ 
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หน่วยงานรฐั 

โรงเรียน คร ู
นักเรียน 

ภาคธรุกิจ 

แนวทางการปฏริปูทีม่กีารเสนอกนั 
ก าหนดนโยบายให้ชดัเจนและจดั

เรียงล าดบัความส าคญั 

ลดขนาดส่วนกลางกระจาย
อ านาจให้โรงเรียน 

ให้ผู้ปกครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการศึกษา 

ส่งเสริมการศึกษา
ทางเลือก 

การประกนัคณุภาพด้วย
ผลการเรียน 

จ้างเจ้าหน้าท่ีธรุการ
เพ่ือลดภาระคร ู

เพ่ิมแรงจงูใจให้ครใูส่
ใจการสอน 

เพ่ิมเงินเดือนคร ู

จดัฝึกอมรบตามปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นจริง 

เพ่ิมวฒิุเทียบเท่า
ปริญญาตรีในอาชีวะ 

ลดเวลาเรียน เน้นวิชาส าคญั 
และกิจกรรมการเรียนรู้ 

สอนจริยธรรม 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสอน 

ปฏิรปูระบบผลิตและ
คดัเลือกคร ู

สอนให้นักเรียน
วิเคราะหเ์ป็น 

ภาคธรุกิจเข้าร่วมจดั
การศึกษา 

ให้อิสระในการบริหาร
บุคลากร 
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หน่วยงานรฐั 

โรงเรียน คร ู
นักเรียน 

ภาคธรุกิจ 

การปฏิรปูการศึกษาไทยเป็น
ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้ในชาติน้ี! 



 
แนวคดิทางทฤษฎ ี

ในการยกระดบัคุณภาพการศกึษา 
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การยกระดบัคณุภาพการศึกษาเป็นส่ิงท าได้จริง 
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• ปัญหาคณุภาพการศึกษาไม่ใช่เกิดจากการขาด
ทรพัยากรแต่เป็นปัญหาการขาด “ความ
รบัผิดชอบ” (accountability) ของระบบ
การศึกษา ตลอดทุกขัน้ตอน 
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แนวคดิหลกัในการปฏริปู 



• เง่ือนไขท่ีต้องก าหนดล่วงหน้า 
– ขอบเขตของงานท่ีต้องรบัผิดชอบ (accountable for) 
– ต้องรบัผิดชอบต่อใคร (accountable to) 

• ขัน้ตอนในการปฏิบติั 
– วดัผลงานท่ีท าไป 
– เปิดเผยผลการวดัให้โปร่งใส 
– ผลงานต้องส่งผลกระทบด้านบวกหรือลบต่อผูท้ างาน 
(ต้องมีการ “รบัผิด” หรือ “รบัชอบ”) 

 
20 

การสรา้ง “ความรบัผดิชอบ” (accountability)  



กรอบแนวความคดิเรือ่งความรบัผดิชอบ 

พ่อแม่ 
โรงเรียน 

การเลือกโรงเรียน/การร่วมก ากับดูแลโรงเรียน 

สายความรับผิดชอบส้ัน 

สายความรับผิดชอบยาว 

การแสดงออกทางการเมือง 

ครู 

รัฐบาล 

ดัดแปลงจาก World Bank (2011)  

การก ากับดูแล 

การก ากับดูแล 



ความพยายามปฏริปูโดยไมม่ขีอ้มลู 

พ่อแม่ 
โรงเรียน 

ครูใหญ่ครับ ที่เขาว่าโรงเรียนเราแย่กว่า
โรงเรียนอื่น จริงไหมครับ? 

ท่านครับ O-NET ตกคร่ึงประเทศอีกแล้ว 

ครู 

รัฐบาล 

ดัดแปลงจาก World Bank (2011)  

ใครบอกผมทีท าไม O-NET 
ตกกันมากอีกแล้ว? 



การปฏริปูโดยมขีอ้มลู 

พ่อแม่ 
โรงเรียน 

ครูใหญ่ครับ แป๊ะเจี๊ยะก็เก็บไปตัง้เยอะแต่ท าไม
โรงเรียนเรายังแย่กว่าโรงเรียนอ่ืน? 

ท่านครับ ท าไมคะนนเฉล่ียโรงเรียนในเขต
ของเราต ่ากว่าค่าเฉล่ียประเทศมาก 

ครู 

รัฐบาล 

ดัดแปลงจาก World Bank (2011)  

พวกเราช่วยกันหน่อยนะ 

ผอ. เขตดูโรงเรียนในเขตของ
คุณดีๆ หน่อย แย่มา 3 ปีแล้ว 



การปฏริปูการบรหิารจดัการโรงเรยีน 

พ่อแม่ 
โรงเรียน 

ท่าน ผอ. ในฐานะกรรมการ  
ผมอยากให้โรงเรียนเราเน้นคณิตศาสตร์ 

ครู 

รัฐบาล 

ดัดแปลงจาก World Bank (2011)  

เปิดรับสมัครครูคณิตศาสตร์ 



การปฏริปูแรงจงูใจ 

พ่อแม่ 
สถานศึกษา 

ถ้ายังแย่อย่างนี ้ผมจะเอาลูกไปอยู่โรงเรียนอ่ืน 

ครู 

รัฐบาล 

ดัดแปลงจาก World Bank (2011)  

ครูสอนดี ได้เล่ือนขัน้ 

ปีนี ้ผลงานดีให้งบพเิศษเพิ่ม 



วเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลต่อคณุภาพ
การศกึษาไทย 
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อตัราการเรียนต่อ ม. ปลาย (%) 
ของเยาวชนอาย ุ16-19 ปี  

ความเหล่ือมล า้ท่ีเหลืออยู่ 
อตัราการเรียนต่อ อดุมศึกษา (%) 

ของเยาวชนอาย ุ19-24 ปี  

• ชอ่งวา่งในการเขา้เรยีนตอ่ ม. ปลายระหวา่งเยาวชนจากครวัเรอืนรวยทีส่ดุ (Quartile 4) 
กบักลุ่มอื่นลดลง แต่ความเหลือ่มล ้าในระดบัอุดมศกึษากลบัเพิม่ขึน้มาก 

 



• ไมส่ามารถท าไดจ้ากการแกไ้ขปจัจยัระยะสัน้ แต่ตอ้งแกไ้ข
ปจัจยัระยะยาว  (Lathapipat, 2012) 
–ปจัจยัระยะสัน้: เงนิกูย้มืเพือ่การศกึษา ทุนการศกึษา  

–ปจัจยัระยะยาว: ทุกปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเลีย้งดแูละเตรยีม
ตวัเดก็ก่อนวยัเรยีน และคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

• ตอ้งแกไ้ขปญัหาความเหลือ่มล ้าทางคุณภาพทีม่อียูส่งูใน
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

28 

การลดความเหล่ือมล า้ในระดบัอดุมศึกษา 



ผลการเรียนขึน้กบัภมิูหลงัทางสงัคม 
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คะแนนเฉล่ีย PISA ของโรงเรียนไทย  

* ESCS (economic, social and cultural status) วดัสถานะทางการงาน การศกึษาของพ่อแม่ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรด้านการศกึษา และวฒันธรรมของครอบครัว 
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• ท าไมระบบการศกึษาของไทยซึง่มทีรพัยากรพอสมควร จงึ
มคีุณภาพไมด่?ี 

• คุณภาพการศกึษาในระดบัโรงเรยีนขึน้อยูก่บั 
1. ทรพัยากรของโรงเรยีน และภมูหิลงัของนกัเรยีน 

2. ประสทิธภิาพในการจดัการศกึษาของโรงเรยีน 

• สมมตฐิาน: คุณภาพการศกึษาทีไ่มด่ ี น่าจะเป็นผลมาจาก
ประสทิธภิาพในการจดัการศกึษา 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อคณุภาพการศึกษา 
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แบบจ าลอง 

คณุภาพโรงเรียน    =    ศกัยภาพ   x     ประสิทธิภาพ 

คะแนนสอบเฉล่ีย PISA   
ของโรงเรยีน (คณติศาสตรแ์ละ
วทิยาศาสตร ์2006 ) 
 

ทรพัยากรโรงเรียน:  
อุปกรณ์การเรยีนการสอน จ านวนคร ูฯลฯ  
ภมิูหลงัของนักเรียน:  
เพศ อายุ ชัน้เรยีน ภมูหิลงัทางเศรษฐกจิ-สงัคม 

ความรบัผิดชอบของโรงเรียน 
•  การเปิดเผยผลการเรยีน 
•  การประเมนิครใูหญ่โดยผกูกบัผลสมัฤทธิ ์
•  การมสีว่นรว่มของผูป้กครองในการตรวจสอบ 
•  การมหีน่วยงานสว่นกลางตดิตามผลสมัฤทธิ ์

ความมีอิสระของโรงเรียน 
•  ความมอีสิระในการก าหนดหลกัสตูร 
•  ความมอีสิระในการบรหิารงบประมาณ 

ปัจจยัอ่ืนๆ  
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รายละเอียดของแบบจ าลอง 

ประสิทธิภาพของโรงเรียน     

Ts      = f(Fs ,Rs) x Effs 

คะแนนสอบเฉล่ีย PISA  ของโรงเรียน 
(คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2006 ) 
 

คะแนนสงูสดุท่ีท าได้ (ศกัยภาพ) ภายใต้ 
ทรัพยากรโรงเรียน (Rs) และภมิูหลงัของนกัเรียน (Fs)  

การสร้างแบบจ าลอง 

𝑓(𝐹𝑠, 𝑅𝑠) 

ทรัพยากรและภมูหิลงันกัเรียน 

คะแนนสอบเฉลีย่ของโรงเรียน* 

ความไม่มีประสิทธิภาพ 

1. Stochastic 
Frontier Analysis 

2. Unconditional 
Quantile Regression 
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ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ (%) 

เปิดเผยข้อมลูผลสมัฤทธ์ิของนักเรียน * +2.05 

  
*เปรยีบเทยีบกบักลุม่ทีไ่มเ่ปิดเผยขอ้มลูผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน 

การเปิดเผยขอ้มลูผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน 

• เป็นเครือ่งมอืตรวจสอบโรงเรยีนส าหรบัผูป้กครอง และผู้
มสีว่นไดเ้สยีอื่นๆ 

• สง่ผลใหเ้กดิความสนใจในคุณภาพ และท าให้
ประสทิธภิาพโดยเฉลีย่เพิม่ขึน้ 2.05% 

• ผลกระทบต่อโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพต ่ามสีงูกวา่  
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การประเมนิครใูหญ่โดยผลสมัฤทธิน์กัเรยีน  

• เงือ่นไขทีม่ผีลในการเพิม่ประสทิธภิาพไดจ้รงิ 
– ระบบประเมนิตอ้งผกูกบัผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน 

– ผูป้กครองสว่นใหญ่สนใจตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
โรงเรยีนอยา่งต่อเนื่อง 

•  มาตรการนี้มผีลกระทบทีม่นียัส าคญัมากทีสุ่ด 

ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ (%) 

ระบบประเมินผกูกบัผลสมัฤทธ์ินักเรียน* +4.51 
 
 *เปรยีบเทยีบกบักลุม่ทีไ่มม่รีะบบประเมนิผกูกบัผลสมัฤทธิน์กัเรยีน และไมม่สีว่นรว่มในการตรวจสอบจากผูป้กครอง 
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แนวคดิต่อความมอีสิระในการบรหิาร 

• การกระจายอ านาจการบรหิารสูโ่รงเรยีนและทอ้งถิน่เป็น
นโยบายทีถ่กเถยีงกนัมากในหลายประเทศ 
–  เหตุผลสนบัสนุน: ครแูละผูบ้รหิารมคีวามเขา้ใจนกัเรยีน 
และโรงเรยีนของตนมากกวา่ภาครฐั ท าใหแ้กป้ญัหาตรงจุด 

–  เหตุผลคดัคา้น: ผูบ้รหิารโรงเรยีนอาจแสวงหา
ผลประโยชน์สว่นตวั ท าใหคุ้ณภาพการศกึษาตกต ่าลง 

•  ประเทศต่างๆ ปฏริปูไปในทศิทางทีแ่ตกต่างกนั 
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ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ (%) 

ไมม่สีว่นรว่มในการตรวจสอบจากผูป้กครอง -0.33 
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบจากผูป้กครองส่วนใหญ่ +0.70 

ความมอีสิระในการบรหิารงบประมาณ 

• ไมไ่ดเ้ป็นเครือ่งรบัประกนัความส าเรจ็ในการเพิม่
ประสทิธภิาพ 
–มผีลดเีฉพาะเมือ่มกีลไกในการตรวจสอบทีเ่ขม้แขง็ เชน่ 
ผูป้กครองสว่นใหญ่สนใจตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
โรงเรยีนอยา่งต่อเน่ือง 

–มผีลเสยีหากขาดระบบตรวจสอบทีด่ ี
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ผลกระทบประสิทธิภาพ (%) 

มีหน่วยงานจากส่วนกลางติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ินักเรียน +0.62 

ความมอีสิระในการก าหนดหลกัสตูร 

• มผีลกระทบดา้นบวกต่อโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพต ่า 
หากมหีน่วยงานจากสว่นกลางตดิตามผลสมัฤทธิ ์
นกัเรยีนอยา่งต่อเนื่อง เพือ่ใหเ้กดิความรบัผดิชอบ 
(accountability) 
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ผลของการปฏิรปูการศึกษา 

1. กระจายอ านาจการบรหิารงบประมาณ  

2. เพิม่ความมอีสิระดา้นหลกัสตูร 

1. เปิดเผยขอ้มลูผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน 

2. ผกูการประเมนิครใูหญ่กบัผลสมัฤทธิน์กัเรยีน 

3. มกีลไกตรวจสอบโดยผูป้กครองสว่นใหญ่ 

4. มหีน่วยงานสว่นกลางตดิตามผลสมัฤทธิ ์
นกัเรยีน 

วางระบบตรวจสอบและสร้างความรบัผิดชอบของโรงเรียน 

เพ่ิมความมีอิสระของโรงเรียน 

ประสิทธิภาพโรงเรียน 
จาก 73% เป็น 78 % 

คะแนน PISA 
จาก 421 เป็น 444 คะแนน 

อนัดบัของไทย 
จาก 46 เป็น 41 



สรปุผลการศึกษา (1) 
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• การกระจายอ านาจบรหิารงบประมาณ หรอืการจดัหลกัสตูร
แก่โรงเรยีนจะส าเรจ็ กต็่อเมือ่มกีลไกสรา้งความรบัผดิชอบ 

–มรีะบบตรวจสอบ ตดิตามประเมนิผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน
โดยหน่วยงานจากสว่นกลางทีเ่ขม้แขง็ 

–ผลดจีะเกดิมากทีส่ดุ หากผูป้กครองสว่นใหญ่มสีว่นรว่ม 
และสรา้งแรงกดดนัแก่โรงเรยีนใหส้นใจคุณภาพ 

– หากไมม่รีะบบตรวจสอบ การกระจายอ านาจจะ
ก่อใหเ้กดิผลเสยีมากกวา่ผลด ี

 



สรปุผลการศึกษา (2) 
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• ควรมรีะบบประเมนิผูบ้รหิารโรงเรยีนทีผ่กูโยงกบั
ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของนกัเรยีน 
–ควรมกีารสอบไลข่ึน้ชัน้ (exit exam) ในระดบัต่างๆ 
โดยใชข้อ้สอบมาตรฐานและเปิดเผยผลการสอบ เพือ่
เป็นเครือ่งมอืประเมนินกัเรยีนและโรงเรยีน 

–การม ีexit exam และการใหอ้สิระในการบรหิารของ
โรงเรยีนมผีลดอียา่งมากต่อคะแนนสอบ (Woessmann 
(2005) และ Hanushek & Woessmann (2011))  

 



บทความในการสมัมนา 

1. การเช่ือมโยง
กับตลาดแรงงาน 

2. การบริหาร
และการเงนิเพื่อ
ความรับผิดชอบ 

3. โรงเรียน
ทางเลือก 

ทกัษะแรงงานไม่ตรงกบัความต้องการตลาด  
• จงูใจนายจา้งใหเ้พิม่บทบาทในการจดัการศกึษา 
• สรา้งความรบัผดิชอบของสถาบนัของรฐั 
• ตัง้ค าถามต่อการปรบัสดัสว่นอาชวีะ-สามญั 
 

บทน าและ 
กรอบแนวคดิ

รวม 

ระบบการศึกษาขาดกลไกความรบัผิดชอบ 
• สรา้งความรบัผดิชอบโดยสอบมาตรฐาน 
• วางระบบวดัและเปิดเผยขอ้มลู 
• เพิม่สว่นรว่มของผูป้กครองในบอรด์โรงเรยีน  
• ประเมนิโรงเรยีน-ครตูามผลการเรยีนของนกัเรยีน 
• ปรบัสูก่ารเงนิดา้นอุปสงค ์ 

ประชาชนขาดทางเลือกในการศึกษาทีมี่คณุภาพ 
• ขยายผลส าเรจ็ของโรงเรยีนทางเลอืกสูว่งกวา้ง 
• แกไ้ขกฎระเบยีบใหเ้อือ้ต่อการสรา้งนวตักรรม 
• ปรบัปรงุระบบเงนิอุดหนุนใหเ้ป็นธรรม  


