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การศึกษาไทยในปัจจุบันมีการจัดการศึกษาตามบริบทของการจัดการศึกษาอันเป็นไปตามแผน
การศึกษาของชาติ คือ พัฒนาคน พัฒนาครูอาจารย์ พัฒนาสังคม ในหลากหลายรูปแบบที่เน้นการมีส่วน
ร่วมขององค์กรภาครัฐและเอกชน เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นด้านอาชีวศึกษามากขึ้น การมุ่งเน้นให้มีการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปริญญาตรีเพื่อเน้นการมีงานท�ำโดนอาศัยปัจจัยหลักในองค์กรหลักจาก
ภายนอกหลายปัจจัยเช่น ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านระบบราชการ ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งส่งผลให้จัดระบบบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการรูปแบบใหม่ โดยบูรณาการ
องค์กรหลักของกระทรวงทั้ง 5 องค์กรหลัก โดยให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอ�ำนาจสูงสุด กระจาย
อ�ำนานไปสู่ส่วนภูมิภาคไปยังศึกษาธิการภาค 1-18 โดยแต่ระภาคจะประกอบไปด้วยกลุ่มจังหวัด ในแต่ละ
จังหวัดมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นฝ่ายก�ำกับดูแลหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด เขตพื้นที่และสถานศึกษา
ซึ่งเป็นการกระจายอ�ำนาจโดยให้มีการก�ำกับควบคุมดูแลกันอย่างเป็นระบบมากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : การศึกษาไทยในปัจจุบัน
1. บทน�ำ
หน้าทีห่ ลักในการจัดการศึกษาของประเทศไทยของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทัง้ นโยบายด้านการ
ศึกษาจากพรรคการเมืองในประเทศไทย ท�ำให้สรุปได้ว่า ภาพอนาคตการศึกษาไทย การศึกษาเป็นเครื่อง
มือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย เป็นการเพิม่ ต้นทุนทางสังคมให้แก่ประเทศ การมีสว่ นร่วมของทุก
ภาคส่วนของสังคมในการจัดการศึกษา โดยเน้นให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีคณ
ุ ธรรม อาศัยการสอน
ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนเกิดการบูรณาการวิชา ต่างๆเข้าด้วยกันเป็นสหวิทยาการ
เพื่อให้การศึกษาสอดคล้องกับวิถีชีวิต ความต้องการของผู้เรียน และชุมชนท้องถิ่นมากที่สุด และเพื่อ
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ จึงต้องมีการกระจายอ�ำนาจการจัดการศึกษาไปยังท้องถิ่นอย่างเต็ม
รูปแบบในอนาคต นอกจากนั้นในอนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับ
การด�ำเนินชีวติ และเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทอย่างยิง่ ในระบบการศึกษาในอนาคต เสน่ห์ แตงทอง
(2542, หน้า 27)
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อย่างไรก็ตาม ปรัชญาหลักๆ ของแผนการศึกษาแห่งชาติมักจะเน้นและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
หรือกรอบของการบูรณาการร่วมกันในเรื่องของการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และเรื่องอื่นได้แก่
1. การพัฒนาคน จะเน้นการพัฒนาให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข มีความภูมิใจในความเป็นไทย
รวมทั้งมีความศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย รังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง
2. การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จะมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาครู เพื่อน�ำ
ไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
3. การพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. การพั ฒ นาก� ำ ลั ง คน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้ ภาคอุ ต สาหกรรมบริ ก าร
ภาคเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ โดยมีการก�ำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
5. การมีสว่ นร่วม ทัง้ ในส่วนของภาครัฐ เอกชน หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสถาบัน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว เป็นต้น
6. การเตรียมประเทศไทยให้เดินหน้าไปสู่ความพร้อมในการสร้างประชาคมอาเซียน โดยอย่าง
น้อยที่สุดที่จะต้องท�ำในเวลานี้คือ ควรจะต้องมีการเร่งรัดก�ำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาในระดับ
ต่างๆ ซึง่ ในขณะนีร้ ะดับอุดมศึกษาได้จดั ท�ำและประกาศใช้แล้วคือ TQF (Thai Qualifications Framework
หรือ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) และต้องไปเน้นระดับอาชีวศึกษาต่อไปด้วย
ขณะเดียวกันต้องมีการผลักดันให้กลุ่มประเทศอาเซียนมี TQF กลางเกิดขึ้นด้วย (พิตติภรณ์ สิงคราช,
การศึกษาไทยในยุคปัจจุบัน, ออนไลน์)
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพได้นั้น ไม่สามารถจะจ�ำกัดอยู่แค่การ
ให้การศึกษาได้เท่านั้น รายงานการพัฒนาโลกได้ระบุว่า สิ่งส�ำคัญที่สุดที่ภาครัฐจะต้องค�ำนึงถึง 3 ประการ
ค�ำถามคือ 1) โอกาส 2) สมรรถนะ และ 3) โอกาสเป้าหมายส�ำคัญของการบริหารช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิต
จึงเป็นหัวใจส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยกรอบนโยบายของรัฐจะช่วยสนับสนุนในการพัฒนา
ทุน มนุษย์แก่เยาวชน เพือ่ ให้สามารถก้าวผ่านช่วงเปลีย่ นในชีวติ ของเยาวชนไปได้ และพร้อมเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ของประเทศชาติต่อไป
2. ปัจจัยภายนอกกับแนวโน้มการศึกษา
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อแนวโน้มของการศึกษาในประเทศ แท้จริงแล้วไม่ได้มีเพียงเรื่องของ
กระบวนการสอน ครูผู้สอน หรือตัวเด็กเองเท่านั้น แต่รวมไปถึงปัจจัยภายนอกที่ส�ำคัญและมีผลกับความ
ส�ำเร็จ และการพัฒนาของการศึกษาในประเทศจะพัฒนาได้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด จะเจริญทัดเทียมหรือ
มากกว่าประเทศอื่นๆได้นั้นจึงจ�ำเป็นจะต้องวิเคราะห์ศึกษาปัจจัยภายนอกต่างๆด้วย ดังเช่น 5 ประการที่
ส�ำคัญที่มีผลต่อแนวโน้มของการศึกษาไทยในอนาคต ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลต่อการก�ำหนดคุณสมบัติและคุณภาพ
ของแรงงานใน อนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนส่ง เทคโนโลยีการผลิต นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีชวี ภาพ ฯลฯ มีความก้าวหน้าขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เทคโนโลยีเหล่านีม้ ปี ระโยชน์ในการเพิม่ ศักยภาพ
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การแข่งขันของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องมีการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ในหลักสูตรการเรียนการสอน และปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลต่อตลาดแรงงานและ ตลาดการศึกษา เนื่องจาก
การก�ำหนดลักษณะของแรงงานที่ต้องการ อาทิ เศรษฐกิจ ใหม่ จะแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งต้อง
อาศัยการวิจัยและพัฒนา ดังนั้น การศึกษาต้องพัฒนาคนให้มีทักษะการท�ำวิจัย ให้สามารถสร้างนวัตกรรม
ใหม่ที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ การเปิดเสรี ทางการค้าและการลงทุน เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า และเงิน
ลงทุนจากต่างประเทศมากขึน้ ประเทศต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ตอ้ งลดการกีดกันการแข่งขันเท่านัน้ ยังต้องแข่งขัน
กันด้วยสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ ต้องอาศัยแรงงานทีม่ ฝี มี อื มีทกั ษะความสามารถทีห่ ลากหลาย เช่น ความรูด้ า้ น
เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ การบริหาร ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษาที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
3. ปัจจัยด้านระบบราชการ การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาเคลื่อนไป อย่างยากล�ำบาก เนื่องด้วย
ระบบราชการเป็นอุปสรรค ซึง่ เกิดจากความล่าช้าในการประสานงาน เนือ่ งจากการท�ำงานตามระบบราชการ
ไทยมักท�ำงานแบบต่างคนต่างท�ำไม่ไปในทิศเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีลักษณะของการรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง
มากเกินไป การท�ำงานแบบราชการ ที่ยึดกฎระเบียบตายตัว ขาดความยืดหยุ่น และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารการศึกษา และครูบางส่วนที่ไม่ยอมปรับตัว
4. ปัจจัยด้านการเมือง กล่าวกันว่า การปฏิรูปหรือพัฒนาการจัดการศึกษาจะส�ำเร็จหรือล้มเหลว
ขึ้นอยู่กับการเมืองมากกว่าแนวทางและวิธีการ แต่หากการเมืองไทยมีเงื่อนไขบางประการที่เป็นอุปสรรค
จะส่งผลให้การปฏิรูปการศึกษาไทยไม่ก้าวหน้าหรือประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร บางครั้งผู้ที่เข้ามาด�ำรง
ต�ำแหน่งจึงมิใช่ผู้มีความรู้ในด้านการศึกษาอย่างแท้จริง ความไม่สอดคล้องของเป้าหมายของการ จัดการ
ศึกษากับเป้าหมายทางการเมือง เป้าหมายของนักการเมืองหลายคนคือ ต้องการคะแนนนิยม จึงมีนักการ
เมืองจ�ำนวนไม่น้อยที่ไม่ด�ำเนินนโยบายที่ให้ผลในระยะยาว เนื่องจากเสี่ยงที่จะท�ำให้ตนเองไม่เป็นที่นิยม
ทางการเมือง ซึ่งนั่นหมายความรวมถึงนโยบายการศึกษา ดังนั้นนักการเมืองจึงเลือกด�ำเนินนโยบายที่เห็น
ผลในระยะสั้น เพื่อท�ำให้ตนเองได้รับเลือกตั้งเข้ามาอีกครั้ง อันเป็นอุปสรรคยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาไทย
5.   ปัจจัยด้านวัฒนธรรม สังคมไทยมีเงื่อนไขทางวัฒนธรรมหลายประการที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทย ดังเช่น การขาดวัฒนธรรมการมีสว่ นร่วม สังคมไทยในปัจจุบนั ขาดความ
เหนียวแน่น ขาดความร่วมแรงร่วมใจ คนในสังคมจึงมองการศึกษาว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลไม่เกี่ยวกับตนเอง
รักความสนุกและความสบาย คนไทยส่วนใหญ่สนใจความบันเทิงมากกว่าการแสวงหาความรู้ จึงเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อีกทั้งสังคมไทยยังมีลักษณะสังคมอุปถัมภ์ เห็นแก่พวกพ้องมากกว่าส่วน
รวม ผู้ซึ่งมีอ�ำนาจมักแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง โดยที่ประชาชนไม่กล้าขัดขวาง เพราะ
ต้องพึ่งพาอาศัย ดังนั้น เมื่อมีการกระจายอ�ำนาจทางการศึกษา อาจกลายเป็นแหล่งผลประโยชน์ให้กับผู้มี
อิทธิพลได้หากควบคุมไม่ดี (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2556, หน้า 11-15)
3. แนวโน้มของการศึกษาไทย
การวิเคราะห์การศึกษาในประเทศภายใต้การใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
การศึกษาแห่งชาติ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีกทั้งความพยายามของทุกส่วนในการ
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มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาในประเทศที่ผ่านมานั้นสามารถมองให้เห็นถึงสภาพที่ยังไม่มีการพัฒนาอย่างชัดเท่า
ทีควร จึงสามารถแบ่งแนวโน้มในอนาคตได้เป็นเป็น 2 ด้าน คือ ด้านบวกและด้านลบ ต่อไปนี้
3.1 แนวโน้มด้านบวก
3.1.1 หลักสูตรใหม่เกิดขึ้นจ�ำนวนมาก
จากการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ท�ำให้คนใน
สังคมต้องการเพิม่ ความรูค้ วามสามารถให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง จึงหันมาสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรทีต่ อบ
สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคมสถาบันการ
ศึกษาจึงมุง่ พัฒนาหลักสูตร ใหม่ ๆ อาทิ หลักสูตรทีบ่ รู ณาการระหว่างสองศาสตร์ขนึ้ ไป เช่น ระดับอาชีวศึกษา
หลักสูตรเดียวจะมีหลายสาขาวิชา เรียนช่างยนต์จะผนวกการตลาดและการบัญชีเข้าไปด้วย เป็นต้น หลักสูตร
ที่ให้ปริญญาบัตร 2 ใบ และมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตลอดเวลา
3.1.2 หลักสูตรนานาชาติมีแนวโน้มมากขึ้น
เนือ่ งจากสภาพยุคโลกาภิวตั น์ทมี่ กี ารเชือ่ มโยงด้านการค้าและการลงทุน ท�ำให้ตลาด
แรงงานในอนาคตต้องการคนที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ส่งผลให้ความต้องการการศึกษาที่
เป็นภาษาสากลมีมากขึ้น ที่ส�ำคัญการเปิดเสรีทางการศึกษา ยังเป็นโอกาสให้สถาบันการศึกษาจากต่าง
ประเทศเข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทย และเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษา
จีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ ยิ่งมีส่วนกระตุ้นให้หลักสูตรการศึกษานานาชาติมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้น
แต่เนื่องจากหลักสูตรนานาชาติมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น การเรียนในหลักสูตรนี้ยังคงจ�ำกัดอยู่ในกลุ่มผู้เรียนที่มี
ฐานะดี
3.1.3 การจัดการศึกษามีความเป็นสากลมากขึ้น           
สภาพโลกาภิวัตน์ที่มีการเชื่อมโยงในทุกด้านร่วมกันทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการเคลื่อน
ย้ายองค์ความรู้ กฎกติกา การด�ำเนินการด้านต่าง ๆ ทั้งการค้า การลงทุน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เชื่อมต่อถึงกัน ประกอบการเปิดเสรีทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดการหลั่งไหลหลักสูตรการเรียน
การสอน บุคลากรด้านการสอน หลักสูตร จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศเข้าสูไ่ ทย อันมีผลท�ำให้เกิดการ
เปรียบเทียบและผลักดันให้สถาบันการศึกษาไทยต้องพัฒนาการ จัดการศึกษาที่มีความเป็นสากลที่เป็นที่
ยอมรับ อีกทั้งการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนกับนานาประเทศของไทย ได้ส่งผลให้เกิดความต้องการ
การศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมในระดับสากล
3.1.4 ความเหลื่อมล�้ำด้านโอกาสทางการศึกษาลดลง          
เนื่องจากสภาพการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นกระแสระดับโลกเกิดขึ้น ควบคู่กับ
คลืน่ ประชาธิปไตยแผ่ขยายวงกว้างถึงไทย รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทสี่ ง่ เสริมการเพิม่ สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน
อีกทั้งสภาพการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนการสอน ท�ำให้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงคน
ได้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม อาจเป็นได้ว่าความเหลื่อมล�้ำด้านโอกาสทางการศึกษาจะลดลงในกลุ่ม
สถาบันการศึกษาของรัฐ ส่วนการจัดการศึกษาโดยสถาบันการศึกษาเอกชน ผูเ้ รียนทีค่ รอบครัวมีรายได้นอ้ ย
อาจเข้ารับบริการทางการศึกษาได้ลดลง เนื่องจากค่าเล่าเรียนแพง
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3.1.5 โอกาสรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น          
เมื่อเปิดเสรีทางการศึกษา จะก่อเกิดการแข่งขันในการจัดการศึกษาจากสถาบันการ
ศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศมากขึน้ หากพิจารณาในแง่บวก การเปิดเสรีทางการศึกษา เป็นการสร้างโอกาส
ให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เนื่องด้วยสถาบันแต่ละแห่งจะแข่งด้านคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สถาบันอุดมศึกษา คุณภาพการศึกษาจะเพิม่ ขึน้ ค่อนข้างมาก เนือ่ งจากการเปิดเสรีทางการศึกษา ที่
เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาต่างชาติเข้ามาเปิดการเรียนการสอน จึงเป็นแรงกดดันให้สถาบันอุดมศึกษา
ไทยต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
3.2 แนวโน้มด้านลบ
3.2.1 การเพิ่มช่องว่างด้านคุณภาพในการจัดการศึกษา          
แม้วา่ สภาพ การแข่งขันทางการศึกษาจะเป็นแรงผลักให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เร่ง
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น แต่เนื่องจากทรัพยากรตั้งต้นของแต่ละสถาบันการศึกษามี
ความแตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็นความรูค้ วามสามารถและปริมาณของบุคลากรการศึกษา งบประมาณ เงินทุน
เทคโนโลยี สถานที่ ความมีชอื่ เสียง ส่งผลให้โอกาสพัฒนาคุณภาพการศึกษาย่อมแตกต่างกันด้วย โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษาขนาดเล็ก หรือสถาบันการศึกษาที่ยังไม่มีความพร้อม มีทรัพยากรตั้งต้นไม่มาก ย่อมมี
ศักยภาพไม่เพียงพอในการพัฒนาคุณภาพมากนัก
3.2.2 การผลิตบัณฑิตเกินความต้องการของตลาด          
เนื่องจากความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีสูงขึ้น และการพัฒนาไปสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐที่ต้องหาเลี้ยงตนเอง มีอิสระในการบริหารและเปิดหลักสูตรเพื่อหาผู้เรียน
เข้าเรียนให้ได้จำ� นวนมาก สิง่ เหล่านีจ้ ะส่งผลกระทบระยะยาวคือ มีบณ
ั ฑิตจบเป็นจ�ำนวนมากตลาดแรงงาน
ไม่สามารถรองรับได้หมด โดยกลุม่ แรงงานระดับอุดมศึกษาทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพหรือไม่จบจากสาขาทีต่ ลาดแรงงาน
ต้องการ จะถูกผลักสูแ่ รงงานนอกระบบ หรือหาทางออกโดยเรียนต่อระดับสูงขึน้ ซึง่ อาจก่อเกิดภาวะแรงงาน
ระดับปริญญาโทและเอกไม่มีคุณภาพและล้นตลาดตามมา เช่นกัน
3.2.3 การสอนทักษะการคิดและทักษะทางอารมณ์ยังไม่มีคุณภาพ           
สภาพ เศรษฐกิจทีม่ งุ่ แข่งขัน ท�ำให้การจัดการศึกษามุง่ พัฒนาทางวิชาการเป็นส�ำคัญ
ในขณะที่ระบบการศึกษาไทยยังไม่สามารถพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนได้เท่าที่ควร เนื่องจากการเรียน
การสอนยังมุ่งสอนให้ผู้เรียนคิดตามสิ่งที่ผู้สอนป้อนความรู้มากกว่าการคิดสิ่งใหม่ ๆ ประกอบกับครูผู้สอนมี
ภาระงานมาก จนส่งผลต่อการพัฒนาบุคคลในด้านอื่น เช่น การพัฒนาเชิงสังคม รวมถึงการพัฒนาทักษะ
ทางอารมณ์ นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีในกิจวัตรประจ�ำวันหรือใช้ในการเรียนการสอน ท�ำให้การปฏิสมั พันธ์
ระหว่างครูกับศิษย์ลดลง ส่งผลให้ช่องทางการพัฒนาทักษะทางอารมณ์และทักษะทางสังคมของผู้เรียนลด
ลงด้วย
3.2.4 การสอนคุณธรรมจริยธรรมยังไม่มีคุณภาพ           
แนวคิดของทุนนิยมทีม่ งุ่ แข่งขันได้แพร่กระจายไปทัว่ โลก ส่งผลให้ผคู้ นต่างมุง่ แข่งขัน
และพัฒนาความรูค้ วามสามารถ เพือ่ ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานและมีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ประกอบ
กับสถาบันการศึกษาจ�ำนวนมากมุง่ พัฒนาความรูท้ างวิชาการ และประเมินผลการเรียนทีค่ วามสามารถทาง
246 Vol.7 No.1 January - June 2018

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

วิชาการ จนอาจละเลยการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ การไม่ได้มีผู้สอนที่รู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสอนคุณธรรมจริยธรรมโดยตรงหรือมีคุณภาพ ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการสอนของวิชาคุณธรรม
จริยธรรมได้
3.2.5 การสอนภาษาต่างประเทศยังไม่มีคุณภาพ          
ก้าวสู่โลกไร้พรมแดนมากขึ้นเท่าใด ผู้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษา
อังกฤษ หรือภาษาจีนที่ผู้คนส่วนใหญ่ในโลกใช้ติดต่อสื่อสาร เจรจาต่อรอง การค้า การศึกษา ฯลฯ ย่อมมี
ความได้เปรียบ ทั้งในเรื่องการติดต่อสื่อสารและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบ
คือ การสอนภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศของไทยยังไม่มคี ณ
ุ ภาพเท่าทีค่ วร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
แม้ปจั จุบนั จะตืน่ ตัวมากขึน้ แต่ยงั ไม่กา้ วหน้าไปมากเท่าทีค่ วร เพราะทรัพยากรด้านบุคลากรสอนภาษาต่าง
ประเทศนี้ขาดแคลนมาก (ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, แนวโน้มการศึกษาไทยในครึ่งทศวรรษ
หน้า, ออนไลน์)
4. สรุป

ประเทศไทยยังต้องการ การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม
การกระจายงบประมาณที่เป็นธรรม ปฏิรูปการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบท
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของประเทศ โดยความร่วมแรงร่วมใจทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนก็ควรให้สอดคล้องกับการท�ำงานของสมอง
ของผู้เรียนและมีคุณภาพที่ใช้งานได้ เช่น อาจจัดโครงการที่มุ่งพัฒนาครูอาจารย์ ผู้บริหารการศึกษาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการสร้างแรงจูงใจให้คนเก่ง คนดี อยากเข้ามาเป็นครู และสร้างความมั่นใจ
และมั่นคงในอาชีพครูมากขึ้น เช่น ปฏิรูปการฝึกหัดครู ปฏิรูปการคัดเลือก การท�ำงานแบบส่งเสริมความ
พอใจและความก้าวหน้าของครูด้วย (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
ผูเ้ ขียนมัน่ ใจเป็นอย่างยิง่ ว่า หากวางรากฐานพัฒนาการของชีวติ ตัง้ แต่แรกเกิด และพัฒนาศักยภาพ
ขีดความสามารถด้านต่างๆประเทศไทยเราก็จะมีผทู้ เี่ ข้ามาร่วมพัฒนาชาติบา้ นเมืองอย่างแน่นอน ดังนัน้ การ
ศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความสามารถเต็มตามศักยภาพมี
พัฒนาการทีส่ มดุลทัง้ ปัญญา จิต ใจ ร่างกายและสังคม รวมไปถึงการอบรมจากผูป้ กครองแนะน�ำบุตรหลาน
อย่างถูกต้อง ให้เลือกเรียนหรือ อบรมบ่มนิสยั ให้รกั การเรียนรูท้ กุ รูปแบบ รักการอ่าน แสวงหาความสามารถ
พิเศษ ทีช่ นื่ ชอบและโดดเด่นของตัวเอง เป็นการท�ำให้เด็กรูส้ กึ รักและตัง้ ใจเรียนยิง่ ขึน้ ด้วย อย่างไรก็ตามควร
ต้องศึกษาเพือ่ ให้เข้าถึงผูเ้ รียนด้วยเพือ่ ให้ได้รบั พัฒนาการอย่างแท้จริง ควรให้ผเู้ รียนรูจ้ กั คิดวิเคราะห์แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งปลูกฝังการรักที่จะเรียนรู้ต่อไปอันเป็นคุณสมบัติที่ ส�ำคัญในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร
หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน
ดังนั้น การศึกษาไทยในปัจจุบันจึงอาจสรุปได้ ดังนี้
1. การศึกษาในปัจจุบัน
มีการจัดการศึกษาตามบริบทของการจัดการศึกษาอันเป็นปามแผนการศึกษาของชาติ คือ
พัฒนาคน พัฒนาครูอาจารย์ พัฒนาสังคม ในหลากหลายรูปแบบทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วมขององค์กรภาครัฐและ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2561 247

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

เอกชน เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นด้านอาชีวศึกษามากขึ้น การมุ่งเน้นให้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับปริญญาตรีเพือ่ เน้นการมีงานท�ำโดนอาศัยปัจจัยหลักในองค์กรหลักจากภายนอกหลายปัจจัยเช่น ปัจจัย
ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านระบบราชการ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งส่ง
ผลให้จัดระบบบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการรูปแบบใหม่ โดยบูรณาการองค์กรหลักของกระทรวงทั้ง
5 องค์กรหลัก โดยให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอ�ำนาจสูงสุด กระจายอ�ำนานไปสู่ส่วนภูมิภาคไปยัง
ศึกษาธิการภาค 1-18 โดยแต่ระภาคจะประกอบไปด้วยกลุม่ จังหวัด ในแต่ละจังหวัดมีศกึ ษาธิการจังหวัดเป็น
ฝ่ายก�ำกับดูแลหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด เขตพื้นที่และสถานศึกษาซึ่งเป็นการกระจายอ�ำนาจโดย
ให้มีการก�ำกับควบคุมดูแลกันอย่างเป็นระบบมากขึ้น
2. แนวโน้มการศึกษาไทย
หลังจากการจัดการศึกษาในรูปแบบการบริหารจัดการปฏิรูปองค์การศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการแล้ว การจัดการศึกษาไทยมีแนวโน้มทีจ่ ะก้าวสูก่ ารเป็นประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วและอาจจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มอนาคตทางการศึกษาไทยได้เป็นดังนี้
2.1 เกิดการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการของไทย
2.2 มีหลักสูตรใหม่เกิดเพิ่มมากขึ้น
2.3 มีการบูรณาการหลักสูตรนานาชาติมีความเป็นสากลมากขึ้น
2.4 เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น
2.5 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
2.6 เกิดการแข่งขันทางการศึกษาสูงขึน้ เน้นด้านคุณภาพและอาจด้อยด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.7 เกิดวิวัฒนาการ การสืบค้นด้านเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและพัฒนาองค์ความ
รู้ตลอดเวลา
การจัดการศึกษาในอนาคตของไทยจึงต้องอาศัยเทคโนโลยีและการสืบค้นด้วยตนเองมากกว่าใช้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้มาเป็นผู้ก�ำกับดูแลและให้ค�ำปรึกษาการสืบค้น
ข้อมูล การใช้ขอ้ มูลทีเ่ หมาะสม การเรียนรูจ้ ะอาศัยการศึกษาเรียนรูจ้ ากสภาพจริงของสังคมและสิง่ แวดล้อม
มากกว่าการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน การวัดและการประเมินผลการเรียนรูใ้ ช้เทคโนโลยี ข่าวสารทางอิเล็กทรอนิคส์
นวัตกรรม สังคมจะปรับตัวตามเทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษาในอนาคตจึงต้องปรับตัวตามเพือ่ รองรับ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 ต่อไป
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