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บทคัดย่อ

การศึกษาไทยในปัจจุบันมีการจัดการศึกษาตามบริบทของการจัดการศึกษาอันเป็นไปตามแผน 

การศึกษาของชาติ	 คือ	 พัฒนาคน	พัฒนาครูอาจารย์	 พัฒนาสังคม	 ในหลากหลายรูปแบบที่เน้นการมีส่วน

ร่วมขององค์กรภาครัฐและเอกชน	 เป็นการจัดการศึกษาท่ีเน้นด้านอาชีวศึกษามากข้ึน	 การมุ่งเน้นให้มีการ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปริญญาตรีเพื่อเน้นการมีงานท�าโดนอาศัยปัจจัยหลักในองค์กรหลักจาก

ภายนอกหลายปัจจยัเช่น	ปัจจยัด้านเทคโนโลย	ีด้านเศรษฐกจิ	ด้านระบบราชการ	ด้านการเมอืงการปกครอง	

ด้านคุณธรรมจริยธรรมซ่ึงส่งผลให้จัดระบบบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการรูปแบบใหม่	 โดยบูรณาการ

องค์กรหลักของกระทรวงทั้ง	5	องค์กรหลัก	โดยให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอ�านาจสูงสุด	กระจาย

อ�านานไปสู่ส่วนภูมิภาคไปยังศึกษาธิการภาค	1-18	โดยแต่ระภาคจะประกอบไปด้วยกลุ่มจังหวัด	ในแต่ละ

จังหวัดมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นฝ่ายก�ากับดูแลหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด	เขตพื้นที่และสถานศึกษา

ซึ่งเป็นการกระจายอ�านาจโดยให้มีการก�ากับควบคุมดูแลกันอย่างเป็นระบบมากขึ้น

ค�าส�าคัญ : การศึกษาไทยในปัจจุบัน

1.  บทน�า

หน้าทีห่ลกัในการจดัการศกึษาของประเทศไทยของกระทรวงศกึษาธิการ	รวมทัง้นโยบายด้านการ

ศึกษาจากพรรคการเมืองในประเทศไทย	ท�าให้สรุปได้ว่า	 ภาพอนาคตการศึกษาไทย	 การศึกษาเป็นเครื่อง

มอืในการพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนไทย	เป็นการเพิม่ต้นทุนทางสังคมใหแ้ก่ประเทศ	การมีสว่นร่วมของทกุ

ภาคส่วนของสังคมในการจัดการศกึษา	โดยเน้นให้เดก็เป็นคนด	ีคนเก่ง	มคีวามสขุ	มคีณุธรรม	อาศัยการสอน

ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนเกิดการบูรณาการวิชา	ต่างๆเข้าด้วยกันเป็นสหวิทยาการ

เพื่อให้การศึกษาสอดคล้องกับวิถีชีวิต	 ความต้องการของผู้เรียน	 และชุมชนท้องถิ่นมากที่สุด	 และเพื่อ 

ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ	 จึงต้องมีการกระจายอ�านาจการจัดการศึกษาไปยังท้องถิ่นอย่างเต็ม 

รูปแบบในอนาคต	 นอกจากนั้นในอนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน	 เพื่อให้สอดคล้องกับ	 

การด�าเนินชวีติ	และเทคโนโลยสีารสนเทศจะมบีทบาทอย่างยิง่ในระบบการศกึษาในอนาคต	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�า

ไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา

3.	 การพัฒนาสังคม	และสิ่งแวดล้อม	ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรมจริยธรรม	และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

4.	 การพัฒนาก�าลังคน	 ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู ้ใช้	 ภาคอุตสาหกรรมบริการ	 

ภาคเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ	โดยมีการก�าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

5.		การมส่ีวนร่วม	ทัง้ในส่วนของภาครฐั	เอกชน	หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และสถาบนั

อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	สถาบันศาสนา	สถาบันครอบครัว	เป็นต้น

6.		การเตรียมประเทศไทยให้เดินหน้าไปสู่ความพร้อมในการสร้างประชาคมอาเซียน	 โดยอย่าง

น้อยที่สุดที่จะต้องท�าในเวลานี้คือ	ควรจะต้องมีการเร่งรัดก�าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาในระดับ

ต่างๆ	ซ่ึงในขณะนีร้ะดับอดุมศึกษาได้จัดท�าและประกาศใช้แล้วคอื	TQF	(Thai	Qualifications	Framework	

หรือ	 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)	 และต้องไปเน้นระดับอาชีวศึกษาต่อไปด้วย	 

ขณะเดียวกันต้องมีการผลักดันให้กลุ่มประเทศอาเซียนมี	 TQF	 กลางเกิดข้ึนด้วย	 (พิตติภรณ์	 สิงคราช,	 

การศึกษาไทยในยุคปัจจุบัน,	ออนไลน์)

อย่างไรก็ตาม	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพได้นั้น	 ไม่สามารถจะจ�ากัดอยู่แค่การ	

ให้การศึกษาได้เท่านั้น	รายงานการพัฒนาโลกได้ระบุว่า	สิ่งส�าคัญที่สุดที่ภาครัฐจะต้องค�านึงถึง	3	ประการ

ค�าถามคือ	1)	โอกาส	2)	สมรรถนะ	และ	3)	โอกาสเป้าหมายส�าคัญของการบริหารช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิต

จึงเป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	โดยกรอบนโยบายของรัฐจะช่วยสนับสนุนในการพัฒนา

ทนุ	มนุษย์แก่เยาวชน	เพือ่ให้สามารถก้าวผ่านช่วงเปลีย่นในชวีติของเยาวชนไปได้	และพร้อมเป็นก�าลงัส�าคญั

ของประเทศชาติต่อไป	

2. ปัจจัยภายนอกกับแนวโน้มการศึกษา

ปัจจัยต่างๆ	 ที่มีผลต่อแนวโน้มของการศึกษาในประเทศ	 แท้จริงแล้วไม่ได้มีเพียงเรื่องของ

กระบวนการสอน	 ครูผู้สอน	 หรือตัวเด็กเองเท่านั้น	 แต่รวมไปถึงปัจจัยภายนอกที่ส�าคัญและมีผลกับความ

ส�าเร็จ	 และการพัฒนาของการศึกษาในประเทศจะพัฒนาได้ดีข้ึนมากน้อยเพียงใด	 จะเจริญทัดเทียมหรือ

มากกว่าประเทศอื่นๆได้นั้นจึงจ�าเป็นจะต้องวิเคราะห์ศึกษาปัจจัยภายนอกต่างๆด้วย	 ดังเช่น	 5	 ประการท่ี

ส�าคัญที่มีผลต่อแนวโน้มของการศึกษาไทยในอนาคต	ดังต่อไปนี้

1.		ปัจจัยด้านเทคโนโลยี	ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลต่อการก�าหนดคุณสมบัติและคุณภาพ

ของแรงงานใน	 อนาคต	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เทคโนโลยีการขนส่ง	 เทคโนโลยีการผลิต	 นาโนเทคโนโลยี	

เทคโนโลยชีวีภาพ	ฯลฯ	มคีวามก้าวหน้าข้ึนอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่เทคโนโลยเีหล่านีม้ปีระโยชน์ในการเพิม่ศกัยภาพ
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การแข่งขันของประเทศ	 ดังน้ันการจัดการศึกษาจึงต้องมีการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่	 ๆ 

ในหลักสูตรการเรียนการสอน	และปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

2.		ปัจจัยด้านเศรษฐกิจปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลต่อตลาดแรงงานและ	ตลาดการศึกษา	เนื่องจาก

การก�าหนดลักษณะของแรงงานที่ต้องการ	อาทิ	เศรษฐกิจ	ใหม่	จะแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมใหม่	ๆ	ซึ่งต้อง

อาศัยการวิจัยและพัฒนา	ดังนั้น	การศึกษาต้องพัฒนาคนให้มีทักษะการท�าวิจัย	ให้สามารถสร้างนวัตกรรม

ใหม่ที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ	การเปิดเสรี	ทางการค้าและการลงทุน	เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า	และเงิน

ลงทนุจากต่างประเทศมากขึน้	ประเทศต่าง	ๆ 	ไม่เพยีงแต่ต้องลดการกดีกนัการแข่งขนัเท่านัน้	ยงัต้องแข่งขนั

กนัด้วยสนิค้าทีม่คีณุภาพ	ซึง่ต้องอาศยัแรงงานทีม่ฝีีมอื	มทีกัษะความสามารถทีห่ลากหลาย	เช่น	ความรูด้้าน

เทคโนโลยี	ภาษาต่างประเทศ	การบริหาร	ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษาที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ

3.		ปัจจัยด้านระบบราชการ	การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาเคลื่อนไป	อย่างยากล�าบาก	เนื่องด้วย

ระบบราชการเป็นอปุสรรค	ซึง่เกดิจากความล่าช้าในการประสานงาน	เนือ่งจากการท�างานตามระบบราชการ

ไทยมักท�างานแบบต่างคนต่างท�าไม่ไปในทิศเดียวกัน	นอกจากนี้	ยังมีลักษณะของการรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง

มากเกินไป	การท�างานแบบราชการ	ที่ยึดกฎระเบียบตายตัว	ขาดความยืดหยุ่น	และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารการศึกษา	และครูบางส่วนที่ไม่ยอมปรับตัว

4.		ปัจจัยด้านการเมือง	กลา่วกันว่า	การปฏิรูปหรือพัฒนาการจัดการศึกษาจะส�าเร็จหรือล้มเหลว	

ขึ้นอยู่กับการเมืองมากกว่าแนวทางและวิธีการ	 แต่หากการเมืองไทยมีเง่ือนไขบางประการท่ีเป็นอุปสรรค	 

จะส่งผลให้การปฏิรูปการศึกษาไทยไม่ก้าวหน้าหรือประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร	บางครั้งผู้ที่เข้ามาด�ารง

ต�าแหน่งจึงมิใช่ผู้มีความรู้ในด้านการศึกษาอย่างแท้จริง	 ความไม่สอดคล้องของเป้าหมายของการ	 จัดการ

ศึกษากับเป้าหมายทางการเมือง	 เป้าหมายของนักการเมืองหลายคนคือ	 ต้องการคะแนนนิยม	 จึงมีนักการ

เมืองจ�านวนไม่น้อยท่ีไม่ด�าเนินนโยบายที่ให้ผลในระยะยาว	 เนื่องจากเสี่ยงท่ีจะท�าให้ตนเองไม่เป็นท่ีนิยม

ทางการเมือง	 ซึ่งนั่นหมายความรวมถึงนโยบายการศึกษา	ดังนั้นนักการเมืองจึงเลือกด�าเนินนโยบายท่ีเห็น

ผลในระยะสั้น	เพื่อท�าให้ตนเองได้รับเลือกตั้งเข้ามาอีกครั้ง	อันเป็นอุปสรรคยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาไทย

5.			ปัจจัยด้านวัฒนธรรม	สังคมไทยมีเงื่อนไขทางวัฒนธรรมหลายประการท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ

พฒันาคณุภาพการจัดการศึกษาไทย	ดังเช่น	การขาดวฒันธรรมการมส่ีวนร่วม	สงัคมไทยในปัจจบัุนขาดความ

เหนียวแน่น	ขาดความร่วมแรงร่วมใจ	คนในสังคมจึงมองการศึกษาว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลไม่เกี่ยวกับตนเอง	

รกัความสนกุและความสบาย	คนไทยส่วนใหญ่สนใจความบนัเทงิมากกว่าการแสวงหาความรู	้จงึเป็นอุปสรรค

ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 อีกทั้งสังคมไทยยังมีลักษณะสังคมอุปถัมภ์	 เห็นแก่พวกพ้องมากกว่าส่วน

รวม	ผู้ซึ่งมีอ�านาจมักแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง	โดยที่ประชาชนไม่กล้าขัดขวาง	เพราะ

ต้องพึ่งพาอาศัย	ดังนั้น	 เมื่อมีการกระจายอ�านาจทางการศึกษา	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�านวนมาก

	 	 	 	 จากการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	ท�าให้คนใน

สงัคมต้องการเพิม่ความรูค้วามสามารถให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลง	จงึหนัมาสนใจศกึษาต่อในหลกัสตูรทีต่อบ

สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ	ดังนั้น	เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคมสถาบันการ

ศกึษาจงึมุง่พฒันาหลกัสตูร	ใหม่	ๆ 	อาท	ิหลกัสตูรทีบ่รูณาการระหว่างสองศาสตร์ขึน้ไป	เช่น	ระดบัอาชวีศกึษา

หลกัสตูรเดยีวจะมหีลายสาขาวชิา	เรยีนช่างยนต์จะผนวกการตลาดและการบัญชีเข้าไปด้วย	เป็นต้น	หลกัสตูร

ที่ให้ปริญญาบัตร	2	ใบ	และมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตลอดเวลา

	 	 3.1.2		หลักสูตรนานาชาติมีแนวโน้มมากขึ้น	

	 	 	 	 เนือ่งจากสภาพยคุโลกาภวัิตน์ทีม่กีารเชือ่มโยงด้านการค้าและการลงทนุ	ท�าให้ตลาด

แรงงานในอนาคตต้องการคนที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ	 ส่งผลให้ความต้องการการศึกษาท่ี

เป็นภาษาสากลมีมากขึ้น	 ที่ส�าคัญการเปิดเสรีทางการศึกษา	 ยังเป็นโอกาสให้สถาบันการศึกษาจากต่าง

ประเทศเข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทย	และเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ	 เช่น	ภาษาอังกฤษ	ภาษา

จีน	 ภาษาญ่ีปุ่น	 ฯลฯ	 ยิ่งมีส่วนกระตุ้นให้หลักสูตรการศึกษานานาชาติมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากข้ึน	 

แต่เนื่องจากหลักสูตรนานาชาติมีค่าใช้จ่ายสูง	ดังนั้น	การเรียนในหลักสูตรนี้ยังคงจ�ากัดอยู่ในกลุ่มผู้เรียนที่มี

ฐานะดี

	 	 3.1.3		การจัดการศึกษามีความเป็นสากลมากขึ้น											

	 	 	 	 สภาพโลกาภิวัตน์ที่มีการเช่ือมโยงในทุกด้านร่วมกันท่ัวโลก	 ส่งผลให้เกิดการเคล่ือน

ย้ายองค์ความรู้	กฎกติกา	การด�าเนินการด้านต่าง	ๆ	ทั้งการค้า	การลงทุน	การศึกษา	เศรษฐกิจ	สังคม	และ

วัฒนธรรม	 เชื่อมต่อถึงกัน	 ประกอบการเปิดเสรีทางการศึกษา	 ส่งผลให้เกิดการหลั่งไหลหลักสูตรการเรียน

การสอน	บคุลากรด้านการสอน	หลกัสตูร	จากสถาบนัการศกึษาต่างประเทศเข้าสู่ไทย	อนัมผีลท�าให้เกดิการ

เปรียบเทียบและผลักดันให้สถาบันการศึกษาไทยต้องพัฒนาการ	 จัดการศึกษาท่ีมีความเป็นสากลท่ีเป็นท่ี

ยอมรับ	อีกทั้งการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนกับนานาประเทศของไทย	ได้ส่งผลให้เกิดความต้องการ

การศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมในระดับสากล

	 	 3.1.4	 ความเหลื่อมล�้าด้านโอกาสทางการศึกษาลดลง										

	 	 	 	 เนื่องจากสภาพการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นกระแสระดับโลกเกิดขึ้น	ควบคู่กับ

คล่ืน	ประชาธิปไตยแผ่ขยายวงกว้างถงึไทย	รฐัธรรมนญูฉบบัใหม่ทีส่่งเสรมิการเพิม่สทิธเิสรภีาพแก่ประชาชน	

อีกทั้งสภาพการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนการสอน	ท�าให้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงคน

ได้อย่างกว้างขวาง	 อย่างไรก็ตาม	 อาจเป็นได้ว่าความเหลื่อมล�้าด้านโอกาสทางการศึกษาจะลดลงในกลุ่ม

สถาบนัการศกึษาของรฐั	ส่วนการจัดการศึกษาโดยสถาบนัการศกึษาเอกชน	ผูเ้รยีนทีค่รอบครวัมรีายได้น้อย

อาจเข้ารับบริการทางการศึกษาได้ลดลง	เนื่องจากค่าเล่าเรียนแพง
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	 	 3.1.5		 โอกาสรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น										

	 	 	 	 เมื่อเปิดเสรีทางการศึกษา	 จะก่อเกิดการแข่งขันในการจัดการศึกษาจากสถาบันการ

ศกึษาท้ังในและต่างประเทศมากขึน้	หากพจิารณาในแง่บวก	การเปิดเสรทีางการศกึษา	เป็นการสร้างโอกาส

ให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ	 เนื่องด้วยสถาบันแต่ละแห่งจะแข่งด้านคุณภาพมากข้ึน	 โดยเฉพาะ

อย่างยิง่สถาบนัอดุมศกึษา	คณุภาพการศกึษาจะเพิม่ขึน้ค่อนข้างมาก	เนือ่งจากการเปิดเสรทีางการศกึษา	ที่

เปิดโอกาสให้สถาบนัอดุมศกึษาต่างชาตเิข้ามาเปิดการเรยีนการสอน	จงึเป็นแรงกดดนัให้สถาบนัอดุมศกึษา

ไทยต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น

3.2		 แนวโน้มด้านลบ

	 	 3.2.1		การเพิ่มช่องว่างด้านคุณภาพในการจัดการศึกษา										

	 	 	 	 แม้ว่าสภาพ	การแข่งขนัทางการศกึษาจะเป็นแรงผลกัให้สถาบนัการศกึษาต่าง	ๆ 	เร่ง

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น	แต่เนื่องจากทรัพยากรตั้งต้นของแต่ละสถาบันการศึกษามี

ความแตกต่างกนั	ไม่ว่าจะเป็นความรูค้วามสามารถและปรมิาณของบคุลากรการศกึษา	งบประมาณ	เงนิทุน	

เทคโนโลย	ีสถานที	่ความมช่ืีอเสยีง	ส่งผลให้โอกาสพฒันาคุณภาพการศึกษาย่อมแตกต่างกนัด้วย	โดยเฉพาะ

สถาบันการศึกษาขนาดเล็ก	 หรือสถาบันการศึกษาท่ียังไม่มีความพร้อม	 มีทรัพยากรตั้งต้นไม่มาก	 ย่อมมี

ศักยภาพไม่เพียงพอในการพัฒนาคุณภาพมากนัก

	 	 3.2.2		การผลิตบัณฑิตเกินความต้องการของตลาด										

	 	 	 	 เนื่องจากความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีสูงขึ้น	และการพัฒนาไปสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐที่ต้องหาเลี้ยงตนเอง	มีอิสระในการบริหารและเปิดหลักสูตรเพื่อหาผู้เรียน

เข้าเรยีนให้ได้จ�านวนมาก	สิง่เหล่านีจ้ะส่งผลกระทบระยะยาวคอื	มบีณัฑติจบเป็นจ�านวนมากตลาดแรงงาน

ไม่สามารถรองรับได้หมด	โดยกลุ่มแรงงานระดับอดุมศกึษาท่ีไม่มคีณุภาพหรอืไม่จบจากสาขาท่ีตลาดแรงงาน

ต้องการ	จะถกูผลักสูแ่รงงานนอกระบบ	หรอืหาทางออกโดยเรยีนต่อระดบัสงูข้ึน	ซึง่อาจก่อเกิดภาวะแรงงาน

ระดับปริญญาโทและเอกไม่มีคุณภาพและล้นตลาดตามมา	เช่นกัน

	 	 3.2.3		การสอนทักษะการคิดและทักษะทางอารมณ์ยังไม่มีคุณภาพ											

	 	 	 	 สภาพ	เศรษฐกจิท่ีมุง่แข่งขนั	ท�าให้การจดัการศกึษามุง่พฒันาทางวชิาการเป็นส�าคญั	

ในขณะที่ระบบการศึกษาไทยยังไม่สามารถพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนได้เท่าท่ีควร	 เนื่องจากการเรียน

การสอนยังมุ่งสอนให้ผู้เรียนคิดตามสิ่งที่ผู้สอนป้อนความรู้มากกว่าการคิดสิ่งใหม่	ๆ	ประกอบกับครูผู้สอนมี

ภาระงานมาก	 จนส่งผลต่อการพัฒนาบุคคลในด้านอื่น	 เช่น	 การพัฒนาเชิงสังคม	 รวมถึงการพัฒนาทักษะ

ทางอารมณ์	นอกจากน้ี	การใช้เทคโนโลยใีนกจิวตัรประจ�าวนัหรอืใช้ในการเรยีนการสอน	ท�าให้การปฏสิมัพนัธ์

ระหว่างครูกับศิษย์ลดลง	 ส่งผลให้ช่องทางการพัฒนาทักษะทางอารมณ์และทักษะทางสังคมของผู้เรียนลด

ลงด้วย

	 	 3.2.4		การสอนคุณธรรมจริยธรรมยังไม่มีคุณภาพ											

	 	 	 	 แนวคดิของทนุนยิมทีมุ่ง่แข่งขนัได้แพร่กระจายไปทัว่โลก	ส่งผลให้ผู้คนต่างมุง่แข่งขนั	

และพัฒนาความรูค้วามสามารถ	เพือ่ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานและมชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ข้ึีน	ประกอบ

กบัสถาบนัการศกึษาจ�านวนมากมุง่พฒันาความรูท้างวชิาการ	และประเมนิผลการเรยีนทีค่วามสามารถทาง
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วิชาการ	จนอาจละเลยการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม	นอกจากนี้	 การไม่ได้มีผู้สอนที่รู้เชี่ยวชาญ

ด้านการสอนคุณธรรมจริยธรรมโดยตรงหรือมีคุณภาพ	 ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการสอนของวิชาคุณธรรม

จริยธรรมได้

	 	 3.2.5		การสอนภาษาต่างประเทศยังไม่มีคุณภาพ										

	 	 	 	 ก้าวสู่โลกไร้พรมแดนมากข้ึนเท่าใด	 ผู้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ	 เช่น	 ภาษา

อังกฤษ	หรือภาษาจีนที่ผู้คนส่วนใหญ่ในโลกใช้ติดต่อสื่อสาร	 เจรจาต่อรอง	การค้า	การศึกษา	ฯลฯ	ย่อมมี

ความได้เปรียบ	ทั้งในเรื่องการติดต่อสื่อสารและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	อย่างไรก็ตาม	ปัญหาที่พบ

คอื	การสอนภาษาองักฤษ	และภาษาต่างประเทศของไทยยงัไม่มีคณุภาพเท่าทีค่วร	โดยเฉพาะภาษาองักฤษ

แม้ปัจจบุนัจะตืน่ตวัมากขึน้	แต่ยงัไม่ก้าวหน้าไปมากเท่าทีค่วร	เพราะทรพัยากรด้านบคุลากรสอนภาษาต่าง

ประเทศนี้ขาดแคลนมาก	 (ศ.ดร.เกรียงศักดิ์	 เจริญวงศ์ศักดิ์,	 แนวโน้มการศึกษาไทยในครึ่งทศวรรษ

หน้า,	ออนไลน์)

4.  สรุป

ประเทศไทยยังต้องการ	 การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม	

การกระจายงบประมาณที่เป็นธรรม	ปฏิรูปการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ	และสอดคล้องกับบริบท

ทางเศรษฐกิจ	 การเมือง	 สังคมของประเทศ	 โดยความร่วมแรงร่วมใจทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆ	 

ทีเ่กีย่วข้อง	โดยเฉพาะด้านการพฒันากระบวนการเรยีนการสอนก็ควรให้สอดคล้องกบัการท�างานของสมอง

ของผู้เรียนและมีคุณภาพที่ใช้งานได้	 เช่น	 อาจจัดโครงการท่ีมุ่งพัฒนาครูอาจารย์	 ผู้บริหารการศึกษาอย่าง

จริงจังและต่อเนื่อง	ทั้งในเรื่องการสร้างแรงจูงใจให้คนเก่ง	 คนดี	 อยากเข้ามาเป็นครู	 และสร้างความมั่นใจ	

และมั่นคงในอาชีพครูมากขึ้น	 เช่น	 ปฏิรูปการฝึกหัดคร	ู ปฏิรูปการคัดเลือก	 การท�างานแบบส่งเสริมความ

พอใจและความก้าวหน้าของครูด้วย	(ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ,	2560)

ผูเ้ขยีนมัน่ใจเป็นอย่างยิง่ว่า	หากวางรากฐานพฒันาการของชีวติตัง้แต่แรกเกดิ	และพฒันาศกัยภาพ	

ขดีความสามารถด้านต่างๆประเทศไทยเรากจ็ะมผีูท้ีเ่ข้ามาร่วมพฒันาชาตบ้ิานเมอืงอย่างแน่นอน	ดงันัน้การ

ศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่มุ ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความสามารถเต็มตามศักยภาพมี

พฒันาการทีส่มดลุทัง้ปัญญา	จติ	ใจ	ร่างกายและสงัคม	รวมไปถึงการอบรมจากผูป้กครองแนะน�าบตุรหลาน

อย่างถกูต้อง	ให้เลอืกเรยีนหรอื	อบรมบ่มนสิยัให้รกัการเรยีนรู้ทกุรปูแบบ	รกัการอ่าน	แสวงหาความสามารถ

พเิศษ	ทีช่ืน่ชอบและโดดเด่นของตวัเอง	เป็นการท�าให้เดก็รูส้กึรักและตัง้ใจเรยีนยิง่ขึน้ด้วย	อย่างไรกต็ามควร

ต้องศึกษาเพือ่ให้เข้าถงึผูเ้รยีนด้วยเพือ่ให้ได้รบัพฒันาการอย่างแท้จรงิ	ควรให้ผูเ้รยีนรูจ้กัคดิวเิคราะห์แสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง	 อีกทั้งปลูกฝังการรักที่จะเรียนรู้ต่อไปอันเป็นคุณสมบัติที่	 ส�าคัญในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร

หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน

ดังนั้น	การศึกษาไทยในปัจจุบันจึงอาจสรุปได้	ดังนี้

1.		การศึกษาในปัจจุบัน

	 มีการจัดการศึกษาตามบริบทของการจัดการศึกษาอันเป็นปามแผนการศึกษาของชาติ	 คือ	

พฒันาคน	พฒันาครอูาจารย์	พฒันาสงัคม	ในหลากหลายรปูแบบทีเ่น้นการมส่ีวนร่วมขององค์กรภาครฐัและ
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เอกชน	เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นด้านอาชีวศึกษามากขึ้น	การมุ่งเน้นให้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ระดบัปรญิญาตรเีพือ่เน้นการมงีานท�าโดนอาศัยปัจจยัหลกัในองค์กรหลกัจากภายนอกหลายปัจจยัเช่น	ปัจจยั

ด้านเทคโนโลยี	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านระบบราชการ	ด้านการเมืองการปกครอง	ด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งส่ง

ผลให้จัดระบบบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการรูปแบบใหม่	 โดยบูรณาการองค์กรหลักของกระทรวงทั้ง	

5	องค์กรหลัก	 โดยให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอ�านาจสูงสุด	กระจายอ�านานไปสู่ส่วนภูมิภาคไปยัง

ศกึษาธิการภาค	1-18	โดยแต่ระภาคจะประกอบไปด้วยกลุม่จงัหวัด	ในแต่ละจงัหวดัมศีกึษาธิการจงัหวดัเป็น

ฝ่ายก�ากับดูแลหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด	 เขตพื้นที่และสถานศึกษาซึ่งเป็นการกระจายอ�านาจโดย

ให้มีการก�ากับควบคุมดูแลกันอย่างเป็นระบบมากขึ้น

2.		แนวโน้มการศึกษาไทย

	 หลังจากการจัดการศึกษาในรูปแบบการบริหารจัดการปฏิรูปองค์การศึกษาของกระทรวง

ศกึษาธกิารแล้ว	การจดัการศกึษาไทยมแีนวโน้มทีจ่ะก้าวสูก่ารเป็นประเทศทีพ่ฒันาแล้วและอาจจะเกดิการ

เปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มอนาคตทางการศึกษาไทยได้เป็นดังนี้

	 2.1		 เกิดการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการของไทย

	 2.2		มีหลักสูตรใหม่เกิดเพิ่มมากขึ้น

	 2.3		มีการบูรณาการหลักสูตรนานาชาติมีความเป็นสากลมากขึ้น

	 2.4		 เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น

	 2.5		 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา

	 2.6		 เกดิการแข่งขนัทางการศึกษาสงูข้ึน	เน้นด้านคณุภาพและอาจด้อยด้านคณุธรรมจรยิธรรม

	 2.7		 เกิดวิวัฒนาการ	การสืบค้นด้านเทคโนโลยี	ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและพัฒนาองค์ความ

รู้ตลอดเวลา

การจดัการศกึษาในอนาคตของไทยจึงต้องอาศยัเทคโนโลยแีละการสบืค้นด้วยตนเองมากกว่าใช้ครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้มาเป็นผู้ก�ากับดูแลและให้ค�าปรึกษาการสืบค้น

ข้อมลู	การใช้ข้อมลูทีเ่หมาะสม	การเรยีนรูจ้ะอาศยัการศกึษาเรยีนรู้จากสภาพจรงิของสงัคมและสิง่แวดล้อม

มากกว่าการเรียนรูใ้นชัน้เรยีน	การวดัและการประเมนิผลการเรยีนรูใ้ช้เทคโนโลย	ีข่าวสารทางอเิลก็ทรอนคิส์	

นวตักรรม	สงัคมจะปรบัตวัตามเทคโนโลยแีละนวตักรรม	การศกึษาในอนาคตจงึต้องปรบัตวัตามเพือ่รองรบั

การเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย	4.0	ต่อไป

5.  เอกสารอ้างอิง

พิตติภรณ์	สิงคราช.	การศึกษาไทยในยุคปัจจุบัน. (ออนไลน์).	สืบค้นเมื่อ	20	มิถุนายน	2560,	จาก	http://

pittiporn-ja-o.blogspot.com/2010/05/ek.html.

เกรียงศกัดิ	์เจริญวงศ์ศกัด์ิ.		แนวโน้มการศกึษาไทยในครึง่ทศวรรษหน้า.	(ออนไลน์).	สบืค้นเมือ่	22	มถุินายน	

2560.	จาก	http://blog.eduzones.com/drkrieng/7005.		

เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์	(2556).	การคิดเชิงสร้างสรรค์. พิมพ์ครั้งที่	10.	กรุงเทพฯ	:	ซัคเซสมีเดีย



ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2561 249

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เสน่ห์	 แตงทอง.	 (2542).	ภาพอนาคตทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในทศวรรษหน้า : กรณี

ศกึษาโรงเรยีนบ้านคลองตนั.	วทิยานพินธ์ปรญิญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ.	มหาวทิยาลยัศลิปากร.	

ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ.	 (2560).	สรุปการประชุมแผนพัฒนาการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564).	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์คุรุสภา.


