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คุณภาพการศึกษาไทย
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บทคัดยอ
 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามกฎหมายในการจัดการบริการสาธารณะดานการศึกษาเปนการบริการพ้ืนฐานสําคัญที่
ทรัพยากรมนุษยจะมีโอกาสไดรับการศึกษาอบรม และรัฐเองมีหนาที่โดยตรงในการบริหารจัดการ ซึ่งการดําเนินกิจการของรัฐ
ในการจัดการบริการสาธารณะมีความสําคัญเพ่ือประโยชนสวนรวมของชาติ  ดังนั้น การดําเนินกิจการของรัฐนอกจากจะตอง
จัดสรรใหประชาชนทุกคนอยางเสมอภาคไมเหลื่อมลํา เพียงพอทั่วถึง และพัฒนาอยางตอเนื่องแลว  สิ่งท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง 
คือคุณภาพของการจัดการศึกษา ตองเปนไปตามกรอบท่ีกฎหมายวางหลักเกณฑที่เก่ียวกับการศึกษาไวอยางเครงครัด เพราะ
หากมาตรฐานการศึกษาของรัฐไมบรรลุวัตถุประสงคตามกฎหมาย รัฐตองรับผิดชอบตอประชาชน

คําสําคัญ: คุณภาพการศึกษา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ การบริการสาธารณะ มาตรฐานการบริการสาธารณะ

Abstract
 Directive principle of fundamental state policy under the law on educational public service is a crucial 
fundamental service for human resources to have an opportunity to receive education. The government is 
directly responsible for managing education, of which the operation of public service management by 
government is vital for national interest. Thus, the procedure conducted by the government needs to 
allocate equal opportunity to all citizens and develop them continuously.  Furthermore, another essential 
factor is educational management quality, which must conform strictly with the law frame of educational 
regulation. If the national educational standard does not achieve the objectives under the law, the government 
must take responsibilities of the citizens.
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บทนํา
 “การศกึษาเปนเครือ่งมอือนัสาํคัญในการพฒันาความ
รู ความคดิ ความประพฤติ ทศันคต ิคานยิม และคุณธรรมของ
บุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
การพฒันาประเทศกย็อมทาํไดสะดวกราบรืน่  ไดผลทีแ่นนอน
และรวดเร็ว” พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
พระราชทานแกครูใหญ และนักเรียน  ณ ศาลาดุสิดาลัย 
พระราชวังดุสิต  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2520  ดังนั้น 
การศกึษาจงึเปนรากฐานของการพฒันาทัง้ตอตวับคุคล สงัคม
และประเทศชาติ ความสําคัญของการศึกษาจึงเปนสิ่งที่
คนสวนใหญคํานึงถึง เพราะบุคคลจะสามารถประสบความ
สําเร็จและเจริญไดลวนแลวแตมาจากการศึกษา
 การศึกษาในประเทศไทย เปนการจัดการโดยรัฐ
ซึง่ควบคมุกาํกบัดูแลโดยกระทรวงศกึษาธกิาร และเปดโอกาส
ใหเอกชนมสีวนรวมในการศกึษา ตัง้แตระดบัการศกึษาปฐมวยั
จนถึงระดับอุดมศึกษา สําหรับการศึกษาภาคบังคับใน
ประเทศไทยนั้น ไดกําหนดใหพลเมืองไทยตองจบการศึกษา
อยางนอยท่ีสุดระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  และตองเขารับการศึกษา
อยางชาสุดเม่ืออายุ 7 ป  ตามกฎกระทรวงทีก่าํหนดหลกัเกณฑ
และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเขารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 
2545 ซึง่เปนสวนหนึง่ของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ประกอบดวย 
การศึกษาซึ่งจัดไมนอยกวา 12 ปกอนระดับอุดมศึกษา
แบงออกเปนระดับชั้นประถมศึกษา 6 ปและมัธยมศึกษา 6 ป  
ท้ังน้ี รัฐจะตองจัดการศึกษาใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  โดย
ไมเก็บคาใชจาย ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป  สวนการบริหาร
และการควบคุมการศึกษาในระดับอุดมศึกษาดําเนินการโดย
สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ซึง่เปนแผนกหนึง่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ในปจจุบัน การศึกษาในประเทศไทย
มีท้ังส้ิน 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย  ท้ังน้ี การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมบังคับ
ใหประชาชนตองเขาเรียนแตเปนสิทธิ์ของคนไทย สวนการ
ศึกษาภาคบังคับเปนการบังคับใหเขาเรียนถือเปนหนาท่ีของ
พลเมอืง 
 ปจจุบันการศึกษาที่รัฐจัดบริการใหแกประชาชนยัง
ประสบปญหามากมาย ไมวาจะเปนปญหาดานคุณภาพ
การศึกษา คุณภาพผูเรียน ดานครูคณาจารยและบุคลากร
ทางการศกึษา ดานประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการศกึษา 
ดานการเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาท่ีไมทั่วถึง 

เทาเทียม และดานการผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขัน ที่ยังไมสามารถตอบความตองการของ
ประเทศได ซึ่งปญหาตางๆ ปรากฏเปนขอเท็จจริงระดับ
คณุภาพการจดัการศกึษาของไทยทีต่กตาํเมือ่เทยีบกับบรรดา
ประเทศตางๆ และผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ขัน้พืน้ฐาน (O-NET)  วดัผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาของโรงเรยีน
ในสังกดัตางๆ ใหเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ  มคีะแนน
สอบเฉลี่ยในระดับตําในทุกกลุมวิชา ทั้งหมดจํานวน 8 กลุม
สาระการเรียนรู (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
(องคการมหาชน), 2557)  ดังน้ี กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษา
ตางประเทศ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
และกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 นอกจากนี ้ผลการสาํรวจโครงการประเมินผลนกัเรียน
นานาชาติ หรือ ซึ่งมีคณิตศาสตรเปนการประเมินหลัก และมี
การอานและวทิยาศาสตรเปนการประเมนิรอง ผลการประเมนิ
ในป ค.ศ. 2012 PISA (กระทรวงศึกษาธิการ. สถาบันสงเสริม
การสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย,ี 2556) ของประเทศไทย
จัดอยูในลําดับท่ี 50 จาก 65 ประเทศ ตามมาดวยมาเลเซีย 
ในอันดับที่ 52 และอินโดนีเซียในอันดับที่ 64 รวมท้ังการ
ทดสอบทางวชิาการในระดบันานาชาต ิ(TIMSS หรอื Trends 
in International Mathematics and Science Study)  
โดยสมาคมนานาชาติเพื่อการประเมินผลการศึกษา หรือ 
International Association for Educational Assessment 
(IEA) (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2552)  ประเทศไทยมีผลการ
ประเมินลดลงตอเน่ืองจนอยูในกลุมตาํ  ซ่ึงอุปสรรคตางๆ เหลาน้ี
ลวนแตเปนปญหาใหญที่รัฐยังไมอาจแกไขตอการจัดบริการ
สาธารณะทางดานการจัดการศึกษาในประเทศได และเมื่อ
ปญหาโดยรวมดานการจัดการศึกษาของรัฐไมอาจแกไขได 
สงผลใหประเทศไทยเกิดวิกฤตดานการศึกษาเปนระยะเวลาท่ี
ยาวนานตอเน่ือง และเกิดการเรียกรองใหมีการปฏิรูปการ
ศึกษา  นั่นเพราะเม่ือการศึกษาของไทยบกพรอง การพัฒนา
ประเทศจึงไมอาจทําไดเทาที่ควร
 ดงันัน้ การจดัการการศกึษาจงึถือเปนกจิการหนึง่ทีร่ฐั
ตองจัดใหกับประชาชน เปนนโยบายสําคัญสวนหนึ่งของการ
บรกิารสาธารณะตามรัฐธรรมนูญ และเพ่ือสนองความตองการ
ทางดานการศึกษาของประชาชน นอกจากรฐัจะตองจดับรกิาร



48 วารสารนักบริหาร  
Executive Journal  

การศึกษาอยางท่ัวถึงกับประชาชนทุกกลุมแลว รฐัตองจัดการ
ศกึษาใหเปนไปตามกรอบคุณภาพมาตรฐานตามหลักเกณฑที่
รัฐกําหนดขึ้น

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไมวาจะเปน
ฉบับ พุทธศักราช 2540 หรือ ฉบับ พุทธศักราช 2550 ไดวาง
หลักเกณฑนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไวคลายคลึงกันวา รัฐตอง
ดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข 
การศึกษา และวัฒนธรรม ทั้งจะตองพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 27 กําหนดใหสภาปฏิรูปแหงชาติ
มหีนาทีศ่กึษาและเสนอแนะเพ่ือใหเกดิการปฏิรปูในดานตางๆ 
คือ การเมือง การบริหารราชการแผนดิน กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม การปกครองทองถ่ิน การศึกษา เศรษฐกิจ 
พลังงาน สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม สื่อสารมวลชน สังคม 
และอ่ืนๆ  ท้ังน้ี เพ่ือใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความเหมาะสมกับสภาพ
สังคมไทย มีระบบการเลือกต้ังที่สุจริตและเปนธรรม มีกลไก
ป อ งกั นและขจั ดการทุ จริ ตและประพฤติมิ ชอบที่ มี
ประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมลําและสรางความเปนธรรม
ทางเศรษฐกจิและสงัคมเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื ทาํใหกลไก
ของรัฐสามารถใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง สะดวก 
รวดเร็วและมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและเปน
ธรรม
 นอกจากน้ัน ยงัมีการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษา 
โดยกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหนวยงานรับผิดชอบดาน
การศึกษาของประเทศไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ (ราง) Roadmap การปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนอยางยั่งยืน พ.ศ. 2558-2564 เปน
แนวทางการดําเนินการเพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดการปฏิรูปการ
ศึกษา โดย (ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาฯ ดังกลาว
มีกรอบแนวทางการปฏิรูป 6 ประเด็น ไดแก 1) ปฏิรูปครู  2) 
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ  3) ปฏิรูปการเรียนรู  4) เพิ่ม
และกระจายโอกาสและคุณภาพอยางท่ัวถงึเทาเทียม  5) ผลติ
และพัฒนากาํลงัคนเพือ่เพิม่ศักยภาพการแขงขนั และ  6) ปรบั
ระบบการใชเทคโนโลยี (ICT) เพื่อการศึกษา ทั้งน้ี สภาการ
ศึกษาไดเห็นชอบ (ราง) Road Map การปฏิรูปการศึกษาเพื่อ

พัฒนาคนอยางยั่งยืน พ.ศ. 2558-2564 ดังกลาวแลว เพื่อสง
ไปยังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและหัวหนาฝายสังคม
จิตวิทยาเพื่อเสนอตอคณะรักษาความสงบแหงชาติตอไป 
(เห็นชอบราง Road Map, 2557)
 เมื่อพิจารณาจากขอมูลตางๆ ของรัฐในการดําเนิน
นโยบายทางดานการบริหารประเทศ ไมวาสถานการณของ
บานเมืองจะเปนประการใด นโยบายหลักที่รัฐตองปรับปรุง
พัฒนาจะตองมีประเด็นเรื่องการศึกษาและคุณภาพทางการ
จัดการศึกษา อันเปนภารกิจของการจัดการบริการสาธารณะ
ของรัฐ และในปจจุบัน การดําเนินกิจการของรัฐทางดานการ
บรกิารดานการศกึษาทีเ่ปนคณุภาพนัน้ยงัไมอาจดาํเนนิการได 
ดวยขอเท็จจริงดานคุณภาพการศึกษาไทยที่ปรากฏตอ
สาธารณชนโลก  ไมวาจะเปนผลการประเมินการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเฉล่ียตํากวาเกณฑมาตรฐาน อันเปนหลักฐานท่ี
ขัดแยงตอความพยายามผลักดันและสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อพัฒนาในเรื่องการจัดการศึกษา อันสามารถสะทอนไดวา
ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา การบริการสาธารณะทางดานการ
จัดการศึกษาที่เปนคุณภาพของรัฐ ไมอาจดําเนินการไดจริง
ตามรฐัธรรมนญูอนัเปนกฎหมายสงูสดุของประเทศ ทีก่าํหนด
เปนแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ปญหาดังกลาวจึงเปนท่ีมา
ของการพยายามผลักดันใหมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูป
ประเทศ ซึ่งประชาชนไทยตองการปฏิรูปคุณภาพในการ
จัดการศึกษาของรัฐที่ตองควบคุม กํากับ ดูแล ใหสามารถ
ดาํเนินการใหเปนคณุภาพเทาเทียมไมเหล่ือมลาํกนัทัง้ประเทศ 
ซึง่เปนภารกิจหลักทีร่ฐัตองรับผดิชอบตามแผนการปฏิบตักิาร
ของรัฐ ที่นอกจากจะจัดการบริการสาธารณะดานการศึกษา
ใหเพียงพอแลว ยังตองจัดการบริการสาธารณะใหมีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานของการศกึษาทีร่ฐัมอีาํนาจหนาทีค่วบคมุ
และกํากับ
 ดังนั้น นโยบายของรัฐอันเปนการจัดการบริการ
สาธารณะ ดานการศึกษาเพื่อประชาชนนั้น นอกจากจะตอง
ดาํเนนิการใหเพยีงพอแลว ทีส่าํคญัเปนอยางมากคอื คณุภาพ
ของการจัดบริการดานการศึกษาตองมีมาตรฐานและประชาชน
ไดรับการพัฒนาทางดานการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

การบริการสาธารณะ 
 “การบริการสาธารณะ” หรอื “Public Service” เปน
ภารกิจของภาครัฐหรอืรฐับาลท่ีจะตองดาํเนนิการโดยตรง เพือ่
มุงสนองตอความตองการของประชาชนเปนหลัก เชน การ
ปกปองประเทศของเจาหนาที่ทหาร การรักษาความสงบสุข
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ภายในของเจาหนาที่ตํารวจ การจัดทําถนน ไฟฟา ประปา 
การศึกษา เปนตน  การจัดการบริการสาธารณะหรือบริการ
สวนรวมทีห่ลากหลาย นบัไดวาเปนบทบาทหนาทีเ่บือ้งตนของ
รัฐหรือรัฐบาลที่จะตองดําเนินการตามหลักการ รัฐเปนผูมี
อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ โดยมอบหมายให
องคกรฝายปกครองเปนผูจัดทํา  ดังนั้น หนวยงานภาครัฐจึง
จาํเปนตองใหความสําคญัเร่ืองประสิทธิภาพในเชิงการบริหาร
จัดการ ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดทิศทาง
ในภาพรวมของประสิทธิภาพของการจัดการภาครัฐ ที่มีตอ
ระบบการบริหารงานภาครัฐ รวมถึงระบบเศรษฐกิจอีกดวย 
 สาํหรับองคประกอบดานโครงสรางของการจัดบริการ
สาธารณะที่จะตองจัดทําเพื่อสนองตอบความตองการของ
ประชาชน ผูมหีนาทีใ่นการดําเนินการจัดทาํบริการสาธารณะ
คือ ฝายปกครองทั้งหลาย อันไดแก บรรดานิติบุคคลใน
กฎหมายมหาชน คอื รฐั องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการ-
มหาชน หรือวิสาหกิจมหาชนตางๆ หรืออาจเปนกิจการที่
ดําเนินการจัดทําโดยเอกชน แตจะตองเปนกิจการท่ีฝายปกครอง
มอบใหเอกชนเปนผูดําเนินการจัดทําแทน และฝายปกครอง
ยังคงมีความสัมพันธกับกิจการน้ันอยูคือยังคงตองเปนผูควบคุม
การดําเนินกิจกรรมของเอกชนใหอยูในสภาพเดียวกับที่
ฝายปกครองเปนผูจัดทํา

การบริการสาธารณะน้ันจะตองประกอบดวยเงื่อนไข
2 ประการ คือ 
        (1) บริการสาธารณะเปนกิจกรรมที่นิติบุคคลใน
กฎหมายมหาชนเปนผูจัดทํา อันไดแก หนวยงานราชการ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน 
สวนการบรกิารสาธารณะทางอตุสาหกรรมและพาณชิยกรรม
มักจะใหองคการมหาชนเปนผูจัดทํา เนื่องจากมีความเปน
อิสระมากกวานิติบุคคลในกฎหมายมหาชนรูปแบบอื่นๆ และ
ยงัหมายความรวมถงึกรณนีติบิคุคลในกฎหมายมหาชนทีม่อบ
กิจกรรมของตนบางประเภทใหเอกชนเปนผูดําเนินการดวย
        (2) กิจกรรมดังกลาวมาแลวในขอ (1) จะตองเปน
กิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนสาธารณะและตอบ
สนองความตองการของประชาชน 

ประเภทของการบริการสาธารณะ
 การบริการสาธารณะแบงได 2 ประเภท คอื การบรกิาร
สาธารณะท่ีมีลักษณะทางปกครอง และการบริการสาธารณะ
ที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

        1. การบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง
        หมายถึง กิจกรรมท่ีโดยสภาพแลวเปนงานในหนาท่ี
ของฝายปกครองทีจ่ะตองทาํเพือ่สนองตอบความตองการของ
ประชาชน สวนใหญจะเปนเรื่องการดูแลความปลอดภัยและ
ความสงบสุขของประชาชน  ทั้งนี้ การบริการสาธารณะทาง
ปกครองสวนใหญจะเปนกิจกรรมที่รัฐจัดทําใหประชาชน
โดยไมตองเสียคาตอบแทน  นอกจากน้ี เนือ้หาของการบริการ
สาธารณะทางปกครองจะเปนหนาท่ีเฉพาะของฝายปกครอง
ทีต่องอาศยัเทคนคิพเิศษในการจัดทาํ  รวมทัง้ “อาํนาจพเิศษ” 
ของฝายปกครองในการจัดทําการบริการสาธารณะดวย  ดังน้ัน 
ฝายปกครองจงึไมสามารถมอบใหองคกรอืน่หรอืเอกชนเขามา
ดําเนินการแทนได การบริการสาธารณะทางปกครอง ไดแก 
กจิการท่ีเกีย่วของกับการรักษาความสงบภายในโดยเจาหนาที่
ตํารวจ การปองกันประเทศโดยเจาหนาท่ีทหาร การอํานวย
ความยุติธรรมโดยศาลหรือการคลังโดยรัฐบาล เปนตน 
แตเดิมนั้นการบริการสาธารณะทุกประเภทจัดวาเปนการ
บริการสาธารณะทางปกครองท้ังสิ้น แตตอมาเมื่อกิจกรรม
เหลานี้มีมากข้ึนและมีรูปแบบและวิธีการในการจัดทําที่
แตกตางกันออกไป จึงเกิดการบริการสาธารณะ “ประเภท” ใหมๆ  
เชน การใหบริการสาธารณะท่ีเก็บคาบริการจากประชาชน
ผูใชบริการซ่ึงมีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
เปนตน (นันทวัฒน บรมานันท, 2555)
        2. การบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม
 หมายถึง การผลิตสินคา จําหนายสินคา หรือการ
ใหบริการซึ่งเปนกิจกรรมที่คลายคลึงกับวิสาหกิจของเอกชน
ทั้งดานวัตถุแหงบริการ วิธีการทํางานที่คลองตัว และเงินทุน
จากการเรียกเก็บคาตอบแทนจากผูใชบริการ เชน การเดินรถ
โดยสารประจาํทาง การใหบรกิารทีเ่ปนสิง่สาธารณปูโภคตางๆ 
และการผลิตและจําหนายนํามันเชื้อเพลิง เปนตน
 ขอแตกตางระหวางการบริการสาธารณะท่ีมีลักษณะ
ทางปกครองกับการบริการสาธารณะท่ีมีลักษณะทางอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมนั้นมีอยู 3 ประการ (ชาญชัย แสวงศักดิ์, 
2555) คือ
        1. วัตถุแหงบริการ การบริการสาธารณะท่ีมีลักษณะ
ทางปกครองจะมวีตัถแุหงบรกิาร คอื เพือ่สนองความตองการ
ของประชาชนในประเทศแตเพียงอยางเดียว สวนการบริการ
สาธารณะท่ีมีลักษณะอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้นมี
วตัถปุระสงคแหงบรกิารทางดานเศรษฐกิจเหมือนกบัวสิาหกจิ
เอกชน คือ เนนทางดานการผลิต การจําหนาย การใหบริการ 
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และมีการแบงปนผลประโยชนที่ไดรับดังเชนกิจกรรมของ
เอกชน
        2. วธิปีฏิบตังิาน การบรกิารสาธารณะทีม่ลีกัษณะทาง
ปกครองจะมีวิธีปฏิบัติงานท่ีรัฐสรางข้ึนมาเปนแบบเดียวกัน 
และมีระบบบังคับบัญชาซ่ึงใชกับผูปฏิบัติงานทุกคน ในขณะท่ี
การบริการสาธารณะท่ีมีลักษณะทางอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมจะมีวิธีปฏิบัติงานที่สรางขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อให
เกิดความคลองตัวในการดําเนินการ
        3. แหลงที่มาของเงินทุน การบริการสาธารณะที่มี
ลักษณะทางปกครอง จะมีแหลงที่มาของเงินทุนจากรัฐ
แตเพียงอยางเดียว โดยรัฐจะเปนผูรับผิดชอบเงินทุนท้ังหมด
ทีน่าํมาใชจายในการดาํเนนิการ สวนการบรกิารสาธารณะทีม่ี
ลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมน้ัน แหลงรายได
สวนใหญจะมาจากคาตอบแทนการบริการของผูใชบริการ
        นอกจากลักษณะสําคัญทั้งสามประการ ที่ใชแบงแยก
ประเภทของการบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง
ออกจากการบริการสาธารณะท่ีมีลักษณะทางอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมแลว  นักวิชาการบางสวนยังมองวา ผูใชบริการ
ของการบริการสาธารณะท้ังสองประเภทยังมีสถานภาพท่ี
แตกตางกัน  กลาวคอื สถานภาพของผูใชการบรกิารสาธารณะ
ที่มีลักษณะทางปกครองนั้นจะถูกกําหนดโดยกฎขอบังคับ
ทั้งหมด ซึ่งรวมตั้งแตกําหนดองคกร การจัดองคกรและการ
ปฏบิตังิาน โดยความสมัพันธระหวางผูใชบริการกบัผูใหบรกิาร
จะเปนนิติกรรมท่ีมีเง่ือนไข  ในขณะท่ีการบริการสาธารณะทาง
อตุสาหกรรมและพาณิชยกรรมน้ัน ความสัมพนัธระหวางการ
บริการสาธารณะกับผูใชบริการ บุคลากรและคูคาทางธุรกิจ 
จะอยูภายใตระบบกฎหมายเอกชน  กลาวคือ ความสัมพันธ
ระหวางผูใชบริการกับผูใหบริการของการบริการสาธารณะ
ประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจะมีลักษณะเปน
สัญญาตามกฎหมายเอกชน (นันทวัฒน  บรมานันท, 2555) 
สวนการบริการสาธารณะทางปกครองจะอยูภายใตระบบ
กฎหมายมหาชน นอกจากน้ันยังมีการบริการสาธารณะอีก
หลายประเภทซึ่งแบงตาม “วัตถุประสงค” ของการบริการ
สาธารณะ กลาวคือ
        1. การบริการสาธารณะทางสังคม
        กิจกรรมของรัฐที่สามารถจัดไดวาเปนการบริการ
สาธารณะทางสังคม ไดแก กิจกรรมทุกประเภทที่จัดใหมีขึ้น
เพื่อใหความชวยเหลือทางสังคม ซึ่งสวนใหญแลวเปนการ
บริการสาธารณะท่ีดําเนินการจนกลายเปนประเพณีนิยม 
และจะพบมากในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน การจัดตั้ง
ศูนยดูแลเด็กออน การจัดต้ังชมรมผูสูงวัย ฯลฯ

      2. การบริการสาธารณะทางสุขภาพ
        หมายถึง กจิกรรมท่ีรฐัจดัใหมขีึน้เพ่ือใหขอมลูเก่ียวกับ
การดูแลรักษาสุขภาพ รณรงคใหมีการรักษาสุขภาพ หรือ
รณรงคเพื่อตอตานโรคภัยไขเจ็บบางประเภท รวมทั้งการ
จดัตัง้องคกรหรือสถาบนัพเิศษเพ่ือรกัษาโรคบางประเภท เชน 
กจิกรรมรณรงคเรือ่งไขเลอืดออก ความรูเรือ่งเพศ การวางแผน
ครอบครัว ฯลฯ
        3. การบริการสาธารณะทางวัฒนธรรม
 การบริการสาธารณะทางวัฒนธรรมอาจมีลักษณะ
แตกตางกันไป  โดยอาจหมายถึงโรงละคร  ศูนยสงเสริมเยาวชน 
พิพิธภัณฑ หรือสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรตางๆ ก็ได 
นอกจากนี้ การบริการสาธารณะทางวัฒนธรรมยังเปนการ
บรกิารสาธารณะประเภทท่ีรฐัอาจมอบใหเอกชนเปนผูดาํเนิน
การจัดทํา 
 4. การบริการสาธารณะทางดานการกีฬา
 การบริการสาธารณะทางดานกีฬา  ถือวาเปนการบริการ
สาธารณะท่ีรัฐมีหนาที่ตองจัดทําเพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมทางการกีฬา เชน ลานกีฬาตานยาเสพติด 
เปนตน
 แมจะมีการแบงการบริการสาธารณะออกเปนอีก 
4 ประเภทนี้ แตในทางปฏิบัติทั้งศาลปกครองสูงสุดเองและ
ทั้งในวงการวิชาการ ตางก็ถือวาการบริการสาธารณะยังคงมี
อยูเพียงสองประเภทคือ การบริการสาธารณะทางปกครอง
กับการบริการสาธารณะอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

หลักการสําคัญในการจัดทําการบริการสาธารณะ
        โดยท่ัวไปแลว กิจกรรมซ่ึงจัดวาเปนการบริการสาธารณะ
ไมวาจะเปนการบริการสาธารณะประเภทใดหรือจัดทําโดย
ผูใด ยอมจะตองอยูภายใตกฎเกณฑหรือหลักเกณฑเดียวกัน
ทั้งสิ้น ซึ่งเปนหลักเกณฑที่นํามาใชกับการบริการสาธารณะ
ทุกประเภท  กฎหมายของการบริการสาธารณะหรือหลักเกณฑ
ขั้นพื้นฐานของการบริการสาธารณะน้ี ไดถูกสรางขึ้นมาให
มีสวนคลายกับหลักทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับการบริการ
สาธารณะ เพือ่เปนแนวทางในการพจิารณาสถานภาพของการ
บริการสาธารณะนั้น กฎหมายของการบริการสาธารณะ หรือ
หลักเกณฑขั้นพื้นฐานในการจัดทําการบริการสาธารณะ 
ประกอบดวยหลัก 3 ประการ คือ หลักวาดวยความเสมอภาค 
หลักวาดวยความตอเน่ือง และหลักวาดวยการปรับปรุง
เปลีย่นแปลง (นนัทวฒัน บรมานนัท, 2552)  อนึง่ การใหเปลา 
ไมถือวาเปนหลักเกณฑขั้นพื้นฐานของการบริการสาธารณะ 
ดังนั้น ในปจจุบันการบริการสาธารณะทางดานอุตสาหกรรม
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และพาณิชยกรรมดําเนินกิจการโดยการเก็บคาบริการเปนหลัก      
 1. หลักวาดวยความเสมอภาค
        หลกัวาดวยความเสมอภาคท่ีมตีอการบริการสาธารณะ 
เปนหลักเกณฑที่สําคัญประการแรกในการจัดทําการบริการ
สาธารณะ ทั้งน้ีเนื่องจากการท่ีรัฐเขามาจัดทําการบริการ
สาธารณะนั้น รัฐมิไดมีจุดมุงหมายเพื่อประโยชนของผูหนึ่ง
ผูใดโดยเฉพาะ แตเปนการจัดทาํเพ่ือประโยชนของประชาชน
ทุกคน  โดยประชาชนทุกคนยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติ หรือ
ไดรบัผลประโยชนจากการบริการสาธารณะอยางเสมอภาคกัน 
หลักวาดวยความเสมอภาคที่มีตอการบริการสาธารณะนี้ 
เปนการรับรองข้ันพื้นฐานของสิทธิที่จะเสมอภาคกันทาง
กฎหมาย  อนัหมายถึงความเสมอภาคทางดานสถานภาพของ
ผูใชบริการและความเสมอภาคในระหวางคูสัญญา
 ความเสมอภาคท่ีวาน้ีมีหลายประเภท นอกจากความ
เสมอภาคที่จะไดรับประโยชนจากการบริการสาธารณะอยาง
เทาเทียมกันแลว ยังหมายความรวมถึงความเสมอภาคที่จะ
ไดรับบริการอยางเทาเทียมกันในเรื่องของราคาคาบริการ
หรอืการบรกิาร ความเสมอภาคในการเขาเปนคูสญัญาของรฐั
ท่ีจะตองมีการเรียกประกวดราคาหรือประมูลเพ่ือใหบุคคลท่ัวไป
มีโอกาสเขาแขงขันกับผูอื่นเพ่ือเปนคูสัญญาของรัฐ รวมทั้ง
ความเสมอภาคในการเขาทํางานกับรัฐอยางเทาเทยีมกนั  โดย
การสอบแขงขันกับบุคคลอื่นๆ ภายใตเง่ือนไขบางประการ
เกี่ยวกับคุณสมบัติดานความรูความสามารถพ้ืนฐาน
        2. หลักวาดวยความตอเนื่อง
        เนื่องจากการบริการสาธารณะเปนกิจกรรมท่ีจําเปน
สําหรับประชาชน  ดังน้ัน หากการบริการสาธารณะหยุดชะงักลง
ไมวาดวยเหตใุดกต็าม ประชาชนผูใชการบรกิารสาธารณะยอม
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายได  ดวยเหตุนี้ การบริการ
สาธารณะจึงตองมีความตอเนื่องในการจัดทํา
 ความตอเน่ืองดังกลาวไมมีมาตรฐานที่แนนอนตายตัว 
ในการนี ้การบรกิารสาธารณะบางประเภทจะตองจดัทําอยาง
ถาวร เชน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในและภายนอก
ประเทศ  การรักษาพยาบาล หรือการควบคุมการคมนาคม
ทางอากาศ โดยความตอเนื่อง หมายถึงการจัดทําการบริการ
สาธารณะประเภทน้ันๆ ตลอดเวลา  วันละ 24 ช่ัวโมง  สัปดาหละ
7 วัน  ในขณะที่การบริการสาธารณะบางประเภทไมจําเปน
ตองจัดทําอยางถาวร แตจะตองจัดทําอยางสมําเสมอ หรือ
โดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไขบางประการ เชน พิพิธภัณฑ
สามารถกําหนดเวลาปด-เปด กาํหนดวันหยุดได หรือการศึกษา
สามารถกําหนดวันเวลาในการใหการศึกษา รวมทั้งการหยุด
พักรอนประจําป เปนตน

 หลักวาดวยความตอเนื่องของการบริการสาธารณะ 
มีขอพิจารณานอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลวขางตนอีก 
2 ประเด็น ดังนี้
  1) ประเด็นที่เก่ียวกับสัญญาทางปกครอง แมฝาย-
ปกครองจะมอบใหเอกชนจัดทําการบริการสาธารณะบาง-
อยางแทน แตฝายปกครองก็ยังตองมีสวนรับผิดชอบในเรื่อง
ความตอเนื่องของกิจกรรมที่มอบใหเอกชนไปจัดทํา โดยใน
การจัดทําการบริการสาธารณะแทนฝายปกครองน้ัน เอกชน
คูสัญญาจะอยูภายใตเงื่อนไข 3 ประการ คือ 
         1.1) ฝายปกครองมีอํานาจท่ีจะแกไข  เปล่ียนแปลง
ขอสัญญาไดแตเพียงฝายเดียว โดยการแกไขเปล่ียนแปลงนั้น
จะตองมีวัตถุประสงคเพื่อสนองตอบความตองการของการ
บริการสาธารณะ
         1.2) ในกรณีที่เกิดเหตุรายแรงท่ีขัดขวางการ
ดําเนินงานของการบริการสาธารณะที่มีการมอบใหเอกชน
ไปจัดทําแทนน้ัน ฝายปกครองผูรับผิดชอบจะตองแกไขดวย
การเขาไปดําเนินกิจการนั้นแทนคูสัญญาฝายเอกชนหรือ
ยึดกลับมาทําเองเพื่อใหเกิดความตอเนื่องของการบริการ
สาธารณะ
         1.3) หลักวาดวยความตอเนื่องของการบริการ
สาธารณะ เปนสวนหน่ึงของทฤษฎีวาดวยเหตุท่ีไมสามารถคาด-
หมายลวงหนาได  กลาวคือ เมื่อเกิดเหตุการณบางอยางขึ้น 
และมีผลทําใหคูสัญญาฝายเอกชนซ่ึงไดรับมอบหมายจาก
ฝายปกครองใหจดัทาํการบรกิารสาธารณะ ไมสามารถดาํเนนิ
การตามสัญญาตอไปไดตามปกติ ฝายปกครองจะตองเขาไป
รับภาระบางสวนรวมกับเอกชนคูสัญญา ทั้งนี้เพื่อไมใหการ
บริการสาธารณะตองหยุดชะงักลงนั่นเอง
  2) ประเดน็ความตอเน่ืองของการบรกิารสาธารณะ
มีผลใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐที่ทําการนัดหยุดงานโดย
ไมมีเหตุถือวาเปนความผิดตามกฎหมาย เพราะการจัดการ
บริการสาธารณะแกประชาชนถาวร 
 3. หลักวาดวยการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
 หลกัการนีม้วีา การบรกิารสาธารณะตองมกีารปรบัปรงุ 
เปลีย่นแปลงพฒันาตลอดเวลาเพือ่ใหทนักบัความตองการของ
ประชาชนสวนรวมเพือ่ใหเหมาะสมกบัเหตกุารณ  สถานการณ
และความจําเปน การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจมีผลใน 
4 ระดับ คือ
  1) ในระดับฝายปกครอง ผูรับผิดชอบมีหนาที่ตอง
พัฒนาการบริการสาธารณะของตนเองเสมอ เพื่อตอบสนอง
ความตองการและสรางความพอใจใหประชาชน หากการให
บริการสาธารณะไมเพียงพอหรือไมมีคุณภาพ หากประชาชน
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รองเรียนจําเปนตองมีการปรับปรุงแกไขและพัฒนา
  2) ในระดบัพนกังานของฝายปกครอง พนกังานของ
ฝายปกครองตองยอมรับในผลท่ีเกิดขึ้นจากการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง เชน มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคการ วิธี
การทํางานมีการโยกยาย หรือพนักงานฝายปกครองตอง
พฒันาตวัเองเพือ่ใหมกีารปรบัปรงุแกไขใหการดาํเนนิการดขีึน้
  3) ในระดับคูสัญญาทางปกครอง คูสัญญาทาง
ปกครองตองพรอมท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาการบริการ
สาธารณะทําใหสอดคลองกบัความตองการของประชาชน โดย
รัฐมีสิทธิขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอสัญญาไดเพื่อการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงใหทนัสมัย และตอบสนองความตองการท่ีเปล่ียน
ไปได
  4)  ในระดับผูใชบริการ ตองยอมรับการเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนการปรับปรุง แกไข เปล่ียนแปลงหรือ
ยกเลิกการบริการสาธารณะเพื่อความเหมาะสม รวมทั้ง
ยอมรับการปรับเปลี่ยนอัตราคาบริการซึ่งจะนําไปพัฒนาการ
บริการใหดีขึ้น เชน ขึ้นคานํา คาไฟฟา หรือคาโดยสารรถเมล 
รถไฟ เครื่องบิน เปนตน
 เมื่อพิจารณาหลักการสําคัญในการจัดทําการบริการ
สาธารณะทัง้ 3 หลกัการแลว จะเหน็วาคุณภาพการศกึษาของ
ไทยที่จัดโดยภาครัฐยังมีการรวมศูนย ทั้งนี้ เมืองใหญและ
สถาบนัอดุมศกึษาไดรบัการจดัสรรงบประมาณเปนสดัสวนสงู
ขณะที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษายัง
ตาํกวาทีไ่ดลงทนุไป ซึง่สิง่เหลานีส้ะทอนใหเหน็ถงึการกระจาย
ทรัพยากรทางการศึกษาที่ไมเอื้อตอการสรางความเทาเทียม 
อีกทั้งการใหเปลาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ไมได
ครอบคลุมถึงอุปกรณการเรียนที่จําเปน ซึ่งเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหมีปญหาความไมเทาเทียมกันในเชิงคุณภาพของ
การศึกษาในพ้ืนที่ที่มีความแตกตางทางเศรษฐกิจและเขาถึง
แหลงเรียนรูไดตางกัน 
 นอกจากนี้ คุณภาพการศึกษาของไทยเกิดจากขาด
ความตอเนื่องเชิงนโยบาย เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลง
ผูบริหารในระดับสูงบอยครั้ง จึงทําใหนโยบายเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  นอกจากนี ้ยงัขาดการบรหิารจดัการทัง้เชงิปรมิาณ
และคุณภาพ ซึ่งจะเห็นไดวาขณะนี้กระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหการดําเนินการ ไมเปนไป
ตามแผนหรือตามวัตถุประสงคที่กําหนดโดยนโยบาย

ปญหาการบริหารจัดการบริการสาธารณะของรัฐ
 “ระบบราชการไทย” เปนกลไกหลักในการบริหาร
ราชการแผนดิน ที่ชวยผลักดันใหประเทศชาติพัฒนาความ
เจริญกาวหนามายาวนานหลายรอยป สําหรับสภาพปญหา
สําคัญเกี่ยวกับ “ระบบราชการ” ไดแก ขนาดของระบบ
ราชการที่มีขนาดใหญ โครงสรางซําซอนทั้งในดานภารกิจ 
ทาํใหบทบาทและอาํนาจหนาทีไ่มคลองตวั ขาดความยดืหยุน
และไมสามารถตอบสนองและรองรับกับความสลับซับซอน 
และพลวัตรท่ีสูงของการบริหารกิจการบานเมืองในปจจุบัน
และอนาคตไดอยางมีประสิทธภิาพ ในขณะท่ีกฎระเบียบ กลไก 
ตลอดถึงวิธีการทํางานตางๆ คอนขางลาสมัย โดยเฉพาะเมื่อ
เปรียบเทียบกับภาคธุรกิจ อีกทั้งยังคงมุงเนนที่ปจจัยนําเขา
และรายละเอียด โดยใหความสาํคญักับระเบยีบปฏบิตัมิากกวา
ยุทธศาสตรและการบรรลุผล ทําใหไมไดตอบสนองความ
ตองการ หรือพยายามสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน 
นอกจากน้ัน ระบบราชการไทยยังมปีญหาการทุจรติ  ประพฤติ-
มิชอบ เน่ืองจากการทํางานของระบบราชการมีลักษณะผูกขาด 
และพฤติกรรมการทํางานของขาราชการยังคงความเปน
เจาขุนมูลนาย เลนพรรคเลนพวก เปดโอกาสใหมีอภิสิทธ์ิชน
อันเปนชองทางใหเจาหนาท่ีของรัฐ รวมกับเอกชนและ
นักการเมืองกระทําการทุจริตคอรรัปชันจนกลายเปนปญหา
วิกฤตศรัทธาท่ีสังคมมีตอระบบราชการและขาราชการ
ในปจจุบัน (สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2557)
 การท่ีรัฐจะดําเนินการใดๆ เ พ่ือประโยชนของ
สาธารณชนตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน รัฐตอง
กําหนดยุทธศาสตรหรือแนวทางในการไปสูเปาหมาย ดังนั้น 
จึงมีการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางดําเนินการของรัฐ
เอาไว ดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศต้ังแตปพุทธศักราช 2492 เปนตนมา  ในชื่อวา “แนว
นโยบายแหงรัฐ” หรือ “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” 
 ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย (2513)  ไดใหความ
หมายของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐวา หมายถึง หลักการ
สําคัญแหงนโยบายแหงรัฐ (Directive Principle of State 
Policy) กลาวคือเปน “หลักการ” ใหญๆ แหงนโยบายของรัฐ 
เชน เรื่องการศึกษา สวน “นโยบาย” เปนวิถีทางที่จะบรรลุ
หลักการท่ีวางไว  โดยนัยน้ี พรรคการเมืองตางๆ อาจมีหลักการ
แหงนโยบายหรือแนวนโยบายอยางเดียวกัน แตอาจมีนโยบาย
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หรือวิถีทางที่จะใหเปนไปตามหลักการหรือตามแนวนั้นๆ 
แตกตางกัน เชน พรรคการเมืองชาตินิยมอาจมีนโยบายที่จะ
ทําใหชาติเขมแข็งดวยการมีทหารหรือศาสตราวุธมากมาย 
แตพรรคการเมืองสังคมนิยมอาจมีนโยบายเพ่ือชักชวนให
ประเทศตางๆ ลดกําลังทหารและทําสัญญาไมรุกรานกัน 
เปนตน 
 การบริการสาธารณะเปนกิจการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ แตการดําเนินนโยบายพื้นฐานแหงรัฐยังมี
ปญหาดานการบรหิารจดัการ  โดยเฉพาะปญหาทางดานสภาพ
บังคับอยางเด็ดขาดใหรัฐตองปฏิบัติตาม ดังนั้นแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐจึงเปนเพียงแนวทางในการบริหารปกครอง
ประเทศเทาน้ันและแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมิไดเปนเรื่อง
สิทธิและเสรีภาพ (เอกรินทร  วิริโย, 2556)  นอกจากน้ี แมวา
ประเทศไทยจะไดปรับปรุงบทบัญญัติทางกฎหมายในเรื่อง
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัใหมคีวามชัดเจนและผูกพนัรฐับาล
มากย่ิงขึ้น แตแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐยังมีปญหาสภาพ
บังคับทางการเมืองและปญหาสภาพบังคับทางกฎหมาย 
เพราะบทบัญญัติดานแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐไมสามารถ
บังคับใชใหเปนรูปธรรมไดเน่ืองจากมาตรการบังคับใชไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ และบทบัญญัติเร่ืองแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐเปนเพียงแนวทางในการตรากฎหมายและกําหนด
นโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลซ่ึงอยูในความ
ควบคมุและตรวจสอบของรฐัสภา (ศรญัญา ทรพัยชาตอนนัต, 
2555) ซึง่ในประเดน็ดังกลาวมคีาํวินจิฉยัของศาลรัฐธรรมนญู
ที่ 48/2545 วางหลักวาบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐมีไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมาย
และการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดินอันอยู
ในความควบคุมของรัฐสภา จากคําวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู
จะเห็นไดวาแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐไมมีสภาพบังคับทาง
กฎหมาย แตอาศัยการทําหนาที่ของรัฐสภาเปนสภาพบังคับ
ทางการเมืองจนกวาจะมีประเด็นเขาสูศาลรัฐธรรมนูญ
ในอนาคตตอไป (กฤษณมนต ทิพยเศวต, 2554) และปญหา
สภาพบังคับทางกฎหมายยังทําใหไมสามารถควบคุมการ
ดําเนินกิจการของภาครัฐในการบริหารงานได จึงสงผลให
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะตามแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐลมเหลว 
 การจดัการศึกษาเปนการจดับริการสาธารณะท่ีสาํคญั
และอยูภายใตการดาํเนนิการตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั 
ซึ่งการจัดการศึกษาของไทยเปนการจัดการภายใตนโยบาย
ของรฐับาลในแตละสมัย และแมจะมกีารปรับปรุงเปลีย่นแปลง 
จัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อพัฒนาแลว แตคุณภาพการ

ศึกษาของไทยยังเปนปญหาท่ีกลาวถึงอยางแพรหลาย 
หากพจิารณาดานการจดัการศกึษาของไทยภายใตระบบกลไก
ในการบริหารราชการแผนดินที่ขั้นตอนซับซอน ไมคลองตัว 
ไมยืดหยุนตอการปฏิบัติงาน และสภาพบังคับทางกฎหมาย
เพื่อใชในการควบคุมการดําเนินงานของรัฐตอการจัดการ
ศกึษาใหมคีณุภาพนัน้ยงัไมสามารถบงัคบัใชไดใหเปนรปูธรรม 
สงผลกระทบตอการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของไทย ซึ่งทุก
ภาคสวนควรรวมมือกันแกไขปญหาอยางจริงจังและเรงดวน
 ดังนั้น การบริหารราชการแผนดินตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ โดยเฉพาะการจัดบริการสาธารณะทางดาน
การศึกษาภายใตปญหาดังกลาว สงผลกระทบตอคุณภาพ
การจัดการศึกษาของรัฐแกประชาชน และการแกไขปญหา
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของรัฐเพื่อใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม  ทั้งนี้ ควรมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายเก่ียวกับการ
ศึกษาท่ีใชบังคับอยูใหเอื้อตอการพัฒนาการศึกษา โดยเพิ่ม
มาตรการตรวจสอบและชองทางการรองทุกขของประชาชน
ใหงายขึ้น และกําหนดโทษตอการละเลยการปฏิบัติหนาที่
ทางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอยางชัดเจน เชน แกไข
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาติ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนตน  รวมทั้ง
เรงรัดใหมีการตรากฎหมายขึ้นใหมที่จําเปนตอการจัดการ
ศึกษาท่ีมีคุณภาพเพื่อเอื้อประโยชน สงเสริมและสนับสนุนให
ระบบการศึกษามีความสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
เชน พระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน
การเสริมสรางคุณภาพการเรียนรู เปนตน

การจัดการศึกษากับการจัดบริการสาธารณะ
 การจัดการศึกษาทีม่คีณุภาพถือเปนภารกิจสําคัญท่ีรฐั
ตองใหบรกิารสาธารณะแกประชาชน  อนัเปนไปตามหลักการ
ของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ที่การจัดการศึกษาตองมี
คุณภาพและมาตรฐานในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากการ
จัดการศึกษาเปนสวนหน่ึงของการจัดทําบริการสาธารณะ  
ดงันัน้ รฐัตองดาํเนนิการตามหลกัการสาํคญัของการจดับรกิาร
สาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งในหลักความเสมอภาค โดยรัฐ
ตองดาํเนนิการจดัการศกึษามิใหเกดิความเหล่ือมลาํในโอกาส
การเขารับการศึกษาและคุณภาพการศึกษา โดยประชาชน
ทุกคนตองไดรับการปฏิบัติหรือผลประโยชนจากการจัดการ
ศึกษาของรัฐทุกคนไมเฉพาะเจาะจงแกผูหนึ่งผูใด
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 รัฐตองจัดการศึกษาที่มีคุณภาพที่ตอเนื่องในทุกพื้นที่
ของประเทศ โดยประชาชนตองไมไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายจากการดําเนินการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ี
ไมตอเนื่อง และไมเปนมาตรฐานเดียวกัน และตองปรับปรุง
อยูตลอดเวลาใหเปนไปตามสถานการณปจจุบัน เพราะสังคม
ในปจจุบันมีความเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  ดังนั้น การ
ดําเนินกิจกรรมดานการใหบริการสาธารณะของรัฐในการ
จัดการศึกษาที่มีมาตรฐานจึงตองพัฒนาและปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 หลกัการสาํคัญทัง้สามประการไมวาจะเปนหลกัวาดวย
ความเสมอภาค หลักวาดวยความตอเน่ืองและหลักวาดวยการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เปนหลักการที่สําคัญตอการจัดบริการ
สาธารณะของรัฐที่ในสถานการณปจจุบันจําเปนตองปฏิรูป
ในทุกภาคสวน  ซึ่งในดานการศึกษา ประชาชนคนไทยทุกคน
ตางคาดหวังที่จะไดรับบริการดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
หลักการและกฎหมายกําหนด
 มาตรฐานการบริการสาธารณะกับการจัดการศึกษา
ของไทยอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานภาครัฐท่ีมีสวน
เกีย่วของในการบรหิารจดัการ  ซึง่ไดวางแผนตามแนวนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง พ.ศ. 2552-2561 
ซึ่งมุงใหเกิดผลสําคัญสามประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย    2) โอกาส
ทางการศึกษาและเรียนรู และ 3) สงเสริมการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา เมื่อ
พจิารณาแนวนโยบายดงักลาวแลวเหน็วา แนวทางการจดัการ
ศึกษาของภาครัฐที่รับผิดชอบตามแผนนโยบายไดดําเนินการ
จัดการแลวบางสวน แตบางสวนท่ียังดําเนินการไมบรรลุผล
เทาที่ควร และบางสวนยังไมไดดําเนินการ  ตัวอยางเชน การ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพราะอํานาจในการบริหารจัดการ
ยงัอยูรวมศนูย โดยสวนกลางหรือสวนภมูภิาคทองถิน่ยงัไมอาจ
บริหารจัดการภายใตอํานาจของตนได และไมตอบสนองตอ
ความตองการในการศึกษาของกลุมคนในทองถิ่นได ซึ่ง
ไมสอดคลองกับหลักการสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชน ภาคเอกชนและทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
และสนับสนุนการศึกษาและเรียนรูใหมากขึ้น  ทั้งนี้ ภาค
ประชาสังคมมีสวนรวมเพียงแครับทราบขอมูลในการบริหาร
จัดการศึกษาเทาน้ัน ซ่ึงในประเด็นน้ีรัฐยังไมสามารถดําเนินการ
ไดอยางเปนรูปธรรมเทาที่ควร  สวนในดานอื่นๆ ภาครัฐอยู
ระหวางการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาใหการจัดการศึกษา
ของไทยมีคุณภาพที่ดี 

 มาตรฐานการบริการสาธารณะดานการศึกษาของไทย
ที่ เปนการจัดบริการสาธารณะจะตองมีกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา ดังนี้ 
(สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.  สํานักกรรมาธิการ 3.
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา, 2552)
 1. กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
มีความโปรงใสเปนธรรมและมีระบบการตรวจสอบท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาอยางมีคุณภาพ 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสงเสริมสนับสนุน
การมีสวนรวมของประชาชน ภาคเอกชนและทุกภาคสวน
ในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรูใหมากข้ึน
 5. พฒันาระบบบรหิารจดัการทรพัยากรเพือ่การศกึษา
ใหมีประสิทธิภาพ

ปญหาคุณภาพการศึกษาของไทย
 เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในโลกและระดับภูมิภาค
อาเซียน คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยอยูในลําดับทาย 
แตกตางจากประเทศเพ่ือนบานท่ีมีการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาในระดับท่ีดีขึ้น จึงตองพิจารณาปญหาของระบบการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเปนคุณภาพของประเทศไทย เพราะ
การศึกษาเปนพื้นฐานของการจัดการบริการสาธารณะท่ีรัฐ
ตองดําเนินการ และเปนรากฐานที่ทําใหประชาชนมีความรู
ความสามารถในการจะเปนกําลังสําคัญของชาติตอไปใน
อนาคต ปญหาดังกลาวจึงสะทอนความลมเหลวดานการ
จัดการบริการสาธารณะของรัฐสูประชาชน การควบคุมและ
การคอยตรวจสอบมาตรฐานการจัดบริการ และการไมบรรลุ
วัตถุประสงคของนโยบายแหงรัฐตามกฎหมาย
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพการศึกษาของของประเทศสมาชิกอาเซียน จากรายงาน Global Competitive
  Report 2014-2015

    ที่มา: World Economic Forum (2014)

คุณภาพการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

คุณภาพระบบ
อุดมศึกษา 

คุณภาพคณิต–วิทย GDP ตอหัวประชากร 

อันดับ ประเทศ อันดับ ประเทศ อันดับ ประเทศ อันดับ 
มูลคา 
(USD) 

ประเทศ 

1(3) สิงคโปร 1(3) สิงคโปร 1(1) สิงคโปร 1(8) 54,776 สิงคโปร 

2(17) บรูไน 2(19) มาเลเชีย 2(27) มาเลเชีย 2(62) 10,548 มาเลเชีย 

3(33) มาเลเชีย 3(32) บรูไน 3(29) บรูไน 3(79) 5,674 ไทย 

4(55) อินโดนีเชีย 4(36) อินโดนีเชีย 4(35) อินโดนีเชีย 4(197) 3,519 อินโดนีเชีย 

5(76) ฟลิปปนส 5(40) ฟลิปปนส 5(80) ไทย 5(103) 2,790 ฟลิปปนส 

6(79) ลาว 6(57) ลาว 6(85) เวียดนาม 6(108) 1,902 เวียดนาม 

7(86) ไทย 7(76) กัมพูชา 7(90) ลาว 7(114) 1,477 ลาว 

8(97) เวียดนาม 8(78) ไทย 8(96) ฟลิปปนส 8(126) 1,016 กัมพูชา 

9(106) กัมพูชา 9(98) เวียดนาม 9(102) กัมพูชา 9(129) 869 พมา 

10(143) พมา 10(125) พมา 10(134) พมา    

หมายเหตุ อันดับโลก 144 ประเทศ 

ที่มา: World Economic Forum (2014)

 จากตารางที ่ 1 ขอมูลเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพ
การศึกษาของประเทศสมาชิกท้ังหมด 144 ประเทศท่ัวโลก 
จากรายงาน Global Competitive Report 2014-2015  
โดย World Economic Forum หรือ WEF (2014)  สรุปวา 
ขีดความสามารถในการแขงขันของไทย อยูอันดับที่ 31 ของ
โลก และเปนอันดับ 3 ของอาเซียน แตถาพิจารณาเฉพาะ
ดัชนีดานการศึกษาแลว จะเห็นวามีคุณภาพของการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของไทยอยูในอันดับที่ 7 ของอาเซียน หรืออันดับ
ที่ 86 ของโลก สวนคุณภาพของระบบอุดมศึกษาของไทย
อยูอันดับที่ 8 ของอาเซียน หรืออันดับที่ 78 ของโลก แมวา
ขีดความสามารถดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรจะคอนขางดี 
คืออยูอันดับที่ 5 ของอาเซียน แตก็อยูอันดับที่ 80 ของโลก 
จงึควรพิจารณาวาเหตุใดกระบวนการจัดการบริการสาธารณะ
ของรัฐดานการจัดการศึกษาจึงไมเปนไปตามกฎหมายที่รัฐ
กําหนดในเร่ืองการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได โดยเฉพาะ
รัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ที่

ไดกาํหนดแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัใหรฐัดาํเนนิการจัดการ
ศึกษาแกประชาชนอันเปนการดําเนินการจัดทําบริการ
สาธารณะท่ีสําคัญ และยังมีแนวโนมในเร่ืองคุณภาพและ
มาตรฐานลดลง หากไมมีการแกไขปญหาโดยเรงดวน
 เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2555 ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) ในระดับช้ันมัธยมศึกษา  
ปที ่6 ในป พ.ศ. 2556  พบวารายวิชาภาษาไทย วชิาสุขศึกษา
และพละศึกษา วิชาภาษาอังกฤษและวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึน ขณะท่ีรายวิชาซึ่งมีคะแนน
เฉล่ียลดลงคือ วิชาคณิตศาสตร  วิชาวิทยาศาสตร  และวิชาศิลปะ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาคณิตศาสตรผลคะแนนเฉลี่ยลดลง
ตํากวาป พ.ศ. 2554 หากพิจารณาโดยภาพรวมทั้งสามป 
พบวาวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
อยางตอเนือ่ง  อยางไรกต็าม คะแนนเฉลีย่ในวชิาคณติศาสตร 
และภาษาอังกฤษก็ยังอยูในระดับตํากวา 30 คะแนน  ขณะที่
วิชาวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยในระดับ 30 คะแนน
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 นอกจากน้ี ผลการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้มธัยมศกึษาปที ่6 ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 พบวามีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 20.48-62.03 คะแนน 
วิชาท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
มีคะแนนเฉลี่ย 62.03 และวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
วิชาคณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ย 20.48
 นอกจากน้ัน รายงานโครงการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ หรือ PISA ซึ่งมีคณิตศาสตรเปนการประเมินหลัก 
และมีการอานและวิทยาศาสตรเปนการประเมินรอง ผลการ
ประเมินในป ค.ศ. 2012 (กระทรวงศึกษาธิการ. สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2556)  แมจะมี
คะแนนดีขึ้นกวาผลการประเมินในป ค.ศ. 2009 (โครงการ 

PISA ประเทศไทย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2552) แตก็ยังอยูในระดับตํากวาคาเฉลี่ยของ 
OECD ทุกวิชาโดยเฉพาะคณิตศาสตรซึ่งเพิ่มข้ึนนอยที่สุด 
นอกจากนั้น นักเรียนไทยท่ีเรียนรูคณิตศาสตรไมถึงระดับ
พื้นฐาน แมมีสัดสวนลดลงจาก PISA 2009 บางแตเปนการ
ลดลงเพียงเล็กนอยคือ ลดลงจากรอยละ 53 เปนรอยละ 50 
ซึ่งยังคงเปนสัดสวนที่สูง เพราะมีจํานวนมากกวาคาเฉลี่ยของ 
OECD เกินเทาตัว โดยคะแนนที่เพิ่มข้ึนมาจากกลุมโรงเรียน
ขยายโอกาส ขณะท่ีโรงเรียนในสังกัดกรมการปกครองสวน
ทองถิน่อยูในระดบัคงที ่ ตามผลการจดัอนัดับจาก 65 ประเทศ
สมาชิก (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2  รายงานโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 2012 (PISA 2012)

 ผลการทดสอบ (ตารางท่ี 2)  ดังกลาวสะทอนสัมฤทธ์ิผล
ดานการศึกษาของประเทศสมาชิกในอาเซียนทั้ง 5 ประเทศ 
โดยประเทศที่มีคะแนนรวมสูงสุดในทุกดาน ไดแก ประเทศ
สิงคโปร ซึ่งอยูในอันดับที่ 2 จาก 65 ประเทศสมาชิก  ตามมา
ดวยประเทศเวียดนามในอันดับที่ 2  ของประเทศสมาชิก

อาเซียนทีต่ดิอนัดบัในกลุมชัน้แนวหนาของผลการสํารวจ PISA 
ในอันดับท่ี 17 จาก สมาชิก OECD 65 ประเทศ สังเกตเห็น
ไดวาคุณภาพการศึกษาไทยตํากวาทั้งสองประเทศถึง 
33 อันดับ

ประเทศ คณิตศาสตร 
คาเฉลี่ย 494 คะแนน 

วิทยาศาสตร 
คาเฉลี่ย 501 คะแนน 

การอาน 
คาเฉลี่ย 496 คะแนน อันดับ 

ประเทศสิงคโปร 

(Singapore) 
573 551 542 2 

ประเทศเวียดนาม 

(Vietnam) 
511 528 508 17 

ประเทศไทย 

(Thailand) 
427 444 441 50 

ประเทศมาเลเซีย 

(Malaysia) 
421 420 398 52 

ประเทศอินโดนีเซีย 

(Indonesia) 
375 382 396 64 

หมายเหตุ อันดับประเทศสมาชิก 65 ประเทศ 

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2556) 
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ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการศึกษาของไทย 
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดกําหนด
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2555-2559) โดยระบุปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการศึกษาของ
ไทยที่ตองการปฏิรูป (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 
2557) ดังนี้ 
 1. คุณภาพของหลักสูตรและระบบจัดการเรียนการ
สอนของแตละสถาบนัทัง้ของรฐัและเอกชน โดยทีก่ารบรหิาร
จัดการรายวิชาที่จัดใหแกผูเรียนตั้งแตระดับพื้นฐานจนถึง
ระดับบัณฑิตศึกษา ตองเปนรายวิชาที่มีเนื้อหาทางวิชาการที่
ชวยใหผูเรียนสามารถคิด วิเคราะหอยางเปนระบบได และ
สามารถทําใหผูเรียนมีความพรอมตอการปฏิบัติงานไดทันที
ตามศาสตรวิชานั้นๆ ภายหลังที่ไดสําเร็จการศึกษา
 ทั้งนี้ รัฐตองเรงแกไขประเด็นเร่ืองความเลื่อมลําของ
มาตรฐานของสถาบันทางการศึกษา ซึ่งไมเพียงควบคุม
มาตรฐานของสถาบันการศึกษาภาคเอกชนเทาน้ัน ยังคงตอง
ควบคุมสถาบันการศึกษาในสังกัดของรัฐหรือสถาบันการ
ศึกษาในกํากับของรัฐบาลดวย และหนวยงานที่มีหนาที่
ควบคุมดูแลการจัดระบบการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
โดยตรงตองไมละเลยแมไดผานการประเมินมาแลวก็ตาม
 2. คุณภาพของผูสอนหรือวิชาชีพความเปนครู  
ในสถาบันการศึกษาหลายแหง ผูสอนบางสวนมิไดมีคุณวุฒิ
ดานครุศาสตร ซึง่ไมไดผานการศึกษาในดานระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยตรง  ดังนั้น ผูสอนที่มิไดศึกษาวิชาชีพครูมา
โดยตรงอาจมีความเช่ียวชาญหรือความชํานาญไมเพียงพอ 
อันอาจสงผลกระทบตอคุณภาพการสอนได เพราะเปนปจจัย
ทีท่าํใหผูเรยีนสามารถเขาใจและนาํความรูไปใชได  ทัง้นี ้ผูสอน
ยังตองหมั่นพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยตองหาแนวทางและ
รปูแบบการถายทอดท่ีหลากหลายและมีความเขาใจ เอาใจใส 
ซึ่งหนาที่ดังกลาวเปนภาระท่ียิ่งใหญ นอกเหนือจากคุณภาพ
ของผูสอนที่ตองเสียสละและพัฒนาตนเองอยูเสมอแลว 
นอกจากน้ัน ผูสอนยังมีภาระงานอยางอ่ืนนอกเหนือจาก
งานสอนและงานวิชาการ  ตัวอยางเชน ผูสอนยังรับภาระงาน
ทางดานการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเปนภารกิจอีก
ประการหน่ึงที่จะตองปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 ในสถานการณปจจุบัน ยังขาดอัตรากําลังผูสอน ไมวา
จะเปน ครู อาจารย ในสถาบันการศึกษาอยูเปนจํานวนมาก
ในการนี้ สถาบันการศึกษาสวนใหญจะใชวิธีการใหบุคคล
ภายนอกซ่ึงมีความรู ความเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่

ยอมรับในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ มาชวยสอนโดยเรียกวา 
“อาจารยพิเศษ” ซึ่งปญหาที่พบคือ อาจารยพิเศษสวนใหญมี
ภาระงานประจาํอยูแลว ดงันัน้ การเตรยีมความพรอมทางดาน
การสอนอาจขาดตกบกพรองและอาจจดัการเรยีนการสอนตอ
ผู เรียนไมครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของ
หลักสูตร อีกท้ังอาจารยพิเศษไมสามารถอยูประจําในสถาบัน 
ดงันัน้ เมือ่นกัศกึษาประสบปญหาในเนือ้หาการเรียนการสอน 
จึงไมอาจขอคําแนะนําไดทันที 
 3. คณุภาพชวีติของผูเรยีน แมการจดัการเรยีนการสอน
จะดําเนินตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของแนวนโยบายแหง
รัฐ แตหากตัวผูเรียนไมพรอมตอการเรียน ระบบการจัดการ
ที่ดีก็ไมอาจบรรลุผลได ซึ่งหากมองถึงคุณภาพของผูเรียน 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอมาตรฐานการจัดการเรียนท่ีเปน
มาตรฐาน คือปจจัยดานภูมิหลังของผูเรียนท่ีมีผลกระทบตอ
ระบบการศึกษาเปนอยางมากโดยเฉพาะดานครอบครัวของ
ผูเรยีน ไมวาจะเปนทางดานความพรอมของผูปกครองท้ังดาน
วัยวุฒิและคุณวุฒิ รวมถึงความสามารถในการดูแล อบรม 
สั่งสอน การใหเวลาใกลชิดตอผูเรียน  นอกจากน้ี ยังมีปจจัย
ทางดานสถานะของครอบครัว รายรับรายจาย อาชีพ ฯลฯ  ซึง่
อาจทําใหผูเรียนเองขาดโอกาสทางการศึกษา เหตุเพราะ
ผูปกครองมีปญหาทางดานการเงินท่ีจะชวยสนับสนุน 
นอกเหนือจากที่กลาวมาสําหรับตัวผูเรียน ผูเขียนยังมองถึง
สถานศึกษาเดิมของท่ีผูเรียนกอนจะไปสูในระดับท่ีสูงขึ้น โดย
หากสถานศึกษาเดิมจัดการเรียนการสอนท่ีบกพรองทางดาน
มาตรฐานการเรยีนรูของผูเรยีน จะสรางปญหาแกผูเรยีนเพราะ
ความเหล่ือมลําทางดานมาตรฐานทางการจัดการเรียนการ
สอน ทําใหเมื่อผูเรียนผานการเรียนที่หลากหลายสถาบัน จะ
พบปญหาการทาํความเขาใจหรอืมพีืน้ฐานท่ีไมเพยีงพอตอการ
เรียนในระดับช้ันท่ีสูง โดยปญหาที่พบมากคือผู เรียนมี
มาตรฐานการเขียน และการอานในระดับตํา
 นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธกิารไดวเิคราะหแผนปฏริปู
การศกึษาและพบปจจยัท่ีสงผลตอคณุภาพการศึกษาของไทย 
(เห็นชอบราง Road Map, 2557) ดังนี้
 1. ปญหาครูประเด็นที่พบ คือ การผลิตและพัฒนาครู 
การขาดแคลนครู คุณภาพครู และหนี้สินครู 
 2. ปญหาการเรียนรู ประเด็นท่ีพบ คือ คุณภาพการศึกษา
และคุณภาพของผูเรียนตกตาํ โดยเฉพาะกรณีท่ีเด็กอานไมออก
เขียนไมได 
 3. ปญหาหลักสูตรการเรียนการสอน กระบวนการ
จัดการเรียนรูและการวัดประเมินผล ตัวอยางเชน การเรียน
การสอนวิชาประวัติศาสตรและหนาท่ีความเปนพลเมือง ซึ่ง
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ไดรับความสําคัญนอยมากในปจจุบัน จึงจําเปนตองปรับปรุง
หลกัสตูรใหมเีนือ้หา สาระวชิาประวตัศิาสตรและหนาทีค่วาม
เปนพลเมืองนั้นแยกมาโดยเฉพาะ เปนตน
 4. ปญหาระบบการบริหารจัดการ ประเด็นที่พบ เชน 
ปญหาโครงสรางการบริหารจัดการการศึกษา เปนตน
 5. ปญหาการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการ
ศึกษาจากสวนกลางสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
แมจะมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาแลวก็ตาม แตหนวยท่ีนําไป
ปฏิบัติยังไมมีความเปนอิสระและคลองตัวในการบริหารงาน
และจัดการศึกษาเทาที่ควร
 6. ปญหาการกระจายโอกาสและคุณภาพการศึกษา 
เชน การจัดการศึกษาโดยภาครัฐของไทยมีการรวมศูนยโดย
สวนกลาง แมจะเปดโอกาสใหทองถิ่นพัฒนาหลักสูตรไดเอง 
แตในทางปฏิบัติ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสวนใหญ
ยังไมใหความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและ
หลักสูตรสถานศึกษา รวมท้ังเกิดความเหล่ือมลําและความ
ไมเปนธรรมทางการศกึษาในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตและ
โรงเรียนชายขอบโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก และการศึกษา
ของเด็กยากจนและเด็กดอยโอกาส ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหเกิด
ปญหาความไมเทาเทียมกันในคุณภาพของการศึกษา เปนตน 
และยงัมปีญหาการผลติและพฒันากาํลงัคนเพือ่เพิม่ศกัยภาพ
การแขงขัน โดยพบวาหลักสูตรอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ปจจุบันไมสามารถตอบสนองความตองการเพ่ือผลิตและ
พัฒนากําลังคนใหมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการแขงขัน
กับนานาประเทศได
 ศาสตราจารย นพ.วิจารณ พานิช (2555) วิเคราะห
ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของไทย ดังนี้
 1. หลักสูตรของการจัดการเรียนการสอนเนนครูเปน
ศูนยกลาง ขาดการคิดวิเคราะห และการเรียนรูทําใหผูเรียน
ไมสามารถคิดเปน แกปญหาเปน โดยไมสงเสริมใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูและไมสรางการเรียนแบบเปนกลุมโครงการ
หริวิทยาการกระบวนการ 
 2. การใชระบบประเมินการจัดการศึกษาแบบเนนได
เนนตกเปนหลัก ละเลยคุณคาการประเมินเพื่อพัฒนา
 3. การใชระบบการเลื่อนวิทยฐานะครูแบบ “ทําผล
งาน” ซึ่งปรากฏในกระดาษมากวาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
 4. การเขาสูตําแหนงและการดํารงผูบริหารโรงเรียนมี
แนวคิดวาไมตองมีความรูเกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมทั้ง
การเรยีกรองและการจายเงินเพือ่ตาํแหนงทางการศกึษา ตัง้แต
ระดับผูบริหารระดับสูง จนถึงระดับปฏิบัติการทําให ผูดํารง

ตําแหนงผูบริหารไมไดมาจากบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ
ตามผลงาน ทีส่าํคัญคือการเมอืงเขาแสวงหาผลประโยชนจาก
วงการการศึกษา
 ศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (ม.ป.ป.) 
ไดวเิคราะหถงึปจจัยภายนอก ทีส่งผลตอการจัดการศึกษาของ
ไทย  อันจะเก่ียวเนื่องกับคุณภาพการศึกษา ดังนี้
 1. ปจจัยดานเทคโนโลยี การจัดการศึกษาตองมีการ
เพ่ิมเติมความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีใหมๆ  ในหลักสตูรการเรียน
การสอน และปรับปรุงใหทันตอการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 
เพราะหากการจัดการศึกษาไมทันกับเทคโนโลยีที่เจริญ
กาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหการศึกษาไมพัฒนา
 2. ปจจัยดานการเมือง การเมืองไทยมีเง่ือนไขบาง
ประการที่เปนอุปสรรค จะสงผลใหการปฏิรูปการศึกษาไทย
ไมกาวหนาหรือประสบความสําเร็จเทาที่ควร สงผลตอการ
สานตอนโยบายทางดานการศึกษาเปนอยางมาก เนื่องจาก
สภาวะทางการเมืองของไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ การ
ดําเนินงานของบุคลากรหรือผูบริหารในระดับตางๆ เกิดการ
โยกยาย เปล่ียนแปลง ไมมีความตอเนื่อง
 3. ปจจยัดานวฒันธรรม ขาดการมีสวนรวม สงัคมไทย
ในปจจุบันขาดความเหนียวแนน ขาดความรวมแรงรวมใจ 
คนในสงัคมจงึมองการศกึษาวาเปนเรือ่งของรฐับาลไมเกีย่วกบั
ตนเอง รวมไปถึงการท่ีสังคมไทยยังมีลักษณะสังคมอุปถัมภ 
เห็นแกพวกพองมากกวาสวนรวม และการมีความคิดท่ีแตกตาง
เปนสิ่งไมดี มองผูที่คิดแตกตางเปนศัตรู และพยายามหักลาง
ความคิดซึ่งมักกระทําโดยใชอารมณมิไดใชเหตุผลเปนท่ีตั้ง 
ซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนาผูเรียนที่ปจจุบันมุงสรางคนให
คิดเปนทําเปน
 คุณภาพอันเปนมาตรฐานท้ังหลายเหลานี้อยูในความ
ควบคุมและกํากับของรัฐ ดังนั้นเมื่อการจัดการของรัฐ
ในทางการควบคุมดูแลไมมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ดานการศึกษาของชาติจงึไมอาจบรรลุผลได ขดัตอบทบัญญตัิ
ของกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑของการจัดการบริการ
สาธารณะท่ีรฐัตองรบัผิดชอบและตองปรับปรุงพฒันาเพือ่เปน
ประโยชนสูงสุดแกประชาชน

บทสรุป
 การศกึษาเปนรากฐานของทุกชีวติ และทกุชีวติจะดไีด
ดวยการศกึษาทีม่คีณุภาพ มาตรฐานการศกึษาทีด่ตีองเกดิจาก
การใหความสําคัญของผูที่เกี่ยวของทุกฝายเพ่ือการพัฒนา
อยางไมหยุดนิ่ง เมื่อคุณภาพการศึกษาดีแลว ประเทศชาติจะ
ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งในปจจุบันคุณภาพการศึกษาของไทยยังดอย-
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คุณภาพ โดยปรากฏตามหลักฐานการวัดผลประเมินผลของ
หนวยงานตางๆ ท่ีไมอาจตอบสนองตอระบบการจัดการศึกษา
ตามนโยบายของรัฐท่ีวางไว  ดังน้ันจึงตองดําเนินการปฏิรูปการ
ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติอยางเปนรูปธรรม 
ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาตองไดการพัฒนาวิชาชีพ 
หลักสูตรตองเนนเน้ือหามากกวากระบวนการ และยกระดับผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนในทุกระดับใหมีระดับสูงข้ึน 

โดยเฉพาะการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสงเสริมใหเด็กไทยคิด 
วิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ิมทักษะการเรียนรูในหลักสูตร 
เนนผูเรียนแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง นอกจากน้ันการจัดการ
ศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษและดอยโอกาสใหมี
ความหลากหลายเพียงพอกับความตองการ  อันเปนการบริการ
สาธารณะทางดานการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและมีคุณภาพ
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