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บทคัดยอ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามกฎหมายในการจัดการบริการสาธารณะดานการศึกษาเปนการบริการพื้นฐานสําคัญที่
ทรัพยากรมนุษยจะมีโอกาสไดรับการศึกษาอบรม และรัฐเองมีหนาที่โดยตรงในการบริหารจัดการ ซึ่งการดําเนินกิจการของรัฐ
ในการจัดการบริการสาธารณะมีความสําคัญเพื่อประโยชนสวนรวมของชาติ ดังนั้น การดําเนินกิจการของรัฐนอกจากจะตอง
จัดสรรใหประชาชนทุกคนอยางเสมอภาคไมเหลื่อมลํา เพียงพอทั่วถึง และพัฒนาอยางตอเนื่องแลว สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
คือคุณภาพของการจัดการศึกษา ตองเปนไปตามกรอบที่กฎหมายวางหลักเกณฑที่เกี่ยวกับการศึกษาไวอยางเครงครัด 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.
Keywords: Quality of the Education, Directive Principle of Fundamental State Policy, Public Service, Standard
of Public Service
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บทนํา

“การศึกษาเปนเครือ่ งมืออันสําคัญในการพัฒนาความ
รู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรมของ
บุ ค คล เพื่ อ ให เ ป น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ
การพัฒนาประเทศก็ยอ มทําไดสะดวกราบรืน่ ไดผลทีแ่ นนอน
และรวดเร็ว” พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานแกครูใหญ และนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย
พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ดังนั้น
การศึกษาจึงเปนรากฐานของการพัฒนาทัง้ ตอตัวบุคคล สังคม
และประเทศชาติ ความสํ า คั ญ ของการศึ ก ษาจึ ง เป น สิ่ ง ที่
คนสวนใหญคํานึงถึง เพราะบุคคลจะสามารถประสบความ
สําเร็จและเจริญไดลวนแลวแตมาจากการศึกษา
การศึ ก ษาในประเทศไทย เป น การจั ด การโดยรั ฐ
ซึง่ ควบคุมกํากับดูแลโดยกระทรวงศึกษาธิการ และเปดโอกาส
ใหเอกชนมีสว นรวมในการศึกษา ตัง้ แตระดับการศึกษาปฐมวัย
จนถึ ง ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา สํ า หรั บ การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ใน
ประเทศไทยนั้น ไดกําหนดใหพลเมืองไทยตองจบการศึกษา
อยางนอยทีส่ ดุ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และตองเขารับการศึกษา
อยางชาสุดเมือ่ อายุ 7 ป ตามกฎกระทรวงทีก่ าํ หนดหลักเกณฑ
และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเขารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.
2545 ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประกอบดวย
การศึ ก ษาซึ่ ง จั ด ไม น อ ยกว า 12 ป ก อ นระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แบงออกเปนระดับชั้นประถมศึกษา 6 ปและมัธยมศึกษา 6 ป
ทัง้ นี้ รัฐจะตองจัดการศึกษาใหอยางทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ โดย
ไมเก็บคาใชจา ย ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป สวนการบริหาร
และการควบคุมการศึกษาในระดับอุดมศึกษาดําเนินการโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึง่ เปนแผนกหนึง่ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในปจจุบัน การศึกษาในประเทศไทย
มีทง้ั สิน้ 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ทัง้ นี้ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไมบงั คับ
ใหประชาชนตองเขาเรียนแตเปนสิทธิ์ของคนไทย สวนการ
ศึกษาภาคบังคับเปนการบังคับใหเขาเรียนถือเปนหนาที่ของ
พลเมือง
ปจจุบันการศึกษาที่รัฐจัดบริการใหแกประชาชนยัง
ประสบป ญ หามากมาย ไม ว า จะเป น ป ญ หาด า นคุ ณ ภาพ
การศึกษา คุณภาพผูเรียน ดานครูคณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา ดานประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา
ด า นการเพิ่ ม และกระจายโอกาสทางการศึ ก ษาที่ ไ ม ทั่ ว ถึ ง

เท าเทียม และด านการผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่ อเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขัน ที่ยังไมสามารถตอบความตองการของ
ประเทศได ซึ่งปญหาตางๆ ปรากฏเปนขอเท็จจริงระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของไทยทีต่ กตาํ เมือ่ เทียบกับบรรดา
ประเทศต า งๆ และผลการทดสอบการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ขัน้ พืน้ ฐาน (O-NET) วัดผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดตางๆ ใหเปนมาตรฐานเดียวกันทัว่ ประเทศ มีคะแนน
สอบเฉลี่ยในระดับตําในทุกกลุมวิชา ทั้งหมดจํานวน 8 กลุม
สาระการเรียนรู (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(องคการมหาชน), 2557) ดังนี้ กลุม สาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษา
ตางประเทศ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุม สาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
และกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
นอกจากนี้ ผลการสํารวจโครงการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ หรือ ซึ่งมีคณิตศาสตรเปนการประเมินหลัก และมี
การอานและวิทยาศาสตรเปนการประเมินรอง ผลการประเมิน
ในป ค.ศ. 2012 PISA (กระทรวงศึกษาธิการ. สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2556) ของประเทศไทย
จัดอยูในลําดับที่ 50 จาก 65 ประเทศ ตามมาดวยมาเลเซีย
ในอันดับที่ 52 และอินโดนีเซียในอันดับที่ 64 รวมทั้งการ
ทดสอบทางวิชาการในระดับนานาชาติ (TIMSS หรือ Trends
in International Mathematics and Science Study)
โดยสมาคมนานาชาติเพื่อการประเมินผลการศึกษา หรือ
International Association for Educational Assessment
(IEA) (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2552) ประเทศไทยมีผลการ
ประเมินลดลงตอเนือ่ งจนอยูใ นกลุม ตาํ ซึง่ อุปสรรคตางๆ เหลานี้
ลวนแตเปนปญหาใหญที่รัฐยังไมอาจแกไขตอการจัดบริการ
สาธารณะทางดานการจัดการศึกษาในประเทศได และเมื่อ
ปญหาโดยรวมดานการจัดการศึกษาของรัฐไมอาจแกไขได
สงผลใหประเทศไทยเกิดวิกฤตดานการศึกษาเปนระยะเวลาที่
ยาวนานตอเนื่อง และเกิดการเรียกรองใหมีการปฏิรูปการ
ศึกษา นั่นเพราะเมื่อการศึกษาของไทยบกพรอง การพัฒนา
ประเทศจึงไมอาจทําไดเทาที่ควร
ดังนัน้ การจัดการการศึกษาจึงถือเปนกิจการหนึง่ ทีร่ ฐั
ตองจัดใหกับประชาชน เปนนโยบายสําคัญสวนหนึ่งของการ
บริการสาธารณะตามรัฐธรรมนูญ และเพือ่ สนองความตองการ
ทางดานการศึกษาของประชาชน นอกจากรัฐจะตองจัดบริการ

ปที่ 35 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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การศึกษาอยางทัว่ ถึงกับประชาชนทุกกลุม แลว รัฐตองจัดการ
ศึกษาใหเปนไปตามกรอบคุณภาพมาตรฐานตามหลักเกณฑที่
รัฐกําหนดขึ้น
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย ไม ว า จะเป น
ฉบับ พุทธศักราช 2540 หรือ ฉบับ พุทธศักราช 2550 ไดวาง
หลักเกณฑนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไวคลายคลึงกันวา รัฐตอง
ดํ า เนิ น การตามแนวนโยบายด า นสั ง คม การสาธารณสุ ข
การศึกษา และวัฒนธรรม ทั้งจะตองพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 มาตรา 27 กําหนดใหสภาปฏิรูปแหงชาติ
มีหนาทีศ่ กึ ษาและเสนอแนะเพือ่ ใหเกิดการปฏิรปู ในดานตางๆ
คือ การเมือง การบริหารราชการแผนดิน กฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม การปกครองทองถิน่ การศึกษา เศรษฐกิจ
พลังงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สื่อสารมวลชน สังคม
และอืน่ ๆ ทัง้ นี้ เพือ่ ใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความเหมาะสมกับสภาพ
สังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเปนธรรม มีกลไก
ป อ งกั น และขจั ด การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบที่ มี
ประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมลําและสรางความเปนธรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมเพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืน ทําใหกลไก
ของรัฐสามารถใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง สะดวก
รวดเร็วและมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและเปน
ธรรม
นอกจากนัน้ ยังมีการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษา
โดยกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหนวยงานรับผิดชอบดาน
การศึกษาของประเทศไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ (ราง) Roadmap การปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนอยางยั่งยืน พ.ศ. 2558-2564 เปน
แนวทางการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดการปฏิรูปการ
ศึกษา โดย (ราง) Roadmap การปฏิรูปการศึกษาฯ ดังกลาว
มีกรอบแนวทางการปฏิรูป 6 ประเด็น ไดแก 1) ปฏิรูปครู 2)
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 3) ปฏิรูปการเรียนรู 4) เพิ่ม
และกระจายโอกาสและคุณภาพอยางทัว่ ถึงเทาเทียม 5) ผลิต
และพัฒนากําลังคนเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการแขงขัน และ 6) ปรับ
ระบบการใชเทคโนโลยี (ICT) เพื่อการศึกษา ทั้งนี้ สภาการ
ศึกษาไดเห็นชอบ (ราง) Road Map การปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
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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
บริการดานการศึกษาทีเ่ ปนคุณภาพนัน้ ยังไมอาจดําเนินการได
ด ว ยข อ เท็ จ จริ ง ด า นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาไทยที่ ป รากฏต อ
สาธารณชนโลก ไมวา จะเปนผลการประเมินการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเฉลี่ยตํากวาเกณฑมาตรฐาน อันเปนหลักฐานที่
ขัดแยงตอความพยายามผลักดันและสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อพัฒนาในเรื่องการจัดการศึกษา อันสามารถสะทอนไดวา
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา การบริการสาธารณะทางดานการ
จัดการศึกษาที่เปนคุณภาพของรัฐ ไมอาจดําเนินการไดจริง
ตามรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ทีก่ าํ หนด
เปนแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ปญหาดังกลาวจึงเปนที่มา
ของการพยายามผลักดันใหมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูป
ประเทศ ซึ่งประชาชนไทยตองการปฏิรูปคุณภาพในการ
จัดการศึกษาของรัฐที่ตองควบคุม กํากับ ดูแล ใหสามารถ
ดําเนินการใหเปนคุณภาพเทาเทียมไมเหลือ่ มลาํ กันทัง้ ประเทศ
ซึง่ เปนภารกิจหลักทีร่ ฐั ตองรับผิดชอบตามแผนการปฏิบตั กิ าร
ของรัฐ ที่นอกจากจะจัดการบริการสาธารณะดานการศึกษา
ใหเพียงพอแลว ยังตองจัดการบริการสาธารณะใหมีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานของการศึกษาทีร่ ฐั มีอาํ นาจหนาทีค่ วบคุม
และกํากับ
ดั ง นั้ น นโยบายของรั ฐ อั น เป น การจั ด การบริ ก าร
สาธารณะ ดานการศึกษาเพื่อประชาชนนั้น นอกจากจะตอง
ดําเนินการใหเพียงพอแลว ทีส่ าํ คัญเปนอยางมากคือ คุณภาพ
ของการจัดบริการดานการศึกษาตองมีมาตรฐานและประชาชน
ไดรับการพัฒนาทางดานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
การบริการสาธารณะ
“การบริการสาธารณะ” หรือ “Public Service” เปน
ภารกิจของภาครัฐหรือรัฐบาลทีจ่ ะตองดําเนินการโดยตรง เพือ่
มุงสนองตอความตองการของประชาชนเปนหลัก เชน การ
ปกปองประเทศของเจาหนาที่ทหาร การรักษาความสงบสุข

ภายในของเจาหนาที่ตํารวจ การจัดทําถนน ไฟฟา ประปา
การศึกษา เปนตน การจัดการบริการสาธารณะหรือบริการ
สวนรวมทีห่ ลากหลาย นับไดวา เปนบทบาทหนาทีเ่ บือ้ งตนของ
รัฐหรือรัฐบาลที่จะตองดําเนินการตามหลักการ รัฐเปนผูมี
อํานาจหนาทีใ่ นการจัดทําบริการสาธารณะ โดยมอบหมายให
องคกรฝายปกครองเปนผูจัดทํา ดังนั้น หนวยงานภาครัฐจึง
จําเปนตองใหความสําคัญเรือ่ งประสิทธิภาพในเชิงการบริหาร
จัดการ ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดทิศทาง
ในภาพรวมของประสิทธิภาพของการจัดการภาครัฐ ที่มีตอ
ระบบการบริหารงานภาครัฐ รวมถึงระบบเศรษฐกิจอีกดวย
สําหรับองคประกอบดานโครงสรางของการจัดบริการ
สาธารณะที่จะตองจัดทําเพื่อสนองตอบความตองการของ
ประชาชน ผูม หี นาทีใ่ นการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ
คือ ฝายปกครองทั้งหลาย อันไดแก บรรดานิติบุคคลใน
กฎหมายมหาชน คือ รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการมหาชน หรือวิสาหกิจมหาชนตางๆ หรืออาจเปนกิจการที่
ดําเนินการจัดทําโดยเอกชน แตจะตองเปนกิจการทีฝ่ า ยปกครอง
มอบใหเอกชนเปนผูดําเนินการจัดทําแทน และฝายปกครอง
ยังคงมีความสัมพันธกบั กิจการนัน้ อยูค อื ยังคงตองเปนผูค วบคุม
การดํ า เนิ น กิ จ กรรมของเอกชนให อ ยู ใ นสภาพเดี ย วกั บ ที่
ฝายปกครองเปนผูจัดทํา
การบริการสาธารณะนั้นจะตองประกอบดวยเงื่อนไข
2 ประการ คือ
(1) บริ ก ารสาธารณะเป น กิ จ กรรมที่ นิ ติ บุ ค คลใน
กฎหมายมหาชนเปนผูจัดทํา อันไดแก หนวยงานราชการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน
สวนการบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
มักจะใหองคการมหาชนเปนผูจัดทํา เนื่องจากมีความเปน
อิสระมากกวานิติบุคคลในกฎหมายมหาชนรูปแบบอื่นๆ และ
ยังหมายความรวมถึงกรณีนติ บิ คุ คลในกฎหมายมหาชนทีม่ อบ
กิจกรรมของตนบางประเภทใหเอกชนเปนผูดําเนินการดวย
(2) กิจกรรมดังกลาวมาแลวในขอ (1) จะตองเปน
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนสาธารณะและตอบ
สนองความตองการของประชาชน
ประเภทของการบริการสาธารณะ
การบริการสาธารณะแบงได 2 ประเภท คือ การบริการ
สาธารณะทีม่ ลี กั ษณะทางปกครอง และการบริการสาธารณะ
ที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

1. การบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง
หมายถึง กิจกรรมที่โดยสภาพแลวเปนงานในหนาที่
ของฝายปกครองทีจ่ ะตองทําเพือ่ สนองตอบความตองการของ
ประชาชน สวนใหญจะเปนเรื่องการดูแลความปลอดภัยและ
ความสงบสุขของประชาชน ทั้งนี้ การบริการสาธารณะทาง
ปกครองสวนใหญจะเปนกิจกรรมที่รัฐจัดทําใหประชาชน
โดยไมตอ งเสียคาตอบแทน นอกจากนี้ เนือ้ หาของการบริการ
สาธารณะทางปกครองจะเปนหนาที่เฉพาะของฝายปกครอง
ทีต่ อ งอาศัยเทคนิคพิเศษในการจัดทํา รวมทัง้ “อํานาจพิเศษ”
ของฝายปกครองในการจัดทําการบริการสาธารณะดวย ดังนัน้
ฝายปกครองจึงไมสามารถมอบใหองคกรอืน่ หรือเอกชนเขามา
ดําเนินการแทนได การบริการสาธารณะทางปกครอง ไดแก
กิจการทีเ่ กีย่ วของกับการรักษาความสงบภายในโดยเจาหนาที่
ตํารวจ การปองกันประเทศโดยเจาหนาที่ทหาร การอํานวย
ความยุ ติ ธ รรมโดยศาลหรื อ การคลั ง โดยรั ฐ บาล เป น ต น
แตเดิมนั้นการบริการสาธารณะทุกประเภทจัดวาเปนการ
บริการสาธารณะทางปกครองทั้งสิ้น แตตอมาเมื่อกิจกรรม
เหล า นี้ มี ม ากขึ้ น และมี รู ป แบบและวิ ธี ก ารในการจั ด ทํ า ที่
แตกตางกันออกไป จึงเกิดการบริการสาธารณะ “ประเภท” ใหมๆ
เชน การใหบริการสาธารณะที่เก็บคาบริการจากประชาชน
ผูใชบริการซึ่งมีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
เปนตน (นันทวัฒน บรมานันท, 2555)
2. การบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม
หมายถึง การผลิตสินคา จําหนายสินคา หรือการ
ใหบริการซึ่งเปนกิจกรรมที่คลายคลึงกับวิสาหกิจของเอกชน
ทั้งดานวัตถุแหงบริการ วิธีการทํางานที่คลองตัว และเงินทุน
จากการเรียกเก็บคาตอบแทนจากผูใชบริการ เชน การเดินรถ
โดยสารประจําทาง การใหบริการทีเ่ ปนสิง่ สาธารณูปโภคตางๆ
และการผลิตและจําหนายนํามันเชื้อเพลิง เปนตน
ขอแตกตางระหวางการบริการสาธารณะที่มีลักษณะ
ทางปกครองกับการบริการสาธารณะทีม่ ลี กั ษณะทางอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมนั้นมีอยู 3 ประการ (ชาญชัย แสวงศักดิ์,
2555) คือ
1. วัตถุแหงบริการ การบริการสาธารณะที่มีลักษณะ
ทางปกครองจะมีวตั ถุแหงบริการ คือ เพือ่ สนองความตองการ
ของประชาชนในประเทศแตเพียงอยางเดียว สวนการบริการ
สาธารณะที่มีลักษณะอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้นมี
วัตถุประสงคแหงบริการทางดานเศรษฐกิจเหมือนกับวิสาหกิจ
เอกชน คือ เนนทางดานการผลิต การจําหนาย การใหบริการ
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และมีการแบงปนผลประโยชนที่ไดรับดังเชนกิจกรรมของ
เอกชน
2. วิธปี ฏิบตั งิ าน การบริการสาธารณะทีม่ ลี กั ษณะทาง
ปกครองจะมีวิธีปฏิบัติงานที่รัฐสรางขึ้นมาเปนแบบเดียวกัน
และมีระบบบังคับบัญชาซึง่ ใชกบั ผูป ฏิบตั งิ านทุกคน ในขณะที่
การบริ ก ารสาธารณะที่ มี ลั ก ษณะทางอุ ต สาหกรรมและ
พาณิชยกรรมจะมีวิธีปฏิบัติงานที่สรางขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อให
เกิดความคลองตัวในการดําเนินการ
3. แหลงที่มาของเงินทุน การบริการสาธารณะที่มี
ลั ก ษณะทางปกครอง จะมี แ หล ง ที่ ม าของเงิ น ทุ น จากรั ฐ
แตเพียงอยางเดียว โดยรัฐจะเปนผูรับผิดชอบเงินทุนทั้งหมด
ทีน่ าํ มาใชจา ยในการดําเนินการ สวนการบริการสาธารณะทีม่ ี
ลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้น แหลงรายได
สวนใหญจะมาจากคาตอบแทนการบริการของผูใชบริการ
นอกจากลักษณะสําคัญทั้งสามประการ ที่ใชแบงแยก
ประเภทของการบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง
ออกจากการบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมแลว นักวิชาการบางสวนยังมองวา ผูใ ชบริการ
ของการบริการสาธารณะทั้งสองประเภทยังมีสถานภาพที่
แตกตางกัน กลาวคือ สถานภาพของผูใ ชการบริการสาธารณะ
ที่มีลักษณะทางปกครองนั้นจะถูกกําหนดโดยกฎขอบังคับ
ทั้งหมด ซึ่งรวมตั้งแตกําหนดองคกร การจัดองคกรและการ
ปฏิบตั งิ าน โดยความสัมพันธระหวางผูใ ชบริการกับผูใ หบริการ
จะเปนนิตกิ รรมทีม่ เี งือ่ นไข ในขณะทีก่ ารบริการสาธารณะทาง
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนัน้ ความสัมพันธระหวางการ
บริการสาธารณะกับผูใชบริการ บุคลากรและคูคาทางธุรกิจ
จะอยูภายใตระบบกฎหมายเอกชน กลาวคือ ความสัมพันธ
ระหวางผูใชบริการกับผูใหบริการของการบริการสาธารณะ
ประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจะมีลักษณะเปน
สัญญาตามกฎหมายเอกชน (นันทวัฒน บรมานันท, 2555)
สวนการบริการสาธารณะทางปกครองจะอยูภายใตระบบ
กฎหมายมหาชน นอกจากนั้นยังมีการบริการสาธารณะอีก
หลายประเภทซึ่งแบงตาม “วัตถุประสงค” ของการบริการ
สาธารณะ กลาวคือ
1. การบริการสาธารณะทางสังคม
กิ จ กรรมของรั ฐ ที่ ส ามารถจั ด ได ว า เป น การบริ ก าร
สาธารณะทางสังคม ไดแก กิจกรรมทุกประเภทที่จัดใหมีขึ้น
เพื่อใหความชวยเหลือทางสังคม ซึ่งสวนใหญแลวเปนการ
บริการสาธารณะที่ดําเนินการจนกลายเปนประเพณีนิยม
และจะพบมากในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน การจัดตั้ง
ศูนยดูแลเด็กออน การจัดตั้งชมรมผูสูงวัย ฯลฯ
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2. การบริการสาธารณะทางสุขภาพ
หมายถึง กิจกรรมทีร่ ฐั จัดใหมขี นึ้ เพือ่ ใหขอ มูลเกีย่ วกับ
การดูแลรักษาสุขภาพ รณรงคใหมีการรักษาสุขภาพ หรือ
รณรงคเพื่อตอตานโรคภัยไขเจ็บบางประเภท รวมทั้งการ
จัดตัง้ องคกรหรือสถาบันพิเศษเพือ่ รักษาโรคบางประเภท เชน
กิจกรรมรณรงคเรือ่ งไขเลือดออก ความรูเ รือ่ งเพศ การวางแผน
ครอบครัว ฯลฯ
3. การบริการสาธารณะทางวัฒนธรรม
การบริการสาธารณะทางวัฒนธรรมอาจมีลักษณะ
แตกตางกันไป โดยอาจหมายถึงโรงละคร ศูนยสง เสริมเยาวชน
พิพิธภัณฑ หรือสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรตางๆ ก็ได
นอกจากนี้ การบริการสาธารณะทางวัฒนธรรมยังเปนการ
บริการสาธารณะประเภททีร่ ฐั อาจมอบใหเอกชนเปนผูด าํ เนิน
การจัดทํา
4. การบริการสาธารณะทางดานการกีฬา
การบริการสาธารณะทางดานกีฬา ถือวาเปนการบริการ
สาธารณะที่รัฐมีหนาที่ตองจัดทําเพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมทางการกีฬา เชน ลานกีฬาตานยาเสพติด
เปนตน
แม จ ะมี ก ารแบ ง การบริ ก ารสาธารณะออกเป น อี ก
4 ประเภทนี้ แตในทางปฏิบัติทั้งศาลปกครองสูงสุดเองและ
ทั้งในวงการวิชาการ ตางก็ถือวาการบริการสาธารณะยังคงมี
อยูเพียงสองประเภทคือ การบริการสาธารณะทางปกครอง
กับการบริการสาธารณะอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
หลักการสําคัญในการจัดทําการบริการสาธารณะ
โดยทัว่ ไปแลว กิจกรรมซึง่ จัดวาเปนการบริการสาธารณะ
ไมวาจะเปนการบริการสาธารณะประเภทใดหรือจัดทําโดย
ผูใด ยอมจะตองอยูภายใตกฎเกณฑหรือหลักเกณฑเดียวกัน
ทั้งสิ้น ซึ่งเปนหลักเกณฑที่นํามาใชกับการบริการสาธารณะ
ทุกประเภท กฎหมายของการบริการสาธารณะหรือหลักเกณฑ
ขั้นพื้นฐานของการบริการสาธารณะนี้ ไดถูกสรางขึ้นมาให
มีสวนคลายกับหลักทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับการบริการ
สาธารณะ เพือ่ เปนแนวทางในการพิจารณาสถานภาพของการ
บริการสาธารณะนั้น กฎหมายของการบริการสาธารณะ หรือ
หลั ก เกณฑ ขั้ น พื้ น ฐานในการจั ด ทํ า การบริ ก ารสาธารณะ
ประกอบดวยหลัก 3 ประการ คือ หลักวาดวยความเสมอภาค
หลั ก ว า ด ว ยความต อ เนื่ อ ง และหลั ก ว า ด ว ยการปรั บ ปรุ ง
เปลีย่ นแปลง (นันทวัฒน บรมานันท, 2552) อนึง่ การใหเปลา
ไมถือวาเปนหลักเกณฑขั้นพื้นฐานของการบริการสาธารณะ
ดังนั้น ในปจจุบันการบริการสาธารณะทางดานอุตสาหกรรม

และพาณิชยกรรมดําเนินกิจการโดยการเก็บคาบริการเปนหลัก
1. หลักวาดวยความเสมอภาค
หลักวาดวยความเสมอภาคทีม่ ตี อ การบริการสาธารณะ
เปนหลักเกณฑที่สําคัญประการแรกในการจัดทําการบริการ
สาธารณะ ทั้งนี้เนื่องจากการที่รัฐเขามาจัดทําการบริการ
สาธารณะนั้น รัฐมิไดมีจุดมุงหมายเพื่อประโยชนของผูหนึ่ง
ผูใ ดโดยเฉพาะ แตเปนการจัดทําเพือ่ ประโยชนของประชาชน
ทุกคน โดยประชาชนทุกคนยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติ หรือ
ไดรบั ผลประโยชนจากการบริการสาธารณะอยางเสมอภาคกัน
หลักวาดวยความเสมอภาคที่มีตอการบริการสาธารณะนี้
เปนการรับรองขั้นพื้นฐานของสิทธิที่จะเสมอภาคกันทาง
กฎหมาย อันหมายถึงความเสมอภาคทางดานสถานภาพของ
ผูใชบริการและความเสมอภาคในระหวางคูสัญญา
ความเสมอภาคที่วานี้มีหลายประเภท นอกจากความ
เสมอภาคที่จะไดรับประโยชนจากการบริการสาธารณะอยาง
เทาเทียมกันแลว ยังหมายความรวมถึงความเสมอภาคที่จะ
ไดรับบริการอยางเทาเทียมกันในเรื่องของราคาคาบริการ
หรือการบริการ ความเสมอภาคในการเขาเปนคูส ญ
ั ญาของรัฐ
ทีจ่ ะตองมีการเรียกประกวดราคาหรือประมูลเพือ่ ใหบคุ คลทัว่ ไป
มีโอกาสเขาแขงขันกับผูอื่นเพื่อเปนคูสัญญาของรัฐ รวมทั้ง
ความเสมอภาคในการเขาทํางานกับรัฐอยางเทาเทียมกัน โดย
การสอบแขงขันกับบุคคลอื่นๆ ภายใตเงื่อนไขบางประการ
เกี่ยวกับคุณสมบัติดานความรูความสามารถพื้นฐาน
2. หลักวาดวยความตอเนื่อง
เนื่องจากการบริการสาธารณะเปนกิจกรรมที่จําเปน
สําหรับประชาชน ดังนัน้ หากการบริการสาธารณะหยุดชะงักลง
ไมวา ดวยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผูใ ชการบริการสาธารณะยอม
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายได ดวยเหตุนี้ การบริการ
สาธารณะจึงตองมีความตอเนื่องในการจัดทํา
ความตอเนื่องดังกลาวไมมีมาตรฐานที่แนนอนตายตัว
ในการนี้ การบริการสาธารณะบางประเภทจะตองจัดทําอยาง
ถาวร เชน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในและภายนอก
ประเทศ การรักษาพยาบาล หรือการควบคุมการคมนาคม
ทางอากาศ โดยความตอเนื่อง หมายถึงการจัดทําการบริการ
สาธารณะประเภทนัน้ ๆ ตลอดเวลา วันละ 24 ชัว่ โมง สัปดาหละ
7 วัน ในขณะที่การบริการสาธารณะบางประเภทไมจําเปน
ตองจัดทําอยางถาวร แตจะตองจัดทําอยางสมําเสมอ หรือ
โดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไขบางประการ เชน พิพิธภัณฑ
สามารถกําหนดเวลาปด-เปด กําหนดวันหยุดได หรือการศึกษา
สามารถกําหนดวันเวลาในการใหการศึกษา รวมทั้งการหยุด
พักรอนประจําป เปนตน

หลักวาดวยความตอเนื่องของการบริการสาธารณะ
มี ข อ พิ จ ารณานอกเหนื อ จากที่ ก ล า วมาแล ว ข า งต น อี ก
2 ประเด็น ดังนี้
1) ประเด็นที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง แมฝายปกครองจะมอบใหเอกชนจัดทําการบริการสาธารณะบางอยางแทน แตฝายปกครองก็ยังตองมีสวนรับผิดชอบในเรื่อง
ความตอเนื่องของกิจกรรมที่มอบใหเอกชนไปจัดทํา โดยใน
การจัดทําการบริการสาธารณะแทนฝายปกครองนั้น เอกชน
คูสัญญาจะอยูภายใตเงื่อนไข 3 ประการ คือ
1.1) ฝายปกครองมีอาํ นาจทีจ่ ะแกไข เปลีย่ นแปลง
ขอสัญญาไดแตเพียงฝายเดียว โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้น
จะตองมีวัตถุประสงคเพื่อสนองตอบความตองการของการ
บริการสาธารณะ
1.2) ในกรณีที่เกิดเหตุรายแรงที่ขัดขวางการ
ดําเนินงานของการบริการสาธารณะที่มีการมอบใหเอกชน
ไปจัดทําแทนนั้น ฝายปกครองผูรับผิดชอบจะตองแกไขดวย
การเขาไปดําเนินกิจการนั้นแทนคูสัญญาฝายเอกชนหรือ
ยึดกลับมาทําเองเพื่อใหเกิดความตอเนื่องของการบริการ
สาธารณะ
1.3) หลักวาดวยความตอเนื่องของการบริการ
สาธารณะ เปนสวนหนึง่ ของทฤษฎีวา ดวยเหตุทไ่ี มสามารถคาดหมายลวงหนาได กลาวคือ เมื่อเกิดเหตุการณบางอยางขึ้น
และมีผลทําใหคูสัญญาฝายเอกชนซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ฝายปกครองใหจดั ทําการบริการสาธารณะ ไมสามารถดําเนิน
การตามสัญญาตอไปไดตามปกติ ฝายปกครองจะตองเขาไป
รับภาระบางสวนรวมกับเอกชนคูสัญญา ทั้งนี้เพื่อไมใหการ
บริการสาธารณะตองหยุดชะงักลงนั่นเอง
2) ประเด็นความตอเนือ่ งของการบริการสาธารณะ
มีผลใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐที่ทําการนัดหยุดงานโดย
ไมมีเหตุถือวาเปนความผิดตามกฎหมาย เพราะการจัดการ
บริการสาธารณะแกประชาชนถาวร
3. หลักวาดวยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลักการนีม้ วี า การบริการสาธารณะตองมีการปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงพัฒนาตลอดเวลาเพือ่ ใหทนั กับความตองการของ
ประชาชนสวนรวมเพือ่ ใหเหมาะสมกับเหตุการณ สถานการณ
และความจํ า เป น การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอาจมี ผ ลใน
4 ระดับ คือ
1) ในระดับฝายปกครอง ผูรับผิดชอบมีหนาที่ตอง
พัฒนาการบริการสาธารณะของตนเองเสมอ เพื่อตอบสนอง
ความตองการและสรางความพอใจใหประชาชน หากการให
บริการสาธารณะไมเพียงพอหรือไมมีคุณภาพ หากประชาชน
ปที่ 35 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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รองเรียนจําเปนตองมีการปรับปรุงแกไขและพัฒนา
2) ในระดับพนักงานของฝายปกครอง พนักงานของ
ฝ า ยปกครองต อ งยอมรั บ ในผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลง เชน มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคการ วิธี
การทํางานมีการโยกยาย หรือพนักงานฝายปกครองตอง
พัฒนาตัวเองเพือ่ ใหมกี ารปรับปรุงแกไขใหการดําเนินการดีขนึ้
3) ในระดั บ คู สั ญ ญาทางปกครอง คู สั ญ ญาทาง
ปกครองต อ งพร อ มที่ จ ะปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการบริ ก าร
สาธารณะทําใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน โดย
รัฐมีสิทธิขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอสัญญาไดเพื่อการปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงใหทนั สมัย และตอบสนองความตองการทีเ่ ปลีย่ น
ไปได
4) ในระดับผูใ ชบริการ ตองยอมรับการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนการปรับปรุง แกไข เปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิ ก การบริ ก ารสาธารณะเพื่ อ ความเหมาะสม รวมทั้ ง
ยอมรับการปรับเปลี่ยนอัตราคาบริการซึ่งจะนําไปพัฒนาการ
บริการใหดีขึ้น เชน ขึ้นคานํา คาไฟฟา หรือคาโดยสารรถเมล
รถไฟ เครื่องบิน เปนตน
เมื่อพิจารณาหลักการสําคัญในการจัดทําการบริการ
สาธารณะทัง้ 3 หลักการแลว จะเห็นวาคุณภาพการศึกษาของ
ไทยที่จัดโดยภาครัฐยังมีการรวมศูนย ทั้งนี้ เมืองใหญและ
สถาบันอุดมศึกษาไดรบั การจัดสรรงบประมาณเปนสัดสวนสูง
ขณะที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษายัง
ตาํ กวาทีไ่ ดลงทุนไป ซึง่ สิง่ เหลานีส้ ะทอนใหเห็นถึงการกระจาย
ทรัพยากรทางการศึกษาที่ไมเอื้อตอการสรางความเทาเทียม
อีกทั้งการใหเปลาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ไมได
ครอบคลุมถึงอุปกรณการเรียนที่จําเปน ซึ่งเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ ทํ า ให มี ป ญ หาความไม เ ท า เที ย มกั น ในเชิ ง คุ ณ ภาพของ
การศึกษาในพื้นที่ที่มีความแตกตางทางเศรษฐกิจและเขาถึง
แหลงเรียนรูไดตางกัน
นอกจากนี้ คุณภาพการศึกษาของไทยเกิดจากขาด
ความต อ เนื่ อ งเชิ ง นโยบาย เนื่ อ งจากมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ผูบริหารในระดับสูงบอยครั้ง จึงทําใหนโยบายเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังขาดการบริหารจัดการทัง้ เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ซึ่งจะเห็นไดวาขณะนี้กระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหการดําเนินการ ไมเปนไป
ตามแผนหรือตามวัตถุประสงคที่กําหนดโดยนโยบาย
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ปญหาการบริหารจัดการบริการสาธารณะของรัฐ
“ระบบราชการไทย” เปนกลไกหลักในการบริหาร
ราชการแผนดิน ที่ชวยผลักดันใหประเทศชาติพัฒนาความ
เจริญกาวหนามายาวนานหลายรอยป สําหรับสภาพปญหา
สําคัญเกี่ยวกับ “ระบบราชการ” ไดแก ขนาดของระบบ
ราชการที่มีขนาดใหญ โครงสรางซําซอนทั้งในดานภารกิจ
ทําใหบทบาทและอํานาจหนาทีไ่ มคลองตัว ขาดความยืดหยุน
และไมสามารถตอบสนองและรองรับกับความสลับซับซอน
และพลวัตรที่สูงของการบริหารกิจการบานเมืองในปจจุบัน
และอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะทีก่ ฎระเบียบ กลไก
ตลอดถึงวิธีการทํางานตางๆ คอนขางลาสมัย โดยเฉพาะเมื่อ
เปรียบเทียบกับภาคธุรกิจ อีกทั้งยังคงมุงเนนที่ปจจัยนําเขา
และรายละเอียด โดยใหความสําคัญกับระเบียบปฏิบตั มิ ากกวา
ยุทธศาสตรและการบรรลุผล ทําใหไมไดตอบสนองความ
ตองการ หรือพยายามสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน
นอกจากนัน้ ระบบราชการไทยยังมีปญ
 หาการทุจริต ประพฤติมิชอบ เนือ่ งจากการทํางานของระบบราชการมีลกั ษณะผูกขาด
และพฤติ ก รรมการทํ า งานของข า ราชการยั ง คงความเป น
เจาขุนมูลนาย เลนพรรคเลนพวก เปดโอกาสใหมีอภิสิทธิ์ชน
อั น เป น ช อ งทางให เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ร ว มกั บ เอกชนและ
นักการเมืองกระทําการทุจริตคอรรัปชันจนกลายเปนปญหา
วิ ก ฤตศรั ท ธาที่ สั ง คมมี ต อ ระบบราชการและข า ราชการ
ในปจจุบัน (สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2557)
การที่ รั ฐ จะดํ า เนิ น การใดๆ เพื่ อ ประโยชน ข อง
สาธารณชนตามระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น รั ฐ ต อ ง
กําหนดยุทธศาสตรหรือแนวทางในการไปสูเปาหมาย ดังนั้น
จึงมีการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางดําเนินการของรัฐ
เอาไว ดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศตั้งแตปพุทธศักราช 2492 เปนตนมา ในชื่อวา “แนว
นโยบายแหงรัฐ” หรือ “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ”
ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย (2513) ไดใหความ
หมายของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐวา หมายถึง หลักการ
สําคัญแหงนโยบายแหงรัฐ (Directive Principle of State
Policy) กลาวคือเปน “หลักการ” ใหญๆ แหงนโยบายของรัฐ
เชน เรื่องการศึกษา สวน “นโยบาย” เปนวิถีทางที่จะบรรลุ
หลักการทีว่ างไว โดยนัยนี้ พรรคการเมืองตางๆ อาจมีหลักการ
แหงนโยบายหรือแนวนโยบายอยางเดียวกัน แตอาจมีนโยบาย

หรือวิถีทางที่จะใหเปนไปตามหลักการหรือตามแนวนั้นๆ
แตกตางกัน เชน พรรคการเมืองชาตินิยมอาจมีนโยบายที่จะ
ทําใหชาติเขมแข็งดวยการมีทหารหรือศาสตราวุธมากมาย
แตพรรคการเมืองสังคมนิยมอาจมีนโยบายเพื่อชักชวนให
ประเทศตางๆ ลดกําลังทหารและทําสัญญาไมรุกรานกัน
เปนตน
การบริการสาธารณะเปนกิจการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ แตการดําเนินนโยบายพื้นฐานแหงรัฐยังมี
ปญหาดานการบริหารจัดการ โดยเฉพาะปญหาทางดานสภาพ
บังคับอยางเด็ดขาดใหรัฐตองปฏิบัติตาม ดังนั้นแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐจึงเปนเพียงแนวทางในการบริหารปกครอง
ประเทศเทานั้นและแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมิไดเปนเรื่อง
สิทธิและเสรีภาพ (เอกรินทร วิริโย, 2556) นอกจากนี้ แมวา
ประเทศไทยจะไดปรับปรุงบทบัญญัติทางกฎหมายในเรื่อง
แนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐใหมคี วามชัดเจนและผูกพันรัฐบาล
มากยิ่งขึ้น แตแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐยังมีปญหาสภาพ
บั ง คั บ ทางการเมื อ งและป ญ หาสภาพบั ง คั บ ทางกฎหมาย
เพราะบทบัญญัติดานแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมสามารถ
บังคับใชใหเปนรูปธรรมไดเนื่องจากมาตรการบังคับใชไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ และบทบัญญัตเิ รือ่ งแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แหงรัฐเปนเพียงแนวทางในการตรากฎหมายและกําหนด
นโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลซึง่ อยูใ นความ
ควบคุมและตรวจสอบของรัฐสภา (ศรัญญา ทรัพยชาตอนันต,
2555) ซึง่ ในประเด็นดังกลาวมีคาํ วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ 48/2545 วางหลักวาบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐมีไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมาย
และการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดินอันอยู
ในความควบคุมของรัฐสภา จากคําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
จะเห็นไดวาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมมีสภาพบังคับทาง
กฎหมาย แตอาศัยการทําหนาที่ของรัฐสภาเปนสภาพบังคับ
ทางการเมื อ งจนกว า จะมี ป ระเด็ น เข า สู ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
ในอนาคตตอไป (กฤษณมนต ทิพยเศวต, 2554) และปญหา
สภาพบังคับทางกฎหมายยังทําใหไมสามารถควบคุมการ
ดําเนินกิจการของภาครัฐในการบริหารงานได จึงสงผลให
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐลมเหลว
การจัดการศึกษาเปนการจัดบริการสาธารณะทีส่ าํ คัญ
และอยูภ ายใตการดําเนินการตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐ
ซึ่งการจัดการศึกษาของไทยเปนการจัดการภายใตนโยบาย
ของรัฐบาลในแตละสมัย และแมจะมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
จัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อพัฒนาแลว แตคุณภาพการ

ศึ ก ษาของไทยยั ง เป น ป ญ หาที่ ก ล า วถึ ง อย า งแพร ห ลาย
หากพิจารณาดานการจัดการศึกษาของไทยภายใตระบบกลไก
ในการบริหารราชการแผนดินที่ขั้นตอนซับซอน ไมคลองตัว
ไมยืดหยุนตอการปฏิบัติงาน และสภาพบังคับทางกฎหมาย
เพื่อใชในการควบคุมการดําเนินงานของรัฐตอการจัดการ
ศึกษาใหมคี ณ
ุ ภาพนัน้ ยังไมสามารถบังคับใชไดใหเปนรูปธรรม
สงผลกระทบตอการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของไทย ซึ่งทุก
ภาคสวนควรรวมมือกันแกไขปญหาอยางจริงจังและเรงดวน
ดังนั้น การบริหารราชการแผนดินตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ โดยเฉพาะการจัดบริการสาธารณะทางดาน
การศึกษาภายใตปญหาดังกลาว สงผลกระทบตอคุณภาพ
การจัดการศึกษาของรัฐแกประชาชน และการแกไขปญหา
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของรัฐเพื่อใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม ทั้งนี้ ควรมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการ
ศึกษาที่ใชบังคับอยูใหเอื้อตอการพัฒนาการศึกษา โดยเพิ่ม
มาตรการตรวจสอบและชองทางการรองทุกขของประชาชน
ใหงายขึ้น และกําหนดโทษตอการละเลยการปฏิบัติหนาที่
ทางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอยางชัดเจน เชน แกไข
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนตน รวมทั้ง
เรงรัดใหมีการตรากฎหมายขึ้นใหมที่จําเปนตอการจัดการ
ศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อเอื้อประโยชน สงเสริมและสนับสนุนให
ระบบการศึกษามีความสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
เชน พระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน
การเสริมสรางคุณภาพการเรียนรู เปนตน
การจัดการศึกษากับการจัดบริการสาธารณะ
การจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพถือเปนภารกิจสําคัญทีร่ ฐั
ตองใหบริการสาธารณะแกประชาชน อันเปนไปตามหลักการ
ของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ที่การจัดการศึกษาตองมี
คุณภาพและมาตรฐานในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากการ
จัดการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการจัดทําบริการสาธารณะ
ดังนัน้ รัฐตองดําเนินการตามหลักการสําคัญของการจัดบริการ
สาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งในหลักความเสมอภาค โดยรัฐ
ตองดําเนินการจัดการศึกษามิใหเกิดความเหลือ่ มลาํ ในโอกาส
การเขารับการศึกษาและคุณภาพการศึกษา โดยประชาชน
ทุกคนตองไดรับการปฏิบัติหรือผลประโยชนจากการจัดการ
ศึกษาของรัฐทุกคนไมเฉพาะเจาะจงแกผูหนึ่งผูใด
ปที่ 35 ฉบับที่ 2
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รัฐตองจัดการศึกษาที่มีคุณภาพที่ตอเนื่องในทุกพื้นที่
ของประเทศ โดยประชาชนต อ งไม ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ น
หรือเสียหายจากการดําเนินการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพที่
ไมตอเนื่อง และไมเปนมาตรฐานเดียวกัน และตองปรับปรุง
อยูตลอดเวลาใหเปนไปตามสถานการณปจจุบัน เพราะสังคม
ในปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้น การ
ดําเนินกิจกรรมดานการใหบริการสาธารณะของรัฐในการ
จั ด การศึ ก ษาที่ มี ม าตรฐานจึ ง ต อ งพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
หลักการสําคัญทัง้ สามประการไมวา จะเปนหลักวาดวย
ความเสมอภาค หลักวาดวยความตอเนือ่ งและหลักวาดวยการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เปนหลักการที่สําคัญตอการจัดบริการ
สาธารณะของรัฐที่ในสถานการณปจจุบันจําเปนตองปฏิรูป
ในทุกภาคสวน ซึ่งในดานการศึกษา ประชาชนคนไทยทุกคน
ตางคาดหวังที่จะไดรับบริการดานการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
หลักการและกฎหมายกําหนด
มาตรฐานการบริการสาธารณะกับการจัดการศึกษา
ของไทยอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานภาครัฐที่มีสวน
เกีย่ วของในการบริหารจัดการ ซึง่ ไดวางแผนตามแนวนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561
ซึ่งมุงใหเกิดผลสําคัญสามประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูข องคนไทย 2) โอกาส
ทางการศึกษาและเรียนรู และ 3) สงเสริมการมีสวนรวมของ
ทุ ก ภาคส ว นของสั ง คมในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา เมื่ อ
พิจารณาแนวนโยบายดังกลาวแลวเห็นวา แนวทางการจัดการ
ศึกษาของภาครัฐที่รับผิดชอบตามแผนนโยบายไดดําเนินการ
จัดการแลวบางสวน แตบางสวนที่ยังดําเนินการไมบรรลุผล
เทาที่ควร และบางสวนยังไมไดดําเนินการ ตัวอยางเชน การ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
และเขตพื้นที่การศึกษา เพราะอํานาจในการบริหารจัดการ
ยังอยูร วมศูนย โดยสวนกลางหรือสวนภูมภิ าคทองถิน่ ยังไมอาจ
บริหารจัดการภายใตอํานาจของตนได และไมตอบสนองตอ
ความต อ งการในการศึ ก ษาของกลุ ม คนในท อ งถิ่ น ได ซึ่ ง
ไมสอดคลองกับหลักการสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชน ภาคเอกชนและทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
และสนับสนุนการศึกษาและเรียนรูใหมากขึ้น ทั้งนี้ ภาค
ประชาสังคมมีสวนรวมเพียงแครับทราบขอมูลในการบริหาร
จัดการศึกษาเทานัน้ ซึง่ ในประเด็นนีร้ ฐั ยังไมสามารถดําเนินการ
ไดอยางเปนรูปธรรมเทาที่ควร สวนในดานอื่นๆ ภาครัฐอยู
ระหวางการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาใหการจัดการศึกษา
ของไทยมีคุณภาพที่ดี
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มาตรฐานการบริการสาธารณะดานการศึกษาของไทย
ที่ เ ป น การจั ด บริ ก ารสาธารณะจะต อ งมี ก รอบแนวทาง
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษา ดั ง นี้
(สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒ ิ ส ภา. สํ า นั ก กรรมาธิ ก าร 3.
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา, 2552)
1. กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
มี ค วามโปร ง ใสเป น ธรรมและมี ร ะบบการตรวจสอบที่ มี
ประสิทธิภาพ
3. พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ เพิ่ ม โอกาสทาง
การศึกษาอยางมีคุณภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสงเสริมสนับสนุน
การมีสวนรวมของประชาชน ภาคเอกชนและทุกภาคสวน
ในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรูใ หมากขึน้
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพือ่ การศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ
ปญหาคุณภาพการศึกษาของไทย
เมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศอื่ น ในโลกและระดั บ ภู มิ ภ าค
อาเซียน คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยอยูในลําดับทาย
แตกตางจากประเทศเพื่อนบานที่มีการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาในระดับที่ดีขึ้น จึงตองพิจารณาปญหาของระบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เปนคุณภาพของประเทศไทย เพราะ
การศึกษาเปนพื้นฐานของการจัดการบริการสาธารณะที่รัฐ
ตองดําเนินการ และเปนรากฐานที่ทําใหประชาชนมีความรู
ความสามารถในการจะเปนกําลังสําคัญของชาติตอไปใน
อนาคต ปญหาดังกลาวจึงสะทอนความลมเหลวดานการ
จัดการบริการสาธารณะของรัฐสูประชาชน การควบคุมและ
การคอยตรวจสอบมาตรฐานการจัดบริการ และการไมบรรลุ
วัตถุประสงคของนโยบายแหงรัฐตามกฎหมาย

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพการศึกษาของของประเทศสมาชิกอาเซียน จากรายงาน Global Competitive
Report 2014-2015

คุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
อันดับ

ประเทศ

คุณภาพระบบ
อุดมศึกษา
อันดับ

ประเทศ

1(3)
สิงคโปร
1(3)
สิงคโปร
2(17)
บรูไน
2(19)
มาเลเชีย
3(33)
มาเลเชีย
3(32)
บรูไน
4(55) อินโดนีเชีย 4(36) อินโดนีเชีย
5(76)
ฟลิปปนส
5(40)
ฟลิปปนส
6(79)
ลาว
6(57)
ลาว
7(86)
ไทย
7(76)
กัมพูชา
8(97)
เวียดนาม
8(78)
ไทย
9(106)
กัมพูชา
9(98)
เวียดนาม
10(143)
พมา
10(125)
พมา
หมายเหตุ อันดับโลก 144 ประเทศ
ที่มา: World Economic Forum (2014)
ที่มา: World Economic Forum (2014)

คุณภาพคณิต–วิทย

GDP ตอหัวประชากร

อันดับ

ประเทศ

อันดับ

1(1)
2(27)
3(29)
4(35)
5(80)
6(85)
7(90)
8(96)
9(102)
10(134)

สิงคโปร
มาเลเชีย
บรูไน
อินโดนีเชีย
ไทย
เวียดนาม
ลาว
ฟลิปปนส
กัมพูชา
พมา

1(8)
2(62)
3(79)
4(197)
5(103)
6(108)
7(114)
8(126)
9(129)

จากตารางที ่ 1 ข อ มู ล เปรี ย บเที ย บดั ช นี ค ุ ณ ภาพ
การศึกษาของประเทศสมาชิกทั้งหมด 144 ประเทศทั่วโลก
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
ขั้นพื้นฐานของไทยอยูในอันดับที่ 7 ของอาเซียน หรืออันดับ
ที่ 86 ของโลก สวนคุณภาพของระบบอุดมศึกษาของไทย
อยูอันดับที่ 8 ของอาเซียน หรืออันดับที่ 78 ของโลก แมวา
ขีดความสามารถดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรจะคอนขางดี
คืออยูอันดับที่ 5 ของอาเซียน แตก็อยูอันดับที่ 80 ของโลก
จึงควรพิจารณาวาเหตุใดกระบวนการจัดการบริการสาธารณะ
ของรัฐดานการจัดการศึกษาจึงไมเปนไปตามกฎหมายที่รัฐ
กําหนดในเรื่องการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได โดยเฉพาะ
รัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ที่

มูลคา
(USD)
54,776
10,548
5,674
3,519
2,790
1,902
1,477
1,016
869

ประเทศ
สิงคโปร
มาเลเชีย
ไทย
อินโดนีเชีย
ฟลิปปนส
เวียดนาม
ลาว
กัมพูชา
พมา

ไดกาํ หนดแนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐใหรฐั ดําเนินการจัดการ
ศึ ก ษาแก ป ระชาชนอั น เป น การดํ า เนิ น การจั ด ทํ า บริ ก าร
สาธารณะที่สําคัญ และยังมีแนวโนมในเรื่องคุณภาพและ
มาตรฐานลดลง หากไมมีการแกไขปญหาโดยเรงดวน
เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2555 ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ในป พ.ศ. 2556 พบวารายวิชาภาษาไทย วิชาสุขศึกษา
และพละศึกษา วิชาภาษาอังกฤษและวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ขณะที่รายวิชาซึ่งมีคะแนน
เฉลีย่ ลดลงคือ วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร และวิชาศิลปะ
โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาคณิตศาสตรผลคะแนนเฉลี่ยลดลง
ตํากวาป พ.ศ. 2554 หากพิจารณาโดยภาพรวมทั้งสามป
พบวาวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
อยางตอเนือ่ ง อยางไรก็ตาม คะแนนเฉลีย่ ในวิชาคณิตศาสตร
และภาษาอังกฤษก็ยังอยูในระดับตํากวา 30 คะแนน ขณะที่
วิชาวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยในระดับ 30 คะแนน

ปที่ 35 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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นอกจากนี้ ผลการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 พบวามีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 20.48-62.03 คะแนน
วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
มีคะแนนเฉลี่ย 62.03 และวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
วิชาคณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ย 20.48
นอกจากนั้น 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 ทุกวิชาโดยเฉพาะคณิตศาสตรซึ่งเพิ่มขึ้นนอยที่สุด
นอกจากนั้น นักเรียนไทยที่เรียนรูคณิตศาสตรไมถึงระดับ
พื้นฐาน แมมีสัดสวนลดลงจาก PISA 2009 บางแตเปนการ
ลดลงเพียงเล็กนอยคือ ลดลงจากรอยละ 53 เปนรอยละ 50
ซึ่งยังคงเปนสัดสวนที่สูง เพราะมีจํานวนมากกวาคาเฉลี่ยของ
OECD เกินเทาตัว โดยคะแนนที่เพิ่มขึ้นมาจากกลุมโรงเรียน
ขยายโอกาส ขณะที่โรงเรียนในสังกัดกรมการปกครองสวน
ทองถิน่ อยูใ นระดับคงที่ ตามผลการจัดอันดับจาก 65 ประเทศ
สมาชิก (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 รายงานโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 2012 (PISA 2012)

ประเทศ

คณิตศาสตร
คาเฉลี่ย 494 คะแนน

วิทยาศาสตร
คาเฉลี่ย 501 คะแนน

การอาน
คาเฉลี่ย 496 คะแนน

ประเทศสิงคโปร
573
551
(Singapore)
ประเทศเวียดนาม
511
528
(Vietnam)
ประเทศไทย
427
444
(Thailand)
ประเทศมาเลเซีย
421
420
(Malaysia)
ประเทศอินโดนีเซีย
375
382
(Indonesia)
หมายเหตุ อันดับประเทศสมาชิก 65 ประเทศ
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2556)
ผลการทดสอบ (ตารางที่ 2) ดังกลาวสะทอนสัมฤทธิผ์ ล
ดานการศึกษาของประเทศสมาชิกในอาเซียนทั้ง 5 ประเทศ
โดยประเทศที่มีคะแนนรวมสูงสุดในทุกดาน ไดแก ประเทศ
สิงคโปร ซึ่งอยูในอันดับที่ 2 จาก 65 ประเทศสมาชิก ตามมา
ดวยประเทศเวียดนามในอันดับที่ 2 ของประเทศสมาชิก
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อันดับ

542

2

508

17

441

50

398

52

396

64

อาเซียนทีต่ ดิ อันดับในกลุม ชัน้ แนวหนาของผลการสํารวจ PISA
ในอันดับที่ 17 จาก สมาชิก OECD 65 ประเทศ สังเกตเห็น
ได ว า คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไทยตํ า กว า ทั้ ง สองประเทศถึ ง
33 อันดับ

ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการศึกษาของไทย
สํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห ง ชาติ ได กํ า หนด
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2555-2559) โดยระบุปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการศึกษาของ
ไทยที่ตองการปฏิรูป (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ,
2557) ดังนี้
1. คุณภาพของหลักสูตรและระบบจัดการเรียนการ
สอนของแตละสถาบันทัง้ ของรัฐและเอกชน โดยทีก่ ารบริหาร
จัดการรายวิชาที่จัดใหแกผูเรียนตั้งแตระดับพื้นฐานจนถึง
ระดับบัณฑิตศึกษา ตองเปนรายวิชาที่มีเนื้อหาทางวิชาการที่
ชวยใหผูเรียนสามารถคิด วิเคราะหอยางเปนระบบได และ
สามารถทําใหผูเรียนมีความพรอมตอการปฏิบัติงานไดทันที
ตามศาสตรวิชานั้นๆ ภายหลังที่ไดสําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ รัฐตองเรงแกไขประเด็นเรื่องความเลื่อมลําของ
มาตรฐานของสถาบั น ทางการศึ ก ษา ซึ่ ง ไม เ พี ย งควบคุ ม
มาตรฐานของสถาบันการศึกษาภาคเอกชนเทานั้น ยังคงตอง
ควบคุมสถาบันการศึกษาในสังกัดของรัฐหรือสถาบันการ
ศึ ก ษาในกํ า กั บ ของรั ฐ บาลด ว ย และหน ว ยงานที่ มี ห น า ที่
ควบคุ ม ดู แ ลการจั ด ระบบการเรี ย นการสอนให มี คุ ณ ภาพ
โดยตรงตองไมละเลยแมไดผานการประเมินมาแลวก็ตาม
2. คุ ณ ภาพของผู ส อนหรื อ วิ ช าชี พ ความเป น ครู
ในสถาบันการศึกษาหลายแหง ผูสอนบางสวนมิไดมีคุณวุฒิ
ดานครุศาสตร ซึง่ ไมไดผา นการศึกษาในดานระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยตรง ดังนั้น ผูสอนที่มิไดศึกษาวิชาชีพครูมา
โดยตรงอาจมีความเชี่ยวชาญหรือความชํานาญไมเพียงพอ
อันอาจสงผลกระทบตอคุณภาพการสอนได เพราะเปนปจจัย
ทีท่ าํ ใหผเู รียนสามารถเขาใจและนําความรูไ ปใชได ทัง้ นี้ ผูส อน
ยังตองหมั่นพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยตองหาแนวทางและ
รูปแบบการถายทอดทีห่ ลากหลายและมีความเขาใจ เอาใจใส
ซึ่งหนาที่ดังกลาวเปนภาระที่ยิ่งใหญ นอกเหนือจากคุณภาพ
ของผู ส อนที่ ต อ งเสี ย สละและพั ฒ นาตนเองอยู เ สมอแล ว
นอกจากนั้น ผูสอนยังมีภาระงานอยางอื่นนอกเหนือจาก
งานสอนและงานวิชาการ ตัวอยางเชน ผูสอนยังรับภาระงาน
ทางด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาซึ่ ง เป น ภารกิ จ อี ก
ประการหนึ่งที่จะตองปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ในสถานการณปจจุบัน ยังขาดอัตรากําลังผูสอน ไมวา
จะเปน ครู อาจารย ในสถาบันการศึกษาอยูเปนจํานวนมาก
ในการนี้ สถาบันการศึกษาสวนใหญจะใชวิธีการใหบุคคล
ภายนอกซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่

ยอมรับในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ มาชวยสอนโดยเรียกวา
“อาจารยพิเศษ” ซึ่งปญหาที่พบคือ อาจารยพิเศษสวนใหญมี
ภาระงานประจําอยูแ ลว ดังนัน้ การเตรียมความพรอมทางดาน
การสอนอาจขาดตกบกพรองและอาจจัดการเรียนการสอนตอ
ผู เรี ย นไม ค รอบคลุ ม ตามกรอบมาตรฐานการศึ ก ษาของ
หลักสูตร อีกทั้งอาจารยพิเศษไมสามารถอยูประจําในสถาบัน
ดังนัน้ เมือ่ นักศึกษาประสบปญหาในเนือ้ หาการเรียนการสอน
จึงไมอาจขอคําแนะนําไดทันที
3. คุณภาพชีวติ ของผูเ รียน แมการจัดการเรียนการสอน
จะดําเนินตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของแนวนโยบายแหง
รัฐ แตหากตัวผูเรียนไมพรอมตอการเรียน ระบบการจัดการ
ที่ดีก็ไมอาจบรรลุผลได ซึ่งหากมองถึงคุณภาพของผูเรียน
ป จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต อ มาตรฐานการจั ด การเรี ย นที่ เ ป น
มาตรฐาน คือปจจัยดานภูมิหลังของผูเรียนที่มีผลกระทบตอ
ระบบการศึกษาเปนอยางมากโดยเฉพาะดานครอบครัวของ
ผูเ รียน ไมวา จะเปนทางดานความพรอมของผูป กครองทัง้ ดาน
วัยวุฒิและคุณวุฒิ รวมถึงความสามารถในการดูแล อบรม
สั่งสอน การใหเวลาใกลชิดตอผูเรียน นอกจากนี้ ยังมีปจจัย
ทางดานสถานะของครอบครัว รายรับรายจาย อาชีพ ฯลฯ ซึง่
อาจทําใหผูเรียนเองขาดโอกาสทางการศึกษา เหตุเพราะ
ผู ป กครองมี ป ญ หาทางด า นการเงิ น ที่ จ ะช ว ยสนั บ สนุ น
นอกเหนือจากที่กลาวมาสําหรับตัวผูเรียน ผูเขียนยังมองถึง
สถานศึกษาเดิมของที่ผูเรียนกอนจะไปสูในระดับที่สูงขึ้น โดย
หากสถานศึกษาเดิมจัดการเรียนการสอนที่บกพรองทางดาน
มาตรฐานการเรียนรูข องผูเ รียน จะสรางปญหาแกผเู รียนเพราะ
ความเหลื่อมลําทางดานมาตรฐานทางการจัดการเรียนการ
สอน ทําใหเมื่อผูเรียนผานการเรียนที่หลากหลายสถาบัน จะ
พบปญหาการทําความเขาใจหรือมีพนื้ ฐานทีไ่ มเพียงพอตอการ
เรี ย นในระดั บ ชั้ น ที่ สู ง โดยป ญ หาที่ พ บมากคื อ ผู เรี ย นมี
มาตรฐานการเขียน และการอานในระดับตํา
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดวเิ คราะหแผนปฏิรปู
การศึกษาและพบปจจัยทีส่ ง ผลตอคุณภาพการศึกษาของไทย
(เห็นชอบราง Road Map, 2557) ดังนี้
1. ปญหาครูประเด็นที่พบ คือ การผลิตและพัฒนาครู
การขาดแคลนครู คุณภาพครู และหนี้สินครู
2. ปญหาการเรียนรู ประเด็นทีพ่ บ คือ คุณภาพการศึกษา
และคุณภาพของผูเ รียนตกตาํ โดยเฉพาะกรณีทเ่ี ด็กอานไมออก
เขียนไมได
3. ปญหาหลักสูตรการเรียนการสอน กระบวนการ
จัดการเรียนรูและการวัดประเมินผล ตัวอยางเชน การเรียน
การสอนวิชาประวัติศาสตรและหนาที่ความเปนพลเมือง ซึ่ง
ปที่ 35 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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ไดรับความสําคัญนอยมากในปจจุบัน จึงจําเปนตองปรับปรุง
หลักสูตรใหมเี นือ้ หา สาระวิชาประวัตศิ าสตรและหนาทีค่ วาม
เปนพลเมืองนั้นแยกมาโดยเฉพาะ เปนตน
4. ปญหาระบบการบริหารจัดการ ประเด็นที่พบ เชน
ปญหาโครงสรางการบริหารจัดการการศึกษา เปนตน
5. ปญหาการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการ
ศึกษาจากสวนกลางสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
แมจะมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาแลวก็ตาม แตหนวยที่นําไป
ปฏิบัติยังไมมีความเปนอิสระและคลองตัวในการบริหารงาน
และจัดการศึกษาเทาที่ควร
6. ปญหาการกระจายโอกาสและคุณภาพการศึกษา
เชน การจัดการศึกษาโดยภาครัฐของไทยมีการรวมศูนยโดย
สวนกลาง แมจะเปดโอกาสใหทองถิ่นพัฒนาหลักสูตรไดเอง
แต ใ นทางปฏิ บั ติ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาส ว นใหญ
ยั ง ไม ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น และ
หลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งเกิดความเหลื่อมลําและความ
ไมเปนธรรมทางการศึกษาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใตและ
โรงเรียนชายขอบโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก และการศึกษา
ของเด็กยากจนและเด็กดอยโอกาส ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหเกิด
ปญหาความไมเทาเทียมกันในคุณภาพของการศึกษา เปนตน
และยังมีปญ
 หาการผลิตและพัฒนากําลังคนเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
การแขงขัน โดยพบวาหลักสูตรอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ปจจุบันไมสามารถตอบสนองความตองการเพื่อผลิตและ
พัฒนากําลังคนใหมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการแขงขัน
กับนานาประเทศได
ศาสตราจารย นพ.วิจารณ พานิช (2555) วิเคราะห
ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของไทย ดังนี้
1. หลักสูตรของการจัดการเรียนการสอนเนนครูเปน
ศูนยกลาง ขาดการคิดวิเคราะห และการเรียนรูทําใหผูเรียน
ไมสามารถคิดเปน แกปญหาเปน โดยไมสงเสริมใหผูเรียนเกิด
การเรี ย นรู แ ละไม ส ร า งการเรี ย นแบบเป น กลุ ม โครงการ
หริวิทยาการกระบวนการ
2. การใชระบบประเมินการจัดการศึกษาแบบเนนได
เนนตกเปนหลัก ละเลยคุณคาการประเมินเพื่อพัฒนา
3. การใชระบบการเลื่อนวิทยฐานะครูแบบ “ทําผล
งาน” ซึ่งปรากฏในกระดาษมากวาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
4. การเขาสูตําแหนงและการดํารงผูบริหารโรงเรียนมี
แนวคิดวาไมตองมีความรูเกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมทั้ง
การเรียกรองและการจายเงินเพือ่ ตําแหนงทางการศึกษา ตัง้ แต
ระดับผูบริหารระดับสูง จนถึงระดับปฏิบัติการทําให ผูดํารง
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ตําแหนงผูบริหารไมไดมาจากบุคคลที่มีความรูความสามารถ
ตามผลงาน ทีส่ าํ คัญคือการเมืองเขาแสวงหาผลประโยชนจาก
วงการการศึกษา
ศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (ม.ป.ป.)
ไดวเิ คราะหถงึ ปจจัยภายนอก ทีส่ ง ผลตอการจัดการศึกษาของ
ไทย อันจะเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. ปจจัยดานเทคโนโลยี การจัดการศึกษาตองมีการ
เพิม่ เติมความรูเ กีย่ วกับเทคโนโลยีใหมๆ ในหลักสูตรการเรียน
การสอน และปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
เพราะหากการจั ด การศึ ก ษาไม ทั น กั บ เทคโนโลยี ที่ เจริ ญ
กาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหการศึกษาไมพัฒนา
2. ปจจัยดานการเมือง การเมืองไทยมีเงื่อนไขบาง
ประการที่เปนอุปสรรค จะสงผลใหการปฏิรูปการศึกษาไทย
ไมกาวหนาหรือประสบความสําเร็จเทาที่ควร สงผลตอการ
สานตอนโยบายทางดานการศึกษาเปนอยางมาก เนื่องจาก
สภาวะทางการเมืองของไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ การ
ดําเนินงานของบุคลากรหรือผูบริหารในระดับตางๆ เกิดการ
โยกยาย เปลี่ยนแปลง ไมมีความตอเนื่อง
3. ปจจัยดานวัฒนธรรม ขาดการมีสว นรวม สังคมไทย
ในปจจุบันขาดความเหนียวแนน ขาดความรวมแรงรวมใจ
คนในสังคมจึงมองการศึกษาวาเปนเรือ่ งของรัฐบาลไมเกีย่ วกับ
ตนเอง รวมไปถึงการที่สังคมไทยยังมีลักษณะสังคมอุปถัมภ
เห็นแกพวกพองมากกวาสวนรวม และการมีความคิดทีแ่ ตกตาง
เปนสิ่งไมดี มองผูที่คิดแตกตางเปนศัตรู และพยายามหักลาง
ความคิดซึ่งมักกระทําโดยใชอารมณมิไดใชเหตุผลเปนที่ตั้ง
ซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนาผูเรียนที่ปจจุบันมุงสรางคนให
คิดเปนทําเปน
คุณภาพอันเปนมาตรฐานทั้งหลายเหลานี้อยูในความ
ควบคุ ม และกํ า กั บ ของรั ฐ ดั ง นั้ น เมื่ อ การจั ด การของรั ฐ
ในทางการควบคุมดูแลไมมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ดานการศึกษาของชาติจงึ ไมอาจบรรลุผลได ขัดตอบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่ กํ า หนดหลั ก เกณฑ ข องการจั ด การบริ ก าร
สาธารณะทีร่ ฐั ตองรับผิดชอบและตองปรับปรุงพัฒนาเพือ่ เปน
ประโยชนสูงสุดแกประชาชน
บทสรุป
การศึกษาเปนรากฐานของทุกชีวติ และทุกชีวติ จะดีได
ดวยการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มาตรฐานการศึกษาทีด่ ตี อ งเกิดจาก
การใหความสําคัญของผูที่เกี่ยวของทุกฝายเพื่อการพัฒนา
อยางไมหยุดนิ่ง เมื่อคุณภาพการศึกษาดีแลว ประเทศชาติจะ
ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งในปจจุบันคุณภาพการศึกษาของไทยยังดอย-

คุณภาพ โดยปรากฏตามหลักฐานการวัดผลประเมินผลของ
หนวยงานตางๆ ทีไ่ มอาจตอบสนองตอระบบการจัดการศึกษา
ตามนโยบายของรัฐทีว่ างไว ดังนัน้ จึงตองดําเนินการปฏิรปู การ
ศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติอยางเปนรูปธรรม
ครู ห รื อ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต อ งได ก ารพั ฒ นาวิ ช าชี พ
หลักสูตรตองเนนเนือ้ หามากกวากระบวนการ และยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในทุกระดับใหมีระดับสูงขึ้น

โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสงเสริมใหเด็กไทยคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ เพิ่มทักษะการเรียนรูในหลักสูตร
เนนผูเ รียนแสวงหาความรูอ ยางตอเนือ่ ง นอกจากนัน้ การจัดการ
ศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษและดอยโอกาสใหมี
ความหลากหลายเพียงพอกับความตองการ อันเปนการบริการ
สาธารณะทางดานการศึกษาทีม่ มี าตรฐานและมีคณ
ุ ภาพ
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