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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน 
๕๖๖๖ โทรศพัท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  

�3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

ปรับทั้งระบบ-ทุกภาคสวนตองต่ืนฝา"วิกฤติคุณภาพการศึกษาไทย" 

คมชัดลึก : การตื่นตัวตอการที่จะปฏิรูประบบการศึกษาของไทยเกิดข้ึนพรอมๆ กับแนวคิดที่จะ
ปฏิรูปการเมือง และการบริหารของหนวยราชการ เม่ือ 13 ปกอน และแนวคิดดังกลาวจึงนําไปสูการ
รางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ที่ไดกําหนดกรอบการปฏิรูปการศึกษาขึ้นมาอยางจริง จะเห็นไดวา 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาตรา 81 กําหนดมาตรการสําคัญทางดานการศึกษาวา  

 “จัดใหมีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแหงชาติ” น่ันคือที่มาของ "พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542" กําหนดรูปแบบการศึกษาออกเปน 3 รูปแบบ คือ 1.การศึกษาในระบบ 2.การศึกษานอกระบบ และ 
3.การศึกษาตามอัธยาศัย เนนคุณภาพเชิงวิชาการ และคุณภาพชีวิตของผูเรียน  

  เหมือนวาการปฏิรูประบบการการศึกษาภายใต พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ในหวง 1 
ทศวรรษที่ผานมา ไมมีอะไรในกอไผ ทุกอยางเหมือนเดิม จึงทําใหคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลที่ นายอภิสิทธิ์  
เวชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2552 เห็นชอบขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) และเห็นชอบหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือคร้ังที่ นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ เปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาฯ 

 น่ันยอมแสดงใหเห็นวา ประเทศไทยกําลังประสบปญหาดานระบบการศึกษาที่ดอยคุณภาพ ฉะน้ันบนเวที
เสวนา "วาระประเทศไทย" ในหัวขอ "วิกฤติคุณภาพการศึกษาไทย" เน่ืองในวาระครบรอบ 40 ปเนชั่นกรุป
น้ัน   เปนโจทยใหญที่ผูรูจากหลายภาคสวนไดสะทอนใหเห็นวา "วิกฤติคุณภาพการศึกษาไทย" เปนวาระ
ใหญระดับประเทศที่ตองเรง "ปรับ" กอนทุกอยางจะสายเกินแก 

 เน่ืองเพราะ "จุดออน" เชิงโครงสรางที่เปนปมปญหาในชวง 10 ปของการใช พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 น้ัน คือความลมเหลวเชิงคุณภาพ ทั้งระบบ ตัวปอน (ครู/อาจารย) ที่สะทอนถึงความออนแอของ 
"ผลผลิต" (เด็ก) ในปจจุบัน นําไปสูการ "ปฏิรูปรอบ 2" (2552-2561) ดังกลาว 

ขาวจากหนังสือพิมพคมชดัลึก ฉบับประจําวนัที่  ๑๗   เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ หนา   ๑๒ 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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 ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ไดกลายเปนธงนําของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับการเดินหนายก
เคร่ืองระบบการศึกษาไทยใหพรอมรับการแขงขัน ซ่ึงก็มีหลายคําถามและขอเสนอแนะ อันจะนําไปสู "มิติ
ใหมการศึกษา" ที่ไมไดหวังพ่ึงกลไก "ปฏิรูป" เพียงอยางเดียว 

 รศ.ดร.วรากรณ สามโกเศศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคุรุศึกษาแหงชาติ ไดสะทองใหเห็นในเชิงภาพ
กวางวา คนคนหนึ่งจะเปนอยางไรนั้น ไมใชอยูที่การศึกษาเพียงอยางเดียว แตอยูที่ชุมชน ครอบครัว ถือเปน
เรื่องของความรับผิดชอบหมู   

 ที่ผานมาคนไทยสวนใหญยังคิดวา การศึกษา ก็คือ กระทรวงศึกษาธิการ แตจริงไมใช เปนเรื่องของทุกภาค
สวนไดมีสวนรวม ฉะนั้นการปฏิรูปการศึกษาคร้ังนี้ นัยหน่ึงตองการเปนการบอกใหทุกคนในสังคม พอแม 
ผูปกครอง ชุมชน โรงเรียน ใหตื่นไดแลว ตื่นขึ้นมาเพ่ือไปมีสวนรวมในการแกวิกฤติการณที่กําลังเปนอยู  

 ที่ผานมา หลายสวนพยายามสรางมาตรฐานเพื่อใหบรรลุใน 3 ขอหลัก คือ 1.การสรางมาตรฐานใหม ตองทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ผานมาการศึกษาไทยมีปญหาเรื่องคุณภาพ จะทําแบบเดิมที่ผานมาไมไดแลว 2.
วิธีคิดแบบเดิมๆ ตองเปลี่ยน ตัวอยางเชน เรื่องของเงินอุดหนุน โรงเรียนใหญ-เล็ก-นานาชาติ ตองเทากัน ทุก
โรงเรียน ทุกขนาดตองอยูในระบบเดียวกัน และ 3.ที่ตองทําคือ เนนปฏิรูปโรงเรียนที่ขนาดเล็ก 

 แนวคิดน้ี รศ.ดร.วรากรณ ระบุวา เปนการมองในเชิงบริหารจัดการ โรงเรียนเล็กๆ ที่ออนแอควรรวมกันเพ่ือ
ประโยชนสูงสุดดานทรัพยากร คน และงบประมาณ ซ่ึงจะนํามาซ่ึงการอยูรอด และขีดความสามารถของ
โรงเรียน  เม่ือมีครูสอนครบทุกวิชา โรงเรียนจะเขมแข็งขึ้น และยืนได 

 "เราทําอยางไรใหโรงเรียนเล็กที่ดีๆ เดินหนาตอไปได สวนโรงเรียนเล็กๆ ที่มีปญหาดานคุณภาพก็ใหรวมตัว
กันซะ ตรงนี้การใชทรัพยากรจะเกิดคุโณปการอยางยิ่ง เม่ือกระบวนการปฏิรูปการศึกษาเดินหนาและแลว
เสร็จ เด็กที่จะไดจากการปฏิรูป และเด็กยุคใหม ตองคิดเปน" รศ.ดร.วรากรณ กลาว 

 "คิดเปน" ในนัยของ รศ.ดร.วรากรณคือ 1.เม่ือเห็นขอมูลที่กระจัดกระจายสามารถนํามาสรุปได 2.ไดรับขอมูล
มาตองประเมินได โดยใชตรรกะของตัวเอง และ 3.เอาขอมูลมาใชในการวางแผนชีวิตได และการจะเปนอยาง
น้ีได หัวใจอยูที่ตัวปอนคือครูตองดีดวย 

 "ที่สิงคโปรจะชอบพูดวา สอนนอยๆ แตเรียนรูเยอะ การสอนจะเพียงแคความรูพ้ืนฐาน แตเนนกระบวนการ
สรางความอยากรูอยากเห็นใหแกเด็ก เพ่ือใหเด็กอยากรู และขวนขวายหาความรูเอง ครูยุคใหมตองปรับ
บทบาทใหได แลวการศึกษาไทยจะฝาวิกฤติไปได และอีกส่ิงหน่ึงที่ทุกคนในประเทศไทยตองตื่น หากไม
อยากลาหลังมากกวาน้ี" รศ.ดร.วรากรณกลาว  

 ในป 2558 ที่เราตองทําคือ การตื่นตัว และหาประโยชนจากการตื่นตัวน้ีใหได ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
ของอาเซียนดวยกันตองสรางการเรียนรูใหแกคนในประเทศ ไมอยางน้ันเราจะเสียประโยชนอยางมาก  
 ดวยกระบวนการเรียนรูที่ยึดกฎระเบียบมากจนเกินไป กอใหปญหาเครียดของเด็กไทยพุงเกินหนาหลาย
ประเทศในแถบเอเชียดวยกัน ทั้งน้ีขอมูลจากมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ ระบุ เด็กไทยถูกบังคับใหเรียนใน
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หองเรียน โดยมีชั่วโมงเรียนในแตละวันมากที่สุดในโลก หากเปรียบเทียบกับเด็กจีนที่มีความเครียดจาก
สภาวะการแขงขันสูงก็ยังใชเวลาเรียนในหองเรียนในแตละวันนอยกวาเด็กไทยมาก 

 ภายใตบรรยากาศของการเครงเครียดและเหมือนกับการยัดเยียดความรูใหแกเด็ก มีเด็กจํานวนไมนอยที่รูสึก
เบื่อหนาย และปฏิเสธการอานและการเรียนไปเลย 

 ศ.ยงยุทธ ยุทธวงศ กรรมการนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 มองปญหาคุณภาพการศึกษา
ไทยแกไดดวยการเรียนรูตลอดชีวิต การศึกษายุคใหมไมใชมุงที่เด็กเพียงอยางเดียว แตตองใหเกิดการเรียนรู
ในทุกระดับ ตั้งแตวัยเด็ก-เรียนระดับมหาวิทยาลัย-ชีวิตงาน จนถึงชีวิตหลังเกษียน และที่สําคัญการเรียนรู
ตองเรียนรูอยางตอเน่ืองดวย 

  "การศึกษาตลอดชีวิต" หรือ "เรียนรูตลอดชีพ" ศ.ยงยุทธ บอกวา ไมใชเพียงความรูที่ไดจากในระบบ 
(การศึกษาปกติ) แตผูศึกษาจะตองเปนผูที่ไขวควาหาความรูเอง สวนพอแมมีบทบาทสําคัญดวย 

 "ที่ผานมาพอแม หรือผูใหญ มักชอบบอกเด็กเสมอวา อยาซนนะ แตไมมีเหตุผลประกอบ ตรงนี้ผูปกครอง
ตองสอนใหเด็กคิดแบบมีเหตุผล ไมใชพอเด็กถามก็จะบอกวา อยาถามมาก เปนตน เพราะธรรมชาติของเด็ก
มักจะอยากรูอยากเห็น ที่สําคัญตองเปดใหเด็กไดเรียนรูเอง อาทิ ปลอยใหหกลมบาง ซนบาง แตตองซนใน
ขอบเขต และซนอยางมีสาระ" กรรมการนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 กลาว 

 เด็กไทยหลังปฏิรูปการศึกษา ศ.ยงยุทธ บอกวา ตองมีทักษะใน 4 เร่ืองหลัก คือ 1.ใจดี 2.ใฝรู 3.คิดเปน 4.
ทําเปน 

 เพราะการปฏิรูปการศึกษาจะสําเร็จไดน้ัน สิ่งสําคัญตองดึงความรวมมือจากสวนตางๆ เขามามีสวนรวม 
โดยรากหญา (หนวยงานทองถิ่น) ทําหนาที่บริหารจัดการการ และกระทรวงศึกษาฯ ตองเปลี่ยนบทบาทเปน 
"สนับสนุน" มากกวา "ทําเอง" เทาน้ี การศึกษาไทยยุคใหมนาจะเกิดได 

 สอดคลองกับมุมมอง ดร.อมรวิชช นาครทรรพ ผูอํานวยการสถาบันรามจิตติ ที่มองการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
เดินหนาสูการเรียนรูแบบตลอดชีวิตวา เด็กไทยวันนี้โชคดีกวาในอดีตมาก เพราะการเรียนรูทําไดแบบติดตาม
ตัว โดยมีโทรศัพทเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ 

 "เด็กมัธยม 100% มีมือถือ ทุกวันนี้เคร่ืองราคา 2-3 พันบาท ก็เขาอินเทอรเน็ตไดแลว ทําใหการเรียนรูวันนี้
ทําไดอยางมากมายมหาศาล หากวาหนวยงานรัฐที่เก่ียวของมียุทธศาสตรดีๆ จะผลักดันใหเด็กคิดเปนและ 
ใฝรู" ดร.อมรวิชช กลาว 

 ปจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กไทยคือ ใฝรู แตเปนการใฝรูในเรื่องที่ไมนารู โดยมีสื่อ และเทคโนโลยีใหมๆ เขามา
มีบทบาทกับการเรียนรูของเด็กมากขึ้นเรื่อยๆ การที่จะนําเด็กใหรูในสิ่งที่นารูน้ัน ในมุมมองของ ดร.อมรวิชช 
คือ ควรสรางความรวมมือทั้งในสวนโรงเรียน พอแม ผูปกครอง ชุมชน น่ันคือ คุยกับลูกใหมากข้ึน และ
ปลูกฝงกันตั้งแตเด็ก ขณะที่กระบวนการสอน และสรางการเรียนรูใหม ดร.อมรวิชชยกตัวอยาง โรงเรียนแหง
หน่ึงตองการสอนเด็กเก่ียวกับสุขอนามัยดวยวิธีการสอนที่เฉียบขาดมากในช้ันเรียนอนุบาล 3 ครูตองการสอน
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วา แมลงวันเปนพานะนําโรค ถาจะใหครูบอกอยางเดียวเด็กๆ อาจไมสนใจ หรือไมเกิดการเรียนรู แตเขาใช
วิธีใหเด็กๆ ออกไปหาแมลงวันที่ถูกใจมา 1-2 ตัว แลวมาพรีเซ็นตบอกเพ่ือนๆ วา แมลงวันทําอะไรบาง แสดง
อาการยังไงบาง 

 ผลที่ไดคือ เด็กๆ ก็บอกวา แมลงวันจะบินไปเกาะจานขาว และก็อยากแสดงทาทางอยางโนนอยางน้ี ซ่ึง
แตกตางกันตามแตการสังเกตของเด็ก ที่สุดคําตอบก็ไดวา แมลงวันเปนเคร่ืองบินของเชื้อโรค หรือเปนพานะ
นําโรคนั่นเอง ตรงนี้สะทอนใหเห็นวา การเรียนรูแบบใหมตองมาพรอมกับครูยุคใหม ที่ตองปรับบทบาทให
เปนทั้งผูสอน และผูเรียนรูดวย 

 อยางไรก็ตาม ผูอํานวยการสถาบันรามจิตติ ที่มองการปฏิรูปการศึกษา แนะวา หากตองมองวิกฤติคุณภาพ
การศึกษา ตองมองภาพรวมใหออก เขาอยากเห็นการศึกษาภาพใหมเปนตัวเล็ก ใจใหญ และเพื่อนเยอะ 

 "ตอนน้ีอุปสรรคในการศึกษาเยอะ โรงเรียนเล็ก 2 หม่ืนโรงทั่วประเทศ กับอีก 4-5 พันแหงที่เปนโรงเรียนดัง 
ที่สามารถสรางความเปนเลิศได ตองดึงใหคนกลุมน้ีเขารวมใหได เพ่ือนตองเยอะมาก ตองดึงทองถิ่นและ
ชุมชนเขามามีสวนรวม สื่อและเอกชนก็ตองเขาใจการเรียนรู รัฐบาลตองเชียรแรงๆ แลวเราจะฝาวิกฤติน้ีไป
ได" ดร.อมรวิชช กลาว 

 สวน ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปดเผยวา ระบบมีสวนสําคัญตอคุณภาพ ซ่ึงทุก
สวนตองรวมมือกันมากพอสมควร หน่ึงในประเด็นหลัก คือ การเปดโอกาสใหมีบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่
ส นั บส นุน ให เ กิ ดกา ร เ รี ยนรู  โดย มี เป าหมาย เ พ่ื อ ให เ ด็ กคิ ด เป น  น่ั น เ อ ง  
  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพแนะใหการปฏิรูปการศึกษาตองมองภาพรวมอยางเปนระบบ และคุณภาพ 
ตองเกิดในทุกกระบวนการ ตั้งแตระดับอนุบาล ประถม มัธยม และอุดมศึกษา สวนกระแสที่ภาครัฐพยายาม
ดึง Creative Economy หรือเอาทรัพยากรของประเทศมาใชใหเปนประโยชน และดึงคนรุนใหมรูจักเร่ืองการ
คิดน้ัน หลักสูตรประถม มัธยม ควรเปดใหเด็กเรียนรู และคิดวิเคราะหมากขึ้น อาจจะเปนการวิจัยระดับงาย 
และนําองคความรูพ้ืนฐานมาใชในการวิจัย ซ่ึงงานวิจัยน้ีถือเปนภารกิจหน่ึงของระดับอุดมศึกษา เพ่ือใหได
บัณฑิตที่ใฝรู และมีคุณภาพ 

 ในจังหวะที่การปฏิรูปการศึกษากําลังขับเคลื่อน ในฟากสถาบันการศึกษาเอกชนน้ัน ดร.มัทนา แนะวา 
ระดับอุดมศึกษา อาจารยและครูมีสวนสําคัญมากขึ้น เพราะเปนแหลงที่กอใหเกิดการเรียนรูอยางจริงจัง ใน
ฐานะมหาวิทยาลัยเอกชน ผูสอนก็มีสวนสําคัญในการสรางบริบทใหม ในการสรางครูที่ดี และมีความสามารถ
ในการนําเด็กๆ ไปสูการเรียนรูที่ทั้งใฝดี และทําเปน ใหได 

 ...ถึงเวลาแลวหรือยังที่การศึกษาไทยตอง "ปฏิรูป" เพ่ือหนีจาก "ความลมเหลว" ในปจจุบัน  
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‘ปญหาคุณภาพการศึกษาตกต่ํา’ 

  
 ธงชัย สันติวงษ นักวิชาการ คอลัมนิสต สะทอนปญหา “คุณภาพการศึกษาไทย” โจทยใหญระดับประเทศที่
สั่งสมมาตลอด 20 ป วา วาระสําคัญที่สุดของประเทศในยุคหนา คือ ปญหาคุณภาพการศึกษาตกต่ําที่ทับถม
ดวยปจจัยหลายดานที่แกยาก ตอใหปฏิรูปอีกก่ีคร้ังในแบบที่ทําอยูก็แกไมได เพราะถึงวันนี้เราชาไปกวายี่สิบ
ปแลว ปญหาคุณภาพการศึกษาตกต่ําเกิดขึ้นในทุกระดับตั้งแตอุดมศึกษาลงมา ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน จาก
สาเหตุหลักๆ ดังน้ี 

 1.ปญหาจากดานการเมือง การศึกษาของไทยในสมัยมีการเลือกตั้งไดตกอยูกับรัฐบาลพลเรือนที่มักสง
รัฐมนตรีเกรดซี มาบริหารกระทรวงการศึกษาฯ หรือพรรคการเมืองเจาประจําบางพรรคที่สนใจคุมกระทรวง
ศึกษาฯ เพราะงบประมาณเยอะ และเปนอาชีพฐานเสียงเลือกตั้งสําคัญ ทําใหงบประมาณดานการศึกษาถูก
ครอบงําโดยคนสายพรรคการเมืองบางพรรค  

 สิ่งที่ปรากฏ คือ สวนมากเปนการสรางอาคารมากกวาการพัฒนาคุณภาพครูอาจารย และสงเสริมการบริหาร
วิชาการกับสรางความรู กลาวตรงๆ ก็คือ งานการศึกษา คือ งานที่หาประโยชนไดงายมากและคลองตัวดี 

 2.ปญหาระบบราชการ การรวมศูนยอํานาจการบริหารยังคงยึดไวที่สวนกลางแทบจะทั้งหมด อันเปนตนเหตุ
ทําใหโครงสรางกระทรวงศึกษาฯ มีขนาดใหญ เทอะทะ และเต็มไปดวยคนมากมาย (ที่ทํางานแคกํากับดูแลที่
จําเปน เชน หนังสือเรียนมากเกินไป จนเปนบอเกิดของผลประโยชนกอนโต เปนตน) 
 3.อุบัติเหตุ ทิศทางแฉลบ ในขณะเปลี่ยนแปลง กลาวคือ ความจริงการพัฒนาดานการศึกษาของไทยหลังยุค
ทหาร มีนักวิชาการคุณภาพจํานวนมากมองเห็นปญหาและมีแผนงานที่จะเปลี่ยนการศึกษาของไทยใหดีขึ้น
มากมาย ที่สําเร็จแลว คือ การสรางมหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยมหิดล 

 แตที่เปนปญหา และยังแกไขไมสําเร็จ คือ ระบบการศึกษา จากท่ีคร้ังหน่ึงเคยมีการวาดภาพการพัฒนา
กําลังคนไปสูเสนทางสายอาชีวศึกษา ทั้งเกษตรกรรม ชางอาชีวะ รวมถึงศิลปวัฒนธรรมกับกีฬา เพ่ือศักด์ิศรี
ของอาชีพและรายไดที่ดี  

 ธงชัย ชี้ถึงแนวทางแกไขวา ที่ผานมามีการพูดถึงคือ ระบบอุดมศึกษาที่ควรมีคุณภาพดวยระบบการศึกษาที่
เต็มรูปแบบ เพ่ือชีวิตและสังคม และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ เชน กรณีของแผนการศึกษาตลอด
ชีพแบบทางไกลท่ีตองเตรียมการไวเพ่ือสรางโอกาสแกคนทํางานใหไดเรียนตอเน่ืองไปตลอดชีวิต แตผล
สุดทายก็คือ อุดมศึกษาทุกสถาบันมีการจัดใหเรียนวิชาพ้ืนฐานเฉพาะในปแรกเทาน้ัน 

 4.การขาดการควบคุม ทุกจุดทุกระดับตางก็มีผลประโยชนจากระบบที่ไรการควบคุม แมแตการสอบและ
ประเมินผลภายใน 

 “คุณภาพการศึกษา” ทั้งระบบ ยังคงเปนปญหาสั่งสมมานาน เกิดขึ้นในทุกยุคสมัย และรอวันที่จะไดรับการ
เยียวยา 


