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ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญทีจ่ ะนําไปสูก ารพัฒนาดานอืน่ ๆ ของสังคม
ประเทศตางๆ ทีไ่ ดพฒ
ั นาจนกาวสูร ะดับประเทศผูน าในประชาคมโลกจึ
ํ
งลวนแตใหความ
สําคัญอยางสูงตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยมี การศึกษา เปนยุทธศาสตรสาคั
ํ ญ
ในการพัฒนาดังกลาว
ประเทศไทยก็ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาคนเชนเดียวกัน ดังจะเห็นไดจาก
งบประมาณดานการศึกษาที่ไดรับจัดสรรในสัดสวนสูงถึงรอยละ 20 - 25 ของ
งบประมาณรายจ ายทั้งประเทศ ในขณะที่งบประมาณดานอื่นๆ ไดรับจัดสรรใน
สัดสวนไมเกินรอยละ 10
อยางไรก็ตาม ขอมูลจากรายงานความสามารถในการแขงขัน ป 2544 (The
World Competitiveness Yearbook 2001) ของสถาบันนานาชาติเพือ่ พัฒนาดานการ
จัดการ (International Institute for Management Development : IMD) ไดแสดงให
เห็นวา ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานการศึกษา
ตํ่ากวาประเทศอืน่ ๆ ในประชาคมโลก ทัง้ ๆ ทีป่ ระเทศไทยมีการลงทุนทางการศึกษาสูง
จึงควรทีจ่ ะศึกษา วิจยั ถึงปญหาทีท่ าให
ํ การศึกษาของไทยดอยกวาประเทศอืน่ พรอมทัง้
จัดทําขอเสนอนโยบายเพือ่ แกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ ตอไป
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จึงไดจดั ทํารายงาน ความสามารถ
ในการแขงขันดานการศึกษาของประเทศไทย ป 2544 โดยหวังเปนอยางยิง่ วา
รายงานฉบับนี้ จะชวยกระตุนใหผูที่เกี่ยวของไดตระหนักถึงความสํ าคัญและความ
จําเปนของการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ และการใชทรัพยากรเพือ่ การศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ สรางเสริมใหคนไทย และประเทศไทยพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข ง ขั น ให ทั ด เที ย มกั บ นานาประเทศ เพื่ อ ประโยชน ข องทุ ก ส ว นในสั ง คมสื บ ไป

(นายรุง แกวแดง)
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เปนการแสดงใหเห็นความกาวหนาในการพัฒนาประเทศดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่
การดําเนินงานเพือ่ ตอบสนองความทาทายจากระบบเศรษฐกิจฐานความรู ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก
ระบบเศรษฐกิจใหมกําลังมีการแขงขันกันอยางรุนแรงและเขมขนมากขึ้น และเปนที่
ยอมรับกันวา ความสามารถในการแขงขันนัน้ ขึน้ อยูก บั วิธกี ารสราง เผยแพร และใช
ความรู ดังนั้น คน ทักษะ และความรูของคน รวมทัง้ ความสามารถในการผลิต จึงเปน
หัวใจสําคัญของระบบเศรษฐกิจทีอ่ าศัยความรูเ ปนฐาน
การแขงขันระหวางประเทศตางๆ นัน้ จะสามารถมองเห็นไดชดั เจนในดานการ
ศึกษาและความรู ในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม ประเทศตางๆไมไดพงึ่ พาอาศัยแตเพียง
สินคาและบริการเทานัน้ แตยงั แขงขันกันในดานปญญา ความสามารถของประเทศใน
การพั ฒ นาระบบการศึ ก ษาที่ มี ค วามเป น เลิ ศ และการปรั บ ปรุ ง กํ าลั ง แรงงานใหมี
ความรูม ากขึน้ โดยการฝกอบรมจึงมีความสําคัญอยางยิง่ ตอความสามารถในการแขงขัน
ทั้งนี้ อาจถือไดวาความรูเปนปจจัยที่สํ าคัญที่สุดในดานความสามารถในการแขงขัน
เมื่อประเทศตางๆขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ก็จะตองพัฒนาความรูใหมากขึ้น
เพื่อความเจริญรุงเรืองของประเทศและเพื่อใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก
1.2 การจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของสถาบันนานาชาติเพื่อการ
พัฒนาดานการจัดการ (IMD)
1) บทบาทและภารกิจของ IMD
สถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาดานการจัดการ (International Institute for
Management Development) หรือเรียกยอๆวา IMD ซึ่งตั้งอยูในประเทศสวิตเซอรแลนด
เปนสถาบันการศึกษาดานธุรกิจชัน้ นําแหงหนึง่ ของโลก สถาบันนีม้ ีประสบการณในการ
พัฒนาศักยภาพความเปนผูน ําของนักบริหารธุรกิจระดับนานาชาติมากวา 55 ป

2
IMD เปนสถาบันนานาชาติซึ่งมีผูเขารับการศึกษาจากบริษัทธุรกิจระหวาง
ประเทศจากทั่วโลก และเปนหุนสวนการเรียนรูกับบริษัทชั้นนํ าของโลกหลายแหง
ในป พ.ศ. 2543 IMD ไดรบั การจัดอันดับใหเปนสถาบันดานการพัฒนาผูบ ริหารอันดับ 1
ของยุโรป และอันดับ 3 ของโลก
ภารกิจสําคัญของ IMD คือ การจัดหลักสูตรพัฒนาผูบริหารที่เปดรับบุคคลทั่วไป
หลักสูตรปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารเฉพาะบริษัทที่เปน
หุนสวน การวิจยั และพัฒนา และการดําเนินงานเกีย่ วกับเครือขายการเรียนรูเ พือ่ พัฒนา
และเผยแพรความรู
IMD เป น สถาบั น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ในโลกในการศึ ก ษาและจั ด อั น ดั บ ความ
สามารถในการแขงขันระดับนานาชาติเปนประจําป โดยไดดําเนินการจัดอันดับและ
วิเคราะหวาสภาพแวดลอมของแตละประเทศจะดํารงรักษาความสามารถในการแขงขัน
ของบริษทั ธุรกิจของตนไดอยางไร ทั้งนี้ เปนทีย่ อมรับกันวาความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศไมอาจจํากัดอยูเ พียงแคผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และผลิตภาพ
(productivity)ของประเทศเทานั้น เนื่องจากบริษัทธุรกิจจะตองเกี่ยวของกับการเมือง
วัฒนธรรม การศึกษา รวมทัง้ ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ในปพ .ศ.2544 IMD ได จั ด ทํ ารายงาน The World Competitiveness
Yearbook 2001 ซึ่งครอบคลุมประเทศตาง ๆ รวม 49 ประเทศ ประกอบดวย ประเทศ
ในกลุมสมาชิกองคกรเพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation
for Economic Cooperation and Development) หรือ OECD รวม 30 ประเทศ และ
ประเทศในกลุม อุตสาหกรรมใหมและเศรษฐกิจใหมอกี 19 ประเทศ
2) ขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัย
รายงานความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติประจําป พ.ศ. 2544 ของ
IMD ใชขอ มูล 2 ประเภทเปนเกณฑชวี้ ดั คือ ขอมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไดแก
ขอมูลสถิติ (hard data) เปนขอมูลตัวเลขทีไ่ ดจากองคกรระดับนานาชาติและ
ระดับภูมิภาค รวมทั้งสถาบันเอกชนและหนวยงานระดับชาติ โดยเครือขายสถาบันที่
เปนหุนสวน 35 แหง ไดใหความชวยเหลือในการรวบรวมขอมูลทีค่ รบถวนและทันสมัย
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ขอมูลจากการสํารวจ (survey data)รวบรวมจากการสํารวจความคิดเห็นของ
ผูบ ริหาร โดยสงแบบสอบถามเชิงลึก 106 คําถาม ไปยังผูบ ริหารระดับสูงและระดับกลาง
ในทุกประเทศที่ศึกษา โดยใหผูตอบแบบสอบถามประเมินสภาวะปจจุบันและสภาวะ
ความสามารถในการแขงขันที่คาดหวังในประเทศนั้น ๆ โดยผูตอบแบบสอบถามเปน
ตัวแทนจากบริษัททั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ทั้งที่เปนคนในทองถิ่นและ
ชาวตางประเทศ เพือ่ นําขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นไปวิเคราะหประกอบขอมูล
เชิงสถิตเิ กีย่ วกับความสามารถในการแขงขัน
3) เกณฑและวิธีการวิเคราะหเพื่อจัดอันดับ
การจัดอันดับความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติของ IMD ในป 2544
ไดมีการปรับปรุงวิธีการใหมใหเขาใจงาย โดยมีขั้นตอนดังที่แสดงในแผนภาพที่ 1.1
และมีการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ อยางโปรงใส โดย
พิจารณาจากเกณฑทก่ี าหนดไว
ํ
ทง้ั สิน้ 286 เกณฑ ซึง่ เปนเกณฑจดั อันดับ 224 เกณฑ
และเปนขอมูลภูมิหลัง 62 เกณฑ
สําหรับเกณฑจดั อันดับแบงออกเปน 2 สวน ไดแก เกณฑที่ใชขอมูลเชิงสถิติ
จํานวน 118 เกณฑ และเกณฑทใ่ี ชขอ มูลจากแบบสอบถามจํานวน 106 คําถาม ซึง่ เปน
การสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารระดับกลางและระดับสูง รวมทัง้ สิน้ 3,678 คน
การคัดเลือกเกณฑดังกลาวนี้ใชวิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของดานเศรษฐกิจ
และวิธีการ Delphi เนื่องจากสามารถอธิบายสภาวะแวดลอมของแตละประเทศและวัด
ความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติของประเทศนัน้ ๆ ไดดีที่สุด โดยมีการปรับ
เกณฑใหทนั สมัยตลอดทุกๆปเมือ่ มีทฤษฎี งานวิจยั และขอมูลใหม ๆ และเมือ่ เศรษฐกิจ
โลกเปลีย่ นแปลงไป
การจัดทํารายงานความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติ พ.ศ. 2544 ไดมี
การปรับประเด็นการพิจารณาจากปทผ่ี า นมา ซึง่ จําแนกเปน 8 ดานไดแก 1) เศรษฐกิจ
ภายในประเทศ 2) ความเปนนานาชาติ 3) รัฐบาล 4) การเงิน 5) โครงสรางพืน้ ฐาน
6) การจัดการ 7) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ 8) ประชากร ใหเหลือเพียง 4 ดาน
ไดแก 1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 2) ประสิทธิภาพของภาครัฐ 3) ประสิทธิภาพของ
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ภาคธุรกิจ และ 4) โครงสรางพืน้ ฐาน ซึง่ ทัง้ 4 ดานประกอบดวยปจจัยยอยและเกณฑ
ที่ใชในการพิจารณาดังตอไปนี้
สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (68 เกณฑ) ประกอบดวยปจจัยยอย 5 กลุม ไดแก
1)เศรษฐกิจภายในประเทศ 2)การคาระหวางประเทศ 3)การลงทุนระหวางประเทศ
4)การจางงาน 5)ราคาสินคาและบริการ
ประสิทธิภาพของรัฐ (84 เกณฑ) ประกอบดวยปจจัยยอย 5 กลุม ไดแก
1)การคลังภาครัฐ 2)นโยบายการคลัง 3)การดําเนินงานขององคกรภาครัฐ 4)การ
ดําเนินงานดานองคกรธุรกิจ 5)การศึกษา
ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (60 เกณฑ) ประกอบดวยปจจัยยอย 5 กลุม
ไดแก 1) ผลิตภาพ 2)ตลาดแรงงาน 3)ตลาดเงิน 4)การบริหารจัดการ 5)ผลกระทบ
จากโลกาภิวตั น
โครงสรางพืน้ ฐาน (74 เกณฑ) ประกอบดวยปจจัยยอย 5 กลุม ไดแก 1) โครงสราง
พื้นฐานทั่วไป 2)โครงสรางพืน้ ฐานทางเทคโนโลยี 3)โครงสรางพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร
4) สุขภาพและสิง่ แวดลอม และ 5) คานิยมของคนในสังคม
วิธกี ารวิเคราะหเพือ่ จัดอันดับอาศัยคามาตรฐาน (standardized value) ของ
เกณฑทกุ ตัว ซึง่ เรียกวาคา STD ขัน้ ตอนแรกในการจัดอันดับก็คอื การคํานวณหาคา STD
สําหรับเกณฑแตละตัวโดยใชขอ มูลของทุกประเทศ หลังจากนัน้ จึงจัดเรียงลําดับคะแนน
สําหรับเกณฑ 224 ตัว ที่ใชสวนใหญคาที่สูงกวาจะดีกวา เชน ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (GDP)
ดังนั้น ประเทศที่มีคามาตรฐานสูงที่สุดจึงจัดใหอยูในอันดับแรก ในขณะที่
ประเทศที่มีคาตํ่าสุดอยูในอันดับสุดทาย อยางไรก็ตาม สําหรับเกณฑบางตัวนัน้ คาตําสุ
่ ด
ถือวามีความสามารถในการแขงขันมากทีส่ ดุ จึงตองจัดอันดับในทางตรงกันขาม ทัง้ นี้
เมือ่ จัดทําสถิตขิ องทุกประเทศใหเปนมาตรฐานเดียวกันแลวจึงสามารถนํามาบวกรวมกัน
เพื่อคํานวณหาดัชนีได โดยนําคะแนนมาใชในการคํานวณเพือ่ จัดอันดับดานตางๆ
จากความนาเชือ่ ถือของ IMD และแหลงขอมูลที่สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อจัด
อันดับความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งวิธีการศึกษาวิเคราะหดังกลาวขางตน ทําให
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ผลการศึกษาของ IMD ที่นําเสนอในรายงาน The World Competitiveness Yearbook
ซึ่งจัดทําขึน้ เปนประจําทุกป มีความเชื่อถือได
ดวยเหตุนี้ ผลการวิเคราะหและการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันระดับ
นานาชาติท่ี IMD จัดทําขึน้ จึงสามารถสะทอนใหเห็นสถานภาพและขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศตางๆ ไดเปนอยางดี ซึ่งนับวาเปนดัชนีสําคัญที่ชี้ใหแตละ
ประเทศทราบถึงจุดแข็งและจุดออนในการพัฒนาประเทศของตน เพื่อนํ าไปสูการ
กําหนดนโยบายและมาตรการเพื่อพัฒนาประเทศใหมีความสามารถในการแขงขันใน
ระดับนานาชาติตอไป
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แผนภาพที่ 1.1 วิธีวิจัยและการจัดอันดับของ IMD

ขอมูลสถิติ
118 เกณฑ

ขอมูลจากการสํารวจ
ความคิดเห็นของผูบ ริหาร

คํานวณหาคา STD
ทุกเกณฑ 286 เกณฑ

จัดอันดับเกณฑ
แตละประเทศ

จัดอันดับ
ในภาพรวม

(49 ประเทศ)

1.สมรรถนะทาง
เศรษฐกิจ
2.ประสิทธิภาพของรัฐ
3 ป สิ ิ

บทที่ 2
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในภาพรวม
จากการศึกษาวิจัยของ IMD เพื่อประเมินสถานภาพและขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศในภูมภิ าคตางๆ ดังทีไ่ ดกลาวมาแลวในบทที่ 1 นัน้ ในป พ.ศ.2544
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งใน 49 ประเทศที่ IMD ไดประเมินเพือ่ จัดอันดับความ
สามารถในการแขงขัน เชนเดียวกับปทผ่ี า นมา
2.1 ผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
ในป 2544 นี้ IMD ไดจดั อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยใน
ภาพรวม อยูใ นอันดับที่ 38 จากทัง้ หมด 49 ประเทศ และหากพิจารณาแนวโนมของ
อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในภาพรวมตั้งแตป 2540-2544
พบวา ประเทศไทยอยูใ นอันดับทีต่ ากว
่ํ า 30 มาโดยตลอด
แนวโนมการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในชวง 5 ป
คือ ในป 2540 ประเทศไทยอยูใ นอันดับที่ 31 แลวตกมาอยูใ นอันดับที่ 41 ในป 2541
และเริม่ ดีขน้ึ ในป 2542 และ 2543 โดยเลือ่ นขึน้ มาอยูใ นอันดับที่ 36 และ 35 ตาม
ลําดับ แตในป 2544 กลับลดลงไปอยูในอันดับที่ 38
เมื่อเปรียบเทียบอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยกับประเทศ
ในเอเชียบางประเทศพบวาในชวง 5 ปดังกลาว ประเทศไทยอยูใ นอันดับทีต่ ากว
่ํ า
สิงคโปร ฮองกง ไตหวัน มาเลเซีย จีน มาโดยตลอด ยกเวนในป 2542 ทีป่ ระเทศไทย
อยูสูงกวาเกาหลีใต 5 อันดับ
หากพิจารณาถึงขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย โดยจําแนก
ตามปจจัย 4 ดาน พบวา ดานสมรรถนะทางเศรษฐกิจอยูใ นอันดับที่ 15 ซึง่ เปนอับดับ
ทีส่ งู กวามัธยฐาน (มัธยฐานเทากับอันดับที่ 25) สวนอีก 3 ดานคือ ดานประสิทธิภาพ
ของรัฐ (อันดับที่ 39) ดานประสิทธิภาพของธุรกิจ(อันดับที่ 44) และดานโครงสราง
พื้นฐาน (อันดับที่ 40) อยูในอันดับที่ตํ่ากวามัธยฐานทัง้ สิน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ ตํ่ากวา
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มัธยฐานมากกวา 10 อันดับ ซึ่งจะไดวิเคราะหจากประเด็นตางๆ
บางเกณฑ โดยสรุปดังตอไปนี้

โดยเลือกเฉพาะ

1) ดานสมรรถนะทางเศรษฐกิจ เปนดานที่ประเทศไทยอยูในอันดับคอนขาง
สูงคือ อันดับที่ 15 เนือ่ งจากมีขอ ไดเปรียบในดานราคาสินคาและบริการ ซึง่ พิจารณา
จากอัตราเงินเฟอทีต่ ากว
ํ่ าประเทศอืน่ ๆ ถึง 38 ประเทศ จาก 49 ประเทศ โดยในป 2543
ประเทศไทยมีอตั ราเงินเฟอรอยละ 1.6 ในขณะทีป่ ระเทศตางๆ สวนใหญ มีอตั ราเงินเฟอ
มากกวารอยละ2 โดยเฉพาะอยางยิง่ อินโดนีเซีย มีอตั ราเงินเฟอถึงรอยละ 8.3
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีอตั ราการวางงานในป 2543 ประมาณรอยละ 2.3 ของ
กําลังแรงงาน ซึง่ ตํากว
่ าอัตราการวางงานของ 45 ประเทศ และตํากว
่ าทุกประเทศในเอเชีย
ซึง่ มีอตั ราการวางงานประมาณรอยละ 3 ถึงรอยละ 17 ของกําลังแรงงานทัง้ หมด
ในแงของการคาระหวางประเทศนัน้ ประเทศไทยมีดลุ การคาและดุลบริการเกินดุล
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในป 2542 ประเทศไทยยังคงมีรายรับจากนักทองเทีย่ วตางประเทศใน
อัตราสูงคือ ประมาณรอยละ 6 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ อยางไรก็ตาม
ในดานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนัน้ ประเทศไทยมีอตั ราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศทีต่ ากว
ํ่ าประเทศในภูมภิ าคตางๆ 21 ประเทศ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บอั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยกั บ
ประเทศในเอเชียบางประเทศ พบวา ในป 2543 ประเทศไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
รอยละ 4.5 ซึง่ ตํากว
่ าฮองกง (รอยละ 10.5) สิงคโปร (รอยละ 9.9) เกาหลีใต (รอยละ 8.8)
มาเลเซีย (รอยละ 8.6) จีน (รอยละ 8.0) อินเดีย (รอยละ 6.0) ไตหวัน (รอยละ 6.0)
อินโดนีเซีย (รอยละ 4.8)
2) ดานประสิทธิภาพของรัฐ ประเทศไทยอยูใ นอันดับที่ 39 จาก 49 ประเทศ
ซึง่ เปนอันดับทีต่ ากว
่ํ าสิงคโปร(1) ฮองกง(4) ไตหวัน(20) มาเลเซีย(26) ญีป่ นุ (29)
เกาหลีใต(31) จีน(35) ฟลปิ ปนส( 37) โดยดานที่มีปญหามากที่สุดคือ ดานการศึกษา
และดานการคลังภาครัฐ ซึง่ ทัง้ 2 ดานนี้ ประเทศไทยอยูใ นอันดับที่ 44 โดยเฉพาะอยางยิง่
ดานการศึกษา เปนดานที่มีปญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเมื่อเทียบกับ 49
ประเทศ แตเมือ่ เปรียบเทียบดานการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศในเอเชียดวยกัน
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ในเชิงปริมาณประเทศไทยอยูในเกณฑดี แตในเชิงคุณภาพ ประเทศไทยมีปญ
 หามาก
ดังจะไดกลาวในรายละเอียดตอไปในบทที่ 3
สําหรับดานการคลังภาครัฐนัน้ จากการวิจยั ของ IMD พบวา ประเด็นทีม่ ปี ญ
 หามาก
คือ การเติบโตของหนี้สาธารณะ ซึง่ จากขอมูลป 2542 พบวา เพิม่ ขึน้ ถึงรอยละ 90.5
นอกจากนี้ ยังมีปญหาดานความโปรงใสของรัฐบาลซึง่ ในเกณฑนป้ี ระเทศไทยอยูใ น
อันดับที่ 32 จาก 49 ประเทศ ในขณะที่ สิงคโปรอยูใ นอันดับที่ 1 สวนการติดสินบน
และการทุจริตในวงราชการ ประเทศไทยอยูใ นอันดับที่ 38 ซึง่ หมายความวา ยังมี
การติดสินบนและการทุจริตในวงราชการอยูม าก ในขณะทีส่ งิ คโปรอยูใ นอันดับที่ 9
จาก 49 ประเทศ
3) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ ประเทศไทยอยูใ นอันดับที่ 44 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับประเทศในเอเชียบางประเทศ ประเทศไทยอยูใ นอันดับทีต่ ากว
่ํ าฮองกง (8) สิงคโปร
(10) ไตหวัน (19) ญีป่ นุ (30) เกาหลีใต (31) มาเลเซีย (36) อินเดีย (39) จีน (40)
ฟลิปปนส (41) เนือ่ งจากประเทศไทยมีปญ
 หามากในดานประสิทธิภาพการผลิต ซึง่
ในป 2543 ลดลงรอยละ 0.6 ในขณะทีป่ ระเทศในเอเชียสวนใหญมปี ระสิทธิภาพการผลิต
เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ ภาคเกษตรกรรมของไทยมีประสิทธิภาพการผลิตอยูใ นอันดับที่
47 จากประเทศในภูมภิ าคตางๆ 48 ประเทศ (ขาดขอมูลของประเทศอาเจนตินา)
นอกจากปญหาประสิทธิภาพการผลิตดังกลาวแลว ผลการศึกษาของ IMD ได
แสดงใหเห็นวา บริษทั ธุรกิจในประเทศไทยสวนใหญยงั มีปญ
 หาในดานการบริหารจัดการ
และระดับความสามารถของบุคคลระดับผูจัดการที่ยังดอยกวาประเทศอื่นๆ นอกจากนี้
ยังมีปญหาเกี่ยวกับความไมโปรงใสของสถาบันการเงิน ซึ่งสงผลกระทบ ทางลบตอ
ธุรกิจการคาและการลงทุนทัง้ ภายในประเทศและภายนอกประเทศ
4) ดานโครงสรางพืน้ ฐาน ประเทศไทยอยูใ นอันดับที่ 40 เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ประเทศในเอเชียบางประเทศ ประเทศไทยอยูในอันดับที่ตากว
ํ่ าสิงคโปร (5) ฮองกง
(14) ไตหวัน (16) ญีป่ นุ (19) เกาหลีใต (34) มาเลเซีย (38) จีน (39) โดยดานทีม่ ปี ญ
 หา
มากทีส่ ดุ คือ โครงสรางพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร ซึง่ ถูกจัดใหอยูใ นอันดับที่ 49 ซึง่ เปน
อันดับสุดทาย เนือ่ งจากประเทศไทยลงทุนในดานการวิจยั และพัฒนาเพียงรอยละ 0.1
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ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ซึง่ ตํากว
่ าประเทศอื่นๆถึง 45 ประเทศ นอกจากนี้
ผลการศึกษา ไดชใ้ี หเห็นวา การสอนวิทยาศาสตรในหลักสูตรภาคบังคับยังไมเพียงพอ
อีกทั้งเยาวชนไทยก็ไมคอยสนใจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวย
สําหรับดานโครงสรางพืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนดานทีป่ ระเทศไทย
มีปญหาพอๆกับโครงสรางพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร และอยูใ นอันดับที่ 48 ซึง่ เหนือกวา
ประเทศอิ นโดนี เ ซี ย เพี ย งประเทศเดี ย ว เนื่ อ งจากประเทศไทยมี ก ารลงทุ น ด า น
โทรคมนาคมตํามาก
่
คือ ประมาณรอยละ 0.3 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ซึง่
ตํ่ากวาทุกประเทศในเอเชีย นอกจากนี้ ยังมีคอมพิวเตอรทใ่ี ชงานเพียง 48 เครื่องตอ
ประชากรพันคน และมีผใู ชอนิ เตอรเน็ตประมาณ 21 คนตอประชากรพันคน ในขณะที่
ประเทศอืน่ ๆ สวนใหญมเี ครือ่ งคอมพิวเตอรมากกวา 100 เครื่องตอประชากรพันคน
และมีผูใชอินเตอรเน็ตมากกวา 100 คนตอประชากรพันคน
2.2! ความสัมพันธระหวางความสามารถในการแขงขันดานตาง ๆ
เนือ่ งจากผลการศึกษาของ IMD ไดชใ้ี หเห็นถึงความเชือ่ มโยงระหวางปจจัยดาน
ตางๆ ทั้ง 4 ดานขางตน ซึ่งเปนประโยชนตอ การกําหนดนโยบายเพือ่ เพิม่ ขีดความ
สามารถในการแขงขันของประเทศ ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
จึงไดวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานตาง ๆ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
กํ าหนดนโยบายและวางแผนเพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถของประเทศไทยต อ ไป
ดังปรากฏในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาสหสัมพันธระหวางปจจัยหลักในการจัดอันดับความสามารถในการแขงขัน
(ขอมูลจาก 49 ประเทศ)
ความสามารถ

สมรรถนะ

ในการแขงขันดาน

ทางเศรษฐกิจ

สมรรถนะทางเศรษฐกิจ
ประสิทธิภาพของรัฐ
ประสิทธิภาพของธุรกิจ
โครงสรางพิน้ ฐาน

1.0000

ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ โครงสราง
ของรัฐ

ของธุรกิจ

พิน้ ฐาน

.5483**

.5068**

.5214**

1.0000

.8566**

.8400**

1.0000

.9378**
1.0000

** มีนยั สําคัญทางสถิติระดับ .01

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางลํ าดับที่ของความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศตางๆ ใน 4 ดาน พบวา มีความสัมพันธกนั ตัง้ แตระดับปานกลางจนถึงสูงมาก
กลาวคือ ความสามารถในการแขงขันดานประสิทธิภาพของธุรกิจ กับดานโครงสราง
พื้นฐานมีความสัมพันธกันสูงมากถึง .94 ในขณะที่ความสามารถในการแขงขันดาน
ประสิทธิภาพของรัฐมีความสัมพันธสูงมากกับประสิทธิภาพของธุรกิจ และโครงสราง
พื้นฐาน สวนความสามารถในการแขงขันดานสมรรถนะทางเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ
กับความสามารถในการแขงขันดานประสิทธิภาพของรัฐ ประสิทธิภาพของธุรกิจ และ
โครงสรางพื้นฐานในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
ในภาพรวม พบวา ปจจัยหลักทีเ่ ปนปญหามากของประเทศไทยมี 3 ดานคือ ประสิทธิภาพ
ของรัฐ ประสิทธิภาพของธุรกิจ และโครงสรางพืน้ ฐาน และเมือ่ วิเคราะหถงึ ความสัมพันธ
ระหวางปจจัยตางๆ โดยการหาคาสหสัมพันธจะเห็นไดวา ปจจัยทัง้ 3 ดานดังกลาวมี
ความสัมพันธกนั สูงมาก

บทที่ 3
ความสามารถในการแขงขันดานการศึกษาของประเทศไทย ป 2544
การประเมินสถานภาพและจัดอันดับความสามารถในการแขงขันในป 2544
IMD ไดดําเนินการศึกษาวิจยั โดยจัดให การศึกษา เปนองคประกอบหนึ่งใน 5 ของ
องคประกอบภายใตปจจัยหลักดานประสิทธิภาพของรัฐ ซึง่ ไดแก 1) ปจจัยดานการ
คลังภาครัฐ 2) นโยบายการคลัง 3) การดําเนินงานขององคกรภาครัฐ 4) การดําเนินงาน
เกี่ยวกับองคกรธุรกิจ และ 5) การศึกษา
สํ าหรับการเปรียบเทียบจัดอันดับความสามารถดานการศึกษา IMD ไดจัด
อันดับประเทศในภูมิภาคตางๆ รวม 49 ประเทศ โดยประเมินจากเกณฑชว้ี ดั ทัง้ ใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวม 13 เกณฑ สําหรับประเทศไทย อยูใ นอันดับที่ 44 จาก
49 ประเทศ
หากเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแขงขันดานการศึกษาของประเทศไทย
กับประเทศในเอเชียบางประเทศ พบวา ประเทศไทยอยูใ นอันดับทีต่ ากว
่ํ าสิงคโปร (15)
ไตหวัน (18) ญีป่ นุ (23) ฮองกง (29) เกาหลีใต (32) ฟลปิ ปนส (35) มาเลเซีย (38)
แตอยูในอันดับที่สูงกวา อินโดนีเซีย (46) จีน(48) อินเดีย (49)
3.1 เกณฑชี้วัดเชิงปริมาณ
เกณฑชว้ี ดั ในเชิงปริมาณที่ IMD ใชในการประเมินสถานภาพและจัดอันดับดาน
การศึกษา มี 7 เกณฑ แตเนือ่ งจากมี 1 เกณฑทไ่ี มมขี อ มูลของประเทศไทย จึงนําเสนอ
เพียง 6 เกณฑดังตอไปนี้
1) คาใชจายทางการศึกษา ในป 2542 ประเทศไทยมีคา ใชจา ยทางการศึกษา
ในสัดสวนประมาณรอยละ 4.4 ของ GDP ซึ่งมากกวาประเทศฟลปิ ปนส (รอยละ3.8)
สิงคโปร (รอยละ3.6) อินเดีย (รอยละ3.6) เกาหลีใต (รอยละ3.6) ฮองกง (รอยละ2.9)
จีน (รอยละ2.0) อินโดนีเซีย (รอยละ1.3) ทีม่ คี า ใชจา ยทางการศึกษาไมถงึ รอยละ 4
ของ GDP ยกเวน มาเลเซีย ทีม่ สี ดั สวนคาใชจา ยทางการศึกษาประมาณรอยละ 4.5
ของ GDP
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2) อัตราสวนนักเรียนตอครูระดับประถมศึกษา ป 2541 ในภาพรวม
โดยเฉลีย่ ครูไทย 1 คน ตองรับภาระสอนนักเรียน 18 คน ในขณะที่ ประเทศอืน่ ๆ สวนใหญ
ครู 1 คน ตองรับภาระสอนนักเรียนไมนอ ยกวา 19 คนขึน้ ไป โดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต
ฟลิปปนส อินเดีย ครูประถมศึกษา 1 คน ตองรับภาระสอนนักเรียนมากกวา 30 คน
3) อัตราสวนนักเรียนตอครูระดับมัธยมศึกษา ป 2541 ในภาพรวม
โดยเฉลี่ยครูไทย 1 คน ตองรับภาระสอนนักเรียน 20 คน และเมือ่ เปรียบเทียบเฉพาะ
ประเทศในเอเชีย 11 ประเทศ พบวา ครูระดับมัธยมศึกษา 1 คนของประเทศญีป่ นุ
อินโดนีเซีย จีน ไตหวัน มาเลเซีย รับภาระการสอนนักเรียนไมถงึ 20 คน ในขณะที่
ครูสิงคโปร รับภาระการสอนเทากับครูไทยคือ 1:20 สวนครูเกาหลีใต รับภาระในอัตรา
1:24 ฟลปิ ปนส 1:32 และอินเดีย 1: 33
4) อัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษา ในป 2540 ประเทศไทยมีอตั ราการ
เขาเรียนระดับมัธยมศึกษาของประชากรกลุมอายุวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เรียนเต็ม
เวลารอยละ 48 ในขณะที่ ญีป่ นุ เกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง ฟลปิ ปนส สิงคโปร จีน
อินเดีย อินโดนีเซีย มีอัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาของประชากรมากกวาไทย
ทั้งสิ้น โดยเฉพาะ ญีป่ นุ และเกาหลีใต มีอตั ราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษา
ดังกลาวถึงรอยละ 100
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เกณฑสาคั
ํ ญทีเ่ ปนปญหาอยางมากสําหรับการ
ศึกษาของประเทศไทยในปจจุบนั คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร ซึ่งจากคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ในป 2542
นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลีย่ ในวิชาคณิตศาสตร 467 คะแนน และมีคะแนนเฉลีย่ ในวิชา
วิทยาศาสตร 482 คะแนน
ประเทศอื่น ๆ ในเอเชียสวนใหญมคี ะแนนเฉลีย่ ของทัง้ 2 วิชา สูงกวาไทย
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา 500 คะแนน สําหรับประเทศทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ทัง้ 2 วิชา
ตํ่ากวาไทย ไดแก อินโดนีเซีย และฟลิปปนส โดยเฉพาะ ฟลิปปนส มีคะแนนเฉลีย่ ของ
ทั้ง 2 วิชา ไมถงึ 400 คะแนน
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6) ประชากรผูไ มรหู นังสือ ในป 2541 ประเทศไทยมีประชากรผูไ มรหู นังสือ
อายุ 15 ปขน้ึ ไป รอยละ 5.3 ของประชากรทัง้ หมด ซึง่ นอยกวา ฟลปิ ปนส (รอยละ 5.4)
สิงคโปร (รอยละ 6.9) ฮองกง (รอยละ 7.6) มาเลเซีย (รอยละ 12.5) อินโดนีเซีย
(รอยละ15.0) จีน (รอยละ17.1) และอินเดีย (รอยละ 46.5)
3.2 เกณฑชี้วัดในเชิงคุณภาพ
การประเมินในเชิงคุณภาพซึ่งไดจากการสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารระดับ
กลางและระดับสูงของประเทศตางๆ มีเกณฑชี้วัดทั้งสิ้น 6 เกณฑ ดังตอไปนี้
1) ระบบการศึกษา ระบบการศึกษาของไทยไมสามารถตอบสนองความ
สามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจได โดยในเกณฑน้ี ประเทศไทยอยูใ นอันดับที่ 47
จาก 49 ประเทศ ซึง่ เปนอันดับทีต่ ากว
่ํ าทุกประเทศในเอเชีย ในขณะที่ สิงคโปร และ
ไตหวัน อยูใ นอันดับที่ 3 และ 12 ซึง่ หมายถึง ระบบการศึกษาของสิงคโปร และไตหวัน
สามารถตอบสนองความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจไดเปนอยางดี
2) การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จากคําถามเดียวกับเกณฑระบบการศึกษา
พบวา การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของไทยไมสามารถตอบสนองความสามารถในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจได โดยเกณฑนป้ี ระเทศไทยอยูใ นอันดับที่ 46 ในขณะที่ สิงคโปร
ไตหวัน อยูใ นอันดับที่ 4 และ 14 ตามลําดับ
3) ความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับเศรษฐกิจ ประชากรไทยยังมีความรูค วามเขาใจ
เกีย่ วกับเศรษฐกิจนอย โดยอยูใ นอันดับที่ 38 ในขณะทีป่ ระชากรของสิงคโปร ไตหวัน ฮองกง
เกาหลีใต ญีป่ นุ ฟลปิ ปนส มาเลเซีย มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับเศรษฐกิจมากกวาไทย
4) การศึกษาดานการเงิน ประเทศไทยยังมีการศึกษาดานการเงินนอย โดยใน
เกณฑนี้ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 38 ในขณะที่ เกือบทุกประเทศในเอเชียอยูใ นอันดับ
ที่เหนือกวาไทย ยกเวน ญีป่ นุ และ จีน ซึง่ อยูใ นอันดับที่ 43 และ 49 ตามลําดับ
5) วิศวกรทีม่ คี ณ
ุ วุฒิ จากการวิจยั ของ IMD พบวา วิศวกรทีม่ คี ณ
ุ วุฒติ ามความ
ตองการของตลาดแรงงานในประเทศไทยมีนอ ย โดยในเกณฑนี้ ประเทศไทยอยูใ นอันดับที่ 42
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ในขณะที่ประเทศอินเดียอยูใ นอันดับที่ 1 สิงคโปรอยูใ นอันดับที่ 9 ซึง่ แสดงวาทัง้ 2
ประเทศมีวศิ วกรทีม่ คี ณ
ุ วุฒติ ามความตองการของตลาดแรงงานในประเทศอยูม าก
6) ความรวมมือระหวางบริษัทธุรกิจกับมหาวิทยาลัย ขอมูลของ IMD
แสดงวา บริษทั ธุรกิจกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยยังมีความรวมมือนอยในดานการ
ถายโอนเทคโนโลยีซง่ึ กันและกันเชนเดียวกับหลายประเทศในเอเชีย ในขณะที่ สิงคโปร
และไต หวั น มี ก ารถ า ยโอนเทคโนโลยีระหวางบริษัทธุรกิจกับมหาวิทยาลัยมากเปน
อันดับ 1 และอันดับ 12 จาก 49 อันดับ
ผลการวิจยั ของ IMD ขางตน ไดชใ้ี หเห็นวา ปญหาสําคัญของปจจัยดานการ
ศึกษาของประเทศไทยนั้น เปนปญหาเชิงคุณภาพ ซึ่งอาจสรุปไดวาเปนปญหาทีเ่ กิด
จากความไมมีประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ เนื่องจากขอมูลเชิงปริมาณของ
ประเทศไทย สวนใหญอยูในเกณฑดีกวาหลายประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การลงทุนทางการศึกษา ซึ่งประเทศไทยมีการลงทุนสูงกวาเกือบทุกประเทศในเอเชีย
แตผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลับตํ่ากวาประเทศในเอเชียที่มีการลงทุนทางการศึกษา
ตํากว
่ าประเทศไทย
3.3 ความสัมพันธระหวางตัวแปรยอยความสามารถในการแขงขันดานการศึกษา
ความสามารถในการแขงขันดานการศึกษาทีก่ ลาวขางตน ประกอบดวย ตัวแปรเชิง
ปริมาณ และตัวแปรเชิงคุณภาพ เมือ่ นํามาศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร ไดผลโดยสรุปดังนี้
1)! ความสัมพันธระหวางตัวแปรยอยทีไ่ ดจากการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ พบวา
ก) ตัวแปรยอยผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (โครงการ
TIMSS ของ IEA) มีความสัมพันธกนั สูงมากถึง .95 (ดูแผนภาพ 3.1)
ข) มีตวั แปรยอยเชิงปริมาณอีกหลายคูท มี่ คี วามสัมพันธกนั สูง โดยตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกนั สูงเกิน .60 ไดแก ความสัมพันธระหวางตัวแปรอัตราสวนนักเรียนตอ
ครูระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษา ความสัมพันธระหวางอัตราสวนนักเรียนตอ
ครูระดับประถมศึกษากับรอยละของประชากรผูไมรูหนังสือ โดยทีค่ วามสัมพันธระหวาง
รอยละของประชากรผูไมรูหนังสือกับผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตรมีคาเปนลบ
(ดังแสดงในแผนภาพที่ 3.1 และภาคผนวก ข ตารางข.1)

16
แผนภาพ 3.1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรยอยความสามารถในการแขงขัน
ดานการศึกษา

นร.:ครู
(ประถม)

.66

นร.:ครู
(มัธยม)
.69

คะแนน
คณิตศาสตร

.95

คะแนน
วิทยาศาสต
ร 

-.66

% ประชากร
ไมรหู นังสือ

2)! ความสัมพันธระหวางตัวแปรยอยเชิงคุณภาพ พบวา ตัวแปร 5 ใน 6
ตัวในกลุม ตัวแปรทีไ่ ดจากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ดังแสดงในแผนภาพ 3.2 มีความ
สัมพันธกันสูงถึงสูงมาก จนกลาวไดวา เปนตัวแปรกลุม เดียวกัน (รายละเอียดปรากฏใน
ภาคผนวก ตาราง ข1)
แผนภาพ 3.2 ความสัมพันธระหวางตัวแปรยอยความสามารถในการแขงขันดานการศึกษา
(เชิงคุณภาพ)

การศึกษา
ระดับ
มหาวิทยาลัย
.65
.75
.80
.78
ความรู
.78
การศึกษา
ดาน
.86 ดานการเงิน
เศรษฐกิจ
ความรวมมือ .81
.79
ระหวางธุรกิจกับ
มหาวิทยาลัย
.82
ระบบ
การศึกษา

.83
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3.4 ตัวแปรอื่นที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการแขงขันดานการศึกษา
1) กลุม ตัวแปรความสามารถในการแขงขัน 4 ดาน
จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางกลุมตัวแปรความสามารถในการ
แขงขัน 4 ดาน กับ ความสามารถในการแขงขันดานการศึกษา (ซึง่ เปนตัวแปรยอยตัว
หนึง่ ของดานประสิทธิภาพของรัฐ) พบวา
แผนภาพ 3.3 ความสัมพันธระหวางตัวแปรความสามารถในการแขงขันดานตาง ๆ 4 ดาน
กับความสามารถในการแขงขันดานการศึกษา

สมรรถนะ
ทางเศรษฐกิจ

ประสิทธิภาพ
ของรัฐ

.73

.33
การศึกษา

.75
ประสิทธิภาพ
ของธุรกิจ

.84
โครงสราง
พื้นฐาน

ความสามารถในการแขงขัน 3 ดาน คือดานประสิทธิภาพของรัฐ ดานประสิทธิภาพ
ของธุรกิจ และดานโครงสรางพืน้ ฐาน มีความสัมพันธกับดานการศึกษาในระดับสูงถึง
สูงมาก โดยพบวาความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพืน้ ฐาน มีความสัมพันธ
กับดานการศึกษาสูงสุด เทากับ .84 สวนดานประสิทธิภาพของรัฐ และดานประสิทธิภาพ
ของธุรกิจ มีความสัมพันธกับดานการศึกษา เทากับ .73 และ .75 ตามลําดับ ดังแสดง
ในแผนภาพ 3.3
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สํ าหรั บ ความสามารถในการแข ง ขั น ด า นสมรรถนะทางเศรษฐกิจ มีความ
สัมพันธกบั ดานการศึกษาเพียง .33 ซึง่ อยูใ นระดับตํา่ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก
ตาราง ข2)
2) ตัวแปรยอยในกลุม ตัวแปรความสามารถในการแขงขัน 4 ดาน
เมื่อวิเคราะหในรายละเอียดถึงกลุมตัวแปรยอยของความสามารถในการ
แขงขันทัง้ 4 ดานทีม่ คี วามสัมพันธกบั ความสามารถในการแขงขันดานการศึกษา พบวา
ในจํานวนตัวแปรยอยทั้งหมด 19 ตัวแปรนั้น เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับความ
สามารถในการแขงขันดานการศึกษา 15 ตัวแปร
ในจํานวน 15 ตัวแปรยอยนี้ หากพิจารณาเฉพาะตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ
กันสูงมากกวา .60 ขึน้ ไป พบวา มีจํานวนถึง 10 ตัวแปร ไดแก โครงสรางพืน้ ฐานทาง
เทคโนโลยี สุขภาพและสิง่ แวดลอม การดําเนินงานขององคกรภาครัฐ โครงสรางพืน้ ฐาน
ทางวิทยาศาสตร ผลิตภาพ โครงสรางทัว่ ไป ผลกระทบจากโลกาภิวตั น ตลาดเงิน การ
ดําเนินงานเกีย่ วกับองคกรธุรกิจ และการบริหารจัดการ ตามลําดับ (รายละเอียดปรากฏ
ในภาคผนวก ตาราง ข3)
แผนภาพ 3.4 ความสัมพันธระหวางตัวแปรยอยความสามารถในการแขงขันดานตาง ๆ
กับความสามารถในการแขงขันดานการศึกษา
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จากความสัมพันธดังกลาวขางตน แสดงวาความสามารถในการแขงขันดานการ
ศึกษา และความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจ มีผลกระทบซึ่งกันและกันสูง
เนื่องจากความสามารถในการแขงขันในระบบเศรษฐกิจใหม จะขึ้นอยูกับความรูและ
สติปญญาของคน จึงมีความจําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของประชากรใหมคี วามสามารถในการแขงขันกับประเทศอืน่ ๆได

บทที่ 4
ความสามารถในการแขงขันกับประสิทธิภาพการบริหารและการใชทรัพยากร
จากขอมูลของ IMD ทีแ่ สดงใหเห็นวา ประเทศไทยลงทุนทางการศึกษาเปนอันดับที่
2 ของเอเชีย แตผลการจัดการศึกษา เชน อัตราการเขาเรียนและผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
กลับตํ่ากวาประเทศอื่นๆ ทําใหเกิดคําถามที่วาการลงทุนทางการศึกษาไมมคี วามสัมพันธ
กับผลลัพธทางการศึกษาเลย หรือเปนเพราะประเทศไทยไมมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการใชทรัพยากรเทาที่ควร ซึ่งในบทนี้ จะไดทําการวิเคราะหเพื่อตอบคําถาม
ดังกลาว
4.1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการลงทุนทางการศึกษากับผลการจัดการศึกษา
เมือ่ นําขอมูลรอยละของงบประมาณทางการศึกษาตอ GDP กับอัตราการเขาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของประเทศตางๆ มา plot หาความสัมพันธ
ระหวางการลงทุนกับผลผลิตทางการศึกษาทัง้ ในดานปริมาณและคุณภาพ โดยรวมประเทศ
ในเอเซียและประเทศตะวันตกที่มีระดับการพัฒนาและประสิทธิภาพสูง ปรากฏวาไดผล
ดังที่แสดงในแผนภาพ 4.1 - 4.3
แผนภาพ 4.1 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางรอยละของงบประมาณทางการ
ศึกษาตอ GDP กับอัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษา

ความสัมพันธระหวางคาใชจา ยตอ GDP กับอัตราการเขาเรียน
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แผนภาพ 4.1 แสดงวารอยละของงบประมาณทางการศึกษาตอ GDP กับอัตราการ
เขาเรียนมีความสัมพันธกันสูง กลาวคือ ประเทศทีล่ งทุนดานการศึกษาตอ GDP สูง สวน
ใหญมีอัตราการเขาเรียนสูงตามไปดวย คงมียกเวนเฉพาะประเทศไทยและเกาหลีใต ที่
แตกตางจากประเทศอื่นอยางเห็นไดชัดเจน โดยประเทศไทยมีการลงทุนทางการศึกษาสูง
กวาอีกหลายประเทศ แตอัตราการเขาเรียนกลับตํ่าที่สุด ในขณะที่เกาหลีใตมีการลงทุน
คอนขางตํ่าเมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศอืน่ รวมทัง้ ประเทศไทย แตอตั ราการเขาเรียนกลับ
สูงกวาประเทศอืน่ ๆ และสูงกวาประเทศไทยกวาเทาตัว (อัตราการเขาเรียนของเกาหลีใต : ไทย
เทากับ 100:48) แสดงใหเห็นวา ประสิทธิภาพในการลงทุนจัดการศึกษาของประเทศไทย
ตํ่ากวาประเทศอืน่ ๆ เปนอยางมาก ในขณะทีป่ ระเทศเกาหลีใตมปี ระสิทธิภาพในการลงทุน
จัดการศึกษาสูงกวาประเทศอืน่ ๆ
เมื่อหาคาสหสัมพันธระหวางรอยละของงบประมาณทางการศึกษาตอ GDP กับ
อัตราการเขาเรียนของประเทศตางๆ รวมทัง้ ประเทศไทยและเกาหลีใต ไดคาสหสัมพันธ
เทากับ 0.62 แตเมือ่ ไมรวมทัง้ สองประเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพการลงทุนแตกตางจากประเทศ
อืน่ ๆ ปรากฏวาไดคา สหสัมพันธเทากับ 0.85 ซึ่งสูงขึน้ จากเดิม แสดงวาแททจ่ี ริงแลว การ
ลงทุ น ทางการศึ ก ษามี ผ ลค อ นข า งมากต อ การขยายโอกาสทางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
แตจะตองมีการบริหารจัดการและการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ มิฉะนัน้ แลว จะไมกอ ใหเกิด
ผลในการขยายโอกาสทางการศึกษาเทาทีค่ วร
แผนภาพ 4.2 และ 4.3 แสดงวารอยละของงบประมาณทางการศึกษาตอ GDP กับ
คะแนนทดสอบวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรก็มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน
โดยประเทศที่มีการลงทุนทางการศึกษาสูงมักจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเชนเดียวกัน
แตความสัมพันธดงั กลาวมีคา ตํา่ คือมีคา เทากับ 0.27 และ 0.37 ตามลําดับ โดยประเทศไทย
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวาอีกหลายประเทศ ทัง้ ๆ ทีม่ กี ารลงทุนทางการศึกษาสูง
แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการใชเงินลงทุนทางการศึกษาของ
ประเทศไทยทีย่ งั ไมดเี ทาทีค่ วร
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แผนภาพ 4.2 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางรอยละของงบประมาณ
ทางการศึกษาตอ GDP กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร
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แผนภาพ 4.3 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางรอยละของงบประมาณ
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เมื่อหาความสัมพันธระหวางการลงทุนทางการศึกษาตอ GDP กับตัวแปรทางการ
ศึกษาอื่น ๆ ทุกตัว ไดคาความสัมพันธดังที่แสดงในแผนภาพ 4.4 ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ประเทศที่มีการลงทุนทางการศึกษาสูง มีแนวโนมที่จะมีผลลัพธทางการศึกษาที่วัดจาก
อัตราการรูห นังสือสูง ในขณะทีค่ วามรูค วามเขาใจเกีย่ วกับระบบเศรษฐกิจ และการศึกษา
ดานการเงินของประชากร ตลอดจนวิศวกรทีม่ คี ณ
ุ วุฒติ ามความตองการของตลาดแรงงานก็มี
คาสูงตามไปดวย
แผนภาพ 4.4 ความสัมพันธระหวางการลงทุนทางการศึกษาตอ GDP กับตัวแปร
ทางการศึกษาตาง ๆ

อัตราสวน
นร. : ครูมัธยม

อัตราสวน
นร. : ครูประถม
- .40
ความรวมมือ
ระหวางธุรกิจและ
มหาวิทยาลัย

อัตราการ
รูหนังสือ

- .27

.46
.55

งบประมาณทาง
การศึกษาตอ
GDP

.60

.53

ความรู/ เขาใจ
เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ

.50
การจัดการ
ศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย

การรับรูดาน
การเงิน
ของประชาชน

.44
.29
ระบบการ
ศึกษา

าจํ น ว น
วิศวกรที่มี
คุณวุฒิ

นอกจากนั้น การลงทุนทางการศึกษาของประเทศตางๆ ยังมีความสัมพันธกบั การ
จัดการศึกษาใหตอบสนองความสามารถในการแขงขัน และทําใหเกิดความรวมมือระหวาง
บริษัทธุรกิจกับมหาวิทยาลัยในการถายโอนเทคโนโลยีและองคความรูต า งๆ อีกดวย
ขอคนพบดังกลาวแสดงวาการลงทุนดานการศึกษามีความสําคัญตอผลการจัดการ
ศึกษา แตจะตองมีการบริหารและการใชเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพดวย มิฉะนั้นจะไดผลในทาง
ตรงกันขาม ดังกรณีของประเทศไทยทีม่ กี ารลงทุนสูง แตไดผลทีว่ ดั จากอัตราการเขาเรียน
และตัวแปรอื่น ๆ สวนใหญอยูในเกณฑตากว
ํ่ าประเทศอืน่
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4.2 ผลการวิจยั เกีย่ วกับประสิทธิภาพของการลงทุนทางการศึกษา
จากขอมูลขางตนสรุปไดวา การลงทุนทางการศึกษามีผลตอการจัดการศึกษา แต
จะตองขึน้ อยูก บั การบริหารจัดการและการใชเงินลงทุนใหมปี ระสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ควรจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมระหวางการศึกษาระดับและประเภทตางๆ
โดยคํานึงถึงความตองการจําเปนทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบกับผล
ประโยชนตอบแทนทีผ่ เู รียน สังคม ตลอดจนผูเ กีย่ วของอืน่ ๆ จะไดรบั จากการลงทุนทาง
การศึกษา เพือ่ ใหผไู ดรบั ผลประโยชนตอบแทนเขามามีสว นรวมลงทุนและรับภาระคาใชจา ย
ทางการศึกษาดวย
นอกจากนั้น ควรจะตองลงทุนและใชงบประมาณสําหรับปจจัยปอนตางๆ ที่มีผลตอ
การจัดการศึกษาใหเหมาะสม โดยในทางเศรษฐศาสตร มีแนวคิดวาจะตองทําใหมลู คาเพิม่
(value added) ของผลผลิตทางการศึกษาที่เกิดจากการลงทุนตอ 1 บาทของปจจัยปอน
ตางๆ มีคา เทากัน หรือกลาวอีกนัยหนึง่ ก็คอื ควรใหความสําคัญกับการลงทุนในปจจัยปอนทีม่ ี
ผลกระทบตอผลลัพธทางการศึกษาสูงมากกวาปจจัยที่มีผลกระทบตํา่
เมือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวางตนทุนของปจจัยปอนทีม่ ผี ลตอสัมฤทธิผลทางการเรียน
ของนักเรียนจากการวิจยั ของประเทศตาง ๆ ปรากฎวา มีงานวิจยั หลายเรือ่ งทีพ่ บวาการลงทุน
ดานอาคารสิ่งกอสรางไมมีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในขณะทีก่ ารลงทุนเกีย่ ว
กับปจจัยที่มีผลโดยตรงตอเด็ก ปจจัยดานการจัดการเรียนการสอน วัสดุอปุ กรณการเรียนมี
ผลตอคะแนนทดสอบของผูเ รียน ดังตัวอยางของงานวิจยั ตอไปนี้
Hanushek (1989) สํารวจงานวิจยั ทีท่ าในประเทศสหรั
ํ
ฐอเมริกาในป 1988 จํานวน 30
เรือ่ ง พบวา ระดับการศึกษาของครูมคี วามสัมพันธกบั ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ในขณะทีป่ ระสบการณ
การสอนของครู เงินเดือนครู และคาใชจายเกี่ยวกับอาคารสิ่งกอสราง ไมมคี วามสัมพันธ
กับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
Wellingsky (1997) และ Filmer (1997) ศึกษาสมการการผลิตทางการศึกษา
(education production function) พบวา ตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธกบั สัมฤทธิผลทางการเรียน
ของนักเรียน คือ คาใชจา ยเกีย่ วกับการสอน สวนตัวแปรทีไ่ มมคี วามสัมพันธ คือ คาใชจา ยใน
การลงทุนเกีย่ วกับสิง่ กอสราง
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Pritchett และ Filmer (1997) พบวาประเทศตางๆ มีการใชจา ยเงินเพือ่ การลงทุนใน
เรือ่ งหนังสือและอุปกรณประกอบการเรียนการสอน ซึง่ มีผลกระทบโดยตรงตอตัวเด็กนอยกวา
การลงทุนเกีย่ วกับเงินเดือนและสวัสดิการครูเปนอยางมาก ในขณะทีผ่ ลการตรวจสอบโดยใช
สมการการผลิ ต ทางการศึ ก ษาแสดงวา เมื่อเพิ่มมูลคาการลงทุนเกี่ยวกับหนังสือและ
อุปกรณการเรียนการสอนใหผเู รียน 1 ดอลลาร จะสงผลตอสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักเรียนสูงกวาการเพิ่มมูลคาการลงทุนในดานเงินเดือนและสวัสดิการของครูประมาณ
10 - 100 เทาตัว
นอกจากนัน้ Pritchett และ Filmer ยังพบวาการทีป่ ระเทศตางๆ จัดสรรงบประมาณ
เพื่อการลงทุนเกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการสูงนัน้ สวนหนึง่ เปนผลมาจากแรงผลักดันของ
สหภาพครูและการวิ่งเตนของครูกบั นักการเมือง ซึ่งสวนใหญมกั จะโอนออนผอนตามความ
ตองการของครู เพือ่ ผลประโยชนทางการเมืองของตนเอง
สํ าหรั บ การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ องค ป ระกอบหรือปจจัยที่มีผลตอการเรียนของเด็กที่มี
ประเทศไทยรวมอยูดวย ไดแก การวิจัยในโครงการ TIMSS (Third International
Mathematics and Science Study) ของ IEA หรือสมาคมนานาชาติเพือ่ การประเมินผล
สัมฤทธิท์ างการศึกษา ผลจากการศึกษาในโครงการดังกลาว พบวา นักเรียนประถมและ
มัธยมศึกษาของไทยไดคะแนนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรตํ่ ากวาประเทศอื่นๆ
ในเอเซียเกือบทุกประเทศ โดยนักเรียนไทยทําขอสอบแบบเขียนตอบ หรืออธิบายความ
หรือยกเหตุผลประกอบ ขอสอบทีต่ อ งใชความสามารถในการคิด วิเคราะห การนําความรูไ ปใช
และขอสอบทีว่ ดั ทักษะกระบวนการไมคอยได
สวนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่มีอิทธิพลตอผลการเรียนของนักเรียนใน
โครงการนี้ พบวา เจตคติที่มีตอวิชาที่เรียนและวิธีสอนของครูมีผลกระทบตอคะแนน
ทดสอบของนักเรียนทัง้ ของในประเทศไทยและตางประเทศ โดยตัวแปรทีม่ ผี ลกระทบในทาง
ลบสูงสุด คือ การที่นักเรียนคิดวาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปนวิชาที่นาเบื่อ
ซึ่งเจตคติดังกลาวยอมเปนผลมาจากคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู
นอกจากนั้น ยังพบวา การมีหนังสือและอุปกรณที่เอื้อตอการเรียนของนักเรียนที่
บานมีผลกระทบในทางบวกตอคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ซึง่ ตัวแปรดังกลาวนอกจาก
จะสะทอนถึงฐานะทางเศรษฐกิจสังคมทางบาน โดยพอแมที่มีฐานะดีจะมีความเอาใจใส
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ตอการเรียนของบุตรหลานมากกวาพอแมทยี่ ากจนแลว ยังแสดงใหเห็นถึงโอกาสทีด่ กี วาในการ
เขาถึงสื่อการเรียนรูต า งๆของนักเรียนดวย
จากขอคนพบดังกลาว จึงควรใหความสําคัญกับการลงทุนในดานหนังสือและวัสดุ
อุปกรณการเรียนการสอนเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในประเทศไทย ซึง่ เด็กสวนใหญขาด
แคลนหนังสือและวัสดุอปุ กรณการเรียนการสอนทัง้ ทีบ่ า นและในโรงเรียน ทัง้ นี้ ขอมูลจาก
โครงการ TIMSS แสดงวา ในระดับประถมศึกษาของประเทศตางๆ นักเรียนสวนใหญระบุ
วามีหนังสือทีบ่ า นจํานวน 26-100 เลม หรือมากกวา 200 เลม คงมีเฉพาะประเทศไทยและ
อิหราน ทีน่ กั เรียนสวนใหญ เกินกวารอยละ 40 ระบุวา มีหนังสือเพียง 0-10 เลมเทานัน้
4.3 การบริหารจัดการและการใชงบประมาณทางการศึกษา
งบประมาณทางการศึกษาของไทยสวนใหญมาจากงบประมาณแผนดิน ประมาณรอยละ
83 ในขณะทีเ่ งินจากภาคเอกชนและองคกรปกครองทองถิน่ มีสดั สวนนอยมาก เพียงรอยละ
16 และรอยละ 1 ตามลําดับ (ขอมูลป 2539 : การเงินเพือ่ การศึกษา, 2541)
ในสวนของงบประมาณแผนดินทีใ่ ชในการจัดการศึกษานัน้ ในป 2544 เปนงบทีจ่ ดั สรร
ใหการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมการศึกษาระดับกอนประถม ประถม และมัธยมศึกษา
ประมาณรอยละ 68.1 ในขณะที่จัดสรรใหการศึกษาระดับอุดมศึกษา รอยละ 14.8 เมือ่
คํานึงถึงผูเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ จี านวนมากถึ
ํ
ง 10.09 ลานคน หรือประมาณ 4.8
เทาของผูเรียนระดับอุดมศึกษา ประกอบกับขอมูลจากผลงานวิจยั ทีแ่ สดงวา การลงทุนทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาใหประโยชนตอบแทนแกผเู รียน (private rate of return) มากกวา
สังคม (social rate of return) ในขณะทีก่ ารศึกษาขัน้ พืน้ ฐานใหประโยชนตอบแทนแกสงั คม
มากกวา การลงทุนดังกลาวจึงมีสดั สวนยังไมเหมาะสม
จึงควรมีการปรับปรุงการลงทุนในระดับอุดมศึกษา โดยใหผเู รียนมีสว นรวมรับภาระ
คาใชจายทางการศึกษาเพิ่มขึ้น และใหทุนหรือเงินกูทางการศึกษาแกผูเรียนที่ยากจน
โดยเฉพาะผูท เี่ รียนในสาขาทีข่ าดแคลน เชน สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน
ก็เพิม่ การลงทุนในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ ใหความรูแ ละทักษะพืน้ ฐานทีจ่ าเป
ํ นในการ
ดํารงชีวติ การพัฒนาสังคม และการศึกษาตอในระดับสูงใหมากขึน้
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เมื่อพิจารณางบประมาณทีจ่ ดั สรรใหกบั การศึกษาประเภทและสาขาตางๆ พบวา มี
การจัดสรรงบประมาณในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญ : อาชีวศึกษาในสัดสวน
รอยละ 76 : 24 สวนในระดับอุดมศึกษา งบประมาณทีจ่ ดั สรรถูกนําไปใชผลิตกําลังคนใน
สาขาสังคมศาสตรถึงรอยละ 75 สวนสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผลิตไดเพียงรอยละ
25 ในขณะที่การจัดการศึกษาเพื่อการผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาและการศึกษาสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความจําเปนตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจ จึงไมนา ประหลาดใจทีข่ อ มูลของ IMD แสดงวา การจัดการศึกษาของไทยไม
ตอบสนองความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ ดวยเหตุนี้จึงควรมีการลงทุนดาน
อาชีวศึกษาและสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีใหเพิม่ ขึน้
เมือ่ พิจารณางบประมาณการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในหมวดตางๆ เพือ่ ดูวา มีการ
ลงทุนใหกบั ปจจัยปอนดานตางๆ มากนอยเพียงใด ปรากฏวา งบลงทุนดานครุภณ
ั ฑ ทีด่ นิ และ
สิง่ กอสรางมีสัดสวน รอยละ 22.64 ของงบประมาณการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทัง้ หมด ในขณะที่
งบดําเนินการมีสดั สวน รอยละ 77.36 ในจํานวนนีเ้ ปนการลงทุนดานเงินเดือนและคาจาง
ทัง้ ประจําและชัว่ คราว รอยละ 74.57 ของงบดําเนินการ ในขณะทีค่ า วัสดุมสี ดั สวนเพียงรอยละ
0.76 ของงบดําเนินการ หรือคิดเปน 1 ใน 64 สวน ของเงินเดือนและคาจางครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
การที่การลงทุนดานเงินเดือนและคาจางมีสัดสวนสูง สวนหนึ่งเปนเพราะจํานวน
นักเรียนตอครู 1 คน มีอัตราสวนคอนขางตํ่า ขอมูลจาก IMD แสดงวา ครู 1 คน ของไทย
รับผิดชอบนักเรียนเปนจํานวนนอยกวา (ประมาณ 18 ตอ 1) ประเทศอืน่ ๆ แตผลสัมฤทธิท์ าง
การเรียนของไทยกลับตํากว
่ าประเทศเหลานัน้
แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการใชครูทยี่ งั ไม
คุม คาเทาทีค่ วร ในขณะเดียวกันการลงทุนดานวัสดุการเรียนการสอนที่มีสัดสวนตํา่ ทัง้ ๆ ที่
ผลงานวิจัยหลายเรื่องแสดงวาการลงทุนในดานนีม้ ผี ลดีตอ ผูเ รียน จึงควรเพิม่ สัดสวนใหสงู ขึน้
ทั้งนี้ ไมไดหมายความวา การลงทุนดานครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนสิ่งที่ไมดี
เพราะในการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพนั้น ครูและผูบริหารจะตองมีคุณภาพดวย
โดยผู  บ ริ ห ารและครู ที่ มี คุ ณ ภาพควรได รั บ เงิ น เดื อนและผลประโยชนตอบแทนสูงกวา
คนอื่นๆ แตเมือ่ พิจารณาระบบเงินเดือนดังทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั ปรากฎวาเงินเดือนของครู
และบุคลากรทางการศึกษาจะขึน้ อยูก บั วุฒทิ างการศึกษาและประสบการณในการทํางานเปน
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หลักเหมือนกันหมด ทั้งๆทีว่ ฒ
ุ แิ ละประสบการณการสอนไมไดสะทอนคุณภาพ เพราะครู
สวนใหญยังคงสอนแบบทองจํา อันมีผลทําใหเด็กไทยเกงในการทําขอสอบแบบใชความจํา
มากกวาขอสอบที่ตองใชความสามารถในการคิดวิเคราะหและหาเหตุหาผล (สุวพร เซมเฮง
: 2541) จึงควรมีการพัฒนาระบบเงินเดือนครูใหสะทอนผลงานมากขึน้
จากขอมูลเงินเดือนโดยเฉลี่ยของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับประถมและ
มัธยมศึกษา ปรากฏวา มีคาประมาณเดือนละ 14,695 บาท (ขอมูลป 2543 :สํานัก
งบประมาณ, 2543) นับวาเปนจํานวนเงินไมนอ ยเมือ่ เปรียบเทียบกับรายไดประชาชาติตอ หัว
ซึ่งมีคาประมาณ 72,630 ตอป หรือประมาณ 6,052 บาทตอเดือน (ขอมูลป 2542 : สศช. )
การทีเ่ ปนเชนนีเ้ พราะ บุคลากรสวนใหญมวี ฒ
ุ คิ อ นขางสูง คือมีวฒ
ุ ปิ ริญญาตรีประมาณรอยละ
79 และมีประสบการณการทํางานโดยเฉลีย่ เกินกวา 10 ป แตวฒ
ุ แิ ละประสบการณดังกลาว
ไมไดทําใหผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนสูงตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจยั
ในตางประเทศเกีย่ วกับผลกระทบของตัวแปรทัง้ สองทีม่ ตี อ การเรียนของเด็ก การลงทุนดาน
เงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย จึงไมมปี ระสิทธิภาพ และไมไดผล
คุม คาเทาทีค่ วร จําเปนจะตองปรับปรุงโดยการใหและขึ้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและผลการพัฒนาทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ รียน ซึง่ ตองมีการ
ประเมินคุณภาพและผลการทํางานของบุคลากรดังกลาว
ในขณะเดียวกัน ก็ควรลงทุนเพือ่ พัฒนาคุณภาพของครู ผูบ ริหารและบุคลากรทาง
การศึกษาใหมีคุณภาพในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการ
เรียนของเด็กใหมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ ขอมูลในป 2544 แสดงวางบประมาณเพือ่ การพัฒนา
คุณภาพ ซึง่ รวมงบพัฒนาและฝกอบรมครูดว ยนัน้ มีสดั สวนตํา่ เพียงรอยละ 2.3 ของงบดําเนินการ
แตรปู แบบของการพัฒนาและการฝกอบรมควรจะเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่เปนการบรรยาย
เนือ้ หาสาระโดยวิทยากร มาเปนการสรางความตระหนัก การฝกปฏิบตั ิ การดูงานใหเห็น
ตัวอยางจากของจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูที่มีประสบการณการจัดการเรียนการ
สอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ เพือ่ ทําใหครูมโี ลกทัศนทกี่ วางขวาง มีความตระหนัก และมีความ
เขาใจในเรือ่ งนีด้ ยี ง่ิ ขึน้
ทั้งนี้ ในการลงทุนทางการศึกษาดานตางๆ ทีก่ ลาวถึงขางตนนัน้ จะตองดําเนินการ
ควบคูก บั การบริหารจัดการและการใชเงินใหมปี ระสิทธิภาพดวย โดยควรใหหนวยงานทีอ่ ยู

29
ใกลชิดและมีผลกระทบตอตัวเด็กมากที่สุด คือ สถานศึกษา มีอสิ ระในการบริหารจัดการ
และใชเงิน ตลอดจนทรัพยากรตางๆ ใหเหมาะสมกับศักยภาพและความตองการของเด็ก
ในขณะเดียวกัน ก็ควรมีการตรวจสอบ ประเมินผล เพือ่ ใหเกิดมีความโปรงใสในการดําเนินการ
และการใชเงิน

บทที่ 5
ความสามารถในการแขงขันกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย
บทวิเคราะหการเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆของ
IMD ในบทที่ผานมา ไดแสดงใหเห็นถึงสภาพปจจุบันและปญหาอันเปนบริบททาง
เศรษฐกิจและสังคม ทัง้ ในเรือ่ งสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของรัฐ ประสิทธิภาพ
ของภาคธุรกิจ และโครงสรางพืน้ ฐาน รวมทัง้ สภาพปจจุบนั และปญหาในระบบการ
ศึกษาของประเทศไทย ซึ่งลวนสงผลกระทบตอกันและกัน อันนํามาสูข อ เสนอแนะใน
การปฏิรูปการศึกษาและการวางแผนดานการศึกษาของประเทศ เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยใหมคี วามสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติตอ ไป
5.1 ขอมูล IMD กับปฏิรปู การศึกษา
จากการพิจารณารายละเอียดของเกณฑชว้ี ดั ที่ IMD ใชประเมิน และจากการ
หาคาความสัมพันธระหวางความสามารถในการแขงขันดานตาง ๆ กับดานการศึกษา
และความสัมพันธระหวางการลงทุนทางการศึกษากับผลการจัดการศึกษา เมือ่ นํามา
จัดลําดับความสําคัญของปญหาทีค่ วรไดรบั การปรับปรุงโดยเรงดวน ไดแก
-! อัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษา
-! ผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไมนา พอใจ
-! โครงสรางพืน้ ฐานทางเทคโนโลยี และโครงสรางพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร
-! การดําเนินงานขององคกรภาครัฐ
-! ระบบการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม
สามารถตอบสนองความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจไดเทาที่ควร
-! ความรวมมือกันนอยระหวางบริษัทธุรกิจและสถาบันอุดมศึกษาในการ
ถายโอนเทคโนโลยีซง่ึ กันและกัน
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-! ความรูค วามเขาใจเกีย่ วเศรษฐกิจและการศึกษาดานการเงินของประชากร
ทีย่ งั มีนอ ยมาก
ดังนั้น ในการพัฒนาการศึกษาของคนไทยทั้งมวลเพื่อยกระดับการศึกษาใหถึง
ขั้นพื้นฐาน และเพิม่ สมรรถนะในการแขงขันของไทยแลว ควรเรงการปฏิรปู การศึกษา
ตามแนวพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ ประกอบดวย 2 สวนใหญ
คือ การปฏิรูปการเรียนรู และการปฏิรปู ระบบและโครงสรางการบริหารและ
จัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปฏิรปู การเรียนรู ซึง่ เปนหัวใจสําคัญของการ
ปฏิรปู การศึกษาใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
เพื่อแกปญหาขางตน ควรมีการปฏิรูปในเรื่องตาง ๆ ตอไปนี้
1) การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ ปวงชน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ไดกาหนดให
ํ
คนไทยทุกคน
มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไมนอ ยกวา 12 ป โดยรัฐตองจัด
ใหอยางทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ โดยไมเก็บคาใชจา ย ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2545 โดย
จะตองจัดการศึกษาใหมรี ปู แบบทีห่ ลากหลายใหผเู รียนกลุม ตาง ๆ ทัง้ ผูเ รียนปกติและ
ผูเ รียนทีม่ คี วามตองการเปนพิเศษ ทัง้ นีค้ วรสงเสริมใหครอบครัว บุคคล องคกรเอกชน องคกร
ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ไดเขามามีสว นรวมในการจัดการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในรูปแบบศูนยการเรียนดวย
การดําเนินงานทีผ่ า นมา คณะรัฐมนตรีมมี ติเกีย่ วกับนโยบายการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ไปแลวเมือ่ เดือนมีนาคม 2542 โดยกําหนดใหชน้ั ประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษา
ปที่ 6 เปนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน นอกจากนัน้ ไดมกี ารจัดทําแผนปฏิบัติการ ซึง่ ขณะนี้
เกือบเสร็จสมบูรณคงเหลือการจัดทําขอสรุปเรือ่ งคาใชจา ยอีกเพียงเรือ่ งเดียว
สิ่งที่ตองเรงดําเนินการตอไป ไดแก
ก. จัดทําข อ ยุ ติ เกี่ยวกับคาใชจา ยตอหัว เสนอตอคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติและคณะรัฐมนตรีตอ ไป
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ข. จัดทําฐานขอมูลใหเปนระบบมากขึน้ กวาเดิม และดําเนินการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร
ค. วิจยั และพัฒนาสรางองคความรูเ กีย่ วกับการศึกษาของกลุมที่มีความ
ตองการพิเศษ (คนพิการ ดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ)
ง. วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูของการศึกษาทางเลือก เพื่อ
ขยายการดําเนินงานดานการศึกษาใหมคี วามหลากหลายมากขึน้
จ. ศึกษาและสรางกลไก เพือ่ ใหเกิดแหลงเรียนรูท เี่ อือ้ ตอการทีก่ ลุม บิดา
มารดา ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถาบันทางสังคมอืน่ ๆ จะจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยสวนรวมยังไมนา พอใจ โดยเฉพาะอยางยิง่ การจัดการ
เรียนการสอนดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ที่ยังประสบปญหาในทุกระดับการ
ศึกษา ผูเ รียนสวนใหญรสู กึ วาเปนวิชาทีย่ าก ไมนาสนใจ และไมประสงคจะเลือกเรียน
ในสาขาวิ ทยาศาสตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรข อง
นักเรียนสวนใหญอยูใ นเกณฑต่ํา
เพือ่ เพิม่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และเพือ่ ใหกระบวนการศึกษาสงเสริมใหคนไทย
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา จึงเนนการปฏิรปู การเรียนรูท ่ี
ผูเ รียนสําคัญทีส่ ดุ ซึง่ นับเปนหัวใจของการปฏิรปู การศึกษา โดยในการปฏิรปู การเรียนรูน นั้
จะตองรวมการปฏิรูปหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ผูเรียน การพัฒนาครู สือ่ การเรียนรู และการพัฒนาแหลงเรียนรูต า ง ๆ
สําหรับนโยบายและการดําเนินงานปฏิรปู การเรียนรูแ ตละประเด็น มีดังนี้
ก. การปฏิรูปหลักสูตร มีการจัดทําหลักสูตรตามแนว พ.ร.บ.การศึกษา
แหงชาติ ที่มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพโดยเนน
ความสําคัญใหมกี ารพัฒนาเนือ้ หาสาระในเรือ่ ง

33
-! ความรูเกี่ยวกับตนเองและสังคม
-! วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
-! ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมปิ ญ
 ญาไทย
-! คณิตศาสตรและภาษา
-! การประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข
ข. ปฏิรูปการผลิต การพัฒนาครู ยกระดับวิทยฐานะครู โดยสงเสริมใหมี
ระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมคี ณ
ุ ภาพ
และมาตรฐานทีเ่ หมาะสมกับการเปนวิชาชีพชัน้ สูง ครูผสู อนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อใหมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนมือ
อาชีพ จัดกระบวนการเรียนรูท ม่ี งุ คุณภาพและสามารถพัฒนาผูเ รียนไปสูค ณ
ุ ภาพทีพ่ งึ
ประสงค
การดําเนินงานในสวนนี้ ไดมรี า งนโยบายการพัฒนาสถาบันผลิตครู และ
รางกฎหมายวาดวยการจัดตัง้ สถาบันพัฒนาและสงเสริมครู คณาจารยและบุคลากรทาง
การศึกษา และรางกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสภาครู เพือ่ มีหนาทีค่ วบคุมวิชาชีพ การ
ดําเนินงานอยูร ะหวางพิจารณารางกฎหมายดังกลาว
ค. การปฏิรูปสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา มีนโยบายใหการสงเสริมและ
สนับสนุนใหมกี ารผลิต และการพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สือ่ สิง่ พิมพ
วัสดุอปุ กรณและเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาอืน่ โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
จั ด ให มี เงิ น สนั บ สนุ น การผลิ ต และมี ก ารให แรงจูงใจแกผูผลิตและพัฒนาในสวนนี้
โดยเปดใหมกี ารแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
ง. การวัดและการประเมินผูเ รียน ใหพจิ ารณาจากพัฒนาการของผูเ รียน
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคู
ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตระดับและรูปแบบการศึกษา
รวมทัง้ วิธกี ารรับเขาศึกษาตอ ใหนาผลการประเมิ
ํ
นผูเ รียนมาใชประกอบการพิจารณาดวย

34
สําหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรนน้ั ในขณะนี้ ประเทศไทย
ไดใหความสําคัญอยูในลําดับสูง และมีการดําเนินการไปบางแลว โดย สกศ. ไดทาการ
ํ
วิจยั วิทยาศาสตรศกึ ษาของไทยและตางประเทศ และประมวลความคิดทั้งของบุคคล
หรือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และจัดทํารางขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอ กกศ. ในวันที่ 7
มกราคม 2545 สรุปสาระสําคัญ 5 ดาน ดังนี้
•! ดานการสงเสริมโอกาสการเรียนรูแ ละการศึกษาตลอดชีวติ โดยจัด
ใหมแี หลงเรียนรูท างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสภู มู ภิ าคและทองถิน่ สงเสริมกิจกรรมตาม
สถานทีช่ มุ ชนตาง ๆ และสงเสริมการศึกษาตอเนือ่ งแกผทู อ่ี ยูใ นวัยทํางาน
•! ดานการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรและการเรียนการสอนปจจุบนั
กรมวิชาการไดมกี ารปรับปรุงหลักสูตรระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานใหมเปน 8 กลุม โดย
จัดให คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปน 2 กลุมในหลักสูตรดวย นอกจากนีย้ งั เสนอให
เนนการพัฒนาครู การจัดการเรียนการสอน สือ่ การเรียนรู และการวัดประเมินผลควบคู
ไปกับหลักสูตรดวย
• !ด า นการส ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอน
การสรางองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งการสนับสนุนและเพิ่ม
แหลงทุนมากขึน้
•! ดานการผลิต พัฒนากําลังคน และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ
ทั้งในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการพัฒนาระบบความ
กาวหนาบนเสนทางอาชีพ
•! ดานการสนับสนุนสงเสริมการใชสอื่ มวลชนเพือ่ การเรียนรู โดยสงเสริม
ใหสอ่ื มวลชนนําเสนอและเผยแพรขา วสารดานวิทยาศาสตร และใหมกี ารใชสอ่ื ของรัฐ
เพื่อการเรียนรูม ากขึน้
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3) โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีและทางวิทยาศาสตร
โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีและทางวิทยาศาสตรตาม พ.ร.บ.การ
ศึกษาแหงชาติ กําหนดใหมนี โยบาย
ก.จัดสรรคลื่นความถี่และโครงสรางพื้นฐานเพื่อประโยชนสํ าหรับการ
ศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
ข.พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ตาง ๆ โดยเปดใหมกี ารแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม
ค.ใหผเู รียนไดรบั การพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษาในโอกาสแรกทีท่ าได
ํ
ง. พัฒนาบุคลากรดานผูผ ลิตและผูใ ชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
จ. สงเสริมการวิจยั และพัฒนาดานการผลิต การพัฒนา การติดตาม
และประเมินผลดานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา การจัดตั้งกองทุน รวมทัง้ การกําหนดใหมี
หนวยงานกลางในการทํานโยบาย แผนและประสานงาน
การดําเนินงานทีไ่ ดเริม่ ไปแลว ไดแก โครงการเครือขายการศึกษาแหงชาติ
(ED – NET) เปนการสรางระบบเครือขายแกนหลัก (Back Bone Network) ใหเปน
โครงสรางพืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนีก้ ระทรวงศึกษาธิการไดพยายาม
จัดทําเครือขาย MOENet และเครือขาย SchoolNet ทบวงมหาวิทยาลัยพัฒนาใหมี
เครือขาย UniNET และ สวทช.ไดจดั ตัง้ โครงการการเรียนรูแ บบออนไลน หรือ NOLP
4) การศึกษาเพื่อความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
เพือ่ ใหระบบการศึกษาสนองความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ ประชากรไทย
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจมากขึ้น และสนองความตองการกําลังคนในการ
พัฒนาประเทศ การจัดอาชีวศึกษาจึงตองใหสอดคลองกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 โดยมีหลักการสําคัญในเรือ่ งการสงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษาของรัฐ
และสถานประกอบการเอกชน และการสงเสริมคุณภาพใหผูเรียนมีความรูทางทฤษฎี
ควบคูก บั การปฏิบตั ิ และมีสมรรถนะตามเกณฑมาตรฐานทีก่ าหนด
ํ
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นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายทีแ่ ถลงไวแกรฐั สภา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ
2544 คือ การปฏิรูปการอาชีวศึกษาในโครงการสงเสริมเยาวชนฝกอาชีพ จัดใหมี
วิทยาลัยชุมชนในจังหวัดทีย่ งั ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา และการสนับสนุนความรวมมือ
ระหวางภาคธุรกิจเอกชนกับภาครัฐ ดังนี้
ก. การปฏิรปู อาชีวศึกษาในโครงการสงเสริมเยาวชนฝกอาชีพ (9+1 และ
12+1) มีวัตถุประสงคเพื่อใหโอกาสแกผูสาเร็
ํ จการศึกษาภาคบังคับและมัธยมปลาย
ผูวางงาน และผูสูงอายุ ไดฝกอาชีพอยางนอย 1 อาชีพ พรอมทัง้ สงเสริมใหเปน
ผูประกอบอาชีพอิสระได
ในป 2544 ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมอาชีพสํ าหรับผูสําเร็จการ
ศึกษาระดับมัธยมจํานวน 183 หลักสูตร และใหสถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษาไดฝก
อบรมไปแลว 3,000 คน และการฝกอบรมจะทําตอไปในป 2545 ดวย
ข.วิ ท ยาลัย ชุ ม ชน รั ฐ บาลจะจั ด ให มี วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน โดยเฉพาะ
ในจังหวัดที่ยังขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเปนสถาบันอุดมศึกษาประจําทองถิน่ ที่
จัดการศึกษาและอบรมในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนนัน้ ๆ โดยเนนความหลากหลาย ทัง้ ประเภทวิชา และวิธกี ารจัด
เพื่อเปดโอกาสอยางกวางขวางแกผเู รียนทุกเพศทุกวัย
ขณะนีไ้ ดกาหนดพื
ํ
น้ ทีเ่ ปาหมายเพือ่ จัดตัง้ วิทยาลัยชุมชนใน 10 จังหวัด
ซึ่งเปนจังหวัดชายแดนทีไ่ มมสี ถาบันอุดมศึกษา
ค. ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ
โดยสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพที่เปนความรวมมือ
ระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้อยูระหวางการ
ดําเนินงาน
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5) การบริหารและการจัดการศึกษาภาครัฐ
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของการบริหารและการจัดการภาครัฐ รัฐบาลกําลังจัด
ทํ าการปฏิ รู ป ระบบราชการ รวมถึ ง การปฏิ รู ป การบริ ห ารจั ด การทางการศึ ก ษา
ซึ่งยึดหลักการ ดังนี้
ก.!การจัดการศึกษามีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการ
ปฏิบตั ิ โดยเฉพาะอยางยิง่ สงเสริมการมีสว นรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สถาบันศาสนา เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ๆ
ข.!การกระจายอํานาจไปสูเ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น โดยใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาระดับตํ่ ากวาปริญญา
มีการบริหารและการจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีอสิ ระในการบริหารทัง้ ดานวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ ไป ภายใตการกํากับและสงเสริม
สนับสนุนของคณะกรรมการสถานศึกษา
ค.การปรั บ การจั ด สรรงบประมาณเปนคาใชจายรายหัวที่เหมาะสมแก
ผูเ รียนการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ ดั โดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน
ง.การปรับระบบและกระบวนการงบประมาณใหเปนแบบมุงเนนผลงาน
เพื่อทําใหการบริหาร การใช และการตรวจสอบสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและโปรงใส
การดําเนินงานในเรื่องของโครงสราง การบริหารและการจัดการการศึกษา
อยูระหวางการพิจารณารางกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
5.2. ขอมูล IMD กับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ
การจัดทําแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ ในลักษณะ
ของแผนยุทธศาสตรระยะยาว 15 ป เริ่มตั้งแตป 2545 จนสิ้นสุดในป 2559
เปนการดํ าเนินการเพื่อใหการปฏิรูปการศึกษาเปนผลสําเร็จไดอยางจริงจังเพื่อสราง
ความเขมแข็งทางปญญาและการพัฒนาศักยภาพของคนทัง้ ชาติ ใหเปนฐานรากทีเ่ ขมแข็ง
ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในประชาคมโลกไดอยาง
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ยั่งยืนและมีศกั ดิศ์ รี และเพือ่ ใหการศึกษามีความเชือ่ มโยงสัมพันธกบั ความตองการและ
ความจําเปนในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศโดยรวมตอ
ไปในอนาคต
แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติไดกาหนดนโยบายเพื
ํ
อ่
ดําเนินการในการปฏิรูปการศึกษาที่สอดคลองกับขอคนพบจากการประเมินสถานภาพ
และจัดอันดับความสามารถในดานการศึกษาโดยสถาบัน IMD ในป พ.ศ. 2544 ดังนี้
1) การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ ยกระดับการศึกษาของทุกคน
ใหมกี ารจัดบริการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ทีเ่ ปนการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย โดยอาศัยการเรียนรูจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น รวมทั้งจากแหลงการเรียนรูท ม่ี อี ยางหลากหลาย
เพื่อปลูกฝงความรูแ ละทักษะพืน้ ฐานทีจ่ าเป
ํ นตอบุคคลและสังคม
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนา
กําลังคนสํ าหรั บ ภาคการผลิ ต ต า งๆโดยความร ว มมื อ ระหว า งสถานประกอบการ
และสถานศึกษาในการฝกงานภาคปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูการทํางาน
ในบริบทของสถานประกอบการ มีการแลกเปลีย่ นความรูแ ละการใชเทคโนโลยีซงึ่ กันและกัน
รวมทั้งสนับสนุนใหมีการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาที่จะตองจัดอยางหลากหลาย
ประกอบดวยการศึกษาชั้นสูงเพื่อความเปนเลิศ การศึกษาเพื่อคนควาวิจัยเพื่อสราง
ความรู และการศึกษาเพื่อชุมชนและทองถิ่นซึ่งจะเพิ่มความเปนธรรมและขยายโอกาส
การเขารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับทุกคนใหมากขึน้
2) การปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติและการประเมินคุณภาพทางการศึกษาใน
แตละระดับการศึกษาเพือ่ เปนเปาหมายและแนวทางจัดการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรที่มี
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สาระสอดคลองกับการดํารงชีวติ ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรูแ ละการแขงขันในสังคมโลก
ปรับเปลีย่ นกระบวนการเรียนรูท ยี่ ดื หยุน ใหผเู รียนมีโอกาสไดเลือกเรียนในสิ่งที่สอดคลอง
กับความสนใจ ความถนัด สามารถแสวงหาความรูแ ละฝกการปฏิบตั ใิ นสภาพทีเ่ ปนจริง
รูจักคิดวิเคราะหและแกปญหาดวยตนเอง เกิดความใฝรอู ยางตอเนือ่ งและสามารถนํา
ความรูไ ปใชประโยชนไดจริงในชีวติ ประจําวันและการประกอบอาชีพตอไป โดยครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาจะได รั บ การส ง เสริ ม และพั ฒ นาให ทํ าหน า ที่ เ ป น ผู  แ นะนํ า
สนับสนุน อํานวยความสะดวก มีการใชสอ่ื และแหลงการเรียนรูท ห่ี ลากหลายเพือ่ สราง
บรรยากาศทีก่ ระตุน ใหผเู รียนเกิดการเรียนรู มีความสุขในการเรียน ทั้งนี้สถาบันผลิตครู
จะตองผลิตครูทสี่ อดคลองกับการใชและเนนการฝกปฏิบตั งิ านจริงในสถานศึกษามากขึน้
สําหรับสถานศึกษาจะตองมีการใชครูใหสอดคลองกับการจําแนกอัตรากําลัง คือ
ผูบ ริหาร ผูป ฏิบตั กิ ารสอน และผูป ฏิบตั ิงานสนับสนุนการสอน สนับสนุนการพัฒนาครูให
ปฏิบตั งิ านใหสมกับความเปนวิชาชีพชั้นสูงของครู รวมทั้งดําเนินการใหมีการจัดระบบ
การประเมินคุณภาพของครูเพือ่ ใหบาเหน็
ํ จรางวัลและความกาวหนาในอาชีพ และเพิม่
แรงจูงใจเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนตางๆ เพื่อใหคนดี และเกงเขาสูวิชาชีพครู
นอกจากนัน้ สถานศึกษาในทุกระดับจะตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในเปน
สวนหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ จ ะต อ งดํ าเนิ น งานอย า งตอเนื่องเพื่อ
พัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา และจัดทํารายงานประจําปเปดเผยตอ
สาธารณชน รวมทัง้ จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ เพือ่ รับการประเมินคุณภาพภายนอก
3) การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ พึง่ พาตนเอง
และเพิม่ สมรรถนะการแขงขันในระดับนานาชาติ
สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกคนไดรับการศึกษาพื้นฐานที่มีเนื้อหาวิชา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสัดสวนที่เหมาะสมในแตละระดับการศึกษา และ
เน น กระบวนการเรี ย นรู  แ บบวิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ ให ผู  เ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิด
วิเคราะห ใชเหตุผล และเรียนรูต ลอดชีวติ ดวยตนเอง และสามารถนําความรู ความเขาใจ
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และใช ศั ก ยภาพของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชประโยชนในการดํ าเนินชีวิต
ประจําวันและการประกอบอาชีพตอไป
ขณะเดียวกัน ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจะตองไดรับการสนับสนุนใหสามารถพัฒนาการเรียนรูและทดลองปฏิบัติ
จริ ง จากแหลงการเรียนรู แหลงวิจยั ทีร่ วบรวมความรูว ทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการรวมมือกับสถานประกอบการภาคเอกชนเพือ่ ยกระดับความรู
ความสามารถและทักษะดานวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีของครู/อาจารยใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ใหสามารถพัฒนาสือ่ การสอนทีส่ อดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน
นอกจากนั้น จะตองสนับสนุนและสงเสริมใหผูมีความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีโอกาสฝกฝนและพัฒนาความรูความสามารถและทักษะตั้ง
แตเยาววัย เพือ่ นําไปสูก ารเปนนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทม่ี คี ณ
ุ ภาพ สามารถ
สรางและพัฒนาเทคโนโลยีอันจะนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมไปถึงการ
คิดคนสิ่งใหมๆ หรือวิธีการใหมๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกประเทศโดยพึ่งพาตาง
ประเทศใหนอยที่สุด รวมทั้งกําหนดนโยบายและเปาหมายในการพัฒนากําลังคนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกระดับอยางตอเนื่องและดํ าเนินการใหเกิดผลในทาง
ปฏิบตั อิ ยางจริงจัง
4) การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูเ พือ่ สรางเสริมความรู ความคิด ความ
ประพฤติ และคุณธรรมของคน
สงเสริมใหคนไทยทุกคนมีทกั ษะและกระบวนการในการคิด วิเคราะห แกปญ
 หา
มีความใฝรู สามารถประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเอง
ได อ ย า งต อ เนื่ อ งเต็ ม ตามศั กยภาพจากแหลงการเรียนรูท จี่ ดั ใหครอบคลุมวิทยาการที่
หลากหลาย รวมทัง้ การพัฒนาขอมูล สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนรูต ลอดชีวติ
โดยสือ่ มวลชนตองเขามามีบทบาทในการสรางกระแสคานิยมทีต่ ระหนักถึงความสําคัญ
ของการเรียนรูเ พือ่ สรางปญญาใหทกุ คนในชาติ
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5) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูและการเรียนรูของ
คนและสังคมไทยเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับฐานความรูของประเทศ
กําหนดนโยบายและเปาหมายโดยรวมดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศให
เชื่อมโยงสอดคลองสนับสนุนซึ่งกันและกัน และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงทัง้ ใน
ดานการดําเนินชีวติ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยเฉพาะอยางยิง่ สงเสริม
การวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตสินคาและบริการใหมๆ เพือ่ สราง
มูลคาเพิ่มของสินคาที่มีฐานของภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาไทย เพือ่ เปนการ
สรางความเขมแข็งในการแขงขันของประเทศจากฐานรากอยางจริงจัง
6) การสรางสรรค ประยุกตใช และเผยแพรความรูแ ละการเรียนรู
เพื่อใหเหมาะสมกับการเปนสังคมเศรษฐกิจฐานความรูที่พบวา ความสามารถ
ในการแขงขันขึน้ อยูก บั วิธสี ราง เผยแพร และใชความรู จึงตองมีการสนับสนุนสรางสรรค
ประยุกตใช เผยแพรความรูแ ละการเรียนรูโ ดยผสมผสานกับภูมปิ ญ
 ญาทีม่ อี ยูเ ดิมอัน
จะทําใหเกิดความรู การเรียนรู และนวัตกรรมของภาคเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการ
พัฒนาประเทศอยางยัง่ ยืนตอไป
7) การพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีการกระจายครอบคลุมในทุกเขตพื้นที่การศึกษา
พัฒนาผูผลิตใหสามารถสร า งสื่ อ ที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อการเรียนรู พัฒนาผูรับและผูใช
เทคโนโลยีเพื่อใหทุกคนสามารถแสวงหาและใชความรู ขาวสารขอมูลไดอยางรวดเร็ว
ราคาถูก และเปนไปไดงายขึ้น และจะตองลดชองวางของโอกาสทางการศึกษาเพื่อ
ชวยใหเกิดการสรางความรูใ หมควบคูไ ปกับการเพิม่ คุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพ
ชีวติ ไปพรอมกัน
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8) การสนับสนุนการมีสว นรวมในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาดวยการใหทุกสวนของสั ง คมมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา โดยกํ าหนดรูปแบบและมาตรการจูงใจตางๆ เชน การ
ลดหย อ นทางด า นภาษี การจั ด สรรเงิ น กู  เ พื่ อ การศึ ก ษาในอั ต ราดอกเบี้ ย ตํ่ า
เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน การบริหารและการจัดการ และการใชทรัพยากรเพือ่
ใหการศึกษาเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน และตอบสนองความจําเป น และความ
ตองการดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยกํ าหนดมาตรการตางๆ เชน กําหนด
สัดสวนในการเก็บคาธรรมเนียมการเรียนและการทีร่ ฐั จะใหการอุดหนุนคาใชจายทางการ
ศึกษาแกผูเรียนที่ควรคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนสวนบุคคลและผลตอบแทนทางสังคม
การปรับ/ลด/เพิ่มคาธรรมเนียมการเรียนใหสะทอนตนทุนที่แทจริงในการจัดการศึกษา
แตละระดับ ในขณะเดียวกันใหมีการเพิ่มการลงทุนดานวัสดุการเรียนการสอนซึ่งมี
ผลตอตัวผูเรียนโดยตรง และปรับปรุงระบบการใหเงินเดือนและคาตอบแทนครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนและผลการพัฒนาที่
เกิดกับผูเรียน
โดยสรุป จะเห็นไดวาแนวนโยบายและยุทธศาสตรการดําเนินงานของ
การปฏิรูปการศึกษาและที่แผนการศึกษา ฯ แหงชาติกําหนด เปนปจจัยโดยรวมที่
สอดคลองกับเกณฑชวี้ ดั ที่ IMD ใชในการประเมินสถานภาพและจัดอันดับของประเทศ
ดังนัน้ หากไดมีดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทัง้ มีการติดตาม
ตรวจสอบ เพือ่ ทบทวนเปนระยะๆ และประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ก็จะทําให
การศึกษาเปนยุทธศาสตรที่จะพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความเขมแข็งใหทุกสวน
ของสังคมไดอยางมีคณ
ุ ภาพ โดยเฉพาะอยางยิง่ การเสริมสรางสถานภาพและสมรรถนะ
ของประเทศในทุกดาน อันจะนําไปสูก ารพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและการ
แกปญ
 หาดานเศรษฐกิจและสังคมไดอยางยั่งยืน

บทที่ 6
ขอเสนอนโยบาย
จากขอมูลของ IMD ที่แสดงวาประเทศไทยมีความสามารถดานการศึกษาดอยกวา
ประเทศอื่นในเอเซีย ในขณะที่การศึกษาเปนฐานรากที่สําคัญตอการพัฒนาความสามารถ
ในการแขงขันดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมีความจําเปนเรงดวนทีป่ ระเทศไทย
จะตองปฏิรูปและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาใหทัดเทียมประเทศอื่น และทําใหคนและ
สังคมไทยมีคุณภาพ สามารถรวมมือและแขงขันกับประเทศอื่นไดอยางมีความสุข และมี
ศักดิ์ศรีทัดเทียมกับประเทศอื่น
ทั้งนี้ การปฏิรูปและการวางแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยจะตองมี
นโยบายที่ครอบคลุมทั้งในดานปริมาณ คุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งความจริงนโยบาย
ดังกลาว ตามทีเ่ สนอในบทที่ 5 ไดมีการกําหนดไวแลวในการปฏิรปู การศึกษา ตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แหงชาติ รวมทัง้ มีการดําเนินการบางเรือ่ งไปแลว ในบทนี้ จะไดนํานโยบายทีเ่ ปนประเด็น
สําคัญมานําเสนอ โดยเชือ่ มโยงกับขอมูลของ IMD และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ มีดงั นี้
6.1 ดานปริมาณ จากขอมูลของ IMD ทีพ่ บวาอัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาของ
ไทยยังตํากว
่ าประเทศอืน่ ในเอเซีย และการศึกษาของไทยยังไมตอบสนองความสามารถในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจ ประกอบกับประชากรไทยมีความรูเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและการ
เงินนอย จึงควรมีนโยบายในการจัดการศึกษา ดังนี้
6.1.1 ควรขยายการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ ยกระดับการศึกษาของคนไทยทัง้ มวล
ใหสูงขึน้ ทัดเทียมกับประเทศอืน่ เนือ่ งจากเปนการศึกษาทีป่ ลูกฝงความรูแ ละทักษะพืน้ ฐาน
ทีจ่ ําเปนตอบุคคลและสังคม รวมทั้งการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น จึงจําเปนตองใหคนไทย
ไดมโี อกาสเขาถึงและไดรบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยจะตองจัดการศึกษาใหมรี ปู แบบทีห่ ลากหลาย
เหมาะสมกับศักยภาพและความตองการของผูเรียน และใหการอุดหนุนคาใชจา ยแกผเู รียน
โดยเฉพาะผูท ขี่ าดแคลนและมีความตองการเปนพิเศษ เพือ่ ใหเกิดความเสมอภาค และเปนธรรม
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6.1.2 ใหความสําคัญและสงเสริมการจัดการศึกษาและการฝกอบรมดาน
อาชีพ และการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึง่ เปนสาขาทีข่ าดแคลนใหมากขึน้
เพื่อใหมีกําลังคนเพียงพอในสาขาดังกลาว และเพือ่ พัฒนาคนไทยใหมคี วามรูแ ละทักษะใน
การประกอบอาชีพ รวมทัง้ การประกอบอาชีพอิสระและวิชาชีพชัน้ สูง ใหสามารถพึง่ พาตนเองได
6.1.3 สงเสริมการจัดการศึกษาแกผทู ม่ี คี วามสามารถพิเศษ โดยเฉพาะใน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6.1.4 สงเสริมการศึกษาตลอดชีวติ เพือ่ ใหประชาชนไดมโี อกาสเรียนรูต ลอด
เวลา รวมทัง้ ใหความรู รายงานความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลงดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจ การเงิน และสภาวะแวดลอมตางๆ โดยใชสอ่ื เทคโนโลยีและ
โทรคมนาคมใหเปนประโยชนตอ การใหความรูแ ละการเผยแพรขา วสารขอมูล
6.2 ดานคุณภาพ ควรพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหสงผลตอการพัฒนา
ผูเ รียนทัง้ ในดานผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ความสามารถในการคิด วิเคราะห การใชเหตุผล
และการเรียนรูตลอดชีวิตดวยตนเอง ซึง่ ประเทศไทยดอยกวาประเทศอืน่ ๆ ดังจะเห็นไดจาก
คะแนนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรที่ตํ่ากวาเกือบทุกประเทศในเอเซีย และผลการ
วิเคราะหการทําขอสอบของทัง้ สองวิชานีใ้ นโครงการ TIMSS ทีแ่ สดงวาเด็กไทยทําขอสอบ
แบบทองจําเนื้อหาวิชาไดดี ในขณะที่ทํ าขอสอบที่ตองใชเหตุผลและความสามารถใน
การคิดวิเคราะหไมคอ ยได
นอกจากนัน้ ขอมูลจาก IMD ยังแสดงอีกวา ประชากรไทยมีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับ
ระบบเศรษฐกิจนอยกวาคนในประเทศอื่นๆ สะทอนใหเห็นสภาพความเปนจริงทีว่ า คนไทยไม
มีความสนใจทีจ่ ะเรียนรูเ หตุการณตา งๆ ทีอ่ ยูร อบตัว และทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม นัน่ ก็คอื คนไทย
ยั ง ขาดคุ ณ ลั ก ษณะในการเรี ย นรู  ต ลอดชี วิ ต ด ว ยตนเอง ในขณะที่ ค วามสามารถและ
คุณลักษณะดังกลาวมีความจํ าเปนอยางยิ่งในการอยูรวมกันและการแขงขันในสังคมโลก
ที่ตองใชความคิดริเริ่ม สรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ รวมทัง้ จะตองรูจ กั คิด วิเคราะห และเรียนรู
ที่จะปรับตัวใหทนั การเปลีย่ นแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วตลอดเวลา
ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาผูเ รียน ควรมีนโยบายและแนวทาง
ดังตอไปนี้
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6.2.1 ปรับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนจากเดิม ทีเ่ ปนการสัง่ การ
จากหนวยงานกลางและเนนการสอนแบบทองจําทีม่ คี รูเปนศูนยกลาง มาเปนหลักสูตรทีย่ ดื หยุน
สามารถปรับเปลีย่ นใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและผูเ รียน และจัดกระบวนการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนสนุกกับการเรียน และไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
มีการพัฒนาอยางสมดุลรอบดาน เปนคนดี มีความสามารถ และมีความสุข
6.2.2 สงเสริมการวิจยั และการพัฒนาในดานการเรียนการสอน และการสราง
องคความรูท างดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6.2.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีความสําคัญตอการจัดการ
ศึกษาและกระบวนการเรียนรู เพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการจัดการศึกษาที่เนนการ
สอนใหเด็กจํา มาเปนการจัดสภาวะแวดลอมเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู
มีความสุขในการเรียน ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดี ไมเบือ่ การเรียนจนทําใหคะแนน
ทดสอบตกตําเหมื
่ อนทีพ่ บในโครงการ TIMSS
ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานัน้ ควรดําเนินการใหเปนระบบ
ครบวงจร ทัง้ ในการผลิตครูสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหพอเพียง การผลิตครูใหมคี ณ
ุ ภาพ
และการพัฒนาวิชาชีพครูและผูบ ริหารการศึกษาใหเปนวิชาชีพชัน้ สูง มีคุณภาพ มีโลกทัศน
กวางไกล มีความตระหนัก มีจรรยาบรรณ มีการพัฒนาตนเอง และมีความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสํ าคัญ รวมทั้งจะตองมีการประเมิน และใหแรงจูงใจ
คาตอบแทนทีเ่ หมาะสม และยกยองใหรางวัลครูและบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีผลงานดีเดน เพื่อ
กระตุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตื่นตัว และมีกาลั
ํ งใจในการพัฒนาตนเองอยู
ตลอดเวลา
6.2.4พัฒนาสือ่ และวัสดุอปุ กรณการเรียนการสอน รวมทัง้ เทคโนโลยีเพือ่ การ
ศึกษาและแหลงการเรียนรู เพือ่ พัฒนาคุณภาพและสงเสริมการเรียนรูข องผูเ รียน ทัง้ ในโรงเรียน
และการเรียนรูต ลอดชีวติ ของประชาชน
6.2.5 มีการประกันคุณภาพสถานศึกษา เพือ่ พัฒนาคุณภาพของผูเ รียน ทัง้
การประกันคุณภาพภายในที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการใหผสมผสานกับการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ เพือ่ พัฒนาผูเ รียนอยางตอเนือ่ ง แลวรับการ
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ประเมินจากหนวยงานภายนอก รวมทัง้ จะตองนําผลจากการประกันคุณภาพและการประเมิน
จากหนวยงานภายนอกไปพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาดวย
6.3 ดานประสิทธิภาพ ควรปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ทัง้ ในการ
บริหารจัดการและการใชทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา
ผูเรียนและประหยัดงบประมาณ โดยมีนโยบายและแนวทาง ดังนี้
6.31 ดําเนินการศึกษาอยางจริงจังเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคาใชจายทาง
การศึกษาวา มีการใชเงินไปถึงผูเรียนและสงผลตอผูเรียนมากนอยเพียงใด เพือ่ นําผลการ
ศึกษามาเปนแนวทางในการลงทุนทางการศึกษา โดยเพิม่ การลงทุนในปจจัยทีส่ ง ผลโดยตรง
ตอผูเ รียนใหมสี ดั สวนสูงขึน้ เชน การลงทุนดานหนังสือ วัสดุ อุปกรณ และการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึง่ มีผลการวิจยั แสดงวาเปนตัวแปรที่มีความสําคัญตอการเพิม่ ผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน ในขณะทีต่ วั แปรดานอาคาร สิง่ กอสราง ซึง่ ไมมผี ลกระทบตอ
ผลการเรียนของเด็กมากนัก ควรลดการลงทุนใหมสี ดั สวนนอยลง ในขณะเดียวกัน ก็นําผล
จากการศึกษาดังกลาว มาเปนแนวทางในการปรับปรุงการใชเงินใหมปี ระสิทธิภาพ และสงผลถึง
ตัวผูเ รียนดวย
6.3.2 ควรปรับปรุงระบบเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีข่ น้ึ อยู
กับวุฒแิ ละประสบการณการเรียนการสอน ซึง่ ไมมคี วามสําคัญตอการเพิม่ ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน มาเปนการใหเงินเดือนครูโดยคํานึงถึงความแตกตางของคุณภาพและผลการจัดการเรียนการ
สอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนสําคัญ โดยสงเสริมความกาวหนาและใหเงินเดือน
เพิ่ มแกผูที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนใหเกิดผลในการพัฒนาผูเ รียน
ในขณะทีผ่ ทู ไี่ มมคี ณ
ุ ภาพและไมมผี ลงานเปนทีน่ า พอใจก็ไมควรไดรบั การสงเสริม
อี ก ทั้ ง ควรมี ก ารคั ด เลื อ กผู  ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมมาเปนครูและผูบริหาร
สถานศึกษา โดยจะตองมีการประเมินคุณสมบัติเพื่อใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ
ประเมินผลงานเพือ่ ใหบาเหน็
ํ จรางวัลและความกาวหนาในอาชีพการงานและเงินเดือน รวมทัง้ เพิม่
แรงจูงใจเกี่ยวกับเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ เพือ่ ใหคนเกงและคนดีมาเปนครู
และผูบ ริหารสถานศึกษา
6.3.3 ควรระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษาใหมากขึน้
โดยในระดับอุดมศึกษาซึ่งขอมูลจาก IMD แสดงวามีความรวมมือกันนอยระหวางบริษัท

47
ธุรกิจกับมหาวิทยาลัย ควรหามาตรการโดยการลดหยอนหรือยกเวนภาษีใหภาคธุรกิจและภาค
เอกชน ซึ่งไดรบั ประโยชนจากสถาบันอุดมศึกษา ทัง้ ในดานการใชผลงานวิจยั การใชบณ
ั ฑิต และ
การถายโอนเทคโนโลยี ไดเขามามีสว นรวมในการทําวิจยั การผลิตบัณฑิต และการเรียนรูซ ง่ึ
กันและกันใหมากขึน้
6.3.4 ควรใหผเู รียนระดับอุดมศึกษา ซึง่ ไดรบั ประโยชนตอบแทนจากการลงทุน
ทางการศึกษาสูง เขามามีสว นรวมเสียคาใชจา ยทีส่ ะทอนตนทุนในการจัดการศึกษาระดับนีใ้ หมากขึน้
โดยดําเนินการควบคูก บั การใหเงินกูย มื ทางการศึกษาแกผเู รียนทีย่ ากจน และผูเ รียนในสาขา
ขาดแคลน รวมทัง้ ผูท เ่ี รียนครูในสาขาขาดแคลนดวย
ในขณะเดียวกัน ควรใหการอุดหนุนการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ คี วามจําเปน
สําหรับประชากรทุกคนและใหประโยชนตอบแทนสูงใหมากขึน้ รวมทัง้ ควรสนับสนุนใหบคุ คล
ชุมชน สถานประกอบการ องคกรเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิน่ เขามามีสว นรวมในการ
จัดการศึกษาในรูปแบบทีห่ ลากหลาย เพือ่ ใหตรงกับความตองการและศักยภาพของผูเ รียน
6.3.5 ในการจัดการศึกษาโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญใหมรี ปู แบบทีห่ ลากหลายนัน้
สถานศึกษาจะตองมีความคลองตัวและสามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหเหมาะสมกับ
ความตองการทีห่ ลากหลายของผูเ รียน จึงมีความจําเปนตองกระจายอํานาจใหสถานศึกษามี
อิสระในการจัดการศึกษา ทัง้ ในดานวิชาการ การบริหารจัดการ การบริหารบุคลากร และ
ทรัพยากร ควบคูก บั การมีเอกภาพในนโยบาย โดยสถานศึกษาจะตองจัดการศึกษาใหมคี ณ
ุ ภาพ
เปนไปตามจุดมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ ในขณะทีร่ ฐั และสวนกลาง
ควรลดบทบาทในการสัง่ การใหนอ ยลง แลวไปทําหนาทีใ่ นการกําหนดนโยบาย แผน มาตรฐาน
และการสนับสนุนทรัพยากร
6.3.6 ในการใหเงินอุดหนุนคาใชจา ยทางการศึกษานั้น ควรจัดสรรในรูปของเงิน
อุดหนุนรายหัว ซึง่ เปนการอุดหนุนใหแกผเู รียน (demand side financing) แทนการอุดหนุน
ใหแกสถานศึกษา (supply side financing) ดังทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั เพือ่ ใหสถานศึกษามี
ความคลองตัวในการใชเงิน และเปนการกระตุนใหสถานศึกษามีการแขงขันกันพัฒนา
คุณภาพ เพือ่ ดึงดูดใหมคี นมาเขาเรียนและมีงบประมาณเพิม่ มากขึน้
6.3.7 การใหอสิ ระในการบริหารจัดการแกสถานศึกษา จะตองดําเนินการควบคู
กับการตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานและการใชเงินของสถานศึกษา เพือ่ ใหเกิดความโปรง
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ใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได โดยสถานศึกษาจะตองมีระบบประกันคุณภาพภายใน
มีการดําเนินงานทีเ่ ปนระบบ โดยกําหนดเปาหมาย และวางแผนการดําเนินงานและแผนการใช
เงินใหเปนไปตามเปาหมาย แลวทําตามแผน และตรวจสอบประเมินผลเพือ่ นําผลมาพัฒนาปรับ
ปรุงเพือ่ ใหบรรลุเปาหมายทีก่ าหนด
ํ
หลังจากนัน้ จึงรับการตรวจสอบและการประเมินผลจากภายนอก
เพือ่ นําผลจากการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาตอไป
6.38 เพื่อใหการดําเนินงานตามขอเสนอนโยบายขางตน และการจัดสรร
งบประมาณมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดผลในการพัฒนาการศึกษาของผูเรียนทั้งในดาน
ปริมาณและคุณภาพ ควรมีการติดตามและเรงรัดการดําเนินงานอยางใกลชิด รวมทั้งให
ขอเสนอและดูแลการจัดสรรงบประมาณรายจายในระดับและประเภทการศึกษาตาง ๆ เพือ่
ใหเกิดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและมีการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม โดยควรมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการรับผิดชอบในเรือ่ งนี้
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ตาราง ก 1 การจัดอันดับความสามารถดานการศึกษา พ.ศ.2544
อันดับ

ประเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8

อิสราเอล
ฟนแลนด
ไอซแลนด
ออสเตรเลีย
แคนาดา
เดนมารก
ไอรแลนด
สวีเดน

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ฮังการี
สวิตเซอรแลนด
สหรัฐอเมริกา
เนเธอรแลนด
ออสเตรีย
เบลเยีย่ ม
สิงคโปร
นอรเวย
สาธารณรัฐสโลวัค
ไตหวัน
นิวซีแลนด
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
เอสโทเนีย
ญีป่ นุ
สาธารณรัฐเช็ก
สเปน

อันดับ

ประเทศ

26
27
28
29
30
31
32
33
34

กรีซ
รัสเซีย
ลักเซมเบิรก
ฮองกง
สหราชอาณาจักร
สโลเวเนีย
เกาหลี
โปแลนด
อิตาลี

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ฟลปิ ปนส
ชิลี
อาเจนตินา
มาเลเซีย
โคลัมเบีย
โปรตุเกส
ตุรกี
เม็กซิโก
เวเนซูเวลา
ไทย
บราซิล
อินโดนีเซีย
อาฟริกาใต
จีน
อินเดีย

ที่มา : IMD. The World Competitiveness Yearbook 2001.
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ตาราง ค.1 สมการทํานายผลผลิตตาง ๆ จากการลงทุนทางการศึกษา (12 ประเทศ)
ตัวแปร

อัตราการเขาเรียน
สัมประสิทธิ์ t-value
คาคงที่
57.149
5.586
งปม.ตอ GDP 4.822
2.485
R square
.382
F statistic
6.177
Sig.
.032
Pearson Corr.
.618
N (ประเทศ)
12

ผลสัมฤทธิว์ ชิ าคณิตศาสตร
สัมประสิทธิ์ t-value
450.482
7.545
9.238
0.847
0.074
0.718
.419
.272
11

ผลสัมฤทธิว์ ชิ าวิทยาศาสตร
สัมประสิทธิ์ t-value
446.234
9.053
10.741
1.193
.137
1.423
.263
.370
11

ทีม่ า : IMD. World Competitiveness Yearbook 2001.
หมายเหตุ :
1. งบประมาณตอ GDP ใชขอ มูลป 2542
อัตราการเขาเรียนมัธยม ใชขอ มูลป 2540
์ างการเรียน ใชขอ มูลป 2542
ผลสัมฤทธิท
2. * ขอมูล 12 ประเทศทีใ่ ชไดแก อินโดนีเซีย จีน เกาหลีใต สิงคโปร ไทย ฟลปิ ปนส
มาเลเซีย อังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐ นิวซีแลนด แคนาดา
** ขอมูล 11 ประเทศทีใ่ ชไดแก อินโดนีเซีย เกาหลีใต สิงคโปร ฟลปิ ปนส ไทย
มาเลเซีย อังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐ นิวซีแลนด แคนาดา
*** ขอมูล 11 ประเทศทีใ่ ชไดแก อินโดนีเซีย เกาหลีใต สิงคโปร ฟลิปปนส ไทย
มาเลเซีย อังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐ นิวซีแลนด แคนาดา

ตาราง ค.2 สมการทํานายผลผลิตตาง ๆ จากการลงทุนทางการศึกษา (ไมรวม 2
ประเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพการลงทุนแตกตางจากประเทศอืน่ ๆ)
อัตราการเขาเรียน*
สัมประสิทธิ์ t-value
คาคงที่
56.038
9.089
งปม.ตอ GDP 5.136
4.577
R square
.724
F statistic
20.950
Sig.
0.002
Pearson Corr.
.851
N (ประเทศ)
10
ตัวแปร

ผลสัมฤทธิว์ ชิ าคณิตศาสตร**
สัมประสิทธิ์ t-value
454.462
10.552
8.923
1.200
.171
1.441
0.269
.413
9

ผลสัมฤทธิว์ ชิ าวิทยาศาสตร***
สัมประสิทธิ์ t-value
462.817
16.451
8.877
1.828
.323
3.342
.110
.568
9

ทีม่ า : IMD. World Competitiveness Yearbook 2001.
หมายเหตุ :
่ ปี ระสิทธิภาพการลงทุน
1. ขอมูลทีใ่ ชเปนชุดเดียวกับตาราง ค.1 แตไมรวม 2 ประเทศทีม
แตกตางจากประเทศอื่นๆ
2. * ขอมูล 10 ประเทศทีใ่ ชไดแก อินโดนีเซีย จีน สิงคโปร ฟลปิ ปนส
มาเลเซีย อังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐ นิวซีแลนด แคนาดา
** ขอมูล 9 ประเทศทีใ่ ชไดแก อินโดนีเซีย เกาหลีใต ไทย
มาเลเซีย อังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐ นิวซีแลนด แคนาดา
*** ขอมูล 9 ประเทศทีใ่ ชไดแก อินโดนีเซีย เกาหลีใต ไทย
มาเลเซีย อังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐ นิวซีแลนด แคนาดา

ตาราง ค.3 คาสหสัมพันธระหวางงบประมาณทางการศึกษาตอ GDP กับตัวแปรตาง ๆ
ตัวแปร
V1
V2
V3
V1
1.000
V2
-0.400
1.000
V3
-0.275
0.834**
1.000
V4
0.459
-0.824**
-0.549*
V5
0.531
-0.284
-0.134
V6
0.503
0.038
0.087
V7
0.287
0.494
0.457
V8
0.437
-0.008
-0.092
V9
0.604*
-0.112
-0.140
V10
0.552*
-0.366
-0.276
หมายเหตุ :
V1 = % งบประมาณการศึกษาตอ GDP
V2 = อัตราสวนนักเรียนตอครูประถม
V3 = อัตราสวนนักเรียนตอครูประถม
V4 = อัตราการรูหนังสือ
V5 = ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประชาชน

V4

1.000
0.553*
0.178
-0.265
0.102
0.199
0.544*

V5

V6

1.000
0.845**
0.507
0.735**
0.684**
0.851**

1.000
0.836**
0.780**
0.747**
0.668**

V7

1.000
0.647*
0.571*
0.330

V8

1.000
0.899**
0.707**

V9

V10

1.000
0.815*

V6 = การรับรูดานการเงินของประชากร
V7 = จํานวนวิศวกรที่มีคุณวุฒิ
V8 = ระบบการศึกษาใหตอบสนองความสามารถในการแขงขัน
V9 = การจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยใหตอบสนองความสามารถในการแขงขัน
V10 = ความรวมมือระหวางบริษัทธุรกิจกับมหาวิทยาลัย

1.000
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