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หน่วยที่ 9 

นโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในบริบทโลก
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9-2 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

แผนการสอนประจ�าหน่วย

ชุดวิชา  นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

หน่วยที่ 9 นโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในบริบทโลก

ตอนที่ 
9.1  แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในบริบทโลก
9.2  การด�าเนินนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในบริบทโลก
9.3  นโยบายสาธารณะด้านการศึกษาเปรียบเทียบ

แนวคิด
1.   ในสังคมสมัยใหม่การจัดการศึกษาอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐเป็นหลัก ในอดีตก่อนที่จะมี

การศึกษาในระบบโรงเรียน การเรียนรู้ เช่น ในสังคมไทย อาศัยวัดเป็นส�าคัญ แต่ในสังคม 
สมัยใหม่แม้การจัดการศึกษาในแต่ละดินแดนจะมีความแตกต่างกันไปบ้าง แต่ทุกหนทุกแห่ง
โดยแทบไม่มข้ีอยกเว้นรฐัเข้ามามบีทบาทหลกัท้ังในการจดัหาและควบคมุก�ากบัการให้บริการ
ด้านการศึกษา “นโยบายแห่งรฐั” หรอื “นโยบายสาธารณะ” จงึเป็นกรอบหรือแนวทางส�าหรับ
การด�าเนินงานด้านนี้

2.   การด�าเนินนโยบายสาธารณะด้านการศึกษามีเป้าหมายได้หลากหลาย แต่ส่วนที่อาจกล่าวได้
เป็นหวัใจส�าคญั คอืการพฒันาทนุมนษุย์ทีเ่ป็นรากฐานของการพฒันาทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม
และการเมือง นอกจากน้ัน การศึกษายังมีส่วนส�าคัญในการจัดการกับปัญหาความเหล่ือมล�้า
ทางสังคมแม้ว่าจะยังไม่สามารถขจัดปัญหานี้ไปได้อย่างเด็ดขาดก็ตาม ลักษณะส�าคัญในด้าน
การจดัการศึกษาในปัจจุบนั คือ ในปัจจบุนับริบทโลกได้เข้ามามอีทิธพิลต่อการด�าเนนินโยบาย
สาธารณะด้านนี้มากยิ่งขึ้นทุกที

3.   ความเข้าใจเก่ียวกบัอทิธพิลจากภายนอกต่อการจัดการการศกึษาของแต่ละประเทศต้องอาศยั
ความรู้ด้านการศึกษาเปรียบเทียบ แม้ว่าความสนใจทางวิชาการด้านนี้จะมีมานานแล้วเพราะ
มีการยมืและถ่ายทอดแนวทางการจดัการศกึษาโดยเฉพาะตัง้แต่เม่ือการศกึษาแผนใหม่ขยาย
ออกไปทั่วโลก แต่ยุคโลกาภิวัตน์ของปัจจุบันมีผลท�าให้เราต้องเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิด 
หลายด้านด้วยกัน
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9-3นโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในบริบทโลก

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 9 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.  อธิบายแนวคิดพื้นฐานว่าด้วยนโยบายสาธารณะในบริบทโลกได้
2.  อธิบายแนวทางการด�าเนินนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในบริบทโลกปัจจุบันได้
3.  อธิบายนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในบริบทโลกปัจจุบันในเชิงเปรียบเทียบได้

กิจกรรมระหว่างเรียน
1.  ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 9
2.  ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 9.1-9.3
3.  ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4.  ศึกษาจากสื่อประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)
5.  ท�าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 9

สื่อการสอน
1.  เอกสารการสอน
2.  แบบฝึกปฏิบัติ
3. สื่อประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)

การประเมินผล
1.  ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2.  ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3.  ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ�าภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

หน่วยที่ 9 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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9-4 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

ความน�า

สังคมสมัยใหม่ ซึ่งมีความซับซ้อน ต้องอาศัยการศึกษาในแบบ (formal education) มากยิ่งขึ้น
ทุกที กล่าวคือ ต้องอาศัยการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับการศึกษาพื้นฐานและการศึกษาเฉพาะทาง
ด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ และการจัดการศึกษาในลักษณะนี้ย่อมต้องเป็นความรับผิดชอบของรัฐที่ต้อง
ก�าหนดท้ังนโยบายและงบประมาณส�าหรับการด�าเนินงานด้านนี้ การจัดการศึกษาจึงถือเป็น “นโยบาย
สาธารณะ” (public policy) ที่แทบจะทุกประเทศในโลกให้ความส�าคัญมากที่สุดด้านหนึ่ง (แน่นอน มี
บางประเทศในบางช่วงสมยั เช่น เมียนมาภายใต้เผดจ็การทหาร ดจูะให้ความส�าคญัต่อการศกึษาน้อยมาก)

นโยบายการศกึษา (educational policy) ของประเทศต่างๆ มกัได้รับอทิธพิลหรือถูกหล่อหลอม
โดยความคิดทางปรัชญา ค่านิยมหรืออุดมการณ์ เช่น ในสหรัฐอเมริกาการศึกษามีความมุ่งหมายทั้งเพื่อ
หล่อมหลอมความเป็นปัจเจกบคุคล (individuality) และให้การกล่อมเกลาทางสงัคม (socialization) แก่
บคุคลโดยมีเป้าหมายพ้ืนฐานทีจ่ะหลอมรวมประชากรหลากหลายให้เป็นหนึง่เดยีวในระบอบประชาธปิไตย 
การศึกษาจึงนับเป็นรากฐานของระบอบปกครองของประเทศนี1้ อย่างไรก็ตาม ในโลกยุคปัจจุบันนโยบาย
สาธารณะทั้งด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ พัฒนาและด�าเนินการไม่เพียงแต่ในบริบทเฉพาะของแต่ละชาติ
เท่านั้น แต่ยังได้รับอิทธิพลจากบริบทโลกด้วย หน่วยนี้จึงจะพิจารณานโยบายสาธารณะด้านการศึกษาซึ่ง
จริงๆ แล้วเป็นนโยบายภายใน (domestic policy) โดยให้ความส�าคัญต่อบริบทโลกด้วย

 1 Hunt, Elgin F., and Colander, David C. (2011). Social Science: An Introduction to the Study of Society 
(14th ed.). Boston: Pearson. pp. 188-189.
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9-5นโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในบริบทโลก

ตอนที่ 9.1 

แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในบริบทโลก

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 9.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
9.1.1   ความหมายและความส�าคัญของนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในบริบทโลก
9.1.2  แนวคิดทฤษฎีนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในบริบทโลก
9.1.3  กระบวนการก�าหนดนโยบายในฐานะที่มาของนโยบายสาธารณะด้านการศึกษา

แนวคิด
1.   นโยบายสาธารณะด้านการศกึษา หมายถึง แนวทางการจดัการศกึษาระดบัต่างๆ ของชาติ 

โดยที่แนวทางดังกล่าวจะประกอบด้วยกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนนโยบาย
และแนวทางเฉพาะด้านต่างๆ ซึง่จะประกอบกนัเป็นรากฐานส�าหรับการด�าเนนิงานโดย
สถาบัน หน่วยงาน และองค์การที่เกี่ยวข้อง ประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ นโยบาย
การศึกษาก�าหนดขึ้นภายในโครงสร้างทางการเมืองของรัฐ นั่นคือ นโยบายการศึกษา
เป็น “นโยบายแห่งรัฐ” หรือ “นโยบายสาธารณะ” นั่นเอง

2.   กระบวนการก�าหนดนโยบายมีความซับซ้อนยิ่ง จึงจ�าเป็นต้องมีแนวคิดทางทฤษฎีที่
ท�าให้เห็นมิติส�าคัญด้านต่างๆ ของกระบวนการนี้ แนวคิดด้านน้ีมักก�าหนดออกมาใน
ลักษณะของ “ตัวแบบ” กระบวนการทางนโยบาย โดยมีประเด็นหลักที่เราจะต้อง
ท�าความเข้าใจคือนโยบายเป็นเรื่อง “การเมือง” จึงมีความจ�าเป็นต้องเข้าใจว่า 
กระบวนการก�าหนดนโยบายสะท้อนลักษณะความสัมพันธ์ทางอ�านาจของบรรดา 
ผู้เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้อย่างไร

3.   ตวัแบบหลกัในการท�าความเข้าใจการก�าหนดนโยบายสาธารณะคอื “ตัวแบบกระบวนการ” 
ซ่ึงมองนโยบายในฐานะที่เป็นกิจกรรมทางการเมือง ความสนใจของตัวแบบนี้อยู่ที่
กระบวนการที่ประกอบด้วยกิจกรรมการด�าเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยต้องการจะรู้ว่า 
กิจกรรมเหล่าน้ีเกิดขึ้นได้อย่างไร ด�าเนินไปเป็นข้ันตอนอย่างไร มีใครเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ก่อนปรากฏเป็นนโยบายที่เป็น “ผลผลิต” ของกระบวนการนี้

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 9.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.  อธบิายความหมายและความส�าคัญของนโยบายสาธารณะด้านการศกึษาในบริบทโลกได้
2.  อธบิายแนวคดิทฤษฎนีโยบายสาธารณะด้านการศกึษาในบรบิทโลกได้
3.  อธิบายกระบวนการก�าหนดนโยบายในฐานะทีม่าของนโยบายสาธารณะด้านการศกึษาได้
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9-6 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

ความน�า

ดังได้กล่าวแล้วว่าในสงัคมสมยัใหม่การจดัการศกึษาอยูใ่นความรับผดิชอบของรัฐเป็นหลัก ในอดตี
ก่อนทีจ่ะมีโรงเรยีนของรฐัการเรยีนรู้ เช่น ในสงัคมไทย อาศยัวดัเป็นส�าคญั แต่ในยคุสมัยของเราแม้ว่าการ
จัดการศกึษาในแต่ละดินแดนจะมคีวามแตกต่างกนัไปบ้าง แต่ทกุหนทุกแห่งโดยแทบไม่มข้ีอยกเว้น รฐัเข้า
มามีบทบาทหลักทั้งในการจัดหาและควบคุมก�ากับการให้บริการด้านการศึกษา “นโยบายแห่งรัฐ” (state 
policy) หรือ “นโยบายสาธารณะ” จึงเป็นกรอบหรือแนวทางส�าหรับการด�าเนินงานด้านนี้ ตอนนี้ของ
หน่วยจะเริ่มด้วยการพิจารณาความหมายและความส�าคัญของนโยบายนี้ โดยในการพิจารณาจะให้ความ
ส�าคัญต่อบริบทของนโยบายซึ่งมีทั้งมิติด้านภายในและภายนอก รวมไปถึงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเร่ืองน้ี
และที่มาหรือ “พัฒนาการ” (development) ของนโยบาย ความมุ่งหมายคือ นอกจากเพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาโดยภาพรวมแล้ว ยงัต้องการช้ีให้เหน็ความส�าคญับริบททางภายนอก
หรือ “บริบทโลก” (global context) ที่มีต่อการจัดการศึกษาในยุคสมัยที่เรียกกันว่า “โลกาภิวัตน์” ด้วย

เรื่องท่ี 9.1.1 

ความหมายและความส�าคัญของนโยบายสาธารณะ 

ด้านการศึกษาในบริบทโลก

เม่ือกล่าวถงึนโยบายการศึกษากม็กัจะเป็นทีเ่ข้าใจโดยทัว่ไปว่า หมายถึงแนวทางการจดัการศกึษา
ระดับต่างๆ ของชาต ิโดยทีแ่นวทางดังกล่าวจะประกอบด้วยกฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบั ตลอดจนนโยบาย
และแนวทางเฉพาะด้านต่างๆ ซึง่จะประกอบกนัเป็นรากฐานส�าหรบัการด�าเนนิงานโดยสถาบนั หน่วยงาน 
และองค์การทีเ่ก่ียวข้อง หากจะพจิารณานโยบายการศกึษาในแง่เนือ้หาและประเดน็สาระด้านนโยบายแล้ว 
ก็จะเหน็ว่านโยบายการศึกษาครอบคลมุสาระส�าคญัด้านนโยบายกว้างขวาง เช่น เวบ็ไซตแ์นะน�าหลักสตูร
ปริญญาเอกด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สาขานโยบายการศึกษา ของสถาบันบัณฑิตศึกษาบริการสาธารณะ 
รอเบร์ิต เอฟ. แวกเนอร์ แห่งมหาวิทยาลยันวิยอร์ก (Robert F. Wagner Graduate School of Public 
Service – NYU Wagner) ระบุว่า 

นโยบายการศึกษาครอบคลมุประเดน็กว้างๆ ของเร่ืองการพฒันาทุนมนษุย์ ความเท่า-
เทยีมด้านโอกาสและผลทีไ่ด้รบั การจดัสรรทรพัยากรด้านการศกึษาอย่างเป็นธรรมและมปีระสทิธภิาพ  
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9-7นโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในบริบทโลก

โครงสร้างทางสงัคมด้านโอกาสท่ีเป็นอปุสรรคขดัขวางหรอืเอือ้ต่อการเข้าถงึการศกึษา และโครงสร้าง
ทางการเมืองซึง่ก�าหนดว่านโยบายการศกึษาจะก�าหนดขึน้และน�าไปด�าเนนิการให้บงัเกดิผลอย่างไร2

ข้อความข้างต้นแม้จะเป็นเพยีงการแนะน�าหลักสตูรของสถาบนัแห่งหน่ึงเท่านัน้ แต่กท็�าให้เราเหน็
ได้ชดัเจนว่า ประเดน็ส�าคญัด้านนโยบายของนโยบายการศกึษาไม่เพยีงแต่เกีย่วข้องกบัสาระด้านนโยบาย 
(นโยบายการศกึษายงัครอบคลุมประเดน็ส�าคัญอืน่ๆ อกีเป็นจ�านวนมาก) แต่ยงัชีด้้วยว่านโยบายการศกึษา
ก�าหนดขึน้โดยโครงสร้างทางการเมอืงของรฐั นัน่คอื นโยบายการศกึษาเป็นนโยบายแห่งรัฐ หรือ “นโยบาย
สาธารณะ” ดังที่ได้กล่าวแล้วนั่นเอง ดังนั้น การเข้าใจความหมายและความส�าคัญของนโยบายสาธารณะ
ด้านการศกึษาจงึจ�าเป็นต้องเข้าใจ “นโยบายสาธารณะ” โดยทัว่ไปด้วย ซึง่รวมไปถงึกระบวนการตดัสนิใจ
ก�าหนดนโยบายด้านนี้ ซึ่งจะกล่าวถึงในเรื่องที่ 9.1.3

ทอมัส อาร์. ได (Thomas R. Dye) กล่าวไว้ในหนังสือซึ่งเป็นต�าราด้านนโยบายสาธารณะซึ่งได้
รับนิยมแพร่หลายทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ (รวมทั้งประเทศไทย) ว่า ไม่ต้องการจะพิจารณา
นยิามชนิดละเอียดซบัซ้อนของนโยบายสาธารณะ นกัวชิาการท่านนีจ้งึได้ให้ความหมายนโยบายสาธารณะ
อย่างง่ายๆ และกระชบัว่า ได้แก่ “สิง่ใดกต็ามทีร่ฐับาลเลือกทีจ่ะท�าหรอืเลือกทีจ่ะไม่ท�า”3 ผูเ้ขยีนเหน็ด้วย
กับนักวิชาการท่านน้ี เพราะนิยามไม่ว่าจะของเรื่องใดมักจะไม่ได้ช่วยสร้างความเข้าใจเร่ืองนั้นๆ มาก 
เท่าใดนกั ดงันัน้ ในทีน้ี่เราจะยึดถอืความหมายส้ันกระชบัทีไ่ดให้ไว้ดงักล่าวเป็นความเข้าใจพืน้ฐาน จากนั้น
จะพิจารณาลักษณะและสาระด้านต่างๆ ของนโยบายสาธารณะ รวมทั้งนโยบายสาธารณะด้านการศึกษา 
เพื่อความเข้าใจทั้งของความหมายและความส�าคัญของนโยบายด้านนี้ที่ชัดเจนขึ้นต่อไป

จากความหมายทีไ่ด้ให้ไว้จะเหน็ได้ว่ารฐัมบีทบาทส�าคญัยิง่ในการก�าหนดนโยบายสาธารณะ จรงิอยู่ 
ดังจะเห็นต่อไปในเรื่องที่ 9.1.3 ว่า มีหลายกลุ่มหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนในกระบวนการก�าหนดนโยบาย แต่
นโยบายโดยพื้นฐานแล้วเป็น “การเมือง” ซึ่งตามนิยามของแฮโรลด์ แลสเวลล์ (Harold Lasswell) เป็น
เรื่องของการก�าหนดว่า “ใครได้อะไร เมื่อไร และอย่างไร” (Who gets what, when, how)4 หากเราจะ
มองนโยบายในแง่นี้ นอกจากประเด็นที่ว่าใครเป็นผู้มีอ�านาจในการก�าหนดนโยบายแล้ว ยังมีประเด็นเรื่อง
ความมุ่งหมายของนโยบาย ว่ามุ่งหมายจะบรรลุเป้าหมายอะไร ใครได้ประโยชน์ และหากเป็นนโยบาย
สาธารณะด้านการศึกษา ก็จะมีประเด็น เช่น การศึกษาเพื่ออะไร เพื่อใคร เป็นต้น

นโยบายสาธารณะครอบคลมุประเดน็ด้านนโยบายหลากหลายทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของรฐับาล 
ตัง้แต่สวสัดกิาร การป้องกันประเทศ การศึกษา การสาธารณสขุ ไปจนถึงส่ิงแวดล้อม และอืน่ๆ นอกจากนัน้ 
นโยบายสาธารณะยงัเก่ียวข้องกับประเดน็ถกเถยีงซึง่เป็นหน้าทีข่องรัฐบาลว่าจะเลอืก “นโยบาย” แบบไหน 
เช่น ในส่วนของนโยบายสาธารณะด้านการศึกษา มีประเด็นที่จะต้องตัดสินใจมากมาย ว่าจะมุ่งไปในด้าน
ใด ตวัอย่างเช่น จะมุ่งไปทีก่ารยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษา (achievement) ในแง่ของความสามารถ

 2 “Education Policy.” PhD in Public Administration: NYU Wagner. Retrieved from http://wagner.nyu.
edu/education/degrees/doctorate-public-administration/fields/education
 3 Dye, Thomas R. (2014). Understanding Public Policy (14th ed.). Harlow, Essex: Pearson. p. 3. 
 4 Ibid. p. 12 footnote 1.
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เชงิภาษาและเชงิปรมิาณ หรอืจะเหน็คล้อยตามนักการศกึษาจ�านวนไม่น้อย ทีเ่หน็ว่าผลสมัฤทธิใ์นลกัษณะ
เช่นน้ันมิใช่เป้าหมายเพยีงอย่างเดยีว หรอืแม้กระทัง่มใิช่เป้าหมายส�าคญัทีส่ดุของการศกึษาในโรงเรียน แต่
ยังมุ่งในเรื่องอย่างเช่น การพัฒนาภาพลักษณ์ตนเอง (self-image) ของนักเรียน ซึ่งในโลกร่วมสมัยของ
เรามักประกอบด้วยผู้ท่ีมีเชื้อชาติหรือภูมิหลังหลากหลาย และการส่งเสริมให้นักเรียนมีส�านึกทางสังคมที่
ให้การยอมรับการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคมปัจจุบัน

ข้อสังเกตส�าคัญอย่างหนึ่งในเรื่องความหมายหรือความเข้าใจของเราเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
ด้านการศกึษา คอื “ประเด็นทางนโยบาย” ด้านน้ี (นัน่คอืประเดน็ทีรั่ฐบาลจะท�าหรอืไม่ท�าอะไรและอย่างไร) 
ไม่เพียงแต่มีเป็นจ�านวนมาก5 เท่านัน้ แต่นโยบายมใิช่ก�าหนดขึน้แล้วจะคงอยูต่ลอดไป กล่าวคอื นอกจาก
จะมีนโยบายใหม่ๆ ที่ก�าหนดขึ้นตามความต้องการหรือความจ�าเป็นของยุคสมัย หรือประเด็นนโยบายที่มี
อยู่เดิมเปลี่ยนไปแล้ว นโยบายยังถูกก�าหนดขึ้น และ “ถูกก�าหนดข้ึนใหม่” (re-formed) เม่ือถูกน�าไป
ปฏบิตั ิในแง่หน่ึงนัน้ นโยบายทีก่�าหนดขึน้แล้วอาจมกีารปรบัเปลีย่นใหม่เมือ่เวลาผ่านไป หรอืกลายมาเป็น
ประเด็นถกเถียงใหม่ เช่น ประเด็นถกเถียงในประเทศไทยว่า ผู้ท่ีจะประกอบวิชาชีพครู จะต้องมีคุณวุฒิ
ทางวชิาชพีน้ีด้วยหรอืไม่ อกีด้านหนึง่นัน้ นโยบายทีก่�าหนดขึน้แล้ว ผูน้�านโยบายไปปฏบิตัไิม่ว่าจะในระดับ
โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับต่างๆ สามารถจะมี
อิทธิพลต่อการก�าหนดหลักการและวิถีปฏิบัติของตนได้เองอย่างมาก6 ด้วยเหตุนี้ เลส เบลล์ และเฮาเวิร์ด 
สตีเวนสัน (Les Bell and Howard Stevenson) จึงเห็นว่า นโยบายมิใช่เรื่องของการถูกก�าหนดขึ้นแล้ว
จึงถกูน�าไปปฏบัิตแิต่เป็นเรือ่งของ “พฒันาการด้านนโยบาย” (policy development) ซึง่เกดิขึน้ในหลาย
ระดับ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) เข้ามาเกี่ยวข้องหลากหลาย7

 5  สมาคมวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแห่งรัฐของอเมริกา (American Association of State Colleges and Universi-
ties: AASCU) ได้รวบรวมประเด็นด้านนโยบาย (policy issues) ของสถาบันแห่งรัฐเหล่านี้ส�าหรับ ค.ศ. 2015 ได้ถึง 10 ประเด็น 
ได้แก่ (1) นโยบายเรื่องการเก็บค่าเล่าเรียน (tuition policy) (2) นโยบายการจัดสรรงบประมาณของรัฐส�าหรับอุดมศึกษา (state 
appropriations for higher education) (3) ปัญหาการคุกคามทางเพศในวิทยาเขต (campus sexual assaults) (4) ประเด็นการ
ให้ผลประโยชน์ด้านการศึกษาแก่ทหารผ่านศึก (veterans education benefits) (5) ประเด็นการให้การอุดหนุนด้านการเงินแก่คน
ต่างชาติที่อยู่ในวัยเรียนแต่เข้าเมืองผิดกฎหมาย (undocumented students) (6) ปัญหาการมีอาวุธปืนในวิทยาเขต (guns on 
campus) (7) ประเด็นเรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมและหลังมัธยมที่สูงขึ้น (secondary-postsecondary education 
standards alignments) (8) โครงการความช่วยเหลือแก่นักศึกษาซึ่งเป็นผู้พ�านักอยู่ในรัฐ (state student aid programs) (9) 
ประเดน็การให้การอดุหนุนด้านการเงินโดยยดึถอืผลการเรียน (performance-based funding) (10) วทิยาลยัชุมชนทีไ่ม่เก็บค่าเล่า
เรียน (free community college) “Top 10 Higher Education State Policy Issues for 2015”. (January 2015). Policy 
Matters: A Higher Education Policy Brief, pp. 1-5. แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นกรณีตัวอย่างจากต่างประเทศ (ประเทศไทยไม่มีการ
สรุปและรวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆ ไว้อย่างค่อนข้างจะครบถ้วนและชัดเจนเช่นนี้) แต่ก็ท�าให้เราเห็นว่า ประเด็นด้านนโยบาย
สาธารณะด้านการศึกษานอกจากจะครอบคลุมกว้างขวางอย่างมากแล้ว ยังเปลี่ยนไปตามความต้องการ (เช่น เรื่องมาตรฐานการ
ศึกษา) หรือความจ�าเป็นของยุคสมัยได้โดยตลอดด้วย
 6 ดังจะได้เห็นต่อไปใน เรื่องที่ 9.1.3 ว่า ผู้น�านโยบายไปปฏิบัติเหล่านี้ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) 
อื่นๆ สามารถจะมีอิทธิพลก�าหนด “นโยบายแห่งรัฐ” ด้วยการเรียกร้องกดดันผ่านช่องทางต่างๆ นอกเหนือไปจากการมีอิทธิพลต่อ
นโยบายในช่วงของการน�าไปปฏิบัติเท่านั้น
 7 Bell, Les., and Stevenson, Howard. (2006). Education Policy: Process, Themes and Impact. London and 
New York: Rougledge. pp. 8-9.



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

9-9นโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในบริบทโลก

การท�าความเข้าใจนโยบายสาธารณะด้านการศกึษาต้องให้ความส�าคญัต่อพฒันาการในลกัษณะที่
กล่าวนี้ เพราะแม้กระทั่งหากเราจะยอมรับว่า “นโยบาย” ที่ถูกก�าหนดข้ึนใหม่ในระดับปฏิบัติในโรงเรียน
รัฐบาลแห่งใดแห่งหนึ่งยังมีสถานะเป็น “นโยบายสาธารณะ” แต่หาก “นโยบาย” เช่นนั้นถูกก�าหนดขึ้น
ใหม่ในโรงเรยีนเอกชนซึง่แม้จะอยูภ่ายใต้การควบคมุก�ากับโดยรัฐ แต่ก็มอีสิระในการด�าเนนิกจิการของตน
ระดับหนึ่ง เราจะถือว่า “นโยบาย” ที่ก่อตัวขึ้นในลักษณะเช่นนี้จะยังมีสถานะเป็น “นโยบายสาธารณะ” 
อยู่หรือไม่

การย�้าความส�าคัญของ “พัฒนาการทางนโยบาย” มีความมุ่งหมายที่จะให้เห็นความซับซ้อนของ
กระบวนการดังกล่าวนี้ ซึ่งไม่อาจจะมองอย่างง่ายๆ ว่า เป็นเพียงเรื่องของ “การก�าหนด” (formulation) 
และ “การน�าไปปฏิบัติ” (implementation) อย่างไรก็ตาม ประเด็นส�าคัญท่ีต้องย�้าด้วยเช่นกัน คือ 
“นโยบายเป็นเรื่องการเมือง” นั่นคือ ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับอ�านาจที่จะก�าหนดว่าใครเป็นผู้ได้ประโยชน์ 
มีความมุ่งหมายอย่างไร และใครจะเป็นผู้รับภาระด้านงบประมาณที่จะเกิดจากการด�าเนินนโยบายเท่านั้น 
แต่ในแง่ของการเป็น “นโยบายสาธารณะ” นโยบายด้านการศกึษาครอบคลุมโรงเรียนและสถาบนัการศกึษา
ทั้งหลายรวมทั้งสถาบันการศึกษาเอกชนในกรณีที่กล่าวข้างต้น นั่นคือ สถาบันเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ 
“ระบบสาธารณะ” (public system) ที่อยู่ภายใต้อ�านาจของ “นโยบาย” ที่เป็นการเมือง แม้ว่าสถาบัน
การศึกษาเอกชนจะมิได้อยู่ใน “ภาครัฐ” (public sector) ก็ตาม8

กล่าวโดยสรุปคือ เราต้องเข้าใจนโยบายทัง้ในแง่ของกระบวนการก�าหนดนโยบาย (process) และ
ผลผลิต (product) จากกระบวนการนั้น ตลอดจนผลที่ได้รับ (outcome) หรือผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก
การน�านโยบายไปปฏิบัติ (ประเด็นนี้จะไม่กล่าวถึงในหน่วยนี้เพราะเกี่ยวข้องกับผลกระทบจากประเด็น
เฉพาะทางนโยบายด้านต่างๆ) แต่ลักษณะส�าคัญของนโยบายซ่ึงจะต้องกล่าวย�้าอีกคร้ัง คือ “...นโยบาย
ทั้งในแง่ของผลผลิตและกระบวนการมีความต่อเนื่องระหว่างกัน (continuous)...โดยที่นโยบายนั้นยังถูก
ก�าหนดและก�าหนดขึ้นใหม่ขณะที่ถูกน�าไปปฏิบัติ”9 ในความต่อเนื่องที่กล่าวถึงนี้ นอกจากจะมีผู้ก�าหนด
นโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว สิ่งที่บุคคล สถาบัน หรือหน่วยงานเหล่านี้น�า
มาเกี่ยวข้องด้วย คือ ค่านิยมและความมุ่งหวังต้องการต่างๆ กล่าวอีกนัยหน่ึง พัฒนาการทางนโยบายมี
ความพร่ามัว สับสน และซับซ้อน (fuzzy, messy, and complex)10 ในเรื่องที่ว่า “นโยบาย” เกิดขึ้นได้
อย่างไรในสภาพเช่นนีน้ัน้ มปีระเดน็ความคดิทางทฤษฎีบางประการเกีย่วข้อง ซึง่จะกล่าวถงึในเรือ่งต่อไป
ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก�าหนดนโยบายที่จะกล่าวถึงในเรื่องที่ 9.1.3

ประเด็นสุดท้ายที่จะกล่าวถึงในส่วนนี้ คือ ความส�าคัญของนโยบายสาธารณะด้านการศึกษา โดย
จะพิจารณานัยของบริบทโลกที่มีต่อนโยบายประเภทนี้ด้วย ทุกวันนี้ความส�าคัญของการศึกษาคงแทบจะ 
มิต้องมีค�าอธิบาย นักสังคมวิทยาถือว่า การศึกษาเป็นสถาบันทางสังคมประเภทหนึ่งที่มีบทบาทส�าคัญใน
การค�้าจุนและควบคุมสังคมด้วยการถ่ายทอดความรู้และวิถีการด�าเนินชีวิต กล่าวคือ “...สังคมอาศัยการ 
 

 8 Ibid. p. 9, 11.
 9 Ibid. p. 17.
 10 Ibid. p. 19.
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9-10 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

ศกึษาในการถ่ายทอดความรูใ้นการจดัการกบัวิถชีวีติของกลุม่แก่บคุคล การศกึษาจงึเป็นตวัการ (agency) 
หลักในการควบคุมทางสังคม (social control) และการตัดสินใจว่าจะจัดการศึกษาอย่างไรก็มีส่วนส�าคัญ
ในการก�าหนดว่าสังคมจะเดินไปในทิศทางใด”11

“การตดัสนิใจ” ทีก่ล่าวถงึข้างต้น คือ การตดัสนิใจก�าหนดนโยบายสาธารณะด้านการศกึษานัน่เอง 
และทุกวนัน้ีก็เป็นทีต่ระหนกักนัดว่ีา ความมุง่หมายของนโยบายเช่นนัน้มไิด้อยูท่ีก่ารให้การศกึษาในแง่ของ 
“การรู้หนังสือ” หรือ “อ่านออกเขียนได้” เท่านั้น ในบางสังคมการจัดการศึกษาแก่พลเมืองโดยเฉพาะที่
เป็นเยาวชนมีความเป็นมายาวนาน สังคมคาทอลิกมีจารีตด้านการศึกษาที่เข้มแข็งโดดเด่นมาต้ังแต่สมัย
กลาง (มหาวทิยาลยัในยโุรปจ�านวนมากปรากฏขึน้ในสมยันี)้ ฟิลปิปินส์ทีอ่ยูภ่ายใต้การปกครองของสเปน
มีการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 ขณะที่ในสหรัฐอเมริกาภายหลังการตั้ง
รกรากในเขตนิวอิงแลนด์ (New England) ได้ไม่นานนัก คือ ตั้งแต่ประมาณช่วงต้นทศวรรษ 1620 ก็เริ่ม
มีการจัดการศึกษาให้แก่ประชากรที่เข้าไปตั้งรกราก12 แต่ในสังคมอื่นๆ อีกเป็นจ�านวนมากนั้น แม้จะมี
แบบแผนการเรียนรู้ของท้องถ่ินมาเป็นเวลานานเช่นกัน (เช่น ในสังคมไทยและพม่า แหล่งการเรียนรู้ที่
ส�าคัญคือวัด) แต่การจัดการศึกษา “แผนใหม่” ในความหมายของการให้การศึกษาแก่มวลชนอย่างเป็น
ระบบเพิ่งเร่ิมขึ้นเมื่อไม่นานนัก เช่น ในสังคมไทยการจัดการศึกษาใน “โรงเรียน” เร่ิมข้ึนโดยมิชชันนารี 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่เอง และเมื่อถึงรัชกาลต่อมาจึงมีระบบการศึกษา 
ภาคบังคับเกิดขึ้น พัฒนาการด้านการศึกษาที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่แสดงถึงการยอมรับความส�าคัญของ
การศกึษาจนท�าให้การจดัการเรือ่งนีต้้องด�าเนนิการในลกัษณะทีเ่ป็น “นโยบายสาธารณะ” หรอื “นโยบาย
แห่งรัฐ” และเมื่อถึงยุคสมัยของเราความส�าคัญของนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในแง่ของการจัดการ
ศึกษาเพ่ืออะไรและเพื่อใครก็เป็นสิ่งท่ีไม่จ�าเป็นต้องกล่าวย�้ากันอีกต่อไป อย่างไรก็ดี สิ่งที่จะต้องย�้า คือ 
ความมุ่งหมายของการจดัการศกึษามิได้อยูท่ีก่ารให้การเรยีนรูเ้พือ่ขจดัความไม่รูห้รอืเพือ่ให้อ่านออกเขยีน
ได้เท่านั้นอีกต่อไป ดังตัวอย่างการจัดการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ดังนี้

หากจะเคยมีช่วงเวลาใดที่โรงเรียนถูกคาดหวังเพียงเพื่อให้ท�าหน้าที่ขจัดความไม่รู้ 
(ignorance) และการไม่รู้หนังสือ (illiteracy) ช่วงเวลาเช่นนั้นก็ผ่านพ้นเราไปนานแล้ว ทุกวันนี้
โรงเรียนถกูคาดหวังให้ท�าในหลายสิง่หลายอย่าง เช่น แก้ปัญหาความขดัแย้งทางเชือ้ชาตแิละส่งเสรมิ
การยอมรับ “ความหลากหลาย” (diversity) ให้ค่านิยม ปณิธาน และส�านึกแห่งอัตลักษณ์ (sense 
of identity) แก่เด็กด้อยโอกาส ให้สันทนาการและความบันเทิงของมวลชน (การแข่งขันฟุตบอล 
วงดนตร ีการขบัร้องหมู ่การเป็นผูน้�าเชียร์ และอืน่ๆ ) ลดความขดัแย้งในสงัคมด้วยการสอนให้เดก็ๆ 
เข้ากบัคนอืน่และปรับตวัให้ใช้ชีวิตอยูร่วมเป็นกลุม่ได้ ลดอบุตัเิหตบุนท้องถนนด้วยการสอนให้นกัเรยีน
เป็นผู้ขับขี่ยวดยานที่ดี ต่อต้านโรคภัยไขเ้จ็บและการมีสุขภาพไม่ดีโดยอาศัยพลศกึษาและแม้กระทั่ง
การรักษาพยาบาล ขจัดการว่างงานและความยากจนด้วยการสอนทักษะด้านการงาน ขจัดทุพ-
โภชนาการและความหวิโหยด้วยโครงการอาหารเช้า อาหารกลางวนั และนมโรงเรียน ต่อต้านการใช้ 
 

 11 Hunt and Colander. op.cit. p. 188. 
 12  ดูพัฒนาการของการศึกษาในสหรัฐอเมริกาได้ใน Ibid. pp. 189-194.
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ยาเสพติดและให้การเรียนรู้เรื่องเพศ และท�าหน้าที่เป็นผู้ปกครองของวัยรุ่นที่ไม่สนใจการศึกษา แต่
เป็นผู้ท่ีเราไม่ต้องการให้ท�างานหรอืปล่อยให้เตร็ดเตร่อยูต่ามท้องถนนโดยไม่มกีารควบคมุดแูล กล่าว
อีกนัยหน่ึงก็คือ ปัญหาของชาติแทบจะทุกเรื่องสะท้อนอยู่ในความคาดหวังต้องการของเราที่มีต่อ
โรงเรียนของชาติ และแน่นอนความคาดหวังต้องการเหล่านี้ก็มักจะขัดแย้งกัน13

ปัจจุบันการคาดหวังเกี่ยวกับการศึกษาเป็นประเด็นปัญหามากข้ึนเม่ือมีกระแสจากบริบทโลกเข้า
มาเก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ทกุวันนีป้ระเทศต่างๆ ดจูะให้ความส�าคญัต่อผลการศกึษาในลกัษณะทีเ่ป็น
ผลการทดสอบรปูแบบต่างๆ (ทีม่กัจะถกูน�าไปใช้ในการอนัดบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของประเทศต่างๆ) 
จริงๆ แล้วในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา มีข้อถกเถียงเรื่องผลคะแนนการทดสอบที่เรียกว่า “Scho-
lastic Assessment Test” (SAT)14 ซึ่งใช้เป็นคะแนนส�าหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยต่างๆ จ�านวนมาก ประเด็นในการถกเถียงอยู่ที่ว่าคะแนนการทดสอบ SAT ตกต�่าลงอย่าง
ส�าคญัในช่วงทศวรรษ 1960 และ 1970 สาธารณชนโดยทัว่ไปให้ความส�าคญักบัผลคะแนนการทดสอบ ซึง่
เกี่ยวข้องกับการทดสอบความสามารถในการอ่านและการค�านวณ แต่นักการศึกษามักให้ความส�าคัญต่อ 
“พัฒนาการด้านอารมณ์” “การเข้ากับคนอื่นได้” “ความงอกงามด้านวัฒนธรรม” และพัฒนาการอื่นๆ ใน
แนวทางนี้และความตกต�่าของคะแนน SAT ก็เป็นผลมาจากจ�านวนนักเรียนที่เข้าทดสอบมีมากขึ้น โดยที่
ในจ�านวนน้ีมีอยู่ไม่น้อยทีไ่ม่มคีวามมุง่หวังจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศกึษา15 ประเดน็เร่ืองผลการทดสอบ
ประเภทนี้แพร่ขยายไปทั่วโลกเมื่อปรากฏ “นโยบายที่พัฒนาข้ึนในระดับโลกและน�าไปปฏิบัติในระดับ 
ท้องถิ่น...[อันได้แก่] กระแสการมีมาตรฐานและข้อบังคับที่พัฒนาข้ึนในระดับโลกในความพยายามที่จะ
ท�าให้การศึกษาเพื่อทุกคน (education for all) มีคุณภาพดีขึ้น”16

ความกังวลสนใจเรือ่งผลคะแนนการทดสอบต่างๆ รวมทัง้กรณทีีม่กีารน�าผลคะแนนเหล่านัน้ไปใช้
ในการจัดอันดับคงมิใช่เป็นเพยีงความกงัวลเกีย่วกบัระดบัความสามารถในการแข่งขนั (competitiveness) 
ของประเทศเท่านั้น (แม้ว่าประเทศต่างๆ ในปัจจุบันดูจะให้ความส�าคัญต่อเรื่องนี้อย่างมากก็ตาม) แต่ยัง
สะท้อนกระแสความต้องการที่จะให้ผู้รับผิดชอบด้านนโยบายมีความ “รับผิดชอบ” (accountability)  
ในแง่ของผลท่ีได้รับจากการลงทนุด้านการศกึษาทกุระดบัด้วย สิง่นีเ้รยีกว่า “วฒันธรรมใหม่ของความรบั- 
ผดิชอบ” (new culture of accountability) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนทั่วโลก17 การจัดการศึกษาใน
ประเทศไทย (จะกล่าวถึงในเรื่องที่ 9.3.3) เป็นประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในช่วงหลายปี
ท่ีผ่านมา เพราะในช่วงเวลาทีผ่่านมานัน้รัฐได้ทุม่เทงบประมาณมหาศาลเพือ่การศกึษา (กระทรวงศกึษาธกิาร 
 
 13 Dye. op.cit. p. 169. 
 14  การทดสอบแบบนี้เคยเรียกว่า “Scholastic Aptitude Test” (การทดสอบความถนัดด้านการศึกษา) แต่ต่อมาใน 
ค.ศ. 1996 เปลี่ยนมาเป็น “Scholastic Assessment Test” (การทดสอบประเมินผลทางการศึกษา) ปัจจุบันเป็นการทดสอบความ
สามารถในการใช้เหตุผล หรือ “SAT Reasoning Test”
 15  Dye. op.cit. pp. 172-173. 
 16  Tatto, Maria Teresa. (2012). “On Constructing a Framework for Policy Analysis in the Global Era.” in 
Tatto, Maria Teresa. (ed.). Learning by Doing Policy Analysis: Examining Approaches to Increasing Educational 
Access. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers. p. 1. 
 17  Ibid. p. 2.
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เป็นหน่วยงานท่ีได้รบัการจดัสรรงบประมาณมากทีส่ดุในบรรดาหน่วยงานในระดบัเดยีวกนัมาหลายปีตดิต่อ
กันแล้ว) แต่ผลที่ได้รับ โดยเฉพาะโดยการรับรู้ของสาธารณชนจากผลการทดสอบต่างๆ โดยเฉพาะที่น�า
มาใช้จัดอันดับปรากฏอย่างค่อนข้างชัดเจนว่า การศึกษาไทยตกต�่าลงทุกระดับ (แม้กระทั่งผลการทดสอบ
ของไทยเองก็ชีช้ดัว่าระดบัความสามารถของเดก็ไทยโดยเฉพาะในด้านภาษาองักฤษและคณติศาสตร์อยู่ใน
เกณฑ์ต�่ามาก) กระแสความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางกล่าวได้ว่าสะท้อนเสียง 
เรียกร้อง “ความรบัผดิชอบ” ต่อสิง่ทีส่าธารณชนมองว่าเป็นความล้มเหลวของนโยบายสาธารณะด้านการ
ศกึษาของไทย

ในที่นี้เราจะพิจารณาเพียง 2 ลักษณะของประเด็นเกี่ยวกับ “บริบทโลก” ของนโยบายสาธารณะ
ด้านการศึกษาโดยจะไม่ลงลึกไปในรายละเอียด (ประเด็นนี้เป็นเร่ืองที่จะต้องมีการศึกษาค้นคว้าเป็นการ
เฉพาะ) เพราะมุง่หมายเพียงเพ่ือจะช้ีให้เหน็ความส�าคญัของประเด็นเร่ืองนีต่้อการจดัการศกึษาของประเทศ
ต่างๆ เท่านั้น มิติด้านนี้ของนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาจริงๆ แล้วเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ เพราะในยุค 
โลกาภิวัตน์อันเป็นสมัยที่เราด�ารงอยู่นี้ แทบไม่มีนโยบายด้านใดที่ไม่เชื่อมโยงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
กับบริบทโลก ประเด็นของเราในที่นี้คือ การศึกษาเชื่อมโยงกับบริบทโลกในแง่ใดบ้าง

เราได้กล่าวถงึมติด้ิานหนึง่ของความเกีย่วข้องของนโยบายสาธารณะด้านการศกึษากบับรบิทโลก
ไปบ้างแล้ว ดังนั้นจึงจะขอขยายความเรื่องนี้อีกเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน กล่าวคือ การมี “นโยบาย” ระดับ
โลกทีส่่งเสรมิให้มีการยกระดบัมาตรฐานการศกึษา (standardization) ของประเทศต่างๆ เช่น “เป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” (Millennium Development Goals: MDGs) ซึ่งมีเป้าหมายข้อที่ 2 คือ 
“ให้เด็กทุกคนได้รบัการศกึษาระดบัประถมศกึษา” (universal primary education)18 นอกจากนัน้กย็งัมี 
“การศึกษาเพื่อทุกคน” (Education for All: EFA หรือที่กระทรวงศึกษาธิการของไทยแปลว่า “การ
ศกึษาเพ่ือปวงชน”) ท่ีกล่าวถงึแล้ว19 ซึง่เป็นขบวนการส่งเสริมพนัธกจิระดบัโลกน�าโดยองค์การการศกึษา 
วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization: UNESCO) ที่จะให้การศึกษาพื้นฐานที่มีคุณภาพแก่เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ พันธกิจนี้
ก�าหนดขึ้นที่ World Education Forum ณ กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล เมื่อ ค.ศ. 2000 ประเทศที่เข้า
ร่วมประชุม 164 ประเทศ ยอมรับพันธกิจที่จะบรรลุ “เป้าหมายแห่งการศึกษาเพื่อทุกคน” (Education 
for All Goals) ซึ่งมีอยู่ 6 ประการ20 ภายใน ค.ศ. 2015

 18 โปรดดูรายงานความก้าวหน้าด้านต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ใน We Can End Poverty: Millennium Development 
Goals and beyond 2015. Retrieved from http://www.un.org/millenniumgoals/ 
 19  “Education for All Movement.” UNESCO: Education. Retrieved from http://www.unesco.org/new/en/
education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/
 20 ได้แก่ 1) ขยายการดูแลเด็กปฐมวัยและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอื่นๆ โดยเฉพาะในเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 
2) ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพให้ทั่วถึง โดยเฉพาะส�าหรับเด็กหญิง เด็กที่อยู่ในสภาวการณ์ล�าบาก และเด็ก
ที่อยู่ในชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อย ภายใน ค.ศ. 2015 3) ให้หลักประกันว่าความจ�าเป็นด้านการเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่จะได้
รับการสนองตอบด้วยการเข้าถึงโครงการเรียนรู้และสร้างทักษะชีวิตอย่างเท่าเทียม 4) เพิ่มอัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่ โดยเฉพาะ
สตรี ให้ได้ร้อยละ 50 ภายใน ค.ศ. 2015 5) ขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภายใน ค.ศ. 2005 
และให้มีความเท่าเทียมทางเพศด้านการศึกษาภายใน ค.ศ. 2015 และ 6) ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกด้านให้ดีขึ้น “Education 
for All Goals.” UNESCO: Education. Retrieved from http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-
the-international-agenda/education-for-all/efa-goals/ 



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

9-13นโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในบริบทโลก

ในที่นี้คงจะไม่ประเมินได้ว่า “นโยบาย” หรือ “พันธกิจ” ที่ก�าหนดขึ้นในระดับโลกเช่นนั้นส่งผล
ทางนโยบายต่อประเทศต่างๆ อย่างไรบ้าง21 แต่จะขอกล่าวถึงอีกลักษณะหนึ่งของการเชื่อมโยงกับบริบท
โลกของนโยบายสาธารณะด้านการศกึษา ลกัษณะดงักล่าวนี ้คอื การทีน่โยบายการศกึษาระดบัชาตอิาศยั
ระบบการประเมินผลอนัเป็นรูปแบบทีไ่ด้รบัการยอมรบัในระดบันานาชาตมิากย่ิงขึน้ทกุท ีรปูแบบประเภท
นีมี้หลากหลายซ่ึงมกัเป็นทีรู่จ้กัในช่ือย่อต่างๆ แต่ในทีน่ีจ้ะขอกล่าวถึงเพยีง 2 กรณคีอื TIMSS และ PISA 
โดยจะใช้ตวัอย่างของประเทศไทยว่าได้รบัอิทธพิลจากระบบการประเมนิทีเ่ป็น “กระแสโลก” เหล่านีอ้ย่างไร

TIMSS ย่อมาจาก “Trends in International Mathematics and Science Study” (แนวโน้ม
การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) เป็นรูปแบบที่ “สมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา” (International Association for the Evaluation of Educational Achievement: 
IEA) ใช้ด�าเนินการร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเกรด 4 และมัธยมศึกษาเกรด 8 โดยการ
ประเมินเริ่มมีขึ้นใน ค.ศ. 1995 และมีการประเมินต่อเนื่องทุก 4 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของไทย หรือ สสวท. ได้ร่วมวิจัยกับ IEA เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 ตามโครงการ TIMSS ตั้งแต่ ค.ศ. 1995 และมี
การประเมินต่อเนื่องทุก 4 ป2ี2

PISA ย่อมาจาก “Programme for International Student Assessment” (โครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ) ผู้ริเริ่มโครงการนี้คือ องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organiza-
tion for Economic Cooperation and Development: OECD) ประเทศไทยโดย สสวท. ได้เข้าร่วม
กับ OECD ในโครงการนี้เพื่อประเมินคุณภาพระบบการศึกษาของประเทศที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพส�าหรับการแข่งขันในอนาคต โดยเริ่มมีขึ้นครั้งแรกใน ค.ศ. 2000 และมี
การประเมินต่อเนื่องทุก 3 ป2ี3

เท่าที่กล่าวมาเพียงสั้นๆ ก็คงพอจะท�าให้เห็นได้ชัดเจนว่า “บริบทโลก” ได้เข้ามามีส่วนส�าคัญต่อ
การก�าหนดนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาของประเทศต่างๆ ที่ส�าคัญก็คือ กระแสหรือพลวัตระดับโลก
ท่ีกล่าวถงึนีจ้ะมีพลงัรนุแรงมากย่ิงขึน้ในอนาคต ในประเทศไทยนัน้ นอกจากรปูแบบการประเมนิผลสมัฤทธิ์
ทางการศกึษาท่ีกล่าวแล้ว ยงัมเีรือ่งของการประกนัคณุภาพการศกึษาทีเ่ป็นอทิธพิลจากภายนอกอกีเช่นกนั 
แต่จะไม่กล่าวถึงในที่นี้

 21 ในสหรัฐอเมริกาผลกระทบจากขบวนการ “การศึกษาเพื่อทุกคน” คือนโยบายที่ได้รับการผลักดันโดยประธานาธิบดี
จอร์จ ดับเบิลยู บุช (George W. Bush) และรัฐสถาได้ผ่านออกมาเป็นรัฐบัญญัติ “No Child Left Behind Act” ค.ศ. 2001 รัฐ
บัญญัติฉบับนี้ก�าหนดบทบาทของรัฐบาลกลางในเรื่องการศึกษาสาธารณะ (public education) หรือการศึกษาที่จัดหาให้โดยรัฐขึ้น
ใหม่ สาระส�าคัญคือการอาศัยการทดสอบ (testing) เป็นวิธีการในการยกระดับสมรรถนะของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Dye. op.cit. pp. 179-182. 
 22 TIMSS THAILAND. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. Retrieved from http://timssthai-
land.ipst.ac.th/ 
 23 PISA THAILAND. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. Retrieved from http://pisathailand.
ipst.ac.th/ 
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กิจกรรม 9.1.1

ประเด็นส�าคัญในนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลท่ีจะต้อง
ตัดสินใจมีอะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 9.1.1

ประเด็นส�าคัญในนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลท่ีจะต้อง
ตัดสินใจมอียู่มากมาย ที่พอจะระบุได้ ได้แก่ ประเด็นเช่น จะมุ่งไปที่การยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษา 
ในแง่ของความสามารถเชิงภาษาและเชิงปรมิาณ หรือจะเหน็คล้อยตามนกัการศกึษาจ�านวนไม่น้อย ทีเ่หน็
ว่าผลสมัฤทธิใ์นลกัษณะเช่นนัน้มใิช่เป้าหมายเพยีงอย่างเดยีว หรอืแม้กระทัง่มใิช่เป้าหมายส�าคญัทีสุ่ดของ
การศกึษาในโรงเรยีน แต่ยงัมุง่ในเร่ืองอย่างเช่น การพฒันาภาพลักษณ์ตนเองของนกัเรียน ซึง่ในโลกร่วมสมัย
ของเรามักประกอบด้วยผูท้ีม่เีชือ้ชาตหิรอืภมูหิลงัหลากหลาย และการส่งเสริมให้นกัเรียนมสี�านกึทางสงัคม
ที่ให้การยอมรับการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคมปัจจุบัน

เรื่องท่ี 9.1.2 

แนวคิดทฤษฎีนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในบริบทโลก

ได้กล่าวแล้วว่าเราต้องท�าความเข้าใจนโยบายสาธารณะท้ังในแง่ของกระบวนการก�าหนดนโยบาย
และผลผลิตอันเกิดจากกระบวนการนี้ ผลผลิตของนโยบายนั้นมีได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น นโยบายด้าน
อุดมศึกษา จะมีนโยบายส�าคัญ เช่น การให้เงินอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นของรัฐ ปัจจุบันมีแนวโน้ม
ทางนโยบายด้านนี ้คอื การอดุหนนุจากภาครฐัลดลง สถาบนัอุดมศกึษาจงึต้องพึง่พารายได้จากแหล่งอืน่ๆ 
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจากการขึ้นค่าเล่าเรียนและ (โดยเฉพาะในกรณีของสหรัฐอเมริกา) จากการเพิ่ม
การรณรงค์หาเงินบริจาคจากภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลเอกชนหรือนิติบุคคล เช่น มูลนิธิและบรรษัท
ต่างๆ หรือ (เช่น ในกรณีของประเทศไทย) ด้วยการขยายจ�านวนรับนิสิตนักศึกษาเข้าเรียนใน “โครงการ
พิเศษ” ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นจ�านวนมาก ในสหรัฐอเมริกายังมีประเด็นทางนโยบายเก่ียวกับการอุดหนุนของ
รัฐบาลกลางแก่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในรัฐต่างๆ ท้ังนี้เพราะโดยทั่วไปการอุดหนุนด้านงบประมาณ 
ส่วนใหญ่ส�าหรบัการจดัการเรยีนการสอนจะเป็นความรบัผดิชอบของรฐัเหล่านัน้ แต่รฐับาลกลางกเ็ป็นแหล่ง
รายได้ส�าคัญของสถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบของสัญญาจ้างและเงินให้เปล่าเพื่อส่งเสริมการวิจัย24 
นอกจากประเด็นด้านนโยบายหลักๆ ดังกล่าวนี้แล้ว ยังมีประเด็นปัญหาเฉพาะต่างๆ ที่กล่าวถึงแล้วใน 
 
 24 ในส่วนของนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ดู Dye. op.cit. pp. 186-191. 
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9-15นโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในบริบทโลก

เชงิอรรถที ่6 ผลผลติทางนโยบายในประเดน็ต่างๆ คอื การตดัสินใจว่าจะจดัการหรือด�าเนนิการอย่างไรใน
เรื่องเหล่านั้น ผลผลิตทางนโยบายจึงมีลักษณะเป็นนโยบายสาธารณะในประเด็นเรื่องเฉพาะมากมาย จึง
ไม่อาจจะกล่าวถึงได้ในที่นี้

กระบวนการก�าหนดนโยบายมีความซับซ้อนยิ่ง ดังได้เกริ่นไว้บ้างแล้วในเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ และก็
จะกล่าวถงึเป็นการเฉพาะในเรือ่งต่อไป อย่างไรก็ดี มปีระเดน็ทีส่มควรจะกล่าวถงึในส่วนนีก่้อนทีจ่ะพจิารณา
กระบวนการก�าหนดนโยบาย นัน่คือ หากถอืว่านโยบายเป็น “เรือ่งการเมอืง” กระบวนการก�าหนดนโยบาย
สะท้อนลกัษณะความสมัพนัธ์ทางอ�านาจของบรรดาผูเ้กีย่วข้องหรอืมีส่วนไดส่้วนเสยีกบัเรือ่งนีอ้ยา่งไร เรา
มี “ตัวแบบ” ความคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับอ�านาจที่จะช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการอย่างไรบ้าง

จาการท่ีนโยบายการศกึษามกัจะเป็นผลมาจากกระบวนการ ซึง่มกัมทีัง้ผู้มอี�านาจในการตดัสนิใจ
ก�าหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เข้ามีส่วนเก่ียวข้อง กระบวนการนี้จึงมักจะมีความซับซ้อน
และบางครัง้ก็สบัสนขาดความชดัเจน หากจะมีการตดัสนิใจก�าหนดนโยบายอย่างใดอย่างหนึง่ กม็กัจะเป็น 
“ผลมาจากการประนีประนอม การต่อรอง ความขัดแย้ง และการต่อสู้ เพราะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งมักจะมี
ค่านิยมที่แข่งขันหรือบางครั้งขัดแย้งกัน พยายามที่จะผลักดันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะต่างๆ”25 ใน
สภาพเช่นนีอ้�านาจของผูน้�าด้านนโยบาย เช่น รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร ในการทีจ่ะผลกัดันการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือต่อต้านไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง26 จะสะท้อน “ดุลทางอ�านาจที่ซับซ้อนระหว่าง
ผู้น�าและคนอื่นๆ ทั้งที่อยู่ในและนอกองค์กร”27 ดังนั้น การท�าความเข้าใจกระบวนการก�าหนดนโยบาย
จ�าเป็นต้องอาศัย “เครื่องน�าทาง” ในลักษณะแนวคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบทางอ�านาจที่เป็นรากฐาน
ของกระบวนการนี ้แนวคดิเช่นนีม้หีลากหลาย แต่ในทีน่ีจ้ะอาศยัตวัแบบทีท่อมสั ได ได้รวบรวมไว้ โดยจะ
น�ามาสรุปไว้พอเป็นสังเขปเท่านั้น

“ตัวแบบ” (model) ที่ได้รวบรวมไว้มีอยู่ถึง 8 ตัวแบบด้วยกัน ความหลากหลายของตัวแบบที่
ได้มีการก�าหนดขึ้นสะท้อนความซับซ้อนและหลากหลายของกระบวนการก�าหนดนโยบาย นั่นคือ 
กระบวนการนี้มีลักษณะและรูปแบบต่างกันจนไม่อาจเข้าใจได้โดยอาศัยตัวแบบอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
แต่ต้องอาศัยหลายๆ ตัวแบบด้วยกัน ตัวแบบทั้ง 8 ที่ได้รวบรวมไว้ มีดังนี2้8

ตัวแบบกระบวนการ: นโยบายในฐานะกิจกรรมทางการเมือง

นักรัฐศาสตร์แนวพฤติกรรมศาสตร์ (นักรัฐศาสตร์ที่สนใจศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้น
จริง มิได้ศกึษาแต่เฉพาะลักษณะทางโครงสร้างทางการเมืองเป็นส�าคญั) ให้ความสนใจ “กระบวนการทาง
นโยบาย” (policy process) ในแง่ของกิจกรรม (activity) หรือกระบวนการทางการเมืองอย่างหนึ่ง 
กิจกรรมที่ประกอบกันเป็นกระบวนการเช่นนี้ ได้แก่ 

 25 Bell and Stevenson. op.cit. p. 19. 
 26 ในบางกรณีแม้กระทั่งผู้มีอ�านาจก�าหนดนโยบายก็ยังไม่สามารถต้านทานกระแสกดดันจาก “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ใน
เรื่องที่เป็นประเด็นทางนโยบาย เช่น ในช่วงต้น ค.ศ. 2017 รัฐบาลไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการต้องการจะให้ผู้มีความรู้ในสาขา
วิชาเฉพาะบางสาขาสามารถสอบบรรจุเป็นครูได้โดยไม่ต้องมีวุฒิครู แต่ต้องเผชิญกับกระแสคัดค้านอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะจาก 
นักวิชาการในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องระงับด�าริทางนโยบายเรื่องนี้ไว้ก่อน 
 27 Bell and Stevenson. op.cit. p. 19. 
 28 สรุปและปรับเนื้อหาจาก Dye. op.cit. pp. 17-31. 
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9-16 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

• การระบุประเด็นปัญหาทางนโยบาย (problem identification) 
• การก�าหนดวาระ (agenda setting) เพื่อให้เป็นประเด็นทางนโยบายที่จะต้องมีการ

พิจารณาตัดสินใจ 
• การก�าหนดข้อเสนอทางนโยบาย (policy proposals) ของฝ่ายต่างๆ เพือ่เป็นทางเลอืก
• การสร้างความชอบธรรมแก่นโยบาย (policy legitimization) โดยการเลือกข้อเสนอที่

ก�าหนดขึ้นโดยผ่านกระบวนการที่ท�าให้ข้อเสนอที่เลือกเป็นนโยบายนั้นมีความชอบธรรม เช่น ด้วยการ
บัญญัติขึ้นเป็นกฎหมายโดยรัฐสภา

• การน�านโยบายไปปฏบิตั ิ(policy implementation) โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ซึง่รวม
ไปถึงการจัดสรรงบประมาณส�าหรับการด�าเนินนโยบาย การก�าหนดระเบียบข้อบังคับ และกิจกรรมการ
ด�าเนินงานโดยหน่วยงานต่างๆ 

• การประเมินนโยบาย (policy evaluation) โดยหน่วยงานของรัฐ โดยที่ปรึกษานอก
หน่วยงาน โดยสื่อมวลชน หรือโดยสาธารณชนทั่วไป

ตัวแบบกระบวนการช่วยให้เราเข้าใจกิจกรรมด้านต่างๆ และขั้นตอนที่เกิดขึ้นของกิจกรรมเหล่านี้
ท่ีเกีย่วข้องกบัการก�าหนดนโยบาย ด้วยการแยกส่วนให้เหน็ว่า กจิกรรมในขัน้ตอนต่างๆ เหล่านัน้ด�าเนนิไป
อย่างไร และมีบคุคล หน่วยงาน และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอืน่ๆ เข้ามาเกีย่วข้องอย่างไร เราจะใช้ตวัแบบนีใ้น
การพิจารณากระบวนการก�าหนดนโยบายในเรื่องต่อไป

ตัวแบบสถาบัน: นโยบายในฐานะผลที่เกิดจากสถาบัน

สถาบนัของรฐัเป็นพลงัขบัเคลือ่นส�าคัญในทางการเมอืง กล่าวอกีนยัหนึง่คอื กจิกรรมทางการเมอืง
โดยท่ัวไปด�าเนินอยูใ่นกรอบหรอืเกีย่วข้องกบัสถาบนัของรัฐตัง้แต่รัฐสภาไปจนถึงหน่วยงานต่างๆ นโยบาย
สาธารณะถูกก�าหนดขึ้น น�าไปด�าเนินการและบังคับใช้โดยสถาบันเหล่านี้ นโยบายสาธารณะและสถาบัน
ของรฐัจงึเก่ียวข้องกนัอย่างใกล้ชิด ทัง้นีเ้พราะนโยบายจะมคีวามเป็น “สาธารณะ” กต่็อเมือ่ถูกก�าหนดขึน้ 
น�าไปปฏบิตัแิละบังคบัใช้โดยสถาบนัของรฐัแห่งใดแห่งหนึง่ สถาบนัของรฐัท�าให้นโยบายมลัีกษณะโดดเด่น 
3 ประการ คือ 

1.  ท�าให้นโยบายมคีวามชอบธรรม (legitimacy) คนทัว่ไปอาจถือว่านโยบายของกลุ่มหรือสมาคม
ในสังคม เช่น บรรษัท โบสถ์ องค์กรวิชาชีพเฉพาะทาง และสมาคมที่มีเป้าหมายเฉพาะต่างๆ มีความ
ส�าคัญและก็มักจะมีระเบียบข้อบังคับของตนเอง แต่นโยบายสาธารณะซึ่งเป็น “นโยบายแห่งรัฐ” เท่านั้น
ที่มีข้อผูกมัดที่บังคับใช้ตามกฎหมาย (legal obligations)

2.  นโยบายสาธารณะครอบคลมุทกุกรณทีีเ่กีย่วข้องในเรือ่งนัน้ๆ นัน่คอื ครอบคลมุในแง่ของการ
มีผลบังคับใช้ต่อทุกคน เช่น นโยบายด้านการศึกษาภาคบังคับก�าหนดให้เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาที่
ภาครัฐต้องเป็นผู้จัดหา (แม้ว่าบางกรณีกฎหมายอนุญาตให้มีการศึกษาที่บ้านได้)

3.  รฐับาลเป็นผู้ผูกขาดการบงัคบัใช้นโยบายสาธารณะในสงัคม กล่าวคอืรัฐบาลเท่านัน้ทีส่ามารถ
จะลงโทษแม้กระทัง่ด้วยการจ�าคกุผูล้ะเมดิฝ่าฝืนนโยบายบางอย่าง แม้ว่าองค์การและสมาคมทีไ่ม่ใช่ของรฐั
สามารถมีบทลงโทษส�าหรับสมาชิกของตนได้ แต่การบังคับใช้ไม่มีผลโดยทั่วไปต่อทุกคนในสังคม
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ตัวแบบเหตุผลนิยม: นโยบายในฐานะที่เอื้อประโยชน์สูงสุดทางสังคม

“นโยบายทีม่เีหตผุล” (rational policy) คอื นโยบายทีเ่อือ้ประโยชน์สงูสดุทางสงัคม (maximum 
social gains) กล่าวคือ รัฐบาลควรเลือกนโยบายที่จะส่งผลได้เช่นนั้นแก่สังคม โดยเป็นผลได้ที่เกินค่าใช้
จ่ายมากท่ีสุด และรัฐบาลก็ไม่ควรใช้นโยบายที่ต้องลงทุนสูงกว่าผลที่จะได้รับ อย่างไรก็ดี เราไม่ควรมอง 
ผลได้-ผลเสียเช่นนี้ในแง่ของการขาดทุน-ก�าไรที่เป็นตัวเงินเท่านั้น “เหตุผลนิยม” (rationalism) ในแง่นี้
เป็นเรือ่งของการคดิค�านวณผลโดยรวมในเชิงคณุค่าทางสงัคม การเมอืง และเศรษฐกจิทีจ่ะต้องเสยีไปหรอื
ได้รับโดยนโยบายสาธารณะใดก็ตามโดยไม่จ�ากัดอยู่แต่เฉพาะคุณค่าที่วัดออกมาเป็นตัวเงินได้เท่าน้ัน  
ดังนั้น ในการเลือกนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ก�าหนดนโยบายจะต้อง 1) เข้าใจล�าดับของคุณค่าอันเป็น
ที่พึงปรารถนาของสังคม 2) รู้ว่ามีทางเลือกด้านนโยบายอะไรบ้าง 3) เข้าใจผลกระทบทั้งหมดที่จะตามมา
จากการเลือกนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่ง 4) สามารถคิดค�านวณผลได้-ผลเสียของแต่ละทางเลือกและ 5) 
เลือกนโยบายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของความคิดเชิงเหตุผลที่กล่าวนี้ อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติการ
ก�าหนดนโยบายมักจะไม่ด�าเนินไปอย่างมี “เหตุผล” ในแง่นี้ โดยเฉพาะกระบวนการก�าหนดนโยบายมัก
จะต้องอาศัยการต่อรองประนีประนอม (รวมไปถึงเป้าหมายและคุณค่าต่างๆ) ซึ่งท�าให้ผลที่ออกมาเป็น
นโยบายอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ “ดีที่สุด”

ตัวแบบการเปล่ียนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป: นโยบายในฐานะการแปรผันจากนโยบายเดิม

แนวคิดการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป (incrementalism) มองนโยบายสาธารณะในแง่
การยึดถือแนวทางการด�าเนินงานของรัฐเท่าที่ผ่านมาที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้น 
เพราะผู้ก�าหนดนโยบายจะไม่ทบทวนนโยบายท่ีมีอยู่ หรือที่เสนอขึ้นมาใหม่จ�านวนมาก ทั้งหมดทุกๆ ปี 
นอกจากน้ัน ยังไม่มีการระบุเป้าหมายของสังคม ไม่มีการวิจัยผลได้-ผลเสียของทางเลือกด้านนโยบาย
ต่างๆ ที่จะน�าไปสู่เป้าหมายเหล่านี้ หรือการล�าดับความต้องการหรือความเป็นที่พึงปรารถนาของแต่ละ 
ทางเลอืกต่างๆ ทีม่อียู ่จากนัน้จงึตดัสนิใจเลอืกนโยบายอย่างใดอย่างหนึง่บนพืน้ฐานของข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง
ท้ังหมด ข้อจ�ากดัด้านเวลา ข้อมลู และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท�าให้ในทางปฏบิตักิารก�าหนดนโยบายไม่อาจด�าเนนิ
ไปอย่าง “มีเหตุผล” ตามความหมายของตัวแบบที่กล่าวแล้วได้ ตัวแบบการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็น
ค่อยไปจงึเป็นการยอมรบัว่าเป็นไปไม่ได้ท่ีจะก�าหนดนโยบายอย่างมเีหตผุลสมบรูณ์แบบ นโยบายสาธารณะ
จึงมักมลีกัษณะทีเ่รยีกได้ว่า “อนรุกัษ์นยิม” ในแง่ของการคงนโยบายเดมิ ทีร่วมไปถงึกจิกรรมการด�าเนนิงาน
และงบประมาณที่เกี่ยวข้องไว้เป็นพื้นฐาน แล้วจึงพิจารณากิจกรรมและโครงการใหม่ๆ ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงจากที่มีอยู่แล้วเพียงใด หรืออย่างไร เป็นส�าคัญ ปัญหาส�าคัญของการก�าหนดนโยบายในแนวนี้คือ 
นโยบายอาจล้มเหลวได้หากต้องเผชิญกับวิกฤตซึ่งจะต้องอาศัยแนวคิดหรือทางเลือกใหม่ๆ ในการจัดการ
กับปัญหา

ตัวแบบทฤษฎีกลุ่ม: นโยบายในแง่ของสมดุลในการต่อสู้ของกลุ่ม

ทฤษฎีกลุม่ (group theory) มสีมมตฐิานเบือ้งต้นว่า ปฏสิมัพนัธ์ในบรรดากลุ่มต่างๆ เป็นประเดน็
สาระหลักของการเมอืง บคุคลผูม้ผีลประโยชน์ร่วมกันจะรวมตวักนัทัง้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เพือ่กดดันรฐับาลให้สนองตอบการเรยีกร้องของตน “กลุม่ผลประโยชน์” (interest groups) เหล่านีม้ฐีานะ
เป็นกลุ่มการเมืองด้วยการเรียกร้องผ่านหรือต่อสถาบันของรัฐ บุคคลจะมีความส�าคัญในการเมืองก็ต่อเมื่อ
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ได้ด�าเนนิการในฐานะส่วนหนึง่ของ (หรอืในนาม) กลุม่ผลประโยชน์ กลุม่เหล่านีท้�าหน้าทีเ่ป็นสะพานเชือ่ม
ระหว่างบุคคลและรัฐบาล ในแง่นี้การเมืองจริงๆ แล้วเป็นการต่อสู้ในบรรดากลุ่มต่างๆ เพื่อจะได้มีอิทธิพล
ต่อนโยบายสาธารณะ หน้าท่ีหรอืภารกจิของระบบการเมอืง คอื “การจดัการความขดัแย้ง” โดย 1) ก�าหนด
กฎเกณฑ์ในการต่อสู้แข่งขันของกลุ่มต่างๆ 2) ด�าเนินการให้มีการประนีประนอมและสร้างสมดุลด้าน 
ผลประโยชน์ต่างๆ 3) ก�าหนดให้การประนีประนอมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นนโยบายสาธารณะ และ 4) บังคับใช้
นโยบายทีอ่ยู่บนพืน้ฐานของการประนปีระนอมดงักล่าว ในแง่นีน้โยบายสาธารณะทีก่�าหนดขึน้ ณ เวลาใด
เวลาหน่ึงกต็าม ถอืเป็นความสมดลุทีเ่ป็นผลจากการต่อสูข้องกลุม่ต่างๆ การเปลีย่นแปลงระดบัอทิธิพลของ
กลุ่มใดก็ตามอาจน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะได้

ตัวแบบทฤษฎีชนชั้นน�า: นโยบายในฐานะที่เป็นความต้องการของชนชั้นน�า

นโยบายสาธารณะมองได้ว่าเป็นความต้องการ (preference) และค่านยิม (values) ของชนชัน้น�า
ในการปกครอง แม้โดยทัว่ไปจะถอืกนัว่านโยบายสาธารณะสะท้อนการเรียกร้องต้องการของ “ประชาชน” 
แต่ความเข้าใจเช่นนัน้น่าจะเป็นความเช่ือหรอืความเข้าใจกนัไปเองมากกว่าจะสะท้อนความเป็นจริงของชวีติ
ทางการเมือง ทฤษฎีชนชั้นน�า (elite theory) เสนอว่า ประชาชนมักจะไม่สนใจหรือขาดข้อมูลข่าวสาร
และความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบันโยบายสาธารณะ ท�าให้ในความเป็นจรงินโยบายนีเ้ป็นเรือ่งของความชอบ
หรอืความต้องการของชนช้ันน�า เจ้าหน้าท่ีรฐัและผูบ้ริหารเพียงแต่ด�าเนนินโยบายทีก่�าหนดข้ึนโดยชนชัน้น�า 
นโยบายจึงมีลักษณะของการถูกก�าหนดจากระดับบนลงมาสู่ระดับมวลชน นโยบายมิได้เป็นเรื่องของการ
ด�ารแิละผลักดันจากข้อเรยีกร้องของมวลชน นโยบายจงึมไิด้สะท้อนข้อเรียกร้องต้องการของประชาชนมาก
เท่ากบัสะท้อนผลประโยชน์ ค่านยิม และความต้องการของชนชัน้น�า ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงหรือนวตักรรม
เชงินโยบายสาธารณะจงึเกดิขึน้จากการทีช่นช้ันน�าได้ก�าหนดความต้องการและค่านยิมของตนเสยีใหม่และ
ด้วยเหตุท่ีชนชัน้น�ามกัจะมท่ีาทอีนรุกัษ์นยิม (คอืต้องการรักษาสถานะเดมิมากกว่าจะให้มกีารเปลีย่นแปลง
ระบบที่ด�ารงอยู่) การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายสาธารณะจึงมักมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าจะให้มี
การเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน

ตัวแบบทฤษฎีการเลือกสาธารณะ: นโยบายในฐานะที่เป็นผลจากการตัดสินใจร่วมโดยบุคคลที่

แสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง

ทฤษฎีการเลือกสาธารณะ (public choice theory) เป็นการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับ
การตัดสินใจที่ไม่เก่ียวข้องกับตลาด โดยเฉพาะในแง่ของการน�าการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ไปใช้
วิเคราะห์การก�าหนดนโยบายสาธารณะ เดิมนั้นจารีตทางวิชาการของเศรษฐศาสตร์ คือ การศึกษา
พฤตกิรรมของระบบตลาดโดยมีข้อสนันิษฐานว่า บคุคลแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ขณะทีรั่ฐศาสตร์ศกึษา
พฤติกรรมในส่วนที่เป็น “สาธารณะ” (หรือส่วนของภาครัฐ) โดยมีข้อสันนิษฐานว่า บุคคลด�าเนินการตาม
ความคดิของตนเองเก่ียวกับผลประโยชน์สาธารณะ ด้วยเหตนุีค้วามคดิเกีย่วกบัแรงจงูใจของบคุคลจงึพฒันา
ขึน้เป็นการเฉพาะในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์และรฐัศาสตร์ ในส่วนของเศรษฐศาสตร์ความคดิเร่ือง “มนษุย์
เศรษฐกิจ” (Economic Man หรือ homo economicus) เป็นสมมติฐานเกี่ยวกับตัวแสดงที่มุ่งแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล ขณะที่ในสาขารัฐศาสตร์ความคิดเรื่อง “มนุษย์การเมือง” (Political Man หรือ 
homo politicus) เป็นสมมติฐานเกี่ยวกับตัวแสดงที่มีจิตสาธารณะมุ่งสร้างสวัสดิการสังคมให้มากที่สุด
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อย่างไรกต็าม ทฤษฎีการเลอืกสาธารณะไม่เหน็ด้วยกบัการแบ่งแรงจงูใจของบคุคลเป็น 2 แนวทาง
เช่นนั้น จึงเสนอความคิดว่า ตัวแสดงทางการเมืองทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ผู้เสีย
ภาษี ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ออกกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐ กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง หรือรัฐบาล ต่าง
ก็มุ่งขยายประโยชน์ส่วนตนให้มากที่สุดทั้งในการเมืองและในระบบตลาด บุคคลจะร่วมกันเข้ามาเกี่ยวข้อง
ทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของพวกเขา เช่นเดียวกันกับที่ผู้คนร่วมกันเข้ามาในระบบตลาดเพื่อ
แสวงหาผลก�าไร กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่ว่าจะในทางการเมืองหรือในตลาด ผู้คนต่างแสวงหาประโยชน ์
ส่วนตน กระนั้นก็ตามแม้กระทั่งว่าผู้คนเหล่านี้จะมีแรงจูงใจที่มุ่งประโยชน์ส่วนตนหรือผลก�าไรจนเป็นการ
เห็นแก่ตัว คนเหล่านี้ก็ยังสามารถได้ประโยชน์ร่วมกันจากการตัดสินใจร่วมกัน (collective decision-
making) ทั้งในทางการเมืองและในตลาด

ทฤษฎีการเลือกสาธารณะยอมรับว่า รัฐบาลจะต้องท�าหน้าที่บางประการ ซึ่งตลาดไม่อาจท�าได้ 
คอื รฐับาลจะต้องแก้ไข “ความล้มเหลวของตลาด” (market failures) บางประการ ได้แก่ รฐับาลต้องจดัหา 
“สินค้าสาธารณะ” (public goods) อันได้แก่สินค้าและบริการให้แก่ทุกคนหากมีการจัดหาให้แก่ผู้ใด  
ตลาดไม่สามารถจัดหาสินค้าสาธารณะได้เพราะต้นทุนสูงเกินกว่ามูลค่าที่จะมีต่อผู้ซ้ือรายใด และผู้ซ้ือคน
หน่ึงคนใดก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ท่ีไม่ได้ซ้ือ (non-buyer) เข้ามาใช้ประโยชน์จากสินค้าน้ีได้ 
ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด คือ การป้องกันประเทศให้พ้นจากการรุกรานจากภายนอกเป็นสินค้าที่แพงเกินกว่า
ผู้ใดผู้หน่ึงจะซ้ือหามาได้ แต่เมื่อสินค้านี้ได้รับการจัดหาแล้ว ก็ไม่มีใครที่จะถูกกีดกันออกไปจากการได้
ประโยชน์จากการป้องกันประเทศได้ ดังนั้น ประชาชนจะต้องด�าเนินการร่วมกันผ่านรัฐบาลเพื่อจัดหาการ
ป้องกันประเทศ

ตัวแบบทฤษฎีเกม: นโยบายในฐานะการเลือกอย่างมีเหตุผลในสถานการณ์การแข่งขัน

ทฤษฎีเกม (game theory) เป็นการศึกษาการตัดสินใจในสถานการณ์ ซึ่งมีผู้มีส่วนร่วมหรือตัว
แสดงที่มีเหตุผล (rational actors) อย่างน้อย 2 คนขึ้นไป ตัวแสดงดังกล่าวต้องตัดสินใจเลือก และผล
จากการเลือกก็จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกของคนอื่นๆ ที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ทฤษฎีการเลือก
อย่างมีเหตุผล (rational choice theory) ซึ่งเป็นแม่แบบของทฤษฎีเกมใช้ได้กับสถานการณ์ท่ีไม่มีใคร
คนใดคนหนึ่งจะสามารถเลือกทางเลือกที่ “ดีที่สุด” ได้ด้วยตนเองโดยเอกเทศ เพราะผลที่ “ดีที่สุด” จาก
การเลือกจะขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นๆ จะเลือกอย่างไรด้วย

แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีเกม ก็คือผู้ตัดสินใจที่มีเหตุผลอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องตัดสินใจเลือก 
(อย่างมเีหตผุล) แต่ผลจากการตดัสนิใจเลอืกจะขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของคนอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นสถานการณ์นัน้ 
“ผูเ้ล่น” (players) ในเกมจะต้องปรบัการด�าเนนิงานของตนเพือ่ให้สะท้อนไม่เพยีงแต่ความปรารถนาและ
ความสามารถของตนเท่านัน้ แต่รวมถงึการคาดหวงั (expectations) ว่าคนอืน่ๆ จะด�าเนนิการอย่างไรด้วย 

แม้ความคดิทางทฤษฎนีีจ้ะเรยีกว่า “ทฤษฎเีกม” ซึง่ท�าให้ดูเหมอืนว่าเป็นเรือ่งของการแข่งขนักนั
ในลักษณะของ “เกมกีฬา” อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ในทางปฏิบัติความคิดทางทฤษฎีเกมสามารถจะน�าไป
ใช้ในการวิเคราะห์กิจกรรมทางการเมืองหลากหลาย ทั้งการเมืองภายในประเทศและการเมืองระหว่าง
ประเทศ เช่น การตดัสินใจในเรือ่งสงครามและสนัตภิาพ การใช้อาวธุนวิเคลยีร์ การต่อรองทางการทตู การ
สร้างกลุ่มพันธมิตรในองค์การสหประชาชาติหรือรัฐสภาและสถานการณ์ส�าคัญทางการเมืองอื่นๆ “ผู้เล่น” 
อาจจะเป็นบุคคล กลุ่ม หรือรัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่งก็ได้
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“ตัวแบบ” หลากหลายของการเมืองที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก�าหนดนโยบายซึ่งได้รวบรวม 
ไว้นั้น เป็นเพียง “แบบจ�าลอง” สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เป็นไปได้ในชีวิตจริง กล่าวอีกนัยหนึ่ง  
ตวัแบบทัง้หมดทีก่ล่าวมาเป็นรปูแบบทางทฤษฎีซึง่สรุปรวบยอดมาจากการศกึษาปรากฏการณ์เชงิประจกัษ์ 
จึงไม่อาจครอบคลุมลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนจริงๆ กรณีใดกรณีหนึ่งได้ท้ังหมด บาง
สถานการณ์อาจสอดคล้องหรืออธิบายได้โดยตัวแบบประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่บางสถานการณ์อาจต้อง
อาศัยหลายตัวแบบมาใช้ในการท�าความเข้าใจ การมีตัวแบบหลากหลายจึงแสดงให้เห็นความซับซ้อน 
หลากหลายของปรากฏการณ์นี้ที่ท�าให้ไม่อาจอาศัยตัวแบบอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเป็นแนวทางในการ
ท�าความเข้าใจ

อย่างไรกด็ ีประโยชน์ของการมตีวัแบบเช่นนี ้ซึง่กล่าวได้ว่ามีลกัษณะเช่นเดยีวกบั “แบบอดุมคติ” 
(ideal type) ของแมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน29 คือไม่เพียงแต่จะท�าให้
เรามี “เครือ่งน�าทาง” ในการศกึษาค้นคว้าเท่านัน้ แต่เรายงัสามารถขจัดอคตแิละค่านยิมส่วนตวัออกไปได้
อย่างน้อยส่วนหนึ่งด้วย แม้ว่าเราจะไม่สามารถมีความเป็นภววิสัย (objectivity) ได้โดยสมบูรณ์ (ในทาง
ปฏิบัติเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้) แต่การมี “ตัวแบบ” ในการศึกษาค้นคว้าเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันใน
ลักษณะที่เป็น “สหอัตวิสัย” (inter-subjectivity) แทนที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจขึ้นตามใจชอบ 

ประโยชน์ของตัวแบบทั้ง 2 ลักษณะจะเห็นได้ชัดเมื่อเราศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยใช้
กรณีศึกษา (case study) ในกรณีเช่นนี้ตัวแบบท่ีเรามีจะเป็นเคร่ืองน�าทางที่ช่วยให้เราก�าหนดได้ว่า จะ
มองปรากฏการณ์จากแง่มุมใดบ้าง มีใครเข้ามาเก่ียวข้อง และกระบวนการก�าหนดนโยบายจะด�าเนินไป
อย่างไร ขณะเดียวกันข้อค้นพบ (finding) จากกรณีศึกษาก็จะช่วยให้เราประเมินได้ว่า ตัวแบบที่เราใช้ใน
การศกึษาสอดคล้องกบัปรากฏการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้หรือไม่ เพยีงใด จะต้องอาศยัตวัแบบอืน่ๆ มาช่วยในการ
ท�าความเข้าใจหรือไม่30 แต่ที่ส�าคัญ คือ การมีตัวแบบจะท�าให้การศึกษาวิเคราะห์ไม่ไร้ทิศทาง ผลการ
ศึกษาค้นคว้าก็สามารถจะน�ามาใช้เปรียบเทียบเพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซ้ึงและครอบคลุมกรณีต่างๆ ได้
อย่างกว้างขวางขึ้นต่อไปได้ 

สถานการณ์หรือรูปแบบการก�าหนดนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาย่อมมีลักษณะที่ปรากฏใน
ตัวแบบต่างๆ ที่กล่าวถึงแล้ว นโยบายสาธารณะด้านการศึกษาเป็น “นโยบายสาธารณะ” ในความหมาย
ทีไ่ด้กล่าวถงึแล้ว กล่าวคอื นโยบายสาธารณะมลีกัษณะเป็น “การเมอืง” คอืเรือ่งของการทีร่ฐับาลจะเลอืก
ท�าหรือไม่ท�า กระบวนการก�าหนดนโยบายไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามย่อมจะเป็น “กระบวนการทางการเมือง” 
ในแง่น้ี นโยบายสาธารณะด้านการศึกษาจึงเป็นเพียงนโยบายเฉพาะด้านอย่างหน่ึงที่เป็นผลมาจาก
กระบวนการนี้ ซึ่งจะกล่าวถึงในเรื่องต่อไป

 29 ดูสรุปความคิดเรื่องน้ีได้ใน Ritzer, George., and Goodman, Douglas J. (2004). Classical Sociological 
Theory (4th ed.). New York: McGraw-Hill. pp. 204-205. 
 30 กรณีศึกษาที่น่าสนใจยิ่งคือกรณีการตัดสินใจ (โดยเฉพาะในกรณีของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา) ในช่วงวิกฤตการณ์คิวบา
เม่ือเดือนตุลาคม 1962 ซ่ึงศึกษาไว้โดย Allison, Graham T. (1971). Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile  
Crisis. Boston: Little, Brown and Company. Allison วิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจโดยอาศัย 3 ตัวแบบ ได้แก่ 1) ผู้แสดงที่มี
เหตุผล (rational actor model) 2) ตัวแบบพฤติกรรมองค์การ (organizational model) และ 3) ตัวแบบการเมืองของหน่วยงาน  
(bureaucratic politics model) เพื่อชี้ให้เห็นว่าเราสามารถจะเข้าใจกระบวนการนี้จากแง่มุมที่ต่างกันได้ 
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กิจกรรม 9.1.2

ตัวแบบเหตุผลนิยมที่ใช้อธิบายกระบวนการทางนโยบายสาธารณะมีลักษณะพื้นฐานอะไรบ้าง 

แนวตอบกิจกรรม 9.1.2

ตัวแบบเหตุผลนิยมให้ความส�าคัญต่อนโยบายที่มีเหตุผลในแง่ของการคิดค�านวณผลโดยรวมใน
เชงิคณุค่าทัง้ทางสงัคม การเมอืง และเศรษฐกจิทีจ่ะต้องเสยีไปหรอืได้รบัจากนโยบายสาธารณะใดกต็ามที่
ก�าหนดขึ้น โดยไม่จ�ากัดอยู่แต่เฉพาะคุณค่าที่วัดออกมาเป็นตัวเงินได้เท่านั้น ดังนั้น ในการเลือกนโยบาย
อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ก�าหนดนโยบายจะต้อง 1) เข้าใจล�าดับของคุณค่าอันเป็นที่พึงปรารถนาของสังคม 2) 
รู้ว่ามีทางเลือกด้านนโยบายอะไรบ้าง 3) เข้าใจผลกระทบทั้งหมดท่ีจะตามมาจากการเลือกนโยบายใด
นโยบายหน่ึง 4) สามารถค�านวณผลได้-ผลเสยีของแต่ละทางเลอืก และ 5) เลือกนโยบายทีม่ปีระสทิธภิาพ
สูงสุดในแง่ของความคิดเชิงเหตุผลที่กล่าวนี้ อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติการก�าหนดนโยบายมักจะไม่ด�าเนิน
ไปอย่างมีเหตผุลในแง่นี ้โดยเฉพาะกระบวนการก�าหนดนโยบายมกัจะต้องอาศยัการต่อรองประนปีระนอม 
(รวมไปถงึเป้าหมายและคณุค่าต่างๆ ) ซึง่ท�าให้ผลทีอ่อกมาเป็นนโยบายอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที ่“ดทีีส่ดุ”

เรื่องท่ี 9.1.3 

กระบวนการก�าหนดนโยบายในฐานะท่ีมาของนโยบายสาธารณะ 

ด้านการศึกษา

การศกึษานโยบายสาธาณะมกัมุง่ความสนใจไปในประเดน็ทีว่่า นโยบายถกูก�าหนดขึน้มาอย่างไร
มากกว่าจะให้ความสนใจเร่ืองเนื้อหา สาเหตุ และผลที่จะตามมาจากนโยบายน้ัน น่ันคือ ความสนใจของ
เราอยู่ที่ “กระบวนการ” อันประกอบด้วยกิจกรรมการด�าเนินงานต่างๆ ที่เกิดข้ึนโดยต้องการจะรู้ว่า 
กจิกรรมเหล่าน้ีเกิดขึน้ได้อย่างไร ด�าเนนิไปเป็นขัน้เป็นตอนอย่างไร มใีครเข้ามาเกีย่วข้อง ก่อนปรากฏเป็น
นโยบายที่เป็น “ผลผลิต” ของกระบวนการนี้ “ตัวแบบกระบวนการ” ที่กล่าวถึงแล้วในเรื่องก่อนหน้านี้จึง
อาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวแบบหลักในการศึกษากระบวนการก�าหนดนโยบาย ดังน้ัน ในที่น้ีจึงจะใช้ตัวแบบน้ี
เป็นตัวอย่างในการพิจารณาว่า กระบวนการทางนโยบายที่มองจากตัวแบบทางทฤษฎีนี้มีลักษณะอย่างไร 
และในชีวิตทางการเมืองจริงๆ มีโอกาสจะด�าเนินไปอย่างไร31 นอกจากนี้ เราจะพิจารณามิติทางภายนอก
ของกระบวนการทางนโยบายด้วย คือ บริบทโลกเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรในปัจจุบัน

 31 ข้อมูลหลักในส่วนนี้สรุปและเพิ่มเติมจาก Dye. op.cit. pp. 37-65. 
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แม้ตัวแบบกระบวนการจะมองกระบวนการก�าหนดนโยบายอย่างค่อนข้างเป็นระบบและเป็นขั้น
เป็นตอน แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น คงเป็นที่เข้าใจได้ว่า กระบวนการทางนโยบายอาจจะไม่ปรากฏ
ในลักษณะเช่นน้ัน แต่มักจะมีสภาพสับสนหรือแม้กระทั่งพร่ามัวไม่เห็นกิจกรรมการด�าเนินงานต่างๆ ได้
อย่างชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอน ดังได้กล่าวแล้ว ดังนั้นการกล่าวถึงกระบวนการก�าหนดนโยบายในส่วนนี้จึง
มิได้เป็นการพรรณนาหรือวิเคราะห์กระบวนการนี้อย่างที่เกิดขึ้นจริงๆ ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งจะต้องอาศัยการ
ศึกษากรณีเฉพาะเป็นเรื่องๆ ไป กระนั้นก็ตาม ได้กล่าวแล้วว่าตัวแบบกระบวนการถือได้ว่าเป็น “ตัวแบบ
หลัก” ที่แสดงถึงลักษณะพื้นฐานโดยรวมของกระบวนการทางนโยบายโดยทั่วไปมากที่สุด (จากที่กล่าว
แล้วในเรือ่งก่อนหน้านีจ้ะเหน็ได้ว่า ตวัแบบอืน่ๆ หากมใิช่เป็นตวัแบบทีแ่ปรผนัออกไปจากตวัแบบนี ้กเ็ป็น
ตัวแบบที่สะท้อนมุมมองกระบวนการทางนโยบายที่แตกต่างกันออกไป) ดังนั้น กระบวนการทางนโยบาย
ทีจ่ะน�าเสนอในท่ีนีจ้ะท�าให้เราเข้าใจกระบวนการนีใ้นลกัษณะโดยรวม (ไม่ใช่กรณีของการก�าหนดนโยบาย) 
ได้มากที่สุด

เราได้เหน็แล้วจากเรือ่งที ่9.1.2 ว่า กระบวนการทางนโยบายดงัทีป่รากฏใน “ตวัแบบกระบวนการ” 
นัน้ มีกิจกรรมการด�าเนินงานทีเ่ป็นขัน้เป็นตอนค่อนข้างชดัเจน แม้ว่าปรากฏการณ์จริงอาจจะไม่ด�าเนนิไป
ตามล�าดบั หรอือาจไม่มกีจิกรรมการด�าเนนิงานครบถ้วนสมบรูณ์ตามทีร่ะบไุว้ในตวัแบบ แต่โดยทัว่ไปแล้ว
ตวัแบบน้ีจะช่วยให้เราเข้าใจได้ว่า นโยบายสาธารณะถูกก�าหนดขึน้อย่างไร โดยเฉพาะในแง่ทีว่่าเป็น “ผล” 
จากกระบวนการอย่างไร รวมทัง้ท�าให้เข้าใจว่ากระบวนการน้ีประกอบด้วยกจิกรรมการด�าเนนิงานอะไรบ้าง 
และมีใครเข้ามาเกี่ยวข้อง กิจกรรมส�าคัญที่ประกอบกันเป็นกระบวนการทางนโยบายมีดังต่อไปนี้

การก�าหนดวาระด้านนโยบาย

นโยบายมักมีต้นตอมาจากการก�าหนดวาระทางนโยบายขึ้น นั่นคือ มีประเด็นทางนโยบายอะไร
ซึ่งท�าให้จ�าเป็นต้องมีการตัดสินใจด�าเนินการด้วยการก�าหนดเป็นนโยบาย ประเด็นทางนโยบายอาจเป็น
ด�าริจากภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ แต่วาระด้านนโยบายอาจเริ่มในลักษณะของ
การเป็นประเด็นที่ปรากฏในสื่อมวลชนก่อนน�าไปสู่ความสนใจของผู้ก�าหนดนโยบายและก�าหนดให้เป็น
ประเดน็ปัญหาทีจ่ะต้องมกีารตดัสนิใจด�าเนนิการ ดงันัน้ เราจงึสามารถมองกระบวนการทางนโยบายได้ว่า
เป็นการเริ่มต้นจากระดับบน (top-down policy-making) หรือจากระดับล่าง (bottom-up policy-
making) แต่ไม่ว่าจะเริม่จากระดบัใดขัน้ตอนนีถ้อืว่ามคีวามส�าคญัยิง่ เพราะก่อนทีเ่ร่ืองใดเร่ืองหนึง่จะกลาย
มาเป็นวาระทางนโยบายนัน้ สงัคมหรอืผูน้�าจะต้องเหน็เรือ่งนัน้ๆ เป็นประเดน็ปัญหาทีจ่ะต้องมกีารตดัสนิใจ 
ด�าเนินการเสียก่อน การไม่เห็นประเด็นปัญหาย่อมท�าให้ปัญหาที่มีอยู่ไม่ได้รับการแก้ไข การก�าหนดวาระ
ทางนโยบายเพ่ือให้มีการตดัสนิใจแก้ปัญหาจงึอาจส�าคญักว่านโยบายทีก่�าหนดขึน้เพือ่แก้ปัญหานัน้เสยีอกี

ในสังคมพหุ (plural society) ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย และที่มีความเป็นประชาธิปไตย 
เช่น สหรฐัอเมรกิา การก�าหนดวาระด้านนโยบายจากระดบัล่างนบัเป็นการด�าเนนิงานทีเ่ป็นปกตวิสิยั กล่าว
คือ ในสังคมเช่นนี้ประเด็นปัญหาไม่ว่าเรื่องใดอาจถูกระบุขึ้นโดยบุคคลหรือกลุ่ม ผู้สมัครหรือผู้มุ่งหวังที่จะ
ได้รับการเลือกต้ัง ผู้น�าทางการเมืองที่ต้องการจะเสริมสร้างชื่อเสียงและโอกาสที่จะได้รับเลือกต้ังครั้งใหม่ 
พรรคการเมืองท่ีต้องการสร้างภาพลักษณ์และความนิยมในหมู่ประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชนที่ต้องการ 
“สร้าง” ข่าวและแม้กระทั่งกลุ่มประท้วงที่ต้องการเรียกร้องความสนใจต่อปัญหาของพวกเขา บางครั้งผล
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การส�ารวจประชามติที่ให้ประชาชนล�าดับความส�าคัญเร่งด่วนของปัญหาก็อาจน�ามาสู่การก�าหนดวาระได้
เช่นกัน

ในความเข้าใจโดยทั่วไปการก�าหนดวาระด้านนโยบายมักจะมาจากระดับบน เพราะประชาชนมัก
มคีวามรูส้กึว่าผูน้�าไม่ใส่ใจเสยีงเรยีกร้องความต้องการของพวกเขาหรอืไม่เข้าใจและด�าเนนิการเพือ่ประโยชน์
ของพวกเขา อย่างไรก็ดี ไม่ว่าประชาชนโดยทั่วไปจะเข้าใจหรือมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตาม 
แต่ก็คงเป็นที่ประจักษ์ว่า การก�าหนดวาระทางนโยบายริเริ่มมาจากระดับบนอยู่ไม่น้อย ในประเทศซึ่ง 
ภาคธุรกิจและบรรษัทใหญ่ๆ มีอิทธิพลมาก เช่น สหรัฐอเมริกา กล่าวกันว่าการก�าหนดวาระด้านนโยบาย
มักริเริ่มมาจากห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท สโมสรทางสังคม และกลุ่มสนทนาถกเถียงต่างๆ ซึ่งจะ
ระบุ “ประเด็นปัญหา” ที่จะต้องได้รับการแก้ไขด้วยการก�าหนดขึ้นเป็นนโยบายโดยภาครัฐ 

อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่า นโยบายสาธารณะด้านการศึกษาน้ัน มักจะมีกลุ่มและฝ่ายต่างๆ 
เข้ามาเกีย่วข้องค่อนข้างมากตัง้แต่พ่อแม่ผูป้กครอง ผู้เสยีภาษ ีและคณะกรรมการโรงเรียน ไปจนถึงสหภาพ
ครูและกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพด้านการศึกษาจ�านวนมาก หรือในระดับอุดมศึกษาของรัฐต่างๆ ในสหรัฐ- 
อเมรกิากม็ทีัง้ผูว่้าการรฐั สมาชกิสภาของรฐั ผูบ้รหิารวิทยาลยัและมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และส่วนอืน่ๆ 
ในสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง จนบางครั้งยากจะระบุว่า การก�าหนดวาระด้านนโยบายสาธารณะด้านนี้มาจาก
ระดับบนหรือระดับล่าง แน่นอน ภาครัฐในฐานะผู้น�าด้านนโยบายและให้การอุดหนุนด้านงบประมาณย่อม
จะมีส่วนอย่างมากในการมีด�าริหรือก�าหนดวาระด้านนโยบาย เช่น ในประเทศไทยการด�าเนินงานในเร่ือง
นี้มาจากระดับบนเป็นส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองหรือข้าราชการและนักวิชาการด้านการศึกษาใน
หน่วยงาน เช่น กระทรวงศึกษาธกิาร สภาการศึกษา และคณะกรรมการการอดุมศกึษา หรือคณาจารย์และ
นกัวชิาการในสถาบนัอุดมศกึษาต่างๆ อย่างไรกต็าม โดยทัว่ไปแล้วกล่าวได้ว่า สือ่มวลชนเข้ามามบีทบาท
อย่างส�าคัญ ไม่ว่าจะในประเทศ เช่น สหรฐัอเมรกิาหรอืประเทศไทย ในการก�าหนดวาระด้านนโยบาย ด้วย
การน�าเสนอประเด็นปัญหาที่น�าไปสู่การถกเถียงและกลายเป็นวาระด้านนโยบายในที่สุด

การก่อตัวขึ้นเป็นนโยบาย

การก่อตัวขึน้เป็นนโยบาย (policy formulation) เป็นเร่ืองของการก�าหนดทางเลอืกด้านนโยบาย 
(policy alternatives) ในการจัดการกบัปัญหาทีอ่ยูใ่นวาระทางนโยบาย การก�าหนดทางเลอืกด้านนโยบาย
มกัจะด�าเนินการในหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้อง เช่น กระทรวงศกึษาธกิารหรอืสภาการศกึษา (ในกรณขีอง
ประเทศไทย) แต่ก็อาจเกิดขึ้นในส�านักงานของกลุ่มผลประโยชน์ คณะกรรมาธิการรัฐสภา คณะกรรมการ
พิเศษต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น หน่วยงานวางแผนนโยบาย รวมทั้งหน่วยงานประเภทท่ีเรียกว่า “คลังสมอง” 
(think-tanks) ในสหรัฐอเมริกาหน่วยงานประเภทหลังนี้มีอิทธิพลอย่างมากในการเสนอทางเลือกด้าน
นโยบาย เช่น The Brookings Institution, The American Enterprise Institute, The Heritage 
Foundation, Center for American Progress และ The Council on Foreign Relations ขณะที่ใน
ประเทศอังกฤษพัฒนาการด้านการศึกษาเป็นผลอย่างส�าคัญมาจาก “รายงาน” (reports) “การงานการ
ทบทวนนโยบาย” (reviews) หรอืรายงานการวจิยัทีเ่สนอทางเลอืกด้านนโยบายต่างๆ รายงานเหล่านีจ้ดั
ท�าโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจที่มักมีชื่อรายงานตามชื่อประธานคณะกรรมการหรือสถาบันที่ท�าการวิจัย  
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ซึ่งมีปรากฏตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 มาจนถึงปัจจุบัน32 ในประเทศไทยองค์การหรือหน่วยงานด้าน
การศึกษามักจะเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่อยู่ในภาครัฐมีน้อยมาก เช่น มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กปัญญาเลิศและการพัฒนาคุณภาพมนุษย์เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย

ข้ันตอนการก�าหนดทางเลอืกด้านนโยบายเป็นข้ันตอนทีฝ่่ายทีต้่องการทางเลอืกอย่างใดอย่างหนึง่
เรียกร้องกดดัน หรือหาทางมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล เช่น ด้วยวิธีการ “วิ่งเต้น” (lobbying) 
โดยกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ในประเทศไทยการเรียกร้องกดดันเช่นน้ันมักต้องอาศัยการ
แสดงความเห็นผ่านส่ือต่างๆ หรือด้วยการรวมกลุ่มกันยื่นข้อเสนอต่อฝ่ายรัฐ อย่างไรก็ดี ขณะที่ใน
สหรัฐอเมริกายังเป็นที่ถกเถียงกันว่าจริงๆ แล้วการเรียกร้องกดดันของกลุ่มผลประโยชน์มีอิทธิพลต่อการ
ก�าหนดทางเลือกด้านนโยบายสาธารณะเพยีงใดนัน้ ในประเทศไทยทางเลอืกนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะ
ในด้านการศกึษาก�าหนดโดยรฐับาลเป็นหลกัเกอืบตลอดมาตัง้แต่ภาครัฐได้เข้ามารบัผดิชอบในการจดัการ
ศึกษาของมวลชน การจัดการศึกษาในประเทศไทยจะกล่าวถึงในเรื่องสุดท้ายของหน่วยนี้

การสร้างความชอบธรรมให้แก่ทางเลือกด้วยการก�าหนดเป็นนโยบาย

ทางเลือกที่ได้รับการยอมรับจะได้รับการก�าหนดเป็นนโยบายสาธารณะอย่างเป็นทางการ เรียก
การด�าเนนิงานในขัน้ตอนนีว่้า การสร้างความชอบธรรมให้แก่ทางเลือกนโยบาย (policy legitimization) 
แต่เรามกัเรยีกการด�าเนินงานในขัน้ตอนน้ีว่า “การก�าหนดนโยบาย” และสนใจบคุคล สถาบนั และหน่วยงาน
ท่ีต้องรบัผดิชอบด�าเนนิงานอย่างเป็นทางการ เช่น รัฐสภา หากนโยบายนัน้จ�าเป็นต้องบญัญติัเป็นกฎหมาย 
หรือรัฐบาลที่มีอ�านาจตัดสินใจก�าหนดนโยบายออกมาในลักษณะ เช่น มติคณะรัฐมนตรี หรือประกาศของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น ค�าวินิจฉัยของศาล โดยเฉพาะศาลสูง เช่น ศาลฎีกาของไทย ก็จะมี
ผลเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ในกรณเีช่นนีเ้ราเหน็ได้ชัดเจนว่า การก�าหนดนโยบายมกีารด�าเนนิการอย่างไร เช่น ในกรณีทีต้่อง
มกีารบญัญตัเิป็นกฎหมาย ก็จะมขีัน้ตอนทางนิตบิญัญตัท่ีิชดัเจนและเป็นทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ อย่างไรกด็ี 
ส่วนที่สาธารณชนท่ัวไปมักไม่มีโอกาสได้รับรู้ คือ กิจกรรมในส่วนของหน่วยงานตั้งแต่ข้ันเตรียมการเป็น
ร่างกฎหมายหรอืข้อเสนอ/ทางเลอืกด้านนโยบายเพือ่ให้มกีารก�าหนดเป็นนโยบายสาธารณะในขัน้สดุท้าย
โดยบคุคลหรอืสถาบนัของรฐัซ่ึงมหีน้าทีรั่บผดิชอบโดยตรง นัน่คอื ก่อนทีท่างเลือกหรือข้อเสนอทางนโยบาย
จะเข้ามาถึงขั้นตอนการก�าหนดให้เป็นนโยบายของรัฐ เช่น เข้าสู่กระบวนการทางนิติบัญญัติจนกระทั่งมี
การประกาศใช้เป็นกฎหมาย มักจะต้องผ่านการเตรียมการโดยบุคลากรประจ�าของหน่วยงานที่ได้รับรู้
ประเดน็ปัญหาทีจ่ะต้องแก้ไขโดยมีการตดัสนิใจก�าหนดเป็นนโยบายขึน้มา จรงิอยู ่การด�าเนนิการดงักล่าว
นีอ้าจถอืว่าอยู่ในขัน้ตอนการก�าหนดทางเลอืกด้านนโยบายทีก่ล่าวแล้วข้างต้น แต่ขณะเดยีวกนักเ็หน็ได้ว่า 
เป็นการด�าเนินงานที่ต่อเนื่องกับกระบวนการก�าหนดนโยบายอย่างเป็นทางการ ในกรณีเช่นนี้จึงถือได้ว่า
ขัน้ตอนการก�าหนดทัง้วาระและข้อเสนอหรอืทางเลอืกทางนโยบายอาจจะเริม่โดยหน่วยงานทีเ่หน็หรอืเข้าใจ
ปัญหาโดยทีอ่าจไม่มกีารถกเถยีงหรอืกดดันจากภายนอกหน่วยงาน จนกระทัง่ผ่านเข้าสู่ข้ันตอนการก�าหนด

 32 “Education in England: The History of our School.” History Docs Archives. Retrieved from http://
www.educationengland.org.uk/documents/#rep 
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เป็นนโยบายอย่างเป็นทางการ เช่น ขั้นตอนทางนิติบัญญัติเพื่อผ่านออกมาเป็นกฎหมาย หรือการน�าเข้า
สู่การพิจารณาตัดสินใจก�าหนดเป็นนโยบายโดยคณะรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ เมื่อข้อเสนอหรือทางเลือกด้านนโยบาย 
เข้าสู่ขั้นตอนการก�าหนดออกมาเป็นนโยบาย เช่น เมื่อเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติแล้ว พรรคการเมือง 
ผู้น�าทางการเมือง และสาธารณชนยังอาจมีอิทธิพลส�าคัญต่อกระบวนการนี้ด้วย ที่เห็นได้ชัดคือรัฐบาลซึ่ง
เป็นผูเ้สนอทางเลือกด้านนโยบายจะต้องสามารถคมุเสียงในรฐัสภาให้ผ่านออกมาเป็นกฎหมาย โดยทัว่ไป
ผู้น�ารัฐบาลหรือผู้น�าส�าคัญในพรรครัฐบาลจะมีบทบาทส�าคัญในเร่ืองนี้ นอกจากนั้น ในประเทศไทยแม้
กระทัง่ในช่วงของรฐับาลทหาร (ค.ศ. 2014-2017) ร่างกฎหมายหลายฉบบัของรัฐบาลทีน่�าเข้าสูก่ารพจิารณา
ของสภานติบิญัญตัแิห่งชาตต้ิองเผชิญกบักระแสต่อต้านและวพิากษ์วจิารณ์จากสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 
จนท�าให้ต้องมีการแก้ไขเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติบางฉบับก่อนจะผ่านออกมาเป็นกฎหมาย

การน�านโยบายไปปฏิบัติ

การน�านโยบายไปปฏิบัติ (policy implementation) เป็นส่วนส�าคัญยิ่งในกระบวนการทาง
นโยบาย เพราะนโยบายสาธารณะไม่ว่าจะออกแบบหรือจัดท�าไว้ดีอย่างไร แต่หากไม่สามารถจะน�าไปใช้
ปฏิบัติอย่างได้ผล ก็นับเป็นความสูญเปล่า และที่ส�าคัญคือปัญหาที่มีอยู่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขตามเป้าหมาย
ของนโยบายแต่แรกเริ่ม ในกรณีของนโยบายสาธารณะด้านการศึกษานั้น ผู้มีส่วนส�าคัญในการด�าเนินการ
ตามขั้นตอนนี้ คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานและสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ในแง่ที่เป็น “นโยบาย
แห่งรัฐ” ผลบังคับใช้ย่อมครอบคลุมไปถึงสถาบันการศึกษาเอกชนด้วย แม้ว่าสถาบันเหล่านี้จะไม่ได้อยู่ใน 
“ภาครัฐ” ก็ตาม

ความส�าคญัของการน�านโยบายไปปฏบิตัเิห็นได้จากค�ากล่าวของวัน มีเตอร์และวนัฮอร์น (Donald 
S. Van Meter and Carl E. VanHorn) ทีว่่า “การน�านโยบายไปปฏบิตัเิป็นความต่อเนือ่งของการเมอืง
ด้วยวิธีการอ่ืน”33 กล่าวคือ การก�าหนดนโยบายมไิด้สิน้สดุลง เช่น เมือ่มกีารผ่านกฎหมายโดยรัฐสภา หรือ
ด้วยการลงนามประกาศใช้กฎหมายนั้นโดยประมุขแห่งรัฐ หากแต่เป็นการย้ายกิจกรรมนี้จากสถาบัน
นิติบัญญัติ (ในกรณีที่ต้องก�าหนดนโยบายขึ้นในรูปแบบของกฎหมาย) ไปยังฝ่ายบริหาร คือ รัฐบาลและ
ระบบราชการ คอื กระทรวง กรม คณะกรรมการด้านต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ (ในกรณนีโยบายสาธารณะ
ด้านการศึกษา) สถาบันการศึกษาที่นโยบายนั้นครอบคลุมไปถึง

นอกจากนี ้ดงัได้กล่าวไว้แล้วในเร่ืองท่ี 9.1.1 การน�านโยบายไปปฏบิตัมิไิด้หมายถึงการด�าเนนิงาน
ด้านต่างๆ ตามท่ีก�าหนดไว้ในนโยบายโดยตรงเท่านัน้ แต่ผูน้�านโยบายไปปฏบิตัยิงัถอืได้ว่าเป็น “ผูก้�าหนด
นโยบาย” ในบางลักษณะด้วย แม้ว่าจะไม่มีอ�านาจตามกฎหมายที่ท�าหน้าที่นี้ได้ ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้
อย่างชัดเจน ดังนี้

 33 อ้างใน Dye. op.cit. p. 59.
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การน�านโยบายไปปฏบิตัเิกีย่วข้องกบักจิกรรมหลากหลายทีก่�าหนดขึน้เพือ่ด�าเนนิการ
ให้นโยบายที่ก�าหนดออกมาส�าเร็จลุล่วง...กิจกรรมเหล่านี้รวมไปถึงการจัดตั้งองค์การใหม่ๆ เช่น 
กระทรวง หน่วยงาน ส�านักงาน และอื่นๆ หรือการก�าหนดความรับผิดชอบใหม่ๆ ให้แก่องค์การที่มี
อยู่แล้ว องค์การเหล่านี้จะต้องแปลงกฎหมาย [หรือแผนนโยบาย] ให้เป็นกฎระเบียบและข้อบังคับ
ในการด�าเนินงาน องค์การจะต้องรับบุคคลเข้ามาท�างาน ร่างสัญญา ใช้งบประมาณ และปฏิบัต ิ
ภารกิจต่างๆ กิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ผู้น�านโยบาย
ไปปฏิบัติ] – อันเป็นการตัดสินใจที่ก�าหนดนโยบายนั่นเอง34

หน่วยงานด้านบรหิารของรฐัมกัจะได้รบัเพยีงแนวนโยบายกว้างๆ ทีร่ะบไุว้ในกฎหมาย หรอืแผน
นโยบายทีก่�าหนดขึน้โดยอ�านาจทางการเมอืง หน่วยงานเหล่านีจ้งึต้องตดัสนิใจเองในส่วนรายละเอยีดของ
นโยบาย หมายความว่ากระบวนการก�าหนดนโยบายจริงๆ แล้วเกดิข้ึนในหน่วยงานเหล่านีด้้วย นอกจากนี้
ในทางปฏบิตัฝ่ิายการเมอืงยงัมอบหมายความรบัผดิชอบในการด�าเนนินโยบายจ�านวนมากให้แก่หน่วยงาน
ฝ่ายบริหารด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก�าหนดนโยบายเร่ืองยาที่ “ปลอดภัยและใช ้
ได้ผล” (safe and effective) หรือการมี “โอกาสที่เท่าเทียม” (equal opportunity) ในการจ้างงาน  
ผูท้ีจ่ะก�าหนดความหมายทีค่่อนข้างคลมุเครือของเป้าหมายทางนโยบายเหล่านี ้คอื หน่วยงานฝ่ายบรหิาร
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การอาหารและยา (Food and Drug Administration: FDA) 
หรือคณะกรรมาธิการว่าด้วยโอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียม (Equal Employment Opportunity 
Commission: EEOC) ก็ตาม นอกจากนั้น หน่วยงานฝ่ายบริหารยังต้องท�าหน้าที่ตัดสินกรณีความผิด
หรือฝ่าฝืนนโยบายหลากหลายที่เกิดขึ้น เช่น ต้องตัดสินว่าบุคคล บรรษัท ห้างร้าน และอื่นๆ ได้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ได้ก�าหนดขึ้นเพื่อบังคับใช้กฎหมายหรือนโยบายนั้นๆ หรือไม่ หาก
ไม่ได้ปฏิบัติตามก็จะต้องถูกลงโทษ แต่ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย การบังคับกฎหมายตาม
นโยบายทีก่�าหนดขึน้มปัีญหาอย่างมาก กล่าวโดยสรปุกค็อื ในการน�านโยบายไปปฏบิตันิัน้ ผูป้ฏบิตัทิีเ่ป็น
หน่วยงานฝ่ายบริหารสามารถใช้วิจารณญาณของตนเอง (discretion) ในการตัดสินใจได้อย่างมาก

การประเมินผลนโยบาย

ตวัแบบกระบวนการก�าหนดว่า การประเมนิผลนโยบาย (policy evaluation) เป็นขัน้ตอนสดุท้าย
ของกระบวนการก�าหนดนโยบาย หมายความว่า เม่ือถึงข้ันตอนน้ีผู้ก�าหนดนโยบาย หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับนโยบายสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมือง องค์การและหน่วยงานฝ่ายบริหาร กลุ่มผลประโยชน์ 
คลังสมอง หรืออื่นๆ มักต้องการจะรู้ว่า นโยบายที่น�าไปปฏิบัตินั้นบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้หรือไม่ และ
เกิดผลอย่างไรทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจต่อสังคม การประเมินไม่ว่าจะโดยสถาบันหรือหน่วยงานของรัฐที่
เกีย่วข้องโดยตรง หรอืโดยสือ่มวลชนหรอืองค์การอสิระนอกสถาบนัหรอืหน่วยงานนัน้ๆ อาจจะปรากฏผล
ในรูปแบบของข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่ชี้ให้เห็นว่ามีปัญหาใหม่เกิดขึ้น และน�าไปสู่กระบวนการ
ก�าหนดนโยบายใหม่อีกเพื่อจัดการกับปัญหานี้

 34 Ibid. 



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

9-27นโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในบริบทโลก

อย่างไรกต็าม เป็นทีป่รากฏโดยทัว่ไป แม้กระทัง่ในประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ว่าการประเมินผล
นโยบายมักจะมิได้มีการด�าเนินการอย่างเป็นระบบ แต่เป็นการประเมินผลโดยอาศัยความรู้สึกและความ
เข้าใจเอาเอง (impressionistic) เช่น ในลักษณะของการร้องเรียนโดยกลุ่มผลประโยชน์ว่า กฎหมายหรือ
แผนและมาตรการทางนโยบายที่น�าไปปฏิบัติ หรืองบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการนี้ ไม่เหมาะสมและ/
หรือไม่เพียงพอส�าหรับการบรรลุเป้าหมายของนโยบาย สื่อมวลชนอาจจะเสนอเรื่องราวที่เปิดเผยความ 
สูญเปล่า ความฉ้อฉลหรือการบริหารนโยบายผิดพลาด หรือพยายามแสดงให้เห็นว่านโยบายของรัฐ 
ไม่เพียงพอหรือเหมาะสมที่จะจัดการกับปัญหาหรือวิกฤตเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง นอกจากนั้น ยังอาจจะมีการ
ด�าเนินงานในลักษณะ “ประชาพิจารณ์” ที่แสดงให้เห็นความบกพร่องหรือชี้ช่องทางในการปรับปรุงแก้ไข
การด�าเนินงานตามนโยบาย หรอืแม้กระทัง่เสนอแนะให้เปล่ียนนโยบายเสียใหม่ บางคร้ังสาธารณชนทัว่ไป
ก็อาจร้องเรียนต่อทางการเกี่ยวกับปัญหาเช่นนั้นได้ เป็นที่น่าสังเกตว่า “การประเมินผล” ในลักษณะของ
การเปิดเผยและร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะโดยฝ่ายต่างๆ ดังกล่าวแล้วนั้น แม้ส่วนใหญ่จะเป็น
เรื่องของการแสดงอารมณ์ความรู้สึก แต่ก็มักจะประสบความส�าเร็จในการกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลง
นโยบายเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่มีการเปิดเผยและร้องเรียน กระบวนการทางนโยบายจึงมักจะเป็น
กจิกรรมท่ีด�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่ง มใิช่ว่าเมือ่ก�าหนดนโยบายขึน้และน�าไปปฏบิติัแล้ว กจ็ะสิน้สดุกระบวนการ

ข้อสังเกตประการสุดท้ายในเรื่องนี้ คือ แม้กระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะจะเป็นกิจการ
ภายในของรัฐ คือ เป็นส่วนของ “การเมืองภายใน” แต่ปัจจุบัน “การเมืองภายนอก” ในลักษณะของ
อทิธิพลทางความคดิและกระแสกดดนัต่างๆ จากนอกประเทศเข้ามามผีลต่อการก�าหนดนโยบายสาธารณะ
ของรัฐมากขึ้น จริงๆ แล้วอิทธิพลทางภายนอกในเรื่องการศึกษาไม่ใช่เรื่องใหม่ สิ่งที่เรียกว่า “การศึกษา
แผนใหม่” ที่เป็นการศึกษาในแบบหรือการศึกษาในระบบโรงเรียนของไทยก็เป็นแบบแผนที่รับมาจาก 
ตะวันตกโดยตรง นับตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือการศึกษาแผนใหม่
เริ่มปรากฏในสยามนั้น การศึกษาในแนวนี้ขยายออกไปครอบคลุมทุกระดับ (ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน ประถม-
ศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงอุดมศึกษา) และทุกด้าน (การศึกษาสามัญหรือการศึกษาพื้นฐาน การ
อาชีวศึกษา การศึกษาวิชาชีพเฉพาะต่างๆ หรือแม้กระทั่ง “การศึกษาพิเศษ” ส�าหรับผู้มีความต้องการ
เฉพาะต่างๆ) แนวทางและวิธกีารจดัการศกึษาในระดบัและในด้านต่างๆ เหล่านีล้้วนแล้วแต่อาศยัแบบแผน
ซึ่งกล่าวได้ว่ามีลักษณะ “สากล” (universal) แทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก�าหนดจ�านวนปีของ
การศึกษาระดับและด้านต่างๆ การจ�าแนกสาขาวิชาเฉพาะ หรือในเรื่องของมาตรฐานหลักสูตร

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงยุคสมัยของเรานั้น มิติทางภายนอกในลักษณะของ “บริบทโลก” ได้เข้ามา
มคีวามส�าคญัมากขึน้ เรือ่งที ่9.1.1 ได้กล่าวถงึอทิธพิลของค่านยิมและขบวนการระดบัโลกในด้านการศกึษา
และระบบการประเมินผลซึ่งเป็นท่ียอมรับร่วมกันอย่างกว้างขวาง แต่ที่ได้กล่าวมานั้นเป็นเพียงตัวอย่าง 
บางส่วนของอิทธิพลของบรบิทโลกเท่านัน้ ในแง่ของการพฒันานโยบายสาธารณะด้านการศกึษานัน้ ถงึทกุ
วนัน้ีเราอาจจะกล่าวได้ว่า ระบบการศึกษา (หรือภาคส่วนอ่ืนๆ ของรัฐกต็าม) ได้ “ถูกสลายความเป็นชาต”ิ  
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(de-nationalization) มากขึ้นทุกท3ี5 เราคงไม่สามารถพิจารณาประเด็นนี้ในรายละเอียดได้ โดยเฉพาะ 
ส่วนที่เป็นประเด็นด้านทฤษฎี แต่จะขอกล่าวถึงเพียงบางลักษณะและกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจของยุโรป

ผลจากความร่วมมอืในกรอบองค์การระหว่างประเทศ เช่น OECD ธนาคารโลก และ UNESCO 
ท�าให้เกิดกระบวนการทีเ่รยีกว่า “พหภุาคทีางการศกึษา” (educational multilateralism) ซึง่น�าไปสูก่าร
ให้ยืมและการยืม และการถ่ายทอดนโยบาย ตัวแบบ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระหว่างชาติ
ต่างๆ กระบวนการนีค่้อยๆ น�าไปสูก่ารหลอมรวมเข้าหากนัในระดบัโลก (world convergence) ส่งผลอกี
ทอดหนึ่งให้นโยบายสาธารณะเหมือนกันมากขึ้น กลไกการพัฒนาเป็นรูปแบบเดียวกัน (isomorphism) 
ปรากฏใน 3 แบบด้วยกัน ได้แก่ 1) เป็นไปในเชิงบังคับ (coercive isomorphism) มาจากการกดดัน
อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการโดยกฎหมาย (สนธสิญัญา/ข้อตกลง) หรอืแนวนโยบายแบบเดยีวกนั
ซึ่งก�าหนดขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศ 2) มาจากการยอมรับปทัสถานร่วมกัน (normative isomor-
phism) ซึง่เป็นผลมาจากกระแสกดดนัด้านวชิาชีพทีจ่ะต้องมมีาตรฐานร่วมกนั และ 3) เป็นผลมาจากการ
เลียนแบบ (mimetic isomorphism) แนวทางปฏิบัติจากภายนอก36

มีแนวคดิและกรณตีวัอย่างทีจ่ะกล่าวถงึในส่วนสดุท้ายของเร่ืองนี ้แนวคดิดงักล่าวนี ้คอื “การเปิด
สู่ภายนอก” (externalization) ซึ่งเกี่ยวกับการที่ภูมิภาค ประเทศ หรือระบบย่อยภายในประเทศ เช่น 
ระบบการศึกษา ได้เปิดสู่โลกภายนอกเพื่อแสวงหาแรงกระตุ้น มุมมองแบบนานาชาติ และแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาของตน แนวคิดนีใ้ห้ความส�าคัญต่อการปรบัตัวด้วยการปรบัความคดิ ค่านยิม และการจดัระบบ
ของตนใหม่โดยอาศัยแบบอย่างจากภายนอก เช่น แบบอย่างนโยบายสาธารณะทีใ่ช้โดยประเทศซึง่มสีถานะ
เสมือนเป็นตัวแทนความเป็นนานาชาต3ิ7

กรณีตัวอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ “กระบวนการโบโลญญา” (Bologna Process) อัน
เป็นกระบวนการส�าคัญในการปรบัระบบการศึกษาระดบัอดุมศกึษาท่ีหลากหลายของประเทศยุโรป (ปัจจบุนั
มี 50 ประเทศร่วมอยู่ในกระบวนการนี้) ให้สอดคล้องเป็นแบบเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน38 กระบวนการนี้
เริ่มจากการเป็นด�าริระดับชาติ และจากนั้นก็พัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นกระบวนการที่เรียกได้ว่า “โครงการ
ระดับเหนือชาติ” (supranational programme) ของสหภาพยุโรป (European Union: EU) ประเทศ
ที่เข้าร่วมกระบวนการนี้มีทั้งที่เป็นสมาชิกและที่อยู่นอก EU เป้าหมายหลักของโครงการ คือ ท�าให้ระบบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศเหล่านี้คล้ายกันหรือเทียบเคียงกันได้ ส่งเสริมการเคลื่อนย้าย 
และแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยระหว่างกัน และท�าให้สถานะของการอุดมศึกษาของยุโรป 
 

 35 do Amaral, Marcelo Parreira. (2010). “Education Policy and Its International Dimension: Theoretical 
Approaches.” Educ. Pesqui. Vol. 36 No. spe São Paulo. (April). Retrieved from http://dx.doi.org/10.1590/S1517-
97022010000400004, p. 3. 
 36 Ibid. pp. 3-4. 
 37 Ibid. pp. 4-5. 
 38 ดูสรุปความเป็นมาและแนวทางการด�าเนินงานของกระบวนการนี้ใน “Bologna Process.” Universita di Bologna. 
Retrieved from http://www.unibo.it/en/international/agreements-and-networks/bologna-process และ “European 
Higher Education Area and Bologna Process.” Bologna Process. Retrieved from https://www.ehea.info/ 
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โดดเด่นเข้มแข็งและเทียบเคียงได้กับของภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา แนวทางการ 
ด�าเนนิงานทีก่ล่าวได้ว่าส�าคญัทีส่ดุ ได้แก่ การจดัให้มรีะบบการศกึษาทีมี่ 2 ระยะต่อเนือ่งกนั คือ ระดบั 
ปรญิญาตรแีละปริญญาโท (ก่อนหน้านี้หลายประเทศในยุโรปไม่ได้ใช้ระบบนี้ เช่น เยอรมนีไม่มีระดับการ
ศกึษาท่ีเทยีบได้กับปรญิญาตรขีององักฤษมาก่อน) วชิาทีส่อนก�าหนดขึน้ในรปูแบบ “ชดุวชิา” (modules) 
และใช้ระบบหน่วยกติโดยมรีะบบการเทยีบโอนหน่วยกิต (European Credit Transfer System: ECTS) 
ระหว่างกนั การจดัระบบใหม่ของการอุดมศึกษาในยุโรปนบัเป็นกรณีตัวอย่างทีช่ดัเจนของนโยบายสาธารณะ
ด้านการศึกษาที่ไม่ได้เป็นเพียง “นโยบายแห่งรัฐ” หรือนโยบายของชาติเท่านั้นอีกต่อไป

กิจกรรม 9.1.3 

กระบวนการก�าหนดนโยบายตามตวัแบบจากมมุมองของ “ตวัแบบกระบวนการ” มขีัน้ตอนส�าคญั
อะไรบ้างในกระบวนการนี้

แนวตอบกิจกรรม 9.1.3

ข้ันตอนส�าคญัในกระบวนการก�าหนดนโยบายตามแนวคิดของ “ตวัแบบกระบวนการ” ได้แก่ การ
ก�าหนดวาระด้านนโยบาย (agenda setting) การก่อตัวขึ้นเป็นนโยบาย (policy formation) ในแง่ของ
ทางเลอืกต่างๆ การสร้างความชอบธรรมให้แก่ทางเลอืกด้วยการก�าหนดเป็นนโยบาย (policy legitima-
tion) การน�านโยบายไปปฏิบัติ (policy implementation) และการประเมินผลนโยบาย (policy 
evaluation)
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ตอนที่ 9.2 

การด�าเนินนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในบริบทโลก

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 9.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
9.2.1  นโยบายสาธารณะด้านการศึกษากับการพัฒนาทุนมนุษย์
9.2.2  นโยบายสาธารณะด้านการศึกษากับปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคม
9.2.3  การจัดการศึกษาในบริบทโลก

แนวคิด
1.   การพฒันาเพือ่ก้าวสูค่วามเปน็สมยัใหม่ต้องอาศัยความสามารถที่จะสร้างสถาบนัใหม่ๆ 

ขึ้นมาได้ รู้จักใช้เทคโนโลยีระดับสูง สามารถควบคุมและจัดการกับสภาพแวดล้อมได้
อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถปรับรูปแบบทางความคิดและพฤติกรรมเพื่อน�าไปสู่
เป้าหมายร่วมกันในสังคม การศึกษามีส่วนส�าคัญในการยกระดับความสามารถของทั้ง
บุคคลและสถาบัน เพื่อให้เป็นพลังส�าคัญในการด�าเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวได้ 

2.   การศึกษานอกจากจะเกีย่วข้องโดยตรงกบัการยกระดบัประสทิธภิาพในการผลติและการ
พัฒนาเทคโนโลยีแล้ว ยังเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปด้วยว่า ในระดับบุคคลข้อดีของการ
ศกึษายงัมอีีกหลากหลาย โดยเฉพาะช่วยเพิม่รายได้ให้สงูขึน้ ซึง่ก็จะน�าไปสูก่ารลดระดบั
ความยากจน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตโดยทั่วไป และสร้างความเท่าเทียมให้มากขึ้น 
รวมท้ังความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตลอดจนสร้างส�านกึในเร่ืองความรับผดิชอบต่อสงัคม
และส่วนรวม อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีการศึกษาก็สามารถเป็นสภาพเงื่อนไขให้เกิด
ความไม่เท่าเทียมขึ้นได้เช่นกัน

3.   ปัจจบุนับรบิทโลกได้เข้ามามอีทิธพิลต่อการจดัการศกึษาในประเทศต่างๆ อย่างมาก ไม่
ว่าจะในแง่ความมุ่งหมายของการศกึษาในยคุโลกาภวิตัน์ หรอืแนวทางการจดัการศกึษา
ในบริบทแห่งยุคสมัยนี้ ซึ่งรวมไปถึงการก�าหนดเน้ือหาสาระของหลักสูตร ซ่ึงจะท�าให้
นักเรียนและนักศึกษามีทั้งความรู้และทักษะเกี่ยวกับโลกที่เป็นบริบทส�าคัญของการ
ด�าเนินชีวิตในปัจจุบัน นอกจากนี้ การแข่งขันด้านต่างๆ ที่รุนแรงขึ้นส่งผลให้การศึกษา
ได้รับความสนใจในแง่ที่จะเป็นเคร่ืองมือส�าคัญที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของชาติได้ทางหนึ่ง
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 9.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.  อธิบายนโยบายสาธารณะด้านการศึกษากับการพัฒนาทุนมนุษย์ได้
2.  อธิบายนโยบายสาธารณะด้านการศึกษากับปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมได้
3.  อธิบายการจัดการศึกษาในบริบทโลกได้
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ความน�า

เราได้พิจารณาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาทั้งในแง่ของความหมาย
และความส�าคัญ ตลอดจนบริบททางภายนอกของนโยบายน้ีและกระบวนการก�าหนดนโยบาย ซ่ึงรวมไป
ถึงตัวแบบทางทฤษฎีของการก�าหนดนโยบายสาธารณะโดยทั่วไป ตอนที่ 9.2 นี้จะมุ่งความสนใจไปที่
นโยบายสาธารณะด้านการศกึษาโดยตรงโดยเฉพาะในแง่ของความมุง่หมาย คอื การพฒันาทนุมนษุย์และ
การลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม และการจัดการศึกษาในบริบทโลกปัจจุบัน

เรื่องท่ี 9.2.1 

นโยบายสาธารณะด้านการศึกษากับการพัฒนาทุนมนุษย์

ปัจจุบนัมกีารกล่าวถงึความส�าคญัของการพฒันาทนุมนษุย์ (human capital) กนัมาก ประเดน็นี้
เป็นเรือ่งส�าคัญประการหนึง่ทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงกับ “เศรษฐศาสตร์การศกึษา” (economics of education) 
ซึง่จะไม่กล่าวถงึในหน่วยนีเ้ป็นการเฉพาะ ในทีน่ีจ้ะพจิารณาเร่ืองทนุมนษุย์โดยท่ัวไปและมข้ีอสงัเกตเฉพาะ
เรื่องนี้ที่เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อให้เห็นกรณีตัวอย่างของชาติที่มีความใกล้ชิดกับประเทศไทย 
และเข้าใจความส�าคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์ได้ชัดเจนขึ้น

การที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะพัฒนาและก้าวไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ (modernization) ได้นั้น 
จะต้องอาศยัความสามารถทีจ่ะสร้างสถาบนัใหม่ๆ ข้ึนมาได้ รูจ้กัใช้เทคโนโลยรีะดบัสงู ควบคมุและจดัการ
กบัสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถปรับรูปแบบทางความคดิและพฤตกิรรมเพือ่น�าไปสู่
เป้าหมายร่วมกันในสังคม การศึกษามีส่วนส�าคัญในการยกระดับความสามารถของทั้งบุคคลและสถาบัน 
เพื่อให้เป็นพลังส�าคัญในการด�าเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การศึกษาเป็น 
ตัวเร่งให้เกิดการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ด้วยการเป็นกลไกหลักในการพัฒนา “ทุน
มนุษย์” ให้แก่การพัฒนาในด้านต่างๆ นั่นเอง

จะเห็นได้ว่า ทนุมนษุย์คอืสิง่ทีเ่ช่ือมโยงระหว่างการศกึษา โดยเฉพาะในระดบัอดุมศกึษา และการ
พฒันาเศรษฐกจิ กล่าวคอื ก�าลงัคนทีมี่การศกึษาจ�าเป็นส�าหรบัการมาท�าหน้าทีใ่นด้านการจดัการเกีย่วกบั
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้ประเทศมีผลิตภาพ (productivity) สูงขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ท�าให้ผลติภัณฑ์มคุีณภาพมากขึน้ อย่างไรกต็าม ความสมัพนัธ์ระหว่างการศกึษาและการพฒันาทนุมนษุย์
มิได้จ�ากัดอยู่แต่เฉพาะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่รวมไปถึงประเด็นความไม่เท่าเทียมและการ
เลื่อนชั้นทางสังคมดัวย
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การศึกษามีความส�าคัญยิ่งต่อขอบเขตนโยบายหลัก 3 ด้าน คือ ประการแรก การที่
ประเทศใดประเทศหนึ่งมีคลังด้านทักษะ (stock of skills) เป็นรากฐานส�าคัญของการมีศักยภาพ
ส�าหรับความเติบโตทางเศรษฐกิจในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันกันอย่างมาก 
ประการท่ีสอง ลกัษณะการกระจายทนุมนษุย์ดงักล่าวเป็นตวัก�าหนดหลักของความเหลือ่มล�า้ด้านราย
ได้ ซ่ึงจะมีความส�าคัญย่ิงขึ้นเมื่อส่วนต่างค่าจ้าง (wage premium) ส�าหรับการมีทักษะมี 
มากข้ึน ประการทีส่าม การเช่ือมโยงระหว่างทนุมนษุย์ของบคุคลใดบคุคลหนึง่และภมูหิลงัของบคุคล
นั้นเป็นตัวก�าหนดหลักของการยกระดับฐานะทางสังคม (social mobility) และการคงสภาพความ
เสียเปรียบด้านโอกาสอยู่ต่อไป...39

ในส่วนนีเ้ราจะกล่าวถงึทุนมนษุย์และการพัฒนาเศรษฐกจิก่อน (จะกล่าวถึงปัญหาความเหลือ่มล�า้
ทางสงัคมในเรือ่งต่อไป) ในด้านนีม้ผีลการศกึษาทีบ่่งช้ีชดัเจนว่าระดบัการศกึษาทีส่งูขึน้น�าไปสูผ่ลติภาพที่
สูงข้ึนของแรงงาน และระดบัการศกึษาโดยรวมทีส่งูของประเทศใดประเทศหนึง่กจ็ะมผีลส่งเสรมิการเตบิโต
ทางเศรษฐกจิ ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะ “ความเตบิโตทางเศรษฐกจิ...ต้องอาศยัแรงงาน ผูจ้ดัการ ผูป้ระกอบการ
และพลเมืองท่ีมีการศกึษา เทคโนโลยสีมยัใหม่จะต้องมกีารประดษิฐ์ขึน้ มนีวตักรรม มกีารน�าเอาไปใช้ และ
มกีารซ่อมบ�ารุง”40 นอกจากนัน้ ประโยชน์จากการพฒันาทนุมนษุย์ยงัเหน็ได้ชดัในแนวคิดทีเ่รยีกว่า “วงจร
คุณธรรม” [virtuous circle ตรงข้ามกับสิ่งที่เรียกว่า “วงจรอุบาทว์” (vicious circle)] นั่นคือ หาก 
ก�าลังคนมีทักษะก็จะท�าให้ผลผลิตมีมากขึ้น เมื่อได้ผลก�าไรจากผลผลิตที่มากขึ้นก็จะน�าไปสู่การน�า
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ ซึง่จะน�าไปสูค่วามต้องการก�าลงัคนทีม่ทีกัษะสงูขึน้ไปอกี ท�าให้เกดิความจ�าเป็น
ในการพัฒนาทุนมนุษย์ต่อเนื่องไปเป็นวงจรเช่นนี4้1

กรณตีวัอย่างของผลจากการยกระดบัการศกึษาทีน่่าสนใจกรณหีนึง่ คอื อนิโดนเีซยี ใน ค.ศ. 1969 
รายได้ประชาชาติต่อหัวของชาวอินโดนีเซีย คือ 70 ดอลลาร์สหรัฐ แต่เมื่อถึง ค.ศ. 1996 ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น
เป็น 1,080 ดอลลาร์สหรฐั การเพิม่ขึน้ของรายได้ประชาชาตต่ิอหวันีเ้กีย่วข้องกบัพฒันาการด้านการศกึษา
โดยตรง นั่นคือ ใน ค.ศ. 1970 ร้อยละ 74 ของประชากรอินโดนีเซียมีระดับการศึกษาต�่ากว่าประถมศึกษา 
มีประชากรเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รัฐบาลอินโดนีเซียจึงออกมาตรการ
ที่เรียกว่า “โครงการความช่วยเหลือของประธานาธิบดี” (Presidential Assistance Programme) ขึ้น
เพื่อให้การอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน ค.ศ. 1973 เมื่อถึง ค.ศ. 1994 ตัวเลขผู้ได้รับการศึกษาก็ดีขึ้น 
กล่าวคือ มีเพียงร้อยละ 34 ของประชากรเท่านั้นที่มีระดับการศึกษาไม่ถึงประถมศึกษา ร้อยละ 37 มีการ
ศึกษาระดับประถมศึกษา ส่วนที่เหลือมีการศึกษาระดับมัธยมต้นหรือสูงกว่านั้น42

 39 Burgess, Simon. (2016). Human Capital and Education: The State of the Art in the Economics of 
Education. Discussion Paper No. 9885 Bonn: The Institute for the Study of Labor (IZA). April. p. 7. 
 40 Ibid. p. 9. 
 41  Chong, Terence. (2005). Modernization Trends in Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast 
Asian Studies. pp. 15-16.
 42 Ibid. p. 16. 
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จากกรณีนี้จะเห็นได้ว่ามีสหสัมพันธ์ (correlation) ระหว่างการเพิ่มข้ึนของรายได้ประชาชาติ 
ต่อหัวกับการขยายระดับการศึกษา (แม้ว่าจะมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในพัฒนาการด้านการศึกษา
กับการเพ่ิมข้ึนของรายได้ประชาชาติต่อหัวด้วยก็ตาม) นอกจากนั้น ผลการศึกษาโดยธนาคารโลกเร่ือง 
“มหัศจรรย์เศรษฐกิจเอเชียตะวันออก: ความเติบโตทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ” (The East 
Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy” ก็ยืนยันว่า ความเติบโตในประเทศเอเชีย 
ที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงก่อนหน้า ค.ศ. 1997 (ปีที่เกิดวิกฤต “ต้มย�ากุ้ง”) เป็นผลมาจากการพัฒนา 
ทุนมนุษย์โดยรวมของประเทศเหล่านี้ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา43

อย่างไรก็ดี โครงสร้างเศรษฐกิจโลกและการพัฒนาเทคโนโลยีมีผลท�าให้ความต้องการก�าลังคนที่
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษามีความส�าคัญมากข้ึน อุตสาหกรรมท้องถ่ินที่อาศัยก�าลังคน
ซึง่ส่วนมากมีการศกึษาระดบัประถมศกึษา หรอืทีม่คีวามเชือ่งช้าในการยกระดบัการศกึษาด้านอาชวีศึกษา
และช่างฝีมือต่างๆ กจ็ะประสบความยากล�าบากทีจ่ะพฒันาขึน้ไปสูร่ะดบัการผลิตทีม่มีลูค่าสงู ตวัอย่างเช่น 
อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technol-
ogy: ICT) เป็นอุตสาหกรรมมูลค่าสูงที่ต้องการก�าลังคนระดับอุดมศึกษาและมีทักษะเฉพาะด้านมาก 
ประเทศที่ไม่สามารถพัฒนาทุนมนุษย์ด้านนี้ได้อย่างรวดเร็วก็จะประสบปัญหา 

กรณตีวัอย่างทีน่่าสนใจจากเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้อกีกรณหีนึง่คอืมาเลเซยี ซึง่เป็นประเทศหน่ึง
ทีต้่องการพัฒนาไปในด้านนี ้รฐับาลมาเลเซยีในสมยัของนายกรัฐมนตรี ดร.มหาเธร์ โมฮมัหมดั (Mahathir 
bin Mohamad) จึงมีโครงการที่เรียกว่า “Multi-media Super Corridor” (MSC) ที่ก�าหนดข้ึนใน 
ค.ศ. 1996 เป้าหมายคือ ท�าให้มาเลเซียก้าวเข้าสู่ยุคสารสนเทศ (Information Age) และเป็นระบบ
เศรษฐกิจที่อยู่บนฐานความรู้ (knowledge-based economy) ได้ภายใน ค.ศ. 2020 [รัฐบาลมาเลเซีย
ด�ารโิครงการท่ีเรยีกว่า Wawasan 2020 หรอื “วิสยัทศัน์ 2020” (Vision 2020) ขึน้ใน ค.ศ. 1991] รัฐบาล
ได้ลงทุนไปแล้วระหว่าง 1-2 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั ในการตดิตัง้เครอืข่ายใยแก้ว (fibre-optic network) 
ที่เป็นรากฐานส�าคัญของโครงการนี้ นอกจากนั้น นักศึกษามหาวิทยาลัยในมาเลเซียจะได้รับการสนับสนุน
ให้เลือกเรียนวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แทนวิชาการด้านศาสนา44 แม้ว่าโครงการนี้จะประสบ
ปัญหาและกล่าวได้ว่าประสบความล้มเหลว45 แต่ก็แสดงให้เห็นตัวอย่างของการตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการศกึษาทีม่ต่ีอการพัฒนาทนุมนุษย์และการมนีโยบายสาธารณะด้านนีเ้พือ่ส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกจิ
ของประเทศ

เม่ือกล่าวถงึการศกึษากบัพฒันาทนุมนษุย์ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ กค็วรจะกล่าวด้วยว่าความ
หลากหลายด้านชาติพันธุ์และศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถจะมีผลต่อนโยบายด้านการศึกษา
ของประเทศต่างๆ ในภูมภิาคนีไ้ด้ เช่น กลุม่ชาตพินัธุอ์าจจะเรียกร้องต้องการให้อนรัุกษ์ภาษาแห่งชาตพินัธุ์
ของตน หรอืกลุ่มศาสนาอาจจะเรยีกร้องให้รฐัให้การสนบัสนนุโรงเรยีนและการศกึษาด้านศาสนา ด้วยเหตนุี้ 

 43 Ibid. 
 44 Ibid. p. 17. 
 45 Kent, Jonathan. (8 June 2006). “Reviving Malaysia’s Hi-tech Dreams.” BBC News.  
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การจะก�าหนดนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาที่สอดคล้องหรือสนองตอบข้อเรียกร้องเหล่านี้ได้ทั้งหมด
โดยไม่มีผลกระทบต่อความจ�าเป็นในด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ย่อมเป็นเรื่องยากล�าบากอย่างยิ่ง

นอกจากความส�าคญัของการศกึษาต่อการพฒันาทนุมนษุย์เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิแล้ว ควรต้อง
ย�้าด้วยเช่นกันว่า การศึกษายังสามารถจะมีผลกระทบทางสังคมได้หลายลักษณะ ไม่ว่าจะในระดับของตัว
บคุคลหรอืในระดับสงัคมโดยรวม เช่น การศกึษานอกจากจะให้ความรูแ้ละทกัษะทางอาชพีแล้ว ยงัสามารถ
ปลูกฝังทักษะทางสังคม (social skills) ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็น “ทุนมนุษย์” อย่างหนึ่ง ในแง่ท่ีว่าเป็น 
สิ่งจ�าเป็นส�าหรับบุคคลในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมการท�างานที่แตกต่างกัน  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้โอกาสในการกล่อมเกลาทางสังคมและในการพัฒนาทักษะในเชิงมนุษยสัมพันธ์ 
(interpersonal skills) ซึ่งมีความส�าคัญมากในสภาพแวดล้อมของการท�างาน นอกจากนี้ การศึกษายังมี
ส่วนในการปรับตัวและสร้างความยืดหยุ่นในการท�างานของคนท�างาน คุณสมบัติเช่นนี้มีความจ�าเป็นมาก
ยิ่งขึ้นเมื่อการให้คนงานรับผิดชอบภารกิจหลายๆ อย่างพร้อมกันได้กลายมาเป็นแนวทางปฏิบัติใน
อุตสาหกรรมหลากหลายในปัจจุบัน โดยมิได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะเท่านั้น

ในแง่นี ้“ผลติภาพ” ของมนุษย์ไม่ควรจะมองในเชิงปริมาณแต่เฉพาะในแง่ของการเป็นพลังทางการ
ผลิตทีจ่ะสร้างความเตบิโตทางเศรษฐกจิเท่านัน้ แต่ควรหมายถงึผลิตภาพของมนษุย์ในแง่ทีจ่ะช่วยส่งเสรมิ
แต่ละบคุคลให้สามารถพฒันาและบรรลศุกัยภาพสงูสดุในทางทีพ่วกเขาเลอืกด้วย เช่น ช่วยให้ “ท�างานเก่ง
ขึน้ ความรูแ้ละทกัษะดขีึน้ คิดวิเคราะห์ได้คมขึน้ สนกุกบัการท�างานมากขึน้”46 ในประเดน็เร่ืองนีม้แีนวคดิ
ที่เกี่ยวข้องเรื่อง “การศึกษาเพื่อเติมเต็มศักยภาพของนักเรียน” จึงขอน�ามากล่าวถึงเพื่อจบเรื่องนี้ ดังนี4้7

ภายใต้แนวคิด “การศึกษาเพือ่เตมิเตม็ศักยภาพนกัเรียน” ทศิทางการปฏรูิปการศกึษาควรด�าเนนิ
ไปตามแนวทาง “4 สร้าง” เพื่อสร้างระบบการศึกษาที่สามารถเติมเต็มศักยภาพของนักเรียน “4 สร้าง” 
ที่จะน�าไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ได้แก่

1.  การสร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะขั้นพื้นฐาน
ที่ท�าให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ และมีคุณภาพพร้อมที่จะเลือก “ทาง” ของตนได้
อย่างมีคุณภาพ เช่น อ่านเป็น คิดเป็น รู้จักโลก รู้จักตัวเอง และมีเป้าหมายในการด�าเนินชีวิต เป็นต้น

2.  การสร้างทางเลือกคุณภาพ ผ่านการปฏริปูหลกัสตูร การทดสอบ การพฒันาครแูละการพฒันา
โรงเรียน เพื่อท�าให้ระบบการศึกษามีความรับผิดชอบ (accountability) ต่อนักเรียน ซึ่งรวมไปถึงการยก
ระดับอาชีวศึกษาให้เป็นทางเลือกคุณภาพส�าหรับนักเรียนด้วย ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างทางเลือกที่ดีมีคุณภาพ
ให้นักเรียนได้เลือกอย่างหลากหลายตามความถนัดของตน

3.  การสร้างระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ มกีารพฒันาระบบข้อมลู ระบบสือ่สาร
ข้อมูล และระบบแนะแนวที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานให้นักเรียนตัดสินใจเลือกได้อย่างมีคุณภาพ

 46 ปกป้อง จนัวิทย์ และศภุณฐัฏ์ ศศวิฒุวิฒัน์. (2556). “การพฒันาทุนมนษุย์เพือ่การผลติ.” บทความเสนอในการสมัมนา
วิชาการประจ�าปี 2556 ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย (TDRI) เรื่อง “โมเดลใหม่ในการพัฒนา: สู่การเติบโต
อย่างมีคุณภาพโดยการเพิ่มผลิตภาพ” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556. น. 4. 
 47 เพิ่งอ้าง. น. 4-5. 
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4.  การสร้างการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละภาคส่วนได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาศกัยภาพนกัเรยีนตลอดกระบวนการเรยีนรู ้โดยสร้างโอกาสและช่องทางการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย
ส�าหรับนักเรียน

กิจกรรม 9.2.1

การศึกษามีส่วนส�าคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างไร

แนวตอบกิจกรรม 9.2.1

การที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะพัฒนาและก้าวไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ (modernization) ได้นั้น 
จะต้องอาศยัความสามารถทีจ่ะสร้างสถาบนัใหม่ๆ ข้ึนมาได้ รูจ้กัใช้เทคโนโลยรีะดบัสงู ควบคมุและจดัการ
กบัสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถปรับรูปแบบทางความคดิและพฤตกิรรมเพือ่น�าไปสู่
เป้าหมายร่วมกันในสังคม การศึกษามีส่วนส�าคัญในการยกระดับความสามารถของทั้งบุคคลและสถาบัน 
เพื่อให้เป็นพลังส�าคัญในการด�าเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การศึกษาเป็น 
ตัวเร่งให้เกิดการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ด้วยการเป็นกลไกหลักในการพัฒนา “ทุน
มนุษย์” ให้แก่การพัฒนาในด้านต่างๆ นั่นเอง

เรื่องท่ี 9.2.2 

นโยบายสาธารณะด้านการศึกษากับปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคม

การศึกษาเกี่ยวข้องโดยตรงกับการยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลย ี
ดงัทีเ่ราได้เห็นแล้ว นอกจากนัน้ กย็งัเป็นทีเ่ข้าใจกนัโดยทัว่ไปด้วยว่า ในระดบับคุคลข้อดขีองการศกึษายัง
มีอีกหลากลาย เช่น การศึกษาจะช่วยเพ่ิมรายได้ให้สูงขึ้น ซึ่งก็จะน�าไปสู่การลดระดับความยากจนของ
ประชากร สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ (gender) สร้างส�านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ส่วนรวม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตโดยทั่วไป รวมทั้งท�าให้บุคคลเปิดกว้างทางความคิดและทัศนคติ อัน
จะเป็นผลในการช่วยลดอคติและความไม่เข้าใจทางวัฒนธรรมต่างๆ อย่างไรก็ดี ในที่นี้เราจะชี้ให้เห็นว่า 
การศกึษามใิช่มแีต่ข้อดเีท่านัน้ โดยจะมุง่ความสนใจไปทีป่ระเด็นปัญหาความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมเป็นส�าคญั

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีระบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป
ได้เข้าถึงมากกว่าประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ในโลก แต่สหรัฐอเมริกาก็ยังมีความเหล่ือมล�้าไม่เท่าเทียมอยู่
อย่างมากทีย่ากจะอธบิายได้ ทีเ่หน็ได้ชดัทีส่ดุ คอื ความเหลือ่มล�า้ไม่เท่าเทยีมระหว่างประชากรผวิด�าและ
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ผวิขาว แม้ว่าสถานการณ์จะดขีึน้ตัง้แต่ประมาณ ค.ศ. 1950 แต่ความไม่เท่าเทยีมกย็งัด�ารงอยูใ่นประเทศนี้ 
สาเหตุของปัญหานี้ส่วนหนึ่งมาจากความเหลื่อมล�้าระหว่างท้องถิ่นต่างๆ นั้นเอง ทั้งนี้เพราะงบประมาณ
ด้านการศึกษาของท้องถิ่นมาจากภาษีทรัพย์สิน (property taxes) รายได้จากภาษีที่แตกต่างกันจึงท�าให้
ท้องถิ่นต่างๆ ไม่สามารถให้การอุดหนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาได้เท่าเทียมกัน ในช่วงทศวรรษ 
1970 มีคดีขึ้นสู่การพิจารณาในศาลสูงซึ่งวินิจฉัยว่าการใช้เงินภาษีทรัพย์สินของท้องถิ่นในการส่งเสริมการ
ศึกษาส่งผลต่อความเหลื่อมล�้าไม่เท่าเทียม จึงให้รัฐต่างๆ แสวงหาทางเลือกอื่นในการให้การอุดหนุนด้าน
งบประมาณ ดังนั้น ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาบางรัฐได้เปลี่ยนจากการใช้เงินภาษีทรัพย์ของท้องถิ่น
เป็นงบประมาณหลกัในการสนบัสนนุการศึกษามาเป็นการใช้ภาษทีรัพย์สนิของรัฐทัง้หมดหรือใช้รายได้ของ
รฐัหรอืภาษจีากการขยายสนิค้าและบรกิาร (sales taxes) เป็นแหล่งงบประมาณด้านการศกึษาเพิม่เตมิ48

ปัญหาความเหลื่อมล�้าไม่เท่าเทียมในสหรัฐอเมริกาที่กล่าวแล้วน้ัน อาจเป็นกรณีเฉพาะที่เกิดข้ึน
ในประเทศน้ี แต่ส่ิงที่เราอาจกล่าวได้โดยทั่วไปก็คือ หากมีปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านโอกาสทางการ
ศกึษา (ไม่ว่าความไม่เท่าเทยีมด้านโอกาสนีจ้ะเกดิจากสาเหตใุดกต็าม) กจ็ะยิง่ท�าให้ความไม่เท่าเทียมทาง
สงัคมท่ีไม่ว่าจะเกิดจากความแตกต่างหรอืแบ่งแยกด้านชาตพินัธุ ์เพศ หรือฐานะทางเศรษฐกจิกต็าม ขยาย
หรือฝังแน่นอยู่ในสังคมนั้นๆ มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น หากกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (โดยเฉพาะหาก
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลักในสังคม) มีโอกาสด้านการศึกษา โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษามากกว่ากลุ่มอื่นๆ 
ก็จะมีผลท�าให้สังคมนั้นมีความเหล่ือมล�้าไม่เท่าเทียมด�ารงอยู่อย่างฝังแน่นยาวนาน ดังนั้น ปัญหาความ
เหลือ่มล�า้ไม่เท่าเทยีมในสหรฐัอเมรกิาจงึอาจกล่าวได้ว่ามต้ีนตออย่างน้อยส่วนหนึง่มาจากความไม่เท่าเทยีม
ด้านโอกาสทางการศึกษา ซึ่งในแง่หน่ึงเชื่อมโยงไปถึงความไม่เท่าเทียมของท้องถิ่นต่างๆ ในเรื่องความ
สามารถในการให้การอุดหนุนด้านงบประมาณแก่การศึกษา หรือหากครอบครัวที่ยากจนอยู่แล้วต้องใช้วิธี
กู้หนี้ยืมสินเพื่อส่งบุตรหลานเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโดยหวังว่าจะเป็นหนทางที่จะท�าให้พวกเขามีโอกาส
ในชวีติทีด่ข้ึีน แต่หากสงัคมนัน้เกดิปัญหาการว่างงานมาก ครอบครวัทีย่ากจนแม้จะพยายามดิน้รนเหล่านี้
กมี็โอกาสจะต้องอยูใ่นสภาพเป็นหนีส้นิ อนัจะท�าให้ความยากจนรนุแรงยิง่ขึน้ไปอกี (ดงัเคยปรากฏในเพลง 
“มหาลัย” ของวงคาราบาว)

นักเศรษฐศาสตร์ชี้ให้เราเห็นสถานการณ์ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล�้าด้านรายได้
กับความเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นผลจาก “การแข่งกัน” (race) ระหว่างการศึกษาและเทคโนโลยี เมื่อ
ระบบผลิตบุคลากรมีฝีมือออกมาอย่างรวดเร็วอย่างน้อยเพ่ือให้ทันกับความต้องการบุคลากรประเภทน้ีที่มี
มากข้ึนจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลย ีรายได้โดยเฉล่ียกจ็ะสงูขึน้และความเหลือ่มล�า้กจ็ะลดลง อย่างไร
ก็ดี หากอัตราการผลิตบุคลากรท่ีมีฝีมือชะลอตัวลงจนตามหลังความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ความ 
เหล่ือมล�้าก็จะสูงขึ้น49 ทั้งน้ีเพราะบุคลากรที่มีฝีมือ ซึ่งมีจ�านวนที่ไม่ได้สัดส่วนกับความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลย ีจะมีส่วนต่างด้านรายได้กบัประชากรส่วนใหญ่ทีไ่ม่มทีกัษะอนัเป็นทีต้่องการของสังคมขณะนัน้ 
สถานการณ์เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าเป็นผลจากการชะลอตัวด้านการศึกษา (educational slowdown) หรือ 
 

 48 Hunt and Colander. op.cit. p. 204. 
 49 Burgess. op.cit. p. 9. 
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กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความเหลื่อมล�้าสูงข้ึนเป็นเพราะความต้องการทักษะ (นั่นคือ ความต้องการที่มีต่อการ
ศึกษา) เพิ่มสูงขึ้นแต่กลับไม่สามารถสนองความต้องการนี้ได้อย่างเพียงพอ

ประเด็นทีเ่ป็นความสนใจทางวิชาการอกีเร่ืองหนึง่เกีย่วข้องกบัการเลือ่นช้ันทางสงัคม เป็นทีเ่ข้าใจ
ทัว่ไปและมีหลักฐานยนืยนัทัว่โลกว่าการศกึษามส่ีวนส�าคญัในเร่ืองนี ้ในระดบับคุคลนัน้เหน็ได้ว่าการศกึษา
เป็นช่องทางที่จะหลุดพ้นจากการเริ่มต้นที่มิได้ให้ความหวังในชีวิตได้เท่าใดนัก เช่น สถานะด้านครอบครัว
ท่ีไม่เอ้ืออ�านวย นัน่คอื การศกึษาคอื “ช่องทางหน”ี (escape route) จากสภาพดงักล่าว ในแง่นีก้ารเลือ่น
ชั้นทางสังคมอาจต้องพิจารณาแบบ “ข้ามรุ่น” หรือ “ข้ามชั่วอายุคน” (intergenerational mobility) 
กล่าวคือ จากจุดเริ่มต้นที่กล่าวแล้ว ในที่สุดบุคคลนั้นๆ ยุติลง ณ จุดใดในระบบเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับเมื่อ
เร่ิมต้น ซ่ึงอาจวดัได้จากสหสมัพนัธ์ระหว่างรายได้ของคนรุน่ปัจจบุนักบัรายได้ของคนในรุน่พ่อแม่ของพวก
เขา นักวิชาการที่สนใจศึกษาเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าการถ่ายทอดข้ามรุ่น (intergenerational transmission) 
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ คุณลักษณะด้านพันธุกรรม (genetic endownments) ที่ได้รับการถ่ายทอด
มาจากพ่อแม่ การลงทุนด้านการศึกษาที่ให้แก่ลูกๆ ผลจากการลงทุนดังกล่าว และความก้าวหน้าของ
นโยบายรัฐด้านการศึกษา ด้วยเหตุที่การถ่ายทอดทางพันธุกรรมเป็นสิ่งตายตัวไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ นัก
วเิคราะห์จึงเห็นว่า เราจะเข้าใจความแตกต่างในแง่ของการเลือ่นช้ันข้ามชัว่อายุคนได้ดขีึน้ด้วยการมุง่ความ
สนใจไปทีค่วามแตกต่างของผลท่ีมต่ีอการพัฒนาทกัษะทีไ่ด้รับคนืมาและการลงทนุด้านการศกึษาโดยรัฐ50

ผลจากการศึกษากรณีชาติต่างๆ หลากหลายรวมทัง้กรณขีองรฐัต่างๆ ในสหรฐัอเมรกิา บ่งชีว่้าการ
เลื่อนชั้นทางสังคมจะสูงกว่าเมื่อการศึกษาที่ด�าเนินการโดยภาครัฐได้รับงบประมาณสนับสนุนดีกว่า เมือง
ต่างๆ ในสหรัฐอเมริกามีการเลื่อนชั้นข้ามรุ่นหรือข้ามชั่วอายุคนสูงหรือต�่าต่างกันค่อนข้างมาก และปัจจัย
ทีส่่งผลในเชงิสหสมัพันธ์ค่อนข้างมากในเร่ืองน้ี คือ คณุภาพของการศกึษาระดบัประถมศกึษา (ซึง่ด�าเนนิการ
โดยภาครัฐเป็นส�าคัญ) แม้อาจเป็นที่ยอมรับว่ามีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่การศึกษาวิจัยบ่งชี ้
ค่อนข้างชดัเจนว่า โรงเรยีนทีม่คีณุภาพสงู (อนัเป็นผลมาจากการลงทนุของภาครฐั) ดจูะเป็นปัจจยัทีเ่พยีง
พอส�าหรับจะให้บุคคลหลุดพ้นจากวัฏจักรของความยากจนข้ามชั่วอายุคน (intergenerational poverty) 
ได้51 ข้อสรปุน้ีดูจะสอดคล้องกบักรณคีวามเหลือ่มล�า้ของเมอืงต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาอนัเป็นผลมาจากการ
ที่แต่ละเมืองมีรายได้ที่จะให้การอุดหนุนการศึกษาพื้นฐานไม่เท่าเทียมกันดังที่กล่าวถึงข้างต้น

เราได้เห็นจากที่กล่าวมาแล้วว่า การศึกษามีทั้งข้อดีและข้อจ�ากัด อย่างไรก็ดี โดยรวมแล้ว ข้อดี
ของการศกึษากย็งัมมีากกว่าข้อเสีย โดยเฉพาะในแง่ของการสร้างทกัษะความสามารถให้แก่บคุคลส�าหรบั
เป็นทางน�าไปสู่ความส�าเร็จตามความมุ่งหวัง ลดความเหลื่อมล�้า และส่งเสริมการเลื่อนชั้นทางสังคม โดย
ในแง่ของการเลื่อนชั้นข้ามรุ่นหรือข้ามชั่วอายุคนดูจะได้รับการยอมรับทั่วไปในปัจจุบัน นอกจากนั้น การ
ศึกษายังเป็นปัจจัยหลักในกระบวนการพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้เป็นกรณีทีน่่าสนใจอกีกรณหีนึง่ของการได้รบัผลพวงจากการศกึษาในแง่นี้ 
ดงัน้ัน การศึกษาจงึยังคงเป็นเป้าหมายทางนโยบายทีส่�าคญัของประเทศในภมูภิาคอยูต่ลอดมา โดยเฉพาะ 
 

 50 Ibid. p. 10. 
 51  Ibid.
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ในช่วงหลังได้รบัเอกราช จรงิอยู ่อปุสรรคส�าคญัของการพฒันาการศกึษาในประเทศเหล่านีค้อืการเพิม่ของ
ประชากรและข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ ประเทศที่มีสัดส่วนของประชากรที่เป็นเยาวชนที่ยังไม่ได้อยู่ในวัย
ท�างานสูงและมีงบประมาณจ�ากัดต้องเผชิญปัญหาการจัดการศึกษามวลชนให้ได้ทั่วถึง ในทางตรงกันข้าม 
ประเทศที่มีสัดส่วนของประชากรในกลุ่มนี้น้อยและเป็นประเทศร�่ารวยกว่า เช่น สิงคโปร์ สามารถจะลงทุน
เพือ่การศกึษาต่อหวัของนกัเรยีนได้สงูกว่ามาก ประเทศทีย่ากจนกว่าจงึอาจจะต้องใช้นโยบายจ�ากดัโอกาส
ในการศกึษาของผู้หญงิ ซึง่จะส่งผลให้โอกาสของผู้หญงิในตลาดแรงงานถูกจ�ากดัในระยะยาว นอกจากนัน้ 
ประเทศที่ยากจนกว่ายังมีข้อจ�ากัดในเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพราะต้องอาศัยการลงทุนมาก 
ดังนั้น แม้ว่าการศึกษาจะมีความส�าคัญ แต่ปัญหาด้านการเงินก็ยังเป็นข้อจ�ากัดส�าคัญที่รัฐบาลของหลาย
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องเผชิญในเรื่องนี5้2 อย่างไรก็ดี กล่าวโดยรวมแล้วการศึกษาส่งผลใน
ทางบวกต่อภูมิภาคนี้ในหลายด้านด้วยกัน 

ด้านหนึ่งนั้น การศึกษามีส่วนส�าคัญในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ (gender equality) 
ในหลายประเทศในภูมิภาคความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชายยังมีความไม่เท่าเทียมอยู่อีกมาก ความไม่
เท่าเทียมท่ีอยู่บนรากฐานของความแตกต่างทางเพศจะเหน็ได้จากการทีส่ตรีขาดโอกาสในการพฒันาทกัษะ
และสติปัญญาความรู้ และนอกจากนั้นยังครอบคลุมไปถึงเรื่องพื้นฐานอย่างเช่น โภชนาการ สุขภาพ และ
การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด (สตรีมักต้องท�างานหนักกว่าผู้ชาย ทั้งในเร่ืองการท�ามาหาเล้ียงชีพและ
การแบกรับภาระความรับผิดชอบในครอบครัว) สาเหตุพื้นฐานของความไม่เท่าเทียมระหว่างหญิงชายใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี 2 ประการ ได้แก่ 1) ค่านิยมที่ยอมรับให้ผู้ชายเป็นใหญ่ (patriarchal values) 
และ 2) การที่สตรีในภูมิภาคนี้มีโอกาสในทางเศรษฐกิจอย่างจ�ากัด การศึกษามีส่วนอย่างส�าคัญในการแก้
ปัญหาพื้นฐานทั้ง 2 ประการนี้ ตัวอย่างเช่น ในเวียดนาม ค่านิยมที่ยอมรับให้ผู้ชายเป็นใหญ่ยังมีอยู่อย่าง
กว้างขวางและยังฝังลึกอยู่ในสังคม อย่างไรก็ดี ปัจจุบันสตรีในชนบทมีโอกาสได้รับการศึกษาและมีความรู้
อ่านออกเขียนได้มากขึน้ ส่งผลให้สตรเีข้ามบีทบาทเป็นก�าลงัคนทีท่�างานนอกบ้านหรือนอกพืน้ทีไ่ร่นามาก
ขึ้น หรือประเทศไทย มีโครงการเรียกว่า “Daughters Education Programme” (DEP) ที่ให้ทุนการ
ศึกษาแก่เด็กหญิงให้มีโอกาสได้เรียนต่อเพื่อลดโอกาสท่ีจะถูกผลักดันในเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมทางเพศ 
(sex industry)53

การศกึษามส่ีวนส�าคญัในการช่วยลดอตัราการเกดิ การให้ข้อมลูและการรณรงค์วางแผนครอบครัว 
ท�าให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบความส�าเร็จในการลดอัตราการเพิ่มของประชากรของตน
ได้อย่างมาก ซ่ึงมีผลต่อไปถึงการช่วยลดภาระด้านการเงินให้แก่ครอบครัวจ�านวนมาก นอกจากนั้น  
ยังมีผลในทางสังคมและวัฒนธรรมด้วย เช่น การลดขนาดของครอบครัวได้น�าไปสู่ความเปล่ียนแปลง 
เกีย่วกบัการรบัรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบับทบาทของครอบครวัและความสัมพนัธ์ระหว่างคนท่ีอยูกั่นคนละ
ชั่วอายุคน54

 52 Chong. op.cit. p. 15. 
 53 Ibid. pp. 18-19. 
 54 Ibid. p. 19. 
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การรับรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพิ่มมากขึ้นอันเป็นผลมาจากการศึกษา เม่ือถึงต้นทศวรรษ 2000 
นั้น ฟิลิปปินส์ยังอยู่ในล�าดับ 5 ในโลกในเร่ืองการมีประชากรติดเชื้อวัณโรค (Tuberculosis: TB) ชาว
ฟิลิปปินส์ 68 คนเสียชีวิตทุกวันด้วยโรคนี้ โดยเฉพาะคนยากจนที่มีชีวิตอยู่อย่างขาดโภชนาการที่ดีใน
สภาพแวดล้อมที่แออัดขาดสุขลักษณะ มีโอกาสจะติดโรคนี้ได้มากที่สุด จึงมีโครงการรณรงค์ให้การศึกษา
และสร้างการรบัรูเ้รือ่งโรคภัยไข้เจบ็ขึน้ ซึง่ส่วนใหญ่ด�าเนนิการโดยองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และเปิด
โอกาสให้คนไข้ TB กว่า 3,000 คนต่อวัน มโีอกาสได้รบัการดแูลรกัษาในเขตเทศบาล 49 แห่ง และหมูบ้่าน
ที่อยู่ไม่ห่างไกลกันอีกกว่า 900 แห่ง55

ท้ายทีส่ดุ การศกึษามส่ีวนในการปลกูฝังอดุมการณ์ ตลอดจนส�านกึแห่งการเป็นพลเมอืงของชาติ
ด้วย แมว้่าเรื่องนี้อาจดเูหมือนไม่เกี่ยวข้องกับบทบาทของการศึกษาในการลดความเหลื่อมล�้าในสงัคม แต่
กมี็ผลส�าคัญในแง่ของการสร้างความเป็นปึกแผ่นในชาตทิีเ่ป็นผลมาจากการสร้างอตัลกัษณ์ร่วมกนัในสงัคม 
ตวัอย่างเช่น รฐับาลอนิโดนเีซยีก�าหนดอดุมการณ์ชาตทิีเ่รียกว่า “ปัญจศีล” (Pancasila) ข้ึนใน ค.ศ. 1945 
และกลายมาเป็นรากฐานส�าคัญของหลักสูตรการศึกษาของชาติใน ค.ศ. 197556

กิจกรรม 9.2.2

การศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล�้าทางสังคมอย่างไร

แนวตอบกิจกรรม 9.2.2

โดยทั่วไปการศึกษามีส่วนส�าคัญในการช่วยลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม เช่น ช่วยเพิ่มรายได้ให้
สูงข้ึน น�าไปสูก่ารลดระดบัความยากจนของประชากร และสร้างความเท่าเทยีมระหว่างเพศ ตลอดจนสร้าง
โอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคม อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี เช่น หากครอบครัวที่ยากจนอยู่แล้วต้องใช้วิธี 
กู้หนี้ยืมสินเพื่อส่งบุตรหลานเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโดยหวังว่าจะเป็นหนทางที่จะท�าให้พวกเขามีโอกาส
ในชวีติทีด่ข้ึีน แต่หากสงัคมนัน้เกดิปัญหาการว่างงานมาก ครอบครวัทีย่ากจนแม้จะพยายามดิน้รนเหล่านี้
ก็มีโอกาสจะต้องอยู่ในสภาพเป็นหนี้สิน อันจะท�าให้ความยากจนรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก

 55 Ibid. pp. 19-20. 
56 Ibid. p. 20.
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เรื่องท่ี 9.2.3 

การจัดการศึกษาในบริบทโลก

หน่วยน้ีได้กล่าวถงึบรบิทโลกทีเ่ข้ามามอีทิธพิลต่อนโยบายสาธารณะด้านการศกึษาไปบ้างแล้ว ใน
เรื่องที่ 9.2.3 นี้เราจะกล่าวถึงการจัดการศึกษาในบริบทโลก โดยเฉพาะในแง่ความมุ่งหมายของการศึกษา
ในยุคโลกาภิวัตน์ และแนวทางการจัดการศึกษาในบริบทแห่งยุคสมัยนี้ ซึ่งรวมไปถึงการก�าหนดเนื้อหา
สาระของหลักสูตร ซึ่งจะท�าให้นักเรียนและนักศึกษามีทั้งความรู้และทักษะเกี่ยวกับโลกที่เป็นบริบทส�าคัญ
ของการด�าเนนิชวีติใจปัจจบุนั นอกจากนี ้การแข่งขนัด้านต่างๆ ทีร่นุแรงขึน้ส่งผลให้การศกึษาได้รบัความ
สนใจในแง่ที่จะเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของชาติได้ทางหนึ่ง

โลกาภิวตัน์ได้เข้ามามอีทิธพิลต่อทัง้การด�าเนนินโยบายของประเทศต่างๆ ทัว่โลกและการด�าเนนิ
ชวีติของประชากรในประเทศเหล่านีอ้ย่างมากในช่วง 2-3 ทศวรรษทีผ่่านมา57 ในยคุโลกาภวิตัน์เราได้เหน็
ผลกระทบข้ามพรมแดนในด้านวัฒนธรรม การเมือง ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ โดยเฉพาะที่เป็น
ผลมาจากนวัตกรรมของมนุษย์ในด้านต่างๆ และที่ส�าคัญคือจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ 
เรายังเห็นปรากฏการณ์ข้ามพรมแดนและการเชือ่มโยงเกีย่วพนั (interconnectedness) ในรปูแบบหลากหลาย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง การเคลือ่นย้ายของคนในรปูแบบการท่องเทีย่ว การอพยพย้ายถิน่ฐาน และการเดนิทาง
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ อีกหลากหลายอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ในด้านการศึกษานั้น แม้ว่า “ความรู้” 
จะไม่มีพรมแดนมาแต่ไหนแต่ไร แต่ในยคุสมยัของเราปรากฏการณ์ทีเ่รียกว่า “การเคล่ือนไหวด้านการศกึษา” 
(educational mobility) ครอบคลมุทัง้ด้านความรู ้ผูค้น (นกัศกึษา อาจารย์ นกัวจิยั) ตลอดจนการยอมรบั
มาตรฐานและมาตรการด้านนโยบายต่างๆ ร่วมกนัอย่างทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อนเช่นกนั

ดังนั้น การจัดการศึกษาในยุคสมัยของเราจึงมิใช่เพียงแต่จะให้นักเรียนและนักศึกษา “รู้ทันโลก” 
แต่จะต้องช่วยให้พวกเขาสามารถด�าเนินชีวิตในโลกยุคโลกาภิวัตน์อย่างบังเกิดโภคผลด้วย นอกจากนั้น 
จากการที่ระบบการศึกษาปัจจุบันมีการยอมรับมาตรฐานร่วมกันมากข้ึน ซึ่งรวมไปถึงการประเมินและ
ทดสอบ โดยมีการน�าเอาผลมาจัดล�าดับดังได้กล่าวแล้ว (ในเรื่องที่ 9.1.1) ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
หรือการก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องนี้มีมิติความเป็นนานาชาตินอกเหนือไปจากการเป็นประเด็นด้าน
นโยบายชาติเท่านั้น

อิทธพิลของบรบิทโลกทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาของชาตปิรากฏในหลายลกัษณะ ซึง่ได้กล่าวไว้บ้าง
แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับค่านิยมที่มาจากภายนอก (“การศึกษาส�าหรับทุกคน” และ “วัฒนธรรมการ
มีความรับผิดชอบ”) การยอมรับเกณฑ์มาตรฐานนานาชาติหรือการยอมรับรูปแบบการจัดการศึกษาที่มี
ความสอดคล้องและเทียบเคียงกันได้ในระดับภูมิภาค เช่น กรณีของ “กระบวนการโบโลญญา” ในยุโรป 

 57 ดูสรุปความคิดเรื่องโลกาภิวัตน์ได้ใน McGrew, Anthony. (2008). “Globalization and Global Politics.” in 
Baiylis, John., Smith, Steve., and Owens, Patricia. (eds.). The Globalization of World Politics: An Introduction to 
International Relations (4th ed.). Oxford: Oxford University Press. pp. 14-33. 
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ผลการทดสอบ เช่น PISA และ TIMSS แม้จะก่อให้เกิดการถกเถียง แต่ก็ท�าให้หลายประเทศ
เริ่มหันมาทบทวนและหาทางปรับปรุงระบบการศึกษาของตน เช่น ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผลการทดสอบ 2 
ประเภทนี้ไม่ดีนักเมื่อเทียบกับประเทศ เช่น ฟินแลนด์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ น�าการทดสอบ
ส�าหรับโรงเรียนที่ใช้เกณฑ์ของ PISA (PISA-Based Test for Schools) มาใช้กับโรงเรียนหลายร้อย
แห่งทัว่ประเทศในช่วงหลายปีทีผ่่านมาเพ่ือสนบัสนนุการวจัิย การก�าหนดเกณฑ์มาตรฐาน และเพือ่ปรับปรุง
คณุภาพโรงเรยีนให้ดขีึน้58 นอกจากนี ้ผลสมัฤทธิข์องนกัเรียนในชาตทิีจ่ดัอยูล่�าดบัต้นๆ จากผลการทดสอบ 
PISA และ TIMSS ก็กระตุ้นให้เกิดความพยายามที่จะศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติของชาติที่มีผลการ
ทดสอบดีเย่ียมเหล่านีว่้าเป็นอย่างไร มด้ีานไหนท่ีสามารถจะน�ามาใช้เป็นแบบอย่างได้หรอืไม่ ผลการศกึษา
เช่นนัน้บ่งชีไ้ปทีคุ่ณภาพและการเตรยีมผูท้ีจ่ะมาเป็นครวู่าเป็นปัจจยัหลกัในความส�าเรจ็ของชาตเิหล่านี ้ซึง่
เป็นที่รับรู้ว่าทุ่มเทผลิตครูที่มีคุณภาพสูง ในประเทศฟินแลนด์ สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ วิชาชีพครูเทียบได้
กับวิชาชีพแพทย์และกฎหมายเลยทีเดียว วิชาชีพนี้จึงได้รับการยอมรับ การยกย่อง และการสนับสนุน 
อย่างมาก59

เราสามารถจะคาดหมายได้ว่า กิจกรรมการทดสอบ เช่น PISA และ TIMSS คงจะมีผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศตะวันตกที่เป็นแบบอย่างของการศึกษาสมัยใหม่ให้
แก่ดินแดนอ่ืนๆ ในโลกรวมทัง้เอเชียมาก่อน ในกรณขีอง PISA ของ OECD ซึง่ทดสอบนกัเรยีนวยั 15 ปี 
ใน 3 วิชาพื้นฐาน คือ การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผลการทดสอบใน ค.ศ. 2010 ปรากฏว่า
ดินแดนซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยู่ในล�าดับสูงสุด 5 ล�าดับแรกด้านการอ่าน คือ เซี่ยงไฮ้ เกาหลีใต้ 
ฮ่องกง สิงคโปร์ และญี่ปุ่น ด้านคณิตศาสตร์ 5 ล�าดับแรก ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ และ
ไต้หวัน (ญี่ปุ่นตกลงมาอยู่ล�าดับ 9) ส่วนด้านวิทยาศาสตร์ 5 ล�าดับแรก ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง สิงคโปร์ 
ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้60 ไซมอน มาร์กินสัน กล่าวถึงผลของกิจกรรม เช่น PISA ที่จะมีต่อแนวทางการ
จัดการศึกษาไว้ ดังนี้

PISA ก็เช่นเดียวกับการจัดล�าดับมหาวิทยาลัย คือ เป็นก้าวย่างส�าคัญไปสู่แนวทาง
การก�าหนดนโยบายการศึกษาที่มีลักษณะของการเป็นระดับโลกมากขึ้นและเป็นระดับชาติน้อยลง 
ชาตต่ิางๆ จ�านวนมากพจิารณาสถานะของตนทีป่รากฏใน PISA อย่างใกล้ชดิ การทดสอบดงักล่าว
นี้มีชื่อเสียงเป็นรับรู้ทั่วไปว่าสร้างผลกระทบระดับโลก – ในแง่นี้ลองพิจารณาดูสิว่าฟินแลนด์ได ้
ประโยชน์อย่างไรในช่วงทศวรรษทีผ่่านมาจากการทีป่ระเทศนีมี้สถานะโดดเด่นเป็นพเิศษใน PISA… 
 
 

 58 Robelen, Erik. “The Global Context for Education.” Education Writers Association. Retrieved from 
http://www.ewa.org/global-context-education 
 59  Ibid.
 60  Marginson, Simon. (2011). “Global Context of Education and the Role of International Education in 
Australia.” paper prepared for AEI-supported International Education Research-Policy Symposium, 8 April 2011, 
p. 4-5. Retrieved from http://www.lhmartininstitute.edu.au/userfiles/files/aei_symposium/marginson_global_paper.
pdf
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9-43นโยบายสาธารณะด้านการศึกษาในบริบทโลก

ในระยะยาวนั้น PISA ก�าลังมีผลน�าไปสู่การมุ่งเน้นที่การให้การศึกษาระดับโรงเรียน ทั้งในแง่ของ 
ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนโดยท่ัวไป และนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปัญญาเลิศ ซึ่งรวมไปถึงการจัดหา
ทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการจัดระบบโรงเรียน นั่นคือจะน�าไปสู่การมุ่งให้
ความส�าคัญครั้งใหม่ต่อการยกระดับการสอนของคร6ู1

การเรยีนรู้และ/หรอืลอกเลยีนรปูแบบจดัการศกึษาจากนอกประเทศมใิช่ปรากฏการณ์ทีเ่พิง่เกดิขึน้
ในยุคสมัยของเรา มีตัวอย่างที่น่าสนใจในเรื่องนี้มากมาย เช่น หลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารธุรกิจ 
(Master of Business Administration: MBA) มต้ีนแบบอยูใ่นสหรฐัอเมรกิามาตัง้แต่ต้นครสิต์ศตวรรษ
ที่ 2062 แต่ปัจจุบันการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้แพร่ขยายไปทั่วโลก และการลอกเลียนในลักษณะนี้ก็
ยงัคงด�าเนินอยู่ โดยเฉพาะรปูแบบการจัดการศกึษาระดบัสงูสายวชิาชพีเฉพาะทางอืน่ๆ ของสหรัฐอเมริกา
กเ็ริม่เป็นท่ีนิยมและแพร่ไปสูป่ระเทศอืน่ๆ มกีรณตีวัอย่างทีน่่าสนใจซึง่จะขอกล่าวถึงในทีน่ี ้2-3 กรณ ีดงันี้

การศึกษาวิชากฎหมายในสหรัฐอเมริกามีหลักสูตร “Juris Doctor: JD”63 รับผู้จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งมาก่อนเข้าศึกษา โดยใช้เวลาประมาณ 3 ปี ปัจจุบันมีหลายประเทศที่
ยอมรบัการจดัหลักสตูรวชิากฎหมายแบบนี ้แต่ทีน่่าสนใจ คอื ออสเตรเลีย ซึง่ยดึถือแบบอย่างขององักฤษ
มาโดยตลอดในการให้ปรญิญานิตศิาสตรบณัฑติ (Bachelor of Laws: LLB) เป็นปริญญาแรกส�าหรับสาขา
วิชานี้ เริ่มเปลี่ยนมาใช้หลักสูตร JD ในแบบของสหรัฐอเมริกาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ เช่น มหาวิทยาลัย
เมลเบิร์น (The University of Melbourne) ไม่เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตร LLB อีกแล้ว แต่
เปลี่ยนมาจัดการศึกษาตามแบบ JD ของสหรัฐอเมริกา ใช้เวลาศึกษา 3 ปี64 แม้ว่าประเทศอังกฤษยัง
จัดการศึกษาแบบ LLB [และมีหลักสูตรต่อเนื่อง คือ LLM (บางมหาวิทยาลัยมีปริญญาทางกฎหมายที่
มีชื่อเรียกต่างไปจากนี้) และ PhD] (ถึงขณะนี้ในสหราชอาณาจักรมีเพียง Queen’s University Belfast 
ในไอร์แลนด์เหนือเท่านั้นที่มีหลักสูตร JD)65 แต่ในระดับปริญญาเอกบางสาขามหาวิทยาลัยในประเทศนี้
มีหลักสูตรปริญญาเอกด้านวิชาชีพ (professional doctoral programmes) แบบเดียวกับที่มีใน 
สหรัฐอเมริกาแล้ว เช่น “การศึกษาดุษฎีบัณฑิต” (Doctor of Education: EdD)66 หรือ “เภสัชศาสตร-
ดุษฎีบัณฑิต” (Doctor of Pharmacy: DPharm)67

 61 Ibid. p. 4. 
 62 “Master of Business Administration.” Wikipedia, the Free Encyclopedia. Retrieved from https://
en.wikipedia.org/wiki/Master_of_Business_Administration 
 63 JD ถือเป็น “ปริญญาแรก” (first degree) ในทางกฎหมาย เพราะหลังจากปริญญานี้แล้วยังมีการศึกษาในระดับ 
“Master of Laws” (LLM) และ “Doctor of Juridical Science” (SJD)  
 64 “The Melbourne JD (Juris Doctor).” Retrieved from http://law.unimelb.edu.au/study/jd 
 65 “The School of Law: Juris Doctor.” Queen’s University Belfast. Retrieved from http://www.law.qub.
ac.uk/schools/SchoolofLaw/Study/JurisDoctor/ 
 66 เช่น “Professional Doctorate in Education (EdD).” School of Education, The University of Notting-
ham. Retrieved from https://www.nottingham.ac.uk/education/study/postgraduate-research/professional-doctorate/
index.aspx 
 67 เช่น “Professional Doctorate in Pharmacy (DPharm).” University of Birmingham. Retrieved from http://
www.birmingham.ac.uk/postgraduate/courses/combined/med/dpharm.aspx 



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ
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องักฤษยงัคงเป็นประเทศทีย่ดึถอืจารตีแบบเดมิของตนอยูอ่ย่างมาก เหน็ได้จากการทีม่หาวทิยาลยั
องักฤษโดยท่ัวไปยงัคงให้ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (Doctor of Philosophy: PhD) แก่ผูจ้บการศกึษา
ระดบัปรญิญาเอกสาขาต่างๆ รวมทัง้สาขาวชิาชพี เช่น กฎหมาย (ในสหรัฐอเมริกาแทบไม่มมีหาวทิยาลยั
แห่งใดให้ปรญิญา PhD แก่ผูจ้บการศึกษาด้านกฎหมาย แต่จะให้ปรญิญา SJD แทน) แต่จากกรณตีวัอย่าง
เพียงบางกรณีเหล่านี้ ก็พอจะท�าให้เราคาดการณ์ได้ว่า ในอนาคตการจัดการศึกษาระดับต่างๆ ทั้งที่เป็น
วิชาชีพเฉพาะทางและที่มิใช่วิชาชีพเฉพาะทาง ของประเทศต่างๆ ในโลกน่าจะมีลักษณะที่สอดคล้องและ
เทียบเคียงกันได้มากขึ้น แม้ว่าแต่ละประเทศยังจะคงลักษณะหรือแบบอย่างเฉพาะของตนไว้ด้วยก็ตาม

การจดัการศึกษาในบรรดาประเทศอาเซียนกเ็ร่ิมมคีวามสอดคล้องและเทยีบเคยีงกนัได้มากย่ิงขึน้ 
มหาวทิยาลยัของไทยได้ก�าหนดการเปิด-ปิดภาคการศกึษาให้เป็นไปตามแบบของประเทศอืน่ๆ ในภมูภิาค 
(แต่การเปิด-ปิดภาคการศึกษาของโรงเรยีนยงัคงเป็นไปตามเดมิและกเ็ร่ิมมเีสยีงเรียกร้องจากมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ให้กลับไปใช้แบบเดิมซึ่งสอดคล้องกับฤดูกาลของประเทศไทยมากกว่า) นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาการ
ท่ีน่าจะถือว่าเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาคือ การก�าหนดมาตรฐานด้านวิชาชีพหลายสาขาให้เท่าเทียม
และเป็นท่ียอมรบัร่วมกนัตามข้อตกลงยอมรับร่วมคณุสมบตันิกัวชิาชพี (Mutual Recognition Arrange-
ment: MRA) เพื่อให้ผู้ใช้วิชาชีพสาขาต่างๆ เหล่านี้เคล่ือนย้ายไปประกอบอาชีพในประเทศอื่นๆ ใน
อาเซยีนได้เพ่ือสนบัสนนุการพฒันาประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) ให้เป็นตลาดและฐานการ
ผลิตเดี่ยว (single market and production base) ซึ่งต้องอาศัยการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ (skilled 
labour) โดยเสรี ดังนั้น การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพในสาขาเหล่านี้จึงต้องด�าเนินการให้มีมาตรฐานทาง
วชิาชพีทีอ่ยูใ่นระดบัอันเป็นทีย่อมรบัร่วมกันได้ ปัจจบุนัมีวชิาชพี 8 สาขาทีไ่ด้มีการจดัท�าความตกลงยอมรับ
ร่วมในอาเซียนแล้ว 8 สาขาวิชาชีพ ได้แก6่8

1.  สาขาวิชาชีพวิศวกรรม 
2.  สาขาวิชาชีพพยาบาล 
3.  สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
4.  สาขาวิชาชีพด้านการส�ารวจ 
5.  สาขาวิชาชีพบัญชี 
6.  สาขาวิชาชีพแพทย์ 
7.  สาขาวิชาชีพทันตแพทย์ 
8.  สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว
นอกจากการศกึษาระดับสงูและวิชาชีพเฉพาะทางทีน่�ามาเป็นตวัอย่างดังทีไ่ด้กล่าวข้างต้นแล้ว ใน

ระดับที่อาจเรียกได้ว่าเป็น “การศึกษาพื้นฐาน” (basic education) ก็จ�าเป็นต้องจัดการให้สอดคล้องกับ
ยุคสมัยของเราด้วย ประเด็นส�าคัญประการหนึ่ง คือ ประชากรควรจะต้องมีความรู้และทักษะที่จ�าเป็นอะไร
บ้างส�าหรบัการด�ารงชีวิตอยูใ่นโลกยคุโลกาภวัิตน์ ความจ�าเป็นในแง่นีอ้าจมองแตกต่างกนัไปในแต่ละสงัคม  
 

 68 เติมธรรม สิทธิเลิศ. “ข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่องคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน.” ASEAN 50: 2017. Retrieved 
from http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=3076&filename=index
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ในกรณีของไทยน้ัน มีความกังวลเก่ียวกับความรู้ภาษาอังกฤษของคนไทย ซึ่งอยู่ในระดับไม่ดีนักเมื่อ
พิจารณาจากผลการทดสอบท่ีเป็นมาตรฐานของนานาชาติ นอกจากนี้ ยังมีคนไทยจ�านวนน้อยมากที่มี
ความรู้ภาษาชาติเพือ่นบ้าน หรือภาษาต่างประเทศทีส่�าคญัอืน่ๆ เช่น ภาษาจนี ญีปุ่่น ฝร่ังเศส หรือเยอรมัน 
ในระดับท่ีใช้การได้ นอกจากความจ�าเป็นที่เห็นได้ชัดเจนของการมีความรู้ภาษาต่างประเทศที่ส�าคัญแล้ว 
การจะก�าหนดว่าสถาบันการศึกษาต่างๆ จะต้องบรรจุวิชาใดเข้าไปในหลักสูตร [บางประเทศใช้ช่ือเรียก
หลักสูตรเช่นนี้ว่า “การศึกษาเรื่องราวของโลก” (global education)] คงมิใช่เรื่องที่ต่างคนต่างก�าหนด
ขึน้เองได้แต่ควรจะเป็นประเดน็ด้านนโยบายสาธารณะทีจ่ะก�าหนดว่า นกัเรียนควรจะรู้และสามารถท�าอะไร
ได้บ้าง จึงจะถือได้ว่าพวกเขา “คล่องแคล่วระดับโลกและระดับนานาชาติ” (globally and internation-
ally fluent) นอกจากนั้นก็ยังมีประเด็นปัญหาที่ตามมาว่า ผู้ก�าหนดนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาจะ
ก�าหนดโครงสร้างส�าหรับการด�าเนินงานที่สนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ความรู้และทักษะเหล่าน้ัน
ได้อย่างไร โดยเฉพาะภายในบริบทปัจจุบนัของมาตรฐานและความรับผดิชอบ (นัน่คอื โดยไม่ต้องสร้างภาระ
ด้านงบประมาณหรอืด้านอืน่ๆ เช่น ในเรือ่งเกณฑ์มาตรฐานและระบบการประเมนิผลสมัฤทธิท์ีด่�ารงอยู)่69

การก�าหนดและด�าเนินนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาเป็นประเด็นส�าคัญยิ่งส�าหรับทุกประเทศ
ในโลก แต่เม่ือถงึยคุสมยัของเรามติิด้านภายนอกของการจดัการศกึษา ซึง่แม้จะมใิช่เรือ่งใหม่ แต่ได้เข้ามา
มอิีทธิพลและผลกระทบต่อการจดัการศกึษาของประเทศต่างๆ มากขึน้ ในทีน่ีไ้ด้กล่าวถึงเพยีงบางลกัษณะ
ของอทิธพิลและผลกระทบดงักล่าวนีเ้ท่านัน้ แต่กห็วงัว่าจะท�าให้เหน็ประเดน็ส�าคญัทีเ่กีย่วข้องในเรือ่งนีไ้ด้
อย่างน้อยส่วนหนึง่ รวมทัง้ช่วยตอกย�า้ให้เราตระหนกัในความส�าคญัของบรบิทโลกทีม่ต่ีอการจดัการศกึษา
มากขึ้นด้วย

กิจกรรม 9.2.3

การจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์มีความมุ่งหมายกว้างๆ อย่างไร

แนวตอบกิจกรรม 9.2.3

การจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์มิใช่เพียงแต่จะให้นักเรียนและนักศึษา “รู้ทันโลก” แต่จะต้อง
ช่วยให้พวกเขาสามารถด�าเนินชีวิตในโลกยุคโลกาภิวัตน์อย่างบังเกิดโภคผลด้วย นอกจากนั้น จากการที่
ระบบการศึกษาปัจจุบันมีการยอมรับมาตรฐานและแนวทางการจัดการศึกษาร่วมกันมากขึ้น ซึ่งรวมไปถึง
การประเมินและทดสอบ โดยมีการน�าเอาผลมาจัดล�าดับ ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหรือการก�าหนด
เกณฑ์มาตรฐานในเรือ่งน้ีมมีติคิวามเป็นนานาชาตนิอกเหนอืไปจากการเป็นประเดน็ด้านนโยบายชาตเิท่านัน้

 69 Smith, Andrew F., and Czarra, Frederick R. (2003). “Teaching in a Global Context.” Global Educa-
tion. No. 32, January. Retrieved from http://www.ascd.org/publications/newsletters/policy-priorities/jan03/num32/
toc.aspx 
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ตอนที่ 9.3 

นโยบายสาธารณะด้านการศึกษาเปรียบเทียบ

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 9.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
9.3.1  ความเข้าใจเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบ
9.3.2  ประเด็นด้านการศึกษาในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และอาเซียน
9.3.3  นโยบายการศึกษาไทยในบริบทโลก

แนวคิด
1.   การศึกษาเปรียบเทียบมีความมุ่งหมายที่จะเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นและเข้าใจแนวทาง

การจัดการศึกษาของประเทศอื่นๆ เพื่อน�ามาเป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาและ
ปรับปรุงระบบการศึกษาของประเทศตนเองให้ดีขึ้น

2.   ในการศึกษาเปรียบเทยีบระบบการศกึษาของประเทศต่างๆ กรณทีีม่คีวามส�าคญัต่อไทย
เป็นพเิศษ คือ สหรฐัอเมรกิา องักฤษ และอาเซยีน ท้ังนีเ้พราะประเทศไทยได้รบัอทิธพิล
ด้านการศึกษาจากทั้งสหรัฐอเมริกาและอังกฤษอย่างมาก ในขณะที่อาเซียนเป็น
ประชาคมระดับภูมิภาคที่ไทยมีบทร่วมเป็นส่วนหน่ึงอย่างใกล้ชิดในด้านต่างๆ รวมทั้ง
ด้านการศึกษา

3.   การศึกษาไทยมีพัฒนาการตลอดมาตั้งแต่มีการรับการศึกษาแผนใหม่ตามแบบของ 
ตะวันตกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มาจนปัจจุบัน ทั้งในแง่
การจัดโครงสร้างระบบการบริหารการศึกษาและการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ
ต่างๆ 

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 9.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.  อธิบายและมีความเข้าใจเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบได้
2.  อธิบายประเด็นด้านการศึกษาในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และอาเซียนได้
3.  อธิบายนโยบายการศึกษาไทยในบริบทโลกได้
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ความน�า

“บริบทโลก” ที่เราให้ความส�าคัญในที่น้ี นอกจากจะได้แก่กระแสความคิด ค่านิยมและกิจกรรม
การด�าเนินงานที่มีลักษณะนานาชาติ เช่น การทดสอบและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาของ
ประเทศต่างๆ ที่ได้กล่าวถึงแล้วบางส่วน ส่วนส�าคัญอีกส่วนหนึ่งของบริบทโลกคือนโยบายสาธารณะการ
ศึกษาของประเทศต่างๆ นั่นเอง เราคงไม่อาจกล่าวถึงแม้กระทั่งประเทศที่มีบทบาทส�าคัญในโลกปัจจุบัน
ได้ทัง้หมด ดังนัน้ การพจิารณาในทีน่ีจ้ะครอบคลมุประเทศซึง่เกีย่วข้องหรอืมอีทิธพิลต่อไทยอย่างค่อนข้าง
ชดัเจนเพยีงไม่กีป่ระเทศเท่านัน้ แต่ก่อนทีจ่ะกล่าวถึงนโยบายสาธารณะของประเทศเหล่านีเ้พือ่เปรียบเทยีบ
กับของไทยที่จะกล่าวถึงเป็นการเฉพาะในเรื่องที่ 9.3.3 เราควรต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง “การศึกษา
เปรียบเทียบ” (comparative education) เสียก่อน

เรื่องท่ี 9.3.1 

ความเข้าใจเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบ

ปัจจบุนักล่าวได้ว่าการศกึษาเปรยีบเทยีบพฒันาเป็นสาขาวชิาหนึง่ทัง้ในแง่ท่ีมหีลกัสตูรสาขาวชิา
นีเ้ปิดสอนในมหาวทิยาลัยต่างๆ ทัว่โลกและมวีารสารทางวชิาการซึง่ตพีมิพ์ผลงานทางวชิาการเพ่ือส่งเสรมิ
การศกึษาค้นคว้าเรือ่งการศกึษาเปรยีบเทยีบเป็นการเฉพาะ70 “วธิกีารศกึษาเปรยีบเทยีบ” (comparative 
study) เป็นวธิกีารส�าคญัอย่างหนึง่ในการศกึษาค้นคว้าด้านสงัคมศาสตร์ จงึมแีนวทางการศกึษาแบบนีใ้น
แทบทุกสาขาวชิาในด้านนี ้เช่น การเมอืงการปกครองเปรียบเทียบ กฎหมายเปรียบเทยีบ และภาษาศาสตร์
เปรยีบเทยีบ แต่โดยเฉพาะในสาขาการศกึษาเปรยีบเทยีบนัน้ มักมคีวามมุง่หมายทีจ่ะเปรยีบเทยีบเพือ่ให้
เห็นแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศอ่ืนๆ เพื่อน�ามาเป็นแบบอย่างในการปรับปรุงระบบการศึกษา
ของประเทศตนเองให้ดีขึ้นด้วย

การศกึษาเปรยีบเทยีบมคีวามเป็นมาอย่างน้อยตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที ่19 โดยอาจมรีากเหง้าความ
เป็นมาหลายแหล่ง แต่ก็มักถือกันว่า มาร์ค อังตวน จูลเลียง (Marc Antoine Jullien) ชาวฝรั่งเศส ซึ่ง
ตีพิมพ์ผลงานเรื่อง “Esquisse et Vues Préliminaires d’un Ouvrage sur l’Éducation Comparée” 
ขึ้นใน ค.ศ. 1817 เป็น “บิดา” แห่งการศึกษาวิชานี้ ต่อมาความคิดเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบแพร่ขยาย 
 

 70 ตัวอย่างวารสารทางวิชาการซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติของสาขาวิชานี้ ได้แก่ Comparative Education, 
Comparative Education Review และ Current Issues in Comparative Education 
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ไปสูส่่วนอ่ืนๆ ของยุโรป และไปถงึสหรัฐอเมรกิา ซึง่มกีารเปิดหลกัสตูรวชิาการศกึษาเปรียบเทยีบในระดบั
อุดมศึกษาเป็นแห่งแรกที่ “วิทยาลัยครู” (Teachers College) แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia 
University) ขึน้ใน ค.ศ. 189971 จากนัน้ในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่20 วชิาการศกึษาเปรยีบเทยีบกข็ยายต่อ
มาถึงเอเชีย เริ่มจากญ่ีปุ่น ซึ่งมีการตีพิมพ์ผลงานของ นันจิโร นากาจิมา (Nanjiro Nakajima) เร่ือง 
“Comparative Study of National Education in Germany, France, Britain and the USA” ใน 
ค.ศ. 1916 ผลงานเรื่องนี้ได้รับการแปลและตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาจีนในปีต่อมา การศึกษาเปรียบเทียบ
จึงกล่าวได้ว่า แพร่ขยายจากญี่ปุ่นไปถึงจีนตั้งแต่ช่วงนั้นด้วย72

ตลอดช่วงระยะทีผ่่านมาการศกึษาเปรยีบเทยีบได้มวีวิฒันาการอย่างต่อเนือ่ง ในช่วงระยะแรกของ
การพฒันาขึน้เป็นสาขาวชิาหนึง่นัน้ ความสนใจการศกึษาค้นคว้าในเชงิเปรยีบเทยีบอยูใ่นรปูแบบของการ
ศึกษาเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อความเข้าใจบริบทเฉพาะในประเทศต่างๆ ต่อมาในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง ความสนใจทางวิชาการส�าคัญอยู่ที่การแสวงหาแนวคิดทางทฤษฎีเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาของประเทศต่างๆ การศึกษาในเชิงเปรยีบเทยีบ รวมท้ังการศกึษาระบบการศกึษาของประเทศต่างๆ 
ในแนวทางนี้ จึงมุ่งไปที่การศึกษาเปรียบเทียบตัวแปร (variables) ที่เกี่ยวข้องของบริบททางสังคมต่างๆ 
อย่างเป็นวิทยาศาสตร7์3 การศึกษาในเชิงเปรียบเทียบเองนั้นมีวิวัฒนาการมาหลายช่วงสมัย74 แต่ในส่วน
ทีเ่ก่ียวข้องกับการศึกษาเปรยีบเทยีบทัง้ประเดน็สาระและวิธกีารศกึษาวเิคราะห์แตกต่างกนัไปในส่วนต่างๆ 
ของโลก (โดยเฉพาะระหว่างโลกตะวนัตกและโลกตะวนัออก) และในช่วงสมยัทีต่่างกนั อย่างไรกด็ ีเมือ่ถงึ
ช่วงทศวรรษ 1990 การขยายตัวของกระแสโลกาภิวัตน์ และหลังจากจีนเปิดประเทศและเข้ามามีบทบาท
ในโลกมากข้ึน ความคิดและแนวทางการศึกษาค้นคว้าด้านการศึกษาก็บรรจบเข้าหากันมากข้ึน แม้ว่า
ประเด็นที่เป็นความสนใจในส่วนต่างๆ ของโลกจะยังแตกต่างกันอยู่มากก็ตาม75

ในท่ีน้ีเราไม่สามารถกล่าวถงึการศกึษาเปรียบเทยีบในรายละเอยีดได้ ไม่ว่าจะในแง่ความมุง่หมาย 
ววิฒันาการ หรอืแนวทางและวธิกีารศกึษาค้นคว้า ประเดน็ทีเ่ราจะให้ความสนใจเป็นการเฉพาะคอื ภารกจิ 
(missions) และบทบาท (roles) ของการศึกษาเปรียบเทียบในโลกยุคโลกาภิวัตน์ เป็นอย่างไร หรือควร
จะเป็นอย่างไร โดยที่ในเรื่องนี้ก็จะสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องไว้เพียงบางประการเพื่อให้เข้าใจสาระส�าคัญ
เท่านั้น

 71 “วิทยาลัยครู” แห่งน้ีมีสถานะเทียบได้กับสถาบันการศึกษาวิชาชีพเฉพาะทางอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา เช่น “Law 
School”, “Medical School” และ “Business School” 
 72 ดูสรุปความเป็นมาของการศึกษาเปรียบเทียบใน Bray, Mark. (2003). “Comparative Education in the Era of 
Globalization: Evolution, Missions and Roles.” Policy Futures in Education. 1, 2. pp. 211-213.
 73  Liu, Ji. (2016). “A Vibrant Field, an Evolving Journal: Editorial Introduction for Fall 2016 Open Theme 
Issue.” Current Issues in Comparative Education. 19, 1. p. 3. 
 74  ช่วงสมัยต่างๆ ดังกล่าวอาจแบ่งได้ ดังนี้ ช่วงทศวรรษ 1880 ความสนใจอยู่ที่ “การรู้จักคนอื่น” (knowing the other) 
ช่วงทศวรรษ 1920 ความสนใจอยู่ที่ “การเข้าใจคนอื่น” (understanding the other) ช่วงทศวรรษ 1960 ความสนใจอยู่ที่ “การ
ประกอบสร้างคนอื่น” (constructing the other) และในช่วงทศวรรษ 2000 ความสนใจอยู่ที่ “การวัดคนอื่น” (measuring the 
other) NÓvoa, AntoniÓ and Yariv-Mashal, Tali. “Comparative Research in Education: A Mode of Governance or a 
Historical Journey.” Retrieved from http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/680/1/21185_0305-0068_423-438.pdf 
 75  Bray. op.cit. pp. 216-218.
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ดงัได้กล่าวแล้วแต่ต้นว่า การศึกษาเปรยีบเทยีบมนียัของการเปรยีบเทยีบเพือ่ผลในทางปฏบิตัขิอง
การน�าแบบอย่างหรือแนวทางการจดัการศกึษาของประเทศอืน่มาใช้ปรับปรุงหรือปฏรูิประบบการศกึษาใน
ประเทศตนเองด้วย นั่นคือ นอกเหนือไปจากการเปรียบเทียบระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ เพื่อให้
เหน็รปูแบบโดยท่ัวไปของระบบการจดัการศกึษาตลอดจนรปูแบบความสมัพันธ์ระหว่างการศกึษากับสงัคม
และประเด็นทางวชิาการอ่ืนๆ แล้ว การศกึษาเปรยีบเทยีบยังมผีลในทางปฏบัิตใินแง่ของ “การยมื” (bor-
rowing) และ “การถ่ายทอด” (transfer) เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งสถาบันและการจัดการศึกษาด้วย 
การยืมและการถ่ายทอดเป็นประเด็นส�าคัญของการศึกษาเปรียบเทียบมาตั้งแต่วิชานี้ปรากฏข้ึนในช่วง 
คริสต์ศตวรรษที่ 19 แม้ว่าจะมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการยืมและการถ่ายทอด (รวมทั้งมีผู้ที่คิด
ว่าการด�าเนนิงานในลกัษณะนีเ้ป็นไปไม่ได้เพราะความแตกต่างด้านบรบิททางสังคมและวฒันธรรม)76 ผล
ทางปฏิบัติในแง่นี้ท�าให้กล่าวได้ว่าการศึกษาเปรียบเทียบเป็นรูปแบบหน่ึงของความสัมพันธ์ข้ามพรมแดน
ทีม่มีาแต่เดิม อย่างไรกด็ ีเมือ่ถงึยคุสมยัของเรานัน้ ความเปลีย่นแปลงของยคุโลกาภวิตัน์มผีลท�าให้เราต้อง
เปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดหลายด้านด้วยกัน77 เช่น ในเรื่อง “พื้นที่” (space) ประเด็นส�าคัญประการหนึ่ง
ในเรื่องนี้ คือ

เราต้องขยายความคิดของเราเกี่ยวกับพื้นที่ออกไปให้พ้นจากรัฐชาติ (nation-state) 
ซึ่งได้ดึงความสนใจของเราไปอย่างมากตลอดมาตามจารีต [ของการถือว่ารัฐชาติเป็นหน่วยหลักใน
ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ] พื้นที่ใหม่ๆ ในฐานะหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ที่
เราต้องให้ความสนใจรวมไปถึงพื้นที่ระดับท้องถิ่น (เช่น การเปรียบเทียบเขตเมือง ชานเมือง และ
ชนบท) หรือภูมิภาค หรือเขตเหนือชาติ (เช่น ย่านเมดิเตอร์เรเนียน) พร้อมกันนั้นการศึกษาในเชิง
เปรียบเทียบในด้านน้ีอาจเกี่ยวข้องกับการศึกษาข้ามภูมิภาค ระหว่างภูมิภาค และภายในภูมิภาค 
นอกจากน้ัน เราอาจมองไปถงึการศกึษาเปรียบเทยีบพืน้ทีข่องคนพลดัถิน่ (diasporic spaces) (เช่น 
เปรยีบเทียบประสบการณ์ของนกัศกึษาซึง่เป็นผู้อพยพชาวเคร์ิดในเดนมาร์กและแคนาดา) และพืน้ที่
เสมือน (virtual spaces) [เช่น ศักยภาพในแง่ผลของการเรียนรู้ใน “Second Life” (โลกเสมือน
ออนไลน์ท่ีพฒันาโดย Liden Lab ในนครซานฟรานซสิโก)] เราอาจมองไปถงึการศกึษาเปรียบเทยีบ
ในเชิงพื้นที่ขององค์การระดับภูมิภาค พื้นที่การศึกษาทั้งในลักษณะเสมือนและข้ามชาติ (ออนไลน์) 
กลุ่มวัฒนธรรมใหม่ๆ และชุมชนด้านการเรียนรู้ (epistemic communities)78

ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเพียงตัวอย่างของวิธีคิดใหม่ด้านการศึกษาเปรียบเทียบที่จ�าเป็นส�าหรับ
ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ประเด็นนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ยากจะสรุปได้อย่างรวบรัด ดังนั้น ในที่นี้จะขอเสนอประเด็น

 76 Larsen, Marianne A. (2010). “New Thinking in Comparative Education: Editorial Introduction.” in 
Larsen, Marianne A.  (ed.). New Thinking in Comparative Education: Honouriing Robert Cowen. Rotterdam/
Boston/ Taipei: Sense Publications. p. 8. 
 77 ดูสรุปความคิดในเรื่องนี้ใน Ibid. pp. 4-9. 
 78 Ibid. pp. 6-7. 



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

9-50 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

ที่นักวิชาการที่ศึกษาผลกระทบของโลกาภิวัตน์ได้สรุปรวบรวมไว้ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าน่าจะท�าให้เราเข้าใจ
แนวคิดโดยรวมของเรื่องนี้ ดังนี7้9

1.  กรอบการวิเคราะห์ (analytical frameworks) นักวิชาการด้านนี้ควรเปรียบเทียบชาติต่างๆ 
โดยใช้กรอบท่ีกว้างขึน้ พร้อมกนันัน้ กค็วรตระหนกัด้วยว่า ผลกระทบของโลกาภวิตัน์ยังเป็นทีถ่กเถยีงและ
ไม่เสมอกัน กล่าวคือ แตกต่างกันไปในบรรดาชาติ ภูมิภาค และสถาบันต่างๆ แม้ว่านักวิชาการด้านการ
ศึกษาเปรียบเทียบจะได้ศึกษาในแนวทางนี้ไว้บ้างแล้ว แต่ก็ยังต้องมีการศึกษาค้นคว้าต่อไปอีกมาก

2. หน่วยการวิเคราะห์ (units of analysis) การศึกษาเปรียบเทียบแบบดั้งเดิม คือเปรียบเทียบ
ชาติต่างๆ ในโลกซึ่งถือว่าคล้ายกันอย่างเป็นทางการ [โดยเฉพาะการถือว่าเป็นรัฐชาติที่มีอธิปไตย 
เหมือนๆ กัน] และจัดล�าดับโดยอาศัยระดับการพัฒนาท่ีมองจากมิติเดียว [คือระดับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ] ปรากฏชัดเจนว่าไม่เหมาะสม การอาศัยรัฐชาติเท่านั้นเป็นหน่วยวิเคราะห์ไม่อาจอธิบายความ
สัมพันธ์ทางอ�านาจระหว่างชาติได้ และท�าให้เราไม่อาจเห็นความแตกต่างเชิงคุณภาพ (qualitative dif-
ference) ระหว่างชาติ สภาพโลกาภิวัตน์ท�าให้เราจ�าเป็นต้องมีระบบแผนที่เชิงภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ ซ่ึงช้ีให้
เห็นกระแสของผลกระทบระดับโลก และรูปแบบของการเลียนแบบ ความแตกต่าง การครอบง�า และการ
ถูกกดให้มีความส�าคัญน้อยกว่าในนโยบายและการจัดการศึกษา

3.  การเน้นการศึกษานานาชาติข้ามพรมแดน (focus on cross-border international educa-

tion) การค้าข้ามพรมแดน (cross-border trade) ในการศึกษานานาชาติเป็นประเด็นส�าคัญเรื่องหนึ่งใน
ตัวเองในการวิจัย การค้าแบบนี้ก่อให้เกิดค�าถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักศึกษาที่เคล่ือนย้ายไปศึกษาที่
อื่น และเกี่ยวกับคุณลักษณะซึ่งนักการศึกษา สถาบัน และระบบต้องการ ปัญหาเช่นนี้รวมไปถึงความไม่
สอดคล้องระหว่างการจัดการศึกษาและวัฒนธรรมของชาติ และการปรากฏชุมชนการศึกษาออนไลน์เป็น
จ�านวนมาก

4. รูปแบบอัตลักษณ์ (forms of identity) โลกาภิวัตน์เปิดทางให้มีศักยภาพใหม่ส�าหรับการมี
รูปแบบอัตลักษณ์อ่ืนนอกเหนือไปจากอัตลักษณ์แห่งชาติ การศึกษาแบบดั้งเดิมให้ความส�าคัญต่อรัฐชาติ
เปน็การลดความส�าคญัตอ่อตัลกัษณด้์านวฒันธรรมและศาสนาทีอ่ยู่เหนือชาติ และท�าให้ความหลากหลาย
ของท้องถิ่นภายในแต่ละชาติขาดความส�าคัญเมื่อมีการก�าหนดนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
และการจัดสรรทรัพยากรด้านการศึกษา และผลที่ได้รับจากการด�าเนินงานในเรื่องต่างๆ เหล่านี้

5. ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ระดับชาติ (impacts of globalization at the national level) 

ระบบการศึกษาสมัยใหม่ยังมีการจัดตั้งและด�าเนินการในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และยังคงขึ้นอยู่กับ
ระเบยีบข้อบงัคบัของชาต ิแต่แนวโน้มของการเคลือ่นย้าย (mobility) และความเป็นสากลนยิม (cosmo-
politanism) มีนัยส�าคัญต่อนโยบายสาธารณะด้านการเตรียมพลเมืองของชาติ จึงจ�าเป็นต้องมีการวิจัย
เพือ่ให้มีความเข้าใจชัดเจนขึน้ว่า อทิธพิลจากภายนอก คอืบรบิทโลกปัจจบุนั เข้ามามส่ีวนก�าหนดนโยบาย
สาธารณะด้านการศึกษามากน้อยเพียงใด

 79 Bray. op.cit. p. 219. 
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กิจกรรม 9.3.1

การศึกษาเปรียบเทียบมีความหมายหรือนัยส�าคัญส�าหรับปัจจุบันอย่างไร

แนวตอบกิจกรรม 9.3.1

การศึกษาเปรียบเทียบมีนัยของการเปรียบเทียบเพื่อผลในทางปฏิบัติของการน�าแบบอย่างหรือ
แนวทางการจัดการศึกษาของประเทศอื่นมาใช้ปรับปรุงหรือปฏิรูประบบการศึกษาในประเทศตนเองด้วย 
นั่นคือ นอกเหนือไปจากการเปรียบเทียบระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ เพื่อให้เห็นรูปแบบโดยทั่วไป
ของระบบการจัดการศึกษาตลอดจนรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับสังคมและประเด็นทาง 
วิชาการอื่นๆ แล้ว การศึกษาเปรียบเทียบยังมีผลในทางปฏิบัติในแง่ของ “การยืม” และ “การถ่ายทอด” 
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งสถาบันและการจัดการศึกษาด้วย

เรื่องท่ี 9.3.2 

ประเด็นด้านการศึกษาในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และอาเซียน

จากการที่การศึกษามี “การยืม” และ “การถ่ายทอด” มาโดยตลอด และในยุคปัจจุบันเรายังได้
เหน็กระแส “การเคลือ่นย้าย” และ “ความเป็นสากลนยิม” เข้ามามีอทิธพิลยิง่ข้ึน ความเข้าใจเร่ืองความคิด
และแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศอื่นอย่างน้อยบางประเทศจึงนับว่ามีความส�าคัญอย่างมาก ในที่
นีจ้ะกล่าวถงึเพียงการศกึษาในสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และอาเซยีนเท่านัน้ เหตผลส�าคญัทีจ่�ากดัความสนใจ
ไปที ่3 ประเทศและดนิแดนนี ้คือ ประเทศไทยได้รบัอทิธพิลด้านการศกึษาจากทัง้สหรฐัอเมรกิาและอังกฤษ
อย่างมาก ขณะที่อาเซียนเป็นประชาคมระดับภูมิภาคที่ไทยมีบทบาทร่วมเป็นส่วนหนึ่งอย่างใกล้ชิดใน 
ด้านต่างๆ รวมทั้งด้านการศึกษา

การศึกษาในสหรัฐอเมริกา
ได้กล่าวแล้วว่า ระบบการศกึษาในสหรฐัอเมรกิาพฒันาขึน้ตัง้แต่ช่วงครสิต์ศตวรรษที ่17 ภายหลงั

การอพยพไปตัง้ถิน่ฐานโดยชาวยโุรปในดนิแดน “โลกใหม่” นีไ้ด้ไม่นาน ระบบการศกึษาของสหรฐัอเมรกิา
นอกจากมุ่งหมายทั้งเพื่อพัฒนาความเป็นปัจเจกบุคคลและการกล่อมเกลาทางสังคมแล้ว ยังต้องการสร้าง
พลเมืองส�าหรับสังคมประชาธิปไตยด้วย กล่าวคือ ระบบการศึกษาของประเทศน้ีถูกก�าหนดให้มีบทบาท
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ในการเป็นรากฐาน (building block) ของระบบประชาธิปไตย การศึกษาถูกคาดหวังให้มีบทบาทเช่นนี้
ได้ในหลายทางด้วยกัน ได้แก8่0

1. ด้วยการสอนให้พลเมืองรู้หนังสือ การศึกษาที่ให้โดยรัฐท�าให้พลเมืองซึ่งแตกต่างหลากหลาย
กนัอย่างมาก สามารถสือ่กันได้ทัว่ทัง้ประเทศโดยไม่จ�ากดัแต่เฉพาะในชมุชนท้องถ่ินของตนเท่านัน้ รวมทัง้
ได้เรียนรู้เรื่องการเมืองและนโยบายสาธารณะจากการอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือ การมี 
ความรู้จะท�าให้พลเมืองลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพื่อเลือกผู้น�าของตนได้อย่างฉลาดขึ้นกว่าการไม่มีความรู้

2. โรงเรยีนของรฐัสอนให้เดก็ๆ สามารถอยูร่่วมกบัคนอืน่ทีม่คีวามแตกต่างจากตนได้ ในบางพืน้ที่
เด็กที่เข้าโรงเรียนมาจากภูมิหลังที่หลากหลายทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ ชาติ และเชื้อชาติ นอกจากนี้  
ยังมีความพยายามที่จะบูรณาการเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ ร่างกาย และอารมณ์เข้ากับเด็กส่วนใหญ่
ในชั้นเรียน แม้ว่าการเข้าศึกษาในโรงเรียนเดียวกันไม่ได้ท�าให้เด็กทุกคนรักกันเสมอไป แต่ก็จะช่วยสร้าง
ความเข้าใจท่ีดีข้ึน และท�าให้เดก็ทกุกลุม่มสี�านกึแห่งการมมีรดกความเป็นสหรัฐอเมริการ่วมกนัทีเ่ข้มข้นขึน้

3. ระบบการสนับสนุนด้านการศึกษาโดยรัฐได้ช่วยลดความเหลื่อมล�้าด้านโอกาสทางการศึกษา
ทุกระดับ ประชากรแม้กระทั่งที่อยู่ในระดับที่มีรายได้ต�่าก็มีโอกาสได้รับการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา 
และมจี�านวนมากทีเ่ข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือในโรงเรียนเทคนิคและวชิาชีพสาขาต่างๆ ส่วนหนึง่
เป็นเพราะเยาวชนเหล่านีส้ามารถเข้าศกึษาในสถาบันทีรั่ฐให้การอดุหนนุจึงเกบ็ค่าเล่าเรียนถูก และอกีส่วน
เป็นเพราะรัฐมีระบบการกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษาแบบให้เปล่าด้วย

4. ระบบโรงเรยีนรฐับาลได้ช่วยให้สหรฐัอเมริกาสามารถใช้ทรัพยากรบคุคลได้อย่างมปีระสทิธผิล 
ในโรงเรียนของรัฐเราจะพบนักเรียนจ�านวนมากซึ่งมีระดับสติปัญญาเลิศ รวมทั้งเด็กที่มาจากครอบครัวซึ่ง
มีพื้นฐานที่ไม่เอื้ออ�านวย พลังสติปัญญาของเด็กๆ เหล่านี้คงจะไม่เป็นที่ประจักษ์หากไม่มีโรงเรียนของรัฐ
ทีใ่ห้พวกเขาได้เล่าเรยีนโดยไม่เสยีค่าเล่าเรยีน เมือ่ระดบัสตปัิญญาของพวกเขาเป็นทีป่ระจักษ์แล้วเดก็พวก
นี้ก็มักได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือให้สามารถพัฒนาต่อไปให้มากที่สุด เช่น เมื่อพวกเขาได้รับการพัฒนา
เป็นนกัวชิาการ นกัวทิยาศาสตร์ หรอืผู้น�าทางวิชาการด้านอืน่ๆ กไ็ม่เพยีงแต่จะมชีวีติทีส่มบรูณ์ขึน้เท่านัน้ 
แต่ยังสามารถสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติได้อย่างมากด้วย

การศึกษาในสหรัฐอเมริกาขยายตัวอย่างรวดเร็วภายหลังสงครามกลางเมืองยุติลงใน ค.ศ. 1865 
ใน ค.ศ. 1870 นักเรยีนระดบัประถมศกึษามไีม่ถงึ 7 ล้านคน ส่วนนกัเรยีนทีเ่ข้าศกึษาระดบัมธัยมศกึษาใน
โรงเรียนของรัฐมีเพียง 80,000 คน นอกจากนี้ยังมีอีกบางส่วนที่เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาเอกชน แต่
เมื่อถึง ค.ศ. 2007 มีนักเรียนระดับประถมศึกษาทั้งในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนรวมกันถึง 32.2 
ล้านคน และมีนักเรยีนระดับมธัยมศกึษารวมกนัอกี 17.1 ล้านคน การขยายตวัด้านการศกึษาทีส่�าคัญทีเ่กดิ
ขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 คือ การขยายตัวด้านอุดมศึกษา ได้แก่ วิทยาลัย (colleges) และ
มหาวทิยาลยั (universities) ต่างๆ ใน ค.ศ. 1920 มนีกัศกึษาเข้าศกึษาในสถาบนัเหล่านีท้ัง้หมดน้อยกว่า 
600,000 คน น่ันคอื จ�านวนนกัศกึษาในวิทยาลยัและมหาวทิยาลยัต่างๆ มน้ีอยกว่าร้อยละ 25 ของจ�านวน

 80 Hunt and Colander. op.cit. pp. 188-189. 
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นกัเรยีนระดับมัธยมศกึษา เมือ่ถงึ ค.ศ. 2007 จ�านวนนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัง้หมดได้เพิม่ขึน้กว่า 
20 เท่า นั่นคือ มีจ�านวนถึงเกือบ 18 ล้านคน81

ระบบการศกึษาในโรงเรยีนของสหรัฐอเมรกิาสะท้อนลักษณะทางโครงสร้างประชาธปิไตยในสังคม
อเมรกัินด้วย ระบบนีแ้ตกต่างจากระบบของยโุรปอยู่ไม่น้อย ระบบของยโุรปแม้จะมีการเปลีย่นแปลงไปมาก
แล้ว แต่กย็งัมลีกัษณะของระบบโรงเรยีน 2 แบบ (dual school system) กล่าวคือ เป็นระบบทีแ่ยกระหว่าง
นกัเรยีนทีค่าดหวงัจะศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษาและนกัเรียนทีไ่ม่ได้คาดหวังเช่นนัน้ การจดัการศกึษาแก่
นักเรียน 2 กลุ่มนี้จึงต่างกันไปคนละแบบ โดยนักเรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษา (เทียบได้กับชั้นประถมปีที่ 
6 ของไทย) คือ เมื่ออายุประมาณ 11-12 ปี ก็จะต้องเข้าสอบ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อก�าหนดว่าเด็กจะเรียนต่อไปใน
สายไหน82 เด็กท่ีได้คะแนนสอบดจีะถกูส่งเข้าเรยีนในโรงเรียนมธัยมพเิศษหรือโรงเรียนเตรียมมหาวทิยาลยั 
ส่วนเด็กอื่นๆ ที่เหลือจะถูกส่งไปเข้าโรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนเกษตรกรรม หรือโรงเรียนเทคนิคต่างๆ 
ระบบเช่นนี้ยังมีปรากฏในประเทศยุโรปส่วนมาก แม้ว่าช่วงอายุเด็กหรือชั้นปีที่จะมีการคัดเลือกเพ่ือแยก
สายที่จะเรียนต่อจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศก็ตาม เช่น ในเยอรมนีจะจัดสอบเพ่ือแยกสายเมื่อเด็ก
อายุ 10 ปี ขณะที่ในอังกฤษจะด�าเนินการในลักษณะเดียวกันเมื่อเด็กอายุ 12 ป8ี3

อย่างไรก็ดี สหรัฐอเมริกาพัฒนาระบบโรงเรียนแบบเดียว (unitary school system) มาต้ังแต่
ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในระบบนี้เด็กทุกคน (ยกเว้นผู้ออกไปในระหว่างวัยเรียน) จะเข้าโรงเรียนแบบ
เดยีวกัน และศกึษาในหลกัสตูรเดยีวกนัจนกระท่ังจบช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายโดยใช้เวลารวมทัง้สิน้ 12 ปี 
เมือ่จบการศกึษาระดบันีแ้ล้ว โดยหลกัการกถื็อว่ามคีวามพร้อมทีจ่ะศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษาในวทิยาลัย
หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดกว้างส�าหรับนักเรียนเหล่านี้เกือบตลอดเวลาเท่าที่จะเป็นไปได้ จริงอยู่มิใช่ว่า
หลกัสตูรการเรยีนการสอนทัง้หมดจะเตรยีมนกัเรยีนให้ได้ศกึษาต่อในระดับอดุมศกึษา แต่ถงึกระนัน้ระบบ
โรงเรียนของสหรัฐอเมริกาก็ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่เด็กทุกคนมากกว่าในการท่ีจะศึกษาต่อในระดับสูง
กว่าระดบัมธัยมศกึษา เพราะแม้กระทัง่เด็กทีม่ไิด้ศกึษาหลกัสูตร “เตรียมอดุมศกึษา” กส็ามารถมคีณุสมบตัิ
ส�าหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาบางประเภทได้โดยศึกษารายวิชาส�าหรับเข้าศึกษาต่อในระดับนี ้
เพิม่เตมิอกีเพยีงไม่ก่ีวิชาเท่าน้ัน นอกจากน้ัน วิทยาลัยหรือมหาวทิยาลัยหลายแห่งยงัยดืหยุน่เร่ืองคุณสมบตัิ
ที่จะเข้าศึกษาส�าหรับนักเรียนท่ีมีหลักฐาน เช่น คะแนนทดสอบหรือหลักฐานอย่างอื่น ซึ่งยืนยันได้ว่า 
สามารถที่จะศึกษาต่อในระดับนี้ได8้4

 81 Ibid. p. 191. 
 82 อังกฤษมีการสอบที่เรียกว่า “Eleven-Plus” ซึ่งใช้อยู่ในช่วง ค.ศ. 1944-1976 เพื่อจะก�าหนดว่า เมื่อจบชั้นประถม-
ศึกษาแล้ว จะเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในสายไหน ซึ่งมีอยู่ 3 สาย คือ “Grammar School” (ส�าหรับเด็กที่ได้คะแนนสูงสุดในการ
สอบ “Eleven-Plus” และคาดหวังจะเรียนต่อจนอายุเลย 15 ปีเพื่อต่อไปถึงระดับอุดมศึกษา) “Secondary Modern School” 
(โรงเรียนมัธยมส�าหรับเด็กในช่วงอายุ 11-15 ปี) และ “Secondary Technical School” (ส�าหรับนักเรียนที่มุ่งไปในสายอาชีพ แต่
ด้วยเหตุผลหลายประการโรงเรียนประเภทนี้มีการจัดตั้งขึ้นเพียงไม่กี่แห่ง) เด็กที่เข้าสอบเพื่อแบ่งสายที่จะเรียนในระดับมัธยมศึกษา
จะอยู่ในช่วงอายุ 11-12 ปี จึงเรียกว่า “Eleven-Plus” แม้กระทั่งปัจจุบันนี้การสอบแบบนี้ก็ยังมีอยู่ในบางเขตพื้นที่ในอังกฤษ 
(England) และไอร์แลนด์เหนือ (Northern Irland) “Eleven-Plus.” Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Eleven-plus 
 83 Hunt and Colander. op.cit. pp. 191-192. 
 84 Ibid. p. 192. 
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การศึกษาในสหรัฐอเมริกาที่พัฒนาเป็นระบบชัดเจนตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 พัฒนาต่อมา
ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ทีห่นึง่ ช่วงนีม้กีารจดัตัง้ “junior high school” (เทยีบได้กบัชัน้มธัยมต้นของ
ไทย) ขึ้นในหลายชุมชน จนถึงช่วงทศวรรษ 1970 ก็มีวิวัฒนาการสืบต่อมาอีก คือ โรงเรียน “middle 
school” เข้ามาแทน “junior high school” พัฒนาการที่กล่าวนี้โดยทั่วไปแล้วเป็นเรื่องของการก�าหนด
จ�านวนปีของการศึกษาแต่ละระดับ85 [เช่นเดียวกับระบบการศึกษาของไทย ซึ่งมีการเปลี่ยนมาหลายต่อ
หลายครั้งก่อนจะมาเป็นระบบ 6-3-3 (คือ ประถมศึกษา 6 ปี มัธยมต้น 3 ปี และมัธยมปลาย 3 ปี)] จน
มาถงึปัจจบุนัระบบการศึกษาภาคบงัคับ ซึง่รฐัเป็นผู้จดัหาให้ทัง้หมด ก�าหนดให้เดก็ต้องอยู่ในโรงเรียนต้ังแต่
อายุ 5-6 ปี ไปจนถึงประมาณ 16-18 ปี แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ86 นักการศึกษาอเมริกันเรียกระบบ 
การศึกษาพื้นฐานนี้ว่า “K-12” นั่นคือ เป็นการนับจ�านวนปีทั้งหมดตั้งแต่ปีแรกของระดับประถมศึกษา 
[เรียกว่า “เกรด 1” (1st grade)] ไปจนถงึปีสดุท้ายของมธัยมศกึษาตอนปลาย [“เกรด 12” (12th grade)] 
บวกกับการศึกษาก่อนวัยเรียน คือ ระดับอนุบาลที่ใช้ค�าย่อว่า “K” (kinderkarten)

กล่าวโดยสรปุ การศกึษาก่อนวัยเรยีน (pre-school) ของเดก็เร่ิมตัง้แต่ประมาณอาย ุ3-4 ปี จาก
นั้นจะเป็นการศึกษาระดับประถมศึกษาส�าหรับเด็กในช่วงอายุประมาณ 5-10 ปี ใช้เวลา 5 ปี (เกรด 1-5) 
ระดับมัธยมต้น (middle school) ส�าหรับเด็กในช่วงอายุ 11-13 ปี ใช้เวลา 3 ปี (เกรด 6-8) และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (high school) ส�าหรับเด็กในช่วงอายุ 14-18 ปี ใช้เวลา 4 ปี (เกรด 9-12) ใน
ระดับนี้นักเรียนที่เข้ามาในปีแรก (เกรด 9) จะเรียกว่า “freshman” เมื่ออยู่ชั้นปีที่ 2 (เกรด 10) เรียกว่า 
“sophomore” ชั้นปีที่ 3 (เกรด 11) เรียกว่า “junior” และชั้นปีที่ 4 (เกรด 12) เรียกว่า “senior” เช่น
เดียวกับที่มักเรียกนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในชั้นปีที่ 1-4 ตามล�าดับดังกล่าว

โรงเรยีนในสหรฐัอเมรกิาแบ่งออกเป็นหลายประเภท ทีส่�าคญัคอื โรงเรียนของรัฐ (public school) 
เป็นการศึกษาแบบให้เปล่าแก่นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ เงินอุดหนุนโรงเรียนประเภทนี้จะ
มาจากเงินภาษีของท้องถิ่น และจากงบประมาณของรัฐและรัฐบาลกลาง ประมาณร้อยละ 85-90 ของ
นกัเรยีนในสหรฐัอเมรกิาศกึษาในโรงเรยีนของรฐั ซึง่เปิดให้เข้าศกึษาได้ทกุระดบัชัน้ แต่นกัเรียนอาจถูกจดั
ให้อยู่ในกลุ่มชั้นที่แตกต่างกัน เช่น ถูกจัดให้อยู่ในชั้นสูง (Advanced Placement) ชั้นเกียรตินิยม (hon-
ors) หรือชั้นอาชีวะ (vocational classes) โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และเป้าหมาย 
ภายหลังส�าเร็จการศึกษาแล้ว เช่น ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในวิทยาลัยชุมชน (commu-
nity college) หรือหางานท�าโดยไม่คิดศึกษาต่อในระดับสูงข้ึน โรงเรียนอีกประเภทหนึ่ง คือ โรงเรียน
เอกชน (private school) ซึ่งเก็บค่าเล่าเรียน ในสหรัฐอเมริกามีนักเรียนเพียงประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น
ที่ศึกษาในโรงเรียนประเภทนี้ ซึ่งด�าเนินการโดยคณะกรรมการเอกชน และมักไม่ต้องขึ้นอยู่กับระเบียบ 
ข้อบังคับเรื่องหลักสูตรหรือคุณวุฒิในการสอนที่ก�าหนดโดยรัฐ

 85 Ibid. น. 192. โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาระดับต่างๆ ใน “Structure of U.S. Educfation.” U.S. De-
partment of Education. Retrieved from https://www2.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/us/edlite-
structure-us.html 
 86 ดูสรุปภาพรวมระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกาได้ใน Bunker, Antonella Corsi. “Guide to the Education  
System in the United States.” ISSS: University of Minnesota. Retrieved from https://isss.umn.edu/publications/
USEducation/2.pdf 
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ได้กล่าวแล้วว่า เงินอุดหนุนโรงเรียนของรัฐในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่มาจากภาษีทรัพย์สิน (ภาษี
ที่ดิน บ้าน และกิจการด้านธุรกิจในเขตพื้นที่อันเป็นที่ตั้งโรงเรียน) วิธีการนี้ก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้าทั้งใน
แง่ของเงินอุดหนุนที่โรงเรียนได้รับและภาระด้านภาษีของท้องถ่ินต่างๆ87 จนบางคร้ังเป็นคดีความในศาล 
และมีกระแสกดดันให้รฐัเปลีย่นแนวทางและวิธกีารอดุหนนุโรงเรียนเสยีใหม่ นอกจากนัน้ ยงัมีเสียงเรียกร้อง
ให้ “แปรรูป” กิจการด้านการศึกษาให้เป็นกิจการเอกชน ซ่ึงได้รับการอุดหนุนโดยธุรกิจเอกชน ภายใต้
โครงการแปรรูป (privatization plan) นี้นักเรียนจะได้รับ “สลาก” (voucher) มีมูลค่า เช่น 5,000 
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสามารถจะน�าไปใช้เพ่ือเข้าศึกษาในโรงเรียนที่ตนต้องการแห่งใดก็ได้ ผู้ที่สนับสนุน
โครงการเช่นนี้พยายามที่จะผลักดันโดยเน้นเรื่องว่า นักเรียนมีโอกาสที่จะ “เลือกโรงเรียนได้” (school 
choice) แต่ผู้ที่คัดค้านก็อ้างว่า โรงเรียนเอกชนจะดึง “เด็กนักเรียนระดับหัวกะทิ” ไปหมด นั่นคือ ได้เด็ก
ทีง่่ายทีจ่ะให้การเรยีนรูไ้ป แต่กลบัทิง้เดก็ทีส่อนยากและเสยีค่าใช้จ่ายสงูในการให้การเรยีนรูใ้ห้แก่โรงเรยีน
ของรัฐ นอกจากนั้น ผู้ที่คัดค้านยังอ้างด้วยว่า โครงการแปรรูปโรงเรียนจะส่งผลให้หน้าที่ของโรงเรียนใน
การให้การกล่อมเกลาทางสงัคมต้องเปลีย่นไป ซึง่หมายถงึสงัคมอเมรกินัเองกจ็ะเปลีย่นไปด้วย ดงันัน้ แม้
จะมีด�าริและข้อเสนอด้านนโยบายในแนวทางนี้หลายต่อหลายครั้ง แต่จนถึงช่วงทศวรรษ 2000 ก็ยังไม่มี
การน�ามาปฏิบัต8ิ8

โครงการหนึง่ ซึง่ได้มกีารรบัมาด�าเนนิการแล้วในรฐัต่างๆ เป็นจ�านวนมากตัง้แต่ต้นทศวรรษ 1990 
คอื โครงการจัดตัง้ “โรงเรยีนชาร์เตอร์” (charter school) ซึง่มลีกัษณะเป็นโรงเรียนทางเลอืกรูปแบบหนึง่ 
โรงเรยีนประเภทนีเ้ป็นการกระจายอ�านาจในการจดัการศกึษาไปอยู่ทีพ่่อแม่ผูป้กครอง ครู และ/หรือบคุคล
อื่นๆ ในชุมชน โดยมีข้อตกลงที่เรียกว่า “กฎบัตร” (charter) ระหว่างบุคคลเหล่านี้และผู้ให้การอุดหนุน
ด้านงบประมาณ (โดยทั่วไปมักได้แก่คณะกรรมการโรงเรียนของท้องถิ่นหรือของรัฐ) โรงเรียนชาร์เตอร์
ออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกระหว่างโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน แม้ว่าการด�าเนินงานจะอยู่
ภายใต้การควบคุมก�ากับของผู้ปกครองและครูเป็นส�าคัญ แต่เงินอุดหนุนมักมาจากรัฐที่โรงเรียนนั้นๆ ตั้ง
อยู่ ประมาณร้อยละ 10 ของโรงเรียนประเภทนี้ด�าเนินการโดยธุรกิจต่างๆ โครงการสร้างด�าเนินงานมุ่งลด
การบริหารงานแบบระบบราชการให้มากที่สุดและส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้โดยให้อ�านาจครูและ 
ผู้ปกครองในการจัดท�าหลักสูตร ความรับผิดชอบต่อการด�าเนินกิจการก�าหนดโดยผลการทดสอบซึ่งจะ
ตัดสินว่าโรงเรียนจะได้รับการต่ออายุข้อตกลงหรือ “กฎบัตร” ท่ีได้ท�าไว้หรือไม่89 เม่ือถึง ค.ศ. 2015 มี 
โรงเรียนชาร์เตอร์ 6,700 แห่ง รับนักเรียนเข้าศึกษารวมทั้งสิ้น 2.9 ล้านคน90

การศกึษาระดบัอดุมศึกษาของสหรฐัอเมรกิาพฒันาควบคู่มากบัระบบโรงเรียนตัง้แต่คริสต์ศตวรรษ
ที่ 17 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด [Harvard University ก่อตั้งในชื่อ Harvard College ใน ค.ศ. 1636] แต่
ขยายตวัอย่างรวดเรว็ตัง้แต่ช่วงทศวรรษ 1920 ดงัได้กล่าวแล้ว พฒันาการส�าคญัประการหนึง่คอืการจดัตัง้  

 87 เช่น ใน ค.ศ. 2010 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียนแตกต่างกันตั้งแต่ประมาณ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐในรัฐนิวเจอร์ซีย์ไป
จนถึง 5,000 ดอลลาร์สหรัฐในรัฐยูทาห์ โปรดดูเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องความแตกต่างเหลื่อมล�้านี้ใน Dye. op.cit. pp. 185-186.
 88 Hunt and Colander. op.cit. p. 197. 
 89 Ibid. 
 90 “Charter School.” Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/
Charter_School
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“วิทยาลัยชุมชน” (community college) ในช่วงต้นทศวรรษดังกล่าวมีสถาบันเช่นนี้อยู่เพียงไม่กี่แห่ง  
ซึ่งในระยะแรกจัดตั้งขึ้นในเขตพื้นที่ของโรงเรียนท้องถิ่นเพื่อขยายการศึกษาในระดับหลังมัธยมศึกษา 
ตอนปลายออกไป โดยในช่วงแรกมกัใช้อาคารโรงเรยีนนัน่เอง และผูส้อนกค็อืครทูีส่อนในระดบัมธัยมศกึษา
โดยเฉพาะผู้ที่มีคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อสิ้นทศวรรษ 1930 จ�านวนวิทยาลัยชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างมาก 
และด้วยเหตทุีส่ถาบนัเหล่าน้ีส่วนใหญ่จดัต้ังขึน้ในพืน้ทีซ่ึง่การศกึษาระดบัวิทยาลัยและมหาวทิยาลัยยงัขยาย
เข้าไปไม่ถึง จึงนับเป็นการให้โอกาสแก่เยาวชนในเขตนั้นๆ ได้รับการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย91

หลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง เมือ่ความต้องการศกึษาระดับอดุมศกึษาเพิม่ขึน้อย่างมาก วทิยาลัยที่
จัดการศึกษา 2 ปีทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงต้นทศวรรษ 2000 มีวิทยาลัย
ชุมชนประมาณ 1,650 แห่งในสหรัฐอเมริกาและมีผู้เข้าศึกษาในระดับน้ีกว่า 6 ล้านคน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 
38 ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนประเทศทัง้หมด นอกจากนัน้ ผูท้ีเ่ข้าศกึษาในวทิยาลยัชมุชนกม็จี�านวน
ร้อยละ 45 ของนกัศกึษาผวิด�าและร้อยละ 52 ของนกัศกึษาทีม่เีชือ้สายลาตินอเมรกิา (Hispanics) ทัง้หมด92

ปัจจุบนัสหรฐัอเมรกิามสีถาบนัอดุมศกึษาหลากหลายรปูแบบ ได้แก่ มหาวทิยาลยัของรฐั (public 
universities) มหาวทิยาลยัเอกชน [private universities มหาวทิยาลยัทีม่ชีือ่เสยีงโดดเด่นเป็นทีรู่จ้กัทัว่
โลกหลายแห่งเป็นมหาวทิยาลยัเอกชน เช่น มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด มหาวทิยาลยัเยล (Yale University) 
และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University)] วิทยาลัยศิลปศาสตร์ (liberal arts colleges 
วิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันประเภทนี้
หลายแห่งมีชื่อเสียงโดดเด่น) วิทยาลัยชุมชนที่ได้กล่าวถึงแล้ว และวิทยาลัยที่ด�าเนินการแบบกิจการ
แสวงหาก�าไร (for-profit colleges ด�าเนนิการโดยธรุกจิเอกชน แต่แตกต่างจากสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
ส่วนใหญ่ทีด่�าเนนิกจิการโดยไม่แสวงหาผลก�าไร)93 อย่างไรกด็ ีโดยรวมแล้วรฐัมบีทบาทอย่างมากในกจิการ
อุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา เงินอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส่วนใหญ่มาจากรัฐที่สถาบันเหล่านั้น 
ตั้งอยู่

การศึกษาในประเทศอังกฤษ
อังกฤษกเ็ช่นเดยีวกบัประเทศในยโุรปอืน่ๆ ทีม่พีฒันาการด้านการศกึษามายาวนาน94 อย่างไรกด็ี 

พฒันาการส�าคญัท่ีสบืเนือ่งมาถงึปัจจบุนักล่าวได้ว่าเริม่ในช่วงระหว่างสงครามโลกครัง้ทีส่อง เมือ่มกีารจดัท�า 
 

 91 Hunt and Colander. op.cit. p. 194. 
 92 Ibid. 
 93 ดูเพิ่มเติมใน Eckel, Peter D., and King, Jacqueline E. (n.p.). An Overview of Higher Education in the 
United States: Diversity, Access and the Role of the Marketplace. Washington, D.C.: American Council on Edu-
cation. Retrieved from http://www.acenet.edu/news-room/Documents/Overview-of-Higher-Education-in-the- 
United-States-Diversity-Access-and-the-Role-of-the-Marketplace-2004.pdf 
 94 ดูประวัติความเป็นมาของการศึกษาในประเทศอังกฤษตั้งแต่ช่วงเริ่มแรก (ค.ศ. 600-1800) จนถึงปัจจุบันได้ในหนังสือ
ออนไลน์ Gillard, Derek. Education in England: A Brief History. (ตีพิมพ์ครั้งแรก ค.ศ. 1998 หลังจากนั้นมีการแก้ไขเพิ่มเติม
อีกหลายครั้ง และก�าลังปรับปรุงส�าหรับฉบับพิมพ์ 2016) Retrieved from www.educationengland.org.uk/history 
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ข้อเสนอเกีย่วกบัการจดัการศกึษาหลงัสงคราม ทีป่รากฏในเอกสาร Education after the War (1941)  
หรือที่เรียกสมัยนั้นว่า “สมุดปกเขียว” (Green Book) ข้อเสนอส่วนใหญ่ที่ปรากฏในเอกสารนี้ ได้กลาย
มาเป็นพื้นฐานของพระราชบัญญัติการศึกษา (Education Act) ค.ศ. 194495

พระราชบญัญตัฉิบบันีใ้ห้หลักประกนัว่า เดก็ทกุคนในองักฤษ (England) และเวลส์ (Wales) จะ
มีโอกาสได้รับการศึกษาแบบให้เปล่า โรงเรียนถูกแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และขยาย
อายุเด็กที่จะต้องอยู่ในโรงเรียนจาก 15 ปีเป็น 16 ปี แต่จะด�าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเท่าที่จะท�าได้ 
จึงท�าให้กว่าจะขยายอายุไปเป็น 16 ปีได้ก็ล่วงถึง ค.ศ. 1972 และช่วงหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การจัดการศึกษาแบบสหศึกษา (เมื่อถึงช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 โรงเรียน
มัธยมยังแยกเป็นโรงเรียนชายและหญิง) การเปล่ียนแปลงด้านหลักสูตรโดยเฉพาะที่เป็นผลมาจากความ
ก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการสอบตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังทศวรรษ 1980 คือ 
ยกเลิกระบบการสอบ “O [Ordinary] Levels” และเปลีย่นมาเป็นระบบ “GCSE” (General Certificate 
of Secondary Education) ซึ่งนักเรียนจะต้องสอบผ่านอย่างน้อย 5 วิชา และต้องได้ระดับ “C” จึงจะ
ถือว่าสอบผ่าน ผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต้องศึกษาต่อในระดับ “A Level” (เรียกว่า 
General Certificate of Education Advanced Level หรือ GCE A Level) อีก 2 ปี และจะต้องเรียน 
2-4 วชิาในระดับสงู ในทีน่ีค้งไม่สามารถกล่าวถงึการเปลีย่นแปลงพฒันาการต่างๆ เหล่านีไ้ด้ทัง้หมด96 แต่
จะน�าเสนอเพียงภาพรวมโดยย่อของระบบการศึกษาของอังกฤษในปัจจุบันเท่านั้น97

การศึกษาในอังกฤษปัจจุบันมี 5 ระดับ ได้แก่ การศึกษาก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
การศึกษาต่อเนื่อง (further education) และอุดมศึกษา (higher education) การศึกษาภาคบังคับจะ
เริ่มตั้งแต่อายุ 5 ปีจนถึง 6 ปี อย่างไรก็ดี แคว้นต่างๆ ในสหราชอาณาจักร (อิงแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ 
เวลส์ และสกอตแลนด์) มีระบบการศึกษาที่แตกต่างออกไป (และมักมีชื่อเรียกเฉพาะของตนเอง) เช่น ใน
ไอร์แลนด์เหนือการศกึษาภาคบงัคบัเริม่ตัง้แต่อาย ุ4 ปีจนถึง 16 ปี เราไม่อาจจะกล่าวถึงรายละเอยีดต่างๆ 
ได้ทั้งหมด ในที่นี้จึงมุ่งความสนใจไปท่ีส่วนของอิงแลนด์เป็นส�าคัญ และเม่ือใช้ค�าว่า “อังกฤษ” ก็อาจจะ
หมายถึงระบบของ “อิงแลนด์” เท่านั้น

องักฤษมโีรงเรยีนของรฐั (state school) ซึง่จดัการศกึษาให้แก่เดก็ทกุคนแบบให้เปล่าโดยองค์การ
ปกครองท้องถิ่นต่างๆ และโรงเรียนเอกชน ซึ่งในอังกฤษเรียกว่า “independent school” (คือ เป็นอิสระ
ทั้งในด้านการเงินและการจัดการศึกษา) จึงเป็นโรงเรียนที่เก็บค่าเล่าเรียน โรงเรียนประเภทนี้รวมไปถึง
โรงเรียนประจ�าที่เรียกว่า “public schools” (ตัวอย่าง “public schools” ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลกเพราะมี 
ชื่อเสียงโดดเด่น ได้แก่ Eton College, Harrow School และ Rugby School) ด้วย โรงเรียนเอกชน 
 

 95 Ibid. “Chapter 5: 1944-1951 Post-war reconstruction.” p. 2. Retrieved from http://www.educationeng-
land.org.uk/history/chapter05.html
 96 ผู้สนใจพัฒนาการด้านการศึกษาของอังกฤษตั้งแต่ ค.ศ. 1944 โปรดดู Jones, Ken. (2016). Education in Britain 
1944 to the Present (2nd ed). Cambridge: Polity Press. 
 97 ข้อมูลหลักมาจากเอกสารของทางทางราชการ “Education System in the UK.” Retrieved from https://www.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/219167/v01-2012ukes.pdf 
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ในอังกฤษได้ชื่อว่ามีการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีมาตรฐานสูงเยี่ยม นักเรียนที่จบการศึกษาออกไปแทบ
ท้ังหมดได้เข้าศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัทีท่รงเกยีรตภิมูขิองประเทศ แต่โรงเรียนของรัฐทีม่ชีือ่เสียงโดดเด่น
ก็มีอยู่เช่นกัน

รฐับาลอังกฤษได้ก�าหนด “หลกัสตูรแห่งชาติ” (National Curriculum) ขึน้ภายหลงัการประกาศ
ใช้พระราชบัญญัติการศึกษา ค.ศ. 1988 ซึ่งก�าหนดกรอบและแนวทางการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กในช่วง
อายุ 5-18 ปีส�าหรับโรงเรียนของรัฐในอิงแลนด์และเวลส์ (หลักสูตรแห่งชาติในไอร์แลนด์เหนือประกาศใช้
ใน ค.ศ. 1992 ส่วนในสกอตแลนด์มกีรอบทีใ่ห้แนวทางแก่ครวู่าหลกัสตูรประกอบด้วยวชิาใดบ้าง) โรงเรยีน
ของรัฐทุกแห่งต้องจัดการเรียนการสอนตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร รัฐบาลประกาศใช้หลักสูตรแห่งชาติ
ฉบับใหม่ใน ค.ศ. 2014 ที่ “…ก�าหนดวิชาต่างๆ และมาตรฐานซึ่งจะใช้โดยโรงเรียนประถมศึกษาและ
มธัยมศกึษา...เพือ่ทีน่กัเรยีนจะได้เรียนสิง่ทีเ่หมอืนๆ กนั หลกัสตูรจงึก�าหนดทัง้วชิาทีต้่องสอนและมาตรฐาน
ทีเ่ด็กจะต้องบรรลถุงึในแต่ละวิชา”98 อย่างไรกด็ ีโรงเรียนประเภทอืน่ๆ เช่น “academies”99 และโรงเรียน
เอกชนไม่ต้องด�าเนนิการตามหลกัสูตรแห่งชาต ิแต่กต้็องแสดงให้เหน็ว่า ได้ให้การศึกษาแบบรอบด้าน (all 
round) เป็นอย่างดี และจะต้องถูกตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอทุกๆ 2-3 ปี

เราจะไม่กล่าวถึงเนื้อหาของหลักสูตรว่าก�าหนดให้นักเรียนเรียนวิชาใดบ้างและหลักสูตรฉบับใหม่
เปล่ียนไปอย่างเดิมอย่างไร100 แต่จะย�า้เพยีงว่า หลกัสตูรใหม่ยงัคงก�าหนดขัน้ตอนหลกั (key stages: KS) 
ไว้เป็น 5 ขั้นตอนไว้เช่นเดิม [ไม่รวมช่วงปีพื้นฐาน (foundation years) ของเด็กอายุ 3-5 ปี] ได้แก1่01

Key stage 1: ช่วงอายุ 5-7 ปี (ชั้นปี 1-2)
Key stage 2: ช่วงอายุ 7-11 ปี (ชั้นปี 3-6) 
Key stage 3: ช่วงอายุ 11-14 ปี (ชั้นปี 7-9)
Key stage 4: ช่วงอายุ 14-16 ปี (ชั้นปี 10-11)
Key stage 5: ช่วงอายุ 16-19 ปี (ชั้นปี (12-13)

การศกึษาต่อเน่ือง [ใกล้เคียงกับ “การศึกษาต่อเนือ่ง” (continuing education) ในสหรัฐอเมริกา] 
มิใช่การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาประเภทนี้แตกต่างจากการศึกษาระดับอุดมศึกษาตรงที่อุดมศึกษา
เป็นการศกึษาหลังระดบัมธัยมศึกษาท่ีด�าเนนิการโดยสถาบนัอดุมศกึษา เช่น มหาวทิยาลยั (สถาบนัทีเ่รียก
ว่า “further education colleges” บางแห่งก็ให้การศึกษาระดับนี้ด้วย) ในขณะที่การศึกษาต่อเนื่องมัก
จะเป็นการจดัการศกึษาทีต่่อเนือ่งจากระดบัมธัยมศกึษาเพือ่ให้นกัเรียนมคีณุวุฒิทีจ่�าเป็นส�าหรับการศกึษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา หรอืเป็นช่องทางส�าหรบัการเข้าสูอ่าชพีเฉพาะทาง เช่น อาชพีนกับญัช ีวศิวกร หรอื
สตัวแพทย์ ผูท้ีจ่ะเข้าสู่เส้นทางการศกึษาสายนี ้คอื ผูท้ีม่อีาย ุ16 ปีขึน้ไป ซึง่สามารถเข้าศกึษาในวทิยาลยั 
 

 98 “The National Curriculum.” GOV.UK. Retrieved from https://www.gov.uk/national-curriculum
 99 “Academies” เป็น “independent schools” ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ “Typtes of Schools.” GOV.UK.  
Retrieved from https://www.gov.uk/types-of-school/academies 
 100 ผู้สนใจโปรดดูรายงานสรุปของส�านักข่าว BBC ได้ที่ “How is the national curriculum changing?” (1 Septem-
ber 2014). BBC News. Retrieved from http://www.bbc.com/news/education-28989714 
 101 Ibid. 
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ศกึษาต่อเน่ือง หรอืการเรยีนรูใ้นสถานทีท่�างาน หรอืในสถาบนัการศกึษาผูใ้หญ่และสถาบนัทีใ่ห้การเรยีนรู้
ส�าหรบัชมุชนต่างๆ ในแต่ละแคว้นของสหราชอาณาจกัรจะมสีถานศกึษาระดบันีห้ลากหลายแตกต่างกนัไป102

ในระดบัอดุมศกึษาองักฤษ (องิแลนด์) และสกอตแลนด์มมีหาวทิยาลยัหลายแห่งทีม่คีวามเป็นมา
ยาวนาน อังกฤษหลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (Oxford University) และมหาวิทยาลัย 
เคมบริดจ์ (Cambridge University) ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11 และ 13 ตามล�าดับแล้ว ก็ไม่มีการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยขึ้นใหม่อีกจนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 19 [ก่อตั้งมหาวิทยาลัยดารัม (Durham University) 
ใน ค.ศ. 1832] ขณะที่ในสกอตแลนด์มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยข้ึนหลายแห่ง คือ มหาวิทยาลัยเซนต์  
แอนดรส์ู (University of St Andrews) มหาวิทยาลยักลาสโกว์ (University of Glasgow) มหาวทิยาลยั 
อาร์เบอร์ดีน (University of Arberdeen) และมหาวิทยาลัยเอดินเบอระ (University of Edinburgh) 
ขึน้ในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่15-16 อย่างไรกต็าม ถงึช่วงปลายครสิต์ศตวรรษที ่19 ต่อกบัต้นศตวรรษต่อมา
มกีารจดัตัง้มหาวทิยาลยัขึน้อกีหลายแห่งในเขตเมอืงใหญ่ๆ ซึง่เป็นเมอืงอตุสาหกรรมหลกัขององักฤษสมยั
นัน้ มหาวทิยาลยัเหล่านีต่้อมาได้รบัการขนานนามว่า “Red Brick Universities” การขยายตวัของสถาบนั
อุดมศึกษาครั้งส�าคัญเกิดขึ้นอีกในช่วงกลางทศวรรษ 1960 และต้นทศวรรษ 1990 โดยเฉพาะเม่ือมีการ 
ออกพระราชบัญญัติ “Further and Higher Education Act” ค.ศ. 1992 สถาบันอุดมศึกษาประเภท 
“โพลิเทคนิค” (polytechnics) และสถาบันระดับเดียวกันอื่นๆ อีกเป็นจ�านวนมาก ได้รับการยกฐานะขึ้น
เป็นมหาวิทยาลัย (เช่นเดียวกับที่รัฐบาลไทยได้ยกฐานะสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จ�านวนมากเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อช่วงต้นทศวรรษต่อมา) 

นักศกึษาโดยทัว่ไปเข้าศกึษาระดบัอดุมศกึษาในสถาบนัเหล่านี ้แต่กม็บีางส่วนทีศ่กึษาในวทิยาลยั
การศึกษาต่อเนื่อง เมื่อถึงช่วง ค.ศ. 2014-2015 มีสถาบันที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษารวมทั้งสิ้น 164 
แห่ง (ไม่รวมวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน
ในด้านการเงิน (funding councils) แห่งใดแห่งหนึ่ง ในช่วง ค.ศ. 2015-2016 มีนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน
สถาบนัอุดมศกึษาจ�านวน 2.28 ล้านคน ในจ�านวนนีเ้ป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี1.75 ล้านคน นกัศกึษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 532,970 คน เป็นนักศึกษาของสหราชอาณาจักร 1.84 ล้านคน นักศึกษาจากสหภาพ
ยุโรป 127,440 คน และนักศึกษาต่างชาตินอกสหภาพยุโรป 310,575 คน103

การศึกษาในอาเซียน
การศกึษาในอาเซยีนทีจ่ะกล่าวถงึในทีน่ีเ้ป็นเพยีงการสรปุภาพรวมของระบบการศกึษาในภมูภิาค

เท่านัน้ เพราะย่อมเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะกล่าวถงึการศึกษาในประเทศอาเซยีนทัง้ 10 ประเทศซึง่มีความแตกต่าง
หลากหลายกนัอย่างมาก เรือ่งทีเ่ป็นสาระส�าคญัในทีน่ี ้ได้แก่ การจดัการศกึษาระดบัต่างๆ และการจัดสรร 
งบประมาณเพื่อการศึกษาในอาเซียนในภาพรวม ตลอดจนบทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา เรื่องสุดท้ายของหน่วยนี้จะพิจารณาการจัดการศึกษาของประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ 

 102 ดูเพิ่มเติมใน “Education System in the UK.” op.cit. p. 3. 
 103 “Higher education in numbers.” Universities UK. Retrieved from http://www.universitiesuk.ac.uk/
facts-and-stats/Pages/higher-education-data.aspx 
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แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนในภาพรวมมีไม่มากนัก ในที่น้ี
จะอาศัยรายงาน 2 เรื่องซึ่งจัดท�าขึ้นไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เป็นหลัก คือ รายงานผลการศึกษาระบบการศึกษา
ของประเทศอาเซียน + 6 (อาเซียน + จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ซึ่งจัด
ท�าโดยส�านักงานเพื่อการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกประจ�ากรุงเทพฯ ของ UNESCO104 และ
รายงานของส�านักเลขาธิการอาเซียนเรื่องสภาพการศึกษาของประเทศในภูมิภาคนี้ ซึ่งให้ทั้งข้อมูลที่เป็น
ภาพรวมของทั้งภูมิภาค และข้อมูลเฉพาะที่เป็นภาพรวมของแต่ละประเทศ (country profile)105

ประเทศอาเซยีนทกุประเทศได้ให้สตัยาบนัอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิด็ก (Convention of the Rights 
of the Child) ท�าให้ประเทศเหล่านีม้พีนัธกรณีระหว่างประเทศทีจ่ะต้องจดัการศกึษาแบบให้เปล่าในระดบั
ประถมศึกษาแก่เด็กทุกคน ปัจจุบันสิทธิดังกล่าวได้รับการบรรจุเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายใน
ทุกประเทศในอาเซียนแล้ว106 พันธกิจทางกฎหมายเช่นนี้ย่อมเป็นกรอบและแนวทางส�าคัญในการควบคุม
ก�ากับการจัดการศึกษา ซึ่งรวมไปถึงการก�าหนดว่า พลเมืองของชาติเหล่าน้ีควรจะใช้สิทธิเร่ืองการศึกษา
ในด้านใด อย่างไร และเมือ่ใด107 มองในแง่นี ้อนสุญัญาฉบบัดงักล่าวจงึกล่าวได้ว่าเป็นบริบททางภายนอก
ที่ส�าคัญซึ่งเข้ามามีส่วนในการก�าหนดนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาของประเทศในอาเซียน108

ประเทศในอาเซียนทุกประเทศมีบทบัญญัติทางกฎหมายที่จะต้องให้การศึกษาแบบให้เปล่าซึ่ง
เป็นการศกึษาภาคบงัคบัอย่างน้อยถงึระดบัหนึง่ของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (basic education) ซึง่ส่วนใหญ่
คือการศึกษาระดับประถมศึกษา จ�านวนปีของการศึกษาในระดับนี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น 
สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม ให้การศึกษาภาคบังคับแบบให้เปล่า 5 ปี ในขณะที่ในฟิลิปปินส์และ
สิงคโปร์การศึกษาระดับนี้มีระยะเวลา 6 ปี นอกจากนั้น ในบางประเทศ เช่น มาเลเซีย การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (upper secondary education) เป็นการศึกษาแบบให้เปล่า แต่ไม่ใช่เป็นการ
ศกึษาภาคบังคับ หรอือย่างในเวยีดนาม การศกึษาระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น (lower secondary education) 
เป็นการศึกษาภาคบังคับ แต่การศึกษาแบบให้เปล่าจ�ากัดอยู่แต่เฉพาะในระดับประถมศึกษาเท่านั้น109

 104 UNESCO. (2014). Education Systems in ASEAN + 6 Countries: A Comparative Analysis of  
Selected Educational Issues. UNESCO Bangkok Office Asia and Pacific Regional Bureau for Education. 
 105 The ASEAN Secretariat. (February 2014). ASEAN State of Education Report 2013. Jakarta: The  
ASEAN Secretariat. Retrieved from http://www.asean.org/storage/images/resources/2014/Oct/ASEAN%20State%20
of%20Education%20Report%202013.pdf 
 106 UNESCO. op.cit. p. 7. ข้อมูลส่วนที่มาจากรายงานฉบับนี้ส่วนใหญ่เป็นภาพรวมของประเทศอาเซียน + 6 แต่เรา
สามารถจะแยกแยะข้อมูลในส่วนของอาเซียนได้โดยไม่เป็นปัญหาเท่าใดนัก แม้ว่าข้อมูลบางส่วนจะขาดหายไปบ้าง เพราะไปรวมอยู่
ในภาพรวมของกลุ่มอาเซียน + 6 
 107 Ibid. p. 8. 
 108 อย่างไรก็ดี ยังมีประเทศในอาเซียนอีกบางประเทศที่มิได้ให้สัตยาบัน หรือยอมรับ “อนุสัญญาต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
ในการให้การศึกษา” (Convention against Discrimination in Education) 
 109 UNESCO. op.cit. p. 8. 
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งบประมาณทีใ่ช้สนบัสนนุการศกึษามคีวามแตกต่างกนัในกลุม่ประเทศอาเซยีนทีโ่ดยภาพรวมเป็น
ความแตกต่างระหว่างกลุม่ประเทศอาเซยีนเดิม 6 ประเทศ (บรูไน อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ 
และประเทศไทย หรือ ASEAN+6) และกลุ่มประเทศที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนซึ่งเรียกรวมกัน
ว่า CLMV (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ความแตกต่างนี้บ่งชี้ “ช่องว่าง” ด้านระดับการ
พัฒนาระหว่าง 2 กลุ่มประเทศ ส่งผลให้ CLMV มีความสามารถในการสนับสนุนด้านงบประมาณแก่การ
ศึกษาต�่ากว่า ASEAN+6 ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ แม้ว่าระดับความยากจนใน CLMV ยังมีอยู่สูง 
แต่เวียดนามก็อาจถือว่าเป็นข้อยกเว้นส�าหรับกลุ่มนี้ เพราะได้พัฒนาก้าวหน้าไปมากในช่วงประมาณ 2 
ทศวรรษที่ผ่านมา ขณะที่ฟิลิปปินส์ ซึ่งอยู่ใน ASEAN+6 ยังมีระดับความยากจนที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับ 
สปป. ลาว และอยู่ในระดับดีกว่ากัมพูชาและเมียนมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น110

แม้ความแตกต่างด้านระดบัการพฒันาระหว่าง 2 กลุ่มประเทศในอาเซยีนจะลดลงไปมากแล้ว แต่
กย็งัส่งผลกระทบในแง่ของการศึกษา เหน็ได้จากการท่ีเดก็ใน ASEAN+6 โดยทัว่ไปมีโอกาสอยูใ่นโรงเรียน
ได้ยาวนานกว่าเดก็ใน CLMV และจ�านวนเดก็ใน ASEAN+6 ทีส่ามารถเรยีนจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ก็มีมากกว่าเด็กใน CLMV จ�านวนปีโดยเฉลี่ยในการได้รับการศึกษาของเด็กใน ASEAN+6 คือ 8.1 ปี 
ขณะที่ใน CLMV จ�านวนปีที่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในพิสัย 4.1-5.9 ปีเท่านั้น คาดการณ์จ�านวนปีในโรงเรียน 
(expected years of schooling) ของเด็กใน ASEAN+6 คือ 13.5 ปี ขณะที่ใน CLMV จ�านวนป ี
ดังกล่าวอยู่ในระดับต�่ากว่าประมาณ 3 ป1ี11

อย่างไรกต็าม แม้ว่าจะมคีวามแตกต่างในแง่ของสดัส่วนของรายจ่ายเพือ่การศกึษาต่องบประมาณ
รายจ่ายของรัฐ (เช่น ใน ค.ศ. 2010 บรูไนใช้จ่ายร้อยละ 8.54 ขณะที่ประเทศไทยใช้จ่ายร้อยละ 22.3 ของ
งบประมาณของรัฐ) แต่โดยรวมแล้วนับว่าทุกประเทศในอาเซียนใช้เงินเพื่อการศึกษาในระดับค่อนข้างสูง
ในแง่ของสัดส่วนต่องบประมาณรายจ่ายของรัฐ มีเพียงบรูไนที่กล่าวแล้ว และเมียนมา ที่ใช้จ่ายเพื่อการ
ศึกษาไม่ถึงร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายของรัฐ ใน ค.ศ. 2011 เมียนมาใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเพียง
ร้อยละไม่ถึง 5 ของงบประมาณรายจ่ายของรัฐทั้งหมด) นอกจากนั้น หากพิจารณาในแง่ของสัดส่วนของ
รายจ่ายเพื่อการศึกษาต่อ GDP ก็จะเห็นได้ว่า ในช่วง ค.ศ. 2007-2010 มีเพียงกัมพูชา เมียนมา และ
ฟิลปิปินส์ ทีใ่ช้จ่ายเพือ่การศึกษาไม่ถงึร้อยละ 3 ของ GDP (เมยีนมาใช้จ่ายไม่ถงึร้อยละ 1) บรไูน มาเลเซยี 
และเวียดนาม ใช้งบประมาณเพ่ือการศึกษาเกินร้อยละ 5 ส่วนประเทศไทยใช้จ่ายเพื่อกิจการนี้เกือบ 
ร้อยละ 5)112

อายุเริม่ต้นของการศกึษาในโรงเรยีนในกลุม่ประเทศอาเซยีนแตกต่างกนัไปเช่นกนั แต่ส่วนใหญ่จะ
เริม่เม่ืออาย ุ6 ปี แต่ในอินโดนีเซียการศึกษาในโรงเรียนเร่ิมเม่ืออาย ุ7 ปีและในเมียนมา 5 ปี113 นอกจากนี้ 
ในประเทศส่วนใหญ่การศกึษาขัน้พืน้ฐานมรีะยะเวลา 12 ปี แต่บรไูน มาเลเซยี และเมยีนมา ใช้เวลา 11 ปี 
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย กัมพูชา อินโดนีเซีย 

 110 The ASEAN Secretariat. op.cit. pp. 18-19. 
 111 Ibid. p. 19. 
 112 UNESCO. op.cit. p. 9. 
 113 ดูระบบการศึกษาของแต่ละประเทศใน The ASEAN Secretariat. op.cit. pp. 30-100. 
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และประเทศไทยใช้ระบบ 6+3+3 สปป. ลาว และเวียดนามใช้ระบบ 5+4+3 ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ใช้ระบบ 
6+4+2 (แต่ในสงิคโปร์ยงัมรีะบบประถมศกึษา 6 ปี มธัยมศกึษาตอนต้น 4 หรือ 5 ปี และมธัยมศกึษาตอน
ปลาย 1, 2 หรือ 3 ปี) มาเลเซียใช้ระบบ 6+3+2 บรูไนใช้ระบบ 6+5 ส่วนเมียนมาใช้ระบบ 5+4+2

หลังจากที่ประเทศกลุ่มอาเซียนประสบความส�าเร็จในการให้การศึกษาในระดับประถมศึกษาแล้ว 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาจึงกลายมาเป็นประเด็นส�าคัญด้านนโยบายสาธารณะว่าจะจัดการศึกษาระดับ
นีอ้ย่างไร เส้นทางสูก่ารศกึษาระดบัมธัยมศกึษาแตกต่างกนัไป เช่น ในสงิคโปร์นกัเรยีนทีส่อบชัน้ปีสดุท้าย
ในระดับประถมศึกษาได้คะแนนระดับสูงสุดร้อยละ 10 ของทั้งหมดจะได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพิเศษใน
ระดับมัธยมศกึษา นกัเรยีนอืน่ๆ ทีเ่หลอืจะเข้าศกึษาต่อในหลกัสตูรทีเ่รียกว่า “หลกัสตูรเร่งด่วน” (express 
course) หรือ “หลักสูตรปกติ” (normal course) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของเด็ก 
เหล่านั้น เช่นเดียวกับในบรูไนที่มีเส้นทางสู่ระดับมัธยมศึกษาแตกต่างกันไประหว่างเด็กที่มุ่งทางด้าน
วิชาการกับเด็กที่สนใจด้านวิชาการน้อยกว่า ในมาเลเซียนักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาใน
โรงเรยีนทีใ่ช้ภาษาจนีและภาษาทมฬิทีไ่ม่สามารถแสดงให้เหน็ว่ามคีวามรูภ้าษามลาย ู(Bahasa Melayu) 
เพยีงพอต้องใช้เวลาอกี 1 ปีศกึษาในช้ันเรียนเตรยีมการ (transition class) เข้าสูร่ะดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
ซึ่งใช้ภาษามลายูเป็นสื่อในการสอน

นอกจากการศึกษาขัน้พ้ืนฐานแล้ว หลายประเทศในอาเซยีนยงัเปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้เลอืกศกึษา
ต่อในโรงเรยีนเทคนคิและ/หรอืโรงเรยีนอาชีวศึกษา อย่างไรกต็าม แต่ละประเทศมีข้อก�าหนดแตกต่างกนัไป
ส�าหรับการเข้าศึกษาในโรงเรียนเหล่านี้ โดยส่วนใหญ่นักเรียนต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ก่อนจะเข้าศึกษาในหลักสูตรด้านเทคนิคหรืออาชีวศึกษาได้ แต่ในบางประเทศนักเรียนสามารถเข้าศึกษา
ในหลักสูตรเช่นนี้ได้เลยเมื่อจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (คือ สปป. ลาว ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ 
อนุญาตให้นักเรียนศึกษาในหลักสูตรด้านเทคนิคหรืออาชีวศึกษาได้เม่ือจบช้ันประถมศึกษา) นอกจากนี้ 
ในอินโดนีเซียและมาเลเซีย นักเรียนที่ต้องการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถจะเลือก 
เข้าศึกษาในโรงเรียนศาสนา (อิสลาม) นอกเหนือไปจากโรงเรียนที่ให้การศึกษาพื้นฐานหรือด้านเทคนิค/
อาชีวศึกษา114

นอกจากนั้น หลายประเทศในอาเซียนยังได้พยายามปรับปรุงและขยายระบบการศึกษาทางเลือก 
(alternative education system) การศึกษาทางเลือก หรือการศึกษานอกระบบ (non-formal educa-
tion) เปิดเส้นทางอื่นๆ ด้านการศึกษาให้แก่ผู้ที่อาจถูกกีดกันออกไปจากระบบโรงเรียนด้วยสาเหตุต่างๆ 
เช่น เพศสภาวะ (gender) ชาติพันธุ์ (ethinicity) ความยากจน ความห่างไกลทางภูมิศาสตร์ หรือด้วย
สาเหตุอื่นๆ การศึกษาทางเลือกได้รับการยอมรับว่าเป็นขั้นตอนส�าคัญสู่การให้บุคคลเข้าถึง “การศึกษา
ส�าหรับทุกคน” โดยในอาเซียนมีการศึกษาทางเลือกรูปแบบต่างๆ เช่น โครงการศึกษาทางเลือกซึ่งเทียบ
ได้กับการศึกษาในระบบทั้งในแง่ที่เป็นการศึกษาทั่วไปและอาชีวศึกษาที่มีอยู่ในประเทศนั้นๆ (Equiva-
lency Programmes: EPs) และศนูย์การเรยีนรูข้องชมุชน (Community Learning Centres: CLCs)115

 114 UNESCO. op.cit. p. 31. 
 115 Ibid. 
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ความหลากหลายของการศกึษาระดับอดุมศกึษาในกลุม่ประเทศอาเซยีนดจูะปรากฏชดัเจนย่ิงกว่า
การศึกษาในระดับอื่นๆ ที่กล่าวแล้ว ความหลากหลายด้านนี้สะท้อนสภาพความหลากหลายในภูมิภาค
นั่นเอง โดยเฉพาะในแง่ที่ว่า ขณะที่การศึกษาขั้นพื้นฐานถือเป็นการให้การศึกษาแก่มวลชนตามสิทธิที่ 
ทุกคนต้องได้รบันัน้ การจดัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษามลีกัษณะเป็นการด�าเนนิงานเพือ่ตอบสนองความ
จ�าเป็นเฉพาะของแต่ละประเทศมากกว่า ความแตกต่างส�าคญัประการหนึง่ ได้แก่ ความแตกต่างในแง่การ
เข้าถึงการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษา คือ ตั้งแต่ประมาณร้อยละ 10 ของประชากรในกลุ่มอายุที่จะศึกษา
ในระดับนี้ได้ในเมียนมาไปจนถึงประมาณร้อยละ 87 ของประชากรกลุ่มเดียวกันในสิงคโปร1์16

ไม่มีประเทศใดในอาเซียน ยกเว้นสิงคโปร์ ที่สามารถจัดการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาได้ถึง
ระดับของประเทศพฒันาก้าวหน้าแล้วส่วนใหญ่ ประเทศไทยให้การศกึษาในระดบันีใ้ห้แก่ประมาณคร่ึงหนึง่
ของประชากรในกลุ่มอายุดังกล่าวข้างต้น ขณะที่มาเลเซียให้การศึกษาได้ร้อยละ 37 และอินโดนีเซีย 
ด�าเนินการได้ร้อยละ 32 ทั้ง 3 ประเทศกล่าวได้ว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับประเทศที่พัฒนาแล้วดังกล่าว 
แต่ประเทศที่ยากจนกว่า เช่น กัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา จัดการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาให้แก่
ประชากรกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ไม่ถึงร้อยละ 20 ของประชากรกลุ่มนี้ นอกจากนั้น ประเทศในภูมิภาคทั้งหมด
ยกเว้นสิงคโปร์ยังต้องเผชิญกับกระแสกดดันท่ีจะให้ขยายโอกาสการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาแก่
ประชากรกลุม่ต่างๆ เป็นจ�านวนมาก (massification) จงึไม่น่าประหลาดใจทีมี่มหาวทิยาลัยวจิยั (research 
universities) จ�านวนน้อยมากในภูมิภาคนี1้17

การลงทุนด้านการศึกษาในระดับหลังมัธยมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนยังอยู่ในระดับต�่ามาก 
(ยกเว้นสงิคโปร์และในบางด้านอาจรวมมาเลเซยีด้วย) กล่าวคอื โดยทัว่ไปค่าใช้จ่ายจากภาครัฐยงัคงอยูใ่น
ระดบัต�า่กว่าเงนิอดุหนนุทีป่ระเทศทีพ่ฒันาแล้วให้แก่กจิการด้านอุดมศกึษา มเีพยีงสงิคโปร์และมาเลเซยีที่
มกีารลงทุนของภาครัฐในกจิการด้านนีส้งูกว่าประเทศอืน่ๆ ในภมูภิาค ประเทศกลุม่หลงันี ้เช่น อนิโดนเีซยี 
และเวยีดนาม ใช้จ่ายเพือ่การศึกษาระดบันีไ้ม่ถงึร้อยละ 1 ของ GDP ผลกค็อื ไม่เพยีงแต่สถาบนัอดุมศกึษา
ส่วนใหญ่ไม่สามารถพฒันาเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัเท่านัน้ แต่ยงัตอบสนองความต้องการทีจ่ะให้มกีารขยาย
การเข้าถึงอุดมศึกษาไปสู่ระดับมวลชนที่กล่าวแล้วข้างต้นได้อย่างจ�ากัด ด้วยเหตุนี้ภาคเอกชนจึงเข้ามามี
ส่วนส�าคัญในการสนองตอบความต้องการที่จะเข้าถึงการศึกษาระดับนี้ของคนจ�านวนมาก118

ปัจจบุนัภาคเอกชนเข้ามาเป็นส่วนส�าคญัในโครงสร้างระบบการศกึษาหลงัมธัยมในหลายประเทศ
ในอาเซียน แม้ภาคเอกชนจะยังไม่มีบทบาทโดดเด่นนักในบรูไน สปป. ลาว มาเลเซีย เมียนมา สิงคโปร์ 
และเวียดนาม แต่ก็ขยายตัวอย่างเข้มแข็ง ในประเทศไทย อินโดนีเซีย และกัมพูชา สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมีนักศึกษาเกินครึ่งของจ�านวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งหมด ในฟิลิปปินส์กว่าร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาระดับนี้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเอกชน แม้กระทั่งเวียดนามซ่ึงอยู่ภายใต้ระบบสังคมนิยมก็ยังมี

 116 Altbach, Philip G. (2017). “The Complex Diversity of Southeast Asian Postsecondary Education.” 
International Higher Education. 88, Winter, p. 17. 
 117 Ibid. 
 118 Ibid. 
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แผนที่จะให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนรับนักศึกษาได้ร้อยละ 40 ของนักศึกษาระดับนี้ทั้งหมดภายใน ค.ศ. 
2020119

ภาคเอกชนจึงเข้ามามีบทบาทส�าคัญยิ่งในการ “รองรับความต้องการ” (demand absorbing) 
เมื่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเปลี่ยนผ่านไปสู่ “อุดมศึกษามวลชน” (mass higher education) ด้วยการ
เปิดช่องทางให้นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับปานกลางและส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มาจากพื้นฐาน
ทางครอบครวัระดบัล่างจ�านวนมากได้เข้าถงึการศกึษาระดบัหลงัมธัยมศกึษา แต่สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
ส่วนใหญ่เป็นกิจการที่แสวงหาก�าไรและมีเพียงน้อยแห่งที่มีคุณภาพระดับสูง ในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
ประเทศไทย และเวยีดนาม มมีหาวทิยาลยัเอกชนทีม่ชีือ่เสยีงเพยีงไม่กีแ่ห่งเท่านัน้ กจิการด้านอดุมศกึษา
ในอาเซียนจึงเป็นประเด็นทางนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาที่ส�าคัญประการหน่ึงทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต

กิจกรรม 9.3.2 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention of the Rights of the Child) มีความส�าคัญต่อการ
จัดการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างไร

แนวตอบกิจกรรม 9.3.2

ประเทศอาเซียนทุกประเทศได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กท�าให้ประเทศเหล่านี้มี
พันธกรณีระหว่างประเทศที่จะต้องจัดการศึกษาแบบให้เปล่าในระดับประถมศึกษาแก่เด็กทุกคน ปัจจุบัน
สิทธิดังกล่าวได้รับการบรรจุเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายในทุกประเทศในอาเซียนแล้ว พันธกิจ
ทางกฎหมายเช่นนี้ย่อมเป็นกรอบและแนวทางส�าคัญในการควบคุมก�ากับการจัดการศึกษา ซึ่งรวมไปถึง
การก�าหนดว่า พลเมืองของชาติเหล่านี้ควรจะใช้สิทธิเรื่องการศึกษาในด้านใด อย่างไร และเมื่อใด มองใน
แง่นี้ อนุสัญญาฉบับดังกล่าวจึงกล่าวได้ว่าเป็นบริบททางภายนอกที่ส�าคัญซึ่งเข้ามามีส่วนในการก�าหนด
นโยบายสาธารณะด้านการศึกษาของประเทศในอาเซียน

 119 Ibid. 
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เรื่องท่ี 9.3.3 

นโยบายการศึกษาไทยในบริบทโลก

ได้กล่าวแล้วว่า การศึกษาไทยสมัยใหม่ตามแบบตะวันตกเร่ิมข้ึนตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว120 การศึกษาไทยมีพัฒนาการตลอดมาจนถึงปัจจุบันทั้งในแง่ของการจัด
โครงสร้างระบบการบรหิารการศกึษาและการขยายโอกาสทางการศกึษาระดับต่างๆ ในแง่การจัดระบบการ
บริหารนั้น พัฒนาการส�าคัญท่ีสืบเน่ืองมาถึงปัจจุบันเริ่มขึ้นเมื่อสิ้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เมื่อมีการออก 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 [แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545] และจากนั้นก็มี
การออกกฎหมายอีกหลายต่อหลายฉบับ โดยเฉพาะที่ว่าด้วยการจัดระบบโครงสร้างและการบริหารการ
ศึกษา (รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีมาก่อนและก�าหนดออกมาหลังการประกาศใช้พระราช-
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542)121 อย่างไรก็ดี ในที่นี้จะมุ่งความสนใจไปที่การจัดการศึกษาระดับ
ต่างๆ ในปัจจุบันเป็นหลัก122

ประเทศไทยจัดระบบการศึกษาพื้นฐานแบบ 6+3+3 คือ ประถมศึกษา 6 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 
3 ปี และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี การศึกษาภาคบังคับก�าหนดไว้ 9 ปี (ประถมศึกษา 6 ปีและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี) แต่ประเทศไทยจัดการศึกษาแบบให้เปล่า 15 ปี ซ่ึงรวมไปถึงการศึกษาก่อน 
วัยเรียน 3 ปีด้วย หน่วยงานภาครัฐต้องควบคุมดูแลสถาบันการศึกษาถึงกว่า 50,000 แห่ง ในจ�านวนนี้
ส่วนใหญ่ คือประมาณ 30,000 แห่ง อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (Office of Basic Education Commission: OBEC) ซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการ 
ปัจจบุนัมีโรงเรยีนของรฐัจ�านวนมากขึน้ทีอ่ยูภ่ายใต้ OBEC จดัหลกัสตูรทีใ่ช้ภาษาองักฤษเป็นสือ่การสอน 
(English programmes) ในวิชาแกน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

ภาคเอกชนมบีทบาทในการให้การศกึษาแก่เยาวชนไทยมายาวนาน โรงเรยีนสมยัใหม่เริม่แรกเป็น
โรงเรียนเอกชนที่ด�าเนินการโดยทั้งคริสตจักรของฝ่ายโปรเตสแตนต์และพระศาสนจักรของฝ่ายคาทอลิก 
ในปัจจบุนัภาคเอกชนมบีทบาทในการจดัการศกึษาทัง้ในระดบัประถมศกึษา (มักรวมไปถงึการศกึษาก่อน
วยัเรยีนด้วย) มัธยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย และอดุมศกึษาในสดัส่วนร้อยละ 16.2, 9.3, 13.5  
 
 
 120 โปรดดสูรุปความเป็นมาของการศึกษาไทยก่อนสมยัใหม่ใน ธีระ นชุเป่ียม และวรีวลัย์ งามสนัตกุิล. (2550). อดตีและ
ปัจจุบันของสถาบันอดุมศึกษาไทย: ภาพรวมสถาบันอุดมศึกษาประเภทต่างๆ . กรุงเทพฯ: สถาบันวจิัยนโยบายและแผนอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลัยธรุกิจบณัฑติย์. น. 10-23. และโปรดดพูฒันาการด้านการศกึษาไทยในช่วง 200 ปีแรกของสมยัรตันโกสนิทร์ ใน กระทรวง
ศึกษาธิการ. (2525). 200 ปีการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.  
 121 โปรดดู จักรพรรดิ วะทา. (2552). “กฎหมายการศึกษา.” ใน สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา. กรุงเทพฯ: ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา. น. 13-17. 
 122 ข้อมูลส่วนใหญ่ในเรื่องนี้มาจาก The ASEAN Secretariat. op.cit. pp. 86-93 (ตัวเลขต่างๆ ทั้งหมดเป็นข้อมูลของ
ช่วงต้นทศวรรษ 2010) ดังนั้น ต่อไปจะอ้างอิงเฉพาะแหล่งข้อมูลอื่นเท่านั้น 
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และ 18.3 ของจ�านวนนักเรยีน/นักศึกษาระดับต่างๆ ดงักล่าวตามล�าดบั ภาคเอกชนทีเ่ข้ามามีบทบาทด้านนี้
รวมไปถึงฝ่ายศาสนา123 และองค์การการกุศลต่างๆ ด้วย นอกจากนั้น ยังมีโรงเรียนนานาชาติ (interna-
tional schools) ซึ่งส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 75 มีการจัดตั้งและด�าเนินกิจการอย่างมั่นคงในเมืองใหญ่
ต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ และยังมีโรงเรียนศาสนาอิสลามที่เป็นโรงเรียนเอกชนอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อถึง ค.ศ. 2011 ประเทศไทยมีนโยบายให้การศึกษาก่อนวัยเรียนได้ร้อยละ 100 ซึ่งเป็นระดับ
สงูกว่าประเทศในอาเซียนส่วนมาก และเป็นผลมาจากนโยบายให้การศกึษาแบบให้เปล่าตามพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การศึกษาก่อนประถมศึกษาด�าเนินการใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ศูนย์พัฒนา
เด็ก ชั้นเรียนก่อนวัยเรียนที่ด�าเนินการโดยทั้งภาครัฐและเอกชน และโรงเรียนอนุบาลท้ังของภาครัฐและ
เอกชน แม้ว่าการเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาจะอยู่ในระดบัสงู แต่ความแตกต่างด้านฐานะครอบครัว
ก็ยังท�าให้มีความไม่เท่าเทียมในด้านนี้ กล่าวคือ ประมาณร้อยละ 74 ของเด็กจากครอบครัวที่มีฐานะมี
โอกาสได้เข้าศึกษาในระดับนี้ ขณะที่เด็กจากครอบครัวยากจนเพียงร้อยละ 54 มีโอกาสดังกล่าว

การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับ แต่ก็ยังมีเด็กที่อยู่ในท้องถ่ินห่างไกลและ
ในชุมชนแออัดในเมืองที่ไม่มีโอกาสได้เข้าโรงเรียน ดังนั้น ใน ค.ศ. 2010 จ�านวนนักเรียนระดับนี้จึงมีเพียง
ร้อยละ 89.7 ของผู้ที่อยู่ในช่วงวัยที่สมควรจะอยู่ในโรงเรียนทั้งหมดเท่านั้น แต่ประเทศไทยก็ประสบความ
ส�าเร็จอย่างต่อเนื่องในการให้เด็กๆ เหล่านี้เข้ามาอยู่ในระบบโรงเรียน ปัญหาส�าคัญของการศึกษาระดับน้ี
อกีอย่างหนึง่ คอื เรือ่งคณุภาพทีย่งัอยูใ่นระดบัต�า่ โดยเฉพาะทีป่รากฏในผลการทดสอบระดบัชาต ิปัญหา
นี้เป็นผลจากปัจจัยหลายด้าน เช่น การขาดแคลนครูที่มีคุณภาพ การขาดแรงจูงใจของครูที่มีความรู้ความ
สามารถ (โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) ที่จะไปท�างานในพื้นที่ห่างไกล
ของประเทศ และการขาดวัสดุการเรียนรู้ (learning materials) ที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะวัสดุที่สามารถ
น�ามาใช้ได้โดยอาศัยบริการและทรัพยากรด้านอินเทอร์เน็ต

ในระดบัมัธยมศึกษาจ�านวนนักเรยีนทีเ่ข้าสูก่ารศกึษาระดบันีโ้ดยรวมเพิม่ขึน้อย่างส�าคญั คือ เมือ่ถงึ 
ค.ศ. 2011 จ�านวนนักเรียนระดับนี้ คือ ร้อยละ 74.1 ของจ�านวนเด็กในช่วงวัยที่สมควรจะอยู่ในโรงเรียน
ระดับน้ีท้ังหมด ซ่ึงเพิม่ขึน้จากร้อยละ 64 ใน ค.ศ. 2002 การศกึษาระดบัมัธยมศกึษาตอนต้นเป็นการศกึษา
ภาคบงัคับ แต่ปัญหากเ็ช่นเดยีวกบัการศกึษาระดบัประถมศกึษา คอื ยงัคงมเีดก็ทีไ่ม่ได้เข้าสูร่ะบบโรงเรยีน
อีกจ�านวนไม่น้อย การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ แยกเป็น 2 สาย 
คือ สายสามัญ หรือสายวิชาการ และสายอาชีวศึกษา โดยทั่วไปการศึกษาสายสามัญได้รับความนิยม
มากกว่า แต่กม็นีกัเรยีนจ�านวนไม่น้อยทีมุ่ง่ไปในสายอาชวีศกึษา โดยทีร่ฐับาลกพ็ยายามส่งเสรมิให้นกัเรียน
เข้ามาสู่เส้นทางสายนี้มากขึ้น เพราะเป็นรากฐานส�าคัญของการพัฒนาประเทศ 

 123 นอกจากโรงเรยีนของศรสิตจักร/พระศาสนจักรทีก่ล่าวแล้ว วดัต่างๆ จ�านวนมากทัว่ประเทศยงัคงจดัการเรยีนการสอน
ให้แก่ลูกชาวบ้านโดยให้เรียนรวมกบัพระภกิษุและสามเณร “โรงเรียนวัด” ประเภทนี้นับเป็นโรงเรยีนเอกชนประเภทหนึง่ที่ไดร้ับการ
อุดหนุนจากภาครัฐส่วนหนึ่งด้วย 
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ปัจจบุนัประเทศไทยมีวิทยาลยัอาชีวศึกษากว่า 400 แห่ง ทีใ่ห้การศกึษาด้านเกษตรกรรม สตัวบาล 
การพยาบาล วชิาช่างสาขาต่างๆ บรหิารธรุกิจ การท่องเทีย่วและการโรงแรม ภาคเอกชนได้เข้ามามบีทบาท
ส�าคญัในการจดัการศกึษาสายนีเ้ช่นเดยีวกบัในด้านการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีไ่ด้กล่าวแล้ว ปัจจบุนัการศกึษา
ด้านอาชีวศึกษามี 3 รูปแบบ ได้แก่ หลักสูตรปกติ (normal programme) ในสถานศึกษา หลักสูตร 
คู่ขนาน (dual vocational training programme) และหลักสูตรการศึกษานอกระบบ (non-formal 
programme) หลักสูตรคู่ขนานเป็นการเรียนรู้ในโรงเรียนควบคู่ไปกับการฝึกงานในสถานที่ท�างานหรือ
สถานประกอบการจริง (on-the-job training) ในภาคเอกชน124

ในระดับอุดมศึกษาประเทศไทยมีนักศึกษากว่า 2 ล้านคน ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับนี้ 
ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยของรัฐประมาณ 80 แห่ง วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน
อีก 71 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เหล่านี้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรหลากหลาย ทั้งในระดับ
ปรญิญาตร ีปริญญาโท และปรญิญาเอก รวมกันกว่า 1,000 หลักสตูร ในช่วงประมาณ 2 ทศวรรษทีผ่่านมา
จ�านวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะอัตราส่วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่เข้าสู่ระดับอุดมศึกษามีถึงร้อยละ 74 ใน ค.ศ. 2009 การเพิ่มดังกล่าวเป็นผลส่วนหนึ่งมาจาก
การเพ่ิมข้ึนของความต้องการที่เข้าถึงการศึกษาระดับนี้ ซ่ึงได้รับแรงกระตุ้นส�าคัญมาจากท้ังการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐานทีใ่ห้เปล่าและการมรีะบบการกูย้มืเพือ่การศกึษาให้ได้อย่างเพยีงพอ และการขยายความสามารถ
ในการรบัเข้าเรยีนของมหาวิทยาลยัต่างๆ โดยเฉพาะมหาวทิยาลยัของรฐัสามารถรบันกัศกึษาได้เป็นจ�านวน
มากข้ึนเข้าศกึษาทัง้ในหลกัสูตรปกตแิละโครงการพเิศษต่างๆ จ�านวนนกัศกึษาทีเ่ข้าศกึษาในมหาวทิยาลยั
เอกชนจึงมีแนวโน้มลดลง เมือ่ถงึต้นทศวรรษ 2010 ร้อยละ 85 ของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาอยูใ่นสถาบนั
อุดมศึกษาของรัฐ125

ส่วนส�าคัญอีกส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาไทย คือ การศึกษานอกระบบซึ่งมีบทบาทส�าคัญใน
การส่งเสรมิการเข้าถงึการศึกษาของคนไทยมาหลายทศวรรษทัง้ในสายสามญัและสายอาชพี ใน ค.ศ. 2008 
มกีารออกพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 เพือ่ส่งเสริม
การด�าเนินงานด้านนีใ้ห้กว้างขวางและครอบคลมุกลุม่เป้าหมายต่างๆ มากยิง่ขึน้ ปัจจุบนัมศีนูย์การเรียนรู้
ชุมชนกว่า 7,000 แห่ง และห้องสมุดสาธารณะรวมท้ังสิ้น 906 แห่ง ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการสร้างความ 
เข้มแขง็ให้แก่ทัง้บคุคลและชุมชนด้วยการให้การเรยีนรูต้ลอดชวีติ (lifelong learning) แก่ทกุคน การศกึษา
นอกระบบมุ่งที่กลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส ผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ผู้น�า
ท้องถิ่น ผู้ต้องโทษ และชาวไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ การศึกษาในลักษณะนี้มี 3 รูปแบบ คือ โครงการ 
 

 124 “การจดัการเรยีนการสอนคูข่นานเป็นการจดัการศกึษารูปแบบหนึง่ทีจ่ดัให้นกัศกึษาได้เรยีนรูภ้าคทฤษฎีในโรงเรยีน...
ควบคู่ไปกับการฝึกงาน...ในสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการท�างานและมีทักษะในการปฏิบัติ
เพิม่มากขึน้ และเสรมิสร้างทัศนคติท่ีดใีนการท�างานประกอบอาชพีแก่นกัศกึษา” ดเูพิม่เตมิใน “การจดัการศกึษาคูข่นานระดบั ปวช. 
และ ปวส.” Retrieved from www.scc.ac.th/parallel%20studies/51/2_51/manual.doc 
 125 โปรดดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุดมศึกษาไทยใน Somkiat Kamolpun. (2015). The Impact of ASEAN Eco-
nomic Integration on Thai Higher Educfation Policy and Plan. (Doctor of Education Dissertation). University of  
Pittsburgh. pp. 46-51. 
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9-68 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

ส่งเสรมิการรูห้นงัสอื โครงการให้การศกึษาเพือ่สอบเทยีบความรู้การศกึษาขัน้พืน้ฐานแก่ผูม้อีายเุกนิ 15 ปี
ท่ีไม่มีโอกาสได้ศกึษาในระบบโรงเรยีน และโครงการศกึษาต่อเนือ่งส�าหรับผูท้ีจ่บการศกึษาขัน้พืน้ฐานแล้ว 
แต่ละปีมีผู้เข้าศึกษาในโครงการต่างๆ เหล่านี้รวมแล้วนับล้านคน

พฒันาการของระบบการศกึษาไทยสมยัใหม่เกีย่วข้องกบับรบิททางภายนอกมาตัง้แต่แรกเริม่ คอื 
ตัง้แต่การรบัระบบนีม้าจากตะวนัตกในรชัสมัยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั และการพฒันาใน
ช่วงสมัยต่อๆ มาก็ได้รับอิทธิพลจากภายนอกมาโดยตลอด ตัวอย่างในยุคสมัยของเรา คือ ความคิดเรื่อง 
“การศกึษาส�าหรบัทกุคน” และ “การเรยีนรูต้ลอดชวีติ” ปัจจบุนัอาจกล่าวได้ว่า การจดัระบบโรงเรยีนอาศยั
แบบแผนที่เหมือนกันทั่วโลก โดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11-12 ปี จะมีแตกต่างกันไปบ้างก็
เป็นลักษณะเฉพาะในบางเรื่องเท่านั้น ท่ีส�าคัญประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนมีพันธกิจที่
ต้องด�าเนินการตามแผนนโยบายและเป้าหมายต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ร่วมกัน126

กิจกรรม 9.3.3

ปัจจุบันประเทศไทยจัดระบบการศึกษาพื้นฐานอย่างไร

แนวตอบกิจกรรม 9.3.3

ประเทศไทยจัดระบบการศึกษาพื้นฐานแบบ 6+3+3 คือ ประถมศึกษา 6 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 
3 ปี และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี การศึกษาภาคบังคับก�าหนดไว้ 9 ปี (ประถมศึกษา 6 ปี และ
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี) แต่ประเทศไทยจัดการศึกษาแบบให้เปล่า 15 ปี ซ่ึงรวมไปถึงการศึกษาก่อน 
วัยเรียน 3 ปีด้วย หน่วยงานภาครัฐต้องควบคุมดูแลสถาบันการศึกษาถึงกว่า 50,000 แห่ง ในจ�านวนนี้
ส่วนใหญ่ คือประมาณ 30,000 แห่ง อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พ้ืนฐาน ซ่ึงข้ึนอยูก่บักระทรวงศึกษาธกิาร ปัจจุบนัมีโรงเรียนของรัฐจ�านวนมากขึน้ทีอ่ยู่ภายใต้ส�านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน จดัหลกัสูตรทีใ่ช้ภาษาอังกฤษเป็นสือ่การสอน (English programmes) 
ในวิชาแกน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

 126 แผนด�าเนินงานล่าสุดของอาเซียนก�าหนดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2016 “ASEAN concludes Work Plan on Edu-
cation 2016-2020.” Retrieved from http://asean.org/asean-concludes-work-plan-education-2016-2020/


