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หน่วยที ่10 
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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 
ชุดวิชา  การพฒันามนุษยใ์นบรบิทโลก 
 
หน่วยท่ี 10 การพฒันามนุษยด์า้นการศกึษาในบรบิทโลก 
 
ตอนท่ี 
 10.1 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษาและเทคโนโลยกีบัการพฒันามนุษยใ์นบรบิทโลก 

10.2 สถานการณ์การเขา้ถงึการศกึษาและเทคโนโลยกีบัการพฒันามนุษยใ์นบรบิทโลก 
 10.3 ปญัหาและแนวโน้มการเขา้ถงึการศกึษาและเทคโนโลย ี
 
แนวคิด 

1. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษาและเทคโนโลยกีบัการพฒันามนุษยใ์นบรบิทโลก เป็นความรู้ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัพระราชบญัญตักิารศกึษาไทย ความส าคญัของการศกึษาและเทคโนโลย ีองคก์ารการศกึษา 
วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาตกิบัการศกึษา และการศกึษาในประเทศฟินแลนด์ 

2. สถานการณ์การเขา้ถงึการศกึษาและเทคโนโลยกีบัการพฒันามนุษยใ์นบรบิทโลก เป็นความรูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัการเขา้ถงึการศกึษาและการเขา้ถงึเทคโนโลย ีประกอบดว้ยสถติกิารศกึษาต่างๆ เช่น 
จ านวนนกัเรยีน อตัราส่วนนักเรยีน การพฒันาก าลงัคน เป็นตน้ 

3. ปญัหาและแนวโน้มการเขา้ถงึการศกึษาและเทคโนโลย ีเป็นความรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัปญัหาความ
เหลื่อมล ้าทางการศกึษาและเทคโนโลย ีแนวทางการลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาและ
เทคโนโลย ีและแนวโน้มการเขา้ถงึการศกึษาและเทคโนโลย ี

 
วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ศกึษาหน่วยที ่12 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
 1. อธบิายความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษาและเทคโนโลยกีบัการพฒันามนุษยใ์นบรบิทโลกได้ 
 2. อธบิายสถานการณ์การเขา้ถงึการศกึษาและเทคโนโลยกีบัการพฒันามนุษยใ์นบรบิทโลกได้ 
 3. อธบิายปญัหาและแนวโน้มการเขา้ถงึการศกึษาและเทคโนโลยไีด ้
 
 
 
กิจกรรมระหว่างเรียน 
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 1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนหน่วยที ่10 
 2. ศกึษาเอกสารการสอนตอนที ่10.1 – 10.3 
 3. ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในเอกสารการสอน 
 4. ฟงัซดีเีสยีงประจ าชุดวชิา 
 5. ชมดวีดีปีระกอบชุดวชิา (ถา้ม)ี 
 6. ท าแบบประเมนิผลนเองหลงัเรยีนหน่วยที ่10 
 
ส่ือการสอน 
 1. เอกสารการสอน 
 2. แบบฝึกปฏบิตั ิ
 3. ซดีเีสยีงประจ าชุดวชิา 
 4. ดวีดีปีระกอบชุดวชิา (ถา้ม)ี 
 
การประเมินผล 
 1. ประเมนิผลจากแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
 2. ประเมนิผลจากกจิกรรมและแนวตอบทา้ยเรือ่ง 
 3. ประเมนิผลจากการสอบไลป่ระจ าภาคการศกึษา 
 
เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยท่ี 10 ในแบบฝึกปฏิบติั แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที ่10.1 
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ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษาและเทคโนโลยีกบัการพฒันามนุษย์
ในบริบทโลก 

 
โปรดอ่านหวัเรือ่ง แนวคดิ และวตัถุประสงคข์องตอนที ่10.1 แลว้จงึศกึษารายละเอยีดต่อไป 
 
หวัเร่ือง 

10.1.1 ความรูเ้บือ้งตน้ของพระราชบญัญตักิารศกึษาไทย 
10.1.2 ความส าคญัของการศกึษาและเทคโนโลย ี
10.1.3 องคก์ารการศกึษา วทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาตกิบัการศกึษา 
10.1.4 การศกึษาในประเทศฟินแลนด์ 

 
แนวคิด 

1. พระราชบญัญตักิารศกึษาไทย คอื กฎหมายทีว่่าดว้ยการศกึษาแห่งชาต ิในใจความของมาตรา 4 ได้
กล่าวถงึความหมายของ การศกึษา การศกึษาขัน้พื้นฐาน การศกึษาตลอดชวีติ สถานศกึษา 
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มาตรฐานการศกึษา การประกนัคุณภาพภายใน การประกนัคุณภาพ
ภายนอก ผูส้อน คร ูคณาจารย ์ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา บุคลากรทางการศกึษา 

2. การศกึษาเป็นเครือ่งมอืหนึ่งทีช่่วยพฒันามนุษยใ์หเ้ป็นคนทีม่คีวามรู ้ความสามารถและมคีุณธรรม
เพื่อน าไปสู่การใชค้วามรู ้ความสามารถไปในทางสรา้งสรรค ์ท าใหเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 
เทคโนโลยชี่วยเปิดโอกาสใหผู้ส้อน อาจารย ์นกัเรยีนและนกัศกึษา สามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มลู
คน้ควา้ “หอ้งสมดุโลก” ได ้ 

3. องคก์ารการศกึษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาตกิบัการศกึษา หรอื ยเูนสโก เป็น
องคก์รทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจร่วมกนัระหว่างชาตต่ิางๆ ใหเ้กดิการยอมรบั
ระบบสงัคมวฒันธรรม ความรูท้างวทิยาศาสตร ์แนวคดิและผลงานต่างๆ ศลิปะรว่มกนัและกนั 
ก าจดัความไมรู่ใ้หห้ายไปจากวถิชีวีติของมนุษยแ์ต่ละชาต ิ

4. การศกึษาในประเทศฟินแลนดเ์ป็นประเทศทีม่กีารจดัระบบการศกึษาทีเ่น้นใหเ้ดก็ในช่วงระดบั
ปฐมวยัมเีวลาอยูก่บัพ่อแมแ่ละครอบครวัมากทีสุ่ด ครอบครวัสามารถใหค้วามรกัความอบอุ่น ใหเ้ดก็
ไดรู้ว้ฒันธรรมประเพณทีีด่งีาม ไดด้กีว่าอยู่ทีโ่รงเรยีนอนุบาล ประเทศนี้จงึไมใ่ชข้อ้สอบมาตรฐาน
กลางของประเทศในการวดัและประเมนิผลนกัเรยีนทุกๆคน ครทูีป่ระเทศฟินแลนดค์อืครทูีม่คีวาม
ตัง้ใจอยากเป็นครจูรงิๆ คนทีเ่ก่งทีสุ่ดของประเทศจะมาคดัเลอืกเป็นครู 

วตัถปุระสงค ์
เมือ่ศกึษาตอนที ่10.1 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
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1. อธบิายความรูเ้บือ้งตน้ของพระราชบญัญตักิารศกึษาไทยได้ 
2. อธบิายความส าคญัของการศกึษาและเทคโนโลยไีด้ 
3. อธบิายหน้าทีข่ององคก์ารการศกึษา วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมสหประชาชาตทิีม่ต่ีอการศกึษาได้ 
4. อธบิายถงึลกัษณะการศกึษาในประเทศฟินแลนดไ์ด้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรือ่งที ่10.1.1 



6 

 

ความรู้เบือ้งต้นของพระราชบญัญติัการศึกษาไทย 
 
 เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม พ.ศ. 2542 ประเทศไทยไดม้กีฎหมายทีว่่าดว้ยการศกึษาแห่งชาตเิกดิขึน้ครัง้
แรก พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช (รชักาลที ่9) มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหต้รา
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 โดยในใจความของมาตรา 4 ไดก้ล่าวถงึประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
 “การศกึษา” หมายความว่า กระบวนการเรยีนรูเ้พื่อความเจรญิงอกงามของบุคคลและสงัคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู ้การฝึก การอบรม การสบืสานทางวฒันธรรม การสรา้งสรรคจ์รรโลงความกา้วหน้าทางวชิาการ 
การสรา้งองคค์วามรูอ้นัเกดิจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สงัคม การเรยีนรูแ้ละปจัจยัเกือ้หนุนใหบุ้คคลเรยีนรูอ้ย่าง
ต่อเนื่องตลอดชวีติ 

“การศกึษาขัน้พืน้ฐาน” หมายความว่า การศกึษาก่อนระดบัอุดมศกึษา 
“การศกึษาตลอดชวีติ” หมายความว่า การศกึษาทีเ่กดิจากการผสมผสานระหว่างการศกึษาในระบบ 

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั เพื่อใหส้ามารถพฒันาคุณภาพชวีติไดอ้ยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ 
“สถานศกึษา” หมายความว่า สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั โรงเรยีน ศูนยก์ารเรยีน วทิยาลยั สถาบนั 

มหาวทิยาลยั หน่วยงานการศกึษาหรอืหน่วยงานอื่นของรฐัหรอืของเอกชน ทีม่อี านาจหน้าที่หรอืมวีตัถุประสงค์
ในการจดัการศกึษา 

“สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน” หมายความว่า สถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
“มาตรฐานการศกึษา” หมายความว่า ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพ ทีพ่งึประสงคแ์ละ

มาตรฐานทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ในสถานศกึษาทุกแห่ง และเพื่อใชเ้ป็นหลกัในการเทยีบเคยีงส าหรบัการส่งเสรมิ
และก ากบัดแูล การตรวจสอบ การประเมนิผลและการประกนัคุณภาพทางการศกึษา 

“การประกนัคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมนิผลและการตดิตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศกึษานัน้เอง หรอืโดยหน่วยงานต้น
สงักดัทีม่หีน้าทีก่ ากบัดูแลสถานศกึษานัน้ 

“การประกนัคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมนิผลและการตดิตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาจากภายนอก โดยส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ
การศกึษาหรอืบุคคลหรอืหน่วยงานภายนอกทีส่ านกังานดงักล่าวรบัรอง เพื่อเป็นการประกนัคุณภาพและใหม้ี
การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

“ผูส้อน” หมายความว่า ครแูละคณาจารยใ์นสถานศกึษาระดบัต่างๆ 
“คร”ู หมายความว่า บุคลากรวชิาชพีซึง่ท าหน้าทีห่ลกัทางดา้นการเรยีนการสอนและการส่งเสรมิการ

เรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารต่างๆ ในสถานศกึษาของทัง้ของรฐัและเอกชน 
“คณาจารย”์ หมายความว่า บุคลากรซึง่ท าหน้าทีห่ลกัทางดา้นการสอนและการวจิยัในสถานศกึษา

ระดบัอุดมศกึษาระดบัปรญิญาของรฐัและเอกชน 
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 “ผูบ้รหิารสถานศกึษา” หมายความว่า บุคลากรวชิาชพีทีร่บัผดิชอบการบรหิารสถานศกึษาแต่ละแห่ง
ของรฐัและเอกชน 

“ผูบ้รหิารการศกึษา” หมายความว่า บุคลากรวชิาชพีทีร่บัผดิชอบการบรหิารการศกึษานอกสถานศกึษา
ตัง้แต่ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขึน้ไป 

“บุคลากรทางการศกึษา” หมายความว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา รวมทัง้ผูส้นบัสนุน
การศกึษาซึง่เป็นผูท้ าหน้าทีใ่หบ้รกิาร หรอืปฏบิตังิานเกีย่วเนื่องกบัการจดักระบวนการเรยีนการสอน การนิเทศ 
และการบรหิารการศกึษาในหน่วยงานการศกึษาต่างๆ 
 ส าหรบัในหมวด 1 บททัว่ไป มาตรา 6 มใีจความว่า “การจดัการศกึษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้
เป็นมนุษยท์ีส่มบรณ์ูทัง้รา่งกาย จติใจ สตปิญัญา ความรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการ
ด ารงชวีติ สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข” มาตรา 8 กล่าวถงึการจดัการศกึษาใหย้ดึหลกั (1) เป็น
การศกึษาตลอดชวีติส าหรบัประชาชน (2) ใหส้งัคมมสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา และ (3) การพฒันาสาระและ
กระบวนการเรยีนรูใ้หเ้ป็นไปอยา่งต่อเนื่อง 
 ในหมวด 2 สทิธแิละหน้าทีท่างการศกึษา มาตรา 10 มใีจความทีส่ าคญัว่า “การจดัการศกึษาตอ้งจดัให้
บุคคลมสีทิธแิละโอกาสเสมอกนัในการรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่าสบิสองปีทีร่ฐัตอ้งจดัใหอ้ย่างทัว่ถงึ
และมคีุณภาพโดยไมเ่กบ็ค่าใชจ้า่ยการจดัการศกึษา ส าหรบับุคคลซึ่งมคีวามบกพร่องทางร่างกาย จติใจ 
สตปิญัญา อารมณ์ สงัคม การสื่อสารและการเรยีนรู ้หรอืมรีา่งกายพกิาร หรอืทุพพลภาพหรอืบุคคลซึง่ไม่
สามารถพึง่ตนเองได ้หรอืไมม่ผีูด้แูลหรอืดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวมสีทิธแิละโอกาสไดร้บัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานเป็นพเิศษ การศกึษาส าหรบัคนพกิารในวรรคสอง ใหจ้ดัตัง้แต่แรกเกดิหรอืพบความพกิารโดยไมเ่สยี
ค่าใชจ้่าย และใหบุ้คคลดงักล่าวมสีทิธไิดร้บัสิง่อ านวยความสะดวก สื่อ บรกิารและความช่วยเหลอือื่นใดทาง
การศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง การจดัการศกึษาส าหรบับุคคลซึง่มี
ความสามารถพเิศษ ตอ้งจดัดว้ยรปูแบบทีเ่หมาะสมโดยค านึงถงึความสามารถของบุคคลนัน้ 
 ส าหรบัหมวด 9 เทคโนโลยเีพื่อการศกึษา ในมาตรา 63 รฐัตอ้งจดัสรรคลื่นความถี ่สื่อตวัน าและ
โครงสรา้งพืน้ฐานอื่นทีจ่ าเป็นต่อการส่งวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ วทิยโุทรคมนาคม และการสื่อสารในรปู
อื่น เพื่อใชป้ระโยชน์ส าหรบัการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ การศกึษาตามอธัยาศยั การทะนุบ ารงุ
ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรมตามความจ าเป็น 

มาตรา 64 รฐัตอ้งส่งเสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารผลติ และพฒันาแบบเรยีน ต ารา หนงัสอืทางวชิาการ 
สื่อสิง่พมิพอ์ื่น วสัดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาอื่น โดยเรง่รดัพฒันาขดีความสามารถในการผลติ จดั
ใหม้เีงนิสนับสนุนการผลติและมกีารใหแ้รงจงูใจแก่ผูผ้ลติ และพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา ทัง้นี้โดยเปิดใหม้ี
การแขง่ขนัโดยเสรอีย่างเป็นธรรม 

มาตรา 65 ใหม้กีารพฒันาบุคลากรทัง้ดา้นผูผ้ลติ และผูใ้ชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษา เพื่อใหม้คีวามรู ้
ความสามารถ และทกัษะในการผลติ รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม มคีุณภาพ และประสทิธภิาพ 
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มาตรา 66 ผูเ้รยีนมสีทิธไิดร้บัการพฒันาขดีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษาในโอกาส
แรกทีท่ าได ้เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะเพยีงพอทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษาในการแสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเองไดอ้ยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ 

มาตรา 67 รฐัตอ้งส่งเสรมิใหม้กีารวจิยัและพฒันา การผลติและการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา 
รวมทัง้การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษา เพื่อใหเ้กดิการใชท้ีคุ่ ้มค่าและ
เหมาะสมกบักระบวนการเรยีนรูข้องคนไทย 

มาตรา 68 ใหม้กีารระดมทุน เพื่อจดัตัง้กองทุนพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาจากเงนิอุดหนุนของรฐั 
ค่าสมัปทาน และผลก าไรทีไ่ดจ้ากการด าเนินกจิการดา้นสื่อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ และโทรคมนาคม
จากทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และองคก์รประชาชน รวมทัง้ใหม้กีารลดอตัราค่าบรกิารเป็น
พเิศษในการใชเ้ทคโนโลยดีงักล่าวเพื่อการพฒันาคนและสงัคม หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดัสรรเงนิกองทุนเพื่อ
การผลติ การวจิยัและการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 69 รฐัตอ้งจดัใหม้หีน่วยงานกลางท าหน้าทีพ่จิารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสรมิและประสาน
การวจิยั การพฒันาและการใช ้รวมทัง้การประเมนิคุณภาพ และประสทิธภิาพของการผลติและการใช้
เทคโนโลยเีพื่อการศกึษา1 

สรปุพระราชบญัญตักิารศกึษาไทยเป็นกฎหมายทีก่ล่าวถงึการศกึษาของชาติ ในมาตรา 4 จะมใีจความ
ส าคญัของค าต่างๆ เช่น การศกึษา การศกึษาขัน้พืน้ฐาน การศกึษาตลอดชวีติ สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
มาตรฐานการศกึษา การประกนัคุณภาพภายใน การประกนัคุณภาพภายนอก ผูส้อน คร ูคณาจารย ์ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ในหมวด 6 ไดม้ใีจความส าคญั คอื การจดัการศกึษาจะตอ้งพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์
ทัง้รา่งกาย จติใจ สตปิญัญา ความรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีติ และในมาตรา 64 
รฐัจะตอ้งส่งเสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารผลติ และพฒันาบทเรยีน ต ารา หนงัสอืทางวชิาการ สื่อสิง่พมิพอ์ื่นๆ 
วสัดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาฯ 
 
 
 
 

กิจกรรม 10.1.1 
จงอธบิายความหมายของค าว่า “การศกึษา”  “การศกึษาขัน้พืน้ฐาน” และ “การศกึษาตลอดชวีติ” 

แนวตอบกิจกรรม 10.1.1 

                                                           
1 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542. (2542, 19 สงิหาคม). ราชกจิจานุเบกษา. ฉบบักฤษฎกีา เล่มที ่116 ตอนที ่74
ก. สบืคน้เมื่อ 25 เมษายน 2561, จาก http://www.moe.go.th/main2/plan/p-r-b42-01.htm 
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 การศกึษา หมายถงึ กระบวนการเรยีนรูเ้พื่อความเจรญิงอกงามของบุคคลและสงัคม โดยการถ่ายทอด
ความรู ้การฝึก การอบรม การสบืสานทางวฒันธรรม การสรา้งสรรคจ์รรโลงความกา้วหน้าทางวชิาการ การ
สรา้งองคค์วามรูอ้นัเกดิจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สงัคม 
 การศกึษาขัน้พืน้ฐาน หมายถงึ การศกึษาก่อนระดบัอุดมศกึษา 
 การศกึษาตลอดชวีติ หมายถงึ การศกึษาทีเ่กดิจากการผสมผสานระหว่างการศกึษาในระบบ 
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั เพื่อใหส้ามารถพฒันาคุณภาพชวีติไดอ้ยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรือ่งที ่10.1.2 
ความส าคญัของการศึกษาและเทคโนโลยี 
 

1. ความส าคญัของการศึกษา 
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 จากทีก่ล่าวมาแลว้ว่า “การศกึษา” หมายถงึกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อความเจรญิงอกงามของบุคคลและ
สงัคม โดยการถ่ายทอดความรู ้การฝึก การอบรม การสบืสานทางวฒันธรรม การสรา้งสรรคจ์รรโลง
ความกา้วหน้าทางวชิาการ การสรา้งองคค์วามรูอ้นัเกดิจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สงัคม การเรยีนรูแ้ละปจัจยั
เกือ้หนุนใหบุ้คคลเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ 

การศกึษาเป็นเครือ่งมอืหนึ่งทีช่่วยพฒันามนุษยใ์หเ้ป็นคนทีม่คีวามรู ้ความสามารถและมคีุณธรรมเพื่อ
น าไปสู่การใชค้วามรู ้ความสามารถไปในทางสรา้งสรรค ์ท าใหเ้กดิประโยชน์แก่ส่วนรวม กระบวนการศกึษา
สามารถช่วยขดัเกลาคนใหม้จีติส านึกและคุณธรรม เป็นผูท้ีม่จีติใจและปญัญาทีง่อกงาม ช่วยใหม้นุษยท์ีไ่ดร้บั
การศกึษามคีุณภาพชวีติทีด่ ีใชค้วามรูค้วามสามารถในการประกอบอาชพี สามารถเลีย้งดตูนเองและครอบครวั
ได ้ยิง่ไปกว่านัน้ถา้มนุษยไ์ดร้บัการศกึษาทีด่ ีจะสามารถช่วยประเทศชาตใิหส้ามารถด ารงและพฒันาชาตต่ิอไป 
ดงันัน้ในการศกึษาควรจะมกีารปลกูฝงัใหม้นุษยไ์ดร้บัการศกึษาและรูจ้กัรกัและหวงแหนประเทศชาต ิและใน
ทา้ยทีสุ่ดเมือ่มนุษยไ์ดพ้ฒันาตนเองแลว้จะยงัส่งผลใหป้ระเทศชาตเิจรญิรุง่เรอืงและมคีวามก้าวหน้าทดัเทยีม
ประเทศต่างๆ หรอืเป็นพลเมอืงดใีนสงัคมโลกได ้ ดงันัน้การศกึษาจงึเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัคนทุกเพศทุกวยั 

องคก์ารยเูนสโก ไดก้ล่าวถงึ การศกึษาว่า “การศกึษาคอืขมุทรพัยภ์ายใน (Learning The Treasure 
Within)” และไดก้ าหนดแนวทางในการจดัการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมในครสิตศ์ตวรรษที ่21 ไดเ้สนอ Four 
Pillars of Education ทีก่ล่าวถงึความสมบูรณ์ของการศกึษา 4 ประการ2 

1) การศกึษาเพื่อพฒันาศกัยภาพ (Learning to Know) ไดแ้ก่ การเรยีนเพื่อรู ้หมายถงึ การเรยีนเพื่อ
เตรยีมเครือ่งมอืส าหรบัการศกึษาต่อเนื่องตลอดชวีติ เชน่ คนไทยตอ้งเรยีนภาษาไทยใหอ่้านออกเขยีนไดเ้พื่อ
จะไดเ้รยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้ไป หรอืการเรยีนดา้นภาษาสากล การเรยีนคอมพวิเตอร ์เพื่อเป็นเครือ่งมอืในการ
คน้ควา้หาความรู ้เนื่องจากขอ้มลูความรูไ้ดบ้รรจไุวใ้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและเขยีนเป็นภาษาสากล 
(ภาษาองักฤษ) 

เสาหลกัการศกึษาประการแรกน้ี ยงัรวมถงึการเตรยีมความพรอ้มดา้นจติใจผูเ้รยีน ใหม้คีวามพรอ้มเพื่อ
การศกึษาต่อ ไดแ้ก่ การเรยีนการสอนทีเ่กดิความสนุก อยากเรยีน รกัทีจ่ะเรยีนรู ้มคีวามสุขในการเรยีนและ
การแสวงหาความรู ้เพราะการมสีุขภาพจติทีด่ ี

2) การศกึษาเพื่อพฒันาสมรรถภาพ (Learning to do) ไดแ้ก่เรยีนเพื่อท าได ้สมรรถภาพ คอื 
ความสามารถในการน าความรูม้าปฏบิตัใิหบ้รรลุผลตามความมุง่หวงั การเรยีนเพื่อใหท้ าไดก้ค็อืการเรยีนเพื่อใช้
ความรูใ้นการท างาน การประกอบอาชพี ซึง่เป็นผลของการเรยีนทีมุ่ง่เน้นการปฏบิตัิ 

การศกึษาในศตวรรษที ่21 ตอ้งพฒันาคนใหม้คีวามสามารถหลากหลาย (Personal competence) 
สามารถท างานไดห้ลายอยา่งโดยอาศยัเครือ่งจกัรลดก าลงัแรงกาย และอาศยัคอมพวิเตอรล์ดก าลงัสมองในการ
คดิ รวมทัง้ความสามารถในการท างานรว่มกบัคนอื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข เพื่อเสรมิสรา้งการท างานเป็นทมีให้

                                                           
2 พระเทพโสภณ ประยรู ธมฺมจตฺิโต. (2546). ทศิทางการศกึษาไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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เขม้แขง็ นัน่กค็อืทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ ์(People Skills) ของผูเ้รยีน และความสามารถในการบรหิารจดัการ 
การมคีุณธรรมภายในจติใจ เช่น ความรบัผดิชอบ ความซื่อสตัว ์การตรงต่อเวลา เป็นตน้ 

3) การศกึษาเพื่อการด ารงชวีติรว่มกนัอยา่งมคีุณภาพ (Learning to live together) ไดแ้ก่ การใช้
ความรูค้วามสามารถเพื่อสงัคมส่วนรวม เสาหลกัการศกึษา 2 ประการแรกเป็นการศกึษาเพื่อใหผู้เ้รยีนเก่งใน
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิในประการทีส่ามนี้เป็นศกึษาทีมุ่ง่เน้นใหผู้้เรยีนใชค้วามรูค้วามสามารถในการท า
ประโยชน์แก่ผูอ้ื่น เป็นการด ารงชวีติอย่างมคีุณภาพดว้ยการสรา้งสรรคป์ระโยชน์ใหแ้ก่สงัคม นัน่กค็อืการเรยีนรู้
เพื่อการอยูร่ว่มกนัฉนัญาตมิติร 

โลกในศตวรรษที ่21 จะมคีวามขดัแยง้และน าไปสู่ความรนุแรงค่อนขา้งสงู จากสาเหตุหลกัของความ
ขดัแยง้ คอื ความนิยมในการแกป้ญัหาความขดัแยง้ดว้ยการพลชีพีเพื่อใหอ้กีฝา่ยตายตามไปดว้ย โลกมกีาร
แขง่ขนักนัในทุก ๆ ดา้นสงู ซึง่การแขง่ขนัมเีป้าหมายเพื่อชยัชนะ ทุกภาคส่วนของสงัคมถูกผลกัดนัใหเ้ขา้ไปอยู่
วงจรของการแขง่ขนั ภายใตก้ารน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั และทุก
คนสามารถรบัรูเ้หตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ ไดพ้รอ้มกนัทัว่ทัง้โลก 

การศกึษาจงึเป็นเครือ่งมอืส าคญัในการสลายความรนุแรงและความขดัแยง้ดงักล่าว ดว้ยการหนัหน้า
เจรจาและเหน็อกเหน็ใจซึง่กนัและกนั มคีวามรูค้วามเขา้ใจในมติทิีแ่ตกต่างกนัในดา้นชาตพินัธุ ์ศาสนา และ
ความเป็นอยู่ 

4) การศกึษาเพื่อพฒันามนุษยภาพ (Learning to be) ไดแ้ก่การพฒันาคนใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ 
กล่าวคอืเมือ่ผูเ้รยีนจบการศกึษาไปแลว้เขาจะตอ้งเป็นอะไรทีม่ากกว่าเครือ่งจกัรในโรงงาน มากกว่าความเป็น
แรงงานราคาถูก และมากกว่าความเป็นทรพัยากรมนุษยห์รอืสตัวเ์ศรษฐกจิ นัน่กค็อืการศกึษาตอ้งไมก่ดคนให้
ต ่าลงมคี่าเพยีงทรพัยากรหรอืเครือ่งจกัรชิน้หน่ึง แต่ตอ้งพฒันาคนใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์เตม็ตามศกัยภาพใน
ทุกมติ ิ

พระสมุหส์ุรเชษฐ ์หนูเอีย่ม (2554) ไดก้ล่าวถงึ เสาหลกัทางการศกึษาตามรายงานขององคก์ารยเูนสโก
นี้ มใิช่เป็นเรือ่งใหมเ่ลยส าหรบัระบบการศกึษาไทย ทัง้นี้หากเรามองยอ้นไปถงึระบบการศกึษาของไทยในอดตี
ทีก่ารศกึษาไทยยดึหลกัการศกึษาตามแนวพระพุทธศาสนา จะพบว่าการศกึษาเพื่อพฒันาคนใหค้รบทัง้ 4 ดา้น
นี้ เป็นการศกึษาตามหลกัพระพุทธศาสนากล่าว คอื 

1) กายภาวนา คอื การศกึษาเพื่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย เพื่อใหม้ทีกัษะในการใชเ้ครือ่งมอื 
อุปกรณ์และเทคโนโลยสีมยัใหมต่ามแนวหตัถศกึษา 

2) ศลีภาวนา คอื การศกึษาเพื่อพฒันาดา้นสงัคม เพื่อปรบัตวัเขา้กบัคนอื่นได ้อยูใ่นสงัคมได ้รูจ้กั
บรหิารจดัการทีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรมตามแนวจรยิศกึษา 

3) จติภาวนา คอื การศกึษาเพื่อพฒันาทางจติ เพื่อใหเ้กดิความภาคภูมใิจ ไมด่ถููกตนเอง ไมด่ถููก
ทอ้งถิน่ มสีุขภาพจติด ีมคีวามสุขตามสมควรแก่ฐานะ จดัเป็นสุขศกึษาทีเ่น้นทัง้สุขกายและสุขใจ 
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4) ปญัญาภาวนา คอื การพฒันาทางปญัญา เพื่อใหม้อีสิระทางความคดิ ไดแ้ก่การคดิเป็นตามหลกั
โยนิโสมนสกิาร แสวงหาความรูด้ว้ยตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ืองทุกเวลา มคีวามรูพ้อเพยีงต่อการแกไ้ขปญัหา 
กล่าวคอืการมทีกัษะในการแกป้ญัหาชวีติ เทยีบไดก้บัพุทธศิกึษา 

ความคาดหวงัอนัจะเป็นพลงัขบัเคลื่อนสงัคมไปสู่เป้าหมายดงักล่าวกค็อื “การศกึษา” ซึง่เป็นกลไก
ส าคญัและจ าเป็นทีสุ่ด รากฐานของการศกึษาทีว่างอยูบ่นฐานทีถู่กตอ้งจงึเป็นปจัจยัหลกัในการผลกัดนัสงัคมให้
กา้วไปสู่ความส าเรจ็คอือุดมคตทิีว่างไว ้เมือ่พจิารณาระบบการศกึษาของสงัคมไทยปจัจบุนั จะพบว่ายงัอยู่
ห่างไกลจากจดุประสงคข์องการศกึษาดงักล่าว อนัสบืเนื่องมาจากความบกพรอ่งหรอืความลม้เหลวทาง
การศกึษาหลายประการดว้ยกนัทีป่ลกูฝงัใหแ้ก่ผูศ้กึษา เช่น  เป้าหมายของการศกึษาคอืความเป็นเลศิทาง
วชิาการ (เน้นความรูแ้ต่ขาดจรยิธรรม) ความเชื่อ และค่านิยม โดยเฉพาะเรือ่งค่านิยมทางการศกึษาใน
สงัคมไทยนัน้ ถอืว่ามคีวามบกพรอ่งประสบความลม้เหลว ถงึจดุทีจ่ะตอ้งแกไ้ข 
 

2. ความส าคญัของเทคโนโลยีต่อการศึกษาไทย 
 ปจัจบุนัโลกไดก้า้วหน้าไปอยา่งรวดเรว็ส่งผลใหเ้ทคโนโลยต่ีางๆไดก้า้วหน้าตามไปดว้ย การศกึษาตอ้ง
ใชเ้ครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยเีป็นแหล่งขอ้มลูขนาดใหญ่ ผูเ้รยีนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูในลกัษณะต่างๆ 
ได ้เช่น การคน้หาหนงัสอื บทความ ความรู ้วารสาร เอกสารทางวชิาการบนอนิเทอรเ์น็ต หากทุกพืน้ทีม่ ี
โครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบเครอืขา่ยพรอ้ม ไมว่่าจะอยูใ่นสถานทีใ่ดๆกต็าม โรงเรยีนต่างจงัหวดั โรงเรยีนในเมอืง 
โรงเรยีนในต่างประเทศ 
 เทคโนโลยจีะช่วยเปิดโอกาสใหผู้ส้อน อาจารย ์นกัเรยีนและนกัศกึษา สามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มลู
คน้ควา้ “หอ้งสมดุโลก” (Library of the World) ได ้เทคโนโลยชี่วยพฒันาการสื่อสารระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน 
ตัง้แต่มบีรกิารไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์(อเีมล) บรกิารสื่อสงัคมออนไลน์ ระบบการจดัการเรยีนการสอน
ออนไลน์ ฯลฯ เพิม่มากขึน้ในระบบการศกึษาทัง้ทีเ่ป็นการสื่อสารระหว่างผูส้อนกบัผูส้อน ผูส้อนกบัผูเ้รยีน และ
ระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนัเอง ระบบการสื่อสารน้ีเองจะช่วยส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม เกดิ
การระดมสมอง ปรกึษาหารอืกนัในเชงิวชิาการสรา้งสรรค ์ตลอดจนการตดิต่อสื่อสารระหว่างคนในและ
ต่างประเทศ และเทคโนโลยยีงัช่วยเปลีย่นบทบาทระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน โดยเปลีย่นบทบาทจาก “ผูส้อน” 
กลายเป็น “ผูแ้นะน า หรอื ผูอ้ านวยความสะดวก” มากขึน้ ผูเ้รยีนจะมทีกัษะการเรยีนรูเ้ชงิรกุ (active learning) 
เพราะปจัจบุนัความรูไ้ดอ้ยูบ่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตอยูแ่ลว้ ผูเ้รยีนสามารถคน้ควา้ความรูไ้ดด้ว้ยตนอง มคีวาม
คล่องแคล่ว โดยผูส้อนจะตอ้งมกีารวางแผนและเตรยีมการจดัการเรยีนการสอนเป็นอยา่งด ีจะตอ้งมกีารวาง
แผนการ “ชีแ้นะ” หรอื “อ านวย” เพื่อใหก้จิกรรมการเรยีนการสอนส่งผลต่อผูเ้รยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ ผูเ้รยีน
ปรบัเปลีย่นวธิกีารเรยีนรูจ้ากทีผู่ส้อนเป็นผูใ้หค้วามรูเ้ป็นเรยีนรูว้ธิกีารเรยีน ( learning how to learn) ซึง่จะ
ส่งผลใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้และเกดิทกัษะการเรยีนรูเ้ชงิรกุต่อไป 
 การศกึษาไทยใน พ.ศ. 2560 เป็นการจดัการศกึษาเพื่อการพฒันาชาตแิต่ปจัจบุนัยงัพบความเหลื่อมล ้า
ทางดา้นการศกึษาสงูมาก ประชาชนตอ้งการใหม้กีารจดัการศกึษาในทุกระดบั ตัง้แต่ (1) การศกึษาเพื่อใหอ่้าน
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ออกเขยีนได ้(2) การศกึษาเพื่อออกไปรบัใชร้าชการ (3) การศกึษาเพื่อออกไปประกอบอาชพี (4) การศกึษา
เพื่อใหไ้ดใ้บรบัปรญิญา (5) การศกึษาเพื่อใหเ้ป็นคนทีส่มบรูณ์ และ (6) การศกึษาเพื่อพฒันาศกัยภาพความ
เป็นเลศิของมนุษย ์ความเหลื่อมล ้าทางสงัคมส่งผลใหป้ระชาชนเขา้ถงึการพฒันาคุณภาพชวีติทีแ่ตกต่างกนั 
เช่น เศรษฐกจิ รายได ้อาชพี การศกึษา การเมอืง การปกครอง ตลอดจนความรูส้กึนึกคดิและวถิใีนการด าเนิน
ชวีติกม็คีวามแตกต่างกนั ซึ่งรายละเอยีดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาและเทคโนโลย ีจะไดก้ล่าวต่อไปในตอน
ที ่12.3  
 2.1 เทคโนโลยีกบันวตักรรมทางการศึกษาท าให้เกิดส่ิงใหม่ๆ ดงัน้ี 
 1) ความเจรญิอยา่งรวดเรว็ทางดา้นวชิาการต่างๆ ของโลก ส่งผลใหเ้กดิวทิยาการใหม่ๆ  อยู่ตลอดเวลา 
สิง่ประดษิฐต่์างๆ ไดถู้กสรา้งขึน้มาเพื่อรบัใชก้ารท างานของมนุษย ์ช่วยใหม้นุษยม์คีวามสะดวกสบายมากขึน้ 
ส่งผลต่อการปรบัตวัของหลกัสตูรการเรยีนการสอนของสถานศกึษา ซึง่ส่งผลต่อเน่ืองไปยงัปญัหาการเรยีนการ
สอน ปรมิาณเนื้อหาความรูใ้หม่ๆ  มมีากมาย ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจงึตอ้งเลอืกใชเ้ครือ่งมอื เทคโนโลยแีละนวตักรรม
ต่างๆมาช่วยในการจดัการกบัปรมิาณขอ้มลูโดยจดัเกบ็ลงในระบบคลาวดห์รอืระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เป็น
ตน้ 
 2) การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ของสงัคม จะส่งผลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเทคโนโลย ีผูเ้รยีนและ
ผูส้อนรูจ้กัเลอืกใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมมากขึน้ การเลอืกใชเ้ทคโนโลยเีพื่อช่วยในการจดจ า หรอืบนัทกึงาน
ยอ่มส่งผลใหไ้มไ่ดฝึ้กใหถู้กจดจ าแต่ไดถู้กฝึกใหค้ดิวเิคราะหม์ากขึน้ 
 3) ลกัษณะทางสงัคมสารสนเทศหรอืสงัคมขอ้มลูข่าวสารออนไลน์ต่างๆ เป็นผลมาจากการพฒันาการ
ดา้นเทคโนโลยเีครอืข่าย คอมพวิเตอร ์โทรคมนาคม ท าใหข้อ้มลูขา่วสารทุกรปูแบบ คอื เสยีง ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ สามารถส่งขอ้มลูหรอืแชรร์ะหว่างกนัไดอ้ยา่งรวดเรว็ทัว่ทุกมมุโลก 

Nattarika ไดก้ล่าวถงึ ความส าคญั บทบาท และประโยชน์ของนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
ดงันี้3 

2.2 ความส าคญัของนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 นวตักรรมมคีวามส าคญัต่อการศกึษา คอื 
 1) เพื่อใหท้นัสมยัต่อสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ 
 2) นวตักรรมช่วยแกไ้ขปญัหาทางดา้นการศกึษา ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 3) นวตักรรมช่วยใหเ้กดิการพฒันาหลกัสตูรทีท่นัสมยั มกีารผลติสื่อใหม่ๆ  เพิม่ขึน้มาเป็นจ านวนมาก 
 4) นวตักรรมช่วยใหม้นุษยส์ามารถเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ได ้โดยใชร้ะยะเวลาสัน้ลง 
 5) นวตักรรมช่วยใหก้ารจดัการบรหิารงานต่างๆ ทางการศกึษาเป็นระบบมากขึน้ 
 6) นวตักรรมช่วยใหเ้กดิทรพัยากรการเรยีนรูม้ากขึน้ 

                                                           
3 Nattarika. (2559). ความส าคญัของนวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการเรยีนการสอนและการเรยีนรู้ . สบืคน้
เมื่อ 25 เมษายน 2561,จาก https://nattarikablog.wordpress.com/2016/02/15/ความส าคญัของนวตักรรมแล/ 
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 2.3 บทบาทของนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 1) นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษาท าใหก้ารจดัการเรยีนการสอน ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดร้อบ 
กวา้งขวาง ผูส้อนมเีวลาใหผู้เ้รยีนมากขึน้ ใชก้ารตดิต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ทัง้แบบประสานเวลาและไม่
ประสานเวลา 
 2) นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษายคุใหม ่สามารถตอบสนองความแตกต่างของลกัษณะการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน ผูเ้รยีนสามารถเลอืกเรยีนตามความตอ้งการ การเรยีนยคุใหมจ่ะมกีารปรบัรปูแบบการเรยีนรู้
ใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการของผูเ้รยีนไดโ้ดยอตัโนมตั ิกล่าวคอืนวตักรรมและระบบใหม่จะมคีวามเป็น
อจัฉรยิะมากขึน้ 
 3) นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา อาศยัหลกัการการจดัการศกึษาโดยใชก้ระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์การจดัการศกึษามรีะบบและเป็นขัน้ตอนอยา่งชดัเจน 
 4) นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษาช่วยใหก้ารจดัการศกึษาด าเนินการไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ ผูเ้รยีนสามารถเหน็สื่อการเรยีนรูท้ีไ่ดใ้กลเ้คยีงของจรงิมาก เช่น การใชภ้าพถ่ายหรอืวดิโีอ 360 องศา 
การใชส้ื่อภาพสามมติเิสมอืนจรงิ ระบบการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ เป็นตน้ 
 5) นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษาท าใหเ้ปิดโอกาสทางการศกึษา การศกึษาในระบบ 
การศกึษานอกระบบ การศกึษาตลอดชวีติ โดยปจัจุบนัแต่ละประเทศทัว่โลกไดม้รีะบบการเรยีนการสอน
ออนไลน์ในระบบเปิดมหาชน (MOOC: Massive Open Online Course) ส าหรบัประเทศไทยโครงการน้ีเกดิขึน้
จากความรว่มมอืระหว่างโครงการมหาวทิยาลยัไซเบอรไ์ทย กบัมหาวทิยาลยัต่างๆในประเทศไทย โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อยกระดบัคุณภาพการศกึษาของประเทศไทย 
 2.4 ประโยชน์ของนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษากบัการจดัการศึกษา 
 การน านวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษาไปใชใ้นการจดัการศกึษากบัผูเ้รยีน มปีระโยชน์ ดงันี้ 
 1) ผูเ้รยีนสามารถท าความเขา้ใจเนื้อหาหลกัในบทเรยีนไดง้า่ยยิง่ขึน้ เพราะสื่อสามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นรปูธรรมมากขึน้ 
 2) ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมชีวีติ ชวีามากขึน้ เพราะรปูแบบสื่อออนไลน์ในปจัจุบนัสามารถ
ออกแบบใหบ้ทเรยีนหรอืสื่อมกีารโตต้อบ (interactive) กบัผูเ้รยีนได ้
 3) ผูส้อนสามารถบนัทกึการสอนเกบ็ไวใ้ชส้อนเน้ือหาเดมิๆ กบักลุ่มผูเ้รยีนใหมไ่ด ้ท าใหป้ระหยดัเวลา
ในการสอน แต่ผูส้อนกต็อ้งค านึงถงึความทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ดว้ย โดยมกีารปรบัเนื้อหาใหท้นัสมยัอยู่
เสมอ 
 4) ผูเ้รยีนและผูส้อนสามารถประหยดัค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการเดนิทางมาพบปะแบบเผชญิหน้ากนั ลด
การใชง้านกระดาษ ไมต่อ้งส าเนาเอกสารประกอบการเรยีนออกมา ผูเ้รยีนสามารถศกึษาจากเอกสาร
อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้
 5) ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ สามารถหาความรูเ้พิม่เตมิจากสิง่ทีผู่ส้อนสอนได ้
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 6) ผูส้อน ผูเ้รยีน นกัวชิาการตลอดจนบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทางการศกึษาเกดิการแลกเปลีย่นความรู ้
เกดิสงัคมแห่งการเรยีนรูโ้ดยใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ ท าใหเ้กดิการขยายและต่อยอดองคค์วามรูท้างวชิาการอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
 7) นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษาช่วยลดปญัหาความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 8) นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษาไดเ้ปิดโอกาสทางการเรยีนใหก้บัผูเ้รยีนไดเ้รยีนอยา่งทัว่ถงึ 
 9) นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษาช่วยใหค้นทุกอาชพี ทุกวยัเกดิการปรบัตวัในสงัคมที่
เปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
 10) ผูเ้รยีนและผูส้อนสามารถใชเ้วลาว่างในการเรยีนรูส้ ิง่ทีต่อ้งการไดอ้ย่างงา่ย สะดวกและรวดเรว็ 
 สรปุการศกึษา หมายถงึ การพฒันามนุษยใ์หเ้ป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ มคีุณธรรมโดยน าความรู ้
ความสามารถและคุณธรรมนัน้ไปใชใ้นเชงิสรา้งสรรคแ์ลว้เกดิประโยชน์แก่ส่วนรวม ความสมบรูณ์ทาง
การศกึษาประกอบดว้ย 4 ประการ คอื การศกึษาเพื่อพฒันาศกัยภาพ การศกึษาเพื่อพฒันาสมรรถภาพ 
การศกึษาเพื่อพฒันาคุณภาพและการศกึษาเพื่อพฒันามนุษยภาพ เทคโนโลยชี่วยเปิดโอกาสใหผู้ส้อน อาจารย ์
นกัเรยีนและนกัศกึษา บุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูเพื่อการคน้ควา้ได ้เทคโนโลยชี่วยใหม้นุษย์
พฒันารปูแบบการสื่อสารต่างๆ เช่น บรกิารไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์(อเีมล) บรกิารสื่อสงัคมออนไลน์ ระบบการ
จดัการเรยีนการสอนออนไลน์ ฯลฯ 
 
กิจกรรม 10.1.2 

จงอธบิายความสมบรูณ์ทางการศกึษาว่าประกอบไปดว้ยสิง่ใดบา้ง 

แนวตอบกิจกรรม 10.1.2 
ความสมบรูณ์ทางการศกึษาประกอบดว้ย 4 ประการ คอื 1) การศกึษาเพื่อพฒันาศกัยภาพ 2) 

การศกึษาเพื่อพฒันาสมรรถภาพ 3) การศกึษาเพื่อพฒันาคุณภาพ และ 4) การศกึษาเพื่อพฒันามนุษยภาพ 
 



16 

 

เรือ่งที ่10.1.3 
องคก์ารการศึกษา วิทยาศาสตร ์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ
กบัการศึกษา 
 

องคก์ารการศกึษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) หรอื ยเูนสโก (UNESCO) เป็นองคก์ารทีก่่อตัง้เมือ่ ค.ศ.1945 เพื่อเป็น
ก าลงัในการช่วยเหลอืภารกจิขององคก์ารสหประชาชาต ิแกไ้ขปญัหาและสาเหตุต่างๆทีท่ าใหเ้กดิความขดัแยง้
และก่อเกดิสงคราม เป็นองคก์ารทีร่วมกลุ่มผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถดา้นต่างๆ ความรูท้างดา้นวฒันธรรม 
ศลิปะ การศกึษา วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจอนัดต่ีอกนั 
แมว้่าทุก ๆ ชาตใินทัว่โลกจะมคีวามแตกต่างกนัทางดา้นเชือ้ชาต ิภาษา สงัคม วฒันธรรมและระดบัการศกึษา4 

องคก์ารยเูนสโกมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจรว่มกนัระหว่างชาตต่ิางๆ ใหเ้กดิการ
ยอมรบัระบบสงัคมวฒันธรรม ความรูท้างวทิยาศาสตร ์แนวคดิและผลงานต่างๆ ศลิปะรว่มกนัและกนั ก าจดั
ความไม่รูใ้หห้ายไปจากวถิชีวีติของมนุษยแ์ต่ละชาต ิเพราะสิง่เหล่านี้ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ ความไมย่ตุริรม
และน าไปสู่สงครามไดใ้นอนาคต ภารกจิหลกัขององคก์ารยเูนสโกไดค้รอบคลุมและส่งเสรมิทางดา้นการศึกษา 
ดา้นวทิยาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์วฒันธรรมและการสื่อสารเพื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ประเทศในสมาชกิ โดยมี
โครงสรา้งทีมุ่ง่เน้น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานส าหรบัทุกคนในโลก เพื่อใหม้นุษยไ์ดม้ทีกัษะการรูห้นังสอื อ่านออก 
เขยีนได ้จดัการบรกิารการศกึษาใหก้บัผูใ้หญ่ทีเ่รยีนจบระดบัประถมศกึษาแลว้ ส่งเสรมิใหม้กีารเรยีนรูต่้อเนื่อง 
เรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มเดก็ผูด้อ้ยโอกาส กลุ่มสตร ีชนกลุ่มน้อย คนชายขอบ ผูข้าด
การศกึษา คนยากจน 

2. ปรบัปรงุคุณภาพและส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันาทางการศกึษาทางสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหม้ี
สิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละยัง่ยนื 

3. อ านวยความสะดวกในการรว่มมอืเพื่ออนุรกัษ์วฒันธรรมอนัล ้าค่า 
 
 
 

                                                           
4 ส านักงานความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ . (2546). องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และ
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห่ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ  ห รื อ ยู เ น ส โ ก .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  25 เ ม ษ า ย น  2561, จ า ก 
http://www.bic.moe.go.th/newth/index.php?option=com_ 
k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=183&Itemid=306 

http://www.bic.moe.go.th/newth/index.php?option=com_
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1. ความเป็นมาขององคก์ารยเูนสโกในประเทศไทย 
ส าหรบัในประเทศไทย ประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นสมาชกิองคก์ารยเูนสโกเมือ่ พ.ศ.2492 เป็นประเทศ

ล าดบัที ่49 (3 ปีหลงัจากการจดัตัง้องคก์าร) หลงักจากนัน้สมาชกิรฐับาลไทย น าโดยคณะรฐัมนตรวี่าไดแ้ต่งตัง้
คณะกรรมขึน้ทีเ่รยีกว่า คณะกรรมการแห่งชาตวิ่าดว้ยการศกึษา วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่ง
สหประชาชาต ิและหน่วยงานเพื่อประสานงานเกี่ยวกบัยเูนสโก คอื ส านกัเลขาธกิารคณะกรรมการแห่งชาตวิ่า
ดว้ยการศกึษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิเป็นไปตามธรรมนูญขององคก์ารยเูนสโก ที่
ก าหนดใหร้ฐัมสีมาชกิมหีน่วยเพื่อประสานงานกบัองคก์ารในฐานะตวัแทนรฐับาลและหน่วยงานส าคญัต่างๆ 
ของประเทศไทย โดยปจัจบุนัน้ีส านกัเลขาธกิารคณะกรรมการแห่งชาตวิ่าดว้ยการศกึษา วทิยาศาสตร ์และ
วฒันธรรมแห่งชาตขิองประเทศไทย ตัง้อยูท่ีส่ านกัความสมัพนัธต่์างประเทศ ส านกังานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร5 

ต าแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการแห่งชาตวิ่าดว้ยการศกึษา วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่ง
สหประชาชาต ิประกอบดว้ย 

- ประธาน (Chairperson) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 
- รองประธาน (Vice-Chairperson) ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
- เลขาธกิาร (Secretary-General) รองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ฝา่ยต่างประเทศ) 
- รองเลขาธกิาร (Vice Secretary-General) ผูอ้ านวยการส านกัความสมัพนัธต่์างประเทศ ส านกังาน

ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
 

2. นโยบายการศึกษาในประเทศไทย 
 ส านกังานความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ไดก้ล่าวถงึนโยบาย
การศกึษาในประเทศ มดีงันี้6 

2.1 การพฒันาและปฏริปูการศกึษา จะใชห้ลกัการแบบมสี่วนรว่ม กระจายอ านาจไปใหท้อ้งถิน่ช่วยกนั
บรหิารและปกครอง ใหย้ดึถอืความตอ้งการหลกัของส่วนรวมโดยสอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาและส่งเสรมิให้
มกีารแขง่ขนัของประเทศเพื่อใหเ้กดิความมัน่คงยัง่ยนืในระบบการศกึษาไทย 

                                                           
5 อุษา กลัลประวิทย์. (มปป). องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ และการด าเนินงานของ
ประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2561, จาก http://www.oap.go.th/images/documents/resources/articles/general/
องคก์ารการศกึษา%20วทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาตแิละประเทศไทย.pdf. 
6 ส านักงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ . (2558). นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร  ป ร ะ จ า ปี  2558. สื บ ค้ น เ มื่ อ  25 เ ม ษ า ย น  2561, จ า ก 
http://www.bic.moe.go.th/newth/images/stories/pdf/policymoe58_ 18-9-2557.pdf. 

http://www.bic.moe.go.th/newth/images/stories/pdf/policymoe58_
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 2.2 การสรา้งโอกาสทางการศกึษาในสงัคมไทย ส่งเสรมิใหเ้กดิความเท่าเทยีมและเป็นธรรมโดยน้อมน า
แนวทางการพฒันาระบบการจดัการศกึษาของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่9 และรชักาลที ่10 และ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาสมยัใหมเ่ขา้มาประยกุตใ์ช ้เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหป้ระชาชนทุกกลุ่มไดม้ี
โอกาสเขา้ถงึองคค์วามรูต่้างๆ ไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้ รวมถงึการพฒันาและประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูใ้นการด าเนิน
ชวีติอยา่งต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยกระดบัคุณภาพการศกึษาไทยใหม้อียา่งเท่าเทยีม 
 2.3 การพฒันาระบบการจดัการศกึษาและการพฒันาหลกัสตูรทางการศกึษา เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งให้
ความส าคญักบัการยกระดบัความรูใ้หม้คีุณภาพและไดม้าตรฐานสากล ท างานควบคู่ไปกบัการส่งเสรมิการ
เรยีนรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ ปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรม สรา้งวนิยั ยดึมัน่ในสถาบนัชาต ิศาสนา และ
พระมหากษตัรยิ ์การมจีติสาธารณะ ตระหนกัถงึผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ใหค้วามรูถู้กตอ้งตาม
หลกัประชาธปิไตย เคารพความเหน็ สทิธเิสรภีาพทัง้ของตนเองและผูอ้ื่น ยอมรบัในความแตกต่างทางความคดิ 
อุดมการณ์ ความเชื่อ และร่วมกนัเหน็คุณค่าและสบืสานวฒันธรรมประเพณขีองไทย 
 2.4 การส่งเสรมิและยกสถานะใหค้รเูป็นบุคลากรหลกัในระบบการศกึษา โดยใหค้วามส าคญักบัการ
สรา้งเสรมิวชิาชพีครใูหเ้ป็นวชิาชพีชัน้สงูในสงัคม เป็นบุคลกรทีค่วรไดร้บัการยกย่องส าหรบัแบบอยา่งทีด่ใีน
เรือ่งคุณธรรมจรยิธรรม ใหเ้ป็นผูท้ีม่ภีูมคิวามรูแ้ละมทีกัษะในการถ่ายทอดความรูท้ีเ่หมาะสมกบับรบิทต่างๆ ให้
เป็นบุคลากรทีม่เีจตคตทิีด่ต่ีอวชิาชพีครู 
 2.5 การบรหิารและการปฏบิตัริาชการกระทรวงในทุกระดบั มกีารใหค้วามส าคญับรูณาการกบัการ
ปฏบิตัขิองทุกหน่วยงานในสงักดัใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและมกีารประสานสอดคลอ้งกบัหน่วยงานภาครฐั 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล ปราศจากการ
ทุจรติคอรร์ปัชนั ตลอดจนใหค้วามส าคญักบัการแผยแพรข่อ้มลูข่าวสารทางดา้นการศกึษาใหม้คีวามถูกต้อง 
รวดเรว็ ตอบสนองต่อความตอ้งการของสงัคม 

องคก์ารยเูนสโกมนีโยบายและแผนงานทีจ่ะสรา้งระบบการศกึษาทีย่ ัง่ยนืเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและเน้น
การเรยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ยงัสนบัสนุนยทุธศาสตรแ์ห่งชาตใิหเ้ปิดโอกาสการศกึษา
ใหม้คีวามเท่าเทยีมกนั แมว้่าในหลายประเทศจะมขีอ้จ ากดัทางดา้นการเงนิ ทางยเูนสโกจะใหค้วามช่วยเหลอื
ทางดา้นการวเิคราะหน์โยบายทางดา้นการศกึษา การออกแบบการพฒันาภาคการศกึษา การช่วยระดมทุนจาก
หน่วยงานต่างๆ โดยมกีารล าดบัความส าคญั จากปฏริปูหลกัสตูรนโยบายทางดา้นการศกึษาโดยเน้นไปทีค่รู
และเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา 

ตัง้แต่ ค.ศ. 1946 องคก์ารยเูนสโกไดม้คีวามพยายามส่งเสรมิเรือ่ง การรูห้นงัสอื (literacy) ส าหรบัทุก
คน เพราะการรูห้นงัสอืเป็นทกัษะของการเรยีนรูต้ลอดชวีติ การรูห้นงัสอืจะช่วยใหม้นุษยก่์อเกดิการพฒันา
ตนเองและสงัคมรว่มกนัได ้นอกจากนี้ยงัก่อให้เกดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื อนัจะเป็นส่วนช่วยใหต้ลาดแรงงาน 
สุขภาพเดก็และครอบครวัมชีวีติและความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ ลดความยากจน อนัจะเป็นการขยายโอกาสทีด่ใีหก้บั
ชวีติต่อไป การรูห้นงัสอืเป็นเครือ่งมอืพืน้ฐานหนึ่งในการบ่งชีค้วามเขา้ใจ ในการตคีวาม การสื่อสารในโลก
ดจิทิลั ซึง่มขีอ้ความเป็นสื่อในโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้อย่างรวดเรว็ ปจัจุบนัยงัคงมเีดก็และเยาวชนอย่าง
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น้อย 750 ลา้นคนทีย่งัไมส่ามารถอ่านออกและเขยีนได ้ซึง่ส่งผลใหเ้ดก็และเยาวชนไมส่ามารถเขา้รว่มชุมชน
และสงัคมของตนได ้เพื่อใหก้ารเรยีนรูเ้ป็นส่วนหนึ่งชองการศกึษาตลอดชวีติ และน าไปสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนืใน 
ค.ศ. 2030 องคก์ารยเูนสโกจะส่งเสรมิการรูห้นงัสอืใหเ้กดิในเดก็ เยาวชนและผูใ้หญ่ เพราะองคก์ารยเูนสโกมี
ความคดิพืน้ฐานทีเ่ชื่อว่าจะสรา้งรากฐานการศกึษาใหม้คีวามแขง็แกรง่ไดจ้ะตอ้งเริม่ตน้ทีเ่ดก็ปฐมวยั และให้
การศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่คีุณภาพส าหรบัเดก็ทุกคน ใหเ้ยาวชนและผูใ้หญ่ทีข่าดทกัษะการรูห้นังสอืขัน้พืน้ฐานมี
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ทีด่ขี ึน้ 
 
 
 
กิจกรรม 10.1.3 

นโยบายส าคญัทีอ่งคก์ารยเูนสโกไดม้กีารพยายามส่งเสรมิใหม้นุษยเ์กดิสิง่ใดมากทีสุ่ด เพราะเหตุใด 

แนวตอบกิจกรรม 10.1.3 
 องคก์ารยเูนสโกไดม้กีารพยายามส่งเสรมิเน้นใหม้นุษยม์กีารศกึษาทีด่ขี ึน้ โดยการส่งเสรมิเรือ่ง การู้
หนงัสอื ส าหรบัทุกคน เพราะการรูห้นังสอืเป็นทกัษะหนึ่งทีม่คีวามส าคญัยิง่ต่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติและยงั
ก่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนือกีดว้ย 
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เรือ่งที ่10.1.4 
การศึกษาในประเทศฟินแลนด ์
 

ฟินแลนดเ์ป็นประเทศเลก็ๆ ประเทศหนึ่งในทวปียโุรปตอนบน ทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากนานาประเทศว่า
มปีระชากรทีน่ี่มพีืน้ฐานดา้นชวีติความเป็นอยู่ทีด่ ีมคีวามเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิน้อย มกีารพฒันาการศกึษา
อยา่งยัง่ยนืและจรงิจงั ส่งผลใหป้ระชากรทีป่ระเทศนี้มคีุณภาพ จากการส ารวจการประเมนิผลดชันีชีว้ดัทาง
การศกึษาล่าสุดทีช่ื่อ PISA (Program for International Student Assessment) ผลคอื นกัเรยีนในประเทศนี้
ไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็น “นกัเรยีนทีม่คีุณภาพในระดบัโลก” โดยมกีารประเมนิจากการจบการศกึษาภาค
บงัคบัของนกัเรยีนจ านวน 65 ประเทศ7 
 การศกึษาในประเทศฟินแลนดจ์ะใหเ้ดก็เริม่เรยีนเมือ่อาย ุ6-7 ขวบ ไมเ่น้นใหเ้ดก็เรยีนระดบัอนุบาล แต่
เน้นใหเ้ดก็ในช่วงระดบัปฐมวยัมเีวลาอยูก่บัพ่อแมแ่ละครอบครวัมากทีสุ่ด ครอบครวัสามารถใหค้วามรกัความ
อบอุ่น ใหเ้ดก็ไดรู้ว้ฒันธรรมประเพณีทีด่งีาม ไดด้กีว่าอยูท่ีโ่รงเรยีนอนุบาล ในระดบัการศกึษาปฐมวยัทีป่ระเทศ
ฟินแลนดจ์ะมกีารเปิด Daycare เพื่อใหเ้ดก็ระดบั 8 เดอืน ถงึ 5 ปี โดย Daycare จะตอ้งมสีนามใหเ้ดก็วิง่เล่น
ไดแ้ละทีส่ าคญัเปิดบรกิารฟร ีสถานที ่Daycare จะไดร้บัเงนิสนับสนุนจากเทศบาลเมอืง และทางเทศบาลเมอืงก็
จะมกีารสุ่มตรวจ Daycare ทีอ่ยูต่่าง ๆ อยูเ่ป็นระยะ ในระดบัประถมศกึษาเดก็จะเรยีนไมเ่กนิวนัละ 5 ชัว่โมง 
เวลาทีเ่หลอืจากนัน้จะใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสท ากจิกรรมตามทีต่นเองสนใจ เพราะการเรยีนมากจะมคีวามเชื่อว่าท า
ใหเ้ดก็เครยีดและเกดิทศันคตทิีไ่มด่ต่ีอการเรยีน หอ้งเรยีนเดก็นกัเรยีนในจะมกีารก าหนดหอ้งเรยีนละ 12 คน 
สงูสุดไดไ้มเ่กนิ 20 คน ถา้เป็นโรงเรยีนทีม่ชีื่อเสยีงจะจ ากดัจ านวนเดก็นกัเรยีนใหน้้อยลง เพราะทีน่ี่จะเน้นการ
พฒันาตามความแตกต่างของศกัยภาพของเดก็แต่ละคน ประเทศฟินแลนดเ์น้นการพฒันาคน เพื่อใหม้ี
เป้าหมายเพื่อพฒันาความสามารถในการเรยีนรูแ้ละการด ารงชวีติ การดแูลเดก็เป็นรายบุคคลจงึมคีวามส าคญั
มาก การศกึษาในประเทศฟินแลนดเ์ป็นการเรยีนเพื่อการพฒันาตามความสามารถของแต่ละบุคคล ไมใ่ช่การ
น าคนมาแขง่ขนักนั ทีน่ี่จงึไมม่กีารใชเ้กรดเฉลีย่มาเป็นเครือ่งมอืหรอืเกณฑใ์นการแบ่งแยกเพื่อให้เกดิความ
ภาคภมูใิจหรอืความรูส้กึไม่ดกีบัเดก็ แต่กระบวนการเรยีนการสอนของทีน่ี่จะเน้นความรูค้วามเขา้ใจใหก้ับสิง่ที่
เดก็ไดเ้รยีนรูม้ากกว่า 
 จากทีก่ล่าวมาท าใหก้ารศกึษาในประเทศฟินแลนดม์คีวามเชื่อว่าแต่ละโรงเรยีนมจีุดประสงคแ์ละ
เป้าหมายทีแ่ตกต่างกนั ประเทศน้ีจงึไมใ่ชข้อ้สอบมาตรฐานกลางของประเทศในการวดัและประเมนิผลนกัเรยีน
ทุก ๆ คน ยิง่ไปกว่านัน้ระบบการบรหิารงานโรงเรยีนทีป่ระเทศนี้จะใชก้ารจา้งผูอ้ านวยการมาบรหิารงานต่าง ๆ 
ของโรงเรยีน และใหก้รรมการโรงเรยีนเป็นผูด้แูล ถา้ผลงานทางการศกึษาทุกอยา่งไมด่ ีกส็ามารถเลกิจา้งได ้
                                                           
7 Advice for you. (2560). ท าไมฟินแลนด์ถึงเป็นประเทศทีม่รีะบบการศกึษาทีด่ทีีสุ่ดในโลก . สบืคน้เมื่อ 25 เมษายน 2561, 
จาก http://www.adviceforyou.co.th/articles/98-education/357-finland-education   
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ทีน่ี่ไมไ่ดใ้ชร้ะบบราชการ ดงันัน้กระบวนการคดัเลอืกผูบ้รหิารมาบรหิารงานโรงเรยีนจะตอ้งไมไ่ดม้าจากอายุ
งานราชการ ไมไ่ดม้าจากการทีส่อนคนเก่ง แต่ผูบ้รหิารจะตอ้งมาจากคนที่มคีวามสามารถทางการบรหิารงาน
จรงิๆ 
 สิง่ทีส่ าคญัอกีอยา่งหนึ่งทีช่่วยใหก้ารศกึษาของประเทศมกีารพฒันอย่างต่อเนื่องกค็อืคร ูครทูีป่ระเทศ
ฟินแลนดค์อืครทูีม่คีวามตัง้ใจอยากเป็นครจูรงิๆ คนทีเ่ก่งทีสุ่ดของประเทศจะมาคดัเลอืกเป็นคร ูครเูป็นที่
ยอมรบัมาก ไมแ่ตกต่างจากแพทย ์หรอืทนายความ ระบบการศกึษาไดก้ าหนดใหอ้าจารยป์ระจ าชัน้จะตอ้งจบ
การศกึษาในวชิาทีต่นเองสอนก่อน แลว้จะตอ้งมาศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโททางดา้นศาสตรก์ารสอน และยงั
ตอ้งมขีอ้ก าหนดพเิศษอื่นๆ เช่น แนะแนว การศกึษาส าหรบัเดก็พเิศษ  เป็นตน้ โดยกฎหมายการศกึษาของ
ฟินแลนดไ์ดก้ าหนดใหเ้ดก็ทุกคนตอ้งเรยีนภาคการศกึษาบงัคบัถงึระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ (Grade9) โดยมี
รฐับาลเป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณถงึรอ้ยละ 85 และพบจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้แลว้ ถา้ใครไม่
อยากเรยีนต่อกไ็ด ้ส่วนใครอยากเรยีนต่อรฐัจะเป็นผูส้นับสนุนงบประมาณการศกึษาใหผู้เ้รยีนเกอืบทัง้หมด 
ยกเวน้การใชจ้่ายอุปกรณ์การเรยีน 
 
 
 

กิจกรรม 10.1.4 
จงอธบิายถงึระบบการศกึษาในประเทศฟินแลนด ์

แนวตอบกิจกรรม 10.1.4 
ระบบการศกึษาในฟินแลนดเ์ป็นระบบทีเ่น้นใหเ้ดก็ในช่วงระดบัปฐมวยัมเีวลาอยูก่บัพ่อแมแ่ละ

ครอบครวัมากทีสุ่ด ครอบครวัสามารถใหค้วามรกัความอบอุ่น ใหเ้ดก็ไดรู้ว้ฒันธรรมประเพณีทีด่งีาม ไดด้กีว่า
อยูท่ีโ่รงเรยีนอนุบาล ประเทศนี้จงึไมใ่ชข้อ้สอบมาตรฐานกลางของประเทศในการวดัและประเมนิผลนกัเรยีน
ทุกๆ คน ครทูีฟิ่นแลนดค์อืครทูีม่คีวามตัง้ใจอยากเป็นครจูรงิๆ คนทีเ่ก่งทีสุ่ดของประเทศจะมาคดัเลอืกเป็นครู 
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ตอนที ่10.2 
สถานการณ์การเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยีกบัการพฒันามนุษย์
ในบริบทโลก 
 
โปรดอ่านหวัเรือ่ง แนวคดิ และวตัถุประสงคข์องตอนที ่12.2 แลว้จงึศกึษารายละเอยีดต่อไป 
 
หวัเร่ือง 

10.2.1 สถานการณ์การเขา้ถงึการศกึษากบัการพฒันามนุษยใ์นบรบิทโลก 
10.2.2 สถานการณ์การเขา้ถงึเทคโนโลยกีบัการพฒันามนุษยใ์นบรบิทโลก 

 
แนวคิด 

1. สถานการณ์การเขา้ถงึการศกึษากบัการพฒันามนุษยใ์นบรบิทโลก เป็นความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เขา้ถงึการศกึษา ประกอบดว้ยสถติกิารศกึษาต่างๆ เช่น จ านวนนกัเรยีน อตัราส่วนนกัเรยีน การ
พฒันาก าลงัคน เป็นตน้ และเกณฑใ์นการเขา้ถงึการศกึษา เช่น จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ ภมูภิาคที่
มจี านวนการศกึษาเฉลีย่ต ่าสุด บรบิทของพืน้ทีเ่มอืงและนอกเมอืง 

2. สถานการณ์การเขา้ถงึเทคโนโลยกีบัการพฒันามนุษยใ์นบรบิทโลก เป็นความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
รายงานผลในประเดน็ต่างๆ ดงันี้ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อสารของประชากร ลกัษณะ
พฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ต การมอุีปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในครวัเรอืน 

 
วตัถปุระสงค ์

เมือ่ศกึษาตอนที ่10.2 แลว้ นกัศกึษาสามารถ 
1. อธบิายสถานการณ์การเขา้ถงึการศกึษากบัการพฒันามนุษยใ์นบรบิทโลกได้ 
2. อธบิายสถานการณ์การเขา้ถงึเทคโนโลยกีบัการพฒันามนุษยใ์นบรบิทโลกได้ 
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เรือ่งที ่10.2.1 
สถานการณ์การเข้าถึงการศึกษากบัการพฒันามนุษยใ์นบริบทโลก 
 

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2557-2558 
 ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาไดจ้ดัท าสถติกิารศกึษาของประเทศไทยปีการศกึษา 2557-2558 
เพื่อใชส้ าหรบัการวางแผนและพฒันาการศกึษาไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาประเทศ ซึง่สถติิ
ดงักล่าวไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึสถานการณ์การเขา้ถงึการศกึษาทีน่่าสนใจ ไดแ้ก่ 1) จ านวนนกัเรยีน นกัศกึษาใน
ระบบ 2) จ านวนนกัเรยีน นักศกึษารายชัน้ต่อประชากรในระบบโรงเรยีน 3) อตัราส่วนนกัเรยีน นกัศกึษาต่อ
ประชากร 4) อตัราการเรยีนต่อของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 5) อตัราการคงอยูข่องนกัเรยีนในระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 6) การพฒันาก าลงัคนสายอาชพี และ 7) งบประมาณรายจา่ยดา้นการศกึษา มี
รายละเอยีดดงันี้8 

1. จ านวนนกัเรยีน นกัศกึษาในระบบปีการศกึษา 2558 อาย ุ3-21 ปี มจี านวน 31.1 ลา้นคน (ไมร่วม
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็) เพิม่ขึน้จากปีการศกึษา 2557 เลก็น้อยประมาณ 2 หมืน่คน โดยทุกระดบัการศกึษามี
จ านวนนกัเรยีนลดลงเลก็น้อย ยกเวน้นกัเรยีนในระดบัประถมศกึษาและอุดมศกึษา ส าหรบัการศกึษาภาค
บงัคบั 9 ปี (อาย ุ6-14 ปี) ปีการศกึษา 2558 มจี านวนนักเรยีน 7.2 ลา้นคน จากประชากรทัง้หมด 7.4 ลา้นคน 
คดิเป็นรอ้ยละ 96.5 เพิม่ขึน้จากปีการศกึษา 2557 รอ้ยละ 2 ทีร่ฐัยงัไมส่ามารถจดัการศกึษาไดค้รบรอ้ยละ 100 
ทีต่อ้งมกีารผลกัดนัทบทวนนโยบายการจดัการศกึษา และจดัหลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบันกัเรยีนกลุ่มนี้ทีไ่ม่
สามารถเขา้สู่ระบบการศกึษาได ้เพื่อเพิม่โอกาสทางการศกึษาของเดก็ไทยใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะนกัเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลายยงัมนีกัเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการศกึษาถงึรอ้ยละ 11.4 หรอืประมาณ 3 แสนคน  การศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายยงัมนีกัเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการศกึษาถงึรอ้ยละ 27 หรอืประมาณ 7 แสนคน ทีต่อ้ง
ตดิตามกลบัเขา้มาในระบบการศกึษาหรอืส่งเสรมิใหเ้รยีนการศกึษานอกระบบโรงเรยีน ทีม่หีลกัสตูรรองรบัต่อ
ความตอ้งการของผูเ้รยีนในรปูแบบต่าง ๆ และดชันีความเสมอภาคทางเพศมคี่าเขา้ใกลค้่า 1.0 หรอืมจี านวน
นกัเรยีนหญงิชายไมแ่ตกต่างกนั ยกเวน้ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายทีม่จี านวนผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย 
 
 
 
 

                                                           
8 ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร. (2559). สถติกิารศกึษาของประเทศไทย ปีการศกึษา 2557-2558. 
กรุงเทพฯ: บรษิทั พรกิหวานกราฟฟิค จ ากดั. 
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การศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี (อาย ุ6-14 ปี) ปีการศึกษา 2558 มีจ านวนนักเรียน 7.2 ล้านคน จากประชากร
ทัง้หมด 7.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 96.5 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 2.0 
 
 
ระดบัก่อนประถมศกึษา 
3-5 ปี 

ระดบัประถมศกึษา 6-11 
ปี 

ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ 12-14 ปี 

ระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลาย 15-17 ปี 

2.3 ลา้นคน 4.8 ลา้นคน 2.6 ลา้นคน 2.7 ลา้นคน 
118.3% 
2.7 ลา้นคน 
GPI = 0.93 

100.9% 
4.9 ลา้นคน 
GPI = 1.07 

88.3% 
2.3 ลา้นคน 
GPI = 1.00 

72.7% 
2.0 ลา้นคน 
GPI = 1.16 
สามญั            อาชวีะ 
48.99%          23.8% 
1.3 ลา้นคน    0.7 ลา้นคน 

  0.3%  8,512 คน 0.2%  5,650 คน 
  11.4% 

0.3 ลา้นคน 
27.1% 
0.7 ลา้นคน 

 ประชากร 
นกัเรยีนในระบบ 

 นกัเรยีนทีไ่มไ่ดร้บั
การศกึษา 
นกัเรยีนนอกระบบ 

 
หมายเหตุ: อตัราส่วนนกัเรยีนต่อประชากรทีเ่กนิรอ้ยละ 100 เนื่องจากมจี านวนเดก็นอกช่วงอายนุกัเรยีนระดบั
ก่อนประถมศกึษา รวมศูนยพ์ฒันาเดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 3 ขวบปนอยู่ 
GPI (Gender Parity Index) คอื อตัราการเสมอภาคทางเพศ ถา้น้อยกว่า 1 ชายมากกว่าหญงิ 
 
ภาพท่ี 10.1 แสดงจ านวนประชากร จ านวนนักเรียน นักศึกษาในระบบ นอกระบบ ท่ีไม่ได้รบัการศึกษา
และดชันีความเสมอภาคทางเพศ (GPI) ปีการศึกษา 2558 
 

2. จ านวนนกัเรยีน นกัศกึษารายชัน้ต่อประชากรในระบบโรงเรยีน ปีการศกึษา 2558 มอีตัราส่วนทีส่งู
ในระดบัประถมศกึษา และน้อยลงในระดบัการศกึษาทีส่งูขึน้ โดยอตัราส่วนนกัเรยีนต่อประชากรในระดบั
ประถมศกึษาทีอ่าย ุ6-11 ปี เกนิรอ้ยละ 95 ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ทีอ่าย ุ12-14 ปี เกนิรอ้ยละ 75 ใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายทีอ่าย ุ15-17 ปี เกนิรอ้ยละ 70 และอตัราส่วนนกัเรยีนนกัศกึษาต่อประชากรใน
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ระดบัอุดมศกึษาในชัน้ปีที ่1 มถีงึรอ้ยละ 68 โดยเพศหญงิมอีตัราส่วนนกัเรยีนต่อประชากรสงูกว่าเพศชาย ดงั
แสดงในแผนภาพต่อไปนี้ 
 

 

อตัราส่วนนักเรียนต่อประชากร ปีการศึกษา 2558 มีอตัราสงูในระดบัประถมศึกษา และน้อยลงใน
ระดบัการศึกษาท่ีสงูขึ้น 
 

 ชาย หญงิ อายโุดยเฉลีย่ (ปี) 
อุดมศกึษาปี 1   18 
ม.6/ปวช.3 
ม.5/ปวช.2 
ม.4/ปวช.1 

  17 
16 
15 

ม.3 
ม.2 
ม.1 

  14 
13 
12 

ป.6 
ป.5 
ป.4 
ป.3 
ป.2 
ป.1 

  11 
10 
9 
8 
7 
6 

เดก็เลก็/อ.3 
อ.2 
ศูนยพ์ฒันาเดก็/
อ.1 

  5 
4 
3 

                600,000   400,000     200,000      0     200,000     400,000     
600,0000  (คน) 

จ านวนประชากรวยัเรยีน  จ านวนนกัเรยีน 
หมายเหตุ: 1. ไมร่วมการศกึษานอกระบบโรงเรยีน การศกึษาเฉพาะทางและการศกึษาของสงฆแ์ละคฤหสัถ์ 
2. ขอ้มลูประชากรใชจ้ากรายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2583 และรวม
ประชากรไมใ่ช่สญัชาตไิทยทัว่ราชอาณาจกัร ทีจ่ดัท าโดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต ิและจากส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ส านกังานสถติแิห่งชาติ 
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ภาพท่ี 10.2 แสดงแผนภมิูพีระมิดการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
จ านวนนักเรียน นักศึกษารายขัน้ต่อไปต่อประชากรในระบบโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 
 
 3. อตัราส่วนนกัเรยีน นกัศกึษาต่อประชากรปีการศกึษา 2558 สงูกว่าปีการศกึษา 2557 ทุกระดบั
การศกึษา ยกเวน้ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายทีม่อีตัราส่วนลดลงประมาณรอ้ยละ 2 และมเีพิม่มากทีสุ่ดถงึ
ระดบัอนุบาลและระดบัประถมศกึษาเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 2 แต่อยา่งไรกต็ามอตัราส่วนนกัเรยีนในระดบั
อนุบาลไมไ่ดร้วมนกัเรยีนทีอ่ยูใ่นศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีย่งัมนีกัเรยีน 3 ขวบปนอยูท่ีท่ าใหอ้ตัราส่วนยงัดนู้อย แต่
รฐับาลไดม้กีารสนับสนุนการศกึษาระดบัอนุบาล เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มของเดก็ก่อนเขา้สู่ในระดบั
ประถมศกึษา 
 4. อตัราการเรยีนต่อของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โดยนกัเรยีนทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบั
ประถมศกึษาปีการศกึษา 2557 ศกึษาต่อในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ในปีการศกึษา 2558 สงูถงึรอ้ยละ 
101.3 นกัเรยีนทีส่ าเรจ็การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ในปีการศกึษา 2557 ศกึษาต่อในระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย ปีการศกึษา 2558 สงูถงึรอ้ยละ 98.7 โดยศกึษาต่อในสายสามญัศกึษามากกว่าสาย
อาชวีศกึษา และนกัเรยีนทีส่ าเรจ็การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ปีการศกึษา 2557 ศกึษาต่อใน
ระดบัอุดมศกึษา ปีการศกึษา 2558 รอ้ยละ 95.0 
 5. อตัราการคงอยูข่องนกัเรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา 2557 เริม่จากการเขา้รบั
การศกึษาตัง้แต่ ป.1 ปีการศกึษา 2546 ถงึระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6/ปวช.3) ปีการศกึษา 2557 คงอยู่
รอ้ยละ 66.4 โดยมอีตัราการคงอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ (ม.1) ในปีการศกึษา 2552 รอ้ยละ 89.5 และมยั
ธมศกึษาตอนปลาย (ม.4/ปวช.3) ในปีการศกึษา 2555 รอ้ยละ 74.5 โดยช่วงทีม่กีารเลื่อนชัน้จากการศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมกีารตกหล่นของนกัเรยีนมากทีสุ่ด และอตัราการคงอยูข่องนกัเรยีนตัง้แต่เริม่จาก 
ป.1 ปีการศกึษา 2546 ถงึระดบัอุดมศกึษาปี 1 ปีการศกึษา 2558 คงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 61.4 
 6. การพฒันาก าลงัคนสายอาชพีใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของตลาดแรงงานและทศิทางการพฒันา
ประเทศ ทีร่ฐับาลไดต้ัง้เป้าหมายในการเพิม่สดัส่วน นักเรยีนสายอาชวีะใหส้งูขึน้ แต่ในทางกลบักนั สดัส่วน
นกัเรยีนสายอาชวีศกึษามแีนวโน้มลดลงตัง้แต่ปีการศกึษา 2550 ทีอ่ยูร่อ้ยละ 39.8 ลดลงอยา่งต่อเนื่องและคงที่
ในปีการศกึษา 2556-2558 เหลอืประมาณรอ้ยละ 33.0 ทัง้นี้ ปีการศกึษา 2558 สดัส่วนนกัเรยีนสายสามญัต่อ
อาชวีะอยูท่ีร่อ้ยละ 67.3 ต่อ 32.7 แต่อยา่งไรกต็ามมปีจัจยัหลายอยา่งในการเพิม่สดัส่วนนกัเรยีนสายอาชวีะให้
สงูขึน้ได ้ไมว่่าจะเป็นการเพิม่สถานศกึษาสายอาชวีะใหม้ากขึน้ (สถานศกึษาอาชวีะมจี านวน 875 แห่ง ในขณะ
ทีส่ถานศกึษาสายสามญัมจี านวน3,634 แห่ง) การปรบัเปลีย่นค่านิยมของผูป้กครอง การสรา้งภาพลกัษณ์ต่อ
การเป็นนกัเรยีนสายอาชวีะ และเสน้ทางสายอาชพีทีพ่รอ้มรองรบัเมือ่ส าเรจ็การศกึษา เป็นตน้ 
 
 
 



27 

 

 
 
 
สดัส่วนนักเรียนสายสามญัต่ออาชีวะอยู่ท่ีร้อยละ 67.3 ต่อ 32.7 
สดัส่วนนักเรียนสายอาชีวศึกษามีแนวโน้มลดลงตัง้แต่ปีการศึกษา 2550 ท่ีอยู่ร้อยละ 39.8 
ลดลงอย่างต่อเน่ืองเหลือประมาณร้อยละ 32.7 
 

60.2 61.2 62.3 63.4 64.6 65.8 67.3 67.7 67.3 
39.8 38.8 37.7 36.6 35.4 34.2 32.7 32.3 32.7 
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
 
 

ภาพท่ี 10.3  แสดงสดัส่วนนักเรียนสายสามญั : สายอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2550-2558 
 

7. งบประมาณรายจ่ายดา้นการศกึษา ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2549-2559 มแีนวโน้มสงูขึน้เช่นเดยีวกบั
จ านวนผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) และงบประมาณรายจา่ยทัง้หมด โดยทีร่อ้ยละของ
งบประมาณดา้นการศกึษาต่องบประมาณรายจา่ยทัง้หมด มากทีสุ่ดในปี 2552 และในปี 2559 ลดลงเมือ่เทยีบ
กบัปี 2556 ในขณะทีร่อ้ยละของงบประมาณดา้นการศกึษาต่อผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) มาก
ทีสุ่ดในปี 2550 และในปี 2559 ลดลงเมือ่เทยีบกบัปี 2556 เช่นเดยีวกนั 
 นอกจากขอ้มลูสถติกิารศกึษาของประเทศไทยปีการศกึษา 2557-2558 ขา้งตน้แลว้ยงัพบขอ้มลู
เกีย่วกบัโอกาสทางการเขา้ถงึการศกึษาว่ามอีตัราลดลงตามระดบัการศกึษาทีสู่งขึน้ โดยพจิารณาจากอตัราการ
เขา้เรยีนสุทธ ิโดยระดบัประถมศกึษามกีารเขา้เรยีนถงึรอ้ยละ 87.2 รองลงมาคอื ระดบัอนุบาล รอ้ยละ 69.4 
มธัยมศกึษาตอนต้น รอ้ยละ 66.4 มธัยมศกึษาตอนปลาย (รวม ปวช.) รอ้ยละ 57.7 และระดบัอุดมศกึษา รอ้ย
ละ 24.9 ตามล าดบั9 โดยในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร มอีตัราการเขา้เรยีนในระดบัมธัยมตน้ มธัยมปลาย และ
อุดมศกึษามากทีสุ่ด 
 
 
 

                                                           
9 สศช. (2559). อ้างถึงใน รชัวดี แสงมหะหมดั. (2560). ความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา: คุณภาพสงัคมที่คนไทยมองเห็น. 
วารสารรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบบัที่ 1 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ISSN 0125-7897. สบืคน้เมื่อ 25 เมษายน 
2561, จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/polscicmujournal 
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สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559 ความจ าเป็นของการแข่งขนัและการกระจาย
อ านาจในระบบการศึกษาไทย 
 ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร ไดน้ าเสนอขอ้มลูสถติดิา้นการศกึษาของ
ประเทศไทยระหว่างช่วง พ.ศ. 2558-2559 ไวใ้นเอกสารสภาวะการศกึษาไทย ปี 2558/2559 ความจ าเป็นของ
การแขง่ขนัและการกระจายอ านาจในระบบการศกึษาไทย ซึง่มขีอ้มลูเกีย่วกบัจ านวนนกัเรยีนและอตัราการเขา้
เรยีนทีน่่าสนใจดงันี้ 
 ขอ้มลูของส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารชีใ้หเ้หน็ว่า จ านวนนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาในปี 2558 
มอียูป่ระมาณ 4.9 บา้นคน และมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง นบัตัง้แต่ พ.ศ. 2546 แนวโน้มทีล่ดลงนี้เป็นผลมา
จากการลดลงของจ านวนประชากรในวนัเรยีน ในท านองเดยีวกนัจ านวนนกัเรยีนในระดบัก่อนประถมศกึษา 
มธัยมศกึษาตอนต้น และอุดมศกึษา กม็แีนวโน้มลดลงเช่นเดยีวกนัแต่อยูใ่นอตัราทีต่ ่ากว่า ยกเวน้ระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลายทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย ซึง่เป็นผลมาจากพระราชบญัญตักิารศกึษาภาคบงัคบั 9 ปี 
และอตัราการเรยีนต่อของผูท้ีจ่บมธัยมศกึษาตอนตน้ทีเ่พิม่ขึน้ นอกจากนี้อตัราการเขา้เรยีนหรอืสดัส่วนของ
ประชากรในวนัเรยีนทีเ่ขา้เรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ และมธัยมศกึษาตอนปลายเพิม่มากขึน้อย่างต่อเนื่อง 
ส่วนอตัราการเขา้เรยีนระดบัอุดมศกึษาลดลงนบัตัง้แต่ พ.ศ. 2550 และอตัราการเขา้เรยีนระดบัก่อน
ประถมศกึษาอยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 80 ซึง่ไมม่ากเท่าทีค่วร ยิง่ไปกว่านัน้อตัราการเขา้เรยีนระดบัประถมศกึษามี
ค่ามากกว่ารอ้ยละ 100 ทัง้นี้เชื่อว่าอาจเป็นผลมาจากการทีข่อ้มลูส่วนนี้ยงัไมส่มบรูณ์มากนกั ดงันัน้ จงึน า
ขอ้มลูส่วนน้ีไปเปรยีบเทยีบกบัสถติทิีไ่ดจ้ากขอ้มลูส ามะโนประชากรและเคหะ (Population and Housing 
Census) ซึง่น่าจะใหต้วัเลขทีส่มเหตุสมผล เพราะเป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผูป้กครองโดยตรง ครอบคลุมทุกพืน้ทีข่อง
ประเทศ และครอบคลุมทุกประเภทสถานศกึษา ไมว่่าเป็นเป็น ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ โรงเรยีนอนุบาลของรฐัและ
เอกชน ทีส่ าคญัจะท าใหไ้มเ่กดิอตัราการเขา้เรยีนสงูกว่ารอ้ยละ 100 
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จ านวนของนกัเรยีน นิสติ นักศกึษาในระบบโรงเรยีน 
จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
7,000,000 
6,000,000 
5,000,000 
4,000,000 
3,000,000 
2,000,000 
1,000,000 
0 2537  2538  2539  2540  2541 2542  2543  2544 2545  2546  2547  2548  2549  2550  2551  
2552  2553   2554  2555  2556  2557  2558   
ก่อนประถมศกึษา  ประถมศกึษา  มธัยมศกึษาตอนตน้  มธัยมศกึษาตอนปลาย  ปรญิญาตรแีละต ่ากว่า 
 
ภาพท่ี 10.4 แสดงจ านวนของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ท่ีมา: สถิติการศึกษา ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
 
จ านวนประชากรในวยัเรยีน จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
7,000,000 
6,000,000 
5,000,000 
4,000,000 
3,000,000 
2,000,000 
1,000,000 
0 2537  2538  2539  2540  2541 2542  2543  2544 2545  2546  2547  2548  2549  2550  2551  
2552  2553   2554  2555  2556  2557  2558   
ก่อนประถมศกึษา  ประถมศกึษา  มธัยมศกึษาตอนตน้  มธัยมศกึษาตอนปลาย  ปรญิญาตรแีละต ่ากว่า 
 
ภาพท่ี 10.5 แสดงจ านวนประชากรในวยัเรียน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ท่ีมา: สถิตการศึกษา ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
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รอ้ยละของนกัเรยีน นิสติ นักศกึษาในระบบโรงเรยีน 
ต่อประชากรในวยัเรยีน จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
120  
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ภาพท่ี 10.6 แสดงร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน ต่อประชากรในวยัเรียน จ าแนก
ตามระดบัการศึกษา 
หมายเหตุ: รอ้ยละของนกัเรยีนต่อประชากรในวยัเรยีนในช่วงเวลาเดยีวกนั บางชัน้ปีเกนิรอ้ยละ 100 เนื่องจาก
เป็นการค านวณอตัราการเขา้เรยีนอยา่งหยาบ ท าใหม้จี านวนนกัเรยีนมากกว่าจ านวนประชากร 
ท่ีมา: สถติกิารศกึษา ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
 
 นอกเหนือจากขอ้มลูขา้งตน้แลว้ รชัวด ีแสงมหะหมดั ไดน้ าเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัการเขา้ถงึการศกึษา
โดยพจิารณาจากเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้10 1) ดา้นจ านวนปีการศกึษาในรอบ 10 ปีทีผ่่านมา ประเทศ
ไทยมจี านวนปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรทีอ่าย ุ15 ปีขึน้ไป และมแีนวโน้มสูงขึน้ จากเฉลีย่ 7.6 ปี ใน พ.ศ. 
2549 เป็น 8.5 ใน พ.ศ. 2558 แต่อยา่งไรกต็าม เมือ่พจิารณาในรายภาค พบว่า คนกรงุเทพฯ มจี านวนปี
การศกึษาเฉลีย่สงูทีสุ่ด ประมาณ 11 ปี ในทางกลบักนั ภาคทีม่จี านวนการศกึษาเฉลีย่ต ่าสุดทีสุ่ดคอื ภาคเหนือ 
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คดิเป็น 7.5 ปี และเมือ่พจิารณาในบรบิทของพืน้ทีเ่มอืงและนอกเมอืง พบว่า คน
ทีอ่ยูใ่นเมอืงมจี านวนปีการศกึษาเฉลีย่สงูกว่าคนทีอ่ยู่นอกเมอืง ประมาณ 2 ปี (ส านกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2559) 
สาเหตุทีเ่ดก็ไมส่ามารถเรยีนต่อไป คอื ขอ้จ ากดัทางเศรษฐกจิ ซึง่ทีไ่ม่มทีุนทรพัยใ์นการเรยีน สอดคลอ้งกบั
การศกึษาคุณภาพสงัคมของสถาบนัพระปกเกลา้ใน พ.ศ. 2555 และ 2) มติขิองการศกึษาต่อการกระจายรายได ้
เมือ่พจิารณาเฉพาะการเขา้เรยีนระดบัปรญิญาตร ีซึง่มอีตัราทีน้่อยทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัระดบัการศกึษาอื่นๆ 
พบว่า กลุ่มคนทีร่วยทีสุ่ด 10% แรกมอีตัราเขา้เรยีนปรญิญาตร ีรอ้ยละ 67.3 ในขณะทีก่ลุ่มคนทีม่รีายไดจ้น
ทีสุ่ดรอ้ยละ 10 แรกมอีตัราเขา้เรยีนรอ้ยละ 3.5 ซึง่คดิเป็น 19.2 เท่าของกลุ่มทีร่วยทีสุ่ด อกีทัง้ หากวเิคราะห์

                                                           
10 รชัวด ีแสงมหะหมดั. เพิง่อา้ง. 
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เฉพาะการเขา้ศกึษาของคนจนในประเทศไทย พบว่ารอ้ยละ 82.3 มกีารศกึษาเพยีงแค่ระดบัประถมศกึษา หรอื
น้อยกว่า และเมือ่พจิารณาในรายภาคพบว่า รอ้ยละ 84.0 ของคนจนในภาคกลางและภาคเหนือ มกีารศกึษาใน
ระดบัประถมศกึษาหรอืต ่ากว่า รองลงมาคอื ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้และกรงุเทพมหานคร รอ้ยละ 
82.0, 79.2 และ 72.09 ตามล าดบั (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2559) 
 
 
 
กิจกรรม 10.2.1 

จงอธบิายถงึสถติแิละเกณฑใ์นการเขา้ถงึการศกึษา 
แนวตอบกิจกรรม 10.2.1 

สถติแิละเกณฑใ์นการเขา้ถงึการศกึษา ประกอบดว้ยสถติต่ิางๆ เช่น จ านวนนกัเรยีน อตัราส่วน
นกัเรยีน การพฒันาก าลงัคน และเกณฑใ์นการเขา้ถงึการศกึษา เช่น จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ ภมูภิาคทีม่ ี
จ านวนการศกึษาเฉลีย่ต ่าสุด บรบิทของพืน้ทีเ่มอืงและนอกเมอืง 
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เรื่องท่ี 10.2.2 
สถานการณ์การเข้าถึงเทคโนโลยีกบัการพฒันามนุษยใ์นบริบทโลก 
 

รายงานผลการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
ครวัเรือน พ.ศ. 2560 
 ส านกังานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ไดร้วบรวมขอ้มลูการส ารวจ
การมกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในครวัเรอืน (Household Survey on the of Information and 
Communication Technology) มาอยา่งต่อเนื่องทุกปี ท าใหท้ราบสถานภาพการมกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารของประชากร การมอุีปกรณ์เทคโนโลยแีละการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตในครวัเรอืน เพื่อใหห้น่วยงาน
ภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งมขีอ้มลูส าหรบัน าไปก าหนดนโยบาย และการวางแผน ส่งเสรมิสนับสนุนให้
ประชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารใหม้ากขึน้และทัว่ถงึ โดยใชว้ธิกีาร
สมัภาษณ์หวัหน้าครวัเรอืน และสมาชกิในครวัเรอืนทีม่อีาย ุ6 ปีขึน้ไป จากครวัเรอืนตวัอยา่งทัง้สิน้ 83,880 
ครวัเรอืน ผลการส ารวจสรปุเป็นประเดน็ส าคญัไดด้งันี้ 
 1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประชากร ในจ านวนประชากรอาย ุ6 ปีขึน้ไป
ปรมิาณ 63.1 ลา้นคนพบว่ามผีูใ้ชค้อมพวิเตอร ์19.4 ลา้นคน (รอ้ยละ 30.8) ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต 33.4 ลา้นคน 
(รอ้ยละ 52.9) และผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอื 55.6 ลา้นคน (รอ้ยละ 88.2) 

เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบแนวโน้มการใชค้อมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์น็ต และโทรศพัทม์อืถอืของประชากร
อาย ุ6 ปีขึน้ไปในช่วงระยะเวลา 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2456-2560 พบว่าผูใ้ชค้อมพวิเตอรล์ดลงจากรอ้ยละ 35.0 
(จ านวน 22.2 ลา้นคน) เป็นรอ้ยละ 30.8 (จ านวน 19.4 บา้นคน) ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 28.9 
(จ านวน 18.3 ลา้นคน) เป็นรอ้ยละ 52.9 (จ านวน 33.4 ลา้นคน) ผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 73.3 
(จ านวน 46.4 ลา้นคน) เป็นรอ้ยละ 88.2 (จ านวน 55.6 ลา้นคน) 

ส าหรบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาลระหว่าง พ.ศ. 2556-2560 พบว่า ผูใ้ชค้อมพวิเตอรท์ีอ่ยูใ่นเขตเทศบาล ลดลงรอ้ยละ 46.3 เป็นรอ้ยละ 
38.1 ส่วนทีอ่ยูน่อกเขตเทศบาล ลดลงจาก รอ้ยละ 29.1 เป็นรอ้ยละ 24.8 

ส่วนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตเพิม่ขึน้ทัง้ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล คอื ในเขตเทศบาล จากรอ้ยละ 
39.9 เป็นรอ้ยละ 62.7 ส่วนนอกเขตเทศบาลจากรอ้ยละ 23.2 เป็นรอ้ยละ 45.0 ส าหรบัผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอื
เพิม่ขึน้ทัง้ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล คอื ในเขตเทศบาลเพิม่จากรอ้ยละ 88.0 เป็นรอ้ยละ 90.8 และ
นอกเขตเทศบาล จากรอ้ยละ 69.8 เป็นรอ้ยละ 86.0 
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เมือ่พจิารณาผูใ้ชค้อมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์น็ต และโทรศพัทม์อืถอืเป็นรายภาค พบว่า กรงุเทพมหานครมี
ผูใ้ชค้อมพวิเตอรส์งูทีสุ่ดคอื รอ้ยละ 49.2 รองลงมาคอืภาคกลาง รอ้ยละ 30.1 ภาคใต ้รอ้ยละ 27.9 ภาคเหนือ 
รอ้ยละ 27.7 และต ่าทีสุ่ดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รอ้ยละ 26.2 

ส าหรบัการใชอ้นิเทอรเ์น็ตเช่นเดยีวกนัคอื กรงุเทพมหานครมผีูใ้ชส้งูทีสุ่ด รอ้ยละ 74.5 รองลงมาคอื
ภาคกลาง รอ้ยละ 57.9 ภาคใต ้รอ้ยละ 52.2 ภาคเหนือ รอ้ยละ 45.5 และต ่าทีสุ่ดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
รอ้ยละ 42.5 

ในขณะทีก่ารใชโ้ทรศพัทม์อืถอื กรงุเทพมหานครยงัมผีูใ้ชส้งูทีสุ่ดเช่นเดยีวกนัคอื รอ้ยละ 93.5 
รองลงมาคอืภาคกลาง รอ้ยละ 89.6 ภาคใต ้รอ้ยละ 87.1 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รอ้ยละ 86.4 และต ่าทีสุ่ด
คอืภาคเหนือ รอ้ยละ 85.3  

2. ลกัษณะและพฤติกรรมการใช้อินเทอรเ์น็ต เมือ่เปรยีบเทยีบการใชอ้นิเทอรเ์น็ตระหว่างเพศชาย
และเพศหญงิ พบว่า การใชอ้นิเทอรเ์น็ตไมแ่ตกต่างกนัมากนกั ซึง่จากขอ้มลูตัง้แต่ พ.ศ. 2556-2560 การใช้
อนิเทอรเ์น็ตของทัง้เพศชายและเพศหญงิเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 

ส าหรบัสถานทีใ่นการใชอ้นิเทอรเ์น็ตพบว่าส่วนใหญ่ใชต้ามสถานทีต่่างๆ ผ่านโทรศพัทม์อืถอื รอ้ยละ 
89.9 รองลงมาคอื ใชท้ีบ่า้น/ทีพ่กัอาศยั รอ้ยละ 68.4 ใชท้ีท่ างาน รอ้ยละ 33.4 และใชท้ีส่ถานศกึษา รอ้ยละ 
24.8 

ส่วนกจิกรรมทีใ่ชส้่วนใหญ่คอื โซเชยีลเน็ตเวริค์ รอ้ยละ 94.0 รองลงมาคอืใชใ้นการดาวน์โหลดรปูภาพ/
หนงั/วดิโีอ/เพลง/เกม เล่นเกม ดหูนงั ฟงัเพลง วทิย ุรอ้ยละ 87.9 ใชใ้นการตดิตามข่าวสาร/อ่านหรอืดาวน์โหลด
หนงัสอื รอ้ยละ 44.4 และใชใ้นการคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร รอ้ยละ 40.4 

ในขณะทีค่วามถีใ่นการใชอ้นิเทอรเ์น็ต พบว่า ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต 5-7 วนัใน 1 สปัดาห ์รอ้ยละ 82.9 
รองลงมาใช ้1-4 วนั ใน 1 สปัดาห ์รอ้ยละ 16.2 

ส่วนอุปกรณ์ในการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตพบว่า ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตใชโ้ทรศพัทม์อืถอืสมารต์โฟนในการ
เขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตค่อนขา้งสงู คอืรอ้ยละ 93.7 ใชค้อมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะ รอ้ยละ 45.5 ใชค้อมพวิเตอรพ์กพารอ้ย
ละ 20.8 และใชแ้ทบ็เลต็ รอ้ยละ 10.2 

3. การมีอปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครวัเรือน เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบการ
มอุีปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในครวัเรอืนระหว่าง พ.ศ. 2556-2560 พบว่า ครวัเรอืนทีม่ ี
โทรศพัทพ์ืน้ฐานมแีนวโน้มลดลงจากรอ้ยละ 14.0 ใน พ.ศ. 2556 เป็นรอ้ยละ 9.3 ใน พ.ศ. 2560 ครวัเรอืนทีม่ ี
เครือ่งโทรสารลดลงจากรอ้ยละ 1.7 ใน พ.ศ. 2556 เป็นรอ้ยละ 1.2 ใน พ.ศ. 2560 ครวัเรอืนทีม่เีครือ่ง
คอมพวิเตอรล์ดลงจากรอ้ยละ 28.7 ใน พ.ศ. 2556 เป็นรอ้ยละ 24.8 ใน พ.ศ. 2560 ส าหรบัครวัเรอืนทีม่กีาร
เชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 23.5 ใน พ.ศ. 2556 เป็นรอ้ยละ 64.4 ใน พ.ศ. 2560 

ส าหรบัประเภทการเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตของครวัเรอืน พบว่า มกีารเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตแบบไรส้าย
เคลื่อนทีโ่ทรศพัทม์อืถอื 3G ขึน้ไป (เช่น WCDMA, EV-DO) สงูทีสุ่ด คอื รอ้ยละ 73.5 รองลงมาประเภท Fixed 



34 

 

broadband รอ้ยละ 21.7 Narrowband แบบไรส้ายเคลื่อนทีโ่ทรศพัทม์อืถอื (2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, 
GPRS) รอ้ยละ 2.5 และแบบ Analogue modem, ISDN มเีพยีงรอ้ยละ 1.1 
 

รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ช้อินเทอรเ์น็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2560 
 ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
(2560) ไดจ้ดัท ารายงานผลการส ารวจพฤตกิรรมผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในประเทศไทยปี 2560 (Thailand Internet 
User Profile 2017) สรปุผลการส ารวจทีส่ าคญัไดด้งันี้ 

1. ลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบส ารวจ จากจ านวนผูท้ีเ่ขา้มาตอบแบบส ารวจพฤตกิรรมผูใ้ช้
อนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ดว้ยความสมคัรใจทัง้หมด 25,101 คน พบว่า เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 
57.2 เพศชาย รอ้ยละ 41.2 และเพศทางเลอืก เพยีงรอ้ยละ 1.6 

ในปีนี้ยงัคงจ าแนกช่วงอายุของผูต้อบแบบส ารวจออกเป็น 4 รุน่อาย ุ(Generation) ไดแ้ก่ Gen Z, Gen 
Y, Gen X และ Baby Boomer จากจ านวนผูต้อบแบบส ารวจทัง้หมด Gen Y (รอ้ยละ 52.9) เขา้มาตอบแบบ
ส ารวจมากกว่าเจนเนอเรชัน่อื่น ๆ รองลงมา เป็น Gen X (รอ้ยละ 32.7), Baby Boomer (รอ้ยละ 8.1) และ 
Gen Z (รอ้ยละ 6.3) ตามล าดบั 

2. พฤติกรรมการใช้อินเทอรเ์น็ต จากผลการส ารวจจ านวนชัว่โมงการใชอ้นิเทอรเ์น็ตนบัตัง้แต่ปี 
2556 เป็นตน้มา พบว่าคนไทยใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพิม่มากขึน้เกอืบทุกปี โดยใน พ.ศ. 2556 คนไทยใชอ้นิเทอรเ์น็ต
โดยเฉลีย่อยูท่ี ่4 ชม. 36 นาทต่ีอวนั พ.ศ. 2557 เพิม่ขึน้เป็นใชเ้ฉลีย่อยูท่ี ่7 ชม. 12 นาทต่ีอวนั พ.ศ. 2558 ใช้
เฉลีย่อยูท่ี ่6 ชม. 54 นาทต่ีอวนั พ.ศ. 2559 ใชเ้ฉลีย่อยูท่ี ่6 ชม. 24 นาทต่ีอวนั และใน พ.ศ. 2560 มกีาร
ปรบัเปลีย่นการส ารวจ โดยแยกเป็นการใชอ้นิเทอรเ์น็ตช่วงวนัท างาน/วนัเรยีนหนงัสอื และช่วงวนัหยดุ 

จากผลการส ารวจพฤตกิรรมผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2560 พบว่า ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตใช้
เวลาไปกบัการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในช่วงวนัหยดุโดยเฉลีย่ต่อวนัมากกว่าช่วงวนัท างาน/วนัเรยีนหนงัสอืเพยีง
เลก็น้อย โดยในวนัท างาน/วนัเรยีนหนังสอืใชเ้ฉลีย่อยูท่ี ่6 ชม. 30 นาทต่ีอวนั และวนัหยดุใชเ้ฉลีย่อยู่ที ่6 ชม. 
48 นาทต่ีอวนั เพิม่ขึน้จาก พ.ศ. 2559 ทีพ่บว่าใชเ้ฉลีย่อยูท่ี ่6 ชม. 24 นาทต่ีอวนัเท่านัน้ 

Gen Y มจี านวนชัว่โมงการใชอ้นิเทอรเ์น็ตทัง้ในช่วงวนัท างาน/วนัเรยีนหนงัสอื และวนัหยดุมากทีสุ่ด
เมือ่เทยีบกบัเจนเนอเรชัน่อื่นๆ 

สถานทีท่ีผู่ใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตใชอ้นิเทอรเ์น็ตเป็นส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ อนัดบัที ่1 บา้น/ทีพ่กัอาศยั (รอ้ยละ 
85.6) อนัดบัที ่2 ทีท่ างาน (รอ้ยละ 52.4) ส่วนอนัดบัที ่3 ระหว่างการเดนิทาง เช่น บนรถไฟฟ้า ป้ายรถเมล ์
เป็นตน้ (รอ้ยละ 24.1) ซึง่แตกต่างจากอนัดบัที ่3 ใน พ.ศ. 2559 ทีใ่ชใ้นสถานศกึษา 

ส่วนกจิกรรมการใชง้านผ่านอนิเทอรเ์น็ต จากผลการส ารวจในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา พบว่า อนัดบัที ่1-5 
ของกจิกรรมยอดนิยม ไดแ้ก่ รบั-สง่อเีมล คน้หาขอ้มลู ใชโ้ซเชยีลมเีดยี อ่านหนงัสอืทางออนไลน์ และดทูวี/ีฟงั
เพลงทางออนไลน์ โดยอนัดบัอาจมกีารสลบักนับา้ง 



35 

 

แต่ใน พ.ศ. 2560 นี้ กจิกรรมการใชง้านผ่านอนิเทอรเ์น็ตมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบั โดยการใชโ้ซเชยีล
มเีดยี ไมว่่าจะเป็น Line, Facebook, Instragram, YouTube เป็นตน้ เพื่อท ากจิกรรมต่างๆ เหล่านี้ เช่น พดูคุย 
ดหูนงัออนไลน์ ดถู่ายทอดสด และคุยโทรศพัทผ์่านแอปพลเิคชนั ยงัคงเป็นกจิกรรมยอดฮติของผูใ้ช้
อนิเทอรเ์น็ตในปีนี้ มรีอ้ยละ 86.9 ซึง่ใกลเ้คยีงกบัการคน้หาขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต (รอ้ยละ 86.5) รองลงมา 
เป็นการรบั-ส่งอเีมล (รอ้ยละ 70.5) การดทูวี/ีฟงัเพลงทางออนไลน์ (รอ้ยละ 60.7) และการซือ้สนิคา้/บรกิารทาง
ออนไลน์ (รอ้ยละ 50.8) ตามล าดบั 

ดว้ยกระแสการเตบิโตของธุรกจิอคีอมเมริซ์ (e-Commerce) ส่งผลใหใ้น พ.ศ. 2561 การซือ้สนิคา้/
บรกิารทางออนไลน์ตดิ 1 ใน 5 ของกจิกรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ต ขยบัขึน้มาจากอนัดบัที ่8 เมือ่ พ.ศ. 2560 ถอื
เป็นโอกาสและความทา้ทายของรฐัทีจ่ะเร่งส่งเสรมิและสนบัสนุนธุรกจิอคีอมเมริซ์ทัง้ระบบนิเวศ (Ecosystem) 
ดว้ยการก าหนดเป็นยทุธศาสตรห์ลกัของแผนชาต ิอนัจะส่งผลใหเ้กดิการขยายตวัของระบบเศรษฐกจิไทย 

ประเภทของสื่อสงัคมออนไลน์ของคนไทยในยคุนี้ทีพ่บว่ามกีารใชง้านมากเป็นอนัดบัที ่1 ไดแ้ก่ 
YouTube (รอ้ยละ 97.1) อนัดบัที ่2 Facebook (รอ้ยละ 96.6) และอนัดบัที ่3 Line (รอ้ยละ 95.8) 

Gen Z ใช ้YouTube มากเป็นอนัดบัที ่1 รองลงมา เป็น Facebook และ Line ตามล าดบั ในขณะที ่
Gen Y ใช ้YouTube มากเป็นอนัดบัที ่1 เช่นเดยีวกนักบั Gen Z แต่อนัดบัรองลงมาเป็น Line และ Facebook 
ตามล าดบั ส่วน Gen X และ Baby Boomer มพีฤตกิรรมการใชง้านสื่อสงัคมออนไลน์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
โดยมกีารใชง้าน Line มากเป็นอนัดบัที ่1 รองลงมาเป็น Facebook และ YouTube ตามล าดบั 

ในปีน้ีปญัหาทีผู่ใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตพบในการท ากจิกรรมผ่านอนิเทอรเ์น็ต ไดแ้ก่ อนัดบัที ่1 ปรมิาณ
โฆษณาทีม่ารบกวนในขณะทีก่ าลงัใชง้านอนิเทอรเ์น็ต เช่น ฟงัเพลง ดคูลปิวดิโีอ หรอืดลูะครซรียีย์อ้นหลงั เป็น
ตน้ (รอ้ยละ 66.6) อนัดบัที ่2 ความล่าชา้ในการเชื่อมต่อ/ใชอ้นิเทอรเ์น็ต (รอ้ยละ 63.1) รองลงมา เป็นการ
เชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตยาก/หลุดบ่อย (รอ้ยละ 43.7) เกดิปญัหาจากการท ากจิกรรมผ่านอนิเทอรเ์น็ต แต่ไมรู่ไ้ป
ขอความช่วยเหลอืจากใคร (รอ้ยละ 39.6) และถูกรบกวนดว้ยอเีมลขยะ (รอ้ยละ 34.2) ตามล าดบั 

เป็นทีน่่าสงัเกตว่า เมือ่เกดิปญัหาจากการท ากจิกรรมต่าง ๆ ผ่านอนิเทอรเ์น็ตแลว้ไม่รูจ้ะไปขอความ
ช่วยเหลอืจากใคร กลายมาเป็นปญัหาอนัดบัที ่4 ของปีนี้ โดยใน พ.ศ. 2559 ปญัหาดงักล่าวอยูใ่นอนัดบัทา้ยๆ 
ดงันัน้หน่วยงานต่างๆ ทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค ควรเพิม่การประชาสมัพนัธห์รอืสื่อสาร
ภารกจิของหน่วยงานใหป้ระชาชนไดร้บัรูถ้งึบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของหน่วยงานอยา่งเรง่ด่วน ในอกี
มมุหนึ่ง โจทยน์ี้ถอืเป็นความทา้ทายของภาครฐัว่าจะด าเนินการอย่างไร เพื่อใหก้ระบวนการ/กลไกการท างาน
ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งมกีารบูรณาการ/เชื่อมโยงการใชง้านขอ้มลูหลงับา้นรว่มกนัได้ 

สรปุไดว้่า สถานการณ์การเขา้ถงึเทคโนโลยขีองคนไทยมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้เป็นล าดบั โดยพบว่า
ปจัจบุนัคนไทยมอุีปกรณ์ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่ามารถเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตเพิม่มากขึน้ พฤตกิรรมที่
นิยมใชส้่วนใหญ่คอืการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารผ่านโซเชยีลมเีดยี/โซเชยีลเน็ตเวริค์ และกจิกรรมเพื่อความบนัเทงิ
เป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้จงึเป็นขอ้สงัเกตส าคญัต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการทีจ่ะสนับสนุนและส่งเสรมิการใชแ้ละ
การเขา้ถงึเทคโนโลยเีหล่านี้ในเชงิสรา้งสรรคต่์อไป 
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กิจกรรม 10.2.2 
 สถานการณ์การเขา้ถงึเทคโนโลยขีองคนไทยมแีนวโน้มเป็นอยา่งไร เพราะเหตุใด 
แนวตอบกิจกรรม 10.2.2 
 สถานการณ์การเขา้ถงึเทคโนโลยขีองคนไทยมแีนวโน้มสงูขึน้เรือ่ยๆ เพราะว่าปจัจบุนัคนไทยมอุีปกรณ์
ทางดา้นเทคโนโลยทีีส่ามารถเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตเพิม่มากขึน้ แต่พฤตกิรรมส่วนใหญ่ยงันิยมเขา้ถงึขอ้มลูผ่าน
โซเชยีลมเีดยีและกจิกรรมบนัเทงิเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้ทางหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรจะมมีาตรการสนับสนุนใน
การเขา้ใชแ้ละส่งเสรมิใหเ้กดิการใชง้านเพื่อการศกึษาอยา่งสรา้งสรรค์ 
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ตอนที ่10.3 
ปัญหาและแนวโน้มการเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยี 
 
โปรดอ่านหวัเรือ่ง แนวคดิ และวตัถุประสงคข์องตอนที ่12.3 แลว้จงึศกึษารายละเอยีดต่อไป 
 
หวัเร่ือง 

12.3.1 ปญัหาความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาและเทคโนโลย ี
12.3.2 แนวทางการลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาและเทคโนโลย ี
12.3.3 แนวโน้มการเขา้ถงึการศกึษาและเทคโนโลย ี

 
แนวคิด 

1. ปญัหาความเหลื่อมล ้าทางการศกึษา เป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหเ้กดิปญัหาความเหลื่อมล ้าทางดา้น
รายได ้ซึง่ส่งผลใหแ้ต่ละบุคคลมตีน้ทุนทีแ่ตกต่างกนั ปจัจยัทีม่ผีลต่อความเหลื่อมล ้าทางการศกึษา
และเทคโนโลย ีไดแ้ก่ ปจัจยัเฉพาะของนกัเรยีนแต่ละคน ปจัจยัทางดา้นครอบครวั และปจัจยัที่
เกีย่วขอ้งกบัสถานศกึษา ปจัจุบนัสงัคมไทยอยูใ่นภาวะของความเหลื่อมในการศกึษาและพบว่ามี
ความสมัพนัธก์นัความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาและสถานะทางเศรษฐกจิและสงัคม 

2. การลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาและเทคโนโลย ีสามารถท าไดโ้ดยยกระดบัคุณภาพการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ทบทวนนโยบายการอุดหนุนการศกึษารายหวัในระดบัอุดมศกึษา สนบัสนุนให้ความรูแ้ก่
บดิามารดา ขยายขนาดของโรงเรยีนใหเ้หมาะสม สนบัสนุนใหทุ้ก ๆ โรงเรยีนมกีจิกรรมเสรมิทกัษะ 
สนบัสนุนใหเ้ดก็อาศยัอยูก่บัพ่อและแม ่หากเพิม่สดัส่วนครตู่อนกัเรยีน ส่งเสรมิใหม้กีารกระจายการ
บรกิารทางการศกึษาทีม่คีุณภาพ ยกระดบัคุณภาพของการศกึษาและใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของความมัน่คงทางสงัคมและเศรษฐกจิ รฐับาลควรเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนเขา้ถงึสทิธต่ิางๆ ไดอ้ยา่งเท่าเทยีม 

3. การเขา้ถงึการศกึษาและเทคโนโลยมีแีนวโน้มเพื่อเขา้ถงึการศกึษาแห่งอนาคต เช่น การใช้
อนิเทอรเ์น็ตในทุกสิง่ ระบบออนไลน์แบบเสมอืนจรงิ การเคลื่อนยา้ยฐานขอ้มลูต่างๆ สู่คลาวด ์การ
วเิคราะหเ์ชงิท านาย และการเรยีนเชงิท านาย และการเรยีนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดส าหรบั
มหาชน 
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วตัถปุระสงค ์
เมือ่ศกึษาตอนที ่10.2 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
1. อธบิายปญัหาความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาและเทคโนโลยไีด ้
2. ยกตวัอยา่งปจัจยัทีม่ผีลต่อความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาและเทคโนโลยไีด ้
3. ยกตวัอยา่งแนวทางในการลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาและเทคโนโลยไีด้ 

 4. อธบิายแนวโน้มการเขา้ถงึการศกึษาและเทคโนโลยไีด้ 
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เรือ่งที ่10.3.1 
ปัญหาความเหล่ือมล า้ทางการศึกษาและเทคโนโลยี 
 
 หากจะกล่าวถงึปญัหาทางดา้นความเหลื่อมล ้าทางการศกึษา หน่ึงในสาเหตุส าคญัทีส่่งผลท าใหเ้กดิ
ปญัหาดงักล่าวคอืความเหลื่อมล ้าในดา้นรายได ้(income inequality) ของประเทศไทยทีอ่ยู่ระดบัค่อนขา้งสงู 
อนัเป็นผลมาจากการทีแ่ต่ละบุคคลมตีน้ทุนทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้การศกึษาปจัจยัเชงิสาเหตุทีม่ผีลต่อความ
เหลื่อมล ้าจะน าไปสู่แนวทางการแกป้ญัหาไดอ้ย่างยัง่ยนืต่อไป 
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเหล่ือมล า้ทางการศึกษาและเทคโนโลยี 
 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาและเทคโนโลยพีบว่ามี
การใชค้ าเรยีกสาเหตุทีส่่งผลต่อความเหลื่อมล ้าทีแ่ตกต่างกนัออกไป เช่น ตวัแปร ปจัจยั องคป์ระกอบ เป็นตน้ 
ซึง่ลว้นแลว้แต่เป็นขอ้มลูทีก่ล่าวถงึสาเหตุของการเกดิความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาและเทคโนโลย ีมี
รายละเอยีดดงันี้ 
 นณรฏิ พศิลยบุตร ไดก้ล่าวถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อความเหลื่อมล ้าดา้นการศกึษา ไดแ้ก่ ปจัจยัเฉพาะของ
นกัเรยีนแต่ละคน ปจัจยัทางดา้นครอบครวั และปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานศกึษา โดยพบว่าปจัจยัทางดา้น
สถานศกึษาหรอืโรงเรยีนมมีากทีสุ่ด (รอ้ยละ 47) ส่วนปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัครอบครวั เช่น การอยูร่ว่มกนักบั
บดิาและมารดา ระดบัการศกึษาของบดิาและมารดา รวมทัง้ประเภทของอาชพีของบดิาและมารดา แบ่งเป็น 
กลุ่มแรงงาน กลุ่มลกูจา้ง และกลุ่มสงูกว่าลกูจา้ง เป็นปจัจยัทีร่องลงมา (รอ้ยละ 9) ในขณะทีป่จัจยัเฉพาะบุคคล 
เช่น อาย ุเพศ นกัเรยีนเคยซ ้าชัน้มจี านวนทีน้่อยทีสุ่ด (รอ้ยละ 2) ซึง่สะทอ้นว่า ปญัหาความเหลื่อมล ้าทางดา้น
การศกึษาของไทยเป็นผลมาจากความแตกต่างทางดา้นสถาบนัการศกึษาเป็นหลกั นอกจากนี้ยงัมคีวามเหลื่อม
ล ้ามากถงึรอ้ยละ 42 ทีไ่มส่ามารถอธบิายไดภ้ายใตก้รอบการวเิคราะหข์อ้มลูของปีซ่า แต่ความเหลื่อมล ้าในส่วน
น้ีจะซ่อนอยูใ่นปจัจยัส่วนตวัของแต่ละบุคคล และปจัจยัครอบครวัเป็นส าคญั เน่ืองจากตวัแปรทีส่ าคญัฯ ทีไ่มไ่ด้
รวบอยูใ่นการวเิคราะหค์รัง้น้ี จะอยูใ่นตวัแปรสองกลุ่ม เช่น ความฉลาดทางสตปิญัญา (IQ) ทศันคตขิองเดก็
นกัเรยีนต่อการเรยีนรู ้รปูแบบการอบรมของครอบครวั หรอืวฒันธรรมการเรยีนรูใ้นครอบครวั เป็นตน้11 

รชัวด ีแสงมหะหมดั กล่าวถงึปจัจยัหรอืตวัแปรทีม่ผีลต่อความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาในสงัคม คอื 
ลกัษณะของสงัคมทีเ่ปิดกวา้ง โดยพบว่ายิง่คนทีเ่หน็ว่าสงัคมไม่มคีวามเปิดกวา้ง หรอืเรยีกอกีอยา่งว่าสงัคมมี
การเลอืกปฏบิตันิัน้ คนเหล่านัน้มกัเหน็ว่าสงัคมมคีวามเหลื่อมล ้าทางการศึกษา ในขณะทีห่ากประชาชนมคีวาม
เท่าเทยีมกนัในดา้นรายไดแ้ละทรพัยส์นิ กจ็ะน ามาซึง่ความเหลื่อมล ้าทางการศกึษา นอกจากนี้ประชาชนทีไ่ม่

                                                           
11 นณรฏิ พิศลยบุตร. (2559). ความเหลือ่มล้าทางการศึกษาของไทย: ข้อสรุปจากผลการสอบปิซ่า (PISA). สบืค้นเมื่อ 25 
เมษายน 2561, จาก https://www.pier.or.th/?post_type=abridged&p=2647. 
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พอใจในการศกึษาของตน นัน้เป็นเพราะการศกึษานัน้มคีวามเหลื่อมล ้าเกดิขึน้ ส าหรบัปจัจยัส่วนบุคคล พบว่า
ผูช้ายและคนทีอ่ายมุากกว่า มกัคดิว่ามคีวามเหลื่อมล ้าทางการศกึษามากกว่าผูห้ญงิ และคนทีอ่ายุน้อยกว่าและ
ปจัจยัสุดทา้ยคอืทีอ่ยูอ่าศยัระหว่างคนกรงุเทพฯ และคนต่างจงัหวดั พบว่า คนกรงุเทพฯ ทีเ่หน็ว่าสงัคมมคีวาม
เหลื่อมล ้าทางการศกึษามากกว่าคนทีอ่ยูต่่างจงัหวดั กล่าวโดยสรปุคอื ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความเหลื่อม
ล ้าทางการศกึษา คอื เพศ อาย ุทีอ่ยูอ่าศยั ความเท่าเทยีมเรือ่งรายไดแ้ละทรพัยส์นิในสงัคม ความพงึพอใจต่อ
การศกึษา และลกัษณะของสงัคมทีเ่ปิดกวา้ง12 ดงัแสดงในภาพที ่10.7 
 
ความเหลื่อมล ้าทางการศกึษา 
สงัคมมกีารเลอืกปฏบิตั ิ
ความไมพ่อใจในการศกึษา 
ความไมเ่ท่าเทยีมกนัในรายไดแ้ละทรพัยส์นิ 
คนกรงุเทพฯ 
ผูข้าย 
คนอายุมาก 
 
ภาพท่ี 10.7 แสดงปัจจยัท่ีมีผลต่อความเหล่ือมล า้ทางการศึกษา (รชัวดี แสงมหะหมดัม 2560) 
 

จะเหน็ไดว้่าการศกึษาเป็นปจัจยัส าคญัและมผีลต่อความเหลื่อมล ้าในสงัคม เพราะการศกึษาเป็นดงั
รากฐานส าคญัในการพฒันาคน และพฒันาคุณภาพสงัคมต่อไป แต่อยา่งไรกต็าม การพฒันาการศกึษาใหม้ี
คุณภาพทีด่แีละทัว่ถงึ เท่าเทยีมกนัเป็นสิง่ทีท่า้ยทายส าหรบัสงัคมไทย ซึง่จากการศกึษาวจิยัของรชัวด ีแสงม
หะหมดั พบว่าหากประชาชนมรีายไดแ้ละทรพัยส์นิทีแ่ตกต่างกนัแลว้ ยิง่ท าใหเ้กดิความเหลื่อมล ้าทางการ
ศกึษามากขึน้ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะการท าใหป้ระชาชนเขา้ถงึการศกึษาทีม่คีุณภาพทีด่ไีดน้ัน้ จ าเป็นตอ้งมปีจัจยั
ดา้นเงนิเขา้มาเกีย่วขอ้งเพื่อน ามาซึง่โอกาสทางการศกึษาทีด่ ีโดยสรปุความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาเกดิขึน้จาก
สภาวะทีเ่กดิขึน้ในสงัคม ไดแ้ก่ ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมของครอบครวั การอาศยัในกรงุเทพฯ หรอื
ต่างจงัหวดั ซึง่อาจเป็นเพราะค่านิยมของตวัเดก็นกัเรยีน หรอืผูป้กครองเองทีเ่น้นการแขง่ขนั อกีทัง้ระบบ
การศกึษาทีม่กีารออกแบบการเรยีนการสอนทีไ่มเ่ป็นระบบ ไมไ่ดม้าตรฐาน ท าใหน้ักเรยีนทีต่อ้งการมี
การศกึษาทีด่ ีๆ ตอ้งลงทุนกบัการศกึษาทีส่งูมากขึน้ ในขณะทีอ่กีกลุ่มคนหนึ่งทีไ่ม่มรีายไดเ้พยีงพอ หาเชา้กนิ
ค ่าจงึไดแ้ต่เพยีงส่งลกูหลานใหเ้ขา้โรงเรยีนขนาดเลก็ หรอืตามพืน้ทีห่่างไกล และคุณภาพการศกึษากด็อ้ยลงไป
ดว้ย นัน้จงึเป็นเหตุส าคญัทีท่ าใหช้่องว่างทางการศกึษาของคนในสงัคมต่างกนัมากขึน้ ดงันัน้สงัคมไทยจงึตก

                                                           
12 รชัวด ีแสงมหะหมดั. อา้งแลว้. 
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อยูใ่นภาวะของความเหลื่อมในการศกึษา ซึง่พบว่ามคีวามสมัพนัธก์นัความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาและสถานะ
ทางเศรษฐกจิและสงัคม 
 
 
 

กิจกรรม 10.3.1 
สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิความเหลื่อมล ้าทางการศกึษา ไดแ้ก่สิง่ใดบา้ง 

แนวตอบกิจกรรม 10.3.1 
 สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิความเหลื่อมล ้าทางการศกึษา ไดแ้ก่ ปจัจยัของนกัเรยีนแต่ละคน ปจัจยัทางดา้น
ครอบครวั และปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานศกึษา  และปจัจยัทีส่่งผลต่อความเหลื่อมล ้าทางการศกึษามากทีสุ่ด 
คอืปจัจยัดา้นสถานศกึษา 
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เรือ่งที ่10.3.2 
แนวทางการลดความเหล่ือมล า้ทางการศึกษาและเทคโนโลยี 
 

แนวทางการลดความเหล่ือมล า้ทางการศึกษาและเทคโนโลยี 
 ดลิกะ ลทัธพพิฒัน์ (2554) กล่าวถงึแนวทางการลดความเหลื่อมล ้าของโอกาสทางการศกึษากบัค่าจา้ง
แรงงานใหม้คีวามสมดุลมากขึน้ ควรเน้นเรือ่งการยกระดบัคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีไ่มใ่ช่แค่การกระจาย
ใหท้ัว่ประเทศแต่ตอ้งค าถงึคุณภาพทีเ่ท่าเทยีมกนัดว้ย และผลติคนที ่จบ ปวช.,ปวส. ใหต้รงกบัความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน และส าหรบัผูท้ีอ่ยูใ่นตลาดแรงงานอยูแ่ลว้ควรมกีารจดัฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะฝีมอื
แรงงานใหเ้พิม่ขึน้ และตอ้งเป็นการท าต่อเนื่อง จงึจะเกดิผลช่วยลดความเหลื่อมล ้าของการศกึษาและค่าจา้งได้
ในระยะยาว นอกจากนี้ควรมกีารทบทวนนโยบายการอุดหนุนการศกึษารายหวัในระดบัอุดมศกึษา ซึง่ปจัจบุนั
เป็นการอุดหนุนค่าเล่าเรยีนแบบถว้นหน้า โดยรฐัอุดหนุนผ่านสถาบนัอุดมศกึษาประมาณรอ้ยละ 70 ผูเ้รยีนจ่าย
เองเพยีงประมาณรอ้ยละ 30 เท่านัน้ แต่เนื่องจากคนทีไ่ดเ้ขา้มาเรยีนในระดบัมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มาจาก
ครอบครวัทีม่คีวามไดเ้ปรยีบทางสงัคมอยูแ่ลว้ อกีทัง้คนเหล่านี้ยงัคงไดเ้ปรยีบต่อเนื่องในรปูของค่าจา้งทีส่งูกว่า
เมือ่เขา้สู่ตลาดแรงงาน ดงันัน้การปรบัค่าเล่าเรยีนใหส้ะทอ้นตน้ทุนการผลติบณัฑติทีแ่ทจ้รงิมากขึ้นนัน้จงึมี
ความจ าเป็น และจะตอ้งท าควบคู่ไปกบัการปฏริปูระบบเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา เพื่อใหค้นทีม่คีวามสามารถ
แต่ยากจนไมถู่กกดีกนัจากการเขา้ถงึอุดมศกึษาทีม่คีุณภาพ แต่ถงึแมว้่าการปฏริปูค่าเล่าเรยีนจะช่วยลดความ
เหลื่อมล ้าในสงัคมระหว่างกลุ่มคนทีไ่ดร้บัและไมไ่ด้รบัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา แต่สิง่ส าคญัทีสุ่ดทีร่ฐัควร
ท าคอืการยกระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหม้คีุณภาพดใีนทุกพืน้ทีข่องประเทศ 

นณรฏิ พศิลยบุตร กล่าวถงึแนวทางในการลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาของไทย จะประกอบไป
ดว้ยดงันี้13 

1. การสนบัสนุนใหค้วามรูแ้ก่บดิามารดาทัง้ในแงก่ารศกึษาและการประกอบอาชพีจะเป็นการช่วยเหลอื
เดก็นกัเรยีนทางออ้มทีไ่ดป้ระสทิธผิลทีส่งู 

2. การขยายขนาดของโรงเรยีนใหเ้หมาะสมจะช่วยใหค้วามแตกต่างดา้นผลการเรยีนระหว่างโรงเรยีน
ลดลง ซึง่เป็นการลดปญัหาความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาไปดว้ยพรอ้ม ๆ กนั  

3. หากสนับสนุนใหทุ้กๆ โรงเรยีนมกีจิกรรมเสรมิทกัษะเพิม่เตมิจะช่วยลดความเหลื่อมล ้าระหว่าง
โรงเรยีนไดด้ ี

4. การสนบัสนุนใหเ้ดก็อาศยัอยูก่บัพ่อและแม ่และการแกไ้ขปญัหาการหยา่รา้งเพื่อลดปญัหาครอบครวั 
ซึง่ถอืว่าเป็นโครงสรา้งพืน้ฐานทางสงัคมทีส่ าคญั ซึง่จะท าใหเ้ดก็มคีะแนนสอบทีด่มีากยิง่ขึน้ และเป็นการช่วย
ลดความเหลื่อมล ้าไดอกีวธิกีารหนึ่ง และ 

                                                           
13 นณรฏิ พศิลยบุตร. อา้งแลว้. 
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5. หากเพิม่สดัส่วนครตู่อนกัเรยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในโรงเรยีนทีม่สีดัส่วนดงักล่าวค่อนขา้งต ่าจะช่วย
ลดความเหลื่อมล ้าระหว่าโรงเรยีนไดด้ยีิง่ขึน้ 

รชัวด ีแสงมหะหมดั กล่าวถงึการเสรมิสรา้งความเท่าเทยีมทางการศกึษาทีเ่หมาะสมกบับรบิทไทย 
ไดแ้ก่14 

1. ส่งเสรมิใหม้กีารกระจายการบรกิารทางการศกึษาทีม่คีุณภาพ และเท่าเทยีมกนัระหว่างพืน้ทีต่่างๆ 
ของประเทศ รวมถงึ การกระจายงบประมาณการศกึษาควรมกีารกระจายใหท้ัว่ถงึ ทัง้โรงเรยีนขนาดเลก็ 
โรงเรยีนในชนบท และระดบัการศกึษาต่างๆ ดว้ย นอกจากนี้ควรมกีารพฒันาคุณภาพของครผููส้อน และ
คุณภาพของโรงเรยีนใหเ้ท่าเทยีมกนัและมปีรมิาณทีเ่พยีงพอ 

2. ยกระดบัคุณภาพของการศกึษาและใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยมกีาร
ส ารวจขอ้มลูความตอ้งการของตลาดแรงงานอยา่งต่อเนื่อง และน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูนัน้ เพื่อให้
สถาบนัการศกึษาไดม้กีารปรบัหลกัสตูรการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจรงิ และทีส่ าคญัเพื่อเป็น
แนวทางใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสตดัสนิใจเลอืกแผนการศกึษาทีต่อบโจทยข์องสงัคม และท าใหน้กัเรยีนมโีอกาส
เขา้ถงึการท างานไดม้ากขึน้ 

3. ควรมกีารเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของความมัน่คงทางสงัคมและเศรษฐกจิ โดยรฐัควรลดความ
แตกต่างของรายไดร้ะหว่างคนรวยและคนใจใหน้้อยลง 

4. รฐับาลควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ถงึสทิธต่ิางๆ ไดอ้ยา่งเท่าเทยีม ไดแ้ก่ สทิธทิางการศกึษาที่
เท่าเทยีม ซึง่แมร้ฐับาลมคีวามพยายามทีจ่ะแกป้ญัหาเหล่าน้ี โดยในปจัจบุนัมกีารเชื่อมโยงแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืและแผนยทุธศาสตรช์าต ิแต่การจะท าใหแ้ผนการ
พฒันาเหล่านี้สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงินัน้เป็นสิง่ทีทุ่กภาคส่วนตอ้รว่มมอืกนั 

ซึง่การจะลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาไดน้ัน้ ควรเริม่จากการท าใหทุ้กคนไดม้โีอกาสเขา้ถงึ
การศกึษาทีม่คีุณภาพไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั มโีอกาสเขา้ถงึการท างานทีม่รีายไดอ้ยา่งเพยีงพอ เพื่อน ามาซึง่
คุณภาพชวีติทีด่ ีและทา้ยสุดเพื่อท าใหป้ระเทศไทยมคีุณภาพสงัคมทีด่ขี ึน้ตามไปดว้ย 
 วรีะชาต ิกเิลนทอง กล่าวถงึแนวทางการลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาและเทคโนโลย ีในมติขิองการ
ก าหนดนโยบายดา้นการศกึษาว่าจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญักบัแนวคดิการพฒันาทางเทคโนโลยทีีเ่อนเอยีงสู่
ทกัษะสงู (skill-biased technological change) โดยเฉพาะอย่างยิง่การก าหนดนโยบายของอุดมศกึษาและ
อาชวีศกึษา ซึง่หากตอ้งการส่งเสรมิการศกึษาระดบัอาชวีศกึษาจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการใหท้กัษะทีไ่ม่
เจาะจง (general skills) ทีจ่ะช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถปรบัตวัเขา้กบัการพฒันาทางเทคโนโลยซีึง่มกีาร
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ซึง่อาจหมายถงึว่า อาชวีศกึษาสมยัใหม่จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัทกัษะดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรพ์ืน้ฐานมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้การเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็และความซบัซอ้นของ
เทคโนโลยสีมยัใหมท่ าใหเ้ป็นการยากมากทีจ่ะคาดการณ์ไดว้่าเทคโนโลยทีีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตจะตอ้งการ

                                                           
14 รชัวด ีแสงมหะหมดั. อา้งแลว้. 
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แรงงานทีม่คีวามสามารถแบบใด สิง่ทีจ่ะเตรยีมพรอ้มไดม้ากทีสุ่ดคอืความสามารถทีจ่ะปรบัตวัเขา้กบัการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ซึง่ประสบการณ์ในอดตีชีใ้หเ้หน็ว่า ทกัษะทีไ่มเ่จาะจง มกัจะอยูใ่นรปูของทกัษะการคดิ
วเิคราะห ์การแกป้ญัหา และทกัษะดา้นวทิยาศาสตร ์และคณติศาสตร ์ดงันัน้ ผูว้างนโยบายควรจะทุ่มเท
ทรพัยากรทีม่อียูเ่พื่อสรา้งทกัษะทีจ่ะช่วยใหป้ระชากรสามารถปรบัตวัไดใ้นอนาคต มากกว่าพยายามทีจ่ะ
วางแผนก าลงัคน (manpower planning) ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในอนาคตซึง่เป็นไปไดย้ากมาก15 
 
 
 

กิจกรรม 10.3.2 
จงอธบิายแนวทางในการลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาของไทย 

แนวตอบกิจกรรม 10.3.2 
แนวทางในการลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาของไทย ไดแ้ก่ 1) ส่งเสรมิใหม้กีารกระจายการบรกิาร

ทางการศกึษาทีม่คีุณภาพ และเท่าเทยีมกนัระหว่างพืน้ทีต่่าง ๆ ของประเทศ 2) กระดบัคุณภาพของการศกึษา
และใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 3) เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของความมัน่คงทางสงัคมและ
เศรษฐกจิ 4) รฐับาลควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ถงึสทิธต่ิาง ๆ ไดอ้ยา่งเท่าเทยีม ซึง่การจะลดความเหลื่อม
ล ้าทางการศกึษาไดน้ัน้ ควรเริม่จากการท าใหทุ้กคนไดม้โีอกาสเขา้ถงึการศกึษาทีม่คีุณภาพไดอ้ย่างเท่าเทยีม
กนั มโีอกาสเขา้ถงึการท างานทีม่รีายไดอ้ย่างเพยีงพอ เพื่อน ามาซึง่คุณภาพชวีติทีด่ ีและทา้ยสุดเพื่อท าให้
ประเทศไทยมคีุณภาพสงัคมทีด่ขี ึน้ตามไปดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 วรีะชาติ กเิลนทอง. (2560). สภาวะการศกึษาไทย ปี 2558/2559 ความจ าเป็นของการแข่งขนัและการกระจายอ านาจใน
ระบบการศกึษาไทย. กรุงเทพฯ: 21 เซน็จรูี.่ 
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เรือ่งที ่12.3.3 
แนวโน้มการเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยี 
 

งบประมาณและค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 
 ประเทศไทยไดช้ื่อว่าเป็นประเทศหนึ่งทีม่กีารลงทุนดา้นการศกึษาสงูมากประเทศหนึ่งของโลก 
งบประมาณรายจ่ายดา้นการศกึษาของประเทศไทยเพิม่ขึน้ต่อเนื่องทุกปี ยกเวน้ใน พ.ศ. 2553 เท่านัน้ โดย
งบประมาณดา้นการศกึษาในปจัจบุนัมมีลูค่ามากกว่า 5 แสนลา้นบาท งบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบประมาณ
ส าหรบัจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ก่อนประถมศกึษา ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา) ซึง่มแีนวโน้มทีเ่พิ่มขึน้ทุกปี 
ยกเวน้ใน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ในขณะทีง่บประมาณส าหรบัการศกึษาระดบัอุดมศกึษานัน้เพิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเนื่องในช่วงหลายปีทีผ่่านมา ส่วนการลอดลงของงบประมาณดา้นการศกึษาใน พ.ศ. 2553 นัน้ เป็นผลมา
จากการลดลงของงบประมาณดา้นการบรกิารสนบัสนุนการศกึษาเป็นหลกั หากพจิารณาในรปูของรอ้ยละของ
งบประมาณกจ็ะเหน็ไดว้่า งบประมาณส าหรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและอุดมศกึษามสีดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง16 
งบประมาณรายจ่ายดา้นการศกึษา (ลา้นบาท) 
600,000 
500,000 
400,000 
300,000 
200,000 
100,000 
0  2535  2536  2537  2538  2539  2540  2541  2542  2543  2544  2545  2546  2547  2548  2549  
2550  2551  2552  2553  2554  2555  2556  2557  2558  2559  2560 
 
ภาพท่ี 10.8 แสดงงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา (ล้านบาท) 
ท่ีมา: ส านักงานงบประมาณ ส านักนายกรฐัมนตรี 
 
 

                                                           
16 ชยัยุทธ ปญัญสวสัดิส์ุทธิ ์และคณะ. (2558). บญัชรีายจ่ายดา้นการศกึษาแห่งชาต ิเผยความจรงิรายจ่ายดา้นการศกึษาของ
ประเทศไทย. สบืคน้เมื่อ 25 เมษายน 2561, จาก www.QLF.or.th 



46 

 

แต่ไมน่่าเชื่อว่างบประมาณทีล่งทุนปีละมลูค่ามากกว่า 5 แสนลา้นบาท แต่ผลผลติของระบบการศกึษา
ไทยสามารถบรรลุผลสมัฤทธิใ์นระดบัต ่าและยงัครอบคลุมเยาวชนไทยไมไ่ดท้ัง้หมด จากการวเิคราะหก์ารใช้
จา่ยงบประมาณดา้นการศกึษาพบว่า งบประมาณทีส่งูถงึรอ้ยละ 20-25 ต่อปีส่วนใหญ่ใชเ้ป็นค่าตอบแทน
บุคลากร และโครงสรา้ง โดยมากกว่า 4 ใน 5 เป็นเงนิเดอืน ค่าตอบแทน และสวสัดกิารส าหรบับุคลากร สิง่ทีน่่า
สงัเกตอยา่งยิง่ คอืระบบการศึกษาไทยใช้งบประมาณน้อยมากในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ดงันัน้การจะแก้ปญัหาวกิฤตคิุณภาพจงึจ าเป็นตอ้งคน้หายทุธศาสตรก์ารลงทุนทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ
ดว้ย “ระบบจดัการใหม”่ เป็นการลงทุนน้อยแต่ไดผ้ลมาก โดยเน้นการด าเนินงานแบบความรว่มมอืเป็น
เครอืขา่ยทัง้ในภาครฐัและเอกชน ตัง้แต่ระดบัชาตไิปจนถงึระดบัชุมชนทอ้งถิน่  ใชบุ้คลากรจ านวนน้อย และมี
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการใหน้้อยทีสุ่ด เพื่อใหง้บประมาณส่วนใหญ่ไหลตรงไปสู่การปฏบิตักิารจรงิใน
โครงการต่าง ๆ โดยมเีป้าหมาย คอืการท าใหเ้ยาวชนคน้พบศกัยภาพความถนดัทีแ่ทจ้รงิของตนเอง มคีวามสุข
กบัการเรยีนรู ้มโีอกาสพฒันาตนเองไปสู่อาชพีและอนาคตทีต่นเลอืก มหีลกัและทกัษะในการใชช้วีติ เป็นการ
เรยีนทีม่ไิดแ้ยกออกจากชวีติจรงิ ทีเ่ดก็เยาวชนตอ้งเดนิไปตามเสน้ทางการศกึษากระแสหลกัทีมุ่ง่เน้นแต่การ
แขง่ขนัเท่านัน้ ในการนี้ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” เป็นค าทีแ่ปรไปสู่รปูธรรม เพื่อการเพิม่ทัง้ศกัยภาพทาง
เศรษฐกจิและความมัน่คงของสงัคมในอนาคต สอดคลอ้งกบั ยงยทุธ ยทุธวงศ ์(2558) ทีก่ล่าวว่าเป้าหมายการ
จดัการศกึษาโลก คอืประชาชนทุกคนจะมโีอกาสอยา่งน้อยไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
ยิง่ไปกว่าน้ีผูอ้ านวยการฝ่ายการศกึษาองคก์ารยนิูเซฟ ประเทศไทย กล่าวถงึทศิทางการจดัการศกึษาของไทย
ตอ้งดวู่าระบบการศกึษามสี่วนพฒันาทกัษะของเดก็และเยาวชนทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาประเทศ
หรอืไม ่โดยเฉพาะทกัษะทีจ่ าเป็นในการท างานในอนาคต ทัง้ทกัษะการสื่อสาร การแสดงออก จงึตอ้งดงึ
ภาคเอกชนเขา้มามสี่วนรว่มในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายดา้นการศกึษา รวมทัง้ประเทศไทยควรพฒันา
ประสทิธภิาพการใชง้บประมาณดา้นการศกึษาดว้ยการพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศที่มปีระสทิธภิาพและเป็น
อสิระในการสนับสนุนการตดัสนิใจทางนโยบายและการจดัสรรงบประมาณ รวมทัง้แกไ้ขปญัหาเรือ่งความ
ต่อเนื่องของนโยบายการศกึษาทเีปลีย่นแปลงตามรฐัมนตร ี
 

แนวโน้มของเทคโนโลยีเพ่ือเข้าถึงการศึกษาแห่งอนาคต 
1. The Internet of Things (IOT) เพราะอนิเทอรเ์น็ตเกีย่วขอ้งกบัทุกอุปกรณ์ ไมว่่าจะเป็นสมารต์โฟน 

โน้ตบุ๊ก คอมพวิเตอร ์แทบ็เลต็ โดยสิง่ทีผู่เ้รยีนไดร้บัประโยชน์จาก IOT ไดแ้ก่ ส่งเสรมิการเรยีนรูร้ว่มกนั 
(Collaborative Learning) รูจ้กัการแกป้ญัหาโดยใชป้ญัหาเป็นหลกั (Problem-based Learning) กระตุน้การ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองและยัง่ยนื (Self-directed Learning) ส่งเสรมิการเรยีนรูผ้่านพหุประสาทสมัผสั (Multisensory 
Learning) การสรา้งความเท่าเทยีมระหว่างเพศ (Gender Equality) และสรา้งหอ้งเรยีนอจัฉรยิะ (Creating 
Smart Classroom) 

2. ระบบออนไลน์แบบเสมอืนจรงิ (Virtual Reality: VR) จะกลายเป็นกระแสหลกัมากขึน้ จากเดมิ VR 
ถูกน ามาใชใ้นอุตสาหกรรมอื่นๆ มาแลว้ เช่น การบนิ การทหาร และเกม แต่ในอนาคต VR จะเขา้มาเป็นส่วน
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หนึ่งของการศกึษา เพราะเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะสรา้งสภาพแวดลอ้มเสมอืนจรงิ ซึง่ท าใหผู้ใ้ชเ้กดิการรบัรูแ้ละตื่นตวั
ในการเรยีนรูม้ากขึน้ 

3. การเคลื่อนยา้ยฐานขอ้มลูต่าง ๆ สู่คลาวด ์หรอื Cloud Migration ซึง่สถาบนัการศกึษาต่าง ๆ จะน า
การวเิคราะหเ์ชงิท านาย (Predictive Analytics) และการเรยีนเชงิท านาย (Predictive Learning) ขอ้มลูรวมถงึ
ระบบไอทเีขา้สู่ระบบคลาวดม์ากขึน้ เพราะเป็นหน่วยจดัเกบ็ขอ้มลูทีล่ดความยุง่ยากในการตดิตัง้ การดแูลระบบ 
ช่วยประหยดัเวลาและลดต้นทุนในการสรา้งระบบคอมพวิเตอร ์และเครอืขา่ยเอง ซึง่ผูใ้ชทุ้กคนสามารถเขา้ถงึ
ระบบขอ้มลูต่างๆ ผ่านอนิเทอรเ์น็ต จดัการบรหิารทรพัยากรของระบบ และสามารถแบ่งทรพัยากรรว่มกนัได้
งา่ย 

4. การวเิคราะหเ์ชงิท านาย (Predictive Analytics) และการเรยีนเชงิท านาย (Predictive Learning) 
เป็นการเกบ็รอ่งรอยการเรยีนรูใ้นทุกๆ ครัง้ทีผู่เ้รยีนมกีารโตต้อบกบัโปรแกรมการศกึษาออนไลน์ หรอืเรยีกว่า 
Digital Footprint สิง่นี้ท าใหส้ถานศกึษาและผูส้อนสามารถใชท้ านายเพื่อเขา้ใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
และสามารถปรบัเปลีย่นหลกัสตูรไดต้รงตามความตอ้งการของผูเ้รยีนและเหมาะสม 
 5. การเรยีนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดส าหรบัมหาชน (Massive Online Open Courses: MOOCs) 
เป็นรปูแบบการเรยีนการสอนทีก่ าลงัไดร้บัความนิยมทัว่โลก โดยมหาวทิยาลยัชื่อดงัต่างๆ ไมว่่าจะเป็น
มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ มหาวทิยาลยัสแตนฟอรด์ สถาบนั MIT เป็นตน้ เป็นสถาบนัการศกึษาชัน้น าทีเ่ป็น
ตน้แบบในการพฒันาระบบ MOOC เพื่อการเรยีนการสอน ระบบ MOOC นี้ถอืเป็นแนวคดิทีต่่อยอดมาจากการ
เรยีนรูแ้บบเปิด ทีเ่น้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเองตามอธัยาศยั แต่เนื่องดว้ยรปูแบบการเรยีนรูแ้บบเปิดนี้มขีอ้จ ากดั
หลายอยา่ง เช่น เป็นการเรยีนรูท้างเดยีว ผูเ้รยีนไมส่ามารถโตต้อบกบัผูส้อนได ้และรบัผูเ้รยีนไดใ้นจ านวน
จ ากดั ท าใหย้งัไมส่ามารถท าใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพสงูสุดได ้แต่ในระบบใหม ่คอื ระบบ MOOC นี้ 
จะสามารถปิดจดุอ่อนของการเรยีนรูใ้นรปูแบบเดมิได ้ซึง่กค็อื ผูเ้รยีนจะสามารถเรยีนรูโ้ดยมปีฏสิมัพนัธ์
ระหว่างผูเ้รยีนกบัผูส้อนได ้(Learning Interaction) ซึง่จะสามารถสรา้งการรบัรู ้และเขา้ใจในเน้ือหาการเรยีนได้
ดยีิง่ขึน้ นอกจากนี้ ดว้ยระบบทีส่ามารถรองรบัผูเ้รยีนไดจ้ านวนมากถงึแสนๆ คนพรอ้มๆ กนั MOOC จึงถือ
เป็นเทคโนโลยีทางด้านการเรียนการสอนใหม่ล่าสดุทีน่่าสนใจส าหรบัหน่วยงานหรือองคก์รทีท่ างาน
ทางด้านการศึกษาเป็นอย่างยิง่ เพราะ MOOC จะเป็นเครือ่งมือในการขยายโอกาสทางการเรียนรู้ให้
เข้าถึงประชาชน และขยายฐานการเรียนรู้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทีอ่ยากจะเรียนรู้ แต่ขาดโอกาส
ได้มากยิง่ข้ึน ซึง่ยอ่มตอบสนองต่อพนัธกจิ (Mission) ของหน่วยงานทางการศกึษาทีมุ่่งเน้นการพฒันา
การศกึษาของชาต ิโดยสานต่อนโยบายของทางภาครฐัทีต่อ้งการสนับสนุนใหเ้กดิ “สงัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ” ในสงัคมไทย จงึอาจกล่าวไดว้่า ระบบ MOOC ถอืเป็นเครือ่งมอืในการเขา้ถงึโอกาสทางการเรยีนรูข้อง
สงัคมไทยทีเ่หมาะสม และน่าสนใจมากทีสุ่ดเครือ่งมอืหน่ึงในปจัจบุนั 
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ความเป็นมาของ MOOC ในต่างประเทศและเอเซีย 
ใน พ.ศ. 2551 การจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ MOOC ไดเ้ปิดการสอนครัง้แรกโดยจอรจ์ ซเีมนส ์

(George Siemens) และสตเีฟน ดาวส ์(Stephen Downes) นกัการศกึษาจากมหาวทิยาลยั Manitoba ประเทศ
แคนาดา ในชื่อวชิา “Connectivism and Connective Knowledge” ส าหรบัใหน้กัศกึษาในหลกัสตูรการศกึษา
ต่อเนื่องทีม่กีารจ่ายค่าเล่าเรยีนและมนีกัศกึษาจากทัว่โลกเขา้เรยีน 2,200 คน ทีเ่รยีนฟรโีดยไม่มคี่าใชจ้่าย ใน 
พ.ศ. 2554 มผีูส้นใจเขา้เรยีนรายวชิา Introduction to Artificial Intelligence มจี านวนมากถงึ 160,000 คน 
จาก 209 ประเทศทัว่โลก ซึง่รายวชิาดงักล่าวด าเนินการสอนโดยนกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัสแตนฟอรด์ โดย
การจดัการเรยีนการสอนจดัการสอนดว้ยสื่อวดีทิศัน์เป็นสื่อคลปิสัน้ ๆ 2-6 นาท ีเนื่องจากการเรยีนการสอน 
MOOC เป็นการเรยีนแบบไมเ่ผชญิหน้าจงึส่งผลใหม้อีตัราการหยดุการเรยีนสงูมาก ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากปญัหา
ในการก ากบัตนเอง หรอืเนื้อหาทีเ่รยีนไมไ่ดต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน 

ปจัจบุนัไดม้หีลกัสตูรหรอืรายวชิาทีเ่ปิดสอนออนไลน์ในระดบันานาชาตริะบบเปิดสู่มวลชนมากมาย 
และเป็นทีรู่จ้กักนัอย่างกวา้งขวาง เช่น  Coursera, EdX, Xuetangx, Future Learn, Udacity เป็นตน้ 

 
 
ภาพท่ี 10.9 แสดงตวัอย่างหลกัสตูรหรือรายวิชาท่ีเปิดสอนออนไลน์ในระดบันานาชาติ 
เนื่องจากการเรยีนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสู่มวลขน (MOOC) เป็นอกีเครือ่งมอืทีช่่วยขยายโอกาส

ทางการศกึษาแก่ประชาชนในแต่ละประเทศ ทัง้ยงัช่วยส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันาสงัคมการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
ดงันัน้หลายประเทศในเอเซยีจงึมนีโยบายและไดม้กีารด าเนินการจดัตัง้ระบบการเรยีนการสอนออนไลน์ระบบ
เปิดมวลชนระดบัประเทศ (Country Level) และระดบัสถาบนัการศกึษา (Institution Level) ในประเทศเอเซยีมี
การพฒันาระบบการเรยีนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสู่มวลชนระดบัประเทศ เช่น JMOOC (ญีปุ่น่) K-MOOC 
(เกาหล)ี Malaysia MOOC (มาเลเซยี) และ Indonesia MOOC (อนิโดนีเซยี) เป็นตน้17 
                                                           
17 ปราวณียา สวุรรรณัฐโชติ, และเสมอกาญจน์ โสภณ หริญัรกัษ์. (2560). มาตรฐานและแนวปฏบิตักิารเรยีนการสอน MOOC 
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ย อ ม รั บ ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  25 เ ม ษ า ย น  2561, จ า ก 
http://mooc.thaicyberu.go.th/standard/fullpaperMOOC Standard_ TCU2017.pdf 

http://mooc.thaicyberu.go.th/standard/fullpaperMOOC
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ภาพท่ี 10.10 แสดงช่ือระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสู่มวลชนระดบัประเทศในแถบเอเซีย 
 

ปจัจบุนั ประเทศไทยไดด้ าเนินการโครงการ THAI MOOC เพื่อใหส้อดรบักบันโยบายส าคญัของภาครฐั
ทีเ่น้นแนวทาง “ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม” เพื่อการพฒันาประเทศ ทีต่อ้งการสนบัสนุนใหเ้กดิการระบบ
การศกึษาแบบเปิด โดยอาศยัเทคโนโลยดีจิทิลัเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู ้และสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
ใหเ้กดิขึน้กบัสงัคมไทยโดยรวม ณ ปจัจบุนั จงึก่อเกดิเป็น “โครงการการเรยีนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด
ส าหรบัมหาชนแห่งชาต ิ(Thai Mooc Open Online Course: Thai MOOC) จงึอยูภ่ายใตก้ารดแูลรว่มระหว่าง 
3 หน่วยงานหลกัทีส่ าคญั ไดแก่ 1) โครงการมหาวทิยาลยัไซเบอรไ์ทย (Thailand Cyber University: TCU) 
หน่วยงานภายใตส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่จะเป็นหน่วยงานหลกัในการ
ประสานงานเพื่อใหเ้กดิการจดัการเรยีนการสอนทีไ่ดม้าตรฐานการศกึษา ดแูลเพื่อใหม้กีารจดัเกบ็ประวตั ิและ
การเทยีบโอนผลการเรยีนรูไ้ด ้2) ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิซึง่เป็นหน่วยงาน
ภายใตก้ระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและ 3) กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงาน
เหล่านี้จะรว่มกนัจดัการระบบตัง้แต่โครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคโนโลย ีระบบเครอืข่าย โปแกรมระบบจดัการ
เรยีนรู ้และการจดัการเรยีนการสอน โดยมสีถาบนัการศกึษา และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกนัพฒันารายวชิา และ
จดัการเรยีนการสอนต่อไป 
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ภาพท่ี 10.11 แสดงระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสู่มวลชนของประเทศไทย 
 
 
 

กิจกรรม 10.3.3 
จงอธบิายความหมายและยกตวัอยา่งแนวโน้มของเทคโนโลยเีพื่อเขา้ถงึการศกึษาแห่งอนาคต 

แนวตอบกิจกรรม 10.3.3 
แนวโน้มของเทคโนโลยเีพื่อเขา้ถงึการศกึษาแห่งอนาคต หมายถงึ นวตักรรมหรอืเทคโนโลยทีีจ่ะมา

ช่วยใหม้นุษยท์ุกคนมโีอกาสทีเ่ขา้ถงึการศกึษาไดง้่ายขึน้ สามารถเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยใีนการตดิต่อสื่อสาร
ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน หรอืระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั เรยีนรูผ้่านสื่อสมยัใหมท่างไกล เรยีนรูผ้่านระบบเสมอืน 
เป็นตน้ 

ตวัอยา่งของเทคโนโลยเีพื่อเขา้ถงึการศกึษาแห่งอนาคต  เช่น อนิเทอร์เน็ตในทุกสิง่ ระบบออนไลน์
เสมอืนจรงิ การเคลื่อนยา้ยฐานขอ้มลูต่างๆ สู่คลาวด ์การวเิคราะหเ์ชงิท านายและการเรยีนเชงิท านาย และการ
เรยีนการสอนออนไลน์ระบบเปิดส าหรบัมหาชน 
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