
ความหมายของการศึกษาพ้ืนฐาน 

          คําวา “การศึกษาพ้ืนฐาน” (Basic Education) เปนคําท่ีมีความหมายหลากหลาย ในสหรัฐอเมริกา 

การศึกษาพ้ืนฐานหมายถึง “การสอนใหมีทักษะในการสื่อสาร คิดคํานวณ และเขาสังคม เพ่ือใหบุคคลสามารถ

อานออกเขียนได คิดคํานวณเปน สามารถคนควาหาความรูตอไปได  รูจักโลกแหงการงาน หนวยสวัสดิการ

สังคม ทํางานกับนายจางได รูจักการบริโภคท่ีเหมาะสม รูจักการปรับปรุงสุขภาพ” (Cartwright, 1970: 407) 

ตามความหมายนี้มุงถึงการศึกษาเบื้องตนเปนสําคัญ องคการยูเนสโก ซ่ึงเปนศูนยรวมของนานาชาติในดาน

การศึกษา ไดใหคํานิยามการศึกษาพ้ืนฐานไววา 

“การศึกษาสําหรับคนทุกเพศทุกวัย ใหมีโอกาสไดเรียนความรูท่ัวไปท่ีเปนประโยชนแกชีวิต ปลูกฝงใหเกิด

ความอยากเรียนอยากรู มีทักษะในการเรียนดวยตนเอง รูจักถาม สังเกต วิเคราะห ตระหนักวาตนเปนสวน

หนึ่งของชุมชน มีความรับผิดชอบตอตนเอง และผูอ่ืน” (Edgar Faure, 1972: 162)  

          ความตองการการเรียนรูข้ันพ้ืนฐาน (Basic learning needs) หมายถึง ความรู ทักษะ เจตคติ และ

คานิยมท่ีจําเปนสําหรับบุคคลเพ่ือความอยูรอด ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการเรียนรูตอเนื่อง 

          การศึกษาพ้ืนฐาน (Basic education) หมายถึง การศึกษาท่ีมุงใหตอบสนองความตองการทางการ

เรียนรูข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงรวมถึงการเรียนการสอนในระดับตน ซ่ึงเปนพ้ืนฐานใหแกการเรียนรูข้ันตอไป  เชน

การศึกษาสําหรับเด็กวัยเริ่มตน การศึกษาระดับประถม การสอนใหรูหนังสือ ทักษะความรูท่ัวไป ทักษะเพ่ือ

การดํารงชีวิต สําหรับเยาวชนและผูใหญ ในบางประเทศ การศึกษาพ้ืนฐานยังขยายขอบเขตไปถึงระดับมัธยม

ดวย 

ดังนั้นจึงเห็นไดวา การศึกษาพ้ืนฐานมิไดหมายความจํากัดอยูเฉพาะการศึกษาชั้นประ- ถมศึกษา  ซ่ึงเปน

การศึกษาชั้นตนเทานั้น แตยังครอบคลุมการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา  ซ่ึงบุคคลสวนใหญมีโอกาสไดเขาเรียนดวย 

          แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535 ไดกลาวไวในหมวดท่ี 3 แนวนโยบายการศึกษาวา “ให

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเปนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของปวงชน  รัฐพึงเรงรัดและขยายการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เพ่ือปวงชนอยางท่ัวถึง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสูงข้ึน” ขอความนี้แสดงใหเห็นวาทาง

ราชการไทยไดถือวาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีขอบเขตครอบคลุมถึงการศึกษาระดับมัธยมดวย  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดระบุไววา“มาตรา 43 บุคคล ยอมมีสิทธิเสมอกันใน

การรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไมนอยกวาสิบสองป ท่ีรัฐจะตองจัดใหท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย--” 

ซ่ึงเปนการยืนยันอีกครั้งหนึ่งวาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีขอบเขตขยายถึงการศึกษาระดับมัธยมปลายซ่ึงใชเวลา

เรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาสิบสองป 



สรุปไดวา การศึกษาพ้ืนฐานตามความหมายเปนการศึกษาท่ีจัดใหตั้งแตระดับกอนวัยเรียนไปจนถึงชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ลักษณะการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเก่ียวของกับนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงสามารถศึกษาจากเอกสาร 

ดังตอไปนี้  

o รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  

o แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535  

o แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544)  

o แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544)  

o แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในชวงแผนพัฒนาฯระยะท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 

2544)  

o พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2523  

o พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2478 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม  

จากการศึกษาเอกสารดังกลาวขางตนไดพบสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับการศึกษาพ้ืนฐาน  ดังตอไปนี้  

1. การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาพ้ืนฐาน 

1.1 สิทธิในการรับการศึกษาพ้ืนฐาน 

o รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดระบุไวในมาตรา 43 วาบุคคลยอมมี

สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไมนอยกวาสิบสองป ท่ีรัฐจะตองจัดใหอยาง

ท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  

o แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535 ไดกลาวเปนความนําของแผนวา--  

“รัฐมีหลักความเช่ือพ้ืนฐานวา การศึกษาเปนกระบวนการท่ีสําคัญย่ิงในการ พัฒนาคนใหมีคุณภาพ และมี

ความสามารถท่ีจะปรับตัวไดอยางรูเทาทันการเปล่ียนแปลงตางๆท่ีจะมาถึง และเช่ือวาการศึกษาท่ีจะ

เปนไปในแนวทางท่ีถูกตองเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศ

จะสามารถสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกสังคมไทย รัฐตระหนักวาการจัดการศึกษาท่ีเปนอยูใน

ปจจุบัน ยังไมสามารถสนองความตองการในการพัฒนาบุคคล ชุมชน ทองถิ่น และประเทศ ซ่ึงกําลัง

เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วนั้นไดดีเทาท่ีควร” 

 



และมีหลักการสําคัญ 4 ประการคือ การสรางความเจริญงอกงามทางปญญา ความคิด จิตใจ และคุณธรรม 

การใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสมโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม  การกาวทันความ

เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรสมัยใหมและความสมดุลระหวางการพ่ึงพาอาศัยกันกับการพ่ึงตนเองพรอมดวย

ความมุงหมายท่ีจะพัฒนาบุคคลท้ังในดานปญญา ดานจิดใจ ดานรางกาย และดานสังคม ใหสมดุลกลมกลืนกัน 

โดยท่ีจะเปดโอกาสใหบุคคลไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตในรูปแบบตางๆ และกําหนดการศึกษาตามแนว

ระบบโรงเรียนไวเปน 4 ระดับคือ ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ

ระดับอุดมศึกษา 

          การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา มิไดกําหนดไวเปนการศึกษาภาคบังคับ เชนระดับประถมศึกษาท่ี

กําหนดไว 6 ป แตเนื่องจากการศึกษาระดับนี้มีความสําคัญในการเตรียมความพรอมในการเขาเรียนของเด็ก  

แผนการศึกษาแหงชาติก็ไดกําหนดแนวนโยบายในขอ 3 เอาไววา 

“ขอ 3. สงเสริมใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับบริการเพ่ือเตรียมความพรอมอยาง นอย 1 ป กอนเขาเรียน

ระดับประถมศึกษา”  

และไดระบุไวในหมวดท่ี 3 ขอ 5 ถึงการขยายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานถึงระดับมัธยมวา- 

“ขอ 5. ใหการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเปนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของปวงชน รัฐพึงเรงรัดและขยาย

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือปวงชนอยางท่ัวถึงเพ่ือยก ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสูงข้ึน” 

1.2 การบังคับเขาเรียน และการจัดแบบใหเปลา 

• รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติไววา “มาตรา 69 บุคคลมีหนาท่ีรับ

การศึกษาอบรม ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” และ มาตรา 43 ท่ีวา การเขารับการศึกษาพ้ืนฐาน รัฐ

จะไมเก็บคาใชจาย  

• พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 ไดบัญญัติไววา “มาตรา 6 ใหผูปกครองของเด็กท่ีมี

อายุยางเขาปท่ีแปด สงเด็กนั้นเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจนกวาจะมีอายุยางเขาปท่ีสิบหาเวน

แตเปนผูสอบไดชั้นประถมปทีหกตามหลักสูตร หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  

ขอสังเกต พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2523 ไมไดระบุไวท่ีใดวาการจัดการศึกษาภาคบังคับ เปนการศึกษาให

เปลา ซ่ึงตางกับ พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2478 ซ่ึงระบุไวในมาตรา 7 วา “โรงเรียนประชาบาลและ

โรงเรียนเทศบาล สอนใหโดยไมเก็บคาเลาเรียน….”  

ขอสังเกต แผนการศึกษาแหงชาติ เปนเพียงแนวการดําเนินงานของรัฐเก่ียวกับการศึกษา  ไมมีผลบังคับใหตอง

ปฏิบัติเชนกฎหมาย อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ทางราชการก็ไดถือปฏิบัติวา การศึกษาภาคบังคับเปน

การศึกษาใหเปลา ตามท่ีไดเคยปฏิบัติตอๆกันมา  

 



จากขอ 1.2 จะเห็นไดวา ไดมีการกลาวถึงการศึกษาภาคบังคับไวในเอกสารตางๆ คือ 

1.2.1 หนาท่ีในการเขารับการศึกษาภาคบังคับ มีกลาวไวในมาตรา 69 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2540 และมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2533 

1.2.2 การจัดการศึกษาภาคบังคับแบบใหเปลา มีกลาวไวในมาตรา 7 ของพระ-ราชบัญญัติประถมศึกษา 

พ.ศ. 2478 (เลิกใชัแลว) และขอ 4 หมวด 3 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 และมาตรา 43 ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีขอท่ีควรสังเกตวา พระราชบัญญัติประถมศึกษา 

พุทธศักราช 2523 มิไดกลาวถึงการจัดการศึกษาภาคบังคับแบบใหเปลาแตอยางใด 

1.2.3 จํานวนปตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 

2523 ไดกําหนดชั้นการศึกษาภาคบังคับไวถึงชั้นประถมปท่ี 6 แตตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดใหบุคคลมีสิทธิท่ีจะไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป (ไมกําหนดวา

เปนการศึกษาภาคบังคับ) ในขณะเดียวกัน แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2535 ไดกําหนดไวในหมวด 3 

ขอ 5 ใหการศึกษาระดับมัธยมเปนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประชาชน (ไมไดกลาววาเปนการศึกษาภาคบังคับ) 

1.2.4 อายุของผูอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ มีระบุไวในเอกสารฉบับเดียว คือ พระราชบัญญัติ

ประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 ซ่ึงกําหนดไวในมาตรา 6 วา เด็กท่ีมีอายุยางเขาปท่ีแปด จะตองเรียนใน

โรงเรียนประถมศึกษาจนกวาจะมีอายุยางเขาปท่ีสิบหา (เวนแตจะสอบไลไดชั้นประถมปท่ี 6 กอน) 

1.3 การยกเวนไมตองเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธ-ศักราช 2523 

มาตรา 8 ไดกําหนดไววา เด็กท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ไมตองเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาความบกพรอง

ในทางรางกายและจิตใจ เปนโรคติดตอตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ตองหาเลี้ยงผูปกครองซ่ึงทุพพลภาพ ไมมี

หนทางหาเลี้ยงชีพและไมมีผูอ่ืนเลี้ยงดูแทน มีความจําเปนอยางอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีตาม 

(3.) ถาผูปกครองซ่ึงทุพพลภาพมีเด็กซ่ึงตองเขาเรียนในโรงเรียนประ-  ถมศึกษาพรอมกันหลายคน ใหยกเวน

เพียงหนึ่งคนตอมาไดมีการออกกฎกระทรวง ตามความใน  พ.ร.บ. ขางตน ขยายความวา โรคท่ีอาจขอยกเวนไม

ตองเขาเรียนไดแก โรคเรื้อนและวัณโรคในระยะอันตราย สวนความจําเปนท่ีอาจขอยกเวนไมตองเขาเรียน  

ไดแก อยูหางจากโรงเรียนประถมศึกษาท่ีสอนใหเปลาตามเสนทางคมนาคมเกิน 3 กิโลเมตรหรือมีอุปสรรคตอ

การเดินทางเชน สภาพภูมิประเทศเปนปาภูเขาและแมน้ํา 

1.4 การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได

บัญญัติเก่ียวกับการบริหารการศึกษาไวในมาตรา 43 ดังนี้  

“การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึง การมีสวนรวมขององคกรปกครองทองถิ่นและเอกชน ท้ังนี้

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 



และไดกลาวไวในมาตรา 289 อีกแหงหนึ่งวา  

“องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและ

ความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐแตตองไมขัดตอ

มาตรา 43 และ 81ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”  

ท่ีวาไมขัดตอมาตรา 43 ก็คือ การมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ปโดยไมเก็บ

คาใชจาย สวนมาตรา 81 ก็คือ แนวทางในทางจัดการศึกษา เชน ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคม และสอดคลองกับระบอบประชาธิป- ไตย สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ และ

วัฒนธรรมของชาติแผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535 ไดกลาวถึงเรื่องนี้ในหมวดท่ี 3 ขอ 17 ไวดังนี้  

“ปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาใหมีเอกภาพดานนโยบายและมาตรฐานการศึกษา รวมท้ังใหกระจาย

อํานาจไปสูทองถิ่นและสถานศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษามีความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา

ภายในของสถานศึกษา รวมท้ังสนับ-สนุนใหบุคคลและองคกรในชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจและการ

จัดการศึกษาของชุมชน”  

จากขอความดังกลาว จะเห็นไดวา แผนการศึกษาแหงชาติไดกลาวถึงการกระจายอํานาจไวดวย แตไดขยาย

ความไววา นอกจากกระจายอํานาจใหทองถ่ินแลว ยังตองกระจายอํานาจใหสถานศึกษาดวยแผนการศึกษา

แหงชาติ พุทธศักราช 2535 ไดกําหนดนโยบายการศึกษาท่ีชี้ใหเห็นถึงความพยายามท่ีรัฐจะขยายการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน จากเดิม 6 ป ซ่ึงเปนการศึกษาในระดับประถมศึกษาและเปนการศึกษาภาคบังคับ  ออกไปสูระดับ

มัธยมศึกษา ซ่ึงไดกําหนดไวเปนสองตอน ตอนละ 3 ป คือมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ 

“การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนการศึกษาท่ีมุงสงเสริมใหผูเรียนได พัฒนาคุณธรรม ความรู 

ความสามารถ และทักษะตอจากระดับประถมศึกษา ใหผูเรียนไดคนพบความตองการ ความสนใจ และ

ความถนัดของตนเอง ท้ังในดานวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีความสามารถในการประกอบการงาน 

และอาชีพตามควรแกวัย” 

“การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนการศึกษาท่ีมุงสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาตามความถนัดและ

ความสนใจ เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา หรือเพ่ือใหเพียงพอแกการ

ประกอบการงานและอาชีพท่ีตนถนัด ท้ังอาชีพอิสระและรับจาง รวมท้ังสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางสังคมท่ีจําเปนสําหรับการประกอบการงาน และอาชีพ และการอยู

รวมกันในสังคมอยางมีสันติสุข”สําหรับแนวทางการจัดการศึกษานั้น แผนการศึกษาแหงชาติไดเสนอแนะ

เอาไวในเรื่องการจัดเครือขายการเรียนรูและบริการการศึกษาเพ่ือปวงชนวา--- 



“๒. ขยายบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย โดยคํานึงถึงสภาพปญหา 

ขอจํากัด และความสามารถพิเศษของผูเรียน เพ่ือใหผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงในชนบท

หางไกล ในเขตชุมชนแออัดในเมือง เขตภูเขาและชายแดน รวมท้ังเด็กท่ีตองยายถิ่นตามพอแม ผูปกครอง

ไปประกอบอาชีพ สามารถไดรับการศึกษาถึงระดับมัธยมอยางท่ัวถึง 

๓. ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการรับเขาศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา เพ่ือกระจายโอกาสใน

การเขารับการศึกษาใหเปนธรรม” 

และสิ่งสําคัญยิ่งในขณะนี้ คือมาตรา ๔๓ แหงกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันกําหนดใหมีการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ไมนอยกวา 12 ป โดยไมเก็บคาใชจาย นับเปนนิมิตหมายท่ีดียิ่งท่ีประชาชนจะไดทราบเจตนารมณของ

รัฐท่ีหวังจะยกระดับคุณภาพของประชาชนใหทัดเทียมกับอารยะประเทศท้ังหลายอยางสํานึกในความ

รับผิดชอบ 

สภาพปจจุบันและผลการดําเนินงาน  

แมรัฐจะไดสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาใหท่ัวถึง และพยายามใหคนไทยไดเรียนรูในระดับท่ีสูงข้ึน แตในทาง

ปฏิบัติพบวา สภาพการจัดการศึกษายังอยูในเกณฑท่ีจะตองพัฒนาอีกเปนอันมาก  ท้ังในดานการเขาเรียน ดาน

กระบวนการศึกษา และผลลัพธของการศึกษา 

1. ดานการเขาเรียน ในดานการเขาเรียนนั้นสรุปไดดังนี้คือ  

1.1 ระดับกอนประถมศึกษา ประชาชนใหความสนใจตอการศึกษาระดับกอนวัยเรียนเพ่ิมข้ึนเปนอันมาก จาก 

44.1 % ของกลุมอายุ ในป 2533 เปน 78.4% ในป 2539 และ ในป 2540 เปน 81.6% จากตัวเลขนี้ชี้ใหเห็น

วามีเด็กเล็กเขาเรียนเปนจํานวนมาก แตก็ยังมีเด็กเล็กท่ียังมิไดเขาสูการเตรียมพรอมเพ่ือเริ่มตนการเรียนอีก

เปนจํานวนมาก เด็กผูดอยโอกาสเหลานี้ไดแกเด็กท่ีอยูหางไกล เด็กยากจน เด็กชาวไทยภูเขา  และเด็กท่ีมี

ปญหาเชนพิการในดานสุขภาพ เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 5 ป ประมาณรอยละ 19 หรือประมาณ 400,000 

คน อยูในภาวะทุพโภชนาการ เด็กอายุแรกเกิดถึง 2 ปจํานวนมากมีภาวะโลหิตจาง โดยเฉพาะในชนบทมีเด็ก

เปนโรคโลหิตจางคอนขางสูงประมาณรอยละ 25 - 30 นอกจากนั้นยังมีการขาดสารอาหารท่ีสําคัญ เชน สาร

ไอโอดีนและธาตุเหล็ก 

1.2 ระดับประถมศึกษา กลุมอายุของเด็กวัยระดับประถมศึกษามีปริมาณลดลง อันเนื่องมาจากการวางแผน

ครอบครัวและการไมไดเขาเรียนอันเนื่องมาจากการอพยพยายตามบิดามารดาท่ีตองเดินทางไปประกอบอาชีพ

ในท่ีตางๆ ประมาณวามีเด็กกลุมอายุ 6 - 11 ป เขาเรียนเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 90 ในป 2539 เปนรอยละ 92.1 

ในป 2540 ของกลุมอายุระดับประถมศึกษา จะเห็นไดวายังมีเด็กสวนหนึ่งมิไดอยูในระบบการศึกษาใหครบ 6 

ปได ทําใหเปนสาเหตุท่ีจะตองจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามมาในภายหลัง 



1.3 ระดับมัธยมศึกษา อัตรานักเรียนจบชั้นประถมศึกษาเขาเรียนระดับมัธยมศึกษามีปริมาณเพ่ิมข้ึนเปน

จํานวนมาก จากรอยละ 53.7 ในป 2533 เปนรอยละ 90.2 ในป 2539 ท้ังนี้ดวยความพยายามท่ีจะขยาย

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจาก 6 ป (ระดับประถมศึกษา) เปน 9 ป (ระดับมัธยมศึกษาตอนตน) แตจากการท่ีเด็กวัย

ประถมศึกษาเขาเรียนไมครบ 100 % (90%) จึงอาจกลาวไดวาการเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนอยูใน

ระดับประมาณรอยละ 80 ของกลุมอายุ แสดงใหเห็นวายังมีกลุมอายุวัยมัธยมศึกษาตอนตนอีกประมาณรอย

ละ 20 ท่ีควรจะตองไดรับการศึกษาระดับนี้ ดวยวิธีหนึ่งวิธีใด การออกจากโรงเรียนกลางคันและเขาสู

ตลาดแรงงานในระยะนี้กอใหเกิดแรงงานไรฝมือเพ่ิมมากข้ึน  สําหรับการเขาเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายนั้นจะเห็นไดวา นักเรียนเม่ือจบมัธยมศึกษาตอนตนแลว สวนใหญจะเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลายใน

สายสามัญหรือสายอาชีพอยางหนึ่งอยางใด ซ่ึงมีจํานวนใกลเคียงกันท้ังสองสาย อยางไรก็ตาม อาจจะกลาวได

วาเม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบในระดับพ้ืนท่ี เชน จังหวัด ชุมชน (นอกเมือง - ในเมือง) แลว จะเห็นไดวา การเขา

เรียนมีความแตกตางกัน ความเหลื่อมล้ําในการเขาเรียนตอมีมากข้ึน โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาในแตละภาค

และจังหวัด นับวามีนัยสําคัญตอการพัฒนากําลังคนใหสามารถสนองตอบความตองการของชุมชนจังหวัดและ

ภาคตางๆเปนอยางยิ่ง 

2. ดานกระบวนการศึกษา ในดานกระบวนการของการศึกษานั้น สรุปไดดังนี้--- 

2.1 ระดับกอนประถมศึกษา โดยท่ัวๆไปจะจัดข้ึนในโรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนประชาบาลและ

เทศบาล นอกจากนี้ไดมีโรงเรียน/ศูนยเด็กเล็กท่ีวัดจัดตั้งข้ึน และโรง เรียนเอกชนซ่ึงสวนใหญอยูในเขตชุมชน 

เด็กในชนบทหางไกลยังมีปญหาในการเขาเรียนในระดับนี้ การจัดครูท่ีผานการฝกอบรม  ใหเขาสอนใน

โรงเรียน/ศูนยเด็กเล็กเหลานี้ และการมีสวนรวมของพอแมผูปกครอง ตลอดจนกรอบหลักสูตร การเรียนการ

สอน การพัฒนาสื่อการเรียนเพ่ือเด็กระดับนี้ยังจะตองไดรับการพิจารณาปรับปรุงอีกเปนอันมาก  โดยท่ัวไปเด็ก

กอนประถมศึกษา จะไดรับบริการดานพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ  สังคมและสติปญญาเปนสําคัญ 

2.2 ระดับประถมศึกษา แมจะไดปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษา มาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนาน  แต

ก็ยังมีความเคลือบแคลงสงสัย ในดานคุณภาพของการประถมศึกษา  ท้ังท่ีเก่ียวเนื่องถึงคุณภาพ หรือทักษะ

พ้ืนฐานเดิมของเด็ก ความสามารถในการสอนของครู ความพรอมของสื่อในการเรียนการสอน  ความชวยเหลือ

เก่ียวของของผูปกครอง และความเปนหุนสวนของนักวิชาการและสถาบันการศึกษาระดับสูงในพ้ืนท่ี และท่ี

สําคัญคือการบริหารจัด การและความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียน/ศูนยเด็ก

เล็ก ทําใหการเรียนการสอนในระดับนี้ไมสรางประสบการณจริงใหแกนักเรียนเทาท่ีควร  จากการ ศึกษาวิจัยก็

พบอยูเสมอวา ความรูความสามารถของเด็กในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรยังอยูในเกณฑท่ีคอนขางต่ํา   

2.3 ระดับมัธยมศึกษา สวนใหญยังเปนการเรียนหนังสือแบบดั้งเดิม คือการเตรียมผูเรียนเขาสูระดับอุดมศึกษา

แบบเกาๆ เรียนดวยระบบการติวมากกวาการสรางประสบการณ ขาดมาตรฐานดานการปฏิบัติงานใหแก

นักเรียน แมในแผนการศึกษาแหงชาติและหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการจะไดชี้แนวทางในการจัดการศึกษา 



การเรียนการสอนในระดับนี้ไววา ใหสามารถเขาเรียนตอและพรอมท่ีจะออกประกอบอาชีพได  ครูทําหนาท่ีเปน

ผูสอนผูบอกแทนท่ีจะทําหนาท่ีในการปอนขอมูลและสารสนเทศใหนักเรียน นักเรียนในปจจุบันยังเปนเพียง

ผูฟงและจดบันทึก แทนท่ีจะเปนผูทําโดยนําเอาขอมูลความรูมาจัดสรางใหเปนความรูใหมข้ึน 

สมรรถนะของนักเรียนมัธยมดานความรูความคิดยังอยูในระดับคอนขางต่ําทุกดาน  โดย เฉพาะในวิชา

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ความสามารถในวิชาภาษาไทยและอังกฤษอยูในเกณฑท่ีตองปรับปรุง ผูสําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมจํานวนคอนขางมากท่ีเขียนเรียงความภาษาไทยไมคอยได   

3. ดานผลลัพธของการศึกษา 

3.1 ระดับกอนการประถมศึกษา ผลลัพธท่ีตองการคือการสรางความพรอมและวุฒิภาวะใหแกเด็กวัยนี้เปน

สําคัญ แตในทางปฏิบัติปรากฎวาโรงเรียน/ศูนยเด็กเล็กหลายแหงกลับมุงเนนไปท่ีการเรียนหนังสือ การใหเด็ก

อานหนังสือโดยการบังคับอาจเปนการทํารายจิตใจเด็ก ทําใหเด็กเบื่อหนายตอระบบโรงเรียนตั้งแตแรก การ

เลนและการเรียนของเด็กวัยนี้จึงควรตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบ  

3.2 ระดับประถมศึกษา หากไดเด็กท่ีผานการเรียนมาจากชั้นเด็กเล็ก ท่ีไดเตรียมความพรอมมาอยางดี  ยอมทํา

ใหการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษางายข้ึนมาก เพราะเด็กเขาใจและมีประสบการณมาแลว ถึงกระนั้นก็

ตาม เรายังพบวาการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษายังไมไดคุณภาพเทาท่ีควร  ทําใหเด็กไปเรียนตอระดับ

มัธยมดวยความยากลําบาก การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษายังมุงเนนความจํา ขาดการใหเด็กไดปฏิบัติ

ท่ีเปนชีวิตจริง มาตรฐานท่ีคํานึงถึงยังเปนเพียงมาตรฐานดานเนื้อหาสาระตามหลักสูตร แตขาดมาตรฐานดาน

ทักษะและการปฏิบัติงาน การประเมินผลยังมุงเนนรายงานเปนระดับคะแนน มากกวาจะรายงานวาเด็กทํา

อะไรไดบาง เชน อานหนังสือไดคลอง นาทีละก่ีคํา บวกเลขไดคลองแคลวอยางไร ลบเลขไดคลองเปนอยางไร 

เปนตน 

          อัตราซํ้าชั้นของนักเรียนในระดับประถมศึกษาโดยเฉลี่ยมีแนวโนมลดลงตามลําดับ จากรอยละ 3.6 ใน

ป 2530 เปนรอยละ 2.8 ในป 2536 โดยชั้นประถมปท่ี 1 มีอัตราซํ้าชั้นสูงสุด รอยละ 7.7 ในป 2537 ซ่ึงอาจมี

สาเหตุจากการขาดความพรอมทางรางกายและสติปญญา สภาพแวดลอมในครอบครัวไมเอ้ืออํานวย อัตราการ

ออกกลางคันมีแนวโนมลดลงเชนกัน จากรอยละ 19.6 ในป 2530 เหลือรอยละ 14.2 ในป 2536 

3.3 ระดับมัธยมศึกษา ในระดับนี้ เราตองการผลลัพธท่ีบังเกิดทักษะหลายๆ อยางข้ึนกับตัวผูเรียน ท้ังทักษะ

ดานการอาน การเขียน การคิดเลข และทักษะดานการคิดวิเคราะหวิจารณ  ผูเรียนสามารถสรางสรรคความรู

ข้ึนเองโดยเพ่ิมพูนสติปญญาอยางหลากหลาย ท้ังดานมิติสัมพันธ ดนตรีสัมพันธ ภาษา การคิดคํานวณ 

ความสามารถทางกาย การปรับตัวเขาสังคม และการเขาใจตนเองเหลานี้ แตปจจุบันพบวา ความสามารถของ

นักเรียนเพียงสองอยางท่ีมุงเนนเปนอันมากคือ ภาษาและคณิตศาสตร  แตผลท่ีไดเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศ

ตางๆแลวยังไมอยูในข้ันท่ีนาพอใจ จนทําใหนักเรียนรองทุกขวาขาดทักษะในการเขียนและการเขียนแบบ

อางอิง ขาดกิจกรรมท่ีสรางสรรคตางๆ เปนตน 

 


