ความหมายของการศึกษาพื้นฐาน
คําวา “การศึกษาพื้นฐาน” (Basic Education) เปนคําที่มีความหมายหลากหลาย ในสหรัฐอเมริกา
การศึกษาพื้นฐานหมายถึง “การสอนใหมีทักษะในการสื่อสาร คิดคํานวณ และเขาสังคม เพื่อใหบุคคลสามารถ
อานออกเขียนได คิดคํานวณเปน สามารถคนควาหาความรูตอไปได รูจักโลกแหงการงาน หนวยสวัสดิการ
สังคม ทํางานกับนายจางได รูจักการบริโภคที่เหมาะสม รูจักการปรับปรุงสุขภาพ” (Cartwright, 1970: 407)
ตามความหมายนี้มุงถึงการศึกษาเบื้องตนเปนสําคัญ องคการยูเนสโก ซึ่งเปนศูนยรวมของนานาชาติในดาน
การศึกษา ไดใหคํานิยามการศึกษาพื้นฐานไววา
“การศึกษาสําหรับคนทุกเพศทุกวัย ใหมีโอกาสไดเรียนความรูทั่วไปที่เปนประโยชนแกชีวิต ปลูกฝงใหเกิด
ความอยากเรียนอยากรู มีทักษะในการเรียนดวยตนเอง รูจักถาม สังเกต วิเคราะห ตระหนักวาตนเปนสวน
หนึ่งของชุมชน มีความรับผิดชอบตอตนเอง และผูอื่น” (Edgar Faure, 1972: 162)
ความตองการการเรียนรูขั้นพื้นฐาน (Basic learning needs) หมายถึง ความรู ทักษะ เจตคติ และ
คานิยมที่จําเปนสําหรับบุคคลเพื่อความอยูรอด ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการเรียนรูตอเนื่อง
การศึกษาพื้นฐาน (Basic education) หมายถึง การศึกษาที่มุงใหตอบสนองความตองการทางการ
เรียนรูขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการเรียนการสอนในระดับตน ซึ่งเปนพื้นฐานใหแกการเรียนรูขั้นตอไป เชน
การศึกษาสําหรับเด็กวัยเริ่มตน การศึกษาระดับประถม การสอนใหรูหนังสือ ทักษะความรูทั่วไป ทักษะเพื่อ
การดํารงชีวิต สําหรับเยาวชนและผูใหญ ในบางประเทศ การศึกษาพื้นฐานยังขยายขอบเขตไปถึงระดับมัธยม
ดวย
ดังนั้นจึงเห็นไดวา การศึกษาพื้นฐานมิไดหมายความจํากัดอยูเฉพาะการศึกษาชั้นประ- ถมศึกษา ซึ่งเปน
การศึกษาชั้นตนเทานั้น แตยังครอบคลุมการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งบุคคลสวนใหญมีโอกาสไดเขาเรียนดวย
แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535 ไดกลาวไวในหมวดที่ 3 แนวนโยบายการศึกษาวา “ให
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเปนการศึกษาขั้นพื้นฐานของปวงชน รัฐพึงเรงรัดและขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อปวงชนอยางทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสูงขึ้น ” ขอความนี้แสดงใหเห็นวาทาง
ราชการไทยไดถือวาการศึกษาขั้นพื้นฐานมีขอบเขตครอบคลุมถึงการศึกษาระดับมัธยมดวย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดระบุไววา“มาตรา 43 บุคคล ยอมมีสิทธิเสมอกันใน
การรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย--”
ซึ่งเปนการยืนยันอีกครั้งหนึ่งวาการศึกษาขั้นพื้นฐานมีขอบเขตขยายถึงการศึกษาระดับมัธยมปลายซึ่งใชเวลา
เรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาสิบสองป

สรุปไดวา การศึกษาพื้นฐานตามความหมายเปนการศึกษาที่จัดใหตั้งแตระดับกอนวัยเรียนไปจนถึงชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลักษณะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวของกับนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถศึกษาจากเอกสาร
ดังตอไปนี้
o
o
o
o
o

o
o

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในชวงแผนพัฒนาฯระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 2544)
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2523
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2478 และฉบับแกไขเพิ่มเติม

จากการศึกษาเอกสารดังกลาวขางตนไดพบสาระสําคัญที่เกี่ยวกับการศึกษาพื้นฐาน ดังตอไปนี้
1. การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาพื้นฐาน
1.1 สิทธิในการรับการศึกษาพื้นฐาน
o รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดระบุไวในมาตรา 43 วาบุคคลยอมมี
สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย
o แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535 ไดกลาวเปนความนําของแผนวา-“รัฐมีหลักความเชื่อพื้นฐานวา การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญยิ่งในการ พัฒนาคนใหมีคุณภาพ และมี
ความสามารถที่จะปรับตัวไดอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตางๆที่จะมาถึง และเชื่อวาการศึกษาที่จะ
เปนไปในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศ
จะสามารถสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกสังคมไทย รัฐตระหนักวาการจัดการศึกษาที่เปนอยูใน
ปจจุบัน ยังไมสามารถสนองความตองการในการพัฒนาบุคคล ชุมชน ทองถิ่น และประเทศ ซึ่งกําลัง
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วนั้นไดดีเทาที่ควร”

และมีหลักการสําคัญ 4 ประการคือ การสรางความเจริญงอกงามทางปญญา ความคิด จิตใจ และคุณธรรม
การใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสมโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม การกาวทันความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรสมัยใหมและความสมดุลระหวางการพึ่งพาอาศัยกันกับการพึ่งตนเองพรอมดวย
ความมุงหมายที่จะพัฒนาบุคคลทั้งในดานปญญา ดานจิดใจ ดานรางกาย และดานสังคม ใหสมดุลกลมกลืนกัน
โดยที่จะเปดโอกาสใหบุคคลไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตในรูปแบบตางๆ และกําหนดการศึกษาตามแนว
ระบบโรงเรียนไวเปน 4 ระดับคือ ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา มิไดกําหนดไวเปนการศึกษาภาคบังคับ เชนระดับประถมศึกษาที่
กําหนดไว 6 ป แตเนื่องจากการศึกษาระดับนี้มีความสําคัญในการเตรียมความพรอมในการเขาเรียนของเด็ก
แผนการศึกษาแหงชาติก็ไดกําหนดแนวนโยบายในขอ 3 เอาไววา
“ขอ 3. สงเสริมใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับบริการเพื่อเตรียมความพรอมอยาง นอย 1 ป กอนเขาเรียน
ระดับประถมศึกษา”
และไดระบุไวในหมวดที่ 3 ขอ 5 ถึงการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดับมัธยมวา“ขอ 5. ใหการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเปนการศึกษาขั้นพื้นฐานของปวงชน รัฐพึงเรงรัดและขยาย
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชนอยางทั่วถึงเพื่อยก ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสูงขึ้น ”
1.2 การบังคับเขาเรียน และการจัดแบบใหเปลา
• รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติไววา “มาตรา 69 บุคคลมีหนาที่รับ
การศึกษาอบรม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” และ มาตรา 43 ที่วา การเขารับการศึกษาพื้นฐาน รัฐ
จะไมเก็บคาใชจาย
• พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 ไดบัญญัติไววา “มาตรา 6 ใหผูปกครองของเด็กที่มี
อายุยางเขาปที่แปด สงเด็กนั้นเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจนกวาจะมีอายุยางเขาปที่สิบหาเวน
แตเปนผูสอบไดชั้นประถมปทีหกตามหลักสูตร หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ขอสังเกต พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2523 ไมไดระบุไวที่ใดวาการจัดการศึกษาภาคบังคับ เปนการศึกษาให
เปลา ซึ่งตางกับ พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2478 ซึ่งระบุไวในมาตรา 7 วา “โรงเรียนประชาบาลและ
โรงเรียนเทศบาล สอนใหโดยไมเก็บคาเลาเรียน….”
ขอสังเกต แผนการศึกษาแหงชาติ เปนเพียงแนวการดําเนินงานของรัฐเกี่ยวกับการศึกษา ไมมีผลบังคับใหตอง
ปฏิบัติเชนกฎหมาย อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ทางราชการก็ไดถือปฏิบัติวา การศึกษาภาคบังคับเปน
การศึกษาใหเปลา ตามที่ไดเคยปฏิบัติตอๆกันมา

จากขอ 1.2 จะเห็นไดวา ไดมีการกลาวถึงการศึกษาภาคบังคับไวในเอกสารตางๆ คือ
1.2.1 หนาที่ในการเขารับการศึกษาภาคบังคับ 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 มีขอที่ควรสังเกตวา พระราชบัญญัติประถมศึกษา
พุทธศักราช 2523 มิไดกลาวถึงการจัดการศึกษาภาคบังคับแบบใหเปลาแตอยางใด
1.2.3 จํานวนปตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช
2523 ไดกําหนดชั้นการศึกษาภาคบังคับไวถึงชั้นประถมปที่ 6 แตตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดใหบุคคลมีสิทธิที่จะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป (ไมกําหนดวา
เปนการศึกษาภาคบังคับ) ในขณะเดียวกัน แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535 ไดกําหนดไวในหมวด 3
ขอ 5 ใหการศึกษาระดับมัธยมเปนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชน (ไมไดกลาววาเปนการศึกษาภาคบังคับ)
1.2.4 อายุของผูอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ มีระบุไวในเอกสารฉบับเดียว คือ พระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 ซึ่งกําหนดไวในมาตรา 6 วา เด็กที่มีอายุยางเขาปที่แปด จะตองเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษาจนกวาจะมีอายุยางเขาปที่สิบหา (เวนแตจะสอบไลไดชั้นประถมปที่ 6 กอน)
1.3 การยกเวนไมตองเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธ-ศักราช 2523
มาตรา 8 ไดกําหนดไววา เด็กที่มีลักษณะดังตอไปนี้ไมตองเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาความบกพรอง
ในทางรางกายและจิตใจ เปนโรคติดตอตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตองหาเลี้ยงผูปกครองซึ่งทุพพลภาพ ไมมี
หนทางหาเลี้ยงชีพและไมมีผูอื่นเลี้ยงดูแทน มีความจําเปนอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีตาม
(3.) ถาผูปกครองซึ่งทุพพลภาพมีเด็กซึ่งตองเขาเรียนในโรงเรียนประ- ถมศึกษาพรอมกันหลายคน ใหยกเวน
เพียงหนึ่งคนตอมาไดมีการออกกฎกระทรวง ตามความใน พ.ร.บ. ขางตน ขยายความวา โรคที่อาจขอยกเวนไม
ตองเขาเรียนไดแก โรคเรื้อนและวัณโรคในระยะอันตราย สวนความจําเปนที่อาจขอยกเวนไมตองเขาเรียน
ไดแก อยูหางจากโรงเรียนประถมศึกษาที่สอนใหเปลาตามเสนทางคมนาคมเกิน 3 กิโลเมตรหรือมีอุปสรรคตอ
การเดินทางเชน สภาพภูมิประเทศเปนปาภูเขาและแมน้ํา
1.4 การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาพื้นฐาน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได
บัญญัติเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาไวในมาตรา 43 ดังนี้
“การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึง การมีสวนรวมขององคกรปกครองทองถิ่นและเอกชน ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

และไดกลาวไวในมาตรา 289 อีกแหงหนึ่งวา
“องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและ
ความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐแตตองไมขัดตอ
มาตรา 43 และ 81ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ”
ที่วาไมขัดตอมาตรา 43 ก็คือ การมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ปโดยไมเก็บ
คาใชจาย สวนมาตรา 81 ก็คือ แนวทางในทางจัดการศึกษา เชน ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม และสอดคลองกับระบอบประชาธิป- ไตย สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ และ
วัฒนธรรมของชาติแผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535 ไดกลาวถึงเรื่องนี้ในหมวดที่ 3 ขอ 17 ไวดังนี้
“ปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาใหมีเอกภาพดานนโยบายและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งใหกระจาย
อํานาจไปสูทองถิ่นและสถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษามีความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา รวมทั้งสนับ-สนุนใหบุคคลและองคกรในชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจและการ
จัดการศึกษาของชุมชน”
จากขอความดังกลาว จะเห็นไดวา แผนการศึกษาแหงชาติไดกลาวถึงการกระจายอํานาจไวดวย แตไดขยาย
ความไววา นอกจากกระจายอํานาจใหทองถิ่นแลว ยังตองกระจายอํานาจใหสถานศึกษาดวยแผนการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2535 ไดกําหนดนโยบายการศึกษาที่ชี้ใหเห็นถึงความพยายามที่รัฐจะขยายการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จากเดิม 6 ป ซึ่งเปนการศึกษาในระดับประถมศึกษาและเปนการศึกษาภาคบังคับ ออกไปสูระดับ
มัธยมศึกษา ซึ่งไดกําหนดไวเปนสองตอน ตอนละ 3 ป คือมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
“การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนการศึกษาที่มุงสงเสริมใหผูเรียนได พัฒนาคุณธรรม ความรู
ความสามารถ และทักษะตอจากระดับประถมศึกษา ใหผูเรียนไดคนพบความตองการ ความสนใจ และ
ความถนัดของตนเอง ทั้งในดานวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีความสามารถในการประกอบการงาน
และอาชีพตามควรแกวัย”
“การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนการศึกษาที่มุงสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาตามความถนัดและ
ความสนใจ เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา หรือเพื่อใหเพียงพอแกการ
ประกอบการงานและอาชีพที่ตนถนัด ทั้งอาชีพอิสระและรับจาง รวมทั้งสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางสังคมที่จําเปนสําหรับการประกอบการงาน และอาชีพ และการอยู
รวมกันในสังคมอยางมีสันติสุข”สําหรับแนวทางการจัดการศึกษานั้น แผนการศึกษาแหงชาติไดเสนอแนะ
เอาไวในเรื่องการจัดเครือขายการเรียนรูและบริการการศึกษาเพื่อปวงชนวา---

“๒. ขยายบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยคํานึงถึงสภาพปญหา
ขอจํากัด และความสามารถพิเศษของผูเรียน เพื่อใหผูที่อยูในพื้นที่ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบท
หางไกล ในเขตชุมชนแออัดในเมือง เขตภูเขาและชายแดน รวมทั้งเด็กที่ตองยายถิ่นตามพอแม ผูปกครอง
ไปประกอบอาชีพ สามารถไดรับการศึกษาถึงระดับมัธยมอยางทั่วถึง
๓. ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการรับเขาศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา เพื่อกระจายโอกาสใน
การเขารับการศึกษาใหเปนธรรม”
และสิ่งสําคัญยิ่งในขณะนี้ คือมาตรา ๔๓ แหงกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันกําหนดใหมีการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไมนอยกวา 12 ป โดยไมเก็บคาใชจาย นับเปนนิมิตหมายที่ดียิ่งที่ประชาชนจะไดทราบเจตนารมณของ
รัฐที่หวังจะยกระดับคุณภาพของประชาชนใหทัดเทียมกับอารยะประเทศทั้งหลายอยางสํานึกในความ
รับผิดชอบ
สภาพปจจุบันและผลการดําเนินงาน
แมรัฐจะไดสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาใหทั่วถึง และพยายามใหคนไทยไดเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น แตในทาง
ปฏิบัติพบวา สภาพการจัดการศึกษายังอยูในเกณฑที่จะตองพัฒนาอีกเปนอันมาก ทั้งในดานการเขาเรียน ดาน
กระบวนการศึกษา และผลลัพธของการศึกษา
1. ดานการเขาเรียน ในดานการเขาเรียนนั้นสรุปไดดังนี้คือ
1.1 ระดับกอนประถมศึกษา ประชาชนใหความสนใจตอการศึกษาระดับกอนวัยเรียนเพิ่มขึ้นเปนอันมาก จาก
44.1 % ของกลุมอายุ ในป 2533 เปน 78.4% ในป 2539 และ ในป 2540 เปน 81.6% จากตัวเลขนี้ชี้ใหเห็น
วามีเด็กเล็กเขาเรียนเปนจํานวนมาก แตก็ยังมีเด็กเล็กที่ยังมิไดเขาสูการเตรียมพรอมเพื่อเริ่มตนการเรียนอีก
เปนจํานวนมาก เด็กผูดอยโอกาสเหลานี้ไดแกเด็กที่อยูหางไกล เด็กยากจน เด็กชาวไทยภูเขา และเด็กที่มี
ปญหาเชนพิการในดานสุขภาพ เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 5 ป ประมาณรอยละ 19 หรือประมาณ 400,000
คน อยูในภาวะทุพโภชนาการ เด็กอายุแรกเกิดถึง 2 ปจํานวนมากมีภาวะโลหิตจาง โดยเฉพาะในชนบทมีเด็ก
เปนโรคโลหิตจางคอนขางสูงประมาณรอยละ 25 - 30 นอกจากนั้นยังมีการขาดสารอาหารที่สําคัญ เชน สาร
ไอโอดีนและธาตุเหล็ก
1.2 ระดับประถมศึกษา กลุมอายุของเด็กวัยระดับประถมศึกษามีปริมาณลดลง อันเนื่องมาจากการวางแผน
ครอบครัวและการไมไดเขาเรียนอันเนื่องมาจากการอพยพยายตามบิดามารดาที่ตองเดินทางไปประกอบอาชีพ
ในที่ตางๆ ประมาณวามีเด็กกลุมอายุ 6 - 11 ป เขาเรียนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 90 ในป 2539 เปนรอยละ 92.1
ในป 2540 ของกลุมอายุระดับประถมศึกษา จะเห็นไดวายังมีเด็กสวนหนึ่งมิไดอยูในระบบการศึกษาใหครบ 6
ปได ทําใหเปนสาเหตุที่จะตองจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามมาในภายหลัง

1.3 ระดับมัธยมศึกษา อัตรานักเรียนจบชั้นประถมศึกษาเขาเรียนระดับมัธยมศึกษามีปริมาณเพิ่มขึ้นเปน
จํานวนมาก จากรอยละ 53.7 ในป 2533 เปนรอยละ 90.2 ในป 2539 ทั้งนี้ดวยความพยายามที่จะขยาย
การศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 6 ป (ระดับประถมศึกษา) เปน 9 ป (ระดับมัธยมศึกษาตอนตน) แตจากการที่เด็กวัย
ประถมศึกษาเขาเรียนไมครบ 100 % (90%) จึงอาจกลาวไดวาการเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนอยูใน
ระดับประมาณรอยละ 80 ของกลุมอายุ แสดงใหเห็นวายังมีกลุมอายุวัยมัธยมศึกษาตอนตนอีกประมาณรอย
ละ 20 ที่ควรจะตองไดรับการศึกษาระดับนี้ ดวยวิธีหนึ่งวิธีใด การออกจากโรงเรียนกลางคันและเขาสู
ตลาดแรงงานในระยะนี้กอใหเกิดแรงงานไรฝมือเพิ่มมากขึ้น สําหรับการเขาเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายนั้นจะเห็นไดวา นักเรียนเมื่อจบมัธยมศึกษาตอนตนแลว สวนใหญจะเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลายใน
สายสามัญหรือสายอาชีพอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมีจํานวนใกลเคียงกันทั้งสองสาย อยางไรก็ตาม อาจจะกลาวได
วาเมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบในระดับพื้นที่ เชน จังหวัด ชุมชน (นอกเมือง - ในเมือง) แลว จะเห็นไดวา การเขา
เรียนมีความแตกตางกัน ความเหลื่อมล้ําในการเขาเรียนตอมีมากขึ้น โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาในแตละภาค
และจังหวัด นับวามีนัยสําคัญตอการพัฒนากําลังคนใหสามารถสนองตอบความตองการของชุมชนจังหวัดและ
ภาคตางๆเปนอยางยิ่ง
2. ดานกระบวนการศึกษา ในดานกระบวนการของการศึกษานั้น สรุปไดดังนี้--2.1 ระดับกอนประถมศึกษา โดยทั่วๆไปจะจัดขึ้นในโรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนประชาบาลและ
เทศบาล นอกจากนี้ไดมีโรงเรียน/ศูนยเด็กเล็กที่วัดจัดตั้งขึ้น และโรง เรียนเอกชนซึ่งสวนใหญอยูในเขตชุมชน
เด็กในชนบทหางไกลยังมีปญหาในการเขาเรียนในระดับนี้ การจัดครูที่ผานการฝกอบรม ใหเขาสอนใน
โรงเรียน/ศูนยเด็กเล็กเหลานี้ และการมีสวนรวมของพอแมผูปกครอง ตลอดจนกรอบหลักสูตร การเรียนการ
สอน การพัฒนาสื่อการเรียนเพื่อเด็กระดับนี้ยังจะตองไดรับการพิจารณาปรับปรุงอีกเปนอันมาก โดยทั่วไปเด็ก
กอนประถมศึกษา จะไดรับบริการดานพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาเปนสําคัญ
2.2 ระดับประถมศึกษา แมจะไดปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษา มาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนาน แต
ก็ยังมีความเคลือบแคลงสงสัย ในดานคุณภาพของการประถมศึกษา ทั้งที่เกี่ยวเนื่องถึงคุณภาพ หรือทักษะ
พื้นฐานเดิมของเด็ก ความสามารถในการสอนของครู ความพรอมของสื่อในการเรียนการสอน ความชวยเหลือ
เกี่ยวของของผูปกครอง และความเปนหุนสวนของนักวิชาการและสถาบันการศึกษาระดับสูงในพื้นที่ และที่
สําคัญคือการบริหารจัด การและความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียน/ศูนยเด็ก
เล็ก ทําใหการเรียนการสอนในระดับนี้ไมสรางประสบการณจริงใหแกนักเรียนเทาที่ควร จากการ ศึกษาวิจัยก็
พบอยูเสมอวา ความรูความสามารถของเด็กในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรยังอยูในเกณฑที่คอนขางต่ํา
2.3 ระดับมัธยมศึกษา สวนใหญยังเปนการเรียนหนังสือแบบดั้งเดิม คือการเตรียมผูเรียนเขาสูระดับอุดมศึกษา
แบบเกาๆ เรียนดวยระบบการติวมากกวาการสรางประสบการณ ขาดมาตรฐานดานการปฏิบัติงานใหแก
นักเรียน แมในแผนการศึกษาแหงชาติและหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการจะไดชี้แนวทางในการจัดการศึกษา

การเรียนการสอนในระดับนี้ไววา ใหสามารถเขาเรียนตอและพรอมที่จะออกประกอบอาชีพได ครูทําหนาที่เปน
ผูสอนผูบอกแทนที่จะทําหนาที่ในการปอนขอมูลและสารสนเทศใหนักเรียน นักเรียนในปจจุบันยังเปนเพียง
ผูฟงและจดบันทึก แทนที่จะเปนผูทําโดยนําเอาขอมูลความรูมาจัดสรางใหเปนความรูใหมขึ้น
สมรรถนะของนักเรียนมัธยมดานความรูความคิดยังอยูในระดับคอนขางต่ําทุกดาน โดย เฉพาะในวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ความสามารถในวิชาภาษาไทยและอังกฤษอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุง ผูสําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมจํานวนคอนขางมากที่เขียนเรียงความภาษาไทยไมคอยได
3. ดานผลลัพธของการศึกษา
3.1 ระดับกอนการประถมศึกษา ผลลัพธที่ตองการคือการสรางความพรอมและวุฒิภาวะใหแกเด็กวัยนี้เปน
สําคัญ แตในทางปฏิบัติปรากฎวาโรงเรียน/ศูนยเด็กเล็กหลายแหงกลับมุงเนนไปที่การเรียนหนังสือ การใหเด็ก
อานหนังสือโดยการบังคับอาจเปนการทํารายจิตใจเด็ก ทําใหเด็กเบื่อหนายตอระบบโรงเรียนตั้งแตแรก การ
เลนและการเรียนของเด็กวัยนี้จึงควรตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบ
3.2 ระดับประถมศึกษา หากไดเด็กที่ผานการเรียนมาจากชั้นเด็กเล็ก ที่ไดเตรียมความพรอมมาอยางดี ยอมทํา
ใหการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษางายขึ้นมาก เพราะเด็กเขาใจและมีประสบการณมาแลว ถึงกระนั้นก็
ตาม เรายังพบวาการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษายังไมไดคุณภาพเทาที่ควร ทําใหเด็กไปเรียนตอระดับ
มัธยมดวยความยากลําบาก การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษายังมุงเนนความจํา ขาดการใหเด็กไดปฏิบัติ
ที่เปนชีวิตจริง มาตรฐานที่คํานึงถึงยังเปนเพียงมาตรฐานดานเนื้อหาสาระตามหลักสูตร แตขาดมาตรฐานดาน
ทักษะและการปฏิบัติงาน การประเมินผลยังมุงเนนรายงานเปนระดับคะแนน มากกวาจะรายงานวาเด็กทํา
อะไรไดบาง เชน อานหนังสือไดคลอง นาทีละกี่คํา บวกเลขไดคลองแคลวอยางไร ลบเลขไดคลองเปนอยางไร
เปนตน
อัตราซ้ําชั้นของนักเรียนในระดับประถมศึกษาโดยเฉลี่ยมีแนวโนมลดลงตามลําดับ จากรอยละ 3.6 ใน
ป 2530 เปนรอยละ 2.8 ในป 2536 โดยชั้นประถมปที่ 1 มีอัตราซ้ําชั้นสูงสุด รอยละ 7.7 ในป 2537 ซึ่งอาจมี
สาเหตุจากการขาดความพรอมทางรางกายและสติปญญา สภาพแวดลอมในครอบครัวไมเอื้ออํานวย อัตราการ
ออกกลางคันมีแนวโนมลดลงเชนกัน จากรอยละ 19.6 ในป 2530 เหลือรอยละ 14.2 ในป 2536
3.3 ระดับมัธยมศึกษา ในระดับนี้ เราตองการผลลัพธที่บังเกิดทักษะหลายๆ อยางขึ้นกับตัวผูเรียน ทั้งทักษะ
ดานการอาน การเขียน การคิดเลข และทักษะดานการคิดวิเคราะหวิจารณ ผูเรียนสามารถสรางสรรคความรู
ขึ้นเองโดยเพิ่มพูนสติปญญาอยางหลากหลาย ทั้งดานมิติสัมพันธ ดนตรีสัมพันธ ภาษา การคิดคํานวณ
ความสามารถทางกาย การปรับตัวเขาสังคม และการเขาใจตนเองเหลานี้ แตปจจุบันพบวา ความสามารถของ
นักเรียนเพียงสองอยางที่มุงเนนเปนอันมากคือ ภาษาและคณิตศาสตร แตผลที่ไดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
ตางๆแลวยังไมอยูในขั้นที่นาพอใจ จนทําใหนักเรียนรองทุกขวาขาดทักษะในการเขียนและการเขียนแบบ
อางอิง ขาดกิจกรรมที่สรางสรรคตางๆ เปนตน

