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บทคัดย่อ
การน� ำ นโยบายเรี ย นฟรี ๑๕ ปี ไปปฏิ บั ติ เ ป็ น นโยบายที่ ส ถานศึ ก ษาต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมติ
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ�ำปีเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแผนงานเสริมสร้างรายได้
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๑๕ ปี นักเรียนจะได้รับการสนับสนุน รายการหนังสือเรียนอุปกรณ์ การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียน เนื่องจากได้รับ
การสนับสนุนหนังสือ อุปกรณ์ การเรียนและเครือ่ งแบบนักเรียนครบทุกคน สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ
เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่องหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์ การเรียนเครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสามารถน�ำเงินส่วนนี้ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันในเรื่องอื่นๆ ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีก
ทางหนึ่ง
ค�ำส�ำคัญ: เรียนฟรี, เรียนดี

Abstract
Educational Institute has to follow for free educational policy 15 years according
to cabinet resolution. It’s policy agrees to pay annual adding-budget for cost of
education, books, equipment, uniforms and student developing activities according to
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plan for income promotion, life quality developing and social stability. Educational
Management Project for free education 15 years can provide student such as books,
equipment, uniforms and student developing activities for all and equality. All students
are ready to study because of their support by books, equipment and uniforms for all.
Educational institute can manage any activity for developing student more capacity.
Student’s parents can reduce cost of living because of expenditure of educational books,
equipment, uniforms and student developing activities which can spend for the other
items in daily life. On the other way, it can stimulate economy.
Keywords: Learn good, Learn for free

๑. บทน�ำ

ในประเทศไทย บทบาทของรัฐในแง่ที่มุ่ง
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เริม่ เข้ามา
มีบทบาทอย่างชัดเจนในสมัยของรัฐบาลทักษิณ
ชินวัตร ที่ส่งผ่านนโยบายต่างๆ ในรูปแบบของ
ประชานิยม ที่มีลักษณะฉาบฉวย เน้นให้เกิดผล
ระยะสัน้ และมีลกั ษณะเพือ่ เอาใจประชาชนมากกว่า
ทีจ่ ะเป็นรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร
ของสัง คมเสี ยใหม่อีกทั้งยังไม่ไ ด้ ตลอดทั้งการ
แก้ปัญหาสวัสดิการของปวงชนอย่างบูรณาการ
ดังนั้นนโยบายประชานิยมจึงถูกโจมตีเรื่อยมาว่า
เป็นเพียงนโยบายทีห่ วังคะแนนเสียงในการเลือกตัง้
เท่านัน้ ๑ ต่อมาในสมัยของรัฐบาลอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ
นโยบายของรัฐก็สอื่ ออกมาในรูปแบบทีไ่ ม่แตกต่าง
จากประชานิยม แต่ถูกเรียกใหม่ในชื่อ ประชา

วิวฒ
ั น์ ทีม่ งุ่ ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน
และผ่านการกลั่นนกรองโดยระบบราชการ ซึ่งมี
ความเชื่ อ ว่ า จะมี ค วามยั่ ง ยื น และสมเหตุ ส มผล
มากกว่า นโยบายประชานิยมที่ถูกก�ำหนดขึ้นมา
จาก ความคิดของนักการเมืองและเป็นนโยบายของ
พรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู่๒
นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ก็
เป็นสวัสดิการส่วนหนึง่ ทีร่ ฐั บาลพรรคประชาธิปตั ย์
จัดให้เพื่อสร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการ
ศึกษาในการพัฒนาคน ทั้งนี้เพราะการศึกษาถือ
เป็นเรือ่ งส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาคนภายในประเทศ
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ประกอ[กับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่
ใช้ อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น มาตรา ๔๙ ได้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ว ่ า

วีระ มานะคงตรีชพี , ประชานิยมกับรัฐสวัสดิการ : หนึง่ คือหาเสียง หนึง่ คือความฝัน. แหล่งทีม่ า : http://
www.ryt9.com/s/tpd/11498862554 [๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘].
๒
สุพรรณี พุฒพิ สิ ทุ ธิ,์ เปิดใจกรณ์ จากประชาภิวฒ
ั น์สปู่ ระชาวิวฒ
ั น์. แหล่งทีม่ า : http://www.bangkokbiznews.com [๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘].
๑
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“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่
น้อยกว่า ๑๒ ปี ทีร่ ฐั จะต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย” และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ วรรค ๑
บัญญัตวิ า่ “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บคุ คลมีสทิ ธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ที่รัฐบาลจะต้องจัดให้อย่างทั่ว
ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี ในที่นี้หมายถึงการจัดการศึกษา
ที่รัฐบาลจัดให้บริการกับนักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาถึ ง ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งประเภทสามัญศึกษา
และประเภทอาชีวศึกษาถือเป็นภารกิจส�ำคัญของ
ทุ ก รั ฐ บาลที่ จ ะต้ อ งก� ำ หนดไว้ ใ นนโยบาย ของ
รัฐบาลเมื่อเข้ามาบริหารประเทศ๓
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖ กาํ
หนดให้ทกุ ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการ ๔
ปี (The Four-Year Performance Plan) ของส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ๔ ปี (The Four-Year National Administration Plan) ของรั ฐ บาล และในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี (The Annual-Year Performance
Plan) ของส่วนราชการ โดยกําหนดให้ระบุสาระ
สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ นโยบายการปฏิ บั ติ ร าชการของ
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ส่วนราชการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน
การประมาณการรายได้ แ ละรายจ่ า ยรวมทั้ ง
ทรัพยากรอื่นที่ จะต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อ
ผ่ า นความเห็ น ชอบแล้ ว สํ า นั ก งบประมาณจะ
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้
กับทุกส่วนราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ผลสําเร็จตามพันธกิจ (mission) ที่กําหนดไว้ ใน
แผนปฏิบตั ริ าชการของแต่ละส่วนราชการดังกล่าว
(พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖) กระทรวง
ศึกษาธิการในฐานะเป็นหน่วยงานหลัก (core
agency) ของภาครัฐ (public sectors) มีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาของชาติให้กับเด็ก
เยาวชน และประชาชนในรูปแบบที่ หลากหลายทัง้
ในระบบโรงเรียน (Formal Education) นอก
ระบบโรงเรียน (Non-Formal Education) และ
การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education)
อย่างทัว่ ถึง เป็นธรรมและมีคณ
ุ ภาพ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึง
ต้องปฏิบตั ติ ามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖
ด้วย โดยได้ก�ำหนดนโยบายด้านการศึกษาอื่นๆ
รวมทั้ง “เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ” ไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ (The Performance Plan)

สกนธ์ ชุมทัพ, การน�ำนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ : เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ. แหล่งที่มา :
https://blog.eduzones.com/futurecareer/37865 [๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘].
๓
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ของกระทรวงศึกษาธิการด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ๔ ปี (The FourYear National Administration Plan) พ.ศ.
๒๕๕๒-๒๕๕๔ ของรัฐบาลและคําแถลงนโยบาย
(statement of policy) ของรัฐบาลที่ ได้แถลงไว้
ต่อรัฐสภา เมือ่ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ แผน
ปฏิบตั ริ าชการของกระทรวงศึกษาธิการที่ ประกอบ
ด้วยนโยบายต่างๆ นัน้ จัดทาํ ขึน้ เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง
นําไปปฏิบตั ใิ ห้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทวี่ างไว้ โดย
ต้องใช้เทคนิค วิธีการและกลยุทธ์ต่างๆ มากมาย
ซึ่งกล้า ทองขาว๔ ได้เสนอไว้ในการศึกษานโยบาย
รณรงค์ เพื่ อ การรู ้ ห นั ง สื อ แห่ ง ชาติ ว ่ า การนํ า
นโยบายไปปฏิบตั ใิ ห้ประสบผลสําเร็จนัน้ จะต้องใช้
กลยุทธ์ต่างๆ ๙ กลยุทธ์ ได้แก่ ๑) การเผยแพร่
ข่าวสารนโยบาย ๒) การให้ความสนับสนุนจาก
ผูน้ าํ และผูม้ อี าํ นาจ ๓) การจัดองค์ การบริหารและ
ประสานงานที่บูรณาการลดหลั่นกันตั้งแต่ระดับ
ชาติจนถึงระดับหมู่บ้าน ๔) การประชุมอบรมหรือ
การสัมมนาปัญหา ๕) การใช้เอกสารคู่มือปฏิบัติ
งาน ๖) การคัดเลือกผู้นําคนสําคัญ ๗) ในการออก
ตรวจเยี่ยมผู้ ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๘) การตรวจสอบ
ควบคุมกํากับดูแล และประเมินผล และ๙) การให้
รางวัลและสิ่งตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติ งานดีเด่น
ดังนั้น การนํานโยบายสาธารณะสู่การ
ปฏิบัติให้ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะนโยบาย
เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพของกระทรวง
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ศึกษาธิการ จึงมีความสาํ คัญอย่างยิง่ ที่ จะต้องรูจ้ กั
เลือกใช้กลยุทธ์ (strategies) ต่างๆ ทีเ่ หมาะสมและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ ผลั ก ดั น
นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมี คุณภาพ ให้ เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
อย่างแท้จริงและทั่วถึง
จากความส� ำ คั ญ ดั ง กล่ า วนี้ ส ่ ง ผลให้
นโยบายการจัดการศึกษา ขัน้ พืน้ ฐานถูก บรรจุเป็น
นโยบายเร่งด่วน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนให้ทุกคนมี
โอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี โดยสนับสนุน
ต�ำราในวิชาหลักให้แก่ทุก สถานศึกษา จัดให้มีชุด
นักเรียน และอุปกรณ์การเรียนฟรีให้ทันปี การ
ศึกษา ๒๕๕๒ และสนับสนุน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อ
ชดเชยรายการต่างๆ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บจาก
ผู้ปกครองรวมถึงการจัดให้ทุกคน มีโอกาสได้รับ
การศึ ก ษาฟรี ๑๕ ปี ตั้ ง แต่ อ นุ บ าลไปจนถึ ง
มัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษา แก่ประชาชนใน
กลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส ทัง้ ผูย้ ากไร้ผพู้ กิ ารหรือทุพพลภาพ
ผู้อยู่ในสภาวะยากล�ำบาก ผู้บกพร่องทางร่างกาย
และสติปัญญาและชนต่างวัฒนธรรมรวมทั้งยก
ระดั บ การพั ฒ นาศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก ในชุ ม ชน ดั ง นั้ น
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดำ� เนินการตามเจตนารมณ์
ดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนทุกคนมี โอกาสได้รับการ

กล้า ทองขาว, “การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : กรณี
ศึกษานโยบายรณรงค์เพือ่ การเรียนรูห้ นังสือแห่งชาติ”, วิทยานิพนธ์พฒ
ั นบริหารศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย
: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), ๒๕๓๔.
๔
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ศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส�ำหรับรายการหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
ซึ่ ง ผู ้ ท� ำ การศึ ก ษาสนใจที่ จะพิ จ ารณากรณี รั ฐ
อุดหนุนค่าใช้จา่ ยรายบุคคลค่าเครือ่ งแบบนักเรียน
ที่ประกอบด้วย เสื้อ/กางเกง/ กระโปรงคนละ ๒
ชุด/ปี ในอัตรา ก่อนประถมศึกษา ๓๐๐ บาท/คน
ประถมศึกษา ๓๖๐ บาท/คน มัธยมศึกษาตอนต้น
๔๕๐ บาท/คน มัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๐๐ บาท/
คน
จากผลส�ำรวจความคิดเห็นต่อการด�ำเนิน
นโยบาย เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคณ
ุ ภาพได้รบั เสียง
ตอบรั บ สนั บ สนุ น เห็ น ด้ ว ยจากหลายครอบครั ว
รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงอย่างครูนักเรียน
เพราะได้รับการพัฒนาคุณภาพอยู่อย่างทั่วถึงเท่า
เทียมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งได้รับการบรรเทา
ภาระค่าครองชีพ ส่วนใหญ่จงึ ต้องการให้รฐั สานต่อ
นโยบายดังกล่าวต่อไปแต่ถ้าหากมองในอีกด้าน
หนึ่งการด�ำเนินนโยบายดังกล่าว ถ้าไม่มีการจัด
ระบบหรืองบประมาณ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่จะ
น� ำ งบประมาณไปใช้อาจกลายเป็นการลงทุนที่
สูญเปล่าหรืออาจท�ำให้มผี ลกระทบต่องบประมาณ
ส่วนอื่นๆ ได้ ดังที่ พูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ อดีต
ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาและอดีต ผอ.ส�ำนักงาน
ประมาณ ได้กล่าวไว้ในรายละเอียดว่า “จากการ
ติดตามการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
ของแต่ละรัฐบาลตั้งแต่ ปี ๒๕๓๘ เป็นต้นมารู้สึก
เป็นห่วงมาก เนือ่ งจากงบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบ
ประจ�ำ ซึง่ มีสดั ส่วนเพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ จากปี ๒๕๓๘
มีสัดส่วนงบประจ�ำคิดเป็น ๖๓% จนกระทั่งถึงปี
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๒๕๕๒ เพิม่ ขึน้ เป็น ๗๗% และล่าสุดปี ๒๕๕๓ เพิม่
เป็น ๘๐% ซึ่งเป็นจุดอันตรายทั้งนี้ ตามหลักการ
แล้ ว จะต้ อ งจ� ำ กั ด งบประจ� ำ ให้ ไ ม่ เ กิ น ๗๕%
เนื่องจากส่วนที่เหลือจะเป็นงบลงทุน เพื่อใช้ใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพด้าน
ต่างๆ ดังนั้นการที่รัฐมีงบประจ�ำในปี ๒๕๕๒ และ
๒๕๕๓ ตามสั ด ส่ ว นดั ง กล่ า วจะท� ำ ให้ เ หลื อ งบ
ส� ำหรั บลงทุ นเพื่ อ กระตุ้ นเศรษฐกิ จได้น้ อยอาจ
ท�ำให้ไม่ได้ผลและแก้ไขคนว่างงานไม่ได้ นอกจาก
นี้ ภ าครั ฐ จะต้ อ งระมั ด ระวั ง การใช้ เ งิ น ไปกั บ
โครงการประชานิยมและโครงการการก่อสร้าง
ต่างๆ เช่น หากมีการก่อสร้าง อาคารรัฐสภา แห่ง
ใหม่หรือการสร้างศูนย์ราชการใหม่ สิง่ ทีต่ ามมาคือ
งบประจ�ำด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น งบเหล่านีจ้ ะ
ท�ำให้ตัวเลขงบประจ�ำงอกเงยขึ้นมหาศาล และรัฐ
จะไม่ มีเงินพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่า
เศรษฐกิจประเทศ กว่าจะฟื้นตัวได้ ประมาณปี
๒๕๕๔ ดังนัน้ น่าเป็นห่วงว่ารัฐจะหาเงินจากทีไ่ หน
มากระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากนี้ อดีต ผอ. ส�ำนัก
งบฯ กล่าวต่อว่า ส�ำหรับงบประมาณด้านการศึกษา
ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ซึ่งรัฐบาลเตรียมใช้
งบประมาณจ�ำนวน ๑๘,๐๐๐ ล้านบาทนัน้ ถือว่าสูงมาก
เป็นภาระต่อรัฐและไม่เห็นด้วย ที่จะให้ทุกคนฟรี
เหมือนกันหมด หากจะดูแลถึงระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ๑๒ ปี ก็น่าจะเพียงพอแล้ว โดยให้คนที่มี
ความสามารถในการจ่ายหรือคนทีม่ ฐี านะดีควรจะ
จ่ายเงินเอง ส่วนรัฐจะได้มเี งินเหลือพอทีจ่ ะดูแลคน
ยากจนได้อย่างทั่วถึงและยังมีเงินเพียงพอที่จะใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น การอบรมครู
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ซึ่งเรา
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ขาดแคลน รวมทั้งควรมีเงินเพื่อจ้างครูเก่งๆ ให้ได้
เงิ น เดื อนสู ง ๆ จะได้ไม่สมองไหลไปอยู่กับภาค
เอกชน

๒. นโยบายเรียนฟรีในประเทศไทย

ความเป็นมานโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่าง
มีคุณภาพในประเทศไทยด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ ได้บัญญัติ
ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา
ไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๒ มาตรา
๑๐ วรรค ๑ บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัด
ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้อง
จัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้
จ่าย” ซึง่ เป็นข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วกับการจัดการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ประกอบกับคําแถลงนโยบายของคณะ
รัฐมนตรีได้กําหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน ที่จะเริ่ม
ดําเนินการตามเจตนารมณ์ ดังกล่าวในปีแรก โดย
กําหนดไว้ในข้อ ๑.๓ การลดภาระค่าครองชีพของ
ประชาชน ข้อ ๑.๓.๑ ว่า “ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาฟรี ๑๕ ปี โดยสนับสนุนตาํ ราในวิชาหลัก
ให้ แ ก่ ทุ ก สถานศึ ก ษา จั ด ให้ มี ชุ ด นั ก เรี ย นและ
อุปกรณ์การเรียนฟรีให้ทนั ปีการศึกษา ๒๕๕๒ และ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อชดเชยรายการต่างๆ
ที่ ส ถานศึ ก ษาเรี ย กเก็ บ จากผู ้ ป กครอง” อี ก ทั้ ง
นโยบายของรัฐด้านการศึกษา ข้อ ๓.๑.๔ กําหนด
ว่า “จัดให้ทกุ คนมีโอกาสได้รบั การศึกษาฟรี ๑๕ ปี
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ตั้ ง แต่ อ นุ บ าลไปจนถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษา ตอนปลาย
พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้
เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาส
ทางการศึกษาแก่ประชาชนในกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส ทัง้
ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะ
ยากลําบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา
และชนต่างวัฒนธรรมรวมทั้งยกระดับการพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กในชุมชน” กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
ดาํ เนินการตามเจตนารมณ์ดงั กล่าวข้างต้น โดยจัด
ทาํ โครงการดาํ เนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
อย่างมีคุณภาพขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ
ซึ่งการดําเนินการนี้ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็น
จากผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอาชีพแล้ว ๒ ครั้ง คือ ครั้ง
ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ ณ โรงเรียน
สตรีวิทยากรุงเทพมหานคร และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล
จังหวัดชลบุรี
ประโยชน์ที่จะได้รับจากนโยบาย มีดังนี้
๑) นักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ รั บ การสนั บ สนุ น รายการ
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครือ่ งแบบนักเรียน
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างทัว่ ถึง และ
เท่ า เที ย ม ๒) นั ก เรี ย นมี ความพร้ อ มที่ จะเรี ย น
เนื่องจากได้รับการสนับสนุนหนังสืออุปกรณ์การ
เรียน และเครือ่ งแบบนักเรียนครบทุกคน ๓) สถาน
ศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ๔) ผู้ปกครองนักเรียนได้รับ
การบรรเทาภาระค่าครองชีพ เนือ่ งจากลดค่าใช้จา่ ย
ในเรื่ อ งหนั ง สื อ แบบเรี ย น อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙

เครือ่ งแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
สามารถนําเงินส่วนนีไ้ ปใช้ในชีวติ ประจําวันในเรือ่ ง
อื่นๆ ได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ได้มอบให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปคิดระบบ
ป้องกันเรือ่ งนี้ โดยอาจก�ำหนดให้ผปู้ กครองต้องน�ำ
ใบเสร็จ หรือชุดนักเรียนที่ซื้อมายืนยันกับโรงเรียน
รวมทัง้ ให้คดิ ระบบติดตามตรวจสอบด้วย โดยอาศัย
กลไกของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และผูต้ รวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนั้นจะให้มี
การรณรงค์ ใ ห้ นัก เรียนที่สามารถช่วยตัวเองได้
สละสิทธิ์ในการรับเงินค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์
การเรียน โดยมีเป้าหมายว่า จะน�ำเงินที่เหลือจาก
การสละสิทธิ์ไปใช้พัฒนาโรงเรียนด้อยโอกาส และ
ยากจนทั่วประเทศ

๓. กลยุทธ์การนํานโยบายสู่การปฏิบัติ

หริ รั ก ษ์ สู ต ะบุ ต ร ๕ ได้ อธิ บ ายเรื่ อ ง
“กลยุ ท ธ์ ก ารปฏิ บั ติ ก าร” ว่ า แท้ จ ริ ง แล้ ว คื อ
วิสัยทัศน์ ที่เป็นจุดยึดมั่นร่วมกันขององค์กรทํา
ให้การตัดสินใจต่างๆ มีความสอดคล้องกันและทํา
ให้องค์กรโดยรวมมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น
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กลยุทธ์การนํานโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ จึงเป็นวิธกี าร/
เทคนิคทีท่ าํ ให้ เกิดการนําเอานโยบายไปปฏิบตั ิ ให้
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
สอดคล้องกับกล้า ทองขาว๖ ซึ่งได้อธิบายเกี่ยวกับ
การนํานโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลสําเร็จไว้ว่า
จะต้องอาศัยกลยุทธ์ ๙ กลยุทธ์ ประกอบด้วย
๑. กลยุทธ์การเผยแพร่ข่าวสารนโยบาย
โดยอาศัยสื่อต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แผ่นปลิวแผ่นพับ
๒. กลยุทธ์การให้ความสนับสนุนจากผู้
นาํ และผูม้ อี าํ นาจทัง้ ผูน้ าํ ในส่วนกลาง ผูน้ าํ ในระดับ
ภูมภิ าคและผูน้ าํ คนสําคัญอืน่ ๆ ในท้องถิน่ ทีต่ อ้ งให้
ความสนับสนุนและร่วมมือด้วย
๓. กลยุทธ์การจัดองค์ การบริหารและ
ประสานงานที่บูรณาการลดหลั่นกันตั้งแต่ระดับ
ชาติจนถึงระดับหมูบ่ า้ น บริหารการปฏิบตั งิ านโดย
คณะบุคคลประกอบด้วยผู้แทนที่เกี่ยวข้องจากทุก
ภาคส่วน ร่วมเป็นกรรมการในกลไกของโครงสร้าง
องค์ การบริหารและประสานงานแต่ละระดับ
๔. กลยุ ท ธ์ ก ารประชุ ม อบรมหรื อ การ
สัมมนาปัญหา เพื่อจูงใจให้บุคคลและหน่วยงานที่
ร่วมรับผิดชอบนโยบายได้ เข้าใจเหตุผล และความ
สําคัญของนโยบายและแสวงหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการนํานโยบายไปปฏิบัติให้ส�ำเร็จร่วมกัน

หริรกั ษ์ สูตะบุตร, บันได ๖ ขัน้ สูก่ ารเป็นองค์กรชัน้ น�ำ, (กรุงเทพมหานคร : คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๙.
๖
กล้า ทองขาว, “การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : กรณี
ศึกษานโยบายรณรงค์เพือ่ การเรียนรูห้ นังสือแห่งชาติ”, วิทยานิพนธ์พฒ
ั นบริหารศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย
: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), ๒๕๓๔.
๕
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๕. กลยุทธ์การใช้ เอกสารคูม่ อื ปฏิบตั งิ าน
ส�ำหรับผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านและประชุมชีแ้ จง
แนวการปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้ เอกสาร
คู่มือให้ เข้าใจตรงกัน โดยลักษณะของคู่มือจะต้อง
สะดวก ง่าย ชัดเจนครอบคลุมสาระเนือ้ หาทีจ่ ะต้อง
ปฏิบัติทั้งหมดด้วย
๖. กลยุทธ์การคัดเลือกผู้นําคนสําคัญที่
รับผิดชอบงานบริหารโครงการแต่ละระดับ จาก
ผู้ที่มีภาวะผู้นําสูง มีเจตคติ ที่ดี ต่อการบริหารงาน
แผนที่ เน้นกระบวนการมี ส่วนร่วม เป็นผู้ที่มี
เจตคติ ที่ ดี ต่ อ นโยบายที่ นํ า ไปปฏิ บั ติ เ คยมี
ประสบการณ์เป็นผู้บริหารโครงการอื่นที่ประสบ
ความสําเร็จมาแล้ว อีกทัง้ ต้องมีความรับผิดชอบสูง
มีความตื่นตัวและรอบรู้สถานการณ์รอบด้าน
๗. กลยุทธ์ในการออกตรวจเยีย่ มผูป้ ฏิบตั ิ
งานในพืน้ ที่ ผูบ้ ริหารโครงการควรมีแผนการตรวจ
เยี่ ย มผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านตลอดระยะเวลาของการนํ า
นโยบายไปปฏิบตั ิ มีการจัดสรรงบประมาณเพือ่ การ
ตรวจเยี่ ย มอย่ า งเพี ย งพอ การตรวจเยี่ ย มเป็ น
กลยุทธ์ในการเสริมกาํ ลังใจผูป้ ฏิบตั งิ านและช่วยให้
ผู ้ บ ริ ห ารรั บ ทราบปั ญ หาจากการปฏิ บั ติ ง านใน
ภาคสนาม การตรวจเยี่ยมเพื่อให้ คําปรึกษาแนะ
นําจะช่วยคลีค่ ลายปัญหาข้อคับข้องใจแก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน
ได้อีกด้วย
๘. กลยุทธ์การตรวจสอบ ควบคุม กาํ กับ
ดูแลและประเมินผล มีการวางระบบไว้ชดั เจนตัง้ แต่
เริ่มลงมือปฏิบัติ มีการรายงานผลการปฏิบัติเป็น
ระยะ และนํ า ผลการประเมิ น แต่ ล ะระยะมา
ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ โดยกลไกขององค์ การ
แต่ละระดับที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับสภาพ
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ปัญหาการทํางาน
๙. กลยุทธ์การให้ รางวัลและสิง่ ตอบแทน
เป็นการให้สิ่งเสริมแรงทางบวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถกระทําได้หลายลักษณะขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของผู้รับและผู้ให้ เช่น ให้ของที่ระลึก
ให้ประกาศเกียรติ คุณยกย่องให้เป็นบุคคลดีเด่น
ให้คําชมเชย มอบโล่เกียรติยศ หรืออาจเป็นค่า
ตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติที่มีผลงานดีเด่นเพื่อ ส่งเสริม
กําลังใจแก่ผู้อุทิศตนให้กับนโยบาย
		 สรุปได้วา่ การนาํ นโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับต้องพิจารณาตัดสินใจเลือก
ใช้กลยุทธ์ต่างๆ ตามความเหมาะสมกับนโยบาย
นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น กลยุทธ์การเผยแพร่ข่าวสาร
นโยบายกลยุทธ์การให้ความสนับสนุนจากผูน้ าํ และ
ผู้มีอํานาจ กลยุทธ์การจัดองค์ การบริหารและ
ประสานงานที่บูรณาการลดหลั่นกันตั้งแต่ระดับ
ชาติจนถึงระดับหมู่บ้าน กลยุทธ์การประชุมอบรม
หรือการสัมมนาปัญหา กลยุทธ์การใช้เอกสารคู่มือ
ปฏิ บั ติ ง าน กลยุ ท ธ์ ก ารคั ด เลื อ กผู ้ นํา คนสํ า คั ญ
กลยุทธ์การออกตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
กลยุทธ์การตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลและ
ประเมิ น ผล และกลยุ ท ธ์ ก ารให้ ร างวั ล และ
สิ่งตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ทั้งนี้ผู้ที่มี ส่วน
เกี่ยวข้องและรับผิดชอบการนํานโยบายไปปฏิบัติ
จะต้องพิจารณาเลือกใช้ กลยุทธ์ดังกล่าวด้วยให้มี
ความถู ก ต้ อ ง (righteousness) และละเอี ย ด
รอบคอบ (deliberation)

๔. นโยบายด้านการศึกษา

นโยบายด้านการศึกษา หมายถึง แนวทาง
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หรือการตัดสินใจที่ เกีย่ วกับการศึกษาของผูบ้ ริหาร
ระดับสูง ที่ใช้ เป็นกรอบทิศทางในการดําเนินงาน
ของผู้ปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ทีว่ างไว้ ทัง้ ในระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับ
หน่วยปฏิบตั ิ นโยบายด้านการศึกษาทีส่ าํ คัญ ได้แก่
๑. นโยบายด้ า นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ ได้บัญญัติ ไว้ว่า “บุคคล
ย่อมมี สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า
สิ บ สองปี ที่ รั ฐ จะต้ อ งจั ด ให้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี
คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย” และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ วรรค ๑
บัญญัตวิ า่ “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บคุ คลมีสทิ ธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” การศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ๑๒ ปี ในทีน่ คี้ อื การจัดการศึกษาตัง้ แต่
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ทั้ ง ประเภทสามั ญ ศึ ก ษาและประเภท
อาชีวศึกษา
๒. นโยบาย “เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมี
คุณภาพ” ของรัฐบาลคําแถลงนโยบาย (statement of policy) ของคณะรัฐมนตรี นายอภิ สิทธิ์
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ด้านการศึกษา ระบุไว้ว่า
จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริหารจัดการให้
เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาส
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ทางการศึกษาแก่ประชากรในกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส ทัง้
ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะ
ยากลําบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติ ปัญญา
และชนต่างวัฒนธรรมรวมทั้งยกระดับการพัฒนา
ศูนย์ เด็กเล็กในชุมชน อีกทัง้ นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
ยังได้ กําหนดไว้ ในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่
จะเริ่มดําเนินการในปีแรกด้วย โดยระบุไว้ ในเรื่อง
การลดภาระค่าครองชีพของประชาชนว่า ให้ทกุ คน
มีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี โดยสนับสนุน
ตําราในวิชาหลักให้แก่ทกุ โรงเรียน จัดให้มเี ครือ่ งแบบ
นักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรีให้ทนั ปีการศึกษา
๒๕๕๒ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อชดเชย
รายการต่างๆ ที่โรงเรียนเรียกเก็บจากผู้ปกครอง
๓. นโยบาย “เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมี
คุ ณ ภาพ”ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ กํ า หนด
นโยบายด้านการศึกษา “เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมี
คุณภาพ” ไว้ในแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
ศึกษาธิการว่า จะสร้างเสริมโอกาสในการศึกษาให้
แก่ประชาชนทุกคนเพื่อให้ประชาชนได้รับการ
ศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ต่อเนื่อง โดยการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายการต่างๆ ที่มีความจําเป็น
สาํ หรับนักเรียนฟรี ๕ รายการ ประกอบด้วย ๑) ค่า
เล่าเรียน ๒) ค่าหนังสือเรียน ๓) ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ ๕) ค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างเท่าเทียมกันทัง้
ในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งประเภทสามัญ
ศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา
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๕. การนํานโยบายสู่การปฏิบัติ : เรียนฟรี รัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ

นโยบายที่ ก� ำ หนดไว้ แ ล้ ว หากไม่ นํ า ไป
ปฏิบัติก็ไม่เกิดผลต่อประชาชน การนํานโยบายสู่
การปฏิ บั ติ คื อ การดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย นโยบายเหล่านี้อาจ
จะกําหนดอยู่ในรูปแบบของกฎหมาย มติคณะ
รั ฐ มนตรี หรื อ นโยบายที่ ป รากฏอยู ่ ใ นแผน
ยุทธศาสตร์ตา่ งๆ เช่น นโยบายการศึกษาจะปรากฏ
อยู่ ในแผนปฏิบตั ริ าชการของกระทรวงศึกษาธิการ
และแผนปฏิบตั ริ าชการของส่วนราชการที่ เกีย่ วข้อง
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น นโยบายเมือ่
กําหนดขึ้นแล้ว จะต้องมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติ
ความสาํ เร็จหรือความล้มเหลวของนโยบาย ขึน้ อยู่
กับการศึกษาค้นคว้าความรู้ ความเข้าใจในราย
ละเอียดที่ เป็นแก่นสารของแต่ละขัน้ ตอนการนําไป
สูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างละเอียดลึกซึง้ สาํ หรับในส่วนของ
การนํานโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ของ
กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการโดยอาศัยกระบวนการ
วางแผนซึง่ เรียกว่า “แผนปฏิบตั ริ าชการ ๔ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๒-๒๕๕๕)” และ“แผนปฏิบตั ริ าชการประจํา
ปี” ของกระทรวงศึกษาธิการ (programmed
implementation) ทั้งนี้ ในการดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิ บั ติ ร าชการของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ดังกล่าว ดําเนินการโดยสาํ นักนโยบายและยุทธศาสตร์
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความ
ร่วมมือจากองค์กรหลักและองค์กร ในกํากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดถือบทบาทอํานาจ
หน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ นโยบายของ

รายจ่ายประจําปี ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งใช้ เป็น
ข้อมูลหลักในการวิเคราะห์การดําเนินนโยบายเพือ่
ให้ ได้ ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ที่ก�ำหนดไว้แผน
ปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ
(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕) ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า
“มุง่ พัฒนาการศึกษาให้ผู้ เรียนมี คุณธรรมนําความ
รู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพ ในการพัฒนาตนเองตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้าง
สังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู้ และยืน
หยัดในเวทีโลกบนพืน้ ฐานของความเป็นไทย” และ
กําหนดพันธกิจไว้ ๓ ประการ คือ ๑) เสริมสร้าง
โอกาสทางการศึกษาให้ แก่ประชาชน ๒) ยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ๓) พัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง
ได้ ก� ำ หนดนโยบาย “เรี ย นฟรี ๑๕ ปี อย่ า งมี
คุ ณ ภาพ” ไว้ ใ นเป้ า ประสงค์ ของแผนปฏิ บั ติ
ราชการ ๔ ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๒ ว่า
“ประชาชนวัยเรียนได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๑๕ ปี
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ตัง้ แต่ระดับปฐมวัย
จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสาย
อาชีพ ครอบคลุมตําราเรียนในวิชาหลัก เครือ่ งแบบ
นักเรียน อุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน” ต่อจากนั้น ทุกส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้นํา
ไปจัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีประกอบ
ด้วยโครงการ “เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมี คุณภาพ”
เพื่อนําไปสู่กระบวนการขอตั้งงบประมาณและนํา
ไปดําเนินการปฏิบัติให้ เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อ
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ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงต่อไป

๖. จุ ด เด่ น และจุ ด บอดของคุ ณ ภาพใน
นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคณ
ุ ภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ถูกก�ำหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญมาตัง้ แต่ฉบับปี ๒๕๔๐ ว่าเป็นสิทธิของ
คนไทยทีร่ ฐั จะต้องจัดให้ ซึง่ ไม่วา่ ใครก็ตามทีเ่ ข้ามา
เป็นรัฐบาลก็จะต้องด�ำเนินตามนโยบายแห่งรัฐข้อ
นี้ทั้งนั้น รัฐบาลปัจจุบันได้น�ำนโยบายนี้ขึ้นมาเน้น
โดยเฉพาะในประเด็ น ของการจั ด ให้ เ ป็ น รั ฐ
สวัสดิการ คือนโยบายการเรียนฟรีที่รัฐบาลอ้างว่า
“อย่างแท้จริง” และ “อย่างมีคุณภาพ” เป็นเวลา
ถึง ๑๕ ปี จุดเด่นอย่างหนึ่งของนโยบายนี้ คือการ
แจกต�ำราเรียนให้ฟรี โดยนักเรียนตัง้ แต่ชนั้ อนุบาล
จนถึ ง มั ธ ยมปี ที่ ห กไม่ ต ้ อ งซื้ อ หาต� ำ รามาใช้ เ อง
เหมือนในอดีต แต่จุดเด่นนี้ก�ำลังกลายเป็นจุดบอด
อันส�ำคัญ ทัง้ นีเ้ พราะคุณภาพของการศึกษาไทยซึง่
ก�ำลังพิการอย่างหนักหนาอยูแ่ ล้ว ดูเหมือนจะย�ำ่ แย่
ลงไปอีกด้วยการด�ำเนินการตามนโยบายนี้
จุดบอดของคุณภาพในนโยบายเรียนฟรี
๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
๑. ตามโครงการนี้ กระทรวงศึกษาธิการ
จะแจกต�ำราเรียนให้ฟรีทุกๆ ๓ ปี ซึ่งหมายความ
ว่าหนังสือที่ซื้อมาแต่ละเล่มจะต้องให้เด็กใช้ซ�้ำๆ
กันต่อไปถึงสามรุ่น ในทางปฏิบัตินักเรียนก็คงต้อง
ใช้หนังสืออย่างทะนุถนอม เมื่อรุ่นที่หนึ่งเรียนจบ
ชัน้ ปีผา่ นไปแล้ว ต้องน�ำต�ำราทัง้ หลายมาคืนเพือ่ ให้
รุน่ น้องใช้ตอ่ ไป และจะต่อเนือ่ งไปอีกจากรุน่ ทีส่ อง
ถึงรุ่นที่สามจนกว่าจะมีงบประมาณเข้ามาจัดซื้อ
ชุดใหม่ โดยในระหว่างทางจะมีการจัดงบประมาณ
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เพิ่มให้อีกปีละร้อยละ ๓๐ เพื่อจัดหาหนังสือที่อาจ
ช�ำรุดเสียหายไปบ้างมาเพิม่ เติมให้ครบ เมือ่ แรกเริม่
จะมีการด�ำเนินการเช่นนี้ ก็พลันมีเสียงท้วงติงจาก
สังคมส่วนต่างๆ ว่าหากจะต้องให้ถนอมหนังสือจน
เกินเหตุก็อาจเป็นอุปสรรคในการเรียน เพราะ
ธรรมชาติของการเรียนของนักเรียนนั้น อย่างน้อย
ก็อาจต้องมีการขีดเขียน ท�ำบันทึกย่อ ขีดเส้นใต้
ป้ายแถบไฮไลท์ ฯลฯ หากไม่ให้ท�ำเช่นนั้นก็คงจะ
เป็นการเรียนที่เกร็งจนเกินไป จากเสียงท้วงติงนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการจึง
ก� ำ หนดเป็ น รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ว่ า นั ก เรี ย น
สามารถขีดเขียนในหน้าหนังสือได้ตามสมควร มา
จนถึงบัดนี้ ปัญหาทีเ่ ราพอคาดกันได้กเ็ กิดขึน้ อย่าง
เลีย่ งไม่ได้ คือต�ำราส่วนใหญ่ของนักเรียนต่างก็ลาย
พร้อยไปด้วยการขีดเขียนต่างๆ หนังสือทีร่ นุ่ น้องจะ
รับไปใช้ก็จะอยู่ในสภาพที่เก่าช�้ำ เมื่อต่อไปถึงรุ่นที่
สามก็ อ าจจะอยู ่ ใ นสภาพโทรมด้ ว ยซ�้ ำ ไป ทั้ ง นี้
เพราะต�ำราเรียนที่มุ่งผลิตให้มีราคาถูกมักจะต้อง
ใช้ ก ระดาษและวิ ธี ก ารเข้ า เล่ ม ที่ ไ ม่ ถ าวรนั ก
ยั ง มี ค� ำ ถามอี ก ด้ ว ยว่ า หนั ง สื อ ที่ ซื้ อ เพิ่ ม เติ ม ใหม่
๓๐% ในแต่ละปีนั้น ครูจะแจกให้กับนักเรียนคน
ใดจึงจะไม่เกิดประเด็นของความเหลื่อมล�้ำเลือก
ทีร่ กั มักทีช่ งั จริงอยูท่ ปี่ กติกอ็ าจมีการส่งต�ำราเรียน
เก่าจากนักเรียนรุ่นต่อรุ่นอยู่บ้าง เช่นระหว่างพี่
กับน้อง หรือส�ำหรับนักเรียนกลุ่มที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ แต่มีความจ�ำเป็นด้วยหรือที่จะต้องท�ำให้
มาตรฐานของทั้งประเทศเฉลี่ยลดลงเช่นนี้
๒. คุณภาพของเนื้อหาของต�ำราเรียน
เมืองไทยถือว่าต�่ำมาก ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย
ริ้วตระกูล อาจารย์สาขาเคมีและนักวิจัยดีเด่นแห่ง
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ชาติท่านหนึ่ง ได้กล่าวในการประชุมขององค์กร
ทางการศึกษาระดับชาติแห่งหนึ่งว่า ท่านเป็นผู้ที่
สนใจเรื่องต�ำราเรียนระดับชั้นประถมและมัธยม
มาก และได้อ่านต�ำราของประเทศต่างๆ มาเป็น
จ�ำนวนมาก และพบว่า ต�ำราเรียนที่ท่านเห็นว่าดี
ที่สุดในโลกคือของประเทศสิงคโปร์ ที่ท่านเห็นว่า
“ยอดเยี่ยม” ทั้งทางด้านเนื้อหาและรูปแบบ ส่วน
ของไทยนัน้ ท่านเห็นว่ามาตรฐานต�ำ่ ทีส่ ดุ ในบรรดา
ของประเทศทั้ ง หลายที่ ท ่ า นน� ำ มาเปรี ย บเที ย บ
บรรดาผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ อ ยู ่ ใ นที่ ป ระชุ ม นั้ น ต่ า งก็
เห็นด้วย อาจารย์วชิ ยั ฯ เน้นเป็นการเฉพาะว่าต�ำรา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเรามีเนือ้ หาผิดๆ
และล้าสมัยหลายสิบเปอร์เซ็นต์ในแต่ละวิชา-ฟัง
แล้วถึงกับอึ้ง ในขณะที่ผู้รู้ทั้งหลายต่างพากันออก
มาบอกว่า ดูเหมือนเราจะมีปญ
ั หาเรือ่ งคุณภาพของ
ครู และเรื่องสัมฤทธิผลของการเรียนของนักเรียน
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิ ต ศาสตร์ ผู ้ เ ขี ย นมี ค วามเห็ น ร่ ว มกั บ ท่ า น
อาจารย์วิชัยฯ ว่า หากเรามีต�ำราดีๆ ไว้เป็นหลัก
เสียอย่าง ก็จะประกันเรื่องคุณภาพได้ระดับหนึ่ง
เพราะเด็กหัวดีๆ แค่อ่านต�ำราก็จะสามารถเรียนรู้
ได้เอง อีกทัง้ ยังอาจสอนเพือ่ นๆ ได้อกี ด้วย และแม้
คุณภาพครูอาจจะมีปัญหา แต่ถ้าต�ำราดี ก็ยังอาจ
เป็ น เครื่ อ งน� ำ ทางให้ ค รู ส อนตามเนื้ อ หาได้ จ น
ครบถ้วน แต่ถา้ หากเรามีปญ
ั หาทัง้ ครูทงั้ ต�ำราเรียน
เช่นนี้ ก็นา่ เศร้าใจว่าจะเหลือหลักทีพ่ งึ่ ด้านคุณภาพได้ที่
ใดบ้าง โดยปกติหลักสูตรและเนื้อหาของต�ำราใน
ชัน้ เรียนต่างๆ ถูกก�ำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ซึง่ หมายความว่ามาตรฐานทางวิชาการส�ำหรับเด็ก
ไทยได้ถกู ก�ำหนดไว้โดยอัตโนมัตใิ นเนือ้ หาของต�ำรา
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โดยกระทรวงศึกษาธิการของไทยว่าจะต้องต�่ำกว่า
ของต่างประเทศ สิง่ ทีส่ ำ� นักพิมพ์ตา่ งๆ ท�ำเสริมขึน้
มาบ้าง ก็คอื จัดให้มเี นือ้ หาเพิม่ เติมบางส่วนทีอ่ าจดู
รูปแบบมาจากต�ำรามาตรฐานในต่างประเทศ โดย
รวบรวมเนื้ อ หาเหล่ า นี้ ม าพิ ม พ์ ใ นหนั ง สื อ อี ก
ประเภทหนึ่ง ที่เรียกว่า “หนังสือเสริม” ซึ่งอาจ
ปรากฏในรูปของ หนังสืออ่านประกอบการเรียน
คู่มือ แบบฝึกหัด หรือ คู่มือการทดลอง เป็นต้น ซึ่ง
ในอดีตทีผ่ า่ นมา นับว่า “หนังสือเสริม” เหล่านีช้ ว่ ย
เสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ รวมทัง้ เป็นแหล่งความรูเ้ พิม่ เติมทีพ่ อจะช่วย
พยุงคุณภาพของการศึกษาของไทยได้อีกทางหนึ่ง
หนังสือเสริมบางเล่มมีเนือ้ หาทีด่ กี ว่าต�ำราหลักด้วย
ซ�ำ้ ไป-ถ้าจะว่ากันให้เป็นธรรม จุดบอดประการนี้ มี
มาแต่เดิมแล้ว และไม่น่าจะเกี่ยวกับนโยบายเรียน
ฟรีฯ นีแ้ ต่อย่างใด แต่ถา้ ท่านอ่านต่อไปในประการ
ที่สาม จะเห็นว่าเรื่องนี้มีอันได้เข้ามาเกี่ยวข้องกัน
อย่างเลี่ยงไม่ได้
๓. ปกติหนังสือหรือต�ำราที่นักเรียนจะมี
โอกาสได้ใช้เพื่อการเรียนรู้นั้น จะมีอยู่ด้วยกันสาม
กลุม่ ได้แก่ กลุม่ แรกคือต�ำราเรียนหลักทีเ่ ด็กทุกคน
พึงจะต้องมี กลุ่มที่สองคือต�ำราและแหล่งความรู้
เพิ่ ม เติ ม ที่ มี อ ยู ่ ใ นห้ อ งสมุ ด และกลุ ่ ม ที่ ส าม คื อ
“หนั ง สื อ เสริ ม ” ประเภทที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น ก่ อ น
โครงการเรียนฟรีฯ นักเรียนส่วนใหญ่จะมีโอกาส
เข้าถึงแหล่งความรู้ทั้งสามกลุ่ม โดยส�ำหรับกลุ่มที่
หนึ่งกับกลุ่มที่สาม คุณครูก็จะสั่งให้นักเรียนไปจัด
ซื้อจัดหามาใช้ในการเรียน ปัญหาที่เกิดขณะนี้ข้ึน
ก็คือ ตามนโยบายเรียนฟรีฯ นั้น รัฐบาลจัดงบ
ประมาณให้เฉพาะหนังสือในกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่
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สอง โดยใช้ราคาตั้งขององค์การค้าคุรุสภาแล้วหั่น
ลงมาอีก ๒๐% ซึง่ เป็นจุดทีส่ ำ� คัญของปัญหานี้ นัน่
คือ การที่รัฐบาลจัดงบประมาณให้ซื้อเฉพาะต�ำรา
กลุม่ ทีห่ นึง่ กับกลุม่ ทีส่ อง นัน้ หมายความอย่างเลีย่ ง
ไม่ได้ว่า แหล่งความรู้ของนักเรียนในประเทศไทย
ได้หายไปอย่างมากจากการที่ไม่มีโอกาสใช้ต�ำรา
กลุ่มที่สาม บรรดาคุณครูทั้งหลาย ต่างก็ไม่กล้าสั่ง
ให้นักเรียนไปซื้อหาหนังสือกลุ่มที่สามมาเพิ่มเติม
เนื่องจากมีความเกรงกลัวว่าจะกระท�ำตัวขัดกับ
นโยบายรัฐบาล แต่พลันทีค่ วามจริงนีป้ รากฏในสือ่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร์
ลักษณวิสิษฎ์ ก็ออกมาอธิบายว่า คงไม่เป็นเช่นนั้น
เพราะครู ส ามารถสั่ ง ให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย นซื้ อ ต� ำ รา
เพิม่ เติมได้ แต่คำ� อธิบายเช่นนี้ น่าจะขัดกับข้อเท็จจริง
ทีเ่ กิดขึน้ เพราะรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ เอง
จะตีฆ้องร้องป่าวทุกวาระที่กระท�ำได้ว่าได้ประสบ
ความส�ำเร็จโดยท�ำให้เกิดการเรียนฟรีทแี่ ท้จริง โดย
ไม่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องควักกระเป๋าเลยแม้แต่
บาทเดียว แต่ที่ส�ำคัญที่สุดคือข้อมูลที่แท้จริงที่
ผูเ้ ขียนได้สอบถามจากร้านจ�ำหน่ายต�ำราหลายแห่ง
ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดพบว่า ยอดจ�ำหน่าย
ของหนังสือในกลุ่มที่สามนี้ลดลงอย่างมาก ถ้าถาม
ว่าลดลงสักเท่าไร ค�ำตอบที่ร้านค้าหลายแห่งให้ก็
คือ ลดลงไปเหลือแค่หนึ่งในสิบเท่านั้นเอง ที่เหลือ
ต้องส่งคืนส�ำนักพิมพ์หรือร้านขายส่งหมด แม้แต่
หนังสือเสริมง่ายๆ แต่ถอื ว่าจ�ำเป็น เช่น พจนานุกรม
ภาษาต่างๆ ปีนี้ขายเกือบจะไม่ได้เลย ซึ่งในขณะที่
พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์อาจเป็นของเล่นราคา
แพงส�ำหรับเด็กในเมืองแต่พจนานุกรมสิ่งพิมพ์
พืน้ ฐานอาจเป็นทีพ่ งึ่ หลักเท่าทีพ่ อจะหาได้ของเด็ก

ในพื้นที่ห่างไกล

๗. สรุป

นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ถึงรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน ได้ก�ำหนดเรื่องการจัดการศึกษาไว้ ให้ทุก
รัฐบาลต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ที่จะต้อง
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี ให้กับนักเรียน
นักศึกษาและประชาชนทุกคน ให้ทั่วถึงเป็นธรรม
และมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึ ก ษาถึ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
รัฐบาลปัจจุบนั ก็ได้ดาํ เนินการในเรือ่ งนีเ้ ช่นกันและ
ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาเป็นพิเศษจึงกําหนดเป็น
นโยบายของรัฐบาลในการจัดการศึกษาเป็น ๑๕ ปี
โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ร ะดั บก่ อ นประถมศึ ก ษาถึ ง ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งกําหนด จัดให้ฟรี ๕
รายการ ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนและ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๘. ข้อเสนอแนะ

การน�ำนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีไปปฏิบัติ
ในแต่ละโรงเรียน ปัจจัยที่ส่งผลทางตรงต่อความ
เข้มแข็งของโรงเรียนทางด้านการพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หากต้องการพัฒนาแก้ไขปัญหาและ
สนองตอบความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว
๑. การบริหารงานด้านการศึกษาต้องให้
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ตรงตามความมุง่ หมายตามนโยบายของรัฐบาลและ
สิ่งส�ำคัญที่ต้องค�ำนึงถึงความต้องการให้ผู้บริหาร
งานสนองตอบความต้องการของชุมชนและให้มี
ความโปร่งใสมากที่สุด รวมทั้งการใช้งบประมาณ
ในการบริหารงานจะต้องใช้อย่างคุ้มค่าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและมีขีดความสมารถในการพัฒนา
ให้มากยิ่งขึ้นไป
๒. ควรส่งเสริมให้บุคลากรที่ มีความรู้
ความสามารถในชุมชนนั้นๆ ร่วมมือและเคร่งครัด

ในกฎระเบียบ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพจึ ง ต้ อ งให้ มี ก ารอบรมเพิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพ
๓. ควรมี ก ารกระตุ ้ น ให้ ป ระชาชนมี
จิตส�ำนึกในการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานด้าน
การจัดนโยบายด้านการศึกษาของโรงเรียน เน้นให้
เห็นถึงผลดีของการเข้ามามีส่วนร่วม และผลเสีย
ของการขาดการมีส่วนร่วม
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