
การศึกษาของไทยสมัยปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2412 - พ.ศ. 2474) 

การศึกษาสมัยปฏิรูปการศึกษานี้นับว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษาครัง้ส าคัญ  เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีไมม่ี
ระบบแบบแผนมาเป็นการศึกษาท่ีมีระบบแบบแผน อันเป็นการพัฒนาท่ีส าคัญ โดยรัฐจัดให้มี องค์กร
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาโดยตรง มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นกระทรวง ทบวง กรม มีหน้าท่ีในการ
บริหารการศึกษา มีกฎหมายทางการศึกษา มีการจดัวางแผนการศึกษาแห่งชาติตามลักษณะของโรงเรียนใน
ปัจจุบันซ่ึงพอจะแยกได้ ดังนี ้

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี5 (พ.ศ. 2414-2453) มีนโยบายดังนี้  

1) เพื่อเน้นการศึกษาวิชาสามัญให้ราษฎรท่ัวไป ท้ังในกรุงเทพมหานคร และหัวเมืองให้รู้หนังสือ อ่านออกเขียน
ได้  รู้วิชาอย่างวิชาสามัญ  เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ และเป็นพลเมืองดีของชาติ 

2) เพื่อให้เน้นกุลบุตร มีความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะเข้ารับราชการเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติ
และเพื่อให้รอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งชาวตะวันตก 

3) มุ่งส่งเสริมบุคคลท่ีมีความสามารถ เฉลียวฉลาดไปศึกษาวิชาการในตา่งประเทศเพื่อกลับมาเป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป 

4) มุ่งสร้างองค์กรทางการศึกษาเพื่อการบริหารทางการศึกษาโดยตรง 

การจัดต้ังสถานศึกษา 

ปี พ.ศ. 2414 จัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เพื่อฝึกคนให้เข้ารับราชการ มีพระยาศรี
สุนทรโวหาร (น้อย อาจาริยางกูร) ในขณะนั้นเป็นหลวงสารประเสริฐเป็นอาจารย์ใหญ ่โดยมีการสอนหนังสือ
ไทย การคิดเลข และขนบธรรมเนียมราชการ นอกจากมีการจัดตั้งโรงเรียนหลวงส าหรับสอนภาษาอังกฤษใน
พระบรมมหาราชวัง เกิดจากแรงผลักดันทางการเมืองท่ีส่งผลให้ไทยต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้เจรจา
กับมหาอ านาจตะวันตก และมีการส่งนักเรียนไทยไปศึกษาวิชาครูท่ีประเทศอังกฤษ 

  ปีพ.ศ. 2423 จัดตัง้โรงเรียนสุนันทาลัยในพระบรมมหาราชวังเป็นโรงเรียนสตรี 

  ปีพ.ศ. 2424 ปรับปรุงโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบให้เป็นโรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก ต่อมาได้
กลายเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในปี พ.ศ. 2453 และปี พ.ศ. 2459 ไดต้ั้งเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปี พ.ศ. 2425 จัดตัง้โรงเรียนแผนท่ีและในปี พ.ศ.2427 จัดตั้งโรงเรียนหลวงส าหรับราษฎรขึ้นตามวัดใน
กรุงเทพมหานครหลายแห่ง และแห่งแรก คือ โรงเรียนมหรรณพาราม 

ปี พ.ศ. 2432 ตั้งโรงเรียนแพทย์ข้ึน เรียกว่า โรงเรียนแพทยากร ตั้งอยู่ท่ีริมแม่น้ าหน้าโรงพยาบาลศิริราช ใช้
เป็นท่ีสอนวิชาแพทย์แผนปัจจุบัน 



ปี พ.ศ. 2435 จัดตั้งโรงเรียนมูลศึกษาขึ้นในวัดท่ัวไปท้ังในกรุงเทพมหานครและหัวเมือง โดยประสงค์จะขยาย
การศึกษาเล่าเรียนหนังสือไทยให้แพร่หลายเป็นแบบแผนยิ่งขึ้น และตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเป็นแห่งแรกท่ีต าบล
โรงเล้ียงเด็ก ต่อมาย้ายไปอยู่ท่ีวัดเทพศิรินทราวาส 

ปี พ.ศ. 2437 นักเรียนฝึกหัดครูชุดแรก 3 คนส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบตัรเป็นครูสอนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

 ปี พ.ศ. 2449 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครู ซ่ึงตัง้อยู่ท่ีวัดเทพศิริทราวาส ไปรวมกับโรงเรียนฝึกหัดครูฝ่ังตะวันตก 
(บา้นสมเด็จเจา้พระยา) ปรับปรุงหลักสูตรให้สูงขึ้นเป็น โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์สอนหลักสูตร 2 ปี รบันักเรียนท่ี
ส าเร็จมัธยมศึกษา 

ปี พ.ศ. 2456 ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูหญิงขึ้นเป็นครั้งแรกท่ีโรงเรียนเบญจมราชาลัย 

การบริหารการศึกษา  
 

ผู้มีบทบาทส าคัญเก่ียวกับการศึกษาสมัยใหม่ในระยะแรกของไทย คือ คณะมิชชันนารีอเมริกัน ซ่ึง
เข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี 3 ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 4 แหม่มแมตตูน ภรรยามิชชันนารีอเมริกัน ไดต้ั้งโรงเรียน
ขึ้นเมื่อวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ.2395 ต่อมาได้รวมกับโรงเรียนของซินแส กีเอ็ง ก๊วยเซียน ซ่ึงเป็นชาวจีนท่ีนับ
ถือนิกายโปรเตสแตนส์ โรงเรียนนี้รับนักเรียนชายล้วน มีครูใหญ่เป็นคนไทย และสอนด้วยภาษาไทยอยู่ริมฝ่ัง
แม่น้ าเจ้ายาท่ีต าบลส าเหร่ ช่ือว่า โรงเรียนส าเหร่บอยคริสเตียนไฮสกูล ต่อมาย้ายมาอยู่ท่ีต าบลสีลม เปล่ียนช่ือ
ใหม่ว่า “กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย” นับเป็นโรงเรียนราษฎร์แห่งแรกของไทย 

สาเหตุท่ีท าให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา คือ พระองค์ต้องการสร้างคนท่ีมีความรู้เพื่อเข้ารับราชการ
ช่วยบริหารประเทศให้พัฒนามากขึ้น โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกคือ โรงเรียนนายทหาร
มหาดเล็ก เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.2414 ทรงพระราชทานเส้ือผ้า อาหารกลางวันทุกวัน ครูก็ได้คา่จา้ง ต่อมา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระต าหนักเดิมท่ีสวนกุหลาบ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของพระบรมมหาราชวัง ให้ช่ือ
ว่า โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ โดยมีพระยาสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) หรือหลวงสารประเสริฐ
เป็นอาจารย์ใหญ่ โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในวัง มีฟรานซิส ย ีแปตเตอร์สัน เป็นครู 
                อีกสาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากการปลดปล่อยทาสให้เป็นไท พระองค์ทรงห่วงใยมาก เพื่อท่ีจะไม่ให้
กลับมาเป็นทาสอีก จึงเป็นต้องให้คนเหล่านั้นได้รับการศึกษา เพื่อให้มีวิชาความรู้น าไปประกอบอาชีพได้ จงึ
โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนส าหรับราษฎรขึ้น ช่ือ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ใน พ.ศ.2427 
                แบบเรียนท่ีใช้ในโรงเรียนขณะนั้นมีท้ังหมด 6 เล่ม ซ่ึงเรียบเรียงโดยพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย 
อาจารยางกูร) ได้แก่ มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พจิารณ์และพศิาล
กานต์ ต่อมาได้จัดตั้งกรมศึกษาธิการขึ้น เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ.2430 ภายหลังยกฐานะเป็นกระทรวง
ธรรมการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการศึกษา (สมัยรัชกาลท่ี 6 เปล่ียนช่ือเป็นกระทรวงศึกษาธิการ) และให้ใช้
หนังสือแบบเรียนเร็วของกรมหมื่นด ารงราชานุภาพแทนแบบเรียนท้ัง 6 เล่ม ต่อได้มีการประกาศใช้โครงการ
ศึกษาชาต ิอยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) ตามแบบแผนของ
อังกฤษ และโปรดเกล้าฯ ให้มีการสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงขึ้น เรียกว่า “คิงสกอลาชิป” ตั้งแต่ พ.ศ.2440 เป็น



ประจ าทุกๆ ปี ปีละ 2 คน ส่งไปศึกษายังทวีปยุโรปหรืออเมริกา 
               

 การจัดแบบเรียนหลักสูตรและการสอบไล่  
 
เป็นเวลา 139 ปีแล้ว ท่ี ‘โรงเรียน’ แห่งแรกได้ถือก าเนิดขึ้นในประเทศไทย ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ

ผลิตคนเข้ารับราชการ นับแต่นั้นมาระบบการศึกษาของไทยก็ได้เหว่ียงตัวอยู่ภายใต้ระบบโครงสร้างทาง
การเมืองและเศรษฐกิจเรื่อยมายุคแล้วยุคเล่าโดยตลอด มกราคม  2414 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง “โรงเรียนหลวง” (โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ) ส าหรับบุตร
หลานคนช้ันสูงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง นับเป็นโรงเรียนแรกตามรูปแบบของโรงเรียนในปัจจุบัน กล่าวคือมี
สถานท่ีซ่ึงจัดไว้โดยเฉพาะ มีฆราวาสเป็นครู และมาท าการสอนตามเวลาท่ีก าหนด ส าหรับความมุ่งหมายใน
การตั้งโรงเรียนคือ การสร้างคนให้มีความรู้เพื่อเข้ารับราชการ (ต่อมาได้มีการขยายโรงเรียนหลวงออกไปอีก
หลายแห่ง) 

- พ.ศ.2414 (หลังจากก่อตั้งโรงเรียนหลวง) พระยาศรีสุนทรโวหารได้เรียบเรียง “แบบเรียน
หลวง” ขึ้น มี 6 เล่ม ส าหรับใช้เป็นหลักสูตรวิชาช้ันต้น แบบเรียนท้ัง 6 เล่มคือ มูลบทบรรพกิจ วาหนิตนิกร 
อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจนพิจารณ์ และ พิศาลการันต ์

- พฤษภาคม 2427 จัดให้มีการ “วิธีไล่หนังสือไทย” หรือการสอบไล่ ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ 
โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ ปรากฏว่าในการสอบไล่ครั้งท่ี 3 ท่ีจัดให้มีข้ึนในป ีพ.ศ. 2429 นอกจาก
นักเรียนของสวนกุหลาบแล้ว มีนักเรียนจากท่ีอ่ืนมาท าการสอบเพิ่มขึ้น ดังมีผลสอบคือ 1.โรงเรียนพระต าหนัก
สวนกุหลาบ 23 คน ได ้10 คน ตก 13 คน 2. โรงเรียนสราญรมย์  5 คน ได ้3 คน ตก 2 คน 3. โรงเรียนวัด
ต่างๆ 41 คน ได ้13 คน ตก 28 คน 

- มีนาคม  2428 ได้มีการก าหนด “หลักสูตรประโยคต้น และ ประโยคสอง” ขึ้น นับเป็นการ
เริ่มต้นปรับปรุงหลักสูตรอย่างมีแบบแผนรัดกุมเป็นครั้งแรก (หลักสูตรชั้นต้นนั้นคือการเรียนแบบเรียนหลวงท้ัง 
6 เล่ม ส่วนหลักสูตรประโยคสองแบ่งเป็น 8 วิชาโดยมุ่งเน้นทักษะส าหรับฝึกคนให้ไปเป็นเสมียนรับราชการ) 

- มิถุนายน 2428 มีการ “ประกาศโรงเรียน” โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
โปรดเกล้าฯ ให้มีการประกาศช้ีแจงความมุ่งหมายของการศึกษาและชักชวนให้ราษฎรนิยมการเรียน หนังสือ 
ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากท่ีพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโรงเรียนหลวงส าหรับราษฎรแห่งแรกขึ้น ท่ี
วัดมหรรณพาราม เมื่อ พ.ศ. 2427 ซ่ึงปรากฏว่ามีประชาชนแตกตื่น กลัวว่าจะเป็นการเกณฑ์เอาบุตรหลานของ
ตนไปเป็นทหาร 

- 6 เมษายน  2430 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง “กรมศึกษาธิการ” โดยโอน
โรงเรียนต่างๆ ท่ีเคยอยู่ในสังกัดกรมทหารมหาดเล็ก และโรงเรียนท้ังหมดมาขึ้นกับกรมศึกษาธิการ 

- พ.ศ. 2431 มีค าส่ังยกเลิกการใช้ “แบบเรียนหลวง 6 เล่ม” ของพระยาศรีสุนทรโวหาร โดยให้
ใช้ “แบบเรียนเร็ว” ของกรมศึกษาธิการแทน โดยเพิ่มความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกเหนือไปจากวิชา
ภาษาไทย 

- พ.ศ. 2432 กรมศึกษาธิการได้ไปรวมอยู่ในบังคับบัญชาของกรมธรรมการ และในปีต่อมา
(2433)ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงด ารง
ต าแหน่งเสนาบดีกรมธรรมการ 



- 1 เมษายน 2435 ตั้งกระทรวงธรรมการ โดยน ากรมต่างๆมารวมกันคือ กรมศึกษาธิการ กรม
พยาบาล กรมพิพิธภัณฑ์ และกรมสังฆการี การจัดตั้งกระทรวงธรรมการถือเป็นการรวบความรับผิดชอบใน
การศึกษาท่ีเคยแยก เป็น 2 ฝ่ายคือ พุทธจักร กับอาณาจักร เข้ามาสู่ความรับผิดชอบของหน่วยงานเดียว 

- 20 มิถุนายน 2435 ประกาศตั้ง “โรงเรียนมูลศึกษา” ขึ้นในวัดท่ัวไปท้ังในกรุงเทพฯ และหัว
เมือง โดยมีเป้าหมายต้องการขยายการเรียนหนังสือไทยให้แพร่หลาย และเป็นแบบแผนยิ่งขึ้น โรงเรยีนมูล
ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ช้ัน คือโรงเรียนมูลศึกษาช้ันต่ า และโรงเรียนมูลศึกษาช้ันสูง ส าหรับเอกชนท่ีต้องการจะ
ตั้งโรงเรียนท้ังสองช้ัน สามารถขออนุญาตกระทรวงธรรมการจัดตั้งเป็น “โรงเรียนเชลยศักดิ์” 

- 12 ตุลาคม 2435 จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นเป็นครั้งแรก โดยอาศัยโรงเล้ียงเด็กเป็นสถานท่ี
เรียน(ต่อมาคือโรงเรียนเบญจมราชูทิศ) มีนาย เอช. กรีนรอด ชาวอังกฤษเป็นอาจารย์ใหญ่ ลูกศิษย์ของนายก
รีนรอดมีอาทิเช่น นายนกยูง(พระยาสุรินทราชา) นายบุญรอด(พระยาภิรมย์ภักด)ี นายบุญรอด(พระยาภิรมย์
ภักดี) นายสนั่น(เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตร)ี และนายเหม(พระยาโอวาทวรกิจ)  

- 1 กันยายน 2439 จัดตั้งโรงเรียนในท านอง “ปับลิคสกูล” ขึ้นที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรียกว่า 
“โรงเรียนราชวิทยาลัย” โดยมีจุดหมายสองประการคือ การเตรียมคนไปศึกษาต่อต่างประเทศ และการเตรียม
คนเข้ารับราชการในกระทรวงต่างๆ 

- ใน พ.ศ. 2440 ช่วงกลางปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสยุโรป
ครั้งแรก การเสด็จประพาสในครั้งนี ้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมากแก่การศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องแนวความคิดการจดัการศึกษา 
 

การศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว     ( รัชกาลท่ี 6 ) 

1. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา มดีังนี ้

(1) พระบรมราโชบายในการปกครองประเทศ เพื่อให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ 
โดยการส่งทหารไปร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งท่ี 1 นอกจากนี้พระองค์ทรงสร้างความรู้สึก
ชาตินิยมในหมู่ประชาชนชาวไทยโดยมีสาระส าคัญของอุดมการณ์ชาตินิยม คือ ความรักชาติ ความจงรักภักดี
ต่อพระมหากษัตริย์และความยึดมั่นในพุทธศาสนา 

(2) พระองค์ทรงศึกษาวิชาการจากต่างประเทศ และเมื่อเสด็จกลับมาแล้วพระองค์ได้ทรงน าเอาแบบอย่างและ
วิธีการที่เป็นประโยชน์มาใช้เป็นหลักในการปรับปรุงการศึกษา เช่นทรงน าเอาแบบอย่างและวิธีการที่เป็น
ประโยชน์มาใช้เป็นหลักในการปรับปรุงการศึกษา เช่น ทรงน าเอาวิชาลูกเสือจากประเทศอังกฤษเข้ามาจัดตั้ง
กองเสือป่า พระองค์ทรงเป็นนักปราชญ์โดยทรงแปลวรรณคดีต่างประเทศเป็นภาษาไทยและทรงนิพนธ์
วรรณคดีไว้หลายเรื่อง 

(3) ผลอันเนื่องจากการจัดการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคนส่วนมากท่ี
ได้รับการศึกษา มีความรู้และแนวคิดเก่ียวกับการปกครองประเทศในระบอบรัฐธรรมนูญในระบบรัฐสภา จึงมี
ความปรารถนาจะเปล่ียนแปลงการปกครองไปเป็นระบอบประชาธิปไตย และปัญหาอันเกิดจากคนล้นงานและ
คนละท้ิงอาชีพและถิ่นฐานเดิม มุ่งท่ีจะหันเข้าสู่อาชีพราชการมากเกินไป 



2. วิวัฒนาการในการจัดการศึกษา มีดังน้ี  

-ปี พ.ศ. 2453 ประกาศตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือนเพื่อฝึกคนเข้ารับราชการตามกระทรวง ทบวง 
กรมต่าง ๆ  

-ปี พ.ศ. 2459 ได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนนี้ ขึน้เป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย   

-ปี พ.ศ. 2454ตั้งกองลูกเสือหรือเสือป่าขึ้นเป็นครั้งแรกโครงการศึกษา พ.ศ. 2456 และฉบับแก้ไข 
พ.ศ. 2458 โดยมุ่งให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านการท ามาหาเล้ียงชีพตามอัตภาพของตน พยายามท่ีจะเปล่ียน
ค่านิยมของประชาชนไม่ให้มุ่งท่ีจะเข้ารับราชการอย่างเดียว  

-ปี พ.ศ. 2459 จัดตั้งกองลูกเสือหญิงและอนุกาชาดโรงเรียนกุลสตรีวังหลังและได้จัดตั้งกองลูกเสือ
หญิงขึ้น เรียกว่า เนตรนารี  

-ปี พ.ศ. 2461 มีการปรับปรุงและขยายฝึกหัดครูขึ้นโดยโอนกลับมาขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึง
เดิมเป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนข้าราชการพลเรือน   

-ปี พ.ศ. 2461 ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์  

-ปี พ.ศ. 2464 ปรับปรุงโครงการศึกษาชาติ โดยวางโครงการศึกษาขึ้นใหม่เพื่อส่งเสริมให้ท ามาหา
เล้ียงชีพ นอกเหนือจากท าราชการ   

-ปี พ.ศ. 2464 ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาบังคับให้เด็กทุกคนท่ีมีอาย ุ7 ปี บริบูรณ์หรือย่างเข้าปี
ท่ี 8 ให้เรียนอยู่ในโรงเรียนจนถึงอาย1ุ4 ปีบริบูรณ์หรือย่างเข้าปีท่ี 15 โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน และมีการ
เรียกเก็บเงินศึกษาพลีจากประชาชนคนละ 1- 3 บาทเพื่อน าไปใช้จ่ายในการจดัด าเนนิการประถมศึกษา 

 

การจัดการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 7 
 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาในสมัยนี้มีดงันี้  
 
(1) ปัญหาการเมืองท่ีเกิดขึ้นภายในประเทศ มีกลุ่มผู้ตื่นตัวทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร เรียกร้องให้มีการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีการวิพากษ์วิจารณ์ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช  
(2) ปัญหาสืบเนื่องจากอิทธิพลจักรวรรดินิยมตะวันตก ซ่ึงตกค้างมาตั้งแต่รัชกาลก่อน ๆ  
(3) ปัญหาสืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ในระหว่าง พ.ศ.2463 - พ.ศ. 2474 เศรษฐกิจของประเทศตกต่ า 
จนเป็นเหตุให้รัฐบาลต้องตัดทอนรายจา่ยลง มีการยุบหน่วยงานและปลดข้าราชการออก สร้างความไม่พอใจ
ให้กับรัฐบาลระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  
(4) ปัญหาสืบเนื่องจากการประกาศใช้กฎหมายการศึกษา คือพระราชบัญญตัิประถมศึกษา ท าให้การศึกษา
แพร่หลายออกไป แต่ขาดความพร้อมทางด้านงบประมาณการศึกษา  



วิวัฒนาการการจัดการศึกษาในสมัยนี ้มีดังนี ้ 
 
(1) ปี พ.ศ. 2469 เปล่ียนช่ือกระทรวงธรรมการอย่างเดิม  
(2) ปี พ.ศ. 2473 ยกเลิกการเก็บเงินศึกษาพลีคนละ 1 - 3บาท จากผู้ชายทุกคนท่ีมีอายุระหว่าง 16 - 60 ปี 
โดยใช้เงินจากกระทรวงพระคลังมหาสมบัติอุดหนุนการศึกษาแทน  
(3) ปี พ.ศ. 2474 ปรับปรุงกระทรวงธรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ าของประเทศ โดยยุบ
กรมสามัญศึกษาในตอนนั้น กระทรวงธรรมการจึงมีหน่วยงานเพียง 3 หน่วยคือ กองบัญชาการ กองตรวจ
การศึกษากรุงเทพ ฯ และกองสุขาภิบาลโรงเรียน  
(4) ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการควบคุมแบบเรียน 

ต่อ มาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 7 ได้โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียน
มหาดเล็กหลวงเป็นโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เมื่อ ปี พ.ศ.2469 

 

 
เอกสารอ้างอิง 

http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-2/thai_education/02.html 

http://www.kroobannok.com/3345 

http://www.slideshare.net/naykulap/ss-11202655 
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