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กิตติกรรมประกาศ 

 วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปภายใต้กระแสทุนนิยม และโลกาภิวัตน์ ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าให้สามารถเชื่อมข้อมูลข่าวสาร และผู้คนบนโลกเข้าด้วยกันท าให้ 3 เสา
หลัก ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา หรือเรียกโดยย่อว่า บ้าน วัด โรงเรียน 
หรือ “บวร” ซึ่งเคยมีบทบาทส าคัญเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนไทยมีการวิวัฒน์เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
จึงกลายเป็นที่มาของชุดโครงการ บทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 ซึ่งได้จัดท าขึ้น
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 ทั้งนี้เพื่อประมวลข้อมูล
ทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับสถานภาพและความสัมพันธ์ของ 
“บวร” บ้าน วัด และโรงเรียน เพื่อระบุแนวโน้มความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของ “บวร” รวมทั้งค้นพบ
ประเด็นส าคัญที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0  โดยได้รับการ
สนับสนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
 แม้ว่างานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เชิงสังคมศาสตร์ซึ่งท าให้
คณะผู้วิจัยต้องเผชิญกับข้อจ ากัดนานับประการแต่ก็ท าให้คณะผู้วิจัยได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ และค้นพบ
ข้อเท็จจริงหลายประการเกี่ยวกับบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหา
บางประการเพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายที่เหมาะสมเพื่อรองรับการสร้างคนไทย 4.0 ในอนาคต คณะผู้วิจัย
ต้องขอขอบคุณส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ให้งบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยนี้  และขอกราบ
ขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความรู้และแนะน า
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพ่ือให้งานวิจัยน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงได ้
 สุดท้ายคณะผู้วิจัยหวังว่าผลการศึกษาจะสามารถสร้างคุณูปการเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปเป็นข้อมูลใน
การก าหนดแนวทางการสร้างคนไทย 4.0 ในอนาคต และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

คณะผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทสรุปผู้บริหาร 

การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่
ตลาดแรงงานและสังคมต้องการ ซึ่งสามารถเป็นกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืนต่อไป ปัจจุบันวิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งความจ าเป็นในการต้องแข่งขันกับ
นานาประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประชาคมอาเซียน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพของคนจึงมี
ความส าคัญอย่างมากเพื่อเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาประเทศ บุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาจึงต้อง
ตระหนักอย่างยิ่งถึงความจ าเป็นในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนของประเทศให้มีคุณภาพ 
อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงกลับสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาส าคัญของระบบการศึกษาไทยคือคุณภาพการศึกษา และ
ปัญหาการทุจริต คอรัปช่ันในวงการการศึกษาทั้งๆ ที่โดยหลักแล้วสถาบันการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติชอบประกอบด้วยคุณธรรม จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการศึกษามีบทบาท
มากในการสร้างคนไทย 4.0 ดังนั้นการศึกษาถึงบทบาทของการศึกษาที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยและการสร้าง
คนไทย 4.0 จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อแสดงถึงแนวโน้มและความสัมพันธ์ของการศึกษาที่มีต่อ
สังคมไทย 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาบทบาทของโรงเรียนและการศึกษาในสังคมไทย  และ         
2) จัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับโรงเรียน
และการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปช่ันในวงการการศึกษาที่จะมีผล
ต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 

งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบสหวิทยาการโดยการบูรณาการระเบียบวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
เข้าด้วยกัน โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนและการศึกษาจากฐานข้อมูลงานวิจัย ประกอบด้วย 
1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 2) ฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) และระบบฐานข้อมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO) มาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและอธิบายถึงบทบาทของโรงเรียนและการศึกษาในสังคมไทย รวมทั้งเป็น
แนวทางในการก าหนดประเด็นหลักเพื่อจัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับโรงเรียนและการศึกษาที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับ
แผนงานคนไทย 4.0 

ผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องปรากฏค าส าคัญคือคุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปช่ันใน
วงการการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับโรงเรียนและการศึกษา เมื่อพบประเด็นหลักจึงจัดเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย 3 
แหล่ง ได้แก่ Pantip, Facebook และTwitter เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาโดยใช้โปรแกรม Python for 
windows 3.6.6 ในการเขียน Code เพื่อรวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นจึงตัดข้อมูลซ้ าและข้อมูลส่วนที่ไม่
เกี่ยวข้องออกเหลือข้อมูลคุณภาพการศึกษารวมทั้งหมด 108 รายการ และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการ
การศึกษารวมทั้งหมด 48 รายการ แล้วจึงเขียน Code ตามค าส าคัญที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดโครงสร้างข้อมูล (Data 
Structure) ส าหรับใช้ในการวิเคราะหโ์ดยใช้โปรแกรม Orange 

ผลการศึกษาประเภทของปัญหาคุณภาพการศึกษาพบว่าเป็นด้านระบบการเรียนการสอนมากที่สุด 
รองลงมาเป็นการผสมผสานระหว่างด้านอาจารย์และระบบการเรียนการสอน ด้านผู้เรียน ด้านผู้เรียนและ
ระบบการเรียนการสอนตามล าดับ โดยรวมสะท้อนให้เห็นว่าระบบการเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็น
พื้นฐานส าคัญท าให้เกิดปัญหาคุณภาพการศึกษา 



ส าหรับปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนพบว่าเกิดจากการที่ผู้เรียนให้คนอื่นไป
สอบแทนมากที่สุด รองลงมาเป็นปัญหาการเรียนไม่จบ และผู้เรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้ตามล าดับ ส่วน
ปัจจัยด้านอาจารย์พบว่าเกิดจากการขาดคุณธรรมของอาจารย์ผู้สอนมากที่สุด รองลงมาเป็นปัญหาคุณภาพ
ของอาจารย์ ปัจจัยด้านระบบการเรียนการสอนพบว่าเกิดปัญหาปริญญาปลอมมากที่สุด รองลงมาเป็นปัญหา
การแลกเกรด ระบบการประเมินผลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ปัญหาจากระบบการทดสอบ และหลักสูตรไม่
ตอบสนองความต้องการของตลาด ปัจจัยด้านการบริหารและผู้บริหารเกิดจากจากการขาดคุณธรรมของ
ผู้บริหาร และการมุ่งหารายได้ของผู้บริหาร 

ปัญหาคุณภาพการศึกษาเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด รองลงมา
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ สัดส่วนการเกิดปัญหาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
ใกล้เคียงกัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่ส่งผลต่อผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเฉพาะ
ด้านคุณภาพของผู้เรียน รองลงมาเป็นเรียนไม่จบ และผู้เรียนรู้สึกไม่อยากเรียน ส่วนผลกระทบต่อสถาบันคือ
ท าให้ต้องปิดหลักสูตร 

นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ (Association Rules) พบว่าปัญหาปริญญาปลอม ระบบการ
เรียนการสอนที่มีการแลกเกรดเนื่องมาจากการขาดคุณธรรมของอาจารย์ ระบบการเรียนการสอนที่ท าให้
ผู้เรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้และหลักสูตรไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้จึง เกิด
ปัญหาด้านคุณภาพของผู้เรียนที่เกิดกับมหาวิทยาลัยรัฐในต่างจังหวัดโดยเฉพาะสถาบันราชภัฏ ปัญหาโรค
ซึมเศร้าของผู้เรียนท าให้ไม่อยากเรียนเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยรัฐ ปัญหาคุณภาพการศึกษาเนื่องจากปริญญา
ปลอมท าให้ต้องปิดหลักสูตรเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยเอกชนโดยเฉพาะมหาวทิยาลัยสันติภาพโลก 

ส่วนผลการศึกษาประเภทของปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาพบว่าเป็นด้านคุณธรรมซึ่ง
เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์มากที่สุด รองลงมาเป็นด้านความโปร่งใสซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล การ
ตรวจสอบได้ และด้านหลักนิติธรรมซึ่งเก่ียวข้องกับการทุจรติคอรัปชั่นโดยอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมาย  

ปัจจัยที่มีผลที่ท าให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษามากที่สุดคือด้านการบริหารและ
ผู้บริหาร รองลงมาเป็นด้านผู้เรียน ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาด้านคุณธรรมเกิดจากผู้เรียน
มากที่สุด รองลงมาเป็นการบริหารและผู้บริหาร ด้านความโปร่งใสเกิดจากการบริหารและผู้บริหารมากที่สุด 
รองลงมาเป็นระบบการเรียนการสอน  

ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาส่วนใหญ่เกิดในมหาวิทยาลัยรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร
มากกว่าต่างจังหวัด บุคคลที่ท าให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เกิดจาก
ผู้บริหาร รองลงมาเป็นนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ตามล าดับ 

เมื่อวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ (Association Rules) พบว่าปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการ
การศึกษาที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพฯเกิดมาจากทั้งผู้เรียน การบริหาร
และผู้บริหาร ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยรัฐในต่างจังหวัดเกิดมาจาก
ทั้งผู้เรียน อาจารย์ การบริหารและผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาที่
เกิดขึ้นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเกิดมาจากผู้เรียน ขณะที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเกิดมาจากผู้เรียน 
และอาจารย์ 

การศึกษาน้ีมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปโรงเรียนและการศึกษาดังนี ้
1.ควรส่งเสริมให้คนที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและรักการเป็นครูมาประกอบอาชีพครูโดยไม่

จ าเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูก็สามารถเป็นครูได้ โดยครู อาจารย์ในศตวรรษที่ 21 จะไม่ได้ท าหน้าที่เป็น
ผู้สอนแต่เปลี่ยนบทบาทมาเป็นกระบวนกร (Facilitator) หรือโค้ช (Coach) ท าหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้



เพื่อสอนให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์เป็น ในด้านการพัฒนาทักษะความรู้ของผู้สอนโดยการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นต้องไม่อนุญาตให้ศึกษาต่อในสถาบันที่ตนเองท างานอยู่เพราะอาจมีการช่วยเหลือเกื้อกูลในการ
จบการศึกษา ควรต้องให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ
หรือนานาประเทศ 

2.ระบบการประเมินผลงานครู อาจารย์ต้องให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนเป็นหลักไม่ควรต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ของภาระงานโดยรวม และครูไม่สมควรต้องรับภาระงานธุรการอื่นๆ แต่ควรใช้เวลาไปกับการสอน
และการพัฒนาการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ควรยกเลิกระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้ในปัจจุบันซึ่ง
เน้นการให้ผู้สอนมาจัดท าเอกสารปลอมเพื่อให้ได้คะแนนประเมินคุณภาพสูงๆ ทั้งๆ ที่ไม่มีเวลาทุ่มเทให้กับการ
สอน การประเมินคุณภาพควรใช้การสุ่มตรวจกระบวนการเรียนรู้  และผลที่ ได้รับจากผู้ เรียนโดยมี
คณะกรรมการที่เชื่อถือได้ในวงการวิชาการอย่างแท้จริงมาเป็นผู้ประเมินโดยการสุ่มไม่มีการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า หากพบปัญหาธรรมาภิบาลจากการไม่เข้าสอนของครูต้องด าเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็น
แบบอย่างที่ไม่ดี หรือหากพบกรณีครูไม่ตรวจข้อสอบ สุ่มให้เกรด แลกเกรดเพื่อผลประโยชน์ก็ต้องลงโทษทาง
วินัยอย่างเด็ดขาด 

3.หากพบปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษากรณีของผู้เรียนต้องมีการลงโทษเพื่อไม่ให้เป็น
เยี่ยงอย่าง ขณะเดียวกันผู้สอนก็ควรท าหน้าที่ครูในการสอดแทรกคุณธรรม ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนด้วย 
เพื่อไม่ให้ผู้เรียนกลายเป็นปัญหาของสังคม 

4.ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษากรณีการบริหารและผู้บริหารซึ่งพบมากที่สุดควรใ ช้
ระบบการเลือกตั้งที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถาบันการศึกษาทุกคนมีสิทธิ์เลือกผู้บริหารแทนการสรรหาหรือ
แต่งตั้ง เพราะหากผู้ลงสมัครมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาคมก็จะไม่ได้รับเลือก การอยู่
ในต าแหน่งผู้บริหารโดยรวมทุกต าแหน่งของแต่ละคนไม่ควรเกิน 2 วาระเพื่อป้องกันการทุจริตและการสืบทอด
อ านาจ 

5.ควรมีศูนย์ร้องเรียนปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาและมีเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอในการรับ
เรื่องร้องทุกข์ และด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเด็ดขาด รวดเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในการประพฤติมิชอบ
แก่บุคคลอื่นโดยเฉพาะกรณีของผู้บริหาร และอาจารย์ที่ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 



บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของโรงเรียนและการศึกษาในสังคมไทย เพื่อจัดท าและ
ประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับโรงเรียนและการศึกษา
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาที่จะมีผลต่อการสร้าง
คนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 โดยเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
คุณภาพการศึกษาจาก Pantip จ านวน 4,463 รายการ Facebook จ านวน 72 รายการ และTwitter จ านวน 
425 รายการ หลังจากตัดข้อมูลซ้ าและข้อมูลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกเหลือข้อมูลรวมทั้งหมด 108 รายการ และ
การทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาจาก Pantip จ านวน 1,991 รายการ Facebook จ านวน 19 รายการ 
และTwitter จ านวน 40 รายการ หลังจากตัดข้อมูลซ้ าและข้อมูลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกเหลือข้อมูลรวม
ทั้งหมด 48 รายการเพื่อน ามาใช้ในการศึกษา 
 ผลการศึกษาปัญหาคุณภาพการศึกษาพบว่าเป็นด้านระบบการเรียนการสอนมากที่สุดโดยเกี่ยวข้อง
กับปริญญาปลอม และการแลกเกรด ส่วนด้านอาจารย์เกิดจากอาจารย์ขาดคุณธรรม และคุณภาพของอาจารย์
ส าหรับด้านผู้เรียนเกิดจากการให้คนอื่นไปสอบแทน และเรียนไม่จบ ขณะที่ด้านการบริหารและผู้บริหารเกิด
จากผู้บริหารขาดคุณธรรม และมุ่งหารายได้ ปัญหาคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่เกิดในมหาวิทยาลัยรัฐบาลและ
มัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด สัดส่วนการเกิดปัญหาในต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครใกล้เคียงกัน ปัญหา
คุณภาพการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ส่งผลต่อผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเฉพาะด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ส าหรับการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาพบว่าเป็นด้านคุณธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์
มากที่สุด รองลงมาเป็นด้านความโปร่งใสซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล การตรวจสอบได้ ปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่นในวงการการศึกษาส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารและผู้บริหาร รองลงมาเป็นด้านผู้เรียน ปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่นส่วนใหญ่เกิดในมหาวิทยาลัยรัฐ ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาที่เกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัยรัฐในกรุงเทพฯเกิดจากทั้งผู้เรียน การบริหารและผู้บริหาร ขณะที่ในต่างจังหวัดเกิดจากทั้งผู้เรียน 
อาจารย์ การบริหารและผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 



The Roles of Home, Temple, School (Boworn) in Enhancing Thai People 4.0: The Roles of 
School and Education in Enhancing Thai People 4.0 
Rapeepathana Bhasabutra, Jirapan Choojan and Sukontip Wongpun 

Abstract 

This study intended to explore the roles of schools and education in Thai society. In 
order to prepare and compile information on social attitudes and knowledge from Big Data 
about schools and education on issues related to educational quality and corruption 
problems in education, social media data about educational quality were collected from 
4,463 Pantip, 72 Facebook and 425 Twitter items. After removing suspicious data, 108 
records were left.  Social media data about corruption problems in education were 
collected from 1,991 Pantip, 19 Facebook and 40 Twitter items for this study. After removing 
duplicate and suspicious data, 48 records were left. 

The results of the study show problems mostly arise from learning systems, involving 
counterfeit degrees, and falsifying grades. Where there are teacher problems, they were 
caused by immorality and the quality of the teachers. Learner problems arise from allowing 
others to take the exam and never finishing school. While problems in the areas of 
management and the executive arise from immorality and focus on earning. Most of the 
problems in educational quality occur in government universities and high school. The 
proportion of problems in Bangkok compared with provinces is similar. Most of the 
problems in educational quality affect the learners, especially their quality of learning. 

The problem of educational corruption consists primarily of the moral aspect, and is 
concerned with trustworthiness, followed by transparency that relates to information 
disclosure and truthfulness. Most of the problems of corruption in education occur among 
the management and the executives, followed by the learners. Educational corruption 
problems mostly occur in public universities. The problem of corruption in education that 
occurs at public universities in Bangkok is caused by both students and the executives, while 
the problems in other provinces are caused by students, teachers, administrators, and staff. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ  

 การศึกษามีบทบาทส าคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่ตลาดแรงงานและสังคมต้องการ ซึ่งสามารถเป็นกลไกหลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป การศึกษาไทยมีประวัติการพัฒนามาอย่างยาวนานสะท้อนให้
เห็นถึงวิวัฒนาการเรียนการสอนในประเทศไทยที่ได้รับการปฏิรูปอยู่หลายครั้งทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงการศึกษาให้มากที่สุด ประเทศไทยมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
โดยให้ความส าคัญกับการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้ ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ อีกทั้งยังสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยเพื่อความยั่งยืน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, 2561, น.2-
3 ) การศึกษามีความส าคัญยิ่งเนื่องจากสามารถช่วยสร้างสรรค์สังคม ประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าและ
ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมได้ ระบบการศึกษาเป็นตัวก าหนดหลักสูตร จุดมุ่งหมาย แนวนโยบายในการจัด
การศึกษาเพื่อให้การศึกษาสามารถพัฒนาชีวิตของคนไปในแนวทางอันพึงประสงค์ ระบบการจัดการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาเนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และมีหลักการจัดการที่ดี
สามารถพัฒนาประเทศชาติใหม้ั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป 

 ปัจจุบันวิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งความจ าเป็นในการต้องแข่งขันกับ
นานาประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประชาคมอาเซียน การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และคุณภาพของคนจึงมี
ความส าคัญอย่างมากเพื่อเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาประเทศ บุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาจึงต้อง
ตระหนักอย่างยิ่งถึงความจ าเป็นในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพือ่พัฒนาคนของประเทศให้มีคุณภาพ 

 อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงกลับสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาส าคัญของระบบการศึกษาไทยคือคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งจะเห็นได้จากผลการทดสอบข้อสอบมาตรฐานที่ทุกคนสอบโดยใช้ข้อสอบเดียวกัน ที่ปรากฏผล
สอบทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติที่ใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยมีค่าต่ าลง แสดงให้เห็น
ถึงคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยมีแนวโน้มลดต่ าลง ปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทยที่ต่ าลงเกิดจากหลาย
สาเหตุไม่ว่าจะเป็น ปัญหาด้านหลักสูตรการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและความจ าเป็นที่จะต้องปฏิรูป
หลักสูตร ปัญหาด้านข้อสอบ ระบบทดสอบและการประเมินผล (วิทยากร เชียงกูล และคณะ , 2559, น.115-
116) พบว่าในภาคปฏิบัติครูอาจารย์ไทยซึ่งมีวัฒนธรรมในการเรียนรู้มาแบบเน้นการจ าและเข้าใจเนื้อหา
มากกว่าการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ไขปัญหา และประยุกต์ใช้ได้จึงสอนและเน้นการจ าและเข้าใจเนื้อหา
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เพื่อไปสอบมากกว่าที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ไขปัญหา และประยุกต์ใช้ได ้ขณะที่
ปัญหาด้านการผลิตครูอาจารย์ไทยก็พบว่ามีปัญหาการผลิตล้นตลาดในบางสาขาขณะที่ในบางสาขาที่มีความ
จ าเป็นกลับมีการผลิตน้อยเกินไป (วิทยากร เชียงกูล และคณะ, 2559, น.79-86, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ
คณะ, 2556, น.152-154) ประเทศไทยผลิตครูโดยไม่มีการวางแผนและการส่งเสริมที่ดีท าให้ผลิตครูบางสาขา
ออกมามากเกินความต้องการ ปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพของโรงเรียน ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก
และขนาดกลาง (วิทยากร เชียงกูล และคณะ, 2559, น.143, สุริยา ฆ้องเสนาะ, 2558) พบว่าโรงเรียนขนาด
เล็กปัจจุบันมีคุณภาพต่ าไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเท่ากับโรงเรียนขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ 
 นอกจากนี้ยังพบว่าอีกปัญหาหนึ่งของระบบการศึกษาซึ่งมีผลต่อคุณภาพและการจัดการศึกษาคือ
ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่นในวงการการศึกษาทั้งๆ ที่โดยหลักแล้วสถาบันการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติชอบประกอบด้วยคุณธรรม แต่ประเทศไทยที่จัดว่าเป็นประเทศหนึ่งใน
กลุ่มประเทศก าลังพัฒนากลับถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ในเรื่องของการคอรัปชั่น ผลการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ปี 2560 พบว่าประเด็นการร้องเรียนเรื่อง
การทุจริตคอรัปชั่นที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรกเรียงตามล าดับได้แก่ การทุจริตประพฤติมิชอบ ละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ (41.19%) การยักยอก ฉ้อโกง เบิกเงินอันเป็นเท็จ (9.91%) การทุจริตโครงการของรัฐบาล 
(9.58%) และหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนให้ตรวจสอบเรื่องทุจริตมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ องค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ งถิ่ น  (17.35%) ก ระ ท ร ว งม ห าด ไท ย  (15.11%) ส านั ก ง าน ต า ร ว จ แ ห่ ง ช าติ  (9.96%) 
กระทรวงศึกษาธิการ (4.11%) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2.34%) จากผลส ารวจในปี 2560 สะท้อนให้
เห็นว่าบุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการถูกร้องเรียนมากเป็นอันดับที่สี่ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการคอรัปชั่นในแวดวง
การศึกษาเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในประเทศไทย  
 โดยแท้จริงแล้วการศึกษาได้รับการคาดหมายให้ท าหน้าที่ต่างๆ มากมายทั้งในทางสังคม การเมือง 
และเศรษฐกิจ นับตั้งแต่การช่วยให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้และคิดเป็น เรียนรู้จริยธรรมและความเป็น
พลเมืองที่ดี ตลอดจนพัฒนาทักษะทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเท่าเทียมในสังคมในระยะยาว จาก
บทบาทหน้าที่ที่ส าคัญดังกล่าวการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพจึงก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงต่อประเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประชาชนต้องการทักษะการคิดและการด ารงชีวิตที่แตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาอย่างมี
นัยส าคัญ จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการศึกษามีบทบาทมากในการสร้างคนไทย 4.0 ดังนั้นการศึกษาถึงบทบาทของ
การศึกษาที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยและการสร้างคนไทย 4.0 จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อแสดงถึง
แนวโน้มและความสัมพันธ์ของการศึกษาที่มีต่อสังคมไทย 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

  การศึกษาเรื่องบทบาทของโรงเรียนและการศึกษาในการสร้างคนไทย 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 มีวัตถุประสงค์ดังนี ้

1) เพื่อศึกษาบทบาทของโรงเรียนและการศึกษาในสังคมไทย 
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2) เพื่อจัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
เกี่ยวกับโรงเรียนและการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการ
การศึกษาที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 

1.3 นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย 

 กำรศึกษำ หมำยถึง กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของบุคคลและสังคมผ่านการ
ถ่ายทอด การฝึกฝน การฝึกอบรม และสภาพแวดล้อมอื่นๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิตในสังคม 

 คุณภำพกำรศึกษำ หมำยถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละฝ่าย 

 คอรัปชั่น หมำยถึง การยักยอก เบียดบังทรัพย์ของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเอง รวมถึงการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที ่ 

 ธรรมำภิบำล หมำยถึง แนวทางการบริหารการจัดการ การควบคุม วิธีการปฏิบัติงานโดยใช้
ระบบคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นไปในครรลองครองธรรม 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 

 การศึกษาเรื่องบทบาทของโรงเรียนและการศึกษาในการสร้างคนไทย 4.0 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 มีขอบเขตการท า
วิจัยโดยเป็นการศึกษาเฉพาะองค์ประกอบของ "บวร" หรือ บ้าน วัด โรงเรียน ในส่วนของโรงเรียนและ
การศึกษาดังนี ้

 บทบาทของโรงเรียนและการศึกษาในสังคมไทย โดยเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลงานวิจัย ประกอบด้วย 
1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 2) ฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) และ 3) ระบบ
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO)  

 จัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับ
โรงเรียนและการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นที่จะมีผล
ต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 โดยเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่
เกี่ยวข้อง 3 แหล่ง ได้แก่ Pantip, Facebook และTwitter โดยจ ากัดเฉพาะข้อมูลภาษาไทย 
 

1.5 กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย 

 งานวิจัยเรื่องโรงเรียนและการศึกษาในการสร้างคนไทย 4.0 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาภายใต้ชุด
โครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่
หลากหลายในเชิงบูรณาการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลส าหรับงานวิจัยในประเด็นที่ต้องการศึกษา แหล่งของข้อมูล 



โครงการวิจัยบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 
 

1-4 

การวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาความสัมพันธ์ และการเผยแพร่งานวิจัยตามกรอบแนวคิดในการ
วิจัย (ภาพที่ 1.1) ซึ่งประกอบด้วย 

 สถิติเบื้องต้น  
 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining)  
 การท าเหมืองข้อความ (Text Mining)  
 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) 

 

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัย 

1.6 ข้อจ ำกัดของกำรศึกษำ 

 แม้ว่าการศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องภายใต้ชุดโครงการบทบาท
ของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 ในด้านบทบาทของโรงเรียนและการศึกษาในสังคมไทยใน
การสร้างคนไทย 4.0 จะสามารถสะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ที่ซ่อนอยู่ใต้ภูเขาน้ าแข็งหรือสิ่งที่ซุกอยู่ใต้พรม
บางส่วนซึ่งการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ทั่วไปไม่สามารถสะท้อนให้เห็นข้อมูลในส่วนนี้ได้
เนื่องจากประเด็นการศึกษาบางอย่างอาจมีผลกระทบต่อจิตใจหรือความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบ
สัมภาษณ์ และการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ก็ไม่สามารถเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายได้
จ านวนมากเท่าการเต็มใจแสดงข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปผ่านทางโซเชียลมีเดีย แต่
การศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด 
โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 ในด้านบทบาทของโรงเรียนและการศึกษาในสังคมไทยในการสร้างคน
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ไทย 4.0 ก็ยังคงมีข้อจ ากัดบางประการท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ได้อย่างลึกซึ้งครบถ้วนตามที่ผู้
ศึกษาต้องการค้นพบเท่าที่ควรทั้งนี้เนื่องมาจาก 
 1. ข้อมูลที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียมีลักษณะเป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) ท าให้
ไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ได้ทันทีจึงต้องมีการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลที่มีโครงสร้าง 
(Structure Data) เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ได้ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ปรากฏบนโซเชียล
มีเดียทั้ง 3 แหล่ง ได้แก่ Pantip, Facebook และTwitter มิได้มีการวางแผนล่วงหน้าในการจัดเก็บข้อมูลให้
เป็นระบบหากแต่เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายสามารถแสดงข้อมูลของตนได้อย่างอิสระ ดังนั้นแม้จะน าข้อมูลมา
จัดการให้อยู่ในรูปของข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structure Data) ก็พบว่าไม่สามารถเติมเต็มข้อมูลให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามโครงสร้างที่ก าหนดจึงท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้สมบูรณ์เหมือนกรณีการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ที่มีการก าหนดประเด็นข้อมูลที่ต้องการจากกลุ่มเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน  ดัง
ตัวอย่างแสดงในภาพที่ 1.2 

 

ภำพที่ 1.2 ตัวอย่างข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามโครงสร้างที่ก าหนด 

 2. เนื่องจากการเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จ ากัดเฉพาะข้อมูลภาษาไทยซึ่งมี
ลักษณะเป็นภาษาที่ไม่มีการตัดค า (Unsegmented Language) ไม่มีขอบเขตของค าที่ปรากฏอย่างชัดเจน 
ดังนั้นถึงแม้จะก าหนดค าส าคัญ (Keyword) เพื่อใช้ในการสกัดข้อมูลให้อยู่ในรูปโครงสร้าง แต่ก็ยังไม่สามารถ
สกัดข้อมูลที่ต้องการผ่านการก าหนดค าส าคัญ (Keyword) ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ทั้งหมดเพราะข้อมูล
ภาษาไทยมีลักษณะของค าที่ไม่รู้จักและค าก ากวมปรากฏอยู่จ านวนมาก ดังนั้นจึงยังคงต้องใช้นักวิจัยในการ
สกัดข้อมูลและจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structure Data) ซึ่งบางครั้งข้อมูลที่ปรากฏ
บางส่วนอาจไม่สามารถจ าแนกตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ได้อย่างชัดเจนแต่ต้องอาศัยการตีความ 
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(Hermeneutic) ของนักวิจัยประกอบเพื่อให้สามารถสกัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุดทั้งนี้เพื่อประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. ข้อมูลที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียที่ใช้ในการศึกษานี้มีลักษณะเป็นข้อความและเป็นข้อมูลเชิง
สังคมศาสตร์ ดังนั้นเมื่อมีการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structure Data) จึงพบว่า
ข้อมูลส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นตัวแปรกลุ่ม (Categorical Data) หรือดีที่สุดก็เป็นเพียงข้อมูลอันดับ (Ordinal) 
มากกว่าที่จะเป็นข้อมูลตัวเลข (Numeric Data) ท าให้แม้จะมีการสกัดข้อมูลและจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปของ
ข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structure Data) แล้วก็ตามก็ไม่สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้เหมือน
ข้อมูลทางธุรกิจจึงกลายเป็นข้อจ ากัดในการพยากรณ์ตามล าดับ ดังตัวอย่างแสดงในภาพที่ 1.3 

 

ภำพที่ 1.3 ตัวอย่างข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นตัวแปรกลุ่ม 

 แม้ว่าการศึกษานี้จะมีข้อจ ากัดในด้านข้อมูลตามที่อธิบายมาข้างต้น แต่อย่างน้อยการศึกษานี้ก็สามารถ
สกัดข้อมูลที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการ
สร้างคนไทย 4.0 ในด้านบทบาทของโรงเรียนและการศึกษาในสังคมไทยในการสร้างคนไทย 4.0 ซึ่ง
เปรียบเสมือนปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภูเขาน้ าแข็งเพื่อสะท้อนให้เห็นข้อค้นพบบางประการที่ไม่ได้มีการ
ตั้งสมมติฐานไว้ล่วงหน้าในด้านสถานภาพและความสัมพันธ์ของ “บวร” บ้าน วัด และโรงเรียนกับบทบาทของ
โรงเรียนและการศึกษาในสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถเป็นแนวทางเบื้องต้นในการก าหนดนโยบาย
และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การสร้างคนไทย 4.0 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
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1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เข้าใจทัศนคติของสังคมและได้ความรู้เกี่ยวกับสถานภาพและความสัมพันธ์ของ “บวร” บ้าน 
วัดและโรงเรียน บทบาทโรงเรียนและการศึกษาในสังคมไทย 

2. สามารถระบุแนวโน้มความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโรงเรียนและการศึกษาในสังคมไทย 
3. ได้ประเด็นส าคัญที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 
4. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กับนักวิจัยโครงการอื่นใน

แผนงานคนไทย 4.0 และผู้สนใจ 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 

“บวร” หรือ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นแนวคิดที่ถูกน ามาใช้โดยหลายภาคส่วน โดยมีความเชื่อว่าเสา
หลักทั้งสามสามารถก่อให้เกิดคุณูปการ สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม และสามารถเป็นเครื่องผลักดันให้เกิด
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ทั้ งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โรงเรียน สถาบันการศึกษาและการศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการบ่มเพาะและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีคุณภาพและเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมจึงถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ใน
ส่วนนี้จึงเป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน สถาบันการศึกษาและการศึกษาซึ่งประกอบด้วย
ประเด็นต่างๆ ดังนี้  

1) แนวคิดและงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและการศึกษา 
2) แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการศึกษา 
3) แนวคิดเก่ียวการทุจริต คอรัปชั่นในวงการการศึกษา 

2.1) แนวคิดและงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกบัโรงเรียนและการศึกษา 
การศึกษามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ ความรู้ และสมรรถนะที่จ าเป็น

ต่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมโลก  

พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของการศึกษาว่า หมายถึง “การเล่าเรียน ฝึกฝน 
และอบรม” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2525) ส่วนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่า หมายถึง 
“กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม 
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชี วิต” (ราช
กิจจานุเบกษา, 2542) ขณะที่สมหมาย ปวะบุตร (2558, น. 9) ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่า “การศึกษา
เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและพัฒนาให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความเจริญงอกงามทั้งร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” ดังนั้นจึงสามารถสรุปความหมายของค าว่า
การศึกษาได้ว่า การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของบุคคลและสังคมผ่าน
การถ่ายทอด การฝึกฝน การฝึกอบรม และสภาพแวดล้อมอื่นๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิตในสังคม 

ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการและการปฏิรูปการศึกษามาโดยตลอดเพื่อสร้าง
คุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เน้นให้ผู้เรียนเกิดการ
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เรียนรู้เพื่อน ามาใช้ในการสร้างอาชีพและพัฒนาตนเองให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ยั่งยืน นอกจากนี้ความเจริญก้าวหน้าของโลกในปัจจุบันที่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องกับการศึกษาท าให้การได้มาซึ่งข้อมูลความรู้ใหม่ๆ 
เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างกว้างขวางแบบไร้ขอบเขต ความรู้ในยุคปัจจุบันจึงเป็นความรู้ที่
เข้าถึงได้ง่ายและสามารถต่อยอดไปยังความรู้ใหม่ๆ ที่ เกี่ ยวเนื่องกันได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการบริหารจัดการ
การศึกษาจึงต้องปรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาของชาติที่มีคุณภาพเป็นสิ่งหนึ่งที่
ช่วยยืนยันถึงคุณภาพของบุคลากรภายในประเทศนั้นๆ ในส่วนนี้จึงเป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนและการศึกษาของไทยในด้านวิวัฒนาการของการศึกษาไทย และการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบัน 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

2.1.1) วิวัฒนาการของการศึกษาไทย 
การศึกษาของไทยนับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ท าให้
ประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันสมัยเพื่อความอยู่รอดและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ทัดเทียมกับ
นานาประเทศ 

การศึกษาของไทยในสมัยโบราณใช้บ้าน วัด และวังเป็นสถานที่ส าหรับการให้ความรู้ ถ่ายทอด
ความรู้ด้านอาชีพ ศิลปะป้องกันตัว การเรือน ธรรมะและศีลธรรมแก่ผู้เรียน จนกระทั่งมีการปฏิรูปการศึกษาใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงเกิดการศึกษาในระบบโรงเรียนขึ้น และทรงให้ตั้ง
โรงเรียนสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เนื่องจากพระองค์ทรงห่วงใยประชาชน
หลังจากที่มีการเลิกทาสแล้วจะได้น าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ การจัดตั้งโรงเรียนหลวงจึงเพิ่มขึ้น
ตามวัดอีกหลายแห่งทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองส าคัญ  นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้เกิดการปฏิรูป
การศึกษาเกิดขึ้นอีกหลายครั้งในประเทศไทย โดยสามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นเป็น 6 ช่วง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2561, น.1, ประไพ เอกอุ่น, 2542, น.75, คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปประเทศ, 
2562, น. 1-4) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี ้ 

(1) การศึกษาสมัยโบราณ (พ.ศ.2311-2411) เป็นการจัดการศึกษาที่ไม่มีระบบและแบบแผน 
กล่าวคือไม่มีระบบโรงเรียนและชั้นเรียน วัดเป็นแหล่งให้ความรู้โดยมีพระภิกษุเป็นผู้สอนให้ความรู้แก่ผู้คนเพียง
เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ วิชาความรู้ส่วนใหญ่ที่ถ่ายทอดก็ไม่มีการจดบันทึกไว้ แต่ใช้ความสามารถในการ
ท่องจ าเป็นหลัก การจัดการศึกษาสมัยโบราณที่ไม่มีแบบแผนและรูปแบบที่ชัดเจนจึงท าให้การศึกษาไม่สามารถ
มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมากนัก 

(2) การปฏิรูปการศึกษาช่วงที่ 1 (พ.ศ.2411-2477) เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือให้บุคคลได้เข้ารับ
ราชการและประกอบอาชีพได้โดยการสอนให้ปฏิบัติจริง ซึ่งใช้วัด บ้าน และวังเป็นสถานที่ส าหรับการศึกษา 
และยังมีการบังคับให้เด็กเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาโดยก าหนดเป็นพระราชบัญญัติประถมศึกษา 
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(3) การปฏิรูปการศึกษาช่วงที่  2 (พ.ศ.2477-2542) เป็นการจัดการศึกษาอย่างเต็มที่แก่
ประชาชนทุกระดับเพื่อประโยชน์ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่เพิ่งถูกเปลี่ยนแปลงมาจากระบอบ
เดิม และเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาซึ่งเกิดจากการมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซึ่งได้
บัญญัติให้มีการก าหนดกฎหมายทางการศึกษาที่เป็นแม่บทในการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษาจึง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยมีปัจจัยส าคัญมาจากนโยบายการจัดการศึกษาของคณะราษฎร์ที่ยึดหลัก
การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม และความเสมอภาคทางการศึกษา เน้นให้การศึกษา 3 ส่วน คือ จริยศึกษาซึ่งเป็น
การอบรมศีลธรรมอันดีงาม พุทธิศึกษาเป็นการให้ปัญญาความรู้ และพลศึกษา (ผกา สัตยธรรม และคณะ, 
2540, น.45-46) ต่อมาในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ได้เพิ่มการฝึกหัดอาชีพและการ
ประกอบอาชีพเข้ามา จึงเป็นองค์สี่แห่งการศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา 
นอกจากนี้ยังขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น 7 ปี มีการจัดการศึกษาตามแนวระบบโรงเรียนแบ่งเป็น 4 ระดับ 
คือ การศึกษาขั้นอนุบาล-ประถมศึกษา (4 ปี) มัธยมศึกษา (ตอนต้น–ตอนปลาย 6 ปี) ระดับเตรียมอุดมศึกษา 
และการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย 

(4) การปฏิรูปการศึกษาช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2542) การเรียนรู้จากการศึกษาในยุคนี้เกิดขึ้นอย่าง
กว้างขวางในทุกที่ทุกเวลาไม่ใช่เฉพาะในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเท่านั้น เนื่องจากมีระบบสื่อสารและข้อมูล
ข่าวสารเข้ามาเป็นองค์ประกอบ การเรียนรู้จึงไม่จ าเป็นต้องเรียนในห้องเรียนอีกต่อไป โลกยุคใหม่ถูกเชื่อมโยง
ด้วยระบบอินเตอร์เน็ตที่ท าให้การส่งต่อข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง สามารถค้นคว้าหา
ความรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ จึงสามารถเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางเท่าเทียมกัน (พนม พงษ์ไพบูลย์
, 2546, น.63) การปฏิรูปการศึกษาจึงได้พัฒนาการจัดการศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มุ่งปลูกฝัง
จิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความใฝ่รู้
และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง การปฏิรูปการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้จึงเป็นการจัดการศึกษาที่ต้อง
สร้างแนวทางการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยมีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญ
ของการพัฒนาสู่สังคมแห่งความรู้ เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายโดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร
ของสังคม ที่สามารถน ามาพัฒนาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

(5) การศึกษาสู่อาเซียนและประชาคมโลก เนื่องจากประเทศไทยเป็นสมาชิกอาเซียนประเทศหนึ่ง
ที่ต้องมีการเตรียมการศึกษาเพื่อร่วมสร้างพลเมืองให้มีความแข็งแกร่งด้านการศึกษาเพื่อให้สามารถน าพา
อาเซียนไปสู่การเป็นประชาคมที่มั่นคงในเวทีระดับโลก โดยมีการเตรียมการศึกษาด้วยการให้ความรู้แก่
ประชาชน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้าน การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และจิตส านึกของพลเมืองอาเซียน 
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ มีการจัด
หลักสูตรการศึกษาอาเซียนโดยส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน พัฒนามาตรฐานการศึกษาไทย
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ให้ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกอย่างมั่นใจ มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน  

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระองค์
ทรงเน้นให้การศึกษามีบทบาทในการพัฒนามนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้ความส าคัญแก่การพัฒนา
คนให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมและสามารถน าหลักวิชาการมาใช้อย่างมีเหตุผล จึงมีโครงการด้านการพัฒนา
การศึกษาตามแนวพระราชด าริหลายโครงการ เพื่อให้ประชาชนในทุกท้องถิ่นมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพและทั่วถึง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561, น.3) เช่น โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
โครงการมูลนิธิพระดาบส โรงเรียนราชประชาสมาสัย การปฏิรูปการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2520 ซึ่งแบ่ง
ระบบการศึกษาเป็น 2 ระบบอย่างชัดเจน คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
ต่อมาในปี พ.ศ.2552 ได้มีการด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 นับต่อจากการปฏิรูปการศึกษาในปี 
พ.ศ.2542 โดยมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ        
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัด
การศึกษา 

(6) รัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล
ที่ 10 ทรงใส่พระราชหฤทัยในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของชาติ อันเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นก าลังหลักในการช่วยพัฒนาประเทศชาติ พระองค์
ทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการคือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่
มั่นคง มีคุณธรรม 3) มีงานท า มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดี  

ในปี พ.ศ.2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยศึกษาถึงสภาพปัญหา
และสาเหตุของปัญหาด้านการศึกษาเพื่อจัดท าแผนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเสนอต่อรัฐบาล ส่งผลให้มีการยก
ร่างกฎหมายการศึกษาฉบับใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งจ าเป็นเร่งด่วน ได้แก่ พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติ
พืน้ที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 

2.1.2) การจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบัน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก

ในการจัดการศึกษาของไทยโดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา ส่งเสริมและควบคุมการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภทที่ด าเนินงานโดยภาครัฐและภาคเอกชน การจัดการศึกษามีตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา ส าหรับการศึกษาภาคบังคับรัฐก าหนดให้พลเมืองไทยต้องจบการศึกษาอย่างน้อยที่สุดใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และต้องเข้ารับการศึกษาอย่างช้าสุดเมื่ออายุ 7 ปี การจัดการศึกษาของไทยใน
ปัจจุบันมีหลายรูปแบบและหลายระดับ มีโรงเรียนหรือสถานศึกษารองรับผู้เรียนซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้
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ตามความถนัดและศักยภาพของแต่ละบุคคล (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยสามารถอธิบาย
ได้ดังนี ้ 

2.1.2.1) รูปแบบการจัดการศึกษา แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

(1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษาของหลักสูตร ระยะเวลา
ของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่ งมีอยู่  2 ระดับได้แก่  การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และยังมีรูปแบบการจัดการศึกษาหลายรูปแบบ เช่น 
การศึกษาในชั้นเรียนปกติ การศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ การศึกษาส าหรับ
พระสงฆ์และการศึกษาที่จัดโดยสถาบันศาสนา การศึกษาเฉพาะทางที่จัดโดยหน่วยงานอื่นนอกเหนือจาก
กระทรวงศึกษาธิการ และการศึกษานานาชาติที่ใช้ภาษาอ่ืนเป็นสื่อการเรียนการสอน 

(2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ 
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล โดยมีเนื้อหาการเรียนที่มีการบูรณาการ
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละกลุ่มบุคคล ความแตกต่างของบุคคล ชุมชน และ
สังคม โดยแบ่งระดับการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

(3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จากการท างานของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน สื่อ และจากแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ไม่มีหลักสูตรและเวลาเรียนที่แน่นอน สามารถเรียนได้ตลอดเวลาและเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยตลอดชีวิต และ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 

2.1.2.2) ระดับการศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับหลักๆ ได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

(1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัยหรือระดับ
อนุบาล 3 ปี ระดับประถมศึกษา 6 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี 
ส่วนการศึกษาภาคบังคับซึ่งก าหนดให้ผู้ปกครองรับผิดชอบให้เด็กในความดูแลต้องเข้ารับการศึกษา ครอบคลุม
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท าหน้าที่ก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา ควบคุมดูแลการ
บริหารงานบุคคล ตามที่กฎหมายก าหนดว่าด้วยระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
ประกอบด้วยผู้แทนจากหลายส่วน ได้แก่ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ เนื่องจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นนิติบุคคลจึง
ท าให้สถานศึกษาสามารถบริหารงานได้อย่างยืดหยุ่น เป็นอิสระ และเข้มแข็ง ดังนั้นโครงสร้างองค์กรหลักใน
สถานศึกษาจึงประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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(2) การศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตและบุคลากรเพื่อ
พัฒนาประเทศ งานวิจัย และบริการสังคม โดยจัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น การศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันได้แบ่งออกเป็นระดับต่ ากว่าปริญญาหรืออนุปริญญา และระดับ
ปริญญา  

ระดับอนุปริญญาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี 
สถานศึกษาส่ วนใหญ่ จะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ วิทยาลัยชุมชน 
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยอาชีวศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาลัยช่างศิลป์ สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักสูตรส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาเฉพาะ
ทางหรือสายอาชีพ 

ระดับปริญญา ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาต้องส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในสายอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า การศึกษาระดับปริญญาสามารถ
แบ่งย่อยได้เป็น การศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งเป็นการศึกษาซึ่งลงลึกในขอบเขต
การศึกษาที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าระดับปริญญาตรี และการศึกษาระดับปริญญาเอก ต่อเนื่องจากการศึกษา
ระดับปริญญาโท นอกจากนี้ในระดับอุดมศึกษายังมีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตซึ่งเป็นการศึกษาที่
สูงกว่าระดับปริญญาตรีแต่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงซึ่งเป็นการศึกษาที่
สูงกว่าระดับปริญญาโทแต่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอก 

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ก าหนดภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการจัดการศึกษา โดยการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม 2) ด้านการ
วิจัย โดยแสวงหาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ น ามาต่อยอดการพัฒนาประเทศ 3) ด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยอาศัยองค์ความรู้จากนักวิชาการและนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ และ 4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและเพื่อไม่ให้คนรุ่นใหม่ลืมเลือนความเป็นไทย  

ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แยกออกจากกระทรวงศึกษาธิการโดยมีการ
จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อมาดูแลงานอุดมศึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งเป็น
การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวคือมีการรวมตัวกันของหลายหน่วยงานเพื่อ
จัดตั้งกระทรวงใหม่ เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากรอย่างคล่องตัว เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน โดย
มีเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศ ซึ่งเน้นการปฏิรูปใน 3 เรื่องคือ ด้านการบริหารราชการ ด้าน
กฎระเบียบ รวมถึงด้านระบบงบประมาณ และยังมีการออกแบบกระทรวงใหม่ให้การท างานคล่องตัวและมี
อิสระมากขึ้น สามารถส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย พร้อมทั้งเชื่อมโยง
มหาวิทยาลัยกับกระทรวงต่างๆ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม 
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2.2) แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา 
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของค าว่า คุณภาพการศึกษา ไว้ดังนี้ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2541,     

น.27) ให้ความหมายว่า คุณภาพการศึกษา หมายถึง “คุณสมบัติ คุณลักษณะ สภาพที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งแสดงความสามารถในการตอบสนองความต้องการความจ าเป็น
ส าหรับผู้เรียนสังคมในปัจจุบันและอนาคตโดยได้มาตรฐานที่ก าหนด” ส่วนสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (2542, น.8) 
ให้ความหมายว่า คุณภาพการศึกษา หมายถึง “การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามความมุ่งหมายของ
ผู้ใช้บริการ ตรงตามมาตรฐานการศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการโดยใช้กระบวนการ
บริหารการศึกษาที่มีคุณภาพ” ขณะที่นครินทร์ ขาวผ่อง (2547, น.16) กล่าวว่า คุณภาพการศึกษา หมายถึง 
“ตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่มีความเป็นเลิศทางด้านต่างๆ ทั้งด้านการบริหารและวิชาการ โดยผ่านกระบวนการเชิง
ระบบซึ่งประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า กระบวนการผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของสังคม" จึง
สามารถสรุปได้ว่า คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาและความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสียแต่ละฝ่าย 

เนื่องจากคุณภาพการศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จในการจัดการศึกษา ในส่วนนี้จึงเป็นการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาในส่วนของตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา ปัญหาคุณภาพ
การศึกษาของไทย และทิศทางในการพัฒนาการศึกษาของไทย โดยมีรายละเอียดดังนี ้

2.2.1) ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา 
องค์กรที่ประเมินคุณภาพการศึกษามีหลายองค์กรทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งแต่ละองค์กร

ก็ได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินระดับความมีคุณภาพในการจัดการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาได้รับผิดชอบในการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกระดับและประเภท
การศึกษาโดยได้ก าหนดตัวชี้วัดส าหรับประเมินผลการศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความครอบคลุมทั่วถึงและ
เพียงพอ 2) ด้านความเสมอภาคและเป็นธรรม 3) ด้านคุณภาพการศึกษาในเชิงผลสัมฤทธิ์  4) ด้าน
ประสิทธิภาพ และ 5) ด้านประสิทธิผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุก
ระดับและทุกประเภทการศึกษาเพื่อสร้าง ประเมิน และติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึ กษา โดยให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาเป็นผู้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา และมีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาพัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอกและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพของการจัดการศึกษา 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2542) 

ส าหรับองค์กรระดับนานาชาติที่ประเมินคุณภาพการศึกษามีหลายองค์กร ซึ่งแต่ละองค์กรก าหนด
ตัวชี้วัดและการก าหนดน้ าหนักการประเมินของแต่ละตัวชี้วัดแตกต่างกัน เช่น QS World University 
Ranking ที่จัดอันดับการศึกษาประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยตัวชี้วัดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 5 
ด้าน ได้แก่ ความน่าเชื่อถือด้านวิชาการ ทัศนคติของนายจ้าง จัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ สัดส่วนของงานวิจัย
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ที่ถูกน าไปใช้อ้างอิง และสัดส่วนของอาจารย์ต่างชาติรวมถึงจ านวนนักศึกษาต่างชาติ ส่วน The Times Higher 
Education World University Rankings (THE) ซึ่งมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ระดับเอเชีย ระดับ
กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ โดยใช้ตัวชี้วัดด้านสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน การวิจัย การอ้างอิงผลงานวิจัย 
ภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ และรายได้ทางด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น 

ระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเกิดจากหลายปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กัน (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ , 
2558) ได้แก่ 1) ผู้สอนที่เชี่ยวชาญ มีคุณธรรม มีทักษะในการถ่ายทอด สอนให้คิดวิเคราะห์ตามเหตุผล         
2) หลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตรงความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 3) ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะศักยภาพ และความสามารถที่โดดเด่น    
4) มีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสม และ  5) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  

นอกจากนี้ตัวชี้วัดคุณภาพผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาที่ส าคัญ คือ การวัดทักษะที่ผู้ส าเร็จการศึกษา
พึงได้รับจากการศึกษา โดยพบว่าในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจะต้องรู้มากกว่าแค่ “รู้วิชา” แต่ต้องรู้จักการ “รู้วิชา
และมีการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นเพื่อการด ารงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง
ควบคู่กัน (วิจารณ์ พานิช, 2555, น.342) โดยภาคีพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 หรือ P21 (The Partnership 
for 21st Century Learning) (ส านักงานราชบัณฑิต, 2557) เสนอทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็น
ทักษะที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตว่าประกอบด้วย 3Rs X 7Cs โดย 3Rs เป็นการรู้หนังสือซึ่งเป็นการรู้
สาระวิชาแกนหลัก (Core Subjects) ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานต่างๆ โดยใช้ทักษะอันประกอบด้วย 1) ทักษะการอ่าน 
(Reading) 2) ทักษะการเขียน (Writing) และ 3) ทักษะการค านวณ (Arithmetic) โดยต้องสอดแทรกทักษะ 
7Cs ซึ่งจ าเป็นทักษะที่จ าเป็น 7 ด้านเข้าไปในแต่ละวิชาแกนหลัก อันประกอบด้วย 1) การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 2) ด้านการสื่อสาร การใช้
เลือกใช้สื่อสารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communication, Information, and Media Literacy) 3) ด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) 4) ด้านการ
คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 5) ด้านการรู้เท่าทันคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT literacy) 6) ด้านการท างาน การเรียนรู้ และการพึ่งตนเอง 
(Career and Learning Self-reliance) และ 7) การเรียนรู้และเข้าใจข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural 
Understanding) ซึ่งสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ศึกษาและน าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไปปรับใช้กัน
ทั่วโลก  

2.2.2) ปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทย 
คุณภาพการศึกษาเป็นพื้นฐานในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แม้ว่าประเทศไทย

จะผ่านการปฏิรูปการศึกษามาหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาได้ จากงานศึกษาที่
เกี่ยวข้องพบว่าปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาของไทยมีอยู่ในทุกระดับการศึกษา ดังนี้ 

2.2.2.1) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยถือว่ามีปัญหาอย่างมาก สะท้อนจากผลการ

ทดสอบข้อสอบมาตรฐานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของไทยอยู่ใน

https://www.trueplookpanya.com/blog/content/66054/-teaartedu-teaart-teaarttea-
http://www.battelleforkids.org/networks/p21
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ระดับวิกฤติอย่างยิ่งยวด ผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาต่ ามาก ท าให้ความสามารถในการแข่งขันของเด็กไทยอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าที่ควรจะเป็น (คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.), 2562)  

จากผลการทดสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) เพื่อวัดความรู้และความคิด
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยประเมินมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่มีในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประกาศใช้มาต้ังแต่ปี พ.ศ.2541 และแก้ไขมาตรฐานในปี 
พ.ศ.2561 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่สอบตกโดยได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50 ในเกือบทุกรายวิชาในทุกระดับ
การศึกษา และไม่ดีขึ้นเลยตลอดระยะเวลามากกว่าสิบปี (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทส.) , 
2562, กอปศ., 2562) 

เมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติพบว่าผลการสอบของเด็กไทยก็ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของทุกประเทศทั่วโลก 
โดยผลประเมินจากการเข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  (Programme for 
International Student Assessment หรือ PISA) ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organization for Economic Co-operation and Development–OECD) (สถาบันส่ งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, กอปศ., 2562) ซึ่งจัดครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.
2543 (PISA 2000) เพื่อทดสอบความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และ
คณติศาสตร์ ของเด็กอายุ 15 ปี ซึ่งสากลถือว่าเป็นวัยจบการศึกษาภาคบังคับ โดยประเมินทุก 3 ปี จากผลสอบ 
PISA ที่จัดสอบในปี พ.ศ. 2558 หรือเรียกว่า PISA 2015 มีผู้ เข้าร่วมสอบจาก 72 ประเทศ จ านวนกว่า 
540,000 คน ปรากฏว่าผลสอบของเด็กนักเรียนไทยไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่ อนๆ โดยนักเรียนไทยมี
คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ OECD และต่ ากว่าคะแนนการประเมินของประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อพิจารณา
แนวโน้มจากการประเมิน PISA 2000 จนถึง PISA 2015 พบว่าผลการประเมินทั้งสามด้านมีแนวโน้มลดลง 
และเมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน PISA 2015 กับ PISA 2012 พบว่าการอ่านเป็นด้านที่มีคะแนนลดลงมาก
ที่สุด รองลงมาคือด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์ตามล าดับ  

นอกจากนี้ผลการประเมินจากโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ (Trends in International Mathematics and Science Study หรือ 
TIMSS) (สสวท., 2558, กอปศ., 2562) ซึ่งเป็นโครงการที่สมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
ก า ร ศึ ก ษ า  ( International Association for the Evaluation of Educational Achievement; IEA) 
ด าเนินการร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตาม
หลักสูตรของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Grade 4) และมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Grade 8) การประเมิน
เริ่มมีขึ้นในปี พ.ศ.2538 (TIMSS 1995) และประเมินต่อเนื่องทุก 4 ปี ซึ่ง TIMSS 2015 มีประเทศเข้าร่วม
โครงการ 39 ประเทศ และรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 7 รัฐ พบว่าเมื่อแยกกลุ่มคะแนนสอบเป็น 4 ระดับ 
ได้แก่ กลุ่มดี ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก เด็กไทยได้คะแนนอยู่ในระดับต่ าและต่ ามากในวิชาวิทยาศาสตร์ ร้ อย
ละ 69 และวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ 71 เมื่อพิจารณาแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินโครงการ TIMSS 
ในปี ค.ศ. 1999 ค.ศ. 2007 ค.ศ. 2011 และ ค.ศ. 2015 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของทั้งสองวิชามีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง 

http://timssandpirls.bc.edu/
http://www.iea.nl/


โครงการวิจัยบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 
 

2-10 

ส าหรับผลการสอบภาษาอังกฤษของเด็กไทยและคนไทยต่ ามาก จากผลการทดสอบ O-NET ของ
เด็กไทยพบว่าวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ได้คะแนนต่ าที่สุดจากทุกรายวิชาที่สอบ โดยสามารถท าได้เพียง 20-
35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ส าหรับผลสอบ TOEFL ของคนไทยในปี พ.ศ. 2560 ได้คะแนนเฉลี่ย 
78 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 82 คะแนน ส่วนผลสอบสมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และบัณฑิตระดับอุดมศึกษาพบว่ายังอยู่ระดับต่ า
เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงแหล่งความรู้และข้อค้นพบใหม่ที่เผยแพร่ทางระบบดิจิทัลที่มักใช้ภาษาอังกฤษเป็น
หลัก ส่วนผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานกลายเป็นแรงงานที่มีข้อจ ากัดในการท างานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และการ
ร่วมงานระดับสากล (สทส., 2562, กอปศ., 2562) 

เมื่อศึกษาถึงปัญหาในการจัดการศึกษาจากงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง พบว่าการศึกษาของไทยมีปัญหาด้าน
ต่างๆ หลายด้านสรุปได้ดังนี้ 

(1) ด้านหลักสูตร งานศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านหลักสูตรการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและ
ความจ าเป็นที่จะต้องปฏิรูปหลักสูตร (วิทยากร เชียงกูล และคณะ , 2559, น.106) พบว่าครูอาจารย์ไทยส่วน
ใหญ่ไม่เข้าใจหลักสูตรใหม่ที่เปลี่ยนจากเน้นเนื้อหาเป็นหลักสูตรเน้นมาตรฐานโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่
มีการเตรียมความพร้อมให้ครูเข้าใจแนวหลักสูตรใหม่อย่างจริงจังท าให้ครูยังคงสอนแบบเดิมที่เน้นท่องจ า
เนื้อหาส าหรับการสอบ มีความเข้าใจจุดมุ่งหมายของหลักสูตรคลาดเคลื่อนจากเน้นมาตรฐานผลลัพธ์ของผู้เรียน
เป็นเน้นมาตรฐานของเนื้อหาและไม่มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามหลักสูตร 

นอกจากนี้หลักสูตรและต าราของไทยยังไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่  21 
(สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, 2556, น.1) ยังคงมีการเรียนการสอนและการสอบที่เน้นการจดจ าเนื้อหา
มากกว่าการเรียนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง เน้นเนื้อหาที่อัดแน่นโดยแบ่งตามสาขาวิชาอย่าง
ชัดเจนซึ่งไม่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ตามไม่ทันกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของนักเรียนสมัยใหม่ ครู
จัดแนวทางการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลางและท าหน้าที่ป้อนข้อมูลให้นักเรียน มุ่งพัฒนาเฉพาะทักษะด้าน
ความจ าและความเข้าใจ แต่ไม่ได้เน้นทักษะการประยุกต์ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินเพื่อ
เชื่อมโยงความรู้เข้ากับชีวิตจริง เมื่อเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ถึงความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พบว่า การก าหนดวิสัยทัศน์ หลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรไม่มีการกล่าวถึงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างชัดเจน มีการกล่าวถึง
แต่ถูกกลบความส าคัญ มีการกล่าวถึงแต่ยังไม่ครอบคลุมรายละเอียด หรือไม่สอดคล้องเท่ากับกรอบความคิด
ของกลุ่มภาคีเพ่ือทักษะแห่งสตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills หรือ P21)  

(2) ด้านข้อสอบ ระบบการทดสอบและการประเมินผล จากการที่ครูอาจารย์ไทยยังสอนแบบเน้น
การจ าและเข้าใจเนื้อหาเพื่อไปสอบซึ่งเป็นการวัดความจ าเนื้อหาเป็นหลัก น าไปสู่วิธีการเรียนการสอนแบบ
ท่องจ าข้อมูล ท าให้นักเรียนพัฒนาสมองได้จ ากัด เกิดการเรียนกวดวิชาจากครูกวดวิชาโดยเฉพาะกันมากเพื่อ
หวังท าคะแนนสอบให้ดีขึ้น (วิทยากร เชียงกูล และคณะ , 2559, น.115-116) มีปัญหาด้านการเน้นข้อสอบ
มาตรฐานที่ให้กากบาทหรือเติมค าในช่องว่างแบบสั้น เน้นแก้โจทย์การบ้านในบทเดียวโดยไม่ได้เชื่อมโยงกับ
เนื้อหาอื่นหรือการน าความรู้ความเข้าใจไปแก้ปัญหาและโจทย์ที่เผชิญจริงในชีวิตประจ าวัน ข้อสอบมาตรฐาน
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ไม่มีคุณภาพและไม่มีการเปิดเผยข้อมูลผลการสอบระดับโรงเรียนเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบด้านการจัด
การศึกษา คุณภาพของข้อสอบ กติกาและกระบวนการออกข้อสอบและผู้เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบ เน้นการ
กากบาทข้อสอบแต่ไม่ได้วัดว่ามีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงการสอบมักถูกวิจารณ์ว่ามีข้อผิดพลาดในการ
ออกข้อสอบซึ่งท าให้สังคมไม่เชื่อถือ การสอบเน้นความรู้ที่อยู่ในต ารา เป็นต้น (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ
คณะ, น.33-35)   

(3) ด้านครูอาจารย์ และผู้บริหารการศึกษา มีปัญหาด้านการผลิตครูอาจารย์ไทยล้นตลาดในบาง
สาขาและน้อยเกินไปในบางสาขา (วิทยากร เชียงกูล และคณะ, 2559, น.79-86, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ
คณะ, 2556, น.152-154) ในรอบ 20-30 ปีที่ผ่านมามีสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครูจ านวนมากท าให้นิสิต 
นักศึกษา และบัณฑิตโดยรวมมีคุณภาพลดลงเมื่อเทียบกับสาขาอื่น มีการผลิตครูโดยไม่มีการวางแผนและการ
ส่งเสริมที่ดีท าให้ผลิตครูบางสาขาออกมามากเกินในขณะที่ในบางสาขาผลิตได้น้อยโดยเฉพาะสาขาวิชาที่เรียน
ยากจึงท าให้ครูขาดแคลน มีการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็กนอกเมือง และปัญหาครูไม่ครบระดับชั้นปีที่
โรงเรียนนั้นเปิดอยู่ 

นอกจากปัญหาขาดแคลนครูแล้วยังมีปัญหาคุณภาพของนักศึกษาที่สอบผ่านเข้าไปเรียนครูและ
คุณภาพของครูอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ าด้วย (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, 2556, น.153, ศุภณัฎฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์, 
2559, น. 2-4 ) โดยพบว่าสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครูไม่สามารถดึงดูดและคัดเลือกคนเก่งเข้ามาเรียนได้และรับ
นักเรียนมากเกินความต้องการ ท าให้บัณฑิตครูที่จบการศึกษาในตลาดมีมากกว่าครูเกษียณ นอกจากนี้ผล
การศึกษายังพบอีกว่าครูไทยรุ่นใหม่ไม่มีความพร้อมด้านเนื้อหาและทักษะการสอน ครูรุ่นใหม่บางคนอาจได้รับ
มอบหมายให้สอนวิชาที่ไม่ถนัด สอนในวิชาที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษามาโดยตรง  

ด้านสภาพการท างาน ค่าตอบแทนและแรงจูงใจ และความก้าวหน้าของอาชีพครูอาจารย์ (วิทยากร 
เชียงกูล และคณะ , 2559, น.83-86, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ , 2556, น.162-164) พบว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับอาชีพอื่นในภาคธุรกิจเอกชนแล้วเงินเดือนเริ่มต้นของครูใหม่อยู่ในเกณฑ์ต่ า กระบวนการฝึกหัด
ครู การคัดเลือกคนเป็นครู การบริหารจัดการ การท างานครู และความก้าวหน้าในอาชีพครูอยู่ภายใต้ระบบ
ราชการรวมศูนย์ ท าให้ครูขาดความเป็นอิสระในการพัฒนาการท างานด้วยตนเอง ครูมีภาระงานหลายด้านที่
นอกเหนือจากภาระงานสอน เช่น งานธุรการ งานจากการประเมินคุณภาพ การแข่งขันทางวิชาการ และการ
อบรมภายนอก และเมื่อพิจารณาจากภาระการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับ
ต่างประเทศครูไทยก็ใช้เวลาค่อนข้างมากไปกับการสอนในห้องเรียนโดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา นอกจากนี้ด้วยลัทธิการบริโภคสูงกว่าระดับรายได้ และโครงการกู้ยืมต่างๆ ที่
เอื้อต่อการก่อหนี้ท าให้เกิดปัญหาหนี้สินของครูท าให้ครูบางส่วนท าอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เพิ่มจึงดึงเวลาที่จะ
ให้ความส าคัญกับงานสอนออกไป 

ปัญหาด้านการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาของไทย พบว่าคัดเลือกตามระบบอาวุโสโดยไม่มีระบบ
การคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ การสอบเลื่อนขั้นแบบจดจ าเนื้อหาและตามสายสัมพันธ์ ท าให้ได้ผู้บริหารที่
คุณภาพแตกต่างกัน (วิทยากร เชียงกูล และคณะ, 2559, น.86-88) โดยลักษณะการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
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สถานศึกษาส่วนใหญ่ท างานตามค าสั่งและระเบียบราชการ ไม่มีภาวะผู้น า (Philip Hallinger and Darren A. 
Bryant อ้างถึงใน วิทยากร เชียงกูล และคณะ, 2559, น.87)  

(4) ด้านความเหลื่อมล้ า มีปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพของโรงเรียน (สสวท., 2558, วิทยากร 
เชียงกูล และคณะ, 2559, น.120-121, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, 2556, น.8) จากผลการประเมิน
นักเรียนนานาชาติของ PISA นักเรียนไทยมีความแตกต่างในผลการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกลุ่มต่างๆ อย่างมาก
ในทุกรายวิชา โดยนักเรียนกลุ่มโรงเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์และสาธิตมีคะแนนแต่ละรายวิชาสูงกว่าหรือ
ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย OECD ขณะที่กลุ่มโรงเรียนอื่นๆ มีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย OECD นอกจากนี้ยังมีความ
แตกต่างในผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละพื้นที่ด้วย โดยนักเรียนจากพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีคะแนน
สูงกว่าพื้นที่อื่นๆ และค่าเฉลี่ยของประเทศอีกด้วย 

โรงเรียนขนาดเล็กปัจจุบันมีคุณภาพต่ าไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเท่ากับ
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ (วิทยากร เชียงกูล และคณะ, 2559, น.143, สุริยา ฆ้องเสนาะ, 2558, น.1-
2) เนื่องจากมีต้นทุนในการจัดการเรียนการสอนต่อหัวที่สูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ และด้วยระบบการจัดสรร
งบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นรายหัวนักเรียนท าให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับงบประมาณน้อยส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอนลดลง นอกจากนี้ยังมีปัญหาการขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และจ านวนครู
ไม่ครบชั้นเรียน 

ส่วนปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาสทางการศึกษาของเด็กนักเรียน (ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ , 2553,     
น.20, ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และคณะ, 2555, น.30) พบว่าเด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีความเสียเปรียบ
ทางเศรษฐกิจและสังคมมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาน้อยกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่ได้เปรียบ
กว่า และยังส่งผลต่อการเสียเปรียบในเรื่องค่าจ้างที่จะได้รับในอนาคตเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วย โดยปัจจัยที่มี
ผลต่อความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (รัชวดี แสงมหะหมัด , 2560, น. 55) พบว่าเกิดจากสังคมไม่มีความเปิด
กว้างหรือสังคมเลือกปฏิบัติ ความไม่เท่าเทียมกันในรายได้และทรัพย์สิน  

(5) ด้านระบบการศึกษา มีการบริหารจัดการแบบรวมอ านาจแม้ว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการศึกษาแต่หน่วยงานกลางไม่ด าเนินการในการกระจายอ านาจ
อย่างจริงจั ง นอกจากนี้ โครงสร้างการบริหาร การออกนโยบายหรือมาตรการแก้ปัญหาภายใน
กระทรวงศึกษาธิการเป็นแบบแยกส่วน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษามีบ่อยและมีช่องทางให้เกิดการ
แทรกแซงการบริหารจัดการได้ในทุกระดับ (ประวิต เอราวรรณ์, 2560, น.59-61)  

การจัดการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับยังมีข้อจ ากัด 3 ส่วน คือ 1) การจัดสรรงบประมาณสู่
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาผ่านระบบรายหัวนักเรียนท าให้เกิดปัญหาสถานศึกษา
ผิดรูปโดยนักเรียนในชนบทแสวงหาโอกาสด้านคุณภาพการศึกษาที่ดีกว่าด้วยการดิ้นรนมาเข้าเรียนใน
สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองท าให้เกิดความแออัดในห้องเรียน การดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึง ส่งผลให้คุณภาพ
การศึกษาลดลงและเกิดปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในเขตชนบทเพิ่มจ านวนขึ้น ส่วนระดับอุดมศึกษามุ่งหารายได้
จากปริมาณของนักศึกษาที่รับเข้าเรียนหรือเปิดหลักสูตรพิเศษกันมาก และใช้งบประมาณที่ได้มาเพื่อการ
บริหารจัดการเป็นส่วนใหญ่ การลงทุนเพื่อพัฒนาก าลังคนและการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้คืนสู่สังคมมีน้อย  
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2) การกระจายก าลังคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากสถานศึกษาไม่มีอิสระในการ
บริหารก าลังคนต้องอยู่ภายใต้คณะกรรมการของเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นการจ้าง
อาจารย์มาเพื่อการสอนและการผลิตบัณฑิตหรือเพื่อเป็นกรรมการประจ าหลักสูตร โดยขาดการพัฒนาทักษะ
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในและการรับใช้สังคม 3) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) เมื่อ
เด็กไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) เด็กไม่มีทักษะการท างานที่เพียงพอ (อาชีวศึกษา) เมื่อ
ตรวจสอบย้อนกลับไปในระบบไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้ ส่วนระดับอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตและการ
บริการวิชาการยังขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การผลิตบัณฑิตที่ไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ บัณฑิตขาดคุณภาพ ท างานไม่เป็น และการบริหารงานที่ขาดธรรมาภิบาลภายในสภาสถาบันที่สังคม
ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ (ประวติ เอราวรรณ,์ 2560, น.62-63) 

(6) ด้านการประเมินคุณภาพสถานศึกษา พบว่าการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก การ
ประเมินของ สมศ. เป็นภาระแก่สถาบันการศึกษาและไม่ได้ประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพ
การศึกษามีปัญหาด้านตัวชี้วัดและรูปแบบการประเมินไม่หลากหลายเหมาะกับสถานศึกษาแต่ละประเภทและ
ระดับ ผู้ประเมินส่วนหนึ่งด าเนินงานในลักษณะผู้ตรวจราชการไม่ได้ประเมินแบบสร้างสรรค์จึงสร้างปัญหา
ให้แก่สถานศึกษา (ประวิต เอราวรรณ์, 2560, น.64) จากการศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (สุมิตตา ชัยศิลป์, 2555, น.71) พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่บุคลากรในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานการ
ประมวลผลข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นย า และการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการประกัน
คุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  

(7) ด้านงบประมาณ พบว่ามีการลงทุนงบประมาณด้านการศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก และกลุ่ม 
OECD โดยค่าใช้จ่ายสูงในระดับประถมศึกษา แต่ในระดับอาชีวศึกษากลับลงทุนต่ าเกินไป งบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นรายจ่ายหมวดบุคลากรซึ่งสูงถึงร้อยละ 74 ของงบการศึกษา ส่วนที่เหลือเป็นงบลงทุน งบด าเนินงาน 
และงบรายจ่ายอื่น การจัดสรรงบประมาณเกิดความเหลื่อมล้ าด้วยระบบการอุดหนุนงบประมาณให้เด็ก
นักเรียนแต่ละคนในจ านวนเท่ากันโดยไม่พิจารณาถึงความจ าเป็น ท าให้เด็กที่มีฐานะยากจนเสี่ยงจะหลุดออก
นอกระบบหรือออกกลางคัน และแม้ว่างบประมาณการลงทุนในการศึกษามีมากแต่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาซึ่ง
พิจารณาจากผลสอบ O-NET PISA และ TIMSS กลับมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแสดงถึงการจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ (ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ และคณะ, 2561)  

(8) ด้านนักเรียนนักศึกษา ปัญหานักเรียนไทยเรียนมากแต่ผลสัมฤทธิ์ต่ า (OECE, 2015, สมเกียรติ 
ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, 2556, น.56) ด้วยมาตรฐานการศึกษาที่ใช้คะแนนเป็นตัวชี้วัดในทุกระดับท าให้
นักเรียนไทยใช้เวลาในการเรียนมากทั้งการเรียนในห้องเรียนตามปกติ การเรียนพิเศษ และการเรียนกวดวิชา 
ทั้งนี้เพื่อต้องการเพิ่มเกรดและเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังหรือเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ แต่พบว่าผลสัมฤทธิ์
จากการเรียนต่ า  

เมื่อเทียบอัตราส่วนการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าเรียนพร้อมกันกลับ
พบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 12 ปี นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคันโดยเรียนไม่จบระดับมัธยมศึกษา
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ตอนปลายประมาณครึ่งหนึ่ง โดยมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น นักเรียนมีปัญหาด้านเศรษฐกิจซึ่งนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี แก้ปัญหาไม่ได้เนื่องจากไม่ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการเข้ารับการศึกษาของเด็ก 
เช่น ค่าเดินทาง ค่ากินอยู่ ค่าเสียโอกาสในการท างาน เป็นต้น ขณะที่เด็กบางคนมีปัญหาด้านการเรียนไม่ได้ดี 
ไม่ชอบโรงเรียน ถูกสิ่งยั่วเย้าภายนอกดึงให้อยากออกจากการเรียน 

สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum หรือ WEF) (THE STANDARD, 2562) ซึ่งใช้ปัจจัย
ด้านคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการวัดความสามารถในการแข่งขันของชาติ 
ได้แก่ คุณภาพของการให้การศึกษา ความพร้อมทางเทคโนโลยีในการบุกเบิกความรู้ขั้นก้าวหน้า และนวัตกรรม
ที่น าไปสู่ผลิตผลหรือกระบวนการที่แหลมคม พบว่าในปี 2562 ไทยอยู่ในอันดับ 40 จาก 141 ประเทศ ลดลง
จากปีก่อนที่อยู่ในอันดับที่ 38 สาเหตุเกิดจาก 1) ทักษะของผู้จบการศึกษาแย่ลงและการสอนให้คิดเชิงวิพากษ์
ยังไม่ดี 2) การแข่งขันภายในประเทศมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มนายทุนท าให้การตลาดภายในประเทศ
ผิดเพี้ยนสูง 3) สภาพแวดล้อมหน่วยงาน สะท้อนถึงความโปร่งใสซึ่งไม่ดี 4) ความสามารถทางนวัตกรรมยังไม่
สามารถพัฒนานวัตกรรมได้เอง  

ผลการประเมินดังกล่าวสอดคล้องกับบทวิเคราะห์อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไทยด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และด้านการศึกษา ประจ าปี 2562 จากรายงาน IMD World 
Competitiveness Yearbook 2019 (WCY 2019) (ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), 2562) ซึ่งประเมินจากตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงตัวช้ีวัดด้านการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัย
ย่อยหนึ่งในปัจจัยหลักด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) พบว่าในปี 2562 ในภาพรวมทุกด้านไทยอยู่ใน
อันดับที่ 25 จากทั้งหมด 63 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ซึ่งดีขึ้นจากปี 2561 ที่อยู่ในอันดับ 30 เมื่อพิจารณา
ตัวชี้วัดย่อยด้านการศึกษาพบว่าประเทศไทยอยู่อันดับที่ 56 ซึ่งคงที่จากปีก่อน ตัวชี้วัดย่อยด้านการศึกษาที่ดี
ขึ้น เช่น จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าของปีก่อน ส่วนตัวชี้วัดที่
คงที่ได้แก่ ร้อยละของประชากรที่ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไป สัดส่วนนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศในระดับอุดมศึกษา ผลการทดสอบ PISA ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และอัตราการไม่รู้
หนังสือของประชากร ส่วนตัวชี้วัดที่อันดับลดลง ได้แก่ งบประมาณด้านการศึกษา อัตราการเข้าเรียนต่อระดับ
มัธยมศึกษา และร้อยละของผู้หญิงที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดใหม่ที่เพิ่งมี
เพิ่มเติมในปี 2562 ด้านการศึกษาระดับประถมและมัธยมว่าตอบสนองความสามารถในการแข่งขันได้เพียงใด
พบว่าได้ 5.25 คะแนน ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยที่ 6 คะแนน ซึ่งไทยอยู่ในอันดับที่ 45 ส่วนตัวชี้วัดเพิ่มเติมด้าน
ดัชนีวัดคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย พบว่าได้เพียง 5.10 คะแนน ซึ่งต่ าว่าคะแนนเฉลี่ยที่ 31.72 
คะแนน ท าให้ไทยอยู่ในอันดับที่ 50 และเมื่อเทียบกับอาเซียนพบว่าในปี 2562 อันดับด้านการศึกษาไทยอยู่ใน
อันดับ 4 จากประเทศที่เข้าร่วมจัดอันดับ 5 ประเทศ โดยประเทศอินโดนีเซียซึ่งเคยเป็นรองไทยมาในอดีตกลับ
มีอันดับแซงหน้าประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบว่านับตั้งแต่ปี 2558-2562 อันดับการศึกษาของประเทศไทย
ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน 

2.2.2.2) การอาชีวศึกษาไม่สามารถสร้างแรงงานที่ตอบสนองความต้องการก าลังแรงงานในโลก
ปัจจุบัน ด้วยค่านิยมของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เลือกเรียนต่อสายสามัญ
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มากกว่าสายอาชีวะ และแนวโน้มเด็กที่ครอบครัวมีฐานะดีมุ่งเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ท าให้มีปัญหาในการหา
ผู้เรียนต่อในระดับอาชีวศึกษาและมีปัญหานักศึกษาออกกลางคัน ในแง่ของการบริหารการศึกษาพบว่าระบบ
อาชีวศึกษาได้รับงบประมาณต่อหัวต่ ากว่าสายสามัญทั้งที่ต้นทุนในการจัดการศึกษาสูงกว่า หลักสูตรของอาชีวะ
ศึกษาล้าสมัย การขาดแคลนครูอาชีวะในระดับวิกฤติ ท าให้การผลิตคนไม่ตรงกับความต้องการ เกิดการขาด
แคลนแรงงานที่มีทักษะที่ตรงต่อการท างานในโลกปัจจุบัน ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาในปี
การศึกษา 2559 พบว่าได้คะแนนไม่ถึงครึ่งทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นใน
ภูมิภาคพบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับสุดท้าย (อันดับ 8) เป็นรองประเทศเวียตนาม (อันดับ 7) และกัมพูชา 
(อันดับ 6) (กอปศ., 2562, น.24-25) 

2.2.2.3) ความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยไทยต่ ากว่าที่พึงจะเป็น  การแข่งขันด้าน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติสามารถสะท้อนได้จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของหน่วยงาน
และสถาบันจัดอันดับระดับสากล เช่น QS World University Ranking, The Times Higher Education 
World University Rankings (THE) ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อยืนยันถึงความน่าเชื่อถือด้านวิชาการและการเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS World University Ranking โดยใช้ตัวชี้วัด 5 ด้าน ได้แก่ 
ความน่าเชื่อถือด้านวิชาการ ทัศนคติของนายจ้าง สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ สัดส่วนของงานวิจัยที่ถูก
น าไปใช้อ้างอิง และสัดส่วนของอาจารย์ต่างชาติรวมถึงจ านวนนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งแต่ละด้านมีน้ าหนักแตกต่าง
กัน พบว่าในปี 2560 มหาวิทยาลัยไทยแทบทุกแห่งมีอันดับลดลงจากปีก่อน โดยไม่มีมหาวิทยาลัยใดติดอันดับ 
200 ของโลก โดยมีมหาวิทยาลัย 1 แห่งติดอันดับ 300 ของโลก และมีมหาวิทยาลัยเพียง 2 แห่งที่ติดอันดับ 
500 ของโลก (QS World University Rankings, 2019)  

ขณะที่  The Times Higher Education World University Rankings (THE) ซึ่ งมีการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยระดับโลก ระดับเอเชีย ระดับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ โดยใช้ตัวชี้วัดด้านสภาพแวดล้อมการ
เรียนการสอน การวิจัย การอ้างอิงผลงานวิจัย ภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ และรายได้ทางด้านอุตสาหกรรม 
ผลการจัดอันดับในปี 2562 พบว่าแม้จ านวนมหาวิทยาลัยไทยจะติดอันดับ 1000+ มากขึ้นแต่อันดับของ
มหาวิทยาลัยไทยในภาพรวมกลับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยไม่มีมหาวิทยาลัยใดติดอันดับ 500 ของโลก มี
มหาวิทยาลัย 1 แห่งที่ติดอันดับ 601-800 และอีก 4 แห่งติดอันดับ 801-1000 ส่วนอีก 7 แห่งติดอันดับ
1000+ (The Times Higher Education World University Rankings, 2019)  

เมื่อพิจารณาจากผลการจัดอันดับเฉพาะมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียพบว่าในปี 2562 มีมหาวิทยาลัย
ไทยอยู่ในอันดับ 200 แรกของอาเซียนเพียง 2 แห่ง อยู่ในอันดับ 201-250 จ านวน 3 แห่ง อันดับ 251-300 
จ านวน 3 แห่ง และแม้ว่าจะมีจ านวนมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับอาเซียนมากขึ้นแต่ในภาพรวมกลับลดลงจากปี
ก่อนเช่นกัน (The Times Higher Education World University Rankings, 2019) 

ข้อมูลผลการจัดอันดับข้างต้นแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเปรียบเทียบระดับนานาชาติและระดับทวีปเอเชีย 
อันดับของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เมื่อเทียบกันในระดับอาเซียน จาก
รายงานของ OECD (กอปศ., 2562, น.27) แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยของมาเลเซียที่เคยอยู่ในอันดับต่ ากว่า
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ไทยมาตลอดกลับแซงหน้าไทยไปอย่างรวดเร็วสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากผลงานวิจัยไทยที่มีคุณภาพดีจนสามารถ
น าไปใช้อ้างอิงได้ยังมีน้อย  

2.2.2.4) การผลิตบัณฑิตไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จากงานศึกษาพบว่าการ
ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยไทยไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
โดยมีการผลิตบัณฑิตในบางสาขาไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ท าให้บางสายงานขาดแคลน
แรงงานอย่างหนักขณะที่บางสายงานมีแรงงานว่างงานจ านวนมาก ส่งผลให้บัณฑิตบางคนท างานไม่ตรงกับ
สาขาที่ส าเร็จการศึกษา หรือท างานต่ ากว่าวุฒิที่ส าเร็จการศึกษา และเมื่อพิจารณาในแง่คุณภาพของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาพบว่าบัณฑิตขาดทักษะในการปฏิบัติงาน (กอปศ., 2562 น. 27) จากผลการส ารวจภาวะการมี
งานท าของบัณฑิตในปีการศึกษา 2562 พบว่าภาพรวมทั้งประเทศมีบัณฑิตที่ไม่ได้ท างานและไม่ได้ศึกษาต่อ
ร้อยละ 20.97 (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2562) และข้อมูลการมีงานท าในภาพรวมของทั้ง
ประเทศ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) พบว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีอัตราว่างงานสูงที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอื่น 

2.2.3) ทิศทางในการพัฒนาการศึกษาของไทย  
หลายองค์กรได้เสนอแนวทางการศึกษาที่เป็นในศตวรรษที่ 21 รวมถึงแนวทางส าหรับการพัฒนา

การศึกษาของไทย รวมถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , 2558, น.37-40) 
เสนอว่ากระบวนการเรียนรู้ต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท า 
(Active Learning) เช่น การเรียนแบบโครงการ (Project-based) หรือการเรียนรู้จากปัญหา (Problem-
based Learning) โดยต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตร สื่อการสอนและต าราให้สอดคล้องกับวิธีการเรียน ใช้การ
ประเมินผลและการสอบเพื่อวัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้นและต้องท าอย่างต่อเนื่อง ส่วนครูต้องเปลี่ยน
บทบาทเป็นกระบวนกร (Facilitator) หรือโค้ช (Coach) ท าหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้  

ธนาคารโลกประจ าประเทศไทย เอเชียตะวันออก และแปซิฟิก (The World Bank) ได้เสนอแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ควรด าเนินการดังนี้  (การศึกษา/เปิดงานวิจัย ‘เวิลด์แบงก์ ’ แนะไทย ‘ปฏิวัติ ’ การศึกษาครั้งใหญ่ , 
http://www.matichonweekly.com/column/article_192626) 1) ควรควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กใน
ระดับประถมศึกษาตามแผนและตามนโยบายที่ก าหนด แต่ต้องได้รับการยอมรับในพื้นที่ ท าให้ใช้ทรัพยากร
คุ้มค่า ช่วยเพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรครูและช่วยลดภาระ
งบประมาณได้มาก 2) การวางแผนบุคลากรครูที่ดีให้สอดคล้องกับจ านวนโรงเรียนที่น้อยลง เพื่อส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาและช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู 3) การปฏิวัติการศึกษาต้องปรับแนวคิดคนในระบบ
การศึกษาทั้งระบบเพื่อให้การใช้งบประมาณการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ 4) ปรับโครงสร้าง
การศึกษาเชิงพื้นที่ กระจายอ านาจจากส่วนกลาง เพื่อบริหารการศึกษาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่  

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช., 2562, น.12) 
ได้เสนอแนวทางการพัฒนาความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศไทยโดยให้ภาคเอกชนเชื่อมโยงกับภาค
การศึกษามากขึ้น มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตรงกับความต้องการใน
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อนาคต โดยภาครัฐก็ต้องจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอโดยการจัดสรรงบประมาณของประเทศเพิ่มเติมทั้ง
ในด้านการวิจัยและการพัฒนาและด้านการศึกษาเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไป
พร้อมๆ กับการสร้างทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
2.3) แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริต คอรัปชั่นในวงการการศึกษา 

ประเทศไทยจัดว่าเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาที่ถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ในเรื่องของ
การคอรัปชั่น จากผลสรุปของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ปี 
2560 พบว่าประเด็นการร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ การทุจริต
ประพฤติมิชอบ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (41.19%) ยักยอก ฉ้อโกง เบิกเงินอันเป็นเท็จ (9.91%) ทุจริต
โครงการของรัฐบาล (9.58%) และหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนให้ตรวจสอบเรื่องทุจริตมากที่สุด 5 อันดับแรก 
ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (17.35%) กระทรวงมหาดไทย (15.11%) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(9.96%) กระทรวงศึกษาธิการ (4.11%) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2.34%) โดยจังหวัดที่ถูกร้องเรียน
ให้มีการตรวจสอบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (13.19%) นครราชสีมา (3.19%) เชียงใหม่ 
(2.91%) อุบลราชธานี  (2.61%) และนครสวรรค์ (2.59%)  ผลส ารวจนี้สะท้อนให้ เห็นว่าบุคลากรใน
กระทรวงศึกษาธิการถูกร้องเรียนมากเป็นอันดับที่สี่ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการคอรัปชั่นในแวดวงการศึกษาเป็นสิ่งที่
มีอยู่จริงในประเทศไทย  

ตัวอย่างการคอรัปชั่นในวงการศึกษาที่เป็นข่าวใหญ่ อาทิเช่น การยักยอกเงินกองกลางของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ถูกยักยอกเงินจากบัญชีกองกลางหายไปถึง  1,600 ล้าน
บาท และผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเจ้าหน้าที่การเงินและผู้บริหาระดับสูงของมหาวิทยาลัยร่วมกับ
พนักงานธนาคารเบิกจ่ายอย่างไม่ถูกต้อง (สุดช็อก!! ยักยอกเงิน ม.เทคโนลาดกระบังคนในรวมหัว ผจก.แบงก์
โกง 1.6 พันล้าน, http://www.manager.co.th/home/ViewNews.aspx?  
NewsID =9570000146386) ดังนั้นประเด็นการศึกษาในบริบทของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบ้าน วัด โรงเรียน 
ควรให้ความส าคัญกับประเด็นการคอรัปชั่นในวงการศึกษา โดยแนวคิดและงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคอรัปชั่น
ในวงการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.3.1) ลักษณะและประเภทของการคอรัปชั่น  
การบริหารสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยนั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาการขาด   

ธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหาร รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการคอรัปช่ัน
ในวงการศึกษา (สุดสาคร สิงห์ทอง และวรเดช จันทรศร, 2560, น.135-136) การศึกษาวิจัย ธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในภาคใต้พบว่า ความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันการศึกษาเป็น
ประเด็นส าคัญในเรื่องการขาดธรรมาภิบาลประเด็นหนึ่งที่ขาดการยอมรับจากเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้กับบุคลากร รวมถึงการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
หลักความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา การเข้าถึงข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบทวนกลับจากบุคลกร
ท าได้ยาก มหาวิทยาลัยขาดระบบการบริหารการเงินและทรัพย์สินที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น
ประเด็นการขาดธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการคอรัปชั่นขึ้น 

http://www.manager.co.th/home/ViewNews.aspx?NewsID


โครงการวิจัยบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 
 

2-18 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค าที่เกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่น ไว้ด้วยค าว่า ฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยหมายถึง “การที่พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บเงินจากราษฎรแล้วไม่ส่งหลวงหรือเบียดบังเงิน
หลวง” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2525) ส่วนพจนานุกรมของบริษัทแพร่พิทยา (มานิต มานิตเจริญ
, 2507) ให้ความหมายของค าว่าคอรัปชั่นว่า หมายถึง “การฉ้อราษฎร์บังหลวง การเบียดบังเอาไว้โดยอ านาจ
หน้าที่ราชการ” รัตนะ บัวสนธ์ (2556, น.77) ให้ความหมายของค าว่า คอรัปชั่นว่า หมายถึง “การทุจริตและ
การประพฤติมิชอบของข้าราชการ” เมธา  หริมเทพาธิป (2559, น 37) ให้ความหมายของคอรัปชั่นว่า 
หมายถึง “การติดสินบน การโกง ทุจริต ผลประโยชน์ อ านาจ การปล่อยปละละเลย ความเอนเอียง การท าผิด
ระเบียบกติกา และการท าผิดกฎหมาย” ดังนั้นจึงสามารถสรุปความหมายของค าว่าคอรัปชั่นแบบกว้างๆ ได้ว่า
หมายถึง การยักยอก เบียดบังทรัพย์ของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเอง รวมถึงการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่  

เมธา หริมเทพาธิป (2559, น 38) ได้ศึกษาและแบ่งระดับการคอรัปชั่นเพื่อบ่งชี้ระดับความรู้สึกร่วม
ของผู้คนในสังคมที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

1. ระดับบุคคลต่อบุคคล เป็นเรื่องของสิทธิและความเสมอภาคส่วนบุคคลที่ได้รับการดูแลจาก
เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องไม่เท่าเทียมกัน เช่น เจ้าหน้าที่รัฐให้การดูแลบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษ ให้การลัดคิว 
ให้การดูแลเป็นพิเศษหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเงินใต้โต๊ะหรือของขวัญตอบแทน การคอรัปชั่นในระดับบุคคล
ผู้เห็นเหตุการณ์ หรือผู้ได้รับประโยชน์จะมีระดับความรู้สึกต่อต้านคอรัปชั่นน้อยกว่าผู้ที่เสียผลประโยชน์
โดยตรง ท าให้ความรู้สึกร่วมของคนในสังคมต่อการต่อต้านคอรัปชั่นในระดับนี้อยู่ในระดับที่ต่ ามาก 

2. ระดับชุมชน ท าให้เกิดผลได้ผลเสียกับกลุ่มคนในชุมชน เช่น การสร้างถนนโดยการก าหนดเส้นทาง
การตัดถนนผ่านที่ดินชุมชน ท าให้เกิดผลได้ผลเสียกับกลุ่มคนที่ถนนตัดผ่านและถนนไม่ตัดผ่าน ตัวอย่างการ
คอรัปชั่นเช่น หากผู้คนในชุมชนทราบว่าจะมีถนนตัดผ่านชุมชน ก็ไม่อยากให้ถนนตัดผ่านที่ตนโดยตรงแต่อยาก
ให้ผ่านหน้าที่ดินตนเพื่อให้ที่ดินติดถนนและมีราคาสูงขึ้น อาจท าให้เกิดการคอรัปชั่นโดยให้สินบนกับเจ้าหน้าที่
รัฐที่ด าเนินการโครงการนี้ ดังนั้นระดับความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในการต่อต้านคอรัปชั่นจะเกิดเฉพาะกลุ่ม
คนที่เสียผลประโยชน์จากการที่ถนนต้องมาตัดผ่านที่ตนเองต้องขายที่ดินคืนให้รัฐ ส่วนกลุ่มคนที่ได้ผลประโยชน์
ไม่ถูกถนนตัดผ่านจะรู้สึกสบายใจที่ที่ดินของตนเองจะราคาสูงเนื่องจากอยู่ใกล้ถนน  

3. ระดับประเทศ เกิดจากการท าโครงการ การลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเงินในการด าเนินการ
โครงการได้มาจากเงินภาษีของประชาชน ดังนั้นระดับความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในการต่อต้านคอรัปช่ันจะอยู่
ในระดับสูง เงินภาษีของประชาชนเป็นเรื่องที่ท าให้ผู้คนในกลุ่มสังคมคิดเหมือนกันว่าเป็นเงินของตนเอง 

นอกเหนือจากการแบ่งระดับของการคอรัปชั่นแล้ว การศึกษาของ รัตนะ บัวสนธ์ (2556, น.79) ได้
แบ่งประเภทและลักษณะของการคอรัปชั่นไว้เป็น 7 ประเภท ดังนี ้

1. การคอรัปชั่นเพื่อให้ต าแหน่งที่ต้องการ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐอ้างหรือเรียกรับผลประโยชน์
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยสัญญาว่าจะตอบแทนโดยการให้ได้ เข้าท างานใน
ต าแหน่งที่บุคคลนั้นๆ ต้องการ จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลในวงการการศึกษาเกี่ยวกับการ
คอรัปชั่นในวงการการศึกษาพบว่าการคอรัปชั่นโดยการอาศัยพรรคพวกและความสนิทกับผู้มีอ านาจในการ
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เลื่อนระดับหรือเข้าสู่ต าแหน่งหน้าที่การงานนั้น กลุ่มบุคคลในวงการการศึกษามีความคิดเห็นว่ามีแนวโน้มอยู่ใน
ระดับสูงขึ้น 

2. การจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างทางราชการ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่
รัฐอ้างหรือเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาวัสดุครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างทางการ
ศึกษาในรูปแบบต่างๆ อาจอยู่ในรูปของเงินค่าคอมมิชชัน เงินใต้โต๊ะ เงินทอนที่เหลือจากการด าเนินการ
โครงการ เป็นต้น 

3. ระบบพวกพ้อง คนสนิท หรือระบบอุปถัมภ์ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐให้ผลประโยชน์ที่เป็น
พิเศษกับกลุ่มคนที่เป็นญาติ คนสนิท พวกพ้อง  

4. เด็กฝากเพื่อการศึกษา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์จากการฝากบุตรหลาน 
คนสนิท เพื่อให้ได้เข้ารับการศึกษาจากสถาบัน และระดับการศึกษาใดๆ โดยไม่เป็นไปตามระบบ และระเบียบ
การคัดเลือกเข้าศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ 

5. การใช้เวลา และสิ่งของราชการในงานส่วนตัว หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐน าทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว ในเวลาส่วนตัว ที่ไม่เกี่ยวข้องกบัการท างาน รวมถึงการไม่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 

6. การให้ของขวัญของก านัลในโอกาสพิเศษ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐรับของขวัญ ของก านัลจาก
บุคคล หน่วยงาน เนื่องในเทศกาลส าคัญๆ โดยบุคคลหรือหน่วยงานนั้นต้องการผลประโยชน์ตอบแทนจาก
เจ้าหน้าที่รัฐ 

7. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหารายได้ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือพนักงานในหน่วยงานทาง
การศึกษาที่มีต าแหน่ง ใช้ต าแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน หรือใช้เพื่อให้ได้รับการอ านวยความ
สะดวกเหนือกว่าบุคคลอื่นๆ  

นอกเหนือจากการคอรัปชั่นของบุคลากรในวงการศึกษา บทบาทที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่ งของ
มหาวิทยาลัยคือการสร้างบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และการผลิตบัณฑิต ซึ่งไม่
เพียงแต่เป็นผู้ที่มีทักษะความสามารถในด้านวิชาชีพระดับสูงเท่านั้น แต่จะต้องเป็นผู้ที่มีมาตรฐานสูงด้าน
คุณธรรม จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคมด้วย ดังนั้นการกระท า
ความผิดทางวิชาการหรือการทุจริตในการเรียนการสอบของนักศึกษาจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับคุณธรรมของ
บัณฑิต และเป็นประเด็นส าคัญส าหรับสถาบันการศึกษาที่จะต้องให้ความส าคัญและด าเนินการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการทุจริตหรือความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการอย่างเข้มงวดจริงจังและต่อเนื่อง (สุชาดา กรเพชรปาณี, 2549 
น. 145) การศึกษาพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการ
ตอบสนองเชิงสุ่มของ Warner (ศิริพร เสริตานนท์, 2557, น. 50 -51). ส ารวจความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย 4 ด้านหลัก คือ ด้านทุจริตการสอบ ด้านการลอกแบบฝึกหัด ด้านความไม่ซื่อสัตย์ในการ
จัดท ารายงาน และด้านการสร้างข้อมูลเท็จ พบว่านักศึกษาเคยมีพฤติกรรมด้านการลอกแบบฝึกหัดมากที่สุด 
รองลงมาเป็นด้านการสร้างข้อมูลเท็จ ด้านการทุจริตการสอบและด้านความไม่ซื่อสัตย์ในการท ารายงาน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เคยมีพฤติกรรมการน ารายงานของผู้อื่นมาส่งเป็นของตนในสัดส่วนที่สูงกว่านักศึกษาชั้นปี



โครงการวิจัยบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 
 

2-20 

อื่นๆ รวมถึงนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับสูงเคยมีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการด้านการท ารายงาน 
และการสร้างข้อมูลเท็จในสัดส่วนที่สูงกว่านักศึกษากลุ่มอื่นๆ 

2.3.2) สาเหตุ แรงจูงใจ และพฤติกรรมของบุคคลในวงการศึกษาที่มีการคอรัปชั่น 
การศึกษาการคอรัปชั่นในวงการการศึกษาของไทย: กรณีศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

(รัตนะ บัวสนธ์, 2556, น.79) พบว่าสาเหตุของการคอรัปชั่นอาจมาจากภายในหรือภายนอก (สิ่งแวดล้อม) โดย
สาเหตุภายนอกมีความสัมพันธ์กับสาเหตุภายในอย่างใกล้ชิด ในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โอกาส และ
แรงจูงใจ โดยแบ่งสาเหตุของการคอรัปชั่นที่เกิดจากสาเหตุภายในของผู้กระท าเองได้แก่ (1) ต าแหน่งที่ด ารงอยู่
เอื้อให้คอรัปชั่นแล้วจะไม่ถูกจับได้ ท าให้เกิดโอกาสที่จะคอรัปชั่นได้ง่าย (2) ผลประโยชน์ที่จะได้รับมีปริมาณ
หรือจ านวนมากท าให้เกิดแรงจูงใจมากที่จะคอรัปชั่น หรือสิ่งที่จะได้รับจากการคอรัปชั่นมีมูลค่าที่สูงมากจึงน่า
เสี่ยง และ (3) ประเด็นเรื่องความซื่อสัตย์ภายในจิตใจที่มีไม่เพียงพอ ในส่วนของสาเหตุของการคอรัปชั่นที่เกิด
จากสาเหตุภายนอก ได้แก่ (1) ภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพ (2) ด้านการเมือง (3) ด้านสังคม (4) ความไม่
พอใจการบริหารงานของรัฐบาลที่ขาดประสิทธิภาพ (5) กฎหมายหรือระเบียบมีช่องว่างหรือข้อบกพร่อง และ 
(6) การตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผูทุ้จริต หรืออาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ร่วมกัน 

นอกเหนือจากผู้บริหาร บุคลากรรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีโอกาสคอรัปชั่นจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกแล้ว การทุจริตคอรัปชั่นยังเกิดในกลุ่มของนักศึกษาที่จะต้องกลายเป็นบุคลากรส าคัญในการท างาน
เพื่อพัฒนาประเทศต่อไปด้วยเช่นกนั การศึกษาพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดย
ประยุกต์ใช้ เทคนิคการตอบสนองเชิงสุ่มของ Warner (ศิริพร เสริตานนท์ , 2557, น.52) พบว่าความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นตัวแปรที่ท าให้นักศึกษาบางคนน าเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ผิด ท าให้
การทุจริตการสอบเป็นไปได้ง่ายขึ้น ประกอบกับสภาพห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่ งบประมาณสถาบันการศึกษามี
จ ากัด ภาระงานสอนของอาจารย์มีมากขึ้น ท าให้การเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาน้อยลง ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ที่เปลี่ยนไปท าให้การอบรมสั่งสอนคุณธรรมแก่นักศึกษาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ สภาพการณ์
เหล่านี้ท าให้ปัญหาความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการลุกลามขึ้นส่งผลให้การแก้ไขปัญหาความไม่ซื่อสัตย์ การทุจริต
ของนักศึกษาท าได้ยากขึ้น 

2.3.3) ข้อเสนอแนะเพื่อการขจัดการคอรัปชั่น 
การแก้ปัญหาคอรัปชั่นเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจ โดยแนวทางการแก้ปัญหาคอรัปชั่นที่ง่ายและ

เห็นผลคือ การน าหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการบริหารงาน สร้างการบริหารที่มีการใช้หลักจริยธรรมควบคู่กับ
กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเป็นส่วนส าคัญในการสร้างคนเพื่อพัฒนาชาติ ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ต้องเป็นต้นแบบที่ดีในการใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและให้ค าแนะน าแก่สังคมถึงการน าหลักธรรมาภิ
บาลมาใช้และปฏิบัติได้จริงจะสามารถสร้างสังคมที่ดีไม่มีการคอรัปชั่นได้อย่างไร เพราะทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนควรต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติใช้จริง เพื่อส่งเสริมองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและศักยภาพ ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยสามารถเป็นต้นแบบที่ดีในการบริหารงานโดยใช้หลัก    
ธรรมาภิบาลได้ องค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่โปร่งใส จะท าให้สถาบันการศึกษาแห่งนั้นๆ ได้รับความเชื่อมั่น
และไว้วางใจจากผู้คนในสังคม (ลัดดา ผลวัฒนะ, 2557, น. 22–23) 
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ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือแนวทางการบริหารการจัดการ การควบคุม วิธีการปฏิบัติงาน
โดยใช้ระบบคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นไปในครรลองครอง
ธรรม เพื่อให้องค์การสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเป็นธรรม ความสุจริต
โปร่งใสความคุ้มค่าเงิน ค านึงถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ธรรมาภิบาลจึงเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่น าไปสู่การพัฒนาองค์การและสังคมประเทศชาติอย่างแท้จริง (ชาติชัย อุดมกิจมงคล , 2561, น. 36) 
ธรรมาภิบาล ตามศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง วิธีการปกครองที่ดี (Good Governance)  

การแก้ปัญหาคอรัปชั่นโดยการปรับใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ได้ผลที่ดีต้องสร้างการบริหารจัดการทั้ง
ฝ่ายผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง การศึกษาธรรมาภิบาลกับการแก้ปัญหาคอรัปชั่น (เมธา หริมเทพาธิป, 2559, 
น.40) ระบุหลักธรรมาภิบาลที่ดี 6 หลักการ คือ (1) หลักนิติธรรม คือ การออกกฎหมายที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลที่มากเกินไปน้อยเกินไป เป็นเหตุให้กฎหมายมีช่องโหว่ (2) หลักคุณธรรม คือการปลูกจิตส านึกให้คนใน
สังคมมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาชีพของตน (3) หลักความโปร่งใส คือ ความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน โดยการเปิดเผยข้อมูลที่ตรงไปตรงมาและการด าเนินการต่างๆ สามารถตรวจสอบได้           
(4) หลักการมีส่วนร่วม คือ การให้ทุกฝ่ายได้เข้ามารับรู้มีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใสแก่ทุกฝ่าย (5) หลักความ
รับผิดชอบ คือการกระจายอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบจากส่วนกลางไปส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการตัดสินใจ
และบริหารประเทศร่วมกัน และ (6) หลักความคุ้มค่า คือ การบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า พอเพียง
และมีประสิทธิภาพ การศึกษา ธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัย (ลัดดา ผลวัฒนะ, 2557, น.22) สรุป
หลักธรรมาภิบาลที่ดีไว้ 9 ประการ ได้แก่ (1) การเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม (2) หลักนิติธรรม ตัวบท
กฎหมายต้องยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ (3) ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ การน าเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
(4) การด าเนินงานต้องตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (5) สร้างฉันทามติ ข้อตกลงร่วมกันที่เป็น
ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย (6). ความเสมอภาคทั้งชายและหญิง (7) การด าเนินการต่างๆ ต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ตรงกับความต้องการ (8) ผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะชน และ   
(9) ผู้น าต้องมีมุมมองกว้างไกลและมีจิตส านึก จะเห็นได้ว่าการใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารงานต่างๆ 
โดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐและการบริหารประเทศนั้นหากสามารถน าไปใช้ได้อย่างเห็นผลจริงการคอรัปชั่น
ย่อมลดน้อยลง  

เพื่อให้การปรับใช้หลักธรรมาภิบาลสามารถท าได้จริงในการปรับใช้ในวงการศึกษา เกษม วัฒนชัย 
(2546, น.19-20) ได้เสนอแนวคิดการปรับธรรมาภิบาลมาใช้กับการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพของการจัด
การศึกษา และท าให้อุดมศึกษาเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิผล โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยหลักธรรมาภิบาล
มี 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารการศึกษาต้องสอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของระบบ
การศึกษาไทย (Relevance) 2) กระบวนการบริหารต้องมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 3) ทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส (Transparency) และมีเหตุผล (Reasonableness) และ 4) มี
ผู้รับผิดชอบผลการบริหาร (Accountability) โดยแต่ละหลักการมีแนวทางการปฏิบัติดังนี ้
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1) การบริหารการศึกษาต้องสอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของระบบ
การศึกษาไทย โดยหลักการนี้เน้นเรื่องความสอดคล้อง ดังนั้นการบริหารการศึกษาต้องสอดคล้องต่อนโยบาย
และระบบการศึกษาของไทยเท่านั้น การน าเงินงบประมาณไปใช้กับอะไรที่ไม่สอดคล้องหรือตอบสนองต่อ
นโยบายการศึกษาของประเทศไม่ควรท า  

2) กระบวนการบริหารต้องมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และได้ประสิทธิผล (Effectiveness) 
กระบวนการบริหารต้องเป็นขั้นตอนเห็นผลการด าเนินการที่ชัดเจน งบประมาณที่จ่ายหรือลงทุนไปต้องได้
ผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล งบประมาณที่ได้มาเพื่อการศึกษาต้องใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นและใช้
งบประมาณทุกบาทให้คุ้มค่า ไม่ใช้เพื่อพวกพ้อง 

3) ทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส (Transparency) และมีเหตุผล (Reasonableness) โดยการด าเนินการ
ต้องโปร่งใส มีเหตุผลอธิบายในการด าเนินการหรือการตัดสินใจในทุกเรื่องที่เป็นที่ยอมรับและอธิบายได้  

4) ต้องมีระบบรับผิดชอบต่อผลการบริหารการศึกษา (Accountability) การบริหารที่ปรับใช้หลัก  
ธรรมาภิบาลต้องสร้างภาระหน้าที่ความรับผิดชอบโดยระบุผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อกระบวนการด าเนินการต่างๆ 
อย่างชัดเจน และไม่เกิดการปัดความรับผิดชอบ  

การป้องกันการคอรัปชั่นจากการปรับใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานนั้นเป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่าง
ยิ่งและปฏิเสธไม่ได้ เพื่อให้การด าเนินการต่างๆ ในระบบการศึกษาโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ การน าหลัก  
ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติและปรับใช้ในระดับบุคคลส าหรับกลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มผู้บริหารของสถาบันการศึกษาถือ
เป็นประเด็นส าคัญยิ่งที่จะขับเคลื่อนการป้องกันการคอรัปชั่นอย่างเห็นผล สุดสาคร สิงห์ทอง และวรเดช จันทร
ศร. (2560, น 155) ศึกษาวิจัยเพื่อเสนอข้อเสนอแนะในการน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับผู้บริหารของ
สถาบันการศึกษา 4 ข้อ คือ (1) ผู้บริหารควรพัฒนาความสามารถในการก าหนดนโยบายแบบมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและการน าโนโยบายไปปฏิบัติ และมีการประเมินผลการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยแบบเปิด
อย่างสม่ าเสมอ (2) ผู้บริหารควรพัฒนาความสามารถในการบริหารงานโดยเน้นความคุ้มค่าในการด าเนินงาน
และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการโครงการต่างๆ โดยปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง (3) ผู้บริหาร
ควรพัฒนาภาวะผู้น าของตนเองและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้น า (4) ผู้บริหารควรก าหนด
นโยบายส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติงาน ความสามารถและความพร้อมในการท างานของบุคลากรในทุก
ระดับ และ (5) พัฒนาทักษะในการติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติทั้งกับบุคลากรภายในหน่วยงานและหน่วยงาน
ภายนอก  

นอกเหนือจากการปรับใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษา และกับตัวผู้บริหารเองใน
ระดับอุดมศึกษาแล้ว การควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการคอรัปชั่น ทุจริต ประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ ในหน่วยราชการทางการศึกษาควรมีการด าเนินงานให้เคร่งครัดเพื่อป้องกันการคอรัปชั่น 
ดังนี้ (1) จัดสร้างระบบการตรวจสอบการไปปฏิบัติราชการภายนอกของผู้บริหาร โดยควรให้มีการตรวจสอบ
เป็นรายเดือนหรือรายภาคเรียนและการไปปฏิบัติราชการภายนอกของผู้บริหารต้องมีหลักฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได้จริง (2) จัดตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ชัดเจนโดยคณะกรรมการ
ต้องประกอบด้วยตัวแทนจากหลายฝ่าย เช่น ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ (3) ก าหนดเกณฑ์วิธีการใน
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การพิจารณาผลงานความดีความชอบในการเลื่อนต าแหน่งที่ชัดเจนและประกาศให้รับรู้ และ (4) ก าหนดโควต้า
ในการอนุมัติเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษาประเภทสิ้นเปลือง (รัตนะ บัวสนธ,์ 2556, น.80–82)  

การป้องกันการคอรัปชั่นในการบริหารงาน กระบวนการการด าเนินงานของผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถท าได้โดยการปรับใช้หลักธรรมาภิบาลที่เกิดผลซึ่งประเด็นการบริหารงานและการท างาน
ของบุคลากรในวงการศึกษาเป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งของประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมีอีกหน่ึงพันธกิจที่ชัดเจนในการพัฒนาบัณฑิตที่คุณภาพ มีคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์เพื่อเข้าสู่สังคม และสร้างสังคมที่ดีต่อไป ดังนั้นการป้องกันการทุจริตและความไม่ซื่อสัตย์ทาง
วิชาการของนักศึกษาเป็นประเด็นส าคัญที่มหาวิทยาลัย คณาจารย์ต้องตระหนักถึง โดยการอบรมสั่งสอนและ
ป้องกันพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาไม่ให้เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะส าหรับอาจารย์ผู้สอนใน
การป้องกันพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษานั้น ควรเริ่มตั้งแต่กระบวนการการจัดการเรียนการ
สอน การมอบหมายงาน และความเอาใจใส่ อาจารย์ผู้สอนควรพิจารณาให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มในชั้นเรียน
เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความเข้าใจจนได้ข้อสรุปร่วมกัน เน้นการท างานร่วมกันมากกว่า
การท างานตามล าพังเพื่อป้องกันการคัดลอกงานจากเพื่อน และในการท าแบบฝึกหัด ควรเป็นการตรวจค าตอบ
พร้อมกันเพื่อแบ่งปันความรู้ระหว่างกลุ่มจนสิ้นสุดการท างานในชั้นเรียนโดยไม่ต้องกังวลกับการบ้านและการ
ท างานตามล าพัง รวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญใส่ใจเกี่ยวกับบทลงโทษของการกระท าทุจริต
เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารที่เป็นเท็จเพราะปัจจุบันพบว่ามีแต่มาตรการในการลงโทษนักศึกษาที่กระท าทุจริตใน
การสอบ โดยการก าหนดเป็นนโยบายมีบทลงโทษในการกระท าความผิดให้เหมาะสม (ศิริพร เสริตานนท์. 
2557, น.58–60) 

นอกเหนือจากการป้องกันการทุจริตและความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษา โดยการปรับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การมอบหมายงาน และบทลงโทษ อีกสิ่งหนึ่งที่จะสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และปลูกฝังให้นักศึกษามีคนดีมีความซื่อสัตย์ และจะไม่น าไปสู่การคอรัปชั่นในการท างานจริง คือการสร้าง
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ได้แก่ (1) ปลูกฝังจิตส านึกการต่อต้านคอรัปชั่นโดยใช้สถาบัน 
ครอบครัว ค่านิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ ครอบครัว โรงเรียน 
จนกระทั่งถึงการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยให้เห็นว่าการคอรัปชั่น การทุจริต ความไม่ซื่อสัตย์เป็นเรื่องที่ไม่
ถูกต้อง โดยผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุตร หลาน ครู อาจารย์ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา และ (2) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น โดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นของการศึกษา 
เพื่อสร้างค่านิยม และจิตส านึกให้เห็นการทุจริต คอรัปชั่นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง และปลูกฝังค่านิยมเรื่องความ
ซื่อสัตย์ให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ชัดเจน โดยการจัดประกวดสื่อรณรงค์ การจัดกิจกรรมเข้า
ค่าย รวมทั้งสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกรายวิชา (เกรียงศักด์ิ โชควรกุล, 2561, น. 248-249) 

ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่นที่เป็นปัญหาร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับคนทั้งประเทศไทย เกี่ยวข้องกับทุกภาค
ส่วน หากภาครัฐ หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษาละเลยปัญหานี้ คงท าให้ประเทศชาติบ้านเมือง
ด าเนินไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะในยุค 4.0 ประชาชนในสังคมต้องช่วยกันตรวจสอบ ติดตาม เฝ้า
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ระวังและช่วยกันป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น ซึ่งท าได้ง่ายจากการมีเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ที่จะคอย
ช่วยติดตามการท างานต่างๆ ของหน่วยงาน และบุคลากรภาครัฐ และร้องเรียนหากพบเห็นการคอรัปชั่น รวม
ไปถึงภาครัฐเองควรมีมาตรการการลงโทษบุคคลที่กระท าความผิดฐานทุจริตคอรัปชั่นสถานหนัก เพื่อเป็นกรณี
ตัวอย่างในการลงโทษผู้กระท าผิด ครอบครัวก็ควรต้องช่วยอบรมสั่งสอนเด็ก เยาวชน ไม่ให้เห็นเรื่องการ
คอรัปชั่นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ต้องอบรมสั่งสอนให้เด็กและเยาวชนรู้จักพอเพียง ซื่อสัตย์ให้เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่
คุณธรรมจริยธรรม ประชาชนในสังคม และสถาบันการศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญในการจะสร้างค่านิยม 
ทัศนคติ ปลูกฝัง คุณธรรม ความซื่อสัตย์ และหลักธรรมาภิบาลให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้มีค่านิยมที่ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมออกสู่สังคม (เกรียงศักดิ์ โชควรกุล , 2561,       
น. 243) 
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บทที่ 3 

วิธกีารด าเนินการวิจัย 

 

3.1 วิธีการรวบรวมข้อมูล  

งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบสหวิทยาการโดยการบูรณาการระเบียบวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
เข้าด้วยกัน โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนและการศึกษาจากฐานข้อมูล
งานวิจัย ประกอบด้วย 1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 2) ฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) 
และระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO) โดยดึงข้อมูลงานวิจัย บทความ 
วิทยานิพนธ์ รวมทั้งงานศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) ที่
แสดงในภาพที่ 3.1 มาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและ
อธิบายถึงบทบาทของโรงเรียนและการศึกษาในสังคมไทย รวมทั้งเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นหลักเพื่อ
จัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับโรงเรียนและ
การศึกษาที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 
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ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) เพื่อน ามาใช้ในการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและการศึกษา  
 ผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและการศึกษาภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งเน้นเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และลัทธิบริโภคนิยม
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่ผู้คนต้องใช้ชีวิตอย่างรีบเร่ง แก่งแย่ง แข่งขัน เน้นความเป็นปัจเจกบุคคล ลดทอน
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดังนั้นแม้จะมีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายด้านจนท า
ให้มนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติบางอย่างได้ และลดทอนความไม่แน่นอน ความเสี่ยงในการใช้ชีวิตที่ต้อง
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พึ่งพาธรรมชาติบางประการลง แต่วิถีชีวิตรูปแบบนี้กลับท าให้ผู้คนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยง
ในการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรง ความขัดแย้ง หมดหวังตามมาเช่นกัน เงื่อนไข
ต่างๆ เหล่านี้จึงส่งผลให้มนุษย์ยังคงต้องการที่พึ่งบางอย่างเพื่อช่วยจัดการกับความเสี่ยง ความรุนแรงที่เกิดขึ้น 
และสร้างความหวังให้แก่การด าเนินชีวิตของมนุษย์ อย่างไรก็ตามด้วยเหตุที่โรงเรียนและการศึกษาเป็นสถาบันที่
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน โรงเรียนและการศึกษาจึงยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างความหวังให้แก่มนุษย์ หากแต่ว่าด้วยอิทธิพลของทุนนิยม และบริโภคนิยมท าให้มนุษย์เชื่อว่าการสร้าง
ความหวังและการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์สามารถซื้อได้ด้วยเงิน ทัศนคติ ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนและการศึกษาในสังคมไทยจึงเปลี่ยนไปท าให้เกิดปัญหาขึ้นในโรงเรียนและการศึกษาไทย 
โดยเฉพาะปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา และปัญหาธรรมาภิบาลด้านการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษา 
อย่างไรก็ตามสังคมก็ยังคาดหวังว่าหากสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้โรงเรียนและการศึกษาก็จะสามารถ
กลับมาสร้างความหวังให้แก่ชีวิตของคนไทยได้ คุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษา
จึงเป็นค าส าคัญที่ปรากฏให้เห็น และกลายเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นหลักเพื่อจัดท าและประมวลข้อมูล
ทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับโรงเรียนและการศึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการกับปัญหาคุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาที่จะมีผลต่อการ
สร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 เพื่อตอบค าถามวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดคือ 
1) เพื่อศึกษาบทบาทของโรงเรียนและการศึกษาในสังคมไทย และ 2) เพื่อจัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของ
สังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับโรงเรียนและการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัย
ส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 
 เมื่อพบประเด็นหลักเกี่ยวกับโรงเรียนและการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา และ
การทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 งานวิจัยนี้จึงจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจากโซเชียล
มีเดียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านคุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษา 3 แหล่ง ได้แก่ 
Pantip, Facebook และTwitter เพื่อน ามาใช้ในการศึกษา 
 เนื่องจากการศึกษานี้เป็นการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา และการทุจริต
คอรัปชั่นในวงการการศึกษาจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านคุณภาพการศึกษา และการทุจริต
คอรัปชั่นในวงการการศึกษาที่ปรากฏบนโลกออนไลน์ทั้งหมดซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ 
(Public) ภาษาไทย (หมายถึงข้อมูลที่ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลได้) ตามค าส าคัญที่ก าหนดเพื่อใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลที่ได้จึงมาจากประชากร (Population) ซึ่งหมายถึงชื่อเรื่องบทความวิจัย และข้อมูลจาก
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โซเชียลมีเดียที่มีอยู่ทั้งหมดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการ
การศึกษา โดยไม่ใช้การสุ่มตัวอย่างเพราะเป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

 งานวิจัยนี้เลือกใช้โปรแกรม Python for windows 3.6.6 ในการรวบรวมข้อมูล (Collect Data) ที่
เกี่ยวข้องโดยการดึงข้อมูล (Information Extraction) จากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา และ
การทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาเฉพาะข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ (Public) ภาษาไทยตามค าส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาเนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวสามารถ
ท างานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อให้นักวิจัยสามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ วิธีการดึงข้อมูลใช้การเขียน Code เพื่อดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังตัวอย่างแสดงในภาพที่ 3.2 
โดยค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาเพื่อใช้ส าหรับการดึง
ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียแสดงในตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 ค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาเพื่อใช้
ส าหรับการดึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย 

 

ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย คุณภาพการศกึษา 

ทุจริตในมหาวทิยาลัย วุฒิปลอม 

เลือกตั้งอธิการบดี ปริญญาปลอม 

เงินทอนมหาลัย เข้าเรียนแทน 

โกงในมหาลัย สอบแทน 

โกงเงินนักศึกษา จ่ายครบจบแน ่

ทายาทอธิการ มหาวิทยาลัยปิดตัว 

ตรวจสอบทรัพย์สินอธิการ ปริญญานิยม 

แลกเกรด ปริญญาเฟ้อ 

ซื้อปริญญา ฟองสบู่ดอกเตอร์ 

ขายวุฒ ิ มหาวิทยาลัยเถื่อน 

สรรหาอธิการบดี รับจ้างท าวิทยานิพนธ์ 

ทุจริตค่าสอนในมหาวิทยาลัย เรียนง่ายจ่ายครบจบแน ่

เหลือบในสถาบันอุดมศึกษา แลกเกรด 

ทุจริตจัดซื้อ จัดจ้างในสถาบันอุดมศึกษา วิกฤตการศึกษา 

ทุจริตจัดซื้อ จัดจ้างในมหาวิทยาลัย วิกฤตมหาวิทยาลัย 
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ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย คุณภาพการศกึษา 

อุดมศึกษากับการทุจริต วิกฤตอาจารย์ 

คอรัปช่ันในมหาวิทยาลัย วิกฤตอุดมศึกษา 

ทุจริตคอร์รัปชันในมหาวิทยาลัย หลักสูตรล้าสมยั 

อธิการบดี ผลัดกันเกาหลัง ซื้อปริญญา 

ทุจริตสอบเข้ามหาวิทยาลัย   

ทุจริตสอบเข้าโรงเรียน   

กรรมการสภามหาวิทยาลัย   

นายกสภาปลดอธิการบดี   

อธิการบดีปลดนายกสภา   
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ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างการเขียน Code เพื่อดึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา และการ
ทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาเฉพาะข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ (Public) ตามค าส าคัญด้วยโปรแกรม 
Python for windows 3.6.6 

หลังจากดึงข้อมูลโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษา
เฉพาะข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ (Public) ภาษาไทยตามค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา และการ
ทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาด้วยโปรแกรม Python for windows 3.6.6 ในรูปของ Microsoft Excel 
แล้วจึงจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ส าหรับการวิเคราะห์โดยเริ่มจากตัดข้อมูลซ้ าและข้อมูลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออก 
(Removing Suspicious Data) เช่น ข้อมูลของกรณีต่างประเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับดารา ภาพยนตร์ ละคร       



โครงการวิจัยบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 

 

3-8 

นวนิยาย โฆษณา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ เมื่อตัดข้อมูลซ้ าและข้อมูลส่วนที่ไม่
เกี่ยวข้องออกแล้วจึงเขียน Code ตามค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นใน
วงการการศึกษาและประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) อย่างไรก็ตาม
งานวิจัยนี้ยังคงต้องอาศัยการท างานของนักวิจัยร่วมด้วยในการจัดโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ เนื่องจากลักษณะของข้อมูลที่ดึงมาจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา และการ
ทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาเฉพาะข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ (Public) ตามค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาเป็นภาษาไทยซึ่งถูกจัดอยู่ในประเภทของภาษาที่
ไม่มีการตัดค า (Unsegmented Language) ไม่มีอักขระในการบ่งบอกขอบเขตของค าอย่างชัดเจน และมีค าซึ่งมี
ลักษณะเป็นค าที่ไม่รู้จัก (Unknown Words) รวมทั้งค าก ากวม (Ambiguity) ท าให้ยังไม่มีเทคนิคที่ท าให้เกิด
ความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์ 100% ดังนั้นแม้คอมพิวเตอร์จะสามารถประมวลผลข้อมูลปริมาณมากได้อย่าง
รวดเร็วแต่ก็ต้องอาศัยการท างานของมนุษย์ซึ่งก็คือนักวิจัยประกอบในการจ าแนกและจัดรูปแบบของข้อมูลให้
เป็นโครงสร้างที่เหมาะสมแก่การวิเคราะห์ต่อไป ตัวอย่างการเขียน Code ตามค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
การศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาและประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดโครงสร้างข้อมูล
แสดงให้เห็นในภาพที่ 3.3 และตัวอย่างผลการจัดโครงสร้างข้อมูลที่ได้จากการเขียน Code ตามค าส าคัญและ
ประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์แสดงให้เห็นในภาพที่ 3.4 

 

 
 

ภาพที่ 3.3 ตัวอย่างการเขียน Code ตามค าส าคัญและประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือจัดโครงสร้างข้อมูล 



รายงานฉบับสมบูรณ์  

 

3-9 

 

 

 
ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างผลการจัดโครงสร้างข้อมูลที่ได้จากการเขียน Code ตามค าส าคัญและประเด็นที่ใช้ในการ
วิเคราะห ์
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3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นใน
วงการการศึกษาที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 ซึ่งได้จัดเตรียมให้อยู่ในรูปของข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structure 
Data) ดังที่ได้อธิบายรายละเอียดไปข้างต้นแล้วนั้นงานวิจัยนี้เลือกใช้โปรแกรม Orange ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายและ
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ https://orange.biolab.si ดังแสดงในภาพที่ 3.5 

 

ภาพที่ 3.5 โปรแกรม Orange 

 อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ ากัดของลักษณะข้อมูลที่ดึงจากโซเชียลมีเดียท าให้เป็นข้อมูลที่ ได้แม้จะมีการ
จัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลที่มีโครงสร้างแล้ว แต่ก็ยังคงไม่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึก นอกจากนี้ยังพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นตัวแปรกลุ่ม 
(Categorical Data) ไม่ใช่ข้อมูลตัวเลข (Numeric Data) ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเบื้องต้น
สามารถท าได้เพียงการแสดงภาพเบื้องต้นของข้อมูล (Basic Data Visualization) หรือสถิติเชิงพรรณนาใน
รูปแบบของกราฟเป็นหลัก และการหาความสัมพันธ์ของข้อมูล (Association Rule) ที่บอกได้แค่เพียงว่าข้อมูลมี
ความสัมพันธ์กันแต่ไม่สามารถอธิบายทิศทางความสัมพันธ์กันของข้อมูลได้ ดังตัวอย่างแสดงในภาพที่ 3.6 และ
ภาพที่ 3.7 
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ภาพที่ 3.6 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแสดงภาพเบื้องต้นของข้อมูล (Basic Data Visualization) 
ด้วยโปรแกรม Orange 
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ภาพที่  3.7 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความสัมพันธ์ของข้อมูล (Association Rule) ด้วย
โปรแกรม Orange 
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บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาบทบาทของโรงเรียนและการศึกษาในการสร้างคนไทย 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาภายใต้
ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบสหวิทยาการที่
เกิดจากการบูรณาการระเบียบวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเข้าด้วยกันโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเริ่มจากการศึกษา
ข้อมูลงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ รวมทั้งงานศึกษาอื่นๆ พื้นฐานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโรงเรียนและการศึกษา
จาก 1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 2) ฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) และ 3) ระบบ
ฐานข้อมูลวารสารอิ เล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO) เพื่อน ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและอธิบายถึงบทบาทของโรงเรียนและการศึกษาใน
สังคมไทย รวมทั้งเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นหลักในการจัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและ
ความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับโรงเรียนและการศึกษาที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และ
หัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 

ผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและการศึกษาพบว่าโรงเรียนและการศึกษายังคงเป็น
ความคาดหวังของสังคมในการอบรมบ่มเพาะเพื่อให้ทักษะ ความรู้และเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพซึ่งจะกลายเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต แม้ว่าการศึกษาจะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอดและได้มีการพัฒนาและปฏิรูป
การศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดไป
ได้ก็คือเรื่องของคุณภาพการศึกษาซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของผลการทดสอบมาตรฐานต่างๆ ทางการศึกษาที่
พบว่าผลการทดสอบมาตรฐานการศึกษาของเด็กไทยยังคงอยู่ในระดับต่ าโดยเฉพาะความรู้ด้านคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะในการคิดวิเคราะห์  อีกทั้งวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้มนุษย์เข้าไป
เกี่ยวข้องกับกระแสทุนนิยมที่เชื่อมโยงกับเงินตรา การแก่งแย่งแข่งขัน ผลประโยชน์ส่วนบุคคลท าให้ในระยะ
หลังๆ จึงมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาปรากฏให้เห็นมากขึ้นโดยเฉพาะ
ระดับผู้บริหาร ครู อาจารย์ที่น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมกลับประพฤติมิชอบ ทุจริตให้เห็นจนเป็นปกติใน
สังคม 

ด้วยเหตุนี้ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการ
การศึกษาจึงกลายมาเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นหลักเพื่อจัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคม
และความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับโรงเรียนและการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
คุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัย
ส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
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Analysis) การวิเคราะห์โดยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) และการท าเหมืองข้อความ (Text 
Mining)  
ผลการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาจากสื่อโซเชียลมีเดีย 

งานวิจัยนี้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการ
การศึกษาทั้งหมดซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ (Public) ภาษาไทยตามค าส าคัญที่ก าหนด
เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านปัญหาคุณภาพการศึกษา และการทุจริต
คอรัปช่ันในวงการการศึกษา 3 แหล่งหลัก ได้แก ่Pantip Facebook และTwitter โดยใช้โปรแกรม Python for 
windows 3.6.6 ซึ่งสามารถท างานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Excel เขียน Code ในการดึงข้อมูล ผลการดึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณภาพการศึกษาทั้งหมดซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ (Public) 
ภาษาไทยตามค าส าคัญที่ก าหนดจาก Facebook มีจ านวนทั้งสิ้น 72 รายการ Pantip มีจ านวนทั้งสิ้น 4,463 
รายการ และ Twitter มีจ านวนทั้งสิ้น 425 รายการ รวมข้อมูลทั้ง 3 แหล่งจ านวน 4,960 รายการ และการ
ทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาทั้งหมดซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ (Public) ภาษาไทย
ตามค าส าคัญที่ก าหนดจาก Facebook มีจ านวนทั้งสิ้น 19 รายการ Pantip มีจ านวนทั้งสิ้น 1,991 รายการ 
และ Twitter มีจ านวนทั้งสิ้น 40 รายการ รวมข้อมูลทั้ง 3 แหล่งจ านวน 2,050 รายการ หลังจากนั้นจึง
จัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structure Data) เพื่อใช้ส าหรับการวิเคราะห์ โดยจ าแนก
ข้อมูลออกเป็นประเด็นต่างๆ ตามผลการทบทวนวรรณกรรมโดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ก าหนดโครงสร้าง
ข้อมูลดังน้ี 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาคุณภาพการศึกษาจ าแนกข้อมูลออกเป็น  
1) ประเภทของปัญหาคุณภาพการศึกษาซึ่งสามารถจ าแนกประเภทตามปัจจัยที่ท าให้เกิดออก

ได้เป็น 4 ประเภทหลักประกอบด้วย ด้านระบบการเรียนการสอน ด้านคุณภาพอาจารย์ ด้านการบริหารและ
ผู้บริหาร และด้านคุณภาพผู้เรียน  

2) ปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย (1) ปัจจัยด้านผู้เรียน เช่น 
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสุขภาพ คุณภาพของผู้เรียน และจริยธรรมของผู้เรียน (2) ปัจจัยด้านอาจารย์ 
ได้แก่ คุณภาพของอาจารย์ และคุณธรรมของอาจารย์ (3) ปัจจัยด้านระบบการเรียนการสอน ได้แก่ ระบบการ
ทดสอบและประเมินผล คุณภาพของหลักสูตร และ (4) ปัจจัยด้านการบริหารและผู้บริหาร ได้แก่ คุณธรรม
ของผู้บริหาร การมุ่งแสวงหารายได้ 

3) สถาบันที่เกิดปัญหาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน ราช
มงคล ราชภัฏ มัธยมศึกษา เทคนิค 

4) พื้นที่ที่เกิดปัญหาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ กรุงเทพ และต่างจังหวัด  
5) ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาคุณภาพการศึกษา เช่น เรียนไม่จบ คุณภาพผู้เรียน ไม่มีงานท า 

ปิดหลักสูตร ท างานต่ ากว่าวุฒิ ผู้เรียนลดลง 
 โดยพบว่าหลังจากตัดข้อมูลซ้ าและข้อมูลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออก (Removing Suspicious Data) ทั้งน้ี
เพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์เหลือข้อมูลจาก Facebook จ านวน 3 รายการ Pantip จ านวน 74 
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รายการ และข้อมูลในส่วนของ Twitter จ านวน 31 รายการ รวมข้อมูลรวมทั้ งหมด 108 รายการ ดัง
รายละเอียดแสดงแสดงในตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.2 เป็นตัวอย่างข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาคุณภาพการศึกษาที่มีการจัดท าเป็นโครงสร้างแล้ว 
ตารางที่ 4.1 จ านวนข้อมูลที่ดึงจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาคุณภาพการศึกษา  
 

ค ำส ำคญั Facebook

 จ ำนวนข้อควำม

หลงัตดัข้อมลูซ ำ้

และท่ีไม่เก่ียวข้อง

Pantip

 จ ำนวนข้อควำม

หลงัตดัข้อมลูซ ำ้

และท่ีไม่เก่ียวข้อง

Twitter

 จ ำนวนข้อควำม

หลงัตดัข้อมลูซ ำ้

และท่ีไม่เก่ียวข้อง

วุฒปิลอม 34 0 334        26 13 0
ปรญิญาปลอม 18 0 97         3 9 2
เขา้เรยีนแทน 1 0 250        0 3 0
สอบแทน 8 0 1,519     3 48 17
จ่ายครบจบแน่ 9 1 572        3 4 2
มหาวทิยาลยัปิดตวั 0 0 74         1 3 0
ปรญิญานยิม 0 0 78         1 296 0
ปรญิญาเฟ้อ 0 0 33         2 0 0
ฟองสบูด่อกเตอร์ 0 0 0 0 0
มหาวทิยาลยัเถื่อน 1 0 68         1 1 0
รบัจา้งท าวทิยานพินธ์ 0 0 42         5 0 0
เรยีนงา่ยจ่ายครบจบแน่ 0 0 6           0 0 0
แลกเกรด 0 0 763        26 37 8
วกิฤตการศกึษา 1 1 90         1 5 1
วกิฤตมหาวทิยาลยั 0 0 36         0 1 0
วกิฤตอาจารย์ 0 0 44         2 4 1
วกิฤตอุดมศกึษา 0 0 5           0 1 0
หลกัสูตรลา้สมยั 0 0 25         0 0 0
ซือ้ปรญิญา 2 1 427        0 0
รวม 72 3 4,463      74 425 31  
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ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาคุณภาพการศึกษาที่มีการจัดท าเป็น
โครงสร้าง 

ประเภท สถำบนั พื้นท่ี ผู้เรียน อำจำรย์ ระบบกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรและผู้บริหำร รวมปัจจยั ผลกระทบ

ระบบการเรยีนการสอน มธัยมศกึษาตอนต้น แลกเกรด แลกเกรด ไม่อยากเรยีน
อาจารย์ มธัยมศกึษาตอนปลาย คณุภาพอาจารย์ คณุภาพอาจารย์
ผูเ้รยีน มหาวทิยาลยัรฐั ต่างจงัหวดั โรคซมึเศรา้ โรคซมึเศรา้ ไม่อยากเรยีน

อาจารย ์ระบบการเรยีนการสอน ขาดคณุธรรม แลกเกรด ขาดคณุธรรมแลกเกรด
อาจารย ์ระบบการเรยีนการสอน ขาดคณุธรรม แลกเกรด ขาดคณุธรรมแลกเกรด
อาจารย ์ระบบการเรยีนการสอน เทคนคิ ขาดคณุธรรม แลกเกรด ขาดคณุธรรมแลกเกรด
อาจารย ์ระบบการเรยีนการสอน มธัยมศกึษาตอนปลาย ขาดคณุธรรม แลกเกรด ขาดคณุธรรมแลกเกรด
อาจารย ์ระบบการเรยีนการสอน ขาดคณุธรรม แลกเกรด ขาดคณุธรรมแลกเกรด
อาจารย ์ระบบการเรยีนการสอน มธัยมศกึษาตอนปลาย ขาดคณุธรรม แลกเกรด ขาดคณุธรรมแลกเกรด
อาจารย ์ระบบการเรยีนการสอน ขาดคณุธรรม แลกเกรด ขาดคณุธรรมแลกเกรด
อาจารย ์ระบบการเรยีนการสอน มหาวทิยาลยัรฐั ขาดคณุธรรม แลกเกรด ขาดคณุธรรมแลกเกรด
อาจารย ์ระบบการเรยีนการสอน ราชภฏั ต่างจงัหวดั ขาดคณุธรรม แลกเกรด ขาดคณุธรรมแลกเกรด
อาจารย ์ระบบการเรยีนการสอน ราชภฏั ขาดคณุธรรม แลกเกรด ขาดคณุธรรมแลกเกรด
อาจารย ์ระบบการเรยีนการสอน มธัยมศกึษาตอนปลาย ต่างจงัหวดั ขาดคณุธรรม แลกเกรด ขาดคณุธรรมแลกเกรด
อาจารย ์ระบบการเรยีนการสอน มหาวทิยาลยัรฐั ขาดคณุธรรม แลกเกรด มุ่งหารายได้ ขาดคณุธรรมแลกเกรดมุ่งหารายได้ คณุภาพผูเ้รยีน
 ระบบการเรยีนการสอน ผูบ้รหิาร มธัยมศกึษาตอนปลาย กรงุเทพ แลกเกรด ขาดคณุธรรม แลกเกรดขาดคณุธรรม
อาจารย ์ระบบการเรยีนการสอน ขาดคณุธรรม สุ่มเกรด ขาดคณุธรรมสุ่มเกรด คณุภาพผูเ้รยีน
อาจารย ์ระบบการเรยีนการสอน กรงุเทพ ขาดคณุธรรม แลกเกรด ขาดคณุธรรมแลกเกรด
อาจารย ์ระบบการเรยีนการสอน มธัยมศกึษาตอนปลาย ขาดคณุธรรม แลกเกรด ขาดคณุธรรมแลกเกรด
อาจารย ์ระบบการเรยีนการสอน ขาดคณุธรรม แลกเกรด ขาดคณุธรรมแลกเกรด

ระบบการเรยีนการสอน ระบบการประเมนิผล ระบบการประเมนิผล
ระบบการเรยีนการสอน ต่างจงัหวดั ระบบการทดสอบ ระบบการทดสอบ คณุภาพผูเ้รยีน
ระบบการเรยีนการสอน มธัยมศกึษาตอนปลาย แลกเกรด แลกเกรด

อาจารย ์ระบบการเรยีนการสอน มธัยมศกึษาตอนปลาย ขาดคณุธรรม แลกเกรด ขาดคณุธรรมแลกเกรด  
 ข้อมูลที่เกี่ยวกบัการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาจ าแนกข้อมูลออกเป็น  

1) ประเภทของการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาซึ่งสามารถจ าแนกออกได้เป็น 6 
ประเภทตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย (1) หลักนิติธรรมเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่นโดยอาศัยช่อง
โหว่ทางกฎหมาย (2) คุณธรรมเกี่ยวข้องกับซื่อสัตย์ (3) ความโปร่งใสเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล การ
ตรวจสอบได้ (4) การมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบ  (5) การรับผิดชอบ
เกี่ยวข้องกับกระจายอ านาจ และ 6) ความคุ้มค่าเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ  

2) ปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ผู้เรียน ปัจจัยด้านอาจารย์ ปัจจัยด้านระบบการเรียนการสอน และปัจจัยด้านการบริหารและผู้บริหาร  

3) สถาบันและพื้นที่ทีเ่กิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัฐ 
มหาวิทยาลัยเอกชน ราชมงคล ราชภัฏ มัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด 

4) บุคคลที่ท าให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษา ได้แก่ นักศึกษา ผู้บริหาร 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 

โดยพบว่าหลังจากตัดข้อมูลซ้ าและข้อมูลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออก (Removing Suspicious Data) ทั้งนี้
เพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์เหลือข้อมูลจาก Facebook จ านวน 1 รายการ Pantip จ านวน 43 
รายการ และข้อมูลในส่วนของ Twitter จ านวน 4 รายการ ข้อมูลรวมทั้งหมด 48 รายการดังรายละเอียดแสดง
แสดงในตารางที่ 4.3 และตารางที่ 4.4 เป็นตัวอย่างข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการ
ทุจริตคอรัปช่ันในวงการการศึกษาที่มีการจัดท าเป็นโครงสร้างแล้ว 
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ตารางที่ 4.3 จ านวนข้อมูลที่ดึงจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการ
การศึกษา  
 

ค ำส ำคญั Facebook

 จ ำนวนข้อควำม

หลงัตดัข้อมลูซ ำ้

และท่ีไม่เก่ียวข้อง

Pantip

 จ ำนวนข้อควำม

หลงัตดัข้อมลูซ ำ้

และท่ีไม่เก่ียวข้อง

Twitter

 จ ำนวนข้อควำม

หลงัตดัข้อมลูซ ำ้

และท่ีไม่เก่ียวข้อง

ธรรมาภบิาลมหาวทิยาลยั 0 0 13         6 0 0
ทุจรติในมหาวทิยาลยั 0 0 42         10 0 0
เลอืกตัง้อธกิารบดี 0 0 28         0 0 0
เงนิทอนมหาลยั 0 0 -        0 0 0
โกงในมหาลยั 0 0 15         1 0 0
โกงเงนินกัศกึษา 0 0 28         2 0 0
ทายาทอธกิาร 0 0 -        0 0 0
ตรวจสอบทรพัยส์นิอธกิาร 0 0 -        0 0 0
แลกเกรด 0 0 763       0 37 4
ซือ้ปรญิญา 2 1 427       4 1 0
ขายวุฒิ 7 0 494       6 2 0
สรรหาอธกิารบดี 1 0 48         2 0 0
ทุจรติคา่สอนในมหาวทิยาลยั 0 0 -        0 0 0

เหลอืบในสถาบนัอุดมศกึษา 0 0 -        0 0 0
ทุจรติจดัซือ้ จดัจา้งในสถาบนัอุดมศกึษา 0 0 -        0 0 0
ทุจรติจดัซือ้ จดัจา้งในมหาวทิยาลยั 0 0 -        0 0 0
อุดมศกึษากบัการทุจรติ 0 0 -        0 0 0
คอรปัชัน่ในมหาวทิยาลยั 0 0 -        0 0 0
ทุจรติคอรร์ปัชนัในมหาวทิยาลยั 0 0 2           0 0 0
อธกิารบด ีผลดักนัเกาหลงั 0 0 -        0 0 0
ทุจรติสอบเขา้มหาวทิยาลยั 0 0 9           1 0 0
ทุจรติสอบเขา้โรงเรยีน 0 0 38         0 0 0
กรรมการสภามหาวทิยาลยั 9 0 84         11 0 0
นายกสภาปลดอธกิารบดี 0 0 -        0 0 0
อธกิารบดปีลดนายกสภา 0 0 -        0 0 0
รวม 19 1 1,991     43 40 4  
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 
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ตารางที่ 4.4 ตัวอย่างข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการ
การศึกษาที่มีการจัดท าเป็นโครงสร้าง 

หลกัธรรมำภิบำล สถำบนั พื้นท่ี บคุคลท่ีท ำให้เกิด ปัจจยั

โปรง่ใส ผู้บรหิาร การบรหิารและผู้บรหิาร
คณุธรรม ต่างจงัหวดั ผู้บรหิาร การบรหิารและผู้บรหิาร

คณุธรรม ผู้บรหิาร การบรหิารและผู้บรหิาร

นติธิรรม ผู้บรหิาร การบรหิารและผู้บรหิาร

โปรง่ใส ผู้บรหิาร การบรหิารและผู้บรหิาร

โปรง่ใส ผู้บรหิาร การบรหิารและผู้บรหิาร
คณุธรรม นกัศกึษา ผู้เรยีน
โปรง่ใส มหาวทิยาลยัรฐั กรงุเทพ ผู้บรหิาร การบรหิารและผู้บรหิาร
โปรง่ใส เจา้หน้าที่ ระบบการเรยีนการสอน
คณุธรรม ระบบการเรยีนการสอน
คณุธรรม มหาวทิยาลยัรฐั ต่างจงัหวดั นกัศกึษา ผู้เรยีน
คณุธรรม นกัศกึษา ผู้เรยีน
คณุธรรม นกัศกึษา ผู้เรยีน
นติธิรรม ผู้บรหิาร การบรหิารและผู้บรหิาร
โปรง่ใส ผู้บรหิาร การบรหิารและผู้บรหิาร
นติธิรรม มหาวทิยาลยัรฐั ต่างจงัหวดั ผู้บรหิาร การบรหิารและผู้บรหิาร
คณุธรรม มหาวทิยาลยัรฐั ต่างจงัหวดั อาจารย์ การบรหิารและผู้บรหิาร

คุม้คา่ การบรหิารและผู้บรหิาร
คณุธรรม มหาวทิยาลยัรฐั ต่างจงัหวดั เจา้หน้าที่ การบรหิารและผู้บรหิาร

คณุธรรม
มธัยมศกึษาตอน

ปลาย กรงุเทพ อาจารย์ อาจารย์

โปรง่ใส เอกชน นกัศกึษา ระบบการเรยีนการสอน
โปรง่ใส ต่างจงัหวดั ระบบการเรยีนการสอน
คณุธรรม มหาวทิยาลยัรฐั กรงุเทพ นกัศกึษา ผู้เรยีน

คณุธรรม
มธัยมศกึษาตอน

ปลาย นกัศกึษา ผู้เรยีน
คณุธรรม มธัยมศกึษาตอนต้น นกัศกึษา ผู้เรยีน
คณุธรรม นกัศกึษา ผู้เรยีน
คณุธรรม
คณุธรรม นกัศกึษา ผู้เรยีน
คณุธรรม

โปรง่ใส มหาวทิยาลยัรฐั กรงุเทพ ผู้บรหิาร การบรหิารและผู้บรหิาร
โปรง่ใส มหาวทิยาลยัรฐั กรงุเทพ ผู้บรหิาร การบรหิารและผู้บรหิาร
คณุธรรม เอกชน กรงุเทพ นกัศกึษา ผู้เรยีน

โปรง่ใส ผู้บรหิาร การบรหิารและผู้บรหิาร
โปรง่ใส ผู้บรหิาร การบรหิารและผู้บรหิาร
คณุธรรม เอกชน กรงุเทพ ผู้บรหิาร การบรหิารและผู้บรหิาร

นติธิรรม มหาวทิยาลยัรฐั ต่างจงัหวดั ผู้บรหิาร การบรหิารและผู้บรหิาร
โปรง่ใส มหาวทิยาลยัรฐั กรงุเทพ ผู้บรหิาร การบรหิารและผู้บรหิาร

โปรง่ใส มหาวทิยาลยัรฐั ต่างจงัหวดั อาจารย์ อาจารย์
คณุธรรม มหาวทิยาลยัรฐั ต่างจงัหวดั อาจารย์ อาจารย์
โปรง่ใส ผู้บรหิาร การบรหิารและผู้บรหิาร

นติธิรรม มหาวทิยาลยัรฐั กรงุเทพ ผู้บรหิาร การบรหิารและผู้บรหิาร
โปรง่ใส ผู้บรหิาร การบรหิารและผู้บรหิาร
โปรง่ใส มหาวทิยาลยัรฐั กรงุเทพ ผู้บรหิาร การบรหิารและผู้บรหิาร
คณุธรรม มหาวทิยาลยัรฐั กรงุเทพ นกัศกึษา ผู้เรยีน
โปรง่ใส อาจารย์ ระบบการเรยีนการสอน
โปรง่ใส อาจารย์ ระบบการเรยีนการสอน
โปรง่ใส อาจารย์ ระบบการเรยีนการสอน

คณุธรรม อาจารย์ อาจารย์  
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เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
แสดงภาพเบื้องต้นของข้อมูล (Basic Data Visualization) ในด้านประเภทของปัญหาคุณภาพการศึกษาพบว่า
ข้อมูลที่ปรากฏมากที่สุดล าดับแรกคือด้านระบบการเรียนการสอนจ านวน 31 รายการคิดเป็นร้อยละ 29.52 
ตัวอย่างเช่น  

“...ทาง รร จะมาการพาไปเข้าค่ายต่างๆ ซึ่งการไปเข้าค่ายนั้น จะแลกกับ ได้เกรด1ใน แต่ละครั้งที่ไป 
การไปเข้าค่าย1ครั้งอาจจะแก้เกรด ได้ ประมาณ5วิชา. แต่การไปเข้าค่ายมันคือการไปเที่ยว ทุกคนคงคิด” 

“นักศึกษาฝึกงาน หรือ นักศึกษาแลกเกรด” 
รองลงมาเป็นการผสมผสานระหว่างด้านอาจารย์และระบบการเรียนการสอนจ านวน 29 รายการคิด

เป็นร้อยละ 27.62 ตัวอย่างเช่น  
“…ใช่ค่ะ มีเยอะเลยพวกนี้ ต้องถามเพิ่มอีกข้อว่านอกจากจ่ายครบจบแน่ ทุกวันนี้ยังเป็นทาสรับใช้

อาจารย์ที่ปรึกษารึเปล่า (บางคน) อ้อ แล้วเล่ม thesis ป.เอก มีกี่หน้า เคยเจอมีเนื้อหาไม่ถึง 60 หน้า ช้อคตา
ค้างมาแล้ว บางคนจบจากมหาวิทยาลัยมีช่ือแต่คณะตัวเองไม่ดัง ก็อุตส่าห์เอาไปอวดก็ม”ี 

“คือที่มหาลัยมีกิจกรรมอ่ะครับแล้วเหมือนกับอาจารย์คนนี้แกต้องรับผิดชอบงานนี้ แกเลยมาสั่งเด็กให้
เด็กท างานนี้โดยอาจารย์พูดประมาณว่าถ้าใครมาช่วยงานอาจารย์ก็จะช่วยเรื่องเกรด แต่ถ้าใครไม่ท าก็อย่าหวังว่า
ผมจะช่วยแล้วก็อย่าหวังว่าจะจบภายใน4ปี คืองานที่อาจารย์ให้ช่วยก็ไม่ได้หนักหนาอะไรหรอก แต่ว่าอาจารย์มา
พูดแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้อง” 

“อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จัดทริปให้นักศึกษาปริญญาโท ด้วยความที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ไม่ได้มี
ชื่อเสียงมากมาย นักศึกษาที่เข้ามาเรียน ส่วนใหญ่ก็ท างานเก็บเงินเดือนมาเรียน จ านวนนักศึกษาต่อสาขาก็ไม่
มาก และการเรียนครั้งนี้นักศึกษาจ าเป็นต้องไปดูงานที่ต่างประเทศ (ไม่รู้ไปดูเพื่ออะไร) เมื่อนักศึกษาไม่มาก 
คณะบดีคณะนี้ ก็เลย จับเอานักศึกษาทุกสาขา ไปดูงานพร้อมกันที่ประเทศเกาหลี…” 

“ต้องซื้อหนังสือแลกเกรดใช่ปะ ฮะฮะฮะเรียนแมกกาซีน คะแนนมาจากการขาย” 
ตามมาด้วยด้านผู้เรียนจ านวน 20 รายการคิดเป็นร้อยละ 19.05 ตัวอย่างเช่น 
“จู่ๆเพื่อนร่วมคลาสที่ไม่สนิทก็โทรมาหา ตอนแรกก็เอะใจแล้ว แต่ก็คิดว่าอาจจะเป็นงานเลยตอบ คุยไป

คุยมาสรุปว่าจะให้สอบแทน เฮ้ย มันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะท าไหมอ่ะ คือตกใจจนได้แต่บอกว่าเรื่องนี้เราไม่โออ่ะ 
แล้ววางสาย ควรจะโทรกลับไปเตือนสติดีมั้ยนะ” 

“x-ออม ไปสอบแทนด้วย” 
“ฝากค่ะ ฝากไปสอบแทนหน่อย” 
ด้านผู้เรียนและระบบการเรียนการสอนจ านวน 16 รายการคิดเป็นร้อยละ 15.24 ตัวอย่างเช่น 
“คือเรื่องมันมีอยู่ว่า เรามีเพื่อนอยู่คนนึงไม่สนิทหรอกนะ เรียนไม่จบ ม.ต้น มีเเค่วุฒิ ป.6 เราเลยเเนะน า

ให้ไปเรียน กศน.เรียนอยู่ได้ประมาณ3เดือน เฮ้ย! มันมีวุฒิ ปวส. (คือกูเรียนกูสอบเเทบตาย) มันถือวุฒิ ปวส. ที่
ปลอมมาไปสมัครงานที่โรงงานช่ือดัง โรงงานก็รับ” 

“ก็ดรอปยังไงก็ยังดรอปอยู่อย่างนั้น55555 แต่!อยู่ๆนางไปสมัครงานบริษัทใหญ่อันดับต้นๆของไทย 
เฉยยยยยยยยย โดยใช้วุฒิป.ตรี(ปลอม) แต่รายละเอียดจริงเป็นมหาลัยที่ดรอปอยู่ ตอนนี้นางท างานได้ปีกว่า 
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ท างานสวยๆได้ เงินเดือน25 000++ อยากรู้ว่าบริษัทใหญ่ๆฝ่ายHR ไม่มีการตรวจสอบกับมหาลัยเลยหรอคะ 
โอโห อย่างงี้ก็ได้หรอ” 

ส่วนที่เหลือเป็นด้านอาจารย์ ด้านอาจารย์ระบบการเรียนการสอนและการบริหารและผู้บริหาร ด้าน
ผู้เรียนอาจารย์และระบบการเรียนการสอน และสุดท้ายด้านระบบการเรียนการสอนและการบริหารและ
ผู้บริหารตามล าดับดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.1 โดยรวมสะท้อนให้เห็นว่าระบบการเรียนการสอนที่ ไม่มี
ประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานส าคัญท าให้เกิดปัญหาคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามประเภทของปัญหาคุณภาพการศึกษา 

ในด้านปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนพบว่าเกิดจากการที่ผู้เรียนให้คนอื่นไป
สอบแทนมากที่สุดจ านวน 16 รายการคิดเป็นร้อยละ 19.05 สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทาง
วิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการตอบสนองเชิงสุ่มของ Warner (ศิริพร เสริตานนท์
, 2557, น.50 -51).ที่พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยมีการทุจริตการสอบ รองลงมาเป็นปัญหาการเรียนไม่จบ
จ านวน 13 รายการคิดเป็นร้อยละ 34.21 ตามมาด้วยการที่ผู้เรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้ สอดคล้องกับผล
การทบทวนวรรณกรรมของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum หรือ WEF) (THE STANDARD, 
2562, และสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, 2556) ที่พบว่าความสามารถในการแข่งขันของไทยอยู่ในอันดับไม่
ดีส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากทักษะของผู้จบการศึกษาแย่ลงและการสอนให้คิดเชิงวิพากษ์ยังไม่ดี ส่วนปัญหาคุณภาพ
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การศึกษาด้านผู้เรียนกรณีอื่นๆ พบว่าเกิดจากปัญหาด้านฐานะทางเศรษฐกิจของผู้เรียน ปัญหาด้านสุขภาพที่เกิด
จากโรคซึมเศร้า การโดดเรียนและการท างานต่ ากว่าวุฒิการศึกษาตามล าดับดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.2  

 
ภาพที่ 4.2 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียในส่วนปัจจัยด้านผู้เรียนที่ท าให้เกิดปัญหาคุณภาพการศึกษา 
 ปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาคุณภาพการศึกษาด้านอาจารย์พบว่าเกิดจากการขาดคุณธรรมของอาจารย์
ผู้สอนมากที่สุดจ านวน 31 รายการคิดเป็นร้อยละ 83.78 รองลงมาเป็นปัญหาคุณภาพของอาจารย์จ านวน 6 
รายการคิดเป็นร้อยละ 16.22 สอดคล้องกับผลการทบทวนวรรณกรรมที่พบว่าคุณภาพของครูอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า 
(สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, 2556, น.153, ศุภณัฎฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์, 2559, น.2-4 ) ดังรายละเอียดแสดงใน
ภาพที่ 4.3 

ขณะที่ปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาคุณภาพการศึกษาด้านระบบการเรียนการสอนพบว่าเกิดปัญหา
ปริญญาปลอมมากที่สุดจ านวน 37 รายการคิดเป็นร้อยละ 44.05 รองลงมาเป็นปัญหาการแลกเกรดจ านวน 
22 รายการคิดเป็นร้อยละ 26.19 ตามมาด้วยระบบการประเมินผลที่ไม่มีประสิทธิภาพจ านวน 11 รายการคิด
เป็นร้อยละ 13.1 สอดคล้องกับผลการทบทวนวรรณกรรมที่พบว่าครูอาจารย์ไทยยังสอนแบบเน้นการจ าและ
เข้าใจเนื้อหาเพื่อไปสอบซึ่งเป็นการวัดความจ าเนื้อหาเป็นหลัก (วิทยากร เชียงกูล และคณะ, 2559, น.115-116) 
ปัญหาจากระบบการทดสอบจ านวน 8 รายการคิดเป็นร้อยละ 9.52 หลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดจ านวน 4 รายการคิดเป็นร้อยละ 4.76 สอดคล้องกับผลการทบทวนวรรณกรรมที่พบว่าการผลิตบัณฑิตที่
ไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ บัณฑิตขาดคุณภาพ ท างานไม่เป็น (ประวิต เอราวรรณ์ , 2560,   
น.62-63) และปัญหาวุฒิปลอม การสุ่มเกรดอย่างละ 1 รายการคิดเป็นร้อยละ 1.19 ตามล าดับดังรายละเอียด
แสดงในภาพที่ 4.4 
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ภาพที่ 4.3 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียในส่วนปัจจัยด้านอาจารย์ที่ท าให้เกิดปัญหาคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.4 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียในส่วนปัจจัยด้านระบบการเรียนการสอนที่ท าให้เกิดปัญหาคุณภาพ
การศึกษา 
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ส่วนปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารและผู้บริหารเกิดจากจากการขาด
คุณธรรมของผู้บริหารจ านวน 3 รายการคิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาเป็นการมุ่งหารายได้ของผู้บริหารจ านวน 
2 รายการคิดเป็นร้อยละ 40 สอดคล้องกับผลการทบทวนวรรณกรรมที่พบว่าสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มุ่งหารายได้จากปริมาณของนักศึกษาที่รับเข้าเรียนหรือเปิดหลักสูตรพิเศษกันมากเนื่องจากต้องพึ่งพาตนเองด้าน
การเงิน แต่ขาดความเอาจริงเอาจังด้านคุณภาพ (ประวิต เอราวรรณ์, 2560, น.62) ดังรายละเอียดแสดงในภาพ
ที่ 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.5 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียในส่วนปัจจัยด้านการบริหารและผู้บริหารที่ท าให้เกิดปัญหาคุณภาพ
การศึกษา 
 เมื่อพิจารณาปัญหาคุณภาพการศึกษาจ าแนกตามสถาบันพบว่าเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยรัฐบาลและ
มัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุดในจ านวนและสัดส่วนเท่ากันคือ 11 รายการคิดเป็นร้อยละ 29.73 รองลงมา
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจ านวน 5 รายการคิดเป็นร้อยละ 13.51 ตามมาด้วยเทคนิค มหาวิทยาลัยเอกชนอย่าง
ละ 4 รายการคิดเป็นร้อยละ 10.81 และมัธยมศึกษาตอนต้น 2 รายการคิดเป็นร้อยละ 5.41 ดังรายละเอียด
แสดงในภาพที่ 4.6  
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ภาพที่ 4.6 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามสถาบันที่เกิดปัญหาคุณภาพการศึกษา 
 ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของปัญหาคุณภาพการศึกษาจ าแนกตามสถาบันพบว่าปัญหาด้าน
ผู้เรียนเกิดเฉพาะในมหาวิทยาลัยรัฐบาลจ านวน 3 รายการ ปัญหาด้านผู้เรียนและระบบการเรียนการสอนพบ
ข้อมูลจ านวน 8 รายการเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยรัฐบาลมากที่สุด 3 รายการรองลงมาเป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และเทคนิคอย่างละ 2 รายการที่เหลืออีก 1 รายการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปัญหาด้านผู้เรียน อาจารย์และ
ระบบการเรียนการสอนเกิดเฉพาะในมหาวิทยาราชภัฏจ านวน 1 รายการ ปัญหาด้านระบบการเรียนการสอน
เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเอกชนมากที่สุดจ านวน 4 รายการ ที่เหลือเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างละ 1 รายการ ปัญหาด้านระบบการเรียนการสอนและการ
บริหารและผู้บริหารพบว่าเกิดขึ้นเฉพาะในมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 1 รายการ ปัญหาด้านอาจารย์เกิดขึ้น
ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลและและมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างละ 1 รายการ ปัญหาด้านอาจารย์และระบบการ
เรียนการสอนพบข้อมูลมากที่สุดจ านวน 13 รายการโดยเกิดขึ้นในมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุดจ านวน 6 
รายการ รองลงมาเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล 3 รายการ ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2 รายการ และ
มัธยมศึกษาตอนต้นและเทคนิคอย่างละ 1 รายการ ส่วนปัญหาอาจารย์ ระบบการเรียนการสอน และการบริหาร
และผู้บริหารเกิดขึ้นในเทคนิค 1 รายการ ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.7 
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ภาพที่ 4.7 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของปัญหาคุณภาพการศึกษาและ
สถาบันที่เกิดปัญหา 
 ส าหรับปัญหาคุณภาพการศึกษาจ าแนกตามพื้นที่พบว่าสัดส่วนการเกิดปัญหาในพื้นที่ต่างจังหวัด
และกรุงเทพมหานครใกล้เคียงกันคือจ านวน 8 รายการและ 7 รายการตามล าดับดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 
4.8 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของปัญหาคุณภาพการศึกษาจ าแนกตามพื้นที่พบข้อสังเกตที่
น่าสนใจคือมีปัญหาด้านอาจารย์และระบบการเรียนการสอนมากที่สุดจ านวนจ านวน 4 รายการโดยส่วนใหญ่
เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัด 3 รายการ ขณะเดียวกันเฉพาะปัญหาด้านการเรียนการสอนอย่างเดียวส่วนใหญ่ก็
เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัดเช่นกันสะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนในพื้นที่ต่างจังหวัดเป็น
สิ่งจ าเป็นดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.9 ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันที่เกิดปัญหาคุณภาพ
การศึกษากับพื้นที่พบข้อสังเกตว่าปัญหาคุณภาพการศึกษาที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมัธยมศึกษาตอน
ปลายในด้านพื้นที่ที่เกิดปัญหาไม่แตกต่างกันกล่าวคือเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครในสัดส่วน
เท่ากัน แต่ส าหรับกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏและเทคนิคปัญหาคุณภาพการศึกษาเกิดขึ้นเฉพาะในต่างจังหวัด 
ขณะที่ปัญหาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนเกิดขึ้นเฉพาะในกรุงเทพมหานครดังรายละเอียดแสดงใน
ภาพที่ 4.10  
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ภาพที่ 4.8 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามพื้นที่ที่เกิดปัญหาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.9 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของปัญหาคุณภาพการศึกษาและ
พื้นที่ที่เกิดปัญหา 
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ภาพที่ 4.10 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและพื้นที่ที่เกิดปัญหาคุณภาพ
การศึกษา 

ด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาคุณภาพการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ส่งผลต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ
โดยเฉพาะด้านคุณภาพของผู้เรียนโดยพบข้อมูลจ านวน 47 รายการคิดเป็นร้อยละ 64.38 รองลงมาเป็นเรียน
ไม่จบจ านวน 20 รายการคิดเป็นร้อยละ 27.4 ตามมาด้วยผู้เรียนรู้สึกไม่อยากเรียนจ านวน 4 รายการคิดเป็น 
ร้อยละ 5.48 ส่วนผลกระทบต่อสถาบันคือท าให้ต้องปิดหลักสูตรพบข้อมูลจ านวน 2 รายการคิดเป็นร้อยละ 2.74 
ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.11 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาคุณภาพ
การศึกษาพบข้อสังเกตที่น่าสนใจคือกรณีของมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมัธยมศึกษาตอนปลายพบผลกระทบ
ลักษณะเดียวกันคือคุณภาพของผู้เรียน เรียนไม่จบ และไม่อยากเรียน มัธยมศึกษาตอนต้นพบเพียงผลต่อการไม่
อยากเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพบเพียงผลต่อคุณภาพของผู้เรียน แต่ไม่มีปัญหาเรียนไม่จบ และไม่อยากเรียน 
เทคนิคพบผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียน และเรียนไม่จบ ขณะที่มหาวิทยาลัยเอกชนพบผลกระทบต่อการปิด
หลักสูตร คุณภาพของผู้เรียน และเรียนไม่จบดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.12 ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่าง
พื้นที่กับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาคุณภาพการศึกษาพบข้อสังเกตที่น่าสนใจคือผลกระทบต่อคุณภาพของ
ผู้เรียนเกิดในพื้นที่ต่างจังหวัดมากกว่ากรุงเทพมหานคร ส่วนผลกระทบด้านเรียนไม่จบ และไม่อยากเรียนในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไม่แตกต่างกันดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.13 
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ภาพที่ 4.11 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 4.12 ขอ้มูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหา
คุณภาพการศึกษา 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
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ภาพที่ 4.13 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหา
คณุภาพการศึกษา 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านความสัมพันธ์ตามกฎความสัมพันธ์ (Association Rules) พบความสัมพันธ์ที่
น่าสนใจคือ 

1) ปัญหาปริญญาปลอม ระบบการเรียนการสอนที่มีการแลกเกรดเนื่องมาจากการขาดคุณธรรม
ของอาจารย์ ระบบการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้และหลักสูตรไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานได้จึงเกิดปัญหาด้านคุณภาพของผู้เรียนที่เกิดกับมหาวิทยาลัยรัฐในต่างจังหวัด
โดยเฉพาะสถาบันราชภัฏด้วยระดับความเชื่อมั่น 100  

2) ปัญหาโรคซึมเศร้าของผู้เรียนท าให้ไม่อยากเรียนเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยรัฐด้วยระดับความ
เชื่อมั่น 100 

3) ปัญหาคุณภาพการศึกษาเนื่องจากปริญญาปลอมท าให้ต้องปิดหลักสูตรเกิดขึ้นกับ
มหาวิทยาลัยเอกชนโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกด้วยระดับความเช่ือมั่น 100 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นใน
วงการการศึกษาเพื่อแสดงภาพเบื้องต้นของข้อมูล (Basic Data Visualization) ในด้านประเภทของปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลพบว่าเป็นด้านคุณธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับความ
ซื่อสัตย์มากที่สุดจ านวน 22 รายการคิดเป็นร้อยละ 45.83 ตัวอย่างเช่น 

“คือเรายอมรบัเลยว่าจดโพยเข้าห้องสอบ เพราะเราไม่มั่นใจกับสิ่งที่อ่านมา…” 
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“สรุปว่าได้คอนเฟริ์มมาจากทางหมาวิทยาลัยที่ครูคนนั้นแจ้งในประวัติว่าได้รับปริญญามา สรุปว่าไม่มี
ชื่อบุคคลนี้ในระบบนะคะ รู้สึกผิดหวังในตัวโรงเรียนและผู้บริหารของโรงเรียนมาก เอาคนแบบนี้มาเป็น Head 
of Foreign Affairs ได้อย่างไร…” 

รองลงมาเป็นด้านความโปร่งใสซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล การตรวจสอบได้จ านวน 20 
รายการคิดเป็นร้อยละ 41.67 ตัวอย่างเช่น 

“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า ไม่ เห็นด้วยกับประกาศ ป.ป.ช.ที่ ให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อป.ป.ช. เพราะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจอนุมัติ
เกี่ยวกับการเงินน้อยมาก จะประชุมงบประมาณเพียงแค่ปีละครั้งเท่าน้ัน…’ 

ตามมาด้วยด้านหลักนิติธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่นโดยอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมาย
จ านวน 5 รายการคิดเป็นร้อยละ 10.42 ตัวอย่างเช่น 

“ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอ้โห.. โคตรขยันสุดกระด่ิงต่ิงแมวจริงๆว่ะ มีแค่ 2 แขน 2 ขา   มีแค่ 24 ชั่วโมง แต”่ 

ด้านความคุ้มค่าซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพจ านวน 1 รายการคิด
เป็นร้อยละ 2.08 จากข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ ตัวอย่างเช่น  

“งบปี 62 กระทรวงศึกษาได้งบ 297 355 867 200 หรือเกือบ 3 แสนล้านบาท ปีก่อนๆได้เยอะกว่านี้ 
แต่อันดับการศึกษาไทยถือว่ารั้งท้ายอาเซียน ที่ผ่านมาสามารถใช้งบได้เกิดผลประมาณกี่% แล้วมีอะไรที่คิดว่า
สมควรจะเพิ่มหรือลดบ้าง ความเห็นส่วนตัว 1) ครูไม่ต้องท าวิจัย ถ้างานไหนจ าเป็นก็ไปจ้างนักวิจัยท า 2) มหา
ลัยตั้งสถาบัน จ้างนักวิชาการ ไม่ได้ท างานวิจัยที่เอาไปต่อยอดประดิษฐ์อะไรได้เลย เป็นแค่กระดาษหรือแนวคิดที่
ไม่มีประโย...’ 

โดยรายละเอียดข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการ
การศึกษาแสดงในภาพที่ 4.14 
 ในด้านปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาการทุจรติคอรัปชั่นในวงการการศึกษาพบว่าปัจจัยทีม่ีผลมากที่สุดคือ
ด้านการบริหารและผู้บริหารพบข้อมูลจ านวน 24 รายการคิดเป็นร้อยละ 52.17 สอดคล้องกับผลการทบทวน
วรรณกรรมที่พบว่าการขาดธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการคอรัปชั่นในวง
การศึกษา (สุดสาคร สิงห์ทอง และวรเดช จันทรศร , 2560, น.135-136)รองลงมาเป็นด้านผู้เรียนพบข้อมูล
จ านวน 11 รายการคิดเป็นร้อยละ 23.91 สอดคล้องกับผลการทบทวนวรรณกรรมที่พบว่ามีความไม่ซื่อสัตย์
นักศึกษามหาวิทยาลัยด้านทุจริตการสอบ ด้านการลอกแบบฝึกหัด ด้านความไม่ซื่อสัตย์ในการจัดท ารายงาน 
และด้านการสร้างข้อมูลเท็จ (ศิริพร เสริตานนท์, 2557, น. 50 -51). ตามมาด้วยด้านระบบการเรียนการสอนพบ
ข้อมูลจ านวน 7 รายการคิดเป็นร้อยละ 15.22 และด้านอาจารย์พบข้อมูลจ านวน 4 รายการคิดเป็นร้อยละ 8.7 
ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.15  
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ภาพที่ 4.14 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามประเภทของปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันในวงการการศึกษา 

 
ภาพที่ 4.15 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษา 
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 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาจ าแนกตามปัจจัยที่
ท าให้เกิดพบว่าปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาด้านคุณธรรมเกิดจากผู้เรียนมากที่สุดโดยพบข้อมูล
จ านวน 11 รายการ รองลงมาเป็นการบริหารและผู้บริหารจ านวน 5 รายการ ตามมาด้วยอาจารย์จ านวน 3 
รายการ และระบบการเรียนการสอนจ านวน 1 รายการ ส่วนปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาด้าน
ความโปร่งใสเกิดจากการบริหารและผู้บริหารมากที่สุดโดยพบข้อมูลจ านวน 13 รายการ รองลงมาเป็นระบบการ
เรียนการสอนจ านวน 6 รายการ และอาจารย์จ านวน 1 รายการ ขณะที่ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการ
การศึกษาด้านหลักนิติธรรมเกิดจากการบริหารและผู้บริหารทั้งหมดจ านวน 5 รายการ และปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่นในวงการการศึกษาด้านความคุ้มค่าจ านวน 1 รายการก็เกิดจากการบริหารและผู้บริหารเช่นเดียวกัน 
สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการบริหารและผู้บริหาร
เป็นหลัก ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.16 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นใน
วงการการศึกษากับปัจจัยที่ท าให้เกิด 

เมื่อพิจารณาปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาจ าแนกตามสถาบันพบว่าส่วนใหญ่เกิดปัญหา
ในมหาวิทยาลัยรัฐจ านวน 15 รายการ ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยเอกชนจ านวน 3 รายการ มัธยมศึกษาตอน
ปลายจ านวน 2 รายการ และมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 1 รายการ ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.17 
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ภาพที่ 4.17 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามสถาบันที่เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษา 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทกับสถาบันที่เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษา
ด้านคุณธรรมพบว่าเกิดในมหาวิทยาลัยรัฐจ านวน 6 รายการ รองลงมาเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน และมัธยมศึกษา
ตอนปลายอย่างละ 2 รายการ และมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 1 รายการ ด้านความโปร่งใสพบว่าเกิดใน
มหาวิทยาลัยรัฐจ านวน 6 รายการ และมหาวิทยาลัยเอกชนจ านวน 1 รายการ ส่วนด้านนิติธรรมพบว่าเกิด
เฉพาะในมหาวิทยาลัยรัฐจ านวน 3 รายการดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.18 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาพบว่า
กรณีของมหาวิทยาลัยรัฐเกิดจากการบริหารและผู้บริหารมากที่สุดจ านวน 10 รายการ รองลงมาเป็นผู้เรียน 3 
รายการ และอาจารย์ 2 รายการ มัธยมศึกษาตอนต้นเกิดจากผู้เรียนจ านวน 1 รายการ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกิดจากผู้เรียน และอาจารย์อย่างละ 1 รายการ มหาวิทยาลัยเอกชนเกิดจากระบบการเรียนการสอน การบริหาร
และผู้บริหาร และผู้เรียนอย่างละ 1 รายการ ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.19 

ส าหรับพื้นที่ที่เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาพบว่าเกิดในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่า
ต่างจังหวัดโดยพบข้อมูลในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 11 รายการ และต่างจังหวัดจ านวน 9 รายการ         
ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.20  
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ภาพที่ 4.18 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างประเภทกับสถาบันที่เกิดปัญหาการทุจริต
คอรัปช่ันในวงการการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.19 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาการ
ทุจริตคอรัปช่ันในวงการการศึกษา 
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ภาพที่ 4.20 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามพื้นที่ที่เกิดการทุจริตคอรัปช่ันในวงการการศึกษา 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษากับพื้นที่พบว่าปัญหาด้าน
คุณธรรมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไม่แตกต่างกันโดยพบข้อมูลอย่างละ 5 รายการ ส่วนด้าน
ความโปร่งใสพบว่าส่วนใหญ่เกิดในกรุงเทพมหานครจ านวน 5 รายการ และต่างจังหวัดจ านวน 2 รายการ ขณะที่
ด้านนิติธรรมพบว่าเกิดต่างจังหวัดจ านวน 2 รายการซึ่งมากกว่ากรุงเทพมหานครซึ่งเกิด 1 รายการ ดัง
รายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.21  

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับพื้นที่ที่เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาพบว่าเกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัยรัฐในกรุงเทพมหานครจ านวน 8 รายการ และต่างจังหวัดจ านวน 7 รายการ ขณะที่กรณีของ
มหาวิทยาลัยเอกชนและมัธยมศึกษาตอนปลายเกิดเฉพาะในกรุงเทพมหานครดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 
4.22 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 
 

4-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.21 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างประเภทกับพื้นทีท่ี่เกิดปัญหาการทุจริต 
คอรัปช่ันในวงการการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.22 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับพื้นที่ที่เกิดปัญหาการทุจริต
คอรัปช่ันในวงการการศึกษา  
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ด้านบุคคลที่ท าให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากผู้บริหารโดย
พบข้อมูลจ านวน 21 รายการคิดเป็นร้อยละ 48.84 รองลงมาเป็นนักศึกษาจ านวน 12 รายการคิดเป็นร้อยละ 
27.91 ตามมาด้วยอาจารย์จ านวน 8 รายการคิดเป็นร้อยละ 18.6 และเจ้าหน้าที่จ านวน 2 รายการคิดเป็น   
ร้อยละ 4.65 ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.23  

 
ภาพที่ 4.23 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามบุคคลที่ท าให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษา 

ขณะที่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเภทกับบุคคลที่ท าให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษา
พบว่าปัญหาด้านคุณธรรมเกิดจากนักศึกษามากที่สุดจ านวน 11 รายการ ตามมาด้วยอาจารย์จ านวน 4 รายการ 
ผู้บริหารจ านวน 3 รายการ และเจ้าหน้าที่จ านวน 1 รายการ ส่วนด้านความโปร่งใสพบว่าส่วนใหญ่เกิดจาก
ผู้บริหารมากที่สุดจ านวน 13 รายการ รองลงมาเป็นอาจารย์จ านวน 4 รายการ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่อย่างละ 
1 รายการ ขณะที่ด้านนิติธรรมพบว่าเกิดจากผู้บริหารทั้งหมดจ านวน 5 รายการ ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 
4.24  

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับกับบุคคลที่ท าให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษา
พบว่าในมหาวิทยาลัยรัฐเกิดจากผู้บริหารมากที่สุดจ านวน 8 รายการ ตามมาด้วยอาจารย์ และนักศึกษาอย่างละ 
3 รายการ และเจ้าหน้าที่จ านวน 1 รายการ มัธยมศึกษาตอนต้นเกิดจากผู้เรียนเพียงอย่างเดียวจ านวน 1 
รายการ มัธยมศึกษาตอนปลายเกิดจากผู้เรียน และอาจารย์อย่างละ 1 รายการ และกรณีของมหาวิทยาลัย
เอกชนเกิดจากนักศึกษาจ านวน 2 รายการ และผู้บริหารจ านวน 1 รายการ ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.25 
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ภาพที่ 4.24 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างประเภทกับบุคคลที่ท าให้เกิดปัญหาการ
ทุจริตคอรัปช่ันในวงการการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.25 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับบุคคลที่ท าให้เกิดปัญหาการ
ทุจริตคอรัปช่ันในวงการการศึกษา  
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เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านความสัมพันธ์ตามกฎความสัมพันธ์ (Association Rules) พบความสัมพันธ์ที่
น่าสนใจคือ 

1) ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยรัฐในกรุงเทพฯเกิดมา
จากทั้งผู้เรียน การบริหารและผู้บริหารด้วยระดับความเชือ่มั่น 100 

2) ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยรัฐในต่างจังหวัดเกิดมา
จากทั้งผู้เรียน อาจารย์ การบริหารและผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ด้วยระดับความเชื่อมั่น 100 

3) ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพฯเกิด
มาจากทั้งผู้เรียน การบริหารและผู้บริหารด้วยระดับความเชื่อมั่น 100 

4) ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาที่เกิดขึ้นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเกิดมาจาก
ผู้เรียน ด้วยระดับความเชื่อมั่น 100 ขณะที่ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาที่เกิดขึ้นในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเกิดมาจากผู้เรียน และอาจารย์ด้วยระดับความเช่ือมั่น 100 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการศึกษามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และคุณลักษณะตามที่ตลาดแรงงานและสังคมต้องการ เพื่อเป็นกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป ปัจจุบันวิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมทั้งความ
จ าเป็นในการต้องแข่งขันกับนานาประเทศบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาจึงต้องตระหนักอย่างยิ่งถึงความ
จ าเป็นในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนของประเทศให้มีคุณภาพ  อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงกลับ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาด้านการศึกษาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนจึงกลายเป็นที่มาของ
การศึกษาเรื่องบทบาทของโรงเรียน และการศึกษาในการสร้างคนไทย 4.0 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) ศึกษา
บทบาทของโรงเรียน และการศึกษาในสังคมไทย และ  2) จัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและ
ความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับโรงเรียน และการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
การศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับ
แผนงานคนไทย 4.0 
 เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังกล่าวข้างต้นการศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบสห
วิทยาการโดยการบูรณาการระเบียบวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเข้าด้วยกัน โดยวิธีวิจั ยเชิงคุณภาพเป็น
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียน และการศึกษาในสังคมไทย จากฐานข้อมูลงานวิจัย ประกอบด้วย     
1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 2) ฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) และ 3) ระบบฐานข้อมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO) โดยดึงข้อมูลงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ รวมทั้งงาน
ศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและ
อธิบายถึงบทบาทของโรงเรียน และการศึกษาในสังคมไทย รวมทั้งเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นหลักเพื่อ
จัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับโรงเรียน และ
การศึกษาในสังคมไทยที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 อย่างไรก็
ตามการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาที่ผ่านไปไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม ปั จจัยทาง
การเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีท าให้สังคมไม่เพียงคาดหวังที่จะให้โรงเรียน และการศึกษาสามารถ
พัฒนาคนให้สามารถอ่านออก เขียนได้เท่านั้นแต่ยังต้องการให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะศักยภาพ และความสามารถ มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 รู้จักการ “ใช้
วิชา” เน้นการลงมือท า การฝึกฝนทักษะในการใช้วิชาต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อการด ารงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง 
ขณะเดียวกันก็มุ่งหวังที่จะเห็นธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการโรงเรียน และการศึกษาด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อให้
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เกิดความหวังและสามารถจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
การศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาจึงเป็นค าส าคัญที่ปรากฏให้เห็น และกลายเป็นแนวทาง
ในการก าหนดประเด็นหลักเพื่อจัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) เกี่ยวกับบทบาทของโรงเรียน และการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา และการทุจริต
คอรัปช่ันในวงการการศึกษาที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0  
 เมื่อได้ประเด็นหลักเพื่อจัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) เกี่ยวกับโรงเรียน และการศึกษาที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 
4.0 ด้านคุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาแล้วงานวิจัยนี้จึงจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ (Public) ภาษาไทยตามค าส าคัญที่ก าหนดจาก
โซเชียลมีเดีย 3 แหล่ง ได้แก่ Pantip, Facebook และTwitter เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาโดยโปรแกรม Python 
for windows 3.6.6 ซึ่งสามารถท างานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อให้นักวิจัยสามารถจัดการและ
วิเคราะห์ข้อมลูได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้โปรแกรม Orange ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จัดท าโครงสร้างแล้ว 
 อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายสามารถแสดงข้อมูลของ
ตนได้อย่างอิสระจึงท าให้แม้จะน าข้อมูลมาจัดการให้อยู่ในรูปของข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structure Data) ก็พบว่า
ไม่สามารถเติมเต็มข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามโครงสร้างที่ก าหนดจึงท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้
สมบูรณ์เหมือนกรณีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ที่มีการก าหนดประเด็นข้อมูลที่ต้องการ
จากกลุ่มเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ประกอบกับข้อมูลที่จัดเก็บเป็นภาษาไทยจึงมีลักษณะที่ไม่มีการตัดค า 
(Unsegmented Language) ไม่มีขอบเขตของค าที่ปรากฏอย่างชัดเจน มีค าที่ไม่รู้จัก และค าก ากวมปรากฏอยู่
จ านวนมากท าให้ต้องอาศัยการตีความ (Hermeneutic) ของนักวิจัยประกอบเพื่อให้สามารถสกัดข้อมูลที่
เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นตัวแปรกลุ่ม (Categorical Data) หรือดี
ที่สุดก็เป็นเพียงข้อมูลอันดับ (Ordinal) มากกว่าที่จะเป็นข้อมูลตัวเลข (Numeric Data) ท าให้ไม่สามารถ
น ามาใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ แต่อย่างน้อยผลการศึกษาก็สะท้อนให้เห็นข้อค้นพบบางประการซึ่ง
เปรียบเสมือนปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภูเขาน้ าแข็งที่ไม่ได้มีการตั้งสมมติฐานไว้ล่วงหน้าในด้านสถานภาพและ
ความสัมพันธ์ของ “บวร” บ้าน วัด และโรงเรียนกับบทบาทของโรงเรียน และการศึกษาในสังคมไทยที่
เปลี่ยนแปลงไป และสามารถเป็นแนวทางเบื้องต้นในการก าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น าไปสู่การสร้างคนไทย 4.0 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 ผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวข้องกับโรงเรียน และการศึกษาด้านคุณภาพการศึกษาพบข้อมูลจาก 

Facebook จ านวน 72 รายการ Pantip จ านวน 4,463 รายการ และ Twitter จ านวน 425 รายการ รวมข้อมูล
ทั้ง 3 แหล่งจ านวน 4,960 รายการ หลังจากตัดข้อมูลซ้ าและข้อมูลส่วนที่ ไม่เกี่ยวข้องออก (Removing 
Suspicious Data) เหลือข้อมูลจาก Facebook จ านวน 3 รายการ Pantip จ านวน 74 รายการ และ Twitter 
จ านวน 31 รายการ จึงเหลือข้อมูลรวมทั้งหมด 108 รายการ หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้จัดเตรียมมาวิเคราะห์
ในประเด็นที่เกี่ยวกับ 1) ประเภทของปัญหาคุณภาพการศึกษา 2) ปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาคุณภาพการศึกษา   
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3) สถาบันที่เกิดปัญหาคุณภาพการศึกษา 4) พื้นที่ที่เกิดปัญหาคุณภาพการศึกษา และ 5) ผลกระทบที่เกิดจาก
ปัญหาคุณภาพการศึกษา 
 ส่วนผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวข้องกับโรงเรียน และการศึกษาด้านการทุจริตคอรัปชั่นในวงการ
การศึกษาพบข้อมูลจาก Facebook จ านวน 19 รายการ Pantip จ านวน 1,991 รายการ และ Twitter จ านวน 
40 รายการ รวมข้อมูลทั้ง 3 แหล่งจ านวน 2,050 รายการ หลังจากตัดข้อมูลซ้ าและข้อมูลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออก 
(Removing Suspicious Data) เหลือข้อมูลจาก Facebook จ านวน 1 รายการ Pantip จ านวน 43 รายการ 
และ Twitter จ านวน 4 รายการ จึงเหลือข้อมูลรวมทั้งหมด 48 รายการ หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้จัดเตรียม
มาวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวกับ 1) ประเภทของการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษา 2) ปัจจัยที่ท าให้เกิด
ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษา 3) สถาบันและพื้นที่ที่เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการ
การศึกษา และ 4) บุคคลที่ท าให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันในวงการการศึกษา 
 ในด้านประเภทของปัญหาคุณภาพการศึกษาพบว่าข้อมูลที่ปรากฏมากที่สุดล าดับแรกคือด้านระบบ
การเรียนการสอนจ านวน 31 รายการคิดเป็นร้อยละ 29.52 รองลงมาเป็นการผสมผสานระหว่างด้านอาจารย์
และระบบการเรียนการสอนจ านวน 29 รายการคิดเป็นร้อยละ 27.62 ตามมาด้วยด้านผู้เรียนจ านวน 20 
รายการคิดเป็นร้อยละ 19.05 ด้านผู้เรียนและระบบการเรียนการสอนจ านวน 16 รายการคิดเป็นร้อยละ 15.24 
โดยรวมสะท้อนให้เห็นว่าระบบการเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานส าคัญท าให้เกิดปัญหาคุณภาพ
การศึกษา 
 ส าหรับปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนพบว่าเกิดจากการที่ผู้เรียนให้คนอื่นไป
สอบแทนมากที่สุดจ านวน 16 รายการคิดเป็นร้อยละ 19.05 สอดคล้องกับผลการทบทวนวรรณกรรมที่พบการ
ทุจริตการสอบของผู้เรียน รองลงมาเป็นปัญหาการเรียนไม่จบจ านวน 13 รายการคิดเป็นร้อยละ 34.21 ตามมา
ด้วยการที่ผู้เรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้ สอดคล้องกับผลการทบทวนวรรณกรรมที่พบว่าความสามารถในการ
แข่งขันของไทยอยู่ในอันดับไม่ดีส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากทักษะของผู้จบการศึกษาแย่ลงและการสอนให้คิดเชิง
วิพากษ์ยังไม่ดี ปัจจัยด้านอาจารย์พบว่าเกิดจากการขาดคุณธรรมของอาจารย์ผู้สอนมากที่สุดจ านวน 31 รายการ
คิดเป็นร้อยละ 83.78 รองลงมาเป็นปัญหาคุณภาพของอาจารย์จ านวน 6 รายการคิดเป็นร้อยละ 16.22 
สอดคล้องกับผลการทบทวนวรรณกรรมที่พบว่าคุณภาพของครูอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า ปัจจัยด้านระบบการเรียนการ
สอนพบว่าเกิดปัญหาปริญญาปลอมมากที่สุดจ านวน 37 รายการคิดเป็นร้อยละ 44.05 รองลงมาเป็นปัญหาการ
แลกเกรดจ านวน 22 รายการคิดเป็นร้อยละ 26.19 ตามมาด้วยระบบการประเมินผลที่ไม่มีประสิทธิภาพจ านวน 
11 รายการคิดเป็นร้อยละ 13.1 สอดคล้องกับผลการทบทวนวรรณกรรมที่พบว่าครูอาจารย์ไทยยังสอนแบบเน้น
การจ าและเข้าใจเนื้อหาเพื่อไปสอบซึ่งเป็นการวัดความจ าเนื้อหาเป็นหลัก และปัญหาจากระบบการทดสอบ
จ านวน 8 รายการคิดเป็นร้อยละ 9.52 หลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการของตลาดจ านวน 4 รายการคิดเป็น
ร้อยละ 4.76 สอดคล้องกับผลการทบทวนวรรณกรรมที่พบว่าการผลิตบัณฑิตที่ไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ บัณฑิตขาดคุณภาพ ท างานไม่เป็น ปัจจัยด้านการบริหารและผู้บริหารเกิดจากจากการขาด
คุณธรรมของผู้บริหารจ านวน 3 รายการคิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาเป็นการมุ่งหารายได้ของผู้บริหารจ านวน 2 
รายการคิดเป็นร้อยละ 40 
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 เมื่อพิจารณาสถาบันที่ เกิดปัญหาคุณภาพการศึกษาพบว่าเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยรัฐบาลและ
มัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุดในจ านวนและสัดส่วนเท่ากันคือ 11 รายการคิดเป็นร้อยละ 29.73 รองลงมาเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจ านวน 5 รายการคิดเป็นร้อยละ 13.51 ตามมาด้วยเทคนิค มหาวิทยาลัยเอกชนอย่างละ 4 
รายการคิดเป็นร้อยละ 10.81 และมัธยมศึกษาตอนต้น 2 รายการคิดเป็นร้อยละ 5.41 
 ในด้านพื้นที่ที่เกิดปัญหาคุณภาพการศึกษาพบว่าสัดส่วนการเกิดปัญหาในพื้นที่ต่างจังหวัดและ
กรุงเทพมหานครใกล้เคียงกันคือจ านวน 8 รายการและ 7 รายการตามล าดับ โดยพบว่าเกิดปัญหาด้านอาจารย์
และระบบการเรียนการสอนมากที่สุดซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัด กรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และเทคนิคปัญหาคุณภาพการศึกษาเกิดขึ้นเฉพาะในต่างจังหวัด ขณะที่ปัญหาคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเอกชนเกิดขึ้นเฉพาะในกรุงเทพมหานคร  
 ในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาคุณภาพการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ส่งผลต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ
โดยเฉพาะด้านคุณภาพของผู้เรียนโดยพบข้อมูลจ านวน 47 รายการคิดเป็นร้อยละ 64.38 รองลงมาเป็นเรียนไม่
จบจ านวน 20 รายการคิดเป็นร้อยละ 27.4 ตามมาด้วยผู้เรียนรู้สึกไม่อยากเรียนจ านวน 4 รายการคิดเป็น    
ร้อยละ 5.48 ส่วนผลกระทบต่อสถาบันคือท าให้ต้องปิดหลักสูตรพบข้อมูลจ านวน 2 รายการคิดเป็นร้อยละ 2.74 
กรณีของมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมัธยมศึกษาตอนปลายพบผลกระทบลักษณะเดียวกันคือคุณภาพของผู้เรียน 
เรียนไม่จบ และไม่อยากเรียน มัธยมศึกษาตอนต้นพบเพียงผลต่อการไม่อยากเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพบเพียง
ผลต่อคุณภาพของผู้เรียน เทคนิคพบผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียน และเรียนไม่จบ ขณะที่มหาวิทยาลัย
เอกชนพบผลกระทบต่อการปิดหลักสูตร คุณภาพของผู้เรียน และเรียนไม่จบ และผลกระทบต่อคุณภาพของ
ผู้เรียนเกิดในพื้นที่ต่างจังหวัดมากกว่ากรุงเทพมหานคร 
 นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ (Association Rules) พบว่าปัญหาปริญญาปลอม ระบบการ
เรียนการสอนที่มีการแลกเกรดเนื่องมาจากการขาดคุณธรรมของอาจารย์ ระบบการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียน
ไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้และหลักสูตรไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้จึงเกิดปัญหาด้าน
คุณภาพของผู้เรียนที่เกิดกับมหาวิทยาลัยรัฐในต่างจังหวัดโดยเฉพาะสถาบันราชภัฏ ปัญหาโรคซึมเศร้าของ
ผู้เรียนท าให้ไม่อยากเรียนเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยรัฐ ปัญหาคุณภาพการศึกษาเนื่องจากปริญญาปลอมท าให้ต้อง
ปิดหลักสูตรเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยเอกชนโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก 
 ส่วนผลการศึกษาประเภทของปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาพบว่าเป็นด้านคุณธรรมซึ่ง
เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์มากที่สุดจ านวน 22 รายการคิดเป็นร้อยละ 45.83 รองลงมาเป็นด้านความโปร่งใสซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล การตรวจสอบได้จ านวน 20 รายการคิดเป็นร้อยละ 41.67 ตามมาด้วยด้านหลัก
นิติธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่นโดยอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายจ านวน 5 รายการคิดเป็นร้อยละ 
10.42 ด้านความคุ้มค่าซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพจ านวน 1 รายการคิดเป็นร้อย
ละ 2.08 
 ในด้านปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือ
ด้านการบริหารและผู้บริหารพบข้อมูลจ านวน 24 รายการคิดเป็นร้อยละ 52.17 สอดคล้องกับผลการทบทวน
วรรณกรรมที่พบว่าการขาดธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการคอรัปชั่นในวง



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

 5-5 

การศึกษา รองลงมาเป็นด้านผู้เรียนพบข้อมูลจ านวน 11 รายการคิดเป็นร้อยละ 23.91 สอดคล้องกับผลการ
ทบทวนวรรณกรรมที่พบว่ามีความไม่ซื่อสัตย์นักศึกษา ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาด้าน
คุณธรรมเกิดจากผู้เรียนมากที่สุดโดยพบข้อมูลจ านวน 11 รายการ รองลงมาเป็นการบริหารและผู้บริหารจ านวน 
5 รายการ และอาจารย์ 3 รายการ ด้านความโปร่งใสเกิดจากการบริหารและผู้บริหารมากที่สุดโดยพบข้อมูล
จ านวน 13 รายการ รองลงมาเป็นระบบการเรียนการสอนจ านวน 6 รายการ ด้านหลักนิติธรรมเกิดจากการ
บริหารและผู้บริหารทั้งหมดจ านวน 5 รายการ สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษา
ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการบริหารและผู้บริหารเป็นหลัก 
 ส าหรับสถาบันและพื้นที่ที่เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เกิดปัญหา
ในมหาวิทยาลัยรัฐจ านวน 15 รายการ กรณีของมหาวิทยาลัยรัฐเกิดจากการบริหารและผู้บริหารมากที่สุดจ านวน 
10 รายการ ส่วนพื้นที่ที่เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาพบว่าเกิดในเขตกรุงเทพมหานคร
มากกว่าต่างจังหวัด 
 ส่วนบุคคลที่ท าให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากผู้บริหาร
โดยพบข้อมูลจ านวน 21 รายการคิดเป็นร้อยละ 48.84 รองลงมาเป็นนักศึกษาจ านวน 12 รายการคิดเป็นร้อยละ 
27.91 ตามมาด้วยอาจารย์จ านวน 8 รายการคิดเป็นร้อยละ 18.6 และเจ้าหน้าที่จ านวน 2 รายการคิดเป็น   
ร้อยละ 4.65 
 เมื่อวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ (Association Rules) พบว่าปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการ
การศึกษาที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพฯเกิดมาจากทั้งผู้ เรียน การบริหารและ
ผู้บริหาร ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยรัฐในต่างจังหวัดเกิดมาจากทั้ง
ผู้เรียน อาจารย์ การบริหารและผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาที่เกิดขึ้น
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเกิดมาจากผู้ เรียน ขณะที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเกิดมาจากผู้เรียน และ
อาจารย์ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

  การศึกษาเรื่องบทบาทของโรงเรียน และการศึกษาในการสร้างคนไทย 4.0 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาภายใต้ชุดโครงการ
บทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาคุณภาพการศึกษา และ
การทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาไม่ใช่ปัญหาที่ทุกภาคส่วนควรจะเพิกเฉยอีกต่อไป โดยเฉพาะปัญหา
คุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญที่สามารถส่งผลต่อการดูแลพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้คุณภาพและ
กลายเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศกลับกลายมาเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงที่สุด การศึกษานี้จึงมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาที่เกิดขึ้นดังนี ้
 1) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะครอูาจารย์ควรส่งเสริมให้คนที่มีความรู้ความสามารถ 
มีคุณธรรมและรักการเป็นครูมาประกอบอาชีพครูโดยไม่จ าเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูก็สามารถเป็นครู
ได้ โดยครู อาจารย์ในศตวรรษที่ 21 จะไม่ได้ท าหน้าที่เป็นผู้สอนแต่เปลี่ยนบทบาทมาเป็นกระบวนกร 
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(Facilitator) หรือโค้ช (Coach) ท าหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสอนให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์เป็น 
โดยเป็นการเรียนแบบโครงการ (Project-based) หรือการเรียนรู้จากปัญหา (Problem-based Learning) ที่
ต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตร สื่อการสอนและต าราให้สอดคล้องกับวิธีการเรียน ใช้การประเมินผลและการสอบเพื่อ
วัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้นและต้องท าอย่างต่อเนื่อง ในด้านการพัฒนาทักษะความรู้ของผู้สอนโดย
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต้องไม่อนุญาตให้ศึกษาต่อในสถาบันที่ตนเองท างานอยู่เพราะอาจมีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลในการจบการศึกษา ควรต้องให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศหรือนานาประเทศ 
 2) ระบบการประเมินผลงานครู อาจารย์ต้องให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนเป็นหลักไม่ควรต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ของภาระงานโดยรวม และครูไม่สมควรต้องรับภาระงานธุรการอื่นๆ แต่ควรใช้เวลาไปกับการสอน
และการพัฒนาการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ควรยกเลิกระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้ในปัจจุบันซึ่ง
เน้นการให้ผู้สอนมาจัดท าเอกสารปลอมเพื่อให้ได้คะแนนประเมินคุณภาพสูงๆ ทั้งๆ ที่ไม่มีเวลาทุ่มเทให้กับการ
สอน การประเมินคุณภาพควรใช้การสุ่มตรวจกระบวนการเรียนรู้ และผลที่ได้รับจากผู้เรียนโดยมีคณะกรรมการ
ที่เชื่อถือได้ในวงการวิชาการอย่างแท้จริงมาเป็นผู้ประเมินโดยการสุ่มไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า มิใช่การ
ประเมินคุณภาพที่ท าในปัจจุบันซึ่งผู้ตรวจประเมินมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนและการประเมินกระบวนการเรียนรู้ 
และผลที่ได้รับจากผู้เรียนก็ท าแบบจัดฉากเพื่อให้ได้คะแนนประเมินสูงๆ ทั้งๆ ที่ผู้สอนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาสอนหรือ
ดูแลผู้เรียนอย่างเต็มที่โดยแท้จริง หากพบปัญหาธรรมาภิบาลจากการไม่เข้าสอนของครูต้องด าเนินการลงโทษขั้น
เด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ ไม่ดี หรือหากพบกรณีครูไม่ตรวจข้อสอบ สุ่ม ให้เกรด แลกเกรดเพื่อ
ผลประโยชน์ก็ต้องลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด 
 3) ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษากรณีของผู้เรียนหากพบต้องมีการลงโทษเพื่อไม่ให้เป็น
เยี่ยงอย่าง ขณะเดียวกันผู้สอนก็ควรท าหน้าที่ครูในการสอดแทรกคุณธรรม ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน
ด้วย เพื่อไม่ให้ผู้เรียนกลายเป็นปัญหาของสังคม 
 4) ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษากรณีการบริหารและผู้บริหารซึ่งพบมากที่สุดควรใช้ระบบ
การเลือกตั้งที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถาบันการศึกษาทุกคนมีสิทธิ์เลือกผู้บริหารแทนการสรรหาหรือแต่งตั้ง 
เพราะหากผู้ลงสมัครมีพฤติกรรมไม่ เหมาะสม ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาคมก็จะไม่ได้รับเลือก การอยู่ใน
ต าแหน่งผู้บริหารโดยรวมทุกต าแหน่งของแต่ละคนไม่ควรเกิน 2 วาระเพื่อป้องกันการทุจริตและการสืบทอด
อ านาจ การใช้จ่ายเงินในการบริหารก็ต้องก าหนดระเบียบที่ชัดเจนเพ่ือป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะกรณีเงินทอน
ใต้โต๊ะ เช่น ครุภัณฑ์ต่างๆ การปรับปรุงอาคารสถานที่ต้องก าหนดอายุการใช้งานตามเกณฑ์เดียวกับ
บริษัทเอกชน  
 5) ควรมีศูนย์ร้องเรียนปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาและมีเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอในการรับ
เรื่องร้องทุกข์ และด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเด็ดขาด รวดเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในการประพฤติมิชอบแก่
บุคคลอื่นโดยเฉพาะกรณีของผู้บริหาร และอาจารย์ที่ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
 ปัญหาคุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาไม่ใช่เรื่องปกติที่สังคมควร เพิกเฉยอีก
ต่อไป เพราะหากโรงเรียน และสถาบันการศึกษาไม่สามารถท าหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

 5-7 

ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะตามที่ตลาดแรงงานและสังคมต้องการ โดยเฉพาะทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 ก็คงไม่มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อมาเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้สามารถ
เติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์การแข่งขันระหว่างประเทศ ท่ามกลางความไม่
แน่นอน และความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะต้องช่วยกันเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหา
คุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 
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mailto:tidtop@hotmail.com
mailto:jirapan_5@hotmail.com


รายงานฉบบัสมบรูณ์ 
 

ท-3 

  หมายเลขบัตรประจ าตัว 3102200469351 
  สถานที่ติดต่อ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

39 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
  โทรศัพท์มือถือ 08-6387-8289 
  E-mail sukontip_w@rmutt.ac.th 
  ชื่อ 9. นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ 

Mr. Waraphan Sarasureeporn 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
  หมายเลขบัตรประจ าตัว 3730101219171 
  สถานที่ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

39 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
 

mailto:sukontip_w@rmutt.ac.th
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