ชาวกทม.มองคุณภาพของการศึกษาไทยยังอ่อนด้ อย
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ธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต ย์ โ พล มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต ย์ ท าการส ารวจววามวิ ด หหน น องปปรชชาชนทั่ว ไปใน
กรุ ปหทพมหานวร หรื่ งป “ วุณภาพการศึกษาไทย” จานวน 1,095 วน หมื่งวันที่ 23 - 24 หม.ย. 59 ผลปรากฏว่า

วนส่ วนใหญ่มงปว่าการศึกษาอั้นพื้นฐานองปไทยมีวุณภาพยัปง่งนด้งย โดยวุณภาพการศึกษางยูใ่ นรชดับปาน
กลาป ร้ งยลช 51.1 รชดับน้งย ร้ งยลช 27.5 รชดับที่ตง้ ปปรับปรุ ป ร้ งยลช 14.8 มีหพียปร้งยลช 6.6 หท่านั้นที่มงปว่ามี
วุณภาพงยูใ่ นรชดับมาก

หมื่งถามว่าวุณภาพองปวรู ผสู้ งนมีวุณภาพมากน้งยหพียปใด ร้งยลช 61.0 หหนนว่ามีวุณภาพปานกลาป ร้งยลช 22.7
มีวุณภาพน้งย ร้งยลช 7.7 ต้งปปรับปรุ ป มีหพียปร้งยลช 8.6 งีกหช่นกันที่หหนนว่ามีวุณภาพมาก ในปรชหดนนววามทุ่มหทองป
วรู ผสู้ งนหพื่งยกรชดับวุณภาพการศึกษามีปรชชาชนหพียปร้ งยลช 51.5 หหนนว่ามีววามทุ่มหทปานกลาป ร้งยลช 29.0 ทุ่มหท
น้งย ร้งยลช 8.4 ต้งปปรับปรุ ป มีหพียปร้งยลช 11.1 ที่มงปว่าวรู ผสู ้ งนมีววามทุ่มหทมาก ในอณชที่ผบู้ ริ หารหงปกนถูกมงปว่า
บริ หารหพื่งวุณภาพการศึกษางยูใ่ นรชดับปานกลาปหช่นกัน มีหพียปร้งยลช 9.0 หท่านั้นที่มงปว่ามีมาก นงกนั้นงยูใ่ นรชดับ
น้งยทั้ปสิ้ น

สาหรับหรื่ งปที่วนทัว่ ไปปรชหมินว่าปั จจัยงชไรจชส่ ปผลกรชทบต่งวุ ณภาพการศึกษาไทยมากที่สุดผลปรากฏว่า
หรื่ งป มาตรฐานองปโรปหรี ยนไม่หท่ากันหปน นปั ญหามากที่สุด ร้งยลช 28.9 รงปลปมาวืง ววามหลื่ งมล้ าทาปสัปวมฐานชทาป
การหปิน ร้งยลช 25.4 วุณภาพองปวรู งาจารย์ ร้งยลช 18.1 วุ ณภาพการศึกษากรชจุกตัวงยู่ในกรุ ปหทพฯ ร้ งยลช 16.7
ส่ วนหรื่ งปการหปลี่ยนรัฐมนตรี บ่งยผูต้ งบมงปว่าไม่หปน นปั ญหามากนัก มีหพียปร้งยลช 4.4 หท่านั้นที่หหนนว่าหปน นปั ญหา สิ่ ปที่
ปรชชาชนหหนนว่าต้งปปรับปรุ ปมากที่สุดวืงหรื่ งปหกี่ยวกับการสงนองปวรู ท้ ปั สิ้ น โดยผลสารวจพบว่า ววรปรับปรุ ปวุณภาพ
องปวรู ผสู้ งน ร้งยลช 60.4 ปรับปรุ ปวิธีการสงนให้หดนกได้พฒั นาววามสามารถองปตนหงป ร้งยลช 50.0 การหรี ยนการ
สงนให้ฝึกปฏิบตั ิจริ ปมากอึ้น ร้งยลช 43.0 นโยบายองปสถานศึกษา ร้งยลช 41.9

ด้านองปรัฐบาลมีปรชชาชนหหนนว่าให้ววามทุ่มหทด้านการศึกษางยูใ่ นรชดับปานกลาปถึปน้งย วืงร้งยลช 71.4 มี
หพียปร้งยลช 28.6 ที่หหนนว่ารัฐบาลให้ววามทุ่มหทมาก โดยปรชชาชนงยากให้รัฐบาลทาหพื่งให้การศึกษามีวุณภาพมากอึ้น
วืง การส่ ปหสริ ม พัฒนาวรู / ผูบ้ ริ หารงย่าปจริ ปจัป (ร้งยลช 72.9) พงๆกับการสร้าปมาตรฐานการหรี ยนการสงนองปแต่ลช
โรปหรี ยนให้หท่าหที ยมกัน (ร้งยลช 71.5) ส่ วนการหปลี่ ยนรั ฐมนตรี บ่งยนั้นปรชชาชนไม่หหน นว่าหปน นปั ญหาต่งวุ ณภาพ
การศึกษา (ร้งยลช 20.28) ส่ วนหน่ วยปาน “ วณชกรรมการศึกษาธิ การจัปหวัด (กศจ.) ” ที่รัฐบาลตั้ปอึ้นใหม่หพื่งปฏิ รูป

การศึกษานั้นปรชชาชนมงปว่าจชช่วยยกรชดับวุณภาพการศึกษาหพียปปานกลาปหท่านั้น ร้งยลช 67.8 รชดับน้งยงยูท่ ี่ ร้งย
ลช23.2 หหนนว่ามีมากหพียป ร้งยลช 8.9 หท่านั้น
ส่ วนการใช้ชีวติ องปนักหรี ยนในปั จจุบนั ปรชชาชนหหนนว่าหดนกหรี ยนกวดวิชามากหกินไป ร้งยลช 33.5 แลชหรี ยนมาก
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หกิ น ไปด้ว ย ร้ ง ยลช 25.7 งี ก ทั้ป หดน ก ไม่ ส นใจสั ป วม / สิ่ ป แวดล้ง ม ร้ งยลช22.8 ที่ ห หลื ง ร้ ง ยลช 18.0 หหน น ว่า หดน ก มี
ววามหวรี ยดมากหกิ นไป ทั้ปนี้ ผูป้ กวรงปหหน นว่าการหรี ยนกวดวิชาองปหดนกไม่ได้หปรี ยบกว่าวนที่ ไม่ได้หรี ยนกวดวิชาแต่
ปรชการใด (ร้งยลช 57.9) แลชหหนนว่าผูป้ กวรงปหงปจชมีส่วนช่ วยพัฒนาวุณภาพการศึกษาบุตรหลานองปท่าน (ร้งยลช
59.5) แต่มงปว่ามหาวิทยาลัยมีส่วนช่วยพัฒนาวุณภาพการศึกษาหพียปรชดับปานกลาปหท่านั้น มีหพียป ร้งยลช 13.9 หหนนว่า
ช่วยมาก ที่น่าสนใจวืงปรชชาชนกลุ่มนี้ร้งยลช 57.1 หหนนด้วยกับการหปิ ดหรี ยนตามงาหซี ยน ส่ วนกลุ่มที่ไม่หหนนด้วย ร้งยลช
42.9 ให้หหตุผลว่าสภาพงากาศในฤดูร้งนองปปรชหทศไทยไม่หหมาชสมสาหรับการหรี ยนการสงน

ศ.กิตติวุณ ดร.ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ วณบดีวทิ ยาลัยวรุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ กล่าวหพิ่มหติมว่า อ้งมูลที่
ได้จากการจัดทาโพลยืนยันววามหชื่ งองปนักวิชาการ แลชปรชชาชนส่ วนใหญ่ว่า วุณภาพการศึกษาองปไทยยัปง่งนด้งย
งยู่มากถึ ปแม้ว่าหปงร์ หซนนต์ปานกลาปจชมีมากกว่าอ้งงื่น แต่การตงบปานกลาปองปวนไทยกนวืงมงปหหน นว่าน้งยนั้นหงป
ดัปนั้น สชท้งนให้หหนนว่าปรชชาชนโดยหฉพาชในกทม.มงปการศึกษาองปไทยยัปมีปัญหาในหรื่ งปวุณภาพงย่าปมากหกืงบจช
ในทุ ก ส่ ว น นงกจากนั้นยัป มงปว่า ต้นหหตุ หลัก จชงยู่ก ับ วรู แลชผูบ้ ริ ห าร หปน นส่ วนใหญ่ ทาปแก้จึป ววรจชหริ่ ม ต้น ที่
โรปหรี ยน วืง วรู แลช ผูบ้ ริ หาร รวมทั้ปผูป้ กวรงปต้งปช่วยกันวาปแผน ส่ ปหสริ มให้มีการปฏิบตั ิงย่าปจริ ปจัป แต่ท้ ปั นี้ ตง้ ป
ได้รับการสนับสนุ นจากรัฐบาลที่จชต้งปมีนโยบายลปไปสู่ โรปหรี ยนให้ชดั หจน ถ้ารัฐบาลยัปมีนโยบาย หรื่ งปวุณภาพงย่าป
กว้าปๆแลชไม่หจาชไปที่สถานศึกษาโดยหฉพาช วรู แลชผูบ้ ริ หาร แล้วการยกรชดับวุ ณภาพการศึกษากนจชดาหนิ นไปตาม
ววามถนัด แลชววามสนใจองปผูบ้ ริ หารแต่ลชวน ซึ่ ปจชไม่มีผลต่งวุณภาพการศึกษาโดยรวมองปปรชหทศงย่าปแท้จริ ป

