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กิตติกรรมประกาศ 

 วถิีชีวิตที่เปลี่ยนไปภายใต้กระแสทุนนิยม และโลกาภิวตัน์ ประกอบกับความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยโีดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศที่ท าให้สามารถเชื่อมข้อมูลข่าวสาร และผู้คนบนโลกเข้า

ดว้ยกนัท าให ้3 เสาหลกั ได้แก่ สถาบนัครอบครวั สถาบนัศาสนา และสถาบนัการศกึษา หรอืเรยีกโดยย่อ

ว่า บ้าน วดั โรงเรยีน หรือ “บวร” ซึ่งเคยมีบทบาทส าคญัเชื่อมโยงกบัวถิีชวีติของคนไทยมกีารววิฒัน์

เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จงึกลายเป็นทีม่าของชุดโครงการ บทบาทของบา้น วดั โรงเรยีน (บวร) ใน

การสร้างคนไทย 4.0 ซึ่งได้จดัท าขึ้นภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสงัคม 

แผนงานคนไทย 4.0 ทัง้นี้เพื่อประมวลข้อมูลทศันคติของสงัคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 

Data) เกี่ยวกับสถานภาพและความสัมพันธ์ของ “บวร” บ้าน วดั และโรงเรียน เพื่อระบุแนวโน้ม

ความสมัพนัธท์ี่เปลี่ยนแปลงไปของ “บวร” รวมทัง้ค้นพบประเดน็ส าคญัที่จะมผีลต่อการสรา้งคนไทย 4.0 

และหวัขอ้วจิยัส าหรบัแผนงานคนไทย 4.0 โดยไดร้บัการสนบัสนุนจากส านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)  

 แม้ว่างานวจิยัชิ้นนี้จะเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) เชงิสงัคมศาสตร์ซึ่งท าให้

คณะผูว้จิยัตอ้งเผชญิกบัขอ้จ ากดันานับประการแต่กท็ าให้คณะผู้วจิยัได้มโีอกาสเรยีนรูเ้ทคนิคใหม่ๆ และ

คน้พบขอ้เทจ็จรงิหลายประการเกี่ยวกบับทบาทของบ้าน วดั โรงเรยีน (บวร) ซึ่งสามารถสะท้อนให้เหน็

สภาพปัญหาบางประการเพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายที่เหมาะสมเพื่อรองรบัการสร้างคนไทย 4.0 ใน

อนาคต คณะผูว้จิยัตอ้งขอขอบคุณส านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ทีใ่หง้บประมาณสนบัสนุนการท าวจิยั

นี้ และขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย ์ดร.มิง่สรรพ ์ขาวสอาด รวมทัง้ผูท้รงคุณวุฒทิุกท่านทีไ่ดก้รุณา

ใหค้วามรูแ้ละแนะน าอยา่งต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อใหง้านวจิยันี้สามารถส าเรจ็ลุล่วงได้ 

 สุดทา้ยคณะผูว้จิยัหวงัวา่ผลการศกึษาจะสามารถสรา้งคุณูปการเพื่อใหผู้เ้กีย่วขอ้งน าไปเป็นขอ้มูล

ในการก าหนดแนวทางการสรา้งคนไทย 4.0 ในอนาคต และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

คณะผูว้จิยั 

ตุลาคม 2563 
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บทสรปุผู้บริหาร 
 จากอดตีที่ผ่านมาประเทศไทยมกีารบูรณาการ 3 สถาบนัหลกัเขา้ด้วยกนัในลกัษณะพึ่งพาและ
เกือ้หนุนซึง่กนัและกนั ไดแ้ก่ สถาบนัครอบครวั สถาบนัศาสนา และสถาบนัการศกึษา หรอืเรยีกโดยยอ่ว่า 
บา้น วดั โรงเรยีน หรอื “บวร” โดยมคีวามเชื่อวา่เสาหลกัทัง้สามจะยงัประโยชน์ให้กบัสมาชกิ สรา้งความ
เข้มแขง็ให้กบัสงัคม และสามารถเป็นเครื่องผลกัดนัให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม ของ
ประเทศ ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต แต่เมื่อพจิารณาองคป์ระกอบของ “บวร” พบวา่แต่ละองคป์ระกอบมกีาร
เปลีย่นแปลงและววิฒันาการตามกาลเวลาจากอทิธพิลของตวัแปรต่างๆ ส่งผลต่อความสมัพนัธข์อง “บวร” 
ทัง้ในทางบวกและลบ รวมถงึจะมผีลต่อการพฒันาประเทศในอนาคต 
 งานวจิยัเรื่อง บทบาทของบา้น วดั โรงเรยีน (บวร) ในการสรา้งคนไทย 4.0 มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) 
ประมวลขอ้มูลทศันคติของสงัคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกบัสถานภาพและ
ความสมัพนัธข์อง บา้น วดัและโรงเรยีน "บวร" 2) ระบุแนวโน้มความสมัพนัธท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปของ "บวร" 
3) ไดป้ระเดน็ส าคญัทีจ่ะมผีลต่อการสรา้งคนไทย 4.0 และหวัขอ้วจิยัส าหรบัแผนงานคนไทย 4.0 
 งานวจิยันี้ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัแบบสหวทิยาการโดยการบูรณาการระเบยีบวธิเีชงิคุณภาพและเชงิ
ปรมิาณเขา้ด้วยกนั วธิวีจิยัเชงิคุณภาพใช้ฐานข้อมูลจาก 3 แหล่ง ประกอบดว้ย1) ฐานขอ้มูลงานวจิยั  2) 
ขอ้มูลจากโซเชยีลมเีดยี ได้แก่ Pantip, Facebook และ Twitter 3) ฐานขอ้มูลหนังสอืพมิพ ์กฤตภาคข่าว
ออนไลน์ (Online News Clipping) วจิยัเชงิปรมิาณประกอบด้วยค่าสถิตเิบื้องต้นต่างๆ เช่น การวเิคราะห์
ค่าแนวโน้ม ค่ารอ้ยละ และสดัส่วน เป็นตน้ 
 การวเิคราะห์ค าส าคญัใช้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูงานวจิยัและฐานขอ้มลูหนงัสอืพมิพ ์เมื่อไดค้ าส าคญั
หรอืตวัแปรที่เกี่ยวขอ้งแล้วจงึเขา้สบืค้นขอ้มูลจากสื่อโซเชียลมีเดยี และหนังสอืพิมพ์ ระหว่างช่วง พ.ศ. 
2549 ถึง พ.ศ.2562  ขอ้มูลมีจ านวนทัง้สิ้น 439,998 รายการ (Record) เมื่อน ามาผ่านกระบวนการท า
ความสะอาดแล้วเหลือข้อมูลที่น ามาใช้วิเคราะห์เพียง 53,083 รายการ (ร้อยละ 12.06) เป็นข้อมูล
หนงัสอืพมิพร์อ้ยละ 78.01 ทีเ่หลอืเป็นขอ้มลูจากสื่อโซเชยีลมเีดยี  
 ขอ้มูลทัง้หมดได้น ามาวเิคราะห์บริบทของ “บวร” ในภาพรวม และ กรณีศกึษาที่เกี่ยวข้องกบั 
“บวร” จ านวน 6 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวเิคราะห์ประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) การวเิคราะหโ์ดยเทคนิคการท าเหมอืงขอ้มูล (Data Mining) และการท าเหมอืงขอ้ความ (Text 
Mining) ผ่านซอฟตแ์วร ์Orange โปรแกรม Excel และ เทคนิคการนบัค า (Word Count) 

1. ผลการวิเคราะห ์“บวร” ในภาพรวม 

“บวร” เป็นนามธรรมทีใ่ช้อา้งถึงความสมัพนัธ์ระหว่างบ้าน วดั และโรงเรยีน เป็นความร่วมมอืที่มี
อยูใ่นวถิชีวีติตามปกตขิองคนไทย หน่วยงานหรอืบุคคลทีม่บีทบาทหรอืเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน “บวร” 
ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครฐั ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย หรอืแนวคดิ โดยน าหลกัของ “บวร” ไปผนวก
กบัภาระงาน หลงัจากนัน้จงึท าการขบัเคลื่อนในรูปแบบโครงการ กจิกรรมผ่านหน่วยงานภาครฐัในระดบั
จงัหวดั และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษา และสถาบนัทางศาสนา ทัง้นี้
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อาจมหีน่วยงานภาคเอกชน มูลนิธ ิธนาคาร เขา้มาสนับสนุน หรอืเสรมิกบักจิกรรมด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมขององคก์ร (CSR)  

การด าเนินงานตามหลกัการ “บวร” แบ่งเป็น 5 รูปแบบหลกั ได้แก่ 1) การน าเสนอแนวคดิ การ
ก าหนดนโยบาย 2) การปลูกฝังแนวคิด ความรู้ที่เกี่ยวกบั “บวร” 3) การจดัท า ขบัเคลื่อน โครงการ 
กจิกรรม 4) การจดัอบรม ประชุม สมัมนา การเสวนา และ 5) การด าเนินงาน งานทีเ่กี่ยวขอ้งกบั “บวร” 
ส่วนใหญ่ยงัเป็นเพยีงการท าโครงการหรอืกจิกรรม แต่การด าเนินงานหรอืปฏบิตัจิรงิมไีม่มากนกั  

เนื้อหาหรอืวตัถุประสงค์เกี่ยวกบั “บวร” มคีวามหลากหลายมาก วตัถุประสงค์หลกัทีพ่บคอื การ
สรา้งความร่วมมอื รองลงมาเป็นเรื่องการสนบัสนุนการท่องเทีย่วชุมชน การจดัอบรมเกีย่วกบั “บวร” การ
สร้างครอบครวัคุณธรรม การดูแลสุขสภาพ การดูแลผู้สูงอายุ กจิกรรมทางศาสนา การพฒันาศูนยก์าร
เรยีนรู ้การต่อตา้นยาเสพตดิ การจดัการน ้า การจดัการขยะ เป็นตน้  

การด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกบั “บวร” เกอืบทัง้หมดเป็นประเดน็เชงิบวก ที่เกี่ยวพนักบัการสร้าง
ความร่วมมอื การสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดรีะหว่าง บา้น ชุมชน โรงเรยีน เขา้กบัหลกัศาสนา เป็นการพฒันา
เพื่อความความยัง่ยนืและความสุขของผูค้น ถงึแมบ้างกจิกรรมไม่ได้มคีวามส าคญั แต่กไ็ม่ไดส้่งผลกระทบ
ทางด้านลบ เป็นเพยีงแนวคดิเชงินามธรรมที่ไม่ส่งผลต่อการด าเนินชวีติของผู้คนในสงัคมปัจจุบนัมากนัก 
ประเดน็เชงิลบส่วนใหญ่เป็นเรื่องความขดัแยง้ระหวา่ง บา้น วดั โรงเรยีน แต่มน้ีอยราย  

2. ผลการวิเคราะห ์“บวร” จากกรณีศึกษา 

เนื่ องจากข้อมูลจากการวเิคราะห์ “บวร” ในภาพรวมมีจ านวนไม่มาก งานวิจยัจึงได้ท าการ
วเิคราะห์เพิม่เติมโดยใช้กรณีศกึษาจ านวน 6 เรื่อง ได้แก่ ปัญหาความรุนแรง การฆ่าตวัตาย เด็กแว้น 
พุทธพาณิชยแ์ละพุทธศรทัธา คุณภาพการศกึษาและการทุจรติในวงการการศกึษา 
 กรณีศึกษาเรื่องปัญหาความรนุแรง ปัญหาความรุนแรงส่วนใหญ่เกดิในชุมชน รองลงมา เป็น
ความรุนแรงระหวา่งบุคคลในครอบครวัและคู่ครอง ขอ้มลูจากสื่อโซเชยีลมเีดยีระบุวา่ลกัษณะความรุนแรง
ทางจติใจมมีากกวา่ความรุนแรงทางร่างกาย และความรุนแรงทางเพศ ขณะที่หนังสอืพมิพ์ระบุถึงความ
รุนแรงทางร่างกายและความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงทีเ่กดิขึน้ในสงัคมส่วนใหญ่เป็นไปโดยตัง้ใจ นิยม
กระท าในช่วงดกึต่อเนื่องมายงัช่วงเชา้มดื และช่วงเชา้  
 ความรุนแรงส่วนใหญ่เกิดภายในบ้านพกั สถานศึกษา พื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะพื้นที่ลบัตา 
ปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิความรุนแรงจากสื่อโซชยีลมเีดยีเป็นปัญหาครอบครวั ความรกั การทะเลาะววิาท ขณะที่
สื่อสิง่พมิพร์ะบุวา่ปัจจยัหลกัเกดิจากปัญหาเศรษฐกจิและการเงนิ  

โซเชยีลมเีดยีระบุวา่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาความรุนแรง เป็นเพศหญงิ เป็นกลุ่มวยัรุ่นและเดก็ 
ผูก้ระท าคอื คนรกั-แฟน และแม่ ขณะทีส่ ื่อหนงัสอืพมิพผ์ูท้ ี่ไดร้บัความรุนแรงเป็นเพศชาย เป็นคนทีอ่ยูใ่น
วยัท างาน และวยักลางคน ผูก้ระท าส่วนใหญ่เป็นคนแปลกหน้า รองลงมาเป็นกลุ่มคนทีรู่จ้กั  

วธิีการกระท าความรุนแรงจากสื่อโซเชียลมีเดยีเป็นการกระท าที่มีความรุนแรงน้อย เช่น  การ
นินทา ด่าทอ การท ารา้ยร่างกาย ส่งผลกระทบต่อจติใจและการได้รบับาดเจบ็ เป็นการกระท าที่เกดิอยา่ง
ต่อเนื่องเพราะเกิดภายในครอบครวั หรอืสถานศกึษา ขณะที่หนังสอืพิมพ์น าเสนอความรุนแรงที่มกีาร
เสยีชวีติหรอืบาดเจบ็และการล่วงละเมดิทางเพศ การกระท าความรุนแรงมลีกัษณะไม่ต่อเนื่อง 
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 กรณีศึกษาเรื่องปัญหาการฆ่าตวัตาย พฤตกิรรมการฆ่าตวัตายจากสื่อโซเชยีลมเีดยีเป็นขอ้มูล
จากกลุ่มคนทีอ่ยากฆ่าตวัตาย ประสบการณ์ของผู้รอดชวีติ ขณะที่หนงัสอืพมิพร์ายงานเฉพาะขา่วของคน
ฆ่าตวัตาย วธิกีารฆ่าตวัตายหลกั ไดแ้ก่ การผกูคอ-แขวนคอ การกระโดดจากทีส่งู การกนิยา การกระโดด
น ้า วธิกีารฆ่าตวัตายที่มแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ คอืการรมควนั รมแก๊ส สถานทีฆ่่าตวัตาย เกดิภายในบ้านพกั 
และพื้นที่สาธารณะ ช่วงเวลาที่เกดิเหตุเป็นช่วงดกึต่อเนื่องมายงัช่วงเช้ามดื และช่วงเช้า ผู้ที่ฆ่าตวัตาย
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายทีอ่ยูใ่นวยัท างาน และวยักลางคน รองลงมาเป็นผูส้งูอาย ุ 
 ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการฆ่าตวัตายส่วนใหญ่เกดิจากปัญหาสุขภาพ ความรกั เศรษฐกจิ-การเงนิ การ
ทะเลาะ-ววิาท และปัญหาการงาน รวมถงึปัจจยัดา้นอารมณ์ เช่น ความซมึเศร้า ความรูส้กึน้อยใจ เสยีใจ 
ขอ้มูลจากสื่อสิง่พมิพ์ไม่ระบุบุคคลที่เป็นต้นเหตุของการฆ่าตวัตาย ในรายที่มกีารระบุพบว่าบุคคลที่เป็น
สาเหตุหลกัคอื คนรกั หรอืแฟน รองลงมาเป็น ภรรยา สาม ีและแม่  
 โซเชียลมีเดียระบุบุคคลหรอืปัจจยัที่ท าให้ล้มเลกิการฆ่าตวัตายได้แก่  ความห่วงใยคนที่รกัใน
ครอบครวั กลวัเจบ็ การใช้ศาสนาเป็นเครื่องยดึเหนี่ยว และการมคีนให้ค าปรกึษา แต่ข่าวหนังสือพมิพ์
พบวา่การรอดชวีติส่วนใหญ่เกดิจากรปูแบบการฆ่าตวัตายทีค่นภายนอกสามารถพบเหน็ได ้หรอื ผูก้ระท า
ไม่ไดต้อ้งการฆ่าตวัตายจรงิ ท าใหช้่วยชวีติไดท้นั 
 กรณีศึกษาเรื่องปัญหาเดก็แว้น ลกัษณะของเดก็แวน้จะเป็นการรวมกลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
(ประมาณร้อยละ 80) ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียระบุว่าเด็กแว้นไม่เป็นที่ยอมรบัของคนในสงัคม ฐานะ
การเงนิไม่ด ีและมปัีญหาดา้นการเรยีน ขณะทีห่นงัสอืพมิพไ์ม่มกีารระบุคุณลกัษณะของเดก็แวน้ 
 ปัญหาเด็กแวน้เกดิขึน้ในกรุงเทพมหานครมากที่สุดรองลงมาคอืจงัหวดัชลบุร ีและปทุมธานี ที่
เหลอืเป็นจงัหวดัในปรมิณฑลและเมอืงใหญ่และมกีารกระจายตวัไปยงัจงัหวดัต่างๆ เกอืบทัว่ประเทศ การ
แข่งขนันิยมท าในช่วงค ่า ดึก ต่อเนื่องมายงัช่วงเช้ามืด โดยเฉพาะวนัหยุดสุดสปัดาห์ หรอืวนัหยุดตาม
เทศกาล รวมถงึช่วงปิดเทอม 
 พฤตกิรรมขา้งเคยีงของเดก็แวน้คอืมสี่วนพวัพนักบัอบายมุข และการท าผดิกฎหมาย เช่น การตดิ
ยาเสพติด การดื่มสุรา การพนัน การลกัทรพัย ์การฝ่าฝืนกฎจราจร การทะเลาะววิาท และการท าร้าย
ร่างกาย รวมถงึเป็นผูท้ ีน่ิยมความเรว็ และชื่นชอบการดดัแปลงรถ การแต่งรถ  
 ปัญหาเดก็แวน้ส่งผลกระทบกบัต่อตนเองในรปูของการเสยีค่าใชจ้่ายในการซือ้ ซ่อมและตกแต่งรถ 
เสียค่าปรบัจากการถูกจบักุม เสียพนันจากการแข่งขนั รวมถึงอาจเสยีชวีติหรอืได้รบับาดเจบ็จากการ
แข่งขนั ถูกท าร้ายโดยคู่อร ิหรอืผู้ที่ไม่ชอบเดก็แวน้ การหลบหนีเจ้าหน้าที่ต ารวจ ส าหรบัผลกระทบต่อ
ผูอ้ื่น ได้แก่ การสรา้งความหวาดกลวั และการสร้างความร าคาญให้กบัคนทัว่ไป  ทศันคตทิี่มต่ีอเดก็แวน้
ส่วนใหญ่เป็นทศันคตเิชงิลบ สื่อสิง่พมิพเ์รยีก “เดก็แวน้” ในลกัษณะเหมารวมถงึวยัรุ่นทีไ่ปกระท าความผดิ
ขณะใชร้ถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะ หรอืมรีถจอดอยูใ่กลต้วั 
 การแก้ปัญหาเด็กแว้นนิยมใช้วธิีการจบักุม การตัง้ด่าน การยึดรถ และการปรบั โดยภาครฐั
ก าหนดนโยบาย เช่น การจดัอบรม การดูแล-เอาผดิกบัผูป้กครอง การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม การจดัแข่ง
รถอย่างถูกกฎหมาย รวมถึงการห้ามออกนอกบ้านในยามวกิาล ขอ้เสนอแนะที่ปราฎในสื่อโซเชยีลมเีดยี



จ 
 

ค่อนขา้งมคีวามรุนแรง เช่น การท าหมนั การส่งไปเป็นทหาร การโบย เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามพบวา่ยงัไม่มี
วธิใีดทีส่ามารถแกไ้ขปัญหาเดก็แวน้ไดส้ าเรจ็ 
 กรณีศึกษาเรื่องพุทธพาณิชย์ พุทธศรทัธา พุทธพาณิชย์แบ่งเป็น 10 ประเภทหลกั พุทธ
พาณิชยท์ี่ไดร้บัความนิยมมากที่สุดคอื การให้เช่าบูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลงั วตัถุมงคล รองลงมา
เป็น การให้บรกิารประกอบพธิ ีการท ากจิกรรมหรอืพธิกีรรมที่เป็นการบรกิารตนเอง การบูชารปูเคารพ
และสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์การเชญิชวนใหท้ าบุญ บรจิาค และ ท าบุญสรา้งวตัถุมงคล 
 พุทธพาณิชยเ์กดิจากปัจจยัดา้นเศษฐกจิหรอืการหารายได ้รองลงมาเป็นปัจจยัด้านสงัคมเพราะ
พุทธพาณิชยม์สี่วนในการสร้างความหวงั ความสุข ให้กบัผู้ที่มคีวามศรทัธาในศาสนาและสิ่งศกัดิส์ทิธิ ์
ปัจจุบนัสื่อออนไลน์และโซเชียลมเีดยีถูกน ามาใช้สนับสนุนกจิกรรมด้านพุทธพาณิชย ์และพุทธศรทัธา 
ขอ้มลูจากโซเชยีลมเีดยีระบุตวับุคคลทีก่่อใหเ้กดิพุทธพาณิชย ์ส่วนขอ้มลูจากหนงัสอืพมิพ์เน้นทีต่วัองคก์ร 
หน่วยงาน ที่เป็นผู้สร้างหรอืจดักจิกรรมทางศาสนา ได้แก่ ตวัวดั บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัวดั รองลงมาคือ 
เซยีนพระ คอลมัน์พระในหนงัสอืพมิพ ์การประกวดพระ ชมรมและตลาดพระเครื่อง 
 ประชาชนส่วนใหญ่มีทศันคติเชิงบวกต่อวดั พระสงฆ์ และศาสนา มีความศรทัธา ความเชื่อ 
ความสุข ความหวงัต่อการเขา้วดั เพื่อท าบุญ ร่วมกจิกรรมทางศาสนา รวมถึงการเช่าบชูาเครื่องรางของ
ขลงั วตัถุมงคล ขณะทีย่งัมผีูท้ ีไ่ม่ศรทัธาต่อศาสนา ตอ้งการใหม้กีารปฏริปูศาสนาและปฎริปูสงฆ ์อยา่งไรก็
ตามเมื่อน าทศันคตทิัง้เชงิบวกและลบมาวเิคราะหร์่วมกนัพบว่าทศัคตเิชงิบวกจะสงูกวา่เชงิลบมาก ความ
ศรทัธาในศาสนาสงูกวา่ความเสื่อมศรทัธา 
 ผลการวิเคราะห ์“บวร” จากกรณีศึกษาเรื่องคุณภาพการศึกษา ขอ้มูลจากโซเชยีลมเีดยีระบุ
วา่ปัญหาคุณภาพการศกึษามาจากปัจจยัด้านระบบการเรยีนการสอน ดา้นผูเ้รยีน และ ปัจจยัดา้นอาจารย ์
เป็นหลกั ขณะที่ขอ้มลูจากหนังสอืพมิพ์แสดงให้เหน็ว่าปัญหาคุณภาพการศกึษาส่วนใหญ่เกดิจากปัจจยั
ดา้นระบบการเรยีนการสอน การบรหิารและผูบ้รหิาร  
 ปัญหาดา้นผูเ้รยีน เกีย่วขอ้งกบัการคดิวเิคราะห ์ปัญหาเรื่องเศรษฐกจิ ปัญหาความไม่ซื่อสตัย ์เชน่ 
การสอบแทน การจา้งท าผลงาน-วทิยานิพนธ ์ปัญหาการเรยีนไม่จบ ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาหลกัของ
อาจารย์คือการขาดคุณธรรม ปัญหาคุณภาพของอาจารย์ ปัญหาด้านค่าตอบแทน ภาระงาน การท า
ผลงานทางวชิาการ และความไม่มัน่คง ความก้าวหน้าในวชิาชพี ปัญหาดา้นระบบการเรยีนการสอนส่วน
ใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกบัหลกัสูตร เช่น หลกัสูตรไม่ตอบสนองความต้องการของตลาด ไม่มคีุณภาพ -
มาตรฐาน เป็นธุรกจิการศกึษา โดยเฉพาะหลกัสตูรปรญิญาบณัฑติ หลกัสตูรอนิเตอร์และหลกัสตูรปรญิญา
เอก ปัญหาหลกัดา้นการบรหิารและผูบ้รหิารไดแ้ก่ การขาดคุณธรรมและการมุ่งหารายไดข้องผูบ้รหิาร 
 ปัญหาคุณภาพการศึกษาส่งผลกระทบต่อผู้เรยีนเป็นส าคญัโดยเฉพาะด้านคุณภาพของผู้เรยีน 
คุณภาพบณัฑติ ปัญหาบณัฑติตกงาน จ านวนนักศกึษาลดลง การปิดหลกัสตูร บณัฑติท างานไม่ตรงวุฒ ิ
เป็นตน้ 
 ปัญหาการทุจริตในวงการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นปัจจยัดา้นคุณธรรมซึง่เกีย่วขอ้งกบัความซื่อสตัย ์
รองลงมาเป็นด้านความโปร่งใสซึ่งเกีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล การตรวจสอบได ้ดา้นหลกันิตธิรรมซึ่ง
เกี่ยวข้องกบัการทุจริตคอรปัชัน่โดยอาศยัช่องโหว่ทางกฎหมาย ปัจจยัที่ท าให้เกิดปัญหาการทุจริต
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คอรปัชัน่ เกดิจากการบรหิารจดัการและผู้บรหิาร สื่อโซเชยีลมเีดยีระบุว่าปัจจยัรองมาจากผู้เรยีน ระบบ
การเรยีนการสอน และอาจารย ์ขณะที่หนังสอืพมิพ์ระบุวา่ปัญหามาจากระบบการเรยีนการสอนซึ่งเป็น
เรื่องของโครงสร้างและการก าหนดแนวนโยบาย ปัญหาการทุจรติในวงการการศกึษามไีม่มากนัก เพราะ
การทุจรติส่วนใหญ่ไม่ใช่ตวัเงนิจงึไม่มหีลกัฐานปรากฏ เช่น ปัญหาคุณภาพปรญิญา คุณภาพหลกัสูตร 
การจดัการศกึษานอกทีต่ ัง้ ธุรกจิการศกึษา  

3. สรปุผลการวิเคราะห ์“บวร” ในการสร้างคนไทย 4.0 
 จากการวเิคราะห์ภาพรวมของ “บวร” และกรณีศกึษาทัง้ 6 เรื่อง สามารถน ามาสรุปเพื่อตอบ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยัไดด้งันี้ 

สถานภาพและความสมัพันธ์ของ"บวร" ความสมัพันธ์ระหว่างบ้าน วดั โรงเรียนยงัเป็น
ความสมัพนัธท์ีค่งมอียูใ่นสงัคม แต่เนื่องจากสภาพแวดลอ้ม และการใชช้วีติของคนไทยมกีารเปลีย่นแปลง 
องค์ประกอบของ “บวร” เริม่แตกต่างไปจากเดมิ เช่น รูปแบบกจิกรรมของวดัที่มกีารหารายได้ การยุบ
โรงเรยีนขนาดเลก็ การเตบิโตของชุมชนเมอืง ลกัษณะการอยู่อาศยั ผู้คนมคีวามสมัพนัธ์ทางโลกเสมอืน
มากกวา่ความสมัพนัธใ์นรปูแบบเดมิ ท าใหบ้ทบาทของ “บวร” ลดความส าคญัลง 
 แนวโน้มความสมัพนัธ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปของ "บวร" ผู้คนเริม่ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
ความสมัพนัธข์อง “บวร” เช่น โครงการเกีย่วกบั “บวร” ทีร่ฐัใหก้ารสนบัสนุน เป็นโครงการพืน้ฐานทัว่ไปไม่
มศีกัยภาพเพยีงพอที่จะสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัชุมชน มุ่งเน้นการสร้างความมัน่คงทางการเมอืงและ
ภาครฐัมากกว่าการพฒันาความกนิดีอยู่ดีให้กบัประชาชน ความห่างเหินระหว่างบ้านกบัวดัเริม่มีข้อ
ถกเถียง บางฝ่ายเห็นว่าชาวบ้านยงัมีความศรทัธากบัศาสนาขณะที่บางฝ่ายเหน็ว่าวดัไม่ใช่ศูนย์กลาง 
ไม่ใช่ทีพ่ึง่ของชุมชน รวมถงึการท ากจิกรรมระหวา่งโรงเรยีนกบัวดัมไีม่มากนกั  
 ส าหรบัแนวโน้มและปัญหาทีไ่ดจ้ากกรณีศกึษาทัง้ 6 สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 แนวโน้มและปัญหาความรุนแรงและการฆ่าตวัตาย มีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะความ
รุนแรงในครอบครวั ชุมชน สงัคม และการล่วงละเมดิทางเพศจากบุคคลในครอบครวั การฆ่าตวัตายของ
คนในวยัท างาน และวยักลางคน ผู้สงูอายุ สาเหตุหลกัเกดิจากปัญหาสุขภาพ เศรษฐกจิ-การเงนิ แนวโน้ม
และปัญหาเดก็แวน้เกดิขึน้มานาน มกีารขยายตวัไปยงัจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ และการแก้ไขปัญหาเดก็
แวน้ดว้ยวธิต่ีางๆ ยงัไม่ประสบความส าเรจ็  

 ประชาชนยงัมีความนิยมพุทธพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ และมีทศันคตเิชิงบวกต่อวดั 
พระสงฆ ์และศาสนา ผูค้นยงัมคีวามศรทัธา ความเชื่อ ความสุข ความหวงั ต่อการเขา้วดั ทศัคตเิชงิบวก
สงูกวา่เชงิลบมาก ความศรทัธาในศาสนาสงูกวา่ความเสื่อมศรทัธา แต่กพ็บความเสื่อมศรทัธามากขึน้ 

 แนวโน้มและปัญหาของคุณภาพการศึกษาและการทุจริตในวงการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น 
โดยเฉพาะปัจจยัด้านระบบการเรยีนการสอน และดา้นการบรหิารมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมแีนวโน้มที่
จะประสบปัญหามากขึ้นเมื่อเกิดโรคโควดิ-19 ท าให้ต้องปรบัเปลี่ยนวธิีการสอนและประสบปัญหาเรื่อง
รายได้ที่ลดลง การทุจรติในวงการศึกษาส่วนใหญ่เป็นธรรมาภิบาลด้านคุณธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกบัความ
ซื่อสตัย ์ 
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4. ประเดน็ส าคญัท่ีจะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0  

 ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบของ “บวร” ในประเดน็เรื่องการสร้างความร่วมมอื ช่วยเหลอื
เกือ้กลูซึง่กนัและกนั เริม่มคีวามไม่สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของคนไทย 4.0 สาเหตุหลกัเกดิจากรปูแบบการใช้
ชวีติทีเ่ปลีย่นไป ความเป็นปัจเจกและความเป็นอสิระของสมาชกิ “บวร” ดงันัน้จงึมปีระเดน็ที่ควรพจิารณา
เพิม่เตมิถึงความเหมาะสมของ “บวร” ในรปูแบบเดมิในการสร้างความร่วมมอืเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติของ
คนไทย และถ้าไม่สามารถรกัษาความสมัพนัธ ์ความร่วมมอืในรปูแบบ “บวร” ไวไ้ด ้ควรสรา้งความความ
ร่วมมอืในรปูแบบใดมาทดแทน หรอืมาเสรมิเพิม่เตมิ 

ตวัอยา่งหวัขอ้วจิยัส าหรบัแผนงานคนไทย 4.0 เช่น  
 งานวิจยัด้านการเปล่ียนแปลง: 1) การเปลี่ยนแปลงความสมัพนัธ์ระหว่าง “บวร” ที่ตัง้

อยู่ในพื้นที่ชนบท และชุมชนเมอืง 2) รปูแบบความสมัพนัธ์ของ “บวร” ทีเ่หมาะสมกบัสงัคมไทยและการ
พฒันาคนไทย 3) รูปแบบความสมัพนัธ์ใหม่ในการสร้างความร่วมมอืระหว่างสมาชกิ และสถาบนัของ
สงัคม ในการพฒันาคนไทย 4.0 

 งานวิจยัจากกรณีศึกษา: ความรุนแรงในครอบครวัและความรุนแรงในชุมชน การฆ่าตวั
ตายของคนวยัท างานและผู้สงูอาย ุการฆ่าตวัตายจากพษิเศรษฐกจิและการเจบ็ป่วย พฤตกิรรมของวยัรุ่น
และการยกระดบัคุณภาพชวีติของเยาวชน ศาสนาพุทธส าหรบัคนไทย 4.0 คุณภาพการศกึษาไทย ธรร
มาภบิาลของมหาวทิยาลยัไทย ผลกระทบทีม่ต่ีอ “บวร” จากภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 

5. ข้อเสนอแนะ 
การเกบ็ขอ้มลูจากขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data) ส าหรบังานดา้นสงัคมศาสตรไ์ม่ค่อยเหมาะสมมาก

นกั เพราะขอ้มูลไม่มโีครงสร้างท าใหส้ิ้นเปลอืงเวลาในการจดัเกบ็ ท าความสะอาด และปรบัเปลี่ยนใหเ้ป็น
ขอ้มลูทีม่โีครงสรา้ง รวมถึงไม่สามารถหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรได้เพราะขอ้มูลแต่ละรายการมตีวัแปร
ไม่ครบ ดงันัน้การเกบ็ขอ้มลูจากภาคสนามตามกลุ่มเป้าหมายถ้ามจี านวนมากพอและมกีารกระจายตวัของ
กลุ่มตวัอยา่งทีด่ ีจะท าใหไ้ดร้บัองคค์วามรูเ้พิม่ขึน้ 

การแกไ้ขปัญหาความสมัพนัธข์อง “บวร” ใหค้งอยู ่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรด าเนินการดงันี้ 
 จดัตัง้กลุ่มการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้อง “บวร” ที่สามารถตอบสนองความต้องการของคน

ไทย 4.0 รวมถึงการรวบรวมกิจกรรมของ “บวร” ที่ประสบความส าเร็จ จดัท าแนวปฏิบตัิที่ดี เพื่อเป็น
ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชใ้หก้บัหน่วยงาน หรอืชุมชนอื่น สามารถน าไปด าเนินการได ้

 ปรบัรูปแบบเนื้อหา แนวคดิ กจิกรรม โครงการ ให้สอดคล้องกบัวถิีชวีติสมยัใหม่ โดย
เพิ่มองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ วฒันธรรมสากล งานสาธารณะสุข นอกเหนือจาก
เนื้อหาทีท่ าในปัจจุบนั รวมถงึตอ้งน าแนวคดิไปสู่การปฏบิตัมิากขึน้ 

 น ารูปแบบ e-Citizen หรอื e-Government ในหลายประเทศมาปรบัใช้เพื่อการรวมกลุ่ม
ในระดับมหภาคที่ทุกหน่วยในสังคมมาร่วมมืออย่างเป็นทางการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในฐานะพลเมอืงทีต่อ้งไดร้บัการดแูละช่วยเหลอือยา่งเท่าเทยีมกนัจากภาครฐั โดยท าคู่ขนานกบั 
“บวร” ทีเ่ป็นการรวมกลุ่มตามธรรมชาตติามวถิชีวีติไทย 
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ประมวลขอ้มูลทศันคตขิองสงัคมและความรู้จากขอ้มูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) เกี่ยวกบัสถานภาพและความสมัพันธ์ของ บ้าน วดัและโรงเรียน "บวร" 2) ระบุแนวโน้ม
ความสมัพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของ "บวร" 3) ค้นหาประเด็นส าคญัที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 
งานวจิยันี้ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัแบบสหวทิยาการโดยการบรูณาการระเบยีบวธิเีชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณเขา้
ด้วยกนั ข้อมูลได้จากการสืบค้นจาก 1) ฐานข้อมูลงานวจิยั  2) ขอ้มูลจากโซเชียลมีเดีย 3) ฐานขอ้มูล
หนังสือพิมพ์  (Online News Clipping) จ านวนทัง้สิ้น  439,998 รายการ (Record) เมื่ อน ามาผ่าน
กระบวนการท าความสะอาดแล้วเหลือเพียง 53,083 รายการ (ร้อยละ 12.06) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วเิคราะห์ประกอบด้วย การวเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ การวเิคราะห์โดยเทคนิคการท า
เหมอืงขอ้มลู (Data Mining) และการท าเหมอืงขอ้ความ (Text Mining)  
 การวเิคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน 1) การวเิคราะห์บริบทของ “บวร” ในภาพรวม และ 2) 
วเิคราะห์กรณีศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบั “บวร” จ านวน 6 เรื่อง ได้แก่ ปัญหาความรุนแรง การฆ่าตวัตาย เดก็
แวน้ พุทธพาณิชยแ์ละพุทธศรทัธา คุณภาพการศกึษาและการทุจรติในวงการการศกึษา  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า “บวร” เป็นแนวคดิที่ใช้อธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างบ้าน วดั และ
โรงเรยีน เป็นความร่วมมือที่มีอยู่ในวถิีชวีติตามปกตขิองคนไทย หน่วยงานหรอืบุคคลที่มบีทบาทหรือ
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน “บวร” ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครฐั ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย หรอืแนวคดิ 
โดยน าหลกัของ “บวร” ไปผนวกกบัภาระงาน หลงัจากนัน้จงึท าการขบัเคลื่อนในรปูแบบโครงการ กจิกรรม
ผ่านไปยงัชุมชน สถาบนัครอบครวั สถาบนัการศกึษา และสถาบนัทางศาสนา  

การด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบั “บวร” เป็นการสรา้งความร่วมมอื สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งผู้มี
ส่วนร่วมของ "บวร" เน้นการพฒันาอย่างย ัง่ยนืและสร้างความสุขให้กบัคนในสงัคม ถึงแม้บางกจิกรรม
ไม่ได้มคีวามส าคญัหรอืมปีระโยชน์กบัชุมชนมากนกัแต่กไ็ม่ได้ส่งผลกระทบทางด้านลบต่อผู้เขา้ร่วม แต่
เนื่องจากสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวติของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้บทบาทของ “บวร” ลด
ความส าคญัลง 
 ผลการวเิคราะห์กรณีศกึษาพบว่าแนวโน้มของปัญหาความรุนแรงและการฆ่าตวัตายเพิม่มากขึน้ 
โดยเฉพาะความรุนแรงในครอบครวั ชุมชน สงัคม และการล่วงละเมดิทางเพศจากบุคคลในครอบครวั การ
ฆ่าตวัตายของคนในวยัท างาน และวยักลางคน ผู้สูงอายุ สาเหตุหลกัเกดิจากปัญหาสุขภาพ เศรษฐกจิ-
การเงนิ ปัญหาเดก็แวน้เกดิขึน้มานานมีแนวโน้มขยายตวัไปยงัจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ และการแก้ไข
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Abstract 
 The purposes of this study are to 1) explore social attitudes and knowledge from big data on 
the status and relationships of home, temple and school (Boworn) in Thai society 2) identify the 
changing trend of "Boworn" and 3) find out important issues affecting the creation of Thai people 4.0. 
This research employs an interdisciplinary research methodology by integrating both qualitative and 
quantitative methods. The data were obtained from research databases, social media databases (i.e. 
Pantip, Facebook and Twitter) and online news clipping. The total number of cleansed data is 53,083 
items (12.06 percent of retrieved data). Analysis instruments included content analysis, data mining and 
text mining techniques.  
 The data were analyzed into two parts: analysis of overall context of “Boworn” and analysis of 6 
case studies related to “Boworn” (i.e. violence problem, suicide problem, young street racers, 
commercial buddhism, educational quality and problem of educational corruption). 
 The results revealed that "Boworn" is a concept used to describe the relationships among 
houses, temples, and schools. It is a collaboration that exists in the normal way of life of Thai people. 
In most cases, "Boworn" is operated by government agencies that define policies and integrate the 
principles of "Boworn" with their workloads. After that, activities will be driven to action by communities, 
educational institutions, and religious institutions. The operation related to “Boworn” is the creation of 
cooperation and building good relationship between its participants emphasizing sustainable 
development and creating happiness for the people in society. Although some activities are not very 
important or useful to the community, they do not have negative impacts on the participants. However, 
the changing environment and new lifestyle of Thai people have made the role of “Boworn” less 
important. 
 The analyzes of the 6 case studies were summarized as follows: The tendency of violence 
problems is increasing, especially family violence, community violence, collective violence, and 
intrafamilial sexual abuse. Trend of suicide problems is similar to that of violence problems, in 
particular, the suicide of working-age people and the elderly. The main causes of suicide are due to 
health problems and financial problems. The problem of young street racers has been a longstanding 
problem and has expanded to other provinces across the country. Moreover, solving the racing 
problems by various methods has not been successful. People still have faith in commercial buddhism 
in various forms and have a positive attitude towards temples, monks and religion. They still have faith, 
belief, happiness, hope for religion. Positive attitude towards religion is much higher than negative. 
Although faith in religion is still high, the tendency to lose faith is increasing. The trend of education 
quality problems and corruption in education is rising, especially the teaching and learning system and 
university administration. Corruption in education is largely moral governance, which involves honesty. 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมส ำคญั และท่ีมำของปัญหำ  

 ววิฒันาการของโลกในรปูแบบโลกาภวิตัน์ และความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มผีล
ต่อการด ารงชวีติของคนในสงัคม ทัง้ด้านการประกอบอาชพี รปูแบบการท าธุรกจิ ความสมัพนัธ์ระหว่าง
สมาชกิในครอบครวั ชุมชน และเชื่อมโยงไปยงัสถาบนัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 จากอดตีที่ผ่านมาประเทศไทยจะมกีารบรูณาการ 3 สถาบนัหลกัเขา้ด้วยกนัในลกัษณะพึ่งพาและ
เกือ้หนุนซึง่กนัและกนั ไดแ้ก่ สถาบนัครอบครวั สถาบนัศาสนา และสถาบนัการศกึษา หรอืเรยีกโดยยอ่ว่า 
บา้น วดั โรงเรยีน หรอื “บวร” จนในช่วงทศวรรษก่อนค ายอ่ว่า “บวร” ได้ถูกน ามาใชโ้ดยหลายภาคส่วน 
โดยมีความเชื่อว่าเสาหลกัทัง้สามจะยงัประโยชน์ให้กบัสมาชิก สร้างความเข้มแขง็ให้กบัสงัคม และ
สามารถเป็นเครื่องผลกัดนัให้เกิดการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม ของประเทศ ทัง้ในปัจจุบนัและ
อนาคต แต่เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของ “บวร” พบว่าแต่ละองค์ประกอบมีการเปลี่ยนแปลงและ
ววิฒันาการตามกาลเวลาจากอทิธพิลของตวัแปรต่างๆ ส่งผลต่อความสมัพนัธ์ของ “บวร” และมผีลต่อ
รปูแบบความสมัพนัธท์ ัง้ในทางบวกและลบ และจะมผีลต่อการพฒันาประเทศในอนาคต 
 เนื่องจากขอ้มูลเกี่ยวกบั “บวร” มขีอบเขตที่กวา้งขวางมาก เช่น บ้าน จะเกี่ยวขอ้งกบัครอบครวั 
ชุมชน และเกี่ยวพนักบัปัจจยัอื่น ๆ เช่น ปัจจยัด้านความเชื่อ การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีเศรษฐกจิ 
และสงัคม เป็นตน้ รวมทัง้มคีวามลกึของเนื้อหาที่อาจจะแตกต่างไปในบรบิทและความคดิ ความเชื่อของ
แต่ละปัจเจกและกลุ่มคน ดงันัน้การศกึษาเรื่อง บทบาทของบา้น วดั โรงเรยีน (บวร) ในการสรา้งคนไทย 
4.0 จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคญัในการสร้างคนไทย 4.0 เพื่อน าไปสู่การพฒันาประเทศไทยให้เป็น 
Thailand 4.0 

1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 

งานวจิยัเรื่องบทบาทของบา้น วดั โรงเรยีน (บวร) ในการสรา้งคนไทย 4.0 มวีตัถุประสงคด์งันี้ 
1) เพื่อประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

เกีย่วกบัสถานภาพและความสมัพนัธข์อง "บวร" บา้น วดัและโรงเรยีน 
2) เพื่อระบุแนวโน้มความสมัพนัธท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปของ "บวร" 
3) เพื่อจดัท าขอ้มูลเกีย่วกบั "บวร" เพื่อใหไ้ดป้ระเดน็ส าคญัที่จะมผีลต่อการสร้างคนไทย 4.0

และหวัขอ้วจิยัส าหรบัแผนงานคนไทย 4.0 
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1.3 นิยำมศพัท์ท่ีใช้ในกำรวิจยั 

 บวร เป็นค าย่อมาจาก บา้น วดัและโรงเรยีน พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลที่ 9 
ไดม้พีระราชด ารสัและแนวพระราชด าร ิ“บวร”เมื่อวนัที ่17 กนัยายน 2524 โดยทรงสนบัสนุนใหบ้้าน (คอื 
ราษฎร) วดั (คอื ศาสนา) และโรงเรยีน (คอื ราชการ) เป็นต้นแบบชุมชนที่เข้มแขง็ มีการประสานการ
พฒันาเพื่อก่อประโยชน์สงูสุดแก่สงัคม 

กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม (2557) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของ บา้น วดั โรงเรยีนดงันี้ 
1) บ้านประกอบด้วย ครอบครวั การปกครองท้องถิ่น เศรษฐกจิ สงัคม ชาวบ้าน พ่อแม่ 

ญาต ิผูใ้หญ่บา้น ปราชญ์ชาวบา้น 
2) วดัประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศูนย์รวมของคนในชุมชน ศิลปวฒันธรรม เจ้าอาวาส 

พระสงฆ ์สามเณร แม่ช ีเดก็วดั 
3) โรงเรยีนประกอบดว้ย สถาบนัการศกึษา และบุคลากรการศกึษา 
 ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) คือความสามารถในการจดัการข้อมูลจ านวนมากที่

แตกต่างกนัด้วยความเร็วที่เหมาะสมและภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถวเิคราะห์และ
ตอบสนองแบบเรียลไทม์ โดยทัว่ไปข้อมูลขนาดใหญ่จะแบ่งย่อยออกเป็นสามลกัษณะ  1) ปริมาณ 
(Volume): ข้อมูลมีจ านวนมาก 2) ความเร็ว (Velocity): ความเร็วในการประมวลผลข้อมูล 3) ความ
หลากหลาย (Variety) ขอ้มลูมหีลากหลายประเภท ต่อมาไดเ้พิม่คุณลกัษณะของความคลุมเครอืของขอ้มูล 
(Veracity) ท าให้ยงัไม่สามารถน าขอ้มลูมาใชใ้นการประกอบการพจิารณาได้โดยตรง (Hurwitz, Nugent, 
Halper, & Kaufman, 2013) 
 ขอ้มูลขนาดใหญ่เป็นข้อมูลในสภาวะที่เป็นจริง ที่พบอยู่ในองค์กรทัว่ไป ซึ่งยากที่จะน ามาใช้
ประโยชน์ แต่ถ้าสามารถน าขอ้มลูขนาดใหญ่มาผ่านการวเิคราะห์/สงัเคราะห ์เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศและองค์
ความรูท้ ีถู่กตอ้งจะท าใหอ้งคก์ารเจา้ของขอ้มลูสามารถใชข้อ้มลูขนาดใหญ่ดงักล่าว  

 กำรท ำเหมืองข้อควำม (Text Mining) หมายถึงกระบวนการในการสกดัขอ้มลู (Extract 
Data) จากฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Large Textual Information) เพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีประโยชน์ โดย
ขอ้ความที่ถูกน ามาท าเหมอืง (Mining) เป็นขอ้มูลที่เกบ็อยู่ในฐานขอ้มลูเอกสาร (Document Database) 
ซึง่จะเป็นขอ้มลูทีม่ลีกัษณะกึง่โครงสรา้ง หรอืโครงสรา้งไม่ชดัเจน (Semi-Structured Data) 

 กำรประมวลภำษำธรรมชำติ (Natural Language Processing หรือ NLP) เป็นระบบ
ทีค่อมพวิเตอร์ถูกพฒันาให้สามารถอ่าน พูด ฟัง เขา้ใจ และตอบสนองต่อขอ้ความหรอืค าส ัง่ที่เป็นภาษา
มนุษยใ์ช้ในชวีติประจ าวนั เช่น ภาษาองักฤษ ไทย หรอืจนี ท าให้การท างานตดิต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์
และเครื่องคอมพวิเตอร์ด าเนินไปอย่างสะดวก ทัว่ถึงและมปีระสิทธิภาพ ช่วยให้การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศง่ายขึน้และกระจายตวัไปในวงกวา้งกวา่ปัจจุบนั อุปสรรค ที่พบในระบบนี้คอืการท าให้ระบบ
สามารถวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาเกีย่วกบัความก ากวมของภาษาธรรมชาต ิ

 โซเชียลมีเดีย (Social Media) หมายถงึเวบ็ไซตแ์ละแอปพลเิคชนัทีอ่อกแบบมาเพื่อให้
ผู้ เข้าใช้สามารถแบ่งปันเนื้ อหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  ตามเวลาจริง  เป็นเทคโนโลยี
สื่อคอมพิวเตอร์แบบโต้ตอบที่อ านวยความสะดวกในการสร้างและแบ่งปันข้อมูล  ร่วมอภิปราย แสดง
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ความคิด ความสนใจ ในประเด็นที่ผู้เข้าร่วมสนใจ เช่น การใช้ชีวติ อาชีพ การเมือง สงัคม โดยการ
แสดงออกผ่านชุมชนเสมอืนและเครอืขา่ย รวมถงึมสี่วนร่วมในการแกไ้ขเนื้อหาทีผู่ใ้ชส้รา้งขึน้และโพสผ่าน
ระบบออนไลน์ ผู้ใช้งานเขา้ถึงบรกิารโซเชยีลมเีดยีผ่านเทคโนโลยบีนเวบ็ บนเครื่องคอมพวิเตอร ์หรือ 
ดาวน์โหลดบรกิารทีเ่สนอฟังกช์ ัน่โซเชยีลมเีดยีไปยงัอุปกรณ์มอืถอื เช่น สมารท์โฟนและแทบ็เลต็  

1.4 ขอบเขตของกำรวิจยั 

 การศกึษาเรื่อง บทบาทของบ้าน วดั โรงเรยีน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 มขีอบเขตการท า
วจิยัดงันี้ 

1) เป็นการศกึษาเฉพาะองคป์ระกอบหลกัของ "บวร" หรอื บ้าน วดั โรงเรยีน ดงันี้ 
 บา้นประกอบดว้ย ครอบครวั และชุมชน 
 วดัประกอบดว้ยสถาบนัทางศาสนา และบุคลากรทางศาสนา ทีเ่น้นเฉพาะศาสนาพุทธ 
 โรงเรยีนประกอบดว้ยสถาบนัการศกึษา และ การศกึษา 

2) ระยะเวลาของขอ้มลูทีใ่ชศ้กึษาอยา่งน้อย 10 ปี ตัง้แต่ พ.ศ. 2549 ถงึ พ.ศ. 2562 
1.5 กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจยั 
 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษา บทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 โดยการประมวล
ข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้เกี่ยวกับสถานภาพและความสัมพันธ์ของ “บวร” รวมถึงปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ความเช่ือ เทคโนโลยี เป็นต้น 

1. “บวร” หรือ บ้าน วัด และ โรงเรียน ถือเป็นสถาบันหลักที่อยู่คู่กับสังคมไทยเป็นเวลานาน 
ทั้ง 3 สถาบันต่างเกื้อหนุนเป็นที่พึ่งพิงซึ่งกันและกัน โดยต่างท าหน้าที่ตามความรับผิดชอบ จากอดีตถึงปัจจุบัน
การกล่าวถึง “บวร” มักจะเป็นเชิงบวก ด้วยถือว่าเป็นของสูงที่ควรเคารพ นับถือ แต่ขณะที่ประเทศไทยก าลัง
ก้าวไปสู่ประเทศ 4.0 และต้องการสร้างคนไทย 4.0 ที่เก่ง คิดเป็น ท าเป็น มีคุณธรรมครบ 5 ประการ คือ 
พอเพียง มีวินัย สุจริต มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ ที่สามารถเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 สู่
สังคมที่มีความสุขและความยั่งยืน กลับพบประเด็นปัญหาจ านวนมากที่จ าเป็นต้องแก้ไขเพื่อเตรียมสร้างคนไทย 
4.0 ตามที่วาดหวัง การสะท้อนภาพของ “บวร” ทั้งในปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคตและความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่
จ าเป็น ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นพลังขับเคลื่อน เรียนรู้และแก้ไข เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

2. ความเชื่อของคนไทยถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้แต่ก็มีอิทธิผลต่อความคิด การ
ด าเนินชีวิต และการกระท าต่างๆ ความเช่ือของคนไทยเป็นทั้งพลังเสริมและพลังฉุดรั้งที่อาจส่งผลกระทบต่อ 
“บวร”  

3. เทคโนโลยี  (Technology) คนไทยส่วนใหญ่ เคยชินกับความเป็นอยู่ แบบ เดิ ม  แต่
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปสู่ยุคเทคโนโลยีป่วนโลกได้เปลี่ยนวิถี
ชีวิต ธุรกิจ และเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบไปยัง “บวร” 

4. ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ถึงแม้งานวิจัยจะไม่ได้ใช้ข้อมูลจากการท าธุรกรรมโดยตรง
เหมือนกับข้อมูลดิบที่ภาคธุรกิจใช้เพื่อการวิเคราะห์ แต่ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ก็มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับ
คุณสมบัติข้อมูลขนาดใหญ่คือ ข้อมูลมีจ านวนมาก (Volume) ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (Velocity) 
ข้อมูลมีความหลากหลาย ข้อมูลต้องน ามาท าความสะอาดเพื่อได้ข้อมูลที่มี คุณภาพ (Veracity) และ ข้อมูลมี
คุณค่า (Value) 
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5. เครื่องมือท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่จัดเก็บจะไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ได้ถูกน ามาวิเคราะห์ด้วย
เครื่องมือที่เหมาะสม เครื่องมือที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย 

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

 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ง 5 น ามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย (แผนภาพที่ 1) 

 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดเกี่ยวกบังานวิจัย 

 จากภาพแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลส าหรับงานวิจัยในประเด็นที่ต้องการศึกษา 
แหล่งของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา และการเผยแพร่งานวิจัย 

1.6 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

1 เข้าใจทัศนคติของสังคมและได้ความรู้เกี่ยวกับสถานภาพและความสัมพันธ์ของ “บวร” บ้าน 
วัดและโรงเรียน 

2 สามารถระบุแนวโน้มความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของ “บวร” 
3 ได้ประเด็นส าคัญที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 
4 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กับนักวิจัยโครงการอื่นใน

แผนงานคนไทย 4.0 และผู้สนใจ 
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บทท่ี 2  
ทบทวนวรรณกรรม 

“บวร” หรอื บา้น วดั โรงเรยีน เป็นแนวคดิทีถู่กน ามาใชโ้ดยหลายภาคส่วน โดยมคีวามเชื่อว่าเสา
หลกัทัง้สามสามารถสร้างคุณูปการให้กบัสมาชกิ สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสงัคม และสามารถเป็นเครื่อง
ผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันาทางด้านเศรษฐกจิ และสงัคมของประเทศ ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตเพื่อน าไปสู่
การพฒันาอย่างย ัง่ยนื ในส่วนนี้จึงเป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกบั “บวร” หรือ บ้าน วดั 
โรงเรยีน ซึง่ประกอบดว้ยประเดน็ต่างๆ ดงันี้  

1) แนวคดิและงานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบั บวร 
2) แนวคดิและงานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบั บา้น ครอบครวั และชุมชน 
3) แนวคดิและงานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบั วดั ศาสนา ความเชื่อ และพระสงฆ์ 
4) แนวคดิและงานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบั โรงเรยีน และการศกึษา 
5) ขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data) 
6) งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั “บวร” 

2.1 แนวคิดและงานศึกษาท่ีเก่ียวข้องกบั บวร 

 ในส่วนนี้เป็นการทบทวนแนวคดิและงานศกึษาที่เกี่ยวข้องกบั บวร ใน 2 ประเดน็คอื 1) ความ
เป็นมาของแนวคดิ บวร และ 2) ววิฒันาการแนวคดิ บวร ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

2.1.1 ความเป็นมาของแนวคิด บวร 

 “บวร”เป็นค าย่อของ บ้าน วดั โรงเรยีน บวรถูกน ามาใช้เป็นหลกัการในการสร้างคุณธรรมของ
สงัคมในเชงิมติศิาสนา เพื่อเป็นพลงัขบัเคลื่อนการพฒันาในพืน้ที่อย่างย ัง่ยนืและสอดคล้องกบัวถิชีุมชน 
โดยการบ่มเพาะคุณธรรมให้แก่คนในสงัคม ชุมชนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนของสงัคม กรมการศาสนา 
กระทรวงวฒันธรรม (2557) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของ บา้น วดั โรงเรยีนดงันี้ 

 บา้นประกอบดว้ย ครอบครวั การปกครองทอ้งถิน่ เศรษฐกจิ สงัคม ชาวบา้น พ่อแม่ ญาต ิ
ผูใ้หญ่บา้น ปราชญ์ชาวบา้น 

 วดัประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศูนย์รวมของคนในชุมชน ศิลปวฒันธรรม เจ้าอาวาส 
พระสงฆ ์สามเณร แม่ช ีเดก็วดั 

 โรงเรยีนประกอบดว้ย สถาบนัการศกึษา และบุคลากรการศกึษา 
 สมาชกิของ “บวร” ยดึถือขอ้ปฏิบตัหิลกัที่สนับสนุนให้ชุมชนต่างๆ เป็นชุมชนคุณธรรม คนใน
ชุมชนด ารงชวีติ ด้วยหลกั 3 ประการคอื การด ารงชวีติตามวถิีวฒันธรรมไทย น าแนวคดิเรื่องเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาเป็นหลกัในการพฒันาคุณภาพชวีติและปฏบิตัติามหลกัธรรมะทางศาสนาของแต่ละศาสนา 
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ในมติขิองชุมชน “บวร” เป็นองคก์รทีม่อียูใ่นสงัคมไทยเป็นเวลานาน การเกดิขึน้ของ “บวร” ในแต่
ละชุมชนเป็นการเกดิโดยธรรมชาตจิากการปฏสิมัพนัธ์ สนทนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้และการร่วมกจิกรรม
ต่างๆ ทีส่มาชกิชุมชนจดัขึน้ เหตุผลหลกัทีชุ่มชนใหค้วามร่วมมอื คอื ความเลื่อมใส ศรทัธา ความตอ้งการ
สบืสานศาสนาให้คงอยู่ในสงัคม รวมถึงความนับถือ ศรทัธาในตวัผู้น าชุมชน เช่น เจ้าอาวาส พระสงฆ์ 
หวัหน้าชุมชน หรอืปราชญ์ชาวบ้าน “บวร” จดัเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ ความรู้หลกัส่วนใหญ่เป็นภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน ประโยชน์ของ “บวร” ที่ผ่านมาคอืใชเ้ป็นเครื่องมอืในการบรหิารจดัการชุมชน แก้ปัญหา
ชุมชน สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน และมสี่วนช่วยในการอนุรกัษ์ ถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรมและภมูิ
ปัญญาชาวบา้น (อรยิา พรหมสุภา, 2555) 
 ศูนยก์ลางของ “บวร” ส่วนใหญ่จะเป็นวดั เพราะวดัเป็นศูนยก์ลางของชุมชน และในอดตีวดัเป็น
สถาบนัการจดัการศกึษาเสมอืนกบัโรงเรยีนในปัจจุบนั พระสงฆ์ท าหน้าทีถ่่ายทอดความรู้ ให้ชุมชนหรอื
ท้องถิ่น รองลงมาคอืผู้ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ผู้อาวุโสของชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ช่างฝีมอื  เป็นต้น คนไทย
สมยัก่อนจะได้รบัความรู้เบื้องต้นจากพ่อแม่ ความรู้ที่ได้จากวดัจะเป็นรากฐานของระบบจริยธรรมของ
สงัคมไทย ขณะที่ความรู้จากชุมชนเป็นพื้นฐานในการด ารงชวีติ การประกอบอาชพี รวมถึงสร้างความ
เขา้ใจในกฎเกณฑ ์แบบแผนของสงัคม ดงันัน้ “บวร” จงึมบีทบาทในการสร้างเยาวชนให้เป็นสมาชกิทีด่ี
ของสงัคม สามารถด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข (เยาวภา ประคองศลิป์, 2549)  
 การมสี่วนร่วมในการพฒันาคนของ “บวร” บ้าน (ชุมชน) วดั และ โรงเรยีนมปีฏสิมัพนัธก์นัอยา่ง
ต่อเนื่องและยัง่ยนื เพราะ  

 วดั และโรงเรยีนเป็นศนูยร์วมของชุมชน 
 วดัเป็นแหล่งเรยีนรูข้องชุมชนในอดตี ก่อนทีจ่ะพฒันาเป็นโรงเรยีน  
 วดัและโรงเรียนเป็นแหล่งพฒันาคนให้ชุมชน เป็นแหล่งรวมวชิาสาขาต่างๆ และเป็น

แหล่งถ่ายทอดวฒันธรรม 
 วดัและชุมชนมสี่วนเกือ้หนุนซึง่กนัและกนั 
 โรงเรยีนเป็นแหล่งคดัเลอืกคนใหชุ้มชน 

 การเปล่ียนแปลงของ “บวร” 
 การเปลี่ยนแปลงจากสงัคมเกษตรกรรมในชนบทซึง่มวีดัและชุมชนเป็นศูนยร์วม เริม่หายไปจาก
สงัคมไทย เนื่องจากชาวชนบทอพยพมาท างานในเมอืงในภาคอุตสาหกรรมและภาคบรกิาร การศกึษาใน
ระบบที่เปลี่ยนจากวดัเป็นโรงเรยีนกไ็ม่เอื้ออ านวยให้ผู้ส าเรจ็การศกึษาน าความรู้กลบัไปพฒันาท้องถิ่น
ดัง้เดมิ เพราะการจ้างงานส่วนใหญ่จะกระจุกตวัในกรุงเทพมหานครและเขตเมอืงอุตสาหกรรมหรอืในตวั
เมอืงเท่านัน้ นานวนัเขา้กก็ลายเป็นการยา้ยถิน่ฐานมาในเมอืงอยา่งถาวร 
 การเปลี่ยนแปลงของ “บวร” จึงมีหลายสาเหตุตามวิว ัฒนาการของการพัฒนาประเทศ 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยแีละการสื่อสาร และการขยายตวัของโลกาภิวตัน์ ในที่นี้จะกล่าวถึงการ
เปลีย่นแปลงในองคป์ระกอบทัง้สามของ “บวร” 

Alvin Toffler (1980) นักพยากรณ์อนาคตเจ้าของผลงานที่มีชื่อเสยีงคือหนังสอืชื่อคลื่นลูกที่ 3 
(The Third Wave) ได้กล่าวถึงผลการที่เกิดขึ้นเมื่อโลกเปลี่ยนจากยุคเกษตรกรรม (คลื่นลูกที่ 1) ยุค
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อุตสาหกรรม (คลื่นลกูที ่2) มาสู่ยคุการปฏวิตัทิางด้านเทคโนโลยอีเิลก็โทรนิกสแ์ละสารสนเทศ (คลื่นลกูที ่
3) วา่สงัคมจะแยกยอ่ยมคีวามหลากหลายสงู บา้นกลบัมาเป็นศนูยก์ลางของชวีติ ครอบครวัจะมรีปูแบบที่
หลากหลาย เช่น ครอบครวัระหวา่งพ่อหมา้ยกบัแม่หมา้ยทีม่ลีกูตดิทัง้สองฝ่าย ครอบครวัพ่อแม่เลีย้งเดี่ยว 
ครอบครวัขยาย ครอบครวัทีไ่ม่จดทะเบยีนสมรส และ ครอบครวัรกัร่วมเพศ 

ลกัษณะในการท างานในคลื่นลกูทีส่ามกเ็ปลีย่นไป เช่น มกีารยา้ยสถานทีท่ างานมาไวท้ีบ่้าน บา้น
เป็นจุดของการตดิต่อเพื่อเชื่อมต่อไปยงัจุดอื่นผ่านเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ ระบบการท างานจะมคีวาม
ยดืหยุน่มากกวา่การท างานตามเวลา สามารถเลอืกเวลาท างานได ้การท างานกลางคนืจะเพิม่มากขึน้ และ
เมอืงจะไม่เป็นศนูยก์ลางหรอืเป็นแหล่งชุมชนของโรงงานหรอืการพาณิชยอ์กีต่อไป 

เมื่อเวลาผ่านไปเกอืบ 40 ปี ผลการพยากรณ์ของ Toffler เหน็ไดช้ดัเจนมากขึน้ โดยเฉพาะผลการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ต่ีอ บ้าน ครอบครวัและชุมชน ทัง้ในประเทศไทย และประเทศ
อื่นทัว่โลก 

ปัจจุบนัรปูแบบของครอบครวัไดข้ยายออกไปมากกว่าครอบครวัเดี่ยวและครอบครวัขยายในอดตี 
เช่น 1) ครอบครวัสามรุ่น 2) ครอบครวัพ่อแม่ลูก 3) ครอบครวัสามภีรรยา ไม่มบุีตร 4) อยู่คนเดยีว 5) 
ครอบครวัพ่อ แม่ เลีย้งเดีย่ว 6) ครอบครวัขา้มรุ่น และ 7) ครอบครวัเพศเดยีวกนั โดยจ านวนครอบครวัใน
แต่ละรูปแบบมจี านวนมากขึ้น รวมทัง้การยอมรบัในสทิธ ิ เสรภีาพและการใช้ชีวติของครอบครวัแต่ละ
รปูแบบ (พมิลพรรณ อศิรภกัด,ี 2560) 

นอกจากนี้เมื่อท าการสบืค้นข้อมูลโดยใช้ค าส าคญัจาก Google ณ วนัที่ 15 มนีาคม 2562 เพื่อ
ค้นหาปัญหาหรอืประเด็นที่แสดงถึงสภาวะของครอบครวัที่เปลี่ยนไป หรือที่น่าสนใจ ซึ่งแตกต่างจาก
คุณลกัษณะของครอบครวัไทยในอดตีที่ผ่านมา พบประเดน็ที่น่าสนใจ เช่น แม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยว 
แม่วยัใส ทอ้งก่อนแต่ง อุม้บุญ เดก็ถูกขม่ขนื คนแก่อยูค่นเดยีว เดก็แวน้ สก๊อย เดก็ตดิเกม เดก็ตดิยา เดก็
ส่งยา ปารต์ีย้าเสพตดิ เป็นตน้  

คนไทยกบัวดัมคีวามผกูพนัและเกื้อหนุนกนัในหลายลกัษณะ วดัได้รบัการยกย่องว่าเป็นสถาบนั
เอนกประสงค์ ความส าคญัของวดัที่มีต่อวถิีชีวติของสงัคมไทยในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของสงัคม มี
ความส าคญัและบทบาทหน้าทีด่งันี้ (อาคม เดชทองค า, 2554 และ กนัยารตัน์ แยม้ศรแีกว้, 2558) 

 เป็นตวัแทนความเจรญิและความมัน่คงของแผ่นดนิ 
 เป็นสถาบนัผูส้บืทอดศาสนาใหย้ ัง่ยนื 
 เป็นสถานทีใ่หก้ารศกึษา เป็นแหลง่เรยีนรูท้ ีส่ าคญัมาตัง้แต่อดตี 
 เป็นทีพ่ึง่ของประชาชน ชมุชนทัง้ทางกายและใจของสงัคม 
 เป็นศนูยร์วมของศลิปกรรม 
 เป็นสถานพยาบาล 
 เป็นสถานสงเคราะหเ์ดก็ คนชราและสตัวเ์ลีย้ง 
 เป็นศาลสถติยตุธิรรม 
 เป็นสถานบรกิารสวสัดกิารชมุชน 
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การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่มผีลกระทบต่อสถานภาพและบทบาทของวดัไทยในปัจจุบนัและ
อนาคต และท าใหค้วามสมัพนัธข์องวดักบัชุมชนเป็นไปอยา่งห่างเหนิและเปราะบาง สามารถสรุปไดด้งันี้  

 การเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจจากการผลิตเพื่อการยงัชีพ ไปสู่การผลิตเพื่อ
การตลาด การเปลีย่นแปลงจากอาชพีเกษตรกรรม ไปสู่อุตสาหกรรมและพาณิชย ์เปลีย่นจากสงัคมชนบท 
เป็นสงัคมเมอืง 

 ภาวะลา้สมยัของธรรมวนิยั เช่น ความทนัสมยัของเทคโนโลย ีและวถิชีวีติทีเ่ปลีย่นไป ไม่
มบีญัญตัเิป็นขอ้หา้มของธรรมวนิยั ความไม่เคร่งครดัในการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูป้ระสงคจ์ะบวชเป็น
พระ การไม่แกไ้ขพระธรรมวนิยัใหท้นัสมยัท าใหไ้ม่สามารถควบคุมผู้ประพฤตปิฎิบตัทิีไ่ม่มบีญัญตัไิว ้ เช่น 
การเป็นเจ้าส านัก กจิการเชงิพาณิชย ์การเป็นเกจอิาจารยร์ู้อ านาจลี้ลบัเหนือธรรมชาต ิเป็นต้น (อาคม 
เดชทองค า, 2554) 

 ค่านิยมในวตัถุและความทนัสมยัทัง้ของฝ่ายฆราวาสและพระสงฆ ์
 ผลกระทบจากกระแสโลกาภวิตัน์ ขอ้มลูขา่วสาร 

อาจกล่าวได้ว่าววิฒันาการของวดัไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่วถิีชีวติของผู้คน ชุมชน
เปลี่ยนไปเนื่องจากปัจจยัดงักล่าวขา้งต้น ท าให้การใช้ชวีติของผูค้นเปลี่ยนแปลงจากความเรยีบง่ายไปสู่
ชวีติทีวุ่น่วายเกีย่วพนักบัเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง เทคโนโลย ีการรบัรูข้า่วสาร และรปูแบบการด ารงชวีติ 
ส่งผลต่อกระบวนการรบัรู ้ความคดิ ความเชื่อ (วชริวชัร งามละม่อม, 2558)  

ศาสนาพุทธที่เคยเป็นเครื่องยดึเหนี่ยวคนไทยมาแต่โบราณ ที่ผสมผสานระว่างการนับถือผี 
ศาสนาพราหมณ์ เริม่เปลี่ยนไป มที ัง้คนที่ยงัเชื่อเหมอืนเดมิ มคีวามเชื่อมากขึน้เพราะคดิว่าสิง่ที่นับถือ 
การปฏิบตัิผ่านการท าบุญ การบูชา หรือพิธีกรรมต่างๆ จะส่งผลที่ดที ัง้ด้านจิตใจและตอบสนองความ
ต้องการทางโลก เช่น เงนิทอง ความมัน่คง ปลอดภยั หรอืลาภ ยศ สรรเสรญิ ขณะที่คนบางกลุ่มเริม่ลด
ความเชื่อลง มคีวามสงสยัมากขึน้ เพราะภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์ ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาลกัษณะของ
โลก แต่เป็นศาสนาทางตะวนัตกซึง่ถือวา่เป็นวฒันธรรมสากล และขอ้มลูขา่วสารต่างๆ ทีท่ าใหเ้รยีนรูม้าก
ขึ้น ความหลากหลายเรื่องความคิด ท าให้สิ่งต่างๆ ที่ผู้คนในสงัคมยึดถือยึดถือฐานในการควบคุม
พฤตกิรรม เช่น ประเพณีวฒันธรรม จารตี ธรรมเนียมปฏบิตั ิตลอดจนกฎหมายต่างๆ ถูกลดความส าคญั
ลง มแีนวโน้มที่จะยอมรบัความคดิเหน็ที่แตกต่างมากขึน้ ค่านิยม หรอืแนวคดิที่เคยถูกปฏเิสธได้รบัการ
ยอมรบัมากขึน้ การปฏเิสธหลกัค าสอนศาสนาแสดงตนว่าไม่มศีาสนามมีาก (ทวพีงศ ์นามกูล และคณะ , 
2561) 

ปัญหาหลกัเกีย่วกบัวดัและศาสนา ทีม่ผีลกระทบต่อศาสนาคอืพุทธพาณิชย ์ 
 พุทธพาณิชยค์อืการคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพุทธศาสนา ซึง่มอียูห่ลายรปูแบบและวธิกีาร เป้าหมายหลกั
คอืการสรา้งรายไดแ้ละแสวงหาก าไร จงึตอ้งมกีจิกรรมสนบัสนุนส่งเสรมิพุทธพาณิชยต์ามกลไกของตลาด
ในระบบทุนนิยม เช่น การเชญิชวน การขายตรง การโฆษณา การสร้างเรื่องเล่า สร้างความเชื่อ และการ
สรา้งกระแสนิยม 
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 ลกัษณะของสนิคา้พุทธพาณิชยแ์บ่งเป็น 2 ประเภทคอื (สงคราม สุเทพากุล, 2556) 
1) สินค้าที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้แก่ พระเครื่อง พระพุทธชินราช พระพุทธรูป

ประจ าวนัเกดิ แหวนพระ เป็นตน้  
2) สินค้าที่ไม่เกี่ยวกบัพระพุทธศาสนาได้แก่ ท้าวมหาพรหมเอราวณั จตุคามรามเทพ 

ตุ๊กตาลกูเทพ พญานาคราช พระพฆิเนศ เป็นตน้  
นอกจากพุทธพาณิชย ์ยงัมสีิง่ทีใ่กลเ้คยีงคอืไสยพาณิชย ์และบุญพาณิชย ์ 

 ไสยพาณิชย์ คือ การค้าที่เกี่ยวข้องกบัความเชื่อ ความศรทัธาทางไสยศาสตร์ เพื่อ
เสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจ สรา้งความมัน่ใจใหเ้กดิขึน้กบัชวีติ เช่น การลงนะหน้าทอง การอาบน ้าคนืเพญ็ 
การสะเดาะเคราะหเ์สรมิชะตา บารม ีการซื้อเครื่องรางของขลงั วตัถุหรอืสญัลกัษณ์ทางไสยศาสตร ์เพื่อ
ป้องกนัสิง่ไม่ด ีเสรมิสริมิงคล เมตตามหานิยม เจรญิรุ่งเรอืง เช่น กุมารทอง ววัธนู เบีย้แก ้เป็นตน้  

 บุญพาณิชย ์คอื การคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุญหรอืการใชเ้งนิเพื่อเป็นสื่อในการแลกเปลีย่นซือ้-
ขายบุญ สะสมบุญ อุทศิผลบุญกุศลใหก้บัผูล้่วงลบั ภายใตร้ปูแบบและเจตนาทางธุรกจิ  
 พุทธพาณิชย ์ไสยพาณิชย ์และบุญพาณิชย ์ในประเทศไทยค่อนขา้งจะหลอมรวม แยกที่จะจดั
ประเภทได้ชดัเจน ในเบื้องต้นจะรวมอยู่ในพุทธพาณิชยซ์ึ่งสามารถแบ่งได้หลากหลายรูปแบบ (วรียุทธ 
เกดิในมงคล 2560) เช่น  

 การบชูารปูเคารพ และสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
 กิจกรรมหรือพธิีกรรมในลกัษณะที่เป็นการบริการตนเองไม่ต้องอาศยัพระสงฆ์ในการ

ด าเนินพธิกีรรม 
 การเชญิชวนท าบุญบรจิาคดว้ยตูร้บับรจิาค และเครื่องเสีย่งทาย 
 การใหเ้ช่าบชูาพระเครื่อง พระบชูา เครื่องรางของขลงั วตัถุมงคล 
 การใหบ้รกิารในเรื่องการท าพธิกีรรม 
 การจดังานเทศกาลวนัส าคญัตามประเพณี และวนัส าคญัทางศาสนา 
 การเชญิชวนร่วมท าบุญสรา้งวตัถุมงคล สรา้งรปูบชูาและพระพุทธรปู 
 การเชญิชวนท าบุญก่อสรา้งสาธารณสมบตั ิ
 การท าบุญไถ่ชวีติโคกระบอื และการท าบุญซือ้อาหารใหส้ตัวต่์าง ๆ 
 การพฒันาวดัใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 

 จากวัดที่เคยเป็นแหล่งเรียนรู้ ปัจจุบันว ัดจ านวนมากพยายามตกแต่งว ัดด้วยศิลปะทาง
สถาปัตยกรรมใหเ้กดิความสวยงาม หรอืหาจุดเด่นเพื่อดงึดดูผูค้นใหม้าท่องเทีย่ว และตามดว้ยการท าบุญ 
ในเวบ็ไซตจ์ะเหน็โฆษณาเชญิชวนมาเที่ยว พรอ้มกบัถ่ายภาพสวย ๆ และ ชวนมาท าบุญ แทนทีจ่ะมาวดั
ในวตัถุประสงคเ์ดมิ วดัเพื่อการท่องเทีย่วปัจจุบนัมมีากกวา่ 100 แห่ง ทัง้วดัดัง้เดมิและวดัทีพ่ฒันาเพิม่เตมิ
เพื่อการท่องเที่ยว ตวัอย่างวดัเพื่อการท่องเที่ยว เช่น วดัป่าภูก้อน จงัหวดัอุดรธานี วดัร่องขุ่น จงัหวดั
เชยีงราย วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ วดัสรินิธรวรารามภพูรา้ว จงัหวดัอุบลราชธานี วดัวงัก์
วเิวการาม จงัหวดักาญจนบุร ีเป็นตน้ 
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นอกจากนี้วดับางแห่งได้อนุญาตให้ชาวต่างชาติน าวดัไปใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและ
จ าหน่ายวตัถุมงคลดว้ย เช่น วดัศรมีุมเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ และวดัลฏัฐวินาราม จงัหวดัภเูกต็ เป็นตน้ 

เมื่อท าการสบืค้นขอ้มูลจากค าส าคญั ณ วนัที่ 15 มนีาคม 2562 พบปัญหา หรอืหวัขอ้ที่แสดงถงึ
สภาวะของวดั ศาสนาทีเ่ปลีย่นไป หรอืทีน่่าสนใจ เช่น สวดมนตข์า้มปี ท าบุญ 9 วดั ปีชง พระปลอม พระ
ดดูวง พระใบห้วย พระตกีนั-ทะเลาะกนั เป็นตน้ 
 ส าหรบัการศึกษาของไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงจากการศึกษาที่ด าเนินการโดยวดัต่อเนื่องมา

ยาวนานตัง้แต่สมัยสุโขทัยมาเป็นการศึกษาในรูปแบบใหม่ใน พ.ศ. 2564 เมื่อมีการประกาศใช้

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2464 มผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พุทธศกัราช 2464  

 ปัญหาคุณภาพการศกึษาของไทยถูกสะท้อนจากผลประเมนิจากการเขา้ร่วมโครงการประเมินผล

นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment. หรือ PISA)  ของ

องค์การเพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (Organisation for Economic Co-operation and 

Development – OECD) ตัง้แต่ปี 2543 ผลสอบ PISA ครัง้ล่าสุดปี 2558 มเีดก็นักเรยีนเขา้ร่วมสอบจาก 

72 ประเทศ จ านวนกว่า 540,000 คน ปรากฏว่าผลสอบของเดก็นักเรยีนไทยไม่ได้มกีารพฒันาขึน้จากปี

ก่อนๆ 

 นอกจากปัญหาคุณภาพการศกึษาแลว้ ยงัมปัีญหาอื่นๆ ทีน่่าสนใจ เช่น 
 ปัญหาของครู เช่น ปัญหาหนี้สิน ค่าตอบแทน คุณภาพของผู้สอน การขาดความ

รบัผดิชอบต่อหน้าที ่
 การผลติบณัฑติทีไ่ม่ตรงกบัความตอ้งการของตลาด การขาดแคลนบณัฑติแต่บณัฑติกย็งั

ตกงาน 
 ปัญหาคุณภาพอุดมศกึษา/ปรญิญาเฟ้อ 
 ปัญหาค่านิยมใบปรญิญา มากกวา่การแสวงหาความรู้ 
 การขาดวจิยัและพฒันา ขาดนวตักรรม และปัญหาความร่วมมอืกบัภาคอุตสาหกรรม 
 ความเหลื่อมล ้าดา้นคุณภาพของการศกึษาไทย 
 สิง่ย ัว่ยทุีม่มีากขึน้ในปัจจุบนั ท าใหน้กัเรยีนไม่สนใจการเรยีน 
 สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน 
 ปัญหาสงัคมผูส้งูอายเุตม็ตวัท าใหท้ีน่ัง่ของสถานศกึษามเีกนิจ านวนผูเ้รยีน 
 ยาเสพตดิในสถานศกึษา 
 นกัศกึษา/ นกัเรยีน ขาดคุณภาพ 
 วฒันธรรม / จรยิธรรมเสื่อมโทรมลง 
 หลกัสตูรการเรยีนการสอนลา้สมยั 
 ความรุนแรงในโรงเรยีนทีเ่กดิจากคร ูเช่น การถูกต ีการล่วงละเมดิทางเพศ การดุด่า และ

จากเพื่อนร่วมโรงเรยีน เช่น การท ารา้ยร่างกาย การขม่ขู ่เป็นตน้ 
 การแต่งกายและระเบยีบวนิยัของนกัศกึษา 



รายงานฉบบัสมบรูณ์ 
 

11 

 

เมื่อท าการสบืค้นขอ้มูลจากค าส าคญั ณ วนัที่ 15 มนีาคม 2562 พบปัญหา หรอืหวัขอ้ทีแ่สดงถงึ
สภาวะของโรงเรยีนทีเ่ปลีย่นไป หรอืทีน่่าสนใจ และแตกต่างจากคุณลกัษณะของโรงเรยีนในอดตีทีผ่่านมา 
เช่น โฮมสคูล นักเรียน นักเลง นักเรียนตีกนั การยุบโรงเรียน เพศสมัพนัธ์ในวยัเรียน ยาเสพติดใน
โรงเรยีน โดดเรยีน-หนีเรยีน แลกเกรด รบั (จ้าง) ท าวจิยั วทิยานิพนธ์ บณัฑติตกงาน นักศกึษาไซดไ์ลน์ 
และรบัน้องโหด 

ความสมัพนัธ์ของบ้าน วดั โรงเรยีน จะถูกมองว่าเป็นความสมัพนัธ์หรอืการขบัเคลื่อนเชงิบวก
ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนแนวคิดเรื่อง “บวร” เช่น ในปี 2557 กรมการศาสนา กระทรวง
วฒันธรรมไดพ้ฒันาชุมชนคุณธรรมตน้แบบจ านวน 1,000 แห่ง สู่การขยายผลใหเ้กดิมชีุมชนคุณธรรมทัว่
ประเทศ.5,000 แห่ง (กรมการศาสนา, 2557) อยา่งไรกต็ามไดป้รากฏความสมัพนัธเ์ชงิลบของค าวา่ “บวร” 
ในหลายกรณี เช่น ความขดัแยง้ระหว่างวดั และชุมชน ที่มวีดัเป็นผูก้ระท าจากการน าทีด่นิวดัไปท าธุรกจิ
มากกว่าการเอื้อประโยชน์ใหก้บัชุมชน ตวัอย่างความขดัแยง้ระหว่างวดักบัชุมชน สรุปได้ดงันี้ (คมสนัติ ์
จนัทรอ่์อน, 2558) (ตารางที ่2.1) 
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ตารางท่ี 2.1  สรปุความขดัแย้งระหว่างวดักบัชุมชน 

คู่ขดัแย้ง จงัหวดั พ.ศ. สาเหต ุ ผล 

ชุมชนหวัง่หลีก ับ
วดัยานนาวา 

กรงุเทพมหานคร 2550 วัดยานนาวาฟ้องข ับไล่ชุมชน
เพื่อต้องการน าพื้นที่ไปใช้ทาง
พุทธศาสนา 

 อาคารโบราณทรงเรือส าเภา
สมยัรชักาลที ่3 ถูกท าลายเพื่อ
กอ่สรา้งโรงแรม 32 ชัน้ 

 ชุมชนต้องท าสญัญาเช่าที่ดิน
กบัทางวดัระยะยาว 30 ปี 

 ผูอ้าศยัเดมิตอ้งยา้ยไปอยู่ทีอ่ื่น 
ชาวบ้านแขวงขุม
ทองและแขวงทับ
ยาวกบัวดัอนงคา
รามวรวหิาร 

กรงุเทพมหานคร 2550 วัดให้ชาวบ้านรื้อถอนสิ่งปลูก
สรา้งแลว้ชดใชค้่าเสยีหาย 3,000 
– 5,000 บาทโดยอา้งวา่ชาวบ้าน
สร้างความเสียหายให้กับที่ดิน
ของวดั  

 ผูท้ีจ่ะอยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเช่าเพิ่ม
จากปีละ 570 บาทเป็น 28,800 
บาท  

 ชาวบา้นสว่นใหญ่ตอ้งยา้ยออก
เพราะไมส่ามารถจ่ายคา่เชา่ได ้

ช า วบ้ า น กับ วัด
อุบลวนาราม  

นนทบรุ ี 2556 วดัยกเลกิสญัญาเช่าที่ดนิเพื่อเอา
พื้นทีไ่ปสรา้งเจดยี์ 

ชาวบา้นออกมาชุมนุมเรียกร้อง
ใหข้บัไล่เจา้อาวาส 

ชาวชุมชนวัดไผ่
ลอ้มกบัวดัไผล่อ้ม 

นครปฐม 2557 วดัต้องการเวนคืนไปสร้างเป็น
อาคารพาณิชย์  

ผู้ที่ต้องการอาศัยอยู่ต่อต้องใช้
เงินจ านวนมากซื้อสิทธิเข้าอยู่
ใหม ่

ชาวชมุชน
ชยัพฤกษมาลากบั
วดัชยัพฤกษมาลา
ราชวรวหิาร 

กรงุเทพมหานคร 2558 วดัปิดประตูเขา้ออกด้านหลังว ัด
จนชาวบ้านฝัง่ตลิ่งช ันและบาง
กรวยไมส่ามารถขา้มมาได ้ 

ผู้ที่ต้องการขา้มฝัง่ต้องเสียค่าที่
และค่ากุญแจกบัทางวดัเป็นราย
เดอืน 

ชาวชมุชนวดั
กลัยาณ์กบัวดั
กลัยาณมติร
วรวหิาร 

กรงุเทพมหานคร 2558 วดัฟ้องขบัไล่ชาวชุมชนเพื่อน า
ทีด่นิมาท าเป็นแหล่งศกึษาเรยีนรู้
พุทธประวตัศิาสตร ์ 

 เ จ้ า อ า ว า ส ไ ด้ ทุ บ ท า ล า ย
โบราณสถานหลายอย่างที่ข ึ้น
ทะเบยีนกบัทางกรมศลิปากร 

 ส่งคนมาข่มขู่  คุกคาม เพื่อ
ไม่ให้ชาวชุมชนที่เหลืออาศยั
อยู่ต่อไป 

ชาวชุมชนวัด ใต้
กบัวดัใต ้

กรงุเทพมหานคร 2558 เจ้าอาวาสฟ้องข ับไล่ เ พ ร าะ
ต้องการน าพื้นที่ไปใช้ประโยชน์
ต่อพุทธศาสนา  

อยู่ระหวา่งการไกล่เกลีย่ 

ท่ีมา: ปรบัจาก คมสนัติ ์จนัทรอ์่อน (2558) 

ขณะเดยีวกนัความขดัแยง้ระหวา่งวดักบัชุมชนโดยทีช่มุชนเป็นผูเ้ริม่ตน้กเ็ริม่มมีากขึน้ เช่น  

 วนัที่ 19 มกราคม 2555 ชาวบ้านไม่พอใจวดัแห่งหนึ่งในเชียงใหม่จดังานสมโภชสร้าง
พระพุทธรปูแลว้จา้งโคโยตีม้าเตน้หาเงนิเขา้วดั 

 วนัที่ 4 ตุลาคม 2561 ผู้อยู่อาศยัในคอนโดมเินียมร้องเรยีนว่าวดัไทรตรีะฆงัดงัรบกวน
เวลาพกัผ่อน  
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 วนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ผู้มาร่วมงานบวชบุกโรงเรียนมธัยมวดัสงิห์ ท าร้ายครู และ
ลวนลามนกัเรยีนหญงิทีอ่ยูใ่กลว้ดัเนื่องจากไม่พอใจทีโ่รงเรยีนขอใหง้ดการใชเ้ครื่องเสยีงในระหวา่งการแห่
นาคเขา้โบสถ์ 
 ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีนกบัชุมชน ส่วนใหญ่เป็นความสมัพนัธ์ทีด่ ีเอื้อประโยชน์ซึง่กนัและ
ปัจจุบนัโรงเรยีนและมหาวทิยาลยัถือเป็นหน้าที่หลกัในการเป็นฝ่ายเขา้หาชุมชนในรูปแบบงานบริการ
วชิาการ ความขดัแย้งระหว่างโรงเรยีนกบัชุมชน ส่วนใหญ่เป็นปัญหาระหว่างผู้ปกครองกบัโรงเรยีน 
ปัญหาศษิยเ์ก่าที่กลบัมาสร้างความวุ่นวายให้กบัโรงเรียน กรณีที่เหน็ได้ชดัคอืความขัดแยง้ที่ยาวนาน
ระหวา่ง วทิยาเขตอุเทนถวาย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกและสถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั 
รวมถึงปัญหาทีช่าวชุมชนต้องส่งบุตรหลานไปเรยีนนอกพืน้ทีเ่นื่องจากไม่มัน่ใจคุณภาพของโรงเรยีนใกล้
บา้น 
 นอกจากนี้ยงัพบว่าเรื่องของ “บวร” มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัความเชื่อและศรทัธา การปลูกฝังเรื่อง
ความเชื่อความศรทัธาในสถาบนัครอบครวั ศาสนา และโรงเรยีน วา่เป็นของสงูทีต่อ้งใหค้วามเคารพนบัถอื 
มีมานานและเริ่มตัง้แต่เกิดจนตาย โดยผ่านค าสอน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม กิจกรรม 
กลายเป็นส่วนหนึ่งของชวีติประจ าวนัที่ต้องยดึถือปฏิบตั ิ เป็นเครื่องหมายของ “คนด”ี ผู้ที่เหน็ต่างหรอื
สงสยัส่วนหนึ่งจะไม่กล้าแสดงความคดิเหน็เพราะจะได้ผลกระทบเชงิลบจากสงัคมรอบข้าง ทางออกที่
หลกีเลีย่งคอืการเพกิเฉย ไม่แสดงความคดิเหน็หรอืไม่ปฏบิตัติาม ขณะทีเ่ยาวชนรุ่นใหม่อกีส่วนหนึ่งกเ็ริม่
ไม่สนใจความเชื่อดัง้เดิม จนเมื่อเวลาผ่านไปการกระท าที่เคยเป็นสิง่ต้องห้ามในอดตีกเ็ริม่เป็นทีย่อมรบั
และเปลี่ยนเป็นบรรทดัฐาน (Norm) ใหม่ของสงัคม เช่น การทดลองอยู่ด้วยกนัก่อนแต่งงาน ความเท่า
เทยีมกนัทางเพศสภาพ เป็นตน้  
 นอกจากความเชื่อทางด้านสถาบนัครอบครวั โรงเรยีน และวดั ที่ดูเหมอืนว่ามแีนวโน้มลดลง แต่
ความเชื่อบางอยา่งยงัคงอยูคู่่กบัคนไทยมาโดยตลอด เช่น หมอด ูการกราบไหวข้อพร สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์การท า
กจิกรรมต่างๆ ตามฤกษ์ ความเชื่อบางอยา่งกห็ายไปในเวลารวดเรว็ เช่น การบชูาจตุคามรามเทพ ตุ๊กตา
ลูกเทพ ขณะที่ความเชื่อบางอย่างกเ็พิม่ขึน้ เช่น การท าบุญ 9 วดั การสวดมนต์ขา้มปี การแก้ปีชง การ
บชูาพระพฆิเนศ เป็นตน้ 
 ความเชื่อหมายถงึการยอมรบัวา่สิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นความจรงิหรอืเป็นทีไ่วว้างใจ เป็นนามธรรมทีไ่ม่
อาจจบัต้องได้แต่สามารถรบัรู้สมัผสัได้จากสิง่อื่น หรอืกจิกรรมอื่นที่เกดิขึน้จากความเชื่อนัน้ เช่น การ
กราบไหว ้บชูา การหอ้ยพระเครื่อง การเสีย่งเซยีมซ ีการยอมรบั นบัถอืและ ปฏบิตัสิ ิง่ใดสิง่หนึ่ง ความเชื่อ
อาจมีเหตุผลรองรับหรือไม่มีเหตุผลก็ได้ ความเชื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลที่เชื่อถือใน
สภาวะการณ์ทีไ่ม่สามารถตอบขอ้สงสยั หรอืแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ดว้ยตนเอง (วชัรวร วงศก์ณัหา, 2555) 
 ความเชื่อของคนไทยทีป่รากฏอยูใ่นสงัคม สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มของความเชื่อ ไดด้งันี้ 
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1) ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา คนไทยส่วนใหญ่มคีวามเชื่อในศาสนาพุทธ โดยเฉพาะพระ
รตันตรยัและพระธรรมซึง่เป็นหลกัค าสอนของพระพุทธเจา้ เช่น ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ท าดไีดด้ ีท า
ชัว่ไดช้ ัว่ ความเชื่อเรื่องตายแลว้เกดิใหม่ ความเชื่อเรื่องนรก สวรรค์ 

2) ความเชื่อเกี่ยวกบัวทิยาคม เป็นความเชื่อเรื่องสิง่ลึกลบัที่เหนือธรรมชาติ ไม่สามารถ
พสิจูน์ไดด้ว้ยเหตุผลทางวทิยาศาสตร ์เช่น เวทมนตรค์าถา และเครื่องรางของขลงั 

3) ความเชื่อเรื่องสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เป็นความเชื่อที่อยู่คู่กบัคนไทยมานาน พบอยู่รอบตวั เช่น
พระพุทธรูป พระเครื่อง รูปเหมือนพระสงฆ์ที่เคารพเลื่อมใส เกจิอาจารย์ ศาลพระภูมิ ศาลปู่ ย่า 
ศาลหลกัเมอืง ศาลเจา้พ่อ ศาลเจา้แม่ พระพฆิเนศ นางกวกั แมก้ระทัง่แมวกวกัญี่ปุ่น (Maneki Neko) 

4) ความเชื่อเรื่องผสีางเทวดา สิง่ลกึลบัทีม่องไม่เหน็ตวัตน ถอืวา่มอีทิธฤิทธิแ์ละอ านาจเหนือ
มนุษย ์สามารถใหคุ้ณใหโ้ทษกไ็ด ้ 

5) ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร ์หมายถงึ วชิาวา่ดว้ยการพยากรณ์ โดยอาศยัดาราศาสตร์เป็น
หลกั เป็นความเชื่อทีม่าคู่สงัคมไทยนาน แบ่งแยกยอ่ยเป็นศาสตรต่์างๆ เช่น ดดูวงกราฟชวีติ โหราศาสตร์
ไทย สบิสองนักษตัร เลข 7 ตวั โหราศาสตร์พระเวท โหราศาสตร์ยเูรเนียน 10 ลคันา ท านายฝัน ดูดวง
สมพงษ์ เนื้อคู่ เป็นต้น นอกจากนี้ยงัมกีารท านายด้วยไพ่ยปิซ ีนามศาสตร์ เลขศาสตร์ และ ศาสตร์เสีย่ง
ทาย รวมถงึโหราศาสตรข์องจนี ไดแ้ก่ การดฮูวงจุย้ และโหงวเฮง้ (มายโหรา ดดูวงออนไลน์, 2562) 

6) ความเชื่อเรื่องเคลด็และการแกเ้คลด็ทางไสยศาสตร ์เป็นวธิกีารรกัษาอาการเจบ็ป่วย หรอื
เป็นการกระท าหรอืหา้มกระท าบางอยา่ง 

นอกจากความเชื่อดงักล่าว ยงัมคีวามเชื่อพื้นฐานของไทยที่พบในการด าเนินชวีติประจ าวนั เช่น 
“วนัพุธหา้มตดั””เวลานอนหา้มหนัศรีษะไปทางทศิตะวนัตก” โดยความเชื่อบางอยา่งจะมเีหตุผล บางอยา่ง
กไ็ม่มทีีม่า แต่คนไทยส่วนใหญ่จะมคี าพดูทีต่ดิปากวา่ “ไม่เชื่ออยา่ลบหลู่”  

การน าเรื่องราวเกี่ยวกบัความเชื่อของคนไทยมาผนวกเข้ากบั “บวร” จะท าให้เขา้ใจบรบิทของ 
บา้น วดั โรงเรยีนมากขึน้ 
 ขณะเดยีวกนัเทคโนโลยกีเ็ขา้มามอีทิธพิลต่อวถิชีวีติเช่นกนั โดยเทคโนโลยป่ีวนโลก (Disruptive 
Technologies) คือเทคโนโลยทีี่มีความก้าวหน้า สามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงสภาวะการที่เป็นอยู่ให้
แตกต่างไปจากเดมิ เช่น รูปแบบการด าเนินชวีติ การประกอบธุรกจิ และเศรษฐกจิ Christensen (2019) 
ไดข้ยายเป็นนวตักรรมป่วนโลก (Disruptive Innovation) โดยอธบิายว่าเป็นกระบวนการทีผ่ลติภณัฑ์หรอื
บริการพื้นฐานที่เริ่มต้นจากการใช้แอปพลิเคชันง่ายๆ ในตลาดที่มีขนาดเล็ก แต่การเติบโตและ
ความกา้วหน้าของนวตักรรมอยา่งไม่หยดุย ัง้ในทีสุ่ดกส็ามารถเขา้ไปแทนทีคู่่แขง่ทีเ่คยครองตลาดเดมิ เชน่ 
คอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลไปแทนทีต่ลาดมนิิคอมพวิเตอร์ โรงสขีนาดเลก็แทนทีโ่รงสขีนาดใหญ่ ครบวงจร 
โทรศพัทม์อืถอืแทนทีโ่ทรศพัทพ์ืน้ฐาน รา้นคา้ปลกีทีใ่หส้่วนลดแทนทีห่า้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ และก าลงั
ถูกแทนทีด่ว้ยรา้นคา้ปลกีออนไลน์ 
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 McKinsey Global Institute (2013) ได้ระบุเทคโนโลย ี12 ประเภท ที่จะเขา้มามอีทิธพิลต่อการ
เปลีย่นแปลงโลกจนถงึปี พ.ศ. 2568 ไดแ้ก่ 

1) อนิเทอรเ์น็ตไรส้าย (Mobile Internet)  
2) ระบบอตัโนมตัใินการท างานดา้นความรู ้การวเิคราะห ์(Automation of knowledge work) 
1) เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตเพื่อสรรพสิง่ (Internet of Things หรอื IoT)  
2) การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 
3) เทคโนโลยหีุ่นยนต ์(Advanced robotics) 
4) ยานพาหนะไรค้นขบัหรอืกึง่ไรค้นขบั (Autonomous and Near-autonomous Vehicles) 
5) เทคโนโลยชีวีภาพ (Next-generation Genomics) 
6) ระบบเกบ็พลงังาน (Energy Storage) 
7) เทคโนโลยกีารพมิพส์ามมติ ิ(3D Printing) 
8) เทคโนโลยวีสัดุชาญฉลาด (Advanced Materials) 
9) เทคโนโลยีส า รวจและขุด เจ าะน ้ ามัน  (Advanced Oil and Gas Exploration and 

Recovery) 
10) เทคโนโลยพีลงังานทดแทน (Renewable Energy) 

เทคโนโลยป่ีวนโลกสรา้งผลกระทบในหลายดา้น ผลการศกึษาของมหาวทิยาลยั Oxford ไดม้กีาร
พยากรณ์ว่างานหรืออาชีพบางอย่างหายไปภายใน 20 ปีข้างหน้าเพราะการใช้ระบบอัตโนมตัิและ
เทคโนโลยหีุ่นยนต์ เช่น พนักงานขบัรถ เกษตรกร การพมิพ์และส านักพมิพ์ แคชเชยีร์ ตวัแทนจดัการ
ท่องเที่ยว คนงานในโรงงานผลติ พนักงานเสริ์ฟ พนักงานธนาคาร ทหาร/ นักบนิ คนงานในร้านอาหาร
จานด่วน นกับญัชแีละ ผูจ้ดัเตรยีมภาษ ีผูค้า้หุน้ และคนงานก่อสรา้ง เป็นตน้ (Alux.com, 2017) 

ผลกระทบทัง้ในเชงิบวกและที่เกดิจากเทคโนโลย ีและนวตักรรมป่วนโลกที่มีต่อ บ้าน วดั และ
โรงเรยีน จงึเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้เป็นปัจจยัหลกัทีจ่ะผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของคนไทย
ในยคุ 4.0 

2.1.2 วิวฒันาการแนวคิด บวร ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

จากการทบทวนแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตติัง้แต่ฉบบัที่ 1-12 ระหว่าง พ.ศ. 2504–
2564 พบวา่เริม่มกีารกล่าวถงึบา้น วดั โรงเรยีน และชุมชน ตัง้แต่แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 แต่ยงัไม่เน้นถึง
ความสมัพนัธ์ หรอืการมสี่วนร่วม โดยในแผนพฒันาฉบบัที่ 1 เป็นการพฒันา “บวร” ในแต่ละภาคส่วน 
เน้นการจดัให้มบีรกิารที่จ าเป็นส าหรบัชุมชน เช่น โรงเรยีน สุขศาลา วดั สถานีต ารวจ เป็นต้น  และเน้น
ความส าคัญของการศึกษา แผนพัฒนาฉบับที่ 3 เป็นแผนที่ให้ความส าคัญด้านการท านุบ ารุ ง
พระพุทธศาสนาเนื่องจากการตระหนกัวา่ประชาชนเริม่มคีวามห่างเหนิกบัวดัมากขึน้ 

“บวร” เริม่มกีารกล่าวถงึในลกัษณะสถาบนัทีม่คีวามสมัพนัธก์นัตัง้แต่แผนพฒันา ฯ ฉบบัที ่6 โดย
การจดักจิกรรมเพื่อสรา้งสื่อสมัพนัธร์ะหว่างบ้าน โรงเรยีน ชุมชน และต่อเนื่องมาถงึปัจจุบนั แผนพฒันาฯ 
บางฉบบัจะมกีารกล่าวถงึ “บวร” ในหลายประเดน็ เช่น การพฒันาสตปัิญญา ทกัษะ และฝีมอืแรงงาน การ
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พฒันาสิง่แวดลอ้ม ความร่วมมอืระหวา่งภาคราชการ เป็นตน้ แต่แผนพฒันาฯ บางฉบบั เช่น แผนพฒันา
ฉบบัที ่11 ไดร้ะบุเฉพาะการเรยีนรูต้ลอดชวีติควบคู่ไปกบัการส่งเสรมิความรู ้รกั สามคัคใีนชุมชน เท่านัน้ 

แผนพฒันาฉบบัปัจจุบนั (ฉบบัที่ 12) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ก็มีการ
กล่าวถงึ “บวร” ตาม น้อยมาก และส่วนใหญ่เป็นเพยีงแนวคดิเช่น สรา้งจติสานึก การรกัษาสภาพแวดลอ้ม 
โดยไม่ไดร้ะบุถงึการปฏบิตัทิีแ่ทจ้รงิ 

รายละเอยีดเกี่ยวกบั “บวร” ที่ปรากฏในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตทิ ัง้ 12 ฉบบั ได้
น ามาสรุปไวใ้นตารางที ่2.2 เพื่อใหง้่ายต่อความเขา้ใจการพฒันาทีต่่อเนื่องจากอดตีถงึปัจจุบนั  

ตารางท่ี 2.2 บ้าน วดั โรงเรยีน (บวร) ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติตัง้แต่              
ฉบบัท่ี 1-12 

แผนพฒันา ฯ
ฉบบัท่ี 

พ.ศ. เน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกบั “บวร” 

1 2504–
2509 

 แผนพฒันา ฯ ฉบบัที ่1 เป็นการพฒันา “บวร” ในแต่ละภาคสว่น เน้นการจดัใหม้บีรกิารทีจ่ าเป็น
ส าหรบัชุมชน เช่น โรงเรยีน สุขศาลา วดั สถานีต ารวจ เป็นต้น โดยให้ความส าคญักบัการศึกษา 
เป็นหลกัขณะเดยีวกนัไดร้ิเริ่มการพฒันาชุมชนให้รองรบัประชากรที่เพิ่มขึ้นผ่านโครงการต่างๆ 
ได้แก่ การสงเคราะห์ คนชรา คนพิการ ทุพพลภาพ ผู้ประสบภยั ชาวเขา เด็กและวยัรุ่น การ
ประกนัสงัคม และ การสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่- 

2 2510–
2514 

 แผนพฒันา ฯ ฉบบัที่ 2 ที่เกีย่วขอ้งกบับ้าน วดั โรงเรยีน มเีพียงการท านุบ ารุงและส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม ศลีธรรม ศลิปวฒันธรรมและศาสนา และ การสรา้งทรพัยากรมนุษย์โดยการพัฒนา 
วฒันธรรม ศาสนา และพลานามยั- 

3 2515–
2519 

แผนพฒันา ฯ ฉบบัที ่3 ไดร้ะบถุงึการขาดการท านุบ ารงุส่งเสรมิวดัในชนบท วดัหลายถูกทิ้งรา้ง 
กจิกรรมที่เคยใชว้ดัเป็นศูนย์รวมเริ่มลดลง บรกิารของวดัที่เคยเป็นแหล่งการศึกษาและสถานที่
ชมุนุมทางสงัคมกเ็ปลีย่นแปลงไป ประชาชนเริม่มคีวามห่างเหนิกบัวดัมากขึน้ ดงันัน้ในแผนนี้จงึให้
ความส าคญักบัศาสนา เชน่ แผนการพฒันาวดั สง่เสรมิสถาบนัทางศาสนาในชนบท ใหส้อดคลอ้ง มี
สว่นรว่มและสมัพนัธ์ใกลช้ดิกบัวถิชีวีติประชาชน 

แผนพฒันาฉบบัที่ 3 ไดเ้ริม่ศกึษาและวจิยัปัญหาต่างๆ เพื่อน าไปสู่การพฒันาดา้นการศึกษา 
เช่น ศกึษาปัญหาประชากรและการควบคุมประชากร เช่น การวางแผนครอบครวั โภชนาการและ
สขุศกึษา หาทางลดคา่ใชจ้่ายต่อคนของการศกึษาทุกระดบั สนับสนุนการศกึษาแบบโรงเรยีนชุมชน 
สรา้งระบบการศกึษาทัง้ในดา้นบรหิารและวชิาการ ให้มคีวามคล่องตวัและให้มกีารศกึษาประสาน
สมัพนัธ์กนัทุกระดบั รวมทัง้สนบัสนุนการศกึษาในภมูภิาค  

4 2520 - 
2524 

 แผนพฒันา ฯ ฉบบัที่ 4 มปัีญหาความเสื่อมโทรมของศลิปวฒันธรรมและศาสนา ค่านิยมทาง
ศาสนาเปลีย่นแปลงไป ความเจรญิและความต้องการทางวตัถุท าให้มกีารใชศ้าสนาเป็นเครือ่งมอืใน
การหารายได ้ในแผนนี้จงึมุง่เน้น 1) การใชท้รพัยากรทีม่อียู่ในวงการศาสนาในการพฒันาสงัคมและ
ชมุชน ใหเ้หมาะสมกบัสภาพของสงัคมไทย 2) การใหบ้รกิารการศกึษาแกเ่ดก็ในรปูของโรงเรยีนวดั 
โรงเรยีนพุทธศาสนา การศกึษาดา้นปรยิตัิธรรม 3) ปรบัปรุงและวางแผนเกีย่วกบัดา้นการศึกษา 
และพระสงฆ ์ 4) ป้องกนัการหาประโยชน์จากศาสนสมบตัแิละการท าลายสภาพแวดลอ้มในบรเิวณ
วดัและศาสนสถานต่างๆ  

5 2525–
2529 

แผนพฒันา ฯ ฉบบัที่ 5 ไดร้ะบุถึงการเรง่รดัและฟ้ืนฟูสถาบนั ในระดบับ้าน วดั โรงเรียน ใหม้ี
บทบาทและปฏบิตัใินดา้นการสรา้งค่านิยม จรยิธรรม ความมรีะเบยีบและการรกัษาหน้าทีข่องเดก็



รายงานฉบบัสมบรูณ์ 
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แผนพฒันา ฯ
ฉบบัท่ี 

พ.ศ. เน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกบั “บวร” 

และเยาวชน มีการบูรณะพัฒนาวดัให้มีความสงบร่มรื่น มีระเบียบ สวยงามยึดหลักเรียบง่าย 
ประหยดั เป็นแบบอย่างแก่ชมุชน และจดัใหเ้ป็นศนูย์กลางวฒันธรรมของทอ้งถิน่โดยความร่วมมอื
กนัระหวา่งวดั บา้น องคก์รเอกชน และหน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

6 2530–
2534 

 แผนพฒันา ฯ ฉบบัที ่6 ทีเ่กีย่วขอ้งกบั บ้าน วดั โรงเรียน ไดแ้ก ่
 ส่งเสรมิบทบาทของศาสนสถานใหเ้ป็นศูนย์กลางของการพฒันาจิตใจ และศลิปวฒันธรรม

ของชมุชน โดยเน้นบทบาทของพระภกิษุ นกับวชในศาสนาอื่นๆ 
 สง่เสรมิการประสานงานอย่างใกลช้ดิระหวา่งบ้าน ศาสนสถาน และโรงเรียน 
 รณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ เรื่องหน้าที่บทบาทความรบัผดิชอบของ พ่อแม่ต่อครอบครวั การ

ดูแลผูสู้งอายุ การให้โรงเรยีน ศูนย์ เยาวชน ศูนย์ชุมชน สมาคมครูผูป้กครอง จดักจิกรรม
เพื่อสรา้งสือ่สมัพนัธ์ระหวา่งบ้าน โรงเรียน ชุมชน 

 สนับสนุนให้องค์กรต่างๆ ในชุมชนทัง้ภาครฐัและเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิ วดั และ
ครอบครวั ไดม้สีว่นสนบัสนุนสถาบนัการศกึษาและฝึกอบรม เชน่ ระบบโรงเรยีน-โรงงาน 

7 2535–
2539 

แนวทางการพฒันาหลกัของประเทศในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 
 จดัให้มกีลไกของรฐั เพื่อประสานงานและสนบัสนุนช่วยเหลอืการด าเนินงานของบ้าน วดั 

โรงเรียน ชุมชน และองคก์รทางด้านศีลธรรม ใหเ้ขา้มามบีทบาทในกระบวนการพฒันา
จติใจรวมทัง้การปรบัปรงุโครงสรา้งและระบบบรหิารงานดา้นวฒันธรรมให้ม ีประสทิธิภาพ 
และใหม้กีารกระจายการบรหิารงานดา้นวฒันธรรมไปสูร่ะดบั ทอ้งถิน่มากขึน้ 

 เสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัครอบครวั  สนับสนุนความร่วมมือและประสานงาน
ระหว่างโรงเรียนและครอบครวั เพื่อให้รบัรู้ถึงพัฒนาการและสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิด
ขึน้กบัเดก็ สอดแทรกเรือ่งครอบครวัศกึษาไวใ้นหลกัสตูร การศกึษาทุกระดบั 

8 2540–
2544 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 เน้นการวางแผนพัฒนาประเทศที่ปฏริูปความคิดและคุณค่าใหม่ของ
สงัคมไทยทีมุ่ง่ให ้“คนเป็นศนูยก์ลางการพฒันา”กจิกรรมทีส่ าคญัไดแ้ก ่

 การพฒันาสตปัิญญา ทกัษะ และฝีมอืแรงงาน โดยสนบัสนุนการจดัเครอืขา่ยการเรยีนรู ้
โดยพฒันาความรว่มมอืระหว่างบ้าน วดั โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินใน
การน าภมูปัิญญาทอ้งถิน่มาเสรมิสรา้ง กระบวนการเรยีนรูข้องชุมชน 

 เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวัและชมุชน ใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการสรา้งเครอืขา่ย
การเรยีนรูข้องชมุชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบาทของบ้าน วดั โรงเรียน 

 พัฒนาสภาพแวดล้อมของสงัคมให้เอื้อต่อการพฒันาจิตใจ สนับสนุนให้มีการพฒันาวดั
และศาสนใหเ้หมาะสมต่อการศกึษาปฏบิตัิธรรมและสรา้งความสงบทางจิตใจแก่ประชาชน 
รวมทัง้สง่เสรมิใหว้ดัมสีว่นชว่ยเหลอืและพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน 

 ปรบัปรุงระบบการบริหารจัดการการศึกษาและฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้าง
กระบวนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  

 สรา้งเครอืข่ายการเรยีนรูข้องชมุชนอย่างเป็นระบบ สนบัสนุนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรยีนรูร้ะหว่างคนในชมุชนเดยีวกนัและระหว่างองค์กรชมุชนโดยเน้นการ
ใชป้ระโยชน์จากภมูปัิญญาทอ้งถิน่หรอืปราชญ์ชาวบา้นทีม่อียู่ 
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แผนพฒันา ฯ
ฉบบัท่ี 

พ.ศ. เน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกบั “บวร” 

9 2545–
2549 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่9 รเิริม่การน า “ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นหลกัในการพฒันา
และบรหิารประเทศ โดยเน้น “คนเป็นศนูย์กลางการพฒันา” 

 ส่งเสรมิบทบาทครอบครวั องค์กรทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน องค์กรพฒันาเอกชน 
อาสาสมคัร และสือ่มวลชนใหม้สีว่นรว่มในการพฒันาเพื่อใหค้นไทยเป็นคนด ีมคีณุธรรม มี
ระเบยีบวนิยั ซื่อสตัย์สจุรติ มคีวามสามคัค ีความรกัชาต ิมจีติส านึกรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
ลดปัญหาทุจรติ 

 เตรยีมความพรอ้มและยกระดบัทกัษะฝีมอืคนไทยใหม้คีุณภาพไดม้าตรฐานและสอดคลอ้ง
กับโครงสร้างการผลิตและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้สนับสนุนการสร้าง
หลกัประกนัความมัน่คงในการด ารงชวีติของประชาชนตลอดทุกชว่งอายุ 

10 2550–
2554 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่10 เป็นแผนทีใ่หค้วามส าคญักบัการเสรมิสรา้งบทบาทของ “บวร” ในการ
ยึดเหนี่ยวจติใจ สรา้งศรทัธาและปลูกฝัง “ศลีธรรมพื้นฐาน” คอื “การเคารพในศกัดิศ์ร ีคุณค่า สทิธิ
และหน้าทีข่องความเป็นคนอย่างเท่าเทยีมกนั” ยดึมัน่ในคุณความดทีัง้ต่อตนเองและผูอ้ื่น ประเดน็
การพฒันาทีส่ าคญัไดแ้ก ่

 การจดักจิกรรมสรา้งสรรคช์มุชนทีเ่ชือ่มโยงบทบาทระหวา่งบ้าน สถาบนัศาสนา โรงเรียน 
และองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ม 

 สง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งภาคราชการ บ้าน สถาบนัทางศาสนา โรงเรียนประชา
สงัคม และส่ือในการปลูกฝังจติส านึกเรือ่งประชาธปิไตย และธรรมาภบิาล 

 พฒันาคุณภาพคนและสงัคมแห่งศลีธรรมและฐานความรู ้ 
11 2555–

2559 
 แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11 เป็นแผนทีส่ง่เสรมิแนวคดิการเรียนรู้ตลอดชีวิตผา่นการศกึษาทัง้ใน
และนอกระบบโรงเรยีน ควบคูไ่ปกบัการสง่เสรมิความรู ้รกั สามคัคใีนชุมชน โดยเน้นกจิกรรมที่
สง่เสรมิระบบคณุธรรม ความขยนั ซื่อสตัย์ อดทน 

12 2560–
2564 

 แผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 12 เน้นการสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์ “บวร” ผ่านกิจกรรมเชื่อม
ความสมัพนัธ์ระหว่างเด็ก ครู ผูป้กครอง เป้าหมายการพฒันาคอืสถาบนัทางสงัคม โดยเฉพาะ
สถาบนัครอบครวั สถาบนัการศึกษา สถาบนัทางศาสนา ชุมชน ส่ือมวลชน และภาคเอกชน 
 ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั “บวร” ทีส่ าคญั ไดแ้ก ่

 สนบัสนุนใหทุ้กภาคสว่นมุง่สรา้งจติสานึกในการรกัษาประโยชน์สาธารณะ ทศันคตเิชงิบวก 
รวมทัง้คุณธรรม จรยิธรรม และหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงให้กบัทุกกลุ่มในสงัคม 
ผา่นกลไก “บวร” ควบคูก่บัการปลูกฝังจติสานึกความซื่อสตัย์สจุรติ คา่นิยมทีถู่กตอ้ง 

 สรา้งสภาพแวดล้อมทางสงัคมที่เอื้อต่อการสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวัทัง้การใชส้ือ่ 
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว สร้างเครือข่าย
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบ้านและโรงเรียน 

ท่ีมา: ส านกังานพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
หมายเหต:ุวเิคราะห์จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่1-12 
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2.2 งานศึกษาด้าน บ้าน ครอบครวั และชุมชน 

 ในส่วนนี้เป็นการทบทวนแนวคดิและงานศกึษาที่เกี่ยวขอ้งกบั บ้าน ครอบครวั และชุมชน ใน 2 
ประเดน็คอื 1) แนวคดิและงานศกึษาทีเ่กี่ยวขอ้งกบั บ้านและครอบครวั และ 2) แนวคดิและงานศกึษาที่
เกีย่วขอ้งกบัชุมชน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

2.2.1 แนวคิดและงานศึกษาท่ีเก่ียวข้องกบั บ้านและครอบครวั 

 ครอบครวัเป็นสถาบนัทางสงัคมที่ถอืเป็นหน่วยย่อยทีสุ่ด แต่มคีวามส าคญัในการพฒันาคุณภาพ
ของมนุษย ์เพราะครอบครวัเป็นแหล่งแรกทีใ่หก้ารอบรม สัง่สอน ปลกูฝังสิง่ต่างๆ ใหก้บัมนุษย ์ทัง้ในเรื่อง
นิสยั การศกึษา อาชพี รวมถึงวฒันธรรมในการอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างมคีวามสุข ดงันัน้ครอบครวัที่มี
ความอบอุ่น มัน่คงและเขม้แขง็สามารถส่งผลให้สมาชกิในครอบครวัเป็นคนที่มคีุณภาพ จงึกล่าวได้ว่า
สถาบนัครอบครวัเป็นทุนทางสงัคมทีน่ าไปสู่การพฒันาสงัคมและประเทศชาตทิีย่ ัง่ยนื  

การที่สถาบนัครอบครวัจะมีความอบอุ่น มัน่คงและเข้มแขง็ได้นัน้ แต่ละครอบครวัควรแสดง
บทบาทและหน้าทีใ่นครอบครวัอยา่งเหมาะสม ดงันี้ 1) ใหก้ าเนิดสมาชกิใหม่ทีม่คีุณภาพ 2) ใหก้ารอบรม
เลี้ยงดูและดูแลสมาชกิดว้ยความรกัความอบอุ่นใหเ้หมาะสมกับช่วงวยัและใหค้วามปลอดภยั 3) ส่งเสรมิ
การเรยีนรู ้วถิชีวีติ ค่านิยม หลกัคดิ และระเบยีบแบบแผน วธิปีฏบิตัขิองสงัคม รวมทัง้ถ่ายทอดประเพณี
วฒันธรรมทีด่งีามใหแ้ก่สมาชกิในครอบครวัใหม้กีารด าเนินชวีติตามหลกัศลีธรรมทีด่ ี4) ใหค้วามรู ้ส่งเสรมิ
และสนบัสนุนอาชพีทีเ่หมาะสม และ 5) เชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งครอบครวักบัครอบครวั ครอบครวั
กบัชุมชน และครอบครวักบัสงัคมภายนอก (กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั, 2559, น.7, วงเพชร 
คงจนัทร,์ 2558, น.17-18) 

ส าหรบัแนวคดิและงานศกึษาที่เกีย่วขอ้งกบับา้นและครอบครวัสามารถสรุปได้ 3 ประเดน็ส าคญั
ไดแ้ก่  

1) ววิฒันาการบา้นและสถาบนัครอบครวั 
2) บทบาทของสถาบนัครอบครวั 
3) ปัญหาของสถาบนัครอบครวั 
2.2.1.1 วิวฒันาการบ้านและสถาบนัครอบครวั 

รูปแบบครอบครวัในสงัคมไทยในอดตีสามารถแบ่งได้ 2 ระดบั ได้แก่ 1) ครอบครวัของกลุ่มชน

ชัน้สูงซึ่งมรีปูแบบเป็นครอบครวัเชงิซ้อนเป็นครอบครวัทีผู่้ชายมภีรรยาได้หลายคนและอาศยัอยู่ในเรอืน

เดยีวกนั มลีกัษณะทีเ่ป็นครอบครวัขยายทีม่จี านวนสมาชกิมาก ส่วนบทบาทหน้าทีใ่นครอบครวั ผูช้ายจะ

เป็นผู้น าครอบครวั เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครวั ส่วนผู้หญิงท างานบ้านและเลี้ยงลูก ได้รบัการศกึษาเฉพาะ

การบ้านการเรอืน และ 2) ครอบครวัของกลุ่มชนชัน้ล่างมรีูปแบบเป็นครอบครวัขยาย ประกอบด้วย พ่อ 

แม่ ลูก ปู่  ย่า ตา ยาย และเครอืญาต ิและครอบครวัเดี่ยว ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก ครอบครวัจะมี

ผู้ชายเป็นใหญ่ มคี่านิยมให้ฝ่ายชายแต่งเข้าเรือนฝ่ายหญิง และมีการแยกครอบครวัไปตัง้บ้านเรอืน

ต่างหากกลายเป็นครอบครวัเดีย่ว (วงเพชร คงจนัทร,์ 2558, น.107-112) 
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หลังจากช่วงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันสงัคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน เช่น การ

เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจจากระบบเกษตรกรรมเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม การรบัอิทธิพลค่านิยม

ชาวตะวนัตก ท าใหร้ปูแบบของครอบครวัไทยมคีวามหลากหลายมากขึน้ ผลการส ารวจของส านกังานสถติิ

แห่งชาต ิไตรมาสที ่3 ปี 2530-2556 (คาสปาร์ พีส และวาสนา อิ่มเอม, 2558, น.45) พบว่าลกัษณะ

ของครอบครวัเดี่ยวที่เป็นครอบครวัในอุดมคติดงัเช่นอดีต ซึ่งประกอบดว้ย พ่อ แม่ และลกู มแีนวโน้ม

ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2530 ปี 2545 และปี 2556 ตามล าดบั ส่วนครอบครวัเดี่ยวทีอ่ยู่กนัแค่สามแีละ

ภรรยา มอีตัราการเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ครอบครวัพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวมอีตัราค่อนขา้งคงที่ 

ส่วนครอบครวัขยายแบบครอบครวัสามวยัมกีารเพิม่ขึน้เลก็น้อย การทีค่รอบครวัขยายแบบครอบครวัสาม

วยัมอีตัราการเพิม่ขึน้เนื่องจากพ่อแม่ที่เป็นวยัแรงงานไม่มเีวลาให้กบัลูก จงึให้ปู่  ย่า ตา หรอืยายมาอยู่

ดว้ยเพื่อเลีย้งหลาน แต่ขนาดของครอบครวัขยายในปัจจุบนัมขีนาดเลก็ลง ผลส ารวจส ามะโนประชากรและ

เคหะ พ.ศ. 2553 และส านักงานทะเบยีนราษฎร์ พ.ศ.2557 พบว่าจ านวนสมาชกิภายในครอบครวัไทยมี

แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 มจี านวนสมาชกิเฉลี่ย 2.7 คนต่อครอบครวั (คาสปาร์ พคี และ 

วาสนา อิม่เอม, 2558, น.23) รปูแบบครอบครวัดงัทีก่ล่าวมาเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงของปัจจยัต่าง 

ๆ ในสงัคม ไดแ้ก่ โครงสรา้งประชากร เศรษฐกจิ และค่านิยมการด าเนินชวีติ 

1) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร 
 จ านวนประชากรวยัเด็กและวยัแรงงานลดลง ขณะที่จ านวนประชากรสูงอายุกลบัเพิม่ขึน้ จาก
จ านวนประชากรวยัเด็ก ท าให้คาดการณ์ได้ว่าในปี 2583 ประชากรวยัแรงงานจะลดลงอย่างมาก และ
ประชากรผูส้งูอายทุีม่อีายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปมอีตัราการเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องจากปี 2523 จนถงึในอนาคตปี 
2583 สาเหตุที่ท าให้โครงสรา้งประชากรเปลี่ยนเนื่องจาก 1) อตัราการเกิดที่ลดต ่าลง และ 2) อายุเฉลี่ย
ของประชากรไทยสงูขึน้ 3) เทคโนโลยกีารแพทยท์ีท่นัสมยัและคนไทยสามารถเขา้ถงึบรกิารสาธารณสุข
ไดม้ากขึน้ (วงเพชร คงจนัทร,์ 2558, น.115-117)  

2) การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
 ผลกระทบทางประชากรที่เหน็ชดัเจนมากขึน้เมื่อเริม่มแีผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
ตัง้แต่ปี พ.ศ.2504 ท าใหป้ระเทศไทยกา้วเขา้สู่สงัคมอุตสาหกรรมมากขึน้ เกดิการเคลื่อนยา้ยแรงงานจาก
ภาคเกษตรกรรมในชนบทไปสู่ในเมอืงทีม่กีารพฒันาดา้นอุตสาหกรรม ท าให้กระทบต่อวถิชีวีติของแต่ละ
ครอบครวั ผูช้ายผูห้ญงิวยัแรงงานมกีารยา้ยถิน่ฐานเพื่อหารายไดแ้ละมชีวีติทีไ่ดร้บัความสะดวกสบายมาก
ขึ้น ท าให้พ่อแม่ที่เป็นผู้สูงอายุต้องอยู่ก ันที่ชนบทตามล าพัง บางครัง้การท างานในเมืองท าให้บาง
ครอบครวัต้องน าลูกมาฝากปู่  ย่า ตา ยาย เลี้ยงดู ท าให้เดก็ขาดความอบอุ่น เกดิความสมัพนัธท์ี่ไม่ดกีบั
พ่อแม่จนท าใหค้รอบครวัเปราะบาง ประกอบกบัปี 2558 มกีารเปิดการคา้เสรขีองอาเซยีนท าใหค้รอบครวั
ของคนไทยต้องเตรยีมความพร้อมหลายด้าน ทัง้การพฒันาการศกึษา การพฒันาด้านภาษา และฝีมอื
แรงงาน การหางานท ายากขึน้ ทัง้ที่ประเทศไทยยงัประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากคนทีม่ี
ความสามารถกก็ าลงักา้วสู่วยัสงูอาย ุค่าความนิยมทางการศกึษาของเดก็รุ่นใหม่กเ็ปลีย่นไป และคุณภาพ
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การศึกษาก็ต ่ ากว่ามาตรฐาน ท าให้ขาดทรัพยากรมนุษย์ที่จะสามารถตอบสนองความต้องของ
ตลาดแรงงาน และขาดความสามารถในการแข่งขนักนัในตลาดแรงงานในประเทศกลุ่มอาเซยีน (กรม
กจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั, 2559, น.9) ส่งผลให้การด ารงชวีติมกีารแขง่ขนักนัมากขึน้ และพ่อแม่
ไม่มเีวลาใหก้บัสมาชกิในครอบครวั 

3) การเปล่ียนแปลงในค่านิยมการด าเนินชีวิต 
 ค่านิยมในครอบครวัมกีารเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องได้แก่ 1) ค่านิยมที่ผู้หญิงต้องแต่งงานออก
เรอืนและพึ่งพาผู้ชายลดลง เพราะผู้หญิงได้รบัโอกาสความเสมอภาคทางการศกึษาเทียบเท่าผู้ชาย 2) 
ค่านิยมที่เมื่อแต่งงานแล้วต้องมลีกู แต่ปัจจุบนับางคู่ต้องการเวลาให้กนัและกนัมากขึน้และทุ่มเทกบังาน 
ให้ความส าคญักบัเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าความต้องการมีลูก และ 3) ค่านิยมของการจด
ทะเบยีนสมรสทีล่ดน้อยลง การเลกิราท าไดง้่ายขึน้ ซึง่ค่านิยมทัง้ 3 ขอ้นี้ท าใหข้นาดครอบครวัเลก็ลง และ
มรีูปแบบที่หลายหลายมากขึน้ เช่น ครอบครวัเลี้ยงเดี่ยว เป็นต้น (กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
,2559, น.14-15)  

2.2.1.2 บทบาทของสถาบนัครอบครวั 
 สถาบนัครอบครวัเป็นสงัคมขนาดเลก็สงัคมแรกทีม่นุษยท์ุกคนไดส้มัผสั แต่สงัคมเลก็กไ็ม่สามารถ
ที่จะอยู่รอดได้เพยีงล าพงั แต่ยงัต้องอาศยัความสมัพนัธ์กบัสงัคมอื่นๆ อกี โดยเฉพาะวดัที่มคี าสอนและ
ความเชื่อในเรื่องของความดแีละเป็นเครื่องยดึเหนียวจิตใจ และโรงเรยีนทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาเพื่อใช้ใน
การด ารงชพีของสมาชกิในครอบครวั บ้าน วดั และโรงเรยีนจงึต้องมกีารพึง่พาอาศยักนั ส าหรบัในส่วนนี้
จะกล่าวถงึความสมัพนัธข์องสถาบนัครอบครวักบัวดัและศาสนา และ ความสมัพนัธข์องสถาบนัครอบครวั
กบัโรงเรยีนและสถานศกึษา 

1) ความสมัพนัธข์องสถาบนัครอบครวักบัวดัและศาสนา 
 ครอบครวัมหีน้าที่ให้การอบรมเลี้ยงดูและดูแลสมาชกิให้เป็นคนทีม่คีุณภาพ เป็นคนดขีองสงัคม 
ครอบครวัได้น าหลกัศาสนาที่ยดึถอืมาอบรมสัง่สอนสมาชกิในครอบครวั ท าให้สมาชกิมศีาสนาประจ าตวั 
วธิกีารน าหลกัศาสนาเขา้มาในชวีติของสมาชกิกระท าผ่านประเพณี ธรรมเนียมปฏบิตั ิวฒันธรรม จารตี
ต่างๆ จนท าให้เกดิความเชื่อทางศาสนา และศาสนากม็ผีลช่วยให้การอยู่ด้วยกนัภายในครอบครวัและ
สงัคมเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย (วงเพชร คงจนัทร,์ 2558, น.12) 

ในสงัคมไทยใหเ้สรภีาพในการนบัถือศาสนา ท าใหส้งัคมไทยไม่มปัีญหาเรื่องการแบ่งแยกศาสนา 
คนไทยสามารถอยู่ร่วมกนัในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข ประชากรไทยส่วนใหญ่ยงัคงนับถือศาสนาพุทธ 
หลกัค าสอนของศาสนาพุทธช่วยใหค้รอบครวัมคีวามอบอุ่นและเขม้แขง็ ครอบครวัชาวพุทธมบีทบาทและ
หน้าทีท่ ีต่อ้งปฏบิตัอิยา่งเหมาะสมกบัวดัและศาสนาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การประพฤตติามหลกัศาสนาทีต่น
นบัถอื แนะน าใหส้มาชกิในครอบครวัประพฤตติามตามหลกัศาสนา สนบัสนุนใหส้มาชกิในครอบครวัศกึษา
และท าความเขา้ใจค าสอนของศาสนาส่งเสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมของวดัและศาสนา ทะนุบ ารุงและสบื
ทอดศาสนาเพื่อให้ศาสนาด ารงอยู่เป็นเครื่องยดึเหนี่ยวคนในครอบครวัและชุมชน และท านุบ ารุงศาสนา
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ตามก าลงักายและก าลงัทรพัยข์องฐานะตน เช่น การก่อสรา้ง ซ่อมแซม ปรบัปรุงวดัและสถานทีภ่ายในวดั
ดว้ยการบรจิาคเงนิ ทรพัยส์นิ หรอืแรงงาน เป็นตน้ (วรรณภา โพธิน้์อย, 2561, น. 7-19) 

2) ความสมัพนัธข์องสถาบนัครอบครวักบัโรงเรียนและสถานศึกษา 
 ในอดตีครอบครวัและชุมชนมบีทบาทดา้นการศกึษากบัสมาชกิในครอบครวั ครอบครวัเป็นสถาบนั
แรกที่ให้การศกึษาแก่สมาชกิในครอบครวั เช่น การใช้ภาษา การด ารงชวีติในชุมชน การเขา้ร่วมสงัคม 
รวมถึงความรู้ด้านวชิาชพีที่จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชวีติ เป็นต้น ส าหรบับทบาทด้านการศกึษาพบวา่
ครอบครวัและชุมชนมสี่วนร่วมอยา่งมากในการถ่ายทอดภมูปัิญญาทอ้งถิน่และวชิาชพีต่างๆ ใหก้บัสมาชกิ
ในครอบครวั ท าใหส้มาชกิในครอบครวัมคีวามผกูพนัและมสีมัพนัธภาพในครอบครวัทีด่ ีทกัษะบางอยา่งที่
ครอบครวัไม่สามารถสอนได ้กจ็ะส่งบุตรหลานไปเรยีนในวงั วดั ผูรู้ใ้นชุมชนที่สามารถถ่ายทอดภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่ เพื่อใหม้ทีกัษะทางอาชพี กฎเกณฑแ์ละระเบยีบของสงัคม (วรรณภา โพธิน้์อย, 2561, น.7-6) 

แต่เมื่อมกีารจดัการศกึษาตามรปูแบบตะวนัตกในสมยัรชัการที ่5 ท าใหค้รอบครวัและชุมชุมมสี่วน
ร่วมในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กบัสมาชกิน้อยลง ประกอบกบัในปัจจุบนัปัญหาดา้นเศรษฐกจิท าให้
ทุกคนในครอบครวัมคีวามจ าเป็นที่ต้องใชเ้วลาไปกบัการหารายไดม้าให้เพยีงพอกบัการหาเลี้ยงชพีและ
เลี้ยงดูครอบครวั จงึท าให้บทบาทครอบครวัและชุมชนด้านการศกึษาน้อยลงไปอย่างต่อเนื่อง (วรรณภา 
โพธิน้์อย, 2561, น.7-6) และโรงเรยีนส่วนใหญ่กไ็ม่เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองเขา้ไปมสี่วนร่วม เช่น โรงเรยีน
ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าถึงบริเวณหรืออาคารที่เป็นสถานที่ท าการเรียนการสอน ไม่มีการสร้าง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งครแูละผูป้กครอง ผูป้กครองจะไดพ้บครกูต่็อเมื่อนกัเรยีนมปัีญหาในโรงเรยีน (บงกช 
เศวตามร์, 2558, น.23, สุดา ทพัสุวรรณ, 2545, น.19-20) ท าให้ความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างโรงเรยีนและ
ครอบครวัลดลง นอกจากนี้ยงัพบเป็นปัญหาด้านการศกึษาในโรงเรยีนและด้านอื่นๆ ตามมาในสงัคม เช่น 
ปัญหาความรุนแรง ยาเสพตดิในโรงเรยีน ครไูม่ไดคุ้ณภาพ เป็นตน้  
 ภายหลงัจากมกีารปฏวิตัดิ้านการศกึษา ประเทศไทยได้มกีารพฒันาการศกึษาขัน้พื้นฐานใหก้บั
ประชาชนทุกคน โดยได้ก าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกฉบบั ตัง้แต่ปี พ.ศ.2540 เป็น
ต้นมา ให้รฐัต้องจดัการศกึษาใหท้ัว่ถงึและมคีุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใชจ้่ายส าหรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่
น้อยกวา่ 12 ปี จนถงึปัจจุบนัรฐับาลยงัคงจดัสรรงบประมาณในการสนบัสนุนการศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อย
กวา่ 12 ปี ใหก้บัโรงเรยีนต่างๆ เพื่อใหป้ระชาชนทุกคนไดร้บัสทิธดิ้านการศกึษาเสมอกนั แต่กย็งัพบการ
เหลื่อมล ้าด้านการศกึษาทีเ่กดิขึน้จากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัครอบครวั เช่น รายได้ อาชพี ที่พกัอาศยั และ
ความไม่สมบรูณ์ของครอบครวั ผลต่อระดบัการศกึษาของเดก็ (แบ๊งค ์งามอนุณโชต ิและถริภาพ ฟังทอง, 
2556 อา้งถงึ ในวรรณภา โพธิน้์อย, 2561, น.7-9) สอดคลอ้งกบัการศกึษาเรื่องบา้นกบัโรงเรยีน (สุดา ทพั
สุวรรณ, 2545, น.19) พ่อแม่ทีต่อ้งการใหล้กูเขา้โรงเรยีนทีด่ ีมหีลกัวชิาการทดีจีะตอ้งไปจองสถานทีเ่รียน
ตัง้แต่ตัง้ครรภ ์ท าใหค้รอบครวัทีม่รีายไดน้้อยไม่มโีอกาสส่งบุตรหลานเขา้ศกึษาในโรงเรยีนทีด่ไีด ้ 

แมว้า่การออกพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 มจีุดมุ่งหมายในพฒันาคนไทยใหเ้ป็น
มนุษย์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีติ 
สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข แต่ผลส ารวจของกรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข ด้าน
เชาวน์ปัญญาของเดก็ไทย ปี 2554 พบว่าเดก็ไทยมรีะดบัเชาวน์ปัญญา 98.59 ซึ่งต ่ากว่าค่ามธัยฐานของ
เชาว์ปัญญาทัง้โลกที่ระดบั 100 และผลการสอบด้านสาระความรู้ของนักเรยีนไทย (O-NET) มีคะแนน
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ค่าเฉลีย่ต ่ากวา่ความคาดหวงั ผล GAT PAT เพื่อเขา้ศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษามคีะแนนเฉลีย่แต่ละวชิา
ต ่ากว่าร้อยละ 50 (Unigang, 2559 อ้างถึงในบงกช เศวตามร์, 2558, น.23) ท าให้การศกึษาของประเทศ
ไทยยงัถูกมองว่าล้าหลังและล้มเหลว และระบบการจัดการศึกษาในประเทศไทยยงัไม่สามารถจดั
การศกึษาใหไ้ดต้ามจุดมุ่งหมายของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตไิด้ 

สภาพปัญหาสงัคมและการจดัการศกึษาในระบบของเมอืงไทยทีถู่กมองวา่ลม้เหลว รวมถงึปัญหา
สงัคมทีเ่กดิขึน้อยา่งมากมายในปัจจุบนั ท าใหค้รอบครวั โรงเรยีน และหน่วยงานสนบัสนุนของภาครฐัและ
เอกชน เริม่ให้ความสนใจและให้ความส าคญักบัเนื้อหาในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 
เพิ่มขึ้นในประเด็นที่ว่าการจดัการศกึษาต้องยดึหลกัการมสี่วนร่วม โดยให้เกดิการมีส่วนร่วมระหว่าง
สถาบนัการศกึษา บุคคล ครอบครวั ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองท้องถิน่ เอกชน องค์กรเอกชน 
องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอื่นๆ และไดร้ะบุบทบาทของครอบครวั
ในการจดัการศกึษาของบุตรหลาน เช่น 1) ร่วมตดัสนิใจเกี่ยวกบัการศกึษา 2) ร่วมแสดงความคดิเห็น
เกีย่วกบัหลกัสตูร จดัท าหลกัสตูรและตดิตามผลการศกึษา 3) ร่วมและสนบัสนุนกจิกรรมของสถานศกึษา 

เมื่อกฎหมายและภาครฐัมกีารออกนโยบายหลายอย่างมาสนับสนุนให้ครอบครวัมีส่วนร่วมใน
การศกึษาจงึท าใหค้รอบครวัเริม่กลบัเขา้มามบีทบาทในการจดัการศกึษาให้กบัในสมาชกิครอบครวัมาก
ยิง่ขึน้ เช่น การเขา้มามสี่วนร่วมในกจิกรรมของโรงเรยีนส าหรบัครอบครวัที่ยงัเลอืกใหบุ้ตรหลานเขา้รบั
การศึกษาในระบบ และการจดัการศึกษาโดยครอบครัวเอง (Home School) ส าหรบัการศึกษาตาม
อธัยาศยั 

2.2.1.3 ปัญหาของสถาบนัครอบครวั 
ปัญหาที่เกิดขึ้นกบัสถาบนัครอบครวัมีมากมาย เช่น ปัญหาการทะเลาะกัน เล็กน้อยภายใน

ครอบครวั ปัญหากระทบกระทัง่ค่อยๆ เพิม่ระดบัเป็นปัญหาครอบครวัทีรุ่นแรง เช่น การข่มขนืสมาชกิใน
ครอบครวั การลงโทษเดก็อยา่งหนกั การท ารา้ยร่างกายและกดขีภ่รรยา การทุบต ีด่าทอผูส้งูอาย ุเป็นตน้ 
ทัง้หมดนี้เป็นปัญหาครอบครวัที่เกดิขึน้มาในสงัคมไทย ดงันัน้ ปัญหาครอบครวั (กรมกจิการสตรีและ
สถาบนัครอบครวั, 2559, น.15) หมายถึง ปัญหาหรอืความขดัแยง้ที่เกิดขึ้นภายในครอบครวั ระหว่าง
สมาชกิในครอบครวัทีอ่าศยัอยู่ร่วมกนั ซึ่งอาจเกดิได้จากความสมัพนัธใ์นครอบครวั สภาพเศรษฐกจิและ
สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

ปัญหาสถาบนัครอบครวัมรีปูแบบทีแ่ตกต่างและหลากหลาย ไดแ้ก่ สมัพนัธภาพและการสื่อสารใน
ครอบครวั การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น เด็กและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ความยากจนและหนี้สนิ ความรุนแรงใน
ครอบครวั และปัญหาอบายมุข การพนนั บุหรี ่เหลา้และสารเสพตดิ 

1) ปัญหาสมัพนัธภาพและการส่ือสารในครอบครวั 
 หน้าที่ส าคญัของครอบครวัที่พงึปฏบิตัซิึ่งกนัและกนั คอืการให้ความรกั ความเขา้ใจ การรบัฟัง
ความคดิเหน็ และพูดคุยกนัด้วยเหตุผลระหว่างสมาชกิในครอบครวั (วนัญญา แก้วแก้วปาน, 2560, น.
364) การสื่อสารทัง้ภาษาพูดและภาษากาย รวมถึงการท ากจิกรรมต่างๆ ร่วมกนัในครอบครวัซึ่งช่วยให้
สมาชกิในครอบครวัมคีวามเขา้ใจกนั เกดิความผกูพนัและใชช้วีติครอบครวัร่วมกนัอยา่งมคีวามสุข แต่จาก
การศกึษาสถานการณ์สุขภาวะของครอบครวัไทยมาอยา่งต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2552-2554 ทีส่มาคมครอบครวั
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ศกึษาแห่งประเทศไทย ร่วมกบัสถาบนัแห่งชาตเิพื่อพฒันาเดก็และครอบครวั มหาวทิยาลยัมหดิล พบว่า
ในปี 2552 สมาชกิในครอบครวัมกีารใชค้ าพดูทีด่กีนัเป็นประจ ารอ้ยละ 46.6 รองลงมาใชค้ าพดูทีด่บีางครัง้ 
หรอืแทบไม่ม ีในปีถดัมารอ้ยละของการใชค้ าพูดที่ดลีงลดเหลอืเพยีงรอ้ยละ 36.6 สาเหตุหลกัทีท่ าใหม้ปัีญหา
สมัพนัธภาพในครอบครวัเกดิจากบทบาทของคนในครอบครวัขาดความยดืหยุน่ ทศันคตแิละความเชื่อของ
คู่สมรสแตกต่างกนั การยดึติดกบัพฤติกรรมของตนเองโดยไม่คดิจะปรบัตวัให้เข้ากบัคนในครอบครวั 
ภาวะอารมณ์ที่ตงึเครยีดจากงานและฐานะ ส่งผลใหส้มัพนัธภาพและการสื่อสารในครอบครวัเสื่อมถอยลง 
จนน าไปสู่การแตกแยกของครอบครวั และปัญหาการหยา่รา้งในทีสุ่ด 

2) ปัญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น 
 การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นที่มอีายุต ่ากว่า 20 ปี ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2544-2552 เพิม่ขึน้จากร้อยละ 
10 เป็นรอ้ยละ 14 และปี 2556 มกีารตัง้ครรภใ์นวยัรุ่นทีม่อีายตุ ่ากวา่ 20 ปี รอ้ยละ 41.54 ของจ านวนเพศ
หญงิทีต่ ัง้ครรภท์ัง้หมด ผลการส ารวจแสดงใหเ้หน็วา่ปัญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่นเป็นปัญหาทีลุ่กลามอย่าง
ต่อเนื่อง ปัญหาดงักล่าวมีสาเหตุหลกัมาจากความสมัพนัธ์ในครอบครัว และการสื่อสารในเรื่องของ
เพศศกึษาทีข่าดความเขา้ใจกนัในครอบครวั วยัรุ่นขาดทีป่รกึษาทีด่ ี(ชลภสัสรณ์ ศรวีรฉตัรภาธรและพรชยั 
เทพปัญญา, 2562, น.247, กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั, 2559, น.16)  

การตัง้ครรภข์องเพศหญงิก่อนวยัอนัเหมาะสม ท าใหส้ามารถพบเหน็รปูแบบครอบครวั 2 รปูแบบ 
คอื 1) ครอบครวัแม่เลีย้งเดีย่ว เป็นสถานการณ์ทีฝ่่ายชายไม่รบัผดิชอบกบัการตัง้ครรภ์ของฝ่ายหญงิ ท า
ใหฝ่้ายหญงิตอ้งเลีย้งลกูตามล าพงั 2) ครอบครวัแม่วยัใส เป็นสถานการณ์ที่ฝ่ายชายยอมรบัและร่วมกนั
เลี้ยงดูลูกด้วยกนักบัฝ่ายหญงิ ครอบครวัทัง้ 2 รปูแบบจะประสบปัญหาเรื่องการเสยีโอกาสทางการศกึษา 
ปัญหาเรื่องเศรษฐกจิทีต่นยงัไม่พรอ้มทีจ่ะหารายได้ และปัญหาจากระดบัการศกึษาทีไ่ม่ไดร้บัสานต่อ ท า
ให้ความสามารถในการประกอบอาชพีน้อยลง ต้องใช้เวลาในการท างานเพื่อหารายได้มากขึน้ จนท าให้
เดก็ขาดความอบอุ่น และเมื่อหารายไดไ้ม่เพยีงพอกบัรายจ่าย ยอ่มส่งผลต่อความเครยีด (วฤษสพร ณฐัรุจิ
โรจน์, 2560, น.1822-1823) จงึหาวธิคีลายเครยีดจากยาเสพตดิ หรอืของมนึเมา จนท าใหเ้กดิความรุนแรง
กบัคนในครอบครวัตามมา 

3) ปัญหาเดก็และผู้สงูอายถุกูทอดท้ิง 
 สถานการณ์เดก็และผูส้งูอายุที่ถูกทอดทิง้ที่มีแนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็สะท้อนให้เหน็ความ
บกพร่องในการท าบทบาทหน้าทีข่องครอบครวัไทยในปัจจุบนั โดยมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ในปี 
2552 พบว่ามอีตัราของเดก็และผูส้งูอายุถูกทอดทิง้เพิม่สงูขึน้จากปี 2531 ถึงร้อยละ 19.3 และร้อยละ 22 
ของครอบครวัทีม่เีดก็และผูส้งูอายุอยู่กนัตามล าพงัมฐีานะที่ยากจน ซึง่สาเหตุส่วนใหญ่เกดิจากสมาชกิวยั
แรงงานต้องออกไปประกอบอาชพีต่างถิ่นจากภาวะเศรษฐกจิที่บบีคัน้ การแข่งขนัในสงัคมสูง หรอืการ
เสยีชวีติของผู้น าครอบครวั รวมถึงโครงสร้างประชากรมสีมาชกิวยัแรงงานของครอบครวัน้อยลง จาก
สถานการณ์ปัญหาดงักล่าว ท าใหเ้กดิรปูแบบครอบครวัแหวง่กลางหรอืครอบครวัขา้มรุ่นทีผู่ส้งูอายุอยู่กบั
เด็กตามล าพงั และรูปแบบครอบครวัสามภีรรยาที่เป็นผู้สูงอายุอยู่ด้วยกนั  2 คน หรือหากคนใดคนใด
เสยีชวีติลงกจ็ะเหลอืเพยีงคนใดคนหนึ่งอาศยัอยูใ่นบา้นเพยีงล าพงั ส่งผลให้เดก็ที่อาศยักบัผู้สูงอายุที่ห่าง
กนัหลายช่วงปีมปัีญหาในการสื่อสารขา้มรุ่นกนั เดก็ขาดความอบอุ่น จนไปคบเพื่อนที่ไม่เหมาะสมหรอื
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หนัเขา้หาอบายมุข ผู้สูงอายุทีอ่ยู่เพยีงล าพงัเกดิความเครยีด มอีาการของโรคซมึเศร้าจนน าไปสู่การฆ่าตวั
ตาย เดก็และผูส้งูอายุบางรายทีถู่กทอดทิง้ กลายเป็นบุคคลเร่ร่อนและไรบ้้าน ประกอบกบัความสามารถ
ในการช่วยเหลอืตวัเองมน้ีอยจงึตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงของสงัคมได้ง่าย (สุกญัญา สดศร,ี 2561, 
น.603) 

4) ปัญหาความยากจนและหน้ีสิน 
ความยากจน หมายถงึ สภาพการด ารงชวีติของบุคคล ซึง่มรีายไดไ้ม่เพยีงพอกบัรายจ่าย จนเป็น

เหตุให้บุคคลนัน้มคีวามขาดแคลนและไม่มัน่คงทางเศรษฐกจิและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ต ่ากว่ าระดบั
มาตรฐานทีส่งัคมวางไว ้ สาเหตุของความยากจน เกดิจากปัจจยัภายใน และภายนอก ปัจจยัภายในได้แก่ 
การขาดความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชพี การขาดโอกาสในการเขา้ถึงทรพัยากรและการรบัรู้
ขอ้มูลข่าวสาร ปัญหาสุขภาพ ภาระการในเลี้ยงดูครอบครวั และการไม่มทีรพัยส์นิและที่ดนิท ากนิ และ
ปัจจยัภายนอกได้แก่ สงัคมกลายเป็นสงัคมบรโิภคนิยม การแข่งขนัทางเศรษฐกจิ และ ระบบการบรหิาร
และจดัการของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไม่มปีระสทิธภิาพไม่เพยีงพอ ท าให้การจัดสรรทรพัยากรไม่ทัว่ถงึ 
และเกดิการเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิ (กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั, 2559, น.15-16) 
 ความยากจนท าให้เกดิการดิ้นรนของคนในครอบครวัที่ต้องพยายามหารายได้มาใหเ้พยีงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายในสงัคมบรโิภคนิยม พ่อและแม่ต้องออกไปท างานทัง้คู่ท าให้ไม่มเีวลาดแูลลูก รวมถึงเกดิภาวะ
ตึงเครียดจากงานนอกบ้าน จนท าให้การสื่อสารในครอบครวัและความสมัพนัธ์ในครอบครวัแย่ลง จน
กลายเป็นปัญหาการแตกแยกของครอบครวัและปัญหาความรุนแรงภายในครอบครวั เช่น การประชด
ประชนั การทุบด ีเป็นตน้ 

5) ปัญหาความรนุแรงในครอบครวั  
 ค าว่า “ครอบครวั” หรอื “บ้าน” ส าหรบัทุกคนควรเป็นที่ที่ให้ความปลอดภยัและสงบสุขที่สุด 
แต่ปัจจุบนักลบัพบความรุนแรงที่เกดิขึน้จากการกระท าในครอบครวัมากขึน้ เช่น ความรุนแรงที่
เกดิขึน้ระหว่างสามีกบัภรรยา ระหว่างพ่อแม่กบัลูก ระหว่างพี่น้อง ในรูปแบบของการท าร้ายทาง
ร่างกายหรอืจติใจ เช่น การลงโทษอย่างหนักทางร่ายกาย การพูดประชดประชนัท าร้ายจิตใจ การ
ข่มขนืสมาชกิในครอบครวั (พระธนกฤต กลฺยาณธมฺโม , 2560, น.45-47, พระจนัทร์ ตาปูลงิ, 2556, 
น.24-25, พูนสุข มาศรงัสรรค์, 2559, น.225) โดยเฉพาะครอบครวัที่ติดสุรา ใช้สารเสพติด มกีารใช้
อาวุธต่อสู้กนั ท าร้ายบุตร จะส่งผลให้เดก็หวาดกลวัและขาดสมัพนัธภาพกบัสงัคม คดิว่าตวัเองไร้ค่า 
และมพีฤตกิรรมเลยีนแบบ หนัเขา้สู่การใช้สารเสพตดิ หรอืมเีพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัสมควร (หนึ่งหทยั 
ขอกลาง, 2550, น.48-49) 

6) ปัญหาอบายมขุ การพนัน บหุรี่ เหล้าและสารเสพติดในครอบครวั  
 สภาพปัญหาเกีย่วกบัอบายมุข การพนนั บุหรี ่เหลา้และสารเสพตดิในครอบครวัเป็นสภาพปัญหา
สถาบนัครอบครวัอกีอยา่งหนึ่งทีท่ าใหเ้กดิความรุนแรงเกดิขึน้ในครอบครวั เช่น การดื่มสุราและใชส้ารเสพ
ตดิ จะมกีารแสดงอาการทีก่า้วรา้ว ไม่มสีต ิตอ้งการเงนิไปซือ้สุราและยาเสพตดิจนก่ออาชญากรรม จี ้ปลน้ 
ฆ่า เพื่อตอ้งการทรพัยส์นิ (พระจนัทร ์ตาปลูงิ, 2556, น.26) เป็นตน้  
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 ปัญหาอบายมุขทัง้การพนัน บุหรี่ สุรา และสารเสพติด ล้วนส่งผลกระทบต่อความมัน่คงและ
เขม้แขง็ของครอบครวั น าไปสู่ปัญหาต่างๆ ในครอบครวั เช่น การแตกแยกในครอบครวั ปัญหาความ
รุนแรงในครอบครวั และปัญหาเยาวชนซึง่มหีลากหลายรปูแบบในปัจจุบนั 
 แนวทางในการพฒันาสถาบนัครอบครวั 
 เมื่อวเิคราะหส์าเหตุทีท่ าใหเ้กดิปัญหาสถาบนัครอบครวั พบวา่ปัญหาต่างๆ ของสถาบนัครอบครวั
เกดิขึน้จากครอบครวัขาดความอบอุ่น ไม่มคีวามเขม้แขง็ ปัญหาความรุนแรงในเดก็ สตร ีการกระท าผดิใน
วยัรุ่น ปัญหายาเสพตดิ การตดิพนัน จนกลายเป็นปัญหาสงัคมเกดิขึน้จากความสมัพนัธ์ในครอบครวัที่
เสื่อมถอย ครอบครวัแสดงบทบาทหน้าที่ไม่เหมาะสม และปัญหาด้านเศรษฐกจิ (วนัญญา แก้วแก้วปาน, 
2560, น. 362-363 และ 366, จิระศักดิ ์ส ังเมฆ, 2561, น. 99) ดังนัน้แนวทางในการพัฒนาสถาบนั
ครอบครวัจงึตอ้งเป็นแนวทางในการเสรมิสรา้งความอบอุ่นและเขม้แขง็ใหก้บัครอบครวั 
 กองส่งเสรมิสถาบนัครอบครวั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ไดจ้ดัท าแบบ
ประเมนิความเขม้แขง็ของครอบครวัตนเอง โดยแบ่งเป็นมติขิองความเขม้แขง็ของครอบครวัได้ 5 มติิ     
(ศรินินัท ์กติตสิุขสถติ, 2562, น.1, กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั, 2559, น.6) โดย 3 มติแิรก เป็น
การสรา้งความอบอุ่นในครอบครวั ไดแ้ก่ ดา้นสมัพนัธภ์าพ ดา้นการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครวั ดา้น
การพึง่ตนเอง ดา้นทุนสงัคม และดา้นการหลกีเลีย่งภาวะเสีย่งและการปรบัตวัไดใ้นภาวะยากล าบาก 

2.2.2 แนวคิดและงานศึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัชุมชน 

 ส าหรบัแนวคดิและงานศกึษาที่เกี่ยวขอ้งกบัชุมชนสามารถสรุปประเดน็ส าคญัในการอธบิายได้
ดงันี้ 

2.2.2.1 บทบาทและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
การเปลี่ยนแปลงจาก “ชุมชนหมู่บ้านไทบุพกาล” ซึ่งเศรษฐกจิหมู่บ้านเป็นแบบพอยงัชพีทีม่กีาร

ช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่งกนัและกนัมาสู่เศรษฐกจิเพื่อการค้าท าใหชุ้มชนหมู่บ้านถูกเชื่อมโยงเขา้กบัระบบทุน
นิยมโดยเฉพาะในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ที่ชาตติะวนัตกอย่างสหรฐัอเมรกิาเข้ามามีบทบาทต่อ
เศรษฐกจิไทยผ่านการวางแผนพฒันาเศรษฐกจิเพื่อป้องกนัมใิหป้ระเทศไทยตกเป็นชาตสิงัคมนิยม โดย
แนวทางการพฒันาเน้นการเตบิโตทางเศรษฐกจิเป็นส าคญั แม้แนวทางการพฒันาที่เน้นการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิจะมสี่วนช่วยใหป้ระเทศไทยมกีารพฒันาเจรญิกา้วหน้าท าใหป้ระชากรมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึ้นแต่ก็
น ามาซึง่ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาความเหลื่อมล ้า การท าลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม รวมทัง้
การเกดิขึน้ของปัญหาสงัคม เช่น ยาเสพตดิ และอาชญากรรมต่างๆ  

ดงันัน้ตัง้แต่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 7 ประเทศไทยจงึให้ความส าคญักบั
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืโดยเน้นการพฒันาที่สรา้งสมดุลในการอยูร่่วมกนัระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาตเิพื่อให้
ทรพัยากรสามารถสบืต่อไปยงัรุ่นลกูรุ่นหลาน ขณะเดยีวกนัผลจากการพฒันาอยา่งรบีเร่งโดยเฉพาะผ่าน
การเกง็ก าไรที่ท าใหเ้กดิวกิฤตเิศรษฐกจิ ในช่วงปลายปี 2539 ซึ่งไม่เพยีงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิของ
ประเทศไทยแต่ยงักระทบไปยงัประเทศอื่นๆ กก็ลายมาเป็นบทเรยีนใหป้ระเทศไทยตอ้งหนัมาทบทวนแนว
ทางการพฒันาเศรษฐกจิใหม่อกีครัง้เพื่อไม่ใหเ้กดิปัญหาซ ้ารอยอยา่งในอดตีทีผ่่านมา หนึ่งในนโยบายและ
แนวทางการพฒันาเพื่อแกปั้ญหาความเหลื่อมล ้าในประเทศไทยกค็อืการใหค้วามส าคญักบัทอ้งถิน่ ชุมชน
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ซึ่งหมายถึง หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกนัเป็นสงัคมขนาดเล็ก อาศยัอยู่ในอาณาบรเิวณเดียวกนั และมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั และหมู่บ้านซึ่งหมายถึง ท้องที่ที่รวมบ้านหลายบ้านให้อยู่ในความปกครองอัน
เดยีวกนั และมปีระกาศจดัตัง้เป็นหมู่บ้าน มผีู้ใหญ่บ้านเป็นหวัหน้าปกครอง โดยเน้นการกระจายอ านาจ
และการมสี่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้านเพื่อน าไปสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยนืที่สามารถแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล ้าที่เกดิขึน้ โดยสามารถสะท้อนให้เหน็เป็นรูปธรรมผ่านพระราชบญัญตัิก าหนดแผนและ
ขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งให้อ านาจและหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจดัระบบการบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเองในดา้นต่างๆ  

การส่งเสรมิใหเ้กดิการกระจายอ านาจส่งผลใหชุ้มชนหมู่บ้านมบีทบาทมากขึน้ในเวทกีารพฒันา
และน ามาซึ่งแนวคดิในการพฒันาชุมชนซึง่หมายถงึกจิกรรมการท างานร่วมกบัผูค้นจากพื้นที่เฉพาะเพื่อ
พยายามปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนดีขึ้น การเสริมพลังให้กับชุมชน (Community 
Empowerment) โดยอาศยัพื้นฐานที่ส าคญั 4 ประการ ได้แก่ 1) การเข้าถึงข้อมูล 2) การผนวกเข้า
ด้วยกนัและการมีส่วนร่วม ทัง้การวางแผน การด าเนินการ และรบัผลเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัชุมชน 3) 
ความรบัผิดชอบ (Accountability) ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี และ 4) ความสามารถขององคก์รท้องถ่ิน 
ทัง้ในดา้นการท างานเป็นทมี การพฒันาและท าใหอ้งคก์รทอ้งถิน่เขม้แขง็ การเคลื่อนยา้ยทรพัยากรไปเพื่อ
จดัการกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้  

การเสรมิพลงัใหก้บัชุมชนจ าเป็นต้องอาศยัการมสี่วนร่วมของประชาชน (อรทยั ก๊กผล, 2552, น.
17-19) ซึ่งหมายถงึการเปิดใหป้ระชาชนเขา้ไปร่วมในการก าหนดกฎเกณฑน์โยบาย กระบวนการบรหิาร
และตดัสนิใจเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จรงิ โดยต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่
ประชาชนมีอิสระทางความคิด มีความรู้ ความสามารถในการกระท า และมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วม
กจิกรรมนัน้ๆ ต้องมกีารเขา้ร่วมอย่างครบวงจรตัง้แต่ต้นจนถึงสิ้นสุดไม่ใช่เป็นแค่เพยีงการจดัเวทกีารมี
ส่วนร่วมครัง้เดยีว ควรเปิดใหป้ระชาชนเขา้ร่วมตัง้แต่ตน้จนถงึสิน้สุด 

การให้ความส าคญัเพิ่มขึ้นกับบทบาทของชุมชนท าให้มีการศึกษาวิจ ัยในประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัชุมชนมากขึน้ โดยงานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งสะทอ้นใหเ้หน็บทบาทและการมสี่วนร่วมของชุมชน
ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 เช่น 

 การพฒันาชุมชน การพึง่ตนเอง การแกปั้ญหาความยากจนและความเหลื่อมล ้า 
 การส่งเสรมิการฝึกและประกอบอาชพี การส่งเสรมิแหล่งเงนิทุนและการลงทุน  
 การสาธารณสุข และการรกัษาพยาบาล  
 การบ ารุงรกัษาศลิปะ จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ 
 การจดัการ การบ ารุงรกัษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ทีด่นิทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 
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 การรกัษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกนัและรกัษาความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  

 การส่งเสรมิการท่องเทีย่วชุมชน  
 บทบาทของสตรกีบัการพฒันาชุมชน  
2.2.2.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างชุมชนกบัโรงเรียนและการศึกษา 

 ส าหรบับทบาทและการมสี่วนร่วมที่เพิม่ขึน้ของชุมชนด้านการศกึษานัน้ไม่เพียงเป็นผลมาจาก
แนวทางการกระจายอ านาจสู่ท้องถิน่ และชุมชนตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 เท่านัน้ แต่ยงัเป็นผลมาจากพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ.2542 ดว้ยเช่นกนั พระราชบญัญตัฉิบบันี้ไดก้ าหนดนิยามการศกึษาวา่หมายถงึกระบวนการ
เรยีนรู้เพื่อความเจรญิงอกงามของบุคคล และสงัคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสบื
สานทางวฒันธรรม การสรา้งสรรคจ์รรโลงความกา้วหน้าทางวชิาการ การสรา้งองคค์วามรูอ้นัเกดิจากการ
จดัสภาพแวดล้อม สงัคมการเรียนรู้และปัจจยัเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ  โดย
การศึกษาตลอดชีวิตหมายความว่าการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ 
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั เพื่อให้สามารถพฒันาคุณภาพชวีติไดอ้ยา่งต่อเนื่องตลอด
ชวีติ  

ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 มสี่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิบทบาทและ
การมสี่วนร่วมของชุมชนดา้นการศกึษา สรุปได ้ดงันี้  

 การจดัการศกึษาใหย้ดึหลกัเป็นการศกึษาตลอดชวีติส าหรบัประชาชน ใหส้งัคมมสี่วนร่วม
ในการจดัการศกึษา และการพฒันาสาระและกระบวนการเรยีนรูใ้หเ้ป็นไปอยา่งต่อเนื่อง (มาตรา 8)  

 ก าหนดให้การจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษาโดยยดึหลกั ความมี
เอกภาพด้านนโยบาย และมคีวามหลากหลายในการปฏบิตัิ มกีารกระจายอ านาจไปสู่เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนั
คุณภาพการศกึษา ส่งเสรมิมาตรฐานวชิาชพีคร ูคณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษาและมกีารพฒันา
อย่างต่อเนื่อง ระดมทรพัยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจดัการศกึษา และการมสี่วนร่วมของบุคคล 
ครอบครวั ชุมชน องคก์รชุมชน และองคก์รทีม่สี่วนร่มทัง้หมด (มาตรา 9) 

 นอกเหนือจากรฐั เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครวั องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่นมสีทิธใิน 
การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 12) 

 ให้สถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัด
กระบวนการเรยีนรูภ้ายในชุมชน เพื่อพฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ รวมทัง้
หาวธิกีารสนบัสนุนใหม้กีารแลกเปลีย่นประสบการณ์การพฒันาระหวา่งชุมชน (มาตรา 29) 

 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มสีทิธจิดัการศกึษาตามความพรอ้ม ความเหมาะสมและความ
ตอ้งการภายในทอ้งถิน่ (มาตรา 41) 
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 ใหม้กีารระดมทรพัยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงนิ และทรพัยส์นิ ทัง้จากรฐั 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ บุคคล ครอบครวั ชุมชน องคก์รชุมชนเอกชน องคก์รเอกชน องคก์ร วชิาชพี 
สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ สถาบนัสงัคมอื่น และต่างประเทศมาใชจ้ดัการศกึษา (มาตรา 58) 

ผลจากแนวทางการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น และชุมชนตามพระราชบญัญตัิก าหนดแผนและ
ขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ.2542 ท าใหม้งีานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุมชนในส่วนทีเ่ชื่อมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งชุมชน
กบัโรงเรยีนและการศกึษาดว้ยเช่นกนั โดยมงีานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาการด าเนินงานเสรมิสร้าง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีนกบัชุมชน ซึง่พบวา่การด าเนินงานเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรียน
กบัชุมชนท าโดยการจดักจิกรรมการเขา้ร่วมประชุมระหว่างโรงเรยีนกบัชุมชน การร่วมกจิกรรมประเพณี
ทอ้งถิน่ ชุมชนมอบทุนการศกึษาใหน้กัเรยีนทีเ่รยีนดหีรอืยากจน การช่วยระดมทุน ดา้นการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนในการจดัการศกึษา (นิกร เพง็ล,ี 2552, น.85, สมธดิา กติตสิวสัดิ,์ 2548, น.71, พรทพิา จุลสุคนธ,์ 
2542, บทคดัยอ่, วนิดา นาจนัทดั, 2556, น.126, สนิธพ อุ่นกอง, 2546, น.70) พบวา่ผูป้กครองและชุมชน
เขา้มามบีทบาทในการพฒันาการศกึษา การจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรทอ้งถิน่ การเป็นวทิยากร
พเิศษในการใหค้วามรู้แก่เดก็ในเรื่องที่ตนถนัด ส่วนบทบาทของโรงเรยีนและการศกึษาในการบรกิารและ
พฒันาชุมชน (สมธิดา กิตติสวสัดิ,์ 2548, น.71, สมบูรณ์ บุญฤทธิ,์ 2532, น.91, ชุติมณฑน์ อ ามะระ, 
2537, น.63-65) พบวา่ครแูละโรงเรยีนมบีทบาทในการใหบ้รกิารชุมชนในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การพฒันาดา้น
สงัคม วฒันธรรม สาธารณสุข การเมอืงการปกครอง การศกึษาโดยการใหค้วามรู ้การพฒันาเศรษฐกจิและ
อาชพี การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม การจดักจิกรรมช่วยเหลอืชุมชน ดงันัน้จะเหน็ได้ว่าความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ชุมชนกบัโรงเรยีนและการศกึษามลีกัษณะต่างตอบแทนกนักล่าวคอืโรงเรยีนและการศกึษามสี่วนในการ
ช่วยเหลอื ให้บรกิาร และพฒันาชุมชน ขณะเดยีวกนัชุมชนเองกม็สี่วนช่วยเหลอืและพฒันาโรงเรยีนและ
การศกึษาดว้ยเช่นกนั  

2.3 งานศึกษาด้าน วดั ศาสนา ความเช่ือ และพระสงฆ ์

 ในส่วนนี้เป็นการทบทวนแนวคดิและงานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบั วดั ศาสนา ความเชื่อ และพระสงฆ์
ใน 2 ประเดน็คอื 1) แนวคดิและงานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัวดั พระสงฆ ์และศาสนา และ 2) แนวคดิและงาน
ศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเชื่อ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

2.3.1 แนวคิดและงานศึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัวดั พระสงฆ์ และศาสนา 

 ในดา้นแนวคดิและงานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัวดั พระสงฆ ์และศาสนาสามารถสรุปประเดน็ส าคญัใน
การอธบิายไดด้งันี้ 

2.3.1.1 วิวฒันาการของวดัและศาสนาในสงัคมไทย 
วดัถอืเป็นสถาบนัทางสงัคมรูปแบบหนึ่งของพระพุทธศาสนา วดัแต่ละแห่งอาจมลีกัษณะโครงสร้าง

ทางสถาปัตยกรรมทีแ่ตกต่างกนัเนื่องจากไดร้บัอทิธพิลจากยคุสมยัทีแ่ตกต่างกนั วดัจะถูกสรา้งขึน้ในพืน้ที่

สาธารณะของหมู่บ้านหรอืชุมชน การสร้างวดัในระดบัท้องถิ่นส่วนใหญ่เกดิจากความศรทัธาและความ
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ร่วมมอืของคนในชุมชน การสรา้งวดัอาจเริม่จากอาคารไมอ้ย่างง่ายส าหรบัเป็นที่พกัอาศยัของสงฆ ์ ต่อมา

เมื่อจ านวนพระสงฆเ์พิม่ขึน้จงึมกีารศาลาการเปรยีญ จดัตัง้เป็นส านกัสงฆ ์เมื่อมกีารสรา้งโบสถ์ วหิารและ

ได้รบัพระราชทานวสิุงคามสมีาคอืมอุีโบสถเป็นทีท่ าสงัฆกรรม เมื่อใดที่มกีารสร้างโบสถ์อย่างถาวรจงึจะ

ถอืวา่เป็นวดัโดยสมบรูณ์ 

2.3.1.2  บทบาทของวดั พระสงฆ์ และศาสนา ในสงัคมไทย 
 วดั พระสงฆ์ และศาสนา มคีวามสมัพนัธ์เชื่อมโยงกบัวถิีชวีติผู้คนโดยเฉพาะคนไทยมาช้านาน 
การนับถือพุทธศาสนาของคนไทยแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบคอื 1) อามิสบูชาหรือพทุธศาสนาแบบชาวบ้าน 
(Popular Buddhism) หรอืฆราวาสนิยม (Secular Buddhism) เน้นความเชื่อเรื่องบุญ บาป นรก สวรรค์ 
การท าบุญ โดยเฉพาะการท าบุญด้วยการให้ทานเพื่อบ ารุงพระสงฆ์ วดั การท าความด ีละเวน้ความชัว่ 
และ 2) ปฏิบติับชูาหรือพทุธศาสนาแนวปฏิบติัเพื่อให้เขา้ใจหลกัค าสอนทางศาสนาอย่างถูกต้องโดยมี
เป้าหมายเพื่อการหลุดพน้ 
 เนื่องจากความกลวัความไม่แน่นอน สิ่งที่มองไม่เห็น ท าให้มนุษย์ต้องการได้รบัการปกป้อง
คุ้มครอง วดั พระสงฆ์ และศาสนา จงึกลายมามบีทบาท ความสมัพนัธ์กบัชวีติมนุษยแ์ม้ในโลกปัจจุบนัที่
เทคโนโลยจีะก้าวหน้าไปเพยีงใดกต็าม บทบาทความสมัพนัธ์ระหว่างวดั พระสงฆ์ และศาสนากบับ้าน 
ครอบครวั และชุมชนจงึยงัคงปรากฏใหเ้หน็แมจ้ะมกีารพฒันารูปแบบเปลีย่นแปลงไปบา้งตามกาลเวลาก็
ตาม ผลการศกึษางานที่เกี่ยวขอ้งสามารถสรุปบทบาทความสมัพนัธร์ะหว่างวดั พระสงฆ์ และศาสนากบั
บา้น ครอบครวั และชุมชนไดด้งันี้ 

1) บทบาทของวดัในฐานะศนูยก์ลางและศูนยร์วมจติใจของชุมชน และบทบาทของชุมชน
ในการท านุบ ารุงวดัและศาสนา 

2) บทบาทของวดัและพระสงฆใ์นการพฒันาชุมชน 
3) บทบาทของวดัและพระสงฆก์บัการสงเคราะหช์ุมชน 
4) บทบาทของวดัและพระสงฆใ์นการดแูลดา้นสิง่แวดลอ้ม 
5) บทบาทของวดัและพระสงฆก์บัการเมอืงและการปกครอง 
6) บทบาทของวดั ศาสนา และพระสงฆก์บัโรงเรยีน และการศกึษา 
1) บทบาทของวดัในฐานะศนูยก์ลางและศนูยร์วมจิตใจของชุมชน และบทบาทของ

ชุมชนในการท านุบ ารงุวดัและศาสนา 
 ความสมัพนัธ์เชื่อมโยงระหว่างบ้านกบัวดัมลีกัษณะเกื้อกูลและช่วยพฒันาซึ่งกนัและกนัอย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่ว่าวดัจะเกดิขึน้มาก่อนชุมชนหรอืชุมชนเกดิขึน้มาก่อนวดักต็ามวดักท็ าหน้าท่ี
เป็นศูนย์กลาง และศูนยร์วมจิตใจของชุมชน เป็นศูนยก์ลางทางสงัคมและวฒันธรรม เป็นที่พึ่งทางใจ
โดยเขา้มามบีทบาทแทรกซมึในการประกอบกจิกรรมต่างๆ ทัง้ทางโลกและทางธรรม เป็นสถานทีป่ระชุม
ทัง้ทางการและไม่เป็นทางการ เป็นที่พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้คนในชุมชน โดย
พระสงฆม์บีทบาทในการเป็นผูน้ าชุมชนและเป็นผูป้ระกอบกจิกรรมต่างๆ ทางศาสนา พธิกีรรมต่างๆ ตาม
ประเพณี ขณะเดียวกนัชุมชนกท็ าหน้าท่ีในการท านุบ ารงุวดัและศาสนา วดัซึ่งเป็นที่รวมของทุกชน
ชัน้ มโีอกาสท าบุญร่วมกนั และช่วยลดช่องว่างระหว่างชนชัน้ต่างๆ ในสงัคมลง วดัจงึเป็นสิง่ที่ทุกคนใน
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ชุมชนต้องช่วยกนัดูแลรกัษา การสร้างศาสนสถานต่างๆ จงึไม่เพยีงมจีุดมุ่งหมายเพื่อการท าบุญท ากุศล 
แต่ยงัท าใหไ้ดร้บัการยอมรบันบัหน้าถอืตาดว้ย เป็นเครื่องแสดงฐานะของคนในชุมชนดว้ยเช่นกนั (ศรศีกัร 
วลัลลโิภดม และคณะ, 2546, น.24, 69, ดุจเทพรตัน์ สทิธฤิทธิ,์ 2548,น.114, พระเจยีน กนัทะบุตร, 2547, 
น.96, ต่อจรสั พงษ์สาล,ี น.51) 

ความสมัพนัธร์ะหว่างบ้านกบัวดัจงึยากที่จะแยกออกจากกนั จนท าใหบ้างชุมชนมชีื่อเดยีวกบัวดั 
บทบาทความสมัพนัธ์ระหว่างชาวบ้านในชุมชนกบัวดัพบว่าชาวบ้านผู้ชายนอกจากจะมสี่วนร่วมในการ
สร้างวดั หรอืศาสนาสถานแล้วยงัมหีน้าที่บวชเรยีนและอุปสมบทเพื่อเป็นบณัฑติ และได้รบัการยอมรบั
จากสมาชกิในชุมชน นอกจากนี้การเขา้มาเป็นเดก็วดัและบวชเรยีนภายใต้พระอาจารยเ์ดยีวกนัยงัส่งเสรมิ
ใหเ้กดิความสมัพนัธแ์บบช่วยเหลอืเกื้อกลูระหว่างกนัในระยะยาวแมผู้เ้คยบวชเรยีนจะเตบิโตแยกยา้ยกนั
ไปก็ต่างยงัรู้สึกผูกพนัเป็นศิษย์วดัและพระอาจารย์เดียวกนั ส่วนชาวบ้านผู้หญิงและคนชราจะดูแล
รบัผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ในวดั โดยเฉพาะการเตรียมงานประเพณีต่างๆ ในปัจจุบนัแม้สภาพสงัคม
เปลีย่นแปลงไปแต่กย็งัสามารถพบเหน็ความสมัพนัธร์ะหวา่งชาวบา้นในชุมชนกบัวดัในลกัษณะทีก่ล่าวมา
ได้อยู่ นอกจากนี้เมื่อความเจรญิมมีากขึน้ชุมชนขยายใหญ่ขึน้ ชาวบ้านบางคนอาจมโีอกาสไปศกึษาหา
ความรู้จากต่างถิ่นจนมฐีานะทางเศรษฐกจิดขีึน้หลายคนกก็ลบัมาท านุบ ารุงวดัและศาสนาสถานในบา้น
เกดิหรอืเมื่อชุมชนขยายใหญ่ขึน้อาจส่งผลใหช้าวบา้นร่วมมอืกนัสรา้งวดัใหม่ๆ ขึน้มากเ็ป็นได้ 

แม้ว่าเดมิทวีดัและพระสงฆ์มบีทบาทหน้าที่เป็นศูนยก์ลาง และศูนยร์วมจติใจของชุมชนในการ
ประกอบกจิกรรมต่างๆ ทัง้ทางโลกและทางธรรม ขณะเดยีวกนัชุมชนกท็ าหน้าทีใ่นการอุปถมัภค์ ้าชทู านุ
บ ารุงวดัและศาสนา แต่เมื่อระบบเศรษฐกจิและวถิชีวีติเปลี่ยนไปเป็นแบบทุนนิยมมากขึน้พระสงฆซ์ึง่ไม่
เคยต้องมบีทบาททางเศรษฐกจิเริม่มคีวามต้องการหลากหลายมากขึน้จงึท าใหว้ดัเริม่แสวงหารายไดโ้ดย 
(ศรศีกัร วลัลลโิภดม และคณะ, 2546, น.81-85) เช่น การให้พ่อค้านักธุรกจิมาเช่าพื้นทีว่ดัเพื่อท าการคา้ 
และ การหารายไดจ้ากกจิกรรมเผาศพ และจดังานศพ 

นอกจากนี้ในปัจจุบนัยงัพบวา่ผูค้นนิยมใชเ้งนิเพื่อการท าบุญมากกว่าการปฏบิตัธิรรมเพื่อสรา้งผล
บุญแม้จะยงัคงมคีวามเชื่อว่าการท าบุญสามารถสรา้งอานิสงค์เพื่อไปสู่ภพหน้าทีด่กีว่าได ้การไปท าบุญที่
วดัจึงเพียงแค่น าเงินไปก็ท าได้เพราะปัจจุบนัวดัหลายๆ แห่งก็มีการจดัเครื่อ งสงัฆทาน ไทยทานไว้
ให้บรกิารอยู่แล้ว การเขา้วดัจงึไปเพื่อซื้อบุญ พระสงฆ์เองกม็บีทบาทในการหารายได้เขา้วดัผ่านพุทธ
พาณิชยใ์นรปูแบบต่างๆ เช่น การไดร้บัวตัถุมงคลจากพระอาจารยด์งัๆ ไวเ้พื่อกราบไหวบ้ชูา แต่เมื่อวตัถุ
มงคลมจี ากดั หายากขึน้กก็ลายเป็นของสะสม สร้างมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิใหแ้ก่ผูท้ ี่มไีวใ้นครอบครอง 
จนท้ายที่สุดกก็ลายเป็นธุรกจิคา้วตัถุมงคลไปโดยปรยิาย การพฒันาวดัที่เน้นความใหญ่โต หรูหรา โอ่อ่า
มากกวา่การเป็นทีพ่ึง่ทางใจจงึหาทางรบับรจิาคจากผูม้ฐีานะดทีางเศรษฐกจิซึง่อาจมาจากต่างถิน่ ดว้ยการ
พฒันาทางวตัถุจนกลายเป็นวดัสวยงามเพื่อใหก้ลายเป็นสถานทีท่่องเที่ยวของผูค้นเพื่อสรา้งรายไดแ้ทน
การท าบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์กลาง และศูนย์รวมจิตใจของชุมชนในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา 
แม้ว่าจะพบวดับางแห่งที่ยงัคงเน้นการปฏิบตัธิรรมโดยเฉพาะวดัป่าทัง้หลายที่ส่วนใหญ่พฒันามาจาก
สถานปฏบิตัธิรรมของพระอาจารยด์งัๆ เช่น หลวงปู่ม ัน่ หลวงปู่ขาว แต่วดัเหล่านี้กไ็ม่ไดส้รา้งโดยผูค้นใน
ชุมชนอกีต่อไปแต่เป็นการสรา้งโดยลกูศษิยล์กูหาจากถิน่อื่นทีเ่ลื่อมใสศรทัธา ดงันัน้บทบาทความสมัพนัธ์



โครงการวจิยับทบาทของบา้น วดั โรงเรยีน (บวร) ในการสรา้งคนไทย 4.0 

32 

ระหว่างวดั ศาสนา และพระสงฆก์บับ้าน ครอบครวั และชุมชนดงัทีเ่คยเป็นมาในอดตีจึงเริม่เปลีย่นแปลง
ไปตามกาลเวลาและยคุสมยัอยา่งยากทีจ่ะหลกีเลีย่งได้ 

2) บทบาทของวดั และพระสงฆ์ในการพฒันาชุมชน 
 เนื่องจากพระสงฆ์เป็นผู้ที่มโีอกาสได้รบัการศกึษาและได้รบัการนับถือจากสมาชกิในชุมชนจึง
สามารถมบีทบาทส าคญัในการพฒันาชุมชนผ่านการส่งเสรมิอาชพีให้ชาวบ้าน เช่น งานไม้ งานปูน งาน
แกะสลกั งานปั้น งานเขยีน การเผาอฐิ การก่อสร้าง เป็นต้น ดงัตวัอย่างที่เหน็เป็นรปูธรรมเช่นกรณีของ
หลวงพ่ออุตตมะทีช่่วยใหชุ้มชนมอญเป็นปึกแผ่น มอีาชพี โดยการขอทีจ่ากภาครฐัเพื่อสรา้งวดัและเป็นที่
อยู่อาศยัของชาวมอญ (ศรศีกัร วลัลลโิภดม และคณะ, 2546, น.48-49) วดันอก จงัหวดัชลบุร ีใหใ้ชพ้ืน้ที่
วดัเป็นศูนยฝึ์กอาชพี (พระมหาทนงศกัดิ ์ประไพหลง, 2547, น.96-97) หรอืกรณีของหลวงพ่อวุฒ ิ เจ้า
อาวาสวดัโพธิเ์ก้าตน้ ซึง่มบีทบาทในการพฒันาตลาดไทยยอ้นยคุบ้านระจนัใหม้อีตัลกัษณ์ เป็นทีรู่จ้กั ท า
ใหช้าวบา้นในชุมชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้ ชุมชนเป็นทีรู่จ้กั สามารถสรา้งยอดขายรวมสงูสุดทัง้ปีสงูถงึ 88, ลา้น
บาท (ระพพีฒัน ภาสบุตร, 2561, น.7-1-7-4, 7-12) พระสงฆ์ที่มชีื่อเสยีงไม่เพียงมีอทิธิพลท าให้คนใน
ชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมกบักจิกรรมต่างๆ ของทางวดัเท่านัน้ แต่ยงัสามารถส่งผลใหค้นนอกชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมท าบุญกบัวดัผ่านการทอดกฐนิ ผ้าป่า ร่วมสร้างสิง่ก่อสร้างต่างๆ ในวดัและสิง่ที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน์แก่ชุมชนดว้ยเช่นกนั  
 วดั และพระสงฆย์งัมบีทบาทในการพฒันาชุมชนผ่านการจดัตัง้กลุ่มสจัจะออมทรพัยเ์พื่อสร้างทุน
ชุมชน เสรมิพลงัชุมชนใหเ้ขม้แขง็สามารถพึง่ตนเองได ้เช่น วดัไผ่ลอ้ม จงัหวดัตราด ซึง่มพีระสุบนิ ปณีโต 
ผูก้่อตัง้กลุ่มสจัจะสะสมทรพัยเ์พื่อพฒันาคุณธรรมครบวงจรชวีติ จงัหวดัตราด ทีด่ าเนินการมานานกวา่ 21 
ปี โดยมสีมาชกิเกอืบ 60,000 ราย และมวีงเงนิสงูถงึ 1,000 ลา้น (พระสุบนิ ปณีโต, 2562)  
 นอกจากนี้วดั และพระสงฆ์ยงัมบีทบาทในการพฒันาชุมชนผ่านการให้บรกิารด้านสุขภาพและ
สาธารณสุข โดยการแจกยาสมุนไพร การเป็นศูนย์กลางด้านสาธารณสุข การสร้างโรงพยาบาล เช่น 
โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ์ (วดัไร่ขงิ) ขนาด 400 เตยีงซึ่งสร้างโดยพระอุบาลคีุณูปมาจารย ์อดตีเจ้า
อาวาสวดัไร่ขงิ โดยอาศยัเงนิบรจิาคจากศรทัธาของประชาชน จ านวนทัง้สิน้ 95 ลา้นบาท โรงพยาบาลวดั
สมานรตันาราม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ขนาด 150 เตยีง ซึง่ใชง้บประมาณ 700 ลา้นบาท สรา้งโดยอาศยัการ
จ าหน่ายวตัถุมงคลหลวงพ่อโสธร (ดุจเทพรตัน์ สิทธิฤทธิ,์ 2548,น.114, ต่อจรสั พงษ์สาลี, น.52,54) 
พระสงฆ์ที่มชีื่อเสยีงยงัสามารถชกัน าใหค้นต่างถิ่นมาท าบุญ ก่อสร้างสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนซึง่ไม่
เพยีงช่วยใหชุ้มชนพฒันาเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้ผ่านการใชป้ระโยชน์จากสิง่ก่อสร้างต่างๆ เท่านัน้แต่
ยงัส่งเสรมิใหเ้กดิการจา้งงานในชุมชนช่วยใหค้นในชุมชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้ดว้ยเช่นกนั  
 วดัที่ยงัคงเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกบับ้านและชุมชนจึงสามารถส่งเสรมิให้ชุมชนเขม้แขง็ มีความ
ร่วมมอืร่วมใจกนั ช่วยลดปัญหาสงัคมต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพตดิ การตดิสุรา ปัญหาอาชญากรรม และ
น าไปสู่การพฒันาชุมชนตามมา 

3) บทบาทของวดั และพระสงฆ์กบัการสงเคราะหช์ุมชน 
 วดัหลายแห่งมบีทบาทในการสงเคราะหช์ุมชน โดยการช่วยเหลอืผู้ด้อยโอกาส เป็นที่พึ่งของคน
ยากไรใ้นทอ้งถิน่ ชาวบา้นในทอ้งถิน่เองกม็สี่วนช่วยเหลอืเกือ้กลูผูย้ากไรเ้พื่อสร้างกุศลแก่ตน วดับางแห่ง
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กลายเป็นสถานเลีย้งเดก็ก าพร้า มกีารแจกจ่ายอาหารเป็นทานใหแ้ก่เดก็และผู้ยากไร ้นอกจากนี้พระสงฆ์
ยงัมบีทบาทในการเป็นที่ปรกึษาใหแ้ก่ชาวบ้านเมื่อมปัีญหาเดอืดเนื้อร้อนใจ ช่วยอบรมสัง่สอนเดก็ก าพร้า 
ระดมทุนและช่วยดแูลผูป่้วยยากไร ้เช่น พระอุดมประชาทร (เจา้คุณอลงกต ตกฺิขปญฺโญ) เจา้อาวาสวดัพระ
บาทน ้าพุ ซึ่งก่อตัง้โครงการธรรมรกัษ์นิเวศน์เพื่อเป็นบ้านพกัผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายขึน้ในปี พระ
พยอม กลัยาโณ เจ้าอาวาสวดัสวนแก้ว (มูลนิธวิดัสวนแก้ว) ซึ่งท าโครงการช่วยน้องทอ้งหวิโดยหางานที่
เหมาะสมตามความถนดัใหเ้ดก็นกัเรยีนท าในช่วงปิดเทอม วนัหยดุ เดก็ๆ จะไดร้บัค่าแรง 150 บาทต่อวนั 
เด็กที่มีอายุน้อยจะได้ร ับค่าแรง 120 บาทต่อวนั ได้ร ับอาหาร 3 มื้อและที่พักฟรี เพื่อน าไปใช้เป็น
ทุนการศกึษาต่อไป โครงการที่พกัคนชราเพื่อเลี้ยงดูรกัษาพยาบาลคนชราที่ถูกลูกหลานทอดทิ้ง (พระ
เจยีน กนัทะบุตร, 2547, น.118, Holmes, 2007, น.64 ,พระมหาทนงศกัดิ ์ประไพหลง, 2547, น.96, พระ
มหาทนงชยั บรูณพสิุทธิ,์ 2553) 

4) บทบาทของวดั และพระสงฆ์ในการดแูลด้านส่ิงแวดล้อม 
 วดั และพระสงฆบ์างแห่งมสี่วนส าคญัในการช่วยดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมด้วยเช่นกนั เช่น พระครู
มานัสนทพีทิกัษ์ เจ้าคณะอ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ได้คดิกุศโลบายการบวชต้นไม้ขึน้เพื่อยบัย ัง้การ
ลกัลอบตดัไม้ท าลายป่า โครงการซุปเปอรม์าร์เกต็ผูย้ากไร้ของพระพยอม กลัยาโณ ซึ่งน าสิง่ของทีไ่ดร้บั
บรจิาคมาตัง้เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อให้ผู้ที่มรีายได้น้อย และกรรมกรทัว่ไปที่ยากจนสามารถซื้อได้ใน
ราคาที่ถูกกว่าทอ้งตลาดท าใหส้ามารถลดรายจ่ายลงได้ โครงการนี้จงึไม่เพยีงสะท้อนใหเ้หน็บทบาทของ
วดั และพระในการช่วยสงเคราะหผ์ูย้ากไรเ้ท่านัน้ แต่การน าของเหลอืใชก้ลบัมาใหผู้อ้ื่นไดใ้ชป้ระโยชน์ยงัมี
ส่วนส าคญัในการช่วยลดปัญหาขยะทีส่่งผลต่อสิง่แวดลอ้มดว้ยเช่นกนั 

5) บทบาทของวดั และพระสงฆ์กบัการเมืองและการปกครอง  
 วดัมสี่วนส าคญัในการสนบัสนุนอ านาจการปกครอง (ศรศีกัร วลัลลโิภดม และคณะ, 2546, น.58-
64) การสร้างวดัหลวงของกษตัรยิ ์เจ้านายและชนชัน้ปกครองช่วยให้เกดิการกระจายความมัง่คัง่ของชน
ชัน้สงูและยงัประโยชน์ใหแ้ก่ราษฎร จงึท าใหไ้ดร้บัการยอมรบัจากประชาชนไม่เพยีงแค่รุ่นปัจจุบนัเท่านัน้ 
แต่การสรา้งวดัประจ าตระกลูของชนชัน้ปกครองยงัสามารถสานสมัพนัธ์กบัชุมชน ทอ้งถิน่ท าใหไ้ดร้บัการ
ยอมรบัไปชัว่ลกูชัว่หลานดว้ยเช่นกนั  
 รฐักบัวดันับว่ามคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างยากที่แยกออกจากกนัได้เพราะวดัช่วยสร้างให้เกิดดุลย
ภาพระหวา่งการแสวงหาอ านาจและความต้องการทางวตัถุกบัการท าบุญท าทานเพื่อสร้างความสุขใจและ
น าไปสู่การเกิดระบบอุปถัมภ์ระหว่างชนชัน้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง กษัตริย์ถือเป็นองค์อัคร
ศาสนูปถัมภกที่มอี านาจเหนือทัง้ทางอาณาจกัรและพุทธจกัร โดยการมีอ านาจเหนือในทางพุทธจกัร
สะทอ้นใหเ้หน็จากการทีก่ษตัรยิส์ามารถมอบฐานนัดรศกัดิใ์หแ้ก่พระสงฆ ์นอกจากนี้การสรา้งวดัหลวงใน
ชุมชนท าให้มผีู้คนจากต่างชาติพนัธุ์มาอยู่รวมกนั การเติบโตของชุมชนก็มสี่วนช่วยให้เกิดวดัราษฎร์
ตามมา แต่ละชาตพินัธุก์ม็กีารสรา้งศาสนสถานทีเ่ป็นทีเ่คารพของตนในพื้นทีว่ดั เช่น ชาวจีนสรา้งศาลเจ้า 
ชาวลาวสร้างศาลผ ีการอยู่ร่วมกนัจงึช่วยสลายความเป็นชาตพินัธุ์และบูรณาการวฒันธรรมต่างๆ เขา้
ดว้ยกนั 
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 การปกครองและการควบคุมพฤตกิรรมของพระสงฆอ์ยา่งใกลช้ดิเกดิขึน้ในสมยัรชักาลที ่4 เป็นตน้
มา โดยการปฏิรูปวงการสงฆ์ท าให้นิกายสงฆ์แบ่งเป็น 1) มหานิกายคือพระสงฆ์ที่ยงัคงปฏิบตัิตาม
แนวทางเดมิ และ 2) ธรรมยุตินิกายซึง่มแีนวทางการปฏบิตัแิบบใหม่ (สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม 
มหาวทิยาลยัมหิดล, 2561, น.108) ในสมยัรชักาลที่ 5 จึงมีการปฏิรูปการปกครองและรวมอ านาจสู่
ศูนย์กลางอย่างมีระบบและเด็ดขาด มีการเข้าไปควบคุมดูแล บริหาร ปกครองพุทธจักรทัว่ทัง้
ราชอาณาจกัร มกีารปกครองคณะสงฆ์ตามกฎหมาย การก าหนดให้วดัและพระสงฆ์ในท้องถิน่ต้องตอ้ง
ปฏบิตัติามพธิกีรรมและการสอนพุทธศาสนาของส่วนกลาง นอกจากนี้ยงัมกีารรวบรวมคมัภรี ์ต าราความรู้
ของท้องถิน่มาเผา ท าลาย หรอืเกบ็ไวท้ีส่่วนกลางเพื่อขจดัความแตกแยกแตกต่าง ท้องถิ่นทีข่ดัขนืจะถูก
ลงโทษ เช่น กรณีของครบูาศรวีชิยัทีถู่กจบักุมมาขงัในเมอืง 
 การปฏริูปการปกครองในสมยัรชักาลที ่5 แม้จะมขีอ้ดคีอืท าใหว้ดัได้รบัการดูแล บูรณปฏสิงัขรณ์
โดยรฐั แต่กท็ าใหว้ดัห่างเหนิทางสงัคมกบัผู้คนในสงัคม การเตบิโตของวดับางแห่งจงึไม่ได้เกดิจากคนใน
ทอ้งถิน่อกีต่อไป ในสมยัจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์พ่อคา้ นายทุนต่างถิน่เริม่เขา้มาซือ้ทีป่ลกูบ้านในทอ้งถิ่น
สร้างอิทธิพลด้วยการบริจาคเงินให้วดัแต่การใช้ชวีติแยกจากชาวบ้านในชุมชน ความสมัพนัธ์ผูกพนั
ระหว่างคนในชุมชนลดลงส่งผลใหค้วามสมัพนัธ์ระหว่างบ้านกบัวดัลดทอนลงด้วย วดัหลายแห่งกไ็ม่ได้
เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกบัชุมชนดงัที่เคยเป็นมาอย่างในอดตี เพราะชาวบ้านไม่รู้สกึว่าวดัเป็นของตนเอง
เนื่องจากนายทุนซึ่งมาจากภายนอกกลายเป็นผูอุ้ปถมัภ์วดัแทนชาวบ้านจงึไม่มสี่วนร่วมในการท านุบ ารุง
วดัเหมอืนแต่ก่อน พระสงฆเ์องกไ็ม่ไดเ้ป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกบัชุมชนอย่างทีผ่่านมา พระสงฆบ์างส่วนจงึมี
การใช้ความรู้ที่ตนมอียู่ เช่น ด้านโหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ พธิกีรรม หรอืการเทศน์ เพื่อจูงใจให้คนมา
ท าบุญบรจิาคเพื่อท านุบ ารุงวดัจนบางทวีดัของชุมชนกลายเป็นวดัของพระอาจารยด์งัๆ ไปแทน 
 นอกจากนี้ยงัพบว่าวดัมบีทบาทเกีย่วขอ้งกบัการเมอืงและการปกครองในการท าหน้าทีไ่กล่เกลีย่
ข้อพิพาท (สมใจ ศรีนวล, 2546, น.69) เนื่องจากพระสงฆ์มกัเป็นที่เคารพศรทัธาของผู้คนและเชื่อว่า
พระสงฆ์ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนจงึมกัได้รบัการยอมรบัจากชาวบ้านในการช่วยไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท
ต่างๆ ที่เกดิขึน้ วดัยงัมบีทบาทส าคญัในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธปิไตยโดยเป็นหน่วย
เลอืกตัง้ของชุมชน (พระเจยีน กนัทะบุตร, 2547, น.114) และเป็นสถานทีจ่ดักจิกรรมพบปะกบัชุมชนของ
ภาครฐัดว้ยเช่นกนั 

6) บทบาทของวดั ศาสนา และพระสงฆ์กบัโรงเรียน และการศึกษา 
 พระสงฆม์บีทบาทหน้าทีใ่นการใหก้ารศกึษา และวดัเป็นสถานศกึษาโดยเฉพาะส าหรบัเดก็ชายใน
สมยัก่อนทีม่กัจะเขา้มาเป็นศษิยว์ดั รบัใช้พระ เพื่อให้มโีอกาสศกึษาเล่าเรยีนและบวชเรยีน การเรยีนรูใ้น
วดัมที ัง้ทางโลกและทางธรรม โดยการเรยีนรูท้างโลก เช่น งานฝีมอื หมอพืน้บา้น ส่วนการเรยีนรูท้างธรรม
เป็นเรื่องของศาสนา ศลีธรรม และความเป็นมนุษย ์เช่น การเทศน์มหาชาตเิป็นการอบรมสัง่สอนทางอ้อม
ให้คนรู้จกัการท าบุญท าทาน ไม่เหน็แก่ตวั อยู่ร่วมกนัอย่างเอื้ออาทร (ดุจเทพรตัน์ สทิธฤิทธิ,์ 2548, น.
114, 118) พระสงฆ์สามารถสัง่สอนใหค้นเชื่อฟังได ้และมสี่วนในการท ากจิกรรมทางปัญญาและศลีธรรม 
เนื่องจากพระสงฆม์กัมโีอกาสเดนิทางไปยงัทีต่่างๆ หรอืไปศกึษาต่อท าให้ไดร้บัความรู้และสิง่ใหม่ๆ มา
สอนผูค้นในชุมชน   
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 การปฏริูปการปกครองในสมยัรชักาลที่ 5 ซึ่งมกีารรวมศูนยอ์ านาจเขา้สู่ส่วนกลาง และการตัง้
โรงเรยีนท าใหบ้ทบาทของพระสงฆด์า้นการศกึษาหมดไป แมโ้รงเรยีนหลายแห่งจะตัง้อยูใ่นวดัแต่พระสงฆ์
กไ็ม่ไดท้ าหน้าทีเ่ป็นผูส้อนอกีต่อไป อยา่งไรกต็ามในสมยัรชักาลที ่5 มกีารตัง้สถาบนัเล่าเรยีนพุทธศาสนา
ท าใหพ้ระสงฆแ์ละสามเณรมโีอกาสเขา้มาศกึษาในกรุงเทพฯ 
 ผลจากการปฏริูปการปกครองและการรวมศูนยอ์ านาจในสมยัรชักาลที่ 5 ท าให้วดัและพระสงฆ์
ไม่ได้มบีทบาทหลกัในด้านการให้การศึกษาอย่างในอดีตที่ผ่านมาอกีต่อไป แต่วดัและพระสงฆ์มเีพียง
บทบาทในการสนบัสนุนการศกึษาเท่านัน้ เช่น ด้านการเป็นแหล่งเรยีนรู ้เพื่อการศกึษาศลิปะ วฒันธรรม 
ประวตัศิาสตร ์ดงัเช่นวดัขนอน จงัหวดัราชบุรซีึง่เป็นทีเ่รยีนรูห้นงัใหญ่ วดัปรมยัยกิาวาส จงัหวดันนทบุร ี
เป็นแหล่งเรยีนรูว้ฒันธรรมชาวมอญ การจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีติ (สุภามาส อ ่าดวง, 
2554 , น.159-160)  เช่น การทัศนศึกษาในวัด การอบรมระยะสัน้และระยะยาว เป็นศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนา รวมทัง้วดัและพระสงฆย์งัมบีทบาทในการสร้างโรงเรยีน (ศริาพร ฐติะฐาน, 2534, น.81-
83) 

2.3.2 แนวคิดและงานศึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือ 

 ในส่วนนี้เป็นการทบทวนแนวคดิและงานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเชื่อในสงัคมไทยใน 2 ประเดน็
คอื 1) ประเภทความเชื่อ พธิกีรรม ประเพณี 2) บทบาทของความเชื่อทีม่อีทิธพิลต่อวถิชีวีติ 
 ความเชื่อถูกใช้ในความหมายที่หลากหลาย มีค าที่พ้องกนัใช้ในความหมายใกล้เคียงกนั และ
เกีย่วเนื่องอยูห่ลายค า ไดแ้ก่ ศรทัธา พธิกีรรม ประเพณี เป็นตน้ ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนั และเพื่อใชเ้ป็น
กรอบแนวทางในการท าความเขา้ใจถึงความเชื่อที่ใช้ในบรบิทของงานวจิยันี้ จงึก าหนดความหมายของ
ความเชื่อ ศรทัธา พธิกีรรม และประเพณี ที่รวบรวมและสรุปจากแนวคิดของบุคคลต่างๆ ในหลายแง่มุม 
ดงันี้ 
 ความเชื่อ ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมายวา่ 
“เห็นตามด้วย” เช่น เด็ก ๆ ควรเชื่อค าส ัง่สอนของพ่อแม่ มัน่ใจ ไว้ใจ เช่น ฉันเชื่อว่าลูกจ้างคนนี้ดูแล
การเงนิแทนฉนัได ้ส่วนค าวา่ ศรทัธา ในพจนานุกรมฉบบัเดยีวกนัหมายถงึ ความเชื่อ ความเลื่อมใส จาก
ความหมายดงักล่าว จะพบวา่ความเชื่อและศรทัธามคีวามหมายไม่แตกต่างกนั  

ความเชื่อที่เกดิขึน้ในสงัคมไทยมรีากฐานมาจากความศรทัธาในพระพุทธศาสนา และพราหมณ์ 
รวมทัง้ความกลวัต่ออ านาจบางอยา่ง จงึพยายามหาวธิทีีจ่ะก่อใหเ้กดิผลดี และเกดิความสุขใหก้บัชวีติ จงึ
ท าใหเ้กดิเป็นแนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นพธิกีรรมเกดิขึน้ 

2.3.2.1 ประเภทความเช่ือ พิธีกรรม ประเพณี 
บริบทของสงัคมไทยในทุกภาคส่วนมีความเชื่อที่หลากหลาย อนัเป็นที่มาของความเชื่อและ

พธิกีรรมตามประเพณี มธีรรมเนียมและรูปแบบการปฏบิตัทิี่แปลกและแตกต่างกนั สามารถแบ่งออกได้
เป็นประเภท (กรมการศาสนา, 2552, น.5-9) ดงันี้ 
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 ประเภทแรก คอื ความเช่ือท่ีได้รบัอิทธิพลจากปรชัญาทางพระพทุธศาสนา เป็นความเชื่อ
ที่เป็นรากฐานทางวฒันธรรมไทยที่สะทอ้นมาจากหลักการส าคญัของชาวพุทธ ประกอบด้วย 2 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) ความเชื่อในพระรตันตรยั และ 2) ความเชื่อในกรรมและผลของกรรม 
 ประเภททีส่อง คอื ความเช่ือท่ีสมัพนัธก์บัธรรมชาติและมีผลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
เป็นความเชื่อทีส่บืทอดกนัมาตัง้แต่บรรพบุรุษทีย่ดึถอืน ามาเกี่ยวโยงเขา้กบัวถิกีารด าเนินชวีติ เมื่อมนุษย์
มีความเชื่อเกิดขึ้นกต็้องก าหนดเป็นรูปแบบของพิธกีรรมเกดิขึ้นตามมา การที่ความเชื่อของคนแต่ละ
ชุมชนมแีนวทางยดึถือและปฏบิตัทิี่แปลกแตกต่างอาจจะคล้ายกนัหรอืเหมือนกนั จากการก าหนดสร้าง
รปูแบบปฏบิตัขิ ึน้เป็นพธิกีรรมตามความเชื่อในวถิชีวีติของตนเองภายในชุมชนสบืต่อกนัมา โดยระยะแรก
เริม่อาจเกดิขึน้เพยีงในกลุ่มความเชื่อกลุ่มเลก็ ๆ  ค่อย ๆ กระจายไปสู่คนกลุ่มอื่นในชุมชนอื่น ๆ หรอืต่าง
ชุมชนที่อาจจะมคีวามเชื่อที่เหน็คล้อยตามรบัเอาความเชื่อ และแนวการปฏบิตัทิางพธิกีรรมน าไปใช้ใน
ชุมชนของตน จงึเกดิการแพร่กระจายสู่ชุมชนขยายวงกวา้งจากชุมชนสู่ชุมชน จากสงัคมในระดบัทอ้งถิน่
ไปสู่สงัคมในระดบัชาตแิละความเชื่อทีป่รากฏอยูใ่นสงัคมไทย  

ความเชื่อทัง้ 2 ประเภทดงักล่าว สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มของความเชื่อ (กรมการศาสนา, 2552, 
น.6-9)  ดงันี้ 

ความเช่ือท่ีถือปฏิบติักนัทัง้ประเทศในทางพทุธศาสนา ที่มุ่งเน้นพระรตันตรยัและหลกัธรรม
ค าสอนทางพระพุทธศาสนา ความเชื่อส าคญัทีก่่อใหเ้กดิเป็นพธิกีรรมและประเพณีขึน้มา คอื  

 ความเชื่อในพระรตันตรยั และความเชื่อในกรรมและผลของกรรม ใครท ากรรมใดไว ้ผล
กรรมนัน้จะตามสนอง ซึง่มคีวามเชื่อวา่ ท าดยีอ่มไดด้ ีท าชัว่ยอ่มไดช้ ัว่ไม่มใีครหลกีเลีย่งได ้ 

 ความเชื่อเรื่องตายแลว้เกดิใหม่  
 ความเชื่อเรื่องกฎแห่งธรรมชาต ิ
 ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค ์ 

จากความเชื่อดงักล่าว น ามาซึง่พธิกีรรมและประเพณีทีส่ าคญัของสงัคมไทย เช่น พธิวีนัมาฆบชูา 
วนัวสิาขบชูา วนัอาสาฬหบชูา วนัเขา้พรรษา วนัส าคญัในทางพุทธศาสนา ไหวพ้ระ 9 วดั สวดมนตข์า้มปี 
เป็นตน้ 

ความเช่ือเก่ียวกบัวิทยาคม เป็นความเชื่อเรื่องสิง่ลึกลบัที่เหนือธรรมชาต ิ ไม่สามารถพสิูจน์
ทราบไดด้ว้ยเหตุผลทางวทิยาศาสตร ์ไดแ้ก่ ความเชื่อเรื่องเวทมนตรค์าถาและเครื่องรางของขลงั 

ความเช่ือเรื่องส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ความเชื่อประเภทนี้น่าจะเป็นสิง่ที่อยู่คู่กบัคนไทยสงัคมไทยมาแต่
อดตีในทุกชุมชน กระทัง่ไม่สามารถแยกจากกนัได ้บา้งกถ็อืเป็นสิง่ประจ าบา้น ประจ าหมู่บา้น ประจ าเมอืง
เกือบจะทุกหมู่บ้าน ถือว่าเป็นของศักดิส์ ิทธิค์ู่บ้านคู่เมือง ส่วนมากจะพบเห็นได้จากพระพุทธรูป
คู่บ้านคู่เมอืง รูปเหมอืนพระสงฆท์ี่เคารพนบัถอืเป็นเกจอิาจารย์ ของชาวบ้าน หรอือาจจะกล่าวรวมไปถงึ
ศาลปู่ ตา ศาลหลกัเมอืง ศาลเจ้าพ่อ ศาลเจ้าแม่ เป็นต้น เหล่านี้เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ี่ชาวบ้านมีความเชื่อ
ร่วมกนัสร้างขึน้เพื่อสกัการบูชา เป็นเครื่องยดึเหนี่ยวทางจติใจ โดยเชื่อว่าสามารถดลบนัดาลให้ในสิง่ที่
ชาวบา้นตอ้งการได ้และในการทีจ่ะไดใ้นสิง่ทีต่้องการกต็อ้งมรีปูแบบของพธิกีรรม ในการออ้นวอน รอ้งขอ 
และการจดัสิง่ตอบแทนดว้ยสิง่ของต่าง ๆ 
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ความเช่ือเรื่องผีสางเทวดา ผสีางเทวดา คนในสงัคมไทย หมายถงึ สิง่ลกึลบัทีม่องไม่เหน็ตวัตน 
ถือว่ามีอิทธิฤทธิแ์ละอ านาจเหนือมนุษย์ สามารถให้คุณและให้โทษก็ได้โดยที่ชุมชนต่าง ๆ ได้มีการ
แบ่งแยกออกตามความเชื่อว่า มผีดี ีคอื ผทีี่ให้คุณกบัมนุษย ์ได้แก่ จ าพวกเทวดา ผเีรอืน ผปีู่ ย่าตายาย 
พญานาค ฯลฯ และผไีม่ดหีรอืผรีา้ย คอื ผทีีใ่หโ้ทษกบัมนุษยท์ีช่าวบา้นเรยีกวา่ ผปีอป ผโีขมด ผกีองกอย 
ฯลฯ  

ความเช่ือเรื่องโหราศาสตร์ หมายถึงวชิาว่าด้วยการพยากรณ์โดยอาศยัดาราศาสตร์เป็นหลกั 
ความเชื่อเช่นนี้ปรากฏแพร่หลายไปในทุกชนชัน้ของสงัคมไทย จนกระทัง่ถอืเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งทีม่กีาร
เรยีนการสอนสบืทอดอยา่งเป็นทางการ และมกีารยดึถอืเป็นอาชพี  
 ประเภทของพิธีกรรมสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทหลกั (กรมการศาสนา, 2552, น.9-15) 
คอื 1) พธิทีีเ่กีย่วกบัชวีติประจ าวนั ไดแ้ก่ พธิแีต่งงาน พธิขีอขมา พธิบีายศรี พธิศีพ พธิเีลีย้งผ ีฯลฯ 2) พธิี
เกีย่วกบัศาสนา ไดแ้ก่ การท าบุญบา้น พธิสีบิสองเดอืน ฯลฯ  

นอกจากพธิกีรรมที่จดัเป็นประเภทใหญ่ ๆ เหล่านี้แล้ว ยงัสามารถแบ่งเป็นประเภทย่อย ๆ อกี 
จ านวนมาก เช่น พธิกีรรมทีป่ฏบิตัเิป็นประจ าวนั อาท ิสวดมนต์ บ าเพญ็ภาวนา พธิกีรรมทีป่ฏบิตัเิป็นครัง้
คราว เป็นการกระท าในกรณีทีส่ถานการณ์ยงัไม่อ านวยหรอืพธิกีรรมที่กระท าเป็นปฐมฤกษ์ เช่น พธิกีาร
วางศลิาฤกษ์ พธิกีารบวงสรวงพระภมูเิจ้าที ่ พธิกีรรมทีเ่กีย่วกบัผูท้ ีล่่วงลบัไปแลว้ หรอืพธิกีรรมทีเ่กี่ยวกบั
ประเพณีที่หน่วยงานราชการ หรอืประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้ก าหนดวนัโดยประชุมกนั เช่น วนัพชืมงคล 
ประเพณีท าขวญัขา้ว 

ถ้าหากไดพ้จิารณาวถิกีารด าเนินชวีติของคนในสงัคมไทย ตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบนัอยา่งละเอยีดแล้ว 
จะมปีรากฏใหเ้หน็อยา่งประจกัษ์ชดัว่า สงัคมไทยแต่ละยุคสมยันัน้ ความเชื่อ พธิกีรรม และประเพณีจะมี
ส่วนสมัพนัธก์นัตลอดมา พธิกีรรมและความเชื่อตามประเพณีในสงัคมไทย เนื่องจากสงัคมไทยเป็นที่รวม
ของความหลากหลายทางชาตพินัธุ ์และหลากหลายทางวฒันธรรมประเพณีทีแ่บ่งแยกออกไปเป็นพธิกีรรม 
ความเชื่อ และประเพณีตามลกัษณะของภูมิประเทศ เช่น ความเชื่อ พธิกีรรม และประเพณีของคนใน
ชุมชนภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งได้กลายเป็นประเพณีไทย และ
ประเพณีไทย นอกจากหมายความรวมถึงพธิีกรรมและความเชื่อแล้ว ยงัรวมไปถึงธรรมเนียมประเพณี 
ขนบประเพณี และจารตีประเพณี โดย ธรรมเนียมประเพณี หมายถงึ สิง่ทีส่งัคมยดึถอืเป็นบรรทดัฐานใน
การปฏบิตัจินเป็นประเพณี จารีตประเพณี หมายถึงประเพณีทีส่งัคมยดึถือปฏบิตัมิศีลีธรรมรวมอยูด่ว้ย 
ขนบประเพณี หมายถงึ ประเพณีทีส่งัคมก าหนดวางระเบยีบแบบแผนปฏบิตัไิวอ้ยา่งชดัเจน  
 ประเภทของประเพณี จดัแบ่งออกเป็นประเภทยอ่ย ๆ ได ้(กรมการศาสนา, 2552, น.15-18) ดงันี้  

 ประเพณีภายในครอบครวั  
 ประเพณีส่วนรวมตามเทศกาล  
 ประเพณีเกีย่วกบัการแต่งกาย 
 ประเพณีเกีย่วกบัการอาชพี 
 ประเพณีเกีย่วกบัการละเล่นในงานนกัขตัฤกษ์ 
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 ประเพณีเกีย่วกบัการท าบุญ โดยในงานท าบุญนี้ยงัแบ่งแยกออกไปเป็นงานมงคลกบังาน
อวมงคล 

 ประเพณีเกีย่วกบัอาหารการกนิ 
พธิกีรรมตามประเพณีทีถ่ือปฏบิตัใินสงัคม เมื่อพจิารณาแนวทางการปฏบิตัแิลว้จะพบวา่สามารถ

แบ่งแยกออกเป็น 2 แนวทาง คอื  
 พธิกีรรมตามประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกบัวถิีชวีติประจ าวนั เป็นเรื่องของบุคคล โดยเฉพาะ 

เช่น การเกดิ การเขา้สู่วยัรุ่น การเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ การเขา้สู่วยัครองเรอืน และการตาย 
 พิธีกรรมตามประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกบัศาสนา เป็นเรื่องของสงัคมโดยรวม เช่น จารีต

ประเพณี ขนบประเพณี ธรรมเนียมประเพณีรฐัพธิ ีและพระราชพธิ ี 
พิธีกรรมตามประเพณีโบราณ  

 การเกิด พธิกีรรมตามประเพณีโบราณจะเริม่ตัง้แต่ ตัง้ครรภ์ คลอด จดัการกบัเดก็คลอด การอยู่
ไฟ การฝังรก แม่ซือ้ ท าขวญั 3 วนั ท าขวญัเดอืน โกนผมไฟ พธิลีงอู่ ตัง้ชื่อเดก็ เบกินม  

การตาย พธิกีรรมตามประเพณีโบราณทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตาย เริม่ตน้จากพธิกีารท าศพ พธิสีวด
ศพ พธินี าศพไปวดัหรอืการเคลื่อนยา้ยศพ พธิกีารเผาศพ  

ซึ่งพิธีกรรมทัง้สองพิธีขา้งต้นนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกบับุคคลตัง้แต่พิธกีารเกิดต่อเนื่องไป 
จนกระทัง่การตาย โดยทีพ่ธิกีรรมตามประเพณีโบราณส่วนมากแลว้ มกัจะเกีย่วเนื่องกบัวถิชีวีติของมนุษย ์
เช่น การสรา้งบา้นปลกูเรอืน การแต่งงาน การบรรพชา/อุปสมบท การท าบุญเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น วนั
เกดิ ขึน้บา้นใหม่ เป็นตน้ 

2.3.2.2 บทบาทของความเช่ือท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต 
ความเชื่อมบีทบาทส าคญัอย่างยิง่ในวถิชีวีติของผูค้น เพราะความเชื่อเป็นบ่อเกดิแห่งวฒันธรรม

อกีหลายรูปแบบ ทัง้วฒันธรรมทางวตัถุและทางจติวญิญาณ โดยเฉพาะในด้านจติใจนั ้น ความเชื่อเป็น
เครื่องมอืยดึเหนี่ยวจติใจในยามที่มนุษยม์คีวามทุกข ์แม้จะมคีวามเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยเีข้ามา
แทนที่ กย็งัไม่อาจแก้ไขความทุกขใ์นจิตใจได้ ความเชื่อจงึมอีทิธพิลทัง้ทางบวกและทางลบต่อผู้คนใน
สงัคมได ้

บทบาทของความเช่ือท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตเชิงบวก 
 ความเชื่อคอืทีม่าของวฒันธรรม  
 ความเชื่อเป็นกลไกสรา้งความเขม้แขง็สรา้งความผกูพนัความเป็นพวกพอ้งเดยีวกนั 
 ความเชื่อคอืพลงัชวีติ ท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในการด าเนนิชวีติมากยิง่ขึน้ เพราะมสีิง่ที่

เชื่อถอืเป็นสิง่ยดึเหนี่ยว 
 ความเชื่อคอืศนูยร์วมของคนในชุมชน 
 ความเชื่อช่วยรกัษาสมดุลทางธรรมชาต ิ 
 ความเชื่อเป็นจุดเริม่ตน้ของแนวความคดิมุมมองในเรื่องต่างๆ 

บทบาทของความเช่ือท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตเชิงลบ 
 อาจท าใหห้ลงผดิและปฏบิตัตินไปในทางทีผ่ดิได้ 
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 อาจท าใหเ้สยีโอกาสในการกระท าสิง่ต่างๆ ไดเ้พราะมวัแต่รอฤกษ์ยาม 
 อาจท าให้เกดิความเชื่อมัน่มากเกนิไปจนกลายเป็นความประมาทและท าให้เกิดความ

สญูเสยีได ้ 
 อาจท าใหข้าดการไตร่ตรองทีด่หีรอืขาดการใชเ้หตุใชผ้ลในการกระท าสิง่ต่างๆ  
 อาจท าใหก้ารแสดงออกต่างๆ ไม่เป็นทีย่อมรบัของสงัคม 
 อาจเป็นเครื่องมอืท าลายลา้งฝ่ายอื่น 

 การจดัการศรทัธาตามความเชื่อ กลุ่มคนที่มีความเชื่อจะเกิดพลงัศรทัธาขึ้นมาพลงักลุ่มคนที่
ศรทัธาจะพยายามแสดงออกในรปูแบบของการท ากจิกรรม แสดงพฤตกิรรมตามแนวทางทีป่ฏบิตัแิละขอ้
ห้ามต่างๆ พลงัศรทัธานี้ท าใหเ้กดิการเคลื่อนไหวทางสงัคม เกดิการรวมกลุ่ม รวมตวัจดักจิกรรมในเวลา 
สถานที ่ตามทีค่วรจะเป็นตามแนวของความเชื่อนัน้ การจดัการกจิกรรมหรอืกตกิาสงัคมในชุมชน เน้นการ
ใชปั้จจยัทีม่ใีนชุมชน และพลงัการมสี่วนร่วมของคนในชุมชน ใหส้อดรบักบัพลงัศรทัธาของความเชื่อ การ
จดัการทีด่ ีจะเพิม่สมรรถนะของบุคคล การจดักจิกรรม การตรวจสอบพฤตกิรรม และการเปลีย่นแปลง ที่
น าไปสู่การด าเนินงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ การจดัการเป็นสิง่ที่มคีวามจ าเป็นอย่างมากของผู้น าทาง
ความเชื่อในชุมชนการจดัการทีล่งตวัท าาใหผู้เ้ขา้ร่วมพธิกีรรมเกดิความศรทัธาเพิม่ขึน้ หรอืลดน้อยลงได ้ 
 ความเชื่อ ปรากฏร่องรอยความเชื่อแบ่งตามคตขิองแต่ละความเชื่อในทางพุทธศาสนา พธิกีรรม
ประเพณี ต่างๆ ความเชื่อและพธิกีรรมที่ปรากฏให้เหน็นัน้ จ าแนกได้ 2 ลกัษณะ คอื 1) ความเชื่อที่ถือ
ปฏบิตักินัทัง้ประเทศในทางพุทธศาสนา ที่เป็นศาสนาหลกัประจ าชาต ิจากพธิกีรรมส าคญัที่มผีู้เขา้ร่วม
พธิกีรรม  2) ความเชื่อทอ้งถิน่ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินชวีติประกอบอาชพีในทางเกษตรกรรม ใน
พธิกีรรม และยงัปรากฏความเชื่อทีถ่อืปฏบิตัสิ่วน บุคคลซึง่ส่งผลต่อจติใจ ในดา้นการวงิวอนต่ออ านาจเร้น
ลบัพลงัเหนือธรรมชาตใิน  ในลกัษณะค าบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น แทรกตวัอยูใ่นความเชื่อหลกัทัง้ 2 ความเชื่อ 
แต่ที่ส าคญัความเชื่อคอื การเขา้ร่วมกจิกรรมด้วยความศรทัธาที่สงู ย่อมมผีลต่อจติใจความรูส้กึเรื่องบุญ 
บาป และพลงัศรทัธาความเชื่อที่เกดิกบัผูเ้ขา้ร่วมโดยตรงแล้ว  ยงัมผีลต่อความรูส้กึทีจ่ะขยายผลเผยแพร่
ความศรทัธา ความเชื่อนัน้ไปยงัคนรุ่นหลงัหรือคนอื่นๆ  ความเชื่อจึงเป็นเรื่องที่สืบต่อกนัมาที่สนใจ
เกีย่วกบัความเชื่อนัน้ 

การศกึษาเรื่อง “บวร” ในสงัคมไทยจ าเป็นตอ้งดบูรบิทเรื่องความเชื่อเพราะเป็นสิง่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การด าเนินชวีติ แนวคดิ และการปฏบิตัิของผู้คน ความเชื่อที่ดมีคีุณค่าต่อสงัคม สามารถเป็นรากฐาน
ส าคญัและเป็นบ่อเกดิแห่งวฒันธรรมทีด่งีาม ค่านิยมที่ด ีสามารถน าไปเป็นรากฐานในการเตรยีมคนใหม้ี
จติส านึกต่อการสรา้งตวั สรา้งครอบครวัสรา้งสงัคม และต่อการสรา้งชาตทิีย่ ัง่ยนืได้ 
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2.4 งานศึกษาด้านโรงเรยีนและการศึกษา 

 ในส่วนนี้เป็นการทบทวนแนวคิดและงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกบัโรงเรียน และการศึกษาใน 3 
ประเด็นคือ 1) แนวคิดและงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกบัโรงเรียนและการศึกษา 2) ปัญหาที่เกี่ยวข้องกบั
โรงเรยีน และการศกึษา 3) แนวคดิเกีย่วกบัการทุจรติ คอรปัชัน่ในวงการการศกึษา 

2.4.1 แนวคิดและงานศึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัโรงเรียนและการศึกษา 
ประเทศไทยใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการและการปฏริปูการศกึษามาโดยตลอดเพื่อสรา้ง

คุณภาพของคนไทยให้สามารถเรยีนรู ้และพฒันาตนเองได้ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล เน้นให้ผูเ้รยีน

เกิดการเรียนรู้เพื่อน ามาใช้ในการสร้างอาชีพและพัฒนาตนเองให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

ตลอดจนการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติของคนไทยใหย้ ัง่ยนื นอกจากนี้ความเจรญิกา้วหน้าของ

โลกในปัจจุบนัทีม่เีทคโนโลยสีารสนเทศและเครื่องมอืสื่อสารเขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาท าใหก้ารได้มา

ซึง่ขอ้มลูความรูใ้หม่ๆ เป็นไปอยา่งรวดเรว็ มกีารเผยแพร่ขอ้มลูอยา่งกวา้งขวางแบบไรข้อบเขต ความรูใ้น

ยุคปัจจุบนัจงึเป็นความรู้ทีเ่ขา้ถงึได้ง่ายและสามารถต่อยอดไปยงัความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกนัได้ง่ายขึน้ 

ดงันัน้การบรหิารจดัการการศกึษาจงึต้องปรบัใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจดัการศกึษาของ

ชาตทิีม่คีุณภาพเป็นสิง่หนึ่งทีช่่วยยนืยนัถงึคุณภาพของบุคลากรภายในประเทศนัน้ๆ  

การศกึษาของไทยตัง้แต่อดตีมาจนถึงปัจจุบนัมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ทัง้นี้ เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการพฒันาสงัคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เท่าทนัต่อกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่มกีารพฒันา

อย่างไม่หยุดนิ่ง ท าให้ประเทศไทยต้องปรบัตวัให้ทนัสมยัเพื่อความอยู่รอดและเพิ่มขดีความสามารถ

ทางการแขง่ขนัใหท้ดัเทยีมกบันานาประเทศ 

การศกึษาของไทยในสมยัโบราณใชบ้า้น วดั และวงัเป็นสถานทีส่ าหรบัการใหค้วามรู ้ถ่ายทอด
ความรู้ด้านอาชีพ ศิลปะป้องกนัตวั การเรือน ธรรมะและศีลธรรมแก่ผู้เรียน จนกระทัง่มีการปฏิรูป
การศกึษาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่5 จงึเกดิการศกึษาในระบบโรงเรยีน
ขึน้ และทรงใหต้ัง้โรงเรยีนสอนภาษาไทยและภาษาองักฤษขึน้ในพระบรมมหาราชวงัและโรงเรยีนหลวง
เพิม่ขึน้ตามวดัอกีหลายแห่งทัง้ในกรุงเทพมหานครและหวัเมอืงส าคญั นบัตัง้แต่นัน้เป็นตน้มากไ็ดเ้กดิการ
ปฏริูปการศกึษาเกดิขึน้อกีหลายครัง้ในประเทศไทย (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2561, น.1, ประไพ เอกอุ่น, 
2542, น.75, คณะกรรมการอสิระเพื่อการปฏริปูประเทศ, 2562)  

การจดัการศึกษาของไทยในปัจจบุนั 
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 ก าหนดใหก้ระทรวงศกึษาธกิารเป็นหน่วยงานหลกั

ในการจดัการศกึษาของไทยโดยมหีน้าทีร่บัผดิชอบงานด้านการศกึษา ส่งเสรมิและควบคุมการศกึษาทุก
ระดบัและทุกประเภทที่ด าเนินงานโดยภาครฐัและภาคเอกชน การจดัการศกึษามตีัง้แต่การศกึษาระดบั
ปฐมวยัจนถึงระดบัอุดมศกึษา ส าหรบัการศกึษาภาคบงัคบัรฐัก าหนดให้พลเมอืงไทยต้องจบการศึกษา
อย่างน้อยที่สุดในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น และต้องเขา้รบัการศกึษาอย่างช้าสุดเมื่ออายุ 7 ปี การ
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จดัการศกึษาของไทยในปัจจุบนัมหีลายรปูแบบและหลายระดบั มโีรงเรยีนหรอืสถานศกึษารองรบัผูเ้รยีน
ซึ่งผู้เรยีนสามารถเลอืกเรยีนได้ตามความถนัดและศกัยภาพของแต่ละบุคคล (ส านักงานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร, 2551) โดยสามารถอธบิายไดด้งันี้  

รปูแบบการจดัการศกึษา แบ่งเป็น 3 รปูแบบ ไดแ้ก่ การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และ
การศกึษาตามอธัยาศยั โดยแบ่งระดบัการศกึษาอออกเป็น 2 ระดบัหลกัๆ ได้แก่ การศกึษาขัน้พื้นฐาน 
และการศกึษาระดบัอุดมศกึษา (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 2546) 

พระราชบญัญตักิารอุดมศกึษา พ.ศ.2562 ก าหนดภารกจิของสถาบนัอุดมศกึษาไว ้4 ด้าน ไดแ้ก่ 
1) ดา้นการจดัการศกึษา โดยการผลติบณัฑติใหม้คีวามรู ้ความสามารถ มคีุณธรรมและจรยิธรรม 2) ดา้น
การวจิยั โดยแสวงหาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมใหม่ๆ น ามาต่อยอดการพฒันาประเทศ 3) ดา้นการบรกิาร
วชิาการแก่สงัคม เพื่อก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยอาศยัองค์ความรู้จากนักวชิาการและ
นักศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษานัน้ๆ และ 4) ด้านการท านุบ ารุงศลิปะและเพื่อไม่ให้คนรุ่นใหม่ลมืเลอืน
ความเป็นไทย  

ปัจจุบนัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาได้แยกออกจากกระทรวงศกึษาธกิารโดยมีการ
จดัตัง้กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม เพื่อมาดแูลงานอุดมศกึษาโดยเฉพาะ ซึง่
เป็นการปฏิรูปการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม กล่าวคือมีการรวมตวักนัของหลาย
หน่วยงานเพื่อจดัตัง้กระทรวงใหม่ เกดิการแลกเปลี่ยนบุคลากรอย่างคล่องตวั เกดิการใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรร่วมกนั โดยมเีป้าหมายในการสร้างนวตักรรมให้กบัประเทศ ซึ่งเน้นการปฏริูปใน 3 เรื่องคอื 
ด้านการบรหิารราชการ ด้านกฎระเบยีบ รวมถึงด้านระบบงบประมาณ และยงัมกีารออกแบบกระทรวง
ใหม่ใหก้ารท างานคล่องตวัและมอีสิระมากขึน้ สามารถส่งเสรมิสนบัสนุนภารกจิของสถาบนัอุดมศกึษาและ
สถาบนัวจิยั พรอ้มทัง้เชื่อมโยงมหาวทิยาลยักบักระทรวงต่างๆ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม 

แนวคิดเก่ียวกบัคณุภาพการศึกษา 
คุณภาพการศกึษา หมายถงึ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องการจดัการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลเพื่อใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานการศกึษาและความตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สยีแต่ละฝ่าย 
ตวัช้ีวดัคณุภาพการศึกษา 
องค์กรที่ประเมนิคุณภาพการศกึษามหีลายองคก์รทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาติไดก้ าหนด

เกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิระดบัความมคีุณภาพในการจดัการศกึษา ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาได้
รบัผดิชอบในการประเมนิผลการจดัการศกึษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกระดบัและประเภทการศกึษา
โดยได้ก าหนดตวัชี้วดัส าหรบัประเมนิผลการศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความครอบคลุมทัว่ถึงและ
เพียงพอ 2) ด้านความเสมอภาคและเป็นธรรม 3) ด้านคุณภาพการศึกษาในเชิงผลสมัฤทธิ ์4) ด้าน
ประสทิธภิาพ และ 5) ด้านประสทิธผิล (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2557) พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ.2542 ไดก้ าหนดใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา
ในทุกระดบัและทุกประเภทการศกึษาเพื่อสรา้ง ประเมนิ และตดิตามตรวจสอบคุณภาพการจดัการศกึษา 
โดยใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศกึษาเป็นผูจ้ดัใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบรหิารการศกึษา และมสี านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษาพฒันา
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เกณฑ์ วธิีการประเมินคุณภาพภายนอกและประเมินผลการจดัการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ด้าน
คุณภาพของการจดัการศกึษา 

ระบบการจดัการศกึษาทีม่คีุณภาพเกดิจากหลายปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์นั (สมบตั ิธ ารงธญัวงศ,์ 
2558) ไดแ้ก่ 1) ผูส้อนทีเ่ชีย่วชาญ มคีุณธรรม มทีกัษะในการถ่ายทอด สอนใหค้ดิวเิคราะหต์ามเหตุผล 2) 
หลกัสูตรและระบบการเรียนการสอนที่ทนัสมยั สอดคล้องกบัความเปลี่ยนแปลงทางสงัคม ตรงความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน 3) ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาตามสมรรถนะศกัยภาพ และความสามารถทีโ่ดดเด่น 
4) มโีครงสรา้งพืน้ฐานทีส่นบัสนุนกระบวนการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม และ 5) มรีะบบการบรหิารจดัการ
ทีด่ ี 

นอกจากนี้ตวัชี้วดัคุณภาพผลลพัธ์ของการจดัการศึกษาที่ส าคญั คือ การวดัทกัษะที่ผู้ส าเร็จ
การศกึษาพงึไดร้บัจากการศกึษา โดยพบว่าในศตวรรษที ่21 ผู้เรยีนจะต้องรูม้ากกว่าแค่ “รู้วชิา” แต่ต้อง
รูจ้กัการ “ใชว้ชิา” เน้นการลงมอืท า การฝึกฝนทกัษะในการการใชว้ชิาต่างๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อการด ารงชวีติใน
โลกแห่งความเป็นจริง (วิจารณ์ พานิช, 2555) ซึ่งภาคีพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 หรือ P21 (The 
Partnership for 21st Century Learning) (ส านักงานราชบณัฑิต, 2557) เสนอทักษะท่ีจ าเป็นส าหรบั
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นทกัษะทีทุ่กคนจะต้องเรยีนรู้ตลอดชวีติว่าประกอบดว้ย 3Rs X 7Cs โดย 3Rs เป็น
การรู้หนังสอืซึ่งเป็นการรู้สาระวชิาแกนหลกั (Core Subjects) ซึ่งเป็นวชิาพื้นฐานต่างๆ โดยใช้ทกัษะอนั
ประกอบด้วย 1) ทกัษะการอ่าน (Reading) 2) ทกัษะการเขียน (Writing) และ 3) ทกัษะการค านวณ 
(Arithmetic) โดยตอ้งสอดแทรกทกัษะ 7Cs ซึง่จ าเป็นทกัษะทีจ่ าเป็น 7 ดา้นเขา้ไปในแต่ละวชิาแกนหลกั 
อนัประกอบด้วย 1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) 2) ด้านการส่ือสาร การใช้เลือกใช้ส่ือสารสนเทศ และการรู้เท่าทนัส่ือ (Communication, 
Information, and Media Literacy) 3) ด้ านความร่ วมมือ  การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า  
(Collaboration, Teamwork and Leadership) 4) ด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity 
and Innovation) 5) ด้านการรู้เท่าทันคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(Computing and ICTLliteracy) 6) ด้านการท างาน การเรียนรู้  และการพ่ึงตนเอง  (Career and 
Learning Self-reliance) และ 7) การเรียนรู้และเข้าใจข้ามวฒันธรรม (Cross-cultural Understanding) 
ซึง่สถาบนัการศกึษาและองคก์รต่างๆ ไดศ้กึษาและน าทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ไปปรบัใชก้นัทัว่โลก 

2.4.2 ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัโรงเรียน และการศึกษา 

ปัญหาคุณภาพการศกึษาของไทยมอียูใ่นทุกระดบัการศกึษา ดงันี้ 
ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
คุณภาพการศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของไทยถอืว่ามปัีญหาอย่างมาก สะท้อนจากผล

การทดสอบขอ้สอบมาตรฐานทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาตพิบวา่ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของไทย
อยู่ในระดบัวกิฤตอิย่างยิง่ยวด ผลสมัฤทธิด์้านการศกึษาต ่ามาก ท าให้ความสามารถในการแข่งขนัของ
เดก็ไทยอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ทีค่วรจะเป็น (คณะกรรมการอสิระเพื่อการปฏริปูการศกึษา (กอปศ.), 2562)  

ผลการทดสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) เพื่อวดัความรู้และความคดิของ
นักเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที่ 6 มธัยมศกึษาปีที่ 3 และมธัยมศกึษาปีที่ 6 โดยประเมนิมาตรฐานการ

https://www.trueplookpanya.com/blog/content/66054/-teaartedu-teaart-teaarttea-
http://www.battelleforkids.org/networks/p21
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เรียนรู้ที่มีในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานที่ประกาศใช้มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2541 และแก้ไข
มาตรฐานในปี พ.ศ.2561 พบว่านักเรยีนส่วนใหญ่สอบตกโดยได้คะแนนต ่ากว่าร้อยละ 50 ในเกอืบทุก
รายวชิาในทุกระดบัการศกึษา และผลคะแนนไม่ดขี ึน้ตลอดระยะเวลามากกว่าสบิปี (สถาบนัทดสอบทาง
การศกึษาแห่งชาต ิ(สทส.), 2562, กอปศ., 2562) 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบันานาชาตพิบว่าผลการสอบของเดก็ไทยกต็ ่ากว่าค่าเฉลี่ยของทุกประเทศทัว่
โลก โดยผลประเมนิจากการเข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกบันานาชาติ (Programme for 
International Student Assessment หรือ PISA) ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development–OECD) (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) , 2558) ซึ่งจดัครัง้แรกตัง้แต่ปี พ.ศ.2543 (PISA 2000) เพื่อ
ทดสอบความสามารถในการใชค้วามรูแ้ละทกัษะดา้นการอ่าน วทิยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ของเดก็อายุ 
15 ปี ซึง่สากลถอืวา่เป็นวยัจบการศกึษาภาคบงัคบั โดยประเมนิทุก 3 ปี ผลสอบ PISA ครัง้ล่าสุดปี พ.ศ. 
2558 (PISA 2015) มผีูเ้ขา้ร่วมสอบจาก 72 ประเทศ จ านวนกวา่ 540,000 คน ปรากฏวา่ผลสอบของเดก็
นกัเรยีนไทยไม่ไดม้กีารพฒันาขึน้จากปีก่อนๆ โดยนกัเรยีนไทยมคีะแนนต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของ OECD และ
ต ่ากวา่คะแนนการประเมนิของประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อพจิารณาแนวโน้มจากการประเมนิ PISA 2000 ถงึ 
PISA 2015 พบวา่ผลการประเมนิทัง้สามดา้นมแีนวโน้มลดลง แม้วา่ช่วง PISA 2009 และ PISA 2015 ผล
การประเมนิดา้นวทิยาศาสตร ์การอ่าน และคณิตศาสตรจ์ะมแีนวโน้มสงูขึน้ แต่ใน PISA 2015 ทัง้สามดา้น
กลับมีคะแนนลดลงจาก PISA 2012 โดยการอ่านเป็นด้านที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด รองลงมาคือ
วทิยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ 

นอกจากนี้ผลการประเมินจากโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ของนักเรยีนไทยเทยีบกบันานาชาต ิ (Trends in International Mathematics and Science 
Study หรือ TIMSS) (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) , 2558) ซึ่งเป็น
โครงการที่สมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสมัฤทธิท์างการศึกษา ( International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement; IEA) ด าเนินการร่วมกบัประเทศสมาชกิเพื่อประเมนิผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ตามหลกัสูตรของนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
(Grade 4) และมธัยมศึกษาปีที่ 2 (Grade 8) การประเมนิเริม่มีขึน้ในปี พ.ศ.2538 (TIMSS 1995) และ
ประเมินต่อเนื่องทุก 4 ปี ซึ่ง TIMSS 2015 มีประเทศเข้าร่วมโครงการ 39 ประเทศ และรฐัที่เข้าร่วม
เปรยีบเทยีบอกี 7 รฐั พบวา่เมื่อแยกกลุ่มคะแนนสอบเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ กลุ่มด ีปานกลาง ต ่า และต ่ามาก 
เดก็ไทยไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัต ่าและต ่ามากในวชิาวทิยาศาสตรร์อ้ยละ 69 และวชิาคณิตศาสตรร์อ้ยละ 71 
เมื่อพจิารณาแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยจากการประเมนิโครงการ TIMSS ในปี ค.ศ.1999, 2007, 2011 และ 
2015 พบวา่คะแนนเฉลีย่ของทัง้สองวชิามแีนวโน้มลดลงอยา่งต่อเนื่อง 

ส าหรบัผลการสอบภาษาองักฤษของเดก็ไทยและคนไทยต ่ามาก จากผลการทดสอบ O-NET ของ
เดก็ไทยพบวา่วชิาภาษาองักฤษเป็นวชิาทีไ่ดค้ะแนนต ่าทีสุ่ดจากทุกรายวชิาทีส่อบ โดยสามารถท าไดเ้พยีง 
20-35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ส าหรบัผลสอบ TOEFL ของคนไทยในปี พ.ศ. 2560 ได้
คะแนนเฉลีย่ 78 คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน ซึง่ต ่ากวา่ค่าเฉลีย่ทัว่โลกซึง่อยูท่ ี ่82 คะแนน ส่วน

http://timssandpirls.bc.edu/
http://www.iea.nl/
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ผลสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษส าหรับผู้ส า เร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และบัณฑิต
ระดบัอุดมศกึษาพบว่ายงัอยู่ระดบัต ่าเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ถงึแหล่งความรูแ้ละขอ้คน้พบใหม่ทีเ่ผยแพร่
ทางระบบดจิทิลัทีม่กัใชภ้าษาองักฤษเป็นหลกั ส่วนผู้เขา้สู่ตลาดแรงงานกลายเป็นแรงงานทีม่ขีอ้จ ากดัใน
การท างานกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่และการร่วมงานระดบัสากล (คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูป
การศกึษา (กอปศ.), 2562) 

เมื่อศึกษาถึงปัญหาในการจดัการศกึษาจากงานศกึษาที่เกี่ยวข้อง พบว่าการศึกษาของไทยมี
ปัญหาดา้นต่างๆ หลายดา้นสรุปไดด้งันี้ 

ด้านหลกัสตูร พบวา่ครอูาจารยไ์ทยส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจหลกัสูตรใหม่ทีเ่ปลี่ยนจากเน้นเนื้อหาเป็น
หลกัสูตรเน้นมาตรฐานที่ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ไม่มกีารเตรยีมความพร้อมให้ครเูขา้ใจแนวหลกัสูตรใหม่
อยา่งจรงิจงัท าใหค้รยูงัคงสอนแบบเดมิทีเ่น้นท่องจ าเนื้อหาส าหรบัการสอบ มคีวามเขา้ใจจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรคลาดเคลื่อนจากเน้นมาตรฐานผลลพัธ์ของผูเ้รยีนเป็นเน้นมาตรฐานของเนื้อหาและไม่มตีวัชีว้ ัด
ผลการด าเนินงานตามหลกัสตูร (วทิยากร เชยีงกลู และคณะ, 2559, น.106)  

หลกัสูตรและต าราของไทยยงัไม่สอดคล้องกบัการพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ยงัคงมกีาร
เรยีนการสอนและการสอบทีเ่น้นการจดจ าเนื้อหามากกวา่การเรยีนเพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจอยา่งแทจ้รงิ 
เนื้อหาทีอ่ดัแน่นโดยแบ่งตามสาขาวชิาอยา่งชดัเจนซึง่ไม่สมัพนัธก์บัชวีติจรงิ ตามไม่ทนักบัการประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยใีนการเรยีนรูข้องนกัเรยีนสมยัใหม่ ครูจดัแนวทางการสอนแบบครเูป็นศนูยก์ลางและท าหน้าที่
ป้อนขอ้มลูใหน้กัเรยีน มุ่งพฒันาเฉพาะทกัษะดา้นความจ าและความเขา้ใจ แต่ไม่ไดเ้น้นทกัษะการประยกุต ์
การวเิคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินเพื่อเชื่อมโยงความรู้เข้ากบัชีวติจริง เมื่อเปรียบเทียบ
หลกัสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ถึงความสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 พบว่า การ
ก าหนดวสิยัทศัน์ หลกัการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะ และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องหลกัสูตรไม่มกีาร
กล่าวถงึทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 อยา่งชดัเจน มกีารกล่าวถงึแต่ถูกกลบความส าคญั มกีารกล่าวถงึแต่ยงั
ไม่ครอบคลุมรายละเอยีด หรอืไม่สอดคล้องเท่ากบักรอบความคดิของกลุ่มภาคเีพื่อทกัษะแห่งสตวรรษที ่
21 (Partnership for 21st Century Skills หรอื P21)  (สมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย ์และคณะ, 2556) 

ด้านข้อสอบ ระบบการทดสอบและการประเมินผล จากการเรยีนการสอนที่เน้นการท่องจ า 
และการเรยีนเพื่อน าไปใช้สอบ น าไปสู่การการเรยีนกวดวชิาเพื่อหวงัท าคะแนนสอบให้ดขี ึน้ (วทิยากร 
เชยีงกูล และคณะ, 2559, น.115-116) ขอ้สอบปรนัย การแก้โจทยก์ารบ้านในบทเดยีวไม่มกีารเชื่อมโยง
กบัเนื้อหาอื่นหรอืการน าความรู้ความเขา้ใจไปแก้ปัญหาและโจทยท์ี่เผชญิจรงิในชวีติประจ าวนั ขอ้สอบ
มาตรฐานไม่มคีุณภาพและไม่มกีารเปิดเผยขอ้มูลผลการสอบระดบัโรงเรยีนเพื่อแสดงถงึความรบัผดิชอบ
ดา้นการจดัการศกึษา คุณภาพของขอ้สอบ กตกิาและกระบวนการออกขอ้สอบและผูเ้กีย่วขอ้งกบัการออก
ข้อสอบ เน้นการกากบาทข้อสอบแต่ไม่ได้วดัว่ามีทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ข้อสอบถูกวิจารณ์ว่ามี
ข้อผิดพลาดในการออกข้อสอบซึ่งท าให้สงัคมไม่เชื่อถือ การสอบเน้นความรู้ที่อยู่ในต ารา เป็นต้น 
(สมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย ์และคณะ, 2556)  

ด้านครอูาจารย ์และผู้บริหารการศึกษา มปัีญหาด้านการผลติครอูาจารยไ์ทยลน้ตลาดในบาง
สาขาและน้อยเกนิไปในบางสาขา (วทิยากร เชยีงกูล และคณะ, 2559, น.79-86, สมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย ์
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และคณะ, 2556, น.152-154) ไม่มกีารวางแผนและการส่งเสรมิที่ดที าใหผ้ลติครูบางสาขาออกมามากเกนิ
ในขณะทีใ่นบางสาขาผลติไดน้้อยโดยเฉพาะสาขาวชิาทีเ่รยีนยากจงึท าใหค้รขูาดแคลน มกีารขาดแคลนครู
ในโรงเรยีนขนาดเลก็นอกเมอืง และปัญหาครไูม่ครบระดบัชัน้ปีทีโ่รงเรยีนเปิดอยู่ 

นอกจากปัญหาขาดแคลนครแูล้วยงัมปัีญหาคุณภาพของนกัศกึษาทีส่อบผ่านเขา้ไปเรยีนครแูละ
คุณภาพของครอูยูใ่นเกณฑท์ีต่ ่าดว้ย (ศุภณฎัฐ ์ศศวิฒุวิฒัน์, 2559, น.2-4 ) โดยพบวา่สถาบนัอุดมศกึษาที่
ผลติครูไม่สามารถดงึดูดและคดัเลอืกคนเก่งเขา้มาเรยีนได้และรบันักเรยีนมากเกนิความต้องการ ท าให้
บณัฑติครทูีจ่บการศกึษาในตลาดมมีากกวา่ครเูกษยีณ นอกจากนี้ผลการศกึษายงัพบอกีวา่ครไูทยรุ่นใหม่
ไม่มคีวามพรอ้มดา้นเนื้อหาและทกัษะการสอน ครรูุ่นใหม่บางคนอาจไดร้บัมอบหมายใหส้อนวชิาทีไ่ม่ถนดั 
สอนในวชิาทีไ่ม่ไดส้ าเรจ็การศกึษามาโดยตรง  

ด้านสภาพการท างาน ค่าตอบแทนและแรงจูงใจ และความก้าวหน้าของอาชีพครูอาจารย์ 
(วทิยากร เชียงกูล และคณะ, 2559, น.83-86, สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย์ และคณะ, 2556, น.162-164) 
พบว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัอาชพีอื่นในภาคธุรกจิเอกชนแล้วเงนิเดือนเริม่ต้นของครูใหม่อยู่ในเกณฑ์ต ่า 
กระบวนการฝึกหดัครู การคดัเลอืกคนเป็นครู การบรหิารจดัการ การท างานครู และความก้าวหน้าใน
อาชพีครอูยูภ่ายใตร้ะบบราชการรวมศนูย ์ท าใหค้รขูาดความเป็นอสิระในการพฒันาการท างานดว้ยตนเอง 
ครมูภีาระงานหลายดา้นทีน่อกเหนือจากภาระงานสอน (ศุภณฏัฐ์ ศศวิฒุวิฒัน์, 2559) เช่น งานธุรการ งาน
จากการประเมนิคุณภาพ การแขง่ขนัทางวชิาการ และการอบรมภายนอก และเมื่อพจิารณาจากภาระการ
สอนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานเทยีบกบัต่างประเทศครไูทยกใ็ชเ้วลาค่อนขา้งมากไปกบั
การสอนในห้องเรยีนโดยเฉพาะในโรงเรยีนขนาดเลก็สงักดัส านักงานเขตพื้นที่ประถมศกึษา นอกจากนี้
ดว้ยลทัธกิารบรโิภคสงูกวา่ระดบัรายได ้และโครงการกูย้มืต่างๆ ทีเ่อือ้ต่อการก่อหนี้ท าใหเ้กดิปัญหาหนี้สนิ
ของครทู าใหค้รบูางส่วนท าอาชพีเสรมิเพื่อหารายไดเ้พิม่จงึดงึเวลาทีจ่ะใหค้วามส าคญักบังานสอนออกไป 

ปัญหาด้านการคดัเลอืกผู้บรหิารสถานศกึษาของไทย พบว่าคดัเลอืกตามระบบอาวุโสโดยไม่มี
ระบบการคดัเลอืกที่มีประสทิธภิาพ การสอบเลื่อนขัน้แบบจดจ าเนื้อหาและตามสายสมัพนัธ์  ท าให้ได้
ผู้บรหิารทีคุ่ณภาพแตกต่างกนั โดยลกัษณะการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษาส่วนใหญ่ท างานตาม
ค าส ัง่และระเบยีบราชการ ไม่มภีาวะผูน้ า  

ด้านความเหล่ือมล า้ มปัีญหาความเหลื่อมล ้าด้านคุณภาพของโรงเรยีน (วทิยากร เชยีงกลู และ
คณะ, 2559, น.120-121, สมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย ์และคณะ, 2556) จากผลการประเมนินกัเรยีนนานาชาติ
ของ PISA นักเรียนไทยมีความแตกต่างในผลการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกลุ่มต่างๆ อย่างมากในทุก
รายวชิา โดยนกัเรยีนกลุ่มโรงเรยีนทีเ่น้นวทิยาศาสตรแ์ละสาธติมคีะแนนแต่ละรายวชิาสงูกวา่หรอืใกลเ้คยีง
กบัค่าเฉลี่ย OECD ขณะที่กลุ่มโรงเรียนอื่นๆ มีคะแนนต ่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD นอกจากนี้ยงัมีความ
แตกต่างในผลการเรยีนของนกัเรยีนในแต่ละพืน้ทีด่้วย โดยนักเรยีนจากพื้นที่กรุงเทพฯ และปรมิณฑลมี
คะแนนสงูกวา่พืน้ทีอ่ื่นๆ และค่าเฉลีย่ของประเทศอกีดว้ย 

โรงเรยีนขนาดเลก็ปัจจุบนัมคีุณภาพต ่าไม่สามารถจดัการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพเท่ากบั
โรงเรยีนขนาดกลางและขนาดใหญ่ (วทิยากร เชยีงกลู และคณะ, 2559, น.143, สุรยิา ฆอ้งเสนาะ, 2558) 
เนื่องจากมตีน้ทุนในการจดัการเรยีนการสอนต่อหวัทีส่งูกว่าโรงเรยีนขนาดใหญ่ และดว้ยระบบการจดัสรร
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งบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นรายหวันักเรียนท าให้โรงเรียนขนาดเล็ก ได้รบังบประมาณน้อยส่งผลให้
ประสทิธภิาพในการเรยีนการสอนลดลง นอกจากนี้ยงัมปัีญหาการขาดแคลนครทูีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะ
ทาง และจ านวนครไูม่ครบชัน้เรยีน 

ส่วนปัญหาความเหลื่อมล ้าของโอกาสทางการศกึษาของเดก็นกัเรยีน (ดลิกะ ลทัธพพิฒัน์, 2553, 
น.20, ดเิรก ปัทมสริวิฒัน์ และคณะ, 2555) พบวา่เดก็นกัเรยีนทีม่าจากครอบครวัทีม่คีวามเสยีเปรยีบทาง
เศรษฐกิจและสงัคมมีโอกาสที่จะได้รบัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาน้อยกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่
ไดเ้ปรยีบกวา่ และยงัส่งผลต่อการเสยีเปรยีบในเรื่องค่าจา้งทีจ่ะไดร้บัในอนาคตเมื่อเขา้สู่ตลาดแรงงานดว้ย 
โดยปัจจยัทีม่ผีลต่อความเหลื่อมล ้าทางการศกึษา (รชัวด ีแสงมหะหมดั, 2560, น.55) พบวา่เกดิจากสงัคม
ไม่มคีวามเปิดกวา้งหรอืสงัคมเลอืกปฏบิตั ิความไม่เท่าเทยีมกนัในรายไดแ้ละทรพัยส์นิ  

ด้านระบบการศึกษา มีการบริหารจดัการแบบรวมอ านาจแม้ว่าพระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ.2542 ก าหนดให้มกีารกระจายอ านาจการศกึษาแต่หน่วยงานกลางไม่ด าเนินการในการ
กระจายอ านาจอย่างจรงิจงั นอกจากนี้โครงสร้างการบรหิาร การออกนโยบายหรอืมาตรการแก้ปัญหา
ภายในกระทรวงศกึษาธกิารเป็นแบบแยกส่วน การเปลีย่นแปลงนโยบายการศกึษามบ่ีอยและมชี่องทางให้
เกดิการแทรกแซงการบรหิารจดัการไดใ้นทุกระดบั (ประวติ เอราวรรณ์, 2560, น.59-61)  

การจดัการศกึษาในสถานศกึษาทุกระดบัยงัมขี้อจ ากดั 3 ส่วน คอื 1) การจดัสรรงบประมาณสู่
สถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานและอาชีวศึกษาผ่านระบบรายหัวนักเรียนท าให้เกิดปัญหา
สถานศกึษาผดิรูปโดยนักเรยีนในชนบทแสวงหาโอกาสด้านคุณภาพการศกึษาที่ดกีว่าด้วยการดิ้นรนมา
เขา้เรยีนในสถานศกึษาที่ตัง้อยู่ในเขตเมอืงท าให้เกดิความแออดัในห้องเรยีน การดูแลนักเรยีนไม่ทัว่ถงึ 
ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาลดลงและเกิดปัญหาโรงเรยีนขนาดเล็กในเขตชนบทเพิ่มจ านวนขึ้น ส่วน
ระดบัอุดมศกึษามุ่งหารายได้จากปรมิาณของนักศกึษาที่รบัเขา้เรยีนหรอืเปิดหลกัสตูรพเิศษกนัมาก และ
ใช้งบประมาณทีไ่ด้มาเพื่อการบรหิารจดัการเป็นส่วนใหญ่ การลงทุนเพื่อพฒันาก าลงัคนและการวจิยัเพื่อ
สรา้งองคค์วามรูค้นืสู่สงัคมมน้ีอย 2) การกระจายก าลงัคนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่มปีระสทิธิภาพ 
เนื่องจากสถานศกึษาไม่มอีสิระในการบรหิารก าลงัคนตอ้งอยูภ่ายใตค้ณะกรรมการของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ส่วนระดบัอุดมศกึษามุ่งเน้นการจ้างอาจารยม์าเพื่อการสอนและการผลติบณัฑติหรอืเพื่อเป็นกรรมการ
ประจ าหลกัสูตร โดยขาดการพฒันาทกัษะการวจิยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ในและการรบัใช้สงัคม 3) ความ
รบัผดิชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) เมื่อเดก็ไม่สามารถอ่านออกเขยีนได้ (การศกึษาขัน้พื้นฐาน) 
เด็กไม่มีทกัษะการท างานที่เพียงพอ (อาชีวศึกษา) เมื่อตรวจสอบย้อนกลบัไปในระบบไม่สามารถหา
ผู้รบัผดิชอบได้ ส่วนระดบัอุดมศกึษาการผลติบณัฑติและการบรกิารวชิาการยงัขาดความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม เช่น การผลติบณัฑติทีไ่ม่ไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ บณัฑติขาดคุณภาพ ท างานไม่
เป็น และการบรหิารงานทีข่าดธรรมาภบิาลภายในสภาสถาบนัทีส่งัคมไม่สามารถเขา้ไปตรวจสอบได้ (ประ
วติ เอราวรรณ์, 2560, น.62-63) 

ด้านการประเมินคณุภาพสถานศึกษา พบวา่การประเมนิคุณภาพการศกึษาจากภายนอก การ
ประเมินของ สมศ. เป็นภาระแก่สถาบนัการศึกษาและไม่ได้ประกนัคุณภาพการศึกษา การประเมิน
คุณภาพการศกึษามปัีญหาดา้นตวัชีว้ดัและรูปแบบการประเมนิไม่หลากหลายเหมาะกบัสถานศกึษาแต่ละ
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ประเภทและระดบั ผูป้ระเมนิส่วนหนึ่งด าเนินงานในลกัษณะผูต้รวจราชการไม่ไดป้ระเมนิแบบสรา้งสรรคจ์งึ
สรา้งปัญหาใหแ้ก่สถานศกึษา (ประวติ เอราวรรณ์, 2560, น.64)  

ด้านงบประมาณ พบว่ามีการลงทุนงบประมาณด้านการศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก และกลุ่ม 
OECD โดยค่าใช้จ่ายสูงในระดบัประถมศกึษา แต่ในระดบัอาชวีศกึษากลบัลงทุนต ่าเกนิไป งบประมาณ
ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายหมวดบุคลากรซึ่งสูงถึงร้อยละ 74 ของงบการศกึษา ส่วนที่เหลอืเป็นงบลงทุน งบ
ด าเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น การจัดสรรงบประมาณเกิดความเหลื่อมล ้าด้วยระบบการอุดหนุน
งบประมาณให้เดก็นกัเรยีนแต่ละคนในจ านวนเท่ากนัโดยไม่พจิารณาถงึความจ าเป็น ท าให้เดก็ทีม่ฐีานะ
ยากจนเสี่ยงจะหลุดออกนอกระบบหรอืออกกลางคนั และแม้ว่างบประมาณการลงทุนในการศกึษามมีาก
แต่ผลสมัฤทธิท์างการศึกษาซึ่งพิจารณาจากผลสอบ O-NET PISA และ TIMSS กลบัมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่องแสดงถงึการจดัสรรงบประมาณดา้นการศกึษาไม่มีประสทิธภิาพ (ชยัยุทธ ปัญญสวสัดิส์ุทธิ ์
และคณะ, 2561) 

ด้านนักเรียนนักศึกษา ปัญหานกัเรยีนไทยเรยีนมากแต่ผลสมัฤทธิต์ ่า (OECE, 2015, สมเกยีรต ิ
ตัง้กจิวานิชย ์และคณะ, 2556) ดว้ยมาตรฐานการศกึษาทีใ่ชค้ะแนนเป็นตวัชี้วดัในทุกระดบัท าใหน้ักเรียน
ไทยใชเ้วลาในการเรยีนมากทัง้การเรยีนในหอ้งเรยีนตามปกต ิการเรยีนพเิศษ และการเรยีนกวดวชิา ทัง้นี้
เพื่อต้องการเพิม่เกรดและเพื่อสอบเขา้มหาวทิยาลยัดงัหรอืเพื่อเรยีนต่อต่างประเทศ แต่พบว่าผลสมัฤทธิ ์
จากการเรยีนต ่า  

เมื่อเทยีบอตัราส่วนการส าเรจ็การศกึษาของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ที่เขา้เรยีนพรอ้มกนั
กลบัพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 12 ปี นักเรยีนหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคนัโดยเรยีนไม่จบระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายประมาณครึ่งหนึ่ง โดยมีสาเหตุมาจากหลายปัจจยั เช่น นักเรียนมีปัญหาด้าน
เศรษฐกจิซึ่งนโยบายเรยีนฟร ี15 ปี ไม่ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีเ่กดิจากการเขา้รบัการศกึษาของ
เดก็ เช่น ค่าเดนิทาง ค่ากนิอยู่ ค่าเสียโอกาสในการท างาน เป็นต้น ขณะที่เดก็บางคนมปัีญหาด้านการ
เรยีนไม่ไดด้ ีไม่ชอบโรงเรยีน ถูกสิง่เรา้ภายนอกดงึใหอ้ยากออกจากการเรยีน 

สภาเศรษฐกจิโลก (World Economic Forum หรอื WEF) (THE STANDARD, 2562) ซึง่ใชปั้จจยั
ด้านคุณภาพการศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาเป็นส่วนหนึ่งของการวดัความสามารถในการแข่งขนัของ
ชาต ิได้แก่ คุณภาพของการให้การศกึษา ความพร้อมทางเทคโนโลยใีนการบุกเบกิความรู้ข ัน้ก้าวหน้า 
และนวตักรรมที่น าไปสู่ผลติผลหรอืกระบวนการที่แหลมคม พบว่าในปี 2562 ไทยอยู่ในอนัดบั 40 จาก 
141 ประเทศ ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ในอนัดบัที ่38 สาเหตุเกดิจาก 1) ทกัษะของผูจ้บการศกึษาแย่ลงและ
การสอนใหค้ดิเชงิวพิากษ์ยงัไม่ด ี2) การแขง่ขนัภายในประเทศมกีารเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่กลุ่มนายทุนท าให้
การตลาดภายในประเทศผดิเพี้ยนสูง 3) สภาพแวดล้อมหน่วยงาน สะท้อนถึงความโปร่งใสที่ไม่ดี 4) 
ความสามารถทางนวตักรรมยงัไม่สามารถพฒันานวตักรรมไดเ้อง  

ผลการประเมินดงักล่าวสอดคล้องกบับทวเิคราะห์อนัดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศไทยด้านโครงสรา้งพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และด้านการศกึษา ประจ าปี 2562 จากรายงาน IMD 
World Competitiveness Yearbook 2019 (WCY 2019) ( ส านักงานสภานโยบายการ อุดมศึกษ า 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(สอวช.), 2562) ซึง่ประเมนิจากตวัชีว้ดัต่างๆ รวมถงึตวัชีว้ดัดา้น
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การศกึษาซึง่เป็นปัจจยัยอ่ยหนึ่งในปัจจยัหลกัดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) พบวา่ในปี 2562 ใน
ภาพรวมทุกด้านไทยอยู่ในอนัดบัที ่25 จากทัง้หมด 63 ประเทศ/เขตเศรษฐกจิ เมื่อพจิารณาตวัชี้วดัยอ่ย
พบวา่การจดัอนัดบัดา้นการศกึษาดขีึน้ เช่น จ านวนนกัศกึษาต่างชาตทิีเ่ขา้มาศกึษาในประเทศไทยเพิม่ขึน้
มากขึน้ ส่วนตวัชี้วดัที่ท าให้อนัดบัลดลง ได้แก่ งบประมาณด้านการศกึษา อตัราการเขา้เรยีนต่อระดบั
มธัยมศกึษา และรอ้ยละของผูห้ญงิทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป  

ความสามารถในการแข่งขนัของมหาวิทยาลยัไทยต ่ากว่าท่ีพึงจะเป็น การแข่งขนัด้าน
คุณภาพของมหาวทิยาลยัในระดบันานาชาตสิามารถสะท้อนได้จากผลการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัของ
หน่วยงานและสถาบันจดัอันดับระดบัสากล เช่น QS World University Ranking, The Times Higher 
Education World University Rankings (THE) ฯลฯ ทัง้นี้เพื่อยนืยนัถึงความน่าเชื่อถือด้านวชิาการและ
การเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

ผลการจดัอนัดบัมหาวิทยาลัยโลกโดย QS World University Ranking โดยใช้ตวัชี้วดั 5 ด้าน 
ไดแ้ก่ ความน่าเชื่อถอืดา้นวชิาการ ทศันคตขิองนายจา้ง สดัส่วนนกัศกึษาต่ออาจารย ์สดัส่วนของงานวจิยั
ที่ถูกน าไปใช้อ้างอิง และสดัส่วนของอาจารยต่์างชาติรวมถึงจ านวนนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งแต่ละด้านมี
น ้าหนักแตกต่างกนั พบว่าในปี 2560 มหาวทิยาลยัไทยแทบทุกแห่งมีอนัดบัลดลงจากปีก่อน โดยไม่มี
มหาวิทยาลัยใดติดอันดับ 200 ของโลก โดยมีมหาวิทยาลัย 1 แห่งติดอันดับ 300 ของโลก และมี
มหาวทิยาลยัเพยีง 2 แห่งทีต่ดิอนัดบั 500 ของโลก (QS World University Rankings, 2019).)  

ขณะที่ The Times Higher Education World University Rankings (THE)  ซึ่งมีการจัดอันดับ
มหาวทิยาลยัระดบัโลก ระดบัเอเชยี ระดบักลุ่มประเทศเศรษฐกจิใหม่ โดยใช้ตวัชี้วดัด้านสภาพแวดลอ้ม
การเรยีนการสอน การวจิยั การอ้างองิผลงานวจิยั ภาพลกัษณ์ในระดบันานาชาต ิและรายได้ทางด้าน
อุตสาหกรรม ผลการจดัอนัดบัในปี 2562 พบว่าแม้จ านวนมหาวทิยาลยัไทยจะตดิอนัดบั 1000+ มากขึน้
แต่อนัดบัของมหาวทิยาลยัไทยในภาพรวมกลบัลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อน โดยไม่มมีหาวทิยาลยัใดตดิ
อนัดบั 500 ของโลก มมีหาวทิยาลยั 1 แห่งทีต่ดิอนัดบั 601-800 และอกี 4 แห่งตดิอนัดบั 801-1000 ส่วน
อกี 7 แห่งตดิอนัดบั1000+ (The Times Higher Education, 2019) 

เมื่อพิจารณาจากผลการจดัอนัดบัเฉพาะมหาวิทยาลยัในทวีปเอเชียพบว่าในปี 2562 มีมหาวทิยาลยั
ไทยอยูใ่นอนัดบั 200 แรกของอาเซยีนเพยีง 2 แห่ง อยูใ่นอนัดบั 201-250 จ านวน 3 แห่ง อนัดบั 251-300 
จ านวน 3 แห่ง และแมว้า่จะมจี านวนมหาวทิยาลยัไทยตดิอนัดบัอาเซยีนมากขึน้แต่ในภาพรวมกลบัลดลง
จากปีก่อนเช่นกนั (The Times Higher Education, 2019) 

ขอ้มูลผลการจดัอนัดบัขา้งต้นแสดงใหเ้หน็ว่าไม่ว่าจะเปรยีบเทยีบระดบันานาชาตแิละระดบัทวปี
เอเชีย อนัดบัของมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่ของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เมื่อเทยีบกนัในระดบั
อาเซยีน จากรายงานของ OECD (กอปศ., 2562, น.27) แสดงใหเ้หน็ว่ามหาวทิยาลยัของมาเลเซยีทีเ่คย
อยู่ในอนัดบัต ่ากว่าไทยมาตลอดกลบัแซงหน้าไทยไปอย่างรวดเรว็ สาเหตุส่วนหนึ่งเกดิจากคุณภาพของ
ผลงานวจิยัไทยทีด่จีนมกีารน าไปอา้งองิมน้ีอย  

การผลิตบณัฑิตไม่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน ทัง้ในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยมกีารผลติบณัฑติในบางสาขาไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ท าใหบ้างสาย
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งานขาดแคลนแรงงานอย่างหนักขณะที่บางสายงานมแีรงงานว่างงานจ านวนมาก ส่งผลให้บณัฑติบาง
คนท างานไม่ตรงกบัสาขาทีส่ าเรจ็การศกึษา หรอืท างานต ่ากวา่วฒุทิีส่ าเรจ็การศกึษา และเมื่อพจิารณาใน
แง่คุณภาพของบณัฑติที่ส าเร็จการศึกษาพบว่าบณัฑิตขาดทกัษะในการปฏบิตังิาน จากผลการส ารวจ
ภาวะการมงีานท าของบณัฑติในปีการศกึษา 2562 พบวา่ภาพรวมทัง้ประเทศมบีณัฑติทีไ่ม่ไดท้ างานและ
ไม่ได้ศกึษาต่อร้อยละ 20.97 (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2562) และขอ้มูลการมงีานท าใน
ภาพรวมของทัง้ประเทศ (ส านักงานสถติแิห่งชาต,ิ 2562) พบว่าอตัราการว่างงานเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี
ก่อน โดยผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรมีอีตัราวา่งงานสงูทีส่ดุเมื่อเทยีบกบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัอื่น 

ทิศทางในการพฒันาการศึกษาของไทย 
หลายองค์กรได้เสนอแนวทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 รวมถึงแนวทางส าหรบัการพฒันา

การศกึษาของไทย เช่น สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทยเสนอวา่กระบวนการเรยีนรูต้อ้งใหผู้เ้รยีนมี
ส่วนร่วมและมีปฏิสมัพนัธ์กบัการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท า (Active Learning) เช่น การเรียนแบบ
โครงการ (Project-based) หรอืการเรยีนรู้จากปัญหา (Problem-based Learning) โดยต้องปรบัเปลี่ยน
หลกัสูตร สื่อการสอนและต าราให้สอดคล้องกบัวธิีการเรยีน ใช้การประเมนิผลและการสอบเพื่อวดัการ
เรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้นและต้องท าอย่างต่อเนื่ อง ส่วนครูต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นกระบวนกร 
(Facilitator) หรอืโคช้ (Coach) ท าหน้าทีจ่ดักระบวนการเรยีนรู ้(สมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย,์ 2558) 

ธนาคารโลกประจ าประเทศไทย เอเชยีตะวนัออก และแปซฟิิก (The World Bank) ได้เสนอแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการศกึษาขัน้พื้นฐานว่าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
(สพฐ.) (มติชนสุดสปัดาห์, 2562) ควรด าเนินการดงันี้ 1) ควรควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในระดับ
ประถมศกึษาตามแผนและตามนโยบายที่ก าหนด แต่ต้องได้รบัการยอมรบัในพื้นที่ ท าให้ใช้ทรพัยากร
คุ้มค่า ช่วยเพิม่สมรรถนะการเรยีนรูข้องนักเรยีน เพิ่มประสทิธภิาพการจดัการทรพัยากรครูและช่วยลด
ภาระงบประมาณได้มาก 2) การวางแผนบุคลากรครูที่ดใีห้สอดคล้องกบัจ านวนโรงเรยีนที่น้อยลง เพื่อ
ส่งเสรมิคุณภาพการศกึษาและช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนคร ู3) การปฏวิตักิารศกึษาตอ้งปรบัแนวคดิคน
ในระบบการศกึษาทัง้ระบบเพื่อให้การใช้งบประมาณการศกึษามปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และ  4) 
ปรบัโครงสรา้งการศกึษาเชงิพืน้ที ่ กระจายอ านาจจากส่วนกลาง เพื่อบรหิารการศกึษาใหเ้หมาะสมกบัแต่
ละพืน้ที ่ 

ส านกังานสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(2562, น.12) ได้
เสนอแนวทางการพฒันาความสามารถด้านการแข่งขนัของประเทศไทยโดยให้ภาคเอกชนเชื่อมโยงกบั
ภาคการศกึษามากขึน้ มกีารถ่ายทอดองค์ความรู ้และมกีารจดัหลกัสตูรการเรยีนการสอนทีต่รงกบัความ
ต้องการในอนาคต โดยภาครฐักต็้องจดัให้มโีครงสรา้งพื้นฐานที่เพยีงพอโดยการจดัสรรงบประมาณของ
ประเทศเพิม่เตมิทัง้ในด้านการวจิยัและการพฒันาและด้านการศกึษาเพื่อยกระดบัความสามารถในการ
แขง่ขนัของประเทศไปพรอ้มๆ กบัการสรา้งทรพัยากรมนุษยซ์ึง่เป็นรากฐานส าคญัของการพฒันาประเทศ
ในระยะยาว  
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2.4.3 แนวคิดเก่ียวกบัการทุจริต คอรปัชัน่ในวงการการศึกษา 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั (2560) พบวา่ประเดน็การรอ้งเรยีนเรื่อง
การทุจรติคอรปัชัน่ที่พบมากที่สุด 3 อนัดบัแรกได้แก่ การทุจรติประพฤตมิชิอบ ละเวน้การปฏบิตัหิน้าที่ 
(41.19%) ยกัยอก ฉ้อโกง เบกิเงนิอนัเป็นเทจ็ (9.91%) ทุจรติโครงการของรฐับาล (9.58%) และหน่วยงาน
ทีถู่กรอ้งเรยีนใหต้รวจสอบเรื่องทุจรติมากทีสุ่ด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (17.35%) 
กระทรวงมหาดไทย (15.11%) ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ(9.96%) กระทรวงศกึษาธกิาร (4.11%) และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2.34%) ตวัอยา่งการคอรปัชัน่ในวงการศกึษาทีเ่ป็นข่าวใหญ่ อาทเิช่น การ
ยกัยอกเงนิกองกลางของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั ที่ถูกยกัยอกเงนิจาก
บญัชีกองกลางหายไปถึง 1,600 ล้านบาท และผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเจ้าหน้าที่การเงนิและ
ผู้บรหิารระดบัสูงของมหาวทิยาลยัร่วมกบัพนักงานธนาคารเบกิจ่ายอย่างไม่ถูกต้อง (ผู้จดัการออนไลน์, 
2557) ดงันัน้ประเดน็การศกึษาในบรบิทของงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบับ้าน วดั โรงเรยีน ควรใหค้วามส าคญั
กบัประเดน็การคอรปัชัน่ในวงการศกึษา โดยแนวคดิและงานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัคอรปัชัน่ในวงการศึกษา 
โดยเฉพาะระดบัอุดมศกึษา สามารถสรุปไดด้งันี้ 

ลกัษณะและประเภทของการคอรปัชัน่  
การบรหิารสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาในประเทศไทยนัน้ คงปฏเิสธไม่ไดว้า่ปัญหาการขาด

ธรรมาภบิาลในการบรหิารของผูบ้รหิาร รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกดิการ
คอรปัชัน่ในวงการศึกษา (สุดสาคร สิงห์ทอง และวรเดช จนัทรศร, 2560, น.135-136) การศึกษาวจิยั   
ธรรมาภิบาลของผู้บรหิารมหาวทิยาลยัในภาคใต้พบว่า ความโปร่งใสในการบรหิารงานของผู้บรหิาร
สถาบนัการศึกษาเป็นประเด็นส าคญัในเรื่องการขาดธรรมาภิบาลประเด็นหนึ่งที่ขาดการยอมรบัจาก
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏบิตังิาน โดยเฉพาะเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้กบับุคลากร 
รวมถึงการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักความซื่อสตัย์ สุจริต ตรงไปตรงมา การเข้าถึงข้อมูลการ
ปฏบิตังิานเพื่อการตรวจสอบทวนกลบัจากบุคลกรท าได้ยาก มหาวทิยาลยัขาดระบบการบรหิารการเงนิ
และทรพัยส์นิที่ชดัเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดงันัน้ประเดน็การขาดธรรมาภบิาลในการบรหิารงานของ
ผูบ้รหิารจงึเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหเ้กดิการคอรปัชัน่ขึน้ 

เมธา หรมิเทพาธปิ (2559, น 38) ได้ศกึษาและแบ่งระดบัการคอรปัชัน่เพื่อบ่งชีร้ะดบัความรูส้กึ
ร่วมของผู้คนในสงัคมที่เกี่ยวขอ้งออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบับุคคลต่อบุคคล ระดบัชุมชน  และ 
ระดบัประเทศ นอกเหนือจากการแบ่งระดบัของการคอรปัชัน่แลว้ การศกึษาของ รตันะ บวัสนธ์ (2556) 
ไดแ้บ่งประเภทและลกัษณะของการคอรปัชัน่ไวเ้ป็น 7 ประเภท ดงันี้ 

 การคอรปัชัน่เพื่อใหต้ าแหน่งทีต่อ้งการ 
 การจดัซือ้จดัจา้งประกวดราคาวสัดุ ครุภณัฑ ์สิง่ก่อสรา้งทางราชการ 
 ระบบพวกพอ้ง คนสนิท หรอืระบบอุปถมัภ ์
 เดก็ฝากเพื่อการศกึษา 
 การใชเ้วลา และสิง่ของราชการในงานส่วนตวั 
 การใหข้องขวญัของก านลัในโอกาสพเิศษ 
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 การใชต้ าแหน่งหน้าทีแ่สวงหารายได้ 
การคอร์รปัชนัในวงการการศกึษาอาจจะมีลกัษณะที่แตกต่างจากวงการอื่น และมกัไม่ปรากฏ

หลกัฐานมากนกั 
นอกเหนือจากการคอรปัชัน่ของบุคลากรในวงการศึกษา บทบาทที่ส าคญัยิง่ประการหนึ่งของ

มหาวทิยาลยัคอืการสรา้งบรรยากาศหรอืสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวยต่อการเรยีนรูแ้ละการผลติบณัฑติ ซึง่
ไม่เพยีงแต่เป็นผู้ที่มทีกัษะความสามารถในด้านวชิาชพีระดบัสงูเท่านัน้ แต่จะต้องเป็นผู้ที่มมีาตรฐานสงู
ด้านคุณธรรม จรรยาบรรณ ความซื่อสตัย์ และมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและต่อสงัคมด้วย ดงันัน้การ
กระท าความผดิทางวชิาการหรอืการทุจรติในการเรยีนการสอบของนกัศกึษาจงึมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบั
คุณธรรมของบัณฑิต และเป็นประเด็นส าคัญส าหรบัสถาบันการศึกษาที่จะต้องให้ความส าคญัและ
ด าเนินการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการทุจรติหรอืความไม่ซื่อสตัยท์างวชิาการอย่างเขม้งวดจรงิจงัและต่อเนื่อง 
(สุชาดา กรเพชรปาณี , 2549 น. 145) การศึกษาพฤติกรรมไม่ซื่อส ัตย์ทางวิชาการของนักศึกษา
มหาวทิยาลยั โดยประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการตอบสนองเชงิสุ่มของ Warner (ศริพิร เสรติานนท,์ 2557, น. 50 -
51). ส ารวจความไม่ซื่อสตัยท์างวชิาการของนักศกึษามหาวทิยาลยั 4 ด้านหลกั คอื ด้านทุจรติการสอบ 
ด้านการลอกแบบฝึกหดั ด้านความไม่ซื่อสตัยใ์นการจดัท ารายงาน และด้านการสร้างขอ้มูลเทจ็ พบว่า
นกัศกึษาเคยมพีฤตกิรรมดา้นการลอกแบบฝึกหดัมากทีสุ่ด รองลงมาเป็นดา้นการสรา้งขอ้มลูเทจ็ ดา้นการ
ทุจริตการสอบและด้านความไม่ซื่อสตัย์ในการท ารายงาน นักศึกษาชัน้ปีที่ 4 เคยมีพฤติกรรมการน า
รายงานของผู้อื่นมาส่งเป็นของตนในสดัส่วนทีส่งูกว่านักศกึษาชัน้ปีอื่นๆ รวมถึงนักศกึษาที่มเีกรดเฉลีย่
สะสมในระดบัสูงเคยมพีฤตกิรรมไม่ซื่อสตัยท์างวชิาการด้านการท ารายงาน และการสร้างขอ้มูลเทจ็ใน
สดัส่วนทีส่งูกวา่นกัศกึษากลุ่มอื่นๆ 

สาเหต ุแรงจงูใจ และพฤติกรรมของบคุคลในวงการศึกษาท่ีมีการคอรปัชัน่ 
การศกึษาการคอรปัชัน่ในวงการการศกึษาของไทย: กรณีศกึษาในเขตจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 

(รตันะ บวัสนธ์, 2556) พบว่าสาเหตุของการคอรปัชัน่อาจมาจากภายในหรอืภายนอก (สิง่แวดลอ้ม) โดย
สาเหตุภายนอกมคีวามสมัพนัธก์บัสาเหตุภายในอยา่งใกลช้ดิ ในเรื่องของความซื่อสตัย ์สุจรติ โอกาส และ
แรงจูงใจ โดยแบ่งสาเหตุของการคอรปัชัน่ที่เกดิจากสาเหตุภายในของผู้กระท าเองได้แก่ 1) ต าแหน่งที่
ด ารงอยูเ่อือ้ใหค้อรปัชัน่แล้วจะไม่ถูกจบัได ้2) ผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัมจี านวนมากหรอืมูลค่าสงูท าให้เกดิ
แรงจูงใจหรอืยอมเสยีงที่จะคอรปัชัน่ และ 3) ความซื่อสตัยภ์ายในจติใจที่ยงัมไีม่เพยีงพอ ส าหรบัสาเหตุ
ภายนอก ได้แก่ 1) ภาวะเศรษฐกจิและค่าครองชีพ 2) ด้านการเมอืง 3) ด้านสงัคม 4) ความไม่พอใจการ
บรหิารงานของรฐับาลทีข่าดประสทิธภิาพ 5) กฎหมายหรอืระเบยีบมชี่องวา่งหรอืขอ้บกพร่อง และ 6) การ
ตกอยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของผูทุ้จรติ หรอือาจเกดิจากสาเหตุต่างๆ ร่วมกนั 

นอกเหนือจากผู้บรหิาร บุคลากรรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรฐั การทุจรติคอรปัชัน่ยงัเกดิในกลุ่มของ
นกัศกึษาที ่การศกึษาพฤตกิรรมไม่ซื่อสตัยท์างวชิาการของนกัศกึษามหาวทิยาลยั โดยประยกุตใ์ชเ้ทคนิค
การตอบสนองเชิงสุ่มของ Warner (ศิริพร เสริตานนท์, 2557, น.52) พบว่าความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยใีนปัจจุบนัเป็นตวัแปรทีท่ าให้นกัศกึษาบางคนน าเทคโนโลยมีาใช้ในทางที่ผดิ ท าให้การทุจรติ
การสอบเป็นไปไดง้่ายขึน้ ประกอบกบัสภาพหอ้งเรยีนทีม่ขีนาดใหญ่ งบประมาณสถาบนัการศกึษามจี ากดั 
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ภาระงานสอนของอาจารย์มีมากขึ้น ท าให้การเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาน้อยลง ความสมัพนัธ์ระหว่าง
นักศึกษากบัอาจารย์ที่เปลี่ยนไปท าให้การอบรมสัง่สอนคุณธรรมแก่นักศึกษาไม่บรรลุวตัถุประสงค์ 
สภาพการณ์เหล่านี้ท าให้ปัญหาความไม่ซื่อสตัยท์างวชิาการลุกลามขึน้ส่งผลใหก้ารแก้ไขปัญหาความไม่
ซื่อสตัย ์การทุจรติของนกัศกึษาท าไดย้ากขึน้ 

แนวทางการขจดัการคอรปัชัน่ 
การแกปั้ญหาคอรปัชัน่เป็นเรื่องทีท่ ัว่โลกให้ความสนใจ โดยแนวทางการแก้ปัญหาคอรปัชัน่ที่ง่าย

และเหน็ผลคอื การน าหลกัธรรมาภบิาล มาใชใ้นการบรหิารงาน สรา้งการบรหิารทีม่กีารใชห้ลกัจรยิธรรม
ควบคู่กบักฎหมาย กฎระเบยีบขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเป็นส่วนส าคญัในการสรา้งคนเพื่อพฒันาชาต ิดงันัน้
มหาวทิยาลยัตอ้งเป็นตน้แบบทีด่ใีนการใชธ้รรมาภบิาลในการบรหิารงานและใหค้ าแนะน าแก่สงัคมถงึการ
น าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้และปฏบิตัไิด้จรงิจะสามารถสร้างสงัคมที่ดไีม่มกีารคอรปัชัน่ได้อย่างไร เพราะ
ทุกองคก์รไม่วา่จะเป็นหน่วยงานภาครฐัหรอืภาคเอกชนควรต้องน าหลกัธรรมาภบิาลไปปฏบิตัใิชจ้รงิ เพื่อ
ส่งเสรมิองค์กรให้มปีระสทิธภิาพและศกัยภาพ ดงันัน้หากมหาวทิยาลยัสามารถเป็นต้นแบบที่ดใีนการ
บรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลได้ องค์กรหรอืสถาบนัการศกึษาที่โปร่งใส จะท าใหส้ถาบนัการศกึษา
แห่งนัน้ๆ ไดร้บัความเชื่อมัน่และไวว้างใจจากผูค้นในสงัคม (ลดัดา ผลวฒันะ, 2557,  น. 22–23) 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือแนวทางการบริหารการจัดการ การควบคุม วิธีการ
ปฏบิตังิานโดยใชร้ะบบคุณธรรมและจรยิธรรม เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นไปใน
ครรลองครองธรรม เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล ความเป็นธรรม 
ความสุจรติโปร่งใสความคุ้มค่าเงนิ ค านึงถึงบทบาทและการมสี่วนร่ วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ธรรมา      
ภบิาลจงึเป็นเครื่องมอืส าคญัทีน่ าไปสู่การพฒันาองคก์ารและสงัคมประเทศชาตอิยา่งแทจ้รงิ (ชาตชิยั อุดม
กจิมงคล, 2561, น. 36) ธรรมาภบิาล ตามศพัท์บญัญตัริาชบณัฑติยสถาน หมายถึง วธิกีารปกครองทีด่ ี
(Good Governance)  

การแก้ปัญหาคอรปัชัน่โดยการปรบัใช้หลกัธรรมาภิบาล เพื่อให้ได้ผลที่ดตี้องสร้างการบรหิาร
จดัการทัง้ฝ่ายผูป้กครองและผูถู้กปกครอง การศกึษาธรรมาภบิาลกบัการแก้ปัญหาคอรปัชัน่ (เมธา หรมิ
เทพาธปิ, 2559, น.40) ระบุหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ี6 หลกัการ คอื 1) หลกันิติธรรม คอื การออกกฎหมาย
ทีไ่ม่ละเมดิสทิธสิ่วนบุคคลทีม่ากเกนิไปน้อยเกนิไป เป็นเหตุใหก้ฎหมายมชี่องโหว ่ 2) หลกัคณุธรรม คอื
การปลกูจติส านึกใหค้นในสงัคมมคีุณธรรมจรยิธรรม ปฏบิตัติามจรรยาบรรณอาชพีของตน 3) หลกัความ
โปร่งใส คอื ความโปร่งใสในการปฏบิตังิาน โดยการเปิดเผยขอ้มูลที่ตรงไปตรงมาและการด าเนินการ
ต่างๆ สามารถตรวจสอบได้ 4) หลกัการมีส่วนร่วม คอื การให้ทุกฝ่ายได้เขา้มารบัรู้มสี่วนร่วม แสดง
ความคดิเหน็ ให้ขอ้เสนอแนะและสร้างความเขา้ใจร่วมกนั ให้มกีารตรวจสอบการปฏบิตังิานเพื่อคว าม
โปร่งใสแก่ทุกฝ่าย 5) หลกัความรบัผิดชอบ คอืการกระจายอ านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบจากส่วนกลาง
ไปส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการตดัสนิใจและบรหิารประเทศร่วมกนั และ 6) หลกัความคุ้มค่า คือ การ
บรหิารจดัการทรพัยากรไดอ้ยา่งคุม้ค่า พอเพยีงและมปีระสทิธภิาพ การศกึษาธรรมาภบิาลกบัการบรหิาร
มหาวทิยาลยั (ลดัดา ผลวฒันะ, 2557, น.22) สรุปหลกัธรรมาภบิาลทีด่ไีว ้9 ประการ ได้แก่ 1) การเปิด
โอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม 2) หลกันิติธรรม ตวับทกฎหมายต้องยุติธรรมไม่เลือกปฏิบตัิ 3) ความ
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โปร่งใสในการบรหิารจดัการ การน าเสนอขอ้มลูขา่วสารต่างๆ 4) การด าเนินงานตอ้งตอบสนองต่อผูม้สี่วน
ได้ส่วนเสยีทุกฝ่าย 5) สร้างฉันทามต ิขอ้ตกลงร่วมกนัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 6). ความเสมอภาคทัง้
ชายและหญงิ 7) การด าเนินการต่างๆ ตอ้งก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลที่ตรงกบัความต้องการ 
8) ผู้บรหิารต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสาธารณะชน และ 9) ผู้น าต้องมมีุมมองกวา้งไกลและมี
จติส านึก จะเหน็ได้ว่าการใช้หลกัธรรมาภบิาลเพื่อการบรหิารงานต่างๆ โดยเฉพาะในหน่วยงานภาครฐั
และการบรหิารประเทศนัน้หากสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหน็ผลจรงิการคอรปัชัน่ยอ่มลดน้อยลง  

เพื่อใหก้ารปรบัใชห้ลกัธรรมาภบิาลสามารถท าไดจ้รงิในการปรบัใชใ้นวงการศกึษา เกษม วฒันชยั 
(2546, น.19-20) ได้เสนอแนวคดิการปรบัธรรมาภบิาลมาใช้กบัการศึกษาเพื่อเพิม่คุณภาพของการจดั
การศึกษา และท าให้อุดมศึกษาเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิผล โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยหลกั      
ธรรมาภบิาลม ี4 ด้าน ได้แก่ 1) การบรหิารการศกึษาต้องสอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายและความ
ตอ้งการของระบบการศกึษาไทย 2) กระบวนการบรหิารตอ้งมปีระสทิธภิาพ ไดป้ระสทิธผิล 3) ทุกข ัน้ตอน
ตอ้งโปร่งใส และมเีหตุผล และ 4) มผีูร้บัผดิชอบผลการบรหิาร  

การป้องกนัการคอรปัชัน่จากการปรบัใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงานนัน้เป็นเรื่องทีจ่ าเป็น
อย่างยิง่และปฏเิสธไม่ได้ เพื่อให้การด าเนินการต่างๆ ในระบบการศกึษาโปร่งใสและมปีระสทิธิภาพ การ
น าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบตัิและปรับใช้ในระดับบุคคลส าหรบักลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มผู้บริหารของ
สถาบนัการศกึษาถอืเป็นประเดน็ส าคญัยิง่ทีจ่ะขบัเคลื่อนการป้องกนัการคอรปัชัน่อย่างเหน็ผล สุดสาคร 
สิงห์ทอง และวรเดช จนัทรศร. (2560, น 155) ศึกษาวจิยัเพื่อเสนอขอ้เสนอแนะในการน าหลกัธรรมา      
ภบิาลไปปรบัใช้กบัผูบ้รหิารของสถาบนัการศกึษา 4 ขอ้ คอื 1) ผู้บรหิารควรพฒันาความสามารถในการ
ก าหนดนโยบายแบบมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและการน าโนโยบายไปปฏิบตัิ และมีการ
ประเมนิผลการปฏบิตัขิองมหาวทิยาลยัแบบเปิดอย่างสม ่าเสมอ 2) พฒันาความสามารถในการบรหิารงาน
โดยเน้นความคุม้ค่าในการด าเนินงานและศกึษากฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและปฏบิตัติามกฎหมายอยา่งถูกต้อง 
3) พฒันาภาวะผู้น าของตนเองและส่งเสรมิให้มีการพฒันาบุคลากรให้มีภาวะผู้น า 4) ก าหนดนโยบาย
ส่งเสรมิความสามารถในการปฏบิตังิาน และความพร้อมในการท างานของบุคลากรในทุกระดบั และ 5) 
พฒันาทกัษะในการตดิต่อสื่อสารในการปฏบิตัทิ ัง้กบับุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน  

นอกเหนือจากการปรบัใชห้ลกัธรรมาภบิาล หน่วยราชการทางการศกึษาควรมกีารด าเนินงานให้
เคร่งครดัเพื่อป้องกนัการคอรปัชัน่ ดงันี้ 1) จดัสรา้งระบบการตรวจสอบการไปปฏบิตัริาชการภายนอกของ
ผู้บรหิาร 2) จดัตัง้คณะกรรมการในการจดัซือ้จดัจา้ง วสัดุครุภณัฑต่์างๆ ที่ชดัเจนโดยคณะกรรมการตอ้ง
ประกอบด้วยตวัแทนจากหลายฝ่าย 3) ก าหนดเกณฑว์ธิกีารในการพจิารณาผลงานความดคีวามชอบใน
การเลื่อนต าแหน่งทีช่ดัเจนและประกาศให้รบัรู้ และ 4) ก าหนดโควต้าในการอนุมตัเิบกิจ่ายวสัดุครุภณัฑ์
ทางการศกึษาประเภทสิน้เปลอืง (รตันะ บวัสนธ์, 2556, น.80–82)  

อย่างไรกต็ามมหาวทิยาลยัมอีกีหนึ่งพนัธกจิที่ชดัเจนในการพฒันาบณัฑติทีคุ่ณภาพ มคีุณธรรม 
ความซื่อสตัยเ์พื่อเขา้สู่สงัคม และสรา้งสงัคมทีด่ต่ีอไป ดงันัน้การป้องกนัการทุจรติและความไม่ซื่อสตัยท์าง
วชิาการของนกัศกึษาเป็นประเดน็ส าคญัทีม่หาวทิยาลยั คณาจารยต์อ้งตระหนกัถงึ โดยการอบรมสัง่สอน
และป้องกนัพฤตกิรรมความไม่ซื่อสตัยท์างวชิาการของนกัศกึษาไม่ใหเ้กดิขึน้ ขอ้เสนอแนะส าหรบัอาจารย์
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ผู้สอนในการป้องกนัพฤตกิรรมไม่ซื่อสตัย์ทางวชิาการของนักศกึษานัน้ ควรเริม่ตัง้แต่กระบวนการการ
จดัการเรียนการสอน การมอบหมายงาน และความเอาใจใส่ อาจารย์ผู้สอนควรพิจารณาให้นักศกึษา
ท างานเป็นกลุ่มในชัน้เรยีนเพื่อร่วมกนัแกปั้ญหาและมโีอกาสแลกเปลีย่นความเขา้ใจจนไดข้อ้สรุปร่วมกนั 
เน้นการท างานร่วมกนัมากกว่าการท างานตามล าพงัเพื่อป้องกนัการคดัลอกงานจากเพื่อน และในการท า
แบบฝึกหดั ควรเป็นการตรวจค าตอบพรอ้มกนัเพื่อแบ่งปันความรูร้ะหว่างกลุ่มจนสิน้สุดการท างานในชัน้
เรียนโดยไม่ต้องกังวลกับการบ้านและการท างานตามล าพัง รวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรให้
ความส าคญัใส่ใจเกี่ยวกบับทลงโทษของการกระท าทุจริตเกี่ยวกบัการจดัท าเอกสารที่เป็นเท็จเพราะ
ปัจจุบนัพบว่ามีแต่มาตรการในการลงโทษนักศึกษาที่กระท าทุจริตในการสอบ โดยการก าหนดเป็น
นโยบายมบีทลงโทษในการกระท าความผดิใหเ้หมาะสม (ศริพิร เสรติานนท.์ 2557, น.58–60) 

นอกเหนือจากการป้องกนัการทุจรติและความไม่ซื่อสตัยท์างวชิาการของนกัศกึษา โดยการปรบั
กระบวนการจดัการเรียนการสอน การมอบหมายงาน และบทลงโทษ อีกสิ่งหนึ่งที่จะสร้างคุณธรรม 
จรยิธรรมและปลกูฝังใหน้กัศกึษามคีนดมีคีวามซื่อสตัย ์และจะไม่น าไปสู่การคอรปัชัน่ในการท างานจรงิ คอื
การสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่ ได้แก่ 1) ปลูกฝังจติส านึกการต่อต้านคอรปัชัน่โดยใช้
สถาบนั ครอบครวั ค่านิยม ความเชื่อ และวฒันธรรมให้กบันักเรยีน นักศกึษา โดยเริม่ตัง้แต่ ครอบครวั 
โรงเรยีน จนกระทัง่ถงึการศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยัใหเ้หน็ว่าการคอรปัชัน่ การทุจรติ ความไม่ซื่อสตัย์
เป็นเรื่องทีไ่ม่ถูกตอ้ง โดยผูป้กครองตอ้งเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหแ้ก่บุตร หลาน คร ูอาจารยต์อ้งเป็นแบบอย่าง
ที่ดใีห้แก่นักเรยีน นักศกึษา และ 2) การเสรมิสร้างความรูค้วามเขา้ใจในการต่อต้านการทุจรติ คอรปัชัน่ 
โดยจดัใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศกึษา โดยการพฒันาหลกัสตูร บทเรยีน การเรยีนการสอน สื่อการเรยีนรู้
ในทุกระดบัชัน้ของการศกึษา เพื่อสร้างค่านิยม และจติส านึกให้เหน็การทุจริต คอรปัชัน่เป็นเรื่องที่ไม่
ถูกต้อง และปลูกฝังค่านิยมเรื่องความซื่อสตัยใ์หผู้้เรยีนเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมทีช่ดัเจน โดยการ
จดัประกวดสื่อรณรงค ์การจดักจิกรรมเขา้ค่าย รวมทัง้สอดแทรกในการเรยีนการสอนทุกรายวชิา (เกรยีง
ศกัดิ ์โชควรกุล, 2561, น. 248-249) 

ปัญหาการทุจรติ คอรปัชัน่ทีเ่ป็นปัญหารา้ยแรงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคนทัง้ประเทศไทย เกีย่วขอ้งกบัทุก
ภาคส่วน หากภาครฐั หน่วยงานต่างๆ รวมทัง้สถาบนัการศกึษาละเลยปัญหานี้  คงท าให้ประเทศชาติ
บ้านเมอืงด าเนินไปในทศิทางที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะในยุค 4.0 ประชาชนในสงัคมตอ้งช่วยกนัตรวจสอบ 
ตดิตาม เฝ้าระวงัและช่วยกนัป้องกนัการทุจรติ คอรปัชัน่ ซึ่งท าได้ง่ายจากการมเีทคโนโลยแีละสื่อสงัคม
ออนไลน์ทีจ่ะคอยช่วยตดิตามการท างานต่างๆ ของหน่วยงาน และบุคลากรภาครฐั และรอ้งเรยีนหากพบ
เห็นการคอรปัชัน่ รวมไปถึงภาครฐัเองควรมีมาตรการการลงโทษบุคคลที่กระท าความผิดฐานทุจรติ
คอรปัชัน่สถานหนกั เพื่อเป็นกรณีตวัอยา่งในการลงโทษผูก้ระท าผดิ ครอบครวักค็วรตอ้งช่วยอบรมสัง่สอน
เด็ก เยาวชนไม่ให้เห็นเรื่องการคอรปัชัน่เป็นเรื่องที่ถูกต้อง ต้องอบรมสัง่สอนให้เด็กและเยาวชนรู้จกั
พอเพยีง ซื่อสตัยใ์ห้เป็นเดก็รุ่นใหม่ทีคุ่ณธรรมจรยิธรรม ประชาชนในสงัคม และสถาบนัการศกึษาซึ่งถอื
เป็นส่วนส าคญัในการจะสร้างค่านิยม ทศันคต ิปลูกฝัง คุณธรรม ความซื่อสตัย ์และหลกัธรรมาภิบาล
ให้กบันักเรียน นักศึกษา ให้มีค่านิยมที่ต่อต้านการทุจริตคอรปัชัน่ และผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
คุณธรรมออกสู่สงัคม (เกรยีงศกัดิ ์โชควรกุล, 2561, น. 243) 
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2.5 ข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data)  

 ววิฒันาการของขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data) เกดิจากหลายปัจจยั ไดแ้ก่ 1) การพฒันาเทคโนโลย ี
เช่น โทรศพัทเ์คลื่อนที ่รถยนตอ์จัรยิะ 2) การเตบิโตของเทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิง่ (Internet of 
Things หรอื IoT) และ 3) การใชโ้ซเชยีลมเีดยี (Social Media) อยา่งแพร่หลาย การเพิม่ขึน้ของขอ้มลูจาก 
3 แหล่งขา้งตน้ท าใหข้อ้มลูกลายเป็นขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data)  

ขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big data) หมายถึง ขอ้มูลที่มขีนาดใหญ่และซบัซ้อน ยากแก่การประมวลผล 
โดยใช้เครื่องมอืของระบบฐานขอ้มูล และแอปพลเิคชนัการประมวลผลขอ้มูลแบบดัง้เดมิ  คุณสมบตัขิอง
ขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big data) ประกอบดว้ย 5 V ไดแ้ก่ (Jain, 2016) 

1) ขอ้มลูมจี านวนมหาศาล (Volume) 
2) ความหลากหลาย (Variety) ข้อมูลมีความซับซ้อนหลากหลาย ถูกสร้างขึ้นจาก

แหล่งขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนั ประกอบดว้ยขอ้มลูทีม่โีครงสรา้ง กึง่โครงสรา้งและ ไม่มโีครงสรา้ง 
3) ความเรว็ (Velocity) ขอ้มลูมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็และตลอดเวลา 
4) มลูค่า (Value) ขอ้มลูทีผ่่านการวเิคราะหส์ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ มมีลูค่า หรอืคุณค่า 
5) ความถูกต้อง ความจริง (Veracity) ข้อมูลจากหลายแหล่งอาจไม่สอดคล้องกัน จึง

จ าเป็นตอ้งท าใหข้อ้มลูทีจ่ะน าไปใชง้านมคีวามถูกตอ้ง มคีุณภาพ 
ประโยชน์หรือโอกาสที่ได้จากการวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data) โดยทัว่ไปคือ การลด

ต้นทุน การปรบัปรุงสนิคา้และบรกิาร การประเมนิความต้องการและความพงึพอใจของลูกคา้  แต่ส าหรบั
ประโยชน์ส าหรับงานวิจ ัยนี้คือการช่วยให้การตัดสินใจที่ดีขึ้น และเร็วขึ้น ช่วยให้เข้าใจบริบทและ
ความสมัพนัธข์อง “บวร” บา้น วดั และโรงเรยีน และไดร้ปูแบบส าหรบั “บวร” ส าหรบัอนาคต 

ขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data) แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีม่โีครงสรา้งชดัเจน (Structured 
Data) ข้อมูลกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Data) และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) 
เช่น ขอ้มลูสนทนาผ่านสงัคมเครอืขา่ย (Social Network) เช่น Facebook, twitter หรอื แฟ้มขอ้มลูรปูภาพ 
ขอ้มลูอาจมาจากภายในองคก์ร และขอ้มลูภายนอกจากการท าธุรกรรมกบัลกูคา้หรอืองคก์รภายนอก 

จากการศกึษาเบือ้งตน้พบวา่ขอ้มลูทีม่โีครงสร้างของ “บวร” มาจากฐานขอ้มลูหลกั 2 แหล่งคอื 1) 
รายงานทะเบยีนวดัในศาสนาพุทธ ของส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิจ านวน 41,156 แห่ง 2) ขอ้มลู
สถานศกึษาจากเวบ็ไซตใ์หบ้รกิารขอ้มูล Open Government Data ของรฐับาลไทย จ านวน 46,259 แห่ง 
เป็นโรงเรยีนวดั 6,066 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 13.11 ส าหรบัขอ้มลูพืน้ฐานระดบัหมู่บา้น (กชช. 2ค) ของกรม
พฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ยงัไม่สามารถได้รบัขอ้มูลในระดบัหมู่บ้านหรอืชุมชนมเีฉพาะรายงาน
หมู่บา้นชนบทไทย  

การวิเคราะหข้์อมลูขนาดใหญ่ (Big Data)  
ขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นขอ้มลูดบิทีต่อ้งน ามาประมวลผล วเิคราะห ์สงัเคราะห ์เพื่อใหไ้ด้

ผลลพัธ์ที่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ หรอืสร้างมูลค่าทางธุรกจิ การวเิคราะหข์อ้มูลขนาดใหญ่ จะเลอืกใช้
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เครื่องมอืที่เกี่ยวขอ้งกนั 3 ประเภท ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของขอ้มลู และผลลพัธ์ทีต่้องการได้รบัจาก
การวเิคราะห ์ไดแ้ก่  

1) การท าเหมอืงขอ้มลู (Data Mining)  
2) การท าเหมอืงขอ้ความ (Text Mining) และ  
3) การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ(Natural Language Processing หรอื NLP) 

1) การท าเหมืองข้อมลู 
 การท าเหมอืงขอ้มลู (Data Mining) หรอื การค้นหาความรู้ในฐานขอ้มูล (Knowledge Discovery 
in Databases หรือ KDD) เป็นเทคนิคเพื่อค้นหารูปแบบ (Pattern) จากข้อมูลจ านวนมหาศาลโดย
อตัโนมตั ิโดยใชข้ ัน้ตอนวธิจีากวชิาสถติ ิและการเรยีนรูข้องเครื่อง (Machine Learning)  

การท าเหมอืงขอ้มูล คอื กระบวนการที่กระท ากบัขอ้มูลจ านวนมากเพื่อค้นหารูปแบบ แนวทาง 
และความสมัพนัธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดขอ้มูลนัน้ โดยอาศยัหลกัสถิต ิการรู้จ า การเรยีนรู้ของเครื่อง และหลกั
คณิตศาสตร์การท าเหมอืงขอ้มูล จ าเป็นต้องอาศยับุคลากรจากหลายฝ่าย และต้องอาศยัความรู้จ านวน
มาก ถงึจะไดร้บัประโยชน์อยา่งแทจ้รงิ เพราะสิง่ทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนการวเิคราะหเ์ป็นเพยีงตวัเลข และขอ้มลู
ทีอ่าจจะน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้รอืไม่ได ้ 

การท าเหมอืงขอ้มูลจะแตกต่างจากการคน้หาค าตอบจากฐานขอ้มูล (Database) หรอืคลงัขอ้มลู 
(Data Warehouse) เพราะเป็นการวเิคราะห์จากล่างขึน้บน (Bottom-up Analysis) จากขอ้มลูจ านวนมาก
ทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูทีห่ลากหลาย และเป็นการวเิคราะหจ์ากการคน้พบ (Discovery-driven Analysis) ทีไ่ม่มี
การตัง้สมมตฐิานมาก่อน หรอืกรอบความคดิยงัไม่ชดัเจน สิง่ทีค่น้พบจะมคีุณค่าหรอืน าไปสรา้งประโยขน์
กบัองค์กร หรือธุรกิจได้ ขณะที่การวเิคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล เป็นการวเิคราะห์จากบนลงล่าง 
(Provides top-down) และวเิคราะห์จากการสอบถาม (Query-driven Analysis) ซึ่งผู้ตัง้ค าถามจะมกีรอบ
ความคดิทีช่ดัเจนอยูแ่ลว้ (Stair & Reynolds, 2017) 

โดยปกติผู้ที่ศึกษาการท าเหมืองข้อมูลจะต้องมีความรู้รอบด้านและต้องติดต่อกบัทุก ๆ ฝ่าย 

เพื่อให้เขา้ใจถงึขอบเขตของปัญหาโดยแทจ้รงิก่อน เพื่อให้การท าเหมอืงขอ้มลูเกดิประโยชน์อยา่งแทจ้รงิ 

ความรู้ที่ได้จากการท าเหมืองข้อมูลมีหลายรูปแบบ เช่น กฎความสมัพนัธ์ การแบ่งกลุ่มข้อมูล การ

พยากรณ์ เป็นตน้ 

กฎความสมัพนัธ์ (Association Rule) เป็นการแสดงความสมัพนัธ์ของเหตุการณ์หรือวตัถุที่

เกดิขึน้พร้อมกนั เช่น การวเิคราะห์ข้อมูลการขายสนิค้าจากระบบออนไลน์ แล้วพจิารณาสนิค้าที่ผู้ซื้อ

มกัจะซือ้พรอ้มกนั เช่น แม่บา้นไทยเมื่อซือ้แชมพสูระผม กจ็ะซือ้ครมีนวดผมดว้ย พฤตกิรรมดงักล่าวมผีล

ต่อการจดัร้าน การแนะน า การเพิ่มยอดขาย ในกรณีของ “บวร”จากการค้นข้อมูลผ่านกฤตภาคข่าว

ออนไลน์ (หนังสอืพมิพ์) และ Google ด้วยค าส าคญั เช่น “แม่วยัใส” เมื่อศกึษาเนื้อขา่วกจ็ะมเีรื่องของยา

เสพตดิอยูด่ว้ย ดงันัน้กฏความสมัพนัธจ์ะถูกน ามาใชเ้พื่อหาความสมัพนัธข์องตวัแปรต่างๆ 

การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Data clustering) เป็นการแบ่งข้อมูลที่มลีกัษณะคล้ายกนัออกเป็นกลุ่ม

ย่อยอย่างน้อย 2 กลุ่ม โดยให้หน่วยที่อยู่ในกลุ่มเดยีวกนัมลีกัษณะที่เหมอืนหรอืคล้ายกนั แต่หน่วยที่อยู่
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ต่างกลุ่มกนัจะมลีกัษณะที่ต่างกนั เช่น การแบ่งกลุ่มความขดัแย้ง / กลุ่มความร่วมมือระหว่างบ้าน วดั 

โรงเรยีน หรอืการแบ่งกลุ่มผูส้งูวยัตามพฤตกิรรมการใชช้วีติ รปูแบบการพึง่พาหรอืช่วยเหลอืตวัเอง 

การพยากรณ์ (Prediction) เป็นการเรยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแบบจากตวัอยา่งและใชต้วัแบบทีส่รา้งขึน้

เพื่อการพยากรณ์มลูค่าของตวัแปรเป้าหมาย 

 การท าเหมอืงขอ้มูลดัง้เดมิจะใช้ขอ้มูลที่มโีครงสร้าง เพราะเป็นขอ้มูลที่มโีครงสร้างเหมาะสม มี

ก าหนดฟิลด์คงที่และมาจากฐานข้อมูลเชิงสมัพนัธ์ ซึ่งมักจะพบเห็นได้ในรูปแบบกระดาษค านวณ 

(Spreadsheet Format) โดยใชโ้ปรแกรม Excel โครงสรา้งขอ้มลูถูกจดัระเบยีบในทางโปรแกรมวเิคราะหท์ี่

สามารถย่อยได้ และให้ผลลพัธ์ได้อย่างรวดเรว็ แต่ร้อยละ 80 ของขอ้มูลขนาดใหญ่โซเชยีลมเีดยี วดิโีอ 

และภาพถ่ายท าใหไ้ม่สามารถวเิคราะห์ด้วยวธิกีารเดมิ และเนื่องจากขอ้มลูทีม่กีารขยายตวัทีเ่กนิกวา่ที่จะ

ตดิตามได ้จงึมธีุรกจิไม่กีแ่ห่งทีส่ามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลทีไ่ม่มโีครงสร้าง อยา่งไรกต็ามขอ้มูลที่ไม่มี

โครงสรา้งส่วนใหญ่จะเป็นขอ้ความทัว่ไปทีไ่ม่ค่อยไดค้ านึงถงึ ตรรกะ ไวยากรณ์ หรอืภาษาทีเ่ป็นทางการ 

การท าเหมอืงขอ้มลูชนิดหนึ่งทีเ่รยีกว่าการท าเหมอืงขอ้ความ (Text Mining) จะถูกน ามาใช้เพื่อใหเ้ขา้ใจ

ขอ้มลูเหล่านี้ (Pickell, 2018) 

2) การท าเหมืองข้อความ (Text Mining)  
 การท าเหมอืงขอ้ความ (Text Mining) เป็นเทคนิคการวเิคราะหข์อ้มูลแบบไม่มโีครงสร้าง ซึ่งพบ
มากในการเขียนข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Twitter เป็นต้น ข้อความค่อนข้างมี
ลกัษณะเฉพาะ ขอ้มลูในรปูขอ้ความ (Text-heavy Data) จะตอ้งมกีารรวบรวมและจดัรูปแบบในลกัษณะที่
เหมอืนกนั ขอ้ความถูกน าจากแฟ้มขอ้มลูทุกประเภท ไดแ้ก่ ไฟล ์HTML, XML, PDF และเอกสารค า โดย
ลบไฟลร์ปูภาพออก หลงัจากนัน้จงึน าขอ้ความทัง้หมดมาตดัค าทีไ่ม่เกีย่วขอ้งออก เช่น ค าบุพบท สรอ้ยค า 
หรอืค าที่ไม่มคีวามหมาย แล้วท าการปรบัใหข้อ้ความอยู่ในรูปเอกพจน์ รวมค าที่มคีวามหมายเหมอืนกนั
เขา้ดว้ยกนั ทัง้นี้เพื่อใหข้อ้มลูใกลเ้คยีงกบัขอ้มลูทีม่โีครงสรา้งมากทีสุ่ด  

3) การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  
 การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ (Natural language processing หรอื NLP) เป็นสาขาหนึ่งของ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่แสดง
พฤตกิรรมที่มคีวามฉลาดและความรู้สกึเหมอืนมนุษย ์จดัเป็นระบบที่มลีกัษณะการท างานใกล้เคยีงกบั
ระบบการประมวลผลและการตอบสนองของมนุษยต่์อสถานการณ์ต่างๆ คอมพวิเตอรส์ามารถปฏบิตังิาน
แทนทีม่นุษยไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยระบบคอมพวิเตอรจ์ะถูกพฒันาใหม้คีวามสามารถทีจ่ะเรยีนรู ้ ใช้
เหตุผล และเลยีนแบบการท างานของสมองมนุษย ์
 ระบบปัญญาประดษิฐ์ เป็นระบบที่ประกอบด้วย คน กระบวนการ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ขอ้มูล 
และความรูท้ ีจ่ าเป็นส าหรบัการพฒันาระบบคอมพวิเตอร ์และเครื่องจกัรเพื่อใหส้ามารถแสดงความเฉลยีว
ฉลาดด้านความเขา้ใจภาษาธรรมชาตแิละความสามารถที่จะให้เหตุผล สามารถท างานได้อย่างรวดเรว็
ภายใต้หน่วยความจ าที่มขีนาดใหญ่ ระบบปัญญาประดษิฐ์เป็นระบบที่รวมศาสตร์หลายสาขาเขา้ด้วยกนั 
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ไดแ้ก่ ระบบผูเ้ชีย่วชาญ หุ่นยนต ์ระบบการจบัภาพ ระบบการเรยีนรู ้ระบบเครอืขา่ยเสน้ประสาท และการ
ประมวลภาษาธรรมชาต ิ(Stair & Reynolds, 2017) 
 การประมวลภาษาธรรมชาติ  (Natural Language Processing หรือ  NLP) เ ป็นระบบที่
คอมพวิเตอร์ถูกพฒันาให้สามารถอ่าน พูด ฟัง เขา้ใจ และตอบสนองต่อขอ้ความหรอืค าส ัง่ที่เป็นภาษา
มนุษยใ์ช้ในชวีติประจ าวนั เช่น ภาษาองักฤษ ไทย หรอืจนี ท าให้การท างานตดิต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์
และเครื่องคอมพิวเตอร์ด าเนินไปอย่างสะดวก ทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศง่ายขึน้และกระจายตวัไปในวงกวา้งกว่าปัจจุบนั อุปสรรค ที่พบในระบบนี้คอืการท าให้ระบบ
สามารถวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาเกีย่วกบัความก ากวมของภาษาธรรมชาต ิ 
 นอกจากนี้การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ(NLP) ยงัเป็นส่วนผสมของวทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร ์
(Computer Science) ภาษาศาสตร์ (Linguistics) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ที่
เกีย่วขอ้งกบัการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างคอมพวิเตอรก์บัมนุษยใ์นภาษาธรรมชาติ เป้าหมายสงูสุดของ NLP 
คอืการท าให้คอมพวิเตอร์เขา้ใจภาษาที่มนุษยท์ัว่ไปใชส้ื่อสารกนั NLP เป็นแรงผลกัดนัที่อยู่เบื้องหลงัสิง่
ต่าง ๆ เช่น ผู้ช่วยเสมือน (Virtual Assistants) การรู้จ าเสียง (Speech Recognition) การวิเคราะห์
ความรู้สกึ (Sentiment Analysis) การสรุปขอ้ความอตัโนมตั ิ(Automatic Text Summarization) การแปล
ดว้ยเครื่อง (Machine Translation) เป็นตน้  
 ปัจจุบนัองคก์รส่วนใหญ่ก าลงัเปลีย่นไปใชเ้ทคโนโลยกีารประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ(NLP) การ

ใชง้าน NLP ทีพ่บในปัจจุบนั เช่น (Raut, 2017) 

 ฟังก์ชนัตรวจสอบการสะกดค าของ Microsoft Word เป็นแอปพลเิคชนัพืน้ฐานและเป็นที่
รูจ้กัมากทีสุ่ด 

 การวเิคราะห์ขอ้ความหรอืการวเิคราะหค์วามรู้สกึ ความเชื่อมัน่ (Sentiment Analytics ) 
ธุรกจิสามารถใช ้NLP เพื่อเรยีนรูค้วามรูส้กึของลกูคา้ส าหรบัปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิาร 

 ระบบการค้นหา เช่น Google, Bing และอื่น ๆ ใช้ NLP เพื่อแยกค าจากขอ้ความเพื่อใส่
ดชันีและขอ้ความคน้หา 

 Google Translate ใช้ในการแปลค าหรอืขอ้ความ ปัจจุบนัมกีารปรบัปรุงการแปลเพื่อให้
โปรแกรมสามารถเขา้ใจความหมายไดด้ขี ึน้ 

 นักลงทุนในตลาดทุนบางคนน าข้อความประกาศธรรมดาแล้วใช้ NLP สกดัข้อมูลที่มี
ความสมัพนัธก์นั น ามาจดัรปูแบบทีส่ามารถน าไปใชใ้นการตดัสนิใจซือ้ขายหุน้ 

 การยอ่ หรอืสรุปขอ้ความจ านวนมากจากเอกสารหรอืบทความทีป่รากฏอยูใ่นเวบ็ 
 การสัง่งานดว้ยเสยีง (Input) เริม่มาแทนแป้นพมิพด์ดีซึง่ถอืเป็นตวัต่อประสาน (Interface) 

หลกัระหวา่งคอมพวิเตอรก์บัมนุษย ์
การท าเหมอืงขอ้ความและการประมวลผลภาษาธรรมชาตมิคีวามคล้ายกนัมาก ความแตกต่าง

ระหว่างเครื่องมอืทัง้สองคอื เป้าหมาย เครื่องมอื ขอบเขต ผลลพัธ์ทีต่้องการ และความแม่นย าของระบบ
ซึง่รายละเอยีดแสดงในตารางที ่2.3 

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์ 
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ตารางท่ี 2.3 ความแตกต่างระหว่างการท าเหมืองข้อความและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ  

ประเด็น
เปรียบเทียบ 

การท าเหมืองข้อความ (Text Mining) การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) 

เป้าหมาย  สกัดข้อมูลที่มีคุณภาพสูงออกจากข้อความที่
ไม่มีโครงสร้างและมีโครงสร้าง 

 ข้อมูลสามารถท าเป็นรูปแบบข้อความ หรือมี
โครงสร้าง แต่ยังไม่ได้พิจารณาในเรื่อง
ความหมายในข้อความ 

 พยายามเข้าใจสิ่งที่สื่อความหมายด้วย
ภาษาธรรมชาติโดยมนุษย์ซ่ึงอาจเป็นข้อความ
หรือค าพูด 

 วิเคราะห์โครงสร้างทางความหมายและทาง
ไวยากรณ์ 

เครื่องมือ  ภาษาที่ใช้ในการประมวลผลข้อความเช่น Perl 

 แบบจ าลองทางสถิติ 
 แบบจ าลองการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine 

Learning models) 

 แบบจ าลองการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง 
(Advanced Machine Learning models)  

 ชุดเครื่องมือเช่น NLTK ใน Python 

ขอบเขต  แหล่งข้อมูลมาจากการรวบรวมเอกสาร 

 แยกคุณสมบัติที่เป็นตัวแทนส าหรับเอกสาร
ภาษาธรรมชาติ 

 Input for a corpus-based computational 
linguistic 

 แหล่งข้อมูลสามารถเป็นรูปแบบวิธีการสื่อสาร
ของมนุษย์ตามธรรมชาติ เช่น ข้อความ ค าพูด 
ป้าย ฯลฯ 

 สกัดความหมายของค าและโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์จากข้อมูลน าเข้า 

 ท าให้ทุกระดับของการมีปฏิสัมพันธ์กับ
คอมพิวเตอร์มีความเป็นธรรมชาติส าหรับ
มนุษย์มากขึ้น 

ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

ค าอธิบายข้อความโดยใช้ตัววัดทางสถิติ เช่น  
 ความถี่ของค า 

 รูปแบบของค า 

 ความสัมพันธ์ภายในค า 

ท าความเข้าใจกับสิ่งที่ถ่ายทอดผ่านข้อความหรือ
ค าพูด เช่น  
 การถ่ายทอดความรู้สึก 
 ความหมายของข้อความเพื่อให้สามารถแปล

เป็นภาษาอ่ืนได้ 
 โครงสร้างไวยากรณ์ 

ความแม่นย า
ของระบบ 

 การวัดประสิทธิภาพน้ันท าได้โดยตรงและ
ค่อนข้างง่าย ใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่วัด
ได้ชัดเจน 

 การวัดความแม่นย าของระบบท าได้ยากเพราะ
มนุษย์ต้องเข้ามาแทรกแซง เช่น การ
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

ที่มา: ปรับจาก EDUCBA (2019)  
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2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั “บวร” 

 งานวิจัยที่เกี่ยวกับ “บวร. ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของ บ้าน วัด และโรงเรียน ในแต่ละ
พื้นที่ เช่น การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในชนบท จังหวัดศรีษะเกษ (อดิเรก บุญคง, 2554) ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน 
กรณีศึกษาของวัดกับชุมชน (นามสมมุติ) จังหวัดกาญจนบุรี (ด ารงค์ศักดิ มีสุนทร , 2556) การบูรณาการ วัด 
บ้าน โรงเรียนของโรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศกและโรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาศีรษะอโศก จังหวัดศรีสะเกษ 
(ขวัญดิน สิงห์ค า, 2556) ความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน-วัด-โรงเรียน ของวัดสนามชัย จังหวัดสงขลา (สุรพล 
สุวรรณ, 2558) การบริหารจัดการความร่วมมือของ บ้าน วัด โรงเรียน ของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 297 โรงเรียน (กันยารัตน์ แย้มศรีแก้ว, 2558) โครงการบวรสันติสขุ
บ้านแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ (ยุรธร จีนาและรมิตา จีนา 2560)  โครงการวิจัยบางเลน มหาวิทยาลัยมหิดลจาก 
บวร สู่ศูนย์การเรียนรู้ จังหวัดนครปฐม (มานี ไชยธีรานุวัฒศิริและคณะ, 2560) และการมีส่วนร่วมในการบริหาร
แบบ “บวร” ของโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานคร (นุชา สระสม และคณะ, 2561) 
 งานวิจัยที่เกี่ยวกับ “บวร” มักจะน าค่านิยม ประเพณี นโยบายของภาครัฐมาด าเนินการด้วย เช่น การ
สร้างความตระหนักถึงคุณค่า และหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมประจ าถ่ิน (สุรพล สุวร รณ, 2558) การส่งเสริม 
คุณธรรมค่านิยม 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) (ยุรธร จีนาและรมิตา จี
นา, 2560) การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (พระเริ่ม ไขตะขบ และคณะ, 2560) เป็นต้น  
 ผลการศึกษาของงานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นไปในทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ที่ดี อดิเรก บุญคง 
(2554) แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ตามองค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ หลักการ 
จุดมุ่งหมาย กลไกและกระบวนการ วิธีการด าเนินการ การประเมินผลและเงื่อนไขของความส าเร็จ มีความ
สอดคล้องกับประสิทธิผลความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
เช่นเดียวกับ กันยารัตน์ แย้มศรีแก้ว (2558) ที่ยืนยันว่าองค์ประกอบในการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน 
วัด โรงเรียนที่มีความเหมาะสม ได้แก่ การสร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วม  การจัดการสัมพันธภาพ การ
เสริมสร้างประโยชน์ร่วมกัน การเสริมสร้างคุณธรรม และการสร้างบรรยากาศองค์กร 
 นักวิจัยส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนโดยภาพรวมยังถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดตีอ่
กัน และมีประโยชน์ต่อหน่วยงานที่น าแนวคิดไปด าเนินการ เช่น ตัวชุมชนเป็นชุมชนชนบทขนาดเล็กที่ยังไม่
เข้าถึงวัฒนธรรมเมืองมากนัก ชุมชนมีระบบการพึ่งพาอาศัยกันในรูปแบบเครือญาติค่อนข้างสูง (ด ารงค์ศักดิ  มี
สุนทร, 2556) ผู้คนของสังคมส่วนใหญ่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข เกิดการรักษา อนุรักษ์คุณค่ามรดกทาง
วัฒนธรรม บ้าน-วัด–โรงเรียน จึงเป็น 3 เสาหลัก เป็นเหมือนทุนมรดกทางสังคมที่มีมาคู่สังคมไทย  (สุรพล 
สุวรรณ, 2558) นักเรียนที่ผ่านการศึกษาตามรูปแบบของ “บวร” สามารถเลี้ยงตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่นและ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (ขวัญดิน สิงห์ค า , 2556) การส่งเสริม คุณธรรมค่านิยม 12 
ประการในโครงการบวรสันติสุข ช่วยสนับสนุนบทบาทหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ และเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน (ยุรธร จีนาและรมิตา จีนา, 2560) และผลของการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ 
“บวร” มีส่วนช่วยให้สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานใน 4 ด้าน คือ 
นักเรียน การจัดการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และ การสร้างอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา (นุชา สระสม และคณะ, 2561) 
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2.7 สรุป 

 งานวิจัยเรื่อง สถานการณ์ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2562) ของ
ประเทศไทย เป็นงานวิจัยเพื่อหาภาพรวมเกี่ยวกับ “บวร” ภายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เป็นงานวิจัย
ที่ต่อยอดจากงานวิจัยเกี่ยวกับบ้าน วัด โรงเรียนที่ได้ด าเนินการก่อนหน้าโดยหน่วยงานต่างๆ แต่จะมีความ
แตกต่างในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ขอบเขต ระยะเวลาของเนื้อหาที่ศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล และ ผลลัพธ์
จากงานวิจัย ทั้งนี้เพื่อต้องการฉายภาพรูปแบบของบวรในการสร้างคนไทย 4.0 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศ
ไทยให้เป็น Thailand 4.0  
 ความแตกต่างของงานวิจัยเรื่องสถานการณ์ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในทศวรรษที่ผ่านมากับงานวิจัยที่
ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ได้ท าการเปรียบเทียบไว้ในตารางที่ 2.4  

ตารางที่ 2.4 ความแตกต่างระหว่างงานวิจัยเรื่องสถานการณ์ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในทศวรรษที่
ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2562) กับงานวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม  

ประเด็นความ
แตกต่าง 

งานวิจัยจากการทบทวน
วรรณกรรม 

สถานการณ์ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ใน
ทศวรรษท่ีผ่านมา 

ขอบเขต การศึกษาเชิงพื้นที่ หรือ 
กรณีศึกษา 

การศึกษาองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ 
“บวร” รวมถึงปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น ความ
เช่ือ ความศรัทธา และ เทคโนโลยี 

ระยะเวลาของ
เนื้อหาที่ศึกษา 

ตามระยะเวลาของโครงการ 
(ไม่เกิน 1ปี) 

ไม่ต่ ากว่า 10 ปี (พ.ศ. 2551-2562) 

การเกบ็ข้อมลู กลุ่มตัวอย่าง หรือใช้กรณีศึกษา เอกสาร และข้อมูลขนาดใหญ่จากแหล่งส าคัญ
ได้แก่ฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศ 
หนังสือพิมพ์ และสือ่ออนไลน์ โดยช่วงเวลาที่
จัดเกบ็ไม่ต่ ากว่า 10 ป ี

การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเบื้องต้น และการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) 

 สถิติเบื้องต้น  
 การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis)  
 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 

Data Analytics) 
ผลลัพธ์จากงานวิจัย ผลที่ได้รับจากการน า “บวร” 

ไปด าเนินงาน 
 ความเข้าใจสถานการณ์ บ้าน วัด โรงเรียน

จากอดีตถึงปัจจุบัน 
 การฉายภาพ (Projection) รปูแบบของบวร

ในการสร้างคนไทย 4.0 เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศไทยใหเ้ป็น Thailand 4.0 
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บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

 
บทที ่3 เป็นการน าเสนอวธิกีารด าเนินการวจิยั ซึง่แบ่งเป็น 2 ส่วนหลกัประกอบดว้ยการวเิคราะห์

ค าส าคญั และ การออกแบบงานวจิยั 
 ส่วนที่ 1 เป็นการวเิคราะห์ค าส าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบับ้าน วดั โรงเรยีน (บวร) ทัง้นี้เพราะ

เมื่อเริม่ศกึษาพบขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงน้อยมาก จงึตอ้งท าการแยกออกเป็นแต่ละองคป์ระกอบโดยการ
คน้หาค าส าคญั หลงัจากนัน้จงึท าการวเิคราะหห์าประเดน็ทีน่่าสนใจเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องงานวจิยั  

 ส่วนที ่2 เป็นการออกแบบงานวจิยั ได้แก่วธิกีารด าเนินการวจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ประชากร กลุ่มตวัอยา่งทีศ่กึษา และการวเิคราะหข์อ้มลู 
3.1 การวิเคราะหค์ าส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบั “บวร”  

การคน้คนืขอ้มูลเบื้องตน้เกี่ยวกบับา้น วดั โรงเรยีน หรอื “บวร” ในภาพรวมไดร้บัขอ้มูลน้อยมาก 
ดงันัน้งานวจิยันี้จงึเริม่จากการวเิคราะหค์ าส าคญัเพื่อหาประเดน็ส าคญัทีเ่กีย่วกบับา้น วดั โรงเรยีน ตัง้แต่
อดตีถึงปัจจุบนั การศกึษาแบ่งเป็น 2 ประเภทหลกั คอื 1) การศกึษาจากการทบทวนวรรณกรรมหรอืวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้ง 2) ขา่วจากหนงัสอืพมิพ ์

3.1.1 ค าส าคญั บ้าน วดั โรงเรียน จากงานวิจยั 
 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั สถานการณ์ บา้น วดั โรงเรยีน (บวร) ในทศวรรษทีผ่่านมา 
(พ.ศ. 2551-2562) ของประเทศไทย เริ่มจากการเก็บข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ เอกสาร 
งานวจิยั และวทิยานิพนธจ์ากค าส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบั บวร โดย “บ” ครอบคลุม บา้น ครอบครวั และชุมชน 
“ว” ครอบคลุม วดั ศาสนา ความเชื่อ และพระสงฆ์ และ “ร” ครอบคลุม โรงเรยีน และการศกึษา หลงัจาก
นัน้จงึสบืคน้ค าส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบั บวร จากฐานขอ้มลูงานวจิยัหลกัของประเทศประกอบดว้ย 

1) ฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) ThaiLIS  เป็นโครงการพฒันาระบบเครือข่ายห้องสมุด
อุดมศกึษาในประเทศไทย วตัถุประสงค์หลกัคอืการใช้ทรพัยากรสารสนเทศร่วมกนัในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ฐานขอ้มูลหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ บทความทางวชิาการ วทิยานิพนธ์ และงานวจิยั ของมหาวทิยาลยัรฐั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัและมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

2) ระบบฐานขอ้มูลวารสารอเิล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO) ThaiJO เป็น
แหล่งรวมวารสารวชิาการที่ผลติในประเทศไทยที่น ามาเผยแพร่ผ่านระบบมากที่สุด ครอบคลุมงานวจิยั
เกอืบทุกสาขา เช่น สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมนุษยศาสตร ์และสงัคมศาสตร ์ 
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3) ระบบบรหิารจดัการงานวจิยัของประเทศ (NRMS) ระบบ NRMS ถูกพฒันาขึน้เพื่อใช้
เป็นระบบบรหิารจดัการงบประมาณและงานวจิยัของหน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานใหทุ้น มกีารน าเสนอ
ขอ้มลูเกีย่วกบังานวจิยัของประเทศ 
 ตวัอยา่งการสบืคน้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูไทยลสิ  (ThaiLIS) แสดงในภาพ ที ่3.1  

 
 

 
ภาพท่ี 3.1 การสบืคน้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูไทยลสิ  (ThaiLIS) 



รายงานฉบบัสมบูรณ์  

 

65 

 

3.1.2 ค าส าคญั บ้าน วดั โรงเรียน จากหนังสือพิมพ ์
การวเิคราะหค์ าส าคญัจากขา่วหนงัสอืพมิพเ์กีย่วกบั “บวร” มขี ัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 

 ก าหนดค าค้นที่เกี่ยวกบั “บวร โดยเริม่จาก ค าหลกั 11 ค า ประกอบด้วย “บวร” บ้าน 
ครอบครวั ชุมชน โรงเรยีน การศกึษา วดั ศาสนา ความเชื่อ เทคโนโลย ีและปัญหาสงัคม เหตุผลทีต่อ้งเอา
ค าวา่ “ปัญหาสงัคม” มาเพิม่เตมิเพราะข่าวหนังสอืพมิพ์ส่วนใหญ่ต้องมกีารสร้างความน่าสนใจในการอ่าน 
การใชค้ าพืน้ฐานจะพบขา่วทีไ่ม่เกีย่วขอ้งจ านวนมาก 

 เข้าสู่กฤตภาคข่าวออนไลน์ (IQ Newsclip) (www.iqnewsclip.com/) :โดยต้องสมคัร
สมาชกิเพื่อใชง้าน (ภาพที ่3.2) 

 การค้นหาค าส าคญัเริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวนัที่ 15 กรกฎาคม 2562 โดย
เลอืกจากสื่อสิง่พมิพท์ุกฉบบั 

 น าขา่วทีไ่ดแ้ต่ละขา่วมาท า”ความสะอาด.” เช่น 
- การลบขา่วจากหนงัสอืพมิพก์รอบบ่าย 
- การลบขา่วทีซ่ ้ากนัในช่วงเวลาเดยีวกนั 
- การลบขา่วทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง 
- การแก้ไขค าให้สามารถใช้ร่วมกนัได้ เช่น เงนิกนิเปล่า แป๊ะเจี๊ยะ เก๋าเจี๊ยะ ให้เป็นค า

เดยีวกนั 
 สรุปค าส าคญัในแต่ละขา่วจากการคน้หาผ่านค าส าคญัหลกั 
 น าค าส าคญัทีไ่ดม้าสรุปความถี่ทีพ่บ 
 สรุปประเดน็ทีส่ าคญัเกีย่วกบั “บ้าน วดั โรงเรยีน” เพื่อน าไปศกึษาในรายละเอยีดด้วย

การวเิคราะห์โดยใช้เทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ที่เหมาะสม เช่น เทคนิคการท าเหมอืงข้อมูล 
(Data Mining) เทคนิคการท าเหมอืงขอ้ความ (Text Mining)  

 

http://www.iqnewsclip.com/
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ภาพท่ี 3.2 การสบืคน้ขอ้มลูจากกฤตภาคขา่วออนไลน์ 
ทีม่า: กฤตภาคขา่วออนไลน์ (IQ Newsclip)  

3.1.3 ผลการสืบค้นค าส าคญั บ้าน วดั โรงเรียนจากงานวิจยั 
จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบั “บวร” พบว่าจ านวนค าส าคญัทีแ่สดงถงึประเดน็ที่เกีย่วขอ้ง

กบังานวจิยัมีทัง้สิ้น 72,273 ค า โดยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โรงเรียนมากที่สุด (51.58%) 
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รองลงมาเป็นเรื่องเกีย่วกบัครอบครวั หมู่บา้น ชุมชน (44.97%) การศกึษาเรื่องวดั ศาสนามเีพยีง 2.07% 
และงานดา้นเทคโนโลย ี1.38% ค าส าคญัทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง “บา้น วดั โรงเรยีน” แสดงในตารางที ่3.1 
ตารางท่ี 3.1 ค าส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบั “บวร” จากงานวจิยั 

ค าส าคญั จ านวนค า ร้อยละ ค าส าคญั จ านวนค า ร้อยละ 
บทบาทพระสงฆ ์ 821 82.60% บทบาทวดั 8 0.80% 
ชุมชนกบัโรงเรยีน 69 6.94% บา้นวดัโรงเรยีน 4 0.40% 
วดักบัชุมชน 37 3.72% พระสงฆก์บัชุมชน 2 0.20% 
วดักบัการศกึษา 35 3.52% ศาสนากบัการด าเนินชวีติ 2 0.20% 
พุทธพาณิชย ์ 14 1.41% พฤตกิรรมเชงิพุทธ 2 0.20% 
รวมค าส าคญัท่ีเก่ียวกบั "วดั ศาสนา" 994 100,00% 
การมสี่วนร่วม 13,513 41.89% ชุมชนดัง้เดมิ 21 0.07% 
การพฒันาชุมชน 5,432 16.84% ครอบครวัชุมชน 20 0.06% 
เศรษฐกจิพอเพยีง 2,332 7.23% โครงสรา้งครอบครวั 20 0.06% 
วถิชีวีติ 2,152 6.67% ชวีติพอเพยีง 15 0.05% 
ผูน้ าชุมชน 1,725 5.35% รูปแบบครอบครวั 11 0.03% 
ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 1,604 4.97% ความมัน่คงของครอบครวั 10 0.03% 
การมสี่วนร่วมของชุมชน 1,467 4.55% พฤตกิรรมเยาวชน 10 0.03% 
การอบรมเลีย้งดู 636 1.97% ครอบครวัเลีย้งเดี่ยว 9 0.03% 
ธุรกจิชุมชน 459 1.42% ชุมชนวถิพีุทธ 9 0.03% 
องคก์รชุมชน 451 1.40% ความสุขในครอบครวั 8 0.02% 
ชุมชนทอ้งถิน่ 385 1.19% ครอบครวัสมบูรณ์ 7 0.02% 
การวางแผนครอบครวั 208 0.64% ค่านิยม 12 ประการ 7 0.02% 
ความรุนแรงในครอบครวั 186 0.58% การจดัการร่วมกนั 6 0.02% 
ชุมชนเขม้แขง็ 183 0.57% การหาเลีย้งครอบครวั 6 0.02% 
สถาบนัครอบครวั 172 0.53% เครอืขา่ยหมู่บา้น 6 0.02% 
สวสัดกิารชุมชน 165 0.51% ความแตกแยกในครอบครวั 5 0.02% 
ช่วยเหลอืเกือ้กูล 155 0.48% บทบาทของสมาชกิในครอบครวั 5 0.02% 
เศรษฐกจิของครอบครวั 123 0.38% เยาวชนตามแนวพุทธ 5 0.02% 
ปัญหาครอบครวั 110 0.34% การพึ่งพาตวัเอง 4 0.01% 
การเลีย้งดูบุตร 108 0.33% คุณค่าของครอบครวั 4 0.01% 
ทุนชุมชน 75 0.23% ระบบบุญนิยม 4 0.01% 
ศกัยภาพชุมชน 75 0.23% วนัครอบครวั 4 0.01% 
หน้าที่ของครอบครวั 69 0.21% หน้าที่ของสมาชกิในครอบครวั 4 0.01% 
ครอบครวัเดี่ยว 67 0.21% โฮมสคูล 3 0.01% 
สทิธชิุมชน 67 0.21% การพฒันาสถาบนัครอบครวั 2 0.01% 
การหยา่รา้ง 62 0.19% เงนิออมครอบครวั 2 0.01% 
การจดัการศกึษาโดยครอบครวั 58 0.18% ชุมชนกบัการศกึษา 2 0.01% 
กองทุนชุมชน 51 0.16% บทบาทหน้าที่ของครอบครวั 2 0.01% 
ครอบครวัขยาย 48 0.15% วกิฤตครอบครวั 2 0.01% 
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ค าส าคญั จ านวนค า ร้อยละ ค าส าคญั จ านวนค า ร้อยละ 
สงัคมสมยัใหม่ 39 0.12% วถิชีวีติครอบครวั 2 0.01% 
ครอบครวัอบอุ่น 28 0.09% สมัพนัธภ์าพในครอบครวั 2 0.01% 
ปัญหาเดก็และเยาวชน 27 0.08% ครอบครวัทางเลอืก 1 0.00% 
ความเขม้แขง็ของครอบครวั 26 0.08% ศลีธรรมเยาวชน 1 0.00% 
สถาบนัสงัคม 22 0.07%    
รวมค าส าคญัท่ีเก่ียวกบั "ครอบครวั หมู่บ้าน ชุมชน" 32,258 100.00% 
สถานศกึษา 14,838 39.80% ปรชัญาการศกึษา 108 0.29% 
ผูเ้รยีน 7,841 21.03% การประเมนิผลการศกึษา 98 0.26% 
คุณภาพการศกึษา 3,382 9.07% คุณภาพโรงเรยีน 83 0.22% 
เทคโนโลยทีางการศกึษา 1,747 4.69% การจดัการศกึษาโดยครอบครวั  58 0.16% 
โอกาสทางการศกึษา 1,508 4.04% การจดัชัน้เรยีน 43 0.12% 
การศกึษาพเิศษ 1,261 3.38% การเมอืงกบัการศกึษา 39 0.10% 
แผนการเรยีน 960 2.57% การศกึษาทางเลอืก 38 0.10% 
หลกัสูตรการศกึษา 960 2.57% แนวคดิการศกึษา 29 0.08% 
การปฏรูิปการศกึษา 712 1.91% การคดัเลอืกนกัเรยีน 27 0.07% 
มาตรฐานการศกึษา 592 1.59% แนวโน้มการศกึษา 16 0.04% 
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 573 1.54% บุคลากรการศกึษา 11 0.03% 
การศกึษาตามอธัยาศยั 565 1.52% สทิธทิางการศกึษา 11 0.03% 
การบรหิารการศกึษา 360 0.97% ครูกบัผูเ้รยีน 8 0.02% 
อุปกรณ์การเรยีน 278 0.75% ทางเลอืกการศกึษา 6 0.02% 
รูปแบบการศกึษา 184 0.49% ผูด้อ้ยโอกาสทางการศกึษา 6 0.02% 
การพฒันาผูเ้รยีน 156 0.42% กฎหมายกบัการศกึษา 2 0.01% 
คณะกรรมการโรงเรยีน 145 0.39% การศกึษากระแสหลกั 1 0.00% 
รูปแบบการจดัการศกึษา 136 0.36% การศกึษาเพื่อมวลชน 1 0.00% 
โรงเรยีนตน้แบบ 135 0.36% ความพรอ้มทางการศกึษา 1 0.00% 
ต าราเรยีน 125 0.34% พฒันาการของการศกึษาไทย 1 0.00% 
คุณภาพนกัเรยีน 121 0.32% เสรภีาพทางการศกึษา 1 0.00% 
โรงเรยีนนานาชาต ิ 115 0.31%    
รวมค าส าคญัท่ีเก่ียวกบั "การศึกษา โรงเรียน 37,282 100.00% 
สงัคมออนไลน์ 715 47.73% ธรรมะผา่นสื่อสงัคมออนไลน์ 2 0.13% 
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 659 43.99% การสอนเสรมิอจัฉรยิะ 2 0.13% 
การเรยีนการสอนออนไลน์ 46 3.07% เทคโนโลยขีองชุมชน 2 0.13% 
การตลาดออนไลน์ 17 1.13% ธรรมะออนไลน์ 1 0.07% 
โลกไซเบอร ์ 15 1.00% ศาสนากบัเทคโนโลย ี 1 0.07% 
บา้นอจัฉรยิะ 13 0.87% เทคโนโลยเีพื่อการศกึษา 1 0.07% 
หอ้งเรยีนอจัฉรยิะ 9 0.60% เทคโนโลยเีสมอืนจรงิส าหรบัหอ้งเรยีน 1 0.07% 
เดก็ตดิเกม 6 0.40% การใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ของนกัเรยีน 1 0.07% 
หุ่นยนตเ์พื่อการศกึษา 3 0.20% สื่อลามกในอนิเทอรเ์น็ต 1 0.07% 
การเรยีนผา่นเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 3 0.20%     

รวมค าส าคญัท่ีเก่ียวกบั "เทคโนโลย"ี 1,498 100% 

ทีม่า: วเิคราะห์จากงานวจิยั การทบทวนวรรณกรรม 
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 จากค าส าคญัที่มาจากงานวจิยั บ้าน วดั โรงเรียน ผ่านฐานข้อมูลงานวจิ ัยหลกัของประเทศ 
สามารถสรุปไดด้งันี้ (รายละเอยีดแสดงในภาพที ่3.3-3.7) 

 งานวจิยั บ้าน วดั โรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัสถานศกึษา การมสี่วนร่วม 
ผูเ้รยีน คุณภาพการศกึษา การพฒันาชุมชน เศรษฐกจิพอเพยีง วถิีชวีติ เทคโนโลยทีางการศกึษา ผู้น า
ชุมชน และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ เป็นตน้ (ภาพที ่3.3) 

 งานวจิยัดา้น ครอบครวั หมู่บ้าน ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการมสี่วนร่วม การพฒันา
ชุมชน เศรษฐกจิพอเพียง วถิีชวีติ ผู้น าชุมชน ภูมปัิญญาท้องถิ่น การอบรมเลี้ยงดู ธุรกจิชุมชน องค์กร
ชุมชน ชุมชนทอ้งถิน่ การวางแผนครอบครวั ความรุนแรงในครอบครวั เป็นตน้ (ภาพที ่3.4) 

 งานวจิยัด้าน โรงเรียน การศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัสถานศกึษา ผู้เรยีน 
คุณภาพการศึกษา เทคโนโลยทีางการศึกษา โอกาสทางการศึกษา การศึกษาพิเศษ แผนการเรยีน 
หลกัสูตรการศกึษา การปฏริูปการศกึษา มาตรฐานการศกึษา การเรยีนรู้ด้วยตนเอง และการศกึษาตาม
อธัยาศยั เป็นตน้ (ภาพที ่3.5) 

 งานวจิยัด้าน วดั ศาสนาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกบั ชุมชนกบัโรงเรยีน บทบาทพระสงฆ์ วดั
กบัชุมชน วดักับการศึกษา พุทธพาณิชย์ บทบาทวดั พระสงฆ์กบัชุมชน ศาสนากบัการด าเนินชีวติ 
พฤตกิรรมเชงิพุทธ (ภาพที ่3.6) 

 งานวจิยัด้าน เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกบั สงัคมออนไลน์ พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ 
การเรยีนการสอนออนไลน์ การตลาดออนไลน์ โลกไซเบอร ์บา้นอจัฉรยิะ ห้องเรยีนอจัฉรยิะ เดก็ตดิเกม 
หุ่นยนตเ์พื่อการศกึษา การเรยีนผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เป็นตน้ (ภาพที ่3.7) 

 

ภาพท่ี 3.3 ภาพรวมค าส าคญั “บวร” จากงานวจิยั 
ทีม่า: วเิคราะห์จากงานวจิยั การทบทวนวรรณกรรม 
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ภาพท่ี 3.4 ค าส าคญัเกีย่วกบั “ครอบครวั หมู่บา้น ชุมชน” จากงานวจิยั 
ทีม่า: วเิคราะห์จากงานวจิยั การทบทวนวรรณกรรม 

 

ภาพท่ี 3.5 ค าส าคญัเกีย่วกบั “การศกึษา โรงเรยีน” จากงานวจิยั 
ทีม่า: วเิคราะห์จากงานวจิยั การทบทวนวรรณกรรม 
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ภาพท่ี 3.6 ค าส าคญัเกีย่วกบั “วดั ศาสนา” จากงานวจิยั 
ทีม่า: วเิคราะห์จากงานวจิยั การทบทวนวรรณกรรม 

 

ภาพท่ี 3.7 ค าส าคญัเกีย่วกบั “เทคโนโลย”ี จากงานวจิยั 
ทีม่า: วเิคราะห์จากงานวจิยั การทบทวนวรรณกรรม 
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3.1.4 ผลการสืบค้นค าส าคญั บ้าน วดั โรงเรียน จากหนังสือพิมพ ์
การสบืค้นค าส าคญัจากหนังสอืพมิพ์ในประเดน็ที่เกี่ยวกบับ้าน วดั โรงเรยีน ได้จากการค้นคืน

หนังสอืพมิพ์ทัง้รายวนั และรายสปัดาห ์ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2549 ถงึวนัที ่15 กรกฎาคม 2562 โดยมี
จ านวนข่าวในเบื้องต้น 54,480 ขา่ว หลงัจากท าความสะอาดขอ้มูล ปรบัปรุงขอ้ความ และ จดัหมวดหมู่
แลว้เหลอืจ านวน 14,549ขา่ว จากหนงัสอืพมิพ ์49 ฉบบั โดยมรีายละเอยีดตามตารางที ่3.2 
ตารางท่ี 3.2 รายชื่อหนงัสอืพมิพ ์และจ านวนขา่วทีเ่กีย่วขอ้งกบั “บวร” 

ล าดบั ช่ือ นสพ. จ านวน
ข่าว 

 ล าดบั ช่ือ นสพ. จ านวน
ข่าว 

1 มตชิน 1,723 26 ขา่วหุน้ 26 
2 เดลนิิวส ์ 1,581 27 มตชินสดุสปัดาห์ 26 
3 ไทยโพสต์ 1,219 28 สยามดารา 24 
4 คม ชดั ลกึ 1,205 29 TRANSPORTJOURNAL 23 
5 ไทยรฐั 1,187 30 สยามบนัเทงิ 20 
6 ขา่วสด 1,177 31 LEADERTIME 16 
7 กรงุเทพธุรกจิ 1,119 32 ดอกเบีย้ธุรกจิ 14 
8 แนวหน้า 877 33 ทนัหุน้ 14 
9 สยามรฐั 733 34 สยามรฐัสปัดาหวจิารณ์ 14 

10 บา้นเมอืง 723 35 TELECOMJOURNAL 12 
11 โพสต์ทูเดย์ 679 36 ผูจ้ดัการรายสปัดาห์ 12 
12 ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา 657 37 ดาราเดลี ่ 9 
13 พมิพ์ไทย 338 38 BLTBANGKOK 8 
14 ประชาชาตธิุรกจิ 187 39 บสิเินสไทย 6 
15 โลกวนันี้ 150 40 CHAIRMANREVIEW 5 
16 ฐานเศรษฐกจิ 127 41 กรงุเทพธุรกจิบสิวคี 5 
17 บางกอกทูเดย์ 125 42 กระแสหุน้ 3 
18 ผูจ้ดัการรายวนั 85 43 BANGKOKPOST 2 
19 สยามธุรกจิ 85 44 BUSINESSBI-WEEKLY 2 
20 M2F 84 45 THAICOMMERCE 2 
21 ผูจ้ดัการสดุสปัดาห์ 360องศา 76 46 GLOBALBUSINESS 1 
22 เนชัน่สดุสปัดาห์ 61 47 MONEY&WEALTH 1 
23 สยามกฬีา 46 48 THENATION 1 
24 ผูจ้ดัการ 360๐  รายสปัดาห์ 32 49 บางกอกทูเดย์สดุสปัดาห์ 1 
25 NEW)108 26 

 
รวมทัง้ส้ิน 14,549 

 จากการวเิคราะหพ์บวา่มเีนื้อข่าวที่เกีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธข์อง บา้น วดั โรงเรยีน “บวร” เพยีง 
109 รายการเท่านัน้ (ตารางที ่3.3) 
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ตารางท่ี 3.3 จ านวนขา่วทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธข์อง “บวร” 

ล าดบั ความสมัพนัธข์อง บวร จ านวน 
1 บา้น วดั โรงเรยีน 48 
2 บา้น โรงเรยีน 16 
3 ชุมชน วดั  12 
5 วดั โรงเรยีน 10 
4 ชุมชน โรงเรยีน 9 
6 บา้น วดั 7 
7 บา้น ชุมชน 3 
8 ชุมชน วดั โรงเรยีน 1 
9 บา้น ชุมชน โรงเรยีน 1 
10 บา้น วดั รฐั 1 
11 ปัม๊ วดั สถานศกึษา 1 
 รวมทัง้ส้ิน 109 

จากการศกึษาเนื้อข่าวจากหนังสอืพิมพ์พบว่าความสมัพนัธ์ระหว่าง บ้าน วดั โรงเรียนมคีวาม
หลากหลาย เช่น 

 ปรชัญา'บวร' อยูใ่นข ัน้วกิฤตติอ้งรบีแกไ้ข 
 การน าหลกัการของบวรมาประยุกตใ์ช้ เช่น การลดยวุอาชญากรรม  การแกปั้ญหาเดก็

นิยมวฒันธรรมฝรัง่ การป้องกนัเยาวชนพนัภยัอนิเทอรเ์น็ต 
 การใชช้วีติประจ าวนั การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรค 
 การฟ้ืนฟูคลอง ฟ้ืนฟูบ่อน ้า การรบัมอืน ้าท่วม ตน้แบบการใชน้ ้า 
 การเขา้ค่ายของเยาวชน การยกระดบัการเรยีนรู ้ 
 การท่องเทีย่ว  
 การขบัเคลื่อนหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีง 
 การพฒันาสถานปฏบิตัธิรรม หอ้งสมุด โรงสขีา้ว 
 จติอาสา การแกปั้ญหาครขูาดแคลน 
 การสรา้งชุมชนคุณธรรม 
 การใชศ้าสตรพ์ระราชาสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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ความสมัพนัธ์ระหว่างบ้าน กบัโรงเรียนเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีนกบัผู้ปกครอง เช่น 
กจิกรรมเยีย่มบา้น การตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดทีโ่รงเรยีน โรงเรยีนน่าอยู ่และการจดัการศกึษาแบบโฮมสคลู 

ความสมัพนัธร์ะหว่างชุมชน กบัวดัส่วนใหญ่เป็นเรื่องการสนับสนุนใหว้ดัเป็นศูนยร์วมชุมชนการ
ใช้ศาสนาเพื่อดึงให้เด็กในชุมชนห่างไกลยาเสพติด การใช้พื้นที่ของวดัท าตลาดเพื่อชุมชน และการ
ขบัเคลื่อนโครงการ 1 วดั 1 โรงพยาบาล เป็นตน้ 

เมื่อท าการค้นคนืโดยแยกองค์ประกอบของ “บวร” พบค าส าคญัที่สามารถน ามาจดัหมวดหมู่ได ้
15,645 ค า โดยเป็นงานที่เกีย่วขอ้งกบัการศกึษา โรงเรยีนมากทีสุ่ด (37.90%) รองลงมาเป็นเรื่องเกีย่วกบั
ครอบครวั หมู่บา้น ชุมชน (37.48%) วดั ศาสนามเีพยีง 13.11% งานดา้นเทคโนโลย ี10.81% และงานที่
เกีย่วกบักบั “บวร” โดยตรง 0.70% ตวัอยา่งค าส าคญัเกีย่วกบั “บวร” แสดงในตารางที ่3.4 
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ตารางท่ี 3.4 ค าส าคญัเกีย่วกบั “บวร” จากหนงัสอืพมิพ ์
ค าส าคญั จ านวนค า

ส าคญั  
รอ้ยละ ค าส าคญั จ า น ว น

ค าส าคญั 
รอ้ยละ 

คณุภาพการศกึษา 579 2.65% มหาวทิยาลยั 67 0.31% 

สวดมนต์ขา้มปี 363 1.66% กยศ. 64 0.29% 

เงนิกนิเปล่า-แป๊ะเจีย๊ะ 302 1.38% เครยีด 64 0.29% 

จตุคามรามเทพ 259 1.18% ปีใหม ่ 64 0.29% 

ตกีนั 230 1.05% วยัโจ๋ 63 0.29% 

กวดวชิา 215 0.98% เยาวชน 61 0.28% 

ยาเสพตดิ 199 0.91% ผูส้งูอายุ 60 0.27% 

ปีใหม ่ 197 0.90% วยัรุน่ 59 0.27% 

โซเชยีลมเีดยี 186 0.85% คนพกิาร 58 0.27% 

สตารท์อพั 185 0.85% ความเหลื่อมล ้า 58 0.27% 

อาชวีศกึษา 178 0.81% เดก็ดอ้ยโอกาส 57 0.26% 

หนี้คร ู 171 0.78% ฆา่ตวัตาย 56 0.26% 

รา้นเหลา้ 151 0.69% รบัตรง 56 0.26% 

โอเน็ต 151 0.69% อุเทนถวาย 56 0.26% 

ปฏริปูการศกึษา 150 0.69% คณุธรรม 54 0.25% 

มหาวทิยาลยั 135 0.62% สสส. 54 0.25% 

ฆา่ 117 0.53% การอ่านออกเขยีนได ้ 53 0.24% 

ฆา่ตวัตาย 111 0.51% โกง-ทุจรติ 53 0.24% 

เหลา้ 111 0.51% ฆา่ 53 0.24% 

นวตักรรม 109 0.50% อาเซยีน 53 0.24% 

โกงสอบ 107 0.49% เดก็เรร่อ่น 52 0.24% 

โรงเรยีนขนาดเลก็ 105 0.48% ขายตวั-ขายบรกิาร 51 0.23% 

อาชวีศกึษา 104 0.48% ธมัมชโย 51 0.23% 

โรงเรยีนกวดวชิา 97 0.44% ประเมนิรอบ 4 51 0.23% 

ขม่ขนืเดก็ 96 0.44% ปัญหาสงัคม 51 0.23% 

ประเมนิคณุภาพ 91 0.42% ขบัเคลื่อน 50 0.23% 

ภาษาองักฤษ 89 0.41% เณรค า 50 0.23% 

ออมสนิ 88 0.40% วยัรุน่ 50 0.23% 
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ค าส าคญั จ านวนค า
ส าคญั  

รอ้ยละ ค าส าคญั จ า น ว น
ค าส าคญั 

รอ้ยละ 

เดก็ตดิเกม 87 0.40% แอดมชิชัน่ 50 0.23% 

ครตู่างชาต ิ 84 0.38% เดก็หาย 49 0.22% 

ตุ๊กตาลูกเทพ 82 0.37% โรงเรยีน 49 0.22% 

อาเซยีน 80 0.37% บา้น วดั โรงเรยีน 48 0.22% 

ท ารา้ยเดก็ 79 0.36% วยัโจ๋ 46 0.21% 

ความรนุแรง 78 0.36% คร ู 45 0.21% 

เยาวชน 78 0.36% เทคโนปทุมวนั 45 0.21% 

ฮวงจุย้ 78 0.36% ธรรมกาย 45 0.21% 

พนนับอล 77 0.35% ปัญหาครอบครวั 45 0.21% 

เอสเอม็อ ี 76 0.35% ออมสนิ 44 0.20% 

เดก็ 75 0.34% แกต-แพต 43 0.20% 

ตรษุจนี 75 0.34% คนจน-ยากจน 42 0.19% 

ประเมนิคณุภาพ 75 0.34% ครอบครวั 42 0.19% 

แมว่ยัใส 75 0.34% เซลฟี 42 0.19% 

สกสค. 74 0.34% ปัญหาเดก็-เยาวชน 42 0.19% 

วฒุปิลอม-ปรญิญาปลอม 71 0.32% ยกระดบัคณุภาพ 41 0.19% 

การศกึษา 70 0.32% อาบตั ิ 41 0.19% 

ปีชง 69 0.32% ขม่ขนื 39 0.18% 

เฟซบุ๊ก 69 0.32% สสส. 39 0.18% 

ยุบรวมโรงเรยีน 69 0.32% จติอาสา 38 0.17% 

เดก็พเิศษ 68 0.31% ครผููช้ว่ย 37 0.17% 

สอบคร ู 68 0.31%    ทอ้งไมพ่รอ้ม 37 0.17% 

ทีม่า: วเิคราะห์จากหนงัสอืพมิพ์ 
หมายเหตุ:  จ านวนค าส าคญั 4,367 ค า  
  จ านวนค าส าคญั 21,873 ค า (รวมค าซ ้า) 
  น าเสนอเพยีง 100 ค าแรก  
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 จากการศกึษาค าส าคญัทีม่าจากหนงัสอืพมิพ ์สามารถสรุปไดด้งันี้  
 งานวจิยั บ้าน วดั โรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัคุณภาพการศกึษา สวดมนต์

ขา้มปี เงนิกนิเปล่า-แป๊ะเจี๊ยะ จตุคามรามเทพ การตกีนั กวดวชิา ยาเสพตดิ ปีใหม่ โซเชยีลมเีดยี สตาร์ท
อพั เป็นตน้ (ภาพที ่3.8)  

 งานวจิยัด้าน ครอบครวั หมู่บ้าน ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการฆ่า ฆ่าตวัตาย เหล้า 
การพนนั การท ารา้ยเดก็ เป็นตน้ (ภาพที ่3.9) 

 งานวจิยัด้าน โรงเรียน การศึกษา ส่วนใหญ่ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัคุณภาพการศกึษา 
เงินกินเปล่า-แป๊ะเจี๊ยะ ตีกนั กวดวชิา  อาชีวศึกษา หนี้ครู ปฏิรูปการศึกษา มหาวทิยาลยั โกงสอบ 
โรงเรยีนขนาดเลก็ อาชวีศกึษา เป็นตน้ (ภาพที ่3.10) 

 งานวจิยัด้าน วดั ศาสนา เป็นเรื่องทีเ่กีย่วกบั สวดมนตข์า้มปี ตุ๊กตาลกูเทพ ฮวงจุ้ย ปี
ชง ธมัมชโย ไหวพ้ระ เป็นตน้ (ภาพที ่3.11) 

 งานวจิยัด้าน เทคโนโลยี เป็นเรื่องที่เกี่ยวกบั โซเชียลมีเดีย สตาร์ทอพั นวตักรรม
เฟซบุ๊ค โลกออนไลน์ อคึอมเมริซ์ เป็นตน้ (ภาพที ่3.12) 

 
ภาพท่ี 3.8  ภาพรวมค าส าคญั “บวร” จากขา่วหนงัสอืพมิพ ์
ทีม่า: วเิคราะห์จากหนงัสอืพมิพ์ 
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ภาพท่ี 3.9 ค าส าคญัเกีย่วกบั “บา้น ครอบครวั หมู่บา้น ชุมชน” จากหนงัสอืพมิพ ์
ทีม่า: วเิคราะห์จากหนงัสอืพมิพ์ 

 

ภาพท่ี 3.10 ค าส าคญัเกีย่วกบั “การศกึษา โรงเรยีน” จากหนงัสอืพมิพ ์
ทีม่า: วเิคราะห์จากหนงัสอืพมิพ์ 
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ภาพท่ี 3.11 ค าส าคญัเกีย่วกบั “วดั ศาสนา” จากหนงัสอืพมิพ ์
ทีม่า: วเิคราะห์จากหนงัสอืพมิพ์ 

 

ภาพท่ี 3.12 ค าส าคญัเกีย่วกบั “เทคโนโลย”ี จากหนงัสอืพมิพ ์

ทีม่า: วเิคราะห์จากหนงัสอืพมิพ์ 
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 ผลการวเิคราะห์ค าส าคญัโดยการแยกค าค้นหาส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกบั บ้าน วดั และโรงเรยีน ทัง้
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากงานวจิยั และขอ้มลูจากหนงัสอืพมิพพ์บประเดน็ทีน่่าสนใจของ “บวร” ในแต่ละองคป์ระกอบ
ประเดน็หลกัไดถู้กน าไปศกึษาสู่กรณีศกึษา 6 เรื่อง ประกอบดว้ย  

 บา้น ประกอบดว้ยกรณีศกึษา 3 เรื่องไดแ้ก่ ความรุนแรง การฆ่าตวัตาย และเดก็แวน้ 
 วดั ประกอบดว้ยกรณีศกึษา 1 เรื่องไดแ้ก่ พุทธพาณิชย ์พุทธศรทัธา 
 โรงเรยีน ประกอบดว้ยกรณีศกึษา 2 เรื่องไดแ้ก่ คุณภาพการศกึษาและปัญหาการทุจรติ 

 กรณีศกึษาทัง้ 6 ได้ถูกน ามาบูรณาการกบัขอ้ค้นพบของ “บวร” ในภาพรวม เพื่อตอบค าถามที่
ก าหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องงานวจิยัต่อไป 

3.2 วิธีการรวบรวมข้อมลู  

งานวจิยันี้ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัแบบสหวทิยาการโดยการบูรณาการระเบยีบวธิเีชงิคุณภาพและเชงิ
ปรมิาณเขา้ดว้ยกนั โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ 

1) ประมวลขอ้มูลทศันคตขิองสงัคมและความรู้จากขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกบั
สถานภาพและความสมัพนัธข์อง "บวร" บา้น วดัและโรงเรยีน 

2) ระบุแนวโน้มความสมัพนัธท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปของ "บวร" 
3) จดัท าขอ้มูลเกี่ยวกบั "บวร" เพื่อให้ได้ประเดน็ส าคญัที่มผีลต่อการสร้างคนไทย 4.0และ

หวัขอ้วจิยัส าหรบัแผนงานคนไทย 4.0 
วิธีวิจยัเชิงคณุภาพใชฐ้านขอ้มลูจาก 3 แหล่ง ประกอบดว้ย 

1) ฐานขอ้มูลงานวจิยั ไดแ้ก่ ระบบบรหิารจดัการงานวจิยัของประเทศ (NRMS) ฐานขอ้มูล
ไทยลสิ  (ThaiLIS) และ ระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJO) 

2) ขอ้มลูจากโซเชยีลมเีดยี ไดแ้ก่ Pantip, Facebook และ Twitter 
3) ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ กฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ตดัข่าวจาก 

หนงัสอืพมิพ ์ภายในประเทศ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านระบบคอมพวิเตอรอ์อนไลน์ 
 การสบืคน้และการวเิคราะหค์ าส าคญัจากแหล่งขอ้มลูทัง้สาม ไดน้ ามาวเิคราะหบ์รบิทของ บา้น วดั 
โรงเรียน (บวร) ในภาพรวม และ วเิคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกบั “บวร” จ านวน 6 เรื่อง เพื่อตอบ
ค าถามวจิยัตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนด โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวเิคราะห์ประกอบด้วย การวเิคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) การวเิคราะห์โดยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) และการท า
เหมอืงขอ้ความ (Text Mining)  

วิจยัเชิงปริมาณประกอบดว้ยค่าสถติเิบือ้งตน้ต่างๆ เช่น การวเิคราะหค์่าแนวโน้ม ค่ารอ้ยละ และ
สดัส่วน เป็นตน้ 
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3.2.1 แหล่งข้อมลู 
การจดัเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐานประกอบดว้ยแหล่งขอ้มลูหลกัดงันี้ 

 โซเชยีลมเีดยี จ านวน 3 แหล่ง ไดแ้ก่ Pantip, Facebook, Twitter เป็นตน้ 
 ฐานขอ้มลูหนังสอืพมิพ ์กฤตภาคข่าว ออนไลน์ (Online News Clipping) ยอ้นหลงัตัง้แต่ 

1 มกราคม 2549 ถงึ 31 ธนัวาคม 2562 

3.2.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร (Population) หมายถงึจ านวนบทความวจิยั ขา่วหนังสอื และขอ้ความทีม่อียูท่ ัง้หมดใน

ประเด็นที่เกี่ยวขอ้งโดยไม่ใช้การสุ่มตวัอย่างเพราะเป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
เนื่องจากการศกึษามหีลายขัน้ตอนดงันัน้จงึต้องมกีารจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการ
วเิคราะห ์โดยการจดัเกบ็ขอ้มูลได้แบ่งเป็นขอ้มลูพื้นฐานที่สามารถใชร้่วมกนัได้ และขอ้มูลเฉพาะส าหรบั
น าไปวเิคราะหใ์นรายจุดประสงค ์รายละเอยีดของขอ้มลูและวธิกีารจดัเกบ็แสดงในตารางที ่3.5 
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ตารางท่ี 3.5 การเกบ็รวมรวมขอ้มลู 

ประเภท เน้ือหาท่ีต้องการ
จดัเกบ็ 

แหล่งข้อมลู จ านวนท่ี
จดัเกบ็ 

วิธีการ
วิเคราะห์ 

ผลลพัธท่ี์ได้ 

1. ขอ้มลู
พื้นฐานเพื่อ
หาค า
ส าคญั 

ค าส าคญัจากเรือ่งทีศ่กึษา
ประกอบดว้ย บา้น วดั 
โรงเรยีน ความเชือ่ และ
เทคโนโลย ี

 ฐานขอ้มลูงานวจิยั 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ

  ฐานขอ้มลู
หนงัสอืพมิพ์ กฤต
ภาคข่าว ออนไลน์  

ไมจ่ ากดัจ านวน
ขึน้อยู่กบัความ
เกีย่วขอ้งกบั
บรบิทหลกัคอื 
“บวร” 

 การวเิคราะห์
เชงิเนื้อหา 
(Content 
Analysis) 

 สถติเิบือ้งตน้ 

ค าส าคญัที่
เกีย่วขอ้งกบั 
“บวร” 

2. สารสนเทศ
เชงิลกึจากค า
ส าคญัทีไ่ดจ้าก 
ขอ้ 1 (เลอืก
ศกึษา 6 เรือ่ง) 

 ทศันคตขิองสงัคมและ
ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 แนวโน้มและ
ความสมัพนัธ์ของเรือ่ง
ทีศ่กึษา 

 ขอ้มลูจากโซเชยีล
มเีดยี 3 แหล่ง ไดแ้ก ่
Pantip, Facebook, 
Twitter 

 ฐานขอ้มลู
หนงัสอืพมิพ์ กฤต
ภาคข่าว ออนไลน์  

ไมจ่ ากดัจ านวน
ขึน้อยู่กบัความ
เกีย่วขอ้งกบั
เรือ่งทีเ่ลอืก
ศกึษา 

 การวเิคราะห์
เชงิเนื้อหา 
(Content 
Analysis) 

 สถติเิบือ้งตน้ 
 เครือ่งมอืการ
วเิคราะห์
ขอ้มลูขนาด
ใหญ่ 

 ความรูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบั
เรือ่งทีศ่กึษา 

 แนวโน้มและ
ความสมัพนัธ์
ของ ประเดน็
ทีศ่กึษา 

3. สารสนเทศ
และองคค์วามรู้
เพื่อตอบ
ค าถามตาม
วตัถุประสงค์
หลกัของการ
วจิยัขอ้ 1-3 

 ทศันคตขิองสงัคมและ
ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั 
“บวร” 

 แนวโน้มความสมัพนัธ์
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปของ 
"บวร" 

 ประเดน็ส าคญัทีม่ผีลต่อ
การสรา้งคนไทย 4.0 

การบรูณาการ
สารสนเทศและความรูท้ี่
ไดจ้ากการวเิคราะห์
ทัง้หมด 

ขอ้มลูทีไ่ดร้บั
จากขอ้ 2  

การวจิยัเชงิ
เนื้อหา (Content 
Analysis) 

สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคท์ี่
ก าหนดไวใ้น
งานวจิยั 
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เนื่องจากขอ้มูลพื้นฐาน (ส่วนที่ 1 จากตารางที่ 3.5) ได้น าเสนอไปแล้วในหวัขอ้ 3.1 การจดัเกบ็
ขอ้มลูจงึท าเฉพาะส่วนที ่2 และ 3 ขอ้มูลทีจ่ดัเกบ็จากโซเชยีลมเีดยีมจี านวนทัง้สิน้ 211,826 รายการ เมื่อ
ผ่านกระบวนการท าความสะอาดขอ้มูลเหลอื 11,671 รายการ (ร้อยละ 5.51) และขอ้มูลที่จดัเกบ็จากสื่อ
สิง่พิมพ์จ านวน 173,692 รายการ ภายหลงัการท าความสะอาดเหลอืข้อมูลที่น ามาใช้วเิคราะห์ 34,137 
รายการ (ร้อยละ 19.65) รายละเอียดของข้อมูลแสดงในตารางที่ 3.6 ดงันัน้ข้อมูลที่น ามาใช้วเิคราะห์
ส าหรบังานวจิยันี้มีการจดัเกบ็ทัง้สิน้ 385,518 รายการ ขอ้มูลทีผ่่านกระบวนการท าความสะอาดเพื่อการ
วเิคราะหเ์หลอืเพยีง 45,808 รายการ (รอ้ยละ 11.88)  

ตารางท่ี 3.6 จ านวนขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็และขอ้มลูทีผ่่านการท าความสะอาด 

หน่วย: รายการ 
ประเด็น ท่ี ใช้ ในการ
เกบ็ข้อมลู 

ส่ือโซเชียลมีเดีย  หนังสือพิมพ์ 
จ า น ว น
ขอ้มลู 

จ านวนข้อมูลที่
ผา่นการท าความ
สะอาด 

รอ้ยละ จ านวนขอ้มลู จ าน วนข้อมูลที่
ผ่านการท าความ
สะอาด 

รอ้ยละ 

1) ความรนุแรง 116,670 6527 5.59% 42,417 9,835 23.19% 
2) ปัญหาการฆา่ตวัตาย 12,999 2,386 18.36% 16,754 5,623 33.56% 
3) ปัญหาเดก็แวน้ 6,008 345 5.74% 3,545 840 23.70% 
4) พุทธพาณิชย์ -พุทธ
ศรทัธา 

69,136 2,260 3.27% 52,697 13,360 25.35% 

5) คณุภาพการศกึษา 4,960 108 2.18% 54,054 3,159 5.84% 
6) ปัญหาการทุจรติ 2,053 45 2.19% 2,113 614 29.04% 
7) “บวร” ในภาพรวม     2,112 706 33.42% 
จ านวนรวม 211,826 11,671 5.51% 173,692 34,137 19.65% 

3.2.3 การท าความสะอาดข้อมลู 

 การท าความสะอาดข้อมูล  (Data Cleansing หรือ Data Cleaning หรือ Data Scrubbing) 
หมายถงึ กระบวนการตรวจสอบและการแกไ้ขรายการขอ้มลูทีไ่ม่ถูกตอ้งออกใหอ้อกไปจากขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็
เพื่อใหข้อ้มลูมคีวามถูกตอ้ง มคีวามสมบรูณ์เพยีงพอ สามารถน าขอ้มลูไปวเิคราะหต์ามวตัถุประสงคไ์ด ้ 
 การท าความสะอาดขอ้มลูเป็นขัน้ตอนทีก่นิเวลามากโดยเฉพาะขอ้มลูเชงิคุณภาพ ทีไ่ม่มโีครงสรา้ง
ขอ้มูล และ เป็นขอ้มลูภาษาไทย การท าความสะอาดขอ้มูลส าหรบังานวจิยันี้ ในเบื้องต้นสามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเดน็เหลกั  

1) การขจดัความซ า้ซ้อนของข้อมูลเบือ้งต้น การท าความสะอาดขอ้มูลเริม่ตน้จากการ
ขจดัความซ ้าซอ้นของขอ้มลู เช่น การลบขอ้มลูทีน่ าเสนอโดยสื่อทีแ่ตกต่างกนั เช่น หนงัสอืพมิพก์รอบบ่าย 
ขอ้มลูทีม่ผีูก้ระท า หรอื ถูกกระท าเหมอืนกนั แต่การขจดัความซ ้าซอ้นในส่วนนี้กม็คีวามยุง่ยากมากเพราะ 
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ข่าวสารที่เป็นเหตุการณ์เดยีวกนัแต่น าเสนอไม่เหมอืนกนั โดยเฉพาะเมื่อเหตุการณ์ดงักล่าวมกีารทอด
ระยะเวลาทีย่าวนาน ปัญหานี้พบมากในสื่อสิง่พมิพ์ซึ่งมกีารรายงานขา่วอยา่งต่อเนื่อง ตวัอยา่งเช่นเมื่อมี
เหตุการณ์รุนแรงทีเ่ป็นเหตุใหม้ผีูเ้สยีชวีติ กระบวนการจะเริม่จาก มผีูพ้บศพแลว้น าไปแจง้ความกบัต ารวจ 
มกีารสบืสวนคด ีสอบพยาน การจบัผู้รา้ย การท าแผนประกอบค ารบัสารภาพ และการตดัสนิคด ีรูปแบบ
การน าเสนอเนื้อหาในแต่ละช่วงเวลามคีวามแตกต่างกนั ในช่วงแรกเป็นขา่วเกีย่วกบัผูเ้สยีชวีติ ช่วงต่อมา
เน้นเรื่องการสบืพยาน การหาหลกัฐานเพิม่เตมิ ต่อมาเนื้อขา่วได้มุ่งไปทีผู่้กระท าผดิ เมื่อเวลาผ่านไปเป็น
การน าเสอข่าวการตดัสนิคด ีซึ่งแต่ละช่วงของเวลาถ้าไม่ไดส้นใจตดิตามจะไม่ทราบวา่เป็นเรื่องเดยีวกนั 
หรอืถ้าศาลพจิารณาวา่ไม่ผดิ ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็ตัง้แต่ตน้กต็อ้งถูกยกเลกิทัง้หมด  
 การแก้ปัญหาดงักล่าวโดยการสืบค้นจากค าต้น (Primary Key) ที่ใช้ระบุถึงข้อมูลที่มคีวามเป็น
เอกลกัษณ์ หรอืไม่ซ ้ากบัขอ้มลูอื่น เช่น ชื่อผูเ้สยีชวีติ กไ็ม่ไดผ้ลมากนัก เนื่องจากขอ้มลูมจี านวนมาก และ
ไม่มกีารก าหนดกลุ่มบุคคลทีต่้องการศกึษาไวก้่อน แตกต่างจากการส ารวจกลุ่มนักศกึษา หรอืคนไขท้ี่ท า
การรกัษา  

2) การขจดัความซ า้ซ้อนโดยการตีความหมายข้อมลู ภาษาไทยมคี าใหใ้ชม้าก เช่น ใน
กรณีความรุนแรงทางเพศ ค าที่ใช้มตีัง้แต่การรุมโทรม ข่มขนื ขนืใจ ล่วงละเมดิทางเพศ ล่อลวง ลวงสาว 
อึบ๊ เป็นตน้ การขจดัความซ ้าซอ้นของขอ้มลูเนื่องจากการใชภ้าษาทีแ่ตกต่างกนัจงึท าให้เสยีเวลามาก และ
มโีอกาสผดิพลาด 
 เมื่อได้รายการของขอ้มลูทีไ่ม่ซ ้าซ้อนกนัแล้ว กส็ามารถในการวเิคราะห์ตอ้งน าประเดน็ทีต่้องการ
มา แทนที ่มกีารปรบัปรุง หรอืการลบขอ้มลูทีไ่ม่ถูกตอ้งเหล่านี้ออกไป เพื่อใหข้อ้มลูมคีุณภาพมากขึน้ 

3.2.4 วิธีการเกบ็ข้อมลูจากส่ือโซเชียลมีเดีย 
 การจดัเกบ็ขอ้มูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกบั บ้าน วดั โรงเรยีน จากฐานขอ้มูลโซเชียลมเีดยีในการ
คน้หาค าส าคญั โดยไม่ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งเพราะเป็นการศกึษาโดยใชข้อ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data) งานวจิยั
นี้เลอืกใชโ้ปรแกรม Python for windows 3.6.6 ในการรวบรวมขอ้มลู (Collect Data) ที่เกีย่วขอ้งโดยการ
ดงึขอ้มูล (Information Extraction) จากโซเชยีลมเีดียที่เกี่ยวขอ้งกบัประเด็นที่สนใจ เช่น ปัญหาความ
รุนแรง เฉพาะข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ (Public) เนื่องจากโปรแกรมดงักล่าวสามารถท างานร่วมกบั
โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อให้นักวจิยัสามารถจดัการและวเิคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
วธิกีารดงึขอ้มูลเริม่ต้นจากการก าหนดค าส าคญั เช่น ยงิ แทง โดดตกึ แขวนคอ กนิยา กรดีแขน โดดน ้ า 
รมควนั ที่ต้องการค้นหาข้อมูล หลงัจากนัน้จงึท าการเขยีน Code เพื่อดงึข้อมูลที่เกี่ยวข้องทัง้หมดดงั
ตวัอยา่งแสดงในภาพที ่3.13 
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ภาพท่ี 3.13 ตัวอย่างการเขียน Code เพื่อดึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรง ด้วย
โปรแกรม Python for windows 3.6.6 

หลังจากดึงข้อมูลโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงเฉพาะข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ 
(Public) ภาษาไทยตามค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงด้วยโปรแกรม Python for windows 3.6.6 
ในรูปของ Microsoft Excel แล้วจึงจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ส าหรับการวิเคราะห์โดยเริ่มจากตัดข้อมูลซ  าและ
ข้อมูลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออก (Removing Suspicious Data) เช่น ข้อมูลของกรณีต่างประเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ดารา ภาพยนตร์ ละคร นวนิยาย กีฬา โฆษณา ความฝัน เป็นต้น ทั งนี เพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนในการ
วิเคราะห์ เมื่อตัดข้อมูลซ  าและข้อมูลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกแล้วจึงเ ขียน Code ตามค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาความรุนแรง และประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) อย่างไรก็ตาม
งานวิจัยนี ยังคงต้องอาศัยการท างานของนักวิจัยร่วมด้วยในการจัดโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ เนื่องจากลักษณะของข้อมูลทีด่ึงมาจากโซเชียลมเีดียที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรนุแรงเฉพาะข้อมูล
ส่วนที่เป็นสาธารณะ (Public) ตามค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงเป็นภาษาไทยซึ่งถูกจัดอยู่ใน
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ประเภทของภาษาที่ไม่มีการตัดค า (Unsegmented Language) ไม่มีอักขระในการบ่งบอกขอบเขตของค าอย่าง
ชัดเจน และมีค าซึ่งมีลักษณะเป็นค าที่ไม่รู้จัก (Unknown Words) รวมทั งค าก ากวม (Ambiguity) ท าให้ยังไม่มี
เทคนิคที่ท าให้เกิดความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์ 100% ดังนั นแม้คอมพิวเตอร์จะสามารถประมวลผลข้อมูล
ปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ต้องอาศัยการท างานของมนุษย์ซึ่งก็คือนักวิจัยประกอบในการจ าแนกและ
จัดรูปแบบของข้อมูลให้เป็นโครงสร้างที่เหมาะสมแก่การวิเคราะห์ 

3.2.5 วิธีการเกบ็ข้อมลูจากส่ือส่ิงพิมพ ์
 การเก็บข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ได้ใช้ กฤตภาคข่าวออนไลน์ (iQNewsClip) โดยแบ่งเป็น 4 ขั นตอนดังนี  
(ภาพที่ 3.14) 

1) ค้นหาหัวข้อข่าวหนังสือพิมพ์โดยใช้ค าส าคัญ เมื่อเขา้สู่กฤตภาคข่าวออนไลน์ตอ้งท าการ
เลอืกสื่อสิ่งพิมพ์และช่วงเวลาที่ต้องการศึกษา หลงัจากนัน้จึงก าหนดค าที่ต้องการค้นหาโดยเริม่จาก
ค าหลกั เช่น กรณีศกึษาเรื่องการฆ่าตวัตาย ค าหลกัคอื ฆ่าตวัตาย หลงัจากนัน้กค็น้ขอ้มูลตามโครงสรา้ง
ขอ้มูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม เช่น ยงิตวั แทง โดดตกึ แขวนคอ กนิยา กรดีแขน โดดน ้ า รมควนั 
เป็นตน้  

2) น าหวัข้อข่าวท่ีสืบค้นไปเกบ็ไว้ท่ี Excel เบือ้งต้น เช่น การลบรายการซ ้าที่เกดิจากมี
เนื้อหาเดยีวกนั หรอืเป็นขา่วต่อเนื่องทีม่าจากเรื่องเดยีวกนั  

3) ค้นหาเน้ือข่าวหนังสือพิมพ์จากหวัข้อข่าวท่ีสนใจ เมื่อได้หวัข้อข่าวที่ไม่มีความ
ซ ้าซอ้นกนัจงึน าหวัขอ้ขา่วไปสบืคน้รายละเอยีดของเนื้อหามาเกบ็ไวท้ี ่Excel  

4) น าเน้ือข่าวไปเกบ็ไว้ท่ี Excel เพ่ือรอการวิเคราะห์ การวเิคราะห์ขอ้มูลทีไ่ด้ใชก้ารดงึ
ข้อมูล (Information Extraction) จากโปรแกรม Python for windows 3.6.6 เช่นเดียวกับการรวบรวม
ขอ้มลู (Collect Data) ทีเ่กีย่วขอ้งจากโซเชยีลมเีดยี แต่มกีารน าโปรแกรม Excel มาใชป้ระกอบดว้ย  
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1. ค้นหาหวัข้อข่าวหนังสือพิมพโ์ดยใช้ค าส าคญั

ช่วงเวลา

ค าส าคญั ชื่อสื่อ

2. น าหวัข้อข่าวท่ีสืบค้นไปเกบ็ไว้ท่ี Excel เพื่อท าความสะอาดข้อมลู
หมาย งึขอ้มลูมีความซ า้ซ้อน

 

3. ค้นหาเน้ือข่าวหนังสือพิมพจ์ากหวัข้อข่าวท่ีสนใจ 4. น าเน้ือข่าวไปเกบ็ไว้ท่ี Excel เพ่ือรอการวิเคราะห์
 

ภาพท่ี 3.14 การเกบ็ขอ้มลูจากสื่อหนงัสอืพมิพ ์

ทีม่า: กฤตภาคขา่วออนไลน์ (IQ Newsclip)  
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3.3 วิธีการวิเคราะหข้์อมลู  
การวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานนอกจากสถติพิืน้ฐานแลว้ งานวจิยันี้เลอืกใชเ้ทคนิคการท าเหมอืงขอ้มลู 

(Data Mining) และเทคนคิการท าเหมอืงขอ้ความ (Text Mining) เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ และ
เลอืกใชโ้ปรแกรม Orange การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ย Excel และการวเิคราะหเ์วริด์คลาวด ์(Word Cloud) 

3.3.1 การท าเหมืองข้อมลูด้วยโปรแกรม Orange 
เหตุผลทีเ่ลอืกใชเ้นื่องจากเป็นโปรแกรม Orange เพราะไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย สามารถดาวน์โหลด

ไดจ้ากเวบ็ไซต ์ https://orange.biolab.si (ภาพที ่ 3.15) นอกจากนี้ลกัษณะการท างานของโปรแกรมเป็น
แบบการแสดงภาพ (Visualization) ท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถเรยีกใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งเขยีนโคด้ 

 
ภาพท่ี 3.15 โปรแกรม Orange 

อยา่งไรกต็ามด้วยขอ้จ ากดัของลกัษณะขอ้มลูทีด่งึจากโซเชยีลมเีดยีท าใหเ้ป็นขอ้มูลที่ไดแ้มม้กีาร
จดัเกบ็ขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรูปของขอ้มูลที่มโีครงสร้างแลว้ แต่กย็งัคงไม่มขีอ้มูลครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากผูใ้ห้
ขอ้มลูมอีสิระในการแสดงความคดิเหน็หรอืความรู้สกึ นอกจากนี้ยงัพบวา่ขอ้มลูส่วนใหญ่มลีกัษณะเป็นตวั
แปรกลุ่ม (Categorical Data) ไม่ใช่ข้อมูลตวัเลข (Numeric Data) ท าให้เกิดข้อจ ากดัในการวเิคราะห์
ขอ้มลู โดยเบือ้งตน้สามารถท าไดเ้พยีงการแสดงภาพเบือ้งตน้ของขอ้มลู (Basic Data Visualization) หรอื
สถติเิชงิพรรณนาในรูปแบบของกราฟเป็นหลกั และการหาความสมัพนัธข์องขอ้มลู (Association Rule) ที่
บอกไดแ้ค่เพยีงวา่ขอ้มลูมคีวามสมัพนัธก์นัแต่ไม่สามารถอธบิายทศิทางความสมัพนัธก์นัของขอ้มลูได ้ 

 
 
 
 

https://orange.biolab.si/
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3.3.2 การวิเคราะหข้์อมลูด้วย Excel 

งานวจิยัเลอืกใช้โปรแกรม Excel ในส่วนของการวเิคราะห์ขอ้มูล (Data Analysis Using Excel) 
โดยเฉพาะการวเิคราะหเ์นื้อหาจากขอ้มูลหนังสอืพมิพเ์พราะขา่วหนงัสอืพมิพ์มรีายละเอยีดมากกวา่ขอ้มูล
จากโซเชยีลมีเดีย เมื่อสกดัค าส าคญัที่ต้องการไม่ว่าจะใช้โปรแกรม Python หรือโปรแกรม Excel แล้ว
จะตอ้งมกีารตคีวามหรอืพจิารณาขอ้มลูโดยตวันกัวจิยัอกีครัง้เพราะมกัมมีากกวา่ 1 ค าตอบ เช่น กรณีของ
การฆ่าตวั ถ้าตอ้งการคน้หาปัจจยัหลกัเกีย่วกบั “เวลาทีเ่สยีชวีติ” “เพศผูเ้สยีชวีติ” หรอื “วธิกีารฆ่าตวัตาย” 
นอกจากมหีลายค าตอบแลว้ยงัพบปัญหาอื่นๆ  

 เวลาท่ีเสียชีวิต เวลาทีป่รากฏในเนื้อข่าวมหีลายเวลา เช่น เวลาที่เสยีชวีติ เวลาทีม่ผีูไ้ป
แจ้งความ เวลาพบร่างผู้เสยีชวีติ เวลาที่สอบถามพยาน การระบุเวลามคีวามแตกต่างกนั เช่น ตสีี่ เวลา 
04.00 เวลาเชา้มดื รุ่งสาง บางขา่วไม่ระบุเวลาทีช่ดัเจนแต่ระบุวา่เสยีชวีติมาแลว้นานเท่าไร 

 เพศผู้เสียชีวิต โดยปกตคิวรมี 3 ค าตอบคอืหญิง ชาย หรอืเพศที่สาม แต่ในความเป็น
จรงิกพ็บความยุง่ยากมาก 

o สามารถคน้หาเพศไดโ้ดยตรง เช่น ชาย หญงิ 
o ไม่สามารถค้นหาได้โดยตรงแต่ต้องผ่านค าอื่น เช่น นาย นาง นางสาว น.ส. หนุ่ม 

สาว เกย ์ทอม ดี ้ 
o ไม่สามารถคน้หาได ้เพราะไม่สามารถระบุเพศผูเ้สยีชวีติ  
o เมื่อได้เพศแล้วต้องน ามาว่าพิจารณาต่อว่าเป็นเพศของ ผู้เสยีชีวติ ผู้ไปแจ้งความ 

พยาน รวมถงึญาต ิในบางกรณีถ้ามผีูเ้สยีชวีติหลายคนความยุง่ยากกเ็พิม่มากขึน้ 
o ขอ้มลูจากหนงัสอืพมิพม์กีารเรยีกผูเ้สยีชวีติในหลายรปูแบบ เช่น ผูต้าย ศพ ร่าง  

 วิธีการฆ่าตวัตาย ค าที่ใช้ในข่าวพาดหวัและเนื้อข่าวมคีวามแตกต่าง เช่น กระโดดตึก 
ดิง่ตกึ โดดตกึ โดดจากทีส่งู โดดคอนโด ร่วงจาก…. พุ่งจาก...... 
 เมื่อต้องใช้การพิจารณาจากนักวิจัยค่อนข้างมาก การใช้ Excel ซึ่งข้อมูลอยู่ใน worksheet เดียวจึงมี
ความสะดวกในการเรียกใช้งานมากกว่า 

3.3.3 การวิเคราะหเ์วิรด์คลาวด ์(Word Cloud)  

 เวริ์ดคลาวด์ (Word Cloud) หรอื แท็กคลาวด์ (Tag Cloud) คือ ภาพที่ประกอบด้วยค าที่ใช้ใน
ขอ้ความหรอืหวัเรื่องโดยเฉพาะ วตัถุประสงคห์ลกัของการใช ้เวริ์ดคลาวด ์คอืการเปลีย่น ขอ้ความ (Text) 
ใหเ้ป็น รปูภาพ (Image) เพื่อแสดงใหเ้หน็ความส าคญัของค า แสดงความเด่นชดั ง่ายต่อการเขา้ใจ เขา้ถึง
เนื้อหาไดง้่าย ขนาดของแต่ละค าจะบอกถงึความถี่หรอืความส าคญัการจดัเรยีงค าแบบสุ่มโดยทีค่ าทีส่ าคญั
ทีสุ่ดมขีนาดใหญ่กวา่ค าอื่น ๆ เป็นการจบัค าในเนื้อหาทีต่อ้งการศกึษาโดยจ านวนนบัของค ามาจบักลุ่มกนั 
มลีกัษณะคล้ายก้อนเมฆ ตวัอกัษรที่มขีนาดใหญ่แสดงถงึจ านวนของค ามมีากกว่าตวัอกัษรที่มขีนาดเลก็ 
หรอือาจแสดงใหเ้หน็เป็นนยัวา่มคีวามส าคญัมากกวา่ 
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 โปรแกรมที่ ใช้ในการเปลี่ยนข้อความให้ เป็น เวิร์ดคลาวด์  (Word Cloud) คือ WordItOut 
(https://worditout.com/) เป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการตัง้ค่าแบบก าหนดเองได้หลาย
รปูแบบ การเขา้ใชง้านไม่มคี่าใชจ้่ายและไม่ตอ้งลงทะเบยีน 
 คุณลกัษณะทีส่ าคญัของ โปรแกรม WordItOut  

 สรา้งเวริด์คลาวด ์จากประโยคเอกสารทัง้หมดหรอืตาราง 
 สามารถกรองขอ้ความที่ต้องการเปลี่ยนเป็นรูปภาพไดห้ลายระดบั เช่นต้องการใหแ้สดง

กลุ่มค าที่มคีวามซ ้ากนัตัง้แต่ 2 ค าขึน้ หรอื 10 ค าขึน้ไป โปรแกรมท าการสรุปค าส าคญัที่เขา้กบัเงื่อนไขที่
ก าหนดใหแ้ละผูใ้ชส้ามารถปรบัแต่งความส าคญัไดอ้ยา่งง่ายดาย 

 ผูใ้ชส้ามารถออกแบบเวริด์คลาวด ์ตามความตอ้งการ ทัง้การเลอืกส ีแบบอกัษรและขนาด
ของตวัอกัษร! 

https://worditout.com/
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 

บทที่ 4 เป็นการรายงานผลการศกึษาเรื่อง บทบาทของบ้าน วดั โรงเรยีน (บวร) ในการสรา้งคน
ไทย 4.0 การวเิคราะหข์อ้มลูแบ่งเป็น 7 ประเดน็หลกั ประกอบดว้ย 

1) ผลการวเิคราะหบ์ทบาทของบา้น วดั โรงเรยีน (บวร) ในภาพรวม 
2) ผลการวเิคราะหก์รณีศกึษาปัญหาความรุนแรง 
3) ผลการวเิคราะหก์รณีศกึษาปัญหาการฆ่าตวัตาย 
4) ผลการวเิคราะหก์รณีศกึษาปัญหาเดก็แวน้ 
5) ผลการวเิคราะหก์รณีศกึษาเรื่องพุทธพาณิชย ์พุทธศรทัธา 
6) ผลการวเิคราะหเ์รื่องคุณภาพการศกึษาและปัญหาการทุจรติ 
7) สรุปผลการวเิคราะหบ์ทบาทของบา้น วดั โรงเรยีน (บวร) ในการสรา้งคนไทย 4.0 

การวเิคราะห์ผลการศึกษาในหัวข้อที่ 1 เป็นการวเิคราะห์ บ้าน วดั โรงเรยีน หรือ “บวร” ใน
ภาพรวม หวัข้อที่ 2-6 เป็นการวเิคราะห์กรณีศกึษาที่เกี่ยวขอ้งกบับ้าน “บวร” ที่ได้จากการวเิคราะห์ค า
ส าคญัทัง้จากงานวจิยัและหนงัสอืพมิพใ์นบทที ่3 จ านวน 6 เรื่อง ไดแ้ก่ ความรุนแรง ปัญหาการฆ่าตวัตาย 
เดก็แวน้ พุทธพาณิชย-์พุทธศรทัธา คุณภาพการศกึษา และ การทุจรติดา้นการศกึษา หวัขอ้ที่ 7 เป็นการ
น าผลการวเิคราะหท์ัง้จากภาพรวมและจากกรณีศกึษามาสรุปบทบาทของบา้น วดั โรงเรยีน (บวร) ในการ
สรา้งคนไทย 4.0  
4.1 ผลการวิเคราะหบ์ทบาทของบ้าน วดั โรงเรียน (บวร) ในภาพรวม 

การวเิคราะห์ บ้าน วดั โรงเรยีน หรอื “บวร” ในภาพรวมท าการศกึษาขอ้มูลจากหนงัสอืพมิพ์ 26 
สื่อตัง้แต่ 1 มกราคม 2549 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 พบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเพยีง 2,112 รายการ เมื่อผ่าน
กระบวนการท าความสะอาดขอ้มลูเหลอืเพยีง 706 รายการ (รอ้ยละ 33.42) ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูสรุปได้
ดงันี้ 

1) องคป์ระกอบของ “บวร” 
องคป์ระกอบของ “บวร” ในภาพรวมพบวา่ “บวร” เป็นนามธรรมทีใ่ช้อา้งถึงความสมัพนัธร์ะหวา่ง

บา้น วดั และโรงเรยีน เมื่อน าหลกัการของ “บวร” ไปใชจ้งึตอ้งเกีย่วขอ้งกบัชุนชนในฐานะหน่วยปฏบิตักิาร 
เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ที่เป็นรูปธรรม ดงันัน้ชุมชนจึงเป็นภาคส่วนที่ส าคญั ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบ 
“บวร” ที่พบมากที่สุดไดแ้ก่ บ้าน-ชุมชน-วดั-โรงเรยีน โดยมจี านวนรวมถึง 526 รายการ (ร้อยละ 74.50) 
รองลงมาคอืความสมัพนัธ์ระหว่าง บ้าน-วดั-โรงเรยีน (ร้อยละ 20.25) ที่เหลอืส่วนใหญ่เป็นความสมัพนัธ์
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ระหว่าง 2 องค์ประกอบหลกั เช่น วดั-โรงเรยีน ชุมชน-โรงเรียน บ้าน-วดั หรอื บ้าน-โรงเรยีน เป็นต้น 
(ภาพที ่4.1) 

526, (74.50%)

143, (20.25%)

13, (1.84%) 10, (1.42%) 5, (0.71%) 3, (0.42%) 3, (0.42%) 2, (0.28%) 1, (0.14%)
0.00%

40.00%

80.00%

 

ภาพท่ี 4.1 องคป์ระกอบของ “บวร” 
ทีม่า: วเิคราะห์จากหนงัสอืพมิพ์ 

2) หน่วยงาน แนวคิด พื้นท่ี และ รปูแบบการด าเนินงาน “บวร”  
หน่วยงานหรอืบุคคลที่มบีทบาทหรอืเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงาน “บวร” ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงาน

ภาครฐัโดยหน่วยงานในระดบักระทรวงเป็นหน่วยงานที่ก าหนดนโยบาย หรอืแนวคดิที่น าหลกัของ “บวร” 
ไปผนวกกบัภาระงานหลกั เช่น หมู่บ้านศลีห้า ชุมชนคุณธรรม ของกระทรวงวฒันธรรม การพฒันาเดก็
และครอบครวั ของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ การจดัการขยะ การเผยแพร
แนวคดิ "โคก หนอง นา” ชุมชนเขม้แขง็ ของกระทรวงมหาดไทย โรงเรยีนวถิีพุทธ ศูนยก์ารเรยีนรู้ ของ
กระทรวงศกึษาธกิาร เป็นตน้  

การขบัเคลื่อนนโยบายและโครงการส่วนใหญ่ถูกด าเนินการโดยหน่วยงานภาครฐัในระดบัจงัหวดั 
และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบจ. อบต. เทศบาล โดยร่วมมอืกบัหน่วยงานภาคการศกึษาไดแ้ก่ 
โรงเรยีนและมหาวทิยาลยั และหน่วยงานทางศาสนาได้แก่ วดัและพระสงฆ์ โดยหน่วยงานภาคเอกชน 
มลูนิธ ิธนาคาร เป็นหน่วยสนบัสนุน หรอืน าหลกัของ “บวร” มาเสรมิกบักจิกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ขององค์กร เช่น การปลูกป่า การส่งเสริมการออม การดูแล
แม่น ้า ล าคลอง  
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ผลการวเิคราะห์พบว่าหน่วยงานและบุคลากรที่มบีทบาทในการด าเนินงานมากที่สุด คอืวดั และ 
พระ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผูน้ าชุมชน และสถานศกึษา (ภาพที ่4.2) 

ประเดน็ที่น ามาท ากจิกรรม “บวร” เกี่ยวขอ้งหรอือา้งองิแนวคดิต่างๆ ประกอบเพื่อน ามาก าหนด
นโยบาย ผลกัดนัการจดัท าโครงการ หรือกิจกรรม จากการวเิคราะห์พบว่าข้อมูล “บวร” จ านวน 381 
รายการ (ร้อยละ 53.97) เกี่ยวขอ้งกบัเศรษฐกจิพอเพยีง การด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าร ิศาสตร์
พระราชา เน้นเรื่องคุณธรรม จรยิธรรม วถิีพุทธ ความรูคู้่คุณธรรม ในระยะหลงัเริม่ให้ความส าคญักบัจติ
อาสา ค่านิยม 12 ประการ โครงการประชารฐั เป็นตน้ (ภาพที ่4.2) 

การด าเนินงานเกีย่วกบั “บวร” โดยส่วนใหญ่เป็นการก าหนดแนวคดิ นโยบาย การจดัท าโครงการ 
กจิกรรมในภาพรวมทีต่อ้งการใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไปด าเนินงานในทุกจงัหวดั โดยเฉพาะจงัหวดัหลกั
ของประเทศ เช่น กรุงเทพมหานคร เชยีงใหม่ ชลบุร ีนครราชสมีา และพระนครศรอียธุยา เป็นตน้ (ภาพที ่
4.2) 

หลกัการ “บวร” ได้มกีารด าเนินงานในหลายรูปแบบ ได้แก่ 1) การน าเสนอแนวคดิ การก าหนด
นโยบาย 2) การปลูกฝังแนวคดิ ความรู้ ที่เกี่ยวกบั “บวร” 3) การจดัท า ขบัเคลื่อน โครงการ กจิกรรม 4) 
การจดัอบรม ประชุม สมัมนา การเสวนา 5) การด าเนินงาน จากรปูแบบการด าเนินการทัง้หมดพบวา่งาน
ที่เกี่ยวขอ้งกบั “บวร” ส่วนใหญ่ยงัเป็นเพยีงการท าโครงการหรอืกจิกรรม จ านวน 590 รายการ (ร้อยละ 
41.99) รองลงมาเป็นการน าเสนอและขบัเคลื่อน แนวคดิ นโยบาย (รอ้ยละ 20.93) การจดัประชุม อบรม 
สมัมนา (รอ้ยละ 17.22) มกีารด าเนินงานหรอืปฏบิตัจิรงิไม่มากนกั (รอ้ยละ 10.46)  (ภาพที ่4.2) 
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หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบั “บวร” แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบั “บวร”
 

 งัหวดัท่ีด าเนินงาน “บวร” รปูแบบการด าเนินงาน “บวร”

590 , (41.99%)

294 , (20.93%)
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147 , (10.46%) 132 , (9.40%)

0.00%
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โครงการ กิ กรรม แนวคิด นโยบาย ประ  ม อบรม การด าเนินงาน การปลูก ัง

 
ภาพท่ี 4.2 หน่วยงาน แนวคดิ พืน้ที ่และ รปูแบบการด าเนินงาน “บวร” 
ทีม่า: วเิคราะห์จากหนงัสอืพมิพ์ 

3) วตัถ ประสงคห์ลกัในการด าเนินงาน “บวร”  
 การก าหนดนโยบาย การจัดท าโครงการ / กิจกรรม ที่เชื่อมโยงกับ “บวร” มีเนื้ อหาหรือ
วตัถุประสงค์ที่หลากหลายมาก บางรายการเป็นการน า “บวร” มาเป็นเพียงค ากล่าวอ้างเท่านัน้ เช่น 
โครงการทอดผ้าป่ารไีซเคิล หรอืการป้องกนัอุบตัเิหตุวนัสงกรานต์ บางรายการกเ็ป็นเรื่องเลก็น้อยมาก 
เช่น การท าสวนครวั การคดัแยกขยะ การไหวค้รู การท าฝาย การตกับาตร การเกี่ยวขา้ว การป้องกนั
ไขเ้ลอืดออก ขณะทีบ่างรายการ เช่น "หมู่บ้านรกัษาศลี 5 ชาวประชาเป็นสุข" ของจงัหวดักาฬสนิธ ์ได้มี
การเชื่อมโยงกบัหลายกิจกรรม เช่น การเข้าวดั รกัษาศลี ตกับาตร การสร้างความสามคัคีของชุมชน 
ความร่วมมอื และการดแูลแม่น ้า คคูลอง 

จากขอ้มูลทัง้หมดสามารถน ามาสรุปวตัถุประสงค์หลกัของ “บวร” คือ การสร้างความร่วมมือ 
จ านวน 198 รายการ (รอ้ยละ 11.75) รองลงมาเป็นเรื่องการท่องเที่ยว (ร้อยละ 8.13) เช่น การท่องเที่ยว
ชุมชน การท่องเที่ยวเชงิธรรมะ การพฒันาวดัใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว การจดัอบรมเกี่ยวกบั “บวร” ใหก้บั
กลุ่มคน ชุมชน รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานภาครฐั (ร้อยละ 7.95) การสรา้งครอบครวัคุณธรรม ชุมชน
คุณธรรม การดูแลสุขภาพ การท าบุญ ฟังเทศน์ สวดมนต์ การปฏิบตัธิรรม การสร้างความสามคัคขีอง
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ชุมชน การพฒันาศนูยก์ารเรยีนรู ้การต่อตา้นยาเสพตดิ การดูแลผู้สงูอาย ุการเขา้วดั การพฒันาแหล่งน ้า 
การจดัการน ้า หมู่บา้นศลีหา้ การจดัการขยะ เป็นตน้ รายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.3 
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ภาพท่ี 4.3 วตัถุประสงคห์ลกัในการด าเนินงาน “บวร” 
ทีม่า: วเิคราะห์จากหนงัสอืพมิพ์ 

4) ประเดน็เ ิงบวกและเ ิงลบท่ีมีต่อ “บวร” 
การด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกบั “บวร” เกอืบทัง้หมดเป็นประเดน็เชงิบวก ที่เกี่ยวพนักบัการสร้าง

ความร่วมมอื การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่ง บา้น ชุมชน โรงเรยีน เขา้กบัหลกัศาสนา เป็นการพฒันา
เพื่อความความยัง่ยนืและความสุขของผูค้น ถงึแมบ้างกจิกรรมไม่ไดม้คีวามส าคญั แต่กไ็ม่ไดส้่งผลกระทบ
ทางดา้นลบกบัองค์ประกอบที่เกี่ยวขอ้ง เป็นเพยีงแนวคดิเชงินามธรรมที่ไม่ส่งผลต่อการด าเนินชวีติของ
ผูค้นในสงัคมปัจจุบนั ประเดน็เชงิลบซึง่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องความขดัแยง้ระวา่ง บา้น วดั โรงเรยีน มเีพยีง 
11 รายการ เท่านัน้ ไดแ้ก่ 

 ครแูละนกัเรยีนไม่พอใจค าส ัง่ปลดผูอ้ านวยการ โรงเรยีน (พฤษภาคม 2551) 
 การสอดแทรกทศันคตทิางด้านการเมอืงอยา่งมอีคตทิีก่า้วล่วงหลกั “บวร” (พฤศจกิายน 

2551) 
 การทุบท าลายรัว้ก าแพงรูปธรรมจกัรของวดัอายุ 200 ปี เพื่อเจาะช่องเป็นทางเดนิและ

ก่อสรา้งก าแพงขนาดใหญ่ขึน้มาปิดกัน้เพื่อแยกวดัออกจากโรงเรยีน (เมษายน 2553) 
 วดัขอท ารงัวดัเพื่อออกโฉนดทีด่นิทีชุ่มชนถอืครองต่อส านกังานทีด่นิ (เมษายน 2554) 
 โรงเรยีนบางแห่งตอ้งการตดัชื่อวดัออกจากชื่อโรงเรยีนซึง่ขดักบัมตขิองมหาเถรสมาคม 

(มส.) ทีห่า้มตดัค าวา่ "วดั" น าหน้าชื่อโรงเรยีน หรอืสถาบนัการศกึษาทีต่ ัง้อยูใ่นพืน้ทีข่องวดั หรอืธรณีสงฆ ์
(พฤษภาคม 2554) 

 เจ้าอาวาส มคี าส ัง่ให้รื้อโบราณสถานหรอืสิง่ก่อสรา้งภายในวดั โดยไม่แจ้งเหตุผลและ
วตัถุสงค์ของการใชป้ระโยชน์ ท าใหช้าวบ้านน าเรื่องไปฟ้องกรมศลิปากร ในฐานะผู้ดแูลโบราณสถาน แต่
พระไม่ยอมและแจง้จบัชาวบา้น (สงิหาคม 2556) 
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 นกัเรยีนเริม่รวมกลุ่มประทว้งคร ูหรอื ขบัไล่ครใูหพ้้นออกไปจากสถานศกึษา (สงิหาคม 
2556) 

 การพฒันาวดัและสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อน าไปสู่การท่องเที่ยวเชิงพาณิชยโ์ดยละเลย
บทบาทของวดัเดมิในฐานะเป็นสถานทีส่ าหรบัการปฏบิตัธิรรมของคนในชุมชน (มนีาคม 2558)  

 ปัญหาความขดัแย้งในหมู่สงฆ์ที่ปรากฏเป็นข่าวจนไม่สามารถเสนอนามสมเด็จ
พระสงัฆราช องคท์ี ่20 (มกราคม 2559) 

 ผูอ้าศยัในคอนโดแห่งหนึ่งแจง้เรื่องรอ้งทุกขว์า่ไดร้บัความเดอืดร้อน กรณีวดัไทรตรีะฆงั
ส่งเสยีงดงัรบกวน ตัง้แต่เวลา 03.30-04.00 น. เป็นประจ าทุกวนั สร้างความเดอืดร้อนให้กบัผู้พกัอาศยั
บรเิวณดงักล่าว (พฤษภาคม 2561)  

 ผูร้่วมงานบวชนาคบุกไปท ารา้ยครู อาจารย ์และนักเรยีน โรงเรยีนมธัยมวดัสงิห ์ขณะ
ก าลงัสอบ เพราะไม่พอใจทีท่างวดั และโรงเรยีนขอความร่วมมอืลดเสยีงดงัจากเครื่องเสยีงขบวนแห่นาค 
จากเหตุการณ์ดงักล่าว ภาคประชาชนไดข้อใหร้ฐับาลออกมาตรการเชงิรุก จดัระเบยีบ งานบวช งานบุญ
ปลอดน ้าเมา (พฤษภาคม 2562)  
 สรุปผลการวเิคราะหภ์าพรวมทีเ่กีย่วกบั “บวร” พบวา่มจี านวนน้อยเกนิไป เป็นการด าเนินโดยการ
สนับสนุนจากภาครฐัเป็นหลกั และส่วนใหญ่เป็นเพียงการก าหนดนโนบาย แนวคดิ การท ากจิกรรมและ
การท าโครงการเป็นหลกั ดงันัน้จงึตอ้งท าการวเิคราะหเ์พิม่เตมิโดยใชก้รณีศกึษาจ านวน 6 เรื่องตามทีไ่ด้
น าเสนอในบทที่ 3 แบ่งเป็นกรณีศกึษาที่เกีย่วขอ้งกบับ้าน 3 เรื่องได้แก่ ความรุนแรง การฆ่าตวัตายและ
เดก็แวน้ กรณีศกึษาทีเ่กีย่วกบัศาสนา 1 เรื่องคอื พุทธพาณิชยแ์ละพุทธศรทัธา และกรณีศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการศกึษา 2 เรื่องคอืคุณภาพการศกึษาและการทุจรติในวงการการศกึษา 

4.2 ผลการวิเคราะหก์ร ีศึกษาปั หาความร นแรง 

  การวเิคราะห์กรณีศกึษาเรื่องปัญหาความรุนแรงพบว่าอทิธพิลจากกระแสทุนนิยมในยุคโลกาภิ
วตัน์ท าให้มนุษย์ต้องใช้ชีวติอย่างเร่งรบี แก่งแย่งแข่งขนัเพื่อความอยู่รอด และต้องเผชิญกบัความไม่
แน่นอน ความเสีย่งในต่างรปูแบบ ปัจจยัต่างๆ เหล่านี้มผีลไปลดทอนความช่วยเหลอืเกือ้กลู การดแูลเอา
ใจใส่ระหวา่งสมาชกิในครอบครวั ชุมชน และสงัคมลง อกีทัง้ยงัน ามาซึ่งปัญหาความรุนแรงในหลากหลาย
รปูแบบที่เกดิขึน้ในสงัคม ทศันคต ิความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบับ้าน ครอบครวัและชุมชนในสงัคมไทยจงึ
เปลีย่นแปลงไป โดยมปีระเดน็ดา้นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปัญหาความรุนแรงปรากฏให้เหน็มากขึน้ อยา่งไรกต็าม
มนุษย์ยงัคงต้องการที่พึ่งที่พกัพิงทัง้ทางร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะภายใต้โลกที่เตม็ไปด้วยความไม่
แน่นอน ความเสีย่ง และปัญหาความรุนแรง บา้น ครอบครวัและชุมชนจงึยงัคงเป็นสถาบนัพืน้ฐานส าคญัที่
เป็นความหวงั เพื่อให้สามารถจดัการกบัความเสี่ยงต่างๆ ที่เกดิขึน้ในชวีติมนุษย ์สถานการณ์เหล่านี้จงึ
กลายเป็นที่มาของประเด็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกบัปัญหาความรุนแรงเพื่อจดัท าและประมวลข้อมูล
ทศันคตขิองสงัคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกบับ้าน ครอบครวั และชุมชนใน
ประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัปัญหาความรุนแรงที่มผีลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหวัขอ้วจิยัส าหรบัแผนงาน
คนไทย 4.0 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศกึษาประกอบด้วย การวเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การ
วเิคราะหโ์ดยเทคนิคการท าเหมอืงขอ้มลู (Data Mining) และ การท าเหมอืงขอ้ความ (Text Mining)  
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การวเิคราะห์ขอ้มูลเริม่ต้นจากการจดัท าโครงสรา้งขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัความรุนแรงที่สงัเคราะห์จาก
การทบทวนวรรณกรรม ซึง่สามารถแบ่งออกเป็นประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดด้งันี้ 

1) ประเภทความร นแรง แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั ประกอบดว้ย 
 การท าร้ายตนเอง (Self-inflicted Injury) หรือความรุนแรงต่อตนเอง (Self-directed 

Violence) โดยมเีหยือ่เป็นตวับุคคลเอง 
 ความร นแรงระหว่างบ คคลหรือการท าร้ายบ คคลอ่ืน  (Interpersonal Violence/ 

Homicide) เหยือ่เกดิขึน้ระหวา่งบุคคล หรอืกลุ่มคน โดยอาจเป็น  
o ความร นแรงในครอบครวัและคู่ครอง หรอืความรุนแรงภายในครวัเรอืน และ  
o ความร นแรงใน  ม น เช่น โรงเรยีน ที่ท างาน คุก หรอืโรงเลีย้งเดก็ ที่เกดิจาก คน

รูจ้กั หรอืคนแปลกหน้า 
 ค ว าม ร น แร งใน สังค ม  (Collective Violence) กลุ่ ม บุ ค ค ล  (Large Groups of 

Individuals) หรอืโดยรฐั (States) ความรุนแรงระหว่างกลุ่ม (Collective Violence) มเีหยือ่เป็นกลุ่มคนใน
ชุมชนหรอืในสงัคม 

2) ลกัษ ะของการกระท าความร นแรง ประกอบดว้ย 
 ความร นแรงทางร่างกาย (Physical Violence)  
 ความร นแรงทางเพศ (Sexual Violence) ไดแ้ก่ ขม่ขนื ลวนลาม อนาจาร ถูกบงัคบัให้

คา้ประเวณี 
 ความร นแรงทาง ิตใ  (Psychological Violence) 
 ความร นแรงท่ีก่อให้เกิดความสู เสียหรือการละเลย/ทอดท้ิง (Deprivation or 

Neglect) ไดแ้ก่ ทอดทิง้ทางกาย ไม่ใหอ้าหารอยา่งเพยีงพอ ไม่ดแูลสุขภาพ ไม่คุม้ครองอนัตราย 
3) เ ตนาในการกระท าความร นแรง ไดแ้ก่ การตัง้ใจและการไม่ตัง้ใจกระท าความรุนแรง 
4) สถานท่ีท่ีเกิดความร นแรง ได้แก่ ในครอบครวั โรงเรยีน/สถานศกึษา ทีท่ างาน คุก โรง

เลีย้งเดก็ สถานทีส่าธารณะ สถานทีล่บัตา 
5)  ่วงเวลาท่ีเกิดความร นแรง ไดแ้ก่ เชา้ (6.01-11.00) สาย/กลางวนั (11.01-12.59) บ่าย 

(13.00-15.59) เย็น (16.00-18.59) ค ่า (19.00-21.59) ดึก (22.00-03.59) รุ่งสาง/ย ่ารุ่ง/ เช้ามืด (4.00-
6.00) 

6) ปั  ยัหรือสาเหต ท่ีท าให้เกิดความร นแรง ได้แก่ การท างาน การพนนั การเรยีน การ
สอบ ความเครยีด ความรกั ปัญหาครอบครวั ปัญหายาเสพตดิ การรบัชมสื่อ 

7) ความร นแรงเกิดกบับ คคลประเภทใด ด้านเพศ ได้แก่ ผู้ชาย ผู้หญิง และเพศที่สาม 
ดา้นวยั ไดแ้ก่ เดก็ วยัรุ่น/ เยาวชน (10-29) วยัท างาน และผูส้งูอาย ุ 

8) บ คคลท่ีเป็นสาเหต ท าให้เกิดความร นแรง ได้แก่ พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาต ิสาม ีภรรยา 
แม่สาม ีครู ฝ่ายปกครอง เพื่อนในหอ้ง เพื่อนต่างห้อง เพื่อนร่วมงาน หวัหน้างาน คนรู้จกั เพื่อนบ้าน คน
แปลกหน้า 
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9) วิ ีการกระท าความร นแรง ไดแ้ก่ กดดนั บงัคบั ขม่ขู ่กรดีแขน กกัขงั ขนืใจ ตบ ต่อย ต ี
กระทบื ท ารา้ยร่างกาย นินทา ด่าทอ ฟัน แทง ละเลย ลกัพาตวั  

10) ผลกระทบ ากการกระท าความร นแรง ไดแ้ก่ ผลต่อจติใจ บาดเจบ็เลก็น้อย บาดเจบ็
มาก และเสยีชวีติ 

11) ความต่อเน่ืองในการเกิดความร นแรง ความรุนแรงเกิดขึ้นได้ใน 2 สภาวะ คือ 
เกดิขึน้อยา่งต่อเนื่อง และเกดิขึน้ไม่ต่อเนื่อง 

การวเิคราะห์ปัญหาความรุนแรงเป็นการวเิคราะห์จากขอ้มูล 2 ประเภท 1) ขอ้มูลจากสื่อโซเชยีล
มเีดยี และ 2) ขอ้มลูจากหนงัสอืพมิพ ์ขอ้มลูจากสื่อโซเชยีลมเีดยีส่วนใหญ่เป็นขอ้มลูจากความคดิเหน็ จาก
ประสบการณ์ที่ผูเ้ขยีนประสบหรอืการเล่าเรื่องจากสภาพแวดลอ้ม ขณะที่ขอ้มูลจากหนังสอืพมิพ์เป็นการ
รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แต่ความจรงิที่เกิดขึ้นอาจถูกกรอง สรุป ปรุงแต่ง หรือเพิ่มเติมจาก
ผูส้ ื่อขา่ว/ นกัเขยีน  

4.2.1 ผลการวิเคราะหปั์ หาความร นแรง ากส่ือโซเ ียลมีเดีย 
 งานวจิยันี้จดัเกบ็ขอ้มูลพื้นฐานที่เกีย่วขอ้งกบัปัญหาความรุนแรงทัง้หมด ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะ
ขอ้มูลส่วนที่เป็นสาธารณะ (Public) ภาษาไทยตามค าส าคญัที่ก าหนดเพื่อใช้ในการจดัเกบ็ข้อมูลจาก
โซเชยีลมเีดยีที่เกี่ยวขอ้งกบัประเดน็ด้านปัญหาความรุนแรง 3 แหล่งหลกั ไดแ้ก่ Pantip Facebook และ
Twitter โดยใช้โปรแกรม Python for Windows 3.6.6 ซึ่งสามารถท างานร่วมกับโปรแกรม Microsoft 
Excel เขยีน Code ผลการดงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาความรุนแรง ทัง้หมดซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะขอ้มูล
ส่วนทีเ่ป็นสาธารณะ (Public) ภาษาไทยตามค าส าคญัที่ก าหนด หลงัจากนัน้จงึจดัเตรยีมขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรูป
ของขอ้มูลทีม่โีครงสรา้ง (Structure Data) เพื่อใชส้ าหรบัการวเิคราะห์ โดยจ าแนกขอ้มลูออกเป็นประเดน็
ต่าง ๆ ตามผลการทบทวนวรรณกรรมโดยประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งถูกน ามาใชก้ าหนดโครงสรา้งขอ้มลู 

ขอ้มูลที่เกบ็จากแหล่งขอ้มูล 3 แหล่ง มจี านวนทัง้สิน้116,670 รายการ หลงัจากตดัขอ้มูลซ ้าและ
ขอ้มูลส่วนที่ไม่เกี่ยวขอ้งออกเพื่อขจดัความคลาดเคลื่อนในการวเิคราะห์เหลอืขอ้มูลรวม 6,527 รายการ 
(ร้อยละ 5.59 จากจ านวนข้อมูลทัง้หมด) เป็นข้อมูลจาก Facebook 31 รายการ จาก Pantip 6,462 
รายการ และขอ้มลูในส่วนของ Twitter 34 รายการ  
 เมื่อวเิคราะห์ขอ้มูลที่มโีครงสร้างจากโซเชยีลมีเดียที่เกี่ยวขอ้งกบัประเดน็ด้านความรุนแรงเพื่อ
แสดงภาพเบือ้งตน้ของขอ้มลู (Basic Data Visualization) สามารถสรุปประเดน็ทีส่ าคญัไดด้งันี้ 

1) ประเภทความร นแรง 
ในด้านประเภทความรุนแรงพบว่าส่วนให ่เป็นความร นแรงระหว่างบ คคลหรือการท าร้าย

บ คคลอ่ืน โดยเป็นความร นแรงใน  ม นท่ีเกิด ากคนรู้ กัจ านวน 2,614 รายการ (ร้อยละ 40.06) 
ตามมาด้วยความรุนแรงระหว่างบุคคลในครอบครวัและคู่ครอง จ านวน 2,430 รายการ (ร้อยละ 37.24) 
การท าร้ายตนเองหรอืความรุนแรงต่อตนเองจ านวน 1,038 รายการ (ร้อยละ 15.91) และ ความรุนแรง
ระหวา่งบุคคลที่เกดิจากคนแปลกหน้า จ านวน 444 รายการ (รอ้ยละ 6.8) สอดคล้องกบัขอ้มลูการขอรบั
บรกิารจากศูนยช์่วยเหลอืสงัคมปี 2559 ของส านักกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กระทรวงการพฒันา
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สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(2559, น.15-16) ที่พบว่าความร นแรงส่วนให ่เกิด ากการถกูท า
ร้ายภายในครอบครวั  
 รายละเอียดความรุนแรงจ าแนกตามประเภทแสดงในภาพที่ 4.4 โดยขอ้มูลนี้สะท้อนให้เห็นว่า
ความเสีย่งในการใช้ชวีติของมนุษยท์ี่น าไปสู่ปัญหาความรุนแรงเกิดจากคนรอบขา้งใกล้ตวัมากกว่าที่เกดิ
จากคนแปลกหน้าหรอืคนทีไ่ม่รูจ้กัทัง้ ๆ ทีค่นรอบขา้งใกล้ตวัเป็นทีน่่าไวว้างใจมากกวา่คนแปลกหน้าหรอื
คนที่ไม่รูจ้กัจงึเป็นประเดน็ที่ตอ้งพงึระมดัระวงัยิง่ขึน้ของผู้คนที่ใชช้วีติในสงัคมในการที่ไม่ประมาทกบัคน
ใกลต้วั 

 
ภาพท่ี 4.4 ประเภทของความรุนแรง 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

2) ลกัษ ะของการกระท าความร นแรง 
 ด้านลกัษ ะของการกระท าความร นแรงพบว่าเป็นความร นแรงทาง ิตใ มากท่ีส ดจ านวน 
2,723 รายการ (ร้อยละ 41.78) รองลงมาเป็นความรุนแรงทางร่างกายจ านวน 2,572 รายการ (ร้อยละ
39.46) สอดคล้องกบัผลการส ารวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครวัของไทยปี 
2560 โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส .) ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร ์
โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิลที่พบวา่เป็นความรุนแรงทางจติใจมากทีสุ่ด รองลงมาเป็นความ
รุนแรงทางร่างกาย ตามมาด้วยความร นแรงทางเพศจ านวน 623 รายการ (ร้อยละ 9.56) ที่เหลอืเป็น
ความรุนแรงทีก่่อใหเ้กดิความสญูเสยีหรอืการละเลย/ทอดทิง้รวมจ านวน 600 รายการ (รอ้ยละ 9.21) โดย
รายละเอยีดความรุนแรงจ าแนกตามลกัษณะของการกระท าความรุนแรงแสดงในภาพที ่4.5 
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ภาพท่ี 4.5 ลกัษณะของการกระท าความรุนแรง 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเภทกบัลกัษณะของการกระท าความรุนแรงพบว่า ความรุนแรงระหว่าง
บุคคลที่เกดิจากคนรูจ้กั บุคคลในครอบครวัและคู่ครองส่วนมากเป็นความรุนแรงทางจติใจ รองลงมาเป็น
ความรุนแรงทางร่างกาย ขณะที่ความรุนแรงระหว่างบุคคลที่เกดิจากคนแปลกหน้าส่วนมากเป็นความ
รุนแรงทางร่างกาย และความรุนแรงทางเพศ 

3) เ ตนาในการกระท าความร นแรง 
 เมื่อพจิารณาในด้านเจตนาในการกระท าความรุนแรงพบว่าการกระท าความร นแรงส่วนให ่
เป็นไปโดยตัง้ใ  โดยพบขอ้มลูจ านวน 6,437 รายการ (รอ้ยละ 99.05) ขณะทีก่ารกระท าความรุนแรงโดย
ไม่ตัง้ใจมเีพยีง 62 รายการ (รอ้ยละ 0.95)  

4) สถานท่ีท่ีเกิดความร นแรง 
 สถานท่ีท่ีเกิดความร นแรงพบว่าความร นแรงส่วนมากเกิดขึ้นในบ้านในครอบครวัจ านวน 
1,550 รายการ (ร้อยละ 52.35 ) รองลงมาเป็นสถานศึกษา (ร้อยละ 22.83) ตามมาด้วยสถานที่
สาธารณะ (ร้อยละ 8.24) ที่ท างาน (ร้อยละ 7.13) บนโลกออนไลน์ (ร้อยละ 6.32) ที่เหลือเป็นสถานที ่  
ลับตา สถานบันเทิง คุก วดั โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ และสถานรบัเลี้ยงเด็กตามล าดับ ดัง
รายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.6 
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ภาพท่ี 4.6 สถานทีท่ีเ่กดิความรุนแรง 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 
 ขณะทีค่วามสมัพนัธร์ะหวา่งประเภทของความรุนแรงกบัสถานทีท่ีเ่กดิความรุนแรง 

 ความรุนแรงระหว่างบุคคลที่เกดิจากคนรู้จกัเกดิในสถานศกึษามากที่สุด (จ านวน 606 
รายการ) ตามดว้ยทีท่ างาน ในครอบครวัและบนโลกออนไลน์ 

 ความรุนแรงระหว่างบุคคลในครอบครวัและคู่ครองส่วนใหญ่เกิดในบ้านในครอบครวั 
(จ านวน 1,134 รายการ) 

 ความรุนแรงต่อตนเองส่วนใหญ่เกดิในบา้นในครอบครวั (จ านวน 265 รายการ) ตามดว้ย
สถานทีส่าธารณะ บนโลกออนไลน์ สถานศกึษา ทีท่ างาน  

 ความรุนแรงระหว่างบุคคลที่เกิดจากคนแปลกหน้าส่วนใหญ่เกิดในสถานที่สาธารณะ 
(จ านวน 118 รายการ) ตามมาดว้ยสถานศกึษา บนโลกออนไลน์ สถานทีล่บัตา และในครอบครวั  

 ส่วนความสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะของการกระท าความรุนแรงกบัสถานทีท่ีเ่กดิความรุนแรงพบวา่  
 ความรุนแรงทางจติใจส่วนใหญ่เกดิในบ้านในครอบครวั (จ านวน 754 รายการ) ตามมา

ดว้ยสถานศกึษา บนโลกออนไลน์ ทีท่ างาน และสถานทีส่าธารณะ 
 ความรุนแรงทางร่างกายส่วนใหญ่เกดิในบา้นในครอบครวั (จ านวน 754 รายการ) ตามมา

ดว้ยสถานศกึษา สถานทีส่าธารณะ ทีท่ างาน  
 ความรุนแรงทางเพศส่วนใหญ่เกิดในบ้านในครอบครวั (จ านวน 134 รายการ) ตามมา

ดว้ยสถานศกึษา สถานทีล่บัตา ทีท่ างาน บนโลกออนไลน์ สถานทีส่าธารณะ  
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 ความรุนแรงทีก่่อใหเ้กดิความสญูเสยีเกดิในบา้นในครอบครวัและสถานศกึษา  
 ความรุนแรงทีเ่กดิจากการละเลยและท าลายขา้วของส่วนใหญ่เกดิในบา้นในครอบครวั  
5)  ่วงเวลาท่ีเกิดความร นแรง 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า ่วงเวลาท่ีเกิดความร นแรงส่วนมากเป็น ่วงเวลาดึก (รอ้ยละ 
27.14) รองลงมาเป็น ่วงเวลาเ ้า (ร้อยละ 24.76) ตามมาดว้ยช่วงค ่า (รอ้ยละ 21.9) ช่วงเยน็ (รอ้ยละ 
14.76) ช่วงกลางวนัและบ่าย (รอ้ยละ 3.33) ช่วงเชา้ (รอ้ยละ 2.86) ช่วงสาย (รอ้ยละ 1.43) โดยภาพรวม
พบวา่ ่วงเยน็ถึงดึกไป นเ ้ามีโอกาสเกิดความร นแรงมากท่ีส ด (รายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.7) 

 
ภาพท่ี 4.7 ช่วงเวลาทีเ่กดิความรุนแรง 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

6) ปั  ยัหรือสาเหต ท่ีท าให้เกิดความร นแรง 
 ในส่วนของปั  ยัหรือสาเหต ท่ีท าให้เกิดความร นแรงพบว่าส่วนมากเกิด ากปั หา
ครอบครวัจ านวน 1,549 รายการ (รอ้ยละ 29.53) สอดคล้องกบัขอ้มูลของส านักกจิการสตรแีละสถาบนั
ครอบครวั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(2559, น.8, 2560 น.7) ที่พบว่าความ
รุนแรงส่วนใหญ่เกิดจากสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครวั รองลงมาเป็นสาเหต  ากความรกั    
(ร้อยละ 16.72) ตามมาด้วยการทะเลาะ โมโห (ร้อยละ 14.47) การถูกแกล้ง (ร้อยละ 8.01) ที่เหลอืเป็น
การถูกลวนลาม ปัญหาด้านการเรยีน สุรายาเสพตดิการพนัน ความเครยีด ปัญหาเศรษฐกจิ การท างาน 
การเสพสื่อต่างๆ ดงัรายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.8 
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ภาพท่ี 4.8 ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิความรุนแรง 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

7) บ คคลท่ีเก่ียวข้องกบัปั หาความร นแรง 
ปั หาความร นแรง  าแนกตามเพศ 

 เมื่อพจิารณาดา้นเพศพบว่าปั หาความร นแรงเกิดกบัเพศห ิงมากกว่าเพศ ายถึงสามเท่า
โดยเกิดกบัเพศหญิงจ านวน 3,489 รายการ (ร้อยละ 73.79) เพศชายจ านวน 1,176 รายการ (ร้อยละ 
24.87) และเพศที่สามจ านวน 53 รายการ (ร้อยละ 1.12) สอดคล้องกบัขอ้มูลของส านักกจิการสตรแีละ
สถาบนัครอบครวั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(กรณรงค์ เหรยีนระว ีและคณะ
2560, น.4) ทีพ่บวา่ความรุนแรงส่วนใหญ่เกดิกบัเพศหญงิมากกวา่เพศชาย  

ปั หาความร นแรง  าแนกตามวยั 
 เมื่อพิจารณาด้านวยัพบว่าปั หาความร นแรงเกิดกบัวยัร ่นมากท่ีส ดจ านวน 732 รายการ  
(รอ้ยละ 45.92) รองลงมาเป็นเดก็ (ร้อยละ 30.99) สอดคลอ้งกบัขอ้มลูของส านักกจิการสตรแีละสถาบนั
ครอบครวั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(สุกจิ อยูใ่นธรรม และประณต นนัทยิกุลม
, 2559, น.15-16) ที่พบว่าความรุนแรงส่วนใหญ่เกดิกบัเดก็และเยาวชน ตามมาด้วยวยัท างาน (รอ้ยละ 
21.64) และผูส้งูอาย ุ(รอ้ยละ 1.44) ดงัรายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.9 
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ภาพท่ี 4.9 ปัญหาความรุนแรงจ าแนกตามวยั 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

ปั หาความร นแรง  าแนกตามอา ีพ 
 บ คคลท่ีถกูกระท าความร นแรงส่วนให ่เป็นนักเรียนจ านวน 664 รายการ  (รอ้ยละ 89.37) 
รองลงมาเป็นพนักงานบริษัท (ร้อยละ 2.42) ครู (ร้อยละ 1.75 ) ทหาร (ร้อยละ 1.08) แม่ค้า (ร้อยละ 
0.94) ดงัรายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.10 

  

 
ภาพท่ี 4.10 ปัญหาความรุนแรงจ าแนกตามอาชพี 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 
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8) บ คคลท่ีเป็นสาเหต ท าให้เกิดความร นแรง 
 บ คคลท่ีเป็นสาเหต ท าให้เกิดความร นแรงส่วนให ่เป็นคนรกัหรือ แ น จ านวน 1,123 
รายการ (รอ้ยละ 18.79) รองลงมาเป็นแม่ (รอ้ยละ 10.62) ตามมาดว้ยเพื่อน คนรูจ้กั สาม ีพ่อ สมาชกิใน
ครอบครวั คนแปลกหน้าแต่ละกลุ่มประมาณ (ร้อยละ 7-9) ส่วนทีเ่หลอืเป็นคร ู(รอ้ยละ 4.73) เครอืญาต ิพี่
น้อง ภรรยา พ่อเลีย้ง ดงัรายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.11 สะท้อนให้เหน็ว่าโดยแท้ ริงแล้วคนใกล้ ิด
โดยเฉพาะคนในครอบครวัเป็นสาเหต หลกัท าให้เกิดความร นแรง 
 

 
ภาพท่ี 4.11 บุคคลทีเ่ป็นสาเหตุท าใหเ้กดิความรุนแรง 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

9) วิ ีการกระท าความร นแรง 
 ส าหรบัวิ ีการกระท าความร นแรงพบว่าส่วนมากเป็นการนินทา ด่าทอจ านวน 1,146 
รายการ (ร้อยละ 18.32) รองลงมาเป็นการท าร้ายร่างกาย (ร้อยละ 16.5) ตามมาด้วยการกดดนั บีบ
บงัคบั ข่มขู่ (ร้อยละ 12.97) นอกจากนัน้เป็นการละเลย (รอ้ยละ 9.21) ต ี(รอ้ยละ 6.57) กรดีแขน (ร้อย
ละ 6.27) ล่วงละเมดิทางเพศ (ร้อยละ 6.17) ท าร้ายตวัเอง (ร้อยละ 5.66) ดงัรายละเอยีดแสดงในภาพที ่
4.12 
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ภาพท่ี 4.12 วธิกีารกระท าความรุนแรง 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

10) ผลกระทบ ากการกระท าความร นแรง 
 ส าหรบัผลกระทบ ากการกระท าความร นแรงพบว่าส่วนให ่ส่งผลต่อ ิตใ มากท่ีส ด
จ านวน 4,366 รายการ  (ร้อยละ 70.27) รองลงมาเป็นบาดเ บ็เลก็น้อย (รอ้ยละ 26.51) บาดเจบ็มาก 
(รอ้ยละ 1.95) กรณีเสยีชวีติมจี านวน 79 รายการ (รอ้ยละ 1.27)  (ภาพที ่4.13) 
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ภาพท่ี 4.13 ผลกระทบจากการกระท าความรุนแรง 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

11) ความต่อเน่ืองในการเกิดความร นแรง 
 ส่วนกรณีของความต่อเนื่องในการเกิดความรุนแรงพบว่า ส่วนให ่ความร นแรงท่ีเกิดขึ้นมี
ลกัษ ะเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองจ านวน 4,548 รายการ (ร้อยละ 74.28) ขณะที่ความรุนแรงที่เกิดไม่
ต่อเนื่องมเีพยีง 1,575 รายการ (รอ้ยละ 25.72) 

4.2.2 ผลการวิเคราะหปั์ หาความร นแรง ากหนังสือพิมพ ์
 ปัญหาความรุนแรงที่ปรากฏในสื่อสิง่พมิพ์มคีวามแตกต่างจากที่ปรากฏในโซเชยีลมเีดยี เพราะ
ขา่วทีถู่กตพีมิพใ์นหนงัสอืพมิพส์่วนใหญ่เป็นการกระท าความรุนแรงทีป่รากฏชดัเจนมากกวา่การกระท าที่
ส่งผลกระทบดา้นจติใจ เช่น การท ารา้ยร่างกาย การล่วงละเมดิทางเพศ  

งานวิจ ัยได้ใช้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ผ่านฐานข้อมูลกฤตภาคประกาศออนไลน์ 
(www.iqnewsclip.com/) การค้นหาขอ้มูลด าเนินการโดยน าค าส าคญัที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม เริม่
จากค าหลกัทีเ่กีย่วกบัความรุนแรง ตามโครงสรา้งทีก่ าหนดไว ้

การค้นหาข้อมูลด้วยค าส าคญัดงักล่าว ได้รบัข้อมูลเบื้องต้นจ านวน 42,417 รายการ จากสื่อ
สิง่พมิพท์ัง้หนงัสอืพมิพร์ายวนัที่จดัเกบ็ตัง้แต่ พ.ศ 2549 - 2562 (สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562) จาก
สื่อสิ่งพิมพ์หลกัที่จ านวน 3 สื่อ ได้แก่ ข่าวสด ไทยรฐัและ เดลินิวส์ ข้อมูลดังกล่าวได้น ามาวเิคราะห ์

http://www.iqnewsclip.com/
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สงัเคราะห ์เพื่อ 1) ตดัเนื้อหาทีซ่ ้ากนั 2) ตดัเนื้อหาทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง ท าใหเ้หลอืจ านวนทัง้สิน้ 9,835 รายการ 
(รอ้ยละ 23.19 จากจ านวนขอ้มลูทัง้หมด) 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามโครงสรา้งทีก่ าหนดไวส้ามารถสรุปประเดน็ส าคญัไดด้งันี้ 
1) ประเภทความร นแรง 

 ในด้านประเภทความร นแรงพบว่าส่วนให ่เป็นความร นแรงระหว่างบ คคลหรือการท าร้าย
บ คคลอ่ืน หรอืความรุนแรงในชุมชนมากทีสุ่ดโดยมจี านวน 5,298 รายการ (รอ้ยละ 53.87) รองลงมาเป็น
ความร นแรงระหว่างบ คคลในครอบครวัและคู่ครอง จ านวน 4,504 รายการ (ร้อยละ 45.80) และ
ความรุนแรงในสงัคมจ านวน 33 รายการ (ร้อยละ 0.34) รายละเอียดความรุนแรงจ าแนกตามประเภท
แสดงในภาพที่ 4.14 ผลลพัธ์ที่ได้แตกต่างจากข้อมูลจากโซเชียลมีเดยีที่ระบุว่าความรุนแรงเกดิขึ้นใน
ครอบครวัมากทีสุ่ด 

 
5298, (53.87%)

4504, (45.80%)

33 , (0.34%)
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

 
ภาพท่ี 4.14 ประเภทของความรุนแรง 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

2) ลกัษ ะของการกระท าความร นแรง 
 ลกัษณะของความรุนแรงแบ่งเป็น 4 ประเภทหลกั ประกอบด้วย ความรุนแรงทางร่างกาย ความ
รุนแรงทางเพศ ความรุนแรงทางจติใจ และความรุนแรงที่ก่อให้เกดิความสูญเสยีหรอืการละเลย/ทอดทิ้ง 
แต่ในบางเหตุการณ์ผู้เสยีหายได้รบัความรุนแรงในหลายหลกัษณะ เช่น ความรุนแรงทางร่างกายและ
ความรุนแรงทางจติใจ ตวัอยา่งเช่น การถูกท ารา้ยร่างกายและการดุด่า วา่กล่าว ความรุนแรงทางร่างกาย
และทางเพศ เช่น การถูกฆ่า ขม่ขนื เป็นตน้ ขอ้มลูที่ปรากฏในขา่วหนงัสอืพมิพ์ส่วนใหญ่เป็นความรุนแรง
ทางร่างกาย (รอ้ยละ 75.05) รองลงมาเป็นความรุนแรงทางเพศ (รอ้ยละ 10.47) เพราะเป็นปรากฏการณ์
เชงิประจกัษ์ที่มผีูไ้ดร้บัความเสยีหาย มผีูไ้ปแจง้ความเพื่อตดิตามผู้กระท าความผดิ หรอืเรยีกรอ้งใหม้กีาร
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หาขอ้เทจ็จรงิ ความรุนแรงทางจติใจมจี านวนน้อย (ร้อยละ 0.19) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลที่ปรากฏใน
ขา่วโซเชยีลมเีดยี (ภาพที ่4.15) 

16 , (0.16%)

19 , (0.19%)

33 , (0.34%)

216 , (2.20%)

446 , (4.53%)

694 , (7.06%)

1,030 , (10.47%)

7,381 , (75.05%)

0.00% 40.00% 80.00%

ความสู เสียหรือการละเลย ทอดท้ิง

ความร นแรงทาง ิตใ 

ความร นแรงทางร่างกาย ทางเพศ และ  ิตใ 

ความร นแรงทางเพศและ ิตใ 

ความร นแรงทางร่างกายและทางเพศ

ความร นแรงทางร่างกายและ ิตใ 

ความร นแรงทางเพศ

ความร นแรงทางร่างกาย

 
ภาพท่ี 4.15 ลกัษณะของการกระท าความรุนแรง 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

3) เ ตนาในการกระท าความร นแรง 
 เมื่อพิจารณาในด้านเจตนาในการกระท าความรุนแรงพบว่ามีลกัษณะเดียวกบัข้อมูลที่ได้จาก
โซเชยีลมเีดยีคอืส่วนใหญ่เป็นการกระท าความร นแรงท่ีเป็นไปโดยตัง้ใ  โดยพบขอ้มูลจ านวน 9,595
รายการ (ร้อยละ 97.56) ขณะที่การกระท าความรุนแรงโดยไม่ตัง้ใจมเีพยีง 240 รายการ (ร้อยละ 2.44) 
โดยผู้ก่อเหตุมกัมีข้ออ้างจากการกระท า เช่น ขาดสต ิไม่ตัง้ใจ พลัง้เผลอ เมาสุรา หรือเป็นขอ้อ้างเชิง
เทคนิค เช่น เป็นอุบตัเิหตุ ปืนลัน่ เป็นตน้ 

4) สถานท่ีท่ีเกิดความร นแรง 
 สถานท่ีท่ีเกิดความร นแรงส่วนมากเกิดขึ้นในพื้นท่ีสา าร ะ จ านวน 3,729 รายการ (รอ้ยละ 
37.92) รองลงมาเป็นบ้าน-ห้องพกั (รอ้ยละ 32.38) ซึง่รวมถงึ คอนโดมเินียม อพารต์เมนต์ แฟลต หอ้ง
เช่า หอพกั และเพงิพกัคนงาน ตามมาดว้ยสถานทีล่บัตา (ร้อยละ 8.17) สถานที่ลบัตาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
สาธารณะ แต่มลีกัษณะของการอ าพรางร่างผูถู้กกระท า เป็นสถานที่รกร้าง เขา้ถึงได้ยาก ส าหรบัสถานที่



โครงการวจิยับทบาทของบา้น วดั โรงเรยีน (บวร) ในการสรา้งคนไทย 4.0 
 

110 

อื่นๆ ไดแ้ก่ รา้นอาหาร สถานบนัเทงิ รวมถึงบ่อน ร้านเกม สถานประกอบการ สถานศกึษา โรงแรม เป็น
ตน้ รายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.16 

18, (0.18%)

21 , (0.21%)

15, (0.15%)

18, (0.18%)

22, (0.22%)

31, (0.32%)

47, (0.48%)

55, (0.56%)

56, (0.57%)

94, (0.96%)

117, (1.19%)

228, (2.32%)

245,(2.49%)

321, (3.26%X

335, (3.41%)

494, (5.02%)

804, (8.17%)

3185, (32.38%)

3729, (37.92%)
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ปั  มน ้ามนั

ภายในรถ

โรงพกั เรือน  า สถานพินิ 

ห้างสรรพสินค้า

วดั ศาสนสถาน

โรงแรม

สถานศึกษา

สถานประกอบการ

ร้านอาหาร สถานบนัเทิง

สถานท่ีลบัตา

บา้น ท่ีพกั

พื้นท่ีสา าร ะ

 
ภาพท่ี 4.16 สถานทีท่ีเ่กดิความรุนแรง 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

5)  ่วงเวลาท่ีเกิดความร นแรง 
  ่วงเวลาท่ีเกิดความร นแรงพบว่ามากกว่าครึ่งเป็นเหต การ ์ท่ีเกิดขึ้นใน ่วงดึกต่อเน่ือง
มาถึง ่วงเ ้ามืด (รอ้ยละ 51.46) รองลงมาเป็น ่วงเวลาเ ้า (รอ้ยละ 17.14) ตามมาดว้ยช่วงบ่าย ช่วง
เยน็ และค ่า นอกจากนี้ยงัพบวา่ในบางเหตุการณ์ไดเ้กดิขึน้อยา่งต่อเนื่องจงึไม่มกีารระบุเวลาทีช่ดัเจน ส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องการล่วงละเมดิทางเพศ หรอืการท ารา้ยร่างกายของบุคคลในครอบครวั รายละเอยีดแสดงใน
ภาพที ่4.17 
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869 , (8.84%)

498 , (5.06%) 493 , (5.01%)

67 , (0.68%)
190 , (1.93%)

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

 
ภาพท่ี 4.17 ช่วงเวลาทีเ่กดิความรุนแรง 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

6) ปั  ยัหรือสาเหต ท่ีท าให้เกิดความร นแรง 
 ปั  ยัหรือสาเหต ท่ีท าให้เกิดความร นแรงส่วนมากเกิด ากปั  ยัทางด้านอารม ์ ได้แก่ 
ความรูส้กึโมโห ความโกรธ ความแคน้ ความต้องการแก้แค้น อารมณ์ดงักล่าวน าไปสู่การทะเลาะ ววิาท 
และการก่อความรุนแรงที่มผีลต่อการสูญเสยีชีวติและร่างกาย นอก ากปั  ยัด้านอารม ์ สาเหต ท่ี
ก่อให้เกิดความร นแรงเกิด ากปั  ยัทางเศรษฐกิ -การเงิน มจี านวน 2,511 รายการ (ร้อยละ 16.75) 
ปัจจยัทางเศรษฐกจิครอบคลุมปัญหาความยากจน หนี้สนิ หนี้นอกระบบ ความยากจน รวมถงึ การกระท า
ทีป่ระสงคต่์อทรพัย ์เช่น การจีป้ลน้ การเรยีกค่าไถ่ ปัจจยัทางด้านความต้องการทางเพศมจี านวน 1,450 
รายการ (ร้อยละ 9.67) ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่น าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ การล่อลวง การข่มขืน 
รองลงมาเป็นปัจจยัด้านความรกัที่เกดิจากความหงึหวง (รอ้ยละ 7.04) การลกัลอบเป็นชู้ ปัจจยัที่เป็นสิง่
เร้าต่างๆ เช่น สุรา ยาเสพตดิ การพนัน ส าหรบัปัจจยัด้านการงาน-การว่างงาน ความขดัแยง้ทางธุรกิจ 
ปัจจยัดา้นสุขภาพ มจี านวนไม่มากนกั (รายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.18) 
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ภาพท่ี 4.18 ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิความรุนแรง 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

7) บ คคลท่ีเก่ียวข้องกบัปั หาความร นแรง 
 เมื่อพจิารณาด้านเพศพบว่าปั หาความร นแรงเกิดกบัเพศ ายมากกว่าเพศห ิงประมา 
สองเท่าโดยเกดิกบัเพศชายจ านวน 6,324 ราย (ร้อยละ 62.84) เพศหญงิจ านวน 3,667 รายการ (รอ้ยละ 
36.44) และเพศที่สามจ านวน 42 ราย (ร้อยละ 0.42) ไม่สามารถระบุเพศได้ จ านวน 31 ราย (ร้อยละ 
0.31) นอกจากนี้ยงัมคีวามรุนแรงที่เกดิจากลุ่มคน เช่น การทะเลาะววิาทกนัในงานวดั เดก็นกัเรยีน หรอื
การตกีนัของกลุ่มผู้ค้าในตลาด มจี านวน 17 รายการ โดยสรุปผูไ้ด้รบัความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ซึ่งแตกต่างจากขอ้มูลโซเชยีลมีเดีย เพราะข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่ส่วนใหญ่เกิดในชุมชนมรีะดบัความ
รุนแรงสงูกวา่การด่าทอ ขม่ขูก่นัภายในครอบครวั  
 ปั หาความร นแรงเกิดกบัวยัท างานมากท่ีส ดจ านวน 3,476 ราย (ร้อยละ 34.71) รองลงมา
เป็นวยักลางคน (รอ้ยละ 32.05) ตามด้วยวยัรุ่นและเยาวชน ความรุนแรงที่เกดิกบัผูสู้งอายแุละเดก็ยงัมี
จ านวนน้อยเมื่อเปรยีบเทยีบกบัขอ้ค้นพบจากโซเชยีลมเีดยี ขอ้มลูที่ไดจ้ากหนังสอืพมิพ์ส่วนหนึ่งไม่ระบุ
อายขุองผูเ้สยีหาย ดงัรายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.19  
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6,324 , (62.84%)

3,667 , (36.44%)

42 , (0.42%) 31 , (0.31%)

 าย ห ิง เพศท่ีสาม ไม่ระบ เพศ

515 , (5.14%)

1,203 , (12.01%)

3,476 ,( 34.71%)
3,209 , (32.05%)

370 , (3.70%)

1,240 , (12.38%)

0.00%

20.00%

40.00%

 
ภาพท่ี 4.19 ปัญหาความรุนแรงจ าแนกตามเพศ และวยั 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

8) บ คคลท่ีเป็นสาเหต ท าให้เกิดความร นแรง 
 บ คคลท่ีเป็นสาเหต ท าให้เกิดความร นแรง ากข่าวหนังสือพิมพส่์วนให ่เป็นคนแปลกหน้า 
ซึง่หมายถงึผูเ้สยีหายไม่รูจ้กัมาก่อน เช่น การถูกตบตใีนร้านอาหาร การถูกล่อลวงไปท าอนาจาร รวมถึง 
โจร ขโมย หรอืคนรา้ย เป็นตน้ รองลงมาเป็นกลุ่มคนทีรู่จ้กั สามารถระบุตวัผูก้ระท าได ้ในกลุ่มนี้จะรวมถึง
แฟน คนรกั เพื่อน ครู-อาจารย์ กลุ่มที่สามเป็นความรุนแรงที่เกดิขึ้นในครอบครวั ส่วนใหญ่เป็น สาม ี
ภรรยา และเครอืญาต ิขอ้มูลที่ระบุว่า “ไม่ทราบ” หมายถึงความรุนแรงที่มเีงื่อนง าที่ต้องรอการสอบสวน
จากเจา้หน้าทีต่ ารวจ (ภาพที ่4.20) 
 บุคคลที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดความรุนแรงมีความแตกต่างจากข้อมูลที่ได้รบัจากโซเชียลมีเดีย 
เนื่องจากรบัผลกระทบจากความรุนแรงมากกวา่ เช่น การถูกฆ่า ท ารา้ยร่างกาย  
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10, (0.10%)

486, (4.94%))

185, (1.88%)

30, (0.31%)

44,( 0.45%)

55, (0.56%)

67, (0.68%)

68, (0.69%)

75, (0.76%)

85, (0.86%)

88, (0.89%)

95, (0.97%)

120, (1.22%)

120, (1.22%)

155, (1.58%)

161, (1.64%)
181, (1.84%)
215, (2.19%)

283, (2.88%)
449, (4.57%)

785, (7.98%)
825, (8.39%)

961, (9.77%)
4292, (43.64%)

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

ไม่ระบ 
ไม่ทราบ

อ่ืน 
ผู้ต้องหา นักโทษ

ทหาร
พี ่น้อง

พระ
ลกู

คนค้ายา เสพยา
พ่อเลีย้ง

พ่อ
คร ูอา ารย์

ภรรยา
แม่

ต ารว 
 าติ

นักเรียน นักศึกษา
เพื่อน
สามี

คนร้าย
โ ร ขโมย

คนรกั แ น
คนรู้ กั

คนแปลกหน้า

486 , (5%)

5,631 , (57%)

2,277 , (23%)

980 , (10%)

451 , (5%)

ไม่ระบ ไม่ทราบ คนแปลกหน้า
คนรู้ กั ครอบครวั อ่ืน 

 
ภาพท่ี 4.20 ปัญหาความรุนแรงจ าแนกตามบุคคลทีเ่ป็นสาเหตุท าใหเ้กดิความรุนแรง 
ทีม่า: วเิคราะห์จากหนงัสอืพมิพ์ 

9) วิ ีการกระท าความร นแรง 
 วธิกีารกระท าความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นการกระท าที่น าไปสู่การสูญเสยีชวีติ หรอืได้รบับาดเจบ็ 
เช่น การยงิ (ร้อยละ 45.42) การท าร้ายด้วยของมีคม (ร้อยละ 31.42) การข่มขนื ขนืใจ (ร้อยละ 22.40) 
การทุบต ีเป็นต้น การกระท าความรุนแรง เช่น การนินทา ด่าทอ ทะเลาะ ววิาท เป็นการกระท าเบื้องต้น 
หรอืเสรมิกบัความรุนแรงหลกั เช่น ทะเลาะกนัด้วยวาจา แลว้ลงมอืท าร้ายร่างกาย หรอืบางครัง้เกดิการ
กระท าต่อเนื่อง เช่น มีการล่อลวง ท าร้ายร่างกาย ก่อการล่วงละเมดิทางเพศ แล้วน าผลการกระท าไป
ประจานหรอื กรรโชคทรพัยต่์อ วธิกีารกระท าความรุนแรงแสดงในภาพที ่4.21 
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ภาพท่ี 4.21 วธิกีารกระท าความรุนแรง 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

10) ผลกระทบ ากการกระท าความร นแรง 
 ผูท้ี่ได้รบัผลกระทบจากความรุนแรงเกดิกบัร่างกายมากกว่าจติใจโดยเฉพาะการเสยีชวีติ ขอ้มูล
จากหนังสอืพมิพ์ระบุว่าความรุนแรงที่ท าให้เสยีชวีติมจี านวน 6,440 รายการ (ร้อยละ 65.48) รองลงมา
เป็นบาดเจบ็เลก็น้อย (รอ้ยละ 20.11) บาดเจบ็สาหสั (รอ้ยละ 9.31) ผู้ไดร้บัผลกระทบต่อจติใจมเีพยีง 470 
รายการ (ร้อยละ 4.78) นอกจากนี้ยงัมีผู้ได้รบักระทบทัง้ทางร่างกายและจติใจอีกจ านวนหนึ่ง (ภาพที ่
4.22) 
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6,440 , (65.48%)

1,978 , (20.11%)

916 ,( 9.31%)
470 , (4.78%)

20 , (0.20%) 11 , (0.11%)
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

เสีย ีวิต บาดเ บ็ บาดเ บ็สาหสั ผลต่อ ิตใ บาดเ บ็  ผลต่อ
 ิตใ 

บาดเ บ็สาหสั  ผล
ต่อ ิตใ  

ภาพท่ี 4.22 ผลกระทบจากการกระท าความรุนแรง 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

11) ความต่อเน่ืองในการเกิดความร นแรง 
 ส่วนกรณีของความต่อเนื่องในการเกดิความรุนแรงพบว่าตรงขา้มกบัขอ้มูลในโซเชยีลมเีดยี โดย
ส่วนให ่ความร นแรงท่ีเกิดขึ้นเป็นความรุนแรงที่เกิดไม่ต่อเนื่อง 9,685 รายการ (ร้อยละ 98.467) 
ขณะที่ความรุนแรงทีม่ลีกัษ ะเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองมีเพยีง 150 รายการ (รอ้ยละ 1.53) โดยส่วนใหญ่
เป็นความรุนแรงในครอบครวั เช่น การข่มขนื ท ารา้ยร่างกาย เฉพาะรายที่เป็นฆาตรกรต่อเนื่อง มน้ีอย
มาก 

4.2.3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปั หาความร นแรง ากส่ือโซเ ียลมีเดียและส่ือ
หนังสือพิมพ ์
 ผลการวเิคราะห์ปัญหาความรุนแรงจากสื่อโซเชยีลมีเดยีและสื่อหนังสอืพมิพ์พบว่ามีประเดน็ที่
เหมอืนและแตกต่างกนัซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้  

1) ประเภทความร นแรง ขอ้มูลจากทัง้สองแหล่งแสดงใหเ้หน็วา่ความรุนแรงส่วนใหญ่เกดิ
ในชุมชน รองลงมา เป็นความรุนแรงระหวา่งบุคคลในครอบครวัและคู่ครอง 

2) ลกัษ ะของการกระท าความร นแรง ข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นว่า
ลกัษณะการกระท าความรุนแรงเป็นความรุนแรงทางจติใจ ตามดว้ยความรุนแรงทางร่างกาย และความ
รุนแรงทางเพศ ขณะที่ขอ้มูลจากหนังสอืพมิพ์ระบุว่าส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศ 
ส่วนความรุนแรงทางจติใจมจี านวนน้อยมาก ผลลพัธ์ที่แตกต่างกนัเป็นผลมาจากลกัษณะของขอ้มูลและ
จุดประสงค์ในการน าเสนอข้อมูลที่แตกต่างกนั ขอ้มูลจากสื่อโซเชียลมีเดียเป็นการเขยีนเพื่อบอกเล่า
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ความรู้สกึเกีย่วกบัความรุนแรงที่ได้รบัจากประสบการณ์ตรงหรอืจากบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ขณะทีข่อ้มูลจาก
หนังสอืพมิพ์เป็นการน าเสนอในเชงิประจกัษ์ การสอบถามผู้เสยีหายถึงผลกระทบทางจติใจจากความ
รุนแรงมน้ีอยมาก 

3) เ ตนาในการกระท าความร นแรง ขอ้มูลจากทัง้สองแหล่งยนืยนัตรงกนัว่าการกระท า
ความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นไปโดยตัง้ใจ 

4) สถานท่ีท่ีเกิดความร นแรง สื่อโซเชยีลมีเดียระบุว่าความรุนแรงส่วนใหญ่เกดิภายใน
บา้นพกั สถานศกึษาขณะที่ขอ้มลูจากหนงัสอืพมิพร์ายงานวา่สถานทีเ่กดิเหตุส่วนใหญ่เป็นพื้นทีส่าธารณะ 
โดยเฉพาะพืน้ทีล่บัตา รองลงมาเป็นบา้นและทีพ่กั 

5)  ่วงเวลาท่ีเกิดความร นแรง ส่วนใหญ่เกดิขึน้ในช่วงดกึต่อเนื่องมายงัช่วงเช้ามดื และ
ช่วงเชา้ 

6) สาเหต ท่ีท าให้เกิดความร นแรง ขอ้มูลจากโซเชยีลมเีดยีระบุว่าปัจจยัที่ก่อให้เกดิความ
รุนแรงเป็นปัญหาครอบครวั ความรกั การทะเลาะววิาท แต่ขอ้มูลจากหนงัสอืพมิพ์ระบุว่าปัจจยัหลกัเป็น
เรื่องของอารมณ์ ได้แก่ ความรู้สกึ โมโห โกรธ แค้น ปัจจยัเกี่ยวกบัการทะเลาะววิาท การมีปากเสียง 
นอกเหนือจากอารมณ์ปัจจยัที่ส าคญัคอื เศรษฐกจิและการเงนิ ทัง้จากความยากจน ไม่มเีงนิใช้ เป็นหนี้ 
หรอืเหตุจูงใจที่น าไปสู่การปล้น การชงิทรพัย ์การหลอกลวง การค้ามนุษย ์เป็นต้น รองลงมาเป็นปัจจยั
เรื่องความตอ้งการทางเพศของผูก้ระท าซึง่น าไปสู่การล่วงละเมดิทางเพศ   

7) บ คคลท่ีเก่ียวข้องกบัปั หาความร นแรง ขอ้มูลจากโซเชียลมเีดยีระบุเป็นเพศหญิง 
เป็นกลุ่มวยัรุ่นและเดก็ ขณะที่สื่อหนงัสอืพมิพ์ระบุวา่ผูท้ ี่ไดร้บัความรุนแรงเป็นเพศชาย เป็นคนทีอ่ยู่ในวยั
ท างาน และวยักลางคน ทัง้นี้เพราะผู้ทีใ่ช้สื่อโซเชยีลมเีดยีเป็นกลุ่มคนที่มอีายนุ้อย และความรุนแรงเป็น
เรื่องใกลต้วั ส่วนหนงัสอืพมิพร์ายงานขา่วความรุนแรงทีร่า้ยแรงกวา่เพื่อดงึดดูความสนใจของกลุ่มผูอ่้าน 

8) บ คคลท่ีเป็นสาเหต ท าให้เกิดความร นแรง สื่อโซเชยีลมเีดยีระบุว่าบุคคลที่เป็นสาเหตุ
ท าใหเ้กดิความรุนแรงคอื คนรกั-แฟน และแม่ ส่วนหนงัสอืพมิพร์ะบุวา่เป็นคนแปลกหน้า คนทีไ่ม่รูจ้กัเป็น
การส่วนตวั เช่น คนรา้ย โจร ขโมย รองลงมาเป็นกลุ่มคนทีรู่จ้กั เช่น เพื่อน คนรกั เป็นตน้ 

9) วิ ีการกระท าความร นแรง ข้อมูลจากสื่อโซเชยีลมีเดียแสดงถึงการกระท าที่มีความ
รุนแรงน้อย เช่น การนินทา ด่าทอ การท าร้ายร่างกาย การกดดนั บบีบงัคบั ขม่ขู ่และการละเลย ส าหรบั
ความรุนแรงจากสื่อหนังสอืพมิพเ์ป็นความรุนแรงทีม่กัท าใหเ้สยีชวีติหรือบาดเจบ็ เช่น การยงิ การท ารา้ย
ดว้ยของมคีม การทุบต ีและการล่วงละเมดิทางเพศ 

10) ผลกระทบ ากการกระท าความร นแรง สื่อโซเขยีลมเีดยีส่วนใหญ่ระบุถึงผลกระทบ
ต่อจติใจและการไดร้บับาดเจบ็ ส่วนหนงัสอืพมิพน์ าเสนอผลกระทบทีน่ าไปสู่การเสยีชวีติ และบาดเจบ็ 

11) ความต่อเน่ืองในการเกิดความร นแรง ความรุนแรงจากสื่อโซเชยีลมเีดยีเป็นการ
กระท าที่เกดิอย่างต่อเนื่องเพราะส่วนเกดิภายในครอบครวั หรอืสถานศกึษา ขณะที่สื่อหนงัสอืพมิพร์ะบุว่า
เป็นการกระท าไม่ต่อเนื่อง ความรุนแรงเกดิขึน้เพราะ 1) ผู้กระท าและผู้ถูกกระท า ไปอยู่ในที่เกดิเหตุ ณ 
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จุดหนึ่งของเวลา หรอื 2) ผู้ถูกกระท าได้เสยีชวีติ ได้รบับาดเจบ็ ท าให้ไม่สามารถท าความรุนแรงซ ้า หรอื 
3) ผูก้ระท ามพีฤตกิรรมแสวงหาเหยือ่รายใหม่ต่อไป 

4.3 ผลการวเิคราะห์กรณศึีกษาปัญหาการฆ่าตวัตาย 

 โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวกบัปั หาการฆ่าตวัตายได้จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถแบ่ง
ออกเป็นประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดด้งันี้ 

1) พฤติกรรมการฆ่าตวัตาย สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 4 ประเภทคอื  
 อยากฆ่าตวัตาย หมายถงึคนทีต่อ้งการฆ่าตวัตายแต่ยงัไม่เคยลงมอืท า  
 พยายามฆ่าตวัตาย หมายถงึคนเคยฆ่าตวัตายแต่ยงัไม่ตาย  
 ฆ่าตวัตาย หมายถึงคนที่ตายไปแล้วโดยขอ้มูลจากโซเชยีลมเีดยีมกีารกล่าวถึงญาติ

หรอืคนรูจ้กัทีฆ่่าตวัตายไปแลว้ และ  
 อยากฆ่าคนอ่ืน 
2) วิ ีการฆ่าตวัตายมหีลากหลาย ได้แก่ การยงิ แทง ปาดคอ โดดตกึ ผูกคอตาย กนิยา 

ใหร้ถชน กรดีแขน ท ารา้ยตวัเอง โดดน ้า รมควนั  
3) สถานท่ีซ่ึงเก่ียวข้องกบัการฆ่าตวัตาย ได้แก่ บ้าน โรงเรยีน/สถานศกึษา สถานที่

สาธารณะ  
4)  ่วงเวลาซ่ึงเก่ียวข้องกบัการฆ่าตัวตาย  ได้แก่ เช้า (6.01-11.00) สาย/กลางวนั 

(11.01-12.59) บ่าย (13.00-15.59) เยน็ (16.00-18.59) ค ่า (19.00-21.59) ดึก (22.00-03.59) รุ่งสาง/ย ่า
รุ่ง/ เชา้มดื (4.00-6.00)  

5) การฆ่าตวัตายเกิดกบับ คคลประเภทใด ดา้นเพศ ไดแ้ก่ ผูช้าย ผูห้ญงิ และเพศทีส่าม 
ดา้นวยั ไดแ้ก่ เดก็ วยัรุ่น เยาวชน (เป็นช่วงวยัรุ่นตอนปลายอายไุม่เกนิ 24 ปี) วยัท างาน และผูส้งูอาย ุ 

6) ปั  ยัท่ีท าให้เกิดการฆ่าตวัตาย ซึง่ประกอบดว้ยปัจจยั 8 ดา้น ไดแ้ก่  
 ด้านการเรียน สาเหตุมาจาก ผลการเรยีน ไม่ไดเ้รยีนต่อ และ ถูกแกลง้ (Bully)  
 ด้านความรกั สาเหตุมาจาก การหงึหวง และ ผดิหวงักบัความรกั  
 ด้านเศรษฐกิ  มสีาเหตุมาจาก หนี้สนิ โดนโกง และ ปัญหาดา้นรายได ้ 
 ด้านส ขภาพ มสีาเหตุมาจาก การเจบ็ป่วย และ ปัญหาสิง่เสพตดิ  
 ด้านครอบครวั มสีาเหตุมาจาก ปัญหาความสมัพนัธ์ในครอบครวั และ การถูกสมาชกิ

ในครอบครวัต าหนิ  
 ด้านการท างาน มสีาเหตุมาจาก การไม่มงีานท า และ ผดิหวงัจากการท างาน  
 ด้านการเมือง เกดิจากสถานการณ์ทางการเมอืง และ  
 ด้าน ิตใ  มาจากหลากหลายสาเหตุ คอื ความเครยีด หดหู่ซมึเศรา้ โรคจติเวช  รู้สกึ

ดอ้ยค่า รูส้กึโดดเดีย่ว รูส้กึเบื่อ และ รูส้กึอาย  
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7) บ คคลท่ีเป็นสาเหต ท าให้เกิดการฆ่าตวัตาย ไดแ้ก่ พ่อ แม่ พี ่น้อง ญาต ิสาม ีภรรยา 
แม่สาม ีครู ฝ่ายปกครอง เพื่อนในห้อง เพื่อนต่างห้อง เพื่อนร่วมงาน หวัหน้างาน คนรู้จกั เพื่อนบ้าน         
คนแปลกหน้า 

8) ส่ิงท่ีท าให้ไม่ฆ่าตวัตาย เช่น กลวับาป กลวัเจบ็ นึกถงึคนอื่น  
4.3.1 ผลการวิเคราะหปั์ หาการฆ่าตวัตาย ากส่ือโซเ ียลมีเดีย 

งานวจิยันี้จดัเกบ็ขอ้มูลพื้นฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฆ่าตวัตายทัง้หมด ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะขอ้มูล
ส่วนที่เป็นสาธารณะ (Public) ภาษาไทยตามค าส าคญัที่ก าหนดเพื่อใช้ในการจดัเกบ็ขอ้มูลจากโซเชยีล
มเีดยีที่เกี่ยวขอ้งกบัประเดน็ด้านการฆ่าตวัตาย 3 แหล่งหลกั จ านวนทัง้สิ้น12,999 รายการ หลงัจากตดั
ขอ้มูลซ ้าและขอ้มูลส่วนที่ไม่เกี่ยวขอ้งออกเพื่อขจดัความคลาดเคลื่อนในการวเิคราะห์เหลือข้อมูล รวม 
2,386 รายการ (ร้อยละ 18.36 จากจ านวนขอ้มูลทัง้หมด) เป็นขอ้มูลจาก Facebook จ านวน 71 รายการ 
ขอ้มลูจาก Pantip จ านวน 2,222 รายการ และขอ้มลูในส่วนของ Twitter จ านวน 93 รายการ  

ผลการวเิคราะหปั์ญหาการฆ่าตวัตายจากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี สามารถสรุปประเดน็ทีส่ าคญัไดด้งันี้ 
1) ด้านพฤติกรรมการฆ่าตวัตาย 

ในด้านพฤติกรรมการฆ่าตวัตายพบว่าข้อมูลท่ีปราก มากท่ีส ดล าดบัแรกคืออยากฆ่าตวั
ตายหรือคิดฆ่าตวัตาย หมายถึงคนที่ต้องการฆ่าตวัตายแต่ยงัไม่เคยลงมอืท าจ านวน 2,075 รายการ 
(ร้อยละ 86.93) รองลงมาเป็นพยายามฆ่าตวัตาย หมายถึงคนเคยฆ่าตวัตายแต่มีชวีติอยู่รอดจ านวน 
178 รายการ (ร้อยละ 7.46) ตามด้วยคนที่มีพฤติกรรมอยากฆ่าตวัตายและก็อยากฆ่าคนอ่ืนด้วย
จ านวน 64 รายการ (รอ้ยละ 2.68) และการฆ่าตวัตาย หมายถึงคนที่ตายไปแลว้ โดยขอ้มูลจากโซเชยีล
มเีดยีมีการกล่าวถึงญาตหิรอืคนรู้จกัที่ฆ่าตวัตายไปแล้วจ านวน 48 รายการ (ร้อยละ 2.68) ที่เหลอืเป็น
ขอ้มลูรายการที่ผสมระหวา่งอยากฆ่าตวัตายและฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตายและฆ่าตวัตาย และอยาก
ฆ่ารวมจ านวน 22 รายการ (รอ้ยละ 0.92) ดงัรายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.23 
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ภาพท่ี 4.23 พฤตกิรรมการฆ่าตวัตาย 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

2) วิ ีการฆ่าตวัตาย 
 วธิกีารฆ่าตวัตายมรีปูแบบทีห่ลากหลายโดยพบว่าเป็นการกินยาตาย และการผกูคอตายมาก
ท่ีส ดจ านวนอยา่งละ 159 รายการ (ร้อยละ 23.7) สอดคลอ้งกบัผลการทบทวนวรรณกรรมที่พบวา่วธิกีาร
ฆ่าตวัตายส่วนใหญ่คอื แขวนคอตายและกินยาตาย (วงค์พรรณ์ มาลารตัน์ และคณะ , 2557, น.22, 25) 
รองลงมาเป็นการท าร้ายตวัเอง (ร้อยละ 14.75) กระโดดตึก (ร้อยละ 6.11) ส่วนที่เหลอืเป็นกรดีแขน 
(รอ้ยละ 4.02) กระโดดน ้า (ร้อยละ 2.53) และวธิผีสมผสาน เช่น ผกูคอตายและกนิยาตาย (รอ้ยละ 1.79) 
ผกูคอตายและกรดีแขน (รอ้ยละ 1.49) ดงัรายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.24 
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ภาพท่ี 4.24 วธิกีารฆ่าตวัตาย 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

3) สถานท่ีซ่ึงเก่ียวข้องกบัการฆ่าตวัตาย 
 ส าหรบัสถานท่ีซ่ึงเก่ียวข้องกบัการฆ่าตวัตายพบว่าส่วนให ่เกิดขึ้นท่ีบ้านจ านวน 169 
รายการ (ร้อยละ 96.57) ที่เหลือเป็นหอพัก โรงพยาบาล และโรงเรียน (ร้อยละ 1.14) (ภาพที่ 4.25) 
สะท้อนให้เห็นว่าบ้านซึ่งเป็นสถานที่ที่มนุษย์รู้ส ึกอบอุ่น และปลอดภยัที่สุดกลบักลายเป็นสถานที่ซึ่ง
เกีย่วขอ้งกบัการฆ่าตวัตายมากทีสุ่ด 
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ภาพท่ี 4.25 สถานทีซ่ึง่เกีย่วขอ้งกบัการฆ่าตวัตาย 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

4)  ่วงเวลาซ่ึงเก่ียวข้องกบัการฆ่าตวัตาย 
  ่วงเวลาซ่ึงเก่ียวข้องกบัการฆ่าตวัตายมากท่ีส ดคือ ่วงเวลาเ ้า (จ านวน 12 รายการ หรอื
รอ้ยละ 41.38) รองลงมาเป็นเวลากลางคนื (รอ้ยละ 31.03) ตามมาดว้ยเวลาเยน็ (รอ้ยละ 20.69) และเวลา
บ่าย (ร้อยละ 6.9) ดงัรายละเอยีดแสดงในภาพที่ 4.26 และเมื่อพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรม
การฆ่าตวัตายจ าแนกตามช่วงเวลาพบวา่พฤตกิรรมการฆ่าตวัตายเกดิในช่วงกลางคนืโดยพบขอ้มลูจ านวน 
1 รายการ พฤตกิรรมพยายามฆ่าตวัตายพบขอ้มูลจ านวน 8 รายการส่วนใหญ่เกดิช่วงเวลาเชา้จ านวน 5 
รายการ ตามมาดว้ยเวลาเยน็จ านวน 2 รายการ และเวลากลางคนืจ านวน 1 รายการ  
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ภาพท่ี 4.26 ช่วงเวลาซึง่เกีย่วขอ้งกบัการฆ่าตวัตาย 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

5) บ คคลท่ีเก่ียวข้องกบัการฆ่าตวัตาย 
 ในส่วนของลกัษณะบ คคลท่ีเก่ียวข้องกบัการฆ่าตวัตายส่วนให ่เป็นเพศห ิงพบข้อมูล
จ านวน 878 รายการ (รอ้ยละ 64.23) ตามมาดว้ยเพศชายจ านวน 482 รายการ (รอ้ยละ 35.26) และเพศที่
สามจ านวน 7 รายการ (ร้อยละ 0.51) ขอ้มูลนี้แตกต่างจากขอ้มูลของกรมสุขภาพจิตที่พบว่าเพศชายมี
อตัราการฆ่าตวัตายมากกวา่เพศหญงิ ทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะขอ้มลูผลการศกึษานี้รวมบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ฆ่าตวัตายทัง้ประเภทที่อยากฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย ฆ่าตวัตายและอยากฆ่าคนอื่น ขณะที่ขอ้มูล
ของกรมสุขภาพจติมเีฉพาะการฆ่าตวัตายเท่านัน้ 

ในด้านวยัของบ คคลท่ีเก่ียวข้องกบัการฆ่าตวัตายส่วนให ่เป็นเยาว นพบขอ้มูลจ านวน 
214 รายการ (ร้อยละ 43.5) รองลงมาเป็นวยัรุ่นจ านวน168 รายการ (ร้อยละ 34.15) ตามมาด้วยวยั
ท างาน (รอ้ยละ 19.11) เดก็ (ร้อยละ 2.85) และผู้สูงอายุน้อยที่สุดเพยีง 2 รายการ (รอ้ยละ 0.41) การที่
สดัส่วนของผูส้งูอายนุ้อยกวา่วยัอื่นๆ อาจเป็นผลมาจากการความนิยมใชโ้ซเชยีลมเีดยีของผูส้งูอายทุีน้่อย
กวา่วยัอื่นๆ โดยรายละเอยีดของขอ้มลูดา้นวยัของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฆ่าตวัตายแสดงในภาพที ่4.27 
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ภาพท่ี 4.27 การฆ่าตวัตายจ าแนกตามวยั 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

6) ปั  ยัท่ีท าให้เกิดการฆ่าตวัตาย 
 ด้านปั  ยัท่ีท าให้เกิดการฆ่าตวัตายพบว่าปั  ยัท่ีมีผลมากท่ีส ดคือด้าน ิตใ พบข้อมูล
จ านวน 993 รายการ (รอ้ยละ 49.58) รองลงมาเป็นปั  ยัด้านครอบครวั (ร้อยละ 12.43) ตามมาด้วย
ปั  ยัด้านครอบครวัและ ิตใ ผสมกนั (ร้อยละ 8.59) ผลการศึกษาสอดคล้องกับขอมูลของกรม
สุขภาพจติที่พบวา่ปัญหาความสมัพนัธก์บัคนใกล้ชดิ หรอืคนในครอบครวัและปัญหาด้านจติใจเป็นสาเหตุ
ส าคญัท าให้เกดิการฆ่าตวัตาย ปั  ยัด้านความรกั (รอ้ยละ 5.94) ปั  ยัด้านเศรษฐกิ  (รอ้ยละ 3.15) 
โดยรายละเอยีดของขอ้มลูดา้นปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการฆ่าตวัตายแสดงในภาพที ่4.28 
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ภาพท่ี 4.28 การฆ่าตวัตายจ าแนกตามปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการฆ่าตวัตาย 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 
 เมื่อพจิารณาในรายละเอยีดของปัจจยัแต่ละดา้นทีท่ าใหเ้กดิการฆ่าตวัตายพบวา่ 

 ปั  ยัด้านการเรียนส่วนมากเป็นผลมา ากผลการเรียนมากท่ีส ดจ านวน 88 
รายการ (รอ้ยละ 65.19) รองลงมาเป็นการถูกแกลง้ (รอ้ยละ 25.93) และการไม่ไดเ้รยีนต่อ (รอ้ยละ 8.89)  

 ปั  ยัด้านความรกัส่วนมากเกิด ากผิดหวงักบัความรกัจ านวน 204 รายการ (ร้อย
ละ 99.51) ทีเ่หลอืเป็นการหงึหวงจ านวน 1 รายการ (รอ้ยละ 0.49)  

 ปั  ยัด้านเศรษฐกิ พบว่าส่วนมากเกิด ากปั หาด้านรายได้จ านวน 95 รายการ 
(รอ้ยละ 54.6) รองลงมาเป็นปัญหาหนี้สนิจ านวน 76 รายการ (ร้อยละ 43.68) และการโดนโกงจ านวน 3 
รายการ (รอ้ยละ 1.72)  

 ปั  ยัด้านส ขภาพส่วนมากเกิด ากการเ บ็ป่วยจ านวน 129 รายการ (ร้อยละ 98.47) 
ทีเ่หลอืเป็นปัญหาสิง่เสพตดิจ านวน 2 รายการ (รอ้ยละ 1.53)  

 ปั  ยัด้านครอบครวัส่วนมากเกิด ากปั หาด้านความสัมพัน ์ในครอบครวั
จ านวน 367 รายการ (รอ้ยละ 70.17) รองลงมาเป็นการถูกสมาชกิในครอบครวัต าหนิจ านวน 156 รายการ 
(รอ้ยละ 29.83)   

 ปั  ยัด้านการท างานพบว่าส่วนมากเกิด ากปั หาด้านการไม่มีงานท าจ านวน 37 
รายการ (รอ้ยละ 63.79) และผดิหวงัจากการท างานจ านวน 21 รายการ (รอ้ยละ 36.21) 
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 ปั  ยัด้าน ิตใ พบวา่ส่วนมากเกิด ากความรู้สึกหดหู่ซึมเศร้า จ านวน 650 รายการ 
(ร้อยละ 41.67) รองลงมาเป็นความเครียด (ร้อยละ 33.53) ตามมาด้วยรู้สกึด้อยค่า (ร้อยละ 13.21) 
รู้สึกโดดเดี่ยว (ร้อยละ 5.71) รู้สึกเบื่อ (ร้อยละ 3.46) รู้สึกอาย (ร้อยละ 1.73) และโรคจติเวช (ร้อยละ 
0.71) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.29  

 

 
ภาพท่ี 4.29 การฆ่าตวัตายจ าแนกตามปัจจยัดา้นจติใจ 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 
 ในด้านความสมัพนัธ์ระหว่างเพศกบัปัจจยัด้านจติใจที่เกี่ยวขอ้งกบัการฆ่าตวัตายพบว่า (ภาพที ่
4.38) 

 กรณีความเครยีดมสีดัส่วนของเพศหญงิมากกวา่เพศชายกวา่เท่าตวั โดยเพศหญงิจ านวน 
224 รายการ  (รอ้ยละ 70.6) เพศชายจ านวน 93 รายการ (รอ้ยละ 29.34)  

 ส่วนความรู้สกึด้อยค่าพบสดัส่วนของเพศชายและเพศหญิงไม่ต่างกนัมากนัก และเพศที่
สามมจี านวนเพยีง 2 รายการ 

 ส่วนความรู้สกึหดหู่ซมึเศรา้พบว่าส่วนใหญ่เกดิกบัเพศหญิงมากกวา่เพศชายกวา่เท่าตวั 
และเพศทีส่ามมจี านวนเพยีง 1 รายการ 

 ความรูส้กึเบื่อเกดิในเพศหญงิและเพศชายไม่ต่างกนัมากนกั 
 ความรู้สึกโดดเดี่ยวกเ็กดิในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และเพศที่สามมจี านวนเพยีง 1 

รายการ  
  สะท้อนให้เหน็วา่โดยภาพรวมแลว้เพศหญิงมคีวามอ่อนไหวและมปัีญหาดา้นจติใจทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การฆ่าตวัตายมากกวา่เพศชาย  
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 ส่วนความสมัพนัธร์ะหวา่งวยักบัปัจจยัดา้นจติใจที่เกี่ยวขอ้งกบัการฆ่าตวัตายพบว่า โดยภาพรวมสะท้อน
ให้เหน็ว่ากลุ่มเยาวชนและวยัรุ่นมคีวามเปราะบางดา้นจติใจมากกวา่กลุ่มอื่นและสามารถส่งผลต่อการฆ่า
ตวัตาย 

8) บ คคลท่ีเป็นสาเหต ท าให้เกิดการฆ่าตวัตาย 
 ส าหรบับ คคลท่ีเป็นสาเหต ท าให้เกิดการฆ่าตวัตายพบว่าเกิด ากแม่มากท่ีส ดพบขอ้มูล
จ านวน 135 รายการ (ร้อยละ 23.52) รองลงมาเป็นพ่อและแม่ (ร้อยละ 21.43) ตามมาด้วยพ่อ (ร้อยละ 
7.49) สะทอ้นใหเ้หน็ความเปราะบางของสถาบนัครอบครวัทีโ่ดยแทจ้รงิแลว้พ่อแม่น่าจะเป็นความคาดหวงั
ในการดแูล ปกป้อง สรา้งความอบอุ่นในครอบครวัแต่กลบักลายเป็นบุคคลทีเ่ป็นสาเหตุท าใหเ้กดิการฆ่าตวั
ตาย นอกเหนือจากนัน้พบว่าบุคคลที่เป็นสาเหตุท าให้เกดิการฆ่าตวัตายคอืญาติ (ร้อยละ 6.62) ตามมา
ด้วยเพื่อน (ร้อยละ 5.23) พ่อแม่และพี่ (ร้อยละ 5.05) สาม ี(ร้อยละ 4.18) พี่ (ร้อยละ 3.66) ลูก (ร้อยละ 
2.44) และคนรูจ้กั (รอ้ยละ 2.09) ดงัรายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.30 
 

 
ภาพท่ี 4.30 บุคคลทีเ่ป็นสาเหตุท าใหเ้กดิการฆ่าตวัตาย 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

9) ส่ิงท่ีท าให้ไม่ฆ่าตวัตาย 
แม้ว่าปัญหาการฆ่าตัวตายที่ปรากฏข้อมูลจากโซเชียลมีเดียส่วนที่เป็นสาธารณะ (Public) 

ภาษาไทยตามค าส าคญัที่ก าหนด เพื่อใช้ในการจดัเกบ็ขอ้มลูเป็นเสมอืนภูเขาน ้าแขง็ส่วนใตน้ ้าที่ซ่อนอยู ่
จนท าใหเ้กดิขอ้วติกกงัวลแก่สงัคม อกีทัง้ยงัพบวา่ส่วนใหญ่ปัญหามสีาเหตุมาจากสมาชกิในครอบครวัทัง้ๆ 
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ทีส่มาชกิในครอบครวัโดยเฉพาะพ่อแม่น่าซึง่เป็นความหวงัของสงัคมและลกูในการดแูลใหค้วามอบอุ่น แต่
เมื่อพจิารณาถึงสิง่ที่ท าให้บุคคลตดัสนิใจไม่ฆ่าตวัตายพบว่าครอบครวักย็งัสามารถเป็นความหวงัในการ
ลดทอนปัญหาการฆ่าตวัตายได้อยูบ่้าง เนื่องจากขอ้มูลสะท้อนให้เหน็วา่บ คคลส่วนให ่ท่ีตดัสินใ ไม่
ฆ่าตวัตายเพราะยงัมีความห่วงใยคนท่ีรกัในครอบครวัอยู่ไม่วา่จะเป็นพ่อ แม่ ลูก สาม ีภรรยาหรอื
ญาตกิต็าม โดยพบขอ้มลูจ านวน 81 รายการ (ร้อยละ 45.51) รองลงมาท่ีท าให้ตดัสินใ ไม่ฆ่าตวัตาย
เป็นเพราะกลวัเ บ็ (รอ้ยละ 16.85) ตามมาด้วยการมีสติ (ร้อยละ 11.24)  นอกจากนี้ศาสนากย็งัคงมี
บทบาทในการ ่วยลดปั หาการฆ่าตวัตายด้วยเ ่นกนัเพราะท าให้คนรู้สกึกลวับาปและไม่ตดัสนิใจ
ฆ่าตวัตาย (ร้อยละ 6.74) อกีทัง้ยงัพบว่าการมีคนให้ค าปรึกษา เช่น สมาชกิในครอบครวั เพื่อน หรอื
จติแพทยก์มี็ส่วนส าค ัในการ ่วยลดปั หาการฆ่าตวัตายลงได้ (รอ้ยละ 15.73) โดยรายละเอยีดสิง่
ทีท่ าใหไ้ม่ฆ่าตวัตายแสดงในภาพที ่4.31 
 

 
ภาพท่ี 4.31 สิง่ทีท่ าใหไ้ม่ฆ่าตวัตาย 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

ในดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรมการฆ่าตวัตายกบัสิง่ทีท่ าใหไ้ม่ฆ่าตวัตายพบวา่  
 กรณีของการพยายามฆ่าตัวตายนั้นสามารถลดทอนปั หาได้ด้วยการได้รบั

ค าปรึกษาเป็นหลกั (จ านวน 10 รายการ) รองลงมาเป็นยงัมคีวามห่วงใยคนทีร่กัในครอบครวัอยู่ 
 ขณะที่พฤติกรรมอยากฆ่าตวัตายสามารถลดลงได้ด้วยความห่วงใยคนท่ีรกัใน

ครอบครวัอยู่เป็นหลกั (จ านวน 74 รายการ) รองลงมาเป็นการกลวัเจ็บ ตามมาด้วยการมสีตแิละการ
ไดร้บัค าปรกึษา และการกลวับาป  
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4.3.2 ผลการวิเคราะหปั์ หาการฆ่าตวัตาย ากหนังสือพิมพ ์
 การฆ่าตวัตายที่ปรากฏในสื่อสิง่พมิพ์แตกต่างจากสื่อโซเชยีลมเีดยี เพราะข่าวที่ลงหนังสอืพมิพ์
เป็นการฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นจริง โดยมีผลลัพธ์ปรากฏในสองสภาวะคือเสียชีวิตและรอดชี วิต หรือ 
“พยายามฆ่าตวัตาย” ในกรณีที่เสียชวีติมีความต่อเนื่องอกี 3 สภาวะที่เจ้าหน้าที่ภาครฐัที่เกี่ยวขอ้งต้อง
สอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิต่อ ได้แก่ เสยีชวีติเพราะเจตนาฆ่าตวัตาย เป็นอุบตัเิหตุ หรอืเป็นการฆาตกรรม   
อ าพราง 

งานวจิยัได้ใช้ขอ้มูลจากหนังสอืพมิพ์ออนไลน์ การค้นหาขอ้มูลด าเนินการโดยน าค าส าคญัที่ได้
จากการทบทวนวรรณกรรม เริม่จากค าหลกัทีเ่กี่ยวกบั การฆ่าตวั ประเภทการฆ่าตวัตาย เช่น การโดดตกึ 
ยงิตวัตาย ผูกคอตาย และอื่น ๆรวมถึงสาเหตุการฆ่าตวัตาย เช่น อกหกั การท างาน ปัญหาเศรษฐกิจ 
ความเครยีด เป็นตน้ 

การค้นหาขอ้มูลด้วยค าส าคญัดงักล่าว ได้รบัขอ้มูลเบื้องต้นจ านวน 16,754 รายการ ตัง้แต่ พ.ศ 
2549 - 2562 (สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562) จากสื่อสิง่พมิพท์ัง้หนงัสอืพมิพร์ายวนั รายสปัดาห ์และ
สื่อออนไลน์ทีจ่ านวน 20 สื่อ เช่น ขา่วสด ไทยรฐัเดลนิิวส ์มตชิน คม ชดั ลกึ บา้นเมอืง แนวหน้า สยามรฐั
และอื่น ๆ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการท าความสะอาดขอ้มูล ท าให้ได้เนื้อหาที่เกี่ยวขอ้งจ านวนทัง้สิ้น 5,623 
รายการ (รอ้ยละ 33.5 จากจ านวนขอ้มลูทัง้หมด) ทีน่ าไปวเิคราะห์โดยเทคนิคการท าเหมอืงขอ้มลู ซึ่งผล
การวเิคราะหส์ามารถสรุปไดด้งันี้ 

1) พฤติกรรมการฆ่าตวัตาย 
 พฤตกิรรมการฆ่าตวัตายม ี2 สภาวะ 1) ฆ่าตวัตายส าเรจ็หรอืเสยีชวีติ 5,183 ราย (ร้อยละ 91.89) 
2) พยายามฆ่าตัวตาย (รอดชีวติ) มีเพียง 458 ราย (ร้อยละ 8.12) โดยไม่ปรากฏข่าวความคิดหรือ
ความรูส้กึอยากฆ่าตวัตาย  

ผูท้ี่เสยีชวีติจากการฆ่าตวัตายจ านวน 5,167 ราย เจ้าหน้าที่ต ารวจสนันิษฐานในเบื้องต้นว่าอาจ
ถูกฆาตกรรมจ านวน 330 ราย (ร้อยละ 6.39) อาจเสยีชวีติเพราะอุบตัเิหตุจ านวน 102 ราย (รอ้ยละ 1.97) 
อาจเป็นการฆาตกรรมหรอือุบตัเิหตุจ านวน 28 ราย (ร้อยละ 0.54) และไม่ทราบสาเหตุจ านวน 338 ราย 
(รอ้ยละ 6.54) (ภาพที ่4.32) 
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พยายามฆ่าตวัตาย  รอด ีวิต 
คิดอยากฆ่าตวัตาย  

ภาพท่ี 4.32 พฤตกิรรมการฆ่าตวัตาย 
ทีม่า: วเิคราะห์จากหนงัสอืพมิพ์ 

2) วธิีการฆ่าตัวตาย 
 การฆ่าตวัตายท าได้หลายวธิ ีวิ ีท่ีพบมากได้แก่ การแขวนคอ/ผกูคอ (ร้อยละ 42.59) ยิงตวั
ตาย (ร้อยละ 20.93) โดด ากท่ีสูง (ร้อยละ 17.59) กินยา (ร้อยละ 5.09) กระโดดน ้ า-จมน ้า (ร้อยละ 
4.43) และรมควนั-แก๊ส (รอ้ยละ 2.15) การฆ่าตวัตายโดยการแขวนคอ/ผกูคอ เป็นวธิกีารฆ่าตวัตายทีน่ิยม
สูงกว่าวธิกีารอื่นแต่มแีนวโน้มลดลง รองลงมาเป็นการยงิตวัตาย การกระโดดจากที่สูง การฆ่าตวัด้วย
การรมควนัหรือรมแกส๊มีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึ้น (ภาพที ่4.33) 
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ภาพท่ี 4.33 วธิกีารและแนวโน้มวธิกีารฆ่าตวัตาย 
ทีม่า: วเิคราะห์จากหนงัสอืพมิพ์ 
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3) สถานท่ีซ่ึงเก่ียวข้องกบัการฆ่าตวัตาย 
 จากการศกึษาพบว่าการฆ่าตวัเกิดขึ้นเกือบท ก งัหวดั  งัหวดัท่ีมีการฆ่าตวัตายสูงส ดคือ
กร งเทพมหานคร (รอ้ยละ 20.00) รองลงมาคือ ลบ รี (รอ้ยละ 10.31)  งัหวดัในเขตปริม ฑล ได้แก่ 
สม ทรปราการปท ม านี และนนทบ รี  งัหวัดท่ีส าคั อ่ืน   เช่น นครศรีธรรมราช นครปฐม 
สุพรรณบุร ีเชยีงใหม่ นครราชสมีา และอุดรธานี เป็นต้น นอกจากนี้ยงัมกีารเกดิเหตุใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา เบลเยยีม และกาตาร ์(ภาพที ่4.34)  
 จงัหวดัที่มกีารฆ่าตวัตายสงูแตกต่างจากขอ้มลูรายงานอตัราฆ่าตวัตายต่อประชากรแสนคน แยก
ตามจงัหวดัประจ าปี พ.ศ. 2562 ของกรมสุขภาพจติ ซึง่ในรายงานระบุวา่จงัหวดัมี่มอีตัราการฆ่าตวัตาย
สงูสุด 10 อนัดบัแรกประกอบดว้ย จงัหวดัน่าน แพร่ ล าพูน พทัลุง ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชยีงใหม่ จนัทบุร ี
ตรงั และชุมพร ทัง้นี้เพราะส านักพมิพน์ าเสนอขา่วรายทีน่่าสนใจไม่ใช่การบนัทกึขอ้มลูตามการแจง้ขา่วใน
ระบบโรงพยาบาล หรอืระบบทะเบยีนราษฎร ์รวมถงึผูส้ ื่อขา่ว แหล่งขา่วมกัตัง้อยูใ่นจงัหวดัใหญ่  
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รปูท่ี 4.34 สถานทีเ่กดิเหตุการฆ่าตวัตาย (จงัหวดั) 
ทีม่า: วเิคราะห์จากหนงัสอืพมิพ์ 

  ส าหรบัสถานท่ีเกิดเหต ส่วนให ่เป็นบ้านพัก (ร้อยละ 71.24) ซึ่งรูปแบบบ้านพักมีหลาย
ประเภท เช่น บ้านเช่า ห้องเช่า คอนโดมเินียม แฟลต อพาร์ทเม้นท์ รวมถึงเพิงพกัคนงาน รองลงมา
ได้แก่พื้นท่ีสา าร ะทัว่ไป (รอ้ยละ 11.12) ส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีธ่รรมชาต ิเช่น แม่น ้า ล าคลอง ชายทะเล 
พืน้ทีร่กรา้ง รวมถงึ ถนน สะพาน สะพานลอย นอกจากนี้เป็นการฆ่าตวัตายในที่ท างาน โรงแรม ห้องขงั 
เรอืนจ า เป็นตน้ รายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.35 
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ภาพท่ี 4.35 สถานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฆ่าตวัตาย 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

4)  ่วงเวลาท่ีเกิดการฆ่าตวัตาย 
 การฆ่าตวัตายส่วนให ่เกิดใน ่วงเวลาเ ้า (รอ้ยละ 21.06) รองลงมาเป็น ่วงดึก (ร้อยละ 
13.39) และเวลาบ่าย (ร้อยละ 11.12) โดยเนื้อข่าวที่ไม่ระบุเวลาฆ่าตวัตายมีจ านวนถึง ร้อยละ 29.72 
(ภาพที ่4.36) 
 การหาขอ้มูลช่วงเวลาการฆ่าตวัตายหาได้ยาก เนื่องจากการรายงานข่าวจากหนังสอืพิมพ์ส่วน
ใหญ่ระบุเวลาแจ้งความเป็นหลกั บางรายการกร็ะบุเฉพาะว่าเสยีชวีติมาแลว้เป็นเวลานานเท่าไร ซึ่งต้อง
น ามาค านวณหาเวลาทีเ่กดิขึน้จรงิ กรณีทีม่กีารคน้พบร่างผูเ้สยีชวีตินานหลายชัว่โมงหรอืหลายวนัท าใหไ้ม่
สามารถระบุเวลาทีแ่ทจ้รงิได ้
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ภาพท่ี 4.36 ช่วงเวลาทีเ่กดิการฆ่าตวัตาย 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

5) บ คคลท่ีเก่ียวข้องกบัการฆ่าตวัตาย 
 การฆ่าตวัตายแยกตามเพศ 

จากการศกึษาพบว่าการฆ่าตวัตายของเพศชายมจี านวน 4,340 ราย (รอ้ยละ 76.62) สูงกว่าการ
ฆ่าตวัตายโดยเพศหญิง ซึ่งมจี านวนเพยีง 1,235 ราย (ร้อยละ 21.80) ซึ่งผลที่ได้มีความแตกต่างขอ้มูล
โซเชยีลมเีดยี เพราะการฆ่าตวัตายจากแหล่งหนงัสอืพมิพเ์ป็นการลงมอืกระท าจรงิ ไม่ใช่เป็นความคดิทีจ่ะ
กระท า ส าหรบัการฆ่าตวัตายของเพศทีส่ามยงัไม่มากนกั (รอ้ยละ 1.54) และไม่สามารถระบุเพศไดม้เีพยีง 
2 ราย  

  การฆ่าตวัตายตามช่วงชัน้อายสุามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ช่วงชัน้ จากการศกึษาพบวา่ผูฆ้่าตวัตายเป็น
กลุ่มคนในวยักลางคนมากทีสุ่ด (รอ้ยละ 45.01) รองลงมาเป็นผูใ้หญ่ตอนตน้หรอืวยัท างาน (รอ้ยละ 38.91)  
ผูส้งูอาย ุวยัรุ่น/ เยาวชน และเดก็ตามล าดบั (ภาพที ่4.37)  
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ภาพท่ี 4.37 การฆ่าตวัตายจ าแนกตามวยั 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

การฆ่าตวัตายแยกตามส ั าติ 
ผู้ฆ่าตวัตายเป็นคนไทยจ านวน 5,157 ราย (ร้อยละ 91.03) ที่เหลือเป็นชาวต่างชาติ 508 ราย

(รอ้ยละ 8.97) ทีถ่อืสญัชาตปิระเทศต่าง ๆ จ านวนถึง 50 ประเทศ ชาวต่างชาตหิลกั ไดแ้ก่ องักฤษ เมยีน
มาร ์ญี่ปุ่น เยอรมนั กมัพชูา อเมรกินั รสัเซยี เกาหลใีต ้จนี และออสเตรเลยี (ภาพที ่4.38) 
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ภาพท่ี 4.38 การฆ่าตวัตายจ าแนกตามสญัชาต ิ
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

6) ปั  ยัท่ีท าให้เกิดการฆ่าตวัตาย 
 สาเหต หลกัของการฆ่าตวัตายมา ากปั หาด้านส ขภาพ (ร้อยละ 23.26) ความรกั (ร้อยละ 
14.76) เศรษฐกิ -การเงิน (รอ้ยละ 11.78)  ความเครยีด (11.30) การทะเลาะ-ววิาท มปีากเสยีง (รอ้ยละ 
7.28) ปัญหาด้านการงาน (ร้อยละ 4.83) ความรูส้กึน้อยใจ (ร้อยละ 3.93) และการหนีความผดิ (ร้อยละ 
3.90) รายละเอยีดแสดงภาพที่ 4.39 โดยก่อนที่จะมกีารฆ่าตวัตาย ผู้ตายมกัจะมสีภาวะด้านจติใจต่าง ๆ 
เช่นความเครยีด น้อยใจ ซมึเศรา้ หรอืหงึหวง  



รายงานฉบบัสมบูรณ์  
 

137 
 

579 , 10.30%
2 , 0.04%
3 , 0.05%
3 , 0.05%
3 , 0.05%
3 , 0.05%
4 , 0.07%
6 , 0.11%
6 , 0.11%
8 , 0.14%
9 , 0.16%
11 , 0.20%
12 , 0.21%
24 , 0.43%
25 , 0.44%

51 , 0.91%
55 , 0.98%
68 , 1.21%

106 , 1.89%
118 , 2.10%

189 , 3.36%
217 , 3.86%

232 , 4.13%
277 , 4.93%

310 , 5.51%
652 , 11.60%

1,299 , 23.10%
1,351 , 24.03%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00%

ไม่ทราบสาเหต 
คล ้มคลัง่

ไม่อยากเป็นทหาร
ไม่อยากเป็นภาระ

ไม่อยากกลับบ้าน ประเทศ
ถูกกลัน่แกล้ง รงัแก

เล่น เลียนแบบ
ศาสนา ความเ ่ือ
หวาดกลัว ระแวง

เสียใ 
การเมือง

โกร  แค้น
ถูกท าให้อับอาย

ติดเหล้า เมาเหล้า
เบื่อหน่าย เหงา

ซึมเศร้า
การเรียน
ยาเสพติด

ทะเลาะ วิวาท
ปั หาครอบครวั

กลัวความผิด หนีความผิด
เครียด

ปั หาส่วนตัว
การงาน ว่างงาน

น้อยใ 
เศรษฐกิ  การเงิน

ความรกั
ส ขภาพ

 
ภาพท่ี 4.39 สาเหตุการฆ่าตวัตาย 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 
 เมื่อพจิารณาในรายละเอยีดของปัจจยัทัง้หมดที่มผีลต่อการฆ่าตวัตาย นอกจากปั หาหลกัเรื่อง 
ส ขภาพ ความรกั ปั หาด้านเศรษฐกิ  เม่ือรวมผลกระทบด้าน ิตใ  เข้าด้วยกนัทัง้หมด พบว่า
สาเหต หลกัของการฆ่าตวัตายมา ากความเครียด ปัญหาสุขภาพ ความรกั การทะเลาะววิาท ความ
น้อยใจ อาการซมึเศรา้ การกลวัความผดิ ความเหงา เบื่อหน่ายดว้ย รายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.40  
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ภาพท่ี 4.40 สาเหตุการฆ่าตวัตายทีร่วมสภาวะดา้นจติใจ 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

7) บ คคลท่ีเป็นสาเหต ท าให้เกิดการฆ่าตวัตาย 
 หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ไม่ได้รายงานผู้เป็นสาเหตุในการฆ่าตวัตาย โดยเฉพาะการฆ่าตวัตาย
เนื่องจากการเจบ็ป่วย การเผชญิปัญหาทางเศรษฐกจิ-การเงนิ การงาน-วา่งงาน ดงันัน้การฆ่าตวัตายทีไ่ม่
พบบุคคลทีเ่ป็นสาเหตุจงึมถีงึ 3,530 ราย (ร้อยละ 62.78) ส าหรบัการฆ่าตวัตายทีร่ะบุผู้ที่เป็นสาเหตุของ
การฆ่าตวัตายส่วนใหญ่มาจากเรื่องความรกั ความรูส้กึน้อยใจ การมปีากเสยีง การทะเลาะ ววิาท ในกลุ่มที่
สามารถระบุบุคคลที่เป็นต้นเหตุของการฆ่าตัวตายได้แก่ คนรกั หรอืแฟน รวมทัง้กิ๊ก (ร้อยละ 13.89) 
รองลงมาคอื ภรรยา (ร้อยละ 13.60) สาม ี(ร้อยละ 2.63) แม่ (ร้อยละ 1.48) ลูก (ร้อยละ 1.37) และญาต ิ
(รอ้ยละ 1.07) ตามล าดบั  

8) ส่ิงที่ท าให้ไม่ฆ่าตวัตาย 
 รายงานของหนังสือพิมพไ์ม่ค่อยระบ ส่ิงท่ีท าให้ไม่ฆ่าตวัตาย ผู้ทีร่อดชวีติส่วนใหญ่เป็นผูท้ ีใ่ช้
วธิกีารกระโดดจากทีส่งู เช่น การปีนเสา อาคารทีไ่ม่สงูมาก เป็นการกระท าทีอ่ยู่ภายนอกอาคารจงึมผีูพ้บ
เหน็ สามารถช่วยเหลอืได้ทนั หรอืมเีวลาเพยีงพอที่จะเกลีย้กล่อมใหย้กเลกิการกระท า หรอืเป็นรายทีเ่กดิ
จากการประชด การเรยีกรอ้งความสนใจ เมื่อมผีู้มาพบเหน็หรอืเจ้าหน้าที่พาบุคคลที่ต้องการมาพบ มา
พดูคุยกส็ามารถเปลีย่นใจไม่ฆ่าตวัตาย 
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4.3.3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปั หาการฆ่าตัวตาย ากส่ือโซเ ียลมีเดียและส่ือ
หนังสือพิมพ ์
 ผลการวเิคราะหปั์ญหาการฆ่าตวัตายจากสื่อโซเชยีลมเีดยีและสื่อหนังสอืพมิพ์พบว่ามีประเดน็ที่
เหมอืนและแตกต่างกนัซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้  

1) พฤติกรรมการฆ่าตวัตาย ขอ้มลูจากโซเชยีลมเีดยีเป็นขอ้มูลจากกลุ่มคนที่อยากฆ่าตวั
ตาย (ร้อยละ 90) มผีู้รอดชีวติจากการฆ่าตวัตาย และฆ่าตวัตายส าเรจ็น้อยมาก ขณะที่หนังสือพมิพ์จะ
รายงานเฉพาะขา่วของคนฆ่าตวัตาย โดยมผีูร้อดชวีติจากการฆ่าตวัตายน้อยมากและไม่รายงานขา่วของผู้
ทีค่ดิจะฆ่าตวัตาย 

2) วิ ีการฆ่าตวัตาย ขอ้มลูจากทัง้สองแหล่งไม่แตกต่างกนัมากนัก วธิกีารฆ่าตวัตายหลกั 
ได้แก่ การผกูคอ-แขวนคอ การกระโดดจากที่สูง การกนิยา การกระโดดน ้า แต่ขอ้มูลจากโซเชยีลมเีดยีมี
การท ารา้ยร่างกาย และการกรดีแขน ขณะทีข่า่วหนงัสอืพมิพ์ระบุวา่การยงิตวัตายเป็นวธิกีารฆ่าตวัทีไ่ดร้บั
ความนิยมสูงเป็นอนัดบัสองรองจากการแขวนคอ วธิกีารฆ่าตวัตายที่มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ คอืการรมควนั 
รมแก๊ส  

3) สถานท่ีฆ่าตวัตาย การฆ่าตวัตายส่วนใหญ่เกิดภายในบ้านพกั หนังสือพิมพ์ได้ระบุ
เพิม่เตมิเกีย่วกบัสถานทีฆ่่าตวัตาย เช่น การกระโดดจากทีสู่งนิยมกระท าจากทีพ่กัประเภทคอนโดมเีนียม 
มกีารฆ่าตวัตายในพื้นที่สาธารณะ เช่น ห้างสรรพสนิค้า อาคารสูงที่มชีื่อเสยีง สะพานลอย สะพานขา้ม
แม่น ้าสายหลกั รวมถงึสถานีรถไฟฟ้า และสนามบนิสุวรรณภมู ิเป็นตน้ 

4)  ่วงเวลาท่ีเกิดการฆ่าตวัตาย ส่วนใหญ่เกดิขึน้ในช่วงดกึต่อเนื่องมายงัช่วงเช้ามดื และ
ช่วงเชา้  

5) บ คคลท่ีเก่ียวข้องกบัการฆ่าตวัตาย ขอ้มูลจากโซเชียลมเีดยีระบุเป็นเพศหญิง เป็น
กลุ่มวยัรุ่นและเยาวชน ขณะที่สื่อหนังสอืพมิพ์รายงานว่าผู้ที่ฆ่าตวัตายส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่อยู่ในวยั
ท างาน และวยักลางคน รองลงมาเป็นผูส้งูอาย ุผลลพัธท์ีแ่ตกต่างกนัเพราะหนงัสอืพมิพน์ าเสนอเฉพาะผู้ที่
กระท าการฆ่าตวัตายจรงิ ซึง่ผูช้ายมลีกัษณะการตดัสนิใจทีเ่ดด็ขาดกวา่  

6) ปั  ยัท่ีท าให้เกิดการฆ่าตวัตาย ขอ้มูลจากโซเชยีลมเีดยีระบุว่าปัจจยัที่ท าให้เกิดการ
ฆ่าตวัตายส่วนใหญ่เป็นปัจจยัด้านจติใจ รองลงมาเป็นปัจจยัด้านครอบครวั ความรกั และเศรษฐกิจ -
การเงินตามล าดับ ส่วนข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ระบุว่าปัจจัยหลักเกิดจากปัญหาสุขภาพ ความรัก 
เศรษฐกจิ-การเงนิ การทะเลาะ-ววิาท และปัญหาการงาน นอกจากนี้ปัจจยัด้านอารมณ์กม็สี่วนส าคญัต่อ
การฆ่าตวัตาย โดยเฉพาะ ความเครยีด ความซมึเศรา้ ความรูส้กึน้อยใจ เสยีใจ 

7) บ คคลท่ีเป็นสาเหต ท าให้เกิดการฆ่าตวัตาย สื่อโซเชยีลมเีดยีระบุวา่เป็น แม่ พ่อ ญาต ิ
เพื่อน และสาม ีส่วนขอ้มูลจากข่าวหนังสอืพมิพส์่วนใหญ่ (มากกวา่รอ้ยละ 60) ไม่ระบุบุคคลทีเ่ป็นตน้เหตุ 
ในรายที่ระบุพบว่าบุคคลที่เป็นสาเหตุหลกัคือ คนรกั หรือแฟน รองลงมาเป็น ภรรยา สามี และแม่ 
ตามล าดบั 
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8) ส่ิงท่ีท าให้ไม่ฆ่าตวัตายขอ้มูลจากสื่อโซเชยีลมเีดยีมกีารระบุบุคคล หรอืปัจจยัที่ท าให้
ลม้เลกิการฆ่าตวัตาย ไดแ้ก่ ความห่วงใยจากคนทีร่กัในครอบครวั กลวัเจบ็ การมสีตจิากการใชศ้าสนาเป็น
เครื่องยดึเหนี่ยว และการมคีนใหค้ าปรกึษา แต่ปัจจยัดงักล่าวไม่พบจากขา่วหนงัสอืพมิพ ์การรอดชวีติจาก
การฆ่าตวัตายส่วนใหญ่เกดิจากรปูแบบการฆ่าตวัตายทีค่นภายนอกสามารถพบเหน็ท าใหช้่วยชวีติไดท้นั 
หรอื ผูก้ระท าไม่ไดต้อ้งการฆ่าตวัตายจรงิ เช่น การปีนเสา การกระโดดสะพาน  
4.4 ผลการวิเคราะหก์ร ีศึกษาปั หาเดก็แว้น 

  โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวกบัเด็กแว้นได้จากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น
ประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดด้งันี้ 

1) ลกัษ ะของเดก็แว้น ด้านเพศ ไดแ้ก่ ผูช้าย ผู้หญิง และเพศทีส่าม มาเป็นกลุ่มหรอืไม่ 
ลกัษณะทางกายภาพเป็นอย่างไร เช่น เป็นพวกชื่นชอบหลงใหลในรถ ชอบความทา้ทาย ชอบความสะใจ 
ระดบัการศกึษาไม่สงู ไม่ตัง้ใจเรยีน ผลการเรยีนไม่ด ีฐานะไม่ด ีเกเร ขีย้า แต่งตวัไม่ด ีมรีอยสกั 

2) สถานท่ีท่ีเกิดปั หาเดก็แว้น ไดแ้ก่ ในเมอืง หรอืชนบท 
3) วนัและ ่วงเวลาท่ีเกิดปั หาเดก็แว้น ได้แก่ วนัศุกร ์เสาร ์อาทติย ์ช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

ช่วงปิดเทอม 
4) พฤติกรรมข้างเคียงของเดก็แว้น เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเสพยาเสพตดิ 

การเป็นเครอืขา่ยส่งหรอืคา้ยาเสพตดิ ตดิการพนนั การใชค้วามรุนแรง ป่าเถื่อน ทะเลาะววิาท ขวา้งปา 
5) ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ากปั หาเดก็แว้น ไดแ้ก่  
 ผลต่อตนเอง เช่น การชนกนั เกดิอุบตัเิหตุ การขดัแยง้ทะเลาะววิาท การบาดเจบ็หรอื

เสยีชวีติ  
 ผลต่อคนอ่ืน เช่น สร้างความร าคาญ เดอืดร้อนให้แก่ผู้ใชร้ถใชถ้นนคนอื่น ท าให้คนอื่น

รูส้กึหวาดกลวั สุขภาพจติเสื่อม บาดเจบ็ เสยีชวีติ  
 ผลต่อสงัคม ได้แก่ เกดิความไม่ปลอดภยัในสงัคม สูญเสยีทรพัยากรมนุษย ์โอกาสใน

การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 
6) ทศันคติต่อเดก็แว้น เช่น รู้สกึว่าเดก็แวน้เป็นตลาดล่าง ขยะสงัคม กากเดนสงัคม เลว 

สรา้งปัญหา 
7) ข้อเสนอแนะในการแก้ปั หาเด็กแว้น ได้แก่ จบักุม ปรบั ยดึรถ การตรวจตรา 

สงัเกตพฤตกิรรมผดิปกต ิการเฝ้าระวงัตรวจสอบสถานการณ์ผ่านกล้องวงจรปิด การตรวจตดิตามขอ้มูล
จากสื่อสงัคมออนไลน์ ใหส้มาชกิในชุมชนช่วยกนัดแูลแจง้เบาะแส 
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4.4.1 ผลการวิเคราะหปั์ หาเดก็แว้น ากส่ือโซเ ียลมีเดีย 
งานวจิยันี้จดัเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปัญหาเดก็แวน้ทัง้หมด ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะขอ้มูล

ส่วนที่เป็นสาธารณะ (Public) ภาษาไทยตามค าส าคญัที่ก าหนดเพื่อใช้ในการจดัเกบ็ขอ้มูลจากโซเชยีล
มเีดยีที่เกีย่วขอ้งกบัประเดน็ด้านปัญหาเดก็แวน้ 3 แหล่งหลกั จ านวนทัง้สิ้น 6,008 รายการ หลงัจากตดั
ขอ้มลูซ ้าและขอ้มลูส่วนทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งออกเพื่อขจดัความคลาดเคลื่อนในการวเิคราะหเ์หลอืขอ้มลูรวม 345 
รายการ (ร้อยละ 5.74 จากจ านวนข้อมูลทัง้หมด) เป็นข้อมูลจาก Facebook จ านวน 27 รายการ จาก 
Pantip จ านวน 303 รายการ และขอ้มลูในส่วนของ Twitter จ านวน 15 รายการ  

เมื่อวเิคราะหข์อ้มูลที่มโีครงสรา้งจากโซเชยีลมเีดยีที่เกี่ยวขอ้งกบัประเดน็ดา้นเดก็แวน้เพื่อแสดง
ภาพเบือ้งตน้ของขอ้มลู (Basic Data Visualization) สามารถสรุปประเดน็ทีส่ าคญัไดด้งันี้ 

1) ลกัษ ะของเดก็แว้น 
 ในส่วนลกัษ ะของเดก็แว้นพบว่าเดก็แว้นส่วนให ่ไม่ได้มีพฤติกรรมแยกเป็นรายบ คคล
แต่มากนัเป็นกล ่มทัง้เพศห ิงและ ายโดยพบขอ้มูลจ านวน 155 รายการ (ร้อยละ 86.11) รองลงมา
เป็นเพศชาย (รอ้ยละ 8.89) และ เพศหญงิ (รอ้ยละ 5.00)  
 เมื่อพจิารณาลกัษ ะทางกายภาพของเดก็แว้นพบว่าส่วนให ่มีลกัษ ะไม่เป็นท่ียอมรบั
ของคนในสังคม เช่น ถ่อย เถื่อน กร่าง เป็นอนัธพาลพบข้อมูลจ านวน 8 รายการ  (ร้อยละ 18.18) 
นอกจากนัน้กม็ลีกัษณะเกเร ขีย้า มปีมดอ้ย สกัลาย หน้าตาไม่ด ีแต่งตวัไม่ด ีในด้านฐานะทางเศรษฐกิ 
พบว่ามีฐานะไม่ดี อาศยัอยู่ในสลมัจ านวน 6 รายการ (รอ้ยละ 13.64) นอกจากนี้ยงัพบวา่เดก็แว้นส่วน
ให ่มีปั หาด้านการเรียน เช่น ไม่ไดเ้รยีน ไม่ชอบเรยีน เรยีนไม่จบ ไม่ไดเ้รยีนในสถาบนัทีม่ชี ื่อเสยีง  
 รายละเอียดลกัษณะทางกายภาพของเด็กแว้นแสดงในภาพที่ 4.41 สอดคล้องกบัการทบทวน
วรรณกรรมทีพ่บวา่ผู้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแข่งรถผดิกฎหมายบนถนนมลีกัษณะการใช้ความรุนแรง ป่าเถื่อน 
ชอบการทะเลาะววิาท ตาย ส่วนใหญ่มาจากครอบครวัชนชัน้ล่างถึงชัน้กลางพื้นฐานครอบครวัค่อนขา้ง
ล าบากมรีายไดไ้ม่เพยีงพอในการยงัชพี พ่อแม่มกีารศกึษาไม่สงูและมกัแยกทางกนัหรอืไมก่ม็คีวามขดัแยง้
ในครอบครวัเกดิขึน้เป็นประจ า สมาชกิในครอบครวัโดยเฉพาะพ่อแม่ชอบใชค้วามรุนแรงระหว่างกนัและ
กบัลกู มกีารพูดคุยระหวา่งสมาชกิในครอบครวัน้อยมาก และยงัพบว่าส่วนใหญ่เป็นเดก็ไม่ตัง้ใจเรยีน ผล
การเรยีนไม่ด ีจงึมกัถูกครูต าหนิ ถูกเพื่อนลอ้จงึไม่อยากไปเรยีนและต้องการหาทางออกวา่ยงัมตีวัตน มี
คุณค่า ตอ้งการทีย่นืในสงัคม ในดา้นระดบัการศกึษาส่วนใหญ่จงึมกีารศกึษาไม่สงู (กนกพร กนัทา และภา
วกิา ศรีรตันบัลล์, 2554, น.57-59, สกุลยุช หอพิบูลสุข และณัฏฐริา หอพิบูลสุข , 2555, Wong, 2011, 
p.7) 
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ภาพท่ี 4.41 ลกัษณะทางกายภาพของเดก็แวน้ 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

2) สถานท่ีท่ีเกิดปั หาเดก็แว้น 
 สถานท่ีท่ีเกิดปั หาเดก็แว้นส่วนให ่เกิดในพื้นท่ีกร งเทพมหานครมากท่ีส ดจ านวน 40 
รายการ (รอ้ยละ 52.63) รองลงมาเป็น งัหวดั ลบ รี (ร้อยละ 7.89) ตามมาดว้ยบุรรีมัยแ์ละปทุมธานี ที่
เหลอืเป็นฉะเชงิเทรา นครนายก พทัยา มหาชยั เป็นตน้ ดงัรายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.42 สอดคลอ้งกบั
การทบทวนวรรณกรรมทีพ่บวา่สถานทีใ่นการแขง่รถผดิกฎหมายบนถนนโดยส่วนใหญ่เป็นถนนสาธารณะ
ในแถบเมอืงมากกว่าชนบทเพราะลกัษณะการใช้ชวีติของคนเมอืงไม่รูจ้กัผูกพนักนั ต่างคนต่างอยู ่พวก  
นกัแข่งจงึไม่ใส่ใจถึงผลกระทบที่จะเกดิขึน้ต่อคนอื่น (กนกพร กนัทา และภาวกิา ศรรีตันบลัล์, 2554, น.
58-59, Kenneth & Ronald, 2004, p.8) 
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ภาพท่ี 4.42 สถานทีท่ีเ่กดิปัญหาเดก็แวน้ 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

3) วนัและ ่วงเวลาท่ีเกิดปั หาเดก็แว้น 
  ่วงเวลาท่ีเกิดปั หาเด็กแว้นส่วนให ่เกิดใน ่วงเทศกาลต่าง  โดยเฉพาะเทศกาล
สงกรานต์ (ร้อยละ 74.07) รองลงมาเป็นเทศกาลลอยกระทง  ตามมาด้วย และช่วงปิดเทอม ดัง
รายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.43 
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ภาพท่ี 4.43 ช่วงเวลาทีเ่กดิปัญหาเดก็แวน้ 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 
 ขณะที่วนัและ ่วงเวลาท่ีเกิดปั หาเด็กแว้นพบว่ามกัเป็นวนัศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ พบข้อมูล
จ านวน 3 รายการ ส่วนใหญ่เกดิในช่วงเวลาดึกถึงค ่า โดยช่วงเวลาดกึพบขอ้มลูจ านวน 26 รายการ เวลา
ค ่าจ านวน 6 รายการ ทีเ่หลอืเป็นช่วงเยน็และเช้ามดือยา่งละ 2 รายการ โดยรายละเอยีดวนัและช่วงเวลาที่
เกดิปัญหาเดก็แวน้แสดงในภาพที่ 4.44 สอดคลอ้งกบัการทบทวนวรรณกรรมทีพ่บวา่วนัทีม่กีารแขง่รถผดิ
กฎหมายบนถนนมกัเป็นวนัศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ (Leigh, 1995, p.2) และช่วงเวลาในการการแข่งรถผิด
กฎหมายบนถนนมกัเป็นช่วงเยน็ถึงดกึ (ฐาปกรณ์ สุขะปรเมษฐ, 2561, น.28, กนกพร กนัทา และภาวกิา 
ศรรีตันบลัล,์ 2554, น.61, Knight, Cook, Lawrence, & Olsen, 2004, p.54) 
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ภาพท่ี 4.44 วนัและช่วงเวลาทีเ่กดิปัญหาเดก็แวน้ 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

4) พฤติกรรมข้างเคียงของเดก็แว้น 
 พฤติกรรมข้างเคียงของเดก็แว้นพบว่าส่วนให ่มีการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอ อล์ หรือเสพ
ยาเสพติดด้วยอย่างละ 6 รายการ (ร้อยละ 13.95) รองลงมาเป็นท าร้ายร่างกายคนอ่ืนจ านวน 4 
รายการ ทีเ่หลอืกเ็ป็นพฤตกิรรมขา้งเคยีงในทางที่ไม่ดเีช่นกนั ได้แก่ ตดิการพนัน ขโมย ข่มขู ่ค้ายาเสพ
ตดิ ท าผดิกฎจราจร เป็นต้น ดงัรายละเอยีดแสดงในภาพที่ 4.45 สอดคลอ้งกบัการทบทวนวรรณกรรมที่
พบวา่ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งกบัการแขง่รถผดิกฎหมายบนถนนมกัเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมอื่นที่ผดิกฎหมายดว้ย 
เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์การเสพยาเสพตดิ การเป็นเครอืข่ายส่งหรอืคา้ยาเสพตดิ การพนัน การ
ใช้ความรุนแรง ป่าเถื่อน ทะเลาะววิาท ขวา้งปาหินไม้ ไล่ฟัน ยงิกนั ท าร้ายร่างกายคนรกั หรอืก่อคดี
อาชญากรรมร้ายแรงเช่นข่มขนื ฆ่าคนตาย (ปนัดดา ช านาญสุข , 2551, น.102-105, 107, 113-114; 
Kenneth & Ronald, p.1; Wong, 2011, p.6) 
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ภาพท่ี 4.45 พฤตกิรรมขา้งเคยีงของเดก็แวน้ 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

5) ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ากปั หาเดก็แว้น 
 ส าหรบัผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ากปั หาเดก็แว้นพบวา่ปัญหาเดก็แวน้สามารถส่งผลกระทบทัง้ต่อ
ตวัเดก็แวน้เอง ผลต่อคนอื่น และผลต่อสงัคมโดยรวม โดยพบวา่ 

 ผลต่อตนเองท าให้เสีย ีวิต (จ านวน 13 รายการ) บาดเจบ็ (จ านวน 1 รายการ)  
 ผลต่อคนอ่ืนพบวา่มที ัง้ผลทางร่างกายและจติใจโดยส่วนให ่เป็นผลกระทบทาง ิตใ  

ได้แก่ สร้างความร าคา ให้แก่ผู้อ่ืน (จ านวน 72 รายการ) ท าให้ผู้อื่นรูส้กึหวาดกลวั สุขภาพจติเสื่อม 
เดอืดรอ้น ส่วนผลทางร่างกายคอืท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุ บาดเจบ็ เสยีชวีติ (ภาพที ่4.46)  

 ส่วนผลต่อสงัคมโดยรวมพบว่าท าให้เกิดความไม่ปลอดภยัในสงัคม (จ านวน 9 
รายการ) และสูญเสยีทรพัยากรมนุษย์ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อโอกาสในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศ 
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ภาพท่ี 4.46 ผลกระทบของเดก็แวน้ทีเ่กดิขึน้ต่อคนอื่น 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

6) ทศันคติต่อเดก็แว้น 
 ในส่วนของทศันคติต่อเดก็แว้นพบว่าส่วนให ่ผู้คนมีทศันคติทางลบต่อเดก็แว้นโดยรู้สึก
รงัเกีย เดก็แว้นจ านวน 28 รายการ (ร้อยละ 35.44) รองลงมาเหน็ว่าเดก็แว้นเป็นพวกกากเดนขยะ
สงัคม (รอ้ยละ 31.65) เป็นพวกตลาดล่าง (รอ้ยละ 21.52) เลว ไร้สาระ และชอบสร้างปัญหา มเีพยีง 4 
รายการเท่านัน้ทีม่ทีศันคติเ ิงบวกต่อเดก็แว้นโดยรู้สึก ่ืน มและเ ่ือว่าเดก็แว้นสามารถกลบัใ มา
เป็นคนดีของสงัคมได้ โดยรายละเอยีดทศันคตต่ิอเดก็แวน้แสดงในภาพที ่4.47 

 

 
ภาพท่ี 4.47 ทศันคตต่ิอเดก็แวน้ 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 
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7) ข้อเสนอแนะในการแก้ปั หาเดก็แว้น 
 ข้อเสนอแนะในการแก้ปั หาเดก็แว้นพบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้มกีารจบักุมเดก็แวน้จ านวน 
24 รายการ (ร้อยละ 33.33) ตัง้ด่าน (ร้อยละ 5.56) รองลงมาอยากให้ลงโทษเด็กแว้นถึงตายด้วย
วิ ีการต่าง  เช่น ยงิ (รอ้ยละ 12.5) ตามมาด้วยอยากใหต้าย (รอ้ยละ 11.11) ใชล้วดขงึ โรยถัว่เขยีว ที่
เหลอืเป็นการท าหมนั ให้พ่อแม่รบัผดิชอบดูแล ให้ไปเป็นทหาร มกีารลงโทษ เช่น ตดิคุก ยดึรถ โบย ให้
สมาชกิในชุมชนช่วยกนัดแูลแจง้เบาะแส เป็นตน้ ดงัรายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.48 

 

 
ภาพท่ี 4.48 ขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาเดก็แวน้ 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

4.4.2 ผลการวิเคราะหปั์ หาเดก็แว้น ากหนังสือพิมพ ์
 ปัญหาเดก็แวน้ที่ปรากฏในสื่อสิง่พมิพ์มไีม่มากนักเนื่องจากการแข่งรถของเดก็แวน้ส่วนใหญ่จะ
เกดิขึน้ในช่วงวนัหยดุสุดสปัดาห ์ขา่วการแข่งขนัที่ปรากฏตามสื่อหนังสอืพมิพ์หลายฉบบั เนื้อหามคีวาม
ซ ้ากนั เพราะมาจากแหล่งข่าวเดียวกัน อาจมีความแตกต่างกนัในรายละเอียดบ้างตามลกัษณะการ
น าเสนอ หลงัจากนัน้เนื้อข่าวกจ็ะถูกน ามาเขยีนเป็นบทความหรอืบทวจิารณ์ ขณะที่ภาครฐัและหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งกน็ าเสนอมาตรการ การแกไ้ข หรอืต ารวจกท็ าการแถลงผลการจบักุม 

งานวจิยัได้ใช้ข้อมูลจากหนังสอืพิมพ์ออนไลน์ ผ่านฐานข้อมูลกฤตภาคประกาศออนไลน์ การ
คน้หาขอ้มลูด าเนินการโดยน าค าส าคญัทีไ่ดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม เริม่จากค าหลกัทีเ่กีย่วกบัเดก็แวน้ 
เดก็ซิง่ และสก๊อย เป็นหลกั รวมถงึค าส าคญัตามโครงสรา้งขอ้มลูจากการทบทวนวรรณกรรม 

การคน้หาขอ้มลูดว้ยค าส าคญัดงักล่าว ได้รบัขอ้มูลเบือ้งต้นจ านวน 3,545 รายการที่จดัเกบ็ตัง้แต่ 
พ.ศ 2549 - 2562 (สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562) จากสื่อสิง่พมิพท์ัง้หนงัสอืพมิพร์ายวนั รายสปัดาห ์
และสื่อออนไลน์ที่ตพีิมพ์ในประเทศไทยจ านวน 19 สื่อ เช่น ข่าวสด ไทยรฐัเดลนิิวส์ มตชิน คม ชดั ลึก 
บ้านเมอืง แนวหน้า สยามรฐัและอื่น ๆ หลงัจากผ่านกระบวนการท าความสะอาดขอ้มูลเหลอืเนื้อหาที่
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เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่ศึกษาจ านวนทัง้สิ้น 840 รายการ (ร้อยละ 23.70 จากจ านวนข้อมูลทัง้หมด) ผลการ
วเิคราะหข์อ้มลูโดยเทคนิคการท าเหมอืงขอ้มลู สามารถสรุปประเดน็ส าคญัไดด้งันี้ 

1) ลกัษ ะของเดก็แว้น 

 ลกัษ ะของเดก็แว้นมีลกัษ ะคล้ายกบัท่ีพบ ากข้อมูลโซเ ียลมีเดียคือการรวมตวัเป็น
กล ่มทัง้เพศหญิงและชาย เมื่อท าการรวบรวมผู้ที่ถูกจบักุมมจี านวนรวมทัง้สิ้น 6,392 คน ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ชายจ านวน 4,870 คน (ร้อยละ 76.19) เป็นผู้หญิง 832 คน (ร้อยละ 13.02) และไม่ระบุเพศ 690 คน 
(รอ้ยละ 10.79)  
 ส าหรบัลกัษ ะทางกายภาพของเดก็แว้นตามทีพ่บในโซเชยีลมเีดยี เช่น การไม่เป็นทีย่อมรบั
ของคนในสงัคม ฐานะทางเศรษฐกจิ สภาพความเป็นอยู่ หรอืปัญหาต่างๆ ไม่ได้ถกูระบ มากนัก ากข่าว
หนังสือพิมพ์ เพราะส่วนใหญ่เป็นการรายงานข่าวตามการกระท าที่เกดิขึน้ เช่น วนั เวลา สถานที่ และ
การนดัหมายเพื่อการรวมกลุ่ม  

2) สถานท่ีท่ีเกิดปั หาเดก็แว้น 

 การแข่งขันและกิ กรรมของเด็กแว้นส่วนให ่เกิดในกร งเทพมหานคร จ านวน 327 
รายการ (ร้อยละ 37.30) ต่างจงัหวดั 499 รายการ (รอ้ยละ 57.69) จ านวน 54 จงัหวดั นอกจากนี้เป็นขา่ว
ในลกัษณะภาพรวม 39 รายการ (รอ้ยละ 4.51) เช่น การแถลงผลการจบักุม มาตรการแนวทางการแกไ้ข 
ป้องกนั การอบรม และแนวปฏบิัตติามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง จงัหวดัที่มกีารกระจายตวัของของเดก็แวน้
สงูสุดรองจากกรุงเทพคอืชลบุร ี(รอ้ยละ 11.68) จงัหวดัในเขตปรมิณฑล ได้แก่ สมุทรปราการปทุมธานี 
และนนทบุร ีจงัหวดัที่ส าคญัอื่น ๆ เช่น พระนครศรีอยุธยา อุดรธานี สงขลา ขอนแก่น นครราชสีมา 
สุพรรณบุร ีและ นครปฐม (ภาพที ่4.49)  
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กร งเทพมหานคร  ลบ รี สม ทรปราการ ปท ม านี พระนครศรีอย  ยา อ ดร านี
นนทบ รี สงขลา ขอนแก่น ส พรร บ รี นครปฐม นครรา สีมา
ประ วบคีรีขนั ์ รา บ รี ฉะเ ิงเทรา พิษ  โลก ปรา ีนบ รี สม ทรสาคร
สม ทรสงคราม นครศรี รรมรา ระยอง สระบ รี ส รินทร์ กา  นบ รี
เ ียงราย กา สิน  ์  ยัภมิู ตรงั ตราด บ รีรมัย์
สกลนคร อ บลรา  านี เพ รบ รี นครพนม นรา ิวาส ปัตตานี
ลพบ รี ศรีสะเกษ สระแก้ว เพ รบรู ์ กระบ่ี ก าแพงเพ ร
 นัทบ รี  ยันาท   มพร นครสวรรค์ พิ ิตร ภเูกต็
ยโส ร ยะลา หนองคาย อา่งทอง อ านา เ ริ อ ตรดิตถ์
อ ทัย านี ภาพรวม

 

ภาพท่ี 4.49 สถานทีท่ีเ่กดิปัญหาเดก็แวน้ 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 
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3) วนัและ ่วงเวลาท่ีเกิดปั หาเดก็แว้น 
 วนัแข่งขนัของเดก็แว้นส่วนให ่เป็นวนัหย ด แต่ขอ้มูลจากหนังสอืพิมพ์ไม่ระบุประเภทของ
วนัหยุดที่ชดัเจนเหมอืนกบัขอ้มูลจากโซเชยีลมเีดยี การน าเสนอข่าวมุ่งเน้นถึงการจบักุม การแถลงข่าว 
จ านวนผู้ถูกจบักุม รายชื่อหน่วยงาน โดยเฉพาะการรายงานชื่อต ารวจที่มาปฏบิตักิารมากกวา่ นอกจากนี้
การเขยีนขา่วผูส้ ื่อขา่วไม่ได้ลงพืน้ทีจ่รงิเป็นเพยีงรบัทราบจากการแถลงขา่วของเจา้หน้าทีแ่ละการแชรข์า่ว
ระหวา่งเพื่อนนกัขา่ว 
 การรายงานข่าวพบว่ามกีารระบุเวลาหลายช่วงแล้วแต่มติทิีต่้องการน าเสนอ เช่น ช่วงเวลาที่เดก็
แวน้มารวมตวักนั ช่วงการแขง่ขนั ช่วงที่ถูกจบัและหนี แต่โดยสรุปกล่าวได้วา่ปั หาเดก็แว้นส่วนให ่
เกิดใน ่วงดึก (ร้อยละ 51.72) รองลงมาเป็น ่วงเวลาเ ้ามืด (ร้อยละ 27.11) และเวลาค ่า (ร้อยละ 
3.92) ส าหรบัเวลาเช้าและบ่าย ส่วนใหญ่เป็นการท ากจิกรรมอื่นที่ไม่ใช่การแข่งขนั เช่น การเขา้รบัการ
อบรม การปล่อยตวัผูก้ระท าผดิ การแถลงผลการจบักุม ดงัรายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.50 
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60.00%

ดึก เ ้ามดื ค า่ เ ้า บา่ย เยน็ กลางวนั ไมร่ะบ 
 

ภาพท่ี 4.50 ช่วงเวลาทีเ่กดิปัญหาเดก็แวน้ 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 
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4) พฤติกรรมข้างเคียงของเดก็แว้น 
 ขอ้มูลที่เกี่ยวกบัพฤติกรรมข้างเคียงของเด็กแว้นมีจ านวน 1 ,135 รายการ พบว่าส่วนให ่มี
ความเก่ียวข้องกบัยาเสพติด (158 รายการ) การดดัแปลงรถ แต่งรถ (152 รายการ) เป็นผู้ท่ี อบ
ความเรว็ (127 รายการ) เกี่ยวพนักบัการลกัทรพัย ์(100 รายการ) การไล่ยงิ (85 รายการ) การท าร้าย
ร่างกาย (78 รายการ) การทะเลาะววิาท (71 รายการ) การท าผดิกฎจราจรในรูปแบบที่หลากหลาย (67 
รายการ) เดก็แวน้มกัมคีู่อรทิ ัง้จากในกลุ่มและขา้มกลุ่ม (65 รายการ) รวมถึงการนิยมใช้เวบ็เพจ เฟสบุ๊ค
ส าหรบัการตดิต่อสื่อสาร นดัหมายชุมนุม (ภาพที ่4.51) 

 
ภาพท่ี 4.51 พฤตกิรรมขา้งเคยีงของเดก็แวน้ 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

5) ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ากปั หาเดก็แว้น 
 ปัญหาเดก็แวน้สามารถส่งผลกระทบทัง้ต่อตวัเดก็แวน้เอง ผลต่อคนอื่น และผลต่อสงัคมโดยรวม 
ขอ้มูลที่แสดงถึงผลกระทบต่อตวัเดก็แวน้ มจี านวน 984 รายการ ผลกระทบหลกัได้แก่ การถกูยึดรถ 
(270 รายการ) รองลงมาคือได้รบับาดเ บ็ (163รายการ) เสียค่าใ ้ ่ายในการดดัแปลงรถ แต่งรถ 
ถกู บัก ม บางราย เสีย ีวิต หรือได้รบับาดเ บ็สาหสั รวมถึงการทะเลาะวิวาท (ภาพที ่4.52) 
 ปั หาเดก็แว้นท่ีผลกระทบต่อคนอ่ืนมจี านวน 594 รายการ โดยมทีัง้ผลทางร่างกายและจติใจ
โดยส่วนให ่เป็นผลกระทบทาง ิตใ  ได้แก่ การสร้างความร าคา ให้แก่ผู้ อ่ืน (จ านวน 230 
รายการ) รองลงมาคอืการท าให้ผูอ้ื่นได้รบับาดเจบ็ (108 รายการ) การสรา้งความเสยีใหก้บัทรพัยส์นิ เช่น 
การขว้างปา การลกัทรพัย์ ท าให้ผู้อื่นรู้สึกหวาดกลวั ไม่ปลอดภัย ส่วนผลทางร่างกายนอกจากการ
บาดเจบ็ มบีางรายท าใหผู้อ้ื่นเสยีชวีติ จากการใชค้วามเรว็ การเกดิอุบตัเิหตุ หรอื ไปท ารา้ยโดยตรง (ภาพ
ที ่4.53) 
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ภาพท่ี 4.52 ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัตวัเอง ภาพท่ี 4.53 ผลกระทบทีเ่กดิกบัผูอ้ื่น 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 
 ส่วนผลต่อสงัคมโดยรวมไม่มกีารการกล่าวถึงโดยตรงต้องอาศยัการตคีวามจากรายงานขา่ว เช่น
เดก็แวน้ท าให้เกดิความไม่ปลอดภยัในสงัคม คนส่วนใหญ่รูส้กึว่าเดก็แวน้เมื่อเตบิโตจะสรา้งปัญหาให้กบั
สงัคมและมีการเรยีกผู้กระท าความผิด เช่น การจี้ปล้นหรือท าร้ายผู้อื่น ขณะที่ใช้รถจกัรยานยนต์เป็น
พาหนะวา่ “เดก็แวน้” 

6) ทศันคติต่อเดก็แว้น 
 ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัทศันคตต่ิอที่มเีดก็แวน้ไม่ปรากฏชดัเจนนัก ส่วนใหญ่คล้ายกบัผลกระทบที่
เดก็แวน้ทีม่ต่ีอคนอื่นคอืการสรา้งความร าคาญ และสรา้งความหวาดกลวั 

7) ข้อเสนอแนะในการแก้ปั หาเดก็แว้น 
 การแก้ปัญหาเดก็แวน้จากสื่อหนังสอืพมิพ์แตกต่างจากขอ้เสนอแนะจากสื่อโซเชยีลมเีดยีเพราะ
เป็นเรื่องของนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่ออกโดยภาครฐั ขอ้มลูเกี่ยวกบัการป้องกนัการแกไ้ขปัญหาม ี
1,198 รายการ ส่วนใหญ่เป็นการแก้ปัญหาโดยการจดักุม (541 รายการ) การยดึรถ (208 รายการ) การ
จ่ายปรบั (133 รายการ) การอบรม (101 รายการ) ในระยะหลงัจากเริม่มีการอบรม จดัท าโครงการค่าย
เยาวชนเพื่อพฒันาศกัยภาพเชงิบวก หรอื “ชอ็กเทอราปี” การดูแล-เอาผดิกบัผูป้กครอง การปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรม ตัง้ด่าน การป้องกนั แขง่รถกนัอย่างถูกกฎหมาย การใชม้าตรา 44 เช่น การหา้มออกจากบา้น 
(Curfew) การใช้ก าไลขอ้เท้า บางครัง้มีการออกแคมเปญระยะสัน้ เช่น โครงการการช่วยเหลือเดก็แวน้
เพื่อให้สามารถท างานในประเทศญี่ปุ่น การสร้างสนามแข่งรถถูกกฎหมาย อย่างไรกต็ามการป้องกนั 
แก้ไขต่าง  ยงัไม่พบวิ ีใดท่ีประสบความส าเร ็ ปั หาเดก็แว้นยงัคงมีอยู่ (ภาพที ่4.54) 
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ภาพท่ี 4.54 ขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาเดก็แวน้ 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

4.4.3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหปั์ หาเดก็แว้น ากส่ือโซเ ียลมีเดียและส่ือหนังสือพิมพ ์
 ผลการวเิคราะหปั์ญหาเดก็แวน้จากสื่อโซเชยีลมเีดยีและสื่อหนงัสอืพมิพพ์บวา่มปีระเดน็ทีเ่หมอืน
และแตกต่างกนัซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้  

1) ลกัษ ะของเด็กแว้น ข้อมูลจากทัง้สองแหล่งระบุว่าลกัษณะของเด็กแว้นเป็นการ
รวมกลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เพศหญิงมีจ านวนน้อยกว่ามาก ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียชี้ให้เห็นว่า
ลกัษณะของเดก็แวน้ไม่เป็นทีย่อมรบัของคนในสงัคม ฐานะการเงนิไม่ด ีและมปัีญหาดา้นการเรยีน ขณะที่
ขอ้มลูจากหนงัสอืพมิพไ์ม่มกีารระบุคุณลกัษณะของเดก็แวน้ 

2) สถานท่ีท่ีเกิดปั หาเด็กแว้น ปัญหาเด็กแว้นเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมากที่สุด
รองลงมาคอืจงัหวดัชลบุร ีและปทุมธานี ทีเ่หลอืเป็นจงัหวดัในปรมิณฑลและเมอืงใหญ่ จงัหวดัทีเ่กดิปัญหา
เด็กแว้นอาจแตกต่างกนับ้าง แต่ในภาพรวมพบว่าปัญหาเด็กแว้นมีการกระจายตวัไปยงัจงัหวดัต่างๆ 
เกอืบทัว่ประเทศ  

3) วนัและ ่วงเวลาท่ีเกิดปั หาเดก็แว้น ส่วนใหญ่เกดิขึน้ในช่วงค ่า ดกึ ต่อเนื่องมายงัช่วง
เช้ามืด การแข่งขนัท าในวนัหยุดสุดสปัดาห์ ข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียระบุวนัแข่งขนัในช่วงเทศกาล 
เทศกาลที่ไดร้บัความนิยมคอื สงกรานต ์ลอยกระทง และปีใหม่ รวมถงึช่วงปิดเทอม ขณะทีข่อ้มูลจากขา่ว
หนงัสอืพมิพไ์ม่พบขอ้มลูเกีย่วกบัการแขง่ขนัในช่วงเทศกาลมากนกั 

4) พฤติกรรมข้างเคียงของเด็กแว้น พฤติกรรมข้างเคียงของเด็กแว้นที่พบคือ มีส่วน
พวัพนักบัอบายมุข และการท าผดิกฎหมาย เช่น การตดิยาเสพตดิ การดื่มสุรา การพนัน การลกัทรพัย ์
การฝ่าฝืนกฎจราจร การทะเลาะววิาท และการท ารา้ยร่างกาย ขอ้มูลจากหนงัสอืพมิพร์ะบุเพิม่เตมิวา่เดก็
แวน้เป็นผูท้ ีน่ิยมความเรว็ และชื่นชอบการดดัแปลงรถ การแต่งรถ  
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5) ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ากปั หาเดก็แว้น ปัญหาเดก็แวน้ส่งผลกระทบกบัต่อตนเองในรูป
ของการเสยีค่าใชจ้่ายในการซือ้ ซ่อมและตกแต่งรถ เสยีค่าปรบัจากการถูกจบักุม เสยีพนนัจากการแขง่ขนั 
รวมถึงอาจเสยีชวีติหรอืได้รบับาดเจบ็จากการแข่งขนั ถูกท าร้ายโดยคู่อร ิหรอืผู้ที่ไม่ชอบเด็กแวน้ การ
หลบหนีเจา้หน้าทีต่ ารวจ ผลกระทบต่อผูอ้ื่น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการสรา้งความหวาดกลวั และการสรา้ง
ความร าคาญใหก้บัคนทัว่ไป 

6) ทศันคติต่อเดก็แว้น ทศันคตทิี่มต่ีอเดก็แวน้จากสื่อโซเชยีลมเีดยีส่วนใหญ่เป็นทศันคติ
เชงิลบ ไดแ้ก่ ความรูส้กึ รงัเกยีจ มองเดก็แวน้เป็นพวกกากเดนสงัคม เป็นพวกตลาดล่าง มคีนจ านวนน้อย
ทีม่ทีศัคตเิชงิบวก เช่น ยงัรู้สกึชื่นชมและเชื่อว่าเดก็แวน้สามารถกลบัใจมาเป็นคนดขีองสงัคมได้ ส าหรบั
ขอ้มลูจากขา่วหนงัสอืพมิพ์พบวา่ไม่มขีอ้มลูทีแ่สดงทศันคตโิดยตรงต่อเดก็แวน้ แต่หวัขอ้ขา่วหนงัสอืพมิพ์
จะเรยีก “เดก็แวน้” ในลกัษณะเหมารวมกบักลุ่มวยัรุ่นทีม่จีกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะ หรอืจอดอยู่ใกลต้วัแล้ว
ทีไ่ปกระท าความผดิ 

7) ข้อเสนอแนะในการแก้ปั หาเดก็แว้น ขอ้เสนอหลกัคอื การจบักุม การตัง้ด่าน การยดึ
รถ และการปรบั ขอ้เสนอแนะเฉพาะจากสื่อโซเชยีลมเีดยีค่อนขา้งมคีวามรุนแรงตามความรูส้กึของผูแ้สดง
ความคดิเหน็ เช่น อยากให้ลงโทษถึงตาย และวธิกีารลงโทษที่รุนแรงอื่น ๆ เช่น การท าหมนั การส่งไป
เป็นทหาร การโบย เป็นต้น ขณะที่หนังสอืพิมพ์น าเสนอนโยบายการแก้ปัญหาของภาครฐั เช่น การจดั
อบรม การดูแล-เอาผดิกบัผู้ปกครอง การปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม การจดัแขง่รถอยา่งถูกกฎหมาย รวมถึง
การหา้มออกนอกบา้นในยามวกิาล  
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4.5 ผลการวิเคราะหก์ร ีศึกษาเรื่องพ ท พา ิ ย ์พ ท ศรทั า 
โครงสรา้งขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัพ ท พา ิ ย ์พ ท ศรทั าไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม ซึง่สามารถ

แบ่งออกเป็นประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดด้งันี้ 
1) ประเภทของพ ท พา ิ ย์และพ ท ศรทั า แม้ผลการทบทวนวรรณกรรมจาก 

รปูแบบและวธิกีารทางธุรกจิกบัพุทธพาณิชย ์ในสถาบนัพระพุทธศาสนา (วรียุทธ เกดิในมงคล, 2560, น.
61-67) สามารถจ าแนกพุทธพาณิชยใ์นสงัคมไทยออกได้เป็น 10 ประเภทซึ่งประกอบดว้ย (1) การบู า
รปูเคารพและส่ิงศกัด์ิสิท ์ิ (2) กิ กรรมหรือพิ ีกรรมบริการตนเอง ไม่ต้องมีพระสงฆ์ (3) การเ ิ 
 วนให้ท าบ   บริ าค และเครื่องเส่ียงทาย (4) การให้เ ่าบู าพระเครื่อง เครื่องรางของขลงั วตัถ 
มงคล (5) การให้บริการประกอบพิ ี (6) การ ดังานเทศกาล (7) การเ ิ  วนร่วมท าบ  สร้างวตัถ 
มงคล พระพ ท รปู (8) การเ ิ  วนท าบ  สร้างสา าร สมบติัและบูร ป ิสงัขร ์เสนาสนะ (9) 
การท าบ  ไถ่ ีวิตสตัว ์ให้อาหารสตัว ์และ (10) การท าให้วดัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว แต่เมื่อจดัเตรยีม
ขอ้มูลให้อยูใ่นรูปของขอ้มูลที่มโีครงสรา้ง (Structure Data) พบว่าขอ้มูลบางส่วนมลีกัษณะแตกต่างจาก
การจดัประเภทของพุทธพาณิชย1์0 ประเภทดงัที่กล่าวมาจงึมกีารจดัแบ่งประเภทพุทธพาณิชยแ์ละพุทธ
ศรทัธาเพิม่เตมิอกี 4 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ผู้ท่ียงัศรทั าในศาสนา (2) ผู้ท่ีไม่ศรทั าในศาสนา (3) ผู้ท่ี
ต้องการให้มีการป ิรปูศาสนา และ (4) ไม่เหน็ด้วยกบัพ ท พา ิ ย์ ดงันัน้ในส่วนของพุทธพาณิชย์
และพุทธศรทัธาจงึจ าแนกออกเป็น 14 ประเภท 

2) ปั  ยัท่ีท าให้เกิดพ ท พา ิ ยป์ระกอบดว้ย  
 ปั  ยัทางเศรษฐกิ ที่ท าให้เกดิการเติบโตของพุทธพาณิชยแ์ละพุทธศรทัธา ได้แก่ 

การท าให้เป็นสนิค้า บรโิภคนิยม การขายความเชื่อ การซื้อบุญ การท าการตลาด วดัต้องหารายได ้การ
สะสมความมัง่คัง่ และการแสวงหาก าไร  

 ปั  ยัทางสงัคมที่ท าให้เกิดการเติบโตของพุทธพาณิชยแ์ละพุทธศรทัธา ได้แก่ วถิี
ชวีติเปลีย่น การใชช้วีติอยา่งเร่งรบี วดัไม่ใช่ศนูยก์ลาง การไม่เคร่งครดัในพระธรรมวนิยั การเสื่อมศรทัธา 
และการเสรมิพลงั  

 ปั  ยัทางการเมืองที่ท าให้เกิดการเตบิโตของพุทธพาณิชยแ์ละพุทธศรทัธา ได้แก่ 
การท าใหเ้ป็นของสะสม การฟอกเงนิ รฐัสรา้งพุทธพาณิชย ์และการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว และ  

 ปั  ยัด้านเทคโนโลยี คอืสื่อออนไลน์กบัการเตบิโตของพุทธพาณิชยแ์ละพุทธศรทัธา 
3) บ คคลท่ีเก่ียวข้องกบัการเกิดพ ท พา ิ ยแ์ละพ ท ศรทั า โดยมากเป็นบุคคลใน

วงการศาสนาทีม่กีระแสตามแต่ละช่วงเวลา เช่น ธรรมกาย ธมัชโย พุทธอสิระ เจา้คุณธงชยั เณรค า 
4) ความคิดเหน็ต่อวดั พระสงฆ์ และศาสนาในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพุทธพาณิชยแ์ละ

พุทธศรทัธาพบว่ามที ัง้ผู้ที่ยงัมีทศันคตเิชงิบวกหรอืยงัคงศรทัธาต่อวดั พระสงฆ์ และศาสนา และผู้ที่มี
ทศันคตเิชงิลบต่อวดั พระสงฆ ์และศาสนา 
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4.5.1 ผลการวิเคราะหพ์ ท พา ิ ย ์พ ท ศรทั า ากส่ือโซเ ียลมีเดีย 
งานวจิยันี้จดัเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์และพุทธศรทัธาทั ้งหมดซึ่งเป็น

ลกัษณะเฉพาะขอ้มูลส่วนทีเ่ป็นสาธารณะ (Public) ภาษาไทยตามค าส าคญัทีก่ าหนดเพื่อใชใ้นการจดัเกบ็
ขอ้มูลจากโซเชียลมเีดยีที่เกี่ยวขอ้งกบัประเด็นด้านพุทธพาณิชยแ์ละพุทธศรทัธา 3 แหล่งหลกั จ านวน
ทัง้สิ้น 69,136 รายการ โดยพบว่าหลงัจากตดัขอ้มูลซ ้าและขอ้มูลส่วนที่ไม่เกี่ยวขอ้งออกเพื่อขจดัความ
คลาดเคลื่อนในการวเิคราะห์เหลอืข้อมูลรวมทัง้หมด 2 ,260 รายการ (ร้อยละ 3.27 จากจ านวนข้อมูล
ทัง้หมด) เป็นขอ้มูลจาก Facebook จ านวน 115 รายการ จาก Pantip จ านวน 2,145 รายการ และไม่
เหลอืขอ้มลูในส่วนของ Twitter  

เมื่อวเิคราะห์ขอ้มูลที่มโีครงสร้างจากโซเชยีลมเีดยีที่เกี่ยวขอ้งกบัประเดน็ด้านพุทธพาณิชยแ์ละ
พุทธศรทัธา สามารถสรุปประเดน็ทีส่ าคญัไดด้งันี้ 

1) ประเภทของพ ท พา ิ ยแ์ละพ ท ศรทั า 
ประเภทของพ ท พา ิ ยแ์ละพ ท ศรทั าพบวา่ขอ้มลูจากโซเชยีลมเีดยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็

ดา้นพุทธพาณิชยแ์ละพุทธศรทัธาทีพ่บสามารถเรยีงล าดบัตามจ านวนรายการทีพ่บไดด้งันี้  
 การให้เ ่าบู าพระเครื่อง เครื่องรางของขลงั วตัถ มงคลจ านวน 522 รายการ (ร้อย

ละ 23.15) 
 ผู้ท่ียงัศรทั าในศาสนาจ านวน 416 รายการ (รอ้ยละ 18.45) 
 การให้บริการประกอบพิ ีจ านวน 375 รายการ (รอ้ยละ 16.63) 
 ผู้ท่ีต้องการให้มีการป ิรปูศาสนา จ านวน 223 รายการ (รอ้ยละ 9.89) 
 การเ ิ  วนให้ท าบ   บริ าค และเครื่องเส่ียงทายจ านวน 220 รายการ (ร้อยละ 

9.76) 
 ผู้ท่ีไม่ศรทั าในศาสนาจ านวน 202 รายการ (รอ้ยละ 8.96) 
 การท าให้วดัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวจ านวน 117 รายการ (รอ้ยละ 5.19) 
 ข้อมูลที่เหลือมีจ านวนไม่เกินประเภทละ 50 รายการ (ดงัรายละเอียดแสดงในภาพที ่

4.55) 
 ขอ้มลูนี้สะทอ้นใหเ้หน็วา่ทศันคต ิความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัวดั พระสงฆ ์และศาสนาของผูค้นใน
สงัคมไทยเปลี่ยนไปจากในอดีต โดยปัจจุบนัผู้คนส่วนใหญ่เห็นว่าวดั พระสงฆ์ และศาสนามีความ
เกีย่วขอ้งกบัทุนนิยม และบรโิภคนิยมท าใหม้ทีศันคตต่ิอวดั พระสงฆ์ และศาสนาในเชงิพุทธพาณิชยม์าก
ขึน้ มีเพียงไม่ถึงหนึ่งในห้าของข้อมูล (ร้อยละ 18.45) ที่สะท้อนให้เห็นว่ายงัคงเลื่อมใส ศรทัธาในวดั 
พระสงฆ ์และศาสนา สอดคลอ้งกบัผลการทบทวนวรรณกรรมที่พบวา่วดัหลายแห่งมกีารประกอบกจิกรรม
เชงิพาณิชยม์ากขึน้ (สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล, 2561, น.112) มกีารใชเ้งนิเพื่อ
การซือ้บุญหรอืเกีย่วขอ้งกบัพุทธพาณิชย ์(ศรศีกัร วลัลลโิภดม และคณะ, 2546, น.86-87, 101) 
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ภาพท่ี 4.55 ประเภทของพุทธพาณิชยแ์ละพุทธศรทัธา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

2) ปั  ยัท่ีท าให้เกิดพ ท พา ิ ยแ์ละพ ท ศรทั า 
ในด้านปั  ยัท่ีท าให้เกิดพ ท พา ิ ย์และพ ท ศรทั าพบว่าเก่ียวข้องกับปั  ยัทาง

เศรษฐกิ มากท่ีส ดโดยพบขอ้มูลจ านวน 1,048 รายการ (รอ้ยละ 46.47) รองลงมาไดแ้ก่ปัจจยัด้านสงัคม 
(รอ้ยละ 16.27) ล าดบัถดัมาเป็นการผสมผสานระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกจิและปัจจยัด้านสงัคม (รอ้ยละ 
7.63) และการผสมผสานระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยด้าน เทคโนโลยี (ร้อยละ 2.39) ที่
รายละเอยีดแสดงในภาพภาพที ่4.56 
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ภาพท่ี 4.56 ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิพุทธพาณิชยแ์ละพุทธศรทัธา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งประเภทของพุทธพาณิชยแ์ละพุทธศรทัธาจ าแนกตามปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิ
พบวา่ 

 พุทธพาณิชยป์ระเภทการให้เช่าบูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลงั วตัถุมงคลเกิดจาก
ปัจจยัทางเศรษฐกจิมากทีสุ่ดจ านวน 439 รายการ จากจ านวนขอ้มลูทัง้หมด 521 รายการ (รอ้ยละ 84.26) 
รองลงมาเป็นการผสมผสานระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกจิและปัจจยัดา้นสงัคม (รอ้ยละ 5.95)  

 พุทธพาณิชยป์ระเภทการให้บรกิารประกอบพธิีกพ็บขอ้มูลในลกัษณะเดยีวกนักล่าวคือ
ส่วนใหญ่เกดิจากปัจจยัทางเศรษฐกจิมากทีสุ่ด (ร้อยละ 86.56) รองลงมาเป็นการผสมผสานระหวา่งปัจจยั
ทางเศรษฐกจิและปัจจยัดา้นสงัคม (รอ้ยละ 5.38)  

 พุทธพาณิชยป์ระเภทการเชิญชวนให้ท าบุญ บรจิาค และเครื่องเสี่ยงทายก็เป็นไปใน
ท านองเดยีวกนัซึ่งเกิดจากปัจจยัทางเศรษฐกจิมากที่สุด (ร้อยละ 66.67) รองลงมาเป็นการผสมผสาน
ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกจิและปัจจยัดา้นสงัคม (รอ้ยละ 19.18)  

 กรณีของผู้ที่ต้องการให้มกีารปฏริูปศาสนา เกดิจากปัจจยัด้านสงัคมเป็นหลกั (ร้อยละ 
71.82) รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นเศรษฐกจิและสงัคม (รอ้ยละ 23.64) 

 กรณีของผู้ที่ไม่ศรทัธาในศาสนาเกิดจากปัจจยัด้านสังคมเป็นหลัก (ร้อยละ 82.35) 
รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นเศรษฐกจิและสงัคม (รอ้ยละ 9.15)  



โครงการวจิยับทบาทของบา้น วดั โรงเรยีน (บวร) ในการสรา้งคนไทย 4.0 
 

160 

เมื่อพจิารณาในรายละเอยีดของปั  ยัทางเศรษฐกิ ท่ีท าให้เกิดการเติบโตของพ ท พา ิ ย์
พบว่าเกิด ากการขายความเ ่ือมากท่ีส ดโดยพบขอ้มลูจ านวน 839 รายการจากจ านวนขอ้มูลทัง้หมด 
1,283 รายการ (รอ้ยละ 65.39) ตามมาดว้ยการท าใหเ้ป็นสนิคา้ (รอ้ยละ 12.31) วดัตอ้งหารายได ้ (รอ้ยละ 
6) การสะสมความมัง่คัง่ การท าการตลาด การซื้อบุญ บรโิภคนิยม และการแสวงหาก าไรตามล าดบั ดงั
รายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.57 
 

 
ภาพท่ี 4.57 ปัจจยัทางเศรษฐกจิทีท่ าใหเ้กดิการเตบิโตของพุทธพาณิชย ์
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

ขณะที่กรณีของปั  ยัทางสงัคมพบว่าเกิด ากการไม่เคร่งครดัในพระ รรมวินัยมากท่ีส ด 
(ร้อยละ 72.2) ตามมาด้วยวถิีชวีติเปลี่ยนไป (ร้อยละ 14.98) ต้องการการเสรมิพลงั (ร้อยละ 8.66) การ
เสื่อมศรทัธา วดัไม่ใช่ศนูยก์ลาง และการใชช้วีติอยา่งเร่งรบีตามล าดบั ดงัรายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.58  
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ภาพท่ี 4.58 ปัจจยัทางสงัคมทีท่ าใหเ้กดิการเตบิโตของพุทธพาณิชย ์
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

ในด้านปั  ยัทางการเมืองพบว่าเกิด ากการ อกเงินมากท่ีส ดโดยพบข้อมูลจ านวน 18 
รายการจากจ านวนขอ้มลูทัง้หมด 25 รายการ (ร้อยละ 72) ตามมาดว้ยการสรา้งพุทธพาณิชยข์องรฐั และ
การส่งเสรมิการท่องเที่ยวจ านวนเท่ากนั 3 รายการ (ร้อยละ 12) และการท าให้เป็นของสะสมจ านวน 1 
รายการ  (รอ้ยละ 4) ดงัรายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.59 
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ภาพท่ี 4.59 ปัจจยัทางการเมอืงทีท่ าใหเ้กดิการเตบิโตของพุทธพาณิชย ์
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

ส าหรบัปั  ยัด้านเทคโนโลยีพบว่าส่ือออนไลน์มีผลกบัการเติบโตของพ ท พา ิ ย์และ
พ ท ศรทั าโดยพบข้อมูลทัง้หมด 61 รายการ ข้อมูลความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเทคโนโลยกีบั
ประเภทของพุทธพาณิชยแ์ละพุทธศรทัธาพบว่าเกี่ยวขอ้งกบัการเชญิชวนให้ท าบุญ บรจิาค และเครื่อง
เสีย่งทายจ านวน 15 รายการ (รอ้ยละ  24.59). ตามมาดว้ยการใหบ้รกิารประกอบพธิ ี(รอ้ยละ 22.95) และ
การให้เช่าบูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลงั วตัถุมงคล (ร้อยละ 18.03) สอดคล้องกบัผลการทบทวน
วรรณกรรมทีพ่บวา่เทคโนโลยมีบีทบาทต่อกจิกรรมการท าบุญบรจิาคออนไลน์ และการใหบ้รกิารประกอบ
พธิ ีเช่น การเวยีนเทยีนออนไลน์ (ประพมิพนัธ ์เป็นสุขพรอ้ม, 2561, น.107, 293)  

3) บ คคลท่ีเก่ียวข้องกบัการเกิดพ ท พา ิ ยแ์ละพ ท ศรทั า 
 บ คคลท่ีเก่ียวข้องกับการเกิดพ ท พา ิ ย์และพ ท ศรทั ามากท่ีส ดล าดับแรกคือ 
 รรมกายโดยพบขอ้มูลจ านวน 145 รายการจากจ านวนข้อมูลทัง้หมด 213 รายการ (ร้อยละ  68.08) 
ตามมาด้วยพ ท อิสระ (รอ้ยละ 8.92)  มัม โย (รอ้ยละ 7.51) ทีเ่หลอืเป็นเณรค า เจ้าคุณธงชยั วดัสระ
เกศ หลวงพี่น ้าฝน ซึ่งโดยมากเป็นบุคคลในวงการศาสนาที่มีกระแสตามแต่ละช่วงเวลาดงัรายละเอยีด
แสดงในภาพที ่4.60 
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ภาพท่ี 4.60 บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิพุทธพาณิชยแ์ละพุทธศรทัธา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

4) ความคิดเหน็ท่ีมีต่อวดั พระสงฆ์ และศาสนา 
 เมื่อพจิารณาถึงความคิดเห็นที่มีต่อวดั พระสงฆ์ และศาสนาพบว่าแม้บทบาทของวดั พระสงฆ ์
และศาสนาในยุคปัจจุบนัมกีารเปลี่ยนแปลงไปจากอดตีที่ผ่านแต่กย็งัคงมที ัง้ผู้ที่มทีศันคติเชิงบวกหรือ
ยงัคงศรทัธาต่อวดั พระสงฆ ์และศาสนา และผูท้ ีม่ทีศันคตเิชงิลบต่อวดั พระสงฆ ์และศาสนา โดยขอ้มลูที่
สะท้อนให้เหน็ถึงผูท้ ี่ยงัมทีศันคติเ ิงบวกต่อวดั พระสงฆ์ และศาสนามจี านวนทัง้หมด 403 รายการ
เป็นข้อมูลเก่ียวกับการท าบ  จ านวน 167 รายการ (ร้อยละ 41.44) ตามมาด้วยการป ิบติั รรม    
(ร้อยละ 33.00) การบว  (ร้อยละ 16.38) ผู้ท่ีศรทั าต่อวัด พระสงฆ์ และศาสนา (ร้อยละ 7.44) 
รวมทัง้ผู้ท่ีต้องการให้มีการเผยแผ่ศาสนาและผู้ท่ีเข้าใ พ ท ศาสนาดงัรายละเอียดแสดงในภาพที ่
4.61  
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ภาพท่ี 4.61 ทศันคตเิชงิบวกทีม่ต่ีอวดั พระสงฆ ์และศาสนา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 
 ส่วนผูท้ีม่ทีศันคติเ ิงลบท่ีมีต่อวดั พระสงฆ์ และศาสนาพบขอ้มลูจ านวนทัง้หมด 221 รายการ
เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัความรู้สึกไม่ศรทั าต่อศาสนามากท่ีส ดจ านวน 85 รายการ (รอ้ยละ 38.46) ตามมา
ดว้ยการซ้ือบ   (รอ้ยละ 22.62) การท าบ  มากเกินไป (รอ้ยละ 14.03) วดั พระสงฆ์ และศาสนาสร้าง
ความเดือดร้อนให้ าวบ้าน (ร้อยละ 13.12) และปัญหาการทุจรติ การลงทุนเกง็ก าไร การเมอืง การ
ฟอกเงนิ และก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิตามล าดบัดงัรายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.62 
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ภาพท่ี 4.62 ทศันคตเิชงิลบทีม่ต่ีอวดั พระสงฆ ์และศาสนา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

4.5.2 ผลการวิเคราะหพ์ ท พา ิ ยแ์ละพ ท ศรทั า ากส่ือหนังสือพิมพ ์
 พุทธพาณิชย์ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์แตกต่างจากที่ปรากฏในโซเชียลมีเดีย เพราะข่าวที่ลง
หนังสอืพมิพ์ส่วนใหญ่เป็นการประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบัพุทธพาณิชย ์โดยสื่อสิง่พมิพ์เกอืบทุกสื่อมคีอลมัน์
พระเครื่อง เครื่องรางของขลงั งานวจิยัได้ใช้ขอ้มูลจากหนังสอืพมิพอ์อนไลน์ การคน้หาขอ้มูลด าเนินการ
โดยน าค าส าคญัทีไ่ดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม เริม่จากค าหลกัทีเ่กีย่วกบัพุทธพาณิชย ์10 ประเภท และ
ค าส าคญัทีก่ าหนดไวต้ามโครงสรา้งขอ้มลู  
 การค้นหาขอ้มูลด้วยค าส าคญัดงักล่าว ได้รบัขอ้มูลเบือ้งตน้จ านวน 52,697 รายการ เป็นขอ้มูลที่
จดัเก็บตัง้แต่ พ.ศ 2549 - 2562 (สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562) จากสื่อสิ่งพิมพ์หลกัที่ตีพิมพ์ใน
ประเทศไทยจ านวน 47 สื่อ เช่น ขา่วสด เดลนิิวส ์คม ชดั ลกึ ไทยรฐั มตชิน บา้นเมอืง และอื่น ๆ หลงัจาก
น าขอ้มูลไปผ่านกระบวนการท าความสะอาดท าให้เนื้อหาที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่ศกึษาเหลอืจ านวนทัง้สิ้น 
13,360 รายการ (รอ้ยละ 25.35 จากจ านวนขอ้มูลทัง้หมด) ที่สามารถน าไปวเิคราะห์โดยเทคนิคการท า
เหมอืงขอ้ความ ผลการวเิคราะหข์อ้มลูสรุปไดด้งันี้ 
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1) ประเภทของพ ท พา ิ ยแ์ละพ ท ศรทั า 
ผลการศกึษาเรื่องพุทธพาณชิย ์ 10 ประเภทหลกั มจี านวนรวมทัง้สิน้ 11,607 รายการ รปูแบบ

พ ท พา ิ ยท่ี์นิยมมากท่ีส ดคือ การให้เ ่าบ ูาพระเครื่องเครื่องรางของขลงัวตัถ มงคลจ านวนรวม 
5,517 รายการ (รอ้ยละ 38.29) การบ ูารปูเคารพและส่ิงศกัด์ิสิท ์ิ จ านวน 3,531 รายการ (รอ้ยละ 
24.51) การให้บริการประกอบพิ ี 1,392 รายการ (รอ้ยละ 9.66) กิ กรรมหรือพิ ีกรรมท่ีเป็นการ
บริการตนเอง 1,221 รายการ (รอ้ยละ 8.48) การจดังานเทศกาล 841 รายการ (รอ้ยละ 5.84) และ 
ท าบุญสรา้งวตัถุมงคล เป็นตน้ (ภาพที ่ 4.63) รายละเอยีดของพุทธพาณิชยแ์ต่ละประเภทแสดงในภาพที ่
4.64- 4.73 

34 , (0.24%)
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ท าบ  ไถ ี่วิตสตัว์ ให้อาหารสตัว์ 

ท าบ  สร้างสา าร สมบติัและบรู ป ิสงัขร ์เสนาสนะ 

การพ ันาวดัให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว

เ ิ  วนให้ท าบ   บริ าค 

ท าบ  สร้างวตัถ มงคล 

 ดังานเทศกาล 

กิ กรรมหรือพิ ีกรรมท่ีเป็นการบริการตนเอง

ให้บริการประกอบพิ ี

การบ ูารูปเคารพและส่ิงศกัด์ิสิท ์ิ 

ให้เ ่าบ ูาพระเครื่อง เครื่องรางของขลงั วตัถ มงคล 

 
ภาพท่ี 4.63 ประเภทพุทธพาณิชยแ์ละพุทธศรทัธา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

(1) การบูชารูปเคารพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยมีความหลากหลายมาก นอกจากสิ่ง
ศกัดิส์ ิทธิใ์นศาสนาพุทธ โดยเฉพาะพระพุทธรูป พระเกจ ิพระที่มีชื่อเสียงจากวดัต่างๆ แล้ว ยงัมีสิ่ง
ศกัดิส์ทิธิใ์นศาสนาฮนิดู เทพเจา้ของชาวจนี บุคคลส าคญัในประวตัศิาสตร์ รวมถึง ตน้ไม ้ตุ๊กตา หนิมคี่า 
เนื่องจากการเกบ็ขอ้มูลท ายอ้นหลงัหลายปี ท าให้สิง่ศกัดิส์ทิธิบ์างอยา่งที่ไดร้บัความนิยมสูงมาก เช่น จตุ
คาม ซึง่ความนิยมเกดิขึน้สงูสุดในปี 2550 แต่เป็นความนิยมทีก่ระจายไปทัว่ประเทศ และหลายกลุ่มบุคคล 
ถงึแมเ้มื่อความนิยมลดลงในเวลาต่อมา ดงันัน้ในรอบ 10 ปีทีผ่่านมาการบชูาจตุคามกม็คีวามโดดเด่นมาก
ทีสุ่ด  
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 การบูชารูปเคารพ และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิบางประเภทได้รบัความนิยมสงูมากแต่ระยะเวลาของความนิยมสัน้กว่า 
เช่น ตุ๊กตาลูกเทพ ผ้ายนัต์เจ้าคุณธงชยั ขณะที่รูปเคารพ และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิบางรายการก็ยังเป็นที่นิยมอย่าง
ต่อเนื่อง ยาวนาน เช่น หลวงพ่อโสธร หลวงปู่ทวด เป็นต้น (ภาพที่ 4.64) 

 
ภาพท่ี 4.64 การบชูารปูเคารพ และสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

(2) กิ กรรมหรือพิ ีกรรมในลกัษ ะท่ีเป็นการบริการตนเองไม่ต้องอาศยัพระสงฆ์ใน
การด าเนินพธิีกรรม เป็นกจิกรรมที่สะท้อนถึงความผูกพนัระหว่างบ้าน ประชาชน และชุมชนที่มต่ีอวดั 
เป็นที่พึง่ทางใจของคนทัว่ไปที่สามารถเดนิเขา้ไปในวดัเพื่อสวดมนต ์ไหวพ้ระ ปฏบิตัธิรรม รวมถงึการขอ
หวย หรอืการแก้บน กจิกรรมเหล่านี้สามารถท าไดโ้ดยล าพงั ไม่จ าเป็นตอ้งอาศยัพระสงฆ์เป็นผู้ประกอบ
พธิ ีกจิกรรมส่วนใหญ่อาจกล่าวไดว้า่เป็นพุทธศรทัธา ทีว่ดัต่างๆ ด าเนินการโดยไม่ไดห้วงัผลเชงิพาณิชย ์

กิจกรรมหรือพิธีกรรมที่เป็นการบริการตนเองมีความส าคัญมากที่ดึงดูดให้คนเข้าวดั สร้าง
ความสมัพนัธท์ี่ดรีะหว่างบา้นกบัวดั โดยทีว่ดัเป็นที่พึง่พาทางดา้นจติใจของคนในสงัคม กจิกรรมทีส่ าคญั
ได้แก่ การแก้บน (300 รายการ) การไหวพ้ระ (201 รายการ) การขอหวย (175 รายการ) การสวดมนต ์
(151 รายการ) การปิดทอง (62 รายการ) และการเขา้วดั (54 รายการ) เป็นตน้ (ภาพที ่4.65) 
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ภาพท่ี 4.65 กจิกรรมหรอืพธิกีรรมในลกัษณะทีเ่ป็นการบรกิารตนเองไม่ตอ้งอาศยัพระสงฆ์ 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

(3) การเชิญชวนท าบุญบริจาคด้วยตู้รับบริจาค และเครื่องเสี่ยงทาย เป็นกิจกรรมหลักที่พบ
ทั่วไปในศาสนาพุทธ โดยเฉพาะการท าบุญ การบริจาค ซึ่งแต่ละวัดมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การท าบุญทั่วไป 
(272 รายการ) การตั้งตู้รับบริจาค (120 รายการ) การซื้อที่ดิน (272 รายการ) การท าบุญโลงศพ เป็นต้น ส่วน
งานบุญประจ าปีที่นิยมคือ การการทอดกฐิน การทอดผ้าป่า (ภาพที ่4.66) 

 
ภาพท่ี 4.66 การเชญิชวนท าบุญบรจิาคดว้ยตูร้บับรจิาค และเครื่องเสีย่งทาย 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

(4) การให้เช่าบูชาพระเครื่อง พระบูชา เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคล  การให้เช่าบูชาพระ
เครื่อง เครื่องรางของขลงั และวตัถุมงคล เป็นรูปแบบพุทธพาณิชยท์ี่นิยมมากที่สุด ส่วนใหญ่ที่นิยมคือ 
พระเครื่อง (3,158 รายการ) วตัถุมงคล (615 รายการ) จตุคามรามเทพ (447 รายการ) เหรียญ (373 
รายการ) เครื่องรางของขลงั (252 รายการ) เป็นตน้ (ภาพที ่4.67) 
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ภาพท่ี 4.67 การใหเ้ช่าบชูาพระเครื่อง เครื่องรางของขลงั และวตัถุมงคล 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

(5) การให้บริการในเรื่องการท าพิธีกรรม การให้บรกิารประกอบพธิกีรรมที่ได้รบัความนิยม
มากทีสุ่ดคอืการสวดมนตข์า้มปี (692 รายการ) การท าพธิปีลุกเสก (277 รายการ) การบวช (43 รายการ) 
การไหวค้ร ู(40 รายการ) การเสรมิดวง (38 รายการ) หมอด ู(32 รายการ) และการสบืชะตา (19 รายการ) 
เป็นตน้ (ภาพที ่4.68) 
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ภาพท่ี 4.68 การใหบ้รกิารในเรื่องการท าพธิกีรรม 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

(6) การจัดงานเทศกาลวันส าคัญตามประเพณี และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
การจดังานเทศกาลเป็นรปูแบบที่วดันิยมจดัเพื่อดงึดูดให้คนมาเขา้วดั และหารายได้เขา้วดั ส่วน

ใหญ่เป็นการจดังานตามเทศกาล ประเพณี แต่บางครัง้เป็นการจดัเพื่อแจกเครื่องรางของขลงั การจดังานที่
นิยมด าเนินการ ได้แก่ งานปีใหม่ งานแจกเครื่องราง งานสงกรานต์ งานบุญ งานสมโภช งานวสิาขบูชา 
งานประเพณี งานเขา้พรรษา และงานวดั เป็นตน้ (ภาพที ่4.69) 

 
ภาพท่ี 4.69 การจดังานเทศกาลวนัส าคญัตามประเพณี และวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 
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(7) การเชิญชวนร่วมท าบุญสร้างวตัถุมงคล สร้างรูปบูชาและพระพุทธรูป  ส าหรบัพุทธ
พาณิชยใ์นด้านการท าบุญสร้างวตัถุมงคล คนไทยนิยมการสร้างพระพุทธรูป พระเครื่อง และวตัถุมงคล 
(ภาพที ่4.70) และนิยมการท าบุญ การบรจิาค และการบรจิาคผ่านตู ้

 
ภาพท่ี 4.70 การเชญิชวนร่วมท าบุญสรา้งวตัถุมงคล สรา้งรปูบชูาและพระพุทธรปู 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

(8) การเชิญชวนท าบุญก่อสร้างสาธารณสมบัติ การท าบุญเพื่อสร้างสาธารณสมบตัิและ
บรูณปฏสิงัขรณ์เสนาสนะยงัมคีวามหลากหลาย เงนิท าบุญทีไ่ดร้บัจากการทอดกฐนิและผา้ป่ายงัไม่ไดร้ะบุ
ชดัเจนวา่น าไปสรา้งหรอืบูรณะสิง่ก่อสรา้ง หรอืถาวรวตัถุทีช่ดัเจนส่วนใหญ่เน้นทีก่ารบรูณะวดัในภาพรวม 
รองลงมาเป็นการสรา้งหรอืบรูณะศาสนสถานต่างๆ ภายในวดั เช่น โบสถ์ วหิาร ศาลาวดั กุฏ ิเมรุเผาศพ 
เป็นตน้ (ภาพที ่4.71) 
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ภาพท่ี 4.71 การเชญิชวนท าบุญก่อสรา้งสาธารณสมบตั ิ
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

(9) การท าบ  ไถ่ ีวิตโคกระบือ และการท าบ  ซ้ืออาหารให้สตัว์ต่าง ๆ มจี านวนไม่
มากนกั ส่วนใหญ่เป็นการเชญิชวนใหไ้ถ่ชวีติสตัว ์และการปล่อยนกปล่อยปลา (ภาพที ่4.72) 

 
ภาพท่ี 4.72 การท าบุญไถ่ชวีติ 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 
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(10) การพฒันาวดัใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม พุทธพาณิชยท์ีน่ิยมมากในปัจจุบนั
คอืการพฒันาวดัเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว บางวดัจดักิจกรรมต่าง ๆ บูรณาการเข้ากบัการท่องเที่ยวกบั 
วฒันธรรมท้องถิ่น เช่น การท่องเที่ยวในภาพรวม การท่องเที่ยวเชงิธรรมะ การจดัสร้างพพิธิภณัฑ์ การ
พฒันาวดัใหส้วยงาม การไหวพ้ระ 9 วดั เป็นตน้ (ภาพที ่4.73) 

 
ภาพท่ี 4.73 การพฒันาวดัใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

2) ด้านปั  ยัท่ีท าให้เกิดพ ท พา ิ ยแ์ละพ ท ศรทั า 
 ปัจจยัที่ท าให้เกดิพุทธพาณิชย์ พุทธศรทัธาประกอบด้วย ปัจจยัทางเศรษฐกจิ ปัจจยัทางสงัคม 
ปัจจยัทางการเมอืง และปัจจยัด้านเทคโนโลย ีปัจจยัทางเศรษฐกิจมคีวามส าคญัมากที่สุดโดยมจี านวน
ขอ้มลูสนบัสนุนถงึ 7,131 รายการ (รอ้ยละ 59.01) รองลงมาไดแ้ก่ปัจจยัดา้นสงัคม (รอ้ยละ 31.34) ปัจจยั
ทางการเมอืง (รอ้ยละ 8.12) และปัจจยัดา้นเทคโนโลยมีเีพยีงรอ้ยละ 1.53 (ภาพที ่4.74) 
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7,131 , (59.01%)

3,787 , (31.34%)

981 , (8.12%)

185 , (1.53)

ปั  ยัทางเศรษฐกิ ปั  ยัทางสงัคม ปั  ยัทางการเมือง ปั  ยัด้านเทคโนโลยี
 

ภาพท่ี 4.74 ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิพุทธพาณิชยแ์ละพุทธศรทัธา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

ปั  ยัทางเศรษฐกิ ที่ท าใหเ้กดิการเตบิโตของพุทธพาณิชย์มาจากความต้องการหารายไดข้อง
หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งเป็นหลกั ท าให้มีการขายความเชื่อในรูปแบบต่างๆ มกีารโฆษณา ท า
การตลาด ทัง้ในรูปการสร้างให้เป็นสินค้า เช่น พระเครื่อง เครื่องราง ของขลงั หรือการให้บริการที่
สอดคลอ้งกบัความเชื่อและศรทัธาของผูค้น เช่น การไหวพ้ระ 9 วดั ธุรกจิงานศพแบบครบวงจร 

ปั  ยัทางสงัคมพบวา่คนยงัมคีวามเชื่อ มคีวามหวงั และศรทัธาในศาสนา และสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เช่น 
การท าบุญ การขอหวย การแก้บน พุทธพาณิชยบ์างอย่างเกดิจากการไม่เคร่งครดัในพระธรรมวนิยั เช่น 
การปลุกเสกเครื่องราง รวมถงึวถิชีวีติของคนทีเ่ปลีย่นไป 

ปั  ยัทางการเมืองพบว่าเกดิจากการฟอกเงนิมากที่สุด นักธุรกจิ นักการเมอืง หรอืบุคคลบาง
กลุ่มนิยมวตัถุมงคลบางประเภทเป็นของสะสมความมัง่คัง่ รวมถึงเป็นทรพัยใ์นการให้สนิบน นอกจากนี้
หน่วยงานภาครฐัยงันิยมการสรา้งพุทธพาณิชยข์องรฐั เช่น พระพุทธรปู หอพระ ประจ ามหาวทิยาลยั และ
การส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม   

ส าหรบัปั  ยัด้านเทคโนโลยีถึงแม้มีการกล่าวถึงไม่มากนัก แต่ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งใน
ชวีติประจ าวนั การใช้สื่อออนไลน์หลายประเภทรวมทัง้โซเชยีลมเีดยี เพื่อเผยแพร่องคค์วามรู ้ขอ้มูล ชวน
เชญิ รวมถงึเป็นสื่อกลางในการสนบัสนุนพุทธพาณิชยแ์ละพุทธศรทัธา (ภาพที ่4.75) 



รายงานฉบบัสมบูรณ์  
 

175 
 

ปั  ยัทางเศรษฐกิ ปั  ยัทางสงัคม

ปั  ยัทางการเมือง ปั  ยัด้านเทคโนโลยี
 

ภาพท่ี 4.75 รายละเอยีดปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิพุทธพาณิชยแ์ละพุทธศรทัธา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

3) บ คคล หน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้องกบัการเกิดพ ท พา ิ ยแ์ละพ ท ศรทั า 
 ในด้านบ คคลท่ีเก่ียวข้องกบัการเกิดพ ท พา ิ ย์และพ ท ศรทั าที่พบจากหนังสอืพมิพ์มี
จ านวนมากตามกระแสนิยม กระแสศรทัธาเช่นเดยีวกบับุคคลที่ปรากฏในสื่อโซเชยีลมเีดยี เช่น ธมัมชโย 
พุทธอสิระ เจา้คุณธงชยั หลวงพีน่ ้าฝน สมเดจ็ช่วง ขณะเดยีวกนัถ้าพจิารณาจากพุทธพาณิชยด์า้นการบูชา
รูปเคารพ และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ กพ็บว่ามพีระเครื่อง เครื่องราง ที่เป็นทีน่ิยมจ านวนมาก ต่อเนื่องยาวนาน เช่น 
หลวงพ่อคูณ หลวงพ่อเกษม หลวงปู่ทมิ เป็นตน้ (รายละเอยีดกล่าวถงึแล้วในภาพที่ 4.61) แต่การระบุว่า
บุคคลใดเกี่ยวขอ้งกบัการเกดิพุทธพาณิชย ์พุทธศรทัธาจากขา่วหนังสอืพมิพไ์ม่สามารถท าได้ เพราะขา่ว
พระสงฆท์ี่ปรากฏปัญหาในหนังสอืพมิพ์ หลายคดกีย็งัไม่ไดต้ดัสนิสิ้นสุด บางครัง้เมื่อเวลาผ่านไปกม็กีาร
ยกฟ้อง หรอืพสิจูน์ว่าไม่มคีวามผดิ โดยเฉพาะในระยะหลงัทีม่กีารน าการเมอืงเขา้มาเกีย่วขอ้งกบัศาสนา 
อย่างไรกต็ามถ้าไม่พจิารณาในรูปตวับุคคล ขอ้มูลจากหนังสอืพมิพ์พบว่าการที่พุทธพาณิชยเ์ป็นที่นิยม
ขึน้อยูก่บัองคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจ านวนมาก 
 หน่วยงานท่ีมีบทบาทมากในการสร้างพ ท พา ิ ย์ พ ท ศรทั า คือตวัวดั โดย มคันายก
กรรมการวดั หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดให้มีพิธีกรรมและกิจกรรมเพื่อหารายได้เข้าวดั 
รองลงมาคือ เซียนพระ คอลมัน์พระในหนังสือพิมพ ์การประกวดพระ  มรมพระเครื่อง และตลาด
พระเครื่อง เป็นต้น หน่วยงาน กลุ่มคนเหล่านี้ท าหน้าที่ส่งเสรมิด้านการตลาด สร้างเรื่องราวให้มคีวาม
น่าเชื่อถอื ปัน่กระแสความนิยม ปัน่ราคา รวมถงึเป็นสื่อกลางในการแลกเปลีย่น เปลีย่นมอื (ภาพที ่4.76) 
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ภาพท่ี 4.76 บุคคล หน่วยงาน ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิพุทธพาณิชยแ์ละพุทธศรทัธา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 
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4) ทศันคติเ ิงบวกและเ ิงลบท่ีมีต่อวดั พระสงฆ์ และศาสนา 
 เมื่อพจิารณาถึงความคิดเห็นที่มีต่อวดั พระสงฆ์ และศาสนาพบว่าแม้บทบาทของวดั พระสงฆ ์
และศาสนาในยุคปัจจุบนัเปลี่ยนแปลงไปจากอดตีที่ผ่านแต่กย็งัคงมที ัง้ผู้ที่มีทศันคติเชงิบวกในรูปแบบ
ต่างๆ จ านวน 2,146 รายการ เช่น ความศรทัธาในศาสนา (1,084 รายการ) การท าบุญ (239 รายการ) 
ไหวพ้ระ (230 รายการ) คนยงัมคีวามเชื่อ ความหวงั และความสุข ยงัมกีารปฏบิตัหิรอืเขา้ร่วมกจิกรรม
ทางศาสนา เช่น การสวดมนต ์การเขา้วดั การบรจิาค การบวช การปฏบิตัธิรรม ตกับาตร ความสุข รกัษา
ศลี และการฟังธรรม 
 ส่วนผูท้ีม่ทีศันคติเ ิงลบท่ีมีต่อวดั พระสงฆ์ และศาสนาพบขอ้มลูจ านวนทัง้หมด 780 รายการ
ซึ่งระบุถึงความเสื่อมศรทัธาในศาสนาถึง 627 รายการ (ร้อยละ 80.38) ต้องการให้มกีารปฏิรูปศาสนา 
(107 รายการ) การปฎริปูสงฆ ์(28 รายการ)  
 เมื่อน าทศันคตเิชงิบวกและเชงิลบทีม่ต่ีอวดั พระสงฆ์ และศาสนามาบูรณาการกนั พบว่าคนไทย
ยงัมทีศันคตเิชงิบวกต่อวดั พระสงฆ ์และศาสนา เป็นผูม้คีวามศรทัราต่อศาสนาภาพที ่4.77 

  
ภาพท่ี 4.77 ทศันคตเิชงิบวกและเชงิลบทีม่ต่ีอวดั พระสงฆ ์และศาสนา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 
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4.5.3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์พ ท พา ิ ย์และพ ท ศรทั า ากส่ือโซเ ียลมีเดียและ
ส่ือหนังสือพิมพ ์
 ผลการวเิคราะห์พุทธพาณิชยแ์ละพุทธศรทัธาจากสื่อโซเชียลมเีดยีและสื่อหนังสือพมิพ์พบว่ามี
ประเดน็ทีเ่หมอืนและแตกต่างกนัซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้  

1) ประเภทของพ ท พา ิ ย ์พุทธพาณิชยท์ีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดคอื การให้เช่าบชูา
พระเครื่อง เครื่องรางของขลงั วตัถุมงคล รองลงมาเป็น การให้บรกิารประกอบพิธี การท ากจิกรรมหรอื
พธิกีรรมที่เป็นการบรกิารตนเอง การบูชารูปเคารพและสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์การเชญิชวนให้ท าบุญ บรจิาค และ
เครื่องเสีย่งทาย และ ท าบุญสรา้งวตัถุมงคล 

2) ปั  ยัท่ีท าให้เกิดพ ท พา ิ ยแ์ละพ ท ศรทั า ขอ้มลูทัง้สองแหล่งระบุวา่ส่วนใหญ่
เป็นปัจจยัด้านเศษฐกจิ โดยมวีตัถุประสงค์หลกัด้านการหารายได้ รองลงมาเป็นปัจจยัด้านสงัคม พุทธ
พาณิชยม์ีส่วนในการสร้างความหวงั ความสุข ให้กบัผู้ที่มคีวามศรทัธาในศาสนาและสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ส่วน
ปัจจยัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศแสะการสื่อสาร มีการใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือ
พืน้ฐานในการสนบัสนุนกจิกรรมด้านพุทธพาณิชย ์และพุทธศรทัธา ส่วนปัจจยัดา้นการเมอืงยงัไม่มกีาร
กล่าวถงึมากนกั 

3) บ คคลท่ีเก่ียวข้องกบัการเกิดพ ท พา ิ ยแ์ละพ ท ศรทั า ขอ้มลูจากโซเชยีลมเีดยี
เน้นที่ตวับุคคล เช่น ธมัมชโย พุทธอิสระ เจ้าคุณธงชยั ส่วนข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เน้นที่ตวัองค์กร 
หน่วยงาน ทีเ่ป็นผูส้รา้งหรอืจดักจิกรรมทางศาสนา ไดแ้ก่ ตวัวดัซึง่ด าเนินการโดยกลุ่มบุคคลที่เกีย่วขอ้ง 
รองลงมาคือ เซียนพระ คอลมัน์พระในหนังสือพมิพ์ การประกวดพระ ชมรมพระเครื่อง และตลาดพระ
เครื่อง 

4) ทศันคติเ ิงบวกต่อวดั พระสงฆ์ และศาสนา โดยส่วนใหญ่คนทัว่ไปยงัมทีศันคตเิชงิ
บวก ต่อวดั พระสงฆ ์และศาสนา ยงัเน้นการเขา้วดั เพื่อท าบุญ การประกอบกจิกรรมทางศาสนา เช่น การ
บวช การปฏบิตัธิรรม พุทธพาณิชยท์ ัง้ 10  ประเภทยงัเป็นทีน่ิยม เพราะผูค้นยงัมคีวามศรทัธา ความเชื่อ 
ความสุข ความหวงัทีจ่ะไดร้บัจากการปฏบิตัหิรอืการเช่าบชูา 

5) ทัศนคติเ ิงลบท่ีมีต่อวดั พระสงฆ์ และศาสนา ข้อมูลโดยรวมพบว่ามีผู้รู้ส ึกไม่
ศรทัธาต่อศาสนาหรอืการเสื่อมศรทัธาในศาสนา ขอ้มูลจากสื่อโซเชยีลมเีดยีระบุถงึ การซือ้บุญ การท าบุญ
มากเกนิไป และวดั พระสงฆ ์และศาสนาสรา้งความเดอืดรอ้นใหช้าวบา้น ขณะทีข่อ้มลูจากสื่อหนงัสอืพมิพ์
ตอ้งการใหม้กีารปฏริปูศาสนาและปฎิรปูสงฆ์ อย่างไรกต็ามเมื่อน าทศันคตทิัง้เชงิบวกและลบมาวเิคราะห์
ร่วมกนัพบว่าขอ้มูลเกี่ยวกบัทศัคตเิชงิบวกสูงกว่าเชงิลบมาก ความศรทัธาในศาสนาสูงกว่าความเสื่อม
ศรทัธา 
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4.6 ผลการวิเคราะหค์  ภาพการศึกษาและปั หาการท  ริต 
โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวกับปั หาค  ภาพการศึกษา และการท  ริตคอรปั ัน่ในวงการ

การศึกษาไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม ซึง่สามารถแบ่งออกเป็นประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดด้งันี้ 
1) ประเภทของปั หาค  ภาพการศึกษา สามารถจ าแนกได้เป็น 4 ประเภทหลัก

ประกอบด้วย ด้านระบบการเรยีนการสอน ด้านคุณภาพอาจารย ์ด้านการบรหิารและผู้บรหิาร และด้าน
คุณภาพผูเ้รยีน  

2) ปั  ยัท่ีท าให้เกิดปั หาค  ภาพการศึกษาซึง่ประกอบดว้ย  
 ปั  ยัด้านผู้เรียน เช่น ปัญหาทางเศรษฐกจิ ปัญหาด้านสุขภาพ คุณภาพของผู้เรยีน 

และจรยิธรรมของผูเ้รยีน  
 ปั  ยัด้านอา ารย ์ไดแ้ก่ คุณภาพของอาจารย ์และคุณธรรมของอาจารย ์ 
 ปั  ยัด้านระบบการเรียนการสอน ไดแ้ก่ ระบบการทดสอบและประเมนิผล คุณภาพ

ของหลกัสตูร และ  
 ปั  ยัด้านการบริหารและผู้บริหาร ได้แก่ คุณธรรมของผู้บรหิาร การมุ่งแสวงหา

รายได ้
3) สถาบนัท่ีเกิดปั หาค  ภาพการศึกษา ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัรฐั มหาวทิยาลยัเอกชน 

ราชมงคล ราชภฏั มธัยมศกึษา วทิยาลยัเทคนิค 
4) พื้นท่ีท่ีเกิดปั หาค  ภาพการศึกษา ไดแ้ก่ กรุงเทพ และต่างจงัหวดั  
5) ผลกระทบท่ีเกิด ากปั หาค  ภาพการศึกษา เช่น เรยีนไม่จบ คุณภาพผูเ้รยีน ไม่มี

งานท า ปิดหลกัสตูร ท างานต ่ากวา่วฒุ ิผูเ้รยีนลดลง 
 ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูที่เกี่ยวกบัการท  ริตคอรปั ัน่ในวงการการศึกษา สามารถก าหนด
โครงสรา้งขอ้มลูไดด้งันี้  

1) ประเภทของการท  ริตคอรปั ัน่ในวงการการศึกษาซึง่สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 6 
ประเภทตามหลกัธรรมาภบิาล ประกอบดว้ย 

 หลกันิติ รรมเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรปัชัน่โดยอาศยัช่องโหวท่างกฎหมาย  
 หลกัค   รรมเกีย่วขอ้งกบัซื่อสตัย ์ 
 ความโปร่งใสเกีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลู การตรวจสอบได ้ 
 การมีส่วนร่วมเกีย่วขอ้งกบัการแสดงความคดิเหน็ การตรวจสอบ  
 การรบัผิด อบเกีย่วขอ้งกบักระจายอ านาจ และ  
 ความค ้มค่าเกีย่วขอ้งกบัการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่า มปีระสทิธภิาพ 
2) ปั  ยัท่ีท าให้เกิดปั หาการท  ริตคอรปั ัน่ในวงการการศึกษาซึ่งประกอบด้วย 

ปัจจยัด้านผู้เรยีน ปัจจยัด้านอาจารย ์ปัจจยัด้านระบบการเรยีนการสอน และปัจจยัด้านการบรหิารและ
ผูบ้รหิาร  
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3) สถาบนัและพื้นท่ีท่ีเกิดปั หาการท  ริตคอรปั ัน่ในวงการการศึกษา ได้แก่ 
มหาวทิยาลยัรฐั มหาวทิยาลยัเอกชน มหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล มธัยมศกึษา 
ในเขตกรุงเทพฯ หรอืต่างจงัหวดั 

4) บ คคลท่ีท าให้เกิดปั หาการท  ริตคอรปั ัน่ในวงการการศึกษา ได้แก่ นักศกึษา 
ผูบ้รหิาร อาจารย ์และเจา้หน้าที ่

4.6.1 ผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ค  ภาพการศึกษาและปั หาการท  ริต ากส่ือ
โซเ ียลมีเดีย 
 ปัญหาคุณภาพการศกึษาเกบ็ขอ้มลูจาก 3 แหล่ง จ านวนทัง้สิ้น 4,960 รายการ หลงัจากตดัขอ้มูล
ซ ้าและข้อมูลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกเพื่อขจดัความคลาดเคลื่อนในการวเิคราะห์เหลือข้อมูลรวม 108 
รายการ (ร้อยละ 2.18 จากจ านวนขอ้มูลทัง้หมด) โดยเป็นขอ้มูลจาก Facebook จ านวน 3 รายการ จาก 
Pantip จ านวน 74 รายการ และขอ้มลูในส่วนของ Twitter จ านวน 31 รายการ   
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลที่มีโครงสร้างจากโซเชยีลมเีดยีที่เกี่ยวขอ้งกบัปัญหาคุณภาพการศกึษา 
สามารถสรุปประเดน็ทีส่ าคญัไดด้งันี้ 

1) ประเภทของปั หาค  ภาพการศึกษา 
 ในด้านประเภทของปั หาค  ภาพการศึกษาพบว่าข้อมูลท่ีปราก มากท่ีส ดล าดบัแรกคือ
ด้านระบบการเรียนการสอนจ านวน 31 รายการ (ร้อยละ 29.52) รองลงมาเป็นการผสมผสาน
ระหว่างด้านอา ารยแ์ละระบบการเรียนการสอน (ร้อยละ  27.62) ตามมาด้วยด้านผู้เรียน (รอ้ยละ 
19.05) ด้านผู้เรียนและระบบการเรียนการสอน (ร้อยละ 15.24) ส่วนที่เหลอืเป็นด้านอาจารย์ ด้าน
อาจารยร์ะบบการเรยีนการสอนและการบรหิารและผู้บรหิาร ด้านผู้เรยีนอาจารยแ์ละระบบการเรยีนการ
สอน และสุดทา้ยดา้นระบบการเรยีนการสอนและการบรหิารและผูบ้รหิารตามล าดบัดงัรายละเอยีดแสดงใน
ภาพที่ 4.78 โดยรวมสะทอ้นใหเ้หน็วา่ระบบการเรียนการสอนท่ีไม่มีประสิท ิภาพเป็นพื้นฐานส าค ั
ท าให้เกิดปั หาค  ภาพการศึกษา 
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ภาพท่ี 4.78 ประเภทของปัญหาคุณภาพการศกึษา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

2) ปั  ยัท่ีท าให้เกิดปั หาค  ภาพการศึกษา 
ในด้านปั  ยัท่ีท าให้เกิดปั หาค  ภาพการศึกษาด้านผู้เรียนพบว่าเกิด ากการท่ีผู้เรียนให้

คนอ่ืนไปสอบแทนมากท่ีส ดจ านวน 16 รายการ (ร้อยละ 19.05) สอดคลอ้งกบัการศกึษาพฤตกิรรมไม่
ซื่อสตัยท์างวชิาการของนักศกึษามหาวทิยาลยั โดยประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการตอบสนองเชงิสุ่มของ Warner 
(ศริพิร เสรติานนท์, 2557, น. 50-51).ที่พบวา่นกัศกึษามหาวทิยาลยัมกีารทุจรติการสอบ รองลงมาเป็น
ปั หาการเรียนไม่ บ (รอ้ยละ 34.21) ตามมาด้วยการที่ผูเ้รยีนไม่สามารถคดิวเิคราะหไ์ด้ สอดคล้องกบั
ผลการทบทวนวรรณกรรมของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum หรือ WEF) (THE 
STANDARD, 2562, และสมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย ์และคณะ, 2556) ที่พบว่าความสามารถในการแข่งขนั
ของไทยอยู่ในอนัดบัไม่ดสี่วนหนึ่งเป็นผลมาจากทกัษะของผู้จบการศกึษาแย่ลงและการสอนให้คดิเชิง
วพิากษ์ยงัไม่ด ีส่วนปัญหาคุณภาพการศกึษาด้านผู้เรยีนกรณีอื่นๆ พบว่าเกดิจากปัญหาด้านฐานะทาง
เศรษฐกจิของผู้เรยีน ปัญหาด้านสุขภาพที่เกดิจากโรคซมึเศร้า การโดดเรยีนและการท างานต ่ากว่าวุฒิ
การศกึษาตามล าดบัดงัรายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.79 
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ภาพท่ี 4.79 ปัจจยัดา้นผูเ้รยีนทีท่ าใหเ้กดิปัญหาคุณภาพการศกึษา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 
 ปั  ยัท่ีท าให้เกิดปั หาค  ภาพการศึกษาด้านอา ารย์พบว่าเกิด ากการขาดค   รรม
ของอา ารย์ผู้สอนมากท่ีส ดจ านวน 31 รายการ (ร้อยละ 83.78) รองลงมาเป็นปั หาค  ภาพของ
อา ารย ์(รอ้ยละ 16.22) สอดคลอ้งกบัผลการทบทวนวรรณกรรมทีพ่บวา่คุณภาพของครอูยูใ่นเกณฑท์ีต่ ่า 
(สมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย ์และคณะ, 2556, น.153, ศุภณฎัฐ ์ศศวิฒุวิฒัน์, 2559, น.2-4 )  
 ปั  ยัท่ีท าให้เกิดปั หาค  ภาพการศึกษาด้านระบบการเรียนการสอนคือเกิดปั หา
ปริ  าปลอมมากท่ีส ดจ านวน 37 รายการ (รอ้ยละ 44.05) รองลงมาเป็นปั หาการแลกเกรด (รอ้ย
ละ 26.19) ตามมาด้วยระบบการประเมินผลที่ไม่มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 13.1) สอดคล้องกบัผลการ
ทบทวนวรรณกรรมทีพ่บวา่ครอูาจารยไ์ทยยงัสอนแบบเน้นการจ าและเขา้ใจเนื้อหาเพื่อไปสอบซึง่เป็นการ
วดัความจ าเนื้อหาเป็นหลกั (วทิยากร เชยีงกลู และคณะ, 2559, น.115-116) ปัญหาจากระบบการทดสอบ 
(รอ้ยละ 9.52) หลกัสตูรไม่ตอบสนองความตอ้งการของตลาด (รอ้ยละ 4.76) สอดคลอ้งกบัผลการทบทวน
วรรณกรรมที่พบว่าการผลติบณัฑติที่ไม่ได้สอดคลอ้งกบัความต้องการของประเทศ บณัฑติขาดคุณภาพ 
ท างานไม่เป็น และปัญหาวฒุปิลอม การสุ่มเกรด (ร้อยละ 1.19) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดแสดงในภาพที ่
4.80 



รายงานฉบบัสมบูรณ์  
 

183 
 

 

 
ภาพท่ี 4.80 ปัจจยัดา้นระบบการเรยีนการสอนทีท่ าใหเ้กดิปัญหาคุณภาพการศกึษา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

ส่วนปั หาค  ภาพการศึกษาด้านการบริหารและผู้บริหารเกิด าก ากการขาดค   รรม
ของผู้บริหารจ านวน 3 รายการ (รอ้ยละ 60) รองลงมาเป็นการม ่งหารายได้ของผู้บริหาร (รอ้ยละ 40)  

3) สถาบนัท่ีเกิดปั หาค  ภาพการศึกษา 
 เมื่อพิจารณาปั หาค  ภาพการศึกษา  าแนกตามสถาบนัพบว่าเกิดขึ้นในมหาวิทยาลยั
รฐับาลและม ัยมศึกษาตอนปลายมากท่ีส ดในจ านวนและสดัส่วนเท่ากนัคือ 11 รายการ (ร้อยละ 
29.73) รองลงมาเป็นมหาวิทยาลยัรา ภ ั (รอ้ยละ 13.51) วทิยาลยัเทคนิค มหาวทิยาลยัเอกชน (รอ้ย
ละ 10.81) และมธัยมศกึษาตอนตน้ (รอ้ยละ 5.41) ดงัรายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.81 
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ภาพท่ี 4.81 สถาบนัทีเ่กดิปัญหาคุณภาพการศกึษา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

4) ปั หาค  ภาพการศึกษา  าแนกตามพื้นท่ี 
 ปั หาค  ภาพการศึกษา  าแนกตามพื้นท่ีพบว่าสดัส่วนการเกิดปั หาในพื้นท่ีต่าง งัหวดั
และกร งเทพมหานครใกล้เคียงกันคือจ านวน 8 รายการและ 7 รายการตามล าดบั เมื่อพิจารณา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเภทของปัญหาคุณภาพการศกึษาจ าแนกตามพื้นที่พบขอ้สงัเกตทีน่่าสนใจคอืมี
ปัญหาด้านอาจารยแ์ละระบบการเรยีนการสอนมากที่สุดจ านวนจ านวน 4 รายการโดยส่วนใหญ่เกดิขึน้ใน
พืน้ทีต่่างจงัหวดั 3 รายการ ขณะเดยีวกนัเฉพาะปัญหาดา้นการเรยีนการสอนอยา่งเดยีวส่วนใหญ่กเ็กดิขึน้
ในพืน้ทีต่่างจงัหวดัเช่นกนั สะทอ้นใหเ้หน็วา่การแกไ้ขปัญหาดา้นการเรยีนการสอนในพืน้ทีต่่างจงัหวดัเป็น
สิง่จ าเป็น 
 ในส่วนของความสมัพนัธ์ระหว่างสถาบนัทีเ่กดิปัญหาคุณภาพการศกึษากบัพื้นทีพ่บขอ้สงัเกตว่า
ปัญหาคุณภาพการศกึษาที่เกดิขึน้กบัมหาวทิยาลยัรฐับาลและมธัยมศกึษาตอนปลายในด้านพื้นที่ที่เกิด
ปัญหาไม่แตกต่างกนักล่าวคอืเกดิขึน้ในพืน้ที่ต่างจงัหวดัและกรุงเทพมหานครในสดัส่วนเท่ากนั แต่ส าหรบั
กรณีของมหาวทิยาลยัราชภฏัและวทิยาลยัเทคนิค ปัญหาคุณภาพการศกึษาเกดิขึน้เฉพาะในต่างจงัหวดั 
ขณะทีปั่ญหาคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยัเอกชนเกดิขึน้เฉพาะในกรุงเทพมหานคร  
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5) ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ากปั หาค  ภาพ 
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ากปั หาค  ภาพการศึกษาส่วนให ่ส่งผลต่อผู้เรียนเป็นส าคั 

โดยเฉพาะด้านค  ภาพของผู้เรียนโดยพบขอ้มูลจ านวน 47 รายการ (ร้อยละ 64.38) รองลงมาเป็น
เรยีนไม่จบ (ร้อยละ 27.4) ตามมาดว้ยผูเ้รยีนรูส้กึไม่อยากเรยีน (รอ้ยละ 5.48) ส่วนผลกระทบต่อสถาบนั
คอืท าใหต้อ้งปิดหลกัสตูร (รอ้ยละ 2.74) ดงัรายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.82  

 

 
ภาพท่ี 4.82 ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากปัญหาคุณภาพการศกึษา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

ขอ้มูลการทุจรติคอรปัชัน่ในวงการการศกึษามจี านวนทัง้สิน้ 2,053 รายการ หลงัจากตดัขอ้มูลซ ้า
และขอ้มลูส่วนที่ไม่เกีย่วขอ้งออกเพื่อขจดัความคลาดเคลื่อนในการวเิคราะหเ์หลอืขอ้มูลรวม 45 รายการ 
(ร้อยละ 2.19 จากจ านวนข้อมูลทัง้หมด) เป็นข้อมูลจาก Facebook จ านวน 1 รายการ จาก Pantip 
จ านวน 40 รายการ และจาก Twitter จ านวน 4 รายการ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลที่มโีครงสร้างจากโซเชยีล
มเีดยี สามารถสรุปประเดน็ทีส่ าคญัไดด้งันี้ 

1) ประเภทของปั หาการท  ริตคอรปั ัน่ในวงการการศึกษา 
ปั หาการท  ริตคอรปั ัน่ในวงการการศึกษาตามหลัก รรมาภิบาลพบว่าเป็นด้าน

ค   รรมซ่ึงเก่ียวข้องกบัความซ่ือสตัย์มากท่ีส ดจ านวน 22 รายการ  (ร้อยละ 45.83) รองลงมาเป็น
ด้านความโปร่งใสซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการเปิดเผยข้อมูล การตรวจสอบได้ (ร้อยละ 41.67) ตามมาด้วยด้าน
หลกันิตธิรรมซึง่เกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรปัชัน่โดยอาศยัช่องโหวท่างกฎหมาย (รอ้ยละ 10.42)  
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 ด้านความค ้มค่าซ่ึงเก่ียวข้องกบัการใ ้ทรพัยากรอย่างค ้มค่า มีประสิท ิภาพจ านวน 1 
รายการ  (ร้อยละ 2.08) จากข้อมูลทัง้หมด 48 โดยรายละเอยีดข้อมูลจากโซเชยีลมีเดียที่เกี่ยวขอ้งกบั
ประเดน็ปัญหาการทุจรติคอรปัชัน่ในวงการการศกึษาแสดงในภาพที ่4.83 
 

 
ภาพท่ี 4.83  ประเภทของปัญหาการทุจรติคอรปัชัน่ในวงการการศกึษา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

2) ปั  ยัท่ีท าให้เกิดปั หาการท  ริตคอรปั ัน่ในวงการการศึกษา 
 ปั  ยัท่ีท าให้เกิดปั หาการท  ริตคอรปั ัน่ในวงการการศึกษาพบว่าปั  ยัท่ีมีผลมากท่ีส ด
คือด้านการบริหารและผู้บริหาร (ขอ้มูลจ านวน 24 รายการ คดิเป็นร้อยละ 52.17) สอดคลอ้งกบัผลการ
ทบทวนวรรณกรรมที่ระบุว่าการขาดธรรมาภบิาลในการบรหิารของผู้บรหิารเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกดิ
การคอรปัชัน่ในวงการศกึษา (สุดสาคร สงิห์ทอง และวรเดช จนัทรศร, 2560, น.135-136) รองลงมาเป็น
ด้านผู้เรียน (รอ้ยละ 23.91) สอดคลอ้งกบัผลการทบทวนวรรณกรรมทีพ่บว่ามคีวามไม่ซื่อสตัยน์ักศกึษา
มหาวทิยาลยัด้านทุจรติการสอบ ด้านการลอกแบบฝึกหดั ดา้นความไม่ซื่อสตัยใ์นการจดัท ารายงาน และ
ดา้นการสรา้งขอ้มลูเทจ็ (ศริพิร เสรติานนท์, 2557, น. 50 -51). ตามมาด้วยด้านระบบการเรยีนการสอน
พบขอ้มลูจ านวน 7 รายการ (รอ้ยละ 15.22) และดา้นอาจารยพ์บขอ้มลูจ านวน 4 รายการ (รอ้ยละ 8.7) ดงั
รายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.84 
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ภาพท่ี 4.84  ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิปัญหาการทุจรติคอรปัชัน่ในวงการการศกึษา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

3) ปั หาการท  ริตคอรปั ัน่ในวงการการศึกษา  าแนกตามสถาบนั 
เมื่อพจิารณาปั หาการท  ริตคอรปั ัน่ในวงการการศึกษา  าแนกตามสถาบนัพบว่าส่วน

ให ่เกิดปั หาในมหาวิทยาลยัรฐั (จ านวน 15 รายการ) ตามมาด้วยมหาวทิยาลยัเอกชน มธัยมศกึษา
ตอนปลาย และมธัยมศกึษาตอนตน้ ดงัรายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.85 
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ภาพท่ี 4.85 สถาบนัทีเ่กดิปัญหาการทุจรติคอรปัชัน่ในวงการการศกึษา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

4) บ คคลท่ีท าให้เกิดปั หาการท  ริตคอรปั ัน่ในวงการการศึกษา 
ด้านบ คคลท่ีท าให้เกิดปั หาการท  ริตคอรปั ัน่ในวงการการศึกษาพบว่าส่วนให ่เกิด

 ากผู้บริหารโดยพบขอ้มลูจ านวน 21 รายการ (รอ้ยละ 48.84) รองลงมาเป็นนักศึกษา (รอ้ยละ 27.91) 
ตามมาดว้ยอาจารย ์(รอ้ยละ 18.6) และเจา้หน้าที ่(รอ้ยละ 4.65) ดงัรายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.86 

 
ภาพท่ี 4.86 บุคคลทีท่ าใหเ้กดิปัญหาการทุจรติคอรปัชัน่ในวงการการศกึษา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 
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4.6.2 การศึกษาในการสร้างคนไทย 4.0  ากหนังสือพิมพ ์
 งานวจิยัเรื่องคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยเน้นการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเนื่ องจาก
บทบาท หน้าที่ ความรบัผิดชอบในการจัดการศึกษามีความแตกต่างจากการจดัการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา และมธัยมศกึษา งานวจิยัได้ใช้ขอ้มูลจากหนังสือพมิพ์ออนไลน์ ผ่านฐานขอ้มูลกฤตภาค
ประกาศออนไลน์ การค้นหาข้อมูลเริ่มจากค าหลกัที่เกี่ยวกับประเภทและสาเหตุที่มีผลต่อคุณภาพ
การศกึษาทีไ่ดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม ไดแ้ก่ 

 ประเภทของคุณภาพการศกึษา เช่น คณุภาพมหาวทิยาลยั คุณภาพผูเ้รยีน คณุภาพ
หลกัสตูร คณุภาพอาจารย ์และ คุณภาพบณัฑติ 

 ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิปัญหาดา้นคุณภาพการศกึษา เช่น นกัศกึษา อาจารย ์ระบบการเรยีน
การสอน และการบรหิาร 

การค้นหาขอ้มูลด้วยค าส าคญัดงักล่าว ได้รบัขอ้มูลเบื้องตน้จ านวน 54,054รายการ เป็นขอ้มูลที่
จดัเกบ็ตัง้แต่ พ.ศ 2549 - 2562 (สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562) จากสื่อสิง่พมิพ์หลกัของประเทศไทย
จ านวน 41 สื่อ หลงัจากการท าความสะอาดขอ้มูลท าให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องที่ศกึษาเหลอืจ านวน
ทัง้สิน้ 3,159 รายการ (รอ้ยละ 5.84 จากจ านวนขอ้มลูทัง้หมด) ผลการวเิคราะหส์ามารถสรุปไดด้งันี้ 

1) ประเภทของปั หาค  ภาพการศึกษา 
ประเภทของปัญหาคุณภาพการศึกษาแบ่งเป็น 4 ด้าน ผลการศึกษาพบว่าปั หาค  ภาพ

การศึกษาเกิด ากระบบการเรียนการสอนมากท่ีส ด (จ านวน 1,367 รายการ หรอิร้อยละ 32.01) 
รองลงมาเป็นด้านการบรหิารและผูบ้รหิาร (ร้อยละ 43.33) ด้านผูเ้รยีน (ร้อยละ 19.70) และ ดา้นอาจารย ์
(รอ้ยละ 4.96) รายละเอยีดแสดงภาพที ่4.87 
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ภาพท่ี 4.87 ประเภทของปัญหาคุณภาพการศกึษา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

2) ปั หาค  ภาพการศึกษาด้านผู้เรียน 

ปัจจยัดา้นผู้เรยีนทีม่ผีลต่อคุณภาพการศกึษามจี านวนมาก ปัจจยัหลกัประกอบด้วย ทกัษะภาษา 
(262 รายการ) การรบัน้อง (93 รายการ) หอพกั (71 รายการ) ค่าเล่าเรยีน(59 รายการ) ความยากจน-
เหลื่อมล ้า (49 รายการ) การคดิวเิคราะห ์(33 รายการ) การจา้งท าผลงาน-วทิยานิพนธ ์(33 รายการ) เป็น
ตน้ (ภาพที ่4.88)  

ปัจจยัดา้นผูเ้รยีนทีม่ผีลต่อคุณภาพการศกึษาสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงันี้ 
 ปั  ยัด้านพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของผู้เรียน ปัจจยัหลกัทีพ่บคอืพฤตกิรรมที่

เกีย่วขอ้งกบัอบายมุข เช่น การกนิเหล้า การพนัน และยาเสพตดิ มกีารมัว่สุม การตกีนั ตดิเกม การฆ่าตวั
ตาย การอยู่ก่อนแต่ง และการท าแท้ง สภาพแวดล้อมของผูเ้รยีนทีม่ผีลต่อคุณภาพการศกึษา เช่น หอพกั 
ชุดนกัศกึษา ค่านิยมเรื่องปรญิญา และ ผูป้กครอง 

 ปั  ยัด้านทักษะของผู้เรียน ผู้เรียนขาดทกัษะด้านภาษา การคิดวเิคราะห์ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเสนอผลงาน อันน าไปสู่การทุจริตในการสอบ การคัดลอกงานวจิ ัย-
วทิยานิพนธ ์การจา้งท าผลงาน-วทิยานิพนธ ์การจา้งเรยีน และการเรยีนไม่จบ  

 ปั  ยัด้านการเงิน ผู้เรยีนมีปัญหาเรื่องการเงนิ เช่น ความยากจน-เหลื่อมล ้า ค่าเล่า
เรียน ผู้เรียนบางรายมีการหารายได้เพิ่ม และบางรายมีการขายบริการ ผู้เรียนต่อต้านการเป็น
มหาวทิยาลยัในก ากบัเพราะเหน็วา่มผีลกระทบต่อค่าเล่าเรยีน อย่างไรกต็ามหน่วยงานหลายแห่งไดช้่วย
แกปั้ญหาดา้นการเงนิโดยการใหทุ้นการศกึษา 
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ภาพท่ี 4.88 ปัจจยัดา้นผูเ้รยีนทีม่ผีลต่อคุณภาพการศกึษา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

3) ปั หาค  ภาพการศึกษาด้านอา ารย ์

ปัจจยัดา้นอาจารยท์ี่มผีลต่อคุณภาพการศกึษาประกอบดว้ย เงนิเดอืน-ค่าตอบแทน (80 รายการ) 
ปัญหาการแลกเกรด (29 รายการ) การขอผลงานทางวชิาการ (21 รายการ)  การล่วงละเมดิทางเพศ (14 
รายการ) ปัญหาภาระงานที่มากเกนิไป (9 รายการ) ปัญหาจรรยาบรรณ (9 รายการ) สถานภาพการเป็น
พนกังานมหาวทิยาลยัทีม่คีวามเสีย่งในดา้นความกา้วหน้าในวชิาชพี (8 รายการ) เป็นตน้ (ภาพที ่4.89) 

ปัจจยัดา้นอาจารยส์ามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกั  
 ปั  ยัด้านค  ลกัษ ะและพฤติกรรมส่วนตวั ผู้สอนยงัมปัีญหาเรื่องการล่วงละเมิด

ทางเพศ การแลกเกรด การฆ่าตวัตาย การหนีทุน การพนนั การเงนิ รวมถงึปัญหาเรื่อง จรรยาบรรณ ไม่
เขา้สอน 

 ปั  ยัด้านทกัษะของผู้สอน ผูส้อนมปัีญหาเรื่องภาระงาน การขอต าแหน่งทางวชิาการ 
การท าผลงานทางวชิาการ ขณะที่ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัค านึงถงึเรื่องคุณภาพของผู้สอน การขาดอาจารย์
ทีม่คีุณวฒุเิหมาะสมในบางสาขา 

 ปั  ยัด้านการเงิน ผู้สอนยงัคงมีปัญหาเรื่อง ฐานะการเงิน เงินเดือน-ค่าตอบแทน 
สถานะภาพการเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัที่สทิธ ิความมัน่คงและความก้าวหน้าในวชิาชีพยงัด้อยกว่า
ขา้ราชการ ยงัมคีวามกงัวลเรื่องการถูกเลกิจา้ง 
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ภาพท่ี 4.89 ปัจจยัดา้นอาจารยท์ีม่ผีลต่อคุณภาพการศกึษา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

4) ปั หาค  ภาพการศึกษาด้านระบบการเรียนการสอน 
ปัจจยัด้านระบบการเรยีนการสอนทีม่ผีลต่อคุณภาพการศกึษาประกอบดว้ย การพฒันางานวจิยั 

(416 รายการ) และงานวตักรรม (170 รายการ) การพฒันาสหกจิศกึษา (162 รายการ) ระบบการเรยีนการ
สอนไม่มีคุณภาพ-มาตรฐาน (109 รายการ) ปัญหาคุณภาพหลกัสูตรปริญญาบัณฑิต (70 รายการ) 
หลกัสตูรอนิเตอร ์(61 รายการ)  และปรญิญาเอก (54 รายการ) เป็นตน้ (ภาพที ่4.90) 

ปัจจยัดา้นระบบการเรยีนการสอนสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกั 
 ปั  ยัด้านการเรียนการสอน ได้แก่ การบรหิารงานสหกิจศึกษา การศกึษาทางไกล 

มหาวทิยาลยัไซเบอร ์การประเมนิคุณภาพ การไม่ผ่านประเมนิ กรอบมาตรฐานบณัฑติ การจดัท ากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) การฝึกงาน เกรดเฟ้อ ความเป็นนานาชาติ การรบั
นักศึกษาเกินในบางสาขาและจ านวนความสนใจของผู้เรยีนในบางสาขาลดลงอนัน าไปสู่การยุบภาค/ 
สาขาวชิา 

 ปั  ยัด้านวิ ยั-บริการวิ าการ ปัจจยัด้านนี้ยงัถือเป็นจุดอ่อนของมหาวทิยาลยัหลาย
แห่ง เช่น การสรา้งงานวจิยัและนวตักรรมทีม่คีุณภาพ การหาทุนวจิยั  

 ปั  ยัด้านหลกัสตูร-ปริ  า มหาวทิยาลยัยงัประสบปัญหาดา้นคุณภาพหลกัสูตรทีย่งั
ไม่มคีุณภาพ/ มาตรฐาน โดยฉพาะหลกัสตูรอนิเตอร ์หลกัสตูรออนไลน์ หลกัสตูรปรญิญาบณัฑติ ปรญิญา
เอก คุณภาพแพทยไ์ทย ยงัพบว่ามกีาร ซื้อ-ขายปรญิญา ปรญิญาปลอม ปรญิญาเฟ้อ รูปแบบการเรยีน
ง่ายจ่ายครบจบแน่ หลายมหาวทิยาลยัมกีารแกปั้ญหาโดยการปรบัปรุงหลกัสตูร เปิดหลกัสตูรใหม่ หรอืปิด
หลกัสตูร 
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ภาพท่ี 4.90 ปัจจยัดา้นระบบการเรยีนการสอนทีท่ าใหเ้กดิปัญหาคุณภาพการศกึษา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

5) ปั หาค  ภาพการศึกษาด้านการบริหารและผู้บริหาร 
ปัจจยัหลกัดา้นการบรหิารที่มผีลต่อคุณภาพมหาวทิยาลยัประกอบด้วย การบรหิารมหาวทิยาลยั

ในก ากบัหรอืมหาวทิยาลยันอกระบบ (256 รายการ) การจดัการด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา 
(กรอ.-กยศ.) (116 รายการ) การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล (90 รายการ)  การจดัการศกึษานอก
ทีต่ ัง้ (80 รายการ) ปัญหาการโกง-ทุจรติ (71 รายการ) ปัญหาสภามหาวทิยาลยั (61 รายการ) และการจดั
อนัดบัมหาวทิยาลยั (51 รายการ) เป็นตน้ (รายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.91) 

ปัจจยัดา้นการบรหิารและผูบ้รหิารสามารถแบ่งไดห้ลายกลุ่มดงันี้ 
 ปั  ยัด้านการบริหาร ปัจจยัด้านการบริหารมหาวทิยาลัยประกอบด้วยการพัฒนา

เครอืขา่ย-ความร่วมมอื การจดัการมหาวทิยาลยัในรปูแบบต่าง ๆ เช่น มหาวทิยาลยัในก ากบั การจดัการ
ศนูยน์อกที่ตัง้ มหาวทิยาลยั4.0 มหาวทิยาลยัสเีขยีว มหาวทิยาลยัหลายแห่งต้องท าการตลาดเชงิรุกเพื่อ
หาผูเ้รยีนเพิม่จากการจดัการเรยีนการสอนตามปกต ิเช่น ตลาดคนนอกวยัเรยีน ตลาดนกัศกึษาจนี ตลาด
ออนไลน์ เป็นต้น ส าหรบัการจดัการบริหารภายใน ได้แก่ การบริหารเชิงรุก การบริหารพนักงาน
มหาวทิยาลยั การจดัการเรียน การสอนแบบบูรณาการการเรียนกบัการท างาน (WIL) การสอบเข้า
มหาวทิยาลยั การส่งเสรมิความเป็นนานาชาต ิเป็นตน้ 
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 ปั  ยัด้านการบริการวิ าการ มหาวทิยาลยัมภีารกจิดา้นงานบรกิารวชิา เช่น เอสเอม็
อ-ีศูนยบ่์มเพาะวสิาหกจิ การพฒันาผู้ประกอบการ สตาร์ทอพั โครงการบรกิารวชิาการ การรบังานนอก 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม/ มหาวทิยาลยั (CSR-USR) 

 ปั  ยัด้านการเงิน มหาวทิยาลยัขนาดเลก็ และมหาวทิยาลยัเอกชนประสบปัญหา วกิฤต
ทางการเงนิและมคีวามจ าเป็นในการปฏริูปการเงนิ ปัจจยัดา้นการเงนิที่มผีลต่อคุณภาพการศกึษาได้แก่ 
งบประมาณ ค่าเล่าเรยีน-ค่าหน่วยกติ มหาวทิยาลยัเอกชนต้องพึ่งพงิการเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) (เดิมมี กองทุน กรอ. ร่วมด้วย) การอยู่รอดของมหาวทิยาลัยท าให้ต้องท าธุรกิจ
การศกึษาเพื่อหารายได ้เปิดหลกัสตูรเชงิพาณิชย ์รวมถงึการขายมหาวทิยาลยัใหก้บัต่างชาต ิ 

 ปั  ยัด้านนักศึกษา-บั ฑิต มหาวทิยาลัยมีปัญหาเกี่ยวกบันักศึกษา-บัณฑิตใน
ภาพรวมหลายดา้น เช่น นกัศกึษาลด บณัฑติตกงาน นักศกึษาท างานไม่ตรงวฒุ ิแนวคดิเรื่อปรญิญานิยม
เริม่ลดความส าคญัลง มกีารงดรบันักศกึษาในบางสาขา การรบันักศกึษาต่างชาต ิรวมถึงการปรบัปรุง
บุคลกิภาพของบณัฑติเ 

 ปั  ยัด้านสภาพแวดล้อม มหาวทิยาลยัตอ้งด าเนินการจดัการสภาพแวดลอ้มเพื่อสรา้ง
คุณภาพชีวติและภาพลกัษณ์ที่ดี เช่น การห้ามมีร้านเหล้า การพัฒนาไอซีที สภาพการใช้ชีวติของ
นกัศกึษา 

 ปั  ยัด้านค  ภาพ เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพมหาวทิยาลยัในภาพรวม ประเดน็ดา้น 
การจดัอนัดบั ปรญิญาเถื่อน ฟองสบู่ดอกเตอร์ มหาวทิยาลยัไร้คุณภาพ การขาดคุณภาพ มาตรฐาน ใน
ด้านการบริหาร มีผลต่อการปิดตัว การยุบรวมมหาวทิยาลยั เกิดวกิฤตมหาวทิยาลยัเอกชน วกิฤต
อุดมศกึษา วกิฤตศรทัธา ความเชื่อถอืวฒุบิตัรจากบรษิทัเอกชนมากกวา่ปรญิญาจากมหาวทิยาลยั  

 ปั  ยัด้าน รรมาภิบาล เป็นปัจจยัที่เกี่ยวกบัธรรมาภบิาล คุณธรรม-จรยิธรรม ความ
โปร่งใส ในการบรหิารมหาวทิยาลยั ความขดัแยง้ การร้องเรยีน สอบวนิัย รวมถึงปัจจยัด้านการทุจริต    
คอรร์ปัชนั แป๊ะเจีย๊ะ เดก็ฝาก ยงัเป็นปัญหาทีก่ระทบต่อคุณภาพของมหาวทิยาลยั 

 ปั  ัยด้านสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของการบริหาร
มหาวทิยาลยั ประกอบด้วยบุคคลและกลุ่มบุคคลที่ส าคญัได้แก่ นายกสภามหาวทิยาลยั กรรมการสภา
มหาวทิยาลยั สภาคณาจารย ์อธกิารบดแีละผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ การสรรหา การ
ถอดถอน การปลด อธกิารบด/ี ผู้บรหิารมหาวทิยาลยั การเมอืงมหาวทิยาลยั การสบืทอดอ านาจในการ
บรหิารมหาวทิยาลยั เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 4.91 ปัจจยัดา้นการบรหิารทีม่ผีลต่อคุณภาพการศกึษา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

6) ปั หาค  ภาพการศึกษา  าแนกตามสถาบนั 
 เมื่อพจิารณาปั หาค  ภาพการศึกษา  าแนกตามสถาบนัพบว่าส่วนให ่เป็นปั หาร่วม
ของท กมหาวิทยาลยั (รอ้ยละ 43.96) รองลงมาเป็นมหาวทิยาลยัของรฐั (รอ้ยละ 28.00 ) มหาวิทยาลยั
รา ภ ั (ร้อยละ 12.26) มหาวทิยาลยัเอกชน (รอ้ยละ 9.08) และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (รอ้ย
ละ 6.48) ดงัรายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.92 
 ส าหรบัปัญหาคุณภาพการศกึษาจ าแนกตามพืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นมหาวทิยาลยัทีอ่ยูต่่างจงัหวดั แต่
เนื่องจากมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มวีทิยาเขตหรอืพื้นที่นอกที่ตัง้ในต่างจงัหวดัด้วยโดยนโยบายออกจาก
ส่วนกลาง ดงันัน้ในงานนี้จงึไม่ไดท้ าการวเิคราะหส์ถานทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยั  
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1,438, (43.96%)

916, (28.00%)

401, (12.26%)

297, (9.08%)

212, 
(6.48%)

7, (0.21%)

ท กมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัของรฐั มหาวิทยาลยัรา ภ ั

มหาวิทยาลยัเอก น มหาวิทยาลยัรา มงคล ไม่ระบ 

 
ภาพท่ี 4.92 ปัญหาคุณภาพการศกึษาจ าแนกตามสถาบนั 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

7) ผลกระทบท่ีเกิด ากปั หาด้านค  ภาพการศึกษา 
 ผลกระทบทีเ่กดิจากปัญหาดา้นคุณภาพการศกึษา ไดแ้ก่ บณัฑติตกงาน (97 รายการ) นกัศกึษา
ลด (30 รายการ) คุณภาพบณัฑติ (25 รายการ) คณุภาพผูเ้รยีน (14 รายการ) การขาดความน่าเชื่อถอื 
(12 รายการ) ปรญิญาเฟ้อ (8 รายการ) ปิดหลกัสตูร (7 รายการ) การผลตินกัศกึษาไม่ตรงความตอ้งการ
ของตลาด นกัศกึษา/ บณัฑติท างานไม่เป็น ท างานไม่ตรงวฒุ ิ รวมถงึหน่วยงานบางแหง่กดีกนั
สถาบนัการศกึษาบางแห่งไมใ่หเ้ขา้ท างาน เป็นตน้ (ภาพที ่4.93) 
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ภาพท่ี 4.93 ผลกระทบทีเ่กดิจากปัญหาดา้นคุณภาพการศกึษา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

ขอ้มูลการทุจริตคอรปัชัน่ในวงการการศึกษามาจากหนังสือพิมพ์จ านวน 27 สื่อ จ านวนทัง้สิ้น 
2,113 รายการ หลงัจากตดัขอ้มูลซ ้าและขอ้มูลส่วนที่ไม่เกี่ยวขอ้งออกเพื่อขจดัความคลาดเคลื่อนในการ
วเิคราะหเ์หลอืขอ้มลูรวม 614 รายการ (รอ้ยละ 29.06 จากจ านวนขอ้มูลทัง้หมด) สามารถสรุปประเดน็ที่
ส าคญัไดด้งันี้ 

1) ประเภทของปั หาการท  ริตคอรปั ัน่ในวงการการศึกษา 
ปัญหาการทุจริตคอรปัชัน่ในวงการการศกึษาตามหลกัธรรมาภบิาลจากข่าวหนังสือพิมพ์บาง

รายการค่อนขา้งแบ่งไดย้ากเพราะขา่วส่วนใหญ่ไม่เปิดเผยรายละเอยีดมากนกั แต่ในภาพรวมสามารถสรุป
ได้ว่าธรรมาภิบาลในมหาวทิยาลยัสอดคล้องกบัหลกัคุณธรรมมากที่สุด จ านวน 396 รายการ (ร้อยละ 
63.87 ) เช่น ปัญหาคุณภาพ-มาตรฐาน สภามหาวทิยาลยั คุณภาพปรญิญาบณัฑิต วุฒิ-ปรญิญาปลอม 
การแลกเกรด คุณภาพปรญิญาเอก การซือ้-ขายปรญิญา เป็นตน้  

รองลงมาเป็นธรรมภบิาลด้านความโปร่งใส เช่น การสรรหาคณบด ีการเงนิ-งบประมาณ การ
รอ้งเรยีน การเมอืงมหาวทิยาลยั ความขดัแยง้ภายในมหาวทิยาลยั ปัญหาแป๊ะเจีย๊ะ-เดก็ฝาก การสบืทอด
อ านาจของผู้บรหิาร เป็นต้น ด้านหลกันิติธรรม ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการทุจรติ คอร์รปัชนั ด้านการ
รบัผดิชอบ ไดแ้ก่ การจดัการศกึษานอกทีต่ ัง้ ธุรกจิการศกึษา และนายกสภามหาวทิยาลยั  

ส่วนธรรมาภบิาลด้านการมสี่วนร่วมมีเพยีง 2 รายการเป็นเรื่องที่นักศกึษาร้องเรยีนว่าไม่มสี่วน
ร่วม โดยเฉพาะการออกนอกระบบ และไม่ปรากฏธรรมาภบิาลดา้นความคุม้ค่า (ภาพที ่4.94) 
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396, (63.87%)

79, (12.74%) 75, (12.10%) 68, (10.97%)

2, (0.32%) 0, (0.00%)
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

 

หลกันิติ รรม

หลกัค   รรม

หลกัความโปร่งใส การรบัผิด อบ
 

ภาพท่ี 4.94 ประเภทของปัญหาการทุจรติคอรปัชัน่ในวงการการศกึษา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากหนงัสอืพมิพ์ 
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2) ปั  ยัท่ีท าให้เกิดปั หาการท  ริตคอรปั ัน่ในวงการการศึกษา 
 ปั  ยัท่ีท าให้เกิดปั หาการท  ริตคอรปั ัน่ในวงการการศึกษาพบว่าเป็นปั  ยัท่ีเกิด าก
การบริหารและผู้บริหารมากท่ีส ดจ านวน 350 รายการ (ร้อยละ 56.45) รองลงมาเป็นด้านระบบการ
เรยีนการสอน (รอ้ยละ 28.87) ดา้นอาจารยห์รอืผูส้อน (รอ้ยละ 8.71) และปัจจยัดา้นผูเ้รยีน (รอ้ยละ 5.97) 
ตามล าดบั (ภาพที ่4.95)  

350, (56.45%)

179, (28.87%)

54, (8.71%)
37, (5.97%)

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

 
ภาพท่ี 4.95  ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิปัญหาการทุจรติคอรปัชัน่ในวงการการศกึษา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากขอ้มลูหนงัสอืพมิพ์ 

3) ปั หาการท  ริตคอรปั ัน่ในวงการการศึกษา  าแนกตามสถาบนั 
เมื่อพจิารณาปัญหาการทุจรติคอรปัชัน่ในวงการการศกึษาจ าแนกตามสถาบนัพบวา่ส่วนใหญ่เป็น

ปัญหาในภาพรวมจ านวน 347 รายการ (ร้อยละ 55.08) เกิดปัญหาในมหาวทิยาลยัรฐั (จ านวน 133 
รายการ) ตามมาดว้ยมหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยัเอกชน และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ดงั
รายละเอยีดแสดงในภาพที ่4.96 
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347, (55.08%)

133, (21.11%)

63, (10.00%) 57, (9.05%)

24, (3.81%)
6, (0.95%)

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

 
ภาพท่ี 4.96  สถาบนัทีเ่กดิปัญหาการทุจรติคอรปัชัน่ในวงการการศกึษา 
ทีม่า: วเิคราะห์จากหนงัสอืพมิพ์ 

4) บ คคลท่ีท าให้เกิดปั หาการท  ริตคอรปั ัน่ในวงการการศึกษา 
ด้านบุคคลที่ท าให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรปัชัน่ในวงการการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เกิดจาก

ผูบ้รหิารโดยพบขอ้มลูจ านวน 529 รายการ (ร้อยละ 85.32) รองลงมาเป็นอาจารย ์(รอ้ยละ 8.71) ตามมา
ดว้ยผูเ้รยีน (รอ้ยละ 5.97)  

4.6.3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค  ภาพการศึกษาและปั หาการท  ริต ากส่ือ
โซเ ียลมีเดียและส่ือหนังสือพิมพ ์
 ผลการวเิคราะห์คุณภาพการศกึษาจากสื่อโซเชยีลมีเดยีและสื่อหนังสอืพิมพ์พบว่ามีประเด็นที่
เหมอืนและแตกต่างกนัซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้  

1) ประเภทของปั หาค  ภาพการศึกษา ขอ้มลูจากโซเชยีลมเีดยีระบุวา่ปัญหาคุณภาพ
การศกึษามาจากปัจจยัดา้นระบบการเรยีนการสอน ดา้นผูเ้รยีน และ ปัจจยัดา้นอาจารย ์เป็นหลกั 
รวมถงึการผสมผสานระหว่างปัจจยัทัง้สาม ขณะทีข่อ้มูลจากหนังสอืพมิพแ์สดงใหเ้หน็ว่าปัญหา
คุณภาพการศกึษาเกดิจากปัจจยัดา้นระบบการเรยีนการสอน การบรหิารและผูบ้รหิาร รองลงมา
เป็นปัจจยัดา้นผูเ้รยีนและดา้นอาจารยต์ามล าดบั 

2) ปั หาค  ภาพการศึกษาด้านผู้เรียน ขอ้มลูจากสองแหล่งระบุวา่ผูเ้รยีนมปัีญหาเรื่อง
การคดิวเิคราะห ์ปัญหาเศรษฐกจิ ความไม่ซื่อสตัย ์เช่น การใหค้นอืน่ไปสอบแทน การจา้งท าผลงาน-
วทิยานิพนธ ์สว่นทีแ่ตกต่างกนั เชน่ ปัญหาการเรยีนไม่จบ ปัญหาดา้นสุขภาพทีเ่กดิจากโรค
ซมึเศรา้ การโดดเรยีน การท างานต ่ากวา่วฒุกิารศกึษา ทกัษะภาษา การรบัน้อง เป็นตน้  
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3) ปั หาค  ภาพการศึกษาด้านอา ารย์ ขอ้มูลจากโซเชียลมเีดยีระบุปัญหาหลกัของ
อาจารยค์อืการขาดคุณธรรม เช่น การแลกเกรด การล่วงละเมดิทางเพศ จรรยาบรรณ และปัญหาคุณภาพ
ของอาจารย์ ขอ้มูลจากหนังสือพิมพ์มีปัจจยัเพิ่มเตมิคอืด้านค่าตอบแทน ภาระงาน การท าผลงานทาง
วชิาการ และสถานะพนกังานมหาวทิยาลยัทีม่คีวามไม่แน่นอนในดา้นความมัน่คงและกา้วหน้าในวชิาชพี  

4) ปั หาค  ภาพการศึกษาด้านระบบการเรียนการสอน ขอ้มลูทัง้สองแหล่งค่อนขา้ง
คลา้ยกนัหรอืสามารถเสรมิกนัได ้เช่น หลกัสตูรไม่ตอบสนองความตอ้งการของตลาด หลกัสตูรไม่มี
คุณภาพ-มาตรฐาน โดยเฉพาะหลกัสตูรปรญิญาบณัฑติ หลกัสตูรอนิเตอร ์หลกัสตูรปรญิญาเอก 
ปัญหาปรญิญาปลอม ระบบการทดสอบ บณัฑติขาดคุณภาพ ท างานไม่เป็น ขาดงานวจิยัและ
นวตักรรม 

5) ปั หาค  ภาพการศึกษาด้านการบริหารและผู้บริหาร ขอ้มลูจากโซเชยีลมเีดยีระบุวา่
มเีพยีงสองปัญหาหลกัไดแ้ก่การขาดคุณธรรมของผูบ้รหิารและ การมุ่งหารายไดข้องผูบ้รหิาร ขณะทีส่ ื่อ
หนงัสอืพมิพร์ะบุปัญหาเพิม่เตมิ เชน่ การบรหิารมหาวทิยาลยัในก ากบัหรอืมหาวทิยาลยันอกระบบ การ
บรหิารกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา (กยศ.) ของนกัศกึษา การบรหิารงานธรรมาภบิาล การจดัการ
ศกึษานอกทีต่ ัง้ และปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภามหาวทิยาลยั 

6) ปั หาค  ภาพการศึกษา  าแนกตามสถาบนั ขอ้มูลทัง้สองแหล่งระบุตรงกนัคอืปัญหา
ส่วนใหญ่เกิดในมหาวทิยาลยัของรฐั มหาวิทยาลยัราชภัฏ มหาวิทยาลัยเอกชนและ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลตามล าดบั ทัง้นี้เพราะมหาวทิยาลยัของรฐัมจี านวนมากกวา่มหาวทิยาลยัประเภทอื่น 
อยา่งไรกต็ามขอ้มลูจากหนงัสอืพมิพร์ะบุวา่ ปัญหาคุณภาพการศกึษาส่วนใหญ่เป็นปัญหาในภาพรวม เช่น 
ปัญหาสภามหาวทิยาลยั การโกง/ทุจรติ การจดัการศกึษานอกที่ตัง้ ธุรกจิการศกึษา รวมถึงการสรรหา
อธกิารบด ีเป็นตน้ 

7) ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ากปั หาค  ภาพการศึกษา ขอ้มูลทัง้สองแหล่งระบุว่าปัญหา
คุณภาพการศกึษาส่งผลต่อผู้เรยีนเป็นส าคญัโดยเฉพาะด้านคุณภาพของผู้เรยีน และคุณภาพบณัฑติซึ่ง
ท าให้ผู้จบการศกึษาตกงาน จ านวนนักศึกษาลดลง การปิดหลกัสูตร บณัฑิตท างานไม่ตรงวุฒิ ไม่ตรง
ความตอ้งการ รวมถงึหน่วยงานบางแห่งกดีกนัสถาบนัการศกึษาบางแห่งไม่ใหเ้ขา้ท างาน 

 ผลการวเิคราะหปั์ญหาการทุจรติจากสื่อโซเชยีลมเีดยีและสื่อหนงัสอืพมิพพ์บวา่มปีระเดน็ทีเ่หมอืน
และแตกต่างกนัซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 

1) ประเภทของปั หาการท  ริตคอรปั ัน่ในด้านการศึกษา ขอ้มูลทัง้สองแหล่งระบุว่า
การทุจรติส่วนใหญ่เป็นปัจจยัด้านคุณธรรมซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัความซื่อสตัย ์รองลงมาเป็นดา้นความโปร่งใส
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล การตรวจสอบได้ ด้านหลกันิตธิรรมซึง่เกี่ยวขอ้งกบัการทุจรติคอรปัชัน่
โดยอาศยัช่องโหวท่างกฎหมาย  

2) ปั  ยัท่ีท าให้เกิดปั หาการท  ริตคอรปั ัน่ในวงการการศึกษา ส่วนใหญ่เกดิจาก
การบรหิารจดัการและผู้บรหิาร สื่อโซเชยีลมเีดยีระบุว่าปัจจยัรองมาจากผู้เรยีน ระบบการเรยีนการสอน 
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และอาจารย ์ขณะที่สื่อสิง่พิมพ์ระบุว่าปัญหามาจากระบบการเรยีนการสอนซึ่งเป็นเรื่องของโครงสร้าง 
แนวนโยบายมากกวา่มาจากผูเ้รยีนและอาจารย ์

3) สถาบนัท่ีเกิดปั หาการท  ริตคอรปั ัน่ในวงการการศึกษา ขอ้มลูจากโซเชยีลมเีดยี
ระบุว่าสถาบันที่เกิดปัญหาทุจริตคือมหาวิทยาลัยของรัฐ รองลงมาคือ  มหาวิทยาลัยเอกชน แต่
หนงัสอืพมิพร์ะบุวา่การทุจรติส่วนใหญ่เป็นปัญหาของมหาวทิยาลยัในภาพรวม 

4) บ คคลท่ีท าให้เกิดปั หาการท  ริตคอรปั ัน่ในวงการการศึกษาคือผู้บริหาร 
รองลงมาคอือาจารยแ์ละนกัศกึษา 

4.7 สร ปผลการวิเคราะหบ์ทบาทของบ้าน วดั โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 
 จากการวเิคราะห์ภาพรวมของ “บวร” และกรณีศึกษาทัง้ 6 เรื่อง สามารถน ามาสรุปเพื่อตอบ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยัไดด้งันี้ 

4.7.1 ทัศนคติของสังคมและความรู้ ากข้อมูลขนาดให ่  เก่ียวกับสถานภาพและ
ความสมัพนั ข์อง "บวร" 
 วตัถุประสงค์ขอ้แรกของงานวจิยัคอืต้องการทราบทศันคตขิองสงัคมและความรูจ้ากขอ้มูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) เกีย่วกบัสถานภาพและความสมัพนัธ์ของบ้าน วดัและโรงเรยีน "บวร" ผลการวเิคราะห์
ขอ้มลูสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 ความสมัพันธ์ระหว่างบ้าน วดั โรงเรียน เป็นความสมัพันธ์ที่พบเห็นได้ทัว่ไปของสงัคมไทย
โดยเฉพาะพืน้ทีใ่นชนบทและชานเมอืง ท าใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั “บา้น วดั โรงเรยีน” หรอื “บวร” 
มไีม่มากนัก ขา่วทีน่ าเสนอจงึเป็นเรื่อง “บวร” ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากภาครฐัเป็นหลกั รองลงมาเป็นขา่ว
การท ากจิกรรมของภาคเอกชน และกจิกรรมที่ประสบความส าเรจ็จากการรเิริม่ของผู้น า เช่น ผู้น าชุมชน 
พระ หรอื ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
 การด าเนินการ “บวร” แบ่งเป็น 5 รูปแบบหลกัประกอบดว้ย 1) การน าเสนอแนวคดิ การก าหนด
นโยบาย 2) การปลูกฝังแนวคดิ ความรู้ ที่เกี่ยวกบั “บวร” 3) การจดัท า ขบัเคลื่อน โครงการ กจิกรรม 4) 
การจดัอบรม ประชุม สมัมนา การเสวนา 5) การด าเนินงานหรอืการน าแนวคิด “บวร” ไปปฏิบตัิจริง 
หน่วยงานภาครฐัที่รบัผดิชอบไดน้ าภาระงานไปเชื่อมโยงกบั “บวร”  และแนวคดิอื่นในเชงิการเมอืง การ
ปกครอง เช่น เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้คู่คุณธรรม ชุมชนวถิพีุทธ ภูมปัิญญาท้องถิ่น แนวคดิประชารฐั 
เป็นต้น แนวคดิ นโยบายบางอย่างถูกขบัเคลื่อนโดยมโีครงการหรอืกิจกรรมรองรบั แต่บางอย่างกเ็ป็น
เพยีงการน าเสนอเพื่อการปลกูฝังจติส านึก หรอืใชส้ าหรบัการอบรม สมัมนา 
 การจดักจิกรรมหรอืโครงการส่วนใหญ่มหีน่วยงานภาครฐัในระดบัทอ้งถิน่ เป็นผูด้ าเนินการร่วมกบั
ชุมชน วดั และโรงเรยีน โดยแต่ละภาคส่วนได้แบ่งความรบัผดิชอบภายใตง้บประมาณสนบัสนุน เช่น การ
ใชส้ถานที ่การจดัหาบุคลากรเขา้ร่วมโครงการ การเผยแพร่ขา่วสาร ความรู ้ประเภทของโครงการมคีวาม
หลากหลาย เช่น โครงการทอดผา้ป่ารไีซเคลิ การป้องกนัอุบตัเิหตุในช่วงเทศกาล การท าสวนครวั การคดั
แยกขยะ การไหวค้รู การท าเหมืองฝาย การตกับาตร การเกี่ยวขา้ว การป้องกันไข้เลอืดออก หมู่บ้าน
รกัษาศลี 5 เป็นต้น นอกจากภาครฐั ภาคเอกชนที่นิยมท ากิจกรรมด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้มขององคก์ร (CSR) ขององคก์รกม็สี่วนใหก้ารสนับสนุน เช่น การปลกูป่า การส่งเสรมิการออม 
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การดูแลแม่น ้า ล าคลอง ส าหรบักิจกรรมที่ริเริ่มโดยผู้น าชุมชน โรงเรียน หรือ ศาสนามีจ านวนน้อย 
อย่างไรก็ตามโครงการต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้สร้างความเขม้แขง็หรอืความยัง่ยนืให้กบัชุนชนมากนักแต่ก็
ยงัคงไดร้บัความร่วมมอืจากชุนชนและสมาชกิ  

การด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกบั “บวร” เกอืบทัง้หมดเป็นประเดน็เชงิบวก ที่เกี่ยวพนักบัการสร้าง
ความร่วมมอื การสร้างความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่าง บ้าน ชุมชน วดั และ โรงเรยีน สมาชกิของชุมชนไม่ได้
ขดัขวางการเขา้ร่วม ถงึแม้บางกจิกรรมไม่ได้มคีวามส าคญัแต่กไ็ม่ได้ส่งผลกระทบทางด้านลบให้กบัผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยี ไม่ส่งผลต่อการด าเนินชวีติของผู้คนในสงัคม ปัจจุบนัเริม่มกีารน าเสนอประเดน็เชิงลบ
เกี่ยวกบั “บวร” ส่วนใหญ่เป็นเรื่องความขดัแย้งระหว่างวดักบัชุมชน วดักบัโรงเรยีน แต่จ านวนข่าวที่
น าเสนอมจี านวนน้อยมาก 

ผลการวเิคราะห์สามารถสรุปได้ว่าความสมัพนัธ์ระหว่างบ้าน วดั โรงเรยีนยงัเป็นความสมัพนัธ์ที่
คงอยู่ แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อม และการใช้ชวีติของคนในสงัคมมกีารเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบของ 
“บวร” เริม่แตกต่างไปจากเดมิ เช่น วดับางแห่งมศีกัยภาพสามารถหารายไดม้ากขึน้ มกีารน าพืน้ทีท่ ีชุ่มชน
เคยใชป้ระโยชน์ไปหารายไดจ้ากการใหเ้ช่า การปรบัปรุงพื้นที่เพื่อการค้า พฒันาวดัเพื่อการท่องเทีย่ว ใน
ส่วนของโรงเรยีนมีการยุบโรงเรยีนขนาดเล็ก การเตบิโตของชุมชนเมือง ลกัษณะการอยู่อาศยั ผู้คนมี
ความสมัพนัธ์ทางโลกเสมอืนมากกว่าความสมัพนัธ์ในรูปแบบเดมิ ดงันัน้จงึมปีระเด็นที่จะต้องพิจารณา
เพื่อเป็นหวัขอ้วจิยัเพิม่เตมิดงันี้ 

1) การจดักจิกรรม “บวร” ในรูปแบบอดีตและปัจจุบนัเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง บ้าน 
ชุมชน วดั และโรงเรยีน ยงัเป็นรูปแบบที่เหมาะสม สร้างความยัง่ยนื และความร่วมมอืของสมาชกิของ 
“บวร” หรอืมสี่วนในการพฒันาคุณภาพชวีติของคนไทยหรอืไม่ 

2) การรกัษาความสมัพนัธ์ของ “บวร” ยงัเป็นที่ต้องการของคนไทยหรอืไม่ เพราะปัจจุบนั
ผูค้นจะสรา้งความสมัพนัธ์ในรูปแบบอื่นที่ไม่มบีรบิทเชงิพื้นที่เขา้มาเกีย่วขอ้ง การเขา้ไปมสี่วนร่วม หรอื
การรวมตวักนัจะเป็นเรื่องความชอบเชงิปัจเจก แลว้ไปหากลุ่มคนที่มคีวามชอบ รสนิยม แนวคดิ ทศันคต ิ
หรอืวถิชีวีติทีต่รงกนัมากกวา่ โดยไม่มขีอ้จ ากดัเรื่องครอบครวั ชุมชน 

3) ถา้ไม่สามารถรกัษาความสมัพนัธ์ ความร่วมมอืในรูปแบบ “บวร” ไวไ้ด ้จะส่งกระทบต่อ
คนไทยหรอืไม่อยา่งไร รวมถงึสามารถสรา้งความสมัพนัธใ์นรปูแบบความร่วมมอือื่นมาทดแทนไดห้รอืไม่ 

4.7.2 แนวโน้มความสมัพนั ท่ี์เปล่ียนแปลงไปของ "บวร" 
วตัถุประสงค์ขอ้ที่สองคอืการระบุแนวโน้มความสมัพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กรณีของ “บวร” ใน

ภาพรวมการน าเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มลดลง (ภาพที่ 4.97) แต่การลดลงของเนื้อข่าว ไม่ได้
สะท้อนว่าความสมัพนัธ์ระหว่างบ้าน วดั โรงเรยีน เปลี่ยนไปอย่างไร เพยีงแต่ผู้คนเริม่ตระหนักถึงการ
เปลีย่นแปลงความสมัพนัธข์อง “บวร” เช่น 

 โครงการเกี่ยวกบั “บวร” เป็นโครงการพื้นฐานทัว่ไปไม่มศีกัยภาพเพยีงพอที่จะสร้างความ
แขง็แกร่งให้กับชุมชน หรือเพิ่มศกัยภาพในการพัฒนาสมาชิกของชุมชนให้สามารถปรบัตวัเข้ากับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั โครงการที่รฐับาลสนับสนุนมุ่งเน้นการสร้างความมัน่คงให้กบัการเมอืงและ
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ภาครฐัมากกวา่มุ่งสร้างความกนิดอียู่ดใีหก้บัประชาชน หลายโครงการเป็นการกระท าทีต่่อเนื่องกนัมา ไม่
มคีวามแปลกใหม่ 

 ความห่างเหนิระหวา่งบา้นกบัวดัเริม่มขีอ้ถกเถียง บางฝ่ายเหน็ว่าชาวบา้นยงัมคีวามศรทัธา
กบัศาสนา ยงัเข้าวดัเพื่อท ากิจกรรมทางศาสนา ขณะที่บางฝ่ายเห็นว่า วดัไม่ใช่ศูนยก์ลางของการท า
กจิกรรม การเขา้วดัไม่ใช่กจิทีต่อ้งกระท า  

 โรงเรยีนไม่ไดผู้กพนัการท ากจิกรรมร่วมกบัวดัและชุมชน การยุบรวมโรงเรยีนขนาดเลก็ท า
ใหโ้รงเรยีนห่างเหนิจากชุมชน  
 แนวโน้มความสมัพนัธข์อง “บวร” ที่เปลี่ยนแปลงไปกน็ าไปสู่ขอ้พจิารณา 3 ขอ้ในหวัขอ้ 4.7.1 ว่า
แนวโน้มที่เปลี่ยนจะส่งผลกระทบกบัวถิีชีวติในรูปแบบใหม่หรอืไม่ จ าเป็นต้องรกัษาความสมัพนัธ์ของ
องค์ประกอบ “บวร” หรือไม่ และรูปแบบความสมัพนัธ์แบบใดที่สามารถน ามาทดแทนความร่วมมอืใน
รปูแบบ “บวร” 
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ภาพท่ี 4.96 จ านวนการน าเสนอขา่ว “บวร” จ าแนกตามปี 
ทีม่า: วเิคราะห์จากหนงัสอืพมิพ์ 

เนื่องจากขอ้มูลในภาพรวมของ “บวร” มจี านวนน้อย การหาแนวโน้มความสมัพนัธ์ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปของ "บวร" จากกรณีศกึษา และหาทางแกปั้ญหาในแต่ละองคป์ระกอบจะมสี่วนช่วยพฒันาคุณภาพชวีติ
ของไทยได ้ 
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1) แนวโน้มของปั หาความร นแรง  
ปัญหาความรุนแรงที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการใช้ชวีติของคนไทย ความรุนแรงสามารถ

เกดิขึน้ในทุกระดบัของสงัคม ตัง้แต่ ครอบครวั ชุมชน และสงัคม ผลการวเิคราะหปั์ญหาความรุนแรง พบ
แนวโน้มทีส่ าคญัดงันี้ 

ขอ้มูลจากสื่อโซเชียลมีเดียระบุว่าปัญหาความรุนแรงส่วนใหญ่เกิดในชุมชน เป็นความรุนแรง
ระหวา่งบุคคลในครอบครวัและคู่ครอง ลกัษณะความรุนแรงเป็นความรุนแรงทางจติใจมากกวา่ความรุนแรง
ทางร่างกาย ความรุนแรงส่วนใหญ่เกดิภายในบา้นพกั สถานศกึษา และถูกกระท าโดยบุคคลใกลต้วั คนใน
ครอบครวั ขณะทีส่ ื่อสิง่พมิพร์ะบุถงึความรุนแรงทางร่างกายและความรุนแรงทางเพศ เป็นการกระท าโดย
คนแปลกหน้า สถานที่เกดิเหตุส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่สาธารณะ โดยเฉพาะพื้นทีล่บัตา รองลงมาเป็นบา้นและ
ทีพ่กั  

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมีแนวโน้มที่เกิดจากการล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลใน
ครอบครวั ระยะหลงัเริม่มกีารกล่าวถงึความรุนแรงทีพ่บในสถานศกึษา เช่น ครทู ารา้ยเดก็นกัเรยีน รวมถงึ
การที่นักเรยีนถูกครูลงโทษในเรื่องการแต่งตวั และทรงผม ขณะที่ความรุนแรงในวดั จากการที่พระล่วง
ละเมดิทางเพศสามเณรกม็กีารพบเช่นกนั 

แนวโน้มความรุนแรงที่สูงขึน้ท าให้ต้องระมดัระวงัและหาแก้ไขปัญหา สมาชกิในครอบครวัต้อง
ป้องกนัความรุนแรงที่เกดิขึน้ในที่พกัและเกดิจากบุคคลใกล้ตวั ขณะเดยีวกนักต็้องตระหนักถึงภยัที่เกดิ
รอบตวั โดยบุคคลแปลกหน้าและการเขา้ไปอยูใ่นสภาพแวดลอ้มภายนอกทีไ่ม่ปลอดภยั 

2) แนวโน้มของปั หาการฆ่าตวัตาย  
 การฆ่าตวัตายเป็นปัญหาที่พบเหน็ได้มากขึน้ในสงัคมปัจจุบนั ผลการวเิคราะห์ปัญหาการฆ่าตวั
ตายพบว่าการฆ่าตวัตายมีแนวโน้มสูงขึ้น และวธิีฆ่าตวัตายที่นิยมเพิ่มสูงขึ้น คือการรมควนั รมแก๊ส 
สถานทีฆ่่าตวัตาย ส่วนใหญ่เกดิภายในบา้นพกั และพืน้ทีส่าธารณะเช่น อาคารสงู สะพานลอย สถานทีท่ีม่ ี
ชื่อเสยีง สะพานขา้มแม่น ้าสายหลกั รวมถงึสถานีรถไฟฟ้า และสนามบนิสุวรรณภมู ิเป็นตน้ ผูท้ ีฆ่่าตวัตาย
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่อยู่ในวยัท างาน และวยักลางคน รองลงมาเป็นผู้สูงอายุ ปัจจยัหลกัจะเกดิจาก
ปัญหาสุขภาพ ความรกั เศรษฐกิจ-การเงิน การทะเลาะ-ววิาท และปัญหาการงาน รวมถึงปัจจยัด้าน
อารมณ์มสี่วนส าคญัต่อการฆ่าตวัตาย โดยเฉพาะ ความเครยีด ความซมึเศรา้ ความรูส้กึน้อยใจ เสยีใจ  

3) แนวโน้มของปั หาเดก็แว้น  
 ปัญหาเดก็แวน้เป็นปัญหาทีพ่บเหน็ในสงัคมไทยมานาน ถงึแมจ้ะไม่ไดก้่อใหเ้กดิความสญูเสยีมาก
เท่ากบัความรุนแรง แต่กเ็ป็นปัญหาทีไ่ม่เคยแก้ไขได้ส าเรจ็ และเป็นส่วนหนึ่งทีม่ผีลต่อการพฒันาเดก็และ
เยาวชนไทย ผลการวเิคราะห์พบว่าปัญหาเด็กแว้นเกิดขึน้ในกรุงเทพมหานครมากที่สุดรองลงมาคือ
จงัหวดัชลบุร ีและปทุมธานี ทีเ่หลอืเป็นจงัหวดัในปรมิณฑลและเมอืงใหญ่ รวมถงึมแีนวโน้มในการกระจาย
ตวัไปยงัจงัหวดัต่างๆ เกอืบทัว่ประเทศ การแกปั้ญหาเดก็แวน้ภาครฐัไดด้ าเนินการหลายวธินีอกเหนือจาก
การจบักุม การตัง้ด่าน การยดึรถ และการปรบั แต่กย็งัไม่มวีธิใีดทีส่ามารถแกปั้ญหาเดก็แวน้ไดส้ าเรจ็ 
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4) แนวโน้มของพ ท พา ิ ย ์พ ท ศรทั า 
 ปัญหาพุทธพาณิชย ์พุทธศรทัธาเป็นปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัวดัและศาสนาซึง่ผลการวเิคราะหข์อ้มูล 
พบว่าพุทธพาณิชยใ์นหลายรปูแบบยงัได้รบัความนิยมสงู โดยเฉพาะการใหเ้ช่าบชูาพระเครื่อง เครื่องราง
ของขลงั วตัถุมงคล การให้บรกิารประกอบพธิ ีการท ากจิกรรมหรอืพธิกีรรมที่เป็นการบรกิารตนเอง การ
บชูารปูเคารพและสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์การเชญิชวนใหท้ าบุญ บรจิาค และเครื่องเสีย่งทาย และ ท าบุญสร้างวตัถุ
มงคล  

  นอกจากความนิยมพุทธพาณิชย ์ประชาชนยงัมทีศันคตเิชงิบวกต่อวดั พระสงฆ ์และศาสนา ผูค้น
ยงัมคีวามศรทัธา ความเชื่อ ความสุข ความหวงั ต่อการเขา้วดั เพื่อท าบุญ ประกอบกจิกรรมทางศาสนา 
รวมถงึการเช่าบูชาเครื่องรางของขลงั วตัถุมงคล รวมถงึการเขา้ร่วมพธิกีรรมต่างๆ ทศันคตเิชงิลบที่มต่ีอ
วดั พระสงฆ์ และศาสนา ยงัไม่มากนักถึงแม้ว่ามีผู้รู้ส ึกไม่ศรทัธาต่อศาสนา เสื่อมศรทัธาในศาสนา 
ต้องการให้มีการปฏริูปศาสนาและปฎิรูปสงฆ์ แต่เมื่อน าทศันคติทัง้เชงิบวกและลบมาวเิคราะห์ร่วมกนั
พบวา่ขอ้มลูเกีย่วกบัทศัคตเิชงิบวกจะสงูกวา่เชงิลบมาก ความศรทัธาในศาสนาสงูกวา่ความเสื่อมศรทัธา 

5) แนวโน้มของค  ภาพการศึกษา 
 คุณภาพการศึกษาเป็นประเด็นที่เกี่ยวกบัโรงเรียนโดยงานวจิยันี้จะเน้นเฉพาะการศึกษาใน
ระดบัอุดมศกึษา ผลการวเิคราะหพ์บวา่ปัญหาของมหาวทิยาลยัมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ โดยเฉพาะปัญหาเชงิ
โครงสร้างคอืปัจจยัด้านระบบการเรยีนการสอน และปัจจยัด้านการบรหิารมหาวทิยาลยั รองลงมาเป็น
ปัจจยัดา้นผูเ้รยีนและดา้นอาจารย ์
 ปัญหาคุณภาพการศกึษาส่งผลกระทบต่อผู้เรยีนเป็นส าคญัโดยเฉพาะด้านคุณภาพของผู้เรยีน 
และคุณภาพบณัฑติ ท าให้ผูจ้บการศกึษาตกงาน จ านวนนกัศกึษาลดลง การปิดหลกัสูตร บณัฑติท างาน
ไม่ตรงวุฒิ ไม่ตรงความต้องการ รวมถึงหน่วยงานบางแห่งกีดกนัสถาบนัการศกึษาบางแห่งไม่ให้เข้า
ท างาน 
 ผลกระทบด้านการศึกษามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากโดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาโควดิ ซึ่งท าให้
มหาวทิยาลยัตอ้งจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบทีเ่หมาะสม จ านวนนกัศกึษาเริม่ลดลง ส่งผลต่อการลดลง
ของรายได้แต่ค่าใช้จ่ายยงัคงเดิม เช่น เงนิเดือนอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษา การจ้างพนักงาน
สนบัสนุนและการจา้งเหมาพนกังานบรกิาร 

6) แนวโน้มของการท  ริตในวงการศึกษา 
 ปัญหาการทุจรติในวงการศกึษาเป็นประเดน็ทีต่่อเนื่องจากคุณภาพการศกึษา ผลการศกึษาพบว่า
การทุจรติส่วนใหญ่เป็นปัจจยัด้านคุณธรรมซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัความซื่อสตัย ์รองลงมาเป็นดา้นความโปร่งใส
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล การตรวจสอบได้ ด้านหลกันิตธิรรมซึง่เกี่ยวขอ้งกบัการทุจรติคอรปัชัน่
โดยอาศยัช่องโหวท่างกฎหมายพบวา่มจี านวนน้อย ถงึแม้แนวโน้มการทุจรติจะสงูขึน้แต่มกัไม่ปรากฏเป็น
ข่าวมากนัก เพราะการทุจริตในมหาวทิยาลยัอาจไม่ใช่ตวัเงนิชดัเจน ท าให้ไม่มหีลกัฐานปรากฏ เช่น 
ปัญหาคุณภาพปรญิญา คุณภาพหลกัสตูร การจดัการศกึษานอกทีต่ ัง้ ธุรกจิการศกึษา เป็นต้น นอกจากนี้
มหาวทิยาลยัยงัสามารถด าเนินการเอาผดิตามพระราชบญัญตัขิองมหาวทิยาลยัแต่ละแห่ง รวมถงึบางเรื่อง
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เป็นการสมประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง เช่น การเปิดหลกัสูตรที่ไม่มคีุณภาพ ทัง้ผู้บรหิาร อาจารย ์
และนกัศกึษาต่างไดป้ระโยชน์ร่วมกนั ท าใหไ้ม่มกีารฟ้องรอ้ง 

4.7.3 ประเดน็ส าค ัท่ี ะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหวัข้อวิ ยัส าหรบัแผนงานคน
ไทย 4.0 
 วตัถุประสงค์ขอ้ทีส่ามของงานวจิยัคอื การจดัท าขอ้มูลเกี่ยวกบั "บวร" เพื่อให้ได้ประเดน็ส าคญัที่
จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และ หวัข้อวจิยัส าหรบัแผนงานคนไทย 4.0 จากการศึกษาพบประเด็น
ส าคญัดงัต่อไปนี้ 

1) ความสมัพนั ข์อง “บวร” ในภาพรวมเปล่ียนไป 
 ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบของ “บวร” ในประเดน็เรื่องการสรา้งความร่วมมอื ช่วยเหลอื
เกือ้กลูซึง่กนัและกนั เริม่มคีวามไม่สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของคนไทย 4.0 สาเหตุหลกัเกดิจากรปูแบบการใช้
ชวีติที่เปลี่ยนไป ความเป็นปัจเจกและความเป็นอสิระของสมาชกิ “บวร” ในแต่ละสถานะที่เปลี่ยนแปลง
จากเดมิ 

 สถานะของสมาชกิในครอบครวั มกีารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครวั การใช้ชวีติ 
การตดิต่อสื่อสาร รปูแบบการท างาน  

 สถานะของสมาชกิของชุมชน การพึง่พงิชุมชนน้อยลง รปูแบบชุมชนมคีวามหลากหลาย
การเป็นสมาชกิหรอืการเขา้ร่วมชุมชนเสมอืนส าคญักวา่การเป็นสมาชกิชุมชนเชงิกายภาพ 

 สถานะของนักเรยีน นักศกึษา และบุคลากรการศกึษา เริม่มคีวามขดัแยง้ระหว่างครูกบั
นักเรียนในเรื่องการแต่งกาย ระเบียบวนิัย การปรบัตัวให้เข้ากับรูปแบบการเรียนรู้สมัยใหม่ การใช้
เทคโนโลย ี

 สถานะของพระ ผูน้บัถอืศาสนา การเขา้ถงึศาสนา การท ากจิกรรมทางศาสนา 
ขณะที่องค์ประกอบของสมาชกิ “บวร” มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิมาก แต่การส่งเสรมิความ

ร่วมมอืเกีย่วกบั “บวร” ทีด่ าเนินการโดยภาครฐั หรอืการสนบัสนุนจากภาคเอกชน หรอืการด าเนินงานโดย
การรเิริม่ของผู้น า ยงัเป็นเรื่องเดมิ ที่คนรุ่นใหม่รู้สกึว่า “เชย” จงึไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกหรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ การจดักิจกรรมไม่สอดคล้อง หรือตอบสนอง หรอืรองรบัวถิีชีวติที่
เปลีย่นไป ท าใหก้ารเขา้ร่วมมน้ีอย หรอืเริม่มกีารห่างเหนิ  

หวัขอ้วจิยัทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธข์อง “บวร” ทีเ่ปลีย่นไปทีน่่าศกึษาไดแ้ก่ 
 การเปลีย่นแปลงความสมัพนัธร์ะหวา่ง บ้าน วดั โรงเรยีน “บวร” ระหว่าง ชุมชนในพื้นที่

ชนบท และชุมชนเมอืง  
 สมัพนัธภาพทีเ่ปลีย่นไปของ ครอบครวั ชุมชน โรงเรยีน ศาสนา และการเมอืง  
 รูปแบบความสมัพนัธ์ของ บ้าน วดั โรงเรียน “บวร” ที่เหมาะสมกบัสงัคมไทยและการ

พฒันาคนไทย 4.0 
 รปูแบบความสมัพนัธ์ใหม่ในการสรา้งความร่วมมอืระหวา่งสมาชกิ และสถาบนัของสงัคม 

ในการพฒันาคนไทย 4.0 
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2) ปั หาในแต่ละองคป์ระกอบของ “บวร”  
 การศกึษาในแต่ละองค์ประกอบพบว่ามปัีญหาที่ต้องแก้ไขเพื่อสร้างคุณภาพชวีติให้กบัคนไทย 
โดยไม่จ าเป็นตอ้งหาความสมัพนัธห์รอืพึง่พากนัระหวา่งองคป์ระกอบทัง้สาม 

 ปั หาความร นแรง จากแนวโน้มความรุนแรงที่เพิม่สูงขึน้ทัง้ความรุนแรงในครอบครวั 
ความรุนแรงในชุมชน ความรุนแรงทางเพศ รวมถึงความรุนแรงทางสงัคม จ าเป็นต้องหาทางแก้ไขเพื่อ
ช่วยใหค้นไทยมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

 ปั หาการฆ่าตวัตาย ปัญหาการฆ่าตวัตายที่มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะจากภาวะ
เศรษฐกจิ การวา่งงาน และ ปัญหาสุขภาพ การเขา้สู่สงัคมผูสู้งวยัแต่ไม่มทีี่พึง่ ท าให้หลายคนตดัสนิใจฆ่า
ตวัตาย ดงันัน้การแก้ปัญหาดว้ยรฐัสวสัดกิาร การดแูลผูส้งูอาย ุการดแูลสุขภาพ มสี่วนในการสรา้งคนไทย
ทีม่คีุณภาพ 

 ปั หาเด็กแว้น ปัญหาเด็กแวน้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาวยัรุ่น และเยาวชน ที่น าไปสู่
ปัญหาอื่นๆ เช่น การพนนั ยาเสพตดิ การทอ้งก่อนแต่ง การแกปั้ญหาเดก็แวน้จากอดตีทีผ่่านมาไม่พบวธิี
ใดที่ประสบความส าเรจ็กลบัท าให้มกีารแพร่ขยายตวัของเดก็แวน้ ดงันัน้การแก้ปัญหาหรอืการหาความ
ร่วมมอืในการพฒันาชวีติของเยาวชนจงึเป็นสิง่จ าเป็น 

 พ ท พา ิ ย์ และพ ท ศรทั า ผลการศกึษาพบว่าพุทธพาณิชยไ์ม่ใช่ปัญหาหลกัของ
ศาสนา ผู้ที่เลื่อมใส ศรทัธายนิดทีี่จะเขา้ร่วม หรอืจ่ายเงนิ เพราะมคีวามสุข มคีวามหวงั และความเชื่อใน
ผลดีที่ได้รบัจากการกระท า นอกจากนี้ยงัพบว่าคนไทยคงมคีวามศรทัธาในศาสนามากกว่าการเสื่อม
ศรทัธา ถงึแมจ้ะมบีางเหตุการณ์ทีส่รา้งความ “ไม่สบายใจ” ใหก้บัพุทธศาสนิกชน 
 เนื่องจากเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่เปราะบาง และไม่ค่อยมกีารถกเถียงในที่สาธารณะ ดงันัน้ถงึแม้
ปัญหาเรื่องศาสนาจากขอ้มลที่ได้ไม่มากนัก แต่กม็ปีรากฏการณ์ที่แสดงถึงการนับถอืศาสนาที่เปลี่ยนไป 
เช่น บางคนเริม่ประกาศว่าไม่นับถือศาสนา หรือนับถือทุกศาสนา หรอืไม่ศรทัธาในศาสนาแต่เคารพ
กฎเกณฑก์ารอยูร่่วมกนัอย่างสนัตสิุขของมนุษย ์เช่น สทิธมินุษยชน บางคนไม่เขา้วดัเพื่อไปประกอบพธิี
ทางสงัคม เช่น ฟังเทศน์ ท าบุญ แต่เขา้ร่วมเพราะเป็นงานสงัคม เช่น งานบวช งานศพ  
 ปัญหาเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่มคีวามเปราะบางมาก คนทีน่ับถอืศาสนาส่วนใหญ่มคีวามรูส้กึวา่คน
ทัว่ไปยงัรูส้กึศรทัธาต่อศาสนา มคีนเขา้วดัเพื่อท าบุญ หรอืประกอบพธิกีรรมทางศาสนาจ านวนมาก ขณะที่
คนที่ไม่ค่อยเลื่อมใสจะไม่ประกาศตวัอย่างชดัเจน แต่ใช้การไม่เขา้ร่วม สาเหตุที่คนเริม่เสื่อมศรทัธาใน
ศาสนา ส่วนหนึ่งเพราะการน าการเมอืงเขา้มาแทรกแซงศาสนา การด าเนินงานของเถรสมาคม ทีก่ าหนด
กฎเกณฑ์บางอย่างที่แตกต่างจากขอ้ก าหนดในธรรมวนิัย ขณะเดยีวกนักไ็ม่สามารถควบคุมพระสงฆ์ที่
ประพฤตไิม่ถูกตอ้ง  
 ดงันัน้การศกึษาเรื่องปัญหาศาสนา การปฏริปูศาสนา หรอืปฏริปูสงฆ ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัคนไทย 
4.0 ยงัเป็นเรื่องจ าเป็น แต่ในทางปฏบิตัน่ิาจะท าได้ยากเพราะตอ้งหานกัวจิยัทีป่ราศจากอคต ิมคีวามเป็น
กลาง 

 ปั หาของค  ภาพการศึกษาและการท  ริตทางการศึกษา ปัญหาของคุณภาพ
การศกึษาและการทุจรติทางการศกึษามคีวามรุนแรงมากขึน้ แต่เนื่องจากการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา
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ส่วนใหญ่จะถูกก าหนดโดยสภามหาวทิยาลยั ดงันัน้ถ้ามกีารแกไ้ขปัญหาภายในไดปั้ญหากจ็ะยตุ ิโดยอาจ
ใช้การสอบวนิัยและลงโทษภายใน ไม่น าสู่ที่สาธารณะ แต่ผลกระทบการคุณภาพการศกึษาที่ลดลง เช่น 
การจดัการศกึษาที่ไม่มคีุณภาพ การซื้อขายปรญิญา ระบบพรรคพวก กส็่งผลต่ออนาคตของบณัฑติ และ
คุณภาพของทรพัยากรมนุษยใ์นอนาคต  
 หวัขอ้วจิยัส าหรบัแผนงานคนไทย 4.0 ที่ควรด าเนินการในส่วนองคป์ระกอบของ “บวร” มจี านวน
มาก เช่น 

 ความรุนแรงในครอบครวัและความรุนแรงในชุมชน 
 การใชค้วามรุนแรงในครอบครวัและสถานศกึษา 
 การฆ่าตวัตายของคนวยัท างานและผูส้งูอาย ุ 
 การฆ่าตวัตายจากพษิเศรษฐกจิและการเจบ็ป่วย 
 พฤตกิรรมของวยัรุ่นและการยกระดบัคุณภาพชวีติของเยาวชน 
 ศาสนาพุทธส าหรบัคนไทย 4.0 
 คุณภาพการศกึษาไทย 
 ธรรมาภบิาลของมหาวทิยาลยัไทย 
 ความสมัพนัธข์อง “บวร” ทีเ่ปลีย่นไปภายหลงัโควดิ 
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บทท่ี 5 

สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 บทที่ 5 เป็นการสรุปผลการศึกษางานวิจัยเรื่อง บทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคน
ไทย 4.0 และข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

5.1 สรปุผลการศึกษา 

 งานวจิยัเรื่อง บทบาทของบา้น วดั โรงเรยีน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 
1) เป็นขอ้มลูพืน้ฐานทีส่ าคญัในการสรา้งคนไทย 4.0  
2) ประมวลขอ้มูลทศันคตขิองสงัคมและความรู้จากขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกบั

สถานภาพและความสมัพนัธข์อง บา้น วดั และโรงเรยีน "บวร" 
3) ระบุแนวโน้มความสมัพนัธท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปของ "บวร" 
4) จดัท าขอ้มลูเกี่ยวกบั "บวร" เพื่อใหไ้ดป้ระเดน็ส าคญัทีจ่ะมผีลต่อการสร้างคนไทย 4.0และ

หวัขอ้วจิยัส าหรบัแผนงานคนไทย 4.0 
 งานวจิยันี้ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัแบบสหวทิยาการโดยการบูรณาการระเบยีบวธิเีชงิคุณภาพและเชงิ
ปรมิาณเขา้ดว้ยกนั  
 วิธีวิจยัเชิงคณุภาพใชฐ้านขอ้มลูจาก 3 แหล่ง ประกอบดว้ย 

1) ฐานข้อมูลงานวจิยั ประกอบด้วย ระบบบริหารจดัการงานวจิยัของประเทศ (NRMS) 
ฐานขอ้มลูไทยลสิ (ThaiLIS) และ ระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของประเทศไทย (ThaiJO) 

2) ขอ้มลูจากโซเชยีลมเีดยี ไดแ้ก่ Pantip, Facebook และ Twitter 
3) ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ กฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ตดัข่าวจาก 

หนงัสอืพมิพ ์ภายในประเทศ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านระบบคอมพวิเตอรอ์อนไลน์ 
 การสบืคน้และการวเิคราะห์ค าส าคญัจากแหล่งขอ้มลูทัง้สาม ไดถู้กน ามาวเิคราะหบ์รบิทของ บา้น 
วดั โรงเรยีน (บวร) ในภาพรวม และ วเิคราะห์กรณีศกึษาที่เกี่ยวขอ้งกบั “บวร” จ านวน 6 เรื่อง เพื่อตอบ
ค าถามวจิยัตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนด โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวเิคราะห์ประกอบด้วย การวเิคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) การวเิคราะห์โดยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) และการท า
เหมอืงขอ้ความ (Text Mining) ผ่านซอฟต์แวร์ Orange โปรแกรม Excel และ เทคนิคการนับค า (Word 
Count) 

วิจยัเชิงปริมาณประกอบดว้ยค่าสถติเิบือ้งตน้ต่างๆ เช่น การวเิคราะหค์่าแนวโน้ม ค่ารอ้ยละ และ

สดัส่วน เป็นตน้ 
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ผลการวเิคราะห์ บ้าน วดั โรงเรยีน หรือ “บวร” แบ่งเป็น 3 ส่วน 1) การวเิคราะห์ “บวร” ใน
ภาพรวม และ 2) การวเิคราะห ์“บวร” จากกรณีศกึษาจ านวน 6 เรื่อง และ 3) สรุปผลการวเิคราะหบ์ทบาท
ของบา้น วดั โรงเรยีน “บวร” ในการสรา้งคนไทย 

5.1.1 ผลการวิเคราะห ์“บวร” ในภาพรวม 

การวเิคราะห์ “บวร” ในภาพรวมท าการศกึษาข้อมูลจากหนังสอืพมิพ์ 26 สื่อ ตัง้แต่ 1 มกราคม 
2549 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ผลการวเิคราะหส์รุปไดด้งันี้ 

“บวร” เป็นนามธรรมที่ใช้อา้งถงึความสมัพนัธ์ระหว่างบา้น วดั และโรงเรยีน เมื่อน าหลกัการของ 
“บวร” ไปใช้จงึต้องเกี่ยวข้องกบัชุนชนในฐานะหน่วยปฏบิตักิารเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ที่เป็นรูปธรรม ดงันัน้
ชุมชนจงึเป็นภาคส่วนทีส่ าคญั  

หน่วยงานหรอืบุคคลที่มบีทบาทหรอืเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงาน “บวร” ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงาน
ภาครฐัในระดบั กรมและกระทรวง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย หรอืแนวคดิ โดยน าหลกัของ “บวร” ไป
ผนวกกบัภาระงาน หลงัจากนัน้จงึท าการขบัเคลื่อนในรูปแบบโครงการ กจิกรรมผ่านหน่วยงานภาครฐัใน
ระดบัจงัหวดั และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยร่วมมอืกบัหน่วยงานภาคการศกึษาได้แก่ โรงเรยีนและ
มหาวทิยาลยั และหน่วยงานทางศาสนาได้แก่ วดัและพระสงฆ์ ทัง้นี้อาจมหีน่วยงานภาคเอกชน มูลนิธ ิ
ธนาคาร เขา้มาสนับสนุน หรอืน าหลกัของ “บวร” มาเสรมิกบักจิกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ 
สิง่แวดลอ้มขององคก์ร (CSR) 

การจดัท าโครงการ หรือกิจกรรม “บวร” นิยมอ้างอิงแนวคิดต่างๆ ประกอบ เช่น เศรษฐกิจ
พอเพยีง การด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าร ิศาสตรพ์ระราชา เน้นเรื่องคุณธรรม จรยิธรรม วถิพีุทธ 
ความรูคู้่คุณธรรม ในระยะหลงัพบการใหค้วามส าคญักบัจติอาสา ค่านิยม 12 ประการ โครงการประชารฐั 

การด าเนินงานตามหลกัการ “บวร” แบ่งเป็น 5 รปูแบบหลกั ได้แก่ 1) การน าเสนอแนวคดิ การ
ก าหนดนโยบาย 2) การปลูกฝังแนวคิด ความรู้ที่เกี่ยวกับ “บวร” 3) การจดัท า ขบัเคลื่อน โครงการ 
กจิกรรม 4) การจดัอบรม ประชุม สมัมนา การเสวนา และ 5) การด าเนินงาน งานที่เกี่ยวขอ้งกบั “บวร” 
ส่วนใหญ่ยงัเป็นเพยีงการท าโครงการหรอืกจิกรรม รองลงมาเป็นการน าเสนอนโยบาย การจดัอบรม แต่
การด าเนินงานหรอืปฏบิตัจิรงิมไีม่มากนกั  

เนื้อหาหรอืวตัถุประสงค์เกี่ยวกบั “บวร” มคีวามหลากหลายมาก วตัถุประสงค์หลกัที่พบคอื การ
สรา้งความร่วมมอื รองลงมาเป็นเรื่องการสนับสนุนการท่องเทีย่วชุมชน ทวัรธ์รรมะ การจดัอบรมเกี่ยวกบั 
“บวร” ให้กบักลุ่มคน ชุมชน รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานภาครฐั การสร้างครอบครวัคุณธรรม ชุมชน
คุณธรรม การดแูลสุขสภาพ การกระกอบกจิกรรมทางศาสนา การสรา้งความสามคัคขีองชุมชน การพฒันา
ศนูยก์ารเรยีนรู ้การต่อตา้นยาเสพตดิ การดแูลผูสู้งอายุ การพฒันาแหล่งน ้า การจดัการน ้า หมู่บ้านศลีห้า 
การจดัการขยะ เป็นต้น ผลการวเิคราะห์พบวา่ส่วนใหญ่เป็นการน า “บวร” มาใช้เป็นวาทกรรม หรอืเป็น
การน างบประมาณไปจดักจิกรรม/ โครงการให้กบัชุมชน แต่หลายกจิกรรมส่งผลกระทบกบับุคคล ชุมชน 
น้อยมาก เช่น การท าสวนครวั การคดัแยกขยะ การไหวค้รู การท าเหมอืงฝาย การเกีย่วขา้ว การป้องกนั
ไขเ้ลอืดออก เป็นตน้ 
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การด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกบั “บวร” เกอืบทัง้หมดเป็นประเดน็เชงิบวก ที่เกี่ยวพนักบัการสร้าง
ความร่วมมอื การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่ง บา้น ชุมชน โรงเรยีน เขา้กบัหลกัศาสนา เป็นการพฒันา
เพื่อความความยัง่ยนืและความสุขของผูค้น ถงึแมบ้างกจิกรรมไม่ไดม้คีวามส าคญั แต่กไ็ม่ไดส้่งผลกระทบ
ทางดา้นลบ เป็นเพยีงแนวคดิเชงินามธรรมทีไ่ม่ส่งผลต่อการด าเนินชวีติของผูค้นในสงัคมปัจจุบนั ประเดน็
เชงิลบเป็นเรื่องความขดัแยง้ระหวา่ง บา้น วดั โรงเรยีน แต่มน้ีอยราย เช่น การทุบท าลายก าแพงวดั ความ
ขดัแย้งระหว่างวดักบัชุมชนเรื่องการออกโฉนดที่ดิน การอยู่ร่วมกนัในพื้นที่เมอืง หรอืการกระท าที่ไป
ละเมดิสทิธผิูอ้ื่น 

กล่าวโดยสรุปผลการวเิคราะห์ภาพรวมทีเ่กี่ยวกบั “บวร” พบว่าส่วนใหญ่เกดิจากการผลกัดนัหรอื
การสนบัสนุนจากภาครฐั เป็นเพยีงการก าหนดนโนบาย แนวคดิ การท ากจิกรรมและการท าโครงการเป็น
หลัก การด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับ “บวร” ไม่ได้ส่งผลกระทบด้านลบต่อประชาชน และชุมชน 
ขณะเดยีวกนักไ็ม่ไดส้่งผลกระทบเชงิบวกทีม่นียัส าคญัเพยีงพอทีจ่ะสนับสนุนการพฒันาคนและชุมชนใน
วถิชีวีติแบบใหม่ 

5.1.2 การวิเคราะห ์“บวร” จากกรณีศึกษา 

เนื่องจากขอ้มูลจากการวเิคราะห์ “บวร” ในภาพรวมมีจ านวนไม่มากนักจึงได้ท าการวเิคราะห์
เพิ่มเติมโดยใช้กรณีศึกษาจ านวน 6 เรื่องที่ได้จากการวเิคราะห์ค าส าคญัจากฐานข้อมูลงานวจิยัของ
ประเทศและหนงัสอืพมิพร์ะหวา่งช่วง พ.ศ. 2549 ถงึ พ.ศ.2562 แบ่งเป็นกรณีศกึษาที่เกีย่วขอ้งกบับ้าน 3 
เรื่องไดแ้ก่ ความรุนแรง การฆ่าตวัตายและเดก็แวน้ กรณีศกึษาทีเ่กีย่วกบัศาสนา 1 เรื่องคอื พุทธพาณิชย์
และพุทธศรทัธา และกรณีศกึษาที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษา 2 เรื่องคอืคุณภาพการศกึษาและการทุจรติใน
วงการการศกึษา 
 การวเิคราะหข์อ้มลูใชข้อ้มลูจาก 2 แหล่งหลกัคอืโซเชยีลมเีดยี ประกอบดว้ย Pantip, Facebook 
และ Twitter และสื่อหนงัสอืพมิพซ์ึง่จ านวนสื่อแตกต่างไปตามการคน้หาจากค าส าคญั  

1) ผลการวิเคราะห ์“บวร” จากกรณีศึกษาเรื่องปัญหาความรนุแรง 
ปัญหาความรุนแรงมผีลกระทบต่อคนไทย สามารถเกดิขึน้ในทุกระดบัของสงัคม ตัง้แต่ ครอบครวั 

ชุมชน และสงัคม การศกึษาใช้ขอ้มูลที่ผ่านการท าความสะอาดจ านวน 16,132 รายการ ผลการวเิคราะห์
สามารถสรุปไดด้งันี้ 

ปัญหาความรุนแรงส่วนใหญ่เกดิในชุมชน รองลงมา เป็นความรุนแรงระหวา่งบุคคลในครอบครวั
และคู่ครอง ขอ้มลูจากสื่อโซเชยีลมเีดยีพบวา่ลกัษณะความรุนแรงเป็นความรุนแรงทางจติใจ รองลงมาเป็น
ความรุนแรงทางร่างกาย และความรุนแรงทางเพศ ขณะทีห่นงัสอืพมิพ์ระบุถงึความรุนแรงทางร่างกายและ
ความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงทางจติใจมจี านวนน้อยมาก ผลลพัธท์ีแ่ตกต่างกนัเป็นผลมาจากลกัษณะ
ของขอ้มูลและจุดประสงคใ์นการน าเสนอ ขอ้มูลจากสื่อโซเชยีลมเีดยีเป็นการบอกเล่าความรู้สกึเกี่ยวกบั
ความรุนแรงจากประสบการณ์ ขณะที่ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เป็นการน าเสนอในเชิงประจกัษ์ ไม่ได้
สอบถามผูเ้สยีหายถงึผลกระทบทางจติใจ 

ความรุนแรงที่เกดิขึน้ในสงัคมส่วนใหญ่เป็นไปโดยตัง้ใจ หรอืมเีจตนาก่อความรุนแรง โดยความ
รุนแรงเกดิขึน้ในช่วงดกึต่อเนื่องมายงัช่วงเชา้มดื และช่วงเชา้ 
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สื่อโซเชยีลมเีดยีระบุว่าความรุนแรงส่วนใหญ่เกดิภายในบ้านพกั สถานศกึษาขณะที่ขอ้มูลจาก
หนงัสอืพมิพร์ายงานวา่สถานทีเ่กดิเหตุเป็นพืน้ทีส่าธารณะ โดยเฉพาะพืน้ทีล่บัตา รองลงมาเป็นบา้นและที่
พกั 

ปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิความรุนแรงจากสื่อโซชยีลมเีดยีเป็นปัญหาครอบครวั ความรกั การทะเลาะววิาท 
ขณะทีส่ ื่อสิง่พมิพร์ะบุวา่ปัจจยัหลกัเกดิจากปัญหาเศรษฐกจิและการเงนิ ซึง่เป็นเหตุจงูใจทีน่ าไปสู่การปล้น 
การชงิทรพัย ์การหลอกลวง การคา้มนุษย ์รองลงมาเป็นปัจจยัเรื่องความตอ้งการทางเพศของผูก้ระท าซึ่ง
น าไปสู่การล่วงละเมดิทางเพศ รวมถงึปัจจยัทีเ่กีย่วกบัอารมณ์และการทะเลาะววิาทกส็่วนทีท่ าใหเ้กดิความ
รุนแรง  

ขอ้มูลจากโซเชยีลมเีดยีระบุว่าบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัปัญหาความรุนแรง เป็นเพศหญิง เป็นกลุ่ม
วยัรุ่นและเดก็โดยบุคคลทีเ่ป็นสาเหตุท าใหเ้กดิความรุนแรงคอื คนรกั-แฟน และแม่ ขณะทีส่ ื่อหนงัสอืพมิพ์
ผูท้ ีไ่ดร้บัความรุนแรงเป็นเพศชาย เป็นคนทีอ่ยูใ่นวยัท างาน และวยักลางคน โดยบุคคลทีเ่ป็นสาเหตุท าให้
เกดิความรุนแรงคอื เป็นคนแปลกหน้า เช่น คนรา้ย โจร ขโมย รองลงมาเป็นกลุ่มคนทีรู่จ้กั เช่น เพื่อน คน
รกั เป็นตน้ 

วธิีการกระท าความรุนแรงจากสื่อโซเชียลมีเดียเป็นการกระท าที่มคีวามรุนแรงน้อย เช่น การ
นินทา ด่าทอ การท ารา้ยร่างกาย การกดดนั บบีบงัคบั ข่มขู ่และการละเลย ส่งผลกระทบต่อจติใจและการ
ได้รบับาดเจบ็ เป็นการกระท าที่เกดิอย่างต่อเนื่องเพราะส่วนมากเกดิภายในครอบครวั หรอืสถานศกึษา 
ขณะทีส่ ื่อหนงัสอืพมิพน์ าเสนอความรุนแรงทีม่กีารเสยีชวีติหรอืบาดเจบ็ เช่น การยงิ การท ารา้ยดว้ยของมี
คม การทุบต ีและการล่วงละเมดิทางเพศ การกระท าความรุนแรงมลีกัษณะไม่ต่อเนื่อง 

2) ผลการวิเคราะห ์“บวร” จากกรณีศึกษาเรื่องปัญหาการฆ่าตวัตาย 
 การฆ่าตวัตายเป็นปัญหาที่พบเหน็ได้มากขึน้ในสงัคมปัจจุบนั สามารถเกดิขึน้กบัคนไทยทัว่ไป 
การศกึษาใชข้อ้มลูทีผ่่านการท าความสะอาดจ านวน 8,009 รายการ ผลการวเิคราะหส์ามารถสรุปไดด้งันี้  
 พฤติกรรมการฆ่าตัวตายจากสื่อโซเชียลมีเดียเป็นข้อมูลจากกลุ่มคนที่อยากฆ่าตัวตาย 
ประสบการณ์ของผู้รอดชวีติจากการฆ่าตวัตาย ขณะที่หนังสอืพมิพ์รายงานเฉพาะข่าวของคนฆ่าตวัตาย 
โดยมผีูร้อดชวีติน้อยมากและไม่รายงานขา่วของผูท้ ีค่ดิจะฆ่าตวัตาย 
 วธิกีารฆ่าตวัตายหลกั ไดแ้ก่ การผกูคอ-แขวนคอ การกระโดดจากทีส่งู การกนิยา การกระโดดน ้า 
วธิกีารฆ่าตวัตายทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ คอืการรมควนั รมแก๊ส สถานทีฆ่่าตวัตาย เกดิภายในบา้นพกั และ
พืน้ที่สาธารณะเช่น อาคารสูง สะพานลอย สถานที่ที่มชีื่อเสยีง สะพานขา้มแม่น ้าสายหลกั รวมถึงสถานี
รถไฟฟ้า และสนามบนิสุวรรณภูมิ เป็นต้น ช่วงเวลาที่เกดิเหตุเป็นช่วงดกึต่อเนื่องมายงัช่วงเช้ามดื และ
ช่วงเชา้ ผูท้ ีฆ่่าตวัตายส่วนใหญ่เป็นเพศชายทีอ่ยูใ่นวยัท างาน และวยักลางคน รองลงมาเป็นผูส้งูอาย ุ 
 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียระบุว่าปัจจยัที่ท าให้เกิดการฆ่าตวัตายส่วนใหญ่เป็นปัจจยัด้านจิตใจ  
รองลงมาเป็นปัจจยัด้านครอบครวั ความรกั และเศรษฐกจิ-การเงนิตามล าดบั โดยบุคคลที่เป็นต้นเหตุคอื 
แม่ พ่อ ญาต ิเพื่อน และสาม ีส่วนขอ้มลูจากหนังสอืพมิพ์ระบุปัจจยัหลกัเกดิจากปัญหาสุขภาพ ความรกั 
เศรษฐกิจ-การเงิน การทะเลาะ-วิวาท และปัญหาการงาน รวมถึงปัจจัยด้านอารมณ์โดยเฉพาะ 
ความเครยีด ความซมึเศร้า ความรูส้กึน้อยใจ เสยีใจ ขอ้มลูจากสื่อสิง่พมิพไ์ม่ระบุบุคคลที่เป็นต้นเหตุของ
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การฆ่าตวัตาย ในรายทีม่กีารระบุพบวา่บุคคลทีเ่ป็นสาเหตุหลกัคอื คนรกั หรอืแฟน รองลงมาเป็น ภรรยา 
สาม ีและแม่  
 สื่อโซเชยีลมเีดยีระบุวา่บุคคลหรอืปัจจยัทีท่ าใหล้้มเลกิการฆ่าตวัตายไดแ้ก่ ความห่วงใยคนทีร่กัใน
ครอบครวั กลวัเจบ็ การมสีตจิากการใช้ศาสนาเป็นเครื่องยดึเหนี่ยว และการมคีนให้ค าปรกึษา แต่ปัจจยั
ดงักล่าวไม่พบจากข่าวหนังสอืพมิพ์ การรอดชวีติจากการฆ่าตวัตายส่วนใหญ่เกดิจากรปูแบบการฆ่าตวั
ตายทีค่นภายนอกสามารถพบเหน็ได ้เช่น การปีนเสา การกระโดดสะพาน หรอื ผู้กระท าไม่ได้ตอ้งการฆ่า
ตวัตายจรงิ ท าใหช้่วยชวีติไดท้นั 

3) ผลการวิเคราะห ์“บวร” จากกรณีศึกษาเรื่องปัญหาเดก็แว้น 
 เดก็แวน้เป็นปัญหาที่พบเหน็ในสงัคมไทยมานาน ถึงแม้ไม่ได้ก่อใหเ้กดิความสญูเสยีมากเท่ากบั
ความรุนแรง แต่กเ็ป็นปัญหาทีไ่ม่เคยแกไ้ขไดส้ าเรจ็ และเป็นส่วนหนึ่งทีม่ผีลต่อการพฒันาเดก็และเยาวชน
ไทย การศกึษาใชข้อ้มลูทีผ่่านการท าความสะอาดจ านวน 1,185 รายการ ผลการวเิคราะหส์รุปไดด้งันี้ 
 ลกัษณะของเดก็แวน้จะเป็นการรวมกลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ประมาณรอ้ยละ 80) เพศหญงิมี
จ านวนน้อยกวา่มาก ขอ้มลูจากโซเชยีลมเีดยีระบุวา่เดก็แวน้ไม่เป็นทีย่อมรบัของคนในสงัคม ฐานะการเงนิ
ไม่ด ีและมปัีญหาดา้นการเรยีน ขณะทีห่นงัสอืพมิพไ์ม่มกีารระบุคุณลกัษณะของเดก็แวน้ 
 ปัญหาเดก็แวน้เกิดขึน้ในกรุงเทพมหานครมากที่สุดรองลงมาคือจงัหวดัชลบุร ีและปทุมธานี ที่
เหลอืเป็นจงัหวดัในปริมณฑลและเมืองใหญ่ ในภาพรวมพบว่าปัญหาเด็กแว้นมีการกระจายตวัไปยงั
จงัหวดัต่างๆ เกือบทัว่ประเทศ การแข่งขนัของเดก็แวน้นิยมท าในช่วงค ่า ดึก ต่อเนื่องมายงัช่วงเช้ามืด 
การแขง่ขนันิยมท าในวนัหยดุสุดสปัดาห ์หรอืวนัหยดุตามเทศกาล รวมถงึช่วงปิดเทอม  
 พฤตกิรรมขา้งเคยีงของเดก็แวน้ คอื มสี่วนพวัพนักบัอบายมุข และการท าผดิกฎหมาย เช่น การ
ตดิยาเสพตดิ การดื่มสุรา การพนัน การลกัทรพัย ์การฝ่าฝืนกฎจราจร การทะเลาะววิาท และการท าร้าย
ร่างกาย รวมถงึเป็นผูท้ ีน่ิยมความเรว็ และชื่นชอบการดดัแปลงรถ การแต่งรถ  
 ปัญหาเดก็แวน้ส่งผลกระทบกบัต่อตนเองในรปูของการเสยีค่าใชจ้่ายในการซือ้ ซ่อมและตกแต่งรถ 
เสียค่าปรบัจากการถูกจบักุม เสียพนันจากการแข่งขนั รวมถึงอาจเสียชีวติหรือได้รบับาดเจบ็จากการ
แข่งขนั ถูกท าร้ายโดยคู่อร ิหรอืผู้ที่ไม่ชอบเดก็แวน้ การหลบหนีเจ้าห น้าที่ต ารวจ ส าหรบัผลกระทบต่อ
ผูอ้ื่น ไดแ้ก่ การสรา้งความหวาดกลวั และการสรา้งความร าคาญใหก้บัคนทัว่ไป 
 ทศันคตทิีม่ต่ีอเดก็แวน้จากสื่อโซเชยีลมเีดยีส่วนใหญ่เป็นทศันคตเิชงิลบ ไดแ้ก่ ความรูส้กึ รงัเกยีจ 
มองเดก็แวน้เป็นพวกกากเดนสงัคม เป็นพวกตลาดล่าง มคีนจ านวนน้อยที่มทีศัคตเิชงิบวก เช่น ยงัรู้สกึ
ชื่นชมและเชื่อว่าเด็กแวน้สามารถกลบัใจมาเป็นคนดขีองสงัคมได้ ขณะที่สื่อสิง่พิมพ์ไม่มขี้อมูลที่แสดง
ทศันคติโดยตรงต่อเด็กแว้น แต่เรียก “เด็กแว้น” ในลกัษณะเหมารวมโดยหมายถึงวยัรุ่นที่ไปกระท า
ความผดิขณะใชร้ถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะ หรอืมรีถจอดอยูใ่กลต้วั 
 การแก้ปัญหาเด็กแว้นนิยมใช้วธิีการจบักุม การตัง้ด่าน การยดึรถ และการปรบั โดยภาครฐั
ก าหนดนโยบาย เช่น การจดัอบรม การดูแล-เอาผดิกบัผู้ปกครอง การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม การจดัแข่ง
รถอย่างถูกกฎหมาย รวมถึงการห้ามออกนอกบ้านในยามวกิาล ขอ้เสนอแนะที่ปราฎในสื่อโซเชยีลมเีดยี
ค่อนขา้งมคีวามรุนแรงตามความรู้สึกของผู้แสดงความคดิเหน็ เช่น อยากให้ลงโทษถึงตาย และวธิกีาร
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ลงโทษทีรุ่นแรงอื่น ๆ เช่น การท าหมนั การส่งไปเป็นทหาร การโบย เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามพบว่าในรอบ 
10 ปีทีผ่่านมายงัไม่มวีธิใีดทีส่ามารถแกไ้ขปัญหาเดก็แวน้ไดส้ าเรจ็ 

4) ผลการวิเคราะห ์“บวร” จากกรณีศึกษาเรื่องพทุธพาณิชย ์พทุธศรทัธา 
 พุทธพาณิชย ์ พุทธศรทัธาเป็นประเดน็ทีเ่กีย่วกบัวดั การศกึษาใชข้อ้มลูทีผ่่านการท าความสะอาด
จ านวน 15,620 รายการ ผลการวเิคราะหส์ามารถสรุปไดด้งันี้ 
 พุทธพาณิชยแ์บ่งเป็น 10 ประเภทหลกั พุทธพาณิชย์ที่ได้รบัความนิยมมากที่สุดคอื การให้เช่า
บูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลงั วตัถุมงคล รองลงมาเป็น การให้บรกิารประกอบพธิี การท ากจิกรรม
หรอืพธิกีรรมที่เป็นการบรกิารตนเอง การบูชารูปเคารพและสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์การเชญิชวนให้ท าบุญ บรจิาค 
และเครื่องเสีย่งทาย และ ท าบุญสรา้งวตัถุมงคล 
 การเกดิพุทธพาณิชยม์าจากปัจจยัด้านเศษฐกจิหรอืการหารายได้ รองลงมาเป็นปัจจยัด้านสงัคม
เพราะพุทธพาณิชย์มีส่วนในการสร้างความหวงั ความสุข ให้กบัผู้ที่มีความศรทัธาในศาสนาและสิ่ง
ศกัดิส์ทิธิ ์ส่วนปัจจยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแสะการสื่อสาร มีการใชส้ื่อออนไลน์และโซเชยีลมเีดยีเป็น
เครื่องมอืพืน้ฐานในการสนบัสนุนกจิกรรมดา้นพุทธพาณิชย ์และพุทธศรทัธา  
 ขอ้มลูจากโซเชยีลมเีดยีระบุบุคคลทีก่่อใหเ้กดิพุทธพาณิชย ์เช่น ธมัมชโย พุทธอสิระ เจา้คุณธงชยั 
ส่วนขอ้มูลจากหนงัสอืพมิพเ์น้นที่ตวัองค์กร หน่วยงาน ที่เป็นผูส้รา้งหรอืจดักจิกรรมทางศาสนา ไดแ้ก่ ตวั
วดั ซึ่งด าเนินการโดยกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัวดั รองลงมาคอื เซยีนพระ คอลมัน์พระในหนังสอืพมิพ์ 
การประกวดพระ ชมรมและตลาดพระเครื่อง 
 ขอ้มูลทัง้สองแหล่งระบุว่าประชาชนยงัมทีศันคตเิชงิบวกต่อวดั พระสงฆ์ และศาสนา ผู้คนยงัมี
ความศรทัธา ความเชื่อ ความสุข ความหวงัต่อการเขา้วดั เพื่อท าบุญ ประกอบกจิกรรมทางศาสนา รวมถึง
การเช่าบชูาเครื่องรางของขลงั วตัถุมงคล  
 ขอ้มูลจากสื่อโซเชยีลมีเดยีระบุทศันคตเิชงิลบที่มต่ีอวดั พระสงฆ์ และศาสนา พบว่ามผีู้รู้สกึไม่
ศรทัธาต่อศาสนา ระบุถึงการซือ้บุญ การท าบุญมากเกนิไป และวดั พระสงฆ์ ศาสนาสรา้งความเดอืดรอ้น
ใหช้าวบา้น ขณะที่ขอ้มลูจากสื่อหนังสอืพมิพ์ตอ้งการใหม้กีารปฏริูปศาสนาและปฎิรปูสงฆ ์อย่างไรกต็าม
เมื่อน าทศันคตทิัง้เชงิบวกและลบมาวเิคราะห์ร่วมกนัพบวา่ขอ้มูลเกีย่วกบัทศัคตเิชงิบวกจะสูงกว่าเชงิลบ
มาก ความศรทัธาในศาสนาสงูกวา่ความเสื่อมศรทัธา 

5) ผลการวิเคราะห ์“บวร” จากกรณีศึกษาเรื่องคณุภาพการศึกษา 
 ปัญหาคุณภาพการศึกษาเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับโรงเรียน แต่งานวจิ ัยนี้ เน้นการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา การศกึษาใช้ขอ้มูลที่ผ่านการท าความสะอาดจ านวน 3,367 รายการ ผลการวเิคราะห์
สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 ขอ้มูลจากโซเชยีลมเีดยีระบุว่าปัญหาคุณภาพการศกึษามาจากปัจจยัด้านระบบการเรยีนการ
สอน ด้านผูเ้รยีน และ ปัจจยัด้านอาจารย์ เป็นหลกั รวมถึงการผสมผสานระหว่างปัจจยัทัง้สาม 
ขณะที่ขอ้มูลจากหนังสอืพมิพ์แสดงใหเ้หน็ว่าปัญหาคุณภาพการศึกษาเกิดจากปัจจยัด้านระบบ
การเรยีนการสอน การบรหิารและผูบ้รหิาร รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นผูเ้รยีนและดา้นอาจารย ์
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 ปัญหาด้านผู้เรียน เกี่ยวขอ้งกบัการคดิวเิคราะห์ ปัญหาเรื่องเศรษฐกจิ ปัญหาความไม่ซื่อสตัย ์
เช่น การให้คนอื่นไปสอบแทน การจา้งท าผลงาน-วทิยานิพนธ์ ปัญหาการเรยีนไม่จบ ปัญหาดา้น
สุขภาพทีเ่กดิจากโรคซมึเศรา้ การโดดเรยีน การท างานต ่ากวา่วฒุ ิทกัษะภาษา การรบัน้อง เป็นตน้  
 ปัญหาด้านอาจารย์ ปัญหาหลกัของอาจารยค์อืการขาดคุณธรรม เช่น การแลกเกรด การล่วง
ละเมดิทางเพศ จรรยาบรรณ และปัญหาคุณภาพของอาจารย ์ขอ้มูลจากหนังสอืพมิพ์ระบุปัญหาเพิม่เตมิ
คอืด้านค่าตอบแทน ภาระงาน การท าผลงานทางวชิาการ และสถานะพนกังานมหาวทิยาลยัที่ขาดความ
มัน่คงและความกา้วหน้าในวชิาชพี  
 ปัญหาด้านระบบการเรียนการสอน ได้แก่ปัญหาหลกัสูตรที่ไม่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาด หลกัสูตรไม่มคีุณภาพ-มาตรฐาน โดยเฉพาะหลกัสูตรปรญิญาบณัฑติ หลกัสตูรอนิเตอร ์หลกัสูตร
ปรญิญาเอก ปัญหาปรญิญาปลอม ระบบการทดสอบ ขาดงานวจิยัและนวตักรรม 
 ปัญหาด้านการบริหารและผู้บริหาร ขอ้มลูจากโซเชยีลมเีดยีระบุวา่มเีพยีงสองปัญหาหลกัไดแ้ก่
การขาดคุณธรรมและการมุ่งหารายไดข้องผูบ้รหิาร ขณะทีส่ ื่อหนงัสอืพมิพร์ะบุปัญหาเพิม่เตมิ เชน่ การ
บรหิารมหาวทิยาลยัในก ากบัหรอืมหาวทิยาลยันอกระบบ การบรหิารกองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 
(กยศ.) ของนกัศกึษา ปัญหาธรรมาภบิาล การจดัการศกึษานอกทีต่ ัง้ และปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภา
มหาวทิยาลยั 

 ปัญหาคุณภาพการศกึษาส่วนใหญ่เกดิในมหาวทิยาลยัของรฐั มหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยั
เอกชนและ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตามล าดบั ทัง้นี้เพราะมหาวทิยาลยัของรฐัมจี านวนมากกว่า
มหาวทิยาลยัประเภทอื่น อยา่งไรกต็ามขอ้มลูจากหนังสอืพมิพ์ระบุวา่ ปัญหาคุณภาพการศกึษาส่วนใหญ่
เป็นปัญหาในภาพรวม เช่น ปัญหาสภามหาวทิยาลยั การโกง/ทุจรติ การจดัการศกึษานอกที่ตัง้ ธุรกิจ
การศกึษา รวมถงึการสรรหาอธกิารบด ีเป็นตน้ 

 ปัญหาคุณภาพการศกึษาส่งผลกระทบต่อผู้เรยีนเป็นส าคญัโดยเฉพาะด้านคุณภาพของผู้เรยีน 
และคุณภาพบณัฑติ ท าให้ผูจ้บการศกึษาตกงาน จ านวนนกัศกึษาลดลง การปิดหลกัสูตร บณัฑติท างาน
ไม่ตรงวุฒิ ไม่ตรงความต้องการ รวมถึงหน่วยงานบางแห่งกีดกนัสถาบนัการศกึษาบางแห่งไม่ให้ เข้า
ท างาน 

6) ผลการวิเคราะห ์“บวร” จากกรณีศึกษาเรื่องปัญหาการทุจริตในวงการศึกษา 
 ปัญหาการทุจรติในวงการศึกษาเป็นประเด็นที่เกี่ยวกบัโรงเรยีน โดยงานวจิยันี้ เน้นการทุจริต
การศกึษาในระดบัอุดมศกึษา การศกึษาใช้ขอ้มูลที่ผ่านการท าความสะอาดจ านวน 659 รายการ ผลการ
วเิคราะหข์อ้มลูสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 การทุจรติส่วนใหญ่เป็นปัจจยัด้านคุณธรรมซึง่เกีย่วขอ้งกบัความซื่อสตัย ์รองลงมาเป็นด้านความ
โปร่งใสซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล การตรวจสอบได้ ด้านหลกันิตธิรรมซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการทุจรติ
คอรปัชัน่โดยอาศยัช่องโหวท่างกฎหมาย  
 ปัจจยัที่ท าให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรปัชัน่ในวงการการศึกษา ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหาร
จดัการและผู้บรหิาร สื่อโซเชยีลมเีดยีระบุว่าปัจจยัรองมาจากผู้เรยีน ระบบการเรยีนการสอน และอาจารย ์
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ขณะที่หนังสอืพมิพร์ะบุว่าปัญหามาจากระบบการเรยีนการสอนซึ่งเป็นเรื่องของโครงสร้าง แนวนโยบาย
มากกวา่การเกดิจากกลุ่มผูเ้รยีนและอาจารย ์
 สถาบนัที่เกิดปัญหาการทุจรติคอรปัชัน่ในวงการการศกึษา มหาวทิยาลยัของรฐั รองลงมาคือ 
มหาวทิยาลยัเอกชน แต่หนงัสอืพมิพ์ระบุวา่การทุจรติเป็นปัญหาของมหาวทิยาลยัในภาพรวม บุคคลทีท่ า
ใหเ้กดิปัญหาการทุจรติในวงการการศกึษาคอืผูบ้รหิาร รองลงมาคอือาจารยแ์ละนกัศกึษา 
 เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ปัญหาการทุจรติในวงการการศกึษามไีม่มากนกั เพราะการทุจรติส่วนใหญ่ไม่ใช่
ตวัเงนิจงึไม่มหีลกัฐานปรากฏ เช่น ปัญหาคุณภาพปรญิญา คุณภาพหลกัสตูร การจดัการศกึษานอกทีต่ ัง้ 
ธุรกจิการศกึษา เหตุผลหนึ่งคอืการสมประโยชน์ของทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายบรหิารมรีายได ้มนีกัศกึษาเพยีงพอ 
ไม่จ าเป็นต้องปิดหลกัสูตร ฝ่ายผู้เรยีนกส็ามารถเรยีนไดต้ามความเหมาะสม สามารถเรยีนจบไดง้่ายขึน้ 
ผูส้อนกไ็ด้รบัค่าตอบแทนจากการสอนหลกัสตูรพเิศษ มภีาระงานเพยีงพอ และสามารถน าผลงานไปขอ
ต าแหน่งวชิาการได ้
 5.1.3 สรปุผลการวิเคราะห ์“บวร” ในการสร้างคนไทย 4.0 
 จากการวเิคราะหภ์าพรวมของ “บวร” และกรณศีกึษาทัง้ 6 เรื่อง สามารถน ามาสรุปเพื่อตอบ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยัไดด้งันี้ 

1) สถานภาพและความสมัพนัธข์อง"บวร" 
 ความสมัพันธ์ระหว่างบ้าน วดั โรงเรียน เป็นความสมัพันธ์ที่พบเห็นได้ทัว่ไปของสงัคมไทย
โดยเฉพาะพืน้ทีใ่นชนบทและชานเมอืง เนื่องจากเป็นความสมัพนัธโ์ดยปกตจิงึไม่ค่อยมขีอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบั “บวร” มากนกั ขอ้มลูทีไ่ดเ้ป็นการด าเนินการ “บวร” จากภาครฐัเป็นหลกั วธิกีารด าเนินงานจงึเป็นการ
น าเสนอแนวคดิ การก าหนดนโยบาย การจดัอบรม การด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม เป็นเพยีงจดักจิกรรม
และโครงการเท่านัน้ การน าแนวคดิ “บวร” ไปปฏบิตัใิหไ้ดผ้ลจรงิยงัมจี านวนน้อย 
 การจดักจิกรรมหรอืโครงการมหีน่วยงานภาครฐัในระดบัท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการร่วมกบัชุมชน 
วดั และโรงเรียน โดยแต่ละภาคส่วนได้แบ่งความรบัผิดชอบภายใต้งบประมาณสนับสนุน โครงการที่
ด าเนินการมคีวามหลากหลาย มขีนาดเลก็ ซึ่งไม่ไดส้ร้างความเขม้แขง็หรอืความยัง่ยนืให้กบัชุนชนมาก
นัก ถึงแม้กิจกรรมไม่ได้มีความส าคญัแต่กไ็ม่ได้ส่งผลกระทบทางด้านลบให้กบัผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีหรอื
ส่งผลต่อการด าเนินชีวติของผู้คนในสงัคม ปัจจุบันเริม่มีการน าเสนอประเด็นเชิงลบเกี่ยวกบั “บวร” 
โดยเฉพาะเรื่องความขดัแย้งระหว่างวดักบัชุมชน วดักบัโรงเรียน หรือแสดงความเห็นค้าน เช่น การ
โยกยา้ยผูบ้รหิารโรงเรยีน การขบัไล่เจา้อาวาส ปัญหาการใชท้ีด่นิระหวา่งวดัและชุมชน 

ผลการวเิคราะห์สามารถสรุปไดว้่าความสมัพนัธ์ระหว่างบ้าน วดั โรงเรยีนยงัเป็นความสมัพนัธ์ที่
คงมอียู ่แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อม และการใชช้วีติของคนในสงัคมมกีารเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบของ 
“บวร” เริม่แตกต่างไปจากเดมิ เช่น การเปลี่ยนแปลงกจิกรรมของวดัใหเ้ป็นการหารายได้ โรงเรยีนมกีาร
ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก การเติบโตของชุมชนเมือง ลกัษณะการอยู่อาศยั ผู้คนมีความสมัพนัธ์ทางโลก
เสมอืนมากกวา่ความสมัพนัธใ์นรปูแบบเดมิ ท าใหบ้ทบาทของ “บวร” ลดความส าคญัลง 
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2) แนวโน้มความสมัพนัธท่ี์เปล่ียนแปลงไปของ "บวร" 
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกบั “บวร” ลดลง การลดลงของเนื้อข่าว ไม่ได้

สะท้อนว่าความสมัพนัธ์ระหว่างบ้าน วดั โรงเรยีน เปลี่ยนไปอย่างไร เพยีงแต่ผู้คนเริม่ตระหนักถึงการ
เปลีย่นแปลงความสมัพนัธข์อง “บวร” เช่น 

 โครงการเกี่ยวกบั “บวร” เป็นโครงการพื้นฐานทัว่ไปไม่มศีกัยภาพเพียงพอที่จะสร้าง
ความแขง็แกร่งให้กบัชุมชน หรอืเพิม่ศกัยภาพในการพฒันาสมาชกิของชุมชนให้สามารถปรบัตวัเขา้กบั
สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั 

 โครงการทีร่ฐับาลสนบัสนุนมุ่งเน้นการสรา้งความมัน่คงทางการเมอืงและภาครฐัมากกวา่
มุ่งสร้างความกนิดอียู่ดใีห้กบัประชาชน หลายโครงการเป็นการกระท าทีต่่อเนื่องกนัมา ไม่มคีวามแปลก
ใหม่ 

 ความห่างเหินระหว่างบ้านกบัวดัเริม่มขีอ้ถกเถียง บางฝ่ายเห็นว่าชาวบ้านยงัมคีวาม
ศรทัธากบัศาสนา ยงัเขา้วดัเพื่อท ากจิกรรมทางศาสนา ขณะที่บางฝ่ายเหน็ว่า วดัไม่ใช่ศนูยก์ลางของการ
ท ากจิกรรม การเขา้วดัไม่ใช่กจิทีต่อ้งกระท า  

 โรงเรยีนไม่ไดท้ ากจิกรรมร่วมกบัวดัและชุมชนมากนกั การยบุรวมโรงเรยีนขนาดเลก็ท า
ใหโ้รงเรยีนห่างเหนิจากชุมชน  
 เนื่องจากขอ้มูลในภาพรวมของ “บวร” มีจ านวนน้อย จึงได้ท าการหาแนวโน้มความสมัพนัธ์ที่
เปลีย่นแปลงไปของ "บวร" จากกรณีศกึษา  

 แนวโน้มและปัญหาความรนุแรง มเีพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะความรุนแรงในครอบครวั 
ชุมชน สงัคม และการล่วงละเมดิทางเพศจากบุคคลในครอบครวั ระยะหลงัเริม่มกีารกล่าวถงึความรุนแรง
ในสถานศกึษา ความรุนแรงส่วนใหญ่เกดิภายในบา้นพกั พืน้ทีส่าธารณะ โดยเฉพาะพืน้ที่  ลบัตา ปัจจยัที่
ก่อใหเ้กดิความรุนแรงเป็นปัญหาครอบครวั ความรกั การทะเลาะววิาท ปัญหาเศรษฐกจิและการเงนิ 

 แนวโน้มและปัญหาการฆ่าตวัตาย มเีพิม่มากขึ้น การฆ่าตวัตายส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายที่อยูใ่นวยัท างาน และวยักลางคน รองลงมาเป็นผูส้งูอาย ุสาเหตุหลกัเกดิจากปัญหาสุขภาพ ความรกั 
เศรษฐกิจ -การเงิน การทะเลาะ-วิวาท และปัญหาการงาน รวมถึงปัจจัยด้านอารมณ์  โดยเฉพาะ 
ความเครยีด ความซมึเศรา้ การฆ่าตวัตายโดยการรมควนั รมแก๊ส มแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ 

 แนวโน้มและปัญหาเด็กแว้น เป็นปัญหาที่เกิดขึน้มานาน เป็นปัญหาที่เกี่ยวขอ้งกบั
เดก็และเยาวชนโดยตรง และเชื่อมโยงไปยงัปัญหาอื่นๆ เช่น ปัญหายาเสพตดิ ปัญหาการทะเลาะ ววิาท 
ท ารา้ยร่างกาย ปัญหาการศกึษา คุณภาพของบุคลากรในประเทศ ปัญหาเดก็แวน้มแีนวโน้มขยายตวัไปยงั
จงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ และการแกไ้ขปัญหาเดก็แวน้ดว้ยวธิต่ีางๆ ยงัไม่ประสบความส าเรจ็  

 แนวโน้มและปัญหาของพุทธพาณิชย์ พุทธศรทัธา ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแสดงให้
เหน็วา่ประชาชนยงัมคีวามนิยมพุทธพาณิชยใ์นรปูแบบต่างๆ และมทีศันคตเิชงิบวกต่อวดั พระสงฆ ์และ
ศาสนา ผู้คนยงัมคีวามศรทัธา ความเชื่อ ความสุข ความหวงั ต่อการเขา้วดั เพื่อท าบุญ ประกอบกจิกรรม
ทางศาสนา การเช่าบชูาเครื่องรางของขลงั วตัถุมงคล รวมถงึการเขา้ร่วมพธิกีรรมต่างๆ ทศันคตเิชงิลบที่
มต่ีอวดั พระสงฆ ์และศาสนา ยงัไม่มากนักถงึแมว้า่มผีู้รูส้กึเสื่อมศรทัธาในศาสนา ตอ้งการให้มกีารปฏริูป
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ศาสนาและปฏริปูสงฆ์ แต่เมื่อน าทศันคตทิัง้เชงิบวกและลบมาวเิคราะหร์่วมกนัพบว่าขอ้มลูเกีย่วกบัทศัคติ
เชงิบวกสงูกวา่เชงิลบมาก ความศรทัธาในศาสนาสงูกวา่ความเสื่อมศรทัธา 

 แนวโน้มและปัญหาของคุณภาพการศึกษาา ผลการวเิคราะห์พบว่าปัญหาของ
มหาวทิยาลยัมแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ โดยเฉพาะปัญหาเชงิโครงสร้างคอืปัจจยัด้านระบบการเรยีนการสอน 
และปัจจยัด้านการบรหิารมหาวทิยาลยั รองลงมาเป็นปัจจยัด้านผู้เรยีนและด้านอาจารย ์มหาวทิยาลยั
ประสบปัญหามากขึน้เมื่อเกดิโรคโควดิ-19 จากการเปลีย่นแปลงวธิกีารสอนและปัญหาการเงนิ 

 แนวโน้มของการทุจริตในวงการศึกษา ปัญหาการทุจรติในวงการศกึษาเป็นประเดน็
ทีต่่อเนื่องจากคุณภาพการศกึษา การทุจรติส่วนใหญ่เป็นธรรมาภบิาลด้านคุณธรรมซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัความ
ซื่อสตัย ์ถงึแม้แนวโน้มการทุจรติจะสูงขึน้แต่มกัไม่ปรากฏเป็นข่าวมากนัก เพราะการทุจรติส่วนใหญ่ไม่
เกีย่วกบัตวัเงนิอยา่งชดัเจนท าใหไ้ม่มหีลกัฐานปรากฏ 

3) ประเดน็ส าคญัท่ีจะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหวัข้อวิจยัส าหรบัแผนงานคน
ไทย 4.0  
 ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบของ “บวร” ในประเดน็เรื่องการสรา้งความร่วมมอื ช่วยเหลอื
เกือ้กลูซึง่กนัและกนั เริม่มคีวามไม่สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของคนไทย 4.0 สาเหตุหลกัเกดิจากรปูแบบการใช้
ชวีติที่เปลี่ยนไป ความเป็นปัจเจกและความเป็นอสิระของสมาชกิ “บวร” ในแต่ละสถานะที่เปลี่ยนแปลง
จากเดมิ 

ขณะที่องค์ประกอบของสมาชกิ “บวร” มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิมาก แต่การส่งเสรมิความ
ร่วมมอืเกีย่วกบั “บวร” ทีด่ าเนินการโดยภาครฐั หรอืการสนบัสนุนจากภาคเอกชน หรอืการด าเนินงานโดย
การรเิริม่ของผูน้ า ยงัเป็นเรื่องเดมิ ที่คนรุ่นใหม่รู้สกึวา่ “เชย” การจดักจิกรรมไม่สอดคล้อง หรอืตอบสนอง 
หรอืรองรบัวถิชีวีติทีเ่ปลีย่นไปจงึอาจท าใหก้ารเขา้ร่วมเริม่ลดลง หรอืเริม่มกีารห่างเหนิ  

ดงันัน้จงึมปีระเดน็ทีค่วรพจิารณาเพื่อเป็นหวัขอ้วจิยัเพิม่เตมิดงันี้ 
 การจดักจิกรรม “บวร” ในรูปแบบอดีตและปัจจุบนัเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง บ้าน 

ชุมชน วดั และโรงเรยีน ยงัเป็นรูปแบบที่เหมาะสม สร้างความยัง่ยนื และความร่วมมอืของสมาชกิของ 
“บวร” หรอืมสี่วนในการพฒันาคุณภาพชวีติของคนไทยหรอืไม่ 

 การรกัษาความสมัพนัธ์ของ “บวร” ยงัเป็นที่ต้องการของคนไทยหรอืไม่ เพราะปัจจุบนั
ผูค้นจะสรา้งความสมัพนัธ์ในรูปแบบอื่นที่ไม่มบีรบิทเชงิพื้นที่เขา้มาเกีย่วขอ้ง การเข้าไปมสี่วนร่วม หรอื
การรวมตวักนัเป็นเรื่องความชอบเชงิปัจเจก แล้วไปหากลุ่มคนที่มคีวามชอบ รสนิยม แนวคดิ ทศันคต ิ
หรอืวถิชีวีติทีต่รงกนัมากกวา่ โดยไม่มขีอ้จ ากดัเรื่องครอบครวั ชุมชน 

 ถ้าไม่สามารถรกัษาความสมัพนัธ์ ความร่วมมอืในรูปแบบ “บวร” ไวไ้ด ้จะส่งกระทบต่อ
ความรู้สกึของคนไทย เกีย่วกบัวถิไีทย ความเป็นไทย หรอืไม่อย่างไร รวมถงึสามารถสรา้งความสมัพนัธ์
ในรปูแบบความร่วมมอือื่นมาทดแทนไดห้รอืไม่ 

หวัขอ้วจิยัส าหรบัแผนงานคนไทย 4.0 ที่เกีย่วกบัความสมัพนัธข์อง “บวร” ทีเ่ปลีย่นไปทีค่วร
ท าการศกึษาเพิม่เตมิไดแ้ก่  
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 การเปลี่ยนแปลงความสมัพนัธ์ระหว่าง บ้าน วดั โรงเรยีน “บวร” ที่ตัง้อยู่ในพื้นที่ชนบท 
และชุมชนเมอืง  

 สมัพนัธภาพทีเ่ปลีย่นไปของ ครอบครวั ชุมชน โรงเรยีน ศาสนา และการเมอืง  
 รูปแบบความสมัพนัธ์ของ บ้าน วดั โรงเรียน “บวร” ที่เหมาะสมกบัสงัคมไทยและการ

พฒันาคนไทย 4.0 
 รปูแบบความสมัพนัธ์ใหม่ในการสรา้งความร่วมมอืระหวา่งสมาชกิ และสถาบนัของสงัคม 

ในการพฒันาคนไทย 4.0 
 หวัขอ้วจิยัส าหรบัแผนงานคนไทย 4.0 ทีค่วรท าการศกึษาเพิม่เตมิมจี านวนมาก เช่น 

 ความรุนแรงในครอบครวัและความรุนแรงในชุมชน 
 การใชค้วามรุนแรงในครอบครวัและสถานศกึษา 
 การฆ่าตวัตายของคนวยัท างานและผูส้งูอาย ุ 
 การฆ่าตวัตายจากพษิเศรษฐกจิและการเจบ็ป่วย 
 พฤตกิรรมของวยัรุ่นและการยกระดบัคุณภาพชวีติของเยาวชน 
 ศาสนาพุทธส าหรบัคนไทย 4.0 
 คุณภาพการศกึษาไทย 
 ธรรมาภบิาลของมหาวทิยาลยัไทย 
 ผลกระทบทีม่ต่ีอ “บวร” จากภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลกัคือ ข้อเสนอแนะในด้านการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการ

ศกึษาวจิยั และการแกไ้ขปัญหาความสมัพนัธข์อง บา้น วดั โรงเรยีน  
5.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

การศกึษาเกีย่วกบั "บวร” ได้ใช้ขอ้มลูขนาดใหญ่ จากสื่อโซเชยีลมเีดยีและหนังสอืพมิพ์เป็น
ข้อมูลหลกั เพราะเป็นแหล่งที่จดัเก็บเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกบั “บวร” ในประเด็นที่หลากหลายต่อเนื่อง
ยาวนานถึง 13 ปี แต่เมื่อน าขอ้มลูมาวเิคราะหพ์บปัญหามากโดยเฉพาะการเสยีเวลา และได้ผลลพัธ์เพยีง
ประเดน็ทีต่อ้งการศกึษา ไม่สามารถน าผลลพัธท์ีไ่ดไ้ปหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรไดม้ากนกั เนื่องจาก
ลกัษณะขอ้มูลที่ไดเ้ป็นขอ้มูลที่ไม่มโีครงสร้าง (Unstructured Data) แตกต่างจากขอ้มูลการท าธุรกรรมที่
ภาคธุรกจินิยมใชว้เิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ ปัญหาเรื่องขอ้มลูของงานวจิยัสรุปไดด้งันี้ 

1) ขอ้มูลในแต่ละรายการ (Record) มรีูปแบบที่แตกต่างกนั และ ไม่มคีวามสมบูรณ์ ขอ้มูล
จากโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ไม่ระบุวนั เวลา ที่เกดิเหตุการณ์ ขอ้มูลบางรายการไม่ระบุอาชพี อายุ ของ
ผูเ้ขยีน ผู้กระท า ผู้ถูกกระท า ขอ้มูลที่ไม่สมบูรณ์ท าให้ไม่สามารถเกบ็ตวัแปรได้ครบตามที่ก าหนดไวใ้น
โครงสรา้งขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม  

2) ขอ้มูลจากโซเชียลมีเดียมขี้อบกพร่องเรื่องของเวลา ขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงของกลุ่มคน 
เช่น อายุ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีวยั และรายได้ของผูใ้ช้งาน การขาดขอ้มูลเรื่องเวลาท าใหไ้ม่
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สามารถหาค่าแนวโน้ม รูปแบบการเขยีนเป็นลกัษณะการบอกเล่าเรื่องราว ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน แต่
ประโยชน์ที่ได้รบัจากขอ้มูลประเภทนี้คอื ความคดิเหน็ ความรู้สกึ สะท้อนสิง่ที่ ไม่ได้สื่อสารกนัทัว่ไปใน
ช่องทางปกตหิรอืใชก้ารเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถาม เช่น กรณีถูกล่วงละเมดิทางเพศโดยผูป้กครอง ขอ้มลู
จากโซเชยีลมเีดยีบางอยา่งสามารถสะท้อนสิง่ที่ซ่อนอยูจ่ากขอ้มูลปกต ิเปรยีบเหมอืนสิง่ที่ซ่อนอยู่ภายใต้
ภูเขาน ้ าแขง็ นอกจากนี้ปัจจุบนัสื่อกระแสหลกันิยมน าข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมาประกอบหรือเป็น
จุดเริม่ตน้ของการท าขา่ว 

3) ขอ้มูลจากหนังสอืพิมพ์มีความสมบูรณ์กว่า เพราะหลกัการน าเสนอประกอบด้วยขอ้มูล
พื้นฐาน ได้แก่ ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร แต่ปัญหาจากหนังสอืพิมพ์เป็นลกัษณะตรงข้ามคือมี
รายละเอยีดที่ไม่จ าเป็นมากเกนิไป การใช้ภาษาต่างกนั ท าให้ต้องเสยีเวลาในการตคีวาม และการค้นหา
ประเดน็หลกัทีต่้องการ นอกจากนี้การรายงานข่าวยงัเป็นการน าเสนอต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละช่วงเวลา การ
น าเสนอเนื้อหามคีวามต่างกนั เช่น ข่าวการท าร้ายร่างกาย มกัเริม่ต้นจากผู้เสยีหาย ต่อมาเป็นเรื่องของ
การสอบพยาน การหาผูก้ระท าผดิ เมื่อจบัคนรา้ยไดเ้นื้อหามุ่งไปทีผู่้กระท าความผดิ ในกรณีคดใีหญ่เรื่อง
จะไปสิน้สุดทีค่ าตดัสนิของศาล ปัญหาดงักล่าวท าใหม้คีวามยุง่ยากในการท าความสะอาดขอ้มลู ทัง้ในดา้น
การดคีวามและการขจดัความซ ้าซอ้น 

4) การสกดัขอ้มลูทีไ่ม่มโีครงสรา้งท าไดย้าก เมื่อใชซ้อฟตแ์วรท์ าการสกดัตวัแปรหรอืปัจจยัที่
ต้องการท าให้ได้ผลลพัธ์จ านวนมาก นักวจิยัต้องเสยีเวลาพิจารณาเลอืกค าตอบที่ถูกต้องจากบรบิทที่
เกีย่วขอ้ง การใชม้นุษยเ์ขา้มาพจิารณาประกอบไม่เหมาะสมกบัขอ้มลูจ านวนมากเพราะเป็นการสิน้เปลอืง
เวลา 

5) การขาดขอ้มูลหลกัจ านวนมากในแต่ละตวัแปรท าให้สามารถวเิคราะห์ได้เฉพาะผลลพัธ์
หลกัที่ต้องการ เช่น อาชพี อายุ สาเหตุการสยีชวีติ แต่การน าตวัแปรที่ได้มาวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ ไม่
สามารถท าได้ดีนัก เพราะไม่สะท้อนความสมัพนัธ์ที่แท้จรงิจากการตดัรายการของขอ้มูลที่ไม่สมบูรณ์
ออกไปจ านวนมาก 
 อย่างไรก็ตามถึงแม้การน าข้อมูลจากทัง้สองแหล่งมาวเิคราะห์ประสบปัญหามากแต่ผลการ
วเิคราะห์ก็ได้พบประเด็นปัญหา และแนวโน้มที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา ดงันัน้ถ้าต้องการศึกษา
รายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืตอ้งการหาความสมัพนัธข์องตวัแปร ควรท าการเกบ็ขอ้มลูจากภาคสนาม เช่น ถ้า
ตอ้งการศกึษาสาเหตุการฆ่าตวัตายของผูสู้งอาย ุหรอืการมสี่วนร่วมของผูส้งูอายใุนกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
“บวร” ควรเพิม่การเกบ็ขอ้มลูจากชมรมผูส้งูอาย ุสมาชกิอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) การ
จดัเกบ็ขอ้มูลตามกลุ่มเป้าหมาย ถ้ามจี านวนมากพอและมกีารกระจายตวัของกลุ่มตวัอย่างที่ด ีจะท าให้
ไดร้บัองคค์วามรูเ้พิม่ขึน้สามารถน ามาประกอบกบัผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากขอ้มลูขนาดใหญ่  
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5.2.2 การแก้ไขปัญหาความสมัพนัธข์อง “บวร” 
จากการศกึษาพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งมีการด าเนินการ “บวร” ในรูปแบบเดิม คือเป็นการ

ก าหนดแนวคดิ นโยบายมาจากส่วนกลาง แลว้น ามาขบัเคลื่อนในรูปแบบกจิกรรม โครงการในชุมชน โดย
ความร่วมมือของหน่วยราชการในส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และสถานศึกษา การด าเนิน
โครงการเป็นการกระท าซ ้า เป็นโครงการระยะสัน้ ไม่ไดส้่งผลกระทบกบัวถิชีวีติ หรอืเพิม่ผลติภาพมากนัก 
การร่วมมือของสมาชิก “บวร” ยงัมีอยู่ แต่เนื่องจากวถิีชีวติของคนไทยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ความ
ร่วมมือ ความสมัพันธ์ เริ่มไม่เหมือนเดิม ดงันัน้ถ้าจะแก้ไขปัญหาความสมัพันธ์ของ “บวร” ให้คงอยู ่
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรด าเนินการดงันี้ 

 ภาครฐั หรอืเอกชน หรอืผู้น าชุมชนทีม่ศีกัยภาพ ควรจดัตัง้กลุ่มการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ของ “บวร” ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของคนไทย 4.0  

 ควรรวบรวมกจิกรรมของ “บวร” ที่ประสบความส าเรจ็ จดัท าแนวปฏิบตัิที่ดี เพื่อเป็น
ตวัอยา่งการประยุกต์ใช้ให้กบัหน่วยงาน หรอืชุมชนอื่น สามารถน าไปด าเนินการโดยไม่ต้องรอโครงการ
จากภาครฐั 

 การรวมกลุ่มความร่วมมอือาจไม่จ าเป็นต้องครบองค์ประกอบทัง้สามอาจเป็นเพยีงทวิ
ภาค ีเช่น การร่วมมอืระหว่างบ้าน กบัโรงเรยีน วดักบัชุมชน มหาวทิยาลยักบัชุมชน หรอืบางแห่งอาจมี
รวมตวักนัมากกวา่ 3 องคป์ระกอบ เช่น บา้น วดั โรงเรยีน โรงพยาบาล 

 ปรบัรูปแบบเนื้อหา แนวคดิ กจิกรรม โครงการ ให้สอดคล้องกบัวถิีชวีติสมยัใหม่ โดย
เพิม่องคค์วามรูด้า้นเศรษฐกจิ การประกอบอาชพี วฒันธรรมสากล งานสาธารณะสุข นอกเหนือจากเนื้อหา
ทีท่ าในปัจจุบนั รวมถงึตอ้งน าแนวคดิไปสู่การปฏบิตัมิากขึน้ 

อยา่งไรกต็ามการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวตัง้อยูใ่นขอ้สมมตฐิานวา่ตอ้งการใหค้วามร่วมมอืของ “บวร” 
ยงัด ารงอยู ่เพราะเป็นวถิชีวีติ วฒันธรรม และเป็นแนวปฏบิตัทิี่อยู่คู่กบัคนไทยและสงัคมไทยมานาน แต่
ถ้าพจิารณาจากแนวคดิของต่างประเทศพบวา่หลายประเทศไม่ได้สนใจเพยีง 3-4 องค์ประกอบในสงัคม
ทีม่าบูรณาการเพื่อสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมอื แต่ความร่วมมอืได้ด าเนินการในระดบัมหภาคที่
ทุกหน่วยที่ในสงัคมมาร่วมมืออย่างเป็นทางการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะ
พลเมืองที่ต้องได้รบัการดูและช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกนัจากภาครฐั องค์กรที่ไม่หวงัผลก าไรและ
ภาคเอกชนทีม่ศีกัยภาพ ขณะที่ชาวบ้าน ชุมชน ในฐานะพลเมอืง กต็อ้งมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่อสงัคม
ดว้ย ในหลายประเทศไดย้กระดบัเป็นความร่วมมอืในรปูของ e-Citizen หรอื e-Government  

 ป ร ะ เท ศ สิ ง ค โ ป ร์ จ ั ด ตั ้ ง  Citizen Connect Centers (CCCs) (Government of 
Singapore, 2020) เพื่อเป็นช่องทางทีง่่ายและสะดวก ส าหรบัประชาชนในการท าธุรกรรมกบัรฐับาลผ่าน
ระบบออนไลน์ ประชาชนสามารถตดิต่อกบัภาครฐัโดยตรง หรอืเชื่อมต่อไปยงัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 
โรงพยาบาล การศกึษา ทีอ่ยู่อาศยั การพฒันาฝีมอืแรงงาน รวมถึงการรอ้งเรยีนปัญหาต่างๆ เพื่อน าไปสู่
การปรบัปรุงแกไ้ข 

 กระทรวงมหาดไทยและความปลอดภยั ประเทศเกาหลไีด้ออกนโยบาย Government 
Innovation (Ministry of the Interior and Safety, 2020) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์
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สาธารณะผ่านการมสี่วนร่วมของประชาชน โดยระบุความรบัผดิชอบของรฐับาล ส่งเสรมิการมสี่วนร่วม
และความร่วมมอืระหว่างภาครฐักบัประชาชน รวมถึงการสร้างรฐับาลที่น่าเชื่อถอื ภาระงานที่ส าคญัของ
ภาครฐั ได้แก่ 1) การปรบัปรุงระบบการเงนิเพื่อตอบสนองคุณค่าทางสงัคม 2) ปรบัปรุงระบบงาน ระบบ
ราชการ เพื่อสรา้งความเท่าเทยีมในชวีติของประชาชน 3) ท างานร่วมกบัประชาชนเพื่อก าหนดนโยบายที่
ตอบสนองความต้องการ 4) ท างานเพื่อบรกิารสาธารณะตามที่ประชาชนต้องการ 5) น านวตักรรมที่มี
ประชาชนเป็นศนูยก์ลางมาใชป้ระโยชน์ เช่น ขอ้มลู ความคดิสรา้งสรรค ์การปฏริปูกฎระเบยีบ และการใช้
ประโยชน์จากทรพัยากร 
 การสรา้งความร่วมมอืระหว่างภาครฐักบัประประชาชนเป็นความร่วมมอืแบบโครงสรา้งเป็นหลกั 
การก าหนดนโยบายเป็นไปในลกัษณะเดยีวกนัโดยไม่จ าแนกว่าเป็นชนบท หรอืเมอืง กจิกรรม โครงการ
ถูกน ามาด าเนินงานในรูปแบบการให้บรกิารถ้วนหน้า การเขา้ถึงใช้เทคโนโลยเีป็นเครื่องมือหลกั การ
ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งถึงแม้มภีารกจิอสิระ แต่ถูกเชื่อมโยงเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในเวบ็ท่า 
(Web Portal) โดยด าเนินการตามนโยบายหลกัของภาครฐั  
 กรณีศกึษาที่เกี่ยวขอ้งกบั “บวร” ทัง้ 6 มรีูปแบบของปัญหาที่แตกต่างกนั แต่มแีนวโน้มที่จะก่อ
ปัญหามากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อประเทศประสบปัญหาโรคระบาดโควดิ แต่เนื่องจากคณะนักวจิยัไม่ใช่
ผูเ้ชีย่วชาญทางด้านสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร์จงึไม่ได้น าเสนอวธิกีารแกไ้ข เพราะปัญหาบางเรื่องเป็น
เรื่องเปราะบาง น าไปสู่ขอ้ถกเถยีงจ านวนมาก เช่น ปัญหาเรื่องพุทธพาณิชย ์ความศรทัธา วกิฤตศรทัธา 
ปัญหาเด็กแวน้เป็นปัญหาที่มผีู้เชี่ยวชาญจ านวนมากพยายามแก้ไข แต่ก็ยงัไม่สามารถแก้ไขได้ส าเร็จ 
ปัญหาเด็กแวน้ยงัคงอยู่ และมีการขยายตวั ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา เป็นปัญหาระดบัชาติ รฐั
พยายามแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาโดยการจัดตัง้ ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา (องค์การมหาชน) หรอื สมศ. แต่ก็ยงัมปัีญหาคุณภาพการศกึษาและเป็นการเพิม่ภาระงาน
ใหก้บัผูส้อนและสถานศกึษา จนกระทัง่มกีารเสนอใหย้บุ สมศ.  
 อยา่งไรกต็ามรปูแบบการด าเนินการแกไ้ขปัญหาประชาชนตามแนวทางของประเทศสงิคโปรแ์ละ
เกาหลี สามารถน ามาปรบัใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกดิขึน้ เพราะการแก้ไขปัญหาที่มีความซบัซ้อน  มีความ
รุนแรง รวมถงึความมุ่งหวงัการสร้างคุณภาพคนไทย 4.0 ไม่สามารถแก้ไขไดจ้ากการจดักจิกรรม “บวร” 
ในรูปแบบเดมิ หรอืการรวมกลุ่มตามธรรมชาตขิองชุมชน แต่ตอ้งเกดิจากการผนึกก าลงัและความร่วมมอื
ของทุกภาคส่วน  
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