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บทคัดย่อ
สาเหตุุหลัักที่่�เป็็น “ปััญหาสัังคม” ในทุุกวัันนี้้� ล้้วนมาจาก “คน” ทั้้�งสิ้้�น ซึ่่�ง
การจะลดปััญหาสัังคมได้้อย่่างเป็็นรููปธรรมนั้้�นจะต้้องมาจากการพััฒนาคนที่่�เป็็น
องค์์ประกอบสำำ�คััญของสัังคม ซึ่่�ง “การศึึกษา” เป็็นปััจจััยที่่�จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งในการ
พััฒนาคน
แม้้ว่่าประเทศไทยมีีการปฏิิรููปและพััฒนาระบบการศึึกษามาตั้้�งแต่่สมััย
รััชกาลที่่� 5 แต่่เหตุุใดการพััฒนาคนในชาติิยัังไม่่มีีความก้้าวหน้้าอย่่างเพีียงพอ ซึ่่�ง
สะท้้อนจากปััญหาสัังคมแบบเดิิมที่่�ยัังคงอยู่่�  แน่่นอนว่่าคนแต่่ละคนย่่อมมีีความ
แตกต่่าง ทั้้�งความเข้้าใจ ความเชื่่�อ และทััศนคติิ ที่่�ถููกปลููกฝัังมาต่่างกััน ดัังนั้้�นการ
จััดระบบการศึึกษาต้้องดำำ�เนิินการให้้มีีความชััดเจนอย่่างจริิงจัังและต่่อเนื่่�อง เพื่่�อ
ให้้สามารถพััฒนาคนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล จะส่่งผลทางบวกและลดปััญหาสัังคม
ในชาติิได้อ้ ย่่างแน่่นอน
บทความนี้้เ� ป็็นการนำำ�เสนอแนวทางในการแก้้ปััญหาสัังคม โดยอิิงจากบริิบท
ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องด้า้ นการศึึกษาทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม ภายใต้้มุุมมองของผู้้เ� ขีียน
คำำ�สำำ�คััญ : ปััญหาสัังคม; การพััฒนาคน; ระบบการศึึกษา
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Abstract
One of the main reasons for the “Social Problem” today comes
from the “people.”  In order to concretely reduce the social problems,
the development of people as a crucial component of society, where
“education” is a major factor in terms of the development of people
needed to be taken into account.
Although Thailand has been reforming and developing the
education system since the reign of King Rama V, but  the development
of people in the nation has not been adequately progressed. As a
result, the social problems have been  going on. Of course, each
person is different in understanding, beliefs, and attitudes, which are
cultivated differently. Therefore, the organization of the education
system must be clear, serious, and continuous.  In order to be able
to develop people effectively, this will certainly have a positive effect
and reduce the social problems of the nation.
This article presents solutions to social problems. Based on
various contexts Involved in education both directly and indirectly
under the author’s point of view.
Keywords : Social Problem; Human Development;  Educational System
บทนำ�
กล่่าวได้้ว่่า การแก้้ปััญหาสัังคมของประเทศกัับการพััฒนาคน  เป็็นหนึ่่�งใน
ยุุทธศาสตร์์ นโยบายและแผนงาน-โครงการของชาติิที่่�ถููกกำำ�หนดไว้้ในรััฐบาลทุุก
ยุุคทุกุ สมััย โดยปััจจุบัุ นั มีกี ารกำำ�หนดไว้้ทั้้�งในแผนการพััฒนาศัักยภาพคนตลอดช่่วง
ชีีวิิต ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและ
สัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนปฏิิบััติิราชการรายปีี
(พ.ศ.2563) ของกรมกิิจการสตรีีและสถาบัันครอบครััว กระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์ รวมถึึงแผนงานของหน่่วยงานอื่่�นของรััฐ ซึ่่�งหลััก ๆ
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ก็็เน้้นปััญหาที่่�สังั คมเผชิิญอยู่่� เช่่น ยาเสพติิด ความแตกแยก การทะเลาะเบาะแว้้ง
(ยกพวกตีีกััน) อาชญากรรม การล่่วงละเมิิดทางเพศ เป็็นต้้น ซึ่ง่� ปััญหาเหล่่านี้้เ� กาะ
เกี่่�ยวสัังคมไทยมาเนิ่่�นนาน  มีีองค์์ประกอบมากมายและหลายเรื่่�องก็็หยั่่�งรากลึึก
เกี่่ย� วพัันกับั ระบบต่่าง ๆ ในสัังคมจนมีีความซัับซ้้อนยากแก่่การแก้้ไข อย่่างไรก็็ตาม
หากสามารถดำำ�เนิินการแก้้ไขจััดการได้้ถููกต้้อง ลงไปถึึงต้้นตอและรากเหง้้าของ
ปััญหาโดยเฉพาะระบบการศึึกษาได้้อย่่างเหมาะสมแล้้ว ปััญหาของสัังคมจะลดลง
ไปได้้อย่่างมาก ซึ่่ง� จะส่่งผลทางบวกต่่อประเด็็นสำำ�คัญ
ั อื่่น 
� ๆ ในการพััฒนาประเทศ
ให้้เกิิดความมั่่�นคงได้้อย่่างยั่่�งยืืน
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“คน” ต้นตอและรากเหง้าของปัญหาสังคม
“คน” หรืือ “มนุุษย์์” เป็็นสััตว์์สัังคม โดยพื้้�นฐานทางธรรมชาติิต้้องอยู่่�กััน
เป็็นกลุ่่�ม ต้้องการมีีพวกพ้้อง ต้้องการการยอมรัับ ต้้องการความสุุขความสบาย
ความปลอดภััย ซึ่่�งก็็เหมืือนกัับสััตว์์สัังคมทั่่�วไป แต่่ด้้วยสติิปััญญาที่่�มีีอยู่่� ทำำ�ให้้คน
สามารถสร้้างสรรค์์นวัตั กรรมและความเจริิญจนเกิินกว่่าสััตว์์สังั คมใดจะทำำ�ได้้ และ
ด้้วยสััญชาตญาณในการเอาตััวรอดที่่�ติดตั
ิ วม
ั า รวมถึึงการเห็็นแก่่ตัว รั
ั กั ความสบาย
อยากมีี อยากดีี อยากได้้ จึึงเกิิดการแก่่งแย่่งให้้ได้้มาซึ่่�งอำำ�นาจและสิ่่�งที่่�ปรารถนา
โดยยอมทำำ�ในสิ่่�งที่่�ไม่่ถููกต้้องแม้้จะมีีกรอบและกติิกาของสัังคมกำำ�หนดไว้้ก็็ตาม
อย่่างไรก็็ตาม ด้้วยคุุณสมบััติิพิิเศษของคนในการเรีียนรู้้�ได้้ดีี หากมีกี ารชี้้นำ� ำ� 
อบรม สั่่�งสอน  และการปลููกฝัังความรู้้�และทััศนคติิที่่�ถููกต้้อง เหมาะสม ร่่วมกัับ
ประสบการณ์์ของชีีวิิต ก็็สามารถหล่่อหลอมกล่่อมเกลาให้้เกิิดพฤติิกรรมที่่�พึึง
ประสงค์์ได้้ ลดสััญชาตญาณที่่�ไม่่เหมาะสมและสร้้างสำำ�นึึกที่่�ดีี ให้้มีีจิิตใจที่่�เอื้้�อเฟื้้�อ
เผื่่�อแผ่่ มีีจิิตสาธารณะต่่อเพื่่�อนมนุุษย์์ ให้้เกิิดสัังคมที่่�ดีีงาม
การหล่่อหลอมกล่่อมเกลา ให้้มีีประสิิทธิิภาพนั้้�น ต้้องอาศััย “การศึึกษา”
เป็็นหลััก ซึ่่�งการศึึกษานั้้�น  ไม่่ว่่าจะเป็็นทางตรงหรืือทางอ้้อม จากในระบบหรืือ
นอกระบบ จากครอบครััว  โรงเรีียน เพื่่�อน คนใกล้้ชิิด  และใครก็็ตามที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หรืือแม้้กระทั่่�งข้้อมููลข่่าวสารที่่�อยู่่�รอบตััว  ในรููปแบบออนไลน์์หรืือออฟไลน์์ รวม
ถึึงจากประสบการณ์์ของตนเอง ล้้วนมีีส่่วนในการ สร้้างทััศนคติ อุ
ิ ปุ นิิสัยั องค์์ความ
รู้้�และแนวคิิดของคนทั้้�งสิ้้�น ซึ่่�งจะสะท้้อนด้้วยพฤติิกรรมที่่�แสดงออกมา
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“การศึกษา” พื้นฐานของการบ่มเพาะคน
ปัั จจุุ บัั น ประเทศไทยมีี ก ารกำำ� หนดการศึึ ก ษาขั้้� นพื้้� น ฐานไว้้  15 ปีี
(ราชกิิจจานุุเบกษา, 2559) และกำำ�หนดภาคบัังคัับไว้้  9 ปีี (ราชกิิจจานุุเบกษา,
2545) ซึ่่�งตามหลัักการและข้้อกฎหมายประชาชนคนไทยทุุกคนต้้องอยู่่�ในระบบ
การศึึกษา โดยเรีียนจนถึึงมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 เป็็นอย่่างน้้อย แต่่ในความเป็็นจริิงยััง
มีีคนอีีกเป็็นจำำ�นวนมากที่่�ไม่่สามารถเรีียนได้้ครบตามเกณฑ์์หรืือไม่่มีีโอกาสที่่�จะ
เข้้าเรีียนหนัังสืือในระบบได้้เลย ซึ่่ง� เป็็นปัญ
ั หาที่่�หมัักหมมมาเนิ่่�นนานในทุุกยุุคสมััย
แม้้ว่่ า จะมีี ก ารปฏิิ รูู ประบบการศึึ ก ษามาหลายครั้้� ง อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งก็็ ต าม  โดย
วิิวััฒนาการของการศึึกษาไทยที่่�ผ่่านมาสามารถแบ่่งออกได้้เป็็น  5 ช่่วง (ประไพ 
เอกอุ่่�น, 2542 : 75) ดัังนี้้�
1) การศึึกษาของไทยสมััยโบราณ (พ.ศ.1781-2411)
2) การศึึกษาของไทยสมััยปฏิิรููปการศึึกษา (พ.ศ.2412-2474)
3) การศึึ ก ษาของไทยสมัั ย การปกครองระบอบรัั ฐ ธรรมนููญระยะแรก
(พ.ศ.2475-2491)
4) การศึึกษาไทยสมััยพััฒนาการศึึกษา (พ.ศ.2492-2534)
5) การศึึกษาสมััยปััจจุุบััน (พ.ศ.2535-ปััจจุุบััน)
พััฒนาการด้้านการศึึกษาของไทย มีีความก้้าวหน้้าอย่่างชััดเจนและเป็็น
รููปธรรมในรัั ช สมัั ย ของพระบาทสมเด็็ จพ ระปรมิิ นท รมหาจุุ ฬ าลงกรณ์์ ฯ
พระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว (พระปิิยะมหาราช) รััชกาลที่่� 5 พ.ศ. 2411-2453 โดย
ได้้มีีการสร้้างสรรค์์และพััฒนาระบบการศึึกษาขึ้้�นมาอย่่างมาก เช่่น  การจััดตั้้�ง
โรงเรีียนหลวงขึ้้�นในพระบรมมหาราชวััง การเรีียบเรีียงแบบเรีียนหลวงชุุดมููลบท
บรรพกิิจ  การจััดตั้้�งกระทรวงธรรมการ การตั้้�งโรงเรีียนฝึึกหััดครููหญิิง เป็็นต้้น 
ซึ่่ง� นัับว่่าเป็็นการปฏิิรููปการศึึกษาครั้้�งสำำ�คัญ
ั และเป็็นรากฐานของการจััดการศึึกษา
ของไทยมาจนถึึงทุุกวัันนี้้� โดยมีเี ป้้าหมายหลัักในการพััฒนาคุุณภาพของประชาชน
คนไทย
โดยในช่่วงหลัังที่่�ผ่่านมาก็็มีีการปฏิิรููปการศึึกษาอีีกหลายครั้้�ง มีีการออก
พระราชบััญญััติกิ ารศึึกษาแห่่งชาติิ มีีการจััดตั้้ง� หน่่วยงานเฉพาะด้า้ นทางการศึึกษา
ทั้้�งกระทรวงศึึกษาธิิการและกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและ
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นวััตกรรม ซึ่่�งมีีการดำำ�เนิินโครงการและแผนงานมากมายและได้้รัับการสนัับสนุุน
จากทั้้�งภาครััฐและเอกชน แต่่เหตุุใดปััญหาประชาชนส่่วนใหญ่่ในชาติิก็ยั็ งั ไม่่ได้้รัับ
การศึึกษาที่่�เหมาะสม เพีียงพอ ยัังขาดการเรีียนรู้้ที่่� มี� ีศัักยภาพ รวมถึึงยัังขาดความ
เท่่าเทีียมทางการศึึกษา ปััญหาสัังคมที่่�เกิิดจากคุุณภาพการศึึกษาก็็ยัังคงอยู่่�และ
นัับวัันจะทวีีความรุุนแรงมากยิ่่�งขึ้้�น  
จากผลการศึึกษา พบว่่า การเรีียนรู้้ข� องคนไทยยัังมีีปััญหาเชิิงโครงสร้้างและ
คุุณภาพอยู่่�มาก เด็็กปฐมวััยมีีพััฒนาการที่่�ล่่าช้้า ส่่วนหนึ่่�งเป็็นผลมาจากลัักษณะ
ของหลัักสููตรที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับยุุคสมััยที่่�เปลี่่�ยนไป และวิิธีีการเรีียนการสอนที่่�ไม่่
ส่่งเสริิมต่่อการพััฒนาการทางความคิิด  รวมถึึงปััจจััยแวดล้้อมอื่่�น  ๆ ทั้้�งศัักยภาพ
ทางเศรษฐกิิจของครอบครััว  รายได้้ที่่�ไม่่เพีียงพอต่่อการยัังชีีพ ความเลื่่�อมล้ำำ�ท
� าง
เทคโนโลยีีในการเข้้าถึึงแหล่่งข้้อมููลสำำ�หรัับการเรีียนรู้้ต่� า่ งๆ ซึ่่ง� ทำำ�ให้้การพััฒนาคน
ไม่่เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ ล้้วนเป็็นปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อ “คุุณภาพ” ของ
คนในชาติิ และนำำ�ไปสู่่� “ปััญหาสัังคม” ที่่�แก้้ไขไม่่จบ
ที่่�ผ่่านมาภาครััฐมีีการปรัับหลัักสููตรตามแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานมา
เป็็นระยะ แต่่ก็ยั็ งั มีีข้้อถกเถีียงกัันมากในการจััดวางหลัักสููตรที่่�เหมาะสม โดยเฉพาะ
วิิชาหน้้าที่่�พลเมืืองและศีีลธรรม ซึ่่ง� เป็็นวิิชาสำำ�คัญ
ั ในการสร้้างเสริิมพัฒ
ั นาการของ
เด็็กให้้รู้้จั� กั บทบาทหน้้าที่่�ในสัังคม แต่่ที่่ผ่� า่ นมาวิิชาดัังกล่่าวกลัับถููกลดความสำำ�คัญ
ั
ลงไปไม่่อยู่่�ในรููปรายวิิชา แม้้ปััจจุบัุ นั วิิชาหน้้าที่่�พลเมืืองจะกลัับมาเป็็นรายวิิชาเพิ่่�ม
เติิม  (ประกาศกระทรวงศึึกษาธิิการ, 2557) แล้้วก็็ตาม แต่่หากจะให้้ได้้ผลในเชิิง
สััมฤทธิ์์�และเป็็นการตอกย้ำำ��ถึึงความสำำ�คััญก็็ควรที่่�จะแทรกเนื้้�อหาด้้านบทบาท
หน้้าที่่�และศีีลธรรมไปในทุุกวิิชาแกนที่่�ต้้องศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานของทุุกระดัับชั้้�น และ
ต้้องปรัับเนื้้�อหาทุุกรายวิิชาให้้เข้้ากัับบริิบทของสภาพปััจจุุบัันด้้วย
อย่่างไรก็็ตามวิิธีีการเรีียนการสอนตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบัันส่่วนใหญ่่ยัังยึึด
อยู่่�กัับการท่่องจำำ� มากกว่่าความเข้้าใจในแก่่นเนื้้�อหาของวิิชา รวมถึึงขาดการ
ส่่งเสริิมการคิิดวิิเคราะห์์ให้้กัับผู้้�เรีียนอย่่างจริิงจััง ซึ่่�งอาจมาจากพื้้�นความรู้้�และ
ความพร้้อมของผู้้�สอนที่่�ต้้องมีีทั้้�งความรู้้�และคุุณธรรม  มีีจิิตสาธารณะในการเป็็น
ผู้้�ให้้  มีีความสามารถในการถ่่ายทอดและเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีให้้กัับเด็็กได้้  ซึ่่�งใน
ปััจจุุบัันหลัักสููตรการผลิิตครููเน้้นไปที่่�เนื้้�อหาการเป็็นครููมากกว่่าเนื้้�อหาวิิชาที่่�สอน 
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รวมถึึงระบบประเมิินครููที่่�ไม่่ได้้อิิงกัับผลการเรีียนของเด็็ก (วิิลาสิินีี วััฒนมงคล,
2561 : 431-432)
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสสายพัันธุ์์�ใหม่่ COVID-19 การเรีียน
ผ่่านระบบออนไลน์์จากเดิิมที่่�เป็็นการศึึกษาทางเลืือกกลายเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นและถููก
นำำ�มาเป็็นเครื่่�องมืือในการศึึกษาอย่่างกว้้างขวาง อย่่างไรก็็ตามด้้วยโครงสร้้างพื้้�น
ฐานทางเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ยัังไม่่ครอบคลุุมเชื่่�อมโยงในทุุกพื้้�นที่่� รวมถึึง
อุุปกรณ์์ปลายทางของผู้้�รัับการศึึกษายัังไม่่ครบถ้้วนด้้วยสถานภาพทางเศรษฐกิิจ 
ทำำ�ให้้เด็็กจำำ�นวนมากมีีข้้อจำำ�กััดในการเข้้าถึึงการเรีียนในระบบออนไลน์์ ซึ่่�งเป็็น
ปััญหาที่่�กระทบโดยตรงต่่อระบบการศึึกษาของไทย
โดยข้้อมููลจากรายงานตััวชี้วั้� ด 
ั ITU 2561 ไตรมาสที่่� 4  สำำ�นักั งานสถิิติแิ ห่่งชาติิ
(2561 : 18) ระบุุว่่า ครััวเรืือนที่่�มีีเด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 15 ปีี มีีคอมพิิวเตอร์์ในเขต
เทศบาล ร้้อยละ 30.2 นอกเขตเทศบาล ร้้อยละ 14.6 ส่่วนครัวั เรืือนที่่�ไม่่มีเี ด็็กอายุุ
ต่ำำ��กว่่า 15 ปีี มีีคอมพิิวเตอร์์ในเขตเทศบาล ร้้อยละ 23.5 นอกเขตเทศบาล ร้้อยละ
10.5 ซึ่่ง� เป็็นอุปุ สรรคต่่อการเข้้าถึึงข้้อมููลและการเรีียนรู้้ใ� นยุุคประเทศไทย 4.0 ซึ่่ง�
ตอกย้ำำ��ความเหลื่่�อมล้ำำ�ท
� างการศึึกษาของเด็็กไทย

รููปที่่� 1 อััตราการคงอยู่่�ของนัักเรีียนในระบบการศึึกษา
(สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ, 2561 : 18)
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รููปที่่� 1 (สถิิติิการศึึกษาของประเทศไทย ปีีการศึึกษา 2559-2560, 2561 :
11) จะเห็็นว่่า ขณะที่่�อััตราการคงอยู่่�ของนัักเรีียนตั้้�งแต่่เริ่่�มจาก ป.1 ปีีการศึึกษา
2548 ถึึงระดัับอุุดมศึึกษา ปีี 1 ปีีการศึึกษา 2560 คงเหลืือเพีียง ร้้อยละ 70.3
หมายถึึง มีีเด็็กจำำ�นวนมากขาดการศึึกษาอย่่างต่่อเนื่่�องในระบบ โดยเฉพาะการ
ศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน 12 ปีี หรืือกระทั่่�งการศึึกษาภาคบัังคัับ 9 ปีี
นอกจากนี้้� ข้้อมููลสถิิติิการศึึกษาของประเทศไทย ปีีการศึึกษา 2559 ถึึง
2560 ของสำำ�นัักงานเลขาธิิการสภาการศึึกษา กระทรวงศึึกษาธิิการ รายงานว่่า
เด็็กไทยที่่�เข้้ารัับการศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐานตอนอายุุ 6 ปีี มีเี พีียงร้้อยละ 66 หรืือประมาณ
507,500 คน และร้้อยละ 44 หรืือประมาณ 258,000 คน กำำ�ลัังศึึกษาในระดัับ
ก่่อนประถมศึึกษา ซึ่่�งจะเห็็นว่่าสััดส่วน
่ ของเด็็กทั้้�งสองกลุ่่�มซึ่�ง่ เป็็นกลุ่่�มเริ่่�มรัับการ
ศึึกษามีีค่่าเฉลี่่�ยเพีียงร้้อยละ 50 เท่่านั้้�น  ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�ผู้้�เกี่่�ยวข้้องต้้องมีีการจััดทำำ�
มาตรการรองรัับและแก้้ไขอย่่างเร่่งด่่วน
แม้้ว่่าแผนการพััฒนาศัักยภาพคนตลอดช่่วงชีีวิิต ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ
20 ปีี (พ.ศ.2561 – 2580) จะเป็็นแผนการดำำ�เนิินการที่่�มีีความชััดเจน มีีเป้้าหมาย
ในการพััฒนาและยกระดัับคนในทุุกมิิติิและทุุกช่่วงวััยให้้เป็็นคนดีี  มีีคุุณภาพ 
ครอบคลุุมตั้้ง� แต่่ระดัับครอบครััว ชุุมชน และสัังคม โดยมีแี ผนการพััฒนาเริ่่มตั้้
� ง� แต่่
ช่่วงตั้้ง� ครรภ์์ไปจนถึึงผู้้สูู� งวััย และรััฐบาลก็็มีกี ารจััดสรรงบประมาณด้้านการศึึกษา
มาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง (สถิิติกิ ารศึึกษาของประเทศไทย ปีีการศึึกษา 2559-2560, 2561
: 13) โดยในปีี 2561 มีีการจััดสรรงบประมาณด้้านการศึึกษา ร้้อยละ 3.3 ของ
GDP ซึ่่�งเป็็นยอดเกืือบร้้อยละ 20 ของงบประมาณค่่าใช้้จ่่ายทั้้�งหมดของประเทศ 
แต่่การกระจายงบประมาณยัังขาดประสิิทธิิภาพที่่�ดีีพอ โดยเป็็นความเหลื่่�อมล้ำำ��
ด้้านโอกาสและคุุณภาพ เด็็กได้้รัับเงิินอุดุ หนุุนเท่่ากัันในขณะที่่�มีฐี านะต่่างกััน ทำำ�ให้้
เด็็กที่่�ยากจนส่่วนใหญ่่จึึงไม่่สามารถเรีียนต่่อได้้ในระบบ
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รููปที่่� 2 เปรีียบเทีียบงบประมาณการศึึกษาต่่อ GPD ของประเทศ
ที่่�มา : สถิิติิการศึึกษาของประเทศไทย ปีีการศึึกษา 2559-2560
สำำ�นัักงานเลขาธิิการสภาการศึึกษา กระทรวงศึึกษาธิิการ
ในความเป็็นจริงิ การศึึกษาแรกเริ่่ม� ของคนนั้้�นไม่่ได้้มาจากสถาบัันการศึึกษา
แต่่มาจากสถาบััน  “ครอบครััว” ที่่�ไม่่มีอี าจารย์์ใหญ่่ ไม่่มีหี ลัักสููตรการสอน  ไม่่มีี
ตารางเรีียน และไม่่มีีการสอบ แต่่สถาบัันนี้้�มีีความสำำ�คััญในการให้้ความรู้้� ปลููกฝััง
ค่่านิิยม ทััศนคติิ และวิิธีีคิด 
ิ รวมถึึงรููปแบบการใช้้ชีีวิิตโดยมีีตััวอย่่างจากการเป็็นต้้น
แบบ ตั้้� ง แต่่ เ ด็็ ก จนโตและเป็็ น สถาบัั นที่่� ดูู แลอย่่ า งใกล้้ชิิ ด  ด้้วยความรัั ก
ความอบอุ่่�นจึึงเป็็นสถาบัันที่่�มีบี ทบาทที่่�สุุดในการพััฒนาคน
สถาบันครอบครัว จุดเริ่มต้นของการศึกษา
คณะกรรมการส่่งเสริิมและประสานงานสตรีีแห่่งชาติิ (2537 : 15) ได้้กล่่าว
ว่่า  ครอบครััว หมายถึึง กลุ่่�มบุุคคลที่่�มีีความผููกพัันกัน ท
ั างอารมณ์์และจิิตใจมีกี าร
ดำำ�เนิินชีีวิิตร่่วมกััน  รวมทั้้�งพึ่่�งพิิงกัันทางสัังคมเศรษฐกิิจมีีความสััมพัันธ์์กัันทาง
กฎหมายและทางสายโลหิิต สถาบัันครอบครััว เป็็นสัังคมขนาดเล็็กที่่�สุุดที่่�เป็็นพื้้�น
ฐานสำำ�คััญของทุุกสถาบัันทางสัังคม  โดยเป็็นเบ้้าหลอม  (Mold) ของสมาชิิกใน
ครอบครััว วัฒ
ั นธรรมของครอบครััวจะถููกปลููกฝัังจนเป็็นตัวั ตนของสมาชิิกที่่�อยู่่�ใน
ครอบครััวนั้้น 
� ๆ ในอดีีตครอบครััวไทยเป็็นครอบครััวขนาดใหญ่่ เรีียกว่่า ครอบครััว
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ขยายที่่�ประกอบด้้วยเครืือญาติิตั้้�งแต่่ 3 ชั่่�วคนขึ้้�นไป มีีลำำ�ดัับอาวุุโสที่่�ชััดเจน 
(Seniority) การตััดสินิ ใจใด ๆ ในครอบครััวจะเป็็นไปแบบบนลงล่่าง (Top Down)
ผู้้อ� าวุุโสสููงสุุดจะเป็็นผู้มี้� ีอำำ�นาจและเป็็นหัวั หน้้าครอบครััว ซึ่่ง� จะเป็็นผู้ดูู้� แลสมาชิิก
ทุุกคน โดยมีีการแบ่่งหน้้าที่่�ค่่อนข้้างชััดระหว่่างผู้้�ชายและผู้้�หญิิง ทั้้�งนี้้�หน้้าที่่�หลััก
ของพ่่อจะรัับผิิดชอบเรื่่�องการหารายได้้เพื่่�อเป็็นค่่าใช้้จ่่ายภายในบ้้าน ส่่วนแม่่จะ
ทำำ�หน้้าที่่�ด้้านการจััดการภายในบ้้านในเรื่่�องอาหาร ความสะอาดบ้้าน และความ
สะดวกสบายต่่าง ๆ โดยทั้้�งพ่่อและแม่่จะช่่วยกัันในการอบรมสั่่�งสอนลููก ซึ่่�งอาจมีี
ปู่่� ย่่า ตา ยาย ช่่วยดููแลด้้วย
โดยเด็็กก็็จะได้้เรีียนรู้้� ซึึมซัับ และรัับการถ่่ายทอดวิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิตและ
ประสบการณ์์จากรุ่่�นสู่่�รุ่่�นแล้้วนำำ�มาประยุุกต์์กับั สภาพแวดล้้อมของตััวเอง อย่่างไร
ก็็ตามเด็็กจะเห็็นและศึึกษาต้้นแบบจากผู้้�ที่่�อยู่่�ในครอบครััวเป็็นหลััก ครอบครััวที่่�
มีีการอบรมจะยิ่่�งทำำ�ให้้การหล่่อหลอมกล่่อมเกลาดีียิ่่�งขึ้้�น  เด็็กจะกล้้าที่่�จะซัักถาม 
กล้้าแสดงความคิิดเห็็น ในทางตรงข้้ามหากครอบครััวใดที่่�มีีปััญหาภายใน มีีความ
ขััดแย้้งสููง ก็็จะส่่งผลโดยตรงต่่อเด็็กเหล่่านั้้�น 
อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อบริิบทของสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนไป ทั้้�งเศรษฐกิิจ สัังคม 
และเทคโนโลยีี ซึ่่�งส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อรููปแบบและลัักษณะของครอบครััวทั้้�ง
ในเชิิงโครงสร้้างและพฤติิกรรม ครอบครััวในสัังคมไทยได้้ปรัับเปลี่่�ยนมาเป็็น
ครอบครััวเดี่่�ยวมากขึ้้�น จากข้้อมููลการสำำ�รวจภาวะเศรษฐกิิจและสัังคมของครััว
เรืือน พ.ศ.2539 และ พ.ศ.2560 (กรุุงเทพธุุรกิิจ, 2562) พบว่่า ครััวเรืือนคนเดีียว
และครััวเรืือน 2 คน มีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยครััวเรืือนคนเดีียวใน 
พ.ศ.2539 จากร้้อยละ 8.8 ได้้เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 20.5 ในปีี พ.ศ.2560 หรืือเพิ่่�ม
ขึ้้�นราว 2.3 เท่่าตััว สำำ�หรัับครััวเรืือน 2 คนนั้้�น  มีีแนวโน้้มที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเช่่นกัน 
ั โดย
ในปีี พ.ศ.2539 ร้้อยละ 15.9 เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น ร้้อยละ 27.3 ในช่่วงเวลาเดีียวกััน หรืือ
เพิ่่�มขึ้้�นราวร้้อยละ 1.7 ขณะที่่�ครััวเรืือนขนาดใหญ่่ หรืือครััวเรืือนที่่�มีีขนาด 3 คน 
ขึ้้�นไป กลัับพบว่่ามีีสััดส่่วนลดลงอย่่างชััดเจน โดยใน พ.ศ.2539 มีี ร้้อยละ 75.3
ลดเหลืือ ร้้อยละ 52.3 ใน พ.ศ.2560 หรืือลดลงร้้อยละ 23 โดยบุุคคลเมื่่�อแต่่งงาน
ก็็จะมีีการแยกออกมาตั้้�งครอบครััวใหม่่ ที่่�มีีแค่่ พ่่อ แม่่ และลููก ซึ่่�งทั้้�งพ่่อและแม่่ก็็
ต้้องออกไปทำำ�งานเพื่่�อช่่วยกัันหารายได้้มาจุุนเจืือครอบครััว  กลัับถึึงบ้้านก็็ดึึกดื่่�น
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อ่่อนเพลีีย เวลาที่่�อยู่่�พร้้อมหน้้าพร้้อมตากัันก็็จะลดน้้อยลง ความใกล้้ชิิดของ
ครอบครััวจะลดลงเรื่่�อย ๆ การอบรมสั่่�งสอนแทบจะไม่่เกิิดขึ้้�น ลููกจะหาต้้นแบบ
และข้้อมููลด้้วยตััวเองทั้้�งจากเพื่่�อนและสื่่�อต่่าง ๆ โดยเฉพาะสื่่�อสัังคมออนไลน์์ ที่่�
เป็็นส่่วนสำำ�คััญของการศึึกษาในชีีวิิตของเด็็กยุุคใหม่่และมีีอิิทธิิพลอย่่างสููงต่่อ
พฤติิกรรมที่่�ไม่่เหมาะสม
จากการประชุุมทางวิิชาการระดัับชาติิ ครั้้�งที่่� 15 “ประชากรและสัังคม 
2562” เรื่่�อง “ครอบครััวไทย..สะท้้อนอะไรในสัังคม” เมื่่�อวัันที่่� 1 ก.ค. 2562
จััดโดยสถาบัันวิิจัยั ประชากรและสัังคม มหาวิิทยาลััยมหิิดล (มม) ร่่วมกับั สำำ�นักั งาน
กองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ  (สสส.) ซึ่่�ง ดร.สุุปรีีดา อดุุลยานนท์์
ผู้้จั� ดั การ สสส. กล่่าวว่่า “การจะทำำ�ให้้ครอบครััวเข้้มแข็็งได้้นั้้น ต้้
� องมีี 5 หลัักสำำ�คัญ
ั
คืือ
1) สััมพัันธภาพที่่�ดีีในครอบครััว 
2) บทบาทหน้้าที่่�ของพ่่อ แม่่ ลููก ญาติิพี่่�น้้อง ที่่�ต้้องปฎิิบััติิต่่อกัันและกัันได้้
อย่่างเหมาะสม 
3) เป็็นครอบครััวที่่�พึ่่�งตนเองได้้ ตั้้�งแต่่ด้้านเศรษฐกิิจ สุุขภาพ  และข้้อมููล
ข่่าวสารที่่�พึึงรู้้�พึึงจะได้้รัับ
4) มีีทุุนในสัังคม ได้้รัับสวััสดิิการต่่างๆ ที่่�จะช่่วยดููแลครอบครััว และ
5) ครอบครััวต้้องสามารถเผชิิญกัับความเสี่่�ยงต่่าง ๆ ในภาวะยากลำำ�บากได้้
พ่่อแม่่...หััวใจหลัักที่่�จำำ�เป็็นต่่อการศึึกษา
การศึึกษาในสถาบัันครอบครััว เป็็นการศึึกษาที่่�ไม่่เป็็นทางการและเป็็นการ
สอนทางอ้้อมจากสิ่่�งที่่�พ่่อและแม่่ปฏิิบััติิต่่อลููกในชีีวิิตประจำำ�วััน ซึ่่�งทุุกคนรัับรู้้ดีีว่
� ่า
พ่่อและแม่่คืือครููคนแรกของลููก และคืือบุุคคลที่่�มีีอิิทธิพิ ลที่่�สุดุ ในสถาบัันครอบครััว 
เป็็นต้้นแบบของเด็็กตั้้ง� แต่่เกิิดจนโต สิ่่�งที่่�พ่อ่ แม่่กระทำำ�และสั่่ง� สอนจะมีผี ลโดยตรง
ต่่อพฤติิกรรมของลููกในการดำำ�รงตนในสัังคม 
การพััฒนาด้้านการศึึกษาของลููก จะมีีประสิิทธิภิ าพมากน้้อยเพีียงใดก็็มาจาก
บทบาทและหน้้าที่่�ของพ่่อและแม่่ โดยสรุุปได้้ ดัังนี้้�
1) การให้้ความรู้้� เวลา ความรััก ความเมตตาเอื้้�ออาทรต่่อลููก
ปััจจุุบัันพ่่อแม่่จะต้้องออกไปทำำ�งานนอกบ้้าน จะด้้วยสภาวะเศรษฐกิิจหรืือ

171

8

172

8

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2564

สถานภาพทางสัังคมหรืืออื่่�นใดก็็ตาม กอปรกัับลููกเองก็็ต้้องไปเรีียนหนัังสืือ ทำำ�ให้้
เวลาที่่�อยู่่�พร้้อมหน้้าพร้้อมตาของพ่่อ-แม่่-ลููก มีีน้้อยมากในแต่่ละวััน ดัังนั้้�นในช่่วง
เวลาที่่�ได้้พบกัันจึึงต้้องใช้้ให้้คุ้้�มค่่าที่่�สุุดในการให้้ความรู้้� ความเข้้าใจต่่อลููก ซึ่่�ง
ถ่่ายทอดมาจากประสบการณ์์ชีีวิิต การรัับฟัังปััญหาของลููกและช่่วยแก้้ไขด้้วยความ
รััก ความเมตตาต่่อลููกสามารถสื่่�อได้้โดยง่่ายจากการสััมผััสและการพููดคุุยกััน โดย
พ่่อกัับแม่่ต้้องใช้้โอกาสที่่�มีีอยู่่�ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดในการพััฒนาศัักยภาพและ
สร้้างภููมิิคุ้้�มกัันให้้กัับลููก  
2) ความเข้้าใจตามสมััยและไว้้ใจลููก ให้้สิิทธิเิ สรีีภาพและโอกาสในการตััดสินิ
ใจในสิ่่�งที่่�ถููกที่่�ควร
เด็็กในแต่่ละวััยจะมีีปััจจััยของอารมณ์์และความรู้้สึ� กึ ที่่�เปลี่่ย� นไปตามช่่วงอายุุ
ในช่่วงวััยเด็็ก ซึ่่�งเป็็นช่่วงสำำ�คััญในการเรีียนรู้้�สิ่่�งรอบตััวและหาต้้นแบบ
พ่่อกัับแม่่ต้้องทำำ�ตััวให้้เป็็น  “ครูู” เพื่่�ออบรมสั่่�งสอนให้้การดำำ�เนิินชีีวิิตที่่�ถููกต้้อง
เหมาะสม
ในช่่วงของวััยรุ่่�น พ่่อกัับแม่่ต้้องเป็็นเสมืือน “เพื่่อ� น” ของลููก ให้้ความใกล้้ชิิด
เป็็นกันั เอง โดยลููกสามารถพููดคุุยกัับพ่่อแม่่ได้้ทุุกเรื่่อ� ง เพราะเด็็กวััยรุ่่�นมีีความเป็็น
ตััวเองสููง ต้้องการเสรีีภาพในความคิิดและการกระทำำ� ซึ่่�งอาจไม่่ถููกต้้องเหมาะสม 
พ่่อกัับแม่่ต้้องเข้้าใจและทำำ�ตััวให้้เป็็นเหมืือนเพื่่�อน  เหมืือนรุ่่�นพี่่�ที่่�ชี้้�ทางเลืือกและ
แนะนำำ�อย่่างมีีระยะห่่าง ไม่่บังั คัับกะเกณฑ์์เพื่่อ� ให้้ลููกสามารถวิินิจฉั
ิ ยั และเข้้าใจใน
สิ่่�งที่่�ตััดสิินใจได้้ด้้วยตััวเอง
ในช่่วงวััยทำำ�งานของลููก พ่่อกัับแม่่ต้้องเป็็น “ที่่�ปรึึกษา” ในการให้้ข้้อแนะนำำ� 
ชี้้�ทางแก้้ไขปััญหาด้้วยเหตุุผลที่่�เหมาะสมทั้้�งเรื่่�องงาน การเงิินและการใช้้ชีีวิิต
3) การอบรมสั่่�งสอนให้้ลููกเป็็นคนดีี มีีศีีลธรรม รู้้�จัักควบคุุมตนเองแยกแยะ
ถููกผิิด สอนวิิธีีการดำำ�เนิินชีีวิิตให้้เหมาะสม
สภาพสัังคมในปััจจุบัุ นส่
ั ง่ ผลให้้พฤติิกรรมของคนเบี่่�ยงเบนไปมาก ความเอื้้อ�
อาทรมีีน้้อยลง มีีการแก่่งแย่่งชิิงดีีชิิงความได้้เปรีียบ อาชญากรรมมากขึ้้�น ความ
งดงามของวััฒนธรรมไทยแต่่ดั้้ง� เดิิมลดลง ขาดสััมมาคารวะและหยาบคาย ซึ่่ง� สัังคม
ออนไลน์์มีีอิิทธิพิ ลอย่่างมากในการโน้้มน้้าวจิิตใจของผู้้เ� สพ ข้้อมููลข่่าวสารที่่�ไม่่ผ่า่ น
การกลั่่�นกรองถููกแพร่่กระจายไปอย่่างรวดเร็็ว  สร้้างความก้้าวร้้าวให้้เด็็กและ
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เยาวชน เกิิดความขััดแย้้งในสัังคมมากขึ้้น พ่
� อ่ แม่่ยิ่่ง� จำำ�เป็็นที่่จ� ะต้้องรู้้เ� ท่่าทัันข้้อมููล
ข่่าวสารเหล่่านั้้�น ต้้องปรัับตััวให้้ทัันกาลเพื่่�อสามารถสื่่�อสารและเป็็นที่่�ปรึึกษาให้้
กัับลููกได้้ในทุุกสถานการณ์์ ให้้เขาแยกแยะและยืืนอยู่่�ได้ใ้ นสัังคมอย่่างเหมาะสมไม่่
ตกเป็็นเครื่่�องมืือของใคร
สุุภาษิิตของไทยที่่�กล่่าวไว้้ว่่า “ลููกไม้้ย่่อมหล่่นไม่่ไกลต้้น” เป็็นสิ่่ง� ที่่�พ่อ่ แม่่ต้้อง
พึึงสัังวรไว้้ว่่า การพััฒนาพฤติิกรรมของเด็็กที่่�แสดงออกมานั้้�นมาจากการลอกเลีียน
แบบเป็็นหลััก โดยในช่่วงวััยอนุุบาล (3-5 ขวบ) จะจดจำำ�เรื่่�องราวต่่าง ๆ ได้้มาก
และซึึมซัับกัับเรื่่�องราวเหล่่านั้้�นมาเป็็นพฤติิกรรมของตน
บทความจาก นิิ ต ยสารไทม์์ (TIME U.S., 2013) ซึ่่� ง ลงไว้้เมื่่� อ วัั นที่่�
20 พฤษภาคม 2556 ได้้พููดถึึงคนรุ่่�นใหม่่ในประเทศสหรััฐอเมริิกาที่่�เกิิดระหว่่าง
ปีี 2523 ถึึงปีี 2543 โดยถููกเรีียกขานว่่า “ME Generation” ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มคนที่่�มอง
ตััวเองเป็็นศููนย์์กลางไม่่สนใจผลกระทบใด ๆ จากการกระทำำ�ของตน โดยในความ
เป็็นจริิงแล้้วคนกลุ่่�มนี้้�มีีอยู่่�ทั่่�วไปในทุุกประเทศ  โดยสาเหตุุหลัักมาจากของ ME
Generation นั้้�นมาจากการเลี้้�ยงดููของพ่่อแม่่ ซึ่่�งสรุุปได้้ 6 ประการ ดัังนี้้�
1) ลููกเป็็นศููนย์์กลางของบ้้าน ให้้ความรัักลููกมากจนตามใจไปทุุกเรื่่�อง
2) ลููกต้้องไม่่ผิิดหวััง โดยจััดหาทุุกอย่่างให้้ลููกตามที่่�ลููกต้้องการ
3) ลููกต้้องไม่่แพ้้ ปลููกฝัังให้้ลููกต้้องเป็็นที่่�หนึ่่�งในทุุกเรื่่�อง ถ้้าลููกแพ้้ก็็จะกล่่าว
โทษผู้้�อื่่�นหรืือสิ่่�งอื่่�นแทน
4) ลููกต้้องไม่่ลำำ�บาก พ่่อแม่่ทำำ�ให้้ทุุกอย่่างจนลููกทำำ�อะไรไม่่เป็็น ไม่่รู้จั้� กั ความ
ลำำ�บาก
5) ลููกไม่่ต้้องแก้้ปััญหา เมื่่�อเกิิดปััญหาไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องเล็็กหรืือใหญ่่ พ่่อแม่่
จะเข้้าไปจััดการให้้โดยลููกไม่่เคยรัับรู้้�ถึึงวิิธีีการจััดการ
6) ลููกได้้รัับแต่่คำำ�ชื่นชม 
่� ไม่่มีกี ารตำำ�หนิิลููก ทำำ�ให้้ลููกแยกแยะไม่่ได้้ว่่าอะไรถููก
อะไรควร
ในความเป็็นจริิง เด็็กจะไม่่สามารถอยู่่�กัับพ่่อแม่่ได้ต้ ลอดเวลา เพราะต้้องมีี
บุุคคลอื่่�นมาเกี่่�ยวข้้องทั้้�งครูู เพื่่�อนจากที่่�โรงเรีียน ทั้้�งคนเลี้้�ยง คนรัับใช้้ที่่�บ้้าน แต่่
หากพ่่อแม่่สามารถจััดสรรเวลาที่่�มีใี ห้้ลููกได้แ้ ม้้จะเป็็นเพีียงน้้อยนิิดก็ต้้็ องใช้้เวลาให้้
คุ้้มค่
� า่ ที่่�สุดุ ในการให้้ความรััก ความอบอุ่่�น และความเข้้าใจ โดยต้้องอยู่่�ภายใต้้กรอบ
ของเหตุุผลไม่่ใช่่กรอบของการทดแทนหรืือชดเชย การให้้เด็็กเป็็นศููนย์์กลาง (Child
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Centered) สำำ�หรัับพ่่อแม่่จึึงไม่่ใช่่การตามใจลููก แต่่เป็็นการรัับฟัังและช่่วยแก้้
ปััญหาร่่วมกัน ตั
ั ดสิ
ั นิ ใจร่่วมกันภ
ั ายใต้้เหตุุและผลที่่�ถููกต้้อง ไม่่สุดุ โต่่งไปทางใดทาง
หนึ่่�ง ให้้เขารู้้�สึึกว่่าเขามีีตััวตน ไม่่ไร้้ค่่า มีีความสามารถ ในขณะเดีียวกัันก็็ให้้เขามีี
ความอ่่อนน้้อมถ่่อมตน เอื้้�อเฟื้้�อเผื่่�อแผ่่
เพราะปฏิิสัมพั
ั นธ์
ั ข์ องพ่่อแม่่กับั ลููก จะเป็็นตัวั เชื่่อ� มโยงไปสู่่�ความรัักและความ
อบอุ่่�นให้้ลููก การให้้ความรัักความเห็็นใจ พยายามแสดงตนให้้เป็็นตัวั อย่่างที่่�ดีีของ
ลููก อยากให้้ลููกเป็็นคนแบบไหนก็็ต้้องเป็็นคนแบบนั้้�นให้้เด็็กดููก่่อน อยากให้้เด็็กทำำ�
แบบไหนก็็ต้้องทำำ�แบบนั้้�นให้้เด็็กดููก่่อน เพราะโดยปกติิแล้้วพ่่อแม่่คืือคนสำำ�คัญ
ั ของ
เด็็กเป็็นพื้้�นฐานอยู่่�แล้้ว  ให้้เขารู้้�สึึกได้้ว่่ายัังมีีคนที่่�เข้้าใจเขา เป็็นคนที่่�เขาสามารถ
พููดคุุยได้้ทุุกเรื่่�อง และเห็็นคุุณค่่าของเขา ก็็จะเป็็นการสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันที่่�แข็็งแกร่่ง
ให้้กัับเด็็กและเป็็นการสร้้างฐานของการพััฒนาการศึึกษาเบื้้�องต้้นที่่�ยั่่ง� ยืืนและส่่งผล
ทำำ�ให้้ปััญหาสัังคมลดลงได้้อย่่างแน่่นอน

8

ข้อเสนอแนะ
“เด็็กในวัันนี้้� คืือ ผู้้�ใหญ่่ในวัันหน้้า” ปรากฎการณ์์และปััญหาหลายอย่่างใน
สัังคมไทยที่่�เกิิดขึ้้�นล้้วนสะท้้อนมาจากผลของระบบการศึึกษาตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึง
ปััจจุุบััน ซึ่�ง่ รวมถึึงการอบรม สั่่�งสอน ทั้้�งจากสถาบัันการศึึกษาและครอบครััว  แม้้
จะผ่่านการปฏิิรููประบบการศึึกษามาแล้้วหลายครั้้�ง แต่่ก็็ไม่่สามารถพััฒนาคนใน
ชาติิได้ต้ ามเป้้าหมายที่่�ตั้้ง� ไว้้ได้อ้ ย่่างชััดเจน เนื่่อ� งจากการศึึกษาเรีียนรู้้ข� องคนไม่่ได้้
มาจากการศึึกษาในสถาบัันการศึึกษา เช่่น โรงเรีียนหรืือมหาวิิทยาลััย เท่่านั้้�น แต่่
มาจากสภาพแวดล้้อมที่่�อยู่่�โดยรอบด้้วย
ดัังนั้้�น การจะพััฒนาการศึึกษาเพื่่อ� สร้้างคนให้้มีีคุุณภาพ ลดปััญหาของสัังคม
ให้้ได้้นั้้�น จะต้้องบููรณาการ “ระบบการศึึกษา” ให้้ครบถ้้วน นโยบายและการแก้้
ปััญหาของรััฐบาลต้้องชััดเจน โดยมีีประเด็็นสำ�คั
ำ ัญที่่�ต้้องเร่่งดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
1) บููรณาการการทำำ�งานของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการการศึึกษา
ทั้้�งระบบ ให้้อยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของกระทรวงเดีียว
2) สร้้างและปรัับปรุุงหลัักสููตรและเนื้้�อหาให้้มีีความทัันสมััย สอดคล้้องกัับ
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บริิบททางสัังคม  เศรษฐกิิจ  การเมืืองและเทคโนโลยีี  โดยแทรกหลัักคุุณธรรม 
จริิยธรรม และศีีลธรรมเข้้าไปในทุุกวิิชาหลััก
3) ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในมาตรฐานการสอน  โดยกำำ�หนดคุุณสมบััติิของ
ครููอาจารย์์ ให้้ชััดเจนและให้้มีีการอบรมและพััฒนาครููอาจารย์์ ให้้มีีมาตรฐาน
เท่่าเทีียมกัันในทุุกสถาบัันการศึึกษาทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชน ทั้้�งด้า้ นความรู้้แ� ละ
จรรยาบรรณ โดยมีีการประเมิินอย่่างต่่อเนื่่�องและเป็็นธรรม
4) การปรัับปรุุงวิิธีีการเรีียนการสอน โดยเน้้นการคิิดวิิเคราะห์์มากกว่่าความจำำ�
5) การจััดการอบรมให้้กัับผู้้�เป็็นพ่่อแม่่ในการอบรมและดููแลลููก โดยรััฐเป็็น
ผู้้�ดำำ�เนิินการ จััดสรรงบประมาณและกำำ�หนดให้้ผู้้�เป็็นพ่่อเป็็นแม่่ต้้องเข้้ารัับการ
อบรม (ได้้สิิทธิ์์�วัันลา) และมีีการติิดตามประเมิินผลอย่่างต่่อเนื่่�อง
บทสรุป
“ปลููกบ้้านหนึ่่�งปีี ก็็ไม่่ช้้า ปลููกป่่า 10 ปีี ก็็เหมาะสม แก้้ไขปััญหาของสัังคม 
ต้้องสร้้างระบบการศึึกษาเพื่่�อพััฒนาคนให้้สมบููรณ์์”
ปััญหาสัังคม เป็็นปััญหาใหญ่่และสำำ�คััญของประเทศที่่�ทุุกภาคส่่วนต้้องช่่วย
กัันแก้้ไข เพราะปััญหาสัังคมนอกจากจะสิ้้�นเปลืืองงบประมาณในการแก้้ปััญหา
แล้้ว ยัังส่่งผลต่่อภาพลัักษณ์์และคุุณภาพชีีวิิตโดยรวมของคนในประเทศและมีผี ล
ต่่อปััญหาอื่่น 
� ๆ อีีกมากมายที่่�ตามมา ซึ่่�งการแก้้ปััญหาสัังคมที่่�ถููกต้้องต้้องแก้้จาก
ต้้นตอซึ่่�งก็็ คืือ “คน”  และการหล่่อหลอมคนให้้ได้้ผลดีีต้้องมาจากการ “ระบบ
ศึึกษา”  ซึ่่ง� ต้้องเป็็นการศึึกษาอย่่างต่่อเนื่่อ� งในทิิศทางเดีียวกััน โดยต้้องบููรณาการ
ให้้ครอบคลุุมตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��จนถึึงปลายน้ำำ��  เริ่่�มจาก “สถาบัันครอบครััว” ไปจนถึึง
“สถาบัันการศึึกษา” เพื่่�อให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อนอย่่างเป็็นรููปธรรมในการสร้้าง
บุุคลากรที่่�มีีคุุณภาพของสัังคม
เอกสารอ้้างอิิง
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