
 

 

บทท่ี 1 

บทน ำ 

 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมาย สังคมจึงรับรู้ข้อมูลข่าสารผ่าน

เครื่องมือต่าง ๆ  หรือ เรียกว่า สื่อ เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรศัพท์ เคลื่อนที่  ระบบ

คอมพวิเตอร์ต่าง ๆ ซ่ึงเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวติประจ าวัน เช่น อินเตอร์เน็ต (Internet) เป็น

ต้น เป็นเทคโนโลยทีี่มีการเช่ือมโยงตดิต่อสือ่สารแบบไรพ้รมแดน และท าให้โลกเราแคบลง ทั้งนี ้

เทคโนโลยีดังกล่าว อาจมีทั้งข้อดีและข้อเสีย หากไม่รู้จักพอประมาณในการบริโภค อาจจะ

ส่งผลเสียต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะเยาวชนได้  สถานการณ์ของสังคมไทยในปัจจุบันมีปัญหา

หลายด้านที่น่าเป็นห่วง เช่น ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เสื่อมถอย

ทั้งในระดับนักการเมือง  ขา้ราชการ  หรือ คนในแวดวงอาชีพอื่น ๆ  รวมถึงเยาวชน  ภาพที่เห็น

ชัดเจนและเป็นข่าวอยู่ทุกวันก็คือ  การทุจริตคอรัปช่ัน  การก่ออาชญากรรม การเสพและ

การคา้ยาเสพติด การใช้สื่อต่าง ๆ โดยขาดการวิเคราะห์ ขาดการพิจารณา สื่อสังคมออนไลน์

และสื่อประเภทต่าง ๆ ได้ถูกใช้แพร่หลายในกลุ่มเยาวชนไทย  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง

อุดมศึกษา  รวมถึงการแต่งกายล่อแหลม ที่เป็นมูลเหตุก่อให้เกิดอาชญากรรมทางเพศ ของ

นักศึกษาหญิง   การที่เยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา  และการทะเลาะ

ววิาทของเยาวชนที่เป็นนักศึกษาทั้งภายในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน เหล่านี้เป็นต้น อาจ

มีผลกระทบมาจากสื่อและข้อมูลข่าวสารที่เยาวชนบริโภค ฉะนั้น เยาวชนมีความส าคัญเป็น

อนาคตและเป็นก าลังอันส าคัญของประเทศชาติที่ จะช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้มีความ

เจริญรุ่งเรืองมีความม่ันคงทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลย ี

และด้านอื่น ๆ เยาวชนจึงต้องเป็นผู้ได้รับการอบรม ดูแล และปลูกฝังทั้งความรู้คุณธรรม และ

จริยธรรม ให้เป็นผู้มีความพร้อมความสมบูรณ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และจ าเป็นต้องมี

การปลูกฝังให้เยาวชนตระหนัก ทั้งกาย วาจา ใจ ให้เป็นผู้มีจิตใจงดงาม จ าเป็นต้องได้รับการ

พัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์ในการบริโภคสื่อและข่าวสาร เพื่อเป็น

พลเมอืงที่ของชาติต่อไป 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 ค าว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” มักมีการพูดถึงและน าไปใช้ในความหมายที่

แยกกันไม่ออก บางครั้งก็เรียกควบกันไปเป็น คุณธรรมจริยธรรม  แต่ทุกคนเขา้ใจตรงกนัวา่ ทั้ง

คุณธรรมและจริยธรรมเป็นคุณงามความดีที่ทุกคนควรมีประจ าใจและควรน าไปปฏิบัติ 



 

 

2 

โดยเฉพาะในปัจจุบัน วิวัฒนาการของโลกก้าวล้ าน าหน้าไปจนตามไม่ทันทั้งทางด้าน

วทิยาศาสตร์ ด้านคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้ทุกคนตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม แล้ว

น าไปปฏิบัติได้อยา่งต่อเนื่อง จริยธรรม เป็นความประพฤติ การกระท าและความคดิที่ถูกต้องดี

งาม รวมถึงการท าหน้าที่ของตนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เว้นในสิ่งที่ควรละเวน้ ประกอบการและ

ด ารงชีวิตอย่างฉลาด ด้วยสติและปัญญา รู้เหตุรู้ผลรู้กาลเทศะ กระท าทุกอย่างด้วยความ

รอบคอบ เสียสละอุทิศตน มุ่งม่ันและบากบั่น ความส าคัญของจริยธรรม จริยธรรม จึงเป็น

เครื่องมือยุทธศาสตร์ของชาติ และ สังคมเครื่องช้ีวัดความเจริญความเสื่อมของสังคมจริยธรรม

เป็นเรื่องที่จ าเป็นยิ่งส าหรับทุกคน ทุกหมู่เหล่าและทุกอาชีพ สังคมจะอยูร่อดและเป็นสุขได้ก็

ด้วยจริยธรรม  ในปัจจุบันกระแสทางความคดิเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ได้ถูกน าไปใช้กับหลาย

เรืองหลายมิติในสังคมไทย เช่น กรณีเหตุการณ์ทางการเมือง การปกครอง การศาสนา 

การศึกษา การบริหาร หรือแม้แต่กระทั้งในเรืองการประพฤติปฏิบัติของปัจเจกชน แต่จะมีสักกี่

คนทีเข้าใจถึงความหมาย แนวคิด หรือทฤษฎีของค าวา่ “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” ทั้งในวถิี

ไทยและวถิีสากลอยา่งถ่องแท้ ตลอดจนสามารถน ามาปรับใช้กับเรืองราวและมิติต่างๆได้อยา่ง

ถูกต้องและเหมาะสม ธานินทร์ กรัยวิเชียร (2550:10-13) ได้ให้ความเห็นว่า การปลูกฝัง

จิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ต้องด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ การ “ปลูก” 

และการ “ปลุก” ในส่วนของการ “ปลูก” นั้นใช้ส าหรับเด็กและเยาวชน ทีเปรียบเป็นดังผ้าขาว

และจะเป็นพลังส าคัญที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคต ซ่ึงจะต้องได้รับการปลูกฝังความคิด

และทัศนคติด้านคุณธรรมและจริยธรรมตังแต่วัยเด็ก เพื่อเจริญงอกงามเป็นเมล็ดพันธ์แห่ง

คุณธรรมจริยธรรมทีจะเผยแพรใ่นสงัคมไทยตอ่ไป ส่วนการ “ปลุก” นั้น ใช้กับผู้ใหญ ่ที่บางครั้ง

ได้หลงลืมหรือละเลยการน าคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดการระลึก 

นึกถึง ตระหนักถึงความส าคัญ และน าคุณธรรมจริยธรรมกลับมาใช้ในการด ารงตน และเป็น

ตัวอย่างทีดีแก่เยาวชนต่อไป ตัวอย่างสาเหตุหนึ่งทีท าให้ประเทศอังกฤษสามารถด ารง

มาตรฐานคุณธรรมและจรยิธรรมที่สูงสง่เอาไวไ้ดต้ลอดมา คอื ชาวอังกฤษได้รับการปลูกฝังคติ

ธรรม 7 ประการมาตังแต่เด็ก (ขอ้ 1 – 7) และเม่ือบุคคลใดมีคติธรรมทั้ง 7 ประการครบถ้วน ก็

ถือวา่เป็นผู้ทีมี “Integrity” (Integrity หมายถึง การยึดมันในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม ซ่ึงเป็น

คุณธรรมอันสูงส่ง มีความหมายลึกซึงและกวา้งขวางมาก และเป็นทีรวมของความถูกต้องทัง

หลายทังปวง ทีน่าจะเป็นแบบอยา่งทีดีส าหรับการฝึกอบรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนหรือบุคคล

ทั่วไปในสังคมไทย ให้มีคติธรรมครบทั้ง 7 ประการ และการฝึกอบรมเด็กไทย ควรเพิ่มคติธรรม

อีก 5 ประการ เพื่อให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีและสภาพของสังคมไทย ซ่ึงคติธรรม 12 

ประการ คือ  สัจจะ พูดความจริง (Truth)  ความซ่ือสัตย์สุจริต (Honesty)  ความระลึกใน
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หน้าที่ (Sense of Duty)  ความอดกลั้น (Patience)  ความเป็นธรรม (Fair Play) ความเอา

ใจเขามาใส่ใจเรา (Consideration for Others) เมตตาธรรม (Kindness)  ความกตัญญู

กตเวที(Gratitude)  ความสุภาพนุ่มนวล (Politeness) ความคารวะต่อผู้มีอาวุโส (Respect 

for Elders)  รักษาค าพูด (Promise) และจิตส านึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม (Public 

Conscience) เนื่องจากคุณธรรมเป็นสิง่ที่ดงีาม เป็นกรอบของความประพฤติ ความคดิที่สังคม

หรือบุคคลมีความเห็นร่วมกันว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์มากกว่าโทษ ดังนั้น ทุกประเทศล้วน

ต้องการให้พลเมืองของตนเป็นคนที่มีคุณธรรมเพื่อน ามาสู่ความสงบสุขของสังคม ส าหรับ

ประเทศไทยแล้วได้มีการกล่าวถึงคุณธรรมของประชาชนโดยเน้นการปลูกฝังตั้งแต่เด็กดัง

ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ที่บัญญัติว่ารัฐต้องจัดการศึกษา

อบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม แต่การที่จะให้

ประชาชนมีคุณธรรมนั้นยังต้องอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายสถาบันทั้งภาครัฐเอกชน

ชุมชนครอบครัวและสื่อด้วย โดยเฉพาะปัจจัยด้านสื่อที่ถือวา่มีส่วนในการสะท้อนสภาพวิถีชีวิต 

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การอบรมบ่มเพาะ ทัศนคติค่านิยมต่าง ๆ และการขัดเกลา

พฤติกรรม  

     การบริโภคสื่อและขา่วมูลขา่วสารนับวันจะมีบทบาทต่อเยาวชนและสังคม จากสภาพ

สังคมไทยในปัจจุบันพบว่ามีความขัดแยง้ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และมีปัจจัยต่างๆ ที่ท า

ให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนห่างเหินความมีคุณธรรมออกไป ซ่ึงหากพิจารณาในมุมมองที่

เกิดจากผลกระทบด้านสื่อแล้วพบวา่สื่อมีอิทธพิลต่อการด ารงชีวิตของประชาชนทั้งในทางตรง

และทางอ้อม โดยเฉพาะผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน เพราะสื่อส่วนใหญ่ยังคงเน้นการ

ด าเนินการในเชิงธุรกิจ จึงท าให้ขาดจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งก่อให้เกิด

ความเสื่อมโดยเฉพาะด้านคุณธรรมแลคุณธรรมที่จะเกิดขึน้กับเด็กและเยาวชน นอกจากนั้นยัง

พบวา่ปัญหาที่ส าคัญยังเกิดจากการที่ภาครัฐยังไม่สามารถควบคุมสื่อที่สร้างความเสื่อมเสีย

ด้านคุณธรรมได้อย่างจริงจังท าให้สื่อดังกล่าวแพร่ระบาดไปโดยทั่ว และยังพบอีกวา่โรงเรียน

ขาดการสอนให้เยาวชนรู้จักเลือกบริโภคสือ่อยา่งมีวิจารณญาณ เยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษยท์ี่

มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ การศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและ

เยาวชนส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพในตัวของเด็กและเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์

ที่มีคุณค่าของประเทศต่อไป   ซ่ึงการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ มีความรู้   มี

ความสามารถ   มีทักษะในการใช้ ชีวิต   มีความสามารถในการปรับตัวเป็นคนดีของ

สังคม  สามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมได้อยา่งมีความสุขนั้น  จ าเป็นต้องพัฒนาการตั้งแต่แรก
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เกิดและในทุกช่วงอายุ การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเริ่มจากครอบครัวและสถาบันการศึกษา 

ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่บ่มเพาะความรู้ แนวคิด  ทัศนคติ  คา่นิยม  ตลอดจนอุปนิสัยของเด็กและ

เยาวชน  นอกจากนั้น  เด็กยังได้เรียนรู้เรือ่งราว เหตุการณ์  ปรากฏการณ์ต่างๆ จากชุมชนและ

สังคม  แต่ปัจจุบันด้วยสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง กระบวนการ

เรียนรู้ของเด็กเริ้มเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  สื่อกลายเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งใหม่ที่สามารถ

กระตุ้นการรับรู้และดึงดูดความสนใจจากเด็กและเยาวชนได้อย่างมาก โดยเฉพา ะ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้เกิดสื่อใหม่ ๆ มากมายโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตที่มีข้อมูล

จ านวนมหาศาล เรื่องราวที่เด็กสนใจใคร่รู้  เปิดกวา้งให้เด็กเขา้ไปคน้หาอยา่งอิสระ  ในขณะที่

สื่อดั้งเดิม ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ ซ่ึงเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย   ก็พัฒนา

รูปแบบการน าเสนอ  ให้น่าสนใจโดยมีเป้าหมายการน าเสนอในเชิงพาณิชยม์ากยิ่งขึ้น  ดังนั้น 

เนือ้หาการน าเสนอส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการน าเสนอความบันเทิงในรูปแบบ ต่างๆ ทั้งละคร เพลง 

เกมโชว์  ข่าวบันเทิงของดารานักร้อง แฟช่ัน โฆษณาขายสินค้าและบริการ ซ่ึงสร้างรายได้

มหาศาลให้แก่ธุรกิจสื่อและเจ้าของสินค้า 

      การบริโภคสื่อและข้อมูลขา่วสารโดยขาดการคิด วิเคราะห์ และความรู้เท่าทันสื่อท า

ให้เยาวชน ซึมซับแบบแผนการใช้ชีวิต พฤติกรรม ค่านิยม วัฒนธรรมต่างชาติ กระแสการ

บริโภคนิยม ส่งผลต่อทัศนคติ   ความคดิ และพฤติกรรมของเยาวชน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อ

ที่ไม่ได้เกิดจากประสบการณ์จริง หรือไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความจริงในสังคม   ซ่ึงเราไม่

สามารถป้องกันสื่อที่สร้างผลกระทบด้านลบกับชีวิตของเด็กและเยาวชนได้  ขณะเดียวกันสื่อก็

สร้างผลกระทบด้านบวกเช่นกัน สื่อถือเป็นเครื่องมือในการเปิดโลกทัศน์  การเรียนรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมสังคม  รายการขา่ว ความรู้ประวัติศาสตร์ และภาพยนตร์ ดีๆ ที่ได้รับรางวัลรวมทั้ง

ส่งเสริมให้ เด็กเรียนรู้ด้านดนตรีศิลปะ สื่อยังช่วยในการเข้าถึงข้อมูลข้าวสารที่ทันยุค

ทันสมัย ส่งผลให้มีส่วนร่วมทางสังคมเพิ่มมากขึ้น  และให้การรับรู้ถึงสิ่งต่างๆในโลกใบนี้ได้ 

เยาวชนส่วนใหญ่ก าลังได้รบัผลกระทบทางดา้นลบจากสือ่ 3 ประเด็นหลัก คอื ประการแรก คอื

การบริโภคนิยม เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ  เนื่องจากการบริโภคอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางอาหาร 

เช่น อาหารจานด่วน (Fast food) ส่งผลต่อการเกิดภาวะอ้วนได้ เพาะบ่มนิสัยบริโภคนิยมจาก

การน าเสนอสินคา้ต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ มีค่านิยมฟุง้เฟอ้ ฟุม่เฟอืย และ

ใช้เงินอยา่งมากไปกับสินค้าต่างๆสรา้งความเช่ือผิดๆ เกี่ยวกับรูปร่าง น้ าหนัก หรือการลดความ

อ้วนเนื่องจากมีสื่อโฆษณาความ “ผอมเพรียว” มากมายประการต่อมา คือ พฤติกรรมทาง

เพศ  มักจะเกิดจากการเลียนแบบสื่อ  โดยเฉพาะทีวีเป็นตัวแบบที่ส าคัญของการแสดงออกทาง

เพศของเด็ก เช่น  เพศสัมพันธ์วัยเรียน  ล่วงละเมิด  หลงในมายาคติทางเพศ  เสพติดเซ็กส์ 



 

 

5 

การแต่งตัว การวางตัวกับเพศตรงขา้ม กริยาท่าท่าที่เหมาะสม คา่นิยมต่างๆที่มากับละคร เป็น

ตน้ แล้วเด็กก็น าไปปฏิบัติเป็นแบบอยา่งถูกยั่วยุทางเพศจนขาดการยับยัง้ช่ังใจกับเพศตรงขา้ม 

เสี่ยงต่อการถูกล่อลวงในห้องแช็ทและอีเมลล์ และประการสุดท้าย คือ  ความรุนแรง  แนวโน้ม

ด้านบุคลิกและนิสัยเสื่อมถอย  เช่น มนุษย์สัมพันธ์ต่ า โลกส่วนตัวที่สูง ครอบครัวถูกมองข้าม 

คนแปลกหน้าได้รับไว้วางใจ   พฤติกรรมยับยั้งช่ังใจต่อเรื่องที่ไม่ดีต่างๆ ลดลง พฤติกรรม

เลียนแบบต่างๆ เช่น การต่อสู้จากเกม  มีความชาชินต่อสื่อหลังจากหมกมุ่นกับสื่อเป็น

เวลานาน เสี่ยงต่อการเขา้ไปเล่นพนันออนไลน์ เคยชินกับความรุนแรงผ่านเกมออนไลน์ และ

เว็บไซท์วิปริต เสี่ยงที่จะขโมยบัตรเครดิตหรือขโมยเงินผู้ปกครองมาใช้เพื่อ ซ้ือสินค้า

ออนไลน์  หรือสินค้าที่โฆษณาตามสื่อต่างๆ 

 ในปัจจุบันพบว่าเยาวชนมีปัญหาทางด้านจิตใจ มีความเสื่อมในเรื่องคุณธรรมและ

จริยธรรม ต้องนั้นทุกฝ่ายต้องร่วมมือ ร่วมอยา่งจริงจัง ช่วยกันแก้ปัญหาการขาดคุณธรรมและ

จริยธรรมนับวันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  จ าเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขที่ดีพอ เพื่อป้องกัน

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของชาติ ปัญหาสังคม ที่มีเยาวชนเกี่ยวขอ้งเป็นปัญหาที่มี

มานาน เนื่องขาดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีพอ การแก้ปัญหาขาดความต่อเนื่องขาด

ความเอาใจใส่อยา่งจริงจัง 

 การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชนต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง และ

บุคคลหลายฝ่ายในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ร่วมกันสร้างองค์แห่งความรู้ความมือ

เพื่อภูมิคุ้มกันให้เยาวชน ไปสู่ความประพฤติที่ดีงามและเป็นแบบอย่างของสังคม เพื่อจะเป็น

ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป เป็นการแก้ปัญหาของเยาวชน เช่น  ปัญหา

อบายมุข ปัญหาครอบครัว ปัญหาสิ่งเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาที่เป็นคดีเยาวชน ต้องถูก

สถานพินิจคุมความประพฤติตลอดจนต้องโทษในเรือนจ า และอีกหลาย ๆ ปัญหาที่ก าลังรอ

คอยการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี  ดั้งนั้นปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคม 

ชุมชน ครอบครัว และตัวเยาวชน การปลูกฝังทักษะชีวติในการสั่งสอน การดูแลเอาใจใส่อยา่ง

ใกล้ชิดที่จะช่วยขัดเกลาอุปนิสัย และปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม จึงมีความส าคัญ การ

ฝึกอบรมเยาวชนโดยจัดให้มีการเขา้ค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพ เชิดชูความเป็น

ไทย ห่างไกลยาเสพติด ยอ่มเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ในการ

พัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และช่วยแก้ปัญหาให้เยาวชนที่ติดบุหรี่ เหล้า สารเสพติด จะได้

กลับตัวกลับใจเป็นคนดี และเยาวชนเห็นพิษภัยที่เป็นปัญหาของสังคม ตลอดจนเป็นแนวทาง

ไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุง่เกี่ยวกับอบายมุข และสารเสพติด และปัญหาโรคเอดส์ในขณะนี้ สังคม

แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้จ าเป็นต้องเร่งให้มีการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้
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เยาวชนได้เป็นคุณค่าของชีวิตที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ  ที่จะช่วยสร้างความ

เจริญรุ่งเรือง ความม่ันคงให้กับประเทศชาติสืบไป 

 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มีความตื่นตัวในการที่จะพัฒนานักศึกษาให้มี

คุณธรรมจริยธรรมพร้อมทั้งมีความรู้ คือ ประกอบด้วยวิชชา (ความรู้) และจรณะ (ความ

ประพฤติ)มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีค าขวัญ

ประจ ามหาวิทยาลัยว่า “คนดีสร้างชาติไทย ราภัฏเชียงใหม่สร้างคนดี” ซ่ึงสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเจตนารมณ์มุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็น "มนุษย์ท่ีสมบูรณ์

ท้ังทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมในกำรด ำรงชีวิต 

สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข" หรือกล่าวอีกอย่างคือบุคคลที่มีความ "เก่ง ดี 

มีสุข" ซ่ึงหากนี่คือเป้าหมายหลักของภาครัฐ ที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนไทยเติบโตอย่าง

สมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านความสามารถด้านสติปัญญาและความสามารถด้านอารมณ์ ตรง

ตามเป้าหมายการศึกษา คอื ผู้เรียนเป็น คนดี คนเก่ง และ มีความสุข ยึดคุณธรรมน าความรู้ สู่

สังคมไทยโดยสิ่งที่จะบ่งบอกว่าบุคคลใดเป็นบุคคลที่มีความเก่ง ดี และมีสุขในการศึกษาคือ  

เก่ง หมายถึง ความสามารถทางพุทธปิัญญา คือ ความรู้ความเขา้ใจที่แจ่มแจ้งสามารถน าไปใช้

ได้ วิเคราะห์เป็น สังเคราะห์ได้ ประเมินได้อยา่งเขา้ใจ และรู้แจ้งตามศักยภาพ ด ีหมายถึง เป็น

ผู้มีเจตคตินิยมที่ดีทั้งต่อการเรียน ความเป็นอยู่ต่อบุคคล ต่อสังคม ชุมชน และประเทศ  มีสุข 

หมายถึง สนุกกับการเรียนและใคร่เรียนรู้ตลอดชีวิตซ่ึงหากจะให้ความหมาย เก่ง ดี มีสุข ใน

ด้านการด าเนินชีวิตโดยทั่วไปของผู้คนแล้วนั้นก็จะสามารให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปได้

อีก คอื เก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา

และแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีกับผู้อื่น ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุม

อารมณ์และความต้องการตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม  มีสุข 

หมายถึง ความสามารถในการด าเนินชีวิตอยา่งมีสุข 

 จากความส าคัญดังกล่าวขา้งต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ความม่ันคงทางอารมณ์ เพื่อการบริโภคสื่อและข่าวสารอย่างชาญฉลาดของเยาวชนในแขวง

นครพิงค ์จังหวัดเชียงใหม่ วา่ควรมีแนวทางหรือวธิีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชน

อย่างไร และควรส่งเสริมให้เยาวชนมีความม่ันคงทางอารมณ์ ให้มีความเฉลียวฉลาดในการ

บริโภคสื่อและข่าวสารที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่นอย่างไร เพื่อให้เยาวชน

สามารถด ารงตนอยูใ่นสังคมอยา่งมีคุณภาพ และมีความสุข ให้สามารถเรียนรู้และปรับตนเอง

เขา้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อยา่งแท้จริง   
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1.2    วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

1.2.1  เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการบริโภคสื่อและขา่วสารของเยาวชน 

1.2.2  เพื่อศกึษาปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการบริโภคสื่อและขา่วสารของเยาวชน 

  1.2.3 เพื่อหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์

ในการ บริโภคสื่อและข่าวสารอันชาญฉลาดของเยาวชนให้สามารถเรียนรู้และปรับตนเองเข้า

กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อยา่งแท้จริง   

 

1.3 ประเภทของกำรวิจัย      

 การวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: P&R) 

 

1.4 ค ำถำมกำรวิจัย 

 1.4.1 พฤตกิรรมการบริโภคสื่อและขา่วสารของเยาวชนเป็นอยา่งไร 

 1.4.2 ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการบริโภคสื่อและขา่วสารของเยาวชน คอือะไร 

   1.4.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์

ในการ บริโภคสื่อและขา่วสารอันชาญฉลาดของเยาวชนเป็นอยา่งไร  

 

1.5  ค ำส ำคัญของกำรวิจัย (Research Keywords)  

 ค าส าคัญของการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่   คุณธรรม จริยธรรม (Moral Ethics)    สื่อ

และข่าวสาร (Media and News) ความม่ันคงทางอารมณ์  (Emotional Stability) เยาวชน 

(Youths) แขวงนครพิงค ์(Nakhon Ping Sub-district) 

 

1.6  ขอบเขตของกำรวิจัย 

 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความ

ม่ันคงทางอารมณ์ในการบริโภคสื่อและข่าวสารของเยาวชน  มีขอบเขตของการวิจัย  โดยมี

รายละเอียด ดังต่อไปนี ้ 

 1.6.1 ขอบเขตด้ำนพื้นท่ี 

     พื้นที่การศึกษา ได้แก่ แขวงนครพิงค ์ อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่   

  1.6.2 ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูล ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วธิีวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีวจิัยเชิงปริมาณ

ในการศึกษา ส าหรับวจิัยเชิงคุณภาพ ขอบเขตผู้ให้ขอ้มูลส าคัญในการวจิัยครั้งนี ้แบ่งออกเป็น 
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3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผู้น าชุมชน  (2) กลุ่มผู้ปกครอง (3) กลุ่มเยาวชน และ (4) กลุ่มพระสงฆ ์

ส าหรับวจิัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวจิัยครั้งนี ้เป็นเยาวชนผู้อาศัยอยูใ่นแขวงนครพิงค ์

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิัย ได้แก่  เยาวชนในชุมชนแขวงนคร

พงิค ์อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการก าหนดแบบเจาะจงจง (Purposive Sampling) ได้แก่ 

เยาวชน ผู้น าของชุมชน ผู้ปกครอง พระสงฆส์ังกัดวัดในชุมชน  และตัวแทนเยาวชนของชุมชนใน

พื้นที่วจิัย 

1.6.3 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

      ประเด็นการเก็บขอ้มูล ผู้วิจัยจะท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อและ

ข่าวสาร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการริโภคสื่อและข่าวสารนั้น ๆ ของเยาวชน แนวทางการส่ งเสริม 

และรูปแบบหรือกระบวนการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์ในการ

บริโภคสื่อและขา่วสารอันชาญฉลาดของเยาวชน 

        1.6.4 ขอบเขตด้ำนตัวแปรท่ีศกึษำ 

      1.6.4.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความ

คดิเห็น และการร่วมกิจกรรมชุมชน 

       1.6.4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การที่เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมและ

มีความม่ันคงทางอารมณ์ในการบริโภคสื่อและขา่วสาร 

   1.6.5  ขอบเขตด้ำนเวลำ 

   ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  ตั้งแต่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 – เดือน

ตุลาคม พ.ศ.2557  
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1.7  กรอบแนวคิดของกำรวิจัย   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี  1.1 แนวคิดในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์เพื่อการ  

 บริโภคสื่อและขา่วสารอยา่งชาญฉลาดของเยาวชน 

 

1.8  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

  8.1 คุณธรรม หมายถึง   คุณงามความดีที่เป็นธรรมชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

และสังคม คอื สภาพคุณงามความดีทางความประพฤตแิละจิตใจ 

  8.2 จริยธรรม หมายถึง สิง่ที่ควรประพฤติเพื่อให้เกิดความดีและความถูกต้องแกส่ังคม 

จริยธรรมที่สงูที่สดุ คอื การประพฤติปฏิบตัิ โดยยดึประโยชน์ต่อสงัคมแส่วนรวม 

 8.3 ควำมมั่นคงทำงอำรมณ์ หมายถึง ภาวะที่บุคคลสามารถควบคุมอารมณ์และ

สะกดกั้นอารมณ์ของตนให้อยูใ่นสภาพปกติ ไมห่วั่นไหวเม่ือต้องเผชิญกับปัญหาหรือสิ่งรบกวน

ความสงบสุขทางอารมณ์ สามารถปรับตัวและปรับอารมณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี มีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสมสามารถด ารงอยู่ในสังคมได้

อยา่งมีความสุข ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยูใ่นโลกของความเป็นจรงิ และมีวิธกีารคลายเครียด

อยา่งเหมาะสม 

 8.4 กำรบริโภค หมายถึง การกระท าที่ผ่านกระบวนการตัดสินใจในการเลือกรับและ

ใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิด ประสบการณ์และกิจกรรมเพื่อสนองความปรารถนา ความ

ต้องการซ่ึงเป็นการสร้างความพงึพอใจให้กับตนเอง 
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 8.5 สื่อ หรือช่องทางการสื่อสาร หมายถึง ท าการตดิตอ่ให้ถึงกัน ชักน าใหรู้้จกักนั แต่

ในกระบวนการสื่อสารมวลชน หรือ “สื่อ” (Channel or Medium) หมายถึง พาหนะ น าขา่วสาร 

(Message Vehicles) หรือพาหนะของสาร หรือสิ่งที่ขนสง่สาร (Carrier of Messages) จากผู้ส่งสารไปยัง

ผู้รับสาร  

 8.6 ข่ำวสำร หรือ สำร หรือข่าวสาร หมายถึง เรื่องราว เนื้อหา สาระ หรือสาร 

(Message) ที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางสื่อ (Media) ซ่ึงเป็นสื่อในลักษณะของ สื่อมวลชน (Mass 

Media) 

  8.7 เยำวชน หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว คอื ผู้มีอายุระหวา่ง 15 - 25 ปี หรือเป็นช่วง

วัยหนุ่มสาว เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวตอกระหว่างการเป็นเด็กและผู้ใหญ่ เป็นช่วงที่กังวลเกี่ยวกับ

รูปลักษณ์และสิ่งรอบตัวมากเป็นพเิศษ 

  

1.9 ประโยชน์ของกำรวิจัยท่ีได้รับ 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษามี  ดังนี้ 

        1.9.1 มีองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมการบริโภคสื่อและข่าวสารของเยาวชนใน

แขวงนครพิงค ์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้จากกระบวนการวจิัย   

          1.9.2 ได้แนวทางการพัฒนาเยาวชน ด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความ

ม่ันคงทางอารมณ์  เพื่อการบริโภคสื่อและขา่วสารแก่เยาวชน     

 1.9.3 ได้รูปแบบการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์  

เพื่อการบริโภคสื่อและขา่วสารอยา่งชาญฉลาดของเยาวชนในแขวงนครพิงค ์จังหวัดเชียงใหม่  

 1.9.4 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  องค์ความรู้ ด้านการพัฒนา คุณธรรม 

จริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์เพื่อการบริโภคสื่อและขา่วสารอยา่งชาญฉลาดของเยาวชน  

  1.9.5 เกิดการเรียนรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและข่าวสารของ

เยาวชน จากกระบวนการวจิัย            

       1.9.6 เห็นความส าคัญของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทาง

อารมณ์ แก่เยาวชน  ในพื้นที่แขวงนครพิงค ์จังหวัดเชียงใหม่  

     1.9.7 เยาวชนมีจิตส านึกตระหนักในคุณธรรมจริยธรรม และสามารถควบคุม

อารมณ์ตนเอง ในการบริโภคสื่อและขา่วสารที่เหมาะสม 

 1.9.8 ได้องค์ความรู้ของชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนและ

เยาวน ซ่ังจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศอยา่งเป็นระบบ 

 




