
 

 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 การวิจัย  เรื่อง "การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์ เพื่อการบริโภค

สื่อและขา่วสารอยา่งชาญฉลาดของเยาวชน ในแขวงนครพงิค ์จังหวัดเชียงใหม่”  ครั้งนี้  ผู้วจิัยได้

ศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้องดังนี้  

    22..1 การพัฒนา (Development) 

   2.1.1 ความหมายของการพัฒนา 

   2.1.2 ความหมายของการพัฒนาในทัศนะของนักวชิาการพระพุทธศาสนา 

   2.1.3 การพัฒนาที่ย่ังยนืในทัศนะของพระธรรมปิฎก 

   2.1.4 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

    2.1.4.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย 

  2.2 คุณธรรม (Virtue) จริยธรรม (Ethics) 

   2.2.1 ความหมายของคุณธรรม 

   2.2.2 ความหมายของจริยธรรม 

   2.2.3 ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม 

  2.3 หลักการทางคุณธรรมจริยธรรม 

   2.3.1 ประเภทของจริยธรรม 

   2.3.2 องคป์ระกอบของจริยธรรม 

   2.3.3 ประโยชน์ของจริยธรรม 

  2.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม 

   2.4.1 ทฤษฎีกระจ่างคา่นิยม (Value Clarification Theory) 

   2.4.2 ทฤษฎีปรับพฤติกรรม (Behavior Modification Theory) 

   2.4.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 

   2.4.4 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพยีเจท์ (Piaget) 

   2.4.5 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg) 

   2.4.6 ทฤษฎีต้นไม้คุณธรรมจริยธรรมของดวงเดือน พันธุมนาวนิ 
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  2.5 ความม่ันคงทางอารมณ์ (Emotional Stability) 

   2.5.1 ความหมายของความม่ันคงทางอารมณ์ 

   2.5.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงทางอารมณ ์

   2.5.3 ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อความม่ันคงทางอารมณ์ 

   2.5.4 ความฉลาดทางอารมณ์ 

   2.5.5 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์แนวพุทธ  

   2.5.6 การพัฒนาความสามารถในการคดิแบบโยนิโสมนสิการ  

  2.6 สื่อและขา่วสาร (Media and News) 

  2.7 สื่อสารมวลชน 

  2.8 แนวคิดเกี่ยวกับความม่ันคงทางสังคม 

   2.8.1 ความม่ันคงของมนุษย ์(Human Security)   

   2.8.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความม่ันคงมิติต่าง ๆ กับความม่ันคงของ

มนุษย ์   

  2.9 แนวคิดเกี่ยวกับเยาวชน 

  2.10 ประวัติเทศบาลนครเชียงใหม่ 

  2.11 งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

   2.11.1 งานวจิัยที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

   2.11.2 งานวจิัยที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงทางอารมณ์ 

   2.11.3 งานวจิัยที่เกี่ยวข้องการกับการบริโภคสื่อและขา่วสาร 

   

2.1 การพัฒนา (Development) 

 การพัฒนาเป็นสิ่งส าคัญและเป็นสิ่งอันพงึปรารถนาของทุกสังคม โดยเฉพาะสังคมที่ก าลัง

พัฒนา องค์ประกอบของการพัฒนามิใช่ให้ความส าคัญทางด้านมิติใดมิติหนึ่งหากแต่ให้

ความส าคัญในทุกๆ ด้านอยา่งเท่าเทียมกันเพราะการพัฒนาเป็นมิติแห่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ระบบของบริบทพื้นฐานทางด้านสังคมของทุกประเทศ ในปัจจุบันหลายๆ ประเทศได้ตระหนักถึง

คุณค่าแห่งการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างของสถาบันต่างๆ โครงสร้างการบริหาร 

รวมทั้งขนบธรรมเนียม วถิีชีวิต อัตลักษณ์แห่งชุมชน แม้วา่การพัฒนาจะเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละ



13 
 

 

ชาติ ในทางกลับกันสถานการณ์สังคมโลกมีความเปลี่ยนแปลงและเจริญไปมาก ทุกคนต้อง

ตระหนักที่จะช่วยกันพัฒนาช่วยหรือเกือ้กูลกันเพื่อความเจริญของสังคมโลกต่อไป 

 

 2.1.1 ความหมายของการพัฒนา 

  ค าวา่ “พัฒนา” มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีว่า วฑฺฒน หรือ วัฒนะ แปลว่า เพิ่ม

มากยิ่งขึ้น และพระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต) (2539:92) ให้นิยามค าว่า “พัฒนา” แปลว่า 

“เจริญ” ตรงกับบาลีว่า “ภาวนา” เช่น เมตตาภาวนา ได้แก่ การเจริญเมตตา   แม้ในอังคุตตร

นิกาย ปัญจกนิบาต พระไตรปิฎกเล่มที่ 22 ฉบับภาษาบาลี ได้แสดงการพัฒนาโดยแบ่งเป็น 4 

หลักการใหญ่ ๆ คอื   

 1) กายภาวนา หมายถึง การพัฒนากาย คอื รู้จักควบคุมอินทรีย์ 5 และปฏิบัติต่อสิ่งที่มา

กระทบอยา่งเหมาะสม ไม่ให้เกิดอกุศลธรรม อีกทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วย  

 2)  สีลภาวนา หมายถึง การพัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีลให้ตนเองมีระเบียบ

วนิัย มกีติกาสามารถอยูร่่วมกับคนอื่นได้อยา่งปกติสุข เกือ้กูลกัน  

 3) จิตตภาวนา หมายถึง การพัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจให้เข้มแข็งม่ันคง เจริญงอกงาม

ด้วยคุณธรรมทั้งปวง เช่น ฝึกให้ตนมีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทุกชนิด ขยันหม่ันเพียร 

อดทน ท างานมีสมาธิ และสดช่ืน ผ่องใส เป็นต้น  

 4) ปัญญาภาวนา หมายถึง การพัฒนาด้านปัญญา เชาว ์ไหวพริบ ความฉลาด การเข้าใจ

สิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทัน เห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ 

ท าตนให้บริสุทธิ์ จากความอยาก กิเลส และปลดพ้นจากความทุกข์ที่ประสบอยู่นั้น และแก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ด้วยปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ตัดสินในเรื่องต่างๆ อยา่งเป็นธรรม   

 ส่วนความหมายในภาษาอังกฤษใช้ ค าว่า “Development” ซ่ึงเป็นการพัฒนาที่เน้นในด้าน

วัตถุด้านเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนาถนนหนทาง ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น  ส่วนอีกความหมายหนึ่ง 

หมายถึง “รก” ดังตัวอยา่งเช่นพระบาลีว่า “น สิยา โลกวฑฺฒโน” แปลวา่ ไม่ควรเป็นผู้รกโลก ค าว่า 

“รก” ก็มาจากค าวา่ “วฑฺฒโน” หรือ “วฒน” หรือ “พัฒนา” นั้นเอง  

 พระไพศาล วสิาโล (2533:6-7) กล่าวว่า ค าวา่ “การพัฒนา” ตามหลักพุทธธรรม มีนัยที่

ครอบคลุมไปถึงการพัฒนาตน (บุคลิกภาพ) การพัฒนาสังคม(และสิ่งแวดล้อม) การพัฒนาอารมณ์ 

(จิตใจ) และการพัฒนาด้านสติปัญญา (เชาว์ความฉลาด กุศโลบาย)  ดังนั้น ความหมายของการ

พัฒนา จึงมุ่งที่การพัฒนาตนเองเป็นหลักส าคัญ เพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมอันไม่
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เหมาะสมให้มีความประพฤติที่ดี เป็นสุจริตชน เป็นบัณฑิต เป็นผู้มีความฉลาดในการท าความดีทุก

อย่าง และรู้จักหลักเว้นความช่ัวต่าง ๆ ที่เข้ามาสู่ชีวิตของตนเองได้ เม่ือกล่าวถึงหลักธรรมเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาก็มีอยู ่3  ประการ ได้แก่  

 1) ทมะ หมายถึง การฝึกหัด ขัดเกลา โดยผ่านกระบวนการฝึกควบคุม ก ากับ เอาใจใส่ต่อ

กาย วาจา และใจ เพื่อไม่ให้ตกอยู่ในอ านาจของอารมณ์ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายเสีย (อิฏฐารมณ์และ

อนิฏฐารมณ์) โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ อายตนะ 6 หมายถึง ตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจ  นั้นเอง เป็น

ศูนย์การปฏิบัติงานภาคสนาม ไม่ใช่สถานที่แห่งอื่น เพื่อพัฒนาให้สติรู้เท่ารู้ทันต่ออารมณ์ที่มา

กระทบทั้งภายในภายนอก เช่น ตากระทบรูปแล้วเกิดอารมณ์รักใคร่ โกรธ หลง เป็นต้น ควรจะ

ระงับและดับอารมณ์นั้นได้อยา่งไร จะต้องฝึกฝนทั้งสิน้ ไม่ใช่ปล่อยให้จิตใจวิ่งไปตามกระแสรูปอัน

น่าใคร่ น่าพอใจนั้น ขณะเดียวกัน ปัญญาก็มีบทบาทส าคัญยิ่งในการก ากับจิตใจไม่ให้เผลอไป 

ฉะนั้น การพัฒนาในข้อนี้ จึงมุ่งเป้าหมายการควบคุมส ารวมอินทรีย์  6 เพราะเป็นการพัฒนาขัด

เกลากิเลสของตนให้เบาบางลงได้  

 2) สิกขา หมายถึง วธิีการฝึกหัดพัฒนาชีวิตให้เกิดความสมบูรณ์ใน 3 ด้าน ได้แก่  

  (1) การพัฒนาพฤติกรรมทางกาย ให้มีความงดงามมีระเบียบเรียบร้อย และสุจริต  

  (2) การพัฒนาพฤติกรรมทางวาจาให้เป็นคนพูดค าสุภาพ พูดจาไพเราะพูดแนะน า

ประโยชน์ ประสานความร่วมมือ พูดอย่างจริงใจไม่เสแสร้างหลอกลวง ถูกกาลเทศะ เป็นค าจริง 

พูดประกอบด้วยความหวังดีปรารถนาดีต่อคนอื่น พูดรักษาน้ าใจคนอื่นไวไ้ด้ (อธิศีลสิกขา)  

  (3) การพัฒนาด้านจิตใจ และเชาว์ปัญญา ความฉลาด อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด

ให้เป็นไปในทางกุศล ความเจริญต่อตนและหมู่คณะ สังคมส่วนรวม (อธิจิตสิกขาและอธิปัญญา

สิกขา) 

 3) ภาวนา ได้แก่ การฝึกหัดพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถท างานได้อยา่งมีคุณภาพ เพราะ

คนที่ฝึกฝนพัฒนาตนด้วยหลักภาวนาแล้ว ยอ่มส่งผลดีตามคุณลักษณะ 2 อยา่ง คอื  

  (1) สมถภาวนา หมายถึง วธิีการฝึกจิตให้สงบระงับจากนิวรณ์ธรรม 5 ประการ มี

พยาบาท เป็นต้น เพื่อท าให้จิตนั้นมั่นคง ไม่หวั่นไหว พร้อมต่อสู้ หรือ เผชิญกับปัญหาได้ทุกรูปแบบ 

ไม่สะทกสะท้าน ไม่หวาดหวั่นต่อภัยอันตรายใดๆ เพราะฝึกให้จิตใจเข้มแข็งอยู่เสมอ เรียกว่า การ

ฝึกสมาธิภาวนา  

  (2) วิปัสสนาภาวนา หมายถึง การฝึกฝนพัฒนาปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริง 

แต่ไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากต ารา หรือ วิชาการที่เราเรียนรู้กันอยู่ แต่ปัญญาในที่นี้ คือ ภาวนามย
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ปัญญา เป็นการลงมือปฏิบัติการต่อสิ่งที่เราพิจารณาอยูน่ั้นด้วย เช่น การยกสังขารขึ้นพิจารณาว่า

เป็นไตรลักษณ์ พงึรู้ทุกกระบวนการที่ท าใหเ้กิดปัญญา ไม่ใช่การจดจ าว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

เท่านั้น และปัญญานี ้ไม่ใช่สัญญาความจ าได้หมายรู้ จึงแตกต่างจากปญัญาที่ได้จาก สุตมยปัญญา

และจินตมยปัญญาโดยสิน้เชิง  

 เม่ือกล่าวโดยสรุป สมถภาวนาก็ตาม และวปิัสสนาก็ตาม สามารถพัฒนาให้บุคคลมีความ

ม่ันคงทั้งทางกายภาพ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีด้วย ดังจะเห็นได้จากผู้ปฏิบัติธรรมใน

พระพุทธศาสนาทั่วไป มักเป็นผู้มีหน้าตาอ่ิมเอิบ ยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ไม่ขุน่มัว รับมือกับปัญหา

ต่างๆ ได้อย่างไม่หวั่นไหว ขณะเดียวกัน ก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเอง และ

พระพุทธศาสนา รวมไปถึงพุทธศาสนิกชนให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี แม้จะเกิดวิกฤตต่อพระพุทธศาสนา

หลายครั้งมาแล้วก็ตาม ก็ด้วยอาศัยหลักการพัฒนาทั้ง 2 นีเ้ป็นหลักในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 

 2.1.2 ความหมายของการพัฒนาในทัศนะของนักวิชาการพระพุทธศาสนา  

  การพัฒนาชีวิต เพื่อการฝึกฝน อบรมให้ ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า ประสบ

ผลส าเร็จในหน้าที่การงาน การศึกษา ชีวติครอบครัว และสังคมการเป็นอยู่โดยสันติสุขนั้น พอจะ

สรุปได้ ดังต่อไปนี ้ 

  ประเวศ วะสี (2530:13-30) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาไว้ว่า หมายถึง 

มนุษย์แม้จะมีความต้องการในด้านวัตถุเพื่อมาบริโภคใช้สอย จนลืมนึกถึง หลักพุทธธรรมทาง

พระพุทธศาสนา และไม่น ามาปฏิบัติ จึงก่อให้เกิดความเห็นแก่ตัวกันมากยิ่งขึ้น ถ้าคนเราขาดที่พ่ึง

ทางใจแล้วก็ยากจะพัฒนาให้เจริญงอกงามได้ในเรื่องอื่นๆ เพราะไม่มีมนุษยธรรมนั้นเอง อีกอยา่ง

หนึ่งพระสงฆ์ก็ควรที่จะช่วยดูแล เอาใจใส่ต่อศาสนิกชนของตน เพราะเป็นศูนย์กลางในการน าพา

ชาวบา้นให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้เป็นอยา่งดี ดังความตอนหนึ่งว่า  

 “จากแนวความคดิเกี่ยวกับการน าพุทธศาสนามาพัฒนาสังคมนั้น จะเห็นได้ว่าพุทธศาสนา

เป็นสถาบันที่จ าเป็นของสังคมอันจะขาดมิได ้แม้จะถูกกระทบกระเทอืนบ้างในบางคราว ทั้งนีเ้พราะ

ชีวิตมนุษยไ์ม่สามารถด ารงอยูไ่ด้ด้วยวัตถุประการเดียว วัตถุไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่

ไม่รู้จักจบสิ้นของมนุษย์ คุณค่าทางจิตใจยังคงมีความหมายยิ่งสภาพสังคมปัจจุบันมีลักษณะผัน

ผวนเต็มไปด้วยความขัดแยง้และทวคีวามรุนแรง…....เพราะ พระสงฆ์นอกจากจะเป็นผู้เรียนรู้พุทธ

ธรรมแล้ว ยังเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนอีกด้วย ดังนั้นพระสงฆ์จึงควรมีส่วนร่วมในการ

พัฒนา”   ดังนั้น  จึงพอสรุปวสิัยทัศน์ในการพัฒนาของผู้รู้ทางพระพุทธศาสนา ดังต่อไปนี ้ 
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  (1)  เป็นนักวางแผนที่ดี คอื รู้ว่าสิ่งใดควรท าก่อนและท าภายหลัง  

  (2) เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ทั้งปัจเจกชนและสังคมส่วนรวม  

  (3) หากพัฒนาด้านวัตถุมากไป ด้านจริยธรรมก็จะลดน้อยลงไป จึงควรให้สมดุล  

  (4) เป็นการพัฒนาเพื่อการดับทุกขท์ี่มีอยูใ่นจิตใจของมนุษยเ์รา  

  (5) เป็นการพัฒนาทั้งกาย สิ่งแวดล้อม อารมณ์ และสติปัญญาให้ฉลาดรู้เทา่ทัน  

  (6) เป็นการป้องกันวัฒนธรรมตะวันตก และพัฒนาวัฒนธรรมไทยให้ม่ันคงยิ่งขึ้น  

  (7) ควรพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจให้ควบคู่กันไป ไม่ควรพัฒนาเพยีงด้านเดียว 

 ภัทรพร สิริกาญจน (2531:1) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาไว้ว่า สังคมไทยแม้จะเป็น

สังคมแห่งพระพุทธศาสนา แต่ก็มีวัฒนธรรมของชาวตะวันตกไหลบ่าเขา้มา จึงท าให้วัฒนธรรมอัน

ดีงามเริ่มเสื่อมถอยลง เกิดปัญหาตามมาเพราะคนไม่ประพฤติธรรม ผิดศีล ผิดกฎหมายมากยิ่งขึ้น 

ก่ออาชญากรรมต่าง ๆ จึงควรรักษาสิ่งที่ดีเอาไว ้ดังความตอนหนึ่งว่า สังคมไทย เป็นสังคมที่อาศัย

หลักพุทธธรรมของพระพุทธศาสนา มาเป็นเวลานานแล้ว กระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมและอารยะ

ธรรม แต่หลังจากประเทศไทยได้พัฒนาประเทศไปตามประเทศที่เจริญในด้านวัตถุ เช่น อเมริกา 

เป็นต้น โดยหันหลังให้แก่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สังคมไทยจึงมีมลภาวะและสัญญาณแห่ง

ความเสื่อมก่อตัวข้ึนทุกขณะ ไม่วา่จะเป็นด้านอาชญากรรม ความทุจริต และความขาดแคลนทาง

ศีลธรรมในด้านต่าง ๆ  ปัญหาทางสังคมที่เกิดขึน้และเพิ่มทวขีึ้นอยา่งรวดเร็ว ในปัจจุบันนีเ้ป็นเครื่อง

แสดงว่า สังคมไทยจ าเป็นต้องน าหลักพุทธธรรมมาพัฒนาสังคมอยา่งเร่งด่วน เพื่อให้รอดพน้จาก

ความพนิาศทางศีลธรรม เพื่อให้สมาชิกของสังคมได้พัฒนาในทุกด้าน และมีชีวิตอยูอ่ยา่งสงบสุข   

 พุทธทาสภิกขุ (2537:33) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่า เป็นสภาพที่กลาง ๆ ท าให้

เจริญก้าวหน้า และการพัฒนานั้นต้องดับทุกขไ์ด้ด้วย ไม่มีดีมีช่ัวปะปนอยูด่้วย ดังความตอนหนึ่งว่า 

พัฒนา แปลวา่ เจริญ หมายถึง มากขึ้นหรือเพิ่มขึ้นเท่านั้นเอง ไม่ได้หมายความวา่ช่ัวหรือดี เช่น ผม

ที่ศีรษะมันรกหนาแน่นขึ้นกเ็รียกได้ว่าผมมันพัฒนาเหมอืนกัน แต่ไม่ได้หมายความวา่ดี ค าวา่พัฒนา

เป็นค ากลาง ๆ คอื ต้องพัฒนาให้เป็นในทางที่ดับทุกข ์คอื ต้องไม่มีดีมีช่ัว ไมมี่บวกมีลบ 

 พระราชวรมุนี (2537:75-81)ได้ให้ความหมายของการพัฒนาไวว้า่ มีอยู ่4 ด้าน คอื พัฒนา

ด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจิตใจและปัญญา ดังความตอนหนึ่งว่า  

 (1) พัฒนาด้านกาย ได้แก่ ให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีพลานามัยสุขภาพดี  

 (2) พัฒนาด้านศีล ได้แก่ ท าให้คนในสังคมมีระเบียบวนิัย มคีวามประพฤติดี  

มีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่ดี รวมทั้งมีความสุจริตทั้งทางกาย วาจา และอาชีวะ  
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 (3) พัฒนาด้านจิตใจ ได้แก่ ฝึกจิตให้มีคุณภาพดี ให้มีสมรรถภาพดี และให้มีสุขภาพจิตดี  

 (4) พัฒนาด้านปัญญา ได้แก่ ฝึกอบรมปัญญาให้รู้ให้เข้าใจ มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความ

เป็นจริงหรือตรงตามที่มันเป็น ต้องฝึกปัญญาทั้งในแง่ที่ท าให้กระบวนการคิดการรับรู้ไม่ให้กิเลส 

เช่น โลภะ โทสะ โมหะ เขา้ครอบง า ท าให้เป็นการคดิที่ไม่มีอคติด้วยการใช้โยนิโสมนสิการพจิารณา

ให้เห็นจริงด้วยปัญญา  

 

 2.1.3 การพัฒนาท่ีย่ังยืนในทัศนะของพระธรรมปิฎก           

  การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพุทธในทัศนะของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 

(2539:75, 171-172,180-182)  หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนตามหลักการของพระพุทธศาสนา

ที่เน้นการพัฒนา ระบบการด าเนินชีวิตของคนทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เพื่อให้เป็น

ปัจจัยหลักในการประสานและการบูรณาการระบบความสัมพันธ์แบบองค์รวมเพื่อให้เกิดประโยชน์

และความสุขร่วมกัน ระหว่าง บุคคล สังคม และสภาพแวดล้อมอันหมายถึงธรรมชาติให้ด ารงอยูไ่ด้

ด้วยดีอย่างเกือ้กูลต่อเนื่องเสมอ เรื่อยไป   องคป์ระกอบฝ่ายมนุษยมี์ความส าคัญยิ่ง การพัฒนาที่

ยังยืนต้องให้ความส าคัญที่สุดกับเรื่องการพัฒนาคนเป็นแกนกลาง ซ่ึงระบบการพัฒนามนุษย ์

ประกอบด้วย 3 ด้านของการด ารงชีวิตมนุษย์ คอื พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ซ่ึงมีความสัมพันธ์

อาศัยกันและกันและส่งผลต่อกัน เป็นปัจจัยแก่กันในกระบวนการพัฒนา จึงต้องพัฒนาเต็มทั้งคาน 

และด้วยเหตุผลที่มนุษย์มีปัจจัยที่มีเจตจ านง หรือเป็นปัจจัยตัวกระท า ในขณะตัวมนุษย์เอง มี

ความหมายสองส่วนคือ ในฐานที่เป็นบุคคลที่เป็นส่วนร่วมในสังคม และในฐานะชีวิตที่เป็นสภาวะ

อันมีในธรรมชาติ คือ   ธรรมชาติส่วนหนึ่ง การท าให้โลกมนุษย์และโลกธรรมชาติไปด้วยกันได้ดี

อย่างกลมกลืนและเกื้อกูลกัน จึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ หมายถึง การพัฒนาคนครบทั้ง

พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา และให้คนที่พัฒนาเต็มระบบเป็นแกนกลาง หรือปัจจัยตัวกระท า น า

การพัฒนาคน และคนที่พัฒนาแล้วนั้นไปประสานปรับเปลี่ยนบูรณาการในระบบสัมพันธ์องค์รวม

ใหญ่ของการพัฒนา คอื ทั้งมนุษย ์สังคม ธรรมชาติ และเทคโนโลยี       

                                                                                                                 

 2.1.4 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

  คุณธรรมและจริยธรรม เป็นเสมือนบทบัญญัติของความดีและความงามของจิตใจ

ที่ส่งผลให้บุคคลประพฤติดีประพฤติชอบ หลักคุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นองค์ประกอบที่มี

ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของบุคคลในทุกสาขาอาชีพ “คุณธรรม” ประกอบด้วยค า 2 ค า คือ 
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ค าว่า “คุณ”แปลว่า ประโยชน์  และค าว่า “ธรรม” ในท านองเดียวกับค าว่า “จริยธรรม” 

ประกอบด้วย ค าวา่“จริย” แปลวา่ ความประพฤติที่พงึประสงค ์โดยทัง้คุณธรรมและจริยธรรม จะ

มีค าว่า “ธรรม” หมายถึง ความจริง ความประพฤติดี ความถูกต้อง คุณความดี ความชอบ และ

ค าสั่งสอนคุณธรรมและจริยธรรม มีความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับศาสนาเป็นอย่างยิ่ง เพราะทุก

ศาสนามีค าสั่งสอนที่เป็นแนวปฏิบัติทางธรรมที่น าไปสู่การด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ศาสนาจะ

ก าหนดวา่สิ่งใดควรท าและสิ่งใดควรละเวน้ การเป็นผู้มีคุณธรรม คอื เป็นผู้ปฏิบัติตนให้อยูใ่นกรอบ

ที่ดีงาม มีความเข้าใจในเรื่องของการกระท าดี ส่วนค าว่าศีลธรรมนั้น เป็นข้อพึงปฏิบัติอันจะเป็น

ผลผลิตทางสังคมที่เกี่ยวขอ้งกับความถูกต้องในการปฏิบัติตนต่อกัน คุณธรรมและจริยธรรมเกิด

ขึ้นมาพร้อม ๆ กับการพัฒนาการด้านสติปัญญาและการอบรมกล่อมเกลาให้รู้จักผิดชอบช่ัวดีของ

สังคมคุณธรรมและจริยธรรม จึงเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอก

โรงเรียน การศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให้ชีวิตมีคุณคา่และก ากับให้ตนเองเป็นผู้ที่มี

พฤติกรรมอันพงึประสงคด์้วยการปลูกฝังพื้นฐานด้านจริยธรรมในด้านต่าง ๆ 

 

  2.1.4.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย 

   การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไทย เป็นกระบวนการของ

การศึกษาและถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ช าเรือง วุฒิจันทร์ (2524:14-17) กล่าวว่า ทัศนคติ

และพฤติกรรมของคนไทยเป็นไปตามหลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ ซ่ึงส่วนใหญ่คนไทยเป็น

พุทธศาสนิกชน นับถือพระพุทธศาสนา บุตร-ธิดา ได้รับการอบรมขัน้แรกจากบิดามารดา หรือ

ผู้ปกครองซ่ึงเป็นศาสนิก จึงรับเอาคติธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นพื้นฐานทางความคิด

และพฤติกรรมตามปกติวิสัย เม่ือเติบโตเด็กชายไปเข้ารับการศึกษาต่อที่วัด ส่วนเด็กหญิงก็รับ

การศึกษาที่บา้นต่อไป จนแต่งงานมีครอบครัว สถาบันการศึกษาที่ส าคัญของสังคมไทย ตั้งแต่สมัย

สุโขทัยเป็นราชธานีเป็นต้นมานั้นมี 3 แห่งด้วยกัน คือ บ้าน วัด และโรงเรียน ในบรรดาสถาบัน

เหล่านี ้วัดนับวา่ เป็นสถานศึกษาที่ส าคัญที่สุด เพราะวัดเป็นศูนยก์ลางของสังคม และชีวิตของคน

ในสังคมไทยจะเกี่ยวข้องและผูกพันกับวัดตั้งแต่เกิดจนถึงวันตาย ในการศึกษาทั้ง 3 แบบนี้ ต่างมี

เป้าหมายร่วมกัน คือ การพัฒนาคนให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถที่จะ

อยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข และความสามารถที่จะช่วยท าให้สังคมประเทศชาติมีความผาสุก สงบ

สุขและเจริญก้าวหน้าไปด้วย  จริยศึกษา หรือ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน  
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2.2 คุณธรรม (Virtue) จริยธรรม (Ethics) 

 คุณธรรม  และ จริยธรรม เป็นค าที่มักจะถูกกล่าวไวคู้ก่ันเนื่องจากทั้ง 2 ค านีมี้ความหมาย

และเกี่ยวข้องกับการกระท า พฤติกรรม ความประพฤติของบุคคลที่ดี สะอาด บริสุทธิ์ ซ่ึงเป็นสิ่งที่

ท าให้เกิดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ รวมทั้งเป็นแนวทางหรือ หลักประพฤติปฏิบัติของบุคคล 

เพื่อให้สังคมอยู่อย่างสงบสุข ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน “คุณธรรม จริยธรรม” จึงจัดได้ว่า เป็น

มาตรฐานที่พึงประสงคข์องสังคม มาตรฐานของคุณธรรม จริยธรรมบางอยา่งยังได้ถูกก าหนดปรับ

ใช้เป็นกฎ ขอ้บังคับ หรือกฎหมายที่มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะให้สังคม

สามารถด ารงอยูไ่ด้อยา่งสงบร่มเย็น ท าให้ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมสามารถด ารงชีวิตได้อยา่งมีความ

สงบสุขและส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 2.2.1 ความหมายของคุณธรรม 

  สุภัททา ปิณฑะแพทย์ (2557: ออนไลน์) กล่าวว่า ค าวา่ “คุณธรรม” ประกอบด้วย

ค าสองค า คือ ค าว่า “คุณ” แปลว่า ประโยชน์และค าว่า “ธรรม” โดยทั้งคุณธรรมและจริยธรรม 

จะมีค าวา่ “ธรรม” ซ่ึงเป็นค าร่วม  ค าวา่ “ธรรม” พระเทวนิทร์ เทวนิโท (2544) อธิบายความหมาย

ไว้ว่า  หมายถึง ความจริง ความประพฤติดี ความถูกต้อง คุณความดี ความชอบ ค าสั่งสอน

 พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 (2556:263) ได้ให้ความหมายของ

คุณธรรมวา่ คุณธรรม คือ สภาพคุณงามความดี ค าวา่ คุณธรรม มีผู้รู้ได้ให้ความหมายพอสรุปได้

ดังต่อไปนี้ 

 ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ (2526 : 12) ได้กล่าวว่า คุณธรรมเป็นคุณสมบัติของบุคคลซ่ึงท าให้ผู้มี

คุณธรรมรู้จักแสวงหาคุณธรรมคุณงามความดี และท าให้เขาได้บรรลุถึงจุดหมายอันดีเลิศทั้งใน

ด้านความประพฤติทั่วไปหรือขอบเขตจ ากัดแห่งความประพฤติ 

 สัญญา สัญญาววิัฒน์(2527:387) ได้ให้ความหมายว่า คุณธรรม หมายถึง ความดีความ

งาม ความซ่ือสัตย ์ความพอดี ความอดทน ขยันหมั่นเพียร 

 โกสินทร์ รังสิยาพันธ์ (2531:20) กล่าวว่า คุณธรรมก่อให้เกิดคุณธรรมอื่น คือ เม่ือฝึก

คุณธรรมคุณธรรมหนึ่งแล้วก็พลอยได้คุณธรรมอื่นๆ ไปด้วย แต่ถ้าปล่อยให้เกิดกิเลสอย่างหนึ่ง

เกาะกุม กิเลสอีกอยา่งหนึ่งก็จะตามมาด้วยเช่นกัน 
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 สมผิว ช่ืนตระกูล (2536:7) ได้ให้ความหมายของคุณธรรมไวว้า่ คุณธรรม คอื การกระท า

ความดี เป็นสิ่งที่ท าไปแล้วตนเองไม่เดือนร้อน ผู้อ่ืนไม่เดือนร้อนเป็นประโยชน์ทัง้สองฝ่าย และสิ่งที่

ท าไปเป็นประโยชน์เกือ้กูลด้วยประการทั้งปวง 

 ประเวศ วะสี (2550:7) กล่าวว่า คุณธรรม จริยธรรมคอืคุณสมบัติของความเป็นมนุษย ์อัน

เป็นไปคอื การเป็นผู้มีใจสูง ไม่เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว แสดงออกโดยการไม่เบียดเบียนมีความเมตตา

กรุณามุ่งช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์ 

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550:8) ได้ประมวลจากการประชุมระดมความคิด 

สรุปได้ว่าคุณธรรมหมายถึง สิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม เป็นเครื่อง

ประคับประคองใจให้ละอายต่อความช่ัว (หิริ) กลัวต่อบาป (โอตตัปปะ) ผลักดันให้เกิดความรู้สึก

รับผิดชอบ เกิดจากจิตส านึกที่ดีมีความสงบเสงี่ยมภายใน 

 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) (2553: 14) กล่าวว่าคุณธรรมเป็นคุณภาพของจิตใจ 

กล่าวคือคุณสมบัติที่สร้างจิตใจให้ดีงาม ให้เป็นคนมจีิตใจสูง ประณีตประเสริฐ เช่น เมตตา กรุณา 

มุทิตา และ อุเบกขา เป็นต้น 

 ลิขิต ธีรเวคิน คุณธรรม (2555:ออนไลน์) คือ จิตวิญญาณของปัจเจกบุคคล ศาสนาและ

อุดมการณ์เป็นดวงวิญญาณของปัจเจกบุคคลและสังคมด้วย ปัจเจกบุคคลต้องมีวิญญาณ สังคม

ต้องมีจิตวิญญาณ คุณธรรมในห้องเรียนหรือติดบอร์ดเพื่อให้มีการอ่าน อยา่งทั่วถึงเสมอ ครูต้องมี

การรณรงคส์่งเสริมย่องยอ่งประกาศให้รางวัลแก่ผู้เรียนหรือคนในสังคมที่ท าความดี ความงาม มี

คุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยกย่อง และเป็นแบบอย่าง ขณะเดียวกัน นักเรียนที่ขาดคุณธรรม 

จริยธรรมที่ดีงาม ครูจะต้องให้อภัยและให้โอกาส สนับสนุนให้นักเรียนคนนั้นกลับตัวกลับใจ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสียใหม่อยา่งอดทนอดกลั้นและทุ่มเทของปจัเจกบุคคลอยูท่ีก่ารกล่อมเกลา 

เรียนรู้ โดยพ่อแม่ สถาบันการศึกษา ศาสนา พรรคการเมือง และองคก์รของรัฐ 

 นภาพร ณ เชียงใหม่และคณะ (2547:5) ให้ความหมาย คุณธรรม จริยธรรม (Ethics) ว่า

เป็นคุณความดีงาม สภาพที่เกือ้กูลการประพฤติธรรมและวชิาที่เกี่ยวกับการประพฤติธรรมจะต้อง

ประพฤติอยู่ใจกุศลธรรมเท่านั้น ส่วนที่เป็นอกุศลไม่เรียกว่าเป็นการประพฤติที่ถูกต้อง อันได้แก่ 

ศีลธรรม กฎเกณฑ์ความถูกต้อง หรือ หลักธรรมค าสั่งสอนในศาสนาต่าง ๆ สิ่งที่เป็นจริยธรรม 

จริยศาสตร์ได้ที่ส าคัญที่สุด คือ ค าสอนของศาสนา เพราะผู้ที่นับถือศาสนา ย่อมถือวา่ เป็นคนดี

ของสังคมเพราะศีลธรรมของศาสนาต่างๆ มีมาตรการของความประพฤติดีเป็นสากลแม้ว่าบาง

ศาสนาจะสอนไม่เหมือนกัน แต่จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงคย์อ่มเหมอืนกนั คอื ไม่ขัดกับมาตรการ
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ของความประพฤติที่ดีเป็นสากล ความประพฤติตามความเช่ือทางศาสนาของผู้ที่ปฏิบัติย่อมได้รับ

การยอมรับให้การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลมีคุณค่าสูงขึ้น ลักษณะของคุณธรรม จริยธรรม 

ลักษณะที่สมบูรณ์แบบสามารถตัดสินความดีความช่ัวได้อยา่งมีเหตุผล 

 จากความหมายของคุณธรรมดังกล่าวพอสรุปได้ว่า คุณธรรม หมายถึง ความดีความงาม 

ความถูกต้อง ในการแสดงออกทั้งกาย วาจาใจ ของแต่ละบุคคล ซ่ึงยดึม่ันไวเ้ป็นหลักประจ าใจใน

การประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย ซ่ึงอาจส่งผลให้อยู่รวมกันในสังคมอย่างมีความสุข จะท าให้

เกิดประโยชน์ตนเองและสังคม 

 

 2.2.2 ความหมายของจริยธรรม 

  รัตนวดี โชติกพนิช (2557: ออนไลน์) อธิบายวา่ ค าว่า “จริยธรรม” มาจากค า จริ

ยะ + ธรรมะ ค าว่า “จริยะ” หมายถึง ความประพฤติหรือกริยาที่ควรประพฤติปฏิบัติ ส่วนค าว่า 

“ธรรมะ” มีความหมายว่า คุณความดี เม่ือน าสองค ามารวมเป็นค าว่า “จริยธรรม” จึงหมายถึง 

ความประพฤติที่ดีงาม  พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 (2556:303) ได้ให้

ความหมายว่าจริยธรรม คือธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฏศีลธรรม โดยเฉพาะใน

สังคมไทยเรายึดม่ันในคุณงามความดีตามหลักธรรมค าสั่งสอนของพุทธศาสนา  จริยธรรมมี

ความหมายหลายแบบ ซ่ึงนักการศึกษาได้ให้ความหมายทางจริยธรรมไว ้ดังนี้ 

 ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2520: 27) มีความเห็นต่างกันออกไป โดยกล่าวว่าจริยธรรม

หมายถึง ลักษณะทางจิตใจและสภาพแวดล้อมซ่ึงท าให้บุคคลท าความดี และ ไม่ท าช่ัว 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2523:15) ได้ให้ความหมายของ จริยธรรม ไว้ว่า 

หมายถึง สิ่งที่ควรประพฤติเพ่ือให้เกิดความดีและความถูกต้องแก่สงัคม จริยธรรมที่สูงสุด คอื การ

ประพฤติปฏิบัติโดยยดึประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมเป็นส าคัญ 

 พนัส หันนาคนิทร์ (2526 : 44) ได้ให้ความหมายวา่ จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติอัน

พึ่งปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และสังคม ทั้งนี ้เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรื่องในสังคมการที่จะปฏิบัติ

เช่นนั้นได้ ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จักว่าสิ่งว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก ดังนั้น การปฏิบัติตามหลักธรรมจะต้อง

ประกอบกันทั้ง ความรู้สึกทางจิตใจ และการปฏิบัติทางกายอันสอดคล้องกับความรู้สึกทางจิต 

 ชัยพร วชิชาวุธ (2531: 6) ได้ให้ความหมายวา่ จริยธรรมหมายถึง หลักเกณฑ์การตัดสินใจ 

ความถูกผิดของพฤติกรรม หลักเกณฑ์การประเมินผลดี ผลเสียขอพฤติกรรม และปฏิกิริยาต่อ

พฤติกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทางบวกหรือพฤติกรรมทางลบ จริย ธรรมนั บ ว่ า เป็ น
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ปัจจัยส าคัญในการอยูร่วมกันในสังคมอยา่งมีความสุข ถ้าคนในสังคมใดมีจริยธรรมสูงสังคมนั้นจะ

มีแต่ความเจริญ ผู้ที่มีจริยธรรมสูงจะมีพฤตปิฏิบัติแตใ่นสิง่ที่ดแีละบรรลถุึงสภาพชีวิตอันทรงคุณคา่

อันพงึประสงค ์ 

 พระธรรมญาณมุนี (2531: 103) ได้ให้ความหมายของจริยธรรมไว้วา่ จริยธรรม หมายถึง

พฤติกรรมที่เป็นรูปแบบของการปฏิบัติตนการด าเนินตนที่มีความเหมาะสมแก่ภาวะฐานะกาลเทศะ

และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 สาโรช บัวศรี (2543:9) ได้ให้ความไวว้า่ จริยธรรม  คอื แนวทางในการประพฤติเพ่ืออยูก่ัน

ได้อยา่งร่มเย็นในสังคมและจริยธรรมมีโครงสร้างอยา่งน้อย 2 ขอ้ คอื ศีลธรรม (Moral value) คือ 

สิ่งที่งดเวน้ไม่ควรปฏบิัติ และคุณธรรม (Ethics)  คอื สิ่งที่ควรปฏบิัติ 

 ปราชญา กล้าผจญ (2544: 314) ให้ความหมายจริยธรรมว่า จริยธรรม ในความหมายข้ัน

ต่ า หมายถึงศีลธรรม หรือ กฎศีลธรรม ซ่ึงเป็นธรรมในระดับศีลอันนับวา่ เป็นธรรมะขัน้ต้นของการ

ด าเนินชีวิตเท่านั้น แต่ความหมายที่แท้จริงของค าว่า จริยธรรม หมายถึง หลักการด าเนินชีวิตที่

จะต้องพัฒนาไปตามล าดับจนถึงขัน้พน้ทุกขห์มดกิเลสทั้งปวง 

 พระเมธีธรรมาภรณ์ (2544:89) กล่าววา่ จริยธรรม คอื แนวทางของการประพฤติปฏิบัติ

ตนให้เป็นคนดี เพื่อประโยชน์สุขของตนและส่วนรวม 

 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ (2549:163)  กล่าววา่ จริยธรรม คือ สิ่งที่ได้รับการปลูกฝังขัด

เกลาพัฒนาขึ้นจากแรงขับพื้นฐานภายในจิตใต้ส านึกของตน กระบวนการขัดเกลานั้นอยูใ่นรูปของ

การเลียนแบบด้วยวัตถุประสงคท์ี่จะปรับตัวตามมาตรฐานพฤติกรรมที่ก าหนดไวใ้นสังคม 

 จริยธรรม สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า หมายถึง การประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่

แสดงออกถึงความดีงามทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม เพื่อให้เกิดความสงบสุข ความ

เจริญรุ่งเรือง เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศชาติ 

 

  2.2.3 ความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรม 

   การด ารงชีวิตในลักษณะของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ต้องมีลักษณะ

ด ารงชีวติที่สงบสุข ไม่เอารับเอาเปรียบกัน เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ แต่สภาพสังคมแทบทุกกลุ่มยังมีบุคคล

บางคนมีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดคุณธรรม จริยธรรม วา่จะเป็นการโกหกหลอกลวง 

การล่วงละเมิดการลักขโมย การฉ้อฉลเอาเอาเปรียบ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การไม่

รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน การแสวงประโยชน์โดยมิชอบ การที่บุคคลในสังคมขาดคุณธรรม
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จริยธรรมดังกล่าวมาแล้ว อาจจะเป็นสิ่งที่มีผลร้ายมากยิ่งขึ้นหากเกิดจากผู้ที่มีความรู้สูง มี

ความสามารถเฉพาะและความฉลาดเหนือผู้อ่ืน โดยที่หลักศาสนาและกฎหมายไม่อาจครอบคลุม

ได้หรือป้องกันได้อยา่งสมบูรณ์ บุคคลผู้ที่มีจิตส านึกเชิงคุณธรรมจริยธรรมต้องพยายามช่วยกันค้น

คดิช่วยกันสร้าง ช่วยกันก าหนดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้สภาพการขาดคุณธรรม จริยธรรมเกิดขึ้นกับ

ตนเองและบุคคลในสังคม  

 ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 

(พ.ศ. 2550-2554) จึงยดึคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มิได้มุ่งเน้นเพียงความรู้อยา่งเดียว แต่

ยังมุง่เน้นที่จะพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึน้อีกด้วย เนื่องจากคนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์

และผลกระทบจากการพัฒนา และยังเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว ้ โดย

มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติอยา่งสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ ทักษะความรู้และความสามารถ โดยคนสา

มารคคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีความรู้มีเหตุผล ในขณะเดียวกันการคิดวิเคราะห์นั้นก็ต้องอยู่บน

พื้นฐานของความมีคุณธรรม รู้เท่าทันเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข มี

จริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริตและขยันหม่ันเพียร สังคมก็จะได้มนุษย์ที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาสังคม

ต่อไป 

  2.2.3.1 ความส าคัญของคุณธรรม 

   คุณธรรมเป็นพฤติกรรมหรือลักษณะการแสดงออกของคนเราภายใน จัด

ในสิ่งที่ดีเพ่ือ จะแสดงออก ทางกาย วาจาหรือจิตใจ มีนักการศึกษาได้ให้ความส าคัญของคุณธรรม

ไวด้ังนี้  

 วรีะ บ ารุงรักษ์ (2527:13) กล่าวว่า คุณธรรม เป็นพื้นฐานการแสดงออกของการกระท าที่

เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน อนึ่งคุณธรรมเป็นบ่อเกิดของจริยธรรมเป็นแก่นของคา่นิยม 

 โกสินทร์ รังสิยาพันธ์ (2530 : 20) กล่าวว่า คุณธรรมเป็นสิ่งทีดีงามที่ควรปลูกฝังและด ารง

ไว ้คุณธรรมก่อให้เกิดคุณธรรมอื่นๆ คอื เม่ือฝึกคุณธรรมใดคุณธรรมหนึ่งแล้วก็พลอยได้คุณธรรม

อื่น ๆ ไปด้วยยังเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ ผู้สนใจพัฒนาบุคลิกภาพจะต้องสนใจฝึกฝนคุณธรรม

ให้ม่ันคงดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่า ความส าคัญของคุณธรรมท าให้เกิดจริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม

ส่งผลสู่การน าไปปฏิบัติที่ถกูต้อง ตลอดจนท าให้เกิดความสุขความพอใจให้กับตนเองและท าให้เกิด

สันติสุขต่อสังคม ซ่ึงคุณธรรมสามารถที่จะปลูกฝังกันได้ เม่ือบุคคลเกิดคุณธรรมอย่างหนึ่งก็จะ

ส่งผลให้เกิดคุณธรรมด้านอื่นๆ ตามมา 
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  2.2.3.2 ความส าคัญของจริยธรรม 

   จริยธรรมนับว่าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของมนุษย์ทุกคน ถ้าคนใดขาด

จริยธรรมอาจมผีลร้ายต่อตนเองและสังคม สังคมที่มีคนขาดจริยธรรมมาก ยอ่มเป็นสังคมที่วุ่นวาย

ไร้ความสุข ดังจะพบได้จากการเกิดวิกฤติศรัทธาในวิชาชีพหลายแขนงในปัจจุบัน ทั้งใน วงการ

วชิาชีพครู แพทย์ ต ารวจ ทหาร หรือนักการเมือง เป็นต้น จึงมีค ากล่าวว่า เราไม่ สามารถสร้างครู

บนพื้นฐานของคนไม่ดี และไม่สามารถผลิตแพทย์ ต ารวจ ทหาร นักธุรกิจที่ดีได้ ถ้าหากบุคคล

เหล่านั้นมพีื้นฐานทางนิสัยและความประพฤติที่ไม่ดจีริยธรรมจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อชีวิตและสังคม มี

ส่วนส าคัญที่จะน าความสงบสุขและ ความเจริญก้าวหน้ามาสู่สังคมนั้น ๆ เพราะเม่ือคนในสังคมมี

จริยธรรมจิตใจก็ย่อมสูงส่ง มีความสะอาดและสว่างในจิตใจ จะท าการใดก็ไม่ก่อให้เกิดความ

เดือดร้อน ไม่ก่อให้เกิดทุกขแ์กต่นเองและผู้อ่ืน เป็นบุคคลที่มีคา่ มีประโยชน์ต่อสังคม คนทุกคนควร

ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อม ๆ กัน 

 เนื่องด้วย คุณธรรมและจริยธรรมมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคมมาก 

วศิน อินทสระ (2539: 6-7) สรุปความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมไวด้ังนี ้คอื  

 1) ช่วยให้ชีวิตด าเนินไปด้วยความราบร่ืนและสงบ ไม่พบอุปสรรค ถ้าคนในสังคมทุกคน

มีคุณธรรมและจริยธรรม สังคมของเราก็จะสงบสุขตามไปด้วย ทุกคนจะใช้เวลาที่มีทัง้หมดช่วยกัน

พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญม่ันคง เป็นปึกแผ่น เป็นอารยประเทศไม่ต้องแบ่งเวลาไปคอย ระมัดระวัง

อันตรายใด ๆ ที่จะเกิดขึน้จากการกระท าของคนเลว 

 2) ช่วยให้คนเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา คุณธรรมและจริยธรรมที่มีอยูใ่นตัวแต่

ละคน จะเตือนสติให้รักษาเกียรติยศช่ือเสียงของตนเองและวงศ์ตระกูล ไม่ไปเบียดเบียนผู้อ่ืน รู้จัก

เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกวา่ สังคมก็จะสงบสุขประเทศชาติก็จะม่ังคั่งมั่นคง 

 3) ช่วยสร้างความมีระเบยีบวินยัให้แก่บุคคลในชาติ โดยจะเป็นตัวก าหนดการประพฤติ

ปฏิบัติของบุคคลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับวา่ถูกต้อง กฎเกณฑ์นั้นจะ

มาจากความพอใจของคนเพียงคนเดียวไม่ได้ คนเม่ืออยู่ในสังคมจะต้องพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 

เป็นญาติพ่ีน้อง หรือเพื่อนฝูงร่วมสังคมเดียวกัน จะอยูค่นเดียวยอ่มเป็นไปไมไ่ด้ เมื่อบุคคลประพฤติ

ตามคุณธรรมและจริยธรรมของสังคม ชีวิตก็จะมีระเบียบไม่ต้องพบกับอุปสรรค ถ้าทุกคนปฏิบัติ

เหมอืนกันสังคมและประเทศชาติก็จะเป็นระเบียบตามไปด้วย 

 4) ช่วยควบคุมไม่ให้คนช่ัวมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน การปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น 

นับว่าเป็นคุณแก่สังคม เพราะนอกจากจะเป็นตัวอย่างโดยการช้ีน าทางอ้อมแล้วยังจะออกปาก
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แนะน าสั่งสอนโดยตรงไดอี้กดว้ย เช่น แนะน าให้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อยา่เห็นแก่ตัว อยา่

เห็นแก่ได้จนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ซ่ึงส่งผลกระทบไปถึงความม่ันคงของสังคมและ

ประเทศชาติ มิฉะนั้นผู้ที่คอยยึดเราเป็นตัวอย่างอาจหมดความศรัทธา และหมดก าลังใจสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรม หันกลับไปท าความช่ัวเช่นเดิมได้อีก 

 5) ช่วยท าให้มนุษย์น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ร่ าเรียนมาสร้างสรรค์แต่สิ่งดีมี

คุณค่า ถ้ามนุษย์น าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการประกอบอาชีพที่สุจริตย่อมสร้างสรรค์

คุณประโยชน์ให้แก่คนทั่วไป รวมทั้งสังคมและประเทศชาติด้วย แต่ในทางตรงข้าม ถ้ามนุษย์ขาด

คุณธรรมและจริยธรรมก็จะน าความรู้และประสบการณ์ที่มีไปเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบผู้ อื่น 

สร้างความเสียหายให้สังคมและประเทศชาติ เพียงหวังให้ตนเองมีทรัพย์ มีความสุข ผู้อ่ืนจะทุกข์

อยา่งไรก็ไม่ค านึงถึง 

 6) ช่วยควบคุมความเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจของคนให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน 

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยมีีสูงมาก ถ้ามนุษย์น าความเจริญนี้มาใช้ในทางที่ผิด 

เช่น สร้างอาวุธมาประหัตประหารกัน จนคนล้มตายลงเป็นจ านวนมากโดยหวังความเป็นใหญ่ 

ความมีอ านาจ ความเดือดร้อนก็จะเกิดแก่คนทั่วไป แต่ถ้าผู้ผลิตเทคโนโลยีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะไม่เกิด สิ่งที่จะได้รับการสร้างหรือผลิตขึ้นมาก็จะมุ่งแต่ประโยชน์ที่

จะเกิดแก่คนทั่วไป เช่น เครื่องคอมพวิเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ดาวเทยีม ฯลฯ เพราะมีจิตใจที่สงบ

สุขจึงสร้างสรรคแ์ต่สิ่งที่มีคุณค่าต่อคนในสังคมและประเทศชาติ 

 ความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมที่กล่าวมานี้ ประเด็นที่ส าคัญก็คือ สามารถลด

ปัญหาและขจัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคล สังคม และประเทศชาติได้ เม่ือทุกคนประพฤติปฏิบัติ

ตนดีแล้ว อุปสรรค ศัตรู ภัยอันตราย ก็จะหมดสิน้ไป ผู้คนมีแต่ความรักต่อกัน สังคมมีแต่ความสงบ 

และประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรือง 

 กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2541 : 43) กล่าวว่า จริยธรรมนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญ

ในการอยู่รวมกันในสังคมอย่างมีความสุขถ้าคนในสังคมใดมีจริยธรรมสูง สังคมนั้นจะมีแต่ความ

เจริญ ผู้มีจริยธรรมสูงประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีและบรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณคา่พงึประสงค ์ 
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2.3 หลักการทางทางคุณธรรม จริยธรรม 

 คุณธรรม จริยธรม เป็นเรื่องที่ค่อนขา้งเป็นนามธรรม ซ่ึงเป็นเรื่องที่สามารถเขา้ใจได้  การ

ท าความเข้าใจในหลักการมิใช่เรื่องยาก สุรางค์ โค้วตระกูล (อ้างถึงใน ศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล , 

2538) สรุปลักษณะของคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงถือวา่เป็นหลักการทางคุณธรรมจริยธรรม ได้ดังนี้ 

 1) คุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้  

          2) อย่าง คือ องค์ประกอบเชิงปัญญาหรือความรู้คิด องค์ประกอบเชิงความรู้สึกและ

อารมณ์ และองคป์ระกอบเชิงพฤติกรรม    

3) พัฒนาการทางจริยธรรมนั้น เกิดควบคู่กับพัฒนาการทางเชาวป์ัญญา                                               

4) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมบางอย่าง เปลี่ยนแปรไปตามสถานการณ์ ตัวอย่าง เช่น ความ

ซ่ือสัตย ์บุคคลบางคนอาจจะไม่โกงเกี่ยวกับการเงิน แต่อาจจะโกงในเวลาสอบ เป็นต้น                                       

 5) พฤติกรรมเชิงจริยธรรม อาจจะกล่าวได้ว่า  3 ประเภท คอื     

                      (1) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่มีลักษณะสากล คือ เหมือนกับพฤติกรรมใน

วัฒนธรรม หรือ สังคมอื่นทั่วโลก     

                      (2) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่เหมือนกันพฤติกรรมของกลุ่มชน ชุมชน หรือ สังคม

ที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิก    

                      (3) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่มีลักษณะพเิศษเฉพาะคน ท าให้คนนั้นแตกต่างจาก

คนอื่น เป็นปัจเจกบุคคล 

 

 2.3.1 ประเภทของจริยธรรม 

  การประพฤติของคนมีได้หลายระดับแยกตามสภาพจิตใจและจะได้รับผลมากน้อย

นั้น ขึ้นอยูก่ับระดับสติปัญญาของบุคคลผู้นั้น บางคนอาจปฏิบัติได้ระดับสูงสุด แต่บางคนก็ปฏิบัติ

ได้ตามระดับมาตรฐานขัน้ต่ าที่มนุษยค์วรปฏิบัติเท่านั้น ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524: 2-3) แบ่ง

จริยธรรมออกเป็น 4 ประเภท คอื 

 1) ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง ลักษณะของความรู้ที่บุคคลต่าง ๆ สามารถบอกได้ว่า 

ควรท าหรือบอกได้วา่ พฤติกรรมใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เช่น การที่เรารู้ว่ามารยาทที่ดีนั้น
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เป็นอย่างไร หรือ รู้ว่าเราต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างไร เป็นต้นความรู้เชิงจริยธรรมนี ้

ขึ้นอยูก่ับอายุ ระดับการศึกษา และพัฒนาการทางสติปัญญาของคนด้วย 

 2) ทัศนคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความชอบหรือไม่

ชอบ ท าดีเป็นลักษณะท าถูกต้อง ท าชอบเป็นลักษณะท าถูกใจ การตัดสินความดีความชอบโดย

ถือเอาเกณฑ์ของความถูกต้อง และความถูกใจของบุคคลมาประเมินค่าจริยธรรม จึงเป็นทัศนคติ

เชิงจริยธรรม เช่น การที่เราไม่พอใจคนที่แย่งที่นั่งคนแก่บนรถเมล์ หรือ ไม่ช่วยคนที่ถือ ของ

พะรุงพะรัง 

 3) เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การตัดสินใจที่จะกระท าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งของ

บุคคลลงไป จะต้องประกอบด้วยเหตุผลอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ซ่ึงเกิดขึน้เฉพาะหน้านั้น และเหตุผลเชิง

จริยธรรมของบุคคลเกิดจากประสบการณ์และสติปัญญาของบุคคลนั้น 

 4) พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่คนแสดงถึงพฤติกรรมที่สังคมช่ืนชอบหรืองด

การกระท าที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบและคา่นิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิงจริยธรรมซ่ึงเป็นการกระท าที่

สังคมเห็นชอบและสนับสนุนมีหลายประการ เช่น การช่วยเหลือผู้ตกทุกขไ์ด้ยาก เป็นต้น 

 ปราชญา กล้าผจัญ (2544: 87) ได้แบ่งจริยธรรมออกเป็น 2 ประเภทคอื 

  1. จริยธรรมส าหรับผู้ครองเรือน เป็นจริยธรรมเบื้องต้นที่มนุษย์ทั่วไปสามารถ

ปฏิบัติได้ เช่น ศีล 5 เป็นธรรมประจ าใจส าหรับผู้ครองเรือนที่เรียกว่า ฆราวาส หรือ อาคาริกชน

(อยูใ่นอาคารบ้านเรือน) มนุษย์ผู้ยังมีโลกิยวสิัยอันอยูใ่นขันธสันดาน 

            2. จริยธรรมส าหรับผู้ประพฤติพรหมจรรย ์ได้แก่ ธรรมอันมิใช่โลก ได้แก่ผู้ที่งด

เวน้จากกามทั้งปวง ละโลก สละเพศฆราวาส ออกบวชเป็นพระ นักบวช ฤๅษีชีไพรท่องเที่ยวไปใน

ป่าเขา หรือไม่ก็จ าพรรษาอยูใ่นวัด หรือ เป็นพระธุดงคอ์อกจาริกแสวงบุญไปเรื่อย ๆ พวกนีเ้รียกวา่ 

อานาคาริกชน (พวกไม่มีบา้นช่องอาศัย) 
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 2.3.2 องค์ประกอบของจริยธรรม 

  กระทรวงศึกษาธิการได้สรุปองคป์ระกอบของจริยธรรมไวด้ังนี ้คอื 

   1) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ หมายถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะท าการปฏิบัติ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความมานะพยายาม ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ทั้งยังมีความ

ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ผลการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่นั้นบรรลุส าเร็จตามความมุ่งหมาย โดย

มีความพยายามที่จะปรับปรุง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีข้ึน 

   2) ความซ่ือสัตย ์หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอยา่งเหมาะสม และตรงต่อ

ความเป็นจริง ประพฤติอยา่งตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

   3) ความมีเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการใช้ปัญญาในการ

ประพฤติปฏิบัติ รู้จักไตร่ตรอง ไม่หลงงมงาย 

   4) ความกตัญญูกตเวท ีความกตัญญู หมายถึง ความรู้สึกส านึกในการอุป

การคุณที่ผู้อื่นมีต่อเรา กตเวที หมายถึง การแสดงออกและการตอบแทนบุญคุณ ดังนั้น ความ

กตัญญูกตเวท ีจึงหมายถึง ความรู้บุญคุณและการตอบแทนต่อผู้อ่ืนและสิ่งที่มีบุญคุณ 

   5) การรักษาระเบียบวินัย หมายถึง การควบคุมการประพฤติปฏิบัติให้

ถูกต้องและเหมาะสมกับจรรยามารยาท ข้อบังคับ กฎหมาย และศีลธรรม ช่วยให้สังคมเป็น

ระเบียบเรียบร้อย และเกิดความสุขความเจริญในประเทศชาติ 

   6) ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแก่ตัว การให้ปันกับคนที่ควร

ให้ด้วยก าลังกาย ก าลังทรัพย์ ก าลังปัญญา รวมทั้งการรู้จักสลัดทิง้อารมณ์ร้ายในตัวเอง 

   7) ความสามัคคี หมายถึง การที่ทุกคนมีความพร้อมเพรียงกันทั้งกายใจ

ความคดิ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือกันกระท ากิจการให้ส าเร็จลุล่วงอยา่งดี 

   8) การประหยัด หมายถึง การใช้สิ่งทั้งหลายพอเหมาะพอควรให้ได้

ประโยชน์มากที่สุด ไม่ยอมให้มีส่วนเกินมากนัก 

   9) ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติด้วยความเที่ยงตรงสอดคล้องกับ

ความเป็นจริงและเหตุผล ไม่มีความล าเอียง 



29 
 

 

   10) ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายามอย่างเข้มแข็งเพื่อให้เกิด

ความส าเร็จในการงาน 

   11) ความเมตตากรุณา หมายถึง ความรักใคร่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุข 

ความสงสารคอื จะช่วยให้ผู้อ่ืนพน้ทุกข์ 

 

 2.3.3 ประโยชน์ของจริยธรรม 

  จริยธรรมจะมีประโยชน์ก็ต่อเม่ือน าไปปฏิบัติ เพราะจริยธรรมเป็นหลักส าคัญ

ส าหรับการปฏิบัติ การศึกษาเพื่อเข้าใจหรืออธิบายได้เท่านั้นไม่มีประโยชน์ แต่การน าจริยธรรมไป

ใช้ปฏิบัตินั้น จะเป็นประโยชน์ได้ ดังนี้ 

  1) ต่อตนเอง คนที่มีจริยธรรมยอ่มมีเครื่องมือที่ช่วยให้คดิให้กระท าในสิ่งที่ดีสร้าง

ประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและจูงใจให้ท าแต่สิ่งดี ๆมีความเจริญต่อ

ตนเอง เช่น คนที่ขยันเรียนมีความรับผิดชอบ ย่อมประสบความส าเร็จในการเรียน ในทางตรงกัน

ขา้ม คนที่เกียจคร้านและขาดความขยันหม่ันเพียร ก็จะสอบตกเป็นต้น หรือพนักงานขายของที่มี

วาจาสุภาพอ่อนน้อมต่อลูกคา้ ยอ่มจะได้รับค าชมมากกวา่ผู้ที่มีกริยาวาจาหยาบคาย ไร้มารยาท 

  2) ต่อสังคม คนที่มีจริยธรรม ย่อมท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและแก่ผู้อื่น 

อยา่งน้อยการไม่ท าช่ัว ก็เป็นการช่วยให้สังคมไม่ตอ้งแก้ไขปัญหา ถ้าคนในสังคมมีจริยธรรมดีสังคม

นั้นก็จะมีความเจริญก้าวหน้าได้เช่นกัน คนดีจึงเป็นผู้รักษาสังคมด้วยการไม่ท าลายสังคมไม่วา่จะ

เป็นทรัพยากรของประเทศ สภาพแวดล้อม หรือการประพฤติทุจริตต่าง ๆ 

  3) ด้านการรักษาจริยธรรม จริยธรรมเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าทั้งทางกาย ใจ และสังคม

ดังกล่าวมาแล้ว จะรักษาไว้ได้ก็ด้วยการปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วก็เป็นเพียงตัวหนังสือหรือค าพูด

เปล่า ๆ จะช่วยใครไมไ่ด้ทัง้สิน้ การศึกษาจริยธรรมและน าไปปฏิบัติจึงเป็นการรักษาจรยิธรรมให้คง

อยู ่

  4) การพัฒนาบ้านเมือง ต้องพัฒนาจิตใจคนก่อน หรืออาจพัฒนาควบคูก่ันไปกับ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม เพราะการพัฒนาที่ไม่มีจริยธรรมเป็นแกนน า จะสูญเปล่าและเกิด

ผลเสียเป็นอันมาก 
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2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

  นักจิตวทิยาและนักการศึกษาได้มีแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีทางคุณธรรมจริยธรรมที่

แตกต่างกันออกไป บ้างเช่ือว่า มนุษยส์ามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ด้วยตัวเอง บ้างเช่ือ

วา่ สิ่งแวดล้อมต่างหาก คอืตัวควบคุม  

 ธิดาพร โตสติ (2546:13) และทิศนา แขมมณี (2546 : 11-25) ได้กล่าวถึงทฤษฎีและ

แนวคิดที่ส าคัญ คือ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ทฤษฎีพัฒนาการทาง

สติปัญญา ทฤษฎีกระจ่างค่านิยม  นอกจากนั้น ธิดาพร โตสติ (2546:16) ยังได้ศึกษาปัจจัยที่มี

อิทธพิลต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  

 อภิญญา มานะโรจน์ (2539 :512-513) ได้กล่าวว่า ปัจจัยมีอิทธิพลต่อการปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรมประกอบไปด้วย ครอบครัว เพื่อน สื่อมวลชน ฯลฯ  

 สุทธิพร บุญส่ง (2552:22-28) ได้สรุปแนวความคิดทฤษฎีทางคุณธรรมจริยธรรมที่

น าเสนอโดย นิตย์ บุหงามงคล วา่มีแนวคิดที่มีหลักส าคัญแตกต่างกัน 5 ทฤษฎี ดังนี้ 

 2.4.1 ทฤษฎีกระจ่างค่านิยม (Value Clarification Theory) 

  ทฤษฎีกระจ่างค่านิยมมีหลักส าคัญ คือ การช่วยให้บุคคลเกิดความกระจ่างใน

คา่นิยมที่ตนยึดถือ หรือ มีความเช่ือว่าดี ถูกต้อง หรือควรจดจ า เป็นกระบวนการที่จะท าให้บุคคล

เกิดความกระจ่างในจริยธรรมของตนเอง รู้จักตนเอง รู้จักผู้อ่ืน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นวธิีการ

ที่จะให้บุคคลยอมรับความรู้สึก และความคิดด้วยตนเองภายใต้สถานการณ์ที่ก าหนด แนวคิด

ทฤษฏีนี้ เช่ือว่า ผลที่จะได้จากจากกระบวนการนี้จะเอ้ือให้ความคดิกับการกระท าสัมพันธ์กัน และ

เช่ือว่า ถ้าบุคคลมีความสามารถคิด หรือได้ความรู้สึกของตนเองออกมา และตอบค าถามหรือ

สามารถวเิคราะห์ผลของพฤติกรรมที่แสดงออกของตนเองได้ดี จะช่วยให้บุคคลเกิดความกระจ่าง

ในความเช่ือ เจตคติ และคา่นิยมของตนเองที่ถูกต้องเป็นธรรมได้  

 

 2.4.2 ทฤษฎีปรับพฤติกรรม (Behavior Modification Theory) 

  ทฤษฎีปรับพฤติกรรมมีหลักส าคัญ คือ พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกจะมี

อิทธพิลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลในอนาคต พฤติกรรมที่แสดงออกแล้วได้รับผลเป็นที่พึง

พอใจจะมีแนวโน้มให้เกิดพฤติกรรมนั้นอกีโดยเงื่อนไขของการเสริมแรง (Reinforcement) แต่ถ้าหาก

พฤติกรรมใดที่แสดงออกแล้วได้รับผลไม่พึงพอใจ   พฤติกรรมนั้นมีแนวโน้มว่า จะไม่เกิด การ

ลงโทษ (Punishment) จึงเป็นการให้สิ่งที่ไม่พึงพอใจ เพื่อลดหรือระงับพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา 
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ซ่ึงบุคคลสามารถรับการเสริมแรงหรือการลงโทษได้ ตามหลักการ คือ ถ้าต้องการให้เกิด

พฤติกรรมใด ก็ใช้การเสริมแรง ถ้าไม่ต้องการให้เกิดพฤติกรรมใด ก็ใช้วิธลีงโทษ 

 

 2.4.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 

  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมมีหลักส าคัญ คอื เน้นที่ความเขา้ใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่

เกิดจากการเรียนรู้ส าหรับการประเมินความผิดถูกของพฤติกรรม ทฤษฎีนี้เช่ือวา่ มนุษยเ์รียนรู้โดย

การสังเกตสิ่งแวดล้อมซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ จากค าบอกเล่า และขอ้บันทึกจากเอกสารความรู้

ที่มนุษย์ได้เรียนรู้เหล่านี้ สามารถใช้เป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของตนได้ การที่มนุษย์ได้มีโอกาส

สังเกตพฤติกรรมของผู้อื่นและผลของพฤติกรรมนั้น เขาสามารถคาดหมายเหตุการณ์อื่น ๆ ที่จะ

เกิดขึน้ใหม่ได้  ฉะนั้น อิทธพิลส าคัญต่อการเรียนรู้ของบุคคล ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นจริง  ค าบอกเล่าและสื่อมวลอื่น ๆ ซ่ึงต้นฉบับที่ดีและกระตุ้นความสนใจ จะช่วยให้บุคคล

เลียนแบบพฤติกรรมที่ดีได้ โดยทฤษฎีนี้ สามารถน าไปประยุกต์ได้เป็นอย่างดีกับเยาวชนไทย ซ่ึงมี

ความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับพ่อแม่ ญาติ สมาชิกในครอบครัว หากบุคคลดังกล่าวท าตนให้เป็น

แบบอย่างที่ดี เยาวชนสามารถเกิดการเรียนรู้ และปรับพฤติกรรมของตนไปในทางที่ดีได้จากการ

เลียนแบบอยา่งที่ดี  

 

 2.4.4 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท์ (Piaget) 

  ทฤษฎีนี้มีหลักส าคัญว่า พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์นั้น ขึ้นอยู่กับความ

ฉลาดในการที่จะรับรู้กฎเกณฑ์ และลักษณะต่าง ๆ ทางสังคม ดังนั้น พัฒนาการทางจริยธรรมของ

บุคคล จึงขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลนั้น ๆ และได้แบ่งขัน้ของพัฒนาจริยธรรม

ของมนุษยอ์อกเป็น 3 ขัน้ คอื 

  (1) ขั้นก่อนจริยธรรม ได้แก่พัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ขวบ 

ความสามารถในการรับรู้สิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดของเด็กในวัยนี้ยังไม่มี แต่มีความต้องการทาง

ร่างกาย ซ่ึงต้องการที่จะได้รับการตอบสนองโดยไม่ค านึงถึงกาลเทศะใด ๆ ทั้งสิ้น เม่ือเด็กเริ่มมี

ความสามารถก็จะเริ่มเรียนรู้สภาพแวดล้อมและบทบาทของตนเองต่อบุคคลอื่น 

  (2) ขัน้ยึดค าสั่ง ได้แก่การพัฒนาการของเด็กอยูใ่นช่วง 2-8 ปี เด็กจะมีความเกรง

กลัวผู้ใหญแ่ละเห็นวา่ค าสั่งของผู้ใหญ ่เป็นสิ่งที่ตนเองต้องกระท าตาม 
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  (3) ขั้นยึดหลักแห่งตน ได้แก่พัฒนาการของเด็กอยู่ในช่วง 8-10 ปี เพยีเจท์เช่ือว่า 

เด็กการพัฒนาการของเด็กวัยนี้เกิดขึ้นจากพัฒนาการทางสังคมและจากประสบการณ์ในการมี

บทบาทในกลุ่มเพื่อนด้วยกัน ความเกรงกลัวอ านาจภายนอก เป็นต้น 

 

 2.4.5 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg) 

  พัฒนาการทางจริยธรรมตามทฤษฎีนี้ โคลเบอร์กพบวา่ พัฒนาการทางจริยธรรม

ของมนุษย์มิได้บรรลุจุดสมบูรณ์เม่ืออายุได้ 10 ปี แต่พัฒนาการยังด าเนินต่อไปอีกหลายขั้นตอน 

จากอายุ 11 - 25 ปี และเขาเช่ือว่า ในการจัดขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมนั้น จะต้องใช้การให้

เหตุผลเชิงจริยธรรมอยา่งเดียวเทา่นั้น  

 โคลเบอร์กได้ศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท์และพบความจริงว่า พัฒนาการ

ทางาจริยธรรมนั้นมีถึง 6 ขั้นตอน โดยเช่ือว่า มนุษย์สามารถบรรลุจริยธรรมขั้นสูงสุดได้เม่ือมี

เหตุผล และความคดิในวัยผู้ใหญ ่จะมีลักษณะเป็นเหตุผลสากล เป็นอุดมคติไม่เข้าขา้งตน ซ่ึงเขาได้

แบ่งขัน้ทางจริยธรรมเป็น 6 ขั้น และจัดเป็นระดับไว ้3 ระดับดังนี ้ 

 1) ระดับก่อนเกณฑ์ (Preconventional Level) 

  ระดับนีบุ้คคลจะสนองตอบต่อกฎเกณฑ์ที่ผู้มีอ านาจเหนือตนก าหนดไว ้บุคคลจะ

เลือกท าพฤติกรรมเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง โดยไม่ค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่น ใน

ระดับนีแ้บ่งออกเป็น 2 ขัน้     คอื 

  ข้ันท่ี 1 หลักการหลบหลีกการถูกลงโทษ (The Punishment and Obedience 

Orientation) บุคคลผู้มีจริยธรรมในขัน้นี้ จะเลือก หรือ งดกระท าสิ่งใด เพราะกลัวถูกลงโทษ และ

ยอมท าตามค าสั่งของผู้ใหญ่หรือ ผู้มีอ านาจทางกายเหนือตน     การตัดสินสิ่งใดดี หรือไม่ดีขึ้นอยู่

กับพฤติกรรมนั้น ๆ วา่ท าไปแล้วโดนลงโทษหรือไม่ 

  ข้ันท่ี 2 การแสวงหารางวัล (The Instrumental Relativist Orientation) บุคคลผู้มี

จริยธรรมในขั้นนี ้จะเลือกกระท าในสิ่งที่จะน าความพอใจมาให้ตนเท่านั้น ตัดสินการกระท าตามใจ

ตนเอง มักเป็นไปในรูปที่ต้องการรางวัลจากผู้อ่ืน การที่ทุกคนท าในสิ่งที่เขาต้องการเป็นสิง่ที่ถกูต้อง 

แม้ว่า การกระท านั้นจะขัดกับผู้อื่น หรือความไม่ถูกต้องของสังคม ชอบการแลกเปลี่ยนที่เทา่เทียม

กัน เช่น หนูจะขยันเรียนให้สอบได้ที่ 1 ถ้าแม่ซ้ือจักรยานให้หนู 
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 2) ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional Level) 

  ระดับนี้ บุคคลกระท าไปตามความคาดหวังของบุคคลอื่น การต าหนิและยกย่อง

ชมเชยจากสังคมเป็นสิ่งที่ควบคุมความประพฤติมีการกระท าตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มยอ่ย ๆ ของตน 

ระดับนี้ยังการการควบคุมจากภายนอก แต่ยังมีความสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทั้งสามารถ

แสดงบทบาทที่สังคมต้องการได้ ระดับนี ้แบ่งเป็น 2 ขัน้ คอื 

  ข้ั น ท่ี  3  หลั ก ก ารท าต าม ผู้ อื่ น เห็ น ชอบ  (The Interpersonal Concordance 

Orientation) ผู้มีจริยธรรมขั้นนี้มุ่งที่จะท าให้ผู้อื่นพอใจ เพื่อให้เขายอมรับเข้าเป็นพวกชอบคล้อย

ตามคนอื่นโดยเฉพาะเพื่อน ท าตามแบบแผนที่คนส่วนใหญ่ยึดถือ 

  ข้ันท่ี 4 หลักการท าตามหน้าที่สังคม (The Law and order Orientation) บุคคลจะรู้

ถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม ตนจะต้องท าหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 

ที่สังคมตั้งไว้ ความถูกต้องขึ้นอยูก่ับสังคม สังคมจะเป็นตัวก าหนดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

 3) ระดับเหนือเกณฑ์ (Postconventional Level) 

  ระดับนี้เป็นระดับที่มีจริยธรรมเป็นของตนเอง ซ่ึงอยู่ในวัยผู้ใหญ่เพียงส่วนน้อย 

และมักจะมีในอายุ 20 ปีขึ้นไป ระดับนี้ มีการตัดสินข้อขัดแย้งด้วยการน าความคิดตรึกตรองด้วย

ตนเอง แล้วตัดสินไปตามแต่ว่า จะเห็นความส าคัญของสิ่งใดมากกวา่กัน การยอมรับกฎเกณฑ์ของ

สังคมจะตั้งอยูบ่นพื้นฐานของจริยธรรมสากลที่ก าหนดขึ้นอย่างเป็นที่ยอมรับของทุกสังคม ระดับนี้

แบ่งเป็น 2 ขัน้ คอื 

  ข้ั น ท่ี  5  ห ลั ก ก าร ท าต ามค า ม่ั น สัญ ญ า  (The Social Contract Legalistic 

Orientation) ผู้มีจริยธรรมขั้นนี้ยังยึดม่ันในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ยังเห็นว่า การแก้ไข

เปลี่ยนแปลงกฎเป็นสิ่งที่ท าได้ เมื่อได้ใช้วิจารณญาณด้วยเหตุผลที่จะท าให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 

  ข้ันท่ี 6 หลักการยดึอุดมคติสากล (The Universal Ethical Principle Orientation) ผู้

มีจริยธรรมในขัน้นีถ้ือวา่ ความถูกต้องตัดสินด้วยจิตส านึกที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมที่ตนเลือก

แล้ว และมีความสมเหตุสมผลที่เป็นสากล โดยค านึงถึงความเท่าเทียมของสิทธิมนุษยชน เคารพใน

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษยข์องแต่ละคน 

  การพัฒนาทางจริยธรรมทั้ง 6 ขัน้ตอนของโคลเบอร์ก สามารถสรุปเป็นตารางการ

แสดงเหตุผลเชิงจริยธรรม 6 ขั้น 3 ระดับจริยธรรม  ได้ดังนี้ 
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 ตารางท่ี 2.1 การแสดงเหตุผลเชิงจริยธรรม 

ข้ันการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ระดับของจริยธรรม 

ขัน้ที่ 1 หลักการหลบหลีกการถูกลงโทษ (2-10 ปี) 1. ระดับก่อนเกณฑ์ (2-10) 

ระดับต่ า ขัน้ที่ 2 หลักการแสวงหารางวัล (7-10 ปี) 

ขัน้ที่ 3 หลักการท าตามที่ผู้อ่ืนเห็นชอบ (13-16 ปี) 2. ระดับตามกฎเกณฑ์ (10-16 ปี) 

ระดับกลาง ขัน้ที่ 4 หลักการท าตามหน้าที่ทางสังคม (13-16ปี) 

ขัน้ที่ 5 หลักที่ท าตามค าม่ันสัญญา (16 ปีข้ึนไป) 3. ระดับเหนือกฎเกณฑ์  

(ระดับสูง) ขัน้ที่ 6 หลักการยดึอุดมคติสากล (ผู้ใหญ)่ 

 

 โคลเบอร์กเช่ือวา่ พัฒนาการทางการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมนั้น จะเป็นไปตามขัน้จากขัน้ที่ 

1 ผ่านแต่ละข้ันไปจนถึงขัน้ที่ 6 บุคคลจะพัฒนาข้ามขัน้มิได้ เพราะการใช้เหตุผลในขัน้ที่สูงขึ้นไป จะ

เกิดขึ้นด้วยการมีวามสามารถในการใช้เหตุผลในขั้นที่ต่ ากวา่อยู่ก่อนแล้ว และต่อมาบุคคลที่ได้รับ

ประสบการณ์ทางสังคมใหม่ ๆ หรือสามารถเข้าใจความหมายของประสบการณ์เก่า ๆ ได้ดีขึ้น

ตามล าดับ  ส่วนบ่อเกิดของเหตุผลเชิงจริยธรรมนั้น โคลเบอร์กมีความเห็นว่า   จากการพัฒนา

ทางการเรียนรู้ในขณะที่บุคคลได้มีโอกาสติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การได้เขา้กลุ่มทางสังคมประเภท

ต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้ที่มีความฉลาดได้เรียนรู้บทบาทของตนเอง และของผู้อ่ืน อันจะช่วยให้เขาพัฒนา

ทางจริยธรรมในขั้นสูงขึ้นไปได้อย่างรวดเร็ว โคลเบอร์กเช่ือว่า การพัฒนาทางจริยธรรมนั้น มิใช่

การรับรู้จากการพร่ าสอนของผู้อ่ืนโดยตรง แต่เป็นการผสมผสานระหวา่งความรู้เกี่ยวกับบทบาท

ของตนต่อผู้อื่นด้วย รวมทั้งข้อเรียกร้องและกฎเกณฑ์ของกลุ่มต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะขัดแย้งกัน แต่ใน

ขณะเดียวกันก็ผลักดันให้บุคคลพัฒนาไปตามขัน้ตอนในทิศทางเดียวกันเสมอ ไม่ว่าบุคคลจะอยูใ่น

กลุ่มใด สังคมใดก็ตาม  

 

 2.4.6 ทฤษฎีต้นไม้คุณธรรมจริยธรรมของดวงเดือน พันธุมนาวิน 

  ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่น าเสนอโดย ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

(2544:187-199)  คือ ทฤษฎีต้นไม้คุณธรรมจริยธรรม อธิบายไว้ว่า ลักษณะพื้นฐานและ

องคป์ระกอบทางจิตใจซ่ึงจะน าไปสู่พฤติกรรมที่พึงปรารถนา เพื่อส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนดี และ

คนเก่ง โดยศึกษาถึงสาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งรวมถึงสาเหตุของพฤติกรรมต่าง ๆ ของ
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คนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 6-60 ปีว่าพฤติกรรมเหล่านั้น มีสาเหตุทางจิตใจอะไรและ

น ามาประยุกต์เป็นทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส าหรับคนไทยโดยแบ่งต้นไม้จริยธรรมออกเป็น 3 ส่วน 

ดังนี้ 

 1) ส่วนดอกผล แสดงถึงพฤติกรรมการท าความดีละเว้นความช่ัวและพฤติกรรมการท างาน

อย่างขยันขันแข็ง ซ่ึงล้วนแต่เป็นพฤติกรรมของพลเมืองดีพฤติกรรมที่เอื้อเฟื้อต่อการพัฒนา

ประเทศ 

 2) ส่วนล าต้นแสดงถึงพฤติกรรมการท างานอาชีพอย่างขยันขันแข็ง ซ่ึงประกอบด้วยจิต

ลักษณะ 5 ด้าน คอื  

  (1) เหตุผลเชิงจริยธรรม คอื ความซ่ือสัตยส์ุจริต มีความรับผิดชอบ 

  (2) มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง คอื การรู้จักควบคุมตนเองให้อดทน มีความ

ภูมิใจในการท าความดี 

  (3) ความเช่ืออ านาจในตน คอื เช่ือวา่ ผลที่เกิดมาจากการกรกะท าของตนเอง 

  (4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คือ การมุ่งม่ันในการท างานให้ส าเร็จตามจุดหมายกล้าฝ่า

อุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ 

  (5) ทัศนคติ คุณธรรมและคา่นิยม คือ การมองเห็นและเข้าใจในคุณค่าประโยชน์

และความดีของการปฏิบัติหน้าที่ 

 3) ส่วนรก แสดงถึงพฤติกรรมการท างาน ประกอบอาชีพอย่างแข็งขัน ประกอบด้วยจิต

ลักษณะ 3 ด้าน คอื  

  (1) สติปัญญา คอื ความเฉลียวฉลาด มีความรู้ ความคดิที่เหมาะสมกับอายุ 

  (2) ประสบการณ์ทางสังคม คอื การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ได้รับประสบการณ์

ทางสังคมอยา่งเหมาะสมกับอายุ 

  (3) สุขภาพจิต คอื การมีความสุขในการท างานมีอารมณ์ม่ันคง 

 จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า คุณธรรม

จริยธรรมนั้นแม้จะเป็นนามธรรม แต่มีความจ าเป็นต่อบุคคลทุกคน ซ่ึงไม่ใช่เรื่องยากที่เขา้ใจและ

พัฒนาตนเองให้ประพฤติตนอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี ้ความเที่ยงตรง ความถูกต้อง ความ

ม่ันคง ความสงบเรียบร้อยของสังคม และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซ่ึงเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนานั้น 

บุคคลในสังคมส่วนใหญ่ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ถ้าบุคคลมีความรู้ทางโลกอยา่งเดียว ไม่

วา่จะเป็นคนฉลาดเพียงใดก็พลาดพลั้งได้ เราจึงต้องศึกษาหาความรู้ทางคุณธรรม จริยธรรมไว้



36 
 

 

คอยก ากับความรู้ทางโลกด้วย ความรู้ทางธรรมจะเป็นเสมือนดวงประทีปส่องทางเบื้องหน้าน าไปสู่

ความส าเร็จได้โดยง่าย 

 

2.5 ความมั่นคงทางอารมณ์ (Emotional Stability) 

 พัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจของเยาวชนแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไป 

รูปแบบการแสดงออก ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมที่เป็นปัญหาด้านจิตใจ

จึงมีความแตกต่างกันออกไปด้วย ทั้งนี้ เป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางอารมณ์และ

จิตใจ กล่าวได้วา่ อารมณ์เป็นสภาวะทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า

ภายในร่างกาย เช่น แรงขับ ฯลฯ หรือสิ่งเร้าภายนอก เช่น ร้อนหนาว ฯลฯ เม่ือได้รับสิ่งเร้าทั้ง

ภายในและภายนอกจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ อารมณ์จึงเป็น

ปรากฏการณ์ที่เกิดจากกระบวนการทางด้านจิตใจและท าให้มนุษยมี์การรับรู้ตามสภาพแวดล้อมที่

ปรากฏขึ้นจริง ฉะนั้น การมีอารมณ์ที่ม่ันคงจึงมคีวามส าคัญยิ่งต่อการด าเนินชีวิตของบุคคล 

 

 2.5.1 ความหมายของความมั่นคงทางอารมณ์ 

  ออลพอร์ต (Allport, 1963, อ้างถึงใน สุภาพรรณ โคตรจรัส. 2527: 102) กล่าวว่า 

ความม่ันคงทางอารมณ์เกิดจากการที่บุคคลยอมรับตนเอง ซ่ึงความม่ันคงนี้ช่วยให้บุคคลทนต่อ

ความคับข้องใจและไม่ถูกกระทบกระเทือนมากเกินไปสามารถควบคุมตนเองได้ สามารถที่จะรอ

คอยการสนองความพงึพอใจและปรับตัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างช่วยไม่ได้ มองโลกตามความ

เป็นจริง และควบคุมอารมณ์ได้อยา่งเหมาะสม 

 แฮมริน และพอลสัน (Hamrin and Paulson. 1969: 17) กล่าววา่ ความม่ันคงทางอารมณ์ 

(Emotional Stability) เป็นกระบวนการของจิตใจที่สามารถจะขจัดความตึงเครียด ซ่ึงเกิดขึ้นจาก

การที่บุคคลไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ 

 สุวนีย์ ตันติพิพัฒนานันท์ (2525: 42) กล่าวว่า ความม่ันคงทางอารมณ์ของบุคคลจะ

เกิดขึ้นได้โดยการท างานของจิตใจ ซ่ึงจะมีกระบวนการควบคุมความสมดุลทางจิตใจและอารมณ์

เช่นเดียวกับทางกาย กล่าวคือ เม่ือมีสิ่งรบกวนความสงบสุขของอารมณ์ จะท าให้ความสมดุลของ

อารมณ์เสียไป ดังนั้น จิตใจจะต้องด าเนินการอย่างใดอยา่งหนึ่งเพื่อลดหรือบรรเทาความสมดุลนั้น

ด้วยวธิีการหนึ่งต่อไปนี้ 
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  1) กระบวนการปรับสมดุลทางอารมณ์ เป็นกระบวนการที่ด าเนินการโดยใช้ความ

พยายามและความตั้งใจในระดับจิตส านึก 

  2) กลไกทางจิตใจ เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นโดยบุคคลไม่รู้ตัว เกิดขึ้นใน

ระดับจิตไร้ส านึก กระบวนการทั้งสองนี้มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือ ช่วยรักษาสมดุลของ

อารมณ์บรรเทาความรู้สึกกลัว หวาดวติกไม่สมหวัง ความขัดแยง้ในใจ เพื่อให้ภาวะของอารมณ์อยู่

ในภาวะที่สุขสบายมากที่สุด 

 ศิรางค ์ทับสายทอง (2535: 101) กล่าวว่า บุคคลที่มีความสมบูรณ์ทางอารมณ์หรือมีความ

ม่ันคงทางอารมณ์ หมายถึง บุคคลที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและอยูใ่นโลกของความเป็นจริงท าให้

สามารถอยูใ่นสังคมได้อยา่งมีความสุข 

 ลลิดา ภู่บ ารุง (2544: 7) กล่าววา่ ความม่ันคงทางอารมณ์ (Emotional Stability) หมายถึง

ความรู้สึกที่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งรบกวนความสุขทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก และ

สะกดกั้นอารมณ์ของตนให้อยู่ในสภาพปกติเม่ือเผชิญต่อปัญหาในชีวติประจ าวัน สามารถจัดการ

และปรับอารมณ์ให้เหมาะสมและเขา้กับสถานการณ์ได้เป็นอยา่งดี รวมทั้งมีวิธกีารคลายเครียดได้

อย่างเหมาะสมจากความหมายที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความม่ันคงทางอารมณ์ หมายถึง ภาวะที่

บุคคลสามารถควบคุมอารมณ์ และสะกดกั้นอารมณ์ของตนให้อยู่ในสภาพปกติ ไม่หวั่นไหวเม่ือ

ต้องเผชิญกับปัญหาหรือสิ่งรบกวนความสงบสุขของอารมณ์ สามารถปรับตัวและปรับอารมณ์ให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้เป็นอยา่งดี มีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสม 

สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมได้อยา่งมีความสุข 

 ธิดา ฐิติพานิชยางกูร (2550:11-12) ได้ให้ความหมาย ความม่ันคงทางอารมณ์ (Emotional 

Stability) วา่ หมายถึง ภาวะที่บุคคลสามารถควบคุมอารมณ์และสะกดกันอารมณ์ของตนให้อยูใ่น

สภาพปกติ ไม่หวั่นไหวเม่ือต้องเผชิญกับปัญหาหรือสิ่งรบกวนความสงบสุขทางอารมณ์ สามารถ

ปรับตัวและปรับอารมณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ได้เป็นอยา่งดี มกีารแสดงออก

ทางพฤติกรรมที่เหมาะสมสามารถด ารงอยูใ่นสังคมได้อยา่งมีความสุข 

 สิรีลักษณ์ ไชยลังการ และคณะ (2552:20-21) กล่าวว่า ความม่ันคงทางอารมณ์หมายถึง 

ความรู้สึกที่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งรบกวนทางอารมณ ์สามารถควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก และสะกดกั้น

อารมณ์ของตนให้อยู่ในสภาพปกติเม่ือเผชิญปัญหาในชีวิตประจ าวัน สามารจัดการและปรับ

อารมณ์ให้เหมาะสมและเขา้กับสถานการณ์ได้เป็นอยา่งดี ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ในโลกของ

ความเป็นจริง และมีวิธกีารคลายเครียดอยา่งเหมาะสม 
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 2.5.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอารมณ์ 

  แคทเทล (Cattell. 1950: 618–619) ได้กล่าวไวใ้นทฤษฎีบุคลิกภาพ วา่ พัฒนาการ

ของบุคลิกภาพสามารถจัดเป็นล าดับข้ัน ได้ ดังนี้ 

 1) ระยะแรกเกิดถึง 5 ขวบ เป็นระยะที่ส าคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นระยะหล่อหลอม

บุคลิกภาพของบุคคล อิทธพิลจากการอบรมเลีย้งดจูะมีบทบาทในการพัฒนาบุคลกิภาพของตนเอง

ในระยะต่อไป 

 2) ระยะ 6–13 ปี เป็นระยะที่เด็กเปลี่ยนความสนใจ ความรักที่มีต่อพ่อแม่จะเคลื่อนไปสู่

กลุ่มเพื่อนเป็นระยะแห่งการพัฒนาอีโก (Ego) ให้เข้มแข็ง 

 3) ระยะ 14–24 ปี เป็นระยะที่วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายทั้งเพศชายและ

หญิง เป็นระยะที่ความไม่ม่ันคงทางอารมณ์เพิ่มขึ้น มีความสนใจในเรื่องเพศ การปรับตัว ท าให้เกิด

ความขัดแยง้ ซ่ึงมสีาเหตุมาจากการต้องการเป็นอิสระจากพอ่แม่ ต้องการสถานภาพทางอาชีพการ

ประสบความส าเร็จมรีายได้เลี้ยงตนเอง การได้รับความพงึพอใจที่ท าให้เพศตรงขา้มประทับใจและ

การไม่ได้รับความม่ันคงทางจิตใจ หากวัยรุ่นสามารถผ่านพน้ความขัดแยง้เหล่านีไ้ด้ ก็จะท าให้เกิด

บูรณาการและเกิดความพงึพอใจในมโนภาพของตน 

 4) อายุ 25–55 ปี เป็นวัยวุฒิภาวะ เป็นระยะที่การเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพมีน้อยแมจ้ะ

มีความเสื่อมของร่างกายเกิดขึ้น เป็นวัยแห่งประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้และความคิด

สร้างสรรคใ์นระยะปลายของวัยนี้ มีแนวโน้มความสนใจในกิจกรรมทางเพศเพิ่มขึ้น 

 5) อายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป เป็นวัยชราเป็นระยะที่มีความเสื่อมอย่างรวดเร็วในพลังทางกาย

แคทเทลกล่าวว่า อุปนิสัยของบุคคลในวัยชรามีดังนี ้กังวลในเรื่องการเงิน สุขภาพ มคีวามรู้สึกวา่ไม่

เป็นที่ต้องการ โดดเดี่ยว อ้างว้าง รู้สึกไม่แน่ใจ ความสนใจแคบ สูญเสียความทรงจ า  ยึดม่ันใน

ความคิดของตนเองว่า ช่างพูด ช่างคุย โดยเฉพาะเรื่องในอดีต เอาใจใส่ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆมี

ความรู้สึกไม่เพียงพอ ท าให้เกิดความวิตกกังวล ไม่ม่ันคง มีความรู้สึกผิด กิจกรรมทางเพศลดลง

แต่ความสนใจในเรื่องเพศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเพศชายไม่มีระเบียบ ไม่สะอาด หัว เก่า ไม่มี

ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นความสัมพันธ์และการให้ความ

ร่วมมือกับสังคมลดลง 

 จากทฤษฎีบุคลิกภาพของแคทเทลที่กล่าวมาในข้างต้นนี้ จะเห็นวา่พัฒนาการในแต่ละขั้น

ล้วนส่งผลต่อพัฒนาการในเรื่องของความม่ันคงทางอารมณ์ของเด็กทั้งสิน้ แต่จะเห็นได้ชัดเจนที่สุด

ในช่วงระยะ 14–24 ป ี
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 2.5.3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความมั่นคงทางอารมณ์ 

  อะกิลเลอรา และเมสสิค (Aguilera and Messick. 1974: 63–64) ได้กล่าวถึง

องคป์ระกอบที่มีส่วนชว่ยให้คนเราสามารถปรับตัว เพื่อคงไว้ซ่ึงความม่ันคงทางอารมณ์ไว้ ดังนี้ 

  1) การรับรู้ต่อเหตุการณ์ ถ้าหากบุคคลรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ถูกต้องตามความ

เป็นจริงการแก้ปัญหาจะท าได้ตรงจุด แต่ถ้ารับรู้เหตุการณ์ผิดท าให้เขา้ใจปัญหาผิดไป การแก้ไข

ยอ่มไม่ประสบความส าเร็จ ความไม่สบายใจยังคงอยูต่่อไป 

  2) การได้รับความช่วยเหลือสนับสนุน เม่ือเกิดปัญหาขึ้นถ้าบุคคลมีที่พึ่งพอจะขอ

ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่ตนไม่สามารถแก้ไขได้ ก็อาจช่วยให้บุคคลนั้นเข้าใจปัญหาและหา

ทางแก้ไขปัญหาได้ดีข้ึน ในทางตรงข้ามถ้าบุคคลไม่มีที่พ่ึง ขาดที่ปรึกษาจะมีความรู้สึกว้าเหวแ่ละ

ก่อให้เกิดความเครียดมากขึ้น 

  3) การใช้กลไกในการปรับตัว เป็นวิธีที่ลดความไม่สบายใจแทนที่จะแก้ไขเหตุของ

ความคับข้องใจ ซ่ึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการบิดเบอืนหรือหนจีากความจรงิที่สร้างความไม่สบายใจ

หรือความทุกขใ์ห้แก่เราสอดคล้องกับ วอร์เชล (Worchel. 1989: 116) ซ่ึงกล่าวไวว้า่ ขั้นตอนส าคัญ

ประการหนึ่งของการมีความม่ันคงทางอารมณ์ที่ดี คือ รู้ถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดอารมณ์ ซ่ึงส าหรับ

บางคนพบว่าเป็นสิ่งที่ยากที่จะท าเช่นนั้น เนื่องจากเขาอาจจะได้รับความเจ็บปวดและรู้สึกไม่ค่อย

พอใจ 

 สุชา จันทน์เอม (2536: 64) กล่าวไวว้่า ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบมีอิทธิพลต่ออารมณ์เด็ก

มีดังนี ้คอื 

  1) ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทัศนคติของพ่อแม่มีส่วนสร้างอารมณ์ของเด็กอยู่

มาก เด็กที่ถูกพอ่แม่ทอดทิ้ง พอ่แม่ที่มีความขัดแยง้กันอยูเ่สมอ พ่อแม่ที่ไปท างานทั้งวันหรือพอ่แม่

ที่ดูแลเอาใจใส่ลูกมากเกินไป จะท าให้เด็กกลายเป็นเด็กที่ก้าวร้าวได้ เด็กที่เป็นลูกคนโตบางคนมัก

เป็นคนเจ้าอารมณ์มากกวา่เด็กคนหลังๆ เพราะเขารู้ว่าการร้องไห้ท าให้เขาได้สิ่งที่ต้องการแทบทุก

ครั้งส่วนเด็กที่พอ่แม่ขัดแยง้กันอยูเ่สมอ จะท าให้เด็กรู้สึกไม่ม่ันคงทางอารมณ์ ซ่ึงจะท าให้มีปัญหา

ในการปรับตัวต่อมา 

  2) ความเหนื่อยอ่อน เม่ือเด็กมีความเหนื่อย เป็นต้นว่า พักผ่อนน้อยเกินไป ตื่นเต้น

มากเกินไป นอนน้อยเกินไป หรือกินอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เด็กอาจ

บันดาลโทสะได้ง่ายกวา่ปกติ ซ่ึงอาการเช่นนีมั้กเกิดกับเด็ก 
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  3) สุขภาพไม่ดี เช่น กินอาหารไม่เพียงพอ ระบบย่อยอาหารไม่ดี ต่อมทอลซิล

อักเสบเจ็บอก ฟันเสีย มีอาการเจ็บป่วยบ่อยๆ จะเป็นเด็กที่อารมณ์เสียง่าย ส่วนเด็กที่มีสุขภาพดี

มักจะไม่เกิดอาการดังกล่าว 

  4) ระยะเวลาของวัน เด็กแต่ละคนเหนื่อยไม่เหมือนกัน บางคนจะเหนื่อยตอนเช้า 

บางคนจะเหนื่อยก่อนเที่ยง หรือบางคนจะเหนื่อยตอนเย็น ซ่ึงเวลานีเ้ด็กจะบันดาลโทสะได้ง่ายหาก

มีสิ่งใดมาขัดใจ 

  5) สติปัญญา จากการศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางสมองในระดับอายุ

ต่างๆกันพบว่า เด็กพวกนี้เป็นเด็กที่ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ เด็กที่เฉลียวฉลาดมักเป็นเด็กที่มี

จินตนาการอยา่งลึกซ้ึง และกลัวสิ่งที่เป็นอันตรายมากกวา่เด็กที่ไม่ค่อยฉลาด 

  6) สิ่งแวดล้อม บ้านที่มีระเบียบเข้มงวดมากเกินไปและผู้ใหญ่ที่คอยควบคุมเด็ก

เกินไปหรือมีแขกมาพักบ่อยๆ จะท าให้เด็กโกรธง่ายกวา่บ้านที่มีความสงบ ไม่มีการทะเลาะกัน บ้าน

ที่เปิดโอกาสให้เด็กมีอิสระ จะช่วยให้เด็กเป็นคนที่มีความม่ันคงทางอารมณ์ อารมณ์เยือกเย็น

นอกจากนี ้สภาพแวดล้อมทางโรงเรียน ก็มีส่วนท าให้เด็กเป็นคนเจ้าอารมณ์ได้เช่นเดียวกัน เช่นครู

บังคับให้เด็กท างานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่เด็กไม่เต็มใจ จะท าให้เด็กไม่พอใจและรู้สึกว่าไม่มี

ความสุข นอกจากนี้แล้วเด็กเล็กๆที่เรียนร่วมกับเด็กโตๆ มักท าให้อารมณ์ของเด็กไม่ม่ันคงได้

เช่นเดียวกัน เนื่องจากถูกรุ่นพี่ย่ัวเยา้หรือรังแก เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 กรมวิชาการ (2539: 6) กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความม่ันคงทางอารมณ์ของ

นักเรียนไวว้า่ เกิดจากความสัมพันธ์ขององคป์ระกอบ 3 องคป์ระกอบ ดังนี้ 

 1) ปัจจัยด้านครอบครัว เกิดจาก 

  (1) การอบรมเลีย้งดูของพอ่แม่หรือผู้ปกครอง เด็กจะเจริญเติบโตได้ดีย่อมเกิดจาก

การอบรมเลี้ยงดูที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ผู้อบรมเลี้ยงดูจะต้องมี

สุขภาพจิตดีพอที่พร้อมจะถ่ายทอดความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่ดูแลเกือ้กูล ให้แก่บุตรและ

ธิดาได้ 

  (2) สภาพของครอบครัว ระดับเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว จะเป็นตัวบง่ช้ีให้

ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ าจะมีการแบ่ง

ภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบภายในครอบครัว สามีและภรรยาจะห่างเหินกันมากจะมีการทะเลาะ

เบาะแว้งหรือเกิดความขัดแย้งในครอบครัว ส่วนครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลางและ

ระดับสูงจะมีการยดืหยุ่นในบทบาทต่างๆมากกวา่ ครอบครัวมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก เนื่องด้วย
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ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่เช่ือมโยงระหว่างเอกัตภาพบุคคลและสังคม ครอบครัว

เป็นพลังพื้นฐานที่จะช่วยพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ เชาว์ปัญญา และสังคม ท าให้สมาชิกของ

ครอบครัวอยูใ่นสังคมได้อยา่งมีความสุข 

  (3) ความสัมพันธ์ในครอบครัว สัมพันธภาพระหวา่งบุคคลภายในครอบครัวมีผล

ต่อสุขภาพจิตของเด็ก โครงสร้างของครอบครัว เช่น ล าดับการเกิด จ านวนพี่น้อง ความหนาแน่น

ของสมาชิกในครอบครัว ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครวั อิทธพิลของบิดามารดาที่มีต่อบุตร

ธิดา บรรยากาศในครอบครัว สิ่งเหล่านีมี้ผลต่อพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก บรรยากาศของ

ครอบครัว คอื ความรัก ความอบอุ่น การยอมรับบุตรธิดาด้วยความเหมาะสม สมเหตุสมผล และ 

สอดคล้องกับสภาพการณ์ จะช่วยให้บุตรธิดาของครอบครัวนั้นมีความไว้วางใจบุคคลอื่นและ

ตนเองมีความเป็นตัวเอง มีความเป็นอิสระ มีความนับถือตนเอง มีความรักตนเอง รู้จักตนเองและ

เอือ้อาทรต่อบุคคลอื่น รู้จักควบคุมตนเองได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 2) ปัจจัยด้านโรงเรียนเกิดจาก 

  (1) การด าเนินงานของโรงเรียน การด าเนินงานภายในโรงเรียนมีส่วนท าให้เด็กเกิด

ความคับข้องใจได้และอาจเป็นปัญหาในทางสุขภาพจิตของเด็ก เช่น 

   (1) มีกฎระเบียบขอ้บังคับของโรงเรียนต่างๆเขม้งวดเกินไป หรือหยุมหยิม

มากจนเกินไป ซ่ึงเด็กจะปฏิบัติตามได้ยากท าให้เกิดความขัดแย้งหรือความคับข้องใจขึ้น ถ้าไม่

สามารถแก้ไขก็จะน าไปสู่ความผิดปกติทางสุขภาพจิตได้ 

   (2) ครูไม่เข้าใจเด็กและไม่สามารถน าหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้กับการ

สอนหรือการปกครองจึงอาจท าให้เด็กมีสุขภาพจิตเสื่อมได้ 

   (3) การแขง่ขันกันในหมูน่ักเรียน ถ้าโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กแขง่ขันกันมาก

จะท าให้เกิดความตึงเครียด 

   (4) การสังคมในโรงเรียน แต่ละโรงเรียนมีธรรมเนียมประเพณีโดยเฉพาะ

ของตนเอง เช่น โรงเรียนมีธรรมเนียมให้แต่งกายดี เด็กที่ยากจนจะรู้สึกอึดอัดใจ 

  (2) บุคลิกภาพของครู ครูและอาจารย์เป็นบุคคลส าคัญซ่ึงผลจากความเช่ือหรือ

ความ 

คาดหวัง จะมีอิทธพิลต่อความส าเร็จในการเรยีนของเดก็ ครูจึงควรมคีวามรู้สึกนึกคดิที่ดีและความ

คาดหวังในทางที่ดีกับเด็ก เพราะเด็กพร้อมที่จะท าตามความคาดหวังนั้นๆ ดังนั้นครูและอาจารย์

ควรมีลักษณะ ดังนี้ 
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   (1) บุคลิกภาพของครู อาจารย์ ต้องมีความเป็นกันเอง มีใจโอบอ้อมอารีให้

ความรักความเมตตากรุณาต่อเด็ก ท าให้เด็กกล้าที่จะซักถามสิ่งที่ไม่เข้าใจในบทเรียนและปัญหา

อื่นๆได้ 

   (2) ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความสามารถของแต่ละคนให้มากที่สุด ครูควร

เป็นผู้ที่มองเห็นคุณคา่ในตัวเด็ก ยอมรับในความสามารถของเด็ก 

   (3) ครูควรสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าเรียน โดยใช้แรงจูงใจและ

การเสริมแรงที่เหมาะสม 

   (4) ครูควรมวีธิีการพูดที่เหมาะสม เช่น ต้องพูดสุภาพ แต่มีความหนักแน่น

เพื่อให้เด็กได้ปฏิบัติตาม 

 3) ปัจจัยด้านนักเรียน เกิดจาก 

  (1) สภาพทางชีววิทยา หมายรวมถึง สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม สภาพ

การตอบสนองทางสรีระ พยาธิสภาพ และการสนองของภูมิคุ้มกัน ความวติกกังวลต่อร่างกายของ

ตนเองของนักเรียนที่มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์จะต่ ามาก เม่ือเทียบกับนักเรียนที่มีร่างกายไม่

แข็งแรง นักเรียนที่รู้ว่าตนเองมีความสามารถทางสติปัญญา ยอ่มรู้ว่าตัวเองมีศักยภาพที่จะเรียนรู้

วิชาต่างๆได้ดีมีโอกาสที่จะทุ่มเทให้กับการเรียน เพราะมองเห็นโอกาสของความส าเร็จมากกว่า

นักเรียนที่มองตนเองวา่มีสติปัญญาด้อย 

  (2) สภาพทางสังคม หมายรวมถึง การสนับสนุนทางสังคม สุขวิทยาศึกษา

สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย การจัดให้มีความเพียงพอของการให้บริการด้านสุขภาพการ

สนับสนุนทางสังคมมีความจ าเป็นส าหรับนักเรียน เนื่องจากเด็กในวัยเรียนนี้ยังต้องพึ่งความ

ช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้ใหญใ่นสังคมและโรงเรียน 

  (3) สภาพทางจิตวิทยา หมายรวมถึง การประเมินความเครียด แหล่งที่จะช่วยให้

สามารถจัดการความเครียด บุคลิกภาพ ในชีวิตประจ าวันนักเรียนจะประสบกับสภาวการณ์ต่าง ๆ 

ที่อาจน าไปสู่ความคับข้องใจ ความขัดแยง้ใจ ความวิตกกังวล และความเครียด ซ่ึงอาจจะส่งผลให้

เกิดความไม่สบายกายตามมาด้วย สภาวการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ถ้าไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเอง

หรือไม่ได้รับการช่วยเหลือแนะน าในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม ความเครียดนี้ก็จะท าให้นักเรียนมี

สุขภาพจิตที่ไม่ดี 

 

 



43 
 

 

 อุมาพร ตรังคสมบัติ (2544: 49–51) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่ออารมณ์ของเด็ก ได้แก่ 

  1) วิธีการเลี้ยงดู การเลี้ยงดูของพ่อแม่มีผลอย่างมากต่อสภาพอารมณ์ของเด็ก 

หากพ่อแม่มีอารมณ์ที่หนักแน่นม่ันคง เลี้ยงลูกอย่างใจเย็นและตอบสนองต่อลูกอย่างเหมาะสม 

เด็กก็จะเป็นคนที่มีอารมณ์ที่หนักแน่นมั่นคงไปด้วย 

  2) พื้นฐานอารมณ์ เป็นแนวโน้มในการตอบสนองของสิ่งแวดล้อม เด็กบางคนมี

พื้นฐานทางอารมณ์รุนแรง หงุดหงิดง่าย ปรับตัวยาก แต่เด็กบางคนใจเย็น ปรับตัวง่ายและการ

ตอบสนองทางอารมณ์ไม่รุนแรงจากที่กล่าวมาสรุปได้วา่ องค์ประกอบส าคัญที่มีอิทธิพลต่อความ

ม่ันคงทางอารมณ์ของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ตัวนักเรียนเอง และโรงเรียน ล้วนแล้วแต่มี

อิทธิพลต่อความม่ันคงทางอารมณ์ของนักเรียนทั้งสิ้น บุคคลใดที่มีความม่ันคงทางอารมณ์ดีจะ

สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมได้อยา่งมีความสุข หากองคป์ระกอบใดเกิดความบกพร่องอาจส่งผล

ให้บุคคลนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความม่ันคงทางอารมณ์ บุคคลนั้นก็จะไม่สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมได้

อย่างมีความสุขและอาจเกิดปัญหาทางอารมณ์ได้ตั้งแต่ขัน้เล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรงซ่ึงอาจจะเป็น

อันตรายต่อตนเองและสังคม 

 

2.5.4 ความฉลาดทางอารมณ์  

 ความฉลาดเชิงอารมณ์  ซ่ึงหากพิจารณาให้ดีแล้ว เป็นกระบวนการของจิตใจใน

การบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองและของผู้อ่ืนให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค ์มีนักวชิาการ

ได้ให้ความหมายที่ส าคัญไวห้ลายประการ ดังนี้  

  Baron (1992, อ้างถึงใน วรีวัฒน์ ปันนิตามัย, 2542:30) ได้กล่าวไวว้า่ ความฉลาด

ทางอารมณ์ หมายถึง ชุดความสามารถส่วนตัวด้านอารมณ์และด้านอารมณ์และด้านสังคมของ

บุคคลที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเขาในการต่อกรกับข้อเรียกร้อง และแรกกดดันจาก

สภาพแวดล้อมทั้งหลายได้เป็นอย่างดี และ Baron ได้ให้ค านิยามของความฉลาดทางอารมณ์ใน

คูมื่อแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ที่ได้สร้างขึ้นด้วยตัวเองว่า เป็นชุดของขดีความสามารถส่วนตัว 

สมรรถนะและทักษะทางจิตพิสัยที่ส่งผลต่อความสามารถที่จะประสบความส าเร็จในการต่อสู้กับ

ข้อเรียกร้องและแรงกดดันต่างๆ ที่มาจากภาวะแวดล้อม ที่มีผลต่อการมีสุขภาพจิตที่ดีและการ

ประสบความส าเร็จในชีวิต 
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   Goleman (1998, อ้างถึงใน วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2545:31)  กล่าวว่า ความ

ฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในความตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเองบริหาร

จัดการอารมณ์ต่าง ๆ ของตนเองและอารมณ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ 

  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (อ้างถึงในกรมสุขภาพจิต , 2543:37) ได้ ให้

ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ไว้ว่า  หมายถึง สภาพจิตที่ โยงไปถึงพฤติกรรมใน

ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เพราะอารมณ์ คือ สภาพจิตนั้นอาศัยพฤติกรรมเป็นช่องทางสื่อสาร

แสดงออก เม่ืออารมณ์หรือสภาพจิตได้รับการดูแลพัฒนาช้ีร่องน าทางขยายขอบเขตและ

ปลดปล่อยด้วยปัญหา ให้สื่อสารแสดงออกได้ผลดีด้วยพฤติกรรมทางกาย วาจา ก็นับว่า ระบบ

ความสัมพันธ์แห่งพฤติกรรมจิตใจและปัญหาเขา้มาประสานกันบรรจบเป็นองคร์วม ซ่ึงเม่ือด าเนิน

ไปอย่างถูกต้องก็จะอยูใ่นภาวะสมดุลให้เกิดผลดีทั้งแก่ตนและผู้อ่ืน ตลอดถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งหมด 

  พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (อ้างถึงใน กรมสุขภาพจิต, 2543:37) กล่าวว่า 

ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง การใช้ปัญญาก ากับอารมณ์ที่ออกมาให้มีเหตุผลเป็นการแสดง

อารมณ์ความรู้สึกออกมาในแต่ละสถานการณ์ โดยถือว่า อารมณ์หรือความรู้สึกนั้น เป็นพลังให้

เกิดความประพฤติด้าน ปัญญาก ากับก็เป็นพลัง ปัญญาจึงเป็นตัวที่จะก ากับชีวิตของเราให้การ

แสดงออกไปในทางที่ถูกต้อง เม่ือพิจารณาแล้วเห็นได้ว่า ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาและ

ความหมายทางอารมณ์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน 

  ความฉลาดทางอารมณ์มีความส าคัญมากในปัจจุบัน  เพราะว่า มีส่วนส าคัญใน

การที่จะท าให้บุคคลประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวในการด ารงชีวติประจ าวัน หรือ การท างาน 

ดังนั้น เยาวชนควรมีการพัฒนาให้ตนเองมีความฉลาดทางอารมณ์เพื่อที่จะได้อยูใ่นสังคมอย่างมี

ความสุขและประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน 

 

 2.5.5 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์แนวพุทธ  

  พระธรรมปิ ฎก  (ป .อ .ปยุตฺ โต ) (2539 :7) กล่ าวว่ า จิ ต  ห รือ ใจ  ในทาง

พระพุทธศาสนามีความส าคัญ ถ้าสภาพจิตใจดีงาม การกระท าหรือพฤติกรรมทางกายและทาง

วาจาก็ดีงามไปด้วย เนื่องจากเจตนาจะเป็นตัวก าหนดพฤตกิรรม และ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 

(2543: 37)  ได้กล่าวถึงความฉลาดทางอารมณ์ไวว้า่ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ คอื การ

พัฒนาอารมณ์ฝ่ายกุศลและควบคุมฝ่ายอกุศล (กิเลส) โดยอาศัยพลังของฝ่ายกลาง เนื่องจาก
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อารมณ์ฝ่ายกุศลเป็นคุณประโยชน์และประกอบด้วยปัญญา น าไปสู่พฤติกรรมที่เกื้อกูลและ

สร้างสรรค ์ส่วนอารมณ์ที่เป็นฝ่ายอกุศลไม่ประกอบด้วยพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ดังนั้น การพัฒนา

ความฉลาดทางอารมณ์ของเยาวาชนต้องพจิารณาถึงองคป์ระกอบของจิตเพื่อดูคุณสมบัติของจิตที่

พงึประสงค์แล้วเลือกพัฒนาตัวที่เด่น ๆเช่น เจตสิกฝ่ายที่เป็นกลางได้แก่ การคิด (มนสิการ) หรือ 

สมาธิ (เอกัคคตา) หรือ ความขยัน (วิริยะ) เจตสิกเหล่านี้ใช้ไปในส่วนที่ ชอบ (สัมมา) หรือ ผิด 

(มิจฉา) ก็ได้ ส าหรับในส่วนของอารมณ์นั้น ฝ่ายอกุศลเจตสิก ได้แก่ ความโกรธ (โกธะ) ความโลภ 

(โลภะ) ความมีโทสะ (โทสะ) ความอิจฉาริษยา (อิจฉา) เป็นตัวดึงเราออกจากกากระท าความดี 

เยาวชนก็ต้องพัฒนาฝ่ายดี คือ ฝ่ายกุศลเจตสิกเพื่อท าให้เกิดความสมบูรณ์หรือเกิดพลังมากขึ้น 

อาทิ ความไม่โลภ (อโลภะ) ความไม่โกรธ (อโกธะ) ความไม่หลง (อโมหะ) แผนภูมิของจิตที่ท าให้

เกิดการพัฒนาบุคคลพึงประสงค์ที่แท้จริง คือ การพัฒนาอารมณ์ในส่วนที่เป็นกุศลเจตสิกไป

ควบคุมอารมณ์ที่เป็นอกุศลเจตสิก โดยอาศัยพลังของฝ่ายกลางท าให้ชีวิตมีความสมดุล ส าหรับ

การจัดการกับฝ่ายอกุศลนั้น เยาวชนสามารถท าได้ 4 ขั้น ดังนี้ 

 1) สังวรปธาน คือ ความเพียรพยายามที่จะควบคุมตนเอง ควบคุมพลังฝ่ายไม่ดีทั้งหลาย 

ควบคุมตนเองไม่ให้ท าช่ัวไม่ให้พลังอกุศลทั้งหลายมีพลังเหนือไปในที่สุด 

 2) ปหานปธาน คอื ก าจัดขุดรากถอนโคนฝ่ายไม่ดีออกไป คือ ตีให้อ่อนลง ควบคุมให้อยูใ่น

เขตที่จัดการได้ เป็นการท าให้ฝ่ายอกุศลหมดพลังไปในที่สุด 

 3) ภาวนาปธาน เป็นการพัฒนาในฝ่ายที่เป็นกุศลให้แข็งแรงขึ้นให้มีพลังให้มีอ านาจเขา้มา

ควบคุมฝ่ายอกุศล 

 4) อนุรักขนาปธาน คอื รักษาความดี หรือ ฝ่ายดีที่ได้ท ามา เพิ่มพลังยิ่ง ๆ ขึ้นเรื่อย ๆ ซ่ึงจะ

เป็นกระบวนการที่จะท าให้เกิดความสมดุล 

 ดังนั้น การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในเยาวชน เป็นสิ่งที่ควรฝึกเพื่อให้เยาวชนรู้จัก

ตนเอง ยอมรับความเป็นจริง ใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่น มองโลกในแง่ดี ฝึกความอดทนอดกลั้น 

แยกแยะอารมณ์ออกจากความรู้สึก ท าให้เยาวชนมีความสุขและฝึกให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี

ตลอดจนสามารถประสบความส าเร็จในการท างานหรือเรียนได้ 

   

 2.5.6 การพัฒนาความสามารถในการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  

   พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2546:670)  กล่าวถึงการฝึกการใช้ความคิดแบบ

โยนิโสมนสิการในทางพระพุทธศาสนาว่า เป็นการฝึกการใช้ความคิดให้รู้จักคิดอย่างถูกวิธี คิด
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อย่างมีระเบียบ คิดวิเคราะห์ ไม่มองสิ่งต่าง ๆ อย่างผิวเผิน โยนิโสมนสิการเป็นการคิดที่มี  4 

ลักษณะคอื 

 1) อุปายมนสิการ 39 หมายถึง การคดิอยา่งถูกวธิี ตรงกับความเป็นจริง ทาให้เข้าใจความ

เป็นจริงของสรรพสิ่ง 

 2) ปถมนสิการ หมายถึง การคิดต่อเนื่องเป็นขัน้ตอน เป็นระบบตามเหตุผลและแนวทางที่

ถูกต้อง 

 3) การณมนสิการ หมายถึง การคดิสืบคน้ตามแนวความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย ทาให้เข้า

ใจความเป็นมาหรือแหล่งที่ทาให้เกิดผลเช่นนั้น 

 4) อุปปาทกมนสิการ หมายถึง การคดิอยา่งมีเป้าหมายในทางดีงาม ทาให้เกิดความเพยีร 

มีสติม่ันคง จิตใจเขม้แข็ง 

 ลักษณะด้านต่าง ๆ ของความคิดที่เรียกว่า โยนิโสมนสิการที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่ง ๆ อาจมี

ลักษณะครบทั้ง 4 ด้านหรือเกือบครบก็ได้ เห็นได้วา่ โยนิโสมนสิการไม่ใช่ตัวปัญญาแต่เป็นปัจจัย

ช่วยให้เกิดปัญญา อาจกล่าวได้ว่า โยนิโสมนสิการทางานเช่ือมต่ออยู่ระหว่างสติกับปัญญาเป็น

ตัวน าทางหรือเดินกระแสความคิดในลักษณะที่จะท าให้ปัญญาได้ทางานและท างานได้ผล พูดอีก

อยา่งหนึ่งว่าเป็นตัวให้วธิีการแก่ปัญญาหรอืเป็นอุบายวธิีของการใช้ปัญญาให้ได้ผล โยนิโสมนสิการ

หมายรวมถึงการคดินึกในแนวทางของศีลธรรมซ่ึงไม่ต้องใช้ปัญญาลึกซ้ึงไปจนถึงการคิดแยกแยะ

องคป์ระกอบและสืบสาวหาเหตุปัจจัยที่ต้องใช้ปัญญาละเอียดประณีต การคดิแบบโยนิโสมนสิการ

เป็นการคดิแบบวเิคราะห์ประเมินค่าและแก้ปัญหาประกอบกัน ดังนั้นคนปกติทุกคนจึงสามารถใช้

โยนิโสมน สิการได้โดยเฉพาะโยนิโสมนสิการแบบง่าย ๆที่เพียงแต่คอยชักกระแสความคดิให้เข้ามา

เดินในแนวทางดีงามที่เรียนรู้ไว้ก่อนแล้วหรือคุ้นอยู่แล้วเท่านั้นเอง สาหรับโยนิโสมนสิการแบบนี ้

ศรัทธาที่เกิดจากปัจจัยฝ่ายปรโตโฆสะ เช่น การศึกษาอบรม วัฒนธรรมประเพณีและกัลยาณมติร 

จะมีอิทธิพลมาก สามารถทาให้กระแสความคิดเป็นไปตามแนวทางของปรโตโฆสะ หากบุคคลใช้

โยนิโสมนสิการบ่อย ๆ  ปัญญาก็จะงอกงามยิ่งขึ้น เกิดความม่ันใจและศรัทธา จนนาไปสู่ความรู้แจ้ง 

อาศัยปัจจัยภายนอกน้อยลง โยนิโสมนสิการเป็นอาหารหล่อเลีย้งสติ 

 ดว้ยเหตุดังกล่าวแล้วข้างต้น เยาวชนควรได้รับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์อย่าง

สม่ าเสมอ เพื่อให้รู้จักจ าแนก แยกแยะสถานการณ์ที่ตนได้ประสบ รู้เท่าทันภาวะทางอารมณ์ของ

ตนเอง และผู้อื่น มีความสามารถจัดการอารมณ์ให้เกิดประโยชน์ และด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้

อยา่งดี เก่ง และมีความสุข 
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2.6 สื่อและข่าวสาร (Media and News) 

สื่อและขา่วสารมีความใกล้ชิดกับเยาวชนเป็นอย่างมากในการด าเนินชีวิตเนื่องจากว่า การ

สื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับกิจกรรต่าง ๆในชีวิตประจ าวัน ของมนุษย์ มนุษย์เป็นสัตว์

สังคมที่ต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนความรู้ ขา่วสาร และประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน ทั้งนี ้เพื่อจะได้มี

ความเขา้ใจ จูงใจ หรือมีอิทธพิลต่อเพื่อนมนุษยด์้วยกัน การที่จะบรรลุสิ่งเหลา่นีไ้ดจ้ าเป็นตอ้งอาศยั

สื่อเพื่อท าการส่งสารหรือข่าวสาร การสื่อสารของมนุษย์กระท าเพื่อแบ่งปันข่าวสาร (An act of 

sharing) กันนั่นเอง และการแบ่งปัน ข่าวสารระหว่างกันนี้จะก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ซ่ึงจะ

น าไปสู่การตัดสินใจและกระท ากิจกรรมที่ประสานสอดคล้องกัน 

             2.6.1 ความหมายของสื่อ 

  สื่อ หรือช่องทางการสื่อสาร พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.

2554(2556:1240) ได้ให้ความหมายไวว้่า หมายถึง ติดต่อให้ถึงกัน  เช่น สื่อความหมาย ชักน าให้

รู้จักกัน ค าวา่ “สื่อ” มีผู้ให้ความหมายไว ้ดังนี้  

 กิดานันท์ มลิทอง (2544:1) อธิบายวา่ สื่อเป็นภาษาลาตินมาจากค าวา่ Medium แปลว่า 

ระหว่าง หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่บรรจุข้อมูลเพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับสามารถติดต่อกันได้ตรงตาม

วัตถุประสงค ์สื่อ ตรงกับค าวา่ภาษาอังกฤษว่า Media 

 สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์ (2543:1) อธิบายวา่ สื่อหมายถึง ช่องทาง หรือ เครื่องหมายที่ช่วย

ให้สารอาศัยผ่าน  

 ในกระบวนการสื่อสารมวลชนอธิบายค าวา่ “สื่อ” (Channel or Medium) หมายถึง พาหนะ 

น าข่าวสาร (Message Vehicles) หรือพาหนะของสาร หรือสิ่งที่ขนส่งสาร (Carrier of Messages) 

จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ผู้ส่งจะส่งสารไปได้ก็ต้องอาศัยสื่อที่จะถ่ายทอดข่าวสารออกไปและ

ขา่วสารจะไปถึงผู้รับได้ก็ต้องอาศัยสื่อพาไป เช่น คลื่นวทิยุในอากาศน าเสียงพูดไปให้ผู้ฟัง การน า

ตัวอักษรและภาพที่ปรากฏไปให้ผู้รับสารได้อ่านเป็นต้น ทางด้านผู้รับสารก็ เช่นเดียวกัน ต้องอาศัย

สื่อในการรับสารนั้นๆ เช่นผู้รับสารจะต้องมีเครื่องรับวทิยุ เป็นต้น 
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 ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายต่างอาศัยสื่อเพื่อน าการติดตอ่ให้ถงึกนัมนุษยไ์ด้ประดิษฐค์ดิคน้ในการหา

ช่องทางสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตามสภาพของทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเองและพัฒนาวธิีการ

กระบวนการและเครื่องมืออุปกรณ์ให้ก้าวหน้าเพิ่มพูนสมรรถนะ คุณภาพและประสิทธิภาพในการ

แสวงหาสาร การเก็บสาร การส่งสาร การรับสารและการสื่อสารกลับ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ 

สื่อสารของมนุษยต์่อไป 

 

2.6.2 ความหมายของสารหรือ ข่าวสาร 

  สารหรือขา่วสารในการสื่อสารมวลชน หมายถึง เรื่องราว เนื้อหา สาระ หรือสาร

(Message) ที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางสื่อ (Media) ซ่ึงเป็นสื่อในลักษณะของ สื่อมวลชน (Mass Media) 

ดังนั้น “สาร” และ “สื่อ” จึงไม่ใช่สิ่งเดียวกัน สารหรือเนือ้หาสาระ ได้แก่ เหตุการณ์ ความคดิเห็น 

ความรู้ ซ่ึงเป็นนามธรรม ส่วนสื่อ เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวบันทึก และถ่ายทอดสาร เช่นค าพูด 

ตัวอักษร สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การกล่าวถึง ค าวา่ สื่อสาร โดยทั่วไปผู้กล่าวอาจหมายถึงทั้งสื่อ

และสาร หรืออาจหมายถึงสิ่งเดียว โดยถือว่า สื่อ และสารเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้ข่าวสารที่น าเสนอ

ทางสื่อมวลชน จะต้องได้รับการออกแบบให้มีคุณภาพดี ถูกต้องชัดเจน เนื่องจากมีผู้รับเป็นจ านวน

มาก และโดยปกติเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว ผู้รับไม่มีโอกาสตอบโต้ หรือซักถาม ความ

ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบติดตามมาอย่างมากก็ได้สื่อมวลชนแต่ละชนิด อาจ

น าเสนอข่าวสารเหมือนกันหรือแตกต่างกัน ตามลักษณะคุณสมบัติของสื่อมวลชนนั้น ๆประเภท

ของขา่วสาร จ าแนกตามบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารมวลชนได้ดังนี ้คอื 

 1) รายงานเหตุการณ์ หรือ ข่าว เช่น ข่าวเกี่ยวกับสังคม การเมืองอาชญากรรม กีฬา

การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

 2) บทวิเคราะห์  แสดงความคิดเห็น เช่น บทความ บทบรรณาธิการ คอลัมน์  ใน 

หนังสือพมิพ ์และวารสาร นิตยสาร รายการ บรรยาย สนทนาทางวทิยุ โทรทัศน์ เป็นต้น 

 3) สาระความรู้ทั่วไป และความรู้ทางวิชาการเฉพาะสาขา เช่น บทความทางวิชาการ ใน

เรื่องต่างๆ สารคดี รายการวทิยุ โทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
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 4) สังคมและบันเทิง เช่น นวนิยาย การ์ตูน สารคดี ละครวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เกม โชว์ 

ศิลปะการแสดง ดนตรี เพลง 

 5) โฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศแจ้งความ ประกาศของทางราชการ โฆษณาสินค้า 

ขา่วธุรกิจ 

 
2.6.3 ความหมายของการสื่อสาร 

  การสื่อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการส่งข่าวสารข้อมูลจากผู้ส่ง

ขา่วสารไปยังผู้รับข่าวสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูงให้ผู้รับขา่วสารมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมา

โดยคาดหวังให้เป็นไปตามที่ผู้ส่งต้องการ กระบวนการสื่อสาร (Communication Process) โดยทั่วไป

เริ่มต้นจากผู้ส่งข่าวสาร (Sender) ท าหน้าที่เก็บรวบรวมแนวความคิดหรือข้อมูล จากแหล่งขอ้มูล

ต่าง ๆ เม่ือต้องการส่งขา่วไปยังผู้รับขา่วสาร ก็จะแปลงแนวความคิดหรือขอ้มูลที่เกี่ยวข้องออกมา

เป็น ตัวอักษร น้ าเสียง สี การเคลื่อนไหว ฯลฯ ซ่ึงเรียกว่าข่าวสาร (Massage) จะได้รับการใส่รหัส 

(Encoding) แล้วส่งไปยังผู้รับข่าวสาร (Receivers) ผ่านสื่อกลาง (Media) ในช่องทางการสื่อสาร 

(Communication Channels) ประเภทต่าง ๆ หรืออาจจะถูกส่งจากผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสาร

โดยตรงก็ได้ ผู้รับข่าวสาร เม่ือได้รับข่าวสารแล้วจะถอดรหัส(Decoding) ตามความเข้าใจและ

ประสบการณ์ในอดีต หรือสภาพแวดล้อมในขณะนั้น และมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับไปยังผู้ส่ง

ขา่วสารซ่ึงอยูใ่นรูปของความรู้ ความเขา้ใจ 

 

2.7 การสื่อสารมวลชน 

 2.7.1 ความหมายของการสื่อมวลชน 

   การสื่อสารมวลชน เป็นกระบวนการส่งขา่วสาร ความรู้สึกนึกคดิ ไปยังคน

จ านวนมากตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Mass Communication Mass หมายถึง มวลชน หรือ

ประชาชนผู้รับสารทั่วไป ซ่ึงมจี านวนมาก ส่วนค าวา่ Communication หมายถึง การสื่อสารหรือการ

สื่อความหมาย อยา่งไรก็ตาม ค าวา่ สื่อมวลชน มีนักวชิาการจ านวนมากให้ความหมายไว ้ดังนี้ 
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 ปรมะ สตะเวทนิ (2540:134-135) กล่าวว่า สื่อมวลชน หมายถึง สื่อที่สามารถน าสารจาก

ผู้ส่งสารไปสู่ผู้รับสารที่ประกอบด้วยคนจ านวนมากได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาที่ใกล้เคียงกันหรือ

ในเวลาเดียวกัน โดยทั่วไปแล้ว สื่อ ที่เรียกวา่ 

 สื่อมวลชน ได้แก่หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ นิตยสารภาพยนตร์ ฯลฯ ซ่ึง

สื่อมวลชนถือเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของการสื่อสาร 

 กาญจนา แก้วเทพ (2543: 12) ได้ให้ความหมายของสื่อมวลชนไวว้่า หมายถึงช่องทางที่

สามารถสื่อสารให้เข้าถึงคนจ านวนมากที่มีความหลากหลายได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเดียวกัน

หรือใกล้เคียงกัน  

สุรัตน์ ตรีสุกล (2548: 261) กล่าวว่า สื่อมวลชน หมายถึง สื่อที่ใช้ในการส่งสารเพื่อให้

มวลชนผู้รับสารซ่ึงอาศัยในพื้นที่ต่าง ๆ ยอมรับสารนั้นได้อย่างรวดเร็วพร้อมกันหรือในเวลา

ใกล้เคียงกัน โดยสื่อมวลชนมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากสื่อที่ใช้ในการสื่อสารรูปแบบอื่น ดังนี้ 

 1) สื่อมวลชนเป็นสื่อที่สามารถน าพาขา่วสารไปยังมวลชนผู้รับสารซ่ึงอาศัยในหลากหลาย

พื้นที่ได้อยา่งรวดเร็ว 

 2) สื่อมวลชนเป็นสื่อที่มีความซับซ้อนเนื่องจากต้องอาศัยเทคโนโลยใีนการด าเนินงานและ

มีการลงทุนสูง 

 3) สื่อมวลชนมีหลากหลายประเภทและมีความหลากหลายทางเลอืกในสื่อประเภทเดยีวกนั 

จึงท าให้ผู้รับสารสามารถเลือกรับสารได้ตามความต้องการ ผู้ส่งสารจึงไม่สามารถบังคับให้

กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไวร้ับสารจากสื่อของตน 

ได้ตามความต้องการ 

 4)  สื่อมวลชนมีข้อจ ากัดเรื่องช่องทางการรับรู้ ดังนั้นประสิทธภิาพในการน าเสนอสารผ่าน

สื่อจึงมีผลอยา่งยิ่งต่อการประสิทธผิลในการสื่อความหมาย เช่น การสื่อสารผ่านวทิยุกระจายเสียง

เป็นการส่งสารผ่านคลื่นเสียงซ่ึงรับได้โดยการได้ยนิเท่านั้น หากผู้พูดเรียบเรียงสารไม่ชัดเจนก็อาจ

ท าให้ผู้รับสารเขา้ใจผิดพลาด เพราะไม่มีบริบทแวดล้อมอื่นช่วยให้เขา้ใจสารได้เหมือนกระบวนการ

ระหว่างบุคคล 
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 5) สื่อมวลชนมีศักยภาพในการให้ข้อมูลขา่วสารหรือ ความรู้สูงกวา่สื่อบุคคลซ่ึงมศีักยภาพ

ในการโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติแลพฤติกรรมสูงกวา่สื่อมวลชน 

 จินตนา ตันสุวรรณนนท์ และคณะ (2552:11) ได้ให้ความหมายของสื่อมวลชนไว้ว่า 

หมายถึง สื่อหรือช่องทางที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งสารไปสู่ ผู้รับสารซ่ึง

ประกอบด้วยประชาชนจ านวนมากที่กระจายอยูใ่นพื้นที่ต่าง ๆ ได้อยา่งรวดเร็วภายในเวลาเดียวกัน   

หรือใกล้เคียงกัน โดยสื่อมวลชนมีหลายประเภท ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วทิยุกระจายเสียง 

วทิยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ ฯลฯ 

  ดังนั้น ความหมายโดยทั่วไปของการสื่อสารมวลชน จึงหมายถึงการสื่อสารหรือการสื่อ

ความหมายระหว่างกลุ่มบุคคล หรือองค์กรหนึ่งกับ ประชาชนทั่วไป เป็นกระบวนการสื่อสารที่มี

ความซับซ้อน เนื่องจากมีองค์ประกอบที่ เกี่ยวข้องหลายอย่าง มีปริมาณของข่าวสารมาก

จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ บุคลากร หรือสื่อ (Media) ที่มีประสิทธิภาพสูงเพียงพอที่จะน าขา่วสารไป

ถึงผู้รับจ านวนมาก สื่อที่ใช้เป็นตัวกลางในการส่งข่าวสารของการสื่อสารมวลชน พจนานุกรมการ

สื่อสารมวลชน ให้ความหมายของการสื่อสารมวลชนไว้ โดยสรุปว่า การสื่อสารมวลชน เป็นแบบ

หนึ่งของการสื่อสาร สามารถกระจายเรื่องราวความรู้ เปิดเผยไปสู่คนส่วนใหญ่ ซ่ึงมีลักษณะไม่

เหมือนกัน และไปถึงผู้รับพร้อมกัน มีบทบาทส าคัญในการก าหนดแนวโน้มทางวัฒนธรรมของ

มวลชน ค าวา่ “การสื่อสารมวลชน” และค าว่า “สื่อมวลชน” มีความหมายที่แตกต่างกัน คอื การ

สื่อสารมวลชน เป็นกระบวนการหรือวธิีของการสื่อสาร ที่รวมองคป์ระกอบของการสื่อสารทั้งหมด 

ส่วนสื่อมวลชนนั้น หมายถึง สื่อหรือช่องทาง ที่ใช้ในการสื่อสารมวลชน อันได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ 

หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ฯลฯ ซ่ึงเป็นเพียงองคป์ระกอบหนึ่งของการสื่อสาร การใช้ค าสอง

ค านี้บางครั้งคนทั่วไปใช้ในความหมายอย่างเดียวกัน โดยถือว่า สื่อสารมวลชน นั้น มิใช่เพียงสื่อ

หรือช่องทางในการสื่อสารเพยีงอยา่งเดียวแต่หมายถงึระบบของสื่อทั้งหมด เช่น บุคลากร อันได้แก่ 

นักจัดรายการ ผู้สื่อข่าว นักหนังสือพิมพ์รวมไปถึง ช่องทางของการสื่อสาร ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ 

หนังสือพมิพ ์ฯลฯ ด้วย คณะกรรมการราชบัณฑิตยสถาน ได้อนุโลมให้ใช้ค าสองค านีแ้ทนกันได้ (“ 

การสื่อสารมวลชน”, ม.ป.ป.) 
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 2.7.2 ประเภทของสื่อ 

   ยุพา สุภากุล (อ้างถึงใน  พระณัฐพงศ์ กฤตยวงศ์ ,  2552:23)    ได้

กล่าวถึงการแบ่งประเภทของสื่อ ซ่ึงนักวชิาการได้แบ่งไว้หลายรูปแบบ ดังนี้ 

    2.7.2.1 แบ่งประเภทของสื่ อ ออกเป็นสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อ

อีเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 1) สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media)ได้แก่ หนังสือพมิพ์ นิตยสาร หนังสือ ภาพถ่า  

2) สื่ออีเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ 

    2.7.2.2 แบ่งประเภทของสื่อออกเป็นสื่อที่รับรู้โดยการฟังหรือ สื่อ

โสต การเห็นหรือ สื่อทัศน์และทั้งการฟังและการมองเห็นหรือสื่อโสตทัศน์ดังนี้ 1) สื่อโสต (Audio 

Media) ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง เทป 2) สื่อทัศน์ (Visual Media) ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

หนังสือ ภาพถ่าย 

    2.7.3 การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) เป็นการแบ่ง

ประเภทสื่อโดยอาศัยการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส เป็นหลัก คอื 1) สื่อที่รับได้ด้วยการมองเห็น หรือ 

สื่อทัศน์ (Visual Media) ได้แก่หนังสือพมิพ ์(Newspaper) ภาพถ่าย (Photography) 2 ) สื่ อ ที่ รั บ ได้

ด้วยการฟัง (Audio Media) หรือสื่อโสต ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง 3) สื่อที่รับได้ด้วยการฟังและ

การมองเห็นหรือสื่อโสตทัศน์ (Audio-Visual Media) ผู้รับสารโดยการมองเห็นและการได้ยิน

พร้อมๆ กันได้แก่ วิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์ วิดีโอ (Video) การแสดงบนเวที เช่น ละคร ดนตรี 

อุปรากร การฟอ้นร า เป็นต้น 

 

  2.7.4 พฤติกรรมการบริโภค 

    พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การแสดงออกของผู้บริโภคที่เกี่ยวขอ้งกับการซ้ือ

และใช้สินค้าบริการ โดยผ่านกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง ความหมายของ

พฤติกรรมผู้บริโภค ความส าคัญของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และการวิเคราะห์พฤติกรรม

ผู้บริโภค ตามล าดับ ดังนี้ 
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   2.7.4.1 ความหมายของพฤติกรรมการบริโภค 

    ได้ มีนั กวิชาการหลายท่านกล่ าวถึ งความหมายของค าว่า 

พฤติกรรม (Behavior) และ พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) ไวห้ลายความหมาย ดังนี้ 

ปณิศา ลัญชานนท์ (2548:83) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค  หมายถึง 

พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท าของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือและการใช้สินค้าและ

บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความพงึพอใจของเขา 

ธงชัย สันติวงษ์ (2549:27) ได้ให้ความหมาย พฤติกรรมผู้บริโภคว่า หมายถึง การกระท า

ของบุคคลใดบคุคลหนึง่ ซ่ึงเกี่ยวขอ้งโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ซ่ึงสินคา้และบริการ ทั้งนี้ 

หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซ่ึงมมีาอยูก่่อนแล้ว และซ่ึงมสี่วนในการก าหนดให้มีการกระท า 

ศุภกร เสรีรัตน์ (2548:7) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง 

พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือและการใช้สินคา้และบริการ (ผลิตภัณฑ์) โดยที่จะต้อง

ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคลต้องตัดสินใจทั้งก่อนและหลังการกระท าดังกล่าว 

สุภาภรณ์ พลนิกร (2548:4) ได้ให้ค าจ ากัดความของพฤตกิรรมผู้บริโภค หมายถึง การศึกษา

เกี่ยวกับแต่ละบุคคล กลุ่ม หรือองค์กร และกระบวนการที่กลุ่มดังกล่าวใช้ในการเลือกการได้มาการ

ใช้ และการก าจัด ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือประสบการณ์ (Experience) หรือแนวคิดรวบยอด 

(Concept) ทั้งนีเ้พื่อตอบสนองความจ าเป็น (Needs) และศึกษาผลกระทบของกระบวนการดังกล่าว

ที่มีต่อผู้บริโภคและสังคม 

สุจรรยา วงศ์สวัสดิ์ (2554:30)  กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่

แสดงออกของผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมาย ซ่ึงมีความส าคัญเป็นอยา่งยิ่งส าหรับนักการตลาดและนัก

บริหาร หรือ ผู้ประกอบธุรกิจการคา้ในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนอง

ความต้องการผู้บริโภคที่มีลักษณะแตกต่างกันไป ตามพฤติกรรมและเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคมีความพึง

พอใจในการบริโภคสินคา้และบริการสูงสุด 

จินตนา ตันสุวรรณนนท์ และคณะ (2552:16) กล่าววา่ พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง 

การกระท าของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ผ่านกระบวนการตัดสินใจในการเลือกรับและใช้ผลิตภัณฑ์ 

บริการ ความคิด ประสบการณ์และกิจกรรมเพื่อสนองความปรารถนา ความต้องการซ่ึงเป็นการ

สร้างความพงึพอใจให้กับตนเอง 
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วิลกีย์ (Wilkie, 1986:14, อ้างใน จินตนา ตันสุวรรณนนท์ และคณะ, 2552:15) ได้ให้

ความหมายของของพฤติกรรมการบริโภค คือ การที่บุคคลเลือกซ้ือ ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของจิตใจ อารมณ์และกาย 

ชิพแมนและคานุก (Schiffman&Kanuk, 1991:7, อ้างใน จินตนา ตันสุวรรณนนท์ และ

คณะ, 2552:16) ให้ความหมายของพฤติกรรมการบริโภคว่า หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคล

ท าการค้นควา้ การซ้ือ การใช้ การประเมินผลและการใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการโดย

คาดวา่ จะตอบสนองความต้องการของเขา 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2542:9-10)  ได้ให้ความ หมายของพฤติกรรมการบริโภค

ตามแนวทางพระพุทธศาสนาไว้ว่า หมายถึง การใช้สินค้าและบริการบ าบัดความต้องการเพื่อให้

ได้รับความพอใจ โดยมุ่งให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มิใช่เพียงพอความพอใจ แต่มองเห็นด้วยปัญญา

ว่า บริโภคเพื่อประโยชน์อะไร โดยแบ่งการพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ออกเป็น 2 ฝ่าย คือ   

(1) การบริโภคเพ่ือตัณหาเป็นการบรโิภค เพื่อเสพ เช่น การใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อความสวยงามโออ้วด 

แข่งขัน ซ่ึงการกระท าเช่นนี้ เป็นการบริโภคเพื่อสนองตัณหา ไม่เป็นการสนองความต้องการที่

แท้จริงของชีวิต ความสุขอยูท่ี่การเสพด้วยความอยาก เป็นการบริโภคอยา่งขาดปัญญา ไม่เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของการบริโภคที่แท้จริง อีกทั้งก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองสูญเปล่าน าไปสู่การ

เบียดเพื่อนมนุษย์และการท าลายสิ่งแวดล้อม (2) การบริโภคด้วยปัญญา เป็นการบริโภคอย่าง

ไตร่ตรองถึงเหตุผลความต้องการที่แท้จริง เช่น การใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อความสุภาพ ป้องกันความ

ร้อนหรือหนาวเป็นการบริโภคที่ค านึงถึงคุณค่าหรือประโยชน์ที่แท้จริง และถ้ามีการบริโภคโดย

ค านึงถึงคุณค่าเทียมอยูบ่้างก็ต้องไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อ่ืนและท าลายทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

2.8 แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงทางสังคม 

  ในปีพุทธศักราช 2558 เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยก าลังก้าวเขา้สู่ประชาคม

อาเซียน ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในชุมชนอาเซียน ต้องเปิดประเทศเพื่อรองรับการเป็น 

กระแสการหลั่งไหล การอพยพของประชากรในประชาคมอาเซียนมีมากขึ้น และด าเนินต่อไปอยา่ง

ต่อเนื่อง  หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนต่างตระหนักดีถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่

ส่งผลต่อความม่ันคงของประเทศ โดยเฉพาะความม่ันคงทางสังคมอันเป็นความม่ันคงพื้นฐานของ
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ประชาชนภายในประเทศ  ส าหรับความม่ันคงทางสังคมนั้น มีนักวิชาการได้ให้แนวคิดไว้

หลากหลายประการ ดังนี้ 

              “ความมั่นคง” ในอดีตอาจหมายถึงเฉพาะความม่ันคงของประชาชนจากภัยสงคราม 

แต่ต่อมาความหมายของค านี้ได้ขยายไปถึงความม่ันคงของมนุษย์ในมิติต่าง ๆ จนท าให้  “ความ

ม่ันคงของมนุษย์” และ “ความกินดีอยู่ดี” เกือบจะเป็นค าที่แทนกันได้  ส าหรับประเทศไทยนั้น 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยไ์ด้ให้ความหมายของค าวา่ “ความม่ันคงของ

มนุษย”์  ว่า  “…การที่ประชาชนได้รับหลักประกันดา้นสิทธ ิความปลอดภัย การสนองตอบต่อความ

จ าเป็นขัน้พื้นฐาน สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมได้อยา่งมีศักดิ์ศรี มคีวามม่ันคงทางจิตใจ  อาชีพ 

ตลอดจนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการพัฒนาตนเอง........”    นอกจากนี้ กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ยังได้ก าหนดมิติของความม่ันคงของมนุษย์ในบริบทของ

สังคมไทยให้ประกอบด้วย 10 มิติ  โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ได้

ศึกษามาตรฐานมนุษย์ตามแนวคิดทฤษฎีตัวช้ีวัดความม่ันคงของใน ประเทศและต่างประเทศ

ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และได้ก าหนด

สาระส าคัญไว ้  2   ประการ คอื 
   

 2.8.1 ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security)   

  ความม่ันคงของมนุษย์ หมายถึง การที่ประชาชนได้รับหลักประกันด้าน

สิทธิ  ความปลอดภัย  การสนองตอบต่อความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมได้

อย่างมีศักดิ์ศรี ตลอดจนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยใน

ประเด็นนีไ้ด้มีการก าหนดเกณฑ์ที่เป็นแนวทาง และตัวช้ีวัด ความม่ันคงของมนุษยไ์ว ้10  มิติ   ดังนี้ 

  1) ความมั่นคงของมนุษย์ด้านการมีงานท าและรายได้ ประกอบด้วย 

(1) การได้ท างานที่ม่ันคงและมีความสุขหรือพอใจในงาน และ (2) การมีรายได้ที่พอเพียงต่อการ

ด ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว  (3)  การมีเงินออมที่พอเพียงส าหรับอนาคต  และ (4) 

ปราศจากหนีส้ินที่ไม่สร้างผลิตผล 

   2) ความมั่นคงของมนุษย์ด้านครอบครัว ประกอบด้วย (1) ความรัก

ใคร่ปรองดองในครอบครัว  (2) ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่  (3) การเคารพและ

ให้เกียรติซ่ึงกันและกนั  และ (4) การไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C/
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  3) ความมั่นคงของมนษุย์ด้านสุขภาพอนามยั  ประกอบด้วย  (1) การมี

สุขภาพกายที่ดี (2) การมีสุขภาพจิตที่ดี (3) การมีหลักประกันด้านสุขภาพอนามัยอย่างเท่าเทียม

และพอเพียง และ (4) ประชากรไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทางกายและจิต  (5) การ

ปฏิบัติตนที่มีส่วนส่งเสริมสุขภาพกายและจิต 

  4) ความมั่นคงของมนุษย์ด้านการศึกษา   ประกอบด้วย  (1) ประชากร

ได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างเท่าเทียม  (2)  การมีการศึกษาที่พอเพียงต่อการครองชีวิต       

(3) การได้รับการศึกษา และพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

  5) ความมั่นคงของมนุษย์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนบุคคลมีเกณฑ์  ประกอบด้วย (1) การปลอดจากการประทุษร้ายต่อร่างกาย  (2) ความรู้สึก

ปลอดภัยจากการประทุษร้ายต่อร่างกาย  (3) การปลอดจากการประทุษร้ายด้านทรัพย์สิน (4) 

ความรู้สึกปลอดจากการประทุษร้ายต่อทรัพยส์ิน 

  6) ความมั่ นคงของมนุษ ย์ด้ าน ท่ีอ ยู่อาศั ยและสิ่ งแวดล้ อม 

ประกอบด้วย (1) การเพิ่มระดับการมสิทธิครอบครองที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐาน  (2) พัฒนาสิ่ง

อ านวยความสะดวกพื้นฐานโดยเฉพาะ น้ าสะอาดอยา่งทั่วถึง  (3)  สิ่งแวดล้อมที่ปราศจากมลพิษ

ทาง เสียง กลิ่น ฝุ่น ควัน 

  7)  ความมั่นคงของมนุษย์ด้านสิทธิและความเป็นธรรม ประกอบด้วย  

(1) การปลอดจากการถูกละเมิดและเลือกปฏิบัตทิุกรูปแบบ (2) มีหลักประกันและการคุม้ครองดา้น

สิทธ ิ  (3) กลไกที่แก้ปัญหาข้อขัดแยง้ด้านสิทธทิี่มีประสิทธภิาพและเป็นธรรม 

  8) ความมั่นคงของมนุษย์ด้านสังคม-วัฒนธรรม ประกอบด้วย (1) มี

เวลาพักผ่อนที่ปลอดจากภารกิจที่พอเพียง  (2) ใช้เวลาติดตามขา่วสารทางสังคม-วัฒนธรรม (3) 

มีเวลาในการท าจิตใจให้สงบ  (4) มีส่วนในการปฏิบัติศาสนกิจ   (5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

กลุ่มสังคมและชุมชน 

  9) ความมั่นคงของมนุษย์ด้านการสนับสนุนทางสังคม  ประกอบด้วย  

(1) การมีบุคคลที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้  (2) ระบบบริการสังคมที่ให้การคุม้ครองและเขา้ถึง

ได้ในเวลาอันรวดเร็ว  (3) ความรู้สึกในคุณคา่ของชีวิต และความสุขในชีวิต 

  10) ความมั่นคงของมนุษย์ด้านการเมือง-ธรรมาภบิาล  ประกอบด้วย  

(1) ส่งเสริมการใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ในทุกระดับ  (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
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การเมืองและการรวมกลุ่มทางการเมือง  (3) ส่งเสริมการติดตามข่าวสารทางการเมืองของ

ประชากร  (4) การสร้างความโปร่งใส การตรวจสอบได้และความไวว้างใจให้เกิดขึ้นกับหน่วยงาน

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
 2.8.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงมิตติ่าง ๆ กับความมั่นคงของมนุษย์ 

   ความสัมพันธ์ระหว่างความม่ันคงมิติต่าง ๆ กับความม่ันคงของมนุษย ์

สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คอื 

  1) มิติที่สัมพันธ์กับความม่ันคงของมนุษยโ์ดยรวมมากพอควร คอื มิติด้าน

ครอบครัวและด้านสุขภาพอนามัย 

  2)  มิติที่สัมพันธ์กับความม่ันคงของมนุษย์โดยรวมรองลงมา คือ การมี

งานท าและการมีรายได้ การเมือง  และ ธรรมาภิบาล  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ

การสนับสนุนทางสังคม  

  3) มิติที่สัมพันธ์กับความม่ันคงของมนุษยโ์ดยรวมน้อย ได้แก่  ที่อยู่อาศัย  

การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม  และสิทธคิวามเท่าเทียม 

จากรายงานระดับความม่ันคงของมนุษย์ของจังหวัดต่าง ๆ  ในประเทศไทย ซ่ึงได้มาจาก

การเก็บข้อมูลสถานการณ์ความม่ันคงของมนุษย์ด้วยเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยส์ร้างขึ้นเองพบวา่ มีผลดังต่อไปนี ้ 

 1) กรุงเทพฯ - ปริมณฑล  มีจุดแข็งด้านการมีงานท าและรายได้ และมีการศึกษา 

 2) ประชากรวัยท างานในภาคกลางขาดจุดแข็งในทุกมิติ  ความม่ันคงส่วนใหญ่เป็น

จุด อ่อนเม่ือเปรียบเทียบกับภาคอ่ืน 

 3) ประชากรวัยท างานในภาคอื่นมีขอ้ได้เปรียบในมิติต่าง ๆ มากกว่า  โดยเฉพาะ

ในภาคเหนือมีข้อได้เปรียบในมิติต่าง ๆ มากกว่าภาคอ่ืน ๆ  แต่จะมีจุดอ่อนเพียงด้าน

การศึกษา จุดอ่อนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นด้านพื้นฐานการมีงานท า รายได้และสภาพที่

อยู่อาศัย   ส่วนประชากรวัยท างานในภาคใต้มีความรู้สึกว่ามิติสิทธิความเป็นธรรมยังคงมีปัญหา 

และมิติที่ระดับความม่ันคงต่ ากว่าเกณฑ์ซ่ึงถือเป็นสิ่งที่แต่ละพื้นที่ต้องเร่งพัฒนาให้เท่าเทียมกับ

ภูมิภาคอื่น ในที่นี้จะน าเสนอการเปรียบ เทียบดัชนีช้ีวัดในภาพรวมของบางมิติที่เกี่ยวขอ้งกับการ

วจิัย ดังนี้ 
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 ตารางท่ี 2.2  ขอ้มูลดัชนีคุณภาพชีวิตมติิการศึกษา 

 

ช่ือดัชนี 

ปีพุทธศักราช 

 2548  2549  2550 

1.1 ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรตามกลุ่มอายุวัยเรยีน 

อายุ 3 - 5 ปี 
64.20 88.00 87.20 

1.2 ร้อยละของนกัเรียนต่อประชากรตามกลุ่มอายุวัยเรียน

อายุ 6 - 11 ป ี
98.50 98.30 96.90 

1.3 ร้อยละของนกัเรียนต่อประชากรตามกลุ่มอายุวัยเรียน 

อายุ 12 - 17 ป ี
68.80 72.80 74.80 

1.4 ร้อยละของนกัเรยีนต่อประชากรตามกลุ่มอายุวัยเรียน 

อายุ 18 - 21 ปี 
48.30 29.10 34.60 

2. จ านวนปกีารศกึษาเฉลี่ยในประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป 7.80 7.80 7.90 

3. ร้อยละของคนในครัวเรือนอายุ 15-60 ป ีอ่านออกและ

เขยีนภาษาไทยได ้
99.20 99.30 99.40 

4. ร้อยละของเด็กพกิารที่ได้รับการศกึษาขัน้พื้นฐาน 1.88 1.74 0.33 

5. ร้อยละของเดก็ด้อยโอกาส / กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการศกึษา

ขัน้พื้นฐาน 
22.09 24.00 14.86 
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 ตารางท่ี 2.3 ขอ้มูลดัชนีคุณภาพชีวิตมติิสิ่งแวดล้อม 

 

ช่ือดัชนี 

ปีพุทธศักราช 

 2548  2549  2550 

1. ร้อยละของแหลง่น้ าที่มีคุณภาพน้ าในระดับด ี 17.00 21.00 19.00 

2. ร้อยละของพื้นที่ป่า 32.66 25.28 25.28 

3. คา่เฉลี่ยพื้นทีส่วนสาธารณะในเขตเมือง (ตารางเมตรต่อ

คน) 
2.90 3.17 3.29 

4. ดัชนีคุณภาพอากาศในเมืองหลักที่เกินมาตรฐาน -12.00 -8.40 -7.20 

5. ปริมาณการใช้สารอันตราย (ล้านตัน / ปี) -31.70 -29.34 -30.15 

  

 ตารางท่ี 2.4  ขอ้มูลดัชนีคุณภาพชีวิตมิติจริยธรรม 

 

ช่ือดัชนี 

ปีพุทธศักราช 

 2548  2549  2550 

1. อัตราคดีเกี่ยวกับความผิดทางเพศ(ต่อประชากร 100,000

คน) 
-8.19 -8.32 -8.21 

2. อัตราเดก็อายุ 0-5ปีที่ถกูทอดทิง้ในสถานสงเคราะห ์(ต่อ

เด็กเกิดมชีีพ 100,000คน) 
-4.58 -4.69 -3.29 

3. อัตราคดีเกี่ยวกับการคา้ประเวณี(ต่อประชากร100,000

คน) 
-46.10 -56.20 -57.20 

4. อัตราคดกีารมีและเผยแพร่วัตถุลามก(ต่อประชากร 

100,000 คน) 
-5.15 -3.87 -3.51 
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ช่ือดัชนี 
ปีพุทธศักราช 

 2548  2549  2550 

5. อัตราคดีฉ้อโกงและยกัยอก(ต่อประชากร 100,000 คน) -32.79 -32.81 -33.27 

6. ร้อยละของคนอายุตั้งแต่ 6 ปีขึน้ไปทกุคนไปปฏิบัติ

กิจกรรมทางศาสนาอยา่งน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
93.16 95.30 98.00 

 

 ตารางท่ี 2.5  คา่ดัชนีคุณภาพชีวิต  

 

ช่ือดัชนี 

ปีพุทธศักราช 

 2548  2549  2550 

1. สุขภาพ 0.4500 0.9700 0.6000 

2. การศกึษา 0.4400 0.9200 0.6800 

3. ที่อยูอ่าศัย 0.5200 0.5800 0.9400 

4. สิ่งแวดล้อม 0.3100 0.9600 0.6900 

5. รายได ้ 0.3800 0.9500 0.6700 

6. การท างาน 0.4000 0.7800 0.8600 

7. จริยธรรม 0.6900 0.3800 0.9400 

8. ครอบครัว 0.7000 0.8700 0.5100 

9.ความปลอดภัย 0.4800 0.5700 0.9700 
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ช่ือดัชนี 

ปีพุทธศักราช 

 2548  2549  2550 

10. การคมนาคมและการสื่อสาร 0.9000 0.6200 0.5600 

11. การมีส่วนร่วม 0.4900 0.5800 0.9600 

Composite Quality of Life Index : CQLI 0.3500 0.8200 0.8400 

ที่มา:  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 ในส่วนของแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ฉบับที่ 4  (พ.ศ.

2545 – 2549) ได้กล่าวถึง   “ ความม่ันคงของมนุษย์ ”  ไว้ว่า   หมายถึง การที่ประชาชนได้รับ

หลักประกันด้านสิทธิความปลอดภัย การสนองตอบต่อความจ าเป็นขัน้พื้นฐาน สามารถด ารงชีวิต

ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ประสบปัญหาความยากจน ไม่สิ้นหวังและมีความสุข ตลอดจนได้รับ

โอกาสอยา่งเท่าเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  ส่วนความหมายของความม่ันคงของ

มนุษย์ที่กล่าวถึงในรายงาน การพัฒนามนุษย์ 1993 (Human Development Report 1993) ของ

แผนงานพัฒนาองค์การสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) กล่าวว่า 

ควรให้ความส าคัญกับความม่ันคงมนุษย์นอกเหนือจากจากที่ประเทศต่าง  ๆ ให้ความส าคัญกับ

ความม่ันคงของชาติ และใน รายงาน การการพัฒนามนุษย์ปี 1999 และยังได้กล่าวถึงความไม่

ม่ันคงของมนุษย์ ไว้  7  ประการคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านอาหาร ด้านสุขภาพ  ด้านสิ่งแวดล้อม  

ด้านบุคคล  ด้านชุมชน และด้านการเมือง   อย่างไรก็ตาม ความไม่ม่ันคงที่ส่งผลกระทบต่อ

เสถียรภาพทางการเมือง และความเป็นปึกแผ่นของชุมชนนี้ได้ถูกเช่ือมโยงความม่ันคงและความไม่

ม่ันคงของมนุษย์เขา้กับกระบวนโลกาภิวัตน์ได้มีการเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนให้กระบวนการนี้มีโฉม

หน้าเป็นมนุษย์ (Globalization with a Human Face) จึงกลายเป็นว่าเครื่องมือหรือกลไกแห่งการ

พัฒนาหรือการสร้างความเจริญ ได้ส่งผลวกกลับด้านหนึ่งในการสร้างความไม่ม่ันคงแก่มนุษยข์ึ้น 

และกลายเป็นปัญหาที่เด่นชัดขึ้นทุกที ในรายงาน "การพัฒนามนุษย ์2000" ใช้ช่ือวา่ "สิทธมินุษยชน
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กับการพัฒนามนุษย ์- เพื่อเสรีภาพและความเป็นปึกแผ่น (Solidarity)" เป็นการเช่ือมความสัมพันธ์

ระหว่างสิทธิมนุษยชน การพัฒนามนุษย์ และความม่ันคงของมนุษย์เข้าด้วยกัน โดยเห็นว่าสิทธิ

มนุษยชนและการพัฒนามนุษย์มีวิสัยทัศน์และจุดประสงค์ร่วมกันได้แก่การสร้างความม่ันคงแก่

เสรีภาพ การกินดีอยูด่ี และศักดิ์ศรีของมนุษยท์ุกคนทั่วโลก 

2.9 แนวคิดเกี่ยวกับเยาวชน 

 ค าวา่ เยาวชน มีความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556:961) 

หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ส่วนความหมายในระดับสากล 

โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) (อ้างถึงใน จิราพันธ์ รุจิระพงค์ , 2551:25) ระบุว่า เยาวชน

หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว คอื ผู้มีอายุระหว่าง 15-25 ปี เยาวชนที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาในการวจิัย

นี ้ได้แก่เยาวชนตามความหมายระดับสากล คอื ผู้มีอายุระหว่าง 15-25 ปี 

2.10  ประวัติความเป็นมาของเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ในส่วนของ เทศบาลนครเชียงใหม่ เดิมเป็นสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2458 

ขึ้นตรงต่อมณฑลพายัพ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2475 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย สภาผู้แทนราษฎรจึงมีมติเห็นสมควรจัด

เขตชุมชนซ่ึงส่วนใหญ่มีสภาพเป็นสุขาภิบาลให้ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล  ส่งผลให้ท้องถิ่น

ชุมชน รวมถึงสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่  มีฐานะเป็นเทศบาลนครมีนามว่า “เทศบาลนคร

เชียงใหม่” ตามพระราช บัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2475 ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเล่มที่ 52 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2478 และเป็นเทศบาลนครแห่งแรกใน

ประเทศไทย โดยมีนายวรการ  บัญชา  เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก  และพระราชกฤษฎีกา

เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ  เล่มที่  100  ตอน

ที่  53  ลงวันที่  5  เมษายน  2526  ให้มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ  17.50  ตารางกิโลเมตร  ต่อมาในปี  

พ.ศ.  2526  เทศบาลนครเชียงใหม่มีชุมชนหนาแน่นและขยายตัวเพิ่มมากขึ้น  จึงได้มีพระราช

กฤษฎีกาขยายเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ออกเป็น  40.216  ตารางกิโลเมตร  จนถึงปัจจุบัน  ความ

เจริญของเมืองเชียงใหม่ได้แผ่ขยายออกไปรอบ ๆ บริเวณคูเมืองเดิมด้านต่าง ๆ โดยมีการก่อสร้าง

อาคารพาณิชย์ ศูนย ์การคา้ และที่ดินจัดสรร ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ฉบับที ่4 (พ.ศ. 2520-2524) รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการเลือก

เมืองจากแต่ละภูมิภาคขึ้นมาเป็นเมืองหลัก เชียงใหม่ได้รับการเลือกให้เป็นเมืองหลักของภาคเหนือ

ตอนบน เพื่อเป็นศูนยก์ลางการกระจายการพัฒนาออกจากเขตเมืองหลวง เทศบาลนครเชียงใหม่

จึงได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อาทิ ด้านบริการขั้นพื้นฐาน การศึกษา การคมนาคมขนส่ง 

การค้า การท่องเที่ยว จึงเป็นแรงดึงดูดให้ผู้คนอพยพเข้ามาอาศัย และประกอบอาชีพในตัวเมือง

เชียงใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ชุมชนในเขตเทศบาลหนา แน่นและขยายตัวเพิ่ม

มากยิ่งขึ้น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1  ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลนครเชียงใหม ่

 ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ มคีวามหมายดังต่อไปนี้ 

1) พระบรมธาตุดอยสุเทพ สถานที่ซ่ึงเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงยังเป็น

สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท าให้ที่แห่งนีเ้ป็นที่เคารพสักการะของ

พระพุทธศาสนิกชนแสดงถึงการเป็นศูนยก์ลางทางพุทธศาสนาในภาคเหนือที่รุ่งเรืองมายาวนานทุก

สมัย 
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2) ปุยเมฆ เป็นตัวบ่งบอกลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปของนครเชียงใหม่ ที่เย็น

สบายเกือบตลอดทั้งปี 

3) พญานาค ซ่ึงตามประวัติความเป็นมานั้น พญานาคถือวา่เป็นผู้ให้น้ า และในที่นี้

หมายถึง แม่น้ าปิง ซ่ึงเป็นแม่น้ าสายส าคัญที่ไหลผ่านนครเชียงใหม่ 

4) รวงข้าว เปรียบดังความอุดมสมบูรณ์ของเมือง ที่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดม

สมบูรณ์ตลอดทั้งปีเช่นกัน 

เทศบาลนครเชียงใหม่นับแต่ปี พ.ศ. 2552 มีประชากรโดยรวม 142,970 คน และจ านวน

บ้านเรือน  75,255 หลังคาเรือน แต่ในปี 2555 พบว่า จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎรมี

แนวโน้มเฉลี่ยหดตัวลงเหลือเพียง 135,758  คน  มีจ านวนบ้านเรือนขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 78,138  

หลังคาเรือน ทั้งนี้ นอกจากจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎรแล้ว ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ยังมีประชากรแฝงที่เดินทางเข้ามาประกอบอาชีพเป็น นักเรียน  นักศึกษา นักท่องเที่ยว แรงงาน

ต่างด้าว/ต่างถิ่น ซ่ึงเป็นประชากรที่เข้ามาใช้บริการสาธารณะด้านต่างๆ  ภายในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่ โดยประชากรกลุ่มนี้ยังไม่มีการส ารวจจ านวนที่แน่ชัด นอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่

จ าแนกพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ความรับผิดชอบออกเป็น 4 ประเภท คอื 1) พื้นที่สีเขยีวเพื่อนันทนาการ

และความงามทางภูมิทัศน์ มีขนาดพื้นที่โดยประมาณ  0.44 ตารางกิโลเมตร 2) พื้นที่สีเขียว

อรรถประโยชน์ 0.78 ตารางกิโลเมตร 3) พื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 0.03 ตาราง

กิโลเมตร 4)พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาว 0.03 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 0.78 ตาราง

กิโลเมตรคดิเป็น ร้อยละ 1.94 ของพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ซ่ึงเม่ือเทียบกับการใช้พื้นที่สีเขียว

เพื่อการบริการกับจ านวนประชากรตามทะเบียนแล้วพบวา่ เฉลี่ยมีพื้นที่สีเขียว 3 ตารางเมตรต่อ

คน ซ่ึงน้อยกว่ามาตรฐานที่จะต้องมี 4 ตารางเมตรต่อคน ทั้งนี้ ยังไม่ได้รวมประชากรที่เข้ามาใช้

บริการ  ซ่ึงจะแสดงตารางจ านวนประชากร ในหน้าถัดไป 
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     ตารางท่ี 2.6  แสดงจ านวนประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงใหมต่ามทะเบียนราษฎร 

พ.ศ. 2546 –2555 

พ.ศ. ชาย หญงิ รวม จ านวนบา้น 

2546 74,401 84,305 158,706 69,073 

2547 78,835 87,937 166,772 68,053 

2548 70,403 80,608 151,011 69,253 

2549 69,989 80,483 150,472 70,090 

2550 69,122 79,188 148,310 70,973 

2551 67,958 78,388 146,346 74,601 

2552 66,564 76,406 142,970 75,255 

2553 66,036 75,325 141,361 75,878 

2554 64,493 73,300 137,793 76,816 

2555 63,472 72,286 135,758 78,138 

                            ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง ส านกัปลัดเทศบาล 

  เทศบาลนครเชียงใหม่ เปน็หน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึง่เรียกวา่  

เทศบาลนคร  ซ่ึงมทีี่ตัง้อยูใ่นเขตตัวเมืองเชียงใหม่  มีหน้าที่รับผิดชอบครอบคลุมถึงแขวงอีก  4  

แขวง  ไดแ้ก่  แขวงกาวลิะ  แขวงนครพงิค ์ แขวงเม็งราย และแขวงศรีวิชัย  โดยแบ่งพื้นที่ตามแขวง

ได้ดังนี ้

  แขวงนครพิงค์  มีพืน้ที ่  11.7 ตารางกิโลเมตร 

  แขวงกาวลิะ  มีพืน้ที่   11.4 ตารางกิโลเมตร 

  แขวงเม็งราย  มีพืน้ที ่  7.7   ตารางกิโลเมตร 

  แขวงศรีวิชัย  มีพืน้ที ่  9.2  ตารางกิโลเมตร 



66 
 

 

ส าหรับพืน้ที่ที่เทศบาลนครเชียงใหม่รบัผิดชอบมีจ านวน  40.216 ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมพื้นที ่ 14 ต าบลในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ คอื ต าบลหายยา ต าบลช้างม่อย ต าบลศรี

ภูมิ ต าบลวัดเกต  ต าบลช้างคลาน  ต าบลพระสิงห ์ ต าบลสุเทพบางส่วน  ต าบลป่าแดดบางส่วน 

ต าบลฟา้ฮ่ามบางส่วน  ต าบลหนองป่าครัง่บางส่วน  ต าบลท่าศาลาบางส่วน ต าบลป่าตัน ต าบล

หนองหอยบางส่วน และต าบลช้างเผือกบางส่วน ดังแผนที่ต่อไปนี ้

แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง 
  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 แผนท่ีขอบเขตการปกครองเทศบาลนครเชียงใหม ่

  ในส่วนของลักษณะชุมชนนั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ตั้งอยูบ่ริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าปิง

ตอนกลางเชิงดอยสุเทพ มีแม่น้ าปิงไหลผ่านใจกลางเมืองในแนวเหนือ-ใต้  ชุมชนดั้งเดิมหรือ

บริเวณเมืองเก่าตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าปิง  ต่อมาเม่ือชุมชนเจริญขึ้นได้มีการพัฒนา

ขยายตัวออกไปในทุกๆ ด้านตัวเมืองได้ขยายข้ามแม่น้ าปิงมาทางฝังตะวันออกภายหลังจากที่ได้มี

การตัดถนนอ้อมเมือง  ชุมชนได้พัฒนาออกไปหลายทศิทางตามเส้นทางคมนาคมและโครงขา่ย  สิ่ง

สาธารณูปโภค  ธุรกิจการพัฒนาที่ดินและที่พักอาศัยได้ขยายตัวเป็นอย่างมาก  แท้จริงแล้วชุมชน

เมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันไม่ได้คงอยูแ่ต่ในเฉพาะเขตเทศบาลเท่านั้น  แต่ได้ขยายออกไปตามบริเวณ

ชานเมืองและชนบทโดยรอบอีกด้วย 
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 ตาราง 2.7  ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่รวมทั้งสิน้  80  ชุมชน  แยกตามแขวง 

แขวงศรีวิชัย แขวงนครพิงค ์ แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย 

1. ชุมชนสวนดอก 1.  ชุมชนบ้านท่อ 1.  ชุมชนท่าสะต๋อย 1.  ชุมชนระแกง 

2. ชุมชนศรีวิชัย 2.  ชุมชนแม่หยวก 2.  ชุมชนต้นขาม 2.  ชุมชนทิพยเ์นตร 

3. ชุมชนวัดโลกโมฬ ี 3.  ชุมชนเมืองลัง 3.  ชุมชนเมืองกาย 3.  ชุมชนศรัทธาวัดหัว

ฝาย 

4.  ชุมชนช่างแต้ม 4.  ชุมชนศรีมงคล 4.  ชุมชนเมืองสาตร

หลวง 

4.  ชุมชนฟา้ใหม่ประตู

ก้อม 

5. ชุมชนสามัคคี

พัฒนา 

5.  ชุมชนป่าตัน 5.  ชุมชนเมืองสาตร

น้อย 

5.  ชุมชนแม่ขิง 

6.  ชุมชนป่าห้า 6.  ชุมชนหมูบ่้าน

เทียมพร 

6.  ชุมชนใจแก้ว 6.  ชุมชน 5 ธันวา 

7. ชุมชนเอราวัณซอย 

4 

7.  ชุมชนพัฒนาบ้านกู่

เต้า 

7.  ชุมชนหนองหอย 7.  ชุมชนลอยเคราะห ์

8.  ชุมชนคูปูลุ่น 8.  ชุมชนเชียงม่ัน 8.  ชุมชนขนส่งซอย 9 8.  ชุมชนป่าพร้าวน

อก 

9.  ชุมชนแจ่งหัวรนิ 9.  ชุมชนบ้านป่าเป้า 9.  ชุมชนรถไฟ 9.  ชุมชนก าแพงงาม 

10.  ชุมชนอินทนิล 10.  ชุมชนล่ามช้าง 10.  เคหะชุมชน 10.  ชุมชนศาลาแดง 

11.  ชุมชนทานตะวัน 11.  ชุมชนศรีลานนา 11.  ชุมชนศรีปันครัว 11.  ชุมชนธาตุค า 
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แขวงศรีวิชัย แขวงนครพิงค ์ แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย 

12.  ชุมชนบวกหาด 12.  ชุมชนป่าแพง่-วัง

สิงห์ค า 

12.  ชุมชนบ้านเด่น 12.  ชุมชนดาวดึงษ ์

13.  ชุมชนหมื่นเงิน

กอง 

13.  ชุมชนเชียงยนื 13.  ชุมชน 12 สิงหา 13.  ชุมชนวัดนันทา

ราม 

14.  ชุมชนพวกแต้ม 14. ชุมชนหมูบ่้านอุ่น

อารีย์ 

14.  ชุมชนหนองเส้ง 14.  ชุมชนหมื่นสารวัว

ลาย 

15.ชุมชนพระเจ้าเม็ง

ราย 

15.  ชุมชนขว่งสิงห์

พัฒนา 

15.  ชุมชนบ้านใหม่ 15.  ชุมชนพวกเปีย

ร่วมใจพัฒนา 

16.  ชุมชนวัดควรคา่

ม้า 

16.  ชุมชนวัดชมภูช้าง

ม่อย 

16.  ชุมชนบ้านแพะ 16.  ชุมชนช่างฆอ้ง 

17.  ชุมชนเจดีย์ปล่อง 17.ชุมชนวัดเชตวัน 17. ชุมชนศรีสร้อย

ทรายมูล 

17. ชุ ม ชน วั ด ศ รี ปิ ง

เมือง 

  18. ชุมชนหนอง

ประทีป 

18.  ชุมชนวัดศรี

สุพรรณ 

  19 . ชุมชนหนองป่ า

ครั่ง 

19.ชุมชนชัยมงคลบ้าน

เม็ง 

  20.  ชุมชนบ้านวัด

เกต 

20.  ชุมชนวัดพันอ้น 
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แขวงศรีวิชัย แขวงนครพิงค ์ แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย 

  21.  ชุมชนวัดกู่ค า 21.  ชุมชนช้างคลาน 

  22.  ชุ ม ชนสันป่ า

ข่อย 

 

  23.  ชุมชนสันนาลุง  

  24.  ชุมชน ร.7 พัน 1  

 

 ส าหรับชุมชนแขวงนครพงิค์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 20 ชุมชนย่อย มีรายละเอียดของพื้นที่ และ

รายละเอียดของแต่ละชุมชน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3  เขตพื้นที่ของแขวงนครพิงค ์

 

แขวงนครพิงค ์
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2.11 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน มีงานวิจัยที่

น่าสนใจในหลายด้าน พอสรุปเป็นแนวทางได้ดังนี ้ 
 
 2.11.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

  กัญจน์คหัฐ ปิยะกาญจน์ (2533:111-113) ได้ท าการศึกษาวธิีการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมแก่เยาวชน พบวา่ นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมที่ดี อยู่ในระดับพอใช้ถึงดีมาก ส่วน

ของผู้ปกครองใช้วิธกีารปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ผสมผสานกัน ดังนี้ 

                    1) สั่งสอนอบรมโดยตรงโดยบอก ให้กระท า หรือห้ามกระท า ใช้การให้รางวัล และ

ลงโทษ  

  2) เป็นแบบใน 3 ลักษณะคอื ตัวแบบจริง ตัวแบบสัญลักษณ์ แบบตัวแบบค าบอก

เล่า 

  3) สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมระหว่างท ากิจกรรมร่วมกันในวันหยุด 

  4) ใช้หลักศาสนาด้วยการพาบุตรหลานเขา้วัดท าบุญในวันหยุด สวดมนต์ก่อนนอน 

ช้ีแจงให้รู้บาปอันเกิดมาจากศีล 5 และชีแจงให้เห็นผลงานของการกระท า 

  อภิญญา มานะโรจน์ (2539:บทคัดยอ่) ได้ศึกษากระบวนการปลูกฝังคุณธรรมแก่

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า การปลูกฝังคุณแก่นิสิตนักศึกษาท าได้หลายวิธี เช่น ต้อง

สร้างศรัทธาให้เกิดแก่คุณธรรมนั้น ๆ โดยการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี 

นึกถึงวัยและขัน้ตอนการพัฒนาคุณธรรม มหาวทิยาลัยจะต้องก าหนดนโยบาย ปรับปรุงหลักสูตร

การเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมในด้านต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม โดยอาจารย์ผู้สอนและ

อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมมากที่สุดและคุณธรรมที่ส าคัญที่จะต้อง

ปลูกฝังให้แก่นิสิตมากที่สุด คือ ความรับผิดชอบและการรู้จักตนเอง ใฝ่รู้ ไตร่ ตรองเหตุผลและ

เสียสละเพื่อส่วนรวมตามล าดับ 

 สุวิมล   ว่องวาณิช และนงลักษณ์  วิรัชชัย (2543 :บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยและ

กระบวนการที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมระดับบุคคลเพื่อมุ่งความส าเร็จของส่วนรวมของ

นักศึกษามหาวิทยาลัย: การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพพบวา่  กระบวนการที่เอ้ือต่อการพัฒนา

คุณธรรม คือ กระบวนการพัฒนาบุคคลจากบุคคลรอบข้าง โดยพอ่แม่มีส่วนส าคัญในการปลูกฝัง

คุณธรรมมากกว่ากลุ่มครูและครูจะมีส่วนส าคัญมากกว่ากลุ่มเพื่อนตามล าดับและในส่วน
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กระบวนการพัฒนาจากอาจารยม์หาวทิยาลัยอาจารยร์้อยละ 90 ได้มีการสอดแทรกคุณธรรมแก่

นิสิตโดยใช้เวลาในการสอนไม่เกินร้อยละ 20 ของจ านวนตามเวลา 

 นภดล เทียนเพิ่มพูน (2546:105-108) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมส าหรับนักเรียนนายร้อยต ารวจพบวา่ คุณธรรมที่ควรปลูกฝังอยู่ในระดับสูง คือ ความ

เป็นผู้มีสัจจะ และความจริงใจ คุณธรรมที่ควรปลูกฝังในระดับต่ าที่สุด คือ ความเป็นผู้มีระเบียบ

วนิัย ในส่วนของจริยธรรมที่ควรปลูกฝังอยู่ในระดับสูงสุด คือ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ จริยธรรมที่ควร

ปลูกฝังในระดับต่ าที่สุด คือ การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น การมีความเอื้อเผ่ือแผ่ การรู้จักเสียสละ 

การเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตน รูปแบบและวธิีการปลูกฝังคุณธรรมที่อยูใ่น

ระดับสูง คือ ครูอาจารย์ควรประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีและรูปแบบและวิธีการปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรมที่อยูใ่นระดับต่ าสุด คอื การให้นักเรียนนายร้อยต ารวจท่องจ า      

 กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ (2547:บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ เรื่อง การศึกษาวเิคราะห์ สังเคราะห์ ภาพรวม จรรยาบรรณวิชาชีพในประเทศไทย พบว่า 

ส่วนร่วมของจรรยาบรรณทุกกลุ่มสาขาวิชา คือ ผู้ประกอบวิชาชีพควรมี ความซ่ือสัตย์สุจริต 

ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม รับผิดชอบ เคารพสิทธผู้ิอ่ืน ไม่โกหกหลอกลวงและควรประกอบวชิาชีพ

โดยมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์รักษามาตรฐาน รักษาความลับของผู้รับบริการ รักษาช่ือเสียง มี

ศรัทธาและค านึงถึงความปลอดภัยของประชาชน  

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550:120-123) ได้น าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง 

สถานภาพสื่อโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพียงร้อยละ 17.46 

โดยช่องไทยทีพบีีเอสมีรายการประเภทดังกล่าวมากที่สุด ในส่วนของหนังสือพิมพไ์ทยรัฐมีคอลัมน์

ที่ส่งเสริมคุณธรรมมีส่วน ศีลธรรมร้อยละ 2.23 โดยที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีคอลัมน์ที่ส่งเสริม

คุณธรรม ศีลธรรมมากที่สุด ในสุดนิตยสารรักลูก มีคอลัมน์ที่มีเนื้อหามีเนื้อที่ดังกล่าวมากที่สุด 

จากการศึกษายังพบอีกว่าสื่อโทรทัศน์มีผลกระทบมากที่สุด เม่ือดูถึงผลกระทบด้านอารมณ์ 

พฤติกรรมและด้านสติปัญญา ในส่วนของนิตยสารส่วนใหญ่ เป็นการน าเสนอในการแสดงออกทาง

พฤติกรรมทางเพศมากขึ้น ไม่ยอมรับความเท่าเทียมทางเพศ ทางทีมงานวิจัยได้เสนอแนะว่า ควร

เพิ่มรายการที่มีเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ ควรให้ความรู้ผู้บริโภคสื่อ

มากขึ้น และรัฐบาลควรตั้งส านักงานสื่อสร้างเพื่อจัดระดับความเหมาะสมของสื่อ 

 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (2552:99) ได้ท าการเกี่ยวกับการ

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันการศึกษา ผลการวจิัยพบวา่คุณธรรมจริยธรรม ที่ประชาชน
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ใน 7 สถาบันของสังคมไทย อันได้แก่ สถาบันครอบครัว สถานบันการศึกษา สถานบันศาสนา 

สถาบันการเมืองการปกครอง ชุมชนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน สื่อและการสื่อสารมวลชน เห็น

วา่มีความส าคัญต่อการอยูร่่วมกันด้วยดีคือ 

  (1) มีความพอเพยีง  

  (2) ความเมตตากรุณาเอ้ือเฟือ่เผ่ือแผ่  

  (3) ความกตัญญูกตเวท ี 

  (4) ความซ่ือสัตยซ่ื์อตรง  

  (5) ความเสียสละ  

  (6) ความมีวินัย  

  (7) ความอดทนอดกลั้น  

  (8) ความรับผิดชอบ 

   (9) ความขยันหมั่นเพียงและ  

  (10) ความมีสติ     

   สายฤดี วรกิจโภคาทรและคณะ (2552:1-2) ได้การศึกษาวิจัยคุณลักษณะ

กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย จากการวจิัยพบวา่ในการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ 10 ประการดั้ง  

            (1) มีจิตส านึกดีรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม 

  (2) มีวิธการผสมผสานคุณธรรมจริยธรรมเขา้กับวถิีชีวิตโดยรวม 

  (3) เล็งเห็นประโยชน์ และให้ความส าคัญการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

  (4) มีผู้น าที่พฤติตนเป็นแบบอย่างของมีคุณธรรมจริยธรรม สร้างความเสื่อมใส

ศรัทธาจากจากบุคคลรอบข้าง 

  (5) ยดึแนวทางของศาสนาเป็นวถิีน าในการด าเนินอยา่งชัดเจนละต่อเนื่อง 

  (6) มีการยอมรับและให้เกียรติซ่ึงกันและกัน มองบุคคลอื่นในด้านบวกและสร้าง

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน 

  (7) มีการสื่อสารที่ดีกับบุคคลทั้งภายในและภายในองคก์ร มีการสนับสนุนให้ก าลัง

สมาชิกในองคก์รที่กระท าความดีอยา่งสม่ าเสมอ 

  (8) มีการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกับหน่วยงานนอกองคก์ร เพื่อสนับสนุนกนัใน

การท ากิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย 
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  (9) ยดึม่ันในความดีงามและหมั่นกระท าอยา่งสม่ าเสมอ 

  (10) มีเครือขา่ยเช่ือมโยงละการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทัง้ฝ่ายให้และฝ่ายรับ ท าให้

สามารถด าเนินงานได้หลายบริบท 
  

  2.11.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริม/พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

   แสงนภา ภักดีศิริวงษ์ (2548:134-136) ได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของ

สถาบันศาสนาในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัด

นนทบุรี พบวา่ 

  1) ด้านการสั่งสอนอบรม พระส่วนมากให้การสั่งสอนอบรมมากกว่าสัปดาห์ละ๑ 

ครั้ง ในส่วนที่เป็นเนือ้หาท่ีใช้ในการสั่งสอนคอื ความเมตตา ความกรุณา ความกตัญญู 

  2) ด้านการสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการส่งเสริมจริยธรรม พระส่วนมากมีส่วน

ร่วมในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญ ๆ ทางศาสนา อาทิ การจัดโครงการอบรมศีลธรรมนักเรียน

ภาคฤดูร้อน เป็นต้น 

  3) ด้านการให้ค าแนะน าปรึกษา พระส่วนมากให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา

ทั่วไป อาทิ ปัญหาทางด้านการเรียน การเงิน สุขภาพ โดยส่วนมากให้ค าแนะน าเม่ือนักเรียนไปท า

กิจกรรมที่วัด 

  4) ด้านการเป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนกับชุมชน พระจะมีส่วนในการชักชวน

สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด คือ การบอกกล่าวแก่สมาชิกในชุมชนเม่ือสมาชิกใน

ชุมชนมาประกอบกิจกรรมทางศาสนา 

 อ้อมเดือน สดมณี และคณะ (2548:122-123) ได้ท าการศึกษาสภาพการจัดฝึกอบรมและ

การเรียนรู้เพ่ือส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยในเชิงลึก จากองคก์รที่ประสบความส าเร็จใน

การด าเนินการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม จ านวน ๒๐ แห่ง จากการศึกษาพบวา่ สภาพการ

จัดฝึกอบรมและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คอื 

  1) การพัฒนาคุณธรรมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยจะเน้นทั้งความรู้การ

ปฏิบัติ และความตระหนักในความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ในการอบรมจะใช้สื่อต่าง ๆ เข้ามา

ประกอบการฝึกอบรม และใช้เทคนิคการสอนของครูมาประยุกตใ์ห้เหมาะสมกับพัฒนาการของเดก็ 

  2) การพัฒนาคุณธรรมโดยผ่านการปฏิบัติธรรม โดยใช้การปฏิบัติตามหลักสติปัฏ

ฐาน 4 แนวทางในการปฏิบัติมีอยูห่ลายแนวทาง ทั้งที่เน้นภาคปริยัติ (ภาคทฤษฎี) และปฏิบัติควบคู่
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กันไป โดยจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความสามารถ พื้นฐานด้านความรู้ของผู้เขา้ร่วม

ปฏิบัติ 

  3) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยผ่านกระบวนการทักษะชีวิต โดยผ่านตัวแทน

ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น พระสงฆ์ ครู อาจารย์ พ่อแม่ หรือแม้กระทั่งเพื่อน เป็นต้น การพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมโดยผ่านกระบวนการทักษะชีวิต โดยผ่านองคก์รต่าง ๆ เป็นรูปแบบ ที่เป็นการ

ผสมผสานการพัฒนาเขา้กับวถิีการด าเนินชีวิต โดยที่เน้นการใช้ธรรมะควบคูก่ันไป 

  จุมพล พูลภัทรชีวนิ (2549) ได้ท าการวิจัยและพัฒนากระบวนการสร้างความดีมี

คุณธรรมจริยธรรมพจิารณา 3 ประเด็นหลักคอืคนดีมีคุณธรรม ครอบครัวดีมีคุณธรรม และชุมชน

ดีมีคุณธรรมโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อส ารวจองค์ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีคัดสรรคน 

ครอบครัวชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนากระบวนการส่งเสริมความดีมีคุณธรรมให้กับ

ครอบครัวชุมชนได้ใช้วิธีการศึกษาภาคสนามโดยการสนทนากลุ่มในระดับชุมชนและระดับจังหวัด

ของ 3 จังหวัดคือ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพชรบุรี และพิษณุโลกผลการวิจัยพบว่า กระบวนการ

ส่งเสริมความดี มีคุณธรรมในระดับบุคคลคือการพัฒนาตนเองตามแนวไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ 

ปัญญา ตัวเราเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อแม่จะต้องท าตนเป็นต้นแบบที่ดีให้การอบรมเลี้ยงดูที่ถูกต้อง 

สร้างครอบครัวให้อบอุ่นเข้มแข็ง เอื้อเฟื้อต่อกันการอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีพัฒนาเม่ือ

เติบใหญ ่ปลูกฝังให้เด็กรูจ้ักเขา้วัดฟังธรรมท าบุญเพื่อซึมซับความดีงาม ครูเป็นแบบอยา่งคุณธรรม

จริยธรรมร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาคนดี เช่นการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรมน ามาเป็น

ต้นแบบของชุมชนสังคมให้ก าลังใจคนท าดีทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม โรงเรียนสอนวชิาศีลธรรมที่

เน้นการปฏิบัติจริงกิจกรรมกับวัดเพิ่มช่ัวโมงสอนจริยธรรมฝึกให้เด็กนั่งสมาธิ จัดหาสมุดบันทึก

ความดีให้เด็กบันทึกแขง่ขันตอบปัญหาธรรมะ มีกิจกรรมที่เช่ือมโยงระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนใช้วัด

เป็นศูนย์การพัฒนาคุณธรรมความดีใช้กิจกรรมทางศาสนาช่วยสอนใช้ขนบธรรมเนียมประเพณี

ดั้งเดิมช่วยกล่อมเกลาจากชีวิต จัดกิจกรรมที่ดีมารองรับโดยมีฐานจากวัฒนธรรมท้องถิ่น ในระดับ

ในครอบครัว พ่อแม่เป็นอย่างที่ดี เข้าใจถึงความแตกต่าง รู้จักปรับตัวเข้าหากัน มีความอดทนใน

การเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี ส่งเสริมลูกทั้งด้านการศึกษา  และการเป็นคนดีมีกิจกรรมที่สมาชิกทั้ง

ครอบครัวร่วมกัน เข้าร่วมประเพณีท้องถิ่น สังคมมีการประกาศยกย่องครอบครัวที่ปฏิบัติให้

เหมาะสม เช่น แม่ดีเด่น พ่อดีเด่นลูกกตัญญูระดับชุมชนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและร่วมมือในการ

สร้างคนดีร่วมมือในการสร้างคนดี สังคมจากบ้าน วัด โรงเรียนยกย่องคนดีให้เป็นอย่างของชุมชน

สร้างศักยภาพและความเขม้แข็งของชุมชน สร้างครอบครัวที่ดี สร้างอาชีพที่ม่ันคงในชุมชนส่วนร่วม
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ของชุมชน น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ต้องส่งเสริมการสร้างคนดี ชุมชนดีสังคมให้มากขึ้น  

 สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศิ์ และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ (2552:245-249) ได้ท าการวิจัย

เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธภิาพ กรณีศึกษากลุ่มเดก็/ เยาวชนและช้าราชการภาครัฐ

ผลการวจิัยพบวา่ 1) ครอบครัวเป็นปัจจัยทมีีผลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญที่สุดในขณะที่

ปัจจัยด้านองค์กรทางศาสนามีผลต่อการส่งเสริมน้อยที่สุด 2) กระบวนการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมในส่วนการที่เป็นการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนามีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรมต่ าที่สุด 3) 

ในส่วนของการส่งเสริมคุณธรรม การเป็นแบบอย่างที่มีดี มีส่วนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

สูงที่สุดและ 4) ในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมการจัดกิจกรรมมีผลต่อการด าเนินงานสูงที่สุด 

ในขณะที่การจัดท างบประมาณมีผลต่อการด าเนินงานน้อยที่สุด โดยสรุปกล่าวได้ว่า การส่งเสริม

และพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา มีวิธีการด าเนินงาน คือ การวางแผน การจัด

องคก์ร การจัดกิจกรรม การจัดงบประมาณ เพื่อประเมินคุณธรรมด้าน ความซ่ือสัตย์ ความขม่ใจ 

ความอดทน เป็นต้น ส่วนปัจจัยเงื่อนไขในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ 

สถาบันทางศาสนา สถาบันครอบครัว สื่อมวลชน ชุมชน สิ่งที่พบต่อมาคอื การส่งเสริมและพัฒนา

คุณธรรม และจริยธรรม จะต้องด าเนินการโดยการเป็นแบบอยา่งที่ดี การมีสื่อที่ส่งเสริมคุณธรรม 

รวมถึงการมีส่วนร่วมของเยาวชน และนักศึกษาจากการศึกษาเอกสารงานวิจัย ท าให้สามารถสรุป

ได้ว่า คุณธรรมที่ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวของนักศึกษา คอื ความเป็นผู้มีระเบียบวนิัย ความเป็น

ผู้ที่มีเมตตากรุณา ความเป็นผู้ที่มีความขยัน อดทน ซ่ือสัตย์ และที่ส าคัญยิ่ ง คือ การเป็นผู้รู้จัก

ปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่รู้จักการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนที่เป็นปัจจัย

แวดล้อมภายนอก หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรม และ

จริยธรรม ได้แก่ ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชนสื่อสารมวลชน และรัฐบาล ในส่วนที่ส าคัญยิ่งคือ 

การจะปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมให้ได้ผล มีประสิทธิภาพ องค์กรต่าง ๆ จะต้องประพฤติ

ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง มากกวา่การจะบอกกล่าวหรือลงโทษ เพราะเยาวชน หรือนักศึกษาจะ

เลียนแบบจากสิ่งที่พวกเขาได้รับรู้ ได้เห็น 
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 2.11.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอารมณ์ 

   ดวงเดือน  พั นธุมนาวิน  และเพ็ญ แข ประจนปัจจนึก  (2524) ได้

ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกับสุขภาพจิตและจริยธรรมของนักเรียน

วัยรุ่นไทย ในนักเรียนชายหญิงในช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 1(ม.ศ.1) และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) ใน

กรุงเทพ และจังหวัดสงขลา จ านวน 917 คน พบว่า  

 ผลประการแรก วัยรุ่นที่มีสุขภาพกายในระดับสูงมากเพยีงใด ก็มีสุขภาพจิตในระดับสูงขึ้น

ด้วย ผลนี้พบแต่เฉพาะในวัยรุ่นชาย วัยรุ่นตอนต้น วัยรุ่นในชนบท วัยรุ่นที่มาจากครอบครัวที่มี

ระดับเศรษฐกิจสูงและต่ า  

 ผลประการที่สอง การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนมาก การอบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตุผล

มากกวา่อารมณ์ ทัศนคติที่ดีต่อบิดาและต่อมารดาสูง เกี่ยวข้องการมีสุขภาพจิตที่ดีในระดับสูงของ

วัยรุ่นหลายประเภท โดยเฉพาะในวัยรุ่นที่แยกอยู่ต่างหากจากบิดามารดา ส่วนวัยรุ่นที่บิดามี

บทบาทส าคัญต่อสุขภาพจิต คือ วัยรุ่นในชนบทและวัยรุ่นที่มารดาท างานอาชีพ ส่วนวัยรุ่นจาก

ระดับเศรษฐกิจและสังคมสูง มีปัญหาทางสุขภาพจิตมากกว่าวัยรุ่นจากระดับต่ ากว่า ส่วนหนึ่ง

เกี่ยวข้องกับการมีทัศนคติที่ดีต่อมารดาในระดับต่ า  

 ผลประการที่สาม คือ ผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีในระดับสูงเท่าใด ก็มีความสามารถในการใช้

เหตุผลเชิงจริยธรรมสูงตามไปด้วยนั้น พบแต่ในวัยรุ่นหญิงจากครอบครัวที่มีระดับเศรษฐกิจและ

สังคมสูงเท่านั้น  

 ผลประการที่สี่ คือ ลักษณะความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 3 ตัวแปร คือ ปริมาณความ

ขัดแยง้ในการใช้เหตุผลระหว่างเด็กกบัผู้ปกครอง การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนและทัศนคติที่ดี

ต่อบิดาเกี่ยวขอ้งกับระดับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของวัยรุ่นหลายประเภท โดยเฉพาะวัยรุ่นใน

ชนบท  

 โดยสรุปว่า ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่ศึกษา 5 ด้านเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตของ

วัยรุ่นในปริมาณที่สูงกว่าที่เกี่ยวข้องกับระดับจริยธรรมของวัยรุ่น ส่วนบิดามีความส าคัญต่อจิตใจ

ของบุตรวัยรุ่นมากกวา่ที่ได้คาดไว้ 
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 นงนุช โรจนเลิศ (2533:บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเอง

ของนักเรียนวัยรุ่น ตัวอย่างเป็นนักเรียนที่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2532 ของโรงเรียนสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า วิธีการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาส่งผลต่อการควบคุม

ตนเอง นักเรียนที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีการควบคุมตนเองสูงกว่านักเรียนที่ได้รับ

การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยและที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบให้ความคุ้มครองมาก

เกินไปมีการควบคุมตนเองไม่แตกต่างกันกับนักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

และที่ได้รับการอบรมเลีย้งดูแบบปล่อยปละละเลย 




