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บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมท่ีมีผลต่อคุณธรรม

จริยธรรมของเยาวชนต้นแบบ โดยใช้วิธีการวิจัย

เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เอกสาร

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตแบบมี

ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผู้ให้ข้อมูล คือ เยาวชน

ท่ีได้รับรางวัลพระราชทานของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ในปีการศึกษา 2548 - 2550 จำนวนท้ังส้ิน 7 คน

และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนจำนวน 70 คน

ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า วิธีการและบทบาทท่ีสำคัญ

ของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม คือ  

 1. สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา

สถาบันศาสนาและสภาพแวดล้อมมีลักษณะร่วม

ของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม คือ การมี

ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีเหตุผล

 2. สถาบันครอบครัวมีบทบาทสำคัญ

ที่สุดในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ทั้งทาง-

ตรงและทางอ้อม 

 3. เยาวชนต้นแบบต้องมีการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง รวมถึงการเห็นคุณค่าของความดีงามและ

การมีบุคคลเป็นหลักยึดทางจิตใจ 

 4. สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 

สถาบันศาสนาและสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อการ-

พัฒนาคุณธรรม 8 ประการ โดยเรียงลำดับจากมาก

ไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ความขยัน  ความ-

ประหยัดและความมีน้ำใจ

Abstract

 The purpose of this research was to

investigate ethical socialization of outstanding

youths of Chachoengsao Province. The research

included document analysis, in-depth  interview,

and observation. The key information consisted

of 7 outstanding students who had received

royal awards in Chachoengsao Province and 70

other  involved  people.
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 1. The institutions of family, education,

religion, community and mass media had an

impact on the socialization, with logical posi-

tive interaction.

 2. The institution of family played the

most vital role in the socialization, both directly

and indirectly.

  3. The outstanding youths were required

to have self-directed learning which included

an understanding of the value of virtue and having

certain person as their spiritual role models.

 4. The institutions of family, education,

religion, community and mass media had posi-

tive effects of morality development. The first

three aspects, ranging from highest to lowest,

were diligence, thrift, and generousity. 

บทนำ

    การพัฒนาประเทศในปัจจุบันเป็นไป

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ท่ียึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติและยึดคนเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนานั้น คุณธรรมจริยธรรมถือ

เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ประสบ

ความสำเร็จ แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่าความเส่ือมถอย

ทางคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมระดับประเทศ

มีมากข้ึน ซ่ึงปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อความเส่ือม-

ถอยทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนด้วย

สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้เกิดคุณธรรม-

จริยธรรมในตัวเยาวชนได้ คือ การเป็นแบบอย่าง

ที่ดีของผู้ใหญ่จากสถาบันต่าง ๆ ทั้งจากสถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาและ

สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น คนในชุมชน กลุ่มเพ่ือน

และสื่อมวลชน ซึ่งการเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคล

ดังกล่าวทำให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้การเป็น

คนดีมีคุณธรรมต่อไปในวันข้างหน้า  (สุพัตรา

สุภาพ, 2549, หน้า 21 - 59) และการเรียนรู้ของ

เยาวชนจากแบบอย่างที่ดีของบุคคลดังกล่าวถือ-

เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ-

ขัดเกลาทางสังคมจากสถาบันต่าง ๆ ในสังคม 

 ทุกภาคส่วนในสังคมให้ความสำคัญต่อ

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมกับเยาวชนเพ่ิมข้ึน

จนเยาวชนกลุ่มหน่ึงสามารถรักษาและธำรงความ

เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมจนเป็นที่ยอมรับและ

ยกย่องในสังคม ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวคิด

และพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มดังกล่าวที่ผ่าน

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมจากสถาบันทาง

สังคมท่ีสำคัญ เพ่ือใช้เป็นแบบอย่างในการปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพ่ือศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคม

ท่ีมีผลต่อคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนต้นแบบ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

 1. การวิเคราะห์เอกสาร (Document

Analysis) โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) วิเคราะห์และสังเคราะห์สาระสำคัญ

แนวคิดและทฤษฎี เพ่ือนำไปสู่กระบวนการขัดเกลา

ทางสังคมท่ีมีผลต่อคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน

ต้นแบบ

  2. การสัมภาษณ์เจาะลึก (In - depth

Interview)
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โดยใช้คำถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured

or Guided Interview) สัมภาษณ์เยาวชนและบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ได้แก่ พ่อแม่และญาติ

ครู เพื่อนบ้าน และเพื่อน

 3. การสังเกต (Observation) โดยสังเกต

แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ได้แก่

เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมที่ทำเพื่อสังคม

เป็นต้น และสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-

participant Observation) โดยสังเกตพฤติกรรม

ทั้งที่บ้าน สถานศึกษา วัด และสถานที่อื่น ๆ

ขั้นตอนในการวิจัย

 การวิจัยน้ี มีข้ันตอนในการดำเนินการดังน้ี

 1. ศึกษาบริบททั่วไปที่เกี่ยวกับลักษณะ

ครอบครัวและชุมชนของเยาวชนในด้านภูมิศาสตร์

ด้านการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา

และด้านศาสนาและวัฒนธรรม

 2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากวิธีการศึกษา

การสัมภาษณ์เจาะลึกตัวเยาวชน พ่อแม่ ญาติ ครู

เพื่อนบ้านและพื่อนของเยาวชน พร้อมศึกษา

เอกสารและภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องของเยาวชนใน

การทำกิจกรรมร่วมกับสถาบันครอบครัว สถาบัน-

การศึกษา สถาบันศาสนา ชุมชน เพื่อน และ

สื่อมวลชน 

 3.วิเคราะห์สาระสำคัญเพ่ือตีความ (Inter-

pretive) หรือแปลความหมายจากส่ิงท่ีปรากฏ (Ap-

pearances)

 4. คัดแยกข้อมูลออกเป็นเรื่อง (Themes)

และเขียนแสดงเนื้อเรื่องด้วยการบรรยาย  จำแนก

เน้ือเร่ืองตามประเด็น ได้แก่ บริบทท่ัวไป คุณธรรม

ที่ค้นพบและกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มี

ผลต่อคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนต้นแบบ

 5. สังเคราะห์โครงสร้าง (Structural

synthesis) กลั่นกรองความหมายปรากฏการณ์

จากการศึกษาเยาวชนทุกคน เพื่อหาความหมาย

ที่แท้ของปรากฏการณ์ (Essence)

 6. สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย

สรุปผลการวิจัย

 สำหรับผลที่ได้จากการวิจัย สามารถ

สังเคราะห์โครงสร้างเพ่ือหาความหมายท่ีแท้ของ

ปรากฏการณ์ (Essence) กระบวนการขัดเกลา

ทางสังคมท่ีมีผลต่อคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน

ต้นแบบจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดังนี้ 

 1. กระบวนการขัดเกลาทางสังคมจาก

สถาบันครอบครัวพบว่า สถาบันครอบครัวมี

ความสำคัญในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม

มากที่สุด ลักษณะการขัดเกลาทางสังคมจาก

สถาบันครอบครัวคือ การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน

ระหว่างพ่อแม่และตัวเยาวชน พ่อแม่มีความรัก

และเอาใจใส่ สนใจในทุกรายละเอียด เป็นท่ีปรึกษา

และดูแลเสมือนเพื่อน ให้อิสระในการตัดสินใจ

บนพ้ืนฐานของเหตุผลท่ีมีร่วมกัน และพ่อแม่เป็น

แบบอย่างที่ดีในเรื่องต่าง ๆ 

 2. กระบวนการขัดเกลาทางสังคมจาก

สถาบันการศึกษาพบว่า มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ระหว่างครูและเยาวชน ครูดูแลด้วยความรักและ

เอาใจใส่ สนใจในทุกรายละเอียด สอนและแนะนำ

แนวทางเช่นเดียวกับสถาบันครอบครัวท่ีสามารถ

นำไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้ ครูติดต่อปรึกษาหารือ

กับพ่อแม่เพ่ือวางแผนการอบรมร่วมกัน และครู

เป็นแบบอย่างท่ีดีในเร่ืองการพูดและการแสดงออก

 3. กระบวนการขัดเกลาทางสังคมจาก

สถาบันศาสนาพบว่า พระภิกษุ มีส่วนโดยตรง
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ในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม บุคคลที่

ถ่ายทอดแนวคำสอนและหลักคิดหลักปฏิบัติทาง

ศาสนาที่สำคัญคือพ่อแม่ พ่อแม่จึงเป็นส่วนสำคัญ

ในการปลูกฝังทางศาสนาให้กับเยาวชนคือ สอน

ให้สวดมนต์ น่ังสมาธิ ปฏิบัติธรรมประจำวันและ

การพาเยาวชนเข้าวัดทำบุญตักบาตรในวันสำคัญ

นอกจากน้ีสถาบันการศึกษายังมีส่วนในการปลูกฝัง

ทางศาสนาร่วมด้วยคือ การนิมนต์พระสงฆ์มาให้

ความรู้และฝึกปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญ และ

เยาวชนเรียนรู้ธรรมะเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต

วีซีดี และหนังสือด้วย

 4. กระบวนการขัดเกลาทางสังคมจาก

ชุมชน จำแนกได้ดังนี้

     4.1 กระบวนการขัดเกลาทางสังคม

จากเพ่ือนบ้านพบว่า มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่าง

เพื่อนบ้านและเยาวชน มีการสังสรรค์พูดคุยกัน

จนคุ้นเคยและเป็นกันเอง ร่วมรับรู้สุขทุกข์และ

ร่วมแก้ปัญหา และด้วยการรู้จักคุ้นเคยกันเป็น-

อย่างดี เพ่ือนบ้านจึงมีส่วนช่วยในการส่ังสอนอบรม

เยาวชน อีกทั้งสนับสนุนส่งเสริมการทำความดี

ของคนในชุมชนและเยาวชนคือ ส่งเสริมคนขยัน

ทำมาหากินและส่งเสริมการเป็นคนดี คนเก่งของ

เยาวชนด้วย นอกจากน้ีลักษณะวิถีชีวิตของเพ่ือนบ้าน

ชอบเข้าวัดทำบุญจึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน

ในการซึมซับและสืบทอดวิถีชีวิตด้านคุณธรรม

จริยธรรม

     4.2 กระบวนการขัดเกลาทางสังคมจาก

เพ่ือนพบว่า มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างเพ่ือน

และเยาวชน โดยมีลักษณะแนวคิดที่คล้ายคลึง

สอดคล้องกันคือ ขยันเรียนและทำกิจกรรม มีการ-

แลกเปล่ียนเรียนรู้ส่ิงต่าง  ๆ ท่ีสนใจและถนัดร่วมกัน

และมีความจริงใจ สามารถปรึกษาหารือร่วมกัน

ได้ทั้งเรื่องการเรียนและการวางแผนอนาคต และ

สนับสนุนให้เยาวชนปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

สังคม ซ่ึงพ่อแม่มีส่วนในการให้คำช้ีแนะในการ

เลือกคบเพื่อนด้วย

 5. กระบวนการขัดเกลาทางสังคมจาก

สื่อมวลชนพบว่า สื่อมวลชนมีส่วนในการขัดเกลา

ทางสังคมที่เป็นประโยชน์และเกิดผลดีกับเยาวชน

โดยเยาวชนมีเจตคติที่จะเลือกรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม และพ่อแม่มีส่วน-

ช่วยให้คำแนะนำในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร

อย่างมีเหตุผลพบว่า เยาวชนเลือกดูโทรทัศน์

เฉพาะเรื่องที่สนใจได้แก่ ข่าว สารคดีและละคร

แนวเพลง เลือกอ่านหนังสือ นิตยสารในเรื่องที่

สนใจและนำไปใช้ประโยชน์กับชีวิตคือ หนังสือ-

ธรรมะ หนังสือสารคดี หนังสือประวัติประเทศต่าง ๆ

และหนังสือบุคคลสำคัญ ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการ-

สืบค้นข้อมูลและเรียนรู้เรื่องที่สนใจและมีประโยชน์

คือ เรื่องธรรมะ สารคดี บุคคลสำคัญที่ประสบ-

ความสำเร็จ สำหรับวิทยุไม่มีผลในกระบวนการ

ขัดเกลาทางสังคมของเยาวชนต้นแบบ เนื่องจาก

เยาวชนทุกคนไม่ใช้วิทยุในชีวิตประจำวัน ทั้งเพื่อ

ความรู้หรือเพื่อความบันเทิง 

 สรุปได้ว่ากระบวนการขัดเกลาทางสังคม

จากสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน-

ศาสนา ชุมชนและสื่อมวลชน พบลักษณะร่วม

ที่เด่นชัดร่วมกัน คือ “ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี

เหตุผล (Logical Positive Interaction)” 

 6. คุณธรรมจริยธรรมด้านต่าง ๆ ของ

เยาวชนต้นแบบพบว่า เยาวชนมีการแสดงออก

ด้านคุณธรรมจริยธรรม เรียงลำดับจากมากไปน้อย

คือ ความขยัน ความประหยัด ความมีน้ำใจ ความ-

สามัคคี ความสุภาพ ความสะอาด ความซื่อสัตย์
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และความมีวินัย

 7.     วิธีการเรียนรู้ของเยาวชนต้นแบบ

เยาวชนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed

Learning) คือ การเห็นคุณค่าของความดีงามและ

การมีบุคคลเป็นหลักยึดทางจิตใจ ซ่ึงเป็นส่วนเสริม

ให้เกิดกระบวนการขัดเกลาทางสังคมด้านคุณธรรม

จริยธรรมขึ้นได้ 

 8. ชุมชนที่พักอาศัยของเยาวชนเป็นชุมชน

ท่ีอยู่นอกเมือง คนในชุมชนประกอบอาชีพการเกษตร

และค้าขาย มีวิถีชีวิตเรียบง่าย สงบปลอดภัย รู้จัก

คุ้นเคยกันอย่างใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ซึ่งส่งเสริมให้เกิดกระบวน-

การขัดเกลาทางสังคมด้านคุณธรรมจริยธรรม

ได้ดีขึ้น 

 สำหรับการดำเนินการตามประโยชน์

ที่คาดว่าจะได้รับ ในการวิจัยนี้ได้รับประโยชน์

ทั้ง  2 ประการที่คาดไว้ คือ

 1. ได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการขัดเกลา

ทางสังคมโดยทั่วไป

 2. ได้เรียนรู้กระบวนการขัดเกลาคุณธรรม

จริยธรรมสำหรับเยาวชนต้นแบบ

อภิปรายผล

  จากผลการศึกษากระบวนการขัดเกลา

ทางสังคมท่ีมีผลต่อคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน

ต้นแบบจังหวัดฉะเชิงเทรานำสู่การอภิปรายผล

ดังนี้  

 1. กระบวนการขัดเกลาทางสังคมจาก

สถาบันครอบครัว ครอบครัวถือเป็นสถาบันที่มี

อิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคติ

และความประพฤติของเยาวชน ถือเป็นสถาบันที่มี

ความสำคัญในการขัดเกลาทางสังคมเป็นอย่างยิ่ง

ดังคำกล่าวท่ีว่าบ้านเป็นศูนย์กลางของการขัดเกลา

ทางสังคม โดยมีพ่อแม่เป็นส่ือกลางของการเรียนรู้

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หน้า 21) และจาก

ผลการวิจัยพบว่า สถาบันครอบครัวของทุกครอบครัว

มีอิทธิพลกับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและ

พัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติด้านคุณธรรมจริย-

ธรรมให้กับเยาวชนเป็นอย่างมาก จากการที่พ่อแม่

มีความใกล้ชิด ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับลูก

และมีความเอาใจใส่และสนใจในรายละเอียด

ของลูกในทุกเรื่องอีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ

ลูกในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ ด้วย จึง-

สามารถใช้วิธีการอบรมสั่งสอนลูกได้ทั้งทางตรง

คือ การบอกกล่าวตักเตือนเร่ืองต่าง ๆ โดยมีการ

กล่าวชมเมื่อทำความดีและมีการลงโทษ  และ

การอบรมสั่งสอนลูกทางอ้อมคือการที่ลูกเห็น

และเลียนแบบจากพ่อแม่ เช่น พฤติกรรมของ

ความขยันในการประกอบอาชีพของพ่อแม่ทำให้

ลูกขยันทำงานในหน้าท่ีของตนเอง เป็นต้น สอด-

คล้องกับสุพัตรา สุภาพ (2546, หน้า 42) ที่กล่าว

ถึงวิธีการอบรมของพ่อแม่ซึ่งมีทั้งทางตรงคือ

การบอกตรง ๆ  ว่าต้องทำตัวอย่างไร เพ่ือลูกจะได้วางตัว

ได้ถูกต้องเหมาะสมและการอบรมทางอ้อมคือ

การที่ลูกเลียนแบบหรือรับพฤติกรรมต่าง ๆ ของ

พ่อแม่เข้าไปเป็นพฤติกรรมของตนเองโดยไม่รู้ตัว

 เรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ของพ่อแม่พบว่า

พ่อแม่มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกในลักษณะของเพ่ือน

และที่ปรึกษา โดยพ่อแม่จะให้คำปรึกษาแนะนำ

และให้อิสระลูกในการตัดสินใจด้วยตนเองบน

พื้นฐานของเหตุผลที่มีร่วมกัน อีกทั้งสนใจใน

รายละเอียดของลูกทุกเร่ือง มีความใกล้ชิดกับลูก

และได้ทำกิจกรรมต่าง  ๆ ร่วมกับลูก ซ่ึงปฏิสัมพันธ์
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ที่ดีของพ่อแม่ดังกล่าวส่งผลให้ลูกกล้าคิดกล้า-

ตัดสินใจเร่ืองของตนเอง และกล้าบอกเล่าปัญหา-

ต่าง ๆ ของตนเองให้พ่อแม่ฟังได้อย่างสบายใจ

ผ่อนคลายและมีความสุข วิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่

ในลักษณะนี้เป็นการเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลเป็น-

หลักและเป็นการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนร่วมด้วย

ถือเป็นวิธีการเลี้ยงดูซึ่งสอดคล้องกับ สุธรรม

นันทมงคลชัย (2547, หน้า 14 -15) ท่ีกล่าวถึงวิธี

การเลี้ยงดูเด็กแบบใช้เหตุผลคือ พ่อแม่อธิบาย

เหตุผลในขณะท่ีมีการส่งเสริมหรือขัดขวางการกระทำ

ของลูกหรือการลงโทษลูกซ่ึงเป็นการช่วยให้ลูก

เรียนรู้และรับทราบสิ่งที่ควรและไม่ควรกระทำ

ส่วนการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนช่วยเสริมให้ลูก

ยอมรับการอบรม  สั่งสอนต่าง ๆ ของพ่อแม่ได้

โดยง่าย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมบูรณ์

จิตชาญวิชัย (2546) ท่ีพบว่า ครอบครัวของนักเรียน

วัยรุ่นส่วนใหญ่อบรมส่ังสอนโดยใช้วิธีการตักเตือน

ก่อนหรือหลังแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและ

ใช้วิธีบอกผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นหากมีพฤติกรรม

ท่ีไม่เหมาะสม นอกจากน้ีผลการวิจัยของ นัฏฐพงศ์ 

ดวงมนตรี (2547) พบว่า ครอบครัวส่วนใหญ่

มีการเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลซึ่งเป็นปัจจัยด้าน

ประชาธิปไตยในครอบครัว ซึ่งการเลี้ยงดูแบบ

ใช้เหตุผลและแบบรักสนับสนุนนี้เป็นการเลี้ยงดู

ที่ทั้งพ่อแม่และลูกใช้ความรักความเข้าใจซึ่งกัน

และกันเป็นพื้นฐานและไม่มีการบังคับให้ปฏิบัติ

ตรงข้ามกับการเลี้ยงดูแบบเผด็จการสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของโบม์ไรด์ (Baumrind, 1991, pp. 56 -

95) พบว่า พ่อแม่ที่เผด็จการจะเรียกร้องกับลูก

มากเกินควรในระดับท่ีสูงและลูกมีการตอบสนอง

การเรียกร้องในระดับ ท่ีสูงด้วย ซ่ึงเป็นการเล้ียงดู

ท่ีสร้างความตึงเครียดให้กับทั้งพ่อแม่และลูก

และผลการวิจัยของ ทินคิว มอร์ และ คาร์ราโน่ 

(Tinkew, Moore & Carrano, 2006, pp. 850 - 881)

ที่พบว่ารูปแบบการปฏิสัมพันธ์ 2 ทิศทางมีส่วน

ผลักดันผลกระทบทางลบของการเลี้ยงดูแบบ

เผด็จการให้ลดลง เม่ือพ่อมีความสัมพันธ์ทางบวก

กับเยาวชน 

 โดยภาพรวมถือว่าเยาวชนในทุกครอบครัว

มีความอบอุ่น มีความสุขและมีความเข้าใจซ่ึงกัน

และกันเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและการที่พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีถือ

เป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้เรื่องคุณธรรมจริย-

ธรรมต่าง ๆ ของลูกด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับ

สุพัตรา สุภาพ (2546, หน้า 42) ท่ีกล่าวว่าครอบครัวดี

มีคุณธรรมได้นั้นสิ่งหนึ่งอยู่ที่การอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุขในครอบครัวและหากครอบครัว

ให้การอบรมสั่งสอนและประพฤติเป็นตัวอย่าง

ให้กับบุตรหลานก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญข้อหน่ึง

ที่ทำให้เกิดคนดีมีคุณธรรมขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของสุจิตรา ปันดี (2547) ที่พบว่า

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ให้กับนักเรียนในเร่ืองต่าง ๆ  เช่น การเคารพนบนอบ

ต่อพ่อแม่ ครูและผู้ใหญ่ แนะนำการใช้จ่าย ฝึกการ

ดูแลทรัพย์สินตนเองและส่งเสริมการปฏิบัติตน

อย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ

ยังเบลดและคณะ (Youngblade et al., 2007, 

pp. 47 - 53) ท่ีพบว่าลักษณะครอบครัวท่ีส่งเสริม

พฤติกรรมทางบวกจำนวนมากสัมพันธ์กับ

ความสามารถทางสังคมและการเห็นคุณค่าตนเอง

ของเยาวชน ดังนั้นความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างพ่อแม่กับลูกจึงถือเป็นส่ิงสำคัญ นอกจาก

สามารถส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้โดยตรงแล้ว

ยังช่วยลดปัจจัยเส่ียงในการกระทำที่ไม่เหมาะสม
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ของลูก  อีกท้ังสามารถส่งเสริมพัฒนาการทางจิตใจ

และสังคมของลูกได้ ดังผลการวิจัยของสตีเวนสัน

ร้ีด และโบดิสัน (Steven - son, Reed, & Bodison,

1996, pp. 498 - 508) พบว่าเยาวชนกับระดับความ-

สัมพันธ์ของครอบครัวไม่มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญกับปัจจัยภายนอก 3 ประการ คือ

จิตใจ ความเช่ือ การประเมินคุณค่าและการเสริม

ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม และผลการวิจัยของ

อะเบลและจีเคส (Abell & Gecas, 1997, pp. 99-

123) พบว่าความรู้สึกผิด ความละอายใจ และ

การขัดเกลาทางสังคมที่กล่าวว่าการเลี้ยงดูแบบ

ใช้เหตุผลมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกผิด และ

การเลี้ยงดูแบบใช้อารมณ์มีความสัมพันธ์กับ

ความละอายใจ และผลการวิจัยของฟอร์นีย์ 

ครุทซิงเจอร์ และฟอร์นีย์ (Forney, Crutsinger &

Forney, 2006, pp. 24 - 43) พบว่าความสัมพันธ์

ระหว่างพ่อแม่และเยาวชนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ไม่พัวพันการโจรกรรมของเยาวชนมากที่สุด

 2. กระบวนการขัดเกลาทางสังคมจาก

สถาบันการศึกษา จากผลการวิจัยพบว่าครูมีการดูแล

เอาใจใส่และการสอนเยาวชนคล้ายคลึงกับการท่ี

เยาวชนได้รับจากพ่อแม่ในทุกรายละเอียดท่ีเก่ียว-

ข้องกับวิถีชีวิตของเยาวชนอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ

มีการแสดงออกถึงความรักต่อเยาวชนเสมือน

พ่อแม่และมีการติดต่อปรึกษาหารือระหว่างครู

และพ่อแม่ในเรื่องต่าง ๆ ร่วมกัน การปลูกฝังใน

เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมระหว่างบ้านกับโรงเรียน

จึงเป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือเก้ือหนุนเติม-

เต็มให้กันและต้องร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนา

เยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถนำไป

ปฏิบัติในชีวิตจริงได้ทำให้เยาวชนไม่สับสนกับ

การเรียนรู้ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการเป็น

แบบอย่างที่ดีของครู ทั้งการพูดจาไพเราะ แต่ง-

กายสุภาพและการแสดงออกต่าง ๆ เช่น มีวิถีชีวิต

ที่ประหยัดรู้จักใช้จ่าย

 จากผลการวิจัยพบว่า สถาบันการศึกษาของ

เยาวชนมีลักษณะการอบรมสั่งสอนในด้านคุณ-

ธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนด้วยการนำการปฏิบัติ

ในชีวิตจริงมาใช้และมีแนวทางการอบรมส่ังสอน

ทั้งทางตรงและทางอ้อมคล้ายคลึงและสอดคล้อง

กับสถาบันครอบครัว จึงทำให้เยาวชนมีความ-

ชัดเจนกับการแสดงออกในคุณธรรมจริยธรรม-

ต่าง ๆ โดยไม่สับสนหรือขัดแย้ง ครูจึงถือเป็น

บุคคลสำคัญของสถาบันการศึกษาท่ีดูแลเยาวชน

อย่างใกล้ชิดและเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสำคัญใน

การอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมทั้งโดย

ทางตรงคือการบอกกล่าวและโดยทางอ้อมคือ

การเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเยาวชนได้ลอกเลียน

แบบดังนั้นการที่พ่อแม่และครูได้มีโอกาสพูดคุย

แลกเปลี่ยนวิธีการและบทบาทในกระบวนการ

ขัดเกลาทางสังคมให้ประสานสอดคล้องและ

เกื้อหนุนส่งเสริมกันจึงถือเป็นสิ่งที่ส่งผลดีต่อ

การเรียนรู้และพัฒนาการด้านคุณธรรมจริยธรรม

ของเยาวชนด้วย  ดังที่ปฬาณี ฐิติวัฒนา (2548,

หน้า 93) กล่าวไว้ว่าการขัดเกลาทางสังคมจาก

สถาบันการศึกษาไม่ตรงกับการขัดเกลาทางสังคม

จากครอบครัวทำให้เด็กสับสนไม่ทราบว่าของใคร

ถูกต้องหรือการขัดเกลาทางสังคมจากสถาบัน

การศึกษาไม่ตรงกับส่ิงท่ีปฏิบัติในชีวิตจริงทำให้

เด็กอาจเสื่อมศรัทธาหรือไม่แน่ใจว่าควรเชื่อหรือ

ไม่ ซึ่งทำให้เด็กขัดแย้งในตัวบุคคลขึ้นได้ สอด-

คล้องกับรายงานการวิจัยของอัญชลี พุกชาญค้า (2547) 

ท่ีพบว่ารูปแบบและวิธีการเสริมสร้างคุณธรรมจริย-

ธรรมเพื่อให้กับนักเรียนคือการเน้นวิธีการพัฒนา
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มากกว่าปรัชญาด้วยการทำกิจกรรม ฝึกอบรมและ

ฝึกปฏิบัติจริง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

พระครูนิวิฐวิริยคุณ (โปธาวิชัย) (2549) พบว่า

แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ประการหนึ่งคือครูควรใส่ใจ ให้กำลังใจและ

เป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียน

 3. กระบวนการขัดเกลาทางสังคมจาก

สถาบันศาสนา  จากผลการวิจัยพบว่าพ่อแม่เป็น

บุคคลสำคัญในการปลูกฝังให้ลูกได้เข้าถึง  คำส่ัง-

สอนจากสถาบันศาสนา เช่น การพาลูกเข้าวัดใน

วันสำคัญทางศาสนา การตักบาตร การสวดมนต์

และการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเยาวชน

ยังได้เรียนรู้จากสถาบันการศึกษาผ่านกิจกรรม

ต่าง ๆ เช่น การนิมนต์พระสงฆ์มาให้ความรู้และ

ร่วมฝึกปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ ทั้งการสอนจากครู

และการปฏิบัติจริง ซ่ึงส่งผลให้เยาวชนได้ซึมซับ

หลักธรรมได้เพิ่มขึ้นและมีส่วนทำให้เยาวชน

เกิดการเรียนรู้ต่อยอดจากเดิม เช่น ไปทำบุญเอง

ในช่วงเวลาว่าง การเข้าร่วมทำกิจกรรมกับทางวัด

ด้วยตนเอง รวมทั้งอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะ

หรือค้นคว้าข้อมูลธรรมะทางอินเทอร์เน็ต ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระมหาถนอมศักดิ์ 

สู่ภิภักดิ์ (2546) พบว่าบทบาทของพระธรรม-

วิทยากรต่อการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมเยาวชน

มีการปฏิบัติมากที่สุดคือส่งเสริมให้นักเรียนนำ

หลักธรรมไปปฏิบัติที่บ้าน และสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ แสงนภา ภักดีศิริวงศ์ (2548) ที่

พบว่าสถาบันศาสนามีส่วนร่วมในการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนคือ พระภิกษุส่วนมาก

อบรมสั่งสอนด้านจริยธรรมมากกว่าสัปดาห์ละ

1 ครั้ง เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมที่วัด มีส่วนร่วม

จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและให้คำแนะนำ

ปรึกษาแก่นักเรียนในปัญหาทั่วไป

 4. กระบวนการขัดเกลาทางสังคมจากชุมชน

     4.1 กระบวนการขัดเกลาทางสังคม

จากเพื่อนบ้าน บุคคลในชุมชนมีบทบาทสำคัญ

ในการขัดเกลาทางสังคมเพื่อสืบทอดคุณธรรม

จริยธรรมจากรุ่นสู่รุ่น จากผลการวิจัยพบว่าชุมชน

มีวิถีแบบชนบท เป็นหมู่บ้าน มีความสงบและ

ปลอดภัย เพ่ือนบ้านรู้จักคุ้นเคยกันและมีปฏิสัมพันธ์

ที่ดีต่อกัน ทำให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออาทร

ต่อกัน เข้าใจกันและสนใจในสุขทุกข์ของกัน

และกัน นิยมเข้าวัดทำบุญในวันสำคัญและพบปะ

สังสรรค์กันทำให้รู้ความเป็นไปและความเคล่ือน-

ไหวซึ่งกันและกัน สิ่งสำคัญในการสนทนาใน

ชุมชนคือการประกอบอาชีพและเร่ืองบุตรหลาน

ทำให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนแนวคิดใน

การประกอบอาชีพและแนวคิดในการส่งเสริม

สนับสนุนการกระทำความดีของบุตรหลานใน

ชุมชน ซึ่งการที่เยาวชนได้ร่วมสังสรรค์พูดคุย

กับคนในชุมชนสอนให้เยาวชนเรียนรู้การเข้า-

สังคมและทำให้เยาวชนได้เรียนรู้และซึมซับวิถี-

ชีวิต ความคิด การปฏิบัติที่มีคุณธรรมจริยธรรม

ให้สอดคล้องกับวิถีของชุมชนที่อาศัยอยู่ ซึ่งถือ

เป็นการสืบทอดคุณธรรมจริยธรรมของชุมชนต่อไป 

     4.2 กระบวนการขัดเกลาทางสังคม

จากเพ่ือน จากงานวิจัยพบว่าเยาวชนเลือกคบเพ่ือน

ที่มีลักษณะและแนวคิดคล้ายคลึงกัน เช่น ขยัน-

เรียนหรือชอบทำกิจกรรม ติดต่อสื่อสารถึงกัน

เสมอโดยพูดคุยกันท่ีโรงเรียน ทางโทรศัพท์หรือ

อินเทอร์เน็ตในเรื่องการปรึกษาเรื่องการเรียน

เร่ืองความประพฤติ การใช้คำพูดหรือการวางแผน

ชีวิต ทำให้ได้มีการแลกเปล่ียนแนวคิดต่าง ๆ ใน

ทางสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ และเพื่อน
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สนับสนุนบรรทัดฐานทางสังคมมากกว่าการย่ัวยุ

ผลักดันให้ขัดแย้งกับข้อบังคับหรือระเบียบวินัย

ที่ผู ้ใหญ่ตั้งไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ

สเวนส์สัน (Svensson, 2004) ท่ีพบว่าการควบคุม

ที่เข้มงวดของครอบครัวและโรงเรียนมีความเสี่ยง

ของการรวมกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมผิดปกติ  

 5. กระบวนการขัดเกลาทางสังคมจาก

สื่อมวลชน จากผลการวิจัยพบว่าเยาวชนเลือกดู

โทรทัศน์เฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจ เช่น เลือก

รายการข่าว รายการสารคดีหรือชมละครที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับการร้องเพลงและในขณะที่ดูโทรทัศน์

พ่อแม่มาร่วมดูด้วย พร้อมกับแนะนำเนื้อหาใน

เรื่องที่ดู ส่วนเรื่องที่ไม่อนุญาตให้ดูเป็นเนื้อเรื่อง

ที่เกี่ยวกับความรุนแรง เช่น การทะเลาะเบาะแว้ง

ทำร้ายร่างกายหรือเร่ืองท่ีแสดงถึงความไม่เหมาะ-

สมกับวัฒนธรรมไทย ซึ่งการดูโทรทัศน์รายการ

ที่เหมาะสมส่งผลดีต่อจิตใจและการพัฒนาคุณ-

ธรรมจริยธรรมของเยาวชน สอดคล้องกับผลการ

วิจ ัยของจุฑามาส ศรีโมรา (2545) พบว่า

ภาพยนตร์การ์ตูนของไทยทางโทรทัศน์มีปรากฏ

เนื้อหาการขัดเกลาทางสังคมด้านจิตใจมากที่สุด

และมีเนื้อหาประเภทศีลธรรมจรรยา ค่านิยม

ประเพณี แรงบันดาลใจและทัศนคติ ความคิดเห็น

สอดคล้องกับผลการวิจัยของวรวุฒิ พงษ์ธีระพล

(2545) พบว่าตัวแปรที่สัมพันธ์กับพัฒนาการทาง

จริยธรรมคือลักษณะของละคร และนักเรียน

ส่วนใหญ่รับชมละครโทรทัศน์แนวสนุกสนาน

สอดคล้องกับผลการวิจัยของจำลอง ครูรอง (2546)

พบว่าทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนในการรับชม

โทรทัศน์เฉพาะประเด็นทางจริยธรรม หลังจาก

ชมรายการโทรทัศน์เรื่องที่นำมาพูดคุยกับบุตร-

หลานคือปัญหาเร่ืองความรุนแรง วัตถุนิยม ความ-

ไม่เหมาะสมต่อวัฒนธรรมไทยและการใช้ภาษา

ไม่เหมาะสม แลัผลการวิจัยของ ยังเบลด และคณะ

(Youngblade et al., 2007, pp. 47 - 53) พบว่า

อิทธิพลของการชมโทรทัศน์ และพฤติกรรมสุขภาพ

ของพ่อแม่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริม

สุขภาพของเยาวชนในระดับต่ำ

 ส่วนการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เยาวชนเลือก

อ่านหนังสือท่ีสนใจหรือมีประโยชน์นำไปใช้ใน

ชีวิตได้ เช่น หนังสือธรรมะ หนังสือสารคดี

หนังสือประวัติประเทศต่าง ๆ นิตยสาร วารสาร

หรือหนังสือพิมพ์ธุรกิจเกี่ยวกับนักธุรกิจหรือ

บุคคลสำคัญของโลก ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีประ-

โยชน์ให้สาระความรู้และส่งเสริมด้านคุณธรรม

จริยธรรมของเยาวชน สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของศุภิสรา เปี่ยมราศรี (2546) พบว่า รูปแบบ

ที่ส่งเสริมคุณธรรมจากหนังสือพิมพ์รายวันฉบับ

ภาษาไทยมากที่สุดคือบทความ เนื้อหาส่งเสริม

คุณธรรมในหน้าสำหรับเด็กมีมากที่สุดคือ ความ-

เป็นผู้มีเหตุผลและคุณธรรมที่นักเรียนเห็นว่า

สำคัญมีความสอดคล้องกับที่หนังสือพิมพ์นำเสนอ

คือ เรื่องความกตัญญู ไม่ลักทรัพย์และ ไม่พูดปด

ผลการวิจัยของวรรณรัชต์ ทองสวัสดิ์ (2549) พบว่า

เน้ือหาจริยธรรมในหนังสือวรรณกรรมเยาวชน

ไว้ว่าเน้ือหาจริยธรรมท่ีปรากฏมากท่ีสุดคือ ความมี

น้ำใจ รองลงมา คอื ความกลา้หาญ ความรบัผิดชอบ

ปรากฏน้อยที่สุด คือ ความเสมอภาคและความมี

มนุษยสัมพันธ์ สำหรับการใช้อินเทอร์เน็ต เยาวชน

จะใช้เพื่อการสืบค้นข้อมูลและเพื่อการเรียนรู้

เรื ่องราวต่าง ๆ ที่สนใจและมีประโยชน์ เช่น

ความรู้ทางธรรมะ ความรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญ

ของโลกท่ีประสบความสำเร็จ ความรู้ทางสารคดี

ความรู้เก่ียวกับประเทศต่าง ๆ ท่ีสนใจ หรือเร่ือง-
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ราวต่าง ๆ ในความสนใจขณะนั้น ทำให้การใช้

อินเทอร์เน็ตของเยาวชนเป็นการส่งเสริมคุณธรรม-

จริยธรรมมากกว่าการเรียนรู้สิ่งที่ไม่เหมาะสม

การใช้อินเทอร์เน็ตของเยาวชนจึงไม่ส่งผลกระทบ

ให้เกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียน

ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง หรือด้าน

การดำเนินชีวิต สอดคล้องกับผลการวิจัยของ

สัญญา ใจมั่น (2547) ที่พบว่าพฤติกรรมด้าน

จริยธรรมของผู้เรียนระดับช่วงช้ันท่ี 4 จากการใช้

อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเอกชนไว้ว่าจริยธรรม

และมารยาทการใช้อินเทอร์เน็ตมีพฤติกรรม

ด้านความมีวินัยและด้านการใฝ่เรียนรู้อยู่ในระดับ

มากและด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับปานกลาง

  นอกจากเจตคติของเยาวชนที่ดีต่อการ-

รับข้อมูลแล้ว การที่พ่อแม่มีการควบคุมและ

ตรวจสอบการรับข้อมูลของเยาวชนโดยการกำหนด

เวลาหรือการตั้งอุปกรณ์ให้อยู่ในสายตาของพ่อแม่

อีกทั้งพ่อแม่ร่วมใช้สื่อมวลชนและให้เหตุผลกับ

ลูกด้วยถือเป็นวิธีการและบทบาทสำคัญต่อการ

รับข้อมูลข่าวสารที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ให้กับเยาวชน จึงทำให้สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อ

การเรียนรู้ในทางสร้างสรรค์ของเยาวชนมากขึ้น

 จากการศึกษาสรุปได้ว่ากระบวนการ-

ขัดเกลาทางสังคมจากสถาบันครอบครัว สถาบัน

การศึกษา สถาบันศาสนา ชุมชนและสื่อมวลชน

จากงานวิจัยเป็นไปตามทฤษฎีการเกิดตัวตน 

(Stages of the self) ในส่วนของ “Me” คือส่วนที่

ได้รับจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมซึ่ง

สอดคล้องกับทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ทางสัญลักษณ์ 

(Symbolic Interaction) จากงานวิจัยพบลักษณะร่วม

ที่เด่นชัดร่วมกันคือ “ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี

เหตุผล (Logical Positive Interaction)” กล่าวคือ

เป็นการสื่อสารสองทิศทางระหว่างบุคคลต่าง ๆ

กับเยาวชน ซึ่งเป็นลักษณะของการสื่อสารที่อยู่

บนพื้นฐานของเหตุผล สำหรับการสื่อสารทาง-

เดียวจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

เยาวชนเลือกรับเฉพาะการสื่อสารเชิงบวกอย่างมี

เหตุผลเท่านั้น

 6. คุณธรรมจริยธรรมที่เยาวชนแสดงออก

เรียงลำดับจากมากไปน้อยคือ ความขยัน ความ-

ประหยัด ความมีน้ำใจ ความสามัคคี ความสุภาพ

ความสะอาด ความซื่อสัตย์และความมีวินัย พบว่า

พ่อแม่มีบทบาทสำคัญอย่างมากที่ ทำให้เยาวชน

มีคุณธรรมจริยธรรม นอกจากการอบรมสั่งสอน

ด้วยคำพูดแล้วยังสอนผ่านการกระทำและการ-

ปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยคือ พ่อแม่ปฏิบัติ

เป็นแบบอย่างให้เห็น เช่น  ในเรื่องการประกอบ

อาชีพของครอบครัว โดยให้เยาวชนเข้ามามีส่วน-

ร่วมเพื่อเรียนรู้ เข้าใจและรับรู้ในความขยันและ

ความมุ่งมั่นมุมานะพยายามไม่ย่อท้อ ด้วยเหตุนี้

ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้ในคุณค่าของการหารายได้

จึงเกิดพฤติกรรมความประหยัดในการใช้จ่าย

เรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและคุ้มค่า เป็นต้น

สำหรับสถาบันทางสังคมอื่น ๆ มีส่วนให้เกิด

คุณธรรมจริยธรรมดังกล่าวในระดับที่แตกต่างกัน

เช่น สถาบันการศึกษาสอนผ่านการเห็นแบบอย่าง

ของครูในการตั้งใจทำงาน การมีเหตุผลในการ-

ใช้จ่าย การแสดงออก ท้ังคำพูดและการเป็นแบบอย่าง

ในการประพฤติดีต่อสังคม สถาบันศาสนาสอน

ผ่านหลักธรรมให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง

ชุมชนที่อยู่เป็นชุมชนที่ขยันทำงาน  อยู่อย่าง-

ประหยัดมัธยัสถ์ไม่ฟุ้งเฟ้อ เป็นต้น

 7. คุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนมาจาก

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning)
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ได้แก่ การเห็นคุณค่าของความดีงามและการมี

บุคคลเป็นหลักยึดทางจิตใจ ซ่ึงเป็นข้อค้นพบท่ี

ตรงตามทฤษฎีการเกิดตัวตน (Stages of the self )

ในส่วนของ “I” คือลักษณะเฉพาะของบุคคล

ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่เอื้อต่อกระบวนการขัดเกลา

คุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนต้นแบบจังหวัด-

ฉะเชิงเทรา ซึ่งลักษณะเฉพาะตนของเยาวชน-

ต้นแบบ สรุปได้ดังนี้ 

      7.1 การเห็นคุณค่าของความดีงาม 

เยาวชนทุกคนมีความคิดและปฏิบัติตนอยู่ใน

ความดีงามได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีผู้อ่ืนควบคุม

รู้จักหาข้อคิดทางบวกกับเหตุการณ์ต่าง ๆ รู้จัก

การคัดกรองสิ่งดีเพื่อนำมาใช้กับชีวิต มีจิตใจ

เข้มแข็งและมีความมุ่งมั่น มุมานะฝ่าฟัน และ

สามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้

    7.2 การมีบุคคลเป็นหลักยึดทางจิตใจ

บุคคลท่ีสำคัญท่ีเป็นหลักยึดทางจิตใจคือ พ่อแม่

หรือญาติผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด ทำให้เยาวชน ปฏิบัติ-

สิ่งดีงามและถูกต้องอยู่เสมอทั้งต่อหน้าและ

ลับหลัง เพราะระลึกถึงความรู้สึกโดยกระทำใน

สิ่งที่ถูกต้องดีงามเพื่อให้บุคคลดังกล่าวเกิดความ-

สบายใจและภาคภูมิใจ

 8. ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนที่อยู่นอก-

เมือง คนในชุมชนประกอบอาชีพการเกษตรและ

ค้าขาย มีวิถีชีวิตเรียบง่าย สงบปลอดภัย รู้จักคุ้น-

เคยกันอย่างใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี เอื้อเฟื้อ-    

เผื่อแผ่ต่อกันซึ่งเป็นชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ

ของสังคมไทยคือ เด็กเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอน

จากผู้ใหญ่ คนในชุมชนใส่ใจดูแลและสามารถ

ช่วยเหลือแนะนำเรื่องต่าง ๆ ให้กันและกันได้ 

รวมทั้งมีการนับถือและห่วงใยกันเสมือนญาติมิตร

ซึ่งส่งผลดีต่อการถ่ายทอด ส่งเสริมและสืบทอด

คุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน จึงเป็นการถ่าย-

ทอดลักษณะที่ดีงามที่เอื้อต่อกระบวนการขัดเกลา

ทางสังคมตามรูปแบบเฉพาะของลักษณะสังคมไทย

จากรุ่นสู่รุ่นได้

แผนภาพแสดงผลกระทบการขัดเกลาทางสังคมที่มีผลต่อคุณธรรมจริยธรรม

 
ปฏิสัมพันธ์

เชิงบวก

อย่างมี

เหตุผล

 เยาวชนต้นแบบ

   1.  เห็นคุณค่า

   ของความดีงาม

    2. มีบุคคลเป็น

    หลักยึดทาง

    จิตใจ

  คุณธรรม

  จริยธรรม

  ของเยาวชน

  ต้นแบบ

    1. ขยัน

    2. ประหยัด

    3. มีน้ำใจ

    4. สามัคคี

    5. สุภาพ

    6. สะอาด

   7. ซื่อสัตย์

   8. มีวินัย

สถาบันศาสนา

สถาบันการศึกษา

รัก เอาใจใส่และสนใจทุกรายละเอียด

สั่งสอนและปฏิบัติเป็นแบบอย่าง

สนใจในสิ่งดีและปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต

สถาบันครอบครัว

ปฏิบัติเป็น

แบบอย่าง

และปฏิบัติ

ร่วมกัน

เป็นแบบ-

อย่างและ

ปลูกฝัง

สิ่งมีคุณค่า

ชุมชน/สื่อมวลชน
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ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  

     1.1  ควรตระหนักว่าบทบาทของบิดา

มารดามีความสำคัญต่อกระบวนการขัดเกลาทาง

สังคมด้านคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนมาก

    1.2  ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ารูปแบบ

การเลี้ยงดูลูกแบบใช้เหตุผลและการเลี้ยงดูแบบ-

รักสนับสนุนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมมีผลต่อ

การเกิดคุณธรรมจริยธรรมในเยาวชน

           1.3  บิดามารดาควรส่งเสริมให้บุตร

รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ การเห็นคุณค่าของ

ความดีงามและการมีบุคคลเป็นหลักยึดทางจิตใจ

     1.4 ครูควรดำเนินการสอนรายวิชาต่าง ๆ

ด้วยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมโดยให้

ประสานสอดคล้องกับสถาบันครอบครัว

 2.ข้อเสนอแนะเชิงการพัฒนาสังคม

 สถาบันการศึกษาและสถาบันครอบ-

ครัวควรร่วมมือกันสร้างและพัฒนาเครือข่าย

เยาวชนต้นแบบให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 3.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 วิจัยและพัฒนากระบวนการขัดเกลา

ทางสังคมแก่เยาวชนด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 
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