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สภาพสังคมไทยปั จจุบนั กําลังอยู่ในสภาวะการพัฒนาอุตสาหกรรมทีม2 ุ่งเน้นทัง5 ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และวัฒนธรรมทําให้เกิด ปั ญหาด้านสิง2 แวดล้อมและสภาพแวดล้อมของครอบครัวจากครอบครัวใหญ่ทม2ี สี ภาพทีอ2 บอุ่น
กลายเป็ นครอบครัวเดี2ยวสําหรับสังคมไทย เกิดปั ญหาที2กบั เด็กและเยาวชน ดังนัน5 ทุกฝ่ ายจะต้องร่วมมือกันปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกหลักและวิธกี ารให้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของสังคมไทย ปั จจุบนั ศีลธรรมของคนตกตํ2า นํามาซึง2 ปั ญหายาเสพ
ติดปั ญหาอาญากรรม และความรุนแรงทางเพศที2 ทวีความรุนแรงขึน5 ทุกวัน ทัง5 ๆ ที2เมืองไทยเป็ นเมืองพุทธแต่กลับมี
สถิตกิ ารฆ่ากันตายสูงถึงกับติดอันดับ 2 ของโลก จากการรายงานปั ญหาอาญากรรมโลก ส่วนหนึ2งล้วนมาจากสิง2 มึนเมา
เพราะฉะนัน5 จะเห็นว่าปั ญหาคุณธรรมเสือ2 มโทรมเป็ นปั ญหาหนึ2งของสังคมไทย ทีห2 ลายๆ ฝ่ ายต้องร่วมกันแก้ปัญหาและ
พัฒนาแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมสูส่ งั คมไทย
คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนา, ดุลยภาพนักเรียน, คุณธรรม

Abstract
Thailand is the current state of society are in a state that focuses on economic, political, social and
cultural development. Environmental issues and family environment from a single family, a loving family.
Thailand for social problems with children and youth. All parties must work together to improve and how to
correct them. This is consistent with the culture of Thailand. Current moral decline of the people violence lead
to drug and crime issues. And sexual violence deteriorating daily. Thailand is a Buddhist country, but
statistics have killed up to two of the world’s busiest. The report from the crime world part of Alcohol. Thus, it
is evident that the moral decay of society is Thailand. The various parties need to work together to solve
problems and develop guidelines to promote ethical society Thailand.
Key words: Guidelines to development, equilibrium of student’s, Moral.

บริ บทสังคมไทย
ปั จจุบนั ได้มแี หล่งมัวสุ
2 มของวัยรุ่นทัง5 ชายและหญิงเกิดขึน5 ในกรุงเทพมหานครและขยายตัวไปตามสถานที2
ต่างๆ ทุกภูมภิ าคประเทศ ต่อเนื2องตลอดเวลา โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของแฟชันเสื
2 อ5 ผ้าวัยรุ่น อาทิ ชุดสายเดีย2 วเกาะ
อกกระโปรงสัน5 ขณะเดียวกันก็เกิดมีแหล่งมัวสุ
2 มของเยาวชนทีน2 ัดพบกันเพื2อดื2มเครื2องดื2มทีม2 แี อลกอฮอล์มวสุ
ั 2 มยาเสพ
∗

นิสติ ปริญญาเอก สาขาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ติดประเภทยาอี ยาบ้าแม้กระทังการซื
2
อ5 ขายหนังสือวีดโี อวีซดี ลี ามกรวมทัง5 การขายบริการทางเพศจนติดเชือ5 เอดส์โดย
พบว่าการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนหญิงเริม2 ตัง5 แต่อายุ 13 ปี สว่ นชายเริม2 ตัง5 แต่อายุ 16 ปี ซง2ึ ปั ญหาทัง5 หมดของเยาวชน
นัน5 ยากเกิน กว่ า หน่ ว ยงานใดหน่ ว ยงานหนึ2 ง จะรับ ผิด ชอบได้เ พีย งหน่ ว ยงานเดีย วการดํา เนิ น การแก้ไ ขต้อ งเป็ น
ยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการโดยจะต้องได้รบั ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทีเ2 กีย2 วข้อง1
อาจกล่าวได้ว่ามีสาเหตุมาจากการพัฒนาที2ขาดความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกบั การพัฒนาด้าน
จิตใจเป็ นผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมซึ2งก่อให้เกิดปั ญหาของสังคมอันแสดงให้เห็นถึงความเสื2อมโทรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนมีแนวโน้มทีจ2 ะทวีความรุนแรงมากยิง2 ขึน5 และในภาวะปั จจุบนั ทีม2 คี วามเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสงู เป็ นโลกทีไ2 ร้พรมแดนมีการสือ2 สารความรูแ้ ละข้อมูลข่าวสารอย่างไร้ขดี จํากัดจึงอาจทําให้
มีการแพร่กระจายปั ญหาไปได้ทวทุ
ั 2 กภูมภิ าคของประเทศทัง5 ในเมืองใหญ่และในชนบทได้ตลอดเวลา จากปั ญหาดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาเพื2อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนยังมีปัญหาทีท2 ําให้ไม่สามารถพัฒนา
เยาวชนของชาติสว่ นหนึ2งให้บรรลุตามความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาทีต2 อ้ งการให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม
การพัฒนาคุณภาพชีวติ เยาวชนให้มคี ุณภาพนัน5 สถาบันการศึกษามีความสําคัญและมีสว่ นรับผิดชอบในการ
เสริมสร้างคุณลักษณะที2พงึ ประสงค์ให้แก่เยาวชนและพลเมืองในชาติเป็ นอันมากดังที2อานันท์ปันยารชุนได้กล่าวไว้ว่า
“การทีจ2 ะพัฒนาพลเมืองของประเทศให้เป็ นบุคคลทีม2 คี ุณภาพนัน5 สิง2 สําคัญทีส2 ุดก็คอื การจัดการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
เพราะการศึกษาเป็ นหัวใจของการพัฒนาประเทศทัง5 นี5เพราะความเจริญที2ปรากฏทัง5 ในด้านวัตถุและด้านคุณธรรม
จริยธรรมในจิตใจของคนนัน5 เป็ นผลสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของคนในสังคมอันเกิดจากการอบรมบ่มนิสยั มาจาก
ครอบครัวสถาบันการศึกษาตลอดจนได้รบั กระบวนการขัดเกลาและปรากฏการณ์ทางสังคมทีด2 ”ี ดังนัน5 การจัดการศึกษา
อบรมเพื2อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็ นคนดีมคี ุณธรรมจริยธรรมก็ยงิ2 มีความสําคัญมากยิง2 ขึน5 สําหรับการพัฒนาประเทศสู่
เป้ าหมายในอนาคต2
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ปั ญหาคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็ นปั ญหาเร่งด่วน ที2ผูบ้ ริหารประเทศจะต้องหัน
กลับมามองถึงปั ญหาสังคมไทย ทีเ2 กิดขึน5 จากเยาวชนทีก2 ่อปั ญหาต่างๆ เพราะเน้นการพัฒนาความเจริญด้านวัตถุแต่ให้
ความสําคัญเรื2องคุณธรรมกับเยาวชนน้อยเกินไป ควรรีบแก้ไขก่อนปั ญหาจะลุกลามเยาวชนทีก2 ําลังศึกษาอยู่ตามสถาน
บันการศึกษาต่างๆ ไปมากกว่านี5

ความหมายของคุณธรรม
คุณธรรมเป็ นหลักธรรมชาติทบ2ี ุคคลควรประพฤติ เพื2อเอือ5 อํานวยประโยชน์แก่ตนและผูอ้ 2นื เพราะเป็ นการ
ประพฤติทด2ี งี ามของมนุษย์เราเพื2อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมคุณธรรม หมายถึง หลักของความดี ความงาม
ความถูกต้อง ซึง2 จะแสดงออกมาโดยการกระทํา ทางกาย วาจาและจิตใจของแต่ละบุคคล ซึง2 เป็ นหลักประจําใจในการ
ประพฤติปฏิบตั จิ นเกิดเป็ นนิสยั เป็ นสิง2 ทีม2 ปี ระโยชน์ต่อตนเองผูอ้ 2นื และสังคม
พระพุทธทาสภิ กขุ ให้ความหมายของคุณธรรมไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดี โดยเฉพาะครูจะ
สําเร็จประโยชน์ต่อนักเรียนได้จริงนี5 เราต้องมีองค์ 3 เป็ นอย่างน้อย3 คือ
1. ครูดี คือ มีครูซง2ึ เป็ นผูม้ คี ุณลักษณะสมบูรณ์พร้อมทัง5 ด้านความรู้ และความประพฤติเหมาะสมต่อการเป็ น
ผูส้ อนคนให้เป็ นคนดี มีความรูไ้ ด้แท้จริง
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2. ครูดี มีวธิ กี ารสอนดี คือ เป็ นผูท้ ส2ี ามารถสอนหรือพัฒนานักเรียนให้มคี ุณลักษณะแห่งความเป็ นพลเมืองดี
ตามทีส2 งั คมต้องการ
3. ครูดตี ้องจัดการสิง2 แวดล้อมดี คือ จัดหรือพัฒนาสิง2 ทัง5 ปวงที2นักเรียนจะเรียนรูไ้ ด้ด้วยประสาทสัมผัสจาก
ทางด้านกายและใจให้มคี ุณลักษณะเอือ5 ต่อการพัฒนาให้นกั เรียนเป็ นผูม้ คี วามประพฤติดี
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ให้ความหมายของคุณธรรมไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง การดําเนินชีวติ
ความเป็ นอยู่ การยังชีวติ ให้เป็ นไป การครองชีวติ การใช้ชวี ติ การเคลื2อนไหวของชีวติ ทุกแง่ทุกด้านทุกระดับ ทัง5 ทาง
กาย ทางวาจา ทางใจ จริยธรรมทีจ2 ะพูดต่อไปขอทําความเข้าใจกันก่อนว่าจะใช้ ในความหมายทีก2 ว้างอย่างนี5 แม้แต่การ
ปฏิบตั กิ รรมฐาน เจริญสมาธิ บําเพ็ญสมถะ เจริญวิปัสสนา ก็รวมอยู่ในคําว่า คุณธรรม4
พุทธทาสภิ กขุ ให้ความหมายของคุณธรรมไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง คุณสมบัตฝิ ่ ายดีโดยส่วนเดียว เป็ นทีต2 งั 5
หรือเป็ นประโยชน์แก่สนั ติภาพและสันติสุขจึงเป็ นทีต2 ้องการของมนุ ษย์ คุณธรรมเป็ นสิง2 ทีต2 ้องอบรมโดยเฉพาะเพื2อให้
เกิดขึน5 เหมาะสมกับทีเ2 ราต้องการ5
พจนานุกรม ให้ความหมายคุณธรรมไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง คุณธรรมความมีงาม ทีม2 อี ยู่ในตัวบุคคลโดย
ความหมาย 2 นัย6 คือ
1. โดยนัยทีเ2 ป็ นภาวะทางจิตนัน5 คุณธรรมแปลว่าความคิดทีว2 ่าบางพฤติกรรม เป็ นสิง2 ทีถ2 ูกต้องทีค2 วรทําและ
เป็ นทีย2 อมรับ และบางพฤติกรรมเป็ นสิง2 ทีผ2 ดิ หรือเลว ทัง5 นี5เป็ นไป ทัง5 โดยความคิดเห็นของแต่ละบุคคลและแต่ละสังคม
นอกจากนี5คุณธรรมยังเป็ นคุณภาพหรือสถานะในการดําเนินชีวติ อย่างถูกต้อง ควรทําและยอมรับได้
2. คุณธรรมเป็ นระบบลักษณะการประพฤติและคุณค่าทีเ2 กีย2 วพันกับพฤติกรรม ของคนส่วนใหญ่ซง2ึ โดยทัวไป
2
แล้วเป็ นทีย2 อมรับกันในสังคมหรือเฉพาะกลุ่มคนคุณธรรม ตามรูปศัพท์แปลว่า สภาพของคุณงามความดี
วิ ทวัฒน์ ขัตติ ยะมาน ให้ความหมายคุณธรรมไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง เป็ นสิง2 ที2ดงี ามที2อยู่ในจิตใจของ
มนุษย์ ซึง2 จะแสดงออกมาโดยการกระทําทางกาย และวาจา ทีเ2 ป็ นหลักในการประพฤติปฏิบตั ิ เพื2อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ได้สรุปหลักธรรมทางศาสนาและคุณธรรม ประกอบด้วยคุณสมบัตทิ เ2ี ป็ น
ความดีงาม ความถูกต้อง ซึง2 มีอยู่ภายในจิตใจบุคคล ทําให้บุคคลนัน5 พร้อมทีจ2 ะกระทําสิง2 ต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อ
ตนเองโดยไม่เบียดเบียนผูอ้ 2นื หรือทําประโยชน์ให้ผูอ้ 2นื โดยไม่เบียดเบียนตนเอง หรือกระทําสิง2 ทีเ2 ป็ นประโยชน์ทงั 5 ต่อ
ตนเองและผู้อ2นื ดังนัน5 ครูท2ปี ระกอบด้วยคุณธรรมย่อมเป็ นครูทม2ี คี วามเหมาะสมสําหรับความเป็ นครู เป็ นผู้ทส2ี มควร
ได้รบั การยกย่องจากสังคมโดยทัวไป
2 นิสติ ครูจงึ ควรนําหลักธรรมทางศาสนาและคุณธรรมทีไ2 ด้ศกึ ษาไปแล้ว ไปปฏิบตั ิ
เพื2อส่งเสริม ป้ องกัน แก้ไขและพัฒนาบุคลิกภาพและจรรยาบรรณครูของตนเองต่อไป7
สาโรช บัวศรี ให้ความหมายคุณธรรมไว้ว่า คุณธรรม หมายถึงหลักความประพฤติทอ2ี บรมกริยาและปลูกฝั ง
ลักษณะนิสยั ให้อยู่ใ นครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรม คุณค่าทางจริยธรรมชี5ใ ห้เห็นความเจริญงอกงามในการ
ดํารงชีวติ อย่างมีระเบียบแบบแผนตามวัฒนธรรมของบุคคลทีม2 ลี กั ษณะทางจิตใจทีด2 งี าม อยู่ในสภาพแวดล้อมทีโ2 น้มนํา
ให้บุคคลมุ่งกระทําความดี ละเว้นความชัวมี
2 แนวทางความประพฤติอยู่ในเรื2องของความดี ความถูกต้อง ความควรใน

4

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมการศาสนา,
2528), หน้า 34.
5
พุทธทาสภิกขุ, คุณธรรมสําหรับครู, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, 2527), หน้า 90.
6
พจนานุ กรม, อ้างถึงในพระนิยม ชุตนิ ฺ ธโร: “ศึกษาบทบาทในการปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรรมของผูบ้ ริหารครูและผูป้ กครองกลุ่ม
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนากรุงเทพมหานคร”, วิ ทยานิ พนธ์พทุ ธศาสตรมหาบัณฑิ ต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา),
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2552, หน้า 11.
7
วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน, เอกสารประกอบการสอนวิ ชาคุณลักษณะและจรรยาบรรณครู, (ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2549), หน้า 111-112.

การปฏิบตั ิตนเพื2ออยู่ใ นสังคมได้อย่างสงบเรียบร้อย และเป็ นประโยชน์ ต่อผู้อ2นื มีคุณธรรมและมโนธรรมที2จะสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดี โดยมีสาํ นึกทีจ2 ะใช้สทิ ธิและหน้าทีข2 องตนตามค่านิยมทีพ2 งึ ประสงค์8
ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ ให้ความหมายคุณธรรมไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง สมบัตหิ รือความ สามารถทีม2 อี ยู่ภายใน
ตัวนักเรียนภายใต้จติ สํานึกของแต่ละบุคคล9
บุญมี แท่นแก้ว ได้สรุปความหมายถึง คุณธรรม ไว้ว่า หมายถึงสิง2 ทีพ2 งึ ประสงค์สุดท้ายของบุคคลและสังคม
จะเข้าถึงได้ตอ้ งมีความรูด้ ี ความรูถ้ ูกต้อง เพราะความรูด้ ี ความรูถ้ ูกต้องจะสามารถปลูกฝั งนิสยั ทีด2 ไี ด้10
สรุปได้ว่า คุณธรรม คือ ความประพฤติอนั พึงปฏิบตั ขิ องบุคคลโดยมีค่านิยมทางศีลธรรมและคุณธรรมทีส2 งั คม
ยอมรับเป็ นปทัสถานในการวัด บุคคลทีก2 ระทําก็เกิดความพอใจในการกระทําของตนเอง ซึง2 แสดงออกถึงคุณงามความดี
เพื2อบรรลุสภาพชีวติ อันทรงคุณค่า ทีพ2 งึ ประสงค์ และเพื2อความสงบสุขของสังคม

องค์ประกอบของคุณธรรม
กรมวิ ชาการ11 ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของคุณธรรมและได้มผี ู้จําแนกออกเป็ นหลายลักษณะต่างๆ ทาง
คุณธรรมไว้ 3 ประการ ดังนี5
1. ส่วนประกอบทางด้านความรู้ (Moral Reasoning) คือ ความเข้าใจในเหตุ ผลของความถูกต้องดีงาม
สามารถตัดสินแยกความถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้องได้โดยการคิด
2. ส่วนประกอบทางด้านอารมณ์ความรูส้ กึ (Moral Attitude and Belief) คือ ความพึงพอใจ ศรัทธา เลื2อมใส
เกิดความนิยมยินดีทจ2ี ะนําคุณธรรมมาเป็ นแนวประพฤติปฏิบตั ิ
3. ส่วนประกอบทางด้านพฤติกรรมแสดงออก (Moral Conduct) คือ พฤติกรรม การกระทําทีบ2 ุคคลตัดสินใจจะ
กระทําถูก หรือผิดในสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ
ดวงเดือน พันธุมนาวิ น กล่าวว่า องค์ประกอบของคุณธรรมไว้ 4 ประการ12 ดังนี5
1. ความรู้เชิงคุณธรรม หมายถึง การมีความรูเ้ กีย2 วกับกฎเกณฑ์ทางสังคม หลักธรรมคําสังสอนของศาสนา
2
และค่านิยม เพื2อที2จะยึดถือว่าการกระทํา ชนิดใดควรกระทําและการกระทําชนิดใดควรงดเว้น ลักษณะพฤติกรรม
ประเภทใดเหมาะสมและไม่เหมาะสม มากน้อยเพียงใด ความรู้เชิงคุณธรรมนี5จะขึน5 อยู่กบั อายุ ระดับการศึกษา และ
พัฒนาการทางสติปัญญาของคนด้วย
2. ทัศนคติเชิงคุณธรรม หมายถึง ความรูส้ กึ ของบุคคลทีม2 ตี ่อเหตุการณ์ สถานการณ์ต่างๆ ทีป2 ระสบอยู่ว่าชอบ
หรือไม่ชอบลักษณะนัน5 ๆ ทัศนคติจะรวมเอาความรูเ้ ชิงคุณธรรมเข้าไปด้วย
3. เหตุผลเชิงคุณธรรม หมายถึง ความคิดเบือ5 งหลังในการตัดสินใจกระทําหรือไม่กระทําอย่างใดอย่างหนึ2งใน
สถานการณ์ทป2ี ระสบอยู่ ซึง2 การทีบ2 ุคคลตัดสินใจกระทําอย่างเดียวกันอาจมีเหตุผลในระดับทีแ2 ตกต่างกันได้
4. พฤติกรรมเชิงคุณธรรม หมายถึง การแสดงออกของบุคคลในสถานการณ์ ต่างๆ ซึ2งจะบอกได้วดั ได้ว่า
พฤติกรรมนัน5 ถูกต้องเหมาะสม หรือฝ่ าฝืนกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมของสังคมหรือไม่

8

สาโรช บัวศรี, ปรัชญาการศึกษาไทย. (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2538),หน้า 12.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ความรู้ค่คู ณ
ุ ธรรม, พิมพ์ครัง5 ที2 3 , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), หน้า

9

278.

10

บุญมี แท่นแก้ว. จริ ยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2530), หน้า 50.
กรมวิชาการ, การส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมสําหรับนักเรียน. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรสุ ภาลาดพร้าว
, 2535),หน้า 3.
12
ดวงเดือน พันธุมนาวิน, พฤติ กรรมศาสตร์ และจิ ตวิ ทยาภาษา. (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2524),
หน้า 2 - 3.
11

ประภาศรี สีหอําไพ กล่าวว่า องค์ประกอบของคุณธรรมเป็ นเครื2องกําหนดหลักปฏิบตั ใิ นการดํารงชีวติ ให้อยู่
ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อย มีองค์ประกอบ 3 ประการ13 ดังนี5
1. ระเบียบวินยั (Discipline) เป็ นองค์ประกอบทีส2 าํ คัญยิง2 สังคมทีข2 าดกฎเกณฑ์ ทุกคนสามารถทําทุกอย่างได้
ตามอําเภอใจ ย่อมเดือดร้อนระสํ2าระสาย ขาดผูน้ ําผูต้ าม ขาดระบบ ทีก2 ระชับความเข้าใจเป็ นแบบแผนให้ยดึ ถือปฏิบตั ิ
การหย่อนระเบียบวินัยให้เกิดการละเมิดสิทธิและหน้าทีต2 ามบทบาทของแต่ละบุคคล ชาติใดไร้ระเบียบวินัยย่อมยากที2
จะพัฒนาไปได้ทดั เทียมชาติอ2นื จึงควรประพฤติตามจารีตประเพณีของสังคม
2. สังคม (Society) การรวมกลุ่มกันประกอบกิจกรรมอย่างมีระเบียบแบบแผนก่อให้เกิดขนบธรรมเนียม
ประเพณีทด2ี งี าม มีวฒ
ั นธรรมอันเป็ นความมีระเบียบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
3. อิสระเสรี (Autonomy) ความมีสาํ นึกในมโนธรรมทีพ2 ฒ
ั นาเป็ นลําดับก่อให้เกิดความอิสระ สามารถดํารงชีวติ ตาม
สิง2 ทีไ2 ด้เรียนรูจ้ ากการศึกษาและประสบการณ์ในชีวติ มีความสุขอยู่ในระเบียบวินยั และสังคมของตน เป็ นค่านิยมสูงสุดที2
คนได้รบั การขัดเกลาแล้วสามารถบําเพ็ญตนตามเสรีภาพเฉพาะตนได้อย่างอิสระ สามารถปกครองตนเองและชักนํ า
ตนเองให้อยู่ในทํานองคลองธรรม สามารถปกครองตนเองได้
เมื2อกล่าวถึงองค์ประกอบคุณธรรม หมายถึงความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ การตัดสินใจในการ
กระทํา ซึง2 เป็ นเครื2องยึดเหนี2ยวทางจิตใจ และสังคมสิง2 แวดล้อม ก็เป็ นองค์ประกอบของคุณธรรมด้วย เพราะสิง2 แวดล้อม
เหล่านี5มผี ลต่อการตัดสินใจการกระทําและการดํารงชีวติ ในสังคม ทุกคนจะมีคุณธรรม เพียงแต่ไม่ได้รบั การพัฒนาให้
คุณธรรมเจริญ จึงมีผลต่อการกระทําด้วย

หลักการและวิ ธีการพัฒนาคุณธรรม
สังคมแห่งการเปลีย2 นแปลงมีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณธรรม เพื2อสร้างภูมคิ ุม้ กันสังคมให้เกิดความสงบสุข
และร่มเย็น ปั ญหาสังคมทีเ2 กิดขึน5 กับเยาวชนไทย ส่วนหนึ2งเกิดขึน5 จากความอ่อนแอทางสังคมและครอบครัว จึงส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ เยาวชนและการพัฒนาประเทศชาติ
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)14 ได้กล่าวว่า ลักษณะทฤษฎีเช่นนี5ว่าบทบาทของการศึกษาคือ การพัฒนา
ทางด้านจิตใจเพื2อเสริมสร้างกําลังคนที2มคี ุณภาพและประสิทธิภาพ ตามทีร2 ะบบเศรษฐกิจและสังคมต้องการ ปั จจัยที2
สํา คัญ ที2สุ ด คือ การศึก ษาเพื2อ อบรมฝึ ก ฝนการนํ า สติปั ญ ญาไปใช้เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ก ล้า ยิ2ง ขึ5น พยายามแสวงหา
จุดมุ่งหมายให้แก่ชวี ติ คือ ความเป็ นอยู่อย่างดีทส2ี ุด หรือการมีอสิ รภาพ การศึกษาจึงเป็ นกิจกรรมของชีวติ โดยชีวติ
เพื2อชีวติ เป็ นความสามารถเพื2อปรับตัวให้เข้ากับสิง2 แวดล้อม และรูจ้ กั เกีย2 วข้องสัมพันธ์กนั
ประภาศรี สีหอําไพ15 ได้กล่าวถึง การพัฒนาคุณธรรมของมนุ ษย์มกี ารพัฒนาเป็ นลําดับจากวัยทารกจนถึง
ตลอดชีวติ ต้นกําเนิดของแหล่งทีก2 ่อให้เกิดการพัฒนาทางคุณธรรมมาจากอิทธิพลของสังคมและพันธุกรรมคําว่า สังคม
ในทีน2 5ีคอื สิง2 แวดล้อมรอบตัวเด็กทัง5 ทีเ2 ป็ นบุคคล และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติอ2นื ๆ ส่วนคือ ความสามารถในการรู้
คิด และพัฒนาขึน5 ตามลําดับขัน5 อายุ วุฒภิ าวะหรือประสบการณ์และการพัฒนามีลกั ษณะทีส2 าํ คัญแบ่งเป็ น 3 แนวทาง
ใหญ่คอื
1. ทฤษฎีจติ วิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory) ได้รบั อิทธิพลจากแนวคิดของ ฟรอยด์ (Freud) เชื2อว่า
คุณธรรมกับมโนธรรม เป็ นอันหนึ2งอันเดียวกัน มนุ ษย์อยู่ในสังคมกลุ่มใด ก็จะเรียนรูค้ วามผิดชอบชัวดี
2 จากสิง2 แวดล้อม
ในสังคมนัน5 จนมีลกั ษณะพิเศษของแต่ละสังคม ที2เรียกว่าเอกลักษณ์ เป็ นกฎเกณฑ์ให้ประพฤติปฏิบตั ติ ามข้อกําหนด
โดยอัตโนมัติ คนทีท2 ําชัวแล้
2 วรู้สกึ สํานึกเกิดหิรโิ อตตัปปะละอายใจตนเองถือว่าได้รบั การลงโทษด้วยตนเอง เมื2อสํานึก
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ประภาศรี สีหอําไพ, พืนP ฐานการศึกษาทางศาสนาและจริ ยธรรม, พิมพ์ครัง5 ที2 3. (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2543), หน้า 48.
14
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า 71.
15
ประภาศรี สีหอําไพ, พืนP ฐานการศึกษาทางศาสนาและจริ ยธรรม, หน้า 29-37.

แล้ว พึงละเว้นไม่ปฏิบตั อิ กี โดยไม่ตอ้ งมีสงิ2 ควบคุมจากภายนอก เป็ นการสร้างมโนธรรมขึน5 มาโดย ไม่จําเป็ นต้องสนใจ
องค์ประกอบของลําดับขัน5 พัฒนาการทางคุณธรรม
2. ทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคม (Social Learning Theory) เป็ นกระบวนการสังคมประกิต โดยการซึมซาบ กฎ
เกณฑ์ต่าง ๆ จากสังคมที2เติบโตมา รับเอาหลักการเรียนรูเ้ ชื2อมโยงกับหลักการเสริมแรง และการทดแทนสิง2 เร้า รับ
แนวคิดของทฤษฎีจติ วิเคราะห์เป็ นรูปแบบ โดยยึดถือว่าการเรียนรู้ คือ การสังเกตเลียนแบบจากผูใ้ กล้ชดิ เพื2อแรงจูงใจ
คือ เป็ นทีร2 กั ทีย2 อมรับในกลุ่ม พวกเดียวกับกลุ่มต้นแบบเพื2อเป็ นพวกเดียวกัน
3. ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญา (Cognitive Theory) แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มนี5เห็นว่าคุณธรรมเกิด
จากแรงจูงใจในการปฏิบตั ติ นสัมพันธ์กบั สังคม การพัฒนาคุณธรรม จึงต้องมีการพิจารณาเหตุผลเชิงคุณธรรมตามระดับ
สติปัญญาของแต่ละบุคคล ซึง2 มีวุฒภิ าวะสูงขึน5 การรับรูค้ ุณธรรมก็พฒ
ั นาขึน5 ตามลําดับ
การพัฒนาการคุณธรรมของเด็ก มีความคิดว่าพัฒนาการทางคุณธรรมของมนุ ษย์นัน5 ขึน5 อยู่กบั ความฉลาดใน
การที2จะรับรูเ้ กณฑ์และลักษณะต่างๆ ทางสังคม ดังนัน5 พัฒนาการทางคุณธรรมของบุคคลจึงขึน5 อยู่กบั พัฒนาการทาง
สติปัญญาของบุคคลนัน5 ๆ และได้แบ่งชัน5 ของมนุษย์ออกเป็ น 3 ขัน5 คือ
1. ขัน5 ก่อนคุณธรรม (ตัง5 แต่แรกเกิดจนถึง 2 ปี ) ยังไมเกิดคุณธรรม แต่สามารถเรียนรูจ้ ากประสาทสัมผัสและมี
พัฒนาการทางสติปัญญาในขัน5 ต้น
2. ขัน5 เชื2อฟั งคําสัง2 (อายุ 2-8 ปี ) เชื2อฟั งและปฏิบตั ติ ามคําสังสอนของผู
2
ใ้ หญ่ มีการคิดก่อนปฏิบตั กิ ารตามคําสัง2
ซึง2 ในขณะแรกเริม2 จะไม่คาํ นึงถึงเหตุผลของคําสังนั
2 น5
3. ขัน5 ยึดหลักแห่งตน (อายุ 8-10 ปี ) เกิดหลักความคิดพัฒนาการทางสติปัญญาสูงขึน5 ตามประสบการณ์ทาง
สังคม คลายความเกรงกลัวอํานาจภายนอก เริม2 มีความคิดเป็ นตัวของตัวเอง
เพียเจต์ ได้กล่าวถึง จุดประสงค์หลักการพัฒนาคุณธรรมไว้ว่า คือ การสํารวจธรรมชาติในการตัดสินคุณธรรม
ของเด็กได้ทาํ วิจยั ในเจนีวาโดยศึกษาเด็กเป็ นรายบุคคลในเรื2องต่อไปนี516
1. เจตคติของเด็กทีม2 ตี ่อกฎ
2. การตัดสินของเด็กเกีย2 วกับความถูกต้องและความผิด
3. การประเมินค่าความยุตธิ รรมในการตัดสิน
โคลเบอร์ก ได้ศกึ ษาพัฒนาการทางคุณธรรมตามแนวของเพียเจต์ และได้แบ่งระดับของคุณธรรมออกเป็ นขัน5
พัฒนาการทางคุณธรรมได้ 6 ขัน5 ดังนี5
1. การเชื2อฟั งและการลงโทษ พิจารณาในด้านประเด็นของการถือเอาอัตราของตัวเองเป็ นใหญ่
2. การแสวงหารางวัล เป็ นเป้ าหมายตามลักษณะเฉพาะรายบุคคล และการแลกเปลีย2 นกันอย่างเสมอภาคทีต2 ก
ลงกัน เพื2อจะยอมรับความคิดเห็นของกันและกันในสังคม เพื2อแสวงหารางวัล
3. การทํ า ความเห็น ชอบของผู้อ2ืน ความสัม พัน ธ์แ ละการทํ า ตามรู ป แบบตามที2ผู้อ2ืน เห็น ชอบเป็ น การ
แลกเปลีย2 นกันในความคาดหวัง การติดต่อประสานงานและความศรัทธา ยึดมันไว้
2 วางใจต่อผูอ้ 2นื โดยการปฏิบตั ทิ ด2ี งี าม
ต่อกันตามบทบาทและหน้าทีข2 องตน
4. การทําตามหน้าที2ในสังคม ระบบสังคมและความมีสติรบั ผิดชอบทีจ2 ะให้มกี ารดําเนินการตามหน้าที2ท2ตี น
กระทําในสังคมนัน5 เพื2อรักษาระเบียบทางสังคมทําหน้าทีข2 องสังคม จึงต้องรักษาสถาบันให้ดําเนินไปอย่างราบรื2นโดย
ส่วนรวม
5. การทํา ตามกฎเกณฑ์และข้อ สัญ ญา สิท ธิพ5ืนฐานและพัน ธสัญ ญาทางสัง คม ที2จะใช้ก ับประชาชนโดย
ส่วนรวม จะต้องยึดถือค่านิยมซึง2 มีมากมายแตกต่างกันไป รวมทัง5 ความคิดเห็นซึ2งมีอยู่เฉพาะกลุ่ม นํามารวมกันเป็ น
พันธสัญญาของสังคมร่วมกัน
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เพียเจต์ อ้างใน ประภาศรี สีหอําไพ, พืนP ฐานการศึกษาทางศาสนาและจริ ยธรรม, หน้า 30–35.

6. การยึดในมโนธรรมตามหลักสากล หลักคุณธรรมสากลถือเป็ นการแนะแนวทางให้มนุ ษยชาติกระทําตาม
ข้อกําหนดของสังคมพืน5 ฐานของแต่ละแห่งโดยภาพกว้างและลึก การถือเอาความเคารพนับถือในบุคคลอื2นเป็ นจุดหมาย
มิใช่เป็ นวิธกี าร ความยุตธิ รรมคือสัจธรรม ไม่ขน5ึ กับวัฒนธรรมเฉพาะแห่งหรือสังคมใดสังคมหนึ2งเท่านัน5 และโคลเบอร์ก
เปิ ดเผยให้เห็นถึงเรื2องทีส2 าํ คัญต่อไปอีกว่า 1) หลักคุณธรรม เป็ นข้อปฏิบตั หิ รือแนวทางเมื2อต้องเผชิญกับทางเลือก ใน
คุณธรรมหลายทาง และการปฏิบตั คิ ุณธรรมต่างๆ 2) การตัดสินที2เป็ นมาตรฐานจนยึดเป็ นกฎเกณฑ์ในการแก้ปัญหา
ขัดแย้งต่างๆ ได้ตามความต้องการ หลักคุณธรรมจึงต้องเป็ นไปตามหลักสากลและเป็ นค่านิยมทีไ2 ด้รบั การยอมรับนับถือ
โดยทัวไป
2
สรุปจากทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ได้ว่า พัฒนาการทางคุณธรรมของบุคคลได้รบั อิทธิพลมาจากสังคมเป็ น
ส่วนใหญ่ บุคคลทีเ2 กิดมาในแต่ละสังคมจะต้องเรียนรูแ้ ละยอมรับกฎเกณฑ์ จารีตประเพณีในสังคมของตน จะก่อให้เกิด
ความสุข และเป็ นทีย2 อมรับของสังคม

หลักการดุลยภาพด้านการพัฒนาคุณธรรมนักเรียน
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษามีผลต่อการจัดบรรยากาศด้านอื2น ๆ รวมถึงทําให้
บรรยากาศของสถานศึกษาน่ าอยู่น่าเรียน ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน เกิดการเรียนรู้ และประสบการณ์ตรงแก่
บุคลากร ดังนัน5 การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษาเป็ นสิง2 สําคัญและจําเป็ นอย่างยิง2 ที2
สถานศึกษาไม่ควรละเลย การประเมินการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษานัน5 สามารถ
พิจารณาได้จากความร่มรื2น ความสดชื2น ความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสบาย ปลอดภัย ส่งผลให้เกิด
ความริเริม2 สร้างสรรค์เสริมสร้างความมีชวี ติ ชีวา เหมาะสม คุม้ ค่าและเกิดประโยชน์ 17
1. ด้านสภาพแวดล้อมทางบ้าน
ตามหลักการแนวคิดและทฤษฎีดา้ นการบริหารการศึกษาได้ให้ความสนใจและตระหนักถึงความ สําคัญเกีย2 วกับ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาทีจ2 ะต้องส่งเสริมหรือจัดให้ดขี น5ึ เพื2อทําให้สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที2ดี
จะส่งผลให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความรู้สกึ พึงพอใจ ภูมใิ จ อบอุ่นใจ สบายใจ อยากมีส่วนร่วมกันอย่างเต็มทีแ2 ละมี
ความสุข การจัดแบ่งของประเภทบรรยากาศในสถานศึกษาได้มกี ารใช้เกณฑ์หรือเงื2อนไขในการจัดแบ่งต่าง ๆ กัน ดังนี5 18
สุพตั รา สุภาพ ได้กล่าวถึง สภาพทางบ้าน ถ้าเป็ นบ้านทีม2 คี วามรัก ความอบอุ่น เข้าใจเด็ก เสริมสร้างบุคลิกภาพ
ทีด2 ที พ2ี อเหมาะพอควรแก่เด็ก เด็กจะมีสขุ ภาพจิตทีด2 เี ข้ากับเพื2อนๆ ได้19
สํานั กงานเลขาธิ การสภาการศึกษา ได้กล่า วถึง การศึก ษาโดยครอบครัว หรือการศึกษาบ้านเรีย นใน
สังคมไทยต้องสะท้อนถึงลักษณะสําคัญทีเ2 ป็ นเสมือนนิยามของตน ดังนี5 20
1. เป็ นการศึกษาทีพ2 ่อแม่ส่งเสริมหรือผูป้ กครองเป็ นผูร้ บั ผิดชอบโดยตรง เป็ นผูจ้ ดั การศึกษาเองทัง5 หมดหรือ
มอบให้ผวู้ จิ ยั การศึกษาให้ภายใต้การอํานวยการของครบครัว
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พระดาว วิชติ มาโร (ไชยมุงคุณ), “ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาว”, วิ ทยานิ พนธ์พทุ ธศาสตรมหาบัณฑิ ต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2552), หน้า 28.
18

กรมสามัญศึกษา, การจัดบรรยากาศและสิS งแวดล้อมทีS ดีในโรงเรียน,(กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., 2532), หน้า 2.
สุพตั รา สุภาพ, สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิ ยม ครอบครัว แระเพณี , พิมพ์ครัง5 ที2 8 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
ไทยวัฒนาพานิช, 2538), หน้า 40.
20
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,ภาคี การเรี ยน: การจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างครอบครัวสํานั กงานเขตพืPน ทีS
การศึกษาและเครือข่าย, พิมพ์ครัง5 ที2 1 (กรุงเทพมหานคร: บริษทั พริกหวานกราฟฟิ ค, 2550), หน้า 22-23.
19

2. สาระและกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ที2จดั ขึ5น เป็ นไปในแนวทางตอบสนองต่อปรัชญา ทัศนะ ความเชื2อ
ความสนใจ ความต้องการหรือปั ญหาของแต่ละครอบครัว เป็ นนวัตกรรมการศึกษาทีม2 คี วามแตกต่างหลากหลายกันไป
และแตกต่างจากการศึกษาในแบบแผนอย่างเดิม
3. ความสําเร็จของการศึกษา มุ่งไปทีก2 ารพัฒนาศักยภาพของเด็กเป็ นรายบุคคลให้สอดคล้องตรงกับธรรมชาติ
ความถนัด หรือความสนใจที2มีอยู่ จึงเป็ น หน่ วยการศึก ษาขนาดเล็ก ที2สร้างกระบวนการเรียนรู้แ บบตัว ต่ อ ตัว และ
ผสมผสานไปกับวิถกี ารดําเนินชีวติ ได้
กรมสามัญ ได้จดั แบ่งบรรยากาศ เป็ น 2 ประเภทคือ บรรยากาศทีด2 หี รือบรรยากาศแบบเปิ ด และบรรยากาศ
ทีไ2 ม่ดหี รือบรรยากาศแบบปิ ด โดยในแต่ละประเภท มีความสําคัญ คือ 21
1. บรรยากาศทีด2 หี รือบรรยากาศแบบเปิ ด เป็ นบรรยากาศแห่งความร่วมมือร่วมใจมีการให้เกียรติแก่กนั และ
กัน ให้ความเชื2อถือ ไว้วางใจมีความเกรงใจ มีความพึงพอใจในการทํางาน ไม่มกี ารขัดขวาง ทุกคนมีความรูส้ กึ ความ
เป็ นเจ้าของ มีขวัญและกําลังใจทีด2 ใี นการทํางาน ซึง2 จัดว่าบรรยากาศประเภทนี5เป็ นบรรยากาศทีพ2 งึ ประสงค์
2. บรรยากาศทีไ2 ม่ดี หรือบรรยากาศแบบปิ ด เป็ นบรรยากาศแบบตัวใครตัวมันขาดการให้เกียรติซง2ึ กันและกัน
ขาดความเกรงใจ ขาดความร่วมมือ แต่ละคนไม่พงึ พอใจในงาน และสภาพของการทํางาน มีการขัดขวาง ขาดความรูส้ กึ
ในการเป็ นเจ้าของร่วมกันขาดขวัญและกําลังใจในการทํางานร่วมกัน
เมื2อกล่าวถึงสถานภาพทางครอบครัว คือ พืน5 ฐานทางครอบครัวจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน และ
}
พบว่า อาชีพและรายได้ของบิดามารดามีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนอีกทัง5 การเอาใจใส่ของผูป้ กครอง การ
}
จัดการศึกษา ก็ควรคํานึงถึงในส่วนนี5นักเรียนมาจากสภาพครอบครัวอย่างไรแล้ว ก็จะได้จดั สภาพแวดล้อมทางการ
เรียนให้เหมาะสม
2. ด้านการจัดการเรียนรูใ้ นโรงเรียน
สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร เป็ นกระบวนการที2ดําเนินการทางด้านกิจ กรรมต่ างๆ ในสถานศึกษา
เพื2อทีจ2 ะให้การศึกษาแก่ผูเ้ รียนมีความรู้ มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม มีความสามารถมีทกั ษะวิชาชีพในการ
ทํางานเป็ นสมาชิกทีด2 ตี ามความต้องการของสังคม
สุภทั รา ปิ ณฑะแพทย์ ได้กล่าวว่า สถานทีอ2 มรมสังสอนและให้
2
วชิ าความรูเ้ พื2อดํารงชีวติ ดังนัน5 การที2
สถานศึกษาจะสามารถทําหน้าทีต2 ่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุดได้สถานศึกษาจะต้องจัดสิง2
ต่าง ๆ ต่อไปนี5ให้มสี ภาพทีเ2 อื5อและสร้างสรรค์บรรยากาศ ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ตลอดถึงได้รบั ประสบการณ์ให้
มากทีส2 ดุ คือ 22
1. กฎ ระเบียบ ข้อบัง คับ และการปกครอง ซึ2งโรงเรียนมุ่ งหมายเพื2อ ฝึ กหัด ให้เ ด็กพัฒ นาบุค ลิกภาพ ให้
สอดคล้องกับสภาพของสังคม
2. ครูเป็ นผู้ท2สี ่งเสริมให้เด็กได้รบั ความรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ครูมอี ทิ ธิพลต่อเด็กทัง5 ทางด้านการ
แสดงออกและจิตใจ ดังนัน5 ครูควรจะเป็ นแม่แบบทีด2 สี าํ หรับเด็ก
3. กลุ่มเพื2อนร่วมโรงเรียนและร่วมชัน5 มีอทิ ธิพลต่อการปรับตัวและการดํารงชีวติ ในสังคมของโรงเรียน ซึ2ง
เปรียบเสมือนสังคมย่อย
4. หลักสูตรและวิชาทีเ2 รียน มีสว่ นทําให้บุคคลได้รบั การพัฒนาด้านความรู้ ความคิดและประสบการณ์
ผกาทิ พย์ เกษรากุล ได้จดั แบ่งสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษาทีเ2 ป็ นสิง2 เร้าให้นักศึกษาแสดงพฤติกรรม
กิจกรรมหรือลักษณะทีพ2 งึ ประสงค์ต่างๆ ออกมาแบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท23 คือ
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กรมสามัญศึกษา, การจัดบรรยากาศและสิS งแวดล้อมทีS ดีในโรงเรียน, หน้า 3.
สุภทั รา ปิ ณฑะแพทย์, จิ ตวิ ทยาทัวไป
S แนวคิ ดและทฤษฎี มลู ฐาน, (กรุงเทพมหานคร: อรุการพิมพ์, 2543), หน้า 30-32.
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ผกาทิพย์ เกษรากุล, “สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในทัศนะของนิสติ ”, วิ ทยานิ พนธ์การศึกษามหาบัณฑิ ต,
(สาขาบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2545), หน้า 11.
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1. สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร
2. สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที2
3. สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน
4. สภาพด้านแวดล้อมด้านกลุ่มเพื2อน
สรุป สภาพแวดล้อมทางการเรียน จะมีผลต่อการจัดการเรียน การสอน ตลอดจนส่งผลถึงผลสัมฤทธิด้} านการ
เรียนของนักเรียนเป็ นอย่างมาก ในการจัดการเรียน การสอนผู้บริหารจึงควรต้องตระหนักถึงการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนเป็ นความสําคัญ ถ้าผูบ้ ริหารทําความเข้าใจและจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้เอือ5 อํานวยต่อการเรียน
การสอนของผูเ้ รียน ก็จะช่วยส่งเสริมให้ การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนดียงิ2 ขึน5
3. ด้านอิ ทธิ พลของกลุ่มเพืSอน
สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มเพื2อน มีอทิ ธิพลต่อนักเรียน ที2กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน เป็ นกลุ่มบุคคลทีอ2 ยู่ในวัย
กําลังเจริญเติบโต ร่างกายและจิตใจมีการเปลีย2 นแปลงอย่างรวดเร็ว เมื2อเข้าไปอยู่ในโรงเรียน กลุ่มเพื2อนจึงมีอทิ ธิพลต่อ
การเปลีย2 นแปลงและพัฒนาการทางด้านความรู้ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และคุณธรรมของนักเรียน
พูลสุข สังข์รงุ่ ได้กล่าวให้ความหมายของเพื2อนไว้ว่า เพื2อนมีอทิ ธิพลสูงมากในการปฏิบตั งิ านของบุคคลแต่
ละคน คนจะมีความสุข ทํางานสําเร็จก็เพราะเพื2อนและจะไร้ความสุขและทํางานไม่ประสบผลสําเร็จก็เพราะเพื2อนโดยจะ
เห็นว่าอิทธิพลของเพื2อนส่งผลต่อคุณธรรม ดังนี5 24
1. มีความจริงใจต่อเพื2อน ทัง5 ต่อหน้าลับหลัง พยายามเข้าใจปั ญหาซึง2 กันและกัน ไม่เอาเพื2อนไปนินทาลับหลัง
ไม่หลอกให้เพื2อนตายใจในการทํางานร่วมกันกับเราด้วยคําพูดยกย่องจนเกินความเป็ นจริง ไม่เอาผลประโยชน์ของ
เพื2อนและเอาความดีความชอบของเพื2อนเป็ นของตน
2. ให้ความร่ว มมือช่ วยเหลือ ในการทํางาน ช่ วยทํา งานในส่วนที2ร ับผิดชอบ โดยไม่ ชกั ช้า หรือ ถ่ ว งเวลา
พยายามเข้าในในปั ญหาเห็นว่าปั ญหาของเพื2อนและของเราเป็ นปั ญหาเดียวกัน
3. ไม่ทอดความผิดให้เพื2อน ในการทํางานร่วมกันจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน การทํางานอาจเกิดปั ญหา
เกิดความผิดพลาดได้ถอื ว่าเป็ นปกติทอ2ี าจเกิดขึน5 ได้เสมอ
4. ยอมรับในศักดิศรี
} และให้เกียรติเพื2อนร่วมงาน ตามควรแก่ตําแหน่ งและฐานะให้ความสําคัญแก่เพื2อนด้วย
จิตใจ ในการทํางานในทุกองค์การทีจ2 ะให้เกิดความสําเร็จนัน5 ทําโดยการให้ความสําคัญแก่คนทุกคนในหน่ วยงาน ดังนัน5
เราเปิ ดโอกาสให้เพื2อนร่วมงานทําตามหน้าทีใ2 ห้ดที ส2ี ุดไม่จําเป็ นไม่ควรเปลีย2 นบทบาทหน้าทีข2 องผูป้ ฏิบตั งิ าน และต้อง
ทําให้ผทู้ าํ งานรูส้ กึ ว่า งานเสร็จได้เพราะทุกคนให้ความร่วมมือ ไม่ได้เพราะเราคนเดียวทีท2 าํ ให้งานสําเร็จ ควรยกย่องให้
ความสําคัญแก่ทุกฝ่ ายด้วยความจริงใจ
5. ให้ความสนใจในตัวเพื2อนอย่างจริงใจ โดยทัวไปและมนุ
2
ษย์จะสนใจแต่เฉพาะตนเองไม่สนใจผูอ้ 2นื แต่ถ้าเรา
ต้องการมีมิตรภาพกับผู้อ2ืน ก็ควรเปิ ดฉากทักทายก่อนเป็ นการแสดงตัวอย่างเปิ ดเผย เป็ นการให้เกียรติเพื2อน ให้
ความสําคัญต่อเพื2อน ทําให้เพื2อนเกิดความภาคภูมใิ จโดยเฉพาะอย่างยิง2 คือ เพื2อนร่วมงานทีเ2 ข้ามาใหม่เราควรได้สนใจ
เพื2อนร่วมงานตังแต่
2 สามารถ จําชื2อเขาได้ จําวันเกิดของเพื2อนได้ รูจ้ กั สามี ภรรยา ลูกๆ ของเขา และถามถึงบ้างใน
โอกาสอันควรสนใจในสิง2 ทีเ2 พื2อนชอบ เป็ นตน
6. ยอมรับในความเป็ นเช่นนัน5 ของเพื2อนคือยอมรับว่าว่าคนแต่ละคนย่อมมีส่วนดี และส่วนเสียปะปนกันอยู่ใน
ตัวของแต่ละคน เพียงแต่เราพยายามใช้ประโยชน์จากส่วนดีของเขาให้มากที2สุด ส่วนเสีย จุดบกพร่องบางอย่างของ
เพื2อนนัน5 ไม่ใช่เรื2องใหญ่โตทีค2 วรจะสนใจ เราก็ไม่ควรพยายามขุดคุย้ หาความจริงของมาให้ได้
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พูลสุข สังข์รุ่ง, นุษยสัมพันธ์ในองค์การ,พิมพ์ครัง5 ที2 10 (นนทบุร:ี พิมพ์ทบ2ี ริษทั บี เค อินเตอร์ปริ5นท์ ถนนกาญจนาภิเษก
อําเภอบางใหญ่ นนทบุร,ี 2550.), หน้า 213-215.

7. เข้าใจความต้องการและไวต่อความรู้สกึ ของเพื2อนร่วมงาน ไม่ดูถูกเหยียดหยามเพื2อนร่วมงาน ไม่ทําตัว
เหนือกว่าเพื2อนๆ เอื5อเฟื5 อเผื2อแผ่แก่เพื2อนๆ พยายามทําตนให้เป็ นผู้ให้มากกว่าผู้รบั ไม่เอาเปรียบเพื2อน รู้จกั ยกย่อง
ชมเชยเพื2อน สุภาพอ่อนโยน ยิม5 แย้มแจ่มใสกับเพื2อนๆ และพร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเพื2อนอยู่เสมอ
8. มีความเสมอต้นเสมอปลาย ในการทํางานในองค์การเราและเพื2อนอาจมีฐานะบทบาทในองค์การแตกต่าง
กัน เนื2องจากหน้าทีก2 ารทํางานทีไ2 ด้รบั มอบหมาย แต่การจะรักษามิตรภาพทีด2 รี ะหว่างเราและเพื2อนได้กค็ อื ความเสมอ
ต้นเสมอปลายของเรา ซึง2 จะสงผลให้ได้รบั ความร่วมมืออย่างดีในการปฏิบตั งิ าน
9. สนใจในสิง2 ทีเ2 พื2อนพูด และพูดในในสิง2 ทีเ2 พื2อนสนใจ ผูพ้ ดู จะรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ ถ้ามีคนสนใจฟั งในเรื2องทีเ2 ขาพูด
และยังเป็ นวิธกี ารที2เราจะหาแนวทางในการตอบสนอง ความต้องการของผูพ้ ูดได้ ขณะเดียวกันถ้าเราสนทนากับใคร
ควรศึกษาว่าคู่สนทาของเรา สนใจอะไร ชอบอะไร วิธกี ารเหล่านี5เป็ นการให้ความสําคัญต่อผูร้ ่วมสนทนา และก็ให้เกิด
ทางรูส้ กึ ทางบวกในการทีจ2 ะเชื2อมมิตรไมตรีกนั ต่อไป
10. ยิม5 และมีอารมณ์ขนั ตามควรแก่กาลเทศะ แสดงความเป็ นมิตรกับเพื2อนร่วมงานทัวไป
2 ไม่วางมาด แสดง
ทางหยิง2 ยโสใส่เพื2อน
11. มีมารยาทต่อเพื2อนๆ ในการติดต่อ การสนทนา การของความรวมมือ การพบปะสังสรรค์ต่าง มีกาลเทศะ
ในการพูดจาการแสดงตัวของเราต่อเพื2อนๆ โดยเฉพาะกับเพื2อนทีอ2 ยู่ในฐานะบทบาทแตกต่าง
12. ให้ความรัก และความเคารพนับถือในความคิด การกระทํา คําพูดของเพื2อน ไม่แสดงความก้าวร้าว ความ
เหนือกว่าต่อเพื2อนๆ
13. มีคุณธรรมในการติดต่อสัมพันธ์กบั เพื2อน เช่น การมีเมตตา กรุณา เห็นอก เห็นใจ การให้ความช่วยเหลือ
ไม่อจิ ฉาริษยาเพื2อน เป็ นต้น
14. มีความซื2อสัตย์ต่อเพื2อน
สรุปได้ว่า อิทธิพลของกลุ่มเพื2อนมีบทบาทสําคัญต่อพฤติกรรมต่าง ๆ อย่างมาก ถ้าเพื2อนดีกพ็ าไปในทางทีด2 ี
ถ้าเพื2อนไม่ดกี น็ ําพาสูท่ างทีเ2 สือ2 มเสียทุกเวลาเพราะเพื2อนอยู่ในวัยเดียวกันมีทงั 5 เพื2อนทีพ2 ฤติกรรมการชักชวนไปทําในสิง2
ทีด2 แี ละไม่ดี ทีม2 อี ทิ ธิพลต่อการกระทําให้เกิดความรูส้ กึ นึกคิดหรือเจตคติต่าง ๆ ได้
4. ด้านอิ ทธิ พลของสืSอ
ปั จจุบนั ไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าเด็กและเยาวชนไทยมีการเปลีย2 นแปลงและพัฒนาทางด้านความคิดและทาง
ร่างกายทีร2 วดเร็วมากขึน5 กว่าในอดีต ด้วยกระแสความเจริญของโลก และเทคโนโลยีการสื2อสารสมัยใหม่ทส2ี ามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เปิ ดกว้าง และไร้ขดี จํากัด ทําให้ส2อื ต่างๆ เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อกระบวนการเรียนรู้ ความ
คิดเห็น เจตคติ ตลอดจนพฤติกรรม ของเด็กและเยาวชนไทย
สุชา จันทน์ เอม กล่าวว่า อิทธิพลของสื2อรายการโทรทัศน์ ต่อเยาวชน (วัยรุ่น) ปั จจุบนั ว่า รายการ
โทรทัศน์ได้รบั ความสนใจจากเด็กและเยาวชนในระดับค่อนข้างสูงในทุกระดับครอบครัวสือ2 ทางเลือกอื2นมากกว่าแต่ก่อน
ก็ตาม เหตุผลหนึ2งเพราะตัวรายการเองก็พยายามที2จ ะพัฒนาให้รายการของตน มีความน่ าสนใจ มีความดึงดูดใจ
นําเสนอสาระแบบใหม่ทไ2ี ม่เคยนําเสนอมากก่อน นําเสนอเรื2องใกล้ตวั ในชีวติ ประจําวันทีเ2 ราอาจมองข้ามไปมาปั ดฝุ่ น
เสียใหม่ จัดระบบการนําเสนอทีท2 นั สมัย เข้าใจง่าย มีภาพประกอบ ใช้กราฟฟิ ก ทําให้ได้รบั ความสนใจมากขึน5 เป็ นที2
นิยมของวัยรุ่น เป็ นรายการเกีย2 วกับสาระบันเทิงสมัยใหม่ ทีม2 กี ารนําเสนอแบบเข้าใจง่าย เป็ นเรื2องใกล้ๆ ตัว สนุ กสนาน
ไม่เครียด มีสาระแบบผสมผสานคติสอนใจในเรื2องต่างๆไว้ด้วย ตัวชูโรงของรายการมักจะมีพธิ กี รที2เป็ นที2รู้จกั เป็ นที2
เชื2อถือ ถ้าเป็ นพิธกี ร ทีเ2 ป็ นดารา นักร้อง ดีเจ ทีม2 ชี 2อื เสียง ก็จะเป็ นทีไ2 ด้รบั ความสนใจ มากขึน5 โดยทีเ2 ด็กๆ ใช้เวลาส่วน
ใหญ่กบั การรับชมโทรทัศน์ควบคู่ไปกับการได้อยู่กบั คนในครอบครัว เพราะเวลาทีร2 ายการจะนําเสนอนัน5 มักเป็ นเวลา วันที2
สบาย ๆ ได้พกั ผ่อนของคนในครอบครัวด้วย เนื5อหาสาระเป็ นความบันเทิงทีส2 ามารถรับชมได้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จํากัด
เสนอให้ผู้ชมได้เกิดความสนใจและสนใจต่อเนื2องด้วย รายการประเภทนี5จงึ ได้รบั ความนิยมเป็ นอันมาก เยาวชนมัก
เลียนแบบแฟชัน2 การแต่งกาย ทรงผม เครื2องประดับ รวมทัง5 พฤติกรรมทัง5 ดี ไม่ดจี ากพิธกี รและแขกรับเชิญโดยมากเป็ น

ดารา นักร้อง ทีเ2 ป็ นทีร2 จู้ กั ในสังคมอยู่แล้ว และทีน2 ่าเป็ นห่วงมากในปั จจุบนั คือ การตามแฟชันจากต่
2
างประเทศของวัยรุ่น
จนกลืนวัฒนธรรม การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมอันดีงามของประเทศเราไปกลายเป็ นความคิด ค่านิยม การแต่งกาย
แฟชัน2 ภาษาของชาติอ2นื ไป25
ณัฐรดา ศิ ลป์ อุดม กล่าวว่า อิทธิพลของสื2อรายการโทรทัศน์ทม2ี ตี ่อเยาวชน เกิดขึน5 มาจากปั จจัยหลัก
หลาย ๆอย่าง เสรีภาพในการนําเสนอข้อมูลทีม2 มี ากจนเกินไป รูปแบบรายการโทรทัศน์ขาดความเหมาะสมต่อเยาวชน
สถานบันครอบครัว สถานศึกษา ภาครัฐและเอกชนยังขาดการกําหนดแนวทางที2ถูกต้องให้กบั เยาวชนในการรับชม
รายการโทรทัศน์ การขาดจริยธรรมของผูผ้ ลิตรายการ และเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมทีผ2 ดิ ๆ ของเยาวชนจาก
การรับชมรายการโทรทัศน์ จากปั จจัยหลายๆอย่างทีเ2 กิดขึน5 จึงนําไปสูป่ ั ญหาหลักคือ พฤติกรรมการลอกเลียนแบบของ
เยาวชน เช่น พฤติกรรมการเสพอบายมุข การใช้คาํ หยาบคาย และ การแต่งกายทีไ2 ม่สภุ าพขัดต่อวัฒนธรรมไทย26
พันธ์ทิพย์ กาญจนะจิ ตรา ได้กล่าวถึง บทบาทของสื2อในสังคมไทยที2มีอทิ ธิพล ต่อเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว สามารถแบ่งสือ2 ออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี5 27
1. เด็กกับโทรทัศน์
สือ2 โทรทัศน์และภาพยนตร์ เป็ นสือ2 ทีม2 อี ทิ ธิพลต่อเด็ก สามารถสื2อได้ทงั 5 ภาพและเสียง เข้าถึงเด็กได้อย่าง
ลึกซึ5งกว้างขวางและต่อเนื2อง ปั จจุบนั มีผู้ผลิตรายการขาดความระมัดระวังในการใช้ภาษาที2ไม่เหมาะสม นําเสนอสิง2
ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมฟุ้งเฟ้ อเพราะอยากเลียนแบบ “ต้นฉบับ” ทางสังคม เช่น นักแสดง ศิลปิ น ฯลฯ นําเสนอการต่อสู้
โดยใช้อาวุธและความรุนแรงเข้าหํ2าหันกั
2 น รวมภาพการฆาตรกรรมและสภาพของเหยื2อในรูปแบบต่างๆ สารจากสื2อ
เหล่านี5ถูกซึมซับเข้าไปฝั งในสมองของเด็กกลายเป็ นเครื2องมือและวิธกี ารส่งเสริมความรุนแรงได้
2. เด็กกับเกมคอมพิ วเตอร์
เกมคอมพิวเตอร์ทไ2ี ด้รบั ความนิยมสูงมักเป็ นเกมทีเ2 ด็กต้องตกอยู่ในสภาวะทีม2 กี ารแข่งขัน ต้องใช้ความเร็ว
ไม่ ต้องใช้สมองมากนักและบางครัง5 การที2ผู้เล่นกระทําอาชญากรรมบางอย่ างเช่ น โจรกรรม ล่ วงละเมิดทางเพศและ
ฆาตกรรม เพื2อให้ได้มาซึง2 คะแนน รางวัล และการเป็ นผูช้ นะ รวมทัง5 ความยินดีในสภาพความพ่ายแพ้และความเสียหายของ
เหยื2อในรูปแบบต่างๆ ถูกซึมซับเข้าไปแฝงฝั งในสมองของเด็ก เยาวชน อาจส่งผลให้เกิดการพัฒนาการที2ไม่สมวัย ทัง5
สติปัญญา อารมณ์ และจิตใจ ซึง2 นําไปสู่ปัญหาร้ายแรงอื2นๆ ได้ เช่น ยาเสพติด ความรุนแรง จําเป็ นต้องศึกษาและติดตาม
ผลกระทบจากการเสพเกมคอมพิวเตอร์ของเยาวชนในประเทศไทย เพื2อนําไปสู่การพัฒนาและหามาตรการในการปกป้ อง
คุม้ ครองเด็กจากข้อมูลข่าวสารและวัสดุทเ2ี ป็ นอันตรายต่อสุขภาวะ
3. เด็กกับอิ นเตอร์เน็ต
สือ2 อินเตอร์เน็ตนับว่าเป็ นสือ2 อิเลคทรอนิคส์สมัยใหม่ทม2ี บี ทบาทสําคัญทางการสื2อสาร ทีช2 ่วยให้ประชาชน
สามารถค้นหาข้อมูลได้ในทุกเรื2อง ผ่านทางเว็บไซต์ ซึง2 มีมากมายกว่า 100 ล้านเว็บไซต์ทวโลก
ั2
ทําให้เด็กและเยาวชน
สามารถเข้าถึงสื2อเหล่านี5ได้ง่าย โดยอาจใช้บริก ารของร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ทัวไป
2 หรือในที2พกั อาศัยเอง ซึ2งการ
เผยแพร่ขอ้ มูลผ่านสื2ออินเตอร์เน็ตก็มที งั 5 ที2เหมาะสมหรือและไม่เหมาะสม จึงจําเป็ นอย่างยิง2 ที2ต้องมีมาตรการเข้ามา
ควบคุมเว็บไซต์ท2มี เี นื5อหาทีไ2 ม่เหมาะสม เหล่านี5 อีกทัง5 ผู้ปกครองเองก็ควรสอดส่องและแนะนํ าหรือให้ความรู้แก่เด็ก
เพื2อให้เด็กมีวจิ ารณ์ในการเลือกรับสือ2
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4. เด็กกับสืSอสิS งพิ มพ์
ในยุคสมัยทีส2 อ2ื อิเล็กทรอนิกส์มอี ทิ ธิพลในการเข้าถึงและเป็ นแหล่งสําคัญในการเรียนรูท้ างสังคมของเด็ก
และเยาวชน กระนัน5 สื2อสิง2 พิมพ์กม็ ไิ ด้หยุดนิ2งให้ตวั เองถูกละเลย กลับเติบโตและปรับเปลีย2 นตนเองอย่างมีชวี ติ ชีวา
สร้างลักษณะเฉพาะขึน5 มาเพื2อจับ “กลุ่มเป้ าหมาย” ได้เหนียวแน่นขึน5 เช่น การ์ตูน นิตยสารบันเทิงรายสัปดาห์ นิตยสาร
เฉพาะกิจ ฯลฯ ขณะเดียวกัน สื2อสิง2 พิมพ์สาธารณะอย่างหนังสือพิมพ์รายวันเองก็ปรับเนื5อหาสาระจนครอบคลุมทุกวัย
แม้ปัจจุบนั ยังไม่มกี ารศึกษาถึงผลกระทบที2อาจเกิดขึน5 จากการเสพข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากสื2อสิง2 พิมพ์ของเด็กและ
เยาวชน ซึง2 ยังไม่มวี ุฒภิ าวะมากพอทีจ2 ะเลือกสัมผัส หรือแยกแยะคุณค่าของเนื5อหาสาระได้ดว้ ยตนเองอย่างชัดเจน ก็
คาดการณ์ได้ว่าผลกระทบที2เกิดขึน5 จากการนํ าเสนอที2ไม่เหมาะสมและไม่มีคุณภาพอีกไม่นานย่อมสร้างผลกระทบ
สะสมความรุนแรง ยากทีจ2 ะประเมินค่าได้ จึงจําเป็ นอย่างยิง2 ทีจ2 ะต้องศึกษาและติดตามผลกระทบในเรื2องนี5 เพื2อนําไปสู่
การพัฒนาแนวทางและมาตรการในการปกป้ องคุม้ ครองเด็กจากข้อมูลข่าวสารทีไ2 ม่เหมาะสม
สถานภาพของสือ2 ปั จจุบนั นี5 อิทธิพลการสือ2 สารทุกๆ ด้าน ทัง5 สิง2 พิมพ์ โทรทัศน์ สิง2 แวดล้อมทางครอบครัว
และอิทธิพลของเพื2อนและอินเทอร์เนต แพร่ขยายไปในสังคม โดยเฉพาะเยาวชนไทย ทีก2 ําลังอยู่ในวัยเรียน สื2อเหล่านี5
มีอทิ ธิพลและมีผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของเยาวชน และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมอย่างเห็นได้ชดั เจน อย่างไรก็ตาม
อิทธิพลของสื2อ จะมีบทบาทมากหรือน้อยขึน5 อยู่กบั ปริมาณของผูร้ บั สาร และภูมคิ ุม้ กันจากครอบครัว และการกล่อม
เกลาสังคมของสื2อ ในปั จ จุบ ัน อิท ธิพ ลของสื2อ ดังกล่า วก่ อให้เกิดการเปลี2ย นแปลงทัง5 ในด้านปั จ เจกชน และสังคม
โดยเฉพาะถ้าสังคม ตระหนักถึงอนาคตของชาติและการพัฒนาประเทศแล้ว ต้องร่วมกันผลิตสื2อการส่งเสริมคุณธรรม
สําหรับเยาวชนให้มากขึน5 เพื2อสร้างคมแห่งสันติธรรมและสันติสขุ
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