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บทคัดยอ
ในปจจุบัน การกระทําความผิดทางอาญาของเยาวชนที่มีคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นมีปริมาณมาก ซึ่งมี
แนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งพบวาเหตุจูงใจที่เยาวชนกระทําความผิดเกิดจากปญหาหลายประการ ไดแก ครอบครัวขาดความ
อบอุน บิดามารดาไมมีเวลาเอาใจใสดูแลใกลชิด ไมมีเวลาอบรมสั่งสอน หรือบางครั้งเกิดจากผูปกครองเองที่มีปญหาไมทํา
ตัวเปนตัวอยางที่ดีแกผูเยาว ปญหาเยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษาที่ดีหรือไมมีปจจัยในการที่จะศึกษาดวยสภาวะเศรษฐกิจ
ของครอบครัวไมดี สภาพแวดลอมที่เยาวชนพักอาศัยอยูใกลแหลงสถานเริงรมย แหลงคายาเสพติด อยูในแหลงเสื่อมโทรม
อยูในสภาพแวดลอมของกลุมเพื่อนที่มีปญหาเดียวกัน มาจากสภาพครอบครัวที่ไมพรอมเชนเดียวกัน สภาพรางกายของ
เยาวชนที่ไมมีความพรอมทางสังคม รูสึกวาตนเองมีปมดอยจึงตองหาหนทางทําใหผูอื่นยอมรับโดยวิธีที่ผิดกฎหมายและผิด
ศีลธรรมอีกทั้งการสื่อสารที่ไรพรมแดนเปนเหตุใหเยาวชนเขาถึงสื่อไดทุกประเภทแตยังขาดวุฒิภาวะในการบริโภคสือ่ ดังนัน้
แนวทางในการพัฒนาพฤตินิสัยของเยาวชน เพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคของสังคม ไดแก กระบวน การกลอมเกลา
ระดับครัวเรือน กระบวนการกลอมเกลาระดับชุมชน กระบวนการกลอมเกลาระดับสถาบัน การศึกษา กระบวนการกลอม
เกลาของสถาบันศาสนา กระบวนการกลอมเกลาโดยรัฐ และกระบวนการกลอมเกลาอื่นๆ
คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนา, พฤตินสิ ัย, เยาวชน
ABSTRACT
Currently, the juvenile delinquency of juvenile delinquents is increasing. The motives that youths
commit are caused by many problems, including lack of family warmth. Parents do not have time to
take care of intimate timeless discipline. Sometimes the parents themselves who are not acting as an
example to minors. Youth issues, lack of educational opportunities for poor or non–factor in the study.
With poor economic condition of the family. Youth living environment near a place of recreation. The
drug trade in decline in the environment of a group of friends with the same problem. Coming from a
family that is not available. Likewise, the physical condition of young people with no social. Feel that
they have an inferiority complex he must find a way to make others agree, by the way, illegal and
immoral. Also, borderless communication is a way for all types of media to reach the youth, but lack
of media literacy. Therefore, the development of behavioral habits of young people to achieve
desirable behavior on society, including the wak process at the household level, the wak process of
community level, the wak process of level institutions, the wak process of religious institutions,
processes refined by the state and others.
Keywords: Developmental approach, Behavioral habits, Juvenile
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บทนํา
สังคมไทยในปจจุบันกําลังเผชิญหนากับปญหาตางๆ อยางรอบดาน ไมวาดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ลวนเปนปญหาวิกฤตที่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน มีรากฐานและที่มาของปญหารวมกัน อิทธิพล
และแรงกดดันจากการพัฒนาของโลกตะวันตกที่สงผลกระทบอยางรุนแรง ทําใหสังคมไทยตกอยูภายใตการถูกครอบงํา
เบียดเบียน และถูกทําลาย เนนความสําเร็จเฉพาะผลิตภัณฑมวลรวมของประชาชาติ โดยละเลยไมเห็นความสําคัญของการ
พัฒนาคน สภาพการพัฒนาดังกลาวสงผลกระทบใหเกิดปญหาชองวางระหวางผูมีโอกาสกับผูดอยโอกาส มาตรการหนึ่งใน
การกูวิกฤตคือการปฏิรูปการศึกษา การศึกษาเปนกระบวนการที่ทําใหคนมีความรู และมีคุณสมบัติตางๆ ที่จะชวยใหคนนั้น
อยูรอดในโลกได เปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัวและสังคมสวนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี. 2545: 3)
ปญหาเยาวชนไทยเปนปญหาที่หนักใจแกทุกฝายเปนอยางยิ่ง จากสภาพของสังคมในสภาวะปจจุบันนั้น สืบเนื่อง
มาจากสังคมปจจุบันตองดิ้นรนเพื่อแสวงหาปจจัยเพื่อความอยูรอดจึงเกิดการแบงพรรคแบงพวกแกงแยงแขงขันรีบกอบโกย
ผลประโยชนแกตนและพวกพองจึงนําไปสูความขัดแยงเพราะตองการแสวงหาความสุขสบายทางวัตถุ แตเมื่อวัตถุยิ่งเจริญ
กาวหนาไปเทาใด จิตใจก็ยิ่งสับสนวุนวายมากตามไปดวย เพราะไมสามารถพัฒนาตนและจิตใจใหรูทันตอสภาพความจริง
จึงตกเปนทาสของวัตถุเชนคานิยมของการบูชาวัตถุเงินทอง บูชาคนมีฐานะทางสังคมร่ํารวย บูชาคนมีอํานาจ ชอบความสุข
สบายโดยไมคิดมุงหวังที่จะพัฒนาตนใหอิสระจากเรื่องเหลานี้ จึงทําใหสังคมไทยในยุคปจจุบัน กําลังมีปญหาหลายๆ มิติ
ของสังคม ยอมรับคานิยมทางดานวัตถุมากกวาคุณธรรมเพราะความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปญหาตางๆ ที่
เกี่ยวกับเยาวชน เกิดจากการหางบาน วัด โตในหางสรรพสินคา ทั้งระบบการศึกษาที่มีคานิยมแขงขัน สรางคนเพื่อปอน
ตลาดแรงงานมากกวาจะสรางคนเพื่อเขาใจชีวิต (เสกสรร ทองคําบรรจง, 2545: 10)
จากสถิติคดีอาญาศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจําป 2557 (สํานักงานศาลยุติธรรม, 2558:
9–18) พบวา มีคดีทั้งสิ้น 43,803 คดีแยกตามขอหาจํานวนมากไปนอย 6 อันดับแรกไดแก 1) ความผิดตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ 17,922 คดี 2) ความผิดเกี่ยวกั บทรัพย 5,312 คดี 3) ความผิดตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติทางหลวงและพระราชบัญญัติรถยนต 5,141 คดี 4) ความผิดตามพระราช
บัญญัติอาวุธปน 3,503 คดี 5)ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย 2,519 คดี 6) ความผิดเกี่ยวกับเพศ จํานวน 1,841 คดี
นอกจากนี้เปนความผิดฐานอื่นๆ จากปริมาณคดีดังกลาวเห็นวาเยาวชนกระทําความผิดเปนจํานวนมากโดยเฉพาะความผิด
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ ปจจั ยสําคัญที่เยาวชนมีพฤติกรรมในการกระทําความผิด มีสาเหตุมาจากปญหา
ครอบครัวขาดความอบอุน ที่เกิดจากการเลี้ยงดูโดยพอแมตามใจหรือเขมงวดเกินไป หรือครอบครัวมีความขัดแยง ครอบครัว
หยาราง การอบรมเลี้ยงดูที่ไมถูกวิธีหรือเมื่อครอบครัวแตกแยกก็มีปญหากับผูอุปการะเลี้ยงดูที่ไมใชพอแมหรือถูกทอดทิ้ง
ทําใหไมไดรับความอบอุนจากครอบครัว ไมไดรับการเอาใจใสดูแล ยอมทําใหเกิดการรูเทาไมถึงการณ การมีกลุมเพื่อนที่มา
จากครอบครัวลักษณะเดียวกันทําใหชักจูงกันประพฤติตนไปในทางเสียหาย ไมรูผิดชอบชั่วดี เปนสาเหตุใหติดยาเสพติด
ติดสุรา การพนัน ชอบกอพฤติกรรมที่เกิดปญหาตอสังคมเชน การขับรถแขงบนถนนสาธารณะเปนที่เดือดรอนรําคาญและ
อันตรายตอผูอื่น เปนตน นอกจากนั้น ปญหาของเยาวชนที่ไดรับการศึกษานอยหรือไมไดรับการศึกษาอันเนื่องมาจากปจจัย
ทางเศรษฐกิจการเงินของครอบครัว ไมมีเงินเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น ยอมทําใหเยาวชนเกิดความรูสึกนอยเนื้อต่ําใจ รูสึก
ตนมีปมดอยกวาคนอื่นๆ จึงมักถูกชักจูงไปในทางที่ผิดและคลอยตามผูอื่นไดงายและประพฤติตนไปในทางเสียหาย ปญหา
จากสภาพแวดลอม เชน อยูใกลแหลงสถานเริงรมยอยูในแหลงเสื่อมโทรม อยูกับแหลงคายาเสพติด หรือกลุมคนที่ดอย
โอกาสทางการศึก ษา ทําใหเยาวชนมีความประพฤติเคยชินและคลอยตามในสิ่งที่ผิดกฎหมายไดงาย ปญหาจากสภาพ

วารสารวิชาการ ปี ท่ี 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561 165

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University Journal

รางกายของเยาวชนเองที่มีรางกายบกพรอง มีรางกายพิการ ทําใหมีพัฒนาการทางอารมณไมเหมาะสมกับวัย เปนเหตุใหมี
สุขภาพจิตที่ออนแอ จึงมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกและเปนการทําผิดกฎหมายเพื่อเปนการชดเชยสิ่งที่ตนเองขาดปญหาจาก
การสื่อสารที่ไรพรมแดน (Globalization) การรับอารยธรรมจากตางประเทศ ทําใหเยาวชนติดเกม ไมอยากเรียนหนังสือ
มีพฤติกรรมเลียนแบบเกมไปกระทําความผิดตอผูอื่น ชอบความรุนแรง ชอบดูสื่อลามกอนาจาร มีเพศสัมพันธกอนวัยอัน
สมควร ทําใหเกิดปญหาตั้งครรภไมพึงประสงค ติดโรครายแรง กอคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ เปนตน และปญหาจากผูใหญ
ทําตัวเปนตัวอยางที่ไมดี เยาวชนจึงไดรับต นแบบที่มีพฤติก รรมไปในทางที่ ไม ดี การชักจูงใหเยาวชนมีจิตสํานึกวิถี ชีวิต
ประชาธิปไตย ก็จะทําใหเขาเหลานั้นเติบโตเปนผูใหญที่ดีในสังคมการเมืองแบบประชาธิปไตยจนสามารถเปนตัวแบบใน
สังคม จากนั้นจึงคอยๆ ขยายผลไปยังผูใหญและกลุมสังคมอื่นตอไป
ไมวาปญหาจะเกิดจากปจจัยใดก็ตาม ทายที่สุดแลวอยูที่เยาวชนเองวาจะมีจิตใจเขมแข็งพอที่จะเอาชนะสิ่งยั่วยุ
กิเลสตัณหาหรือจะปลอยตัวตนใหเปนไปตามสภาวะของสภาพแวดลอม เมื่อเกิดปญหาขึ้นจะแกไขไดอยางไรเพื่อใหเยาวชน
กระทําผิดนอยลงหรือไมกระทําความผิดเลย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็ดีตองหาแนวทางแกไขและปองกันมิใหเยาวชนกอ
ปญหาหรือกระทําความผิด ใหเยาวชนเปลี่ยนพฤติกรรมหรือแนวคิดจิตใจ ใหดํารงตนเปนคนดีคนเกง เปนที่ยอมรับของ
ครอบครัว กลุมเพื่อน และสังคม การพัฒนาพฤติกรรมจึงเปนแนวทางสําคัญที่จะขจัดปญหาพฤติกรรมไมพึงประสงคของ
เยาวชน การชักจูงใหเยาวชนมีจิตสํานึกวิถีชีวิตประชาธิปไตยก็จะทําใหเขาเหลานั้นเติบโตเปนผูใหญที่ดีในสังคมการเมือง
แบบประชาธิปไตยจนสามารถเปนตัวแบบในสังคม จากนั้นจึงคอยๆ ขยายผลไปยังผูใหญและกลุมสังคมอื่นตอไป (ชญานิน
กฤติยะโชติ. 2558: 4)
หลักการของการพัฒนาเยาวชน
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติพุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติความหมายของ เยาวชน
วา “เยาวชน” หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณถึงยี่สิบหาปบริบูรณ (พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแหงชาติ. 2550: 1) สวนความหมายตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 4 บัญญัติวา “เยาวชน” หมายความวาบุคคลอายุเกินสิบหาปบริบูรณแตยังไมถึงสิบแปด
ปบริบูรณ ซึ่งมีผูเปรียบเปรยวา เยาวชนเปรียบเสมือนผาขาวที่เริ่มซึมซับเอาสีตางๆ เขาไป จากสีขาวก็จะกลายเปนสีตางๆ
เหลานั้น แทบจะมองไมเห็นสีเดิมที่ขาวสะอาดและทายสุดก็ผสมไปทุกสีหากจะแกไขใหขาวดังเดิมตองผานกระบวนการทํา
ความสะอาดแตก็ไมอาจจะขาวไดเทาเดิมดวยเหตุนี้ สังคมควรใหความใสใจในการหาทางปองกันมิใหสีตางๆ มาแปดเปอน
ผาขาวเยาวชนที่บริสุทธิ์เมื่ออยูในครอบครัวและสังคมจึงมีโอกาสมากมายที่จะประสบกับสิ่งลอตาลอใจตางๆ ซึ่งเยาวชน
เปนวัยที่กําลังเรียนรู อยากรูอยากเห็น จึงงายตอการชักจูงจากบุคคลรอบขาง เชน เพื่อน พอ–แม ครูบาอาจารย สื่อทาง
อินเทอรเน็ตตางๆ เปนตน ซึ่งสามารถชักจูงจิตใจเยาวชนใหมีพฤติกรรมในทางไมดีได ทั้งนี้ภาครัฐและเอกชนจึงควรให
ความสําคัญกับการพัฒนาดานพฤตินิสัยของเยาวชนซึ่งปองกันไดโดยการพัฒนาดานพฤตินิสัยใหแกเยาวชนดวยการปลูกฝง
กลอมเกลาคานิยมในทางที่ถูกที่ควรใหแกเยาวชนไดปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย เพื่อใหอยูในสังคมอยางปกติสุขไดทุกระดับและ
ปองกันความเสี่ยงตอการที่เยาวชนจะมีพฤติกรรมที่อาจจะกระทําผิดตางๆ ได
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาพฤตินิสัยของเยาวชน
ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (1970: 11–13) เปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความตองการขั้นพื้นฐานของ
มนุษยเปนทฤษฎีการจูงใจที่มีการกลาวขวัญอยางแพรหลาย มาสโลวมองวาความตองการของมนุษยมีลักษณะเปนลําดับขั้น
จากระดับต่ําสุดไปยังระดับสูงสุด เมื่อความตองการในระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลวมนุษยก็จะมีความตองการอื่นใน
ระดับที่สูงขึ้นตอไป
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1. ความตองการทางรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยเพื่อความอยูรอด
เชน อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ําดื่ม การพักผอน เปนตน
2. ความตองการความปลอดภัยและมั่นคง (Security or safety needs) เมื่อมนุษยสามารถตอบสนองความ
ตองการทางรางกายไดแลว มนุษยก็จะเพิ่มความตองการในระดับที่สูงขึ้นตอไป เชน ความตองการความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน ความตองการความมั่นคงในชีวิตและหนาที่การงาน
3. ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ หรือความตองการทางสังคม (Affiliation or Acceptance needs)
เปนความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม ซึ่งเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษย เชน ความตองการใหและไดรับซึ่งความรัก
ความตองการเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ ความตองการไดรับการยอมรับ การตองการไดรับความชื่นชมจากผูอื่น เปนตน
4. ความตองการการยกยอง (Esteem needs) หรือความภาคภูมิใจในตนเอง เปนความตองการการไดรับยกยอง
นับถือ และสถานะจากสังคม เชน ความตองการไดรับความเคารพนับถือ ความตองการมีความรูความสามารถ เปนตน
5. ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self–actualization) เปนความตองการสูงสุดของแตละบุคคล เชน ความ
ตองการที่จะทําทุกสิ่งทุกอยางไดสําเร็จ ความตองการทําทุกอยางเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง เปนตน
จากทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว สามารถแบงความตองการออกไดเปน 2 ระดับ ไดแก ความตองการ
ในระดับต่ํา (Lower order needs) ประกอบดวยความตองการทางรางกาย ความตองการความปลอดภัยและมั่นคงและ
ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับและความตองการในระดับสูง (Higher order needs) ประกอบดวย ความ
ตองการการยกยองและความตองการความสําเร็จในชีวิต
แนวคิดพื้นฐานการพัฒนา เกิดจากธรรมชาติของมนุษยที่อยูรวมกันเปนกลุม ในแตละกลุมจึงตองมีผูนํารวมทั้งมี
การควบคุมดูแลหรือจัดระเบียบกันภายในกลุม ซึ่งอาจเรียกวาการบริหารหรือการพัฒนาเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยและ
อยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยเหตุผลนี้มนุษยจึงไมอาจหลีกเลี่ยงการพัฒนาได และอาจกลาวไดวา ที่ใดมีกลุมที่นั้นยอมมี
การพัฒนา การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีการกระทําใหเกิดขึ้น หรือมีการวางแผนกําหนดทิศทางไวลวงหนา
โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ตองเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ถาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมดีก็ไมเรียกวาการพัฒนา ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ไดบัญญัติวา การพัฒนา หมายถึง การทําใหเจริญ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา
“Development” แปลวา การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละนอย โดยผานลําดับขั้นตางๆ ไปสูลําดับที่สามารถขยายตัวขึ้น
เติบโตขึ้น มีการปรับปรุงใหดีขึ้นและเหมาะสมไปกวาเดิม
แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาเยาวชน
ปฬาณี ฐิติวัฒนา (2535: 37–45) ไดสรุปแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาเยาวชน 6 ประการ ประกอบดวย
1. เยาวชนมีเกียรติ สิทธิ และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
2. การพัฒนาคนนั้นเปนกระบวนการที่ตอเนื่องตลอดชีวิต ในชวงชีวิตหนึ่ง ๆ ตางก็มีจุดวิกฤต และจุดเดน อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ การรับรูโดยเฉพาะดานการปรับตัว และการปรับบทบาท อันเนื่องมาจากประสบการณ
และอิทธิพลของสิ่งแวดลอม
3. ความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ ปรากฏชัดเจนกลาวคือความยากจน สภาพทุโภชนาการ การมีโรคภัยไขเจ็บ
ความดอยโอกาสในการศึกษา ความไมรู การขาดทักษะเชิงอาชีพ การไมมีงานทํา การเพิ่มประชากร การไมไดรับการ
บริการพื้นฐานที่ทั่วถึง และบริการที่ขาดคุณภาพ ปจจัยดังกลาวขางตนมีความสัมพันธทั้งทางตรงและทางออมตอการพัฒนา
เยาวชน โดยทั้งเปนอุปสรรคตอการพัฒนาและสรางเสริมใหมีสภาพเศรษฐกิจที่สรางปญหาใหแกเยาวชนเอง อันมีผลทําให
เยาวชนบางกลุมกลายเปนปญหาสังคมในที่สุด
4. เยาวชนควรไดรับความสนใจเปนพิเศษ เพื่อใหเยาวชนเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ
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5. จําเปนตองสรางโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะเยาวชนที่มีโอกาสมากกวา
จะตองชวยพัฒนาผูดอยโอกาส
6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการที่สลับซับซอนและตองลงทุนสูงจึงตองควรระวังมิใหเกิดการสูญเปลา
โดยใชวิธีการปองกันมากกวาการแกไข
ดังนั้น แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาเด็กและเยาวชนจะเปนตัวกําหนดกรอบเพื่อกําหนดนโยบายและวิธีการหลักใน
การวางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเด็กและเยาวชนจะเปนพลังสําคัญของประเทศ เปนวัยที่กําลังเปลี่ยนจากเด็กเปน
ผูใหญ มีการพัฒนาการทางดานรางกายและสติปญญาเจริญเต็มที่และเปนชวงของการเก็บสะสมประสบการณของชีวิต
ดังนั้น จึงเปนชวงที่เหมาะสมที่จะปลูกฝงอุดมการณคานิยม การเห็นคุณคาในตนเอง เพื่อใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคา
เปนผูใหญในแบบฉบับที่ตองการได
แนวคิดการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง
บุคคลที่มีการพัฒนาจากวัยเด็กเขาสูวัยรุนและวัยผูใหญ พัฒนาการดังกลาวสงผลใหบุคคลกาวออกสูสังคมภายนอก
มากขึ้น มีประสบการณและสิ่งแวดลอมใหม การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ทําใหมโนภาพที่บุคคลมีตอ
ตนเองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งสงผลตอการเห็นคุณคาในตนเองของเขา ดังนั้น การเห็นคุณคาในตนเองของบุคคลจึง
สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดทุกชวงของชีวิต นักจิตวิทยาไดเสนอแนวทางการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง พอสรุปได
ดังนี้
นักจิตวิทยาแนวพฤติกรรมนิยม เชื่อวา การใหบุคคลไดจดบันทึกเกี่ยวกับความสําเร็จที่ไดกระทํา การใชคําพูด
ชมเชยตนเอง การใหสิ่งที่มีความหมายและความสําคัญตอตนเองเมื่อไดกระทําสิ่งตางๆ ใหสําเร็จตามเปาหมาย วิธีการ
ดังกลาวเปนการพัฒนาใหบุคคลเกิดการเห็นคุณคาในตนเอง (Sasse. 1987: 48)
นอกจากนี้ การฝกการกลาแสดงออกที่เหมาะสมก็เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง โดยการ
ใหบุคคลไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ความรูสึกพรอมทั้งสามารถตอบสนองความตองการดานตางๆ ของตนเอง จะชวยให
บุคคลเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง ซึ่งสงผลตอการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองของเขา (Alberti and Emmons. 2008:
27) บุคคลทุกคนตางมีคุณคาในตนเอง แตก็มีบุคคลจํานวนมากที่ไมไดตระหนักถึงคุณคาที่ตนเองมีอยู
การเห็นคุณคาในตนเองมีความสําคัญอยางยิ่งในการปรับตัวทางอารมณสังคมและการเรียนรูของผูเรียน เพราะ
1) เปนพื้นฐานของการมองชีวิต
2) ความสามารถทางดานสังคมและอารมณเกิดจากการเห็นคุณคาในตนเอง บุคคลที่เห็นคุณคาในตนเองสูง จะ
สามารถเผชิญกับอุปสรรคที่ผานเขามาในชีวิตได สามารถยอมรับเหตุการณที่ทําใหตนเองผิดหวัง ทอแทใจ
3) ความเชื่อมั่นในตนเอง การมีความหวังและความกลาหาญจะทําใหบุคคลประสบผลสําเร็จสามารถดํารงชีวิตได
อยางมีความสุข
4) คนที่มีและตระหนักใน Self–esteem เปนคนที่โชคดี เพราะวามีการเห็นพองตองกันวา Self–esteem เปน
ศูนยกลางของสุขภาพกายและสุขภาพจิต ในขณะที่การเกลียดตัวเอง (self–dislike) เปนตัวที่บอนทําลายสุขภาพและ
ลดทอนสมรรถนะในการทํางานลงการเกลียดตัวเองจึงนับวาเปนความพิการอยางหนึ่งที่มองไมเห็น ซึ่งตรงกันขามกับความ
มีคุณคาในตนเอง ซึ่งมีความสัมพันธอยางสูงกับความพึงพอใจกับการดําเนินชีวิต จากการศึกษาพบวาการมีคุณคาในตนเอง
มีความสําคัญอยางมากกับแรงจูงใจของบุคคลในการทํ างานและการประสบความสํ าเร็จ นอกจากนั้นยั งมีสวนในการ
เสริมสรางพฤติกรรมที่เหมาะสมและสรางสรรค อยางไรก็ตาม การมีคุณคาในตนเองสามารถที่จะพัฒนาไดโดยตรงเพื่อลด
การเจ็บปวยหรือสามารถปองกันแกไขปญหาสุขภาพได
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จากที่กลาวมาสรุปไดวา การเห็นคุณคาในตนเอง เป นการประเมินตนเองดวยความรูสึก และเจตคติตอ ตนเอง
เกี่ยวกับบุคลิกภาพและการประสบผลสําเร็จในการกระทําของตนเอง โดยมีความพึงพอใจและยอมรับตนเอง มองตนเอง
มีคา รวมทั้งมองเห็นวาตนเองมีคุณคาในสังคม เปนที่ยอมรับของสังคมและบุคคลอื่นๆ ในสังคม ไมวาจะเปน พอ แม ครู
อาจารย กลุมเพื่อน หรือบุคคลอื่นๆ ที่ตนมีสวนตองเขาไปเกี่ยวของและที่สําคัญคือ ตองสอดคลองกับความเปนจริงของ
ตัวตน ไมประเมินต่ํากวาหรือสูงกวาความเปนจริง กลาวคือ ถอมตนคิดวาตนไมมีความสามารถ ไรคา ทั้งที่ขอเท็จจริงตัวตน
มีคามีศักดิ์ศรี ในทางตรงกันขามก็โออวด คิดวาตัวตนนั้นมีคุณคา มี ความสามารถสูง ฯลฯ ทั้งที่ประเมินแลวไม เปนไป
ตามนั้นจริง
แนวทางการพัฒนาพฤตินสิ ัยเยาวชน
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาพฤตินิสัยของเยาวชน ทําใหทราบวาการพัฒนาพฤตินิสัยของ
เยาวชนเปนสิ่งสําคัญที่ทุกภาคสวนไมวาจะเปนบิดามารดา ครอบครัว ชุมชน หนวยงานของรัฐและหนวยงานเอกชน ตอง
ใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง คงเคยไดยินคําวา “กรุงโรมไมไดสรางในวันเดียว” ความเจริญทั้งทางโลก และทางธรรม ก็ตอง
อาศัยการพัฒนาที่ตอเนื่องและถูกวิธี การจะสรางคน จะตองทําตั้งแตแรกเกิด สมองมนุษยเปรียบเหมือนภาชนะเทากับ
แกวใบหนึ่งเมื่อเติมน้ําลงไปเต็มแลวก็ลนออกมาหมดแตถาความจุของสมองมนุษยเทากับหนึ่งลิตร ก็สามารถเติมน้ําลงไปได
หนึ่งลิตร ความจุมากเทาใดก็เติมไดมากเทานั้น เปรียบเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งเปนสมองกล เมื่อบันทึกขอมูลจนเต็ม
ความจุของแผนบันทึกขอมูลแลวก็ตองเปลี่ยนแผนบันทึกขอมูลใหม แตสมองมนุษยพอเต็มก็เปลี่ยนสมองหรือความจุสมอง
ไมได เยาวชนจึงเปนวัยที่เหมาะจะสรางนิสัยและความจุที่สามารถเก็บไวใน computer สมองไดการสัมผัส ทางการแพทย
กับพุทธศาสนาตรงกันคือ มีกายสัมผัส 5 อยาง คือ ตาไดเห็น หูไดยิน จมูกไดกลิ่น ลิ้นไดรส รูสึกเจ็บ ไมเจ็บ หรือนุมนวล
และมีจิตสัมผัส คือ ผิด ชอบ ชั่ว ดี รัก โลภ โกรธ หลง คนที่มีความจุสมองสูงสอนอะไรก็จําได ทําได คิดเปน สามารถพัฒนา
ใหดีขึ้นได คนที่มีความจุสมองต่ําสอนอะไรก็จํายาก ถาจําไดก็จะทําได ถาคนเราอยูในสภาพแวดลอมที่ดีไดมีกายสัมผัสที่ดี
และมีมโนสัมผัสที่ดี ก็จะไดแตสิ่งที่ดีๆ ในสมอง ถาอยูในสิ่งแวดลอมที่ไมดี ก็ไดทั้งกายสัมผัสและมโนสัมผัสที่ไมดี ฉะนั้น
ในสมัยกอน ขุน หลวง พระ พระยา ตางก็เคยเปน “เด็กวัด” มาแลวทั้งนั้น ถาอยูในวัดที่พระมีสมณศักดิ์ใหญๆ วัดที่ดีๆ มี
ผูหลักผูใหญในบานเมืองเคารพนับถือไปกราบไหวบูชามาก ก็ไดเห็นไดสัมผัสแตสิ่งดีๆ โอกาสที่จะเปนราชการชั้นผูใหญก็มี
มาก ถาอยูในตลาดที่มีคนหลายชนิดเขาตลาดก็รับสิ่งที่เขาไดมีโอกาสสัมผัสมาก คนที่ดาเกงๆ ก็ไดสมญานามวาปากตลาด
เปนตน ถาอยูในวัดที่ดีๆ หรือบานขุนนางที่ใหญโตหรือในรั้วในวังก็มีโอกาสจะไดสัมผัสแตสิ่งที่ดีๆ ก็มีโอกาสที่จะไดเรียน
สูงๆ ก็มักจะมีความสามารถสูง เปนตน
เหมือนกับคําพูดที่เคยไดยินมาตลอดวา “เด็กในวันนี้คือผูใหญในวันหนา” การพัฒนาเยาวชนของไทยจึงตองมีการ
กลอมเกลานิสัยการเสริมสราง การเอาใจใสการสอนใหความรูทําตัวอยางที่ดีใหเขาไดสัมผัสไดเห็นไดยินไดฝกฝนใชเวลา
ใหพอเหมาะในการทํางานใชคําพูดที่เหมาะสม สุภาพ เมื่อมีความผิดตองใชถอยคําที่สุภาพสิ่งแวดลอมที่บานที่โรงเรียนตอง
ไมทําใหเกิดความเครียด เยาวชนไทยจะเปนคนดี สามารถนําพาตนเองใหพนจากการกระทําความผิดทั้งปวงและเติบโต
เปนผูใหญที่เกงและดีได จึงตองผานการพัฒนาพฤตินิสัยหรือกระบวนการกลอมเกลาในหลายระดับ (สํานักพัฒนาพฤตินิสัย
กรมราชทัณฑ. 2557: 10–15) ดังตอไปนี้
1. กระบวนการกลอมเกลาระดับครัวเรือน
โดยธรรมชาติสังคมแรกของคนเราก็คือสังคม ครอบครัวแมจะเปนสังคมเล็กๆ ที่สมาชิกในครอบครัว ประกอบดวย
บิดา–มารดาและบุตร บางครอบครัวนอกจากบิดามารดา ก็อาจมีสมาชิกอื่นๆ เชน ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา ที่เยาวชน
อาศัยอยูดวย ครอบครัวจึงเปรียบเหมือนสถานอบรมศึกษาแหงแรกที่เยาวชนทุกคนไดรับอิทธิพลทางดานความคิด และ
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พฤติกรรมจากบิดามารดาของเขาเอง จากญาติพี่นอง ผูปกครอง เปนสําคัญผานกระบวนการอบรมสั่งสอนโดยตรง หรือ
อาจใชวิธีสอนทางออมโดยการใหสังเกตพฤติกรรมของพอแม ผูปกครองหรือญาติพี่นอง ใหเยาวชนดูเปนแบบอยาง ให
เขาใจคานิยมและบรรทัดฐานของพฤติกรรมที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของสังคมอะไรควรไมควร อะไรผิดอะไรถูกตามหลัก
ศีลธรรม จริยธรรม และหลักศาสนา การเขาสังคม การแตงกายเหมาะสมกับวัยการสั่งสอนฝกอบรม การใหประสบการณ
การกําหนดเปาหมายทางดานการศึกษาหรืออาชีพ การอานหนังสือ การดูโทรทัศน การฝกทักษะทางดานคอมพิวเตอร
กําหนดเวลาไปรับประทานอาหารนอกบาน รวมทั้งการเลือกเขารวมกิจกรรมบันเทิงและสันทนาการตางๆ หนาที่พื้นฐาน
ที่สําคัญประการหนึ่งของครอบครัวสมัยใหมในปจจุบัน คือ การจัดหาสิ่งที่นํามาหลอเลี้ยง หรือหลอหลอมอารมณใหกับ
สมาชิกทุกคนในครอบครัวเพื่อใหไดรับความอบอุนดวย นั่นคือ การใหความรัก ความชอบพอ และความใกลชิดสนิทสนม
กับสมาชิกทุกคน ซึ่งอาจทําไดดวยการใหการสนับสนุนใหกําลังใจ และชวยเหลือทางดานการตัดสินใจในปญหาที่สมาชิกใน
ครอบครัวเผชิญอยู ทั้งทางดานปญหาสวนตัว และปญหาทางสังคม
การสรางความกินดีอยูดีใหกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวเพื่อใหมีความสุข เปนหนาที่พื้นฐานของบิดามารดาทุกคน
ที่จะรวมกันรับผิดชอบ ปจจุบันเมื่อโครงสรางทางสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของสตรีก็เปลี่ยนแปลงตาม
ไปดวย มีผลทําใหภรรยาตองออกไปประกอบอาชีพนอกบานเชนเดียวกับสามีเพื่อหารายไดมาเลี้ยงครอบครัว บทบาทของ
บุตรก็เปลี่ยนแปลงไปสวนใหญเขาจะใชเงินไปเพื่อความสนุกสนานและความเพลิดเพลินของเขาเอง ดังนั้นการปลูกฝงให
เยาวชนมีความผูกพันกับครอบครัว ภาคภูมิใจในความเปนไทย และสํานึกรักบานเกิด มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในหลัก
คําสอนทางศาสนา มีความพอเพียง มีสํานึกความเปนพลเมือง มีวิถีประชาธิปไตย เคารพสิทธิผูอื่น รูจักคิดอยางมีเหตุผล
มีจิตสาธารณะ รักสิ่งแวดลอม สามารถดําเนินชีวิตไดอยางปลอดภัย มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติ การ
พัฒนาศักยภาพของครอบครัวแบบองครวม ใหเรียนรูถึงบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของสมาชิก พัฒนาทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร สรางความสัมพันธ ลดความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้น สถาบันครัวเรือนอันมีบิดามารดา ผูปกครองหรือ
ญาติพี่นองตองทําตนใหเปนแบบอยางที่ดีจึงจะเกิดการกลอมเกลาสงเสริมพัฒนาพฤตินิสัยของเยาวชนซึ่งเปนสมาชิกของ
ครอบครัวใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงค นั่นคือเปนคนดีคนเกงเปนคนที่มีคุณภาพในสังคมตอไป
2. กระบวนการกลอมเกลาระดับชุมชน
การสรางชุมชนตนแบบที่เปนแบบอยางที่ดีที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนประพฤติตนไปในแนวทางที่ดีงาม
องคกรปกครองระดับชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบาน กลุมสตรี กลุมอาสาสมัครชุมชน ควรจัดระบบเฝาระวังและเตือนภัย
ทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อปองกันเยาวชนมิใหตกอยูในสภาวะเสี่ยงที่มีผลกระทบตอพัฒนาการที่ไมพึงประสงค เชน
การมั่วสุม การเกี่ยวของกับยาเสพติด การรวมตัวกันเพื่อขับรถจักรยานยนตแขงขันบนถนนสาธารณะ หรือกระทําการอยาง
อื่นอันเปนการสรางความเดือดรอนใหผูอื่นในชุมชน เพิ่มบทบาทใหองคกรปกครองทองถิ่น จัดพื้นที่และกิจกรรมใหเยาวชน
สามารถใชเวลาวางเพื่อแสดงออกทางความคิด และศักยภาพในเชิงสรางสรรค ที่เหมาะสมกับชวงวัยของเยาวชน
3. กระบวนการกลอมเกลาระดับสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษา เปนอีกสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทความสําคัญในการพัฒนาพฤตินิสัยของเยาวชน เปนสถาบันที่สอง
รองจากสถาบันครอบครัวที่เยาวชนจะใชเวลาอยูในสถานศึกษา ดังนั้น สถานศึกษาที่ประกอบไปดวย บุคลากรที่เปนครู
อาจารยจึงเปนบุคคลสําคัญที่จะตองกลอมเกลาใหเยาวชนไดมีพัฒนาการทางนิสัยที่พึงประสงค ครู อาจารย เปนบุคคล
ที่มีบทบาทในการชี้แนะแนวทางและเปนแบบอยางใหกับเยาวชน ไมวาจะเปนการสอนใหเด็กเปนคนดี มีความเขาใจในวิชา
ความรูที่ไดเรียน ครูตองถายถอดวิชาความรูใหลูกศิษยอยางเต็มความสามารถ ตองสรางเสริมใหลูกศิษยมีความรูเทาทันใน
วิชาการและเทาทันการดํารงชีวิตในสังคม ตองจัดใหสถานศึกษาเปนสถานที่สนับสนุนใหเยาวชนไดพัฒนาตนเองทั้งดาน
การเรียนรูวิชาการโดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี ใหเยาวชนไดมีกระบวนการคิดวิเคราะหและพิจารณาถึงเหตุถึงผล
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ของการกระทําของตน การแนะนําใหเยาวชนไดมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบพฤติกรรมการกระทําของตนใหรูวาสิ่งใดทําได
ไมเดือดรอนตนเองและผูอื่น สิ่งใดทําแลวเปนการกระทําความผิด หากผิดตอกฎหมายตองถูกลงโทษ เปนตน
4. กระบวนการกลอมเกลาของสถาบันศาสนา
ศาสนาทุกศาสนามีหลักการสอนใหคนเปนคนดี หากสถาบันศาสนาสามารถเขาถึงเยาวชนไดยอมเปนสถาบันหนึ่ง
ที่กลอมเกลาพฤตินิสัยของเยาวชนได โดยเฉพาะอยางยิ่งพุทธศาสนาที่มีประชาชนนับถือมากที่สุดในประเทศไทย นั่นคือวัด
ซึ่งเปนสถานที่ที่มีบทบาทในการสนับสนุน สงเสริม สงเคราะหเยาวชน เชน เปนศูนยกลางรวมใจของชุมชน เปนสถานที่ใน
การบําเพ็ญกิริยาวัตรตางๆ ไมวาจะเปนใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เหลานี้ยอมเปนสิ่งที่กลอมเกลาเยาวชนใหเปนคนมี
จิตใจออนโยน มีความละอายและเกรงกลัวตอบาป บิดามารดาตองฝกฝนใหบุตรหลานรูจักเขาวัดเพื่อใหไดสัมผัสกับคําสอน
ของพุทธศาสนา พระสงฆก็มีบทบาทสําคัญในการสอนเยาวชนใหเวนจากความชั่ว ใหตั้งอยูในความดี การที่เยาวชนได
สัมผัสพระธรรมคําสอนในทางพุทธศาสนาตั้งแตเยาววัยและปฏิบัติเปนประจํา หมั่นเขาวัดทําบุญปฏิบัติธรรม เหลานี้ยอม
เปนการกลอ มเกลาใหเยาวชนมีจิตใจในทางที่ดีงามไม กลาที่จ ะทําในสิ่งที่ไมดี บิดามารดาผูปกครองจึงควรทํา ตนเปน
ตัวอยางที่ดีพาบุตรหลานเขาวัดปฏิบัติธรรม ปฏิบัติตามคําสอนของพุทธศาสนา ทําใหเปนกิจวัตรประจํา เยาวชนก็จะเกิด
ปญญา มีสติคิดไตรตรอง ไมหลงไปกับสิ่งเราหรือสิ่งยั่วยุมอมเมาไปในทางเสื่อมตางๆ ไดงาย สถาบันทางศาสนาจึงเขามามี
บทบาทสําคัญในการกลอมเกลาพฤตินิสัยของเยาวชนไดมาก สังเกตวาปจจุบันมีรายการโทรทัศน หรือสื่อทางอินเทอรเน็ต
ที่มีรายการเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็เปนอีกชองทางที่สามารถอบรมสั่งสอนเยาวชนได แตไมไดรับความสนใจจากเยาวชนที่จะ
รับชมรับฟง จึงตองมีการปรับปรุงรูปแบบการนํา เสนอใหเหมาะสมจนเยาวชนเกิดความสนใจที่จะรับฟงรับชมจะเปน
ชองทางที่ทําใหเยาวชนเขาถึงการกลอมเกลาพฤตินิสัยโดยสถาบันศาสนา
5. กระบวนการกลอมเกลาโดยรัฐ
รัฐเขามามีสวนในการกลอมเกลาพฤติกรรมของเยาวชนไดมาก เชนการกลอมเกลาโดยบทบัญญัติกฎหมาย เพื่อให
เยาวชนไดตระหนักถึงโทษของการกระทําความผิด หากไมมีกฎหมายบัญญัติวาการกระทําใดเปนความผิดและผูที่ฝาฝน
ตองถูกลงโทษแลว ก็ไมมีสิ่งใดเปนตัวควบคุมใหเยาวชนรูสึกเกรงกลัวในผลของการกระทําของตน อาจทําใหเยาวชนหลง
ระเริงและรูสึกฮึกเหิมในการไปกระทําสิ่งที่ผิดตอกฎหมายไดงายขึ้น เยาวชนจะเขาใจ เขาถึงโทษของการกระทําผิดได
หนวยงานของรัฐตองใหความรูแกเยาวชน การเผยแพรความรูดานกฎหมายใหแกเยาวชนมีไดหลากหลายวิธี เชน การจัด
อบรมในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมความรูทางกฎหมายเพื่อใหเยาวชนมีสวนรวม หนวยงานของรัฐที่มีบทบาทในการพัฒนา
เยาวชน เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต และใหเปนพื้นที่ปลอดภัยและสรางสรรค โดยผลิตและเผยแพรสาระ
สรางสรรคตางๆ อาทิ การสงเสริมสุขภาพจิต การสืบสานวัฒนธรรม กิจกรรมสรางสรรคของเยาวชน โดยใหเยาวชนมีสวน
รวมในการผลิตและเผยแพรสื่อปลอดภัยและสรางสรรค การใหเยาวชนมีสวนรวมในการพัฒนาจะทําใหเกิดความภูมิใจ
รูสึกวาตนมีความสําคัญและจะมีพฤติกรรมในทางที่ดี นับวาเปนการสงเสริมการขัดเกลาเยาวชนไดอีกระดับหนึ่ง
6. กระบวนการกลอมเกลาอื่น
การกลอมเกลาโดยองคกรเอกชน ที่สามารถเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการพัฒนาเยาวชนในรูปแบบตางๆ ซึ่ง
จะจัดกิจกรรมในการพัฒนาเยาวชนในชวงปดภาคเรียน ที่เรียกวาคายเยาวชน เชน คายผูนําเยาวชนวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
หรือ The Power Green Camp โดยบริษัทบานปูจํากัด (มหาชน) รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล คายผูนําเยาวชน YMCA
จัดโดยสมาคมวายเอ็มซีเอกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Y.M.C.A. Association คายผูนําเยาวชนตนแบบ “เกง ดี มีจิตอาสา”
โดย Youth for next–step เครือขายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ เปนตน “คายเยาวชน” คือสถานที่ซึ่งจัดขึ้นหรือใชเพื่อ
ฝกอบรมเยาวชนใหรูจักดํารงชีวิตเปนหมูคณะใหรวมกิจกรรมตางๆ ใหรูจักความรับผิดชอบกับตนเอง การทํางานเปนหมู
คณะ การรูจัก ระเบียบวินัย การรูจักการจัดการเวลา การรูจักใชแ ละรั กษาสาธารณสมบัติ การมีน้ําใจเอื้อ เฟอเผื่อ แผ
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ชวยเหลือผูอื่น การเสียสละ การเปนผูนําและผูตามที่ดี“คายเยาวชน”เปนกิจกรรมพัฒนาเยาวชนที่มีคุณคาควรแกการ
สงเสริมเพราะการเขาคายคือการอยูรวมกันเปนสังคมเล็กๆ ของเยาวชนที่มาจากหลายครอบครัว เชน บางคนเปนลูกคน
เดียวของพอแม บางคนมีภูมิลําเนาหางไกลตัวเมือง ผูปกครองไมมีเวลาดูแลและสงเสริมเพราะตองประกอบอาชีพ บางคน
กําพรา จะไดรับการพัฒนาจากการสงไปเขาคายได รูจักการปรับตัวและรับรูวาตนเปนบุคคลที่มีคุณคา เพราะการเขาคาย
แตละครั้งมิใชจบคายความสัมพันธก็จบลงแตทุกคนจะมีความสัมพันธเปนเพื่อนกัน มีเครือขายเพื่อนพี่นองหลากหลาย ได
ประสบการณที่ดี ไดแรงบันดาลใจและกําลังใจไปเปลี่ยนแปลงตน เยาวชนจะไดพัฒนาตนเองอยางนอยดานใดดานหนึ่ง
แนนอน โดยเฉพาะคายที่มีวิทยากรที่มีความสามารถหลายดานมาใหความรู ใหไดฝกฝน ยิ่งไดทักษะการเรียนรูสิ่งเหลานี้หา
ไมไดจากในหองเรียนปกติ จากสภาพแวดลอมเดิมๆ สังเกตวาเยาวชนที่อยูในเมืองใหญขาดความสนใจและขาดการสงเสริม
จากครอบครัวทําใหเยาวชนมีคานิยมรักความสะดวกสบาย ใชชีวิตไปตามกระแสวัยรุน ยิ่งพอแมมีทุนทรัพยใหก็นําไปใชกับ
อุปกรณที่มีโลกสวนตัว อยูกับเทคโนโลยีดานความบันเทิง เปนการสูญเสียเวลาในการพัฒนาตนเองไปอยางนาเสียดาย
ดังนั้น “คายเยาวชน” จึงเปนการจัดกิจกรรมที่ควรไดรับการสงเสริมโดยเฉพาะจากภาคเอกชนเพราะมีทุนทรัพย
ที่สามารถดําเนินกิจกรรมไดเพื่อใหเยาวชนไดมีโอกาสพัฒนาตนเองในชวงปดภาคเรียนก็จะเปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อันเปนเยาวชนของชาติใหมีคุณลักษณะอันพึงปรารถนาของสังคมไดเปนอยางดี
บทสรุป
ถึงแมวาวันเวลาจะผานพนไปนานเพียงใดก็ตาม บาน วัด โรงเรียน ยังคงเปนสถาบันที่จะกลอมเกลาพัฒนาเยาวชน
ใหเติบโตเปนคนดี เปนคนเกง เปนคนที่มีพฤติกรรม มีนิสัยที่พึงประสงคของสังคม จากขอมูลสถิติการกระทําความผิดทาง
อาญาของเยาวชนที่มีคดีขึ้นสูศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศที่นํามาสูการวิเคราะหถึงเหตุจูงใจที่เยาวชนกระทํา
ความผิดเห็นวาปจจัยที่เยาวชนกระทําความผิดเกิดจากปญหาครอบครัว สภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวไมดี ไมมีเวลา
เอาใจใสดูแลใกลชิด ไมมีเวลาอบรมสั่งสอน ไมทําตัวเปนตัวอยางที่ดี ปญหาทางการศึกษาไมมีความพรอมในการอบรม
สั่งสอน บุคลากรไมมีคุณภาพเพียงพอที่จะอบรมสั่งสอนกลอมเกลาใหเยาวชนเปนคนดีคนเกงได ปญหาสภาวะเศรษฐกิจ
เปนปญหาสําคัญที่ทําใหเกิดการกระทําความผิดเพราะตองการตอบสนองความตองการของตนเองโดยไมมีจิตที่จะคํานึงวา
ไดมาโดยวิธีการที่ถูกหรือผิด เกิดจากการสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปในปจจุบัน ปญหาจากสภาพแวดลอม ไมวาจะเปนสภาพ
ครอบครัว สภาพชุมชน สภาพของสถานศึกษา แหลงคายาเสพติด อยูในสภาพแวดลอมของกลุมเพื่อนที่มีปญหาเดียวกัน
มาจากสภาพครอบครัวที่ไมพรอมเชนเดียวกัน ปญหาจากความรูสึกวาตนเองมีปมดอยจึงตองหาทางทําใหผูอื่นยอมรับ
โดยวิธีที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม ปญหาจากการสื่อสารที่ไรพรมแดนทําใหเยาวชนเขาถึงสื่อไดทุกประเภทดวยวุฒิภาวะของ
เยาวชนยังไมมากพอที่จะพิจารณาวาสิ่งใดถูกผิดชั่วดีหรืออาจรูแตสิ่งยั่วเยามีมากดวยวัยที่อยากรูอยากเห็นอยากลองปญหา
ตางๆเหลานี้ทําใหเยาวชนมีพฤติกรรมในการกระทําความผิดมากมาย เปนป ญหาในภาพรวมของสังคมระดับประเทศ
ดังนั้น หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตองรวมมือกันพัฒนาพฤตินิสัยของเยาวชนเพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคของ
สังคมคือเปนคนดี คนเกง เปนเยาวชนที่เปนผูใหญที่ดีในวันหนา โดยการขัดเกลาจากสถาบันครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา
สถาบันทางศาสนา และองคกรตางๆ
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