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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรมความซื่อสัตย์และวิธีการสื่อสารของ
ครอบครัวและการสื่อสารของสังคมในการส่งเสริมพฤติกรรมความซื่อสัตย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงของเยาวชนไทย และ2) เพื่อศึกษาแนวทางการสื่อสารที่เหมาะสมของครอบครัวและของสังคมในการ
เสริมสร้างพฤติกรรมความซือ่ สัตย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนไทย งานวิจยั นีเ้ ป็นงานวิจยั
เชิงคุณภาพ สุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจงด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเป็นครูทสี่ อน/ท�ำกิจกรรม
ด้านจริยธรรม รวมจ�ำนวน 6 คน และผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมจ�ำนวน 30 คน
จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนวัดราชโอรส
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และวิเคราะห์เนื้อหาแบบอุปนัย
ผลการวิจยั พบว่า 1) ลักษณะพฤติกรรมความซือ่ สัตย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นักเรียน
มีความซือ่ สัตย์ ต่อตนเอง ความซือ่ สัตย์ตอ่ ผูอ้ นื่ ความซือ่ สัตย์ตอ่ หน้าทีก่ ารงาน และความซือ่ สัตย์ตอ่ สังคม
หรือประเทศชาติ แต่บางครั้งนักเรียนไม่มีความซื่อสัตย์เนื่องจากประโยชน์ส่วนตนและปัจจัยแวดล้อม และ
วิธีการสื่อสาร ได้แก่ ผู้ปกครองและครูควรสอน/ให้ความรู้ และเป็นแบบอย่างพฤติกรรมความซื่อสัตย์ ควร
ให้เยาวชนฝึกการยับยั้ง ชั่งใจ จัดกิจกรรมสร้างความซื่อสัตย์ที่มีต่อตนเองและผู้อื่น รับผิดชอบงานที่มอบ
หมาย มุ่งมั่นไม่เอาเปรียบ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ไม่ท�ำให้ผู้อื่นและสังคมเดือดร้อน และมีจิตอาสา และ
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2) แนวทางการสือ่ สารทีเ่ หมาะสมของครอบครัวและของสังคมในการเสริมสร้างพฤติกรรมความซือ่ สัตย์ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนไทย เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างครอบครัว โรงเรียน วัด
สังคม (เพื่อน-ชุมชน-สื่อ) และเด็ก/เยาวชน ในการให้ความรู้ความเข้าใจ กิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติ การเป็นแบบ
อย่างที่ดี มีความรับผิดชอบ และการสร้างจิตส�ำนึกด้านความซื่อสัตย์ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
ต้องท�ำความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ค�ำส�ำคัญ : การสื่อสาร, พฤติกรรม
Abstract
The purposes of the research were: 1) to study honest behavior characters and communication
methods of family and society strengthening to honest behavior in sufficiency economy of Thai
teenagers. And 2) to present communication method patterns of family and society strengthening
to honest behavior in sufficiency economy of Thai teenagers. This research was qualitative research that used a purposive sampling and consisted of an in-dept interview. The sample was six
teachers who teach or had Ethics activities and thirty parents of Mathayom six students in special
large Mathayom of Bangkok were Triamudomsuksapattanakarn Ratchada School, Yothinburana
School, Bangkapi School, Rachorot Temple School, Wachirathamsatit School and Bangpakok
Wittayakom School. The data was analyzed by inductive contents analyzing.
The research results were found that 1) The honest behavior charactors in sufficiency economy of Thai teenagers were honest behavior to themselves, honest behavior to others, honest
behavior to work and honest behavior to society and country. But sometimes students had no,t
honest because themselves useful and environment factors. The communication methods of
honest behavior were their farther, mother and teacher ought to teach knowledge and were model
of honest behavior, train restraint, activities for themselves and others, were responsible duties,
immerse oneself, did not taking advantage, behaved rules, were not distressed to others and
society and had volunteer. 2) The appropriate communication approach of family and society to
honest behavior strengthening in sufficiency economy of Thai teenagers. The integrating between
family, school, temple, society (friend-community-media) and teenagers in understand giving,
practice, good model, response promoting and honest volunteer creation by sufficiency economy
that was fully understanding.
Keywords : Communication, Behavior
บทน�ำ
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มาพร้อมความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ทีส่ ามารถสือ่ สารกันได้ทวั่ ทัง้ โลกภายในเวลาอันสัน้ ส่งผลให้ประชาชนและเยาวชนเกิดการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
ศิลปวัฒนธรรม รูปแบบการด�ำเนินชีวิตของเพื่อนร่วมโลก และยึดถือเป็นตัวอย่าง ตัวแบบในการด�ำเนินชีวิต
ของตน โดยขาดการค�ำนึงถึงความเป็นมาและเหตุผลที่ถูกต้องที่ควรกระท�ำตาม รวมไปถึงแนวโน้มการมีค่า
นิยมทางด้านวัตถุที่สูงขึ้นของประชาชนและเยาวชนไทย ซึ่งท�ำให้วิถีด�ำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากความ
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เรียบง่ายไม่เร่งร้อนไปสูค่ วามซับซ้อนเกิดการแข่งขัน ประชาชนต่างประกอบอาชีพการงานเพือ่ เศรษฐกิจของ
ตนเองและครอบครัว ผู้ใหญ่ไม่มีเวลาให้การอบรมดูแลเด็กที่จะเป็นเยาวชนของชาติ ท�ำให้เด็กส่วนหนึ่งขาด
ความรู้ความเข้าใจในการด�ำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร และขาดคุณธรรมข้อที่ส�ำคัญ คือ “ความซื่อสัตย์” ดัง
ตัวอย่างที่พบเห็นได้การใช้ชีวิตของเยาวชน เช่น ในด้านการเรียนที่ไม่ใฝ่หาความรู้ ลอกงานเพื่อน ลอกงาน
ในเว็บไซต์ ทุจริตการสอบทั้งด้วยตนเองและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือการใช้จ่ายที่ขาดความพอเพียง
ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย เบียดเบียนผู้อื่น ดังนั้นคนในสังคมจึงจ�ำเป็นต้องมี “ความซื่อสัตย์” เป็นค่านิยมที่ถูกต้อง
พึงกระท�ำการที่ไม่ผิดต่อสังคมในส่วนรวม ไม่สร้างความสับสนให้คนในสังคมมองเห็นไปว่า “การทุจริตเป็น
เรื่องปกติธรรมดาใคร ๆ ก็ท�ำกัน” โดยไม่ค�ำนึงถึงผลเสียหายต่อชาติบ้านเมือง ควรปลูกฝังและสร้างการรับรู้
ค่านิยมที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก ผู้ใหญ่ควรเป็นตัวอย่างที่ดี และสื่อต้องช่วยกระตุ้นและตอกย�้ำให้คนในสังคม
รับรู้ซึมซับอย่างสม�่ำเสมอ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 – 2559 ฉบับปรับปรุง (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552)
ได้กล่าวถึงแนวพระราชด�ำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ที่ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความ
รอบรู้เท่าทันโลก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิตเพื่อมุ่งให้เกิด “การ
พัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย” ยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อให้คนไทยมีความ
สุข พึ่งตนเองได้ และก้าวทันโลก รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้ สามารถเลือกใช้ความรู้และเทคโนโลยีได้
อย่างคุม้ ค่าเหมาะสม มีภมู คิ มุ้ กันทีด่ มี คี วามยืดหยุน่ พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง ควบคูไ่ ปกับการมีคณ
ุ ธรรม คือ
ความซื่อสัตย์ ความขยัน หมั่นเพียร ความอดทน มีความพอประมาณ และใช้สติปัญญาในการด�ำเนินชีวิต
“ความซื่อสัตย์สุจริต” จึงเป็นรากฐานส�ำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ซึ่งการจะ
น�ำมาซึ่งความซื่อสัตย์ได้นั้นย่อมอยู่ที่การใช้จ่ายอย่างพอเพียง ไม่นิยมวัตถุ ยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม และ “เศรษฐกิจพอเพียง” ได้ถูกน�ำมาเป็นปรัชญาในการพัฒนาประเทศ
มาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งถ้าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่ถูกละเลย และเป็นที่ยึดถือปฏิบัติอยู่ในจิตส�ำนึก
ของประชาชนชาวไทยทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว ระดับชุมชน ถึงระดับรัฐ ในการยึดถือปรัชญานี้เป็นแนวทาง
ในการด�ำรงชีวิตและปฏิบัติตน มีส�ำนึกในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรู้เหมาะสม ด�ำเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา มีความรอบคอบ ประเทศไทยจะมั่นคง สงบสุข ร่มเย็น ด้วยความ
สามารถและความร่วมมือของคนไทยด้วยกันเอง (ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ. 2559)
ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นควรศึกษาการสื่อสารของครอบครัว โรงเรียน และสังคมในการเสริมสร้าง
พฤติกรรมความซื่อสัตย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนไทย ในการพัฒนาความซื่อสัตย์ของ
เยาวชนทีเ่ ป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นพลังทีย่ งิ่ ใหญ่ของประเทศ จากการประพฤติตนด้วยความ
ซื่อสัตย์และร่วมกันป้องปรามความไม่ซื่อสัตย์ในสังคมไทยให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาลักษณะพฤติกรรมความซือ่ สัตย์ และวิธกี ารสือ่ สารของครอบครัวและการสือ่ สารของสังคม
ในการส่งเสริมพฤติกรรมความซื่อสัตย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนไทย
2. เพื่อศึกษาแนวทางการสื่อสารที่เหมาะสมของครอบครัวและของสังคมในการเสริมสร้างพฤติกรรม
ความซื่อสัตย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนไทย
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ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยนี้ศึกษาลักษณะพฤติกรรมความซื่อสัตย์ และวิธีการสื่อสารของครอบครัวและการสื่อสารของ
สังคมในการเสริมสร้างพฤติกรรมความซื่อสัตย์ ตามมิติทางวัฒนธรรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่
เยาวชนไทย ตามทัศนะของผูป้ กครองของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�ำนวนรวม 30 คน และครูทสี่ อน/
ท�ำกิจกรรมด้านจริยธรรมในแต่ละโรงเรียนที่ท�ำการศึกษา คือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน 6 แห่ง จ�ำนวนรวม 6 คนด�ำเนินการวิจัยเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 – กรกฎาคม
2562
การทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดที่ใช้เป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้
คุณธรรมความซื่อสัตย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ความซื่อสัตย์ เป็นคุณธรรมที่มีการประพฤติปฏิบัติด้วยความจริงใจ ไม่คิดคดโกง ไม่ลักขโมย ไม่หลอกลวง
ตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รักษาค�ำมั่นสัญญา มีความนับถือตนเอง ไม่หลอกลวงตนเอง ละอายต่อ
การกระท�ำผิด มีความยุติธรรมไม่เล่นพรรคเล่นพวก ไม่เอาเปรียบผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย และไม่สร้างความเสียหายแก่ส่วนรวมและสังคมรักษากฎระเบียบ ซึ่ง
เป็นความซื่อตรงทั้งกาย วาจา และใจ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งต่อหน้าและลับหลัง (กระทรวงศึกษาธิการ.
2560 : 14, รสิตา กุลแถลง. 2550 และศุภวรรณ ชลมาก. 2551 : 6 อ้างถึงใน พระครูประโชติจันทวิมล (นาม
จนฺทโชโต). 2555 : 31, ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542) โดยจ�ำแนกความซื่อสัตย์ไว้ 4
ประเภท คือ ความซื่อสัตย์ต่อตนเองความซื่อสัตย์ต่อบุคคลอื่น ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และความซื่อสัตย์ต่อ
ชุมชนและสังคม ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่จ�ำเป็นส�ำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเน้นถึงความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริตมากในลักษณะของการรักษาความสัตย์ ด้วยการรูจ้ กั ข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบตั ิ
อยู่ในความสัตย์ มีความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ด้วยการ
อดทน อดกลั้น และอดออมที่ไม่ประพฤติปฏิบัติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด รู้จักละวาง
ความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ซึ่งความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริตเป็นคุณธรรมแรกของหนึง่ ในเงือ่ นไขคุณธรรมของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทีจ่ ะท�ำให้เกิดหลัก
การทีส่ ำ� คัญ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภมู คิ มุ้ กันทีด่ ี ในการด�ำรงอยูแ่ ละการ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับรัฐ พัฒนาประเทศให้ด�ำเนินไปในทาง
สายกลางอย่างสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (กลุ่มพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย. 2550)
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้พัฒนารูปแบบพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็ก 4 รูปแบบ
ดังนี้
1. รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยครอบครัว มีเนื้อหาส�ำคัญ คือ ด้านความรู้ ได้แก่ ความ
รู้เรื่องความดี/ความชั่ว พระคุณ หน้าที่ ระเบียบวินัย กติกาสังคมและศาสนาวัฒนธรรม ความรู้เหล่านี้ฝึก
พฤติกรรมทางกายได้ โดยปลูกฝังความสุภาพ มีนำ�้ ใจ กตัญญู มีระเบียบ ท�ำตามหน้าที่ พึง่ ตนเอง และอดออม
ด้านการสร้างทัศนคติให้ตระหนัก รัก เคารพ เชื่อมั่นอดทน มีส�ำนึกขณะจะกระท�ำส�ำหรับวิธีการอบรมปลูก

213

214

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563)
วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1

ฝังท�ำได้โดยวิธีอบรมด้วยวาจา ด้วยการปฏิบัติเอง ด้วยการปฏิบัติให้เห็น และกระตุ้นให้คิด ทั้งนี้ต้องอาศัย
ความใกล้ชดิ และท�ำตัวเป็นแบบอย่างของพ่อแม่ ในกรณีทเี่ ด็กท�ำดี ควรชมเชย ย�ำ้ ผลการกระท�ำความดีทเี่ ด็ก
ท�ำให้เด็กฟัง และควรยกย่องต่อหน้าผู้อื่น เมื่อเด็กกระท�ำผิดควรพูดคุยอธิบาย ย�้ำผลการกระท�ำผิดให้เด็กฟัง
และพยายามลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ด้านการวัดประเมินผล จะวัดจากพฤติกรมและทัศนคติของเด็ก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ เด็กสุภาพ มีน�้ำใจ กตัญญู มีระเบียบวินัย ท�ำหน้าที่พึ่งตนเอง อดออม ตระหนักและ
เคารพ เชื่อมั่น อดทน และมีส�ำนึก
2. รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมโดยโรงเรียน (สถานศึกษา) มีเนื้อหาที่ส�ำคัญ คือ ด้านความรู้
ได้แก่ ความรู้ในเรื่องความดี/ความชั่ว พระคุณ หน้าที่ ระเบียบวินัย การพัฒนาตน ความเป็นไท สิ่งแวดล้อม
และศาสนาวัฒนธรรม ความรู้เหล่านี้ฝึกพฤติกรรมทางกายได้ โดยปลูกฝังความมีสัจจะ มีน�้ำใจ กตัญญู ท�ำ
หน้าที่ มีระเบียบวินยั ฝึกฝนสม�ำ่ เสมอ เรียนรูจ้ ากความคิด พึง่ ตนเอง ปฏิบตั ติ ามค�ำสอน รักษาวัฒนธรรม/สิง่
แวดล้อม และท�ำตนให้เป็นประโยชน์ ด้านการสร้างทัศนคติ ให้ตระหนัก รัก/ภาคภูมิ มุ่งมั่น เชื่อฟัง มีเหตุผล
มีสำ� นึกขณะจะกระท�ำอย่างรอบคอบ ส�ำหรับวิธกี ารอบรมปลูกฝังและการประเมินผลท�ำเช่นเดียวกับรูปแบบ
ของครอบครัว แต่รูปแบบนี้ผู้ที่ต้องท�ำตัวเป็นแบบอย่างคือ ครู อาจารย์ผู้สอน ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ เด็กมี
สัจจะ มีน�้ำใจ กตัญญู รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย เรียนรู้ผิดถูก รักษาวัฒนธรรม สร้างประโยชน์ มีความภาคภูมิ
มุ่งมั่น มีเหตุผล และมีส�ำนึก
3. รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยสถาบันศาสนา มีเนื้อหาที่ส�ำคัญ คือ ด้านความรู้และวิธี
การอบรมเช่นเดียวกับรูปแบบครอบครัว แต่ผู้ที่ท�ำหน้าที่ขัดเกลา คือ พระ นักบวช บุคลากรทางศาสนา ส่วน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ เด็กเป็นคนสุภาพ มีน�้ำใจ กตัญญู เอื้อเฟื้อ มีระเบียบวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด
อดทน ตระหนักในความดี เคารพตัวเอง เชื่อมั่น มีความรัก และเมตตา รวมทั้งมีส�ำนึกที่จะท�ำดี
4. รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยชุมชน มีเนื้อหาที่ส�ำคัญ คือ ด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้วิธี
การอบรมปลูกฝัง เช่นเดียวกับรูปแบบที่ 1 แต่ผทู้ ที่ ำ� หน้าทีอ่ บรม คือ กระบวนการภายในชุมชน ส่วนผลทีค่ าด
ว่าจะได้รับคือ เด็กรับผิดชอบต่อสังคม เสียสละ รักษาสิ่งแวดล้อม บ�ำเพ็ญประโยชน์ เคารพกติกา พฤติกรรม
และทัศนคติของเด็ก
ดังนั้น คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์จะต้องถูกพัฒนาจากหลายภาคส่วนของสังคม โดยอาศัยการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมด้วยการส่งเสริม สนับสนุนหลายวิธกี าร และใช้รปู แบบพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็ก 4 รูป
แบบ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว โรงเรียน สถาบันศาสนา และชุมชน
วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (The Qualitative Research) โดยมีการด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ประชากรที่ท�ำการศึกษา ได้แก่ ครูที่สอน/ท�ำกิจกรรมด้านจริยธรรม และผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนบางกะปิ
โรงเรียน วชิรธรรมสาธิต โรงเรียนวัดราชโอรส และโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก รวม
ทั้งหมด 36 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจ�ำแนกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ดังนี้
		 1.1 ผูป้ กครองของนักเรียนโรงเรียนทีท่ ำ� การศึกษา จ�ำนวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 5 คน ทัง้ ชาย-หญิง รวม
จ�ำนวน 30 คน
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		 1.2 ครูทเี่ กีย่ วข้องกับการสอนหรือท�ำกิจกรรมด้านคุณธรรมของโรงเรียนทีท่ ำ� การศึกษา โรงเรียนละ
1 คน รวมทั้งหมด 6 คน
2. เครื่องมือการวิจัยและการหาคุณภาพเครื่องมือ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นแบบสัมภาษณ์ครูและผูป้ กครอง
เกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของเยาวชนไทย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของ
เยาวชนไทย และวิธีการในการสื่อสารของครอบครัวและการสื่อสารของสังคมในการเสริมสร้างพฤติกรรม
ความซือ่ สัตย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนไทย ในมิตคิ ณ
ุ ธรรมความซือ่ สัตย์ 4 ด้าน ได้แก่
ความซื่อสัตย์ ต่อตนเอง ความซื่อสัตย์ต่อบุคคล ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน และความซื่อสัตย์ต่อสังคม
ท�ำการหาคุณภาพเครื่องมือด้วยการหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity) โดยน�ำแบบสัมภาษณ์ที่
สร้างขึน้ ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา (Content validity) ของแบบ
สัมภาษณ์จากข้อความทีเ่ ป็นประเด็นค�ำถามแต่ละข้อว่าตรงตามจุดหมายและสอดคล้องกับการวิจยั ครัง้ นีห้ รือ
ไม่ ได้แก่ ลักษณะพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของเยาวชนไทยและวิธีการในการสื่อสารของครอบครัวและการ
สื่อสารของสังคมในการส่งเสริมพฤติกรรมความซื่อสัตย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนไทย
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ตามประเด็นทีท่ ำ� การศึกษามาสรุปตีความ จัดหมวดหมู่ และสังเคราะห์
ข้อมูลจัดประเด็นส�ำคัญ ท�ำการตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยใช้การตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่
1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล จากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จากหลายประเด็นที่ท�ำการศึกษา
2. การตรวจสอบสามเส้าด้วยวิธกี ารรวบรวมข้อมูล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์รว่ มกับ
การสังเกต 				
3. การตรวจสอบสามเส้าด้านเกณฑ์ ในการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากต่างโรงเรียน/วิทยาลัยที่มีบริบท
แตกต่างกัน				
4. การตรวจสอบสามเส้าด้วยวิธีการใช้ทฤษฎีและแนวคิดหลายมุมมองตรวจสอบซึ่งกันและกัน
จากนั้นน�ำผลการวิจัยมาสังเคราะห์ กลั่นกรอง และด�ำเนินการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมของ การ
สื่อสารของครอบครัวและการสื่อสารของสังคมในการเสริมสร้างพฤติกรรมความซื่อสัตย์ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนไทย
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ลักษณะพฤติกรรมความซือ่ สัตย์และวิธกี ารสือ่ สารของครอบครัวและการสือ่ สารของสังคมในการเสริม
สร้างพฤติกรรมความซื่อสัตย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนไทย
ครูและผูป้ กครองมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเกีย่ วกับลักษณะพฤติกรรมความซือ่ สัตย์และวิธกี ารสือ่ สาร
ของครอบครัวและการสื่อสารของสังคมในการเสริมสร้างพฤติกรรมความซื่อสัตย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเยาวชนไทยทุกด้าน ดังนี้
1.1 ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เยาวชนค่อนข้างรับผิดชอบงานที่มอบหมาย บางครั้งไม่ซื่อสัตย์ เพราะ
ต้องการให้ตัวเองท�ำงานน้อย ทุจริตในการสอบ ขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบ จึงควรสร้างระเบียบการแบ่ง
เวลางานต่าง ๆ ให้พอดี ปลูกฝังการประหยัดและอดออม ท�ำตามความต้องการของตัวเองโดยไม่สร้างความ
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เดือดร้อนให้ผู้อื่น ฝึกการยับยั้งชั่งใจตัวเองพอประมาณในตัวเอง ให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่วัด
หรือโรงเรียน พ่อแม่ควรสอนให้ความรู้ และเป็นแบบอย่างพฤติกรรมความซื่อสัตย์
1.2 ความซือ่ สัตย์ตอ่ บุคคลอืน่ เยาวชนมีความตรงต่อเวลา เคารพในสิทธิของผูอ้ นื่ ไม่หลอกลวง ใช้วาจา
สุภาพ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่หยิบฉวยสิ่งของผู้อื่น ไม่เบียดเบียนหรือเอาเปรียบผู้อ่ืน รับผิดชอบ
ท�ำงานเพื่อส่วนรวม แต่บางครั้งไม่มีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นจากประโยชน์ส่วนตน จากปัจจัยแวดล้อมที่มีการ
แข่งขันกัน จึงควรให้ความรู้ ความเข้าใจ จัดกิจกรรมสร้างความซื่อสัตย์ที่มีต่อตนเองและผู้อื่น ครูเป็นแบบ
อย่างหรือให้ค�ำแนะน�ำในวิชาเรียน
1.3 ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน เยาวชนมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานของตนเอง มุ่งมั่น ไม่เอา
เปรียบ ไม่เอาผลประโยชน์เข้าตัว ไม่เอาเวลางานเวลาเรียนเวลาเล่นปะปนกัน แต่เยาวชนยังขาดสมาธิความ
ตั้งใจความรับผิดชอบยังต้องอาศัยการควบคุม จึงควรอธิบายยกตัวอย่างให้ฟังและเป็นแบบอย่างที่มีความ
จริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน ท�ำงานอย่างเต็มที่ และมุ่งมั่นตั้งใจท�ำงานจนส�ำเร็จ
1.4 ความซือ่ สัตย์ตอ่ สังคมหรือประเทศชาติ ส่วนมากเยาวชนมีความซือ่ สัตย์ตอ่ สังคม ช่วยเหลืองานสังคม
เสียสละเพื่อส่วนรวมได้ มีความสามัคคีกับหมู่คณะ ไม่เอาแต่ประโยชน์ส่วนตน แต่หากมีเรื่องผลประโยชน์
เข้ามาเกีย่ วข้องความซือ่ สัตย์กจ็ ะลดลง จึงควรสอนให้เยาวชนตระหนักเคารพรักเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังความเป็นไทย ความสามัคคี การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสงบ ฝึกท�ำงาน
กิจกรรมกลุ่มในการเรียน และชุมชนก็มีส่วนส�ำคัญในการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชนที่ได้ปฏิบัติ
จริง เพื่อให้เยาวชนในชุมชนรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมและเสริมสร้างพฤติกรรมความซื่อสัตย์ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การจัดนิทรรศการ การพูด การชักจูงประชาชน
2. แนวทางการสือ่ สารทีเ่ หมาะสมของครอบครัวและของสังคมในการเสริมสร้างพฤติกรรมความซือ่ สัตย์
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนไทย
การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของเยาวชนไทยควรเป็น
การเชื่อมโยงระหว่างบ้าน/ครอบครัว โรงเรียน/สถานศึกษา วัด/สถาบันทางศาสนา สังคม (เพื่อน-ชุมชน-สื่อ)
และเด็ก/เยาวชน ที่ต้องมีการบูรณาการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของทุกฝ่ายให้ครอบคลุมความซื่อสัตย์ทั้ง 4 มิติ
คือ ความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเอง ความซือ่ สัตย์ต่อผูอ้ นื่ ความซือ่ สัตย์ต่อหน้าทีก่ ารงาน และความซือ่ สัตย์ต่อสังคม
หรือประเทศชาติ ด้วยองค์ประกอบ 2.1 - 2.4 ดังนี้
2.1 การอบรม ให้ความรู้ การสั่งสอน และการให้ค�ำแนะน�ำ ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
พฤติกรรมความซื่อสัตย์ของเยาวชนไทย จ�ำเป็นต้องให้ทุกฝ่ายมีการอบรม ให้ความรู้ การสั่งสอน และการ
ให้ค�ำแนะน�ำ โดยเริ่มจาก
		 2.1.1 ครอบครัว (บ้าน) นับเป็นสถาบันทางสังคมที่ขัดเกลาพฤติกรรมของเด็ก ด้วยการ เอาใจ
ใส่ให้เด็กปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม หมั่นสั่งสอน ท�ำความเข้าใจกับเด็กในการเสริมสร้างพฤติกรรม ความ
ซื่อสัตย์ทั้งการเรียน การช่วยเหลือผู้อื่น การมีจิตอาสา การท�ำงาน/อยู่ร่วมกับผู้อื่น การไปฟังธรรมที่วัด
		 2.1.2 โรงเรียน โรงเรียนเป็นส่วนเชื่อมกับทุกฝ่าย ด้วยการจัดกฎระเบียบในการเรียนการสอน มี
โครงการที่ส่งเสริมพฤติกรรมความซื่อสัตย์ เช่น โครงการของหายได้คืน ยกย่องคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เสริมคุณธรรม จริยธรรมในบทเรียน ในกิจกรรม ในการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมความ
ซื่อสัตย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการประหยัด การออม ความพอเพียง และไม่ฟุ่มเฟือย
นอกจากนี้โรงเรียนยังเชื่อมโยงกับครอบครัวและวัดในการฝึกปฏิบัติตนของเด็ก เช่น การปฏิบัติตนให้เหมาะ
สม การนั่งสมาธิ การฟังธรรม เป็นต้น
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		 2.1.3 สังคม (เพือ่ น-ชุมชน-สือ่ ) เป็นฝ่ายทีเ่ สริมสร้างคุณธรรมความซือ่ สัตย์ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม
ถ้าเด็กได้คบเพื่อนดี/กลุ่มที่ดี ก็จะท�ำให้เด็กท�ำในสิ่งที่ถูกที่ควรกระท�ำในเสริมสร้างความซื่อสัตย์ ในชุมชนที่
ควรมีกิจกรรมในการส่งเสริม เช่นเดียวกับสื่อที่เด็กมักเลียนแบบตัวแบบในสื่อ โดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ สื่อ
จึงควรสร้างสรรค์รายการทีส่ ง่ เสริมหรือเสริมสร้างความซือ่ สัตย์สจุ ริตของคนในสังคม ยกย่องคนทีม่ คี ณ
ุ ธรรม
ความซื่อสัตย์
2.2 กิจกรรมส่งเสริมและการฝึกปฏิบัติ เป็นส่วนที่ต้องให้เด็กได้กระท�ำร่วมกับการเรียน การสอน ซึ่งควร
ต้องมีกจิ กรรมทีเ่ สริมสร้างพฤติกรรมความซือ่ สัตย์ทงั้ 4 มิติ ดังกล่าว โดยทุกฝ่ายร่วมประสานกันทัง้ ครอบครัว
โรงเรียน วัด และสังคม
2.3 การเป็นแบบอย่างที่ดี ทุกฝ่ายหรือสถาบันต่าง ๆ ทางครอบครัว โรงเรียน วัด และสังคม บุคลากร
เหล่านี้ควรแสดงบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมตามที่สังคมมอบหมาย เป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรน�ำเป็นแบบอย่าง
ของความซื่อสัตย์ทั้ง 4 มิติ
2.4 มีความรับผิดชอบและการสร้างจิตส�ำนึกด้านความซื่อสัตย์ ผู้ที่ควรมีความรับผิดชอบในการสร้าง
จิตส�ำนึกด้านความซือ่ สัตย์แก่เยาวชน ก็คอื ทุกฝ่ายทีต่ อ้ งกระท�ำตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี มุง่ มัน่ ตัง้ ใจขัดเกลาเด็ก/
เยาวชนให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเอง บุคคลอื่น หน้าที่การงาน และส่วนรวม/ชุมชน/สังคมหรือประเทศ
ชาติ เพื่อให้เกิดจิตส�ำนึกในการมีคุณธรรมด้านซื่อสัตย์ในทุกมิติ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยที่สรุปจ�ำแนกประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่ออภิปรายผลการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ลักษณะพฤติกรรมความซื่อสัตย์ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ความซื่อสัตย์ต่อผู้อ่ืน ความซื่อสัตย์ต่อ
หน้าที่การงาน และความซื่อสัตย์ต่อสังคมหรือประเทศชาติ และวิธีการสื่อสารของครอบครัวและการสื่อสาร
ของสังคมในการส่งเสริมพฤติกรรมความซื่อสัตย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนไทย ซึ่ง
ลักษณะพฤติกรรมของบุคคล แม้เยาวชนจะกระท�ำด้วยสาเหตุจุดมุ่งหมายเดียวกัน แต่จะมีลักษณะอาการ
แตกต่างกัน เมื่อบุคคล เวลา สถานที่ หรือสถานการณ์เปลี่ยนไป เนื่องจากการกระท�ำของบุคคลล้วนจะต้อง
ผ่านกระบวนการคิดการตัดสินใจ อันประกอบด้วยอารมณ์และความรู้สึกของผู้กระท�ำพฤติกรรมนั้น ๆ จึง
ท�ำให้พฤติกรรมของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน หรือปรับเปลี่ยนไปตามเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเสมอ (Carter.
1973 : 325 อ้างถึงใน วายุ คงธนจรัส. 2552 : 6 และประภาเพ็ญ สุวรรณ. 2538 : 155, สุรพล พะยอมแย้ม.
2545 : 18-20) หลังจากที่ผ่านขั้นตอนของการรับรู้และการคิดและเข้าใจ แล้วบุคคลจะมีอารมณ์ตอบสนอง
ต่อสิ่งที่ได้รับรู้นั้น แต่ยังมิได้แสดงออกให้ผู้อื่นได้รับรู้ ยังคงเป็นพฤติกรรมที่อยู่ภายใน (Covert Behavior)
แต่เมื่อได้คิดและเลือกที่จะแสดงการตอบสนองให้บุคคลอื่นสังเกตได้ จึงเรียกว่า พฤติกรรมภายนอก (Overt
Behavior)
ส่วนวิธีการสื่อสารของครอบครัวและการสื่อสารของสังคมในการส่งเสริมพฤติกรรมความซื่อสัตย์ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนไทยทั้ง 4 มิติ คือ ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ความซื่อสัตย์ต่อบุคคล
อื่นความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน และความซื่อสัตย์ต่อสังคมหรือประเทศชาติ ในการสื่อสารพ่อแม่และครู
รวมทั้งสังคมควรสอน ให้ความรู้ และเป็นแบบอย่างพฤติกรรมความซื่อสัตย์ ควรให้เยาวชนรับผิดชอบงานที่
มอบหมาย สร้างระเบียบการแบ่งเวลาให้พอดี ปลูกฝังการประหยัดและอดออม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้
อื่น ฝึกการยับยัง้ ชัง่ ใจตัวเองพอประมาณในตัวเอง เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่วัดหรือโรงเรียน จัดกิจกรรม
สร้างความซื่อสัตย์ที่มีต่อตนเองและบุคคลอื่น ครูเป็นแบบอย่างที่ดีหรือให้ค�ำแนะน�ำว่าด้วยการซื่อสัตย์ต่อ
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บุคคลอืน่ โดยเฉพาะในวิชาเรียนและกิจกรรม ควรอธิบายยกตัวอย่างให้ฟงั และเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชน มี
ความจริงใจและมุง่ มัน่ ต่อเพือ่ นร่วมงานและท�ำงานอย่างเต็มที่ ตัง้ ใจท�ำงานจนส�ำเร็จ และควรสอนให้เยาวชน
ตระหนักเคารพรักเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังความเป็นไทย ความสามัคคี การอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสงบ ฝึกท�ำกิจกรรมกลุ่มในการเรียนการท�ำงานร่วมกัน บุคคลรอบข้างและ
สังคมจะหล่อหลอมให้เยาวชนมีความซือ่ สัตย์ตอ่ ตนเอง ต่อผูอ้ นื่ ต่อหน้าทีก่ ารงาน และต่อสังคมหรือประเทศ
ชาติ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ไม่ละเมิด ไม่ทำ� ให้ผู้อนื่ และสังคมเดือดร้อน หลีกเลี่ยงการสร้างปัญหากับตัว
เองผู้อื่นรอบข้าง ช่วยเหลือสังคมในส่วนที่ท�ำได้อย่างจริงใจ และชุมชนก็มีส่วนส�ำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ให้เยาวชนในชุมชนรูจ้ กั รับผิดชอบต่อสังคมและเสริมสร้างความซือ่ สัตย์ให้กบั เยาวชน และสร้างกิจกรรมการ
มีส่วนร่วมของเยาวชนที่ได้ปฏิบัติจริง
ทั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ แซทเตอร์ลี (Satterlee. 2000 : 9) ที่พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมที่ส่อ
ไปในทางทุจริตและไม่ซื่อสัตย์ในห้องเรียนมากขึ้นทุกวัน เด็กนักเรียนเหล่านี้ยังคงใช้วิธีการที่ไม่ซื่อสัตย์ต่าง
ๆ กัน เช่น ลอกการบ้านเพื่อน ลอกข้อสอบของเพื่อนในระหว่างสอบ รวมถึงน�ำข้อสอบไปบอกเพื่อนที่จะสอบ
ในรายวิชาเดียวกัน เหตุที่นักเรียนมีแนวโน้มที่จะไม่ซื่อสัตย์ มีหลายสาเหตุที่จูงใจให้เด็กนักเรียนประพฤติผิด
เช่น กลัวความล้มเหลว ต้องการที่จะได้เกรดดี ๆ ได้รับความกดดันจากบุคคลรอบข้างให้ได้คะแนนดี ขาด
ความกระตือรือร้นในการแข่งขัน และประเมินค่าตนเองต�่ำ นอกจากนี้งานวิจัยพบว่า ครูเป็นบุคคลที่ส�ำคัญ
ยิ่ง ที่จะริเริ่มให้มีการเปลี่ยนแปลงในตัวเด็ก ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ในด้านการเรียนลด
น้อยลง ผู้บริหารโรงเรียนและครูควรจะใช้ยุทธศาสตร์เหล่านี้ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ได้แก่
การมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี การพิจารณามอบหมายงานหรือการบ้าน ให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของเด็กแต่ละคน พยายามอย่าเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสทุจริต รวมทั้งการพิจารณา
ใช้มาตรการอย่างรอบคอบในการลงโทษเด็กนักเรียนที่ทุจริตด้านวิชาการ
นอกจากนี้ครอบครัว ถือเป็นสถาบันสังคมแรกและส�ำคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการสร้างค่านิยมให้แก่วัย
รุน่ ทัง้ นีเ้ พราะครอบครัวเป็นหน่วยแรกทีอ่ บรมสัง่ สอนพฤติกรรมสังคมให้แก่คนตัง้ แต่เกิด ได้รบั การอบรมจาก
ครอบครัวเป็นประจ�ำ สิ่งใดที่ครอบครัวอบรมสัง่ สอนไว้หรือสิ่งใดทีค่ รอบครัวเรียกร้องย่อมมีผลต่อการปฏิบัติ
ของคนอยูไ่ ม่มากก็นอ้ ย พ่อแม่ยอมรับความสามารถของเด็ก เข้าใจ และสนับสนุนในความสามารถด้านอืน่ ๆ
ที่เหลือมีความภาคภูมิใจในด้านอื่น ๆ ของลูก และปรับสิ่งแวดล้อมในการเรียนให้เหมาะสม คือ ไม่เร่งรัด ไม่
บังคับ แต่ให้ก�ำลังใจ ไม่ใช่การเอาแต่ใจตัวเอง การฝึกให้เด็กเป็นตัวของตัวเองและควบคุมตัวเองเป็น พึ่งพา
ตัวเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่นได้ มีโอกาสคิดตัดสินใจในเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นประจ�ำ มีความยับยั้งชั่งใจ “การท�ำ”
กับ “การไม่ทำ� ” ในสิง่ ทีด่ แี ละไม่ดี เด็กวัยรุน่ หลายคนทีจ่ ำ� ยอมท�ำตามเพือ่ นเพราะกลัวว่าเพือ่ นจะดูถกู รังเกียจ
นั้น ทั้ง ๆ ที่ท�ำไปแล้วจะขัดต่อความรู้สึกของตัวเองก็ตาม เป็นสาเหตุจากที่ตนเองไม่มั่นใจและไม่เป็นตัวของ
ตัวเองอย่างมั่นคง ซึ่งจะต้องมาจากการฝึกหัด สะสมความรู้ความสามารถมาตั้งแต่เด็ก ผ่านประสบการณ์ที่
ถูกเลี้ยงดูมานั่นเอง (พรพิมล เจียมนาครินทร์. 2539)
2. แนวทางการสือ่ สารทีเ่ หมาะสมของครอบครัวและของสังคมในการเสริมสร้างพฤติกรรมความซือ่ สัตย์
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนไทย เป็นการเชื่อมประสานระหว่างบ้าน/ครอบครัว โรงเรียน/
สถานศึกษา วัด/สถาบันทางศาสนา สังคม (เพื่อน-ชุมชน-สื่อ) และเด็ก/เยาวชน ที่ต้องมีการบูรณาการเชื่อม
โยงสัมพันธ์กันของทุกฝ่าย โดยค�ำนึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แต่ละฝ่ายต้องท�ำความเข้าใจใน
ถ่องแท้ ประกอบด้วย
2.1 การอบรม ให้ความรู้ การสั่งสอน และการให้ค�ำแนะน�ำ ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
พฤติกรรมความซือ่ สัตย์ของเยาวชนไทย โดยโรงเรียนเป็นส่วนเชือ่ มกับทุกฝ่าย ด้วยการจัดกฎระเบียบในการ
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เรียน การสอบ มีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมความซื่อสัตย์ ยกย่องคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เสริมคุณธรรม จริยธรรมความซื่อสัตย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการส่งเสริมการประหยัด การ
ออม ความพอเพียง ความเพียงพอ และไม่ฟุ่มเฟือย การปฏิบัติตนให้เหมาะสม การนั่งสมาธิ การฟังธรรม
ส่วนสังคม (เพื่อน-ชุมชน-สื่อ) เป็นฝ่ายที่เสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถ้าเด็กได้
คบเพื่อนดี
2.2 กิจกรรมส่งเสริมและการฝึกปฏิบัติ เป็นส่วนที่ต้องให้เด็กได้กระท�ำร่วมกับการเรียนการสอน ซึ่งควร
ต้องมีกจิ กรรมทีเ่ สริมสร้างพฤติกรรมความซือ่ สัตย์ทงั้ 4 มิติ โดยทุกฝ่ายร่วมประสานกันทัง้ ครอบครัว โรงเรียน
วัด สังคม และตัวแบบในสื่อ โดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ สื่อจึงควรสร้างสรรค์รายการที่ส่งเสริมหรือเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ยกย่องคนที่มีคุณธรรมความซื่อสัตย์
2.3 การเป็นแบบอย่างที่ดี ทุกฝ่ายหรือสถาบันต่าง ๆ ทางครอบครัว โรงเรียน วัด และสังคม บุคลากร
เหล่านี้ควรแสดงบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมตามที่สังคมมอบหมาย เป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรน�ำเป็นแบบอย่าง
ของความซื่อสัตย์ทั้ง 4 มิติ
2.4 ความรับผิดชอบและการสร้างจิตส�ำนึกด้านความซื่อสัตย์ ผู้ที่ควรมีความรับผิดชอบในการสร้าง
จิตส�ำนึกด้านความซื่อสัตย์แก่เยาวชน ก็คือทุกฝ่ายที่ต้องกระท�ำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มุ่งมั่นตั้งใจขัดเกลา
เด็ก/เยาวชนให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น หน้าที่การงาน และส่วนรวมหรือสังคม เพื่อเยาวชนให้
เกิดจิตส�ำนึกในการมีคุณธรรมด้านซื่อสัตย์ในทุกมิติ
ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของอ้อมเดือน สดมณี และคณะ (2548) ที่พบว่า การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมโดยผ่านกระบวนการทักษะชีวิต เป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ที่ส�ำคัญ โดย
ผ่านตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ ครูอาจารย์ พ่อ แม่ เพื่อน เป็นต้น ใน
การปลูกฝังความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และหลักการปฏิบัติที่ดีงาม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยผ่าน
กระบวนการทักษะชีวิตขององค์กรต่าง ๆ เป็นรูปแบบที่เป็นการผสมผสาน การพัฒนาเข้ากับวิถีการด�ำเนิน
ชีวิต โดยเน้นการใช้หลักธรรมควบคู่กับการออมเงิน การจัดหลักสูตร เนื้อหา หรือกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
ช่วงวัยของกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม
ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการปฏิบัติ
จากผลการวิจยั การสือ่ สารเพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและพฤติกรรมความซือ่ สัตย์ของเยาวชนไทย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีพ่ บว่า จ�ำเป็นทีแ่ ต่ละฝ่ายทัง้ ครอบครัว โรงเรียน วัด สังคม (เพือ่ น-ชุมชน-สือ่ )
ต้องบูรณาการร่วมกันโดยมีโรงเรียนเป็นผูป้ ระสานในการขัดเกลาทางสังคมด้านพฤติกรรมความซือ่ สัตย์ดว้ ย
การให้การอบรมสั่งสอน ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำ ควรเสริมสร้างความซื่อสัตย์ด้วยกิจกรรม/การฝึกปฏิบัติ และ
การเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่เยาวชน เพือ่ ให้เกิดความรับผิดชอบและการสร้างจิตส�ำนึกในการเพิม่ พูนพฤติกรรม
ความซื่อสัตย์ตามมิติของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาวิจยั เชิงลึกเกีย่ วกับความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมด้านความซือ่ สัตย์ของเยาวชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับครอบครัว โรงเรียน วัด และสังคมในพื้นที่
จังหวัดหรือภูมิภาคต่าง ๆ
2.2 ควรมีการศึกษาวิจยั คุณธรรมอืน่ ๆ ทีส่ ง่ เสริมพฤติกรรมด้านความซือ่ สัตย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563)
วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
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