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 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการศึกษาอยู 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะ
และวิธีการขัดเกลาซึ่งประกอบดวยดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมของเด็กวัยรุนในสถาน
สงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 2) เพื่อศึกษาผลจากการขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญา และ
พฤติกรรมของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 3) เพื่อใหแนวทางขอเสนอแนะ

ในการปรับปรุงการขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมสําหรับเด็กวัยรุนในสถาน
สงเคราะหเพื่อนําไปสูการเพิ่มประสิทธิผลของสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 
 การศึกษาครั้งนี้นอกจากจะอาศัยการคนควาเอกสารทางวิชาการแลวยังอาศัยระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูลดวยโดยการ
ประยุกตใชเทคนิควิธีวิจัยแบบสังเกต (Observation) รวมกันกับเทคนิควิธีวิจัยการสัมภาษณ

แบบลึก (In-Depth  Interview) และเทคนิควิธีวิจัยแบบสนทนากลุม (Focus  Group  Interview) 
กับผูใหขอมูลสําคัญกลุมตางๆ อาทิ กลุมเด็กหญิงวัยรุนที่ไดรับการอุปการะเลี้ยงดูในสถาน
สงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี รวมถึงเจาหนาที่
แมบานประจําบานพักของเด็กและบุคลากรครูฝายสงเสริมการศึกษาของสถานสงเคราะห
เด็กหญิงบานราชวิถีที่เกี่ยวของ รวมทั้งสิ้น 31 ทาน และสําหรับขอมูลที่ไดรับจะนํามาสูการ

วิเคราะหผลดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อประกอบการศึกษาในครั้งนี้ 
 ผลจากการศึกษาพบวาสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีแหงนี้มีลักษณะการอบรม
เลี้ยงดูเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแบบผสมผสานและมีการขัดเกลาทางดานจิตใจทั้งวิธีการ
ถายทอดโดยตรงและโดยออมที่ผานการสังเกตแบบอยางที่ดีจากแมบานซ่ึงเปรียบเสมือนมารดา
ทดแทนและครูอาจารยที่ใกลชิด คุณธรรมตามแนววิถีพุทธที่พบวาเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห

ไดผานการขัดเกลาทางดานจิตใจมา ประกอบดวย คุณธรรมดานความออนนอมถอมตนและการ
มีสัมมาคารวะ คุณธรรมดานความกตัญูกตเวที คุณธรรมดานการประหยัดและอดออม ดาน
ความมีเมตตากรุณาและเอ้ือเฟอเผื่อแผ และดานการใหอภัย เปนตน สวนลักษณะและวิธีการขัด
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เกลาทางดานสติปญญาใหกับเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้น้ันพบวาสถานสงเคราะหแหงนี้
ใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตของเด็กดวยการ
สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กวัยรุนที่รับการสงเคราะหทุกคนไดรับสิทธิและความเสมอภาคใน

โอกาสที่จะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาอาชีพตามความสามารถและความถนัดของ
ตนเอง ในเรื่องของลักษณะและวิธีการขัดเกลาทางดานพฤติกรรมใหกับเด็กวัยรุนในสถาน
สงเคราะหแหงนี้น้ันพบวาแมบานประจําบานพักของเด็กแตละคนรวมถึงบุคลากรครูในสถาน
สงเคราะหตางก็มีการถายทอดกฎกติกาและระเบียบของการอยูรวมกันในสถานสงเคราะหทั้ง
โดยทางตรงและโดยทางออมดวยการเปนแบบอยางของพฤติกรรมที่ดีเพื่อใหเกิดพฤติกรรมการ

แสดงออกที่เหมาะสมตามที่สังคมมุงหวัง 
 ผลจากการขัดเกลาทางดานจิตใจของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้น้ันพบวาเด็ก
วัยรุนมีภูมิคุมกันทางดานจิตใจโดยมีสุขภาพทางอารมณที่ดีขึ้นสามารถชวยเหลือและฟนฟู
สภาพจิตใจของตนเองไดเปนอยางดีและยอมรับในประโยชนของการปฏิบัติตนตามแนวพุทธ
ศาสนา สวนผลจากการขัดเกลาทางดานสติปญญาของเด็กวัยรุนนั้นพบวาวิชาความรูและทักษะ

วิชาชีพที่ตนไดรับจากสถานสงเคราะหสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อชวยเหลือตนเองไดใน
อนาคต และบางคนก็สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นพรอมกับมีอาชีพการงานที่ม่ันคง สวนผล
จากการขัดเกลาทางดานพฤติกรรมของเด็กวัยรุนนั้นพบวาเด็กวัยรุนรูจักระเบียบวินัยและกฎ
กติกา ตลอดจนรูจักรับผิดชอบหนาที่ของตนอยางเหมาะสมเพื่อการอยูรวมกันในสถาน
สงเคราะหอันเปนพื้นฐานที่ดีสําหรับการออกไปใชชีวิตในสังคมภายนอก 

 แนวทางขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ คือ ควรใหมีการแกปญหาที่จุดเริ่มตนเพราะ
เปนการแกปญหาแบบยั่งยืน ซ่ึงจะใหผลที่ดีกวาการแกปญหาที่ปลายเหตุ น่ันคือ การสรางความ
เขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว การวางแผนครอบครัว พรอมกับการใหความรูในการอบรม
เลี้ยงดูบุตรในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสมกับวัฒนธรรม และพอแมจะตองเปนแบบอยางที่ดี
สําหรับบุตรดวย  

 



 

ABSTRACT 
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_______________________________________________________________________ 
 

The objectives of this study are (1) to study an approach and measures for 
teenage’s socialization from a case study in a Rajvithi Home for Girls Organization which 
includes 3 aspects: mind, intelligence and behaviors; (2) to study the result of the 

approach and measures from the teenage’s socialization in a Rajvithi Home for Girls 
Organization; (3) to offered improvement the approach and measures in a Rajvithi Home 
for Girls Organization. 

In this study has many reliably related research and uses others researched 
tools: Qualitative Research. All related information were gathered from 31 sampling 

group of teenage and staff in a Rajvithi Home for Girls Organization via Observation, In-
Depth Interview and Focus Group Interview respectively. 

This study found that has various approach and measures in a Rajvithi Home for 
Girls Organization via direct and indirect methods for teenage’s socialization in mind 
aspect like their’s daughters as well. In a Rajvithi Home for Girls Organization, an 

approach and measures for teenage’s socialization in mind aspect which comply with 
Buddhism religion ie. Virtue:Gently, Respect, Be Grateful, Economize, Be Loving and 
Forgive etc. In Intelligence aspect, to prepare for teenage’s occupation and providing 
support the fundamental knowledge for them upon each capabilities. 

The result has found that teenage has an improvement and more self-esteem. 

The teenage has accepted in socialization in mind aspect which comply with Buddhism 
religion and many knowledge to support their occupation in future. 

This study has offered improvement measures: the family should care and mind 
theirs children hence it will be better than solved in later which includes to give a 
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socialization and knowledge to support them. And the parents should be best example 
for teenage. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีดวยความกรุณาเปนอยางสูงของรอง
ศาสตราจารย ดร.จุลนี เทียนไทย ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงไดเสียสละเวลาใน
การใหคําปรึกษา คําแนะนํา และตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสและมีเมตตามา

โดยตลอด รวมทั้ง รองศาสตราจารย ดร.จินดาลักษณ วัฒนสินธุ และผูชวยศาสตราจารย ดร.
พลอย สืบวิเศษ กรรมการที่ปรึกษา อีกทั้ง อาจารย ดร.ปกรณ ศิริประกอบ ที่กรุณาใหคําปรึกษา 
คําแนะนํา และตรวจสอบแกไขขอบกพรองเพื่อความสมบูรณของวิทยานิพนธฉบับนี้ 
 ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุกทานของคณะรัฐศาสตร ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณาจารยทุกทานของคณะรัฐประศาสนศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ชวยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูอันมีคาใหกับผูเขียน 
รวมทั้งขอขอบคุณเจาหนาที่ของคณะรัฐประศาสนศาสตร และเจาหนาที่บรรณารักษทุกทานที่
คอยชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหผูเขียนตลอดระยะเวลาของการศึกษา 
 ขอขอบพระคุณ ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี คุณสุวรรณา ปนแกว 
และเจาหนาที่ฝายสังคมสงเคราะหบานราชวิถี คุณจุฑารัตน เพิ่มน้ําทิพย คุณวิลาวรรณ สรอย

มณี และแมบานประจําบานพักเด็กทุกทาน รวมทั้งคุณครูฝายสงเสริมการศึกษาและฝกวิชาชีพ
บานราชวิถี คุณครูพัชรา กลางสาทร คุณครูธนพร ไพศาล คุณครูสมถวิล ตัณพิสุทธิ์ และคุณครู
วรรณรัตน จรัสเพ็ชร ที่สละเวลาชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลให
ผูเขียนตลอดระยะเวลาของการศึกษาภาคสนาม และขอขอบใจนองๆทุกคนที่ไววางใจและให
ความรวมมือในการสัมภาษณเพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาในครั้งนี้ดวย 

 ขอขอบพระคุณ คุณปาอารตี พิริยกิจไพบูลย คุณอาเต็มศักดิ์ หงสกุล ที่ใหคําแนะนํา
และประสานงานใหกับผูเขียนมาโดยตลอด อีกทั้งขอขอบคุณคําชี้แนะและกําลังใจจากกูสุวิทย 
ฐานะสถิรกุล นองสิรินทรญา รัตติวัธน อามาและญาติพ่ีนอง คุณธัญกมล ตั้งพรเจริญ รวมถึง
มิตรภาพจากเพื่อน วิมาลิน เวชสวรรค ที่หยิบยื่นหนังสือ“ชีวิตพลิกไดดวยตัวคุณ”ใหผูเขียนได
อานเพ่ือสรางกําลังใจและสรางความเชื่อที่จะประสบความสําเร็จในครั้งนี้ดวย 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 
 

1.1 ที่มา และความสําคัญของปญหา 
 

ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมภายใตกระแสโลกาภิวัตน 
(Globalization) ที่รวดเร็วในปจจุบันนั้น ไดเขามามีอิทธิพลและสงผลกระทบโดยตรงตอการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบความสัมพันธของมนุษยในสังคม รวมไปถึงวิถีชีวิต แนวความคิด 
แบบแผน คานิยม และวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตผูคนในสังคม อีกทั้งความแตกตาง

หลากหลายของวัฒนธรรมในแตละมุมโลกไดถูกเชื่อมโยงเขาหากันดวยวิทยาศาสตรสมัยใหม 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยเหตุน้ี เมื่อโครงสรางสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีแหงความ
ทันสมัยและการพัฒนา  โครงสรางและลักษณะของสถาบันที่ถือวาเปนสถาบันหลักและสถาบัน
พ้ืนฐานในการผลิตและอบรมเลี้ยงดูสมาชิกใหมอยางสถาบันครอบครัวนั้นก็ไดรับแรงกดดันและ
ความทาทายอยางมากยิ่งขึ้นตามมาดวยเชนกัน    

หากจะกลาวถึงลักษณะครอบครัวในสังคมชนบทโดยทั่วไปเราจะพบการอยูรวมกันเปน
ครอบครัวใหญ หรือในลักษณะของครอบครัวขยาย (Extended Family) วิถีชีวิตของผูคนที่อาศัย
อยูในชนบทนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวในดานตางๆ เชน ความสัมพันธของคนในชุมชนจะมีลักษณะ
ผูกพันแนนแฟน เอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือถอยทีถอยอาศัยกัน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
สูง  และยึดถือในศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีด้ังเดิมที่ถายทอดสั่งสอนกันมา  คน

ชนบทในอดีตนั้นยังมีคานิยมการมีบุตรหลายคนเพื่อมาชวยแบงเบาภาระในการทําการเกษตร
ของครอบครัว ดังนั้นเมื่อสมาชิกใหมเกิดขึ้นทุกคนในครอบครัวก็จะมีสวนรวมในการชวยอบรม
ขัดเกลาลูกหลานของตนใหไดรับความอบอุนทั้งทางรางกายและจิตใจ สงผลใหเด็กมีบุคลิกภาพ
ที่สมวัยและสมดุลกับการใชชีวิตในทองถิ่นของตน  

หากแตเมื่อความเจริญเติบโตทางวัตถุและเทคโนโลยีและกระแสทุนนิยมเสรีไดลุกล้ําเขา

มาก็ไดผลักดันใหความเปนเมืองขยายตัวออกไปสงผลใหระบบความสัมพันธและรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของคนในสังคมยิ่งทวีความสลับซับซอนและมีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น เชน ผูคน
เริ่มไมสนใจสิ่งรอบขางมากกวาเรื่องของตนเอง ละทิ้งถิ่นฐานและการอพยพเขาสูเมืองเพื่อ
แสวงหาโอกาสเพื่อเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจของตน ซ่ึงสภาพการณเชนนี้มักพบไดมากยิ่งขึ้นใน
ปจจุบัน ในสวนลักษณะครอบครัวนั้น ไดเปลี่ยนไปสูสภาพครอบครัวที่มีขนาดของครัวเรือนที่
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เล็กลง กลาวคือมีเพียง พอ แม และลูก (Nuclear  Family) นอกจากนี้ระยะเวลาในการเลี้ยงดู
อบรมสั่งสอนลูกและการใกลชิดกับลูกนั้นก็ลดลงตามมาดวย เนื่องมาจากสภาพสังคมไทยในทุก
วันนี้มีการแขงขันในตลาดแรงงานในอัตราที่สูง อีกทั้งภาระงานที่ตนจะตองรับผิดชอบ และ

สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่ไมมีความแนนอนตามภาวะเศรษฐกิจโลกปจจุบัน  
สภาพสังคมเชนนี้จึงนํามาสูการลดบทบาทและความสําคัญของทั้งสถาบันครอบครัวกับสถาบัน
ทางศาสนาลง กลาวคือวิถีชีวิตในเมืองทําใหเกิดชองวางของความหางเหินภายในสถาบันทาง
ครอบครัว การสื่อสารระหวางกันในครอบครัวจึงลดนอยลง และการมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับ
ชุมชนรอบขางในเรื่องประเพณีทางสังคมและการปฏิบัติทางศาสนาก็ลดลงตามมา  ในทางสังคม

วิทยาไดอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้วาเปนกระบวนการโลกิยานุวัติ 
(Secularization) ซ่ึงหมายถึง กระบวนการที่ความเชื่อ การปฏิบัติ การมีปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลและสถาบันครอบครัวหรือสถาบันทางศาสนาไดสูญเสียความสําคัญไปในสังคม
อุตสาหกรรมและวัฒนธรรมสมัยใหม (จินดารัตน โพธิ์นอก, 2554: 22) ลักษณะที่เลี่ยงไมไดน้ีจึง
เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหสัมพันธภาพครอบครัวออนแอลง สมาชิกตกอยูในภาวะความเครียด 

ซึมเศราและมีความทุกข ซ่ึงถาไมรีบแกไขก็จะนําไปสูการพัฒนาไปสูวิกฤตการณ ปญหา และ
ความวุนวายตางๆของสังคม อาทิ ปญหาครอบครัวขาดความอบอุน ปญหาการใชความรุนแรง
ในครอบครัว  ปญหาการทารุณกรรมเด็ก  ปญหาการหยารางแยกกันอยู  ปญหาแหลงมั่วสุม
อบายมุข  ปญหาการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน ปญหาเยาวชนติดยาเสพติด ปญหาการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร ปญหาโรคเอดส  ปญหาความไมพรอมที่จะมีบุตรและปญหาการทํา

แทง หรือ การทอดทิ้งเด็ก ทําใหเกิดปญหาเด็กกําพรา เด็กเรรอนจรจัด ปญหาอาชญากรรมของ
วัยรุน และปญหาความเสื่อมโทรมทางจริยธรรมและคานิยม เปนตน  

ทามกลางความแปรปรวนไมแนนอนของการเจริญเติบโต และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปดังที่
กลาวมานี้ ทําใหเราเห็นวาการคํานึงถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความมั่งคั่งแตเพียง
อยางเดียวนั้นไมเพียงพอตอการพัฒนาความเปนมนุษยอยางสมบูรณ เพราะการเนนเอาคุณคา

ทางวัตถุมากเกินไปในสังคมและขาดการพัฒนาเติมเต็มทางจิตใจนั้น ทําใหสมาชิกของ
ครอบครัวเกิดคานิยมที่ไมสอดคลองกับวัฒนธรรมของสังคม อีกทั้งพฤติกรรมบริโภคนิยม และ
กระแสวัตถุนิยม ที่หลั่งไหลเขามาทําใหแตละคนมุงเอาแตประโยชนสวนตนเพื่อสนองความ
ตองการที่ไมมีที่สิ้นสุด  จนละเลยที่จะใสใจกับการสรางครอบครัวใหมีความสุข หรือแมกระทั่ง
การทําหนาที่ของครอบครัวในเรื่องของการใหเวลาอบรมสั่งสอนปลูกฝงจริยธรรม คุณงามความดี 

กริยามารยาททางสังคมใหกับลูกหลานของตน เพื่อที่จะประพฤติตนใหเหมาะสมกับวัย ทั้งนี้
เพื่อใหเด็กและเยาวชนสามารถดํารงตนอยูไดอยางมีภูมิคุมกันภายใตสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองที่ประเทศไทยเผชิญในสภาพปจจุบัน  หากแตวาพอแม ผูปกครองทั่วไปในปจจุบันนี้ยัง
ละเลยในการเปนตัวอยางที่ดีในการวางรากฐานชีวิตใหลูก ทําใหวิธีการอบรมขัดเกลาเด็กใน

ปจจุบันนั้นไดถูกเลือกมาใชในรูปแบบของการตามใจลูกมากเกินไป หรือเปนการเลี้ยงแบบปลอย 
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(Permissive) โดยเปนการเลี้ยงแบบถนอมยอมรับลูก ไมเขมงวดกวดขัน ปลอยไปตามชะตากรรม
โดยที่ผูเลี้ยงดูไมรับผิดชอบวาลูกจะออกมาอยางไร (นพมาศ อุงพระ, 2545: 51) และไมมีการตั้ง
กฎเกณฑไวใชในบาน  ลักษณะการอบรมเชนนี้จะทําใหครอบครัวขาดระเบียบที่ดีและตัวเด็กเองจะ

ไมเห็นความผิดของตน อีกทั้งในวันขางหนาเด็กจะเติบโตอยางขาดคุณภาพและไมมีโอกาสที่จะ
เรียนรูหรือไดรับการพัฒนาฝกฝนลักษณะนิสัยใหเหมาะสมตามวุฒิภาวะและวัย 

ในชวงของวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิตอยางวัยรุน สมาชิกในครอบครัวยิ่งตองทําความ
เขาใจในธรรมชาติของเด็กที่อยูในวัยนี้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกาย สังคม อารมณและ
จิตใจอยางแปรปรวน เด็กในวัยนี้จะมีความรักสนุก ความอยากรูอยากเห็นหรืออยากลองสูง รัก

อิสระ มีความเปนตัวของตัวเอง ตองการคนหาเอกลักษณของตนและอยากเปนที่รักที่สนใจของ
บุคคลรอบขาง บางครั้งอารมณจะไมม่ันคง หงุดหงิดงาย ไมรูจักยับยั้งตัวเอง และจะโตเถียงหรือ
แสดงความอึดอัดไมพอใจเมื่ออยูในสภาพของการมีกฎเกณฑควบคุมที่มากเกินไปจากพอแม 
ดังนั้นพอแมหรือผูเลี้ยงดูจึงตองเขาใจ พยายามประคับประคองและมีความยืดหยุนในการอบรม
เลี้ยงดูอยางเหมาะสมกับเด็กวัยนี้  ซ่ึงการปฏิบัติดังกลาวก็จะเปนประโยชนตอการสราง

บุคลิกภาพและคานิยมที่ดี  แตถาหากเด็กในวัยนี้ไมไดรับการใสใจและอบรมขัดเกลาสิ่งที่ถูกที่
ควรอยางเพียงพอจากสังคมและบุคคลรอบขางอยางใกลชิด  นอกจากพวกเขาจะตองเผชิญกับ
ความสับสนหรือปญหาดวยตัวเอง อาทิ ปญหาเรื่องการเรียน ความเครียด ปญหาเรื่องการคบ
เพื่อน ปญหายาเสพติด ปญหาความรุนแรงในครอบครัว ถูกทารุณกรรม ถูกทอดทิ้ง ปญหา
สุขภาพจิต และปญหาทางเพศ เปนตนดวยแลว การขาดที่พ่ึงพิงปรับทุกขในยามที่พวกเขาตอง

เผชิญปญหาดังกลาวตามลําพังนั้น ทําใหสภาพปญหาเหลานั้นจะยิ่งสงผลกระทบตอสภาพจิตใจ 
ซ่ึงอาจทําใหเด็กในวัยน้ีมีพฤติกรรมเขาขายกลุมเสี่ยงคือมีแนวโนมสูงตอการเขาไปเกี่ยวของกับ
อบายมุขในสังคมทั้งปวงและจะนําไปสูปญหาสังคมดังกลาวตามมาไมจบสิ้น  

ดังนั้นการมีลูกหลานอยูในชวงวัยนี้ ครอบครัวและบุคคลรอบขางมีความสําคัญอยางยิ่งที่
จะตองใหความสนใจในเรื่องการอบรมขัดเกลาใหถูกทางมากเปนพิเศษ ดวยเหตุที่วาเด็กและ

เยาวชนนั้นถือเปนทรัพยากรมนุษยที่ทรงคุณคาตออนาคตของชาติและสังคม พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ ทรงตระหนักในความสําคัญของเด็กและเยาวชน และทรงมีพระราชดํารัสไวเมื่อ
เสด็จพระราชดําเนินมาเปดศาลเด็กและเยาวชนกลาง และสถานพินิจและคุมครองเด็กกลาง ใน
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2475 ตอนหนึ่งความวา 

 

…อนาคตของชาติทุกชาติยอมขึ้นอยูกับเด็กเพราะเด็กก็คือผูใหญในเวลา
ขางหนา ถาบุคคลไดรับการอบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดีอยูในศีลในธรรม 
เคารพตอบทกฎหมายของบานเมืองเสียตั้งแตเยาว เมื่อเติบใหญขึ้นพลเมือง
ของประเทศก็จะมีแตคนดี และประเทศจะเจริญกาวหนาตอไปไดก็โดยตองมี

พลเมืองดีด่ังวานี้…(มณฑล สัชฌุกร, 2542: 3) 
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สภาพปญหาขางตน ถาทุกสถาบันในสังคมไมรวมมือกันแกไขเยียวยาจะทําใหเด็กและ
เยาวชนที่เกิดขึ้นมาไมพบทิศทางในการพัฒนาตัวเองตองเรรอนหนีออกจากบานและไมมีโอกาส
ที่จะไดรับการเรียนรูหรือพัฒนาตนเองดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมในการใชชีวิตอยู

รวมกับบุคคลอื่นในสังคม และดวยเหตุน้ีทําใหองคกรของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับงานดาน
สังคมสงเคราะหตองยื่นมือเขาชวยเหลือกลุมเด็กที่ประสบปญหาสังคมในลักษณะตางๆ เพื่อให
เด็กกลุมดังกลาวไดมีที่พ่ึงพิงทั้งทางรางกายและจิตใจภายใตสิทธิพ้ืนฐานที่พวกเขาพึงไดรับ 
โดยสถานสงเคราะหเด็กก็เปนสถานที่หนึ่งในการการดูแล แกไข สงเสริม และพัฒนาเด็ก
เยาวชน ที่ประสบปญหาใหมีความพรอมทั้งในเรื่องของการอบรมบมนิสัยที่ดี การศึกษาเลาเรียน

และการปรับตัวใชชีวิตรวมกับบุคคลอื่นๆในสังคม และสิ่งนี้ไดสรางความตระหนักรูวาเมื่อบาน
หรือสถาบันครอบครัวไมสามารถทําหนาที่ในการขัดเกลาทางสังคมใหแกเด็กวัยรุนไดแลว ก็ยังมี
ตัวแทนอื่นที่พรอมฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจใหแกกลุมเด็กวัยรุนที่ประสบปญหาทางสังคม
และไมมีที่พ่ึงพิงนี้ใหไดรับสิทธิและโอกาสเทาเทียมกับเด็กคนอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อใหเด็กสามารถที่จะ
ชวยเหลือตัวเองไดในอนาคตเมื่อเติบโตขึ้นโดยไมสรางปญหาใหกับสังคม แตอยางไรก็ดีสถิติ

การเขารับอุปการะของเด็กในสถานสงเคราะหมีระดับยอดคงเหลือที่ใกลเคียงกันในแตละปโดยที่
ไมไดลดจํานวนต่ําลงอยางเห็นไดชัด อีกทั้งยอดเปาหมายของการรับเด็กเขามาในสถาน
สงเคราะหน้ันไดเพิ่มเปาหมายการรับเด็กในสถานสงเคราะหขึ้นเรื่อยๆตามสภาพปญหาสังคมที่
ซับซอนและรุนแรงกวาเดิมในปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน  
 

ตารางที่ 1.1  สถิติจํานวนเด็กรับเขาอุปการะและจําหนายออกจากสถานสงเคราะหเด็กหญิง

บานราชวิถี 3 ปยอนหลัง 

 

ป พ.ศ. เปาหมาย 

(คน) 

จํานวนรับเขา 

(คน) 

จํานวนจําหนาย 

(คน) 

ยอดคงเหลือ 

(คน) 

2551  500  89  66  462  
2552  500  80  78  484  
2553  560  64  103  443  

2554  560  42  70  410  

 

แหลงที่มา:  สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ฝายสังคมสงเคราะห, 2554. 

 
จากที่กลาวมาขางตนนั้นจึงเปนเหตุจูงใจใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาและทําวิจัยในเรื่องนี้วา

ตัวแทนสถาบันการขัดเกลาทางสังคมอยางสถานสงเคราะหเด็กนั้นไดมีลักษณะและวิธีการขัด



 5

เกลาทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมแกเด็กและเยาวชนวัยรุนที่อยูในการสงเคราะหให
รับไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันของพวกเขาเชนไร และผลจากการขัดเกลาทั้งทางดาน
จิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับประสบการณของเด็กและเยาวชนวัยรุนแตละคน

เปนอยางไร การศึกษาในครั้งนี้จะทําใหทราบแนวทางขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ
ขัดเกลาเด็กวัยรุนเพ่ือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิผลของสถานสงเคราะหไดในเวลาตอมา
   

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1) เพื่อศึกษาลักษณะและวิธีการขัดเกลาซึ่งประกอบดวยดานจิตใจ สติปญญา และ
พฤติกรรมของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี  

2) เพื่อศึกษาผลจากการขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมของเด็กวัยรุน
ในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี  

3) เพื่อใหแนวทางขอเสนอแนะในการปรับปรุงการขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญา 
และพฤติกรรมสําหรับเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเพื่อนําไปสูการเพิ่มประสิทธิผลของสถาน
สงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเพื่อใหคําอธิบายและทําความเขาใจเกี่ยวกับการ
ขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนวัยรุนที่ไดรับการอุปการะ
เลี้ยงดูจากสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ที่สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  
โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของเนื้อหาโดยมุงศึกษาลักษณะ

และวิธีการขัดเกลาซึ่งประกอบดวยดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมของเด็กวัยรุนในสถาน
สงเคราะหแหงนี้ โดยผานตัวแทนของการขัดเกลาในสภาพแวดลอม ณ ที่น้ัน อันไดแก 
เจาหนาที่แมบานประจําบานพักของเด็กที่มีความใกลชิดผูกพันอยูกับเด็กและเยาวชนวัยรุนแต

ละคน  อีกทั้งยังสนใจผลจากการขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมในมุมมองของ
เด็กวัยรุนแตละคนในสถานสงเคราะหดังกลาวดวย นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังจะใหแนวทาง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการขัดเกลาเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราช
วิถีเพื่อนําไปสูการเพิ่มประสิทธิผลในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีอยางเปนองครวม 

สําหรับการกําหนดขอบเขตดานประชากรนั้นผูวิจัยจะศึกษาเฉพาะกลุมเด็กหญิงวัยรุน

อายุระหวาง 15 – 18 ป รวมถึงเด็กหญิงวัยรุนในกรณียกเวนที่มีอายุเกินเกณฑแตไดรับการ
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สงเคราะหตอและอยูในความอุปการะเพื่อใหการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพของสถาน
สงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี กรุงเทพมหานคร เจาหนาที่แมบานประจําบานพักของเด็ก และ
คุณครูฝายสงเสริมการศึกษา รวมทั้งผูปกครองสถานสงเคราะหอีกดวย โดยการวิจัยครั้งนี้ได

กําหนดขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาไว คือ สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี สํานักคุมครอง
สวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย เพราะนอกจากสถานที่น้ีอยูใจกลางกรุงเทพแลวยังมีเด็กซึ่งมีความหลากหลายใน
สภาพปญหาและภูมิหลังการเลี้ยงดูที่ไดรับรวมอยูในสถานที่เดียวกันเปนจํานวนมาก 

 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1) ทําใหทราบถึงลักษณะและวิธีการขัดเกลาซึ่งประกอบดวยดานจิตใจ สติปญญา และ
พฤติกรรมที่เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีไดรับในปจจุบัน 

2) ทําใหเขาใจผลจากการขัดเกลาในดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมผานมุมมอง
และประสบการณของกลุมเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีแหงนี้ 

3) ทําใหผูที่มีบทบาทรับผิดชอบเขาใจในแนวทางการขัดเกลาทางสังคมที่สถาน
สงเคราะหดําเนินการอยูในเวลาปจจุบันเพื่อใหเกิดการพัฒนานโยบายและแผนที่เปนประโยชน
กับการดําเนินงานการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพเด็กในปจจุบันอยางสอดคลองตาม

สภาพความเปนจริง 
4) ทําใหไดแนวทางที่เปนประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรในสถานสงเคราะหใหเกิด

ความรูความเขาใจในเรื่องการขัดเกลาดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมของเด็กวัยรุนใน
สถานสงเคราะหอยางเปนรูปธรรมไดมากยิ่งขึ้น 

5) ทําใหสถานสงเคราะหทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการขัดเกลา

ทางดานตางๆเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห
เด็กหญิงบานราชวิถีเพื่อนําไปสูการเพิ่มประสิทธิผลของสถานสงเคราะหไดจากมุมมองของเด็ก
วัยรุนในสถานสงเคราะหและเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวของ 

6) ทําใหสถานสงเคราะหไดเขาใจเด็กวัยรุนที่อาศัยในสถานสงเคราะหเพื่อใชในการ

ปรับปรุงใหเกิดการดําเนินการที่เหมาะสม สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของสถาน
สงเคราะหเพื่อที่จะนําไปสูความพึงพอใจสูงสุดของสมาชิกในสถานสงเคราะหได 

7) ทําใหบุคคลทั่วไปและชุมชนบริเวณใกลเคียงไดรับรูและเขาใจเกี่ยวกับการขัดเกลา
ทางสังคมที่เด็กในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีไดรับการอบรมเลี้ยงดูในปจจุบัน  
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1.5 นิยามศัพท 
 

การขัดเกลาทางสังคม หมายถึง การดําเนินการขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญาและ

พฤติกรรมแกเด็กหญิงวัยรุนซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีให
ไดเรียนรูและเอาแบบอยางเพื่อที่จะพัฒนาตนเองไปสูการมีพฤติกรรมที่พึงประสงคและสามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางปกติสุข 

1) การขัดเกลาทางดานจิตใจ หมายถึง การถายทอดคุณคาทางสังคม 

ศีลธรรมจรรยา ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณีและมารยาทของสังคม เพื่อใหเด็กหญิงวัยรุนใน
สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีไดเรียนรูในสิ่งที่บุคคลในสังคมเห็นวาดีและมีคุณคา ควรที่

จะพัฒนาใหเกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง 

2) การขัดเกลาทางดานสติปญญา หมายถึง การถายทอดความรูความ

ชํานาญในเรื่องทักษะวิชาชีพเพื่อกระตุนและสงเสริมการเรียนรูของเด็กหญิงวัยรุนในสถาน
สงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีเพื่อเปนการเตรียมความพรอมทางดานอาชีพแกเด็กหญิงวัยรุน
ในสถานสงเคราะหแหงนี้ใหสามารถชวยเหลือตนเองเมื่อออกไปใชชีวิตในสังคมภายนอกได 

3) การขัดเกลาทางดานพฤติกรรม หมายถึง การถายทอดบรรทัดฐาน 

กฎเกณฑและระเบียบวินัยเพื่อสงเสริมและแกไขความประพฤติของเด็กหญิงวัยรุนในสถาน
สงเคราะหใหเกิดพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมและถูกตอง 

เด็กวัยรุน  หมายถึง เด็กหญิงที่มีอายุระหวาง 15-18 ป รวมถึงเด็กหญิงในกรณียกเวน

ที่มีอายุเกินเกณฑแตไดรับการสงเคราะหตอและอยูในความอุปการะและคุมครองสวัสดิภาพใน
สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 

ประสิทธิผลของการขัดเกลาทางสังคม หมายถึง ผลของการดําเนินการขัดเกลาทาง

สังคมในดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมที่สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ

สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีได 

ผูปกครองสถานสงเคราะห หมายถึง ผูอํานวยการของสถานสงเคราะหเด็กหญิงบาน

ราชวิถีซ่ึงทําหนาที่คุมครองดูแลสวัสดิภาพเด็กหญิงที่อยูในความอุปการะเลี้ยงดูใหไดรับการ
อบรมสั่งสอนและฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจใหเหมาะสมกับวัยเพื่อสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนใน
สังคมไดอยางปกติสุข 

 แมบานประจําบานพักเด็กของสถานสงเคราะห หมายถึง ขาราชการ รวมถึง

ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีซ่ึงปฏิบัติหนาที่
แมบานประจําบานพักของเด็กที่ใหการอบรมดูแลสั่งสอนเด็กที่เขารับการสงเคราะหอยางใกลชิด
เสมือนมารดาทดแทน 
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ลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยรุน หมายถึง การปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูของ

แมบานประจําบานพักตอเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีดวยวิธีที่แตกตางกัน
ตามทักษะและประสบการณของการอบรมเลี้ยงดู 

สถานสงเคราะหเด็ก  หมายถึง  สถานที่ซ่ึงใหการสงเคราะหอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนา

เด็กและเยาวชนที่ประสบปญหาทางสังคมและครอบครัว โดยมีจํานวนตั้งแต 6 คนขึ้นไปและมี
อายุตั้งแต 5-18 ปใหไดรับการพัฒนา ดูแล และฟนฟูแกไขอยางเหมาะสมเปนไปตามมาตรฐาน
เพื่อใหเด็กที่รับการสงเคราะหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถอยูรวมกับสังคมไดอยางปกติสุข 
 

 



 

 

บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาเรื่อง การขัดเกลาทางสังคมของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห กรณีศึกษา 
สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ครั้งนี้ ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม และไดรวบรวมแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสาร งานเขียน และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาใชเปนแนวทางประกอบการศึกษาและ
เพื่อสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ ตามลําดับดังนี้ 

 2.1   แนวคิดเกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคม 
 2.2   แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู 
 2.3   แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิผล 
 2.4   ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคม 
 

มนุษยน้ันถือวาเปนสัตวสังคมที่มีวัฒนธรรม แตการเปนสัตวสังคมของมนุษยน้ันไมไดมี
มาแตกําเนิด ตองอาศัยการเปลี่ยนสภาพทางชีวภาพ (Biological  Being) ไปสูสิ่งมีชีวิตทาง
สังคม (Social  Being) จึงสามารถมีชีวิต ปรับตัวและเรียนรูที่จะอยูรวมกับคนอื่นๆในสังคมได
อยางราบรื่น การไดเปนสมาชิกของสังคมนั้นมนุษยจะไดรับการปลูกฝงวัฒนธรรมและเรียนรู
กฎระเบียบ และบรรทัดฐานของสังคมที่ตนเองสังกัดอยู เพื่อหลอหลอมมนุษยใหมีบุคลิกภาพ

ตามแนวที่สังคมนั้นคาดหมาย วัฒนธรรมนั้นเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น กําหนดขึ้นและถูกถายทอด
กันมาอยางยาวนานเพื่อสนองความตองการและความสะดวกในการดํารงชีวิตอยู อาทิ ความเชื่อ
ภาษา ความคิด จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี กฎเกณฑ ระเบียบแบบแผน และวิถีการดํารงชีวิต
น้ันถือวาเปนมรดกทางสังคมอยางหนึ่งซึ่งเปนผลจากการเรียนรูของมนุษยทั้งแบบตั้งใจและไม
ตั้งใจ ดังคํากลาวของเดวิด บิดนีย ที่อธิบายคําวาวัฒนธรรมอยางนาสนใจไววา “เปนสิ่งที่มนุษย

น้ันไดมาโดยการเรียนรู หรือเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการอบรมสั่งสอน และสมาชิกของสังคม
ยอมรับและยอมปฏิบัติตามรวมกัน” (Bidney, 1968: 23) แตอยางไรก็ดีเมื่อธรรมชาติของสังคม
มีการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นวัฒนธรรมที่มนุษยสรางขึ้นก็สามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
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และสูญหายไปได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการใชของมนุษยในสังคมนั้น เชน การสรางชาติดวยวัฒนธรรม
ใหมเพื่อจัดระเบียบการดําเนินชีวิตของคนไทยใหเปนแบบอารยประเทศ ในสมัยจอมพล ป พิบูล 

สงคราม เชน การเปลี่ยนวันขึ้นปใหมจากวันที่ 1 เมษายน เปนวันที่ 1 มกราคมของทุกปเพื่อให
สอดคลองกับหลักสากล การสั่งหามประชาชนกินหมากโดยเด็ดขาด การเปลี่ยนมานุงผาถุงแทน
นุงโจงกระเบน และการใหสวมหมวกและสวมรองเทา เปนตน สวนในดานภาษาที่เห็นไดชัดก็คือ 
การใชคําแสลงในกลุมของวัยรุน หรือวัฒนธรรมการแตงกายและทรงผมของวัยรุนในปจจุบัน 

การขัดเกลาทางสังคม หรือการเรียนรูวัฒนธรรมก็ดีเปนกระบวนการสําคัญที่เกิดขึ้น

ตอเนื่องกันไปตลอดชีวิต (Lifelong  Process) ซ่ึงสําคัญตอการดํารงอยูและการกระทําระหวาง
กันของมนุษยที่อยูรวมสังคมเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อใหบุคคลเรียนรูและซึมซับรับเอาคานิยมและ
วัฒนธรรมตางๆ เพื่อที่จะไดพัฒนาตัวตนและบุคลิกภาพสอดคลองไปในทางที่สังคมที่เราเปน
สมาชิกตองการ ถาหากมนุษยขาดการอบรมขัดเกลาใหเรียนรูระเบียบของสังคม นอกจากจะมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนขัดตอกฎขอบังคับของสังคมแลว มนุษยจะไมมีสภาพความเปนมนุษยอยาง

สมบูรณ และไมสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมได หรืออาจเรียกสภาพที่มนุษยขาดการขัดเกลา
ทางสังคม หรือถูกแยกออกจากสังคมตั้งแตเด็กนั้นวา “คนปา” หรือภาษาอังกฤษเรียกวา Feral 
Men ดังตัวอยางของเด็กชาวอินเดียที่มีชื่อวา กมลา (Kamala) กับ อัมลา (Amala) ที่ถูกทอดทิ้ง
และสุนัขปาเอาไปเลี้ยงไวทําใหเด็กทั้งคูมีทาทีเหมือนสัตว ไมมีลักษณะทางจิตใจที่บงบอกถึง
ความเปนมนุษยเลยยกเวนรูปรางทางกายภาพภายนอกที่สังเกตเห็น อีกทั้งจากการศึกษาของ 

เดวิส คิงสลีย (Davis,  1940 อางถึงใน อุทัย หิรัญโต, 2519: 168) ยังมีเด็กหญิงอเมริกันนอก
สมรสและถูกแยกเลี้ยงทิ้งไวตามลําพังที่มีชื่อวาแอนนา (Anna) ซ่ึงขาดการดูแลเอาใจใสมาเกือบ 
6 ป และเด็กหญิงที่ชื่อ อิสซาเบลล (Isabella) ที่ใชเวลาอยูในหองมืดกับแมที่เปนใบและหูหนวก 
เธอทั้งสองพูดไมไดเพราะไมมีใครมาสอน แตจะแสดงทาทางสื่อสารกับแม  การไมไดสัมผัสกับ

สังคมภายนอกทําใหเธอแสดงความกลัวและไมเปนมิตรตอคนแปลกหนา สรุปไดวาการขาดการ
ติดตอกับมนุษยดวยกันภายในสังคมแลว มนุษยจะไมสามารถสรางลักษณะตางๆที่เรียกวา
มนุษยขึ้นมาลําพังได (อุทัย หิรัญโต, 2519: 167-168) ซ่ึงสอดคลองกับที่ เดวิส คิงสลียไดกลาว
ไววามนุษยที่ขาดการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนจะไมมีคุณลักษณะเหมือนกับมนุษยคนอื่นๆในสังคม 
ดวยเหตุน้ีมนุษยจึงตองเรียนรูและเขาสูกระบวนการขัดเกลาทางสังคมเพื่อพัฒนาความเปน

มนุษยที่อยูรวมกับสังคมไดอยางสมบูรณ  
ในลําดับตอไปผูวิจัยจะนําเสนอการทบทวนเนื้อหาทางวิชาการเกี่ยวกับแนวความคิด

เรื่องการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ซ่ึงจะมีประโยชนตอการประยุกตใชในเชิงการ
วิเคราะหขอมูลจากการทําวิจัยในครั้งนี้ ดังจะกลาวถึงตอไปนี้ 
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2.1.1  ความหมายของการขัดเกลาทางสังคม 

การขัดเกลาทางสังคม สังคมกรณ  สังคมประกิต การเรียนรูทางสังคม หรือ การเรียนรู
วัฒนธรรม การหลอหลอมทางสังคม การถายทอดทางสังคม การอบรมใหรูระเบียบทางสังคม 
และ การอบรมทางสังคม ชื่อเรียกในภาษาไทยที่แตกตางกันเหลานี้ลวนไดรับความสนใจจาก 

ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ หรือผูรูทั่วไปในสังคมทั้งในระดับประเทศและตางประเทศซึ่งจํานวน
มากรูจักและเขาใจรวมกันในคําวา Socialization หรือในสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมจะใช
คําวา Enculturation ซ่ึงมีความหมายวาการรับวัฒนธรรมเขามาไวในตัวเราหรือการเรียนรู
วัฒนธรรมนั้นเอง แนวความคิดเรื่องการขัดเกลาทางสังคมนั้นไดเขาไปเกี่ยวของกับการ
ศึกษาวิจัยในหลากหลายแขนงวิชา เชน สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ครุศาสตร และจิตวิทยา

สังคม เปนตน    
อยางไรก็ดีผูวิจัยไดรวบรวมการใหความหมายของการขัดเกลาทางสังคมที่นักการศึกษา

ไทยและตางประเทศไดใหคํานิยามไวแตกตางกันไปตามลําดับ ดังนี้ 
1) ปฬาณี ฐิติวัฒนา (2523: 27) ไดใหคํานิยามของการขัดเกลาทางสังคมไว 

คือกระบวนการที่สังคมหรือกลุมทางสังคมไดสั่งสอนในทางตรงหรือในทางออมแกผูที่เปน

สมาชิกของสังคมหรือกลุมใหไดเรียนรูและรับเอาระเบียบวิธี กฎเกณฑ และความประพฤติเพื่อ
ความเปนระเบียบดานความประพฤติและความสัมพันธ 

2) อุทัย หิรัญโต (2526: 243) ไดกลาวถึงความหมายของการขัดเกลาทาง
สังคมไววาเปนกระบวนการปลูกฝงวัฒนธรรมใหบุคคลเปนสมาชิกอยางสมบูรณของสังคม เปน
วิธีการชวยใหมนุษยปรับตัวใหเขากับสังคม และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดเหมือนกับบุคคลอื่น 

3) งามตา วนินทานนท (2536: 34) ไดใหความหมายของการถายทอดทาง
สังคมเอาไววา เปนกระบวนการจัดประสบการณทางสังคมแกบุคคล โดยที่แตละบุคคลจะได
เรียนรูวิถีปฏิบัติ และจารีตประเพณีของสังคมซึ่งจะมีผลตอการหลอหลอมความเชื่อ ทัศนคติ 
และบุคลิกภาพโดยรวมของบุคคลนั้นใหสอดคลองกับลักษณะที่สังคมปรารถนาและเห็นวามี
ความเหมาะสม 

4) จํานง อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ (2540: 43) กลาวถึงการขัดเกลาทางสังคมวา
เปนกระบวนการทางจิตวิทยาและทางสังคมที่มีผลใหเกิดบุคลิกภาพตามแนวทางที่สังคม
ตองการ ดังนั้นการขัดเกลาทางสังคมจึงมีความหมายอยู 2 นัย คือ 

(1)  การขัดเกลาทางสังคม ที่หมายถึง การถายทอดวัฒนธรรมที่ทําให

มนุษยไดเรียนรูและสามารถปฏิบัติตัวใหเขากับสังคมไดถูกตอง เชน มารยาทในการรับประทาน
อาหาร หรือการไดรับการสั่งสอนเรื่องภาษาจนทําใหสามารถสื่อสารติดตอกันไดในสังคม เปนตน 

(2)  การขัดเกลาทางสังคม หมายถึง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อที่จะไดมี
บุคลิกภาพเชนเดียวกันกับมนุษยคนอื่นๆในสังคม  
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5) งามพิศ สัตยสงวน (2545: 29) กลาววาการขัดเกลาทางสังคม หมายถึง 
การเรียนรูวัฒนธรรมรวมไปถึงการพัฒนาตัวตนจนกลายเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแตเกิด

จนกระทั่งตายและมีการถายทอดประเพณีวัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่งตอไปเรื่อยๆ 
6) สุพัตรา สุภาพ (2545ข: 48) ไดกลาวถึงความหมายของการขัดเกลาทาง

โดยสรุปวาเปนกระบวนการทั้งทางตรงและทางออมที่มนุษยจะไดไดเรียนรูคุณคา กฎเกณฑและ
ระเบียบแบบแผนที่มนุษยกลุมหนึ่งๆไดกําหนดเอาไวเพื่อเปนแบบแผนของการปฏิบัติตอกัน 
และเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง 

7) พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2549: 225) ไดใหความหมายของคําวาการขัดเกลาทางสังคมโดยสรุปวา
เปนกระบวนการซึ่งมนุษยไดเรียนรูการเปนสมาชิกของสังคมหรือกลุม โดยการรับเอาบรรทัด
ฐาน และคานิยมของสังคมมาเปนของตน และเรียนรูที่จะปฏิบัติตามบทบาทหรือหนาที่ทาง
สังคมของตน 

8) สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2549: 45) กลาวถึงสังคมประกิตไววา เปน
กระบวนการที่บุคคลเรียนรูและรับเอาความเชื่อ คานิยม และบรรทัดฐานของสังคมมาอยูใน
บุคลิกภาพของตนเองเพื่ออยูในสังคมนั้นอยางปกติสุข 

9) Broom and Selznick (1958: 81) อธิบายกระบวนการขัดเกลาทางสังคมไว
สองความหมาย ในมุมมองสังคม กระบวนการขัดเกลาทางสังคมนี้เปนการถายทอดวัฒนธรรม

และการทําใหบุคคลมีวิถีชีวิตที่เปนระเบียบ สวนในมุมมองของปจเจกบุคคลนั้น กระบวนการขัด
เกลาทางสังคมเปนกระบวนการที่ทําใหคนเปลี่ยนจากชีวอินทรียมาเปนมนุษยที่ควบคุม
พฤติกรรมตนเองไดและปฏิบัติตามคานิยม อุดมคติ และระดับความทะเยอทะยาน 

10)  Mercer and Merton (1958: 479) อธิบายวา การขัดเกลาทางสังคมเปน

กระบวนการที่ชวยใหบุคคลมีการเรียนรูและรับวัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณี บรรทัดฐานทาง
สังคม อุปนิสัย และคุณคาของระบบสังคมที่ตนอยูไวเปนของตน และยอมทําตามกฎเกณฑของ
สังคมในชีวิตประจําวันจนกลายเปนนิสัย 

11)  Green (1964: 127) ไดใหคําจํากัดความการขัดเกลาทางสังคมไววาเปน
กระบวนการที่เด็กจะไดรับวัฒนธรรมและสรางบุคลิกภาพกับความเปนตัวของตัวเอง 

12)  Secord and Backman (1964: 526) กลาววา การขัดเกลาทางสังคมนี้
เปนกระบวนการที่กระทําตอกันระหวางบุคคล โดยที่พฤติกรรมของบุคคลจะตองทําตามความ
คาดหวังของกลุมหรือมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามความมุงหวังของผูใหญ 

13)  Kerckhoff (1972: 120) กลาววา การขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการ
แหงปฏิสัมพันธที่มีอิทธิพลตอบุคลิกลักษณะและการแสดงออกของบุคคลอยางตอเนื่อง 
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14)  Hetherington and Parke (1978: 412) อธิบายวา การขัดเกลาทางสังคม
คือกระบวนการปรับมาตรฐาน ทักษะ แรงจูงใจ เจตคติ และพฤติกรรมของบุคคลใหสอดคลอง

กับบทบาทที่เหมาะสมและพึงปรารถนาของสังคมปจจุบันและอนาคต 
15)  Elkin (1989:  127) กลาวถึง การขัดเกลาทางสังคมในฐานะที่เปน

กระบวนการที่เด็กจะไดเรียนรูวิถีชีวิตของสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยู เพื่อปฏิบัติหนาที่ของตนได
อยางเหมาะสม 

 จากความหมายของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมขางตนจะเห็นไดวามีความ

แตกตางกันในการใชคําพูดของนักวิชาการแตละทาน แตในสาระสําคัญของความหมายนั้นมี
ความคลายคลึงกัน โดยสามารถสรุปไดวา กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการแหง
การสรางความสมบูรณแบบกับสมาชิกของสังคมใหไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสืบทอด
วัฒนธรรมกันอยางตอเนื่องทั้งที่แบบรูตัวและไมรูตัว ทั้งนี้เพื่อรับเอาทัศนคติ คานิยม คุณคา 
อุดมคติที่ยึดมั่น รวมถึงศีลธรรมจรรยา และกฎเกณฑระเบียบแบบแผนทางพฤติกรรมที่จําเปน

ตอการพัฒนาตัวตนและบุคลิกภาพทางดานสังคม เพื่อการเปนสมาชิกที่ดีของกลุมและเกิดดุลย
ภาพในความสัมพันธในระบบสังคมที่ตนเองเปนสมาชิกอยู 
 

2.1.2   จุดมุงหมายของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมนั้นถือวาเปนการควบคุมทางสังคมอยางหนึ่งเพื่อ
ประโยชนแกการใชชีวิตและการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคล Broom and Selznick (1958: 9-
95) กลาวไววาสังคมโดยทั่วไปจะมีจุดมุงหมายหลักในการขัดเกลาทางสังคมอยู 4 ประการ 

ไดแก 
2.1.2.1  การปลูกฝงระเบียบวินัยขั้นพื้นฐาน (To Inculcate Basic Disciplines) 

หรือ พฤติกรรมที่จํากัดความพอใจในปจจุบันเพื่อการยอมรับของสังคม การมีระเบียบวินัยถือ
เปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม เพราะระเบียบวินัยจะทําใหบุคคลยอม
กระทําตามระเบียบกฎเกณฑที่สังคมวางเอาไวแมวาจะไมเต็มใจหรือตองฝนใจทําก็ตาม ฉะนั้น

จึงเปนสิ่งที่สมาชิกของสังคมตองยึดถือปฏิบัติรวมกันและควรจะเริ่มฝกฝนตนเองตั้งแตวัยเยาว 
เพราะเมื่อเติบโตเปนผูใหญจะไดอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางมีความสุข เชน การรูจักความ
สะอาด ระเบียบและการปฏิบัติตนในการขับถาย และการรูจักมารยาททางสังคม ขอปฏิบัติ
เหลานี้เปนสิ่งที่ผูใหญควรทําตัวเปนแบบอยางเพราะมีความสําคัญตอบุคลิกภาพในเวลาตอมา   

2.1.2.2  การปลูกฝงความใฝฝน ปณิธาน และคานิยมในชีวิตที่กลุมยอมรับ (To 
Instill Aspiration) ความมุงหวังหรือความใฝฝนในชีวิตเปนสิ่งที่ชวยใหบุคคลเกิดความมุงมั่น 
และยอมฝนใจลําบากทําตามระเบียบวินัยและบรรทัดฐานที่กลุมหรือสังคมวางไวใหสําเร็จลุลวง 
ทั้งนี้ก็เพื่อเปาหมายและความมุงหวังในสิ่งที่สังคมยกยองในเวลาตอมานั่นก็คือการถายทอด
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คุณคาทางสังคมมายังตัวบุคคล เชน คานิยมของสังคมไทยที่ยกยองและใหเกียรติผูมีการศึกษา
สูงและการมีวิชาชีพบางอยาง เชน วิชาชีพแพทย นายทหาร ตํารวจ และครู เปนตน  

2.1.2.3  การกําหนดบทบาททางสังคม (To Teach Social Roles and Supporting 
Attitudes) ในลักษณะที่สอนใหสมาชิกไดสะสมความรูอยางคอยเปนคอยไปเกี่ยวกับบทบาทของ
ตัวเขาและคนอื่นที่ไปมีความสัมพันธดวยอยางถูกตองไมขัดเขินและเหมาะสมตามกาลเทศะ 
เชน ลักษณะการวางตัวเมื่ออยูกับคนอื่น และ การเริ่มสอนบุตรหลานใหลูกจักการทักทายแบบ
ไทยเมื่อพบผูใหญ เชน การกลาวคําวา สวัสดี หรือ บทบาทของผูนําและผูตาม  

2.1.2.4  การใหทักษะและความชํานาญเฉพาะดาน (To Teach Skills) จะชวย
ใหบุคคลเตรียมตัวใหพรอมที่จะเขารวมกิจกรรมทางสังคมกับผูอ่ืน โดยตองปลูกฝงทักษะความ
ชํานาญในการประกอบอาชีพ เชน ทักษะดานภาษาและคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนทักษะจําเปนในการ
หาเลี้ยงชีวิตในปจจุบัน การสอนใหมีทักษะในสังคมไทยยุคกอนนั้นสวนมากเกิดขึ้นโดยการ
เลียนแบบพฤติกรรมที่มีการถายทอดสืบตอกันมาหลายชั่วอายุคน เชน ในสมัยกอนวัดจะเปน

แหลงความรูดานศิลปะปองกันและการแพทยแผนโบราณ สวนวิชาดานการบานการเรือนผู
หญิงไทยสมัยกอนจะรับทักษะมาจากวังหลวง หรือบานเจาขุนมูลนายเปนสวนใหญซ่ึงจะ
แตกตางจากปจจุบันนี้ที่การใหทักษะนั้นเกิดขึ้นภายในโรงเรียนที่มีการสอนและใหความรูอยาง
เปนทางการ 
 

2.1.3  ปจจัยทางชีวภาพที่สนับสนุนใหเกิดการขัดเกลาทางสังคม 

 มนุษยมีคุณสมบัติทางชีวภาพที่ดีกวาสัตวอ่ืนๆบนโลกนี้ เพราะมนุษยมีความสามารถใน

การใชภาษาที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด และไดรับการอบรมขัดเกลามาอยางตอเนื่องตั้งแตเด็กจนโต
เปนผูใหญ Broom and Selznick (1971: 61) เสนอวาปจจัยทางชีวภาพที่มีสวนสนับสนุนใหเกิด
การขัดเกลาทางสังคมมีอยูทั้งสิ้น 4 ปจจัย อันไดแก 

2.1.3.1 การปราศจากสัญชาตญาณ (Absence of Instincts) ของมนุษย แต
มนุษยมีแรงขับ (Drive) อันเปนความตองการทางธรรมชาติ เชน การหาอาหารหรือการสรางที่

อยูอาศัย และความตองการในเรื่องเพศ มนุษยไมสามารถอาศัยลักษณะทางสัญชาตญาณในการ
บําบัดความตองการไดเหมือนกับสัตวอ่ืนๆ จึงตองอาศัยวิธีการที่สังคมนั้นใชกันอยูแลว ซ่ึง
วิธีการเหลานั้นก็ไดมาจากการเรียนรูจากมนุษยรุนกอนๆนั่นเอง 

2.1.3.2  ความตองการพึ่งพาผูอ่ืนในเยาววัย (Chilhood Dependence)  

ธรรมชาติสรางใหมนุษยมีระยะเวลาของการเปนทารกนาน มีชวงเวลาการที่
ตองพึ่งพาผูอ่ืนในทางกายภาพยาวนานและมีระยะเวลาที่ยังไมมีวุฒิภาวะทางเพศยาวนานกวา
สัตวในตระกูลเดียวกัน ชวงเวลาที่ยังตองพึ่งพาผูอ่ืนนี้เองเปนชวงสําคัญของการขัดเกลาทาง
สังคมที่มนุษยจะไดเรียนรูระเบียบของสังคมที่ไดมาจากครอบครัวและเครือญาติ 
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2.1.3.3  ความสามารถในการเรียนรู (Ability to Learn) ลักษณะสําคัญของ
มนุษยที่ตางจากสัตวอ่ืนๆลักษณะหนึ่งก็คือการมีมันสมอง สติปญญา ความเฉลียวฉลาด และ

ความสามารถเรียนรูไดมากกวาสัตวอ่ืนๆ ย่ิงระยะเวลานานขึ้นเทาใดมนุษยก็จะเรียนรูไตรตรอง
หาเหตุผลและสามารถยอมรับระเบียบกฎเกณฑของสังคมไดดวยตนเอง 

2.1.3.4  การมีภาษาใชเปนของตนเอง (Having  Own  Language) มนุษยมี
ศักยภาพในการประดิษฐภาษาใชเพื่อสื่อสารกันในชีวิตประจําวัน ภาษาถือเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการถายทอดความคิด ความรูและคานิยมของมนุษย และเปนปจจัยสําคัญในการสรางสรรค

สังคมของมนุษยดวย 
  

2.1.4  ตัวแทนการขัดเกลาทางสังคม (Agencies of Socialization)    

 สังคมยุคปจจุบันที่ประกอบไปดวยคนหมูมากยอมยากที่ตัวสังคมเองจะขัดเกลา
พฤติกรรมของสมาชิกทุกคน ดังนั้นสังคมจึงมีตัวแทนซึ่งประกอบไปดวยบุคคลหลายกลุมและ
สถาบันหลายสถาบันเปนผูดําเนินการแทน การมีตัวแทนใหการขัดเกลาทางสังคมนี้ไดชวยให
มนุษยไดรับประสบการณและโอกาสเรียนรูคุณคาทางสังคมหรือกลุม สมาชิกของสังคมที่มีวัย

แตกตางกันก็ยอมไดรับประสบการณจากการเรียนรูกฎเกณฑและคุณคาของสังคม รวมถึง
บุคลิกลักษณะที่ตางกันออกไปตามกลุมตัวแทนที่มีอิทธิพลตอตนเองมากที่สุด  ซ่ึงในที่น้ี สุพัตรา 
สุภาพ (2545ข: 59-62) ไดอธิบายและแบงกลุมตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมไว 6 กลุมดวยกัน 
โดยสามารถสรุปได ดังนี้ 

2.1.4.1 ครอบครัว (Family) ซ่ึงหมายรวมถึง พอแม ผูปกครอง และผูเลี้ยงดู 

ครอบครัวถือวาเปนสถาบันพื้นฐานที่มีความสําคัญที่สุด เพราะเปนสถาบันที่ใกลชิดและมีความ
ผูกพันกับสมาชิกของครอบครัวเปนอยางมาก การที่สมาชิกไดใชชีวิตอยูรวมกันเปนเวลานาน
น้ันไดทําใหการอบรมสั่งสอนดําเนินไปอยางตอเนื่อง โดยมีพอแม หรือ ผูปกครองเปนสื่อกลาง
ในการเรียนรูที่มีอิทธิพลตอตัวเด็กมาก ทั้งนี้พอแม ผูปกครองจะใหวิธีการอบรมทั้งทางตรงดวย
การบอกกลาวอยางชัดเจนดวยวาจาหรือการกระทําใหเด็กรูวาสิ่งใดควรทําหรือไมควรทํา เชน 

การมีมารยาทในสังคม และอีกวิธีหนึ่งคือการอบรมทางออมที่เด็กตองสังเกตเอาเองซึ่งเปนการ
อบรมแบบไมรูตัว เชน การที่เด็กสังเกตเห็นวาเมื่อพอแมของตนพบหนาบุพการีแลวยกมือไหว 
เด็กก็จะยกมือไหวตาม เปนตน การผานประสบการณในวัยตนของชีวิตที่บุคคลไดรับจาก
ครอบครัวนั้นจะมีผลตอพื้นฐานโครงสรางบุคลิกภาพ รวมทั้งอารมณและจิตใจของเด็ก ซ่ึงชารล 

คูลีย ไดเคยกลาวไววา ครอบครัวนั้นเปรียบเสมือนหองอบบุคลิกภาพสวนบุคคล ที่จะสงผลตอ
พัฒนาการเมื่อเติบโตเปนผูใหญในอนาคต นอกจากนี้ Baumrind, D (1972 อางถึงใน ศิริกุล อิศ
รานุรักษ และปราณี สุทธิสุคนธ, 2550: 109) ยังไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับหนาที่ของครอบครัวที่
สําคัญ คือ การใหการเลี้ยงดูและใหความอบอุนกับสมาชิก และการใหการอบรมที่ชัดเจน รวมถึง



 16 
 
การแสดงความตองการสอดคลองกับวุฒิภาวะของเด็ก และการสื่อสารระหวางพอแมและเด็ก ซ่ึง
การทําหนาที่ดังกลาวลวนมีผลตอพฤติกรรมของเด็กในเวลาตอมาทั้งสิ้น 

2.1.4.2  กลุมเพื่อน (Peer Groups) เมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้นจะไดรับการถูก
อบรมจากกลุมเพื่อนที่เปนตัวแทนกลุมที่สองรองจากครอบครัว ที่ประกอบดวยผูที่เสมอกันซึ่งมี
อายุรุนราวคราวเดียวกัน หรือมากกวาที่มีรสนิยม นิสัยใจคอ รวมถึงสถานภาพทางสังคม
เศรษฐกิจที่ใกลเคียงกัน โดยในวัยเด็กจะเปนกลุมเพื่อนเลนในละแวกบานหรือรวมโรงเรียน
เดียวกัน และเมื่อโตเปนวัยรุนก็จะเปนกลุมเพื่อนฝูงที่รวมเรียนรวมเที่ยวกันมา กลุมเพื่อนจึงมี

ความสําคัญโดยทางออมมากในการขัดเกลาทางสังคมของบุคคล และจะปรากฏเดนชัดที่สุดใน
กลุมวัยรุน บุคคลจึงจําเปนตองทําเพื่อใหกลุมเพื่อนยอมรับเพื่อแสดงถึงความเปนพวกพอง
เดียวกัน แตบางครั้งเพื่อนก็เหมือนดาบสองคม กลาวคือถาเด็กคบเพื่อนดีก็จะไดรับแบบอยาง
และพาเราไปสูทางที่ดี ชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน แตถาหากคบเพื่อนที่ไมดีก็อาจชักนํา
ย่ัวยุเราไปสูทางที่เสื่อม ผลักดันการแหกกฎหรือลองดีตอขอบังคับและระเบียบวินัยที่ผูใหญตั้ง

เอาไวได เชน การหนีเที่ยว หนีโรงเรียน การสูบบุหรี่หรือการทดลองเสพสารเสพติด และการ
เที่ยวในสถานเริงรมยกอนวัยอันควร เปนตน ดังนั้นกลุมเพื่อนรุนราวคราวเดียวกันนั้นมี
ความสําคัญอยางมาก ผูที่เกี่ยวของกับการวางกฎเกณฑขัดเกลานั้นไมใชสังคมหรือพอแมแตจะ
เปนกลุมเพื่อนที่มามีบทบาทในการชี้นํา แนะนําและมีอิทธิพลตอบุคคลมากขึ้นยิ่งกวาในสังคม
ด้ังเดิมยุคกอน 

2.1.4.3   สถาบันการศึกษา (School and Educational Institution) ในที่น้ีไดแก 
โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัยเปนสถานที่ใหโอกาสทางการศึกษาแกบุคคลไดเรียนรูสหวิชาการ
แขนงตางๆอยางเปนทางการ (Formal  Education) และเปนสถานที่ที่จะไดสรางสัมพันธทําให
เด็กรูจักปรับตัวใหเขากับเพื่อนเพศตรงขาม อีกทั้งไดรับความรูและทักษะในการดํารงชีพ การ

อบรมสั่งสอนดานจรรยามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อใหเปนพลเมืองที่ดีของสังคม
ตอไปในอนาคตดวย และโรงเรียนก็มีบทบาทที่สําคัญในทางการขัดเกลาทางสังคมดานการให
ความรูความเขาใจ (Cognitive  Socialization) และทางดานอารมณความรูสึก (Affective 
Socialization) ตอโลกภายนอกดวย  
 ผลของกระบวนการขัดเกลาในโรงเรียนที่กลาวนั้นสามารถพิจารณาได  2 แบบ 

คือ เด็กนักเรียนไดพัฒนาความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมไปในทางที่ถูกตองเหมาะสมเปน
ประโยชนตอตนเองและสังคม สวนอีกแบบคือปฏิกิริยาของเด็กนักเรียน ที่ตนเองเกิดความรู
ความเขาใจลักษณะนิสัยและความสามารถของตน (Reaction  toward  Self) อีกทั้งมีความรูสึก
ความเชื่อตอผูอ่ืนในลักษณะตางๆ (Reaction  toward  Others) และมีเจตคติตอสิ่งแวดลอมทาง
สังคม (Reaction toward Nonhuman Objects)  อันไดแก ระบบ โครงสราง และกฎเกณฑของ

สังคมในทางใดทางหนึ่ง เชน เห็นดวย ไมเห็นดวย ยอมรับ ไมยอมรับ เปนตน (สงวนศรี วิรัชชัย
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, 2527: 39) แตปญหาที่เกิดจากการขัดเกลาของโรงเรียนก็ยังคงมีอยู คือโรงเรียนขัดเกลาอบรม
ไมตรงกับทางบานอาจทําใหเด็กเกิดความสับสนวาจะเชื่อใครดี ไมทราบวาความรูวิทยาการของ

ใครจะถูกกวากัน เชน  แมวาอยาง ครูวาอีกอยาง  ครูวาผิด แมบอกวาถูก  ครูวาไมดี พอแมวาดี 
เปนตน หรืออีกปญหาหนึ่งที่พบไดบอยก็คือการสอนสิ่งที่เขาใจยาก เชน การสอนสิ่งที่เปน
ทฤษฎีจนเกินไปจนนําไมสามารถนําไปใชไดในชีวิตจริง ทําใหเด็กเกิดความขัดแยงในตัวบุคคล
ขึ้น เชน ทําดีไดดี แตเด็กเห็นคนทําชั่วไดดี  สวนคนทําดีไดชั่ว เด็กอาจจะเสื่อมศรัทธาได  ซ่ึง
ปญหานี้สถาบันการศึกษาควรหาทางออกที่เปนไปไดในการชวยเหลือและจัดรูปแบบการอบรม

สั่งสอนที่เด็กนําไปใชไดในชีวิตจริงและเปนประโยชนตอการหาเลี้ยงชีพในอนาคตได  
2.1.4.4  กลุมอาชีพและกลุมผลประโยชน (Occupational and  Interest 

Groups) เมื่อบุคคลผานพนจากการศึกษาในรั้วโรงเรียน จนถึงระดับที่จะตองหาเลี้ยงชีพตัวเอง
และครอบครัวบุคคลจําตองไปเกี่ยวของกับกลุมอาชีพตางๆในสังคมซึ่งแตละกลุมอาชีพนั้นจะมี
คุณคาหรือระเบียบกฎเกณฑ รวมถึงการมีบุคลิกภาพแตกตางกันไปตามอาชีพของตน เชน 

สถาปนิกก็แตกตางจากครู นักสังคมสงเคราะหก็แตกตางจากตํารวจ เปนตน ซ่ึงแตละกลุมอาชีพ
ที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวยจะมีสวนอยางมากในการสรางบุคลิกภาพและสรางลักษณะทาง
วัฒนธรรมเฉพาะกลุม หากบุคคลเปนสมาชิกของกลุมอาชีพใดกลุมหนึ่งเปนเวลานานอาจทําให
เกิดความผูกพันในอาชีพเดียวกัน รวมถึงการรักษาผลประโยชนของกลุมตนเอง เชน กลุม
สหกรณแท็กซี่ กลุมแพทยสภา กลุมนักขาวนักหนังสือพิมพ กลุมสภาทนายความ และกลุม

พรรคการเมือง  
2.1.4.5  สื่อมวลชน (Mass Media) ในยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคขอมูลขาวสาร ซ่ึง

การใหขาวสารและเขาถึงขอมูลนั้นสามารถทําไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยผานเครื่องมือสื่อสาร เชน 
โทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ โทรศัพทและอินเตอรเน็ต เปนตน ซ่ึงมีสวนในการขัดเกลาทั้งทางตรง

และทางออม มีดานบวกและมีดานลบในการนําเสนอและสรางเงื่อนไขทําใหผูถูกขัดเกลาคลอย
ตามโดยไมรูตัวได ดังนั้นจึงขึ้นอยูกับการมีวิจารณญาณและการมีสติแยกแยะวาสิ่งไหนมี
ประโยชนหรือเปนโทษตอผูถูกขัดเกลา เชน ละครภาคค่ําที่สอนคานิยมหรูหราฟุมเฟอย หรือ
การเลียนแบบพฤติกรรมตัวละครของเด็กไมวาจะเปนบทนางเอกหรือพระเอกก็ตาม ซ่ึง
ผูปกครองที่มีเด็กดูดวยควรใหคําแนะนําอยางใกลชิด เพราะบางครั้งเด็กอาจจะรับเอาแบบอยาง

ความประพฤติที่ไมดีมาโดยไมรูตัว สวนดุสิตโพลลไดสํารวจความคิดเห็นจากประชาชนวาคิด
อยางไรตอละครดอกสมสีทอง ซ่ึงผลการสํารวจสะทอนวาเนื้อหาของละครมีความเหมาะสม
เพราะสะทอนชีวิตผูคนในสังคมเรื่องการมีครอบครัวและชีวิตคู แตการแสดงบทบาทของตัวละคร
เอกที่ชื่อ เรยา น้ันไมเหมาะสมเพราะใชพฤติกรรมที่กาวราว ใชคําพูดไมเหมาะสม รวมถึงการ
เปนชูกับคนอื่น ดังนั้นผูชมจะไดรับประโยชนหรือโทษจากละครเรื่องนี้ก็ขึ้นอยูกับการใช

วิจารณญาณในการชมของแตละคน และหากมีเด็กรับชมอยูดวยผูใหญก็ควรใหคําแนะนําอยาง
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ใกลชิด (สวนดุสิตโพลล, 2554: 1-2) ฉะนั้นสื่อมวลชนเปนแหลงที่ใหทั้งสาระความรูและความ
เพลิดเพลินไปพรอมๆกัน และอิทธิพลของสื่อมวลชนในสังคมยุคใหมมีบทบาทในการ

เปลี่ยนแปลงคุณคา วัฒนธรรม และความเปนไปในสังคม อีกทั้งนับวันดูเหมือนชีวิตของเรา
จะตองพึ่งพาสื่อมวลชนมากขึ้นทุกที อานุภาพในการจูงใจของสื่อมวลชนนี้ทําใหความสัมพันธ
ระหวางสมาชิกในครอบครัวหางเหินกันมากยิ่งขึ้นกวาเดิมดวย 

2.1.4.6 ตัวแทนทางศาสนา (Religion) ไดแก วัดวาอาราม โบสถ พระ นักบวช 
และผูสอนศาสนา เปนตน ถึงแมวาวิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยีจะพัฒนาอยางตอเนื่องแตความ

จําเปนที่สังคมจะตองมีศาสนายังคงมีอยูเพราะศาสนาใหหลักเกณฑเกี่ยวกับจริยธรรม ศีลธรรม 
และหลักปรัชญาในการใชชีวิต อีกทั้งศาสนาเปนเครื่องบําบัดความมั่นคงในจิตใจของมนุษย 
เนื่องจากสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ไมสามารถสนองความตองการทุกอยางใหมนุษยได 
เมื่อผิดหวังจากสังคมหรือพบปญหาชีวิต มนุษยมักจะหันไปพึ่งศาสนาเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 
การใกลชิดกับศาสนาในชีวิตประจําวันทําใหมนุษยไดรับทัศนคติและอุดมคติในการดํารงชีวิต

มากขึ้นและทําใหมนุษยมีหลักศีลธรรมและคุณธรรมที่ทรงคุณคาตอการยึดมั่นรวมกันทําให
สังคมเกิดความสันติหรือเกิดความหมดทุกขของแตละบุคคล  
  สมบูรณ สุขสําราญไดใหขอคิดเรื่องการทําหนาที่จัดระเบียบสังคมของพุทธ
ศาสนา (สมบูรณ สุขสําราญ, 2530: 26-27) เอาไวโดยสรุปวาหนาที่ในการอบรมใหรูระเบียบ
สังคมถือเปนหนาที่หนึ่งที่สถาบันนี้จะขัดเกลาใหชาวพุทธมีแนวปฏิบัติตามกฎเกณฑที่สอดคลอง

กับวิถีแบบพุทธ เชน ความเมตตาตอผูตกทุกขไดยาก ความชวยเหลือกันในสังคม และการวาง
ตนใหถูกตามกาลเทศะตอบุคคลในสังคม นอกจากนี้หนาที่เปนกลไกของวัดและพระสงฆในการ
สั่งสอนประชาชนใหเปนพลเมืองดีของสังคมตามหลักธรรมที่สําคัญก็จะชวยลดความขัดแยงใน
สังคมของเราได สวนการหนาที่สําคัญตอชาติบานเมืองคือการสรางความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันใหบุคคลในสังคมเกิดความสามัคคีปรองดองในหมูคณะและสรางความเปนปกแผนของ
สังคม ผานงานบุญหรืองานเทศกาลของวันสําคัญทางศาสนาที่เปนสื่อสัญลักษณเนนสํานึกและ
ความเชื่อ เชน งานบวชนาคที่มีการแหนาค โปรยทาน สวนงานเขาพรรษาจะรักษาศีล งดเวน
อบายมุข เทศกาลขนทรายเขาวัด ประเพณีการหลอเทียนเขาพรรษา ถวายผาอาบน้ําฝน และ
การจัดพิธีอุปสมบทใหลูกหลานระหวางนี้จะไดรับอานิสงสอยางสูง สวนงานออกพรรษาจะมีพิธี

ทอดกฐิน ประเพณีตักบาตรเทโวและเทศนมหาชาติ เปนตน  
  สรุปแลวตัวแทนของการขัดเกลาทางสังคมที่เกี่ยวของกับชีวิตของเราตั้งแตเกิด
จนตายนั้น คือ สถาบันครอบครัว ที่กลาวมาแลววาเปนสถาบันแรกและมีความสําคัญตอ
พัฒนาการของมนุษยทุกคน สวนกลุมเพื่อน และสถาบันการศึกษาก็ยังถือวามีความสําคัญเมื่อ
มนุษยตองออกจากบานไปปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนในสังคมเพื่อเรียนรูและเขากลุมสังคม สวนกลุม

อาชีพและกลุมผลประโยชนก็มีความสําคัญเมื่อมนุษยตองผูกพันอยูกับอาชีพนั้นนานๆ สวน
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สื่อมวลชนนั้นถือวาเปนตัวแทนการขัดเกลาที่มีอิทธิพลในยุคขอมูลขาวสารนี้ตอความคิด
ความรูสึกของมนุษย และตัวแทนทางศาสนาซึ่งเคยเปนตัวแทนการขัดเกลาที่สําคัญในอดีตแต

วาในปจจุบันมีแนวโนมที่มีบทบาทนอยลง เปนตน 
 

2.1.5  วัยที่จําเปนตอการขัดเกลาทางสังคม 

การขัดเกลาทางสังคมดังที่กลาวมาแลววาเปนกระบวนการที่ตอเนื่องไปตลอดชีวิต 
สากล จริยวิทยานนท (2528: 43-45) และ ณรงค เส็งประชา (2528:  59-60) ไดมีทัศนะที่
สอดคลองกันในเรื่องการแบงลักษณะของการขัดเกลาทางสังคมในระยะชีวิตตางๆใหคนแตละวัย
ไดเรียนรูถึงบทบาทวาควรประพฤติปฏิบัติอยางไรใหเหมาะสม ซ่ึงนักวิชาการทั้งสองไดแบงวัยที่

จําเปนตอการขัดเกลาเปน 3 ระยะที่สําคัญ คือ ระยะที่เปนเด็ก ระยะที่เปนวัยรุน และ ระยะที่เปน
ผูใหญ ดังรายละเอียดดังนี้ 

2.1.5.1  ระยะที่เปนเด็ก (Childhood Socialization)  
การขัดเกลาทางสังคมแกเด็กในระยะตนนั้นเนนไปในดานการตอบสนองความ

ตองการของเด็กเปนสวนมาก เชน การใหความรักความเอาใจใส การใหอาหาร เมื่อเด็กเติบโต

ขึ้นเด็กจะเรียนรูวิธีคลาน เดิน น่ัง และพูดจากบุคคลที่ใกลชิด ในระยะนี้หากพอแมตองการเพิ่ม
การขัดเกลาก็สามารถทําไดตามระเบียบวิธีซ่ึงเด็กในวัยนี้จะเรียนรูและพยายามจดจําการใช
นํ้าเสียงและการแสดงสีหนาของผูใกลชิดไวอยางรวดเร็ว ระยะนี้เด็กจะเริ่มรูจักควบคุมความ
ตองการและความประพฤติมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นการขัดเกลาทางสังคมที่เกิดขึ้นในระยะที่
ยังเปนเด็กนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะบมเพาะและพัฒนาบุคลิกภาพบางอยางใหเด็กสามารถ

อยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมเมื่อโตเปนผูใหญได และกลุมปฐมภูมิมีบทบาทมากที่จะทําหนาที่ขัด
เกลาใหแกเด็กอยางสม่ําเสมอ 

2.1.5.2   ระยะที่เปนวัยรุน (Adolescence Socialization)  
 วัยรุนหรือวัยหนุมสาวนั้นเปนวัยที่พนสภาพของความเปนผูเยาวและกําลังยาง
เขาสูความเปนผูใหญ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกาย อารมณ และจิตใจ เด็กในวัยนี้จะ

รูสึกวาตนมีความสุขและเต็มไปดวยความเชื่อมั่นในตัวเองมักจะแสดงความรูสึกอยางเปดเผย
และตรงเกินไป พฤติกรรมของเด็กในระยะชีวิตนี้เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม เพราะเปนวัยที่
เด็กเริ่มหันหนาสูสังคมมากขึ้น การเรียนรูสวนใหญเกิดจากคนนอกครอบครัวโดยเฉพาะกลุม
เพื่อนที่โรงเรียน จึงเห็นไดวาเด็กในระยะนี้มักจะทําอะไรตามเพื่อนเพื่อตองการใหกลุมเพื่อนของ

ตนยอมรับ หรือมักจะมีพฤติกรรมเลียนแบบ คลั่งไคลหรือยกยองผูอ่ืน เชน นักรอง หรือ ดารา
ไทยหรือตางประเทศ ซ่ึงเปนบุคคลที่สังคมใหความสนใจ  วัยรุนเลยคิดวานั้นคือสิ่งที่ถูกตองและ
นานํามาเปนแบบอยาง เปนตน ฉะนั้นการขัดเกลาทางสังคมที่ผูใหญจะใหแกเด็กในระยะนี้ได
ควรยอมเผชิญปญหาการขัดแยงดื้อดึงซึ่งเปนปญหาพื้นฐานที่จะตองเกิดขึ้นกับความสัมพันธ
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ระหวางเด็กและผูใหญในระยะนี้ ดังนั้นผูใหญควรอดทน มีเหตุผลและใหเด็กมีสวนในการ
ตัดสินใจ รวมทั้งพยายามใหเด็กเขาถึงคุณธรรมเพื่อเปนประโยชนชวยใหเด็กมีความเคารพใน

ตัวเองมากขึ้นดวย 
2.1.5.3   ระยะที่เปนผูใหญ (Adulthood Socialization)   
ระยะนี้ถึงแมวาผูใหญจะไดเรียนรูบรรทัดฐานของสังคมที่ตนอยูมาโดยตลอดก็

ตาม แตก็ยังจะตองผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมและการ
เปลี่ยนแปลง ผูใหญตองไดรับการเรียนรูและแนะนําเมื่อตองเจอกับสถานการณใหมๆในสังคม

หรือกลุมที่ตนยังไมเคยพบมากอนเพื่อจะไดปฏิบัติตัวไดอยางถูกตองเหมาะสม เชน การ
แตงงานในระยะขาวใหมปลามัน การมีบุตรคนแรก การปฐมนิเทศเมื่อเขาทํางานใหม หรือการ
ฝกอบรมระหวางทํางาน การไปทํางานประจําตางประเทศเพื่อใหรูลักษณะระเบียบแบบแผนของ
งานที่ตองรับผิดชอบใหม Mercer and Merton (1958: 141) ไดใหความเห็นวากระบวนการขัด
เกลาทางสังคมเกิดในหมูผูใหญไดงายกวาในเด็ก เพราะผูใหญพูดกันไดงายและเขาใจไดงายกวา

ในเรื่องที่ใกลตัวไมหางจากความสนใจเดิมของตนที่มีอยู แตในบางครั้งเราอาจพบการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหตางจากสิ่งที่ไดเคยรูมากอน เพราะวามีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพและ
บทบาทขึ้นในบุคคลนั้น เรียกวา Resocialization เชน การเปลี่ยนบทบาทจากพลเรือนไปสูการ
เปนทหาร ซ่ึงมีความจําเปนที่ตองเกิดการปรับตัวใหเหมาะสมกับชีวิตในขณะนั้น นอกจากนี้
กระบวนการเรียนรูบทบาทอนาคต หรือการพัฒนาการของบทบาทใหม เชน บทบาทในการเปน

พนักงานใหม บทบาทการเปนนักศึกษาในสถานที่เรียนแหงใหม และการเขาสังกัดกลุมเพื่อน 
เปนตน สวนการลมลางวัฒนธรรมเดิมเพื่อใหเกิดการยอมรับบรรทัดฐานใหม จะเรียกลักษณะ
การขัดเกลาเชนนี้วาเปนการลางสมอง (Brainwashing) น่ันเอง  

2.1.5.4   ระยะที่เปนผูสูงอายุ (Elderhood Socialization)   

ผูสูงอายุ หรือวัยเกษียณจะเปนวัยที่ผานประสบการณชีวิตมามากมายหลาย
ดานในชีวิตแลว ชีวิตในวัยนี้มักจะมีการหาความรูหรือการเขาสมาคมผูสูงอายุเพื่อการพูดคุย
หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องตางๆ นอกจากนี้วัยสูงอายุยังเปนวัยที่ใสใจอยางมากกับ
เรื่องสุขภาพของตนเอง ดังนั้นจึงมีการหาขอมูลหรือคุยกับคนอื่นๆในเรื่องเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของสุขภาพและการบํารุงรักษา หรือจะเปนการใชชีวิตอยูกับลูกหลานเพื่ออบรมสั่ง

สอนเทาที่กําลังและความสามารถของตนจะใหได ชีวิตในบั้นปลายนั้นผูสูงอายุจะใชชีวิตที่พ่ึงพา
กับศาสนา เชน การไปรวมกิจกรรมถือศีล ฟงเทศนฟงธรรม เพื่อเตรียมพรอมและยอมรับวาวัน
หนึ่งเราก็จะตองจากโลกนี้ไป 

ในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยสนใจที่จะพิจารณาในระยะที่เปนวัยรุน (Adolescence 
Socialization) เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งรางกายและเปนชวงที่มีความออนไหวทางดานจิตใจ

และอารมณคอนขางมาก อีกทั้งเปนวัยที่มีความออนไหวตอปญหาที่เขามาในชีวิตซึ่งหากไมมี
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การอบรมหรือใหคําแนะนําอยางใกลชิดดวยแลวก็จะมีแนวโนมไปกระทําความผิดในสังคมได
งาย ดังนั้นการขัดเกลาในระยะที่เปนวัยรุนนี้ถือวามีความสําคัญ ถาบุคคลใกลชิดใชลักษณะและ

วิธีการขัดเกลาที่ไมเหมาะสมก็อาจสงผลกระทบตอพัฒนาการทางรางกายและจิตใจกับเด็กวัยรุน
คนนั้นได 

 

2.1.6  วิธีการขัดเกลาทางสังคม 

วิธีการขัดเกลาทางสังคมที่ปรากฏในแตละสังคมนั้นยอมจะมีความแตกตางกันไปตาม
บริบทของวัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูและสภาพแวดลอมของสังคมนั้นๆ ซ่ึงสวนใหญจะออกมา
ในรูปของการบอกกลาวโดยตรงและการสังเกตจากบุคคลอื่นรอบขาง สอดคลองกับ สุพัตรา 

สุภาพ (2543: 37-38) ที่ไดแบงวิธีการขัดเกลาทางสังคมไว 2 ประเภท ไดแก 
2.1.6.1  การขัดเกลาทางสังคมโดยตรง (Direct Socialization)  
การขัดเกลาประเภทนี้เปนความมุงหวังใหผูถูกขัดเกลาไดปฏิบัติตนอยาง

ถูกตองตามระเบียบแบบแผนและมารยาทที่สังคมกําหนดไว เปนการอบรมสั่งสอนกันโดยตรง
อยางจงใจหรือเจตนา โดยจะบอกกลาวกันอยางชัดเจนวาการกระทําไหนที่ควรกระทําหรือควร

หลีกเลี่ยง ในรูปของการสั่งสอน ชมเชย ดุดา  เชน การขัดเกลาที่พอแมใหกับลูก ไมวาจะเปน
การสอนพูด  สอนมารยาทในการรับประทานอาหาร  หรือสอนใหเรียกพี่ นอง  ปู  ยา  เปนตน 
ในกรณีน้ีหากเกิดขึ้นในโรงเรียนจะมีวิธีการอบรมและลงโทษที่เปนทางการกวาในครอบครัว 
เพราะเปนสถานที่ที่ตองสั่งสอนบุคคลจํานวนมาก เชน การกําหนดตารางเรียนตารางสอนที่
แนนอน ดังนั้น การขัดเกลาโดยทางตรงนี้ไดผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพของผูถูกขัดเกลามาก

เพราะความเจตนาและความจงใจในการชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหผูถูกขัดเกลาสามารถ
วางตัวไดเหมาะสมกับสถานการณและโอกาส 

2.1.6.2   การขัดเกลาทางสังคมโดยออม (Indirect Socialization) 
การขัดเกลาบุคคลโดยทางออมเปนการขัดเกลาที่ไมไดบอกกลาวกันโดยตรง 

และมีเจตนาดังประเภทแรก แตจะเปนการเรียนรูและไดรับประสบการณจากการสังเกตการ

กระทําของผูอ่ืน เชน การเลียนแบบพฤติกรรมของพอแมหรือเพื่อนฝูง การฟงอภิปราย การอาน
หนังสือพิมพ  การฟงวิทยุหรือดูโทรทัศน  ตลอดจนการดูภาพยนตร  บุคคลจะเรียนรูโดยไม
รูตัว  โดยสิ่งที่เรียนรูจะคอยๆซึมซับเขาไปจิตใตสํานึก การขัดเกลาทางสังคมโดยออมจะ
ครอบคลุมไปถึงการเขารวมกับกลุมเพื่อนและเพื่อนรวมงาน  ซ่ึงจะชวยใหบุคคลเกิดการปรับตัว

และการพัฒนาบุคลิกภาพของตนใหสอดคลองกับกฎเกณฑที่กลุมวางไว 
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2.1.7  องคประกอบของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

ศศิธร อภิสิทธิ์นิรันดร (2541: 37-38) ไดแบงองคประกอบของกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมซึ่งเปนกระบวนการในการถายทอดและเรียนรูวัฒนธรรมไว 3 ดาน คือ ดานจิตใจ ดาน
สติปญญา และดานพฤติกรรม ดังรายละเอียดดังนี้ 

2.1.7.1  การขัดเกลาทางดานจิตใจ  
เปนการถายทอดเรื่องเกี่ยวกับคุณคาทางสังคม (Social Value) หมายถึง การ

ขัดเกลาในเรื่องคานิยม ความคิด หรือความเชื่อที่สังคมเห็นวามีคุณคาในตัวเอง และมีการ
บํารุงรักษาเพื่อถายทอดใหแกคนรุนหลังในสังคมเพื่อใหคงอยูตอไป โดยสวนมากจะเปนเรื่องที่
เปนนามธรรม มีคุณคาตอมนุษยในดานจิตใจสูงและประเมินคาไมได เชน ศีลธรรมจรรยา ศิลปะ 

และขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม เปนตน  
2.1.7.2  การขัดเกลาทางดานสติปญญา  
การขัดเกลาดานนี้จะเปนการถายทอดเพื่อขัดเกลาเรื่องที่เกี่ยวกับความรูตางๆ 

(Social Knowledge) ทั้งแบบที่เปนทางการและความรูในสิ่งรอบตัวโดยทั่วไป และการมีภาษา
ซ่ึงเปนสัญลักษณที่สําคัญอยางหนึ่งในการติดตอสื่อสารสัมพันธกับบุคคลอื่นๆเพื่อการ

แลกเปลี่ยนและถายทอดสิ่งตางๆใหแกกัน นอกจากนี้ยังมีการถายทอดในเรื่องทักษะวิชาชีพ 
และความชํานาญตางๆ (Social Skill) เพื่อความอยูรอดของมนุษยและการสรางสรรคสังคมที่ตน
อยูใหมีความเจริญกาวหนา 

2.1.7.3  การขัดเกลาทางดานพฤติกรรม 
เปนการถายทอดในเรื่องเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคม (Social  Norm) 

กฎเกณฑระเบียบแบบแผน หรือคตินิยมที่สังคมสรางขึ้น เพื่อกําหนดแนวทางใหบุคคลยึดถือใน
สถานการณตางๆ เนื่องจากบรรทัดฐานทางสังคมจะกําหนดแนวทางความประพฤติของบุคคล
เมื่อมีการกระทําระหวางกันทางสังคม นอกจากนี้ยังจะถายทอดเรื่องของบทบาททางสังคม 
(Social Role) ที่เปนเครื่องบงบอกถึงสถานภาพและความเปนตัวตนของมนุษยและจะเปน
ตัวกําหนดพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย ทําใหทราบถึงการวางตัวและการทําหนาที่ใน

สังคมของบุคคล และในสังคมหนึ่งๆบุคคลสามารถมีบทบาทที่หลากหลายในคนเพียงคนเดียว 
เชน บทบาทของการเปนมารดาและการเปนครู ซ่ึงพฤติกรรมที่แสดงออกมาเวลาที่อยูบานกับที่
โรงเรียนจึงแตกตางกัน  

นอกจากนี้การขัดเกลาทางสังคมดานพฤติกรรมนี้ยังเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรม

ทางดานสังคม (Social Behavior) ดวยเพราะเหตุวาบทบาททางสังคมที่ไดรับจะสอดคลองกับ
การกระทําตางๆในแตละสถานการณ เราจําเปนตองขัดเกลาพฤติกรรมทางสังคมเพื่อใหเกิด
พฤติกรรมการแสดงออกที่สังคมเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง หรือเปนพฤติกรรมที่สังคมมุงหวัง
ใหเกิดการแสดงออก 
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2.1.8  แนวทางการขัดเกลาทางสังคม 

จํานง อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ ไดเสนอวามีนักคิดและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงหลายทาน
ไดเสนอแนวทางการขัดเกลาทางสังคมซึ่งเปนประโยชนตอการขัดเกลาและพัฒนาบุคคลใน
สังคมใหสามารถปรับตนใหเขากับวัฒนธรรมและคานิยมอันดีของสังคมที่ตนอยูได  (จํานง 

อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, 2540: 51-53) ซ่ึงสามารถสรุปมาไดดังนี้ 
2.1.8.1  ตามทัศนะของ หลวงพอปญญานันทภิกขุ หรือ พระธรรมโกศาจารย 

แหงวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ไดเสนอแนวทางสําหรับการขัดเกลาทางสังคมไววา เด็กนั้น
เปรียบเสมือนผูบริสุทธิ์ และเหมือนกับดินเหนียวที่มีความออนนุมดังนั้นผูใหญจะปนใหเปนอะไร
ก็ได ฉะนั้นจึงมีความจําเปนที่ผูใหญจึงควรระมัดระวังในการปนและประทับภาพลงไปในจิตใจ

ของเด็ก เพราะสถาบันครอบครัวซึ่งพอแมเปรียบเสมือนครูคนแรกของลูก ดังนั้นการเปน
ตัวอยางที่ดีทั้งดานการสื่อสารทางการใชคําพูดหรือการกระทําที่ดีใหลูกเห็น การขัดเกลาอบรม
สั่งสอนอยูบอยๆนั่นคือการสรางนิสัยขึ้นในใจของเด็กอยูเสมอ โดยทั่วไปลูกหลานของตนจะรูจัก
พฤติกรรมและรูจักพอแมผูปกครองของตนผานการสังเกต เปรียบเสมือนกับกระจกเงาสะทอน
พฤติกรรมซึ่งกันและกัน การอบรมเด็กนั้นควรสงเสริมความคิดสรางสรรคและใหเสรีภาพทาง

ความคิดภายในขอบเขตที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามก็ไมควรปลอยปละละเลยไมสนใจหรือให
เด็กมีเสรีภาพจนเกินไปเพราะอาจทําใหเด็กเสียคนไดและจะลําบากเมื่อโตเปนผูใหญ  

หลวงพอปญญานันทภิกขุไดกลาวถึงชีวิตที่ขาดระเบียบวาเหมือนชีวิตที่ปาเถื่อน 
แตมนุษยเปนผูที่มีจิตใจสูงเพราะสามารถมีระเบียบวินัยและรักษาเอาไวได ฉะนั้นคนดีจึงตองมี
ระเบียบทั้งสําหรับตน ครอบครัว และการทํางานอยูตลอดเวลา 

2.1.8.2  ตามทัศนะของ ฌองค พีอาเจท (Jean Piaget) นักจิตวิทยาชาวสวิสก็ได
เสนอแนวทางไววาการอบรมเด็กควรดําเนินการใหเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยตางๆของ
มนุษย และควรใชความมีเหตุผลทางศีลธรรมในแตละชวงอายุดวย การที่ผูใหญใหลูกหลานของ
ตนเลนกับเพื่อนนั้นจะทําใหเกิดพัฒนาความกาวหนาในดานการปฏิบัติตามกฎและยอมรับความ
เคารพที่เทาเทียม พีอาเจทยังอางถึงผลการทดลองที่ปรากฏวาเด็กที่ไมมีพ้ืนฐานการอบรมให

รูจักระเบียบวินัยและศีลธรรมควรใชแนวทางเครงระเบียบวินัยจึงจะไดผลที่ดี อาทิ ในดานความ
รวมมือกันระหวางสมาชิกในกลุม เปนตน 

2.1.8.3  ตามทัศนะของ อีมิล เดอรกไฮม (Emile  Durkheim) นักสังคมวิทยา
สํานักจารีตฝรั่งเศสทานนี้มุงศึกษาแนวทางของความเปนจริงของสังคมเชิงประจักษนิยม ใน

ประเด็นจุดกําเนิดของอํานาจทางศีลธรรมของสังคมนั้น เขามองวาทั้งโครงสรางกฎหมาย 
ศาสนา และวัฒนธรรมที่เสมือนแรงผลักดัน และสํานึกรวมในสังคมนั้นเปนสิ่งที่ทําใหสังคมอยู
รวมกันได การใชอํานาจบังคับอยางเครงครัดในการอบรมสั่งสอนทางดานศีลธรรมในเด็กตอง
ดําเนินการอยางเอาจริงเอาจังเพราะเด็กยังขาดซึ่งลักษณะเดนของตนเองเหมือนกับกระดาษที่
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วางเปลา ดังนั้นลักษณะทางบุคลิกภาพทุกอยางเด็กจะไดรับมาจากสังคมที่แวดลอมตัวเขา 
ดังนั้นพอแมหรือครูควรตั้งใจและม่ันใจที่จะอาศัยอํานาจทางศีลธรรม รวมถึงความแนวแนในการ

ตัดสินใจในการอบรมสั่งสอน โดยการพิมพบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไวในจิตใจของเด็กอยาง
ถาวรจนกลายเปนบุคลิกภาพประจําตัวในที่สุด  

2.1.8.4  ตามทัศนะของ ซิกมุนด ฟรอยด (Sigmund Freud) นักจิตวิเคราะหผูมี
ชื่อเสียง ไดเสนอแนวทางการขัดเกลาทางสังคมไววาเด็กไมใชเพียงหนากระดาษที่วางเปลา แต
เด็กเปนผูมีพลังทางอารมณ การฝกอบรมใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมเปนการปดกั้นแรง

กระตุนที่จะบรรลุความสุขและเปนการแทรกแซงความรักอิสระของบุคคลดวย การปดกั้นนี้
กอใหเกิดอันตรายตอลักษณะบุคลิกภาพของมนุษยในอนาคตได  จํานง อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ 
(2540: 53) ไดใหความเห็นวาแนวคิดของฟรอยดน้ันเนนอิสรภาพทางสัณชาตญาณโดยไร
ขอบเขต อีกทั้งยังมองโลกในแงรายในแงของการอบรมขัดเกลาใหรูระเบียบทางสังคมเปนการ
กดดันไมใหมนุษยไดรับความสุขและจะนําพาใหมนุษยเปนโรคตึงเครียดทางอารมณและโรค

ประสาทได 
 จากแนวทางการขัดเกลาทางสังคมผานมุมมองที่แตกตางของนักวิชาการแตละทาน
ขางตนนั้นพบวาในความแตกตางนั้นยังมีความเหมือนกันอยูประการหนึ่งในเรื่องของการขัด
เกลาใหเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแตละวัยในสังคมโดยใหมีเสรีภาพแตอยูภายใตขอบเขต
แหงศีลธรรมหรืออยูในสายตาของผูใหญ รวมถึงการแสดงแนวทางการขัดเกลาที่แฝงความ

ปรารถนาที่ดีกับการพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนไดในสังคม 
 

 2.1.9  ลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยรุน 

ในประเทศไทยไดมีการศึกษาวิจัยวาลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบตางๆมี
ความเกี่ยวของกับพัฒนาการทางจิตใจและพฤติกรรมของเยาวชนไทยใน 5 มิติ (ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน และคณะ, 2528: 4-12) สามารถสรุปไดดังนี้ 

1) การอบรมแบบรักสนับสนุน เปนการที่บิดามารดาและผูเลี้ยงดูปฏิบัติตอเด็ก

ของตนอยางรักใครดูแลเอาใจใสสารทุกขสุกดิบอยางใกลชิด ใหการสนับสนุนชวยเหลือและให
ความสําคัญกับเด็กของตน การอบรมในลักษณะนี้เปนการใหในสิ่งที่เด็กตองการทั้งสิ้น ทําให
เด็กเห็นความสําคัญของบิดามารดาและผูเลี้ยงดู สงผลใหยอมรับการอบรมขัดเกลาไดโดยงาย
และยอมรับแบบอยางจากผูใกลชิดโดยไมรูตัว ในงานวิจัยของฮอฟฟแมน (Hoffman, 1970 อาง

ถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ, 2528: 5) พบวาการอบรมขัดเกลาลักษณะนี้เมื่อเด็กทํา
ความผิดแลวจะมีความรับผิดชอบที่จะยอมรับความผิด และรูสึกละอายตอการทําผิดอีกดวย 
ดังนั้นพฤติกรรมของเด็กวัยรุนที่ถูกอบรมขัดเกลาดวยลักษณะนี้จึงมีสุขภาพจิตที่ดี ปรับตัวดี มี



 25 
 
ความกังวลนอย มุงอนาคตสูง ไมทําผิดกฎระเบียบ มีความกาวราวนอยและใหความรวมมือกับ
สังคมมาก การอบรมขัดเกลาในลักษณะนี้จึงเปนวิธีการที่เหมาะสมกับเยาวชนทุกเพศทุกวัย 

2) การอบรมแบบใชเหตุผล เปนการที่บิดามารดาและผูเลี้ยงดูไดอธิบาย
เหตุผลใหกับเด็กโดยเฉพาะวัยรุนในขณะที่มีการสงเสริมหรือขัดขวางการกระทําหรือการลงโทษ
เด็ก อีกทั้งใชวิธีการใหแรงเสริมโดยการใหรางวัลและลงโทษอยางเหมาะสมกับการกระทําของ
เด็ก เพราะการที่บิดามารดาหรือผูเลี้ยงดูกระทําเชนนั้นก็เปรียบเสมือนเครื่องชวยใหเด็กเรียนรู
และรับทราบถึงสิ่งที่ควรและไมควรทําและเด็กก็สามารถทํานายไดวาตนจะไดรับรางวัลหรือโดน

ลงโทษหลังจากที่ไดกระทําพฤติกรรมตางๆมาแลว นอกจากนี้การเลี้ยงดูลักษณะนี้จะเปนการ
ชี้แจงใหเด็กไดรูถึงผลดีและผลเสียที่เกิดจากการกระทําของตนที่สงผลกระทบตอผูอ่ืนหรือตอผู
เลี้ยงดู ในงานวิจัยของฮอฟฟแมน (Hoffman, 1970 อางถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ, 
2528: 9) พบวาเด็กวัยรุนจะสามารถตานทานสิ่งยั่วยุทางจิตใจได และจะรูสึกอายเมือทํา
ความผิด ถาหากบิดามารดาและผูเลี้ยงดูใชเหตุผลกับเด็กกลุมนี้ ดังนั้นจึงพอสรุปไดวาเปน

ลักษณะการใชเหตุผลในแงการสงเสริมหรือขัดขวางพฤติกรรม อีกทั้งยังมีการลงโทษและให
รางวัลอยางเหมาะสมกับพฤติกรรมของเด็กในแตละคน  

3) การอบรมแบบลงโทษทางจิตมากกวาทางกาย มักจะเปนลักษณะการอบรม
ขัดเกลาแบบเกาที่ใชมากและบอยครั้งเพราะตองการใหเด็กเกิดการปรับพฤติกรรมดวยการทําให
เจ็บตัว เชน การตี การใชวาจาวากลาว การงดแสดงความรักใคร เปนตน ฮอฟฟแมน (Hoffman, 

1970 อางถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ, 2528: 11) ไดกลาวไววาการลงโทษทางกาย
มีประโยชนเพียงเล็กนอยในดานการยับยั้งพฤติกรรมไวชั่วคราว แตจะมีผลเสียกับเด็กในทาง
จิตใจ คือ เด็กจะกาวราว มีนิสัยชอบขมเหงกับผูที่ออนแอกวา และทําใหเด็กเกลียดและกลัวผู
ลงโทษดวย สวนการลงโทษทางจิตนั้นมักจะกินเวลานาน คือ การแสดงความไมพอใจ เสียใจ 

และผิดหวังเมื่อเด็กไดกระทําความผิดโดยที่ผูเลี้ยงดูจะแสดงอาการเพิกเฉยไมสนใจใยดีกับเด็ก
ไปชั่วขณะ นักจิตวิทยาพัฒนาการไดเนนถึงความสําคัญของการทําตนใหเปนที่รักของเด็กเพราะ
จะทําใหสามารถใชวิธีการลงโทษไดแทบทุกวิธี แมแตการลงโทษทางกายก็ตามเพราะจะมี
ความหมายแฝงทําใหเด็กที่ถูกลงโทษเขาใจวาเมื่อผูเลี้ยงดูที่ตนรักทําใหเจ็บทางกายแสดงถึง
การลดความรักในตนลงในขณะเวลานั้น (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก, 

2520: 30) สวนการลงโทษจะยุติลงก็ตอเมื่อเด็กไดแสดงพฤติกรรมที่ดีทดแทน ดังนั้นการยุติการ
ลงโทษทางจิตจึงมีผลตอการสงเสริมการทําความดีดวย 

4) การอบรมแบบควบคุม แบงเปนการอบรมแบบควบคุมมากเปนการที่ผูเลี้ยง
ดูออกคําสั่งใหเด็กทําตามแลวมีการตรวจตราขูเข็ญอยางใกลชิดจากผูใหญวาเด็กไดทําตามที่ตน
ตองการหรือไมและจะมีการลงโทษถาเด็กไมทําตาม สวนการควบคุมนอยนั้นเปนการปลอยให

เด็กมีอิสระในการรูจักคิดตัดสินใจเองวาควรทําหรือไมควรทําในพฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใด 
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โดยจะไมยุงเกี่ยวกับเด็กมากนักและเปดโอกาสใหเด็กเปนตัวของตัวเอง ลักษณะการอบรมแบบ
ควบคุมมากนี้เหมาะสําหรับใชกับเด็กหญิงในระยะกอนวัยรุน สวนการอบรมแบบควบคุมนอย

น้ันควรนํามาใชในระยะวัยรุนเปนตนไป  
สรุปไดวาเด็กที่ไดรับการอบรมแบบรักมากและมีการควบคุมนอยนั้นทําใหเด็กมี

ความรักความพอใจผูเลี้ยงดู พรอมที่จะยอมรับผูเลี้ยงดูเปนแบบอยาง และเห็นความสําคัญของผู
เลี้ยงดูมาก สวนเด็กที่ไดรับความรักมาก แตถูกควบคุมนอยนั้นจะมีลักษณะของความรับผิดชอบ 
และมีวินัยในตนเองสูงที่สุด สมารถยึดมั่นในหลักประจําใจของตนแทนการพึ่งพาสิ่งควบคุม

ภายนอก (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก, 2520: 28) ดังตารางที่ 2.1 แสดง
ความสัมพันธดานลางนี้  
 

ตารางที่ 2.1  ความสัมพันธระหวางการอบรมแบบรักและควบคุมกับคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 

  

                การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมาก การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมนอย 

รักมาก เชื่อฟง สุภาพ พึ่งพา 

สะอาด กาวราวต่ํา รักษากฎ 
ไมเปนมิตร ไมมีความคิดสรางสรรค 
ยอมตามสูง 

ชอบสังคม มีความคิดสรางสรรค 

กาวราวไดสําเร็จ รักษากฎนอย 
แสดงบทบาทของผูใหญไดงาย 
เปนเอกเทศ มีลักษณะรับผิดชอบสูงสุด 
มีวินัยในตนเองสูงสุด 

รักนอย มีปญหาประเภทโรคประสาท 

ชอบทะเลาะวิวาทกับเพื่อน 
ขี้อาย หลบหลีกสังคม 
กาวราวตอตนเองสูง 
มีลักษณะรับผิดชอบต่ําสุด 
มีวินัยในตนเองต่ําสุด 

มีปญหาประเภทอาชญากรรม 

ไมยอมทําตาม 
กาวราวสูง 
มีลักษณะรับผิดชอบต่ํา 

 

แหลงที่มา: ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2524: 19. 

 
5) การอบรมแบบใหพ่ึงตนเองเร็ว เปนการที่บิดามารดาและผูเลี้ยงดูเปด

โอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวันดวยตัวเองภายใตการแนะนําและการฝกฝน

จากบิดามารดาและผูเลี้ยงดู ซ่ึงจะทําใหเด็กชวยตนเองไดเร็วและไมตองพึ่งพาผูอ่ืนมากและนาน
เกินไปทําใหเด็กมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงอยางเดนชัด 
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ในเวลาตอมา สุมน อมรวิวัฒน ไดอธิบายเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูตามแบบวิถีชีวิตไทย 
วามี 10 รูปแบบดวยกัน (สุมน อมรวิวัฒน, 2534: 377) กลาวโดยสรุปไดดังนี้  

1) การใหอิสระเชิงควบคุม หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูที่ผูใหญใหอิสระแกเด็ก
มากในการตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองโดยผูใหญจะควบคุมอยูหางๆเพื่อความปลอดภัยและ
สามารถคุมครองอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กได 

2) การควบคุมเชิงละเลย เปนการอบรมเลี้ยงดูแบบไมคงเสนคงวาขึ้นอยูกับ
อารมณขณะนั้นของผูใหญ เด็กจะไดรับการควบคุมในเรื่องกิจวัตรประจําวันโดยที่ยังอยูใน

สายตาของผูใหญแตการควบคุมนี้ไมไดคุมตลอดกระบวนการ เปนพฤติกรรมการเตือนและการ
หามแตบางครั้งก็ปลอยใหเด็กทําตอไป 

3) การยอมรับแบบไมแสดงออก เปนการแสดงทางพฤติกรรมโดยเฉพาะเมื่อ
เด็กเจริญเติบโตขึ้น การแสดงความรักและการยอมรับจะเปลี่ยนจากการสัมผัสทางกายมาสูการ
แสดงออกทางวาจาและการกระทําเมื่อเด็กมีการกระทําที่นาพึงพอใจแกผูอบรมเลี้ยงดู และมักจะ

ตักเตือนดวยการดุ วาหรือสั่งสอน หากเด็กไดแสดงพฤติกรรมที่ไมนาพึงพอใจ 
4) การเปนแบบอยาง คือการเรียนรูจากการเลียนแบบพฤติกรรมที่ผูใหญทํา

เปนแบบอยางในชีวิตประจําวันอยางใกลชิดทั้งทางบวกและทางลบ การเลียนแบบนี้ถือวาเปน
การสั่งสมประสบการณเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ เชน การเลนบทบาทสมมติ และพฤติกรรมซึ่ง
เกิดจากการเรียนรูทางออมในการอบรมเลี้ยงดู เชน การเรียนรูที่ศูนยเด็กและที่โรงเรียน เปนตน 

5) การใหเด็กสัมพันธกับสภาพแวดลอมและรวมสถานการณแลวเกิดการ
เรียนรูตามธรรมชาติ เปนการเรียนรูซ่ึงเกิดจากการสัมพันธกับสภาพแวดลอมที่เปนบุคคล 
ธรรมชาติ และวัตถุ โดยที่เด็กไดสั่งสมประสบการณจากสิ่งที่ไดพบและมีประสบการณดวยซึ่งจะ
ขึ้นอยูกับความสัมพันธใกลชิดของตนกับผูอบรมเลี้ยงดูดวย เชน การเรียนรูการมีสวนรวมใน

พิธีกรรมทางศาสนาและการเรียนรูเพื่อเผชิญสถานการณในชีวิตประจําวัน 
6) การใชพฤติกรรมทางวาจาอยางมากและแสดงเหตุผลนอย คือการใช

พฤติกรรมทางวาจา เชน การบอก การตอบคําถาม การออกคําสั่ง การหาม การตักเตือน การขู
และดุดา โดยจะมีการชี้แจงเหตุผลนอยและสวนใหญเด็กจะตอบสนองดวยการนิ่งเฉยหรือหลีก
ไปหางๆ เปนตน 

7) การใชอํานาจในการอบรมเลี้ยงดู คือ การที่ผูใหญใชอํานาจผานทางวาจา
และทาทางซึ่งขึ้นอยูกับอารมณ เมื่อเด็กทําสิ่งใดที่ผูใหญไมพอใจ ผูใหญก็จะดุดาหรือลงโทษดวย
การตีหรืองดการใหรางวัล เปนตน 

8) การไมคงเสนคงวาในอารมณในการเลี้ยงดู หมายความวา ถาผูเลี้ยงดู
อารมณดีก็จะแสดงออกอยางหนึ่ง ถาอารมณไมดีก็จะแสดงออกไปอีกอยางหนึ่ง เชน การเฉย

เมยไมรับรู และยุติการกระทําโดยการตีเด็ก เปนตน 
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9) การมีผูดูแลเด็กหลายคน หมายถึง การมีสวนรวมในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ของบุคคลอื่นๆนอกจากผูเลี้ยงดูใกลชิดแลว เชน ในสังคมชนบทที่บทบาทในการอบรมเลี้ยงดู

เด็กนั้นไดขยายความรับผิดชอบไปถึงญาติพ่ีนองในครัวเรือนดวย 
10)  การเปลี่ยนแปลงการสนองตอบของผูเลี้ยงดูไปตามวัย วุฒิภาวะ และเพศ

ของเด็ก เชน การสนองตอบทางรางกายกับเด็กจะลดนอยลงเมื่อเด็กไดเติบโตขึ้นโดยเปลี่ยนมา
สูการใชเหตุผลควบคูกับการแสดงความสนใจและหวงใยแทน  ถาเปนเด็กผูหญิงจะไดรับการ
สนองตอบจากผูเลี้ยงดูดวยการปลูกฝงเรื่องการระมัดระวังตัวเอง รวมไปถึงกิริยามารยาท และ

ใหฝกชวยงานบาน เปนตน 
ลักษณะการอบรมวัยรุนในวัฒนธรรมตะวันตกนั้น มีนักวิชาการผูหนึ่ง คือ เอลเดอร 

(Elder, 1962 อางถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529ก: 66) ไดแบงลักษณะการ
อบรมไวเปน 7 ลักษณะซึ่งสรุปไดดังนี้ 

1) แบบอัตตาธิปไตย (Autocratic) คือการปกครองที่บังคับไมใหเด็กแสดง

ความคิดเห็นหรือมีสวนรวมในการตัดสินใจ แมกระทั่งในเรื่องที่เกี่ยวของกับตัวเด็กเองโดยตรง 
เปนลักษณะการปกครองแบบโบราณของไทย ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูแบบนี้สงผลตอลักษณะ
พฤติกรรมของวัยรุนที่อาจเปนคนเก็บตัวเกินไป หรืออยูเงียบๆในบานแตไปแสดงออกในที่อ่ืน ๆ 

2) แบบใชอํานาจ (Authoritarian) คือการปกครองที่เปดโอกาสใหวัยรุนไดมี
สวนรวมกับการแกไขปญหาไดบาง แตการตัดสินใจขั้นสุดทายจะตองยอมตามการตัดสินใจของ

พอแม ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูแบบนี้จะทําใหวัยรุนตัดสินใจไมเปน 
3) แบบประชาธิปไตย (Democratic) คือ การปกครองที่สนับสนุนใหวัยรุนมี

สวนรวมในการตัดสินใจของครอบครัว แมวาการตัดสินใจขั้นสุดทายนั้นจะขึ้นกับพอแมก็ตาม 
4) แบบเทาเทียมกัน (Equalitarian) คือ การปกครองที่ทั้งพอแมและลูก

สามารถแสดงความคิดเห็นในครอบครัวไดอยางเทาเทียมกัน ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูแบบนี้
เปนแบบที่จะมีโอกาสในการพัฒนาวัยรุนไดมาก แตตองขึ้นอยูกับทาทีของผูปกครองดวยวามี
การอบรมเลี้ยงดูในแบบดังกลาวอยางแทจริงหรือไม และการควบคุมพฤติกรรมนั้นตองเปนไปใน
แนวทางที่ไมเปนการบังคับใหปฏิบัติตาม 

5) แบบตัดสินใจดวยตนเอง (Permissive) คือ การปกครองที่ครอบครัวมอบ

ความรับผิดชอบในการตัดสินใจสวนใหญแกวัยรุนในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง ลักษณะการเลี้ยงดู
แบบนี้หากขาดพื้นฐานในการอบรมเลี้ยงดูที่ดีมาตั้งแตในวัยเด็กก็อาจจะตัดสินใจในทางที่ผิดได 

6) แบบอิสระเสรี (Lassez  Faire) คือ การปกครองที่ใหวัยรุนเลือกเสนทาง
ชีวิตของตนเองอยางอิสระ หรือการที่พอแมไมสนใจกับการตัดสินใจของวัยรุน ลักษณะการเลี้ยง
ดูแบบนี้อาจเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนในวัยรุนได 
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7) แบบไมสนใจ (Ignoring) คือ การปกครองที่พอแมและครอบครัวตัด
ความสัมพันธกับวัยรุนโดยไมสนใจพฤติกรรมใด ๆ และปลอยใหวัยรุนทําอะไรตามใจแบบ

อิสรเสรีโดยไมสอบถาม  ลักษณะการเลี้ยงดูแบบนี้มีโอกาสเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนไดมากที่สุด 
ในเวลาตอมานั้นไดมีนักวิชาการตะวันตก ชื่อ ไดอานา บามรินด (Diana Baumrind) ได

เสนอแนวทางในการอบรมเด็ก โดยผลงานของเธอนั้นมีจุดเดนอยู 4 ประการ ประการแรก คือ 
พอแมหรือผูเลี้ยงดูมีความแตกตางกันตรงที่การใหความอบอุนและใหความทะนุถนอมลูก 
ประการที่สอง พอแมหรือผูเลี้ยงดูมีความแตกตางกันในวิธีการควบคุมลูกโดยใชกฎเกณฑและ

การทําโทษ ประการที่สาม คือ พอแมหรือผูเลี้ยงดูมีความแตกตางกันในวิธีการสื่อความหมาย
และสื่อความรูสึกกับลูก และสุดทายคือ พอแมหรือผูเลี้ยงดูคาดหวังความมีวุฒิภาวะจากลูกไม
เทากันจากวัยที่แตกตางกัน ลักษณะการอบรมลูกตามทัศนะของไดอานา บามรินด แบงออกได
เปน 3 ลักษณะดวยกัน (นพมาศ อุงพระ (ธีรเวคิน), 2545: 50) ไดแก 

1) ลักษณะการเลี้ยงแบบเผด็จการ (Authoritarian Style) เปนลักษณะการ

เลี้ยงดูที่ถือวาคําสั่งของพอแมหรือผูเลี้ยงดูคือกฎเหล็ก หามถามหรือโตเถียงโตแยง และเมื่อทํา
ความผิดตองถูกลงโทษ ลักษณะเชนนี้ความคาดหวังของพอแมที่มีตอเด็กจะสูง พอแมหรือผู
เลี้ยงดูจะหางเหิน ไมแสดงอารมณผูกพันกับลูก การแสดงความรักและความทะนุถนอมมีนอย 
การสื่อความคิดหรือความรูสึกกันระหวางพอแมและลูกมีนอย แตพอแมหรือผูเลี้ยงดูคาดหวังให
ลูกมีวุฒิภาวะสูง ทําใหเด็กจะหางเหินแตเชื่อฟงและไมมีความสุข  

2) ลักษณะการเลี้ยงแบบมีเหตุผล (Authoritative Style) การอบรมเลี้ยงดูใน
ลักษณะนี้จะมีความเหมือนลักษณะเผด็จการที่มีการตั้งกฎเกณฑ ตั้งขีดจํากัดและรักษากฎ สวน
ที่แตกตางก็คือความยินดีรับฟงเหตุผลและคําเรียกรองรวมถึงรับฟงคําถามของลูก พอแมหรือผู
เลี้ยงดูคาดหวังใหลูกมีวุฒิภาวะ สวนตัวพอแมน้ันจะสื่อความรูสึกและทะนุถนอมลูกรวมถึงให

ความรักความอบอุนกับลูกดวย ลักษณะเชนนี้จะสงผลใหลูกใจกวาง มีความสุขกับตัวเองและ
ลักษณะการอบรมทางสังคมรูปแบบนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุดมากกวาลักษณะการ
อบรมเลี้ยงดูรูปแบบอื่นๆ 

3) ลักษณะการเลี้ยงแบบปลอย (Permissive Style) เปนลักษณะการอบรม
เลี้ยงดูแบบรักแลวตามใจ ปลอยไปตามชะตากรรมแลวแตดวง ไมมีวินัยและกฎเกณฑ อีกทั้งจะ

ไมตั้งขอเรียกรองถาไมพอใจ ไมตองรับผิดชอบวาลูกจะออกมาเปนอยางไร ลักษณะเชนนี้จะ
สงผลใหลูกควบคุมตัวเองไมคอยได และเอาแตใจของตนเอง 
 สรุปแลวแนวทางของไดอานา บามรินดน้ันนาจะเปนประโยชนตอการใหความรู
กับผูเลี้ยงดูที่อยูในสภาพแวดลอมการทํางานที่ตองเกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนเพราะจะได
ทราบถึงลักษณะการอบรมทางสังคมที่เหมาะสมและเปนตัวแบบที่ดีใหกับเด็กของตนเองได 
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 ในเรื่องลักษณะการอบรมทางสังคมนั้นบทบาทของผูเลี้ยงดูน้ันมีความสําคัญอยางมาก
ตอการสงเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งทางพฤติกรรม สติปญญาและจิตใจ ผานการมีปฏิสัมพันธ

โดยตรงกับเด็กในเรื่องการเลี้ยงดู การฝกอบรมทักษะวิชาชีพ การควบคุมเพื่อแกไขพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสม รวมถึงการสงเสริมทักษะทางสังคม  Gupta, P. (1995 อางถึงใน ศิริกุล อิศรานุ
รักษ และปราณี สุทธิสุคนธ, 2550:  112) กลาววาพฤติกรรมของเด็กมีผลตอการปรับเปลี่ยน
ลักษณะของการอบรมทางสังคมของผูเลี้ยงดู นอกจากนี้ Martin และ Woodhead (1994 อางถึง
ใน ศิริกุล อิศรานุรักษ และปราณี สุทธิสุคนธ, 2550:  112) ไดเสนอแนวคิด Goodness  of  Fit 

สนับสนุนความเห็นขางตน ซ่ึงสรุปความไดวาปฏิสัมพันธที่พอเหมาะระหวางความตองการของ
เด็กและการตอบสนองของพอแมจะนําไปสูพฤติกรรมที่เหมาะสมจึงทําใหในครอบครัวเดียวกันผู
เลี้ยงดูตอบสนองตอลูกแตละคนแตกตางกันในเรื่องเดียวกัน อีกทั้งคุณลักษณะของเด็กมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมของผูเลี้ยงดูในการอบรมทางสังคมอีกดวย สรุปวาลักษณะของการอบรมทางสังคม
น้ันจําเปนตองปฏิบัติใหครอบคลุมในทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจริยธรรม ซ่ึง

ผูเลี้ยงดูตองเปนแบบอยางที่ดีอยางสม่ําเสมอใหแกเด็กเพื่อที่วาเด็กจะไดเจริญเติบโตมาดวย
พัฒนาการที่สมวัยเปนสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพและสามารถเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติบานเมืองตอไปในวันขางหนาได 
 

2.1.10  ผลจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

ผลจากการที่บุคคลมีการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนในสังคมและมีการปรับตัวยอมรับคานิยม
จากกลุมนั้นถือเปนจุดเริ่มตนของการเกิดลักษณะตางๆขึ้นมา ตามแนวคิดการสรางความเปน

ตัวตนของมนุษยน้ัน นักจิตวิทยาและนักสังคมวิทยาหลายทานยอมรับวามีความสําคัญตอการ
พัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย ปฬาณี ฐิติวัฒนา (2523:  30-37) กลาวถึงผลจากกระบวนการขัด
เกลาทางสังคม (Self as a Product of Socialization) ไวทั้งสิ้น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

2.1.10.1  ความเปนตัวตน (Self) หรือ การรูจักตัวเองนั้น เกิดจากการขัดเกลา
ทางสังคมที่บุคคลยอมรับคานิยมของกลุมและมีการปรับความตองการและการกระทําของตนให

เขากับกลุมตามที่สังคมนั้นยอมรับ ความเปนตัวตนนั้นมีมาตั้งแตในวัยเด็ก เปนการตระหนักวา
ตนเองเปนใคร ตนเองตางจากคนอื่นๆในสังคมที่ตนอยูอยางไร เชน การใชสรรพนามแทนตัวเอง
เพื่อแยกตนเองออกจากคนอื่นๆ เชน ขาพเจา ฉัน และ ของฉัน เปนตน ความตระหนักรูเชนนี้
จะเกิดขึ้นขึ้นไดเมื่อมีการกระทําระหวางกันทางสังคม (Social  Interaction) ตามระเบียบแบบ

แผนที่สังคมกําหนด นักวิชาการที่สนใจศึกษาเรื่องนี้หลายทาน เชน ฌองค พีอาเจท (Jean 
Piaget) ชารลส ฮอรตัน คูลีย (Charles Horton Cooley) จอรจ เฮอรเบิรต ม้ีด (George Herbert 
Mead) และ ซิกมุนด ฟรอยด (Sigmund Freud) เปนผูมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการศึกษาความเปน
ตัวตนของมนุษย โดยจะอธิบายแนวคิดของนักวิชาการดังกลาวตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
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1) ฌองค พีอาเจท (Jean Piaget) นักจิตวิทยาชาวสวิส ผูซ่ึงมีความ
สนใจพัฒนาการดานสติปญญาของมนุษย (Cognitive  Development) อธิบายไดวาเมื่อบุคคล

เกิดมาและมีชีวิตรอด บุคคลผูน้ันจะตองมีการปฏิสัมพันธกับบุคคลที่ตอเนื่องตลอดชีวิต 
(Continuous Interaction) ซ่ึงการกระทําระหวางกันนี้เปนกระบวนการใดๆก็ตามที่การกระทํา
ของอีกฝายหนึ่งกอใหเกิดการกระทําหรือความเปลี่ยนแปลงขึ้นในอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงหากขาด
กระบวนการนี้จะทําใหบุคคลนั้นไมมีสภาพความเปนมนุษยอยางสมบูรณ และไมสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคมได   เมื่อเด็กเริ่มมีปฏิสัมพันธกับผูใกลชิด เด็กจะเริ่มซึมซับประสบการณ

ตางๆจากสิ่งแวดลอมรอบตัว (Assimilation) จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับวุฒิภาวะของเด็ก อีกทั้งมี
การปรับความแตกตาง (Accommodation) ของประสบการณเดิมใหสอดคลองกับการเรียนรูสิ่ง
ใหมในชีวิต เชน การเปลี่ยนสถานที่นอนจากเปลไปสูการนอนบนเตียง เปนตน ในเรื่องนี้เขาได
ทําการศึกษาสังเกตบันทึกและทดลองกับเด็กเปนระยะเวลานาน และไดกลาววาพัฒนาการของ
เด็กนั้นจะใชรางกายและประสาทสัมผัส (Sensorimotor  Period) มีระดับอายุโดยประมาณตั้งแต

แรกเกิดจนถึง 18 เดือน จะมีลักษณะพัฒนาการที่สําคัญ 3 ประการ คือ ทารกเรียนรูความ
แตกตางระหวางตัวเองและสิ่งแวดลอม และเริ่มสนใจสิ่งเราและแสวงหาประสบการณตาง ๆ 
รอบตัว อีกทั้งสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การรูภาษา เขาใจ ความหมายตางๆโดยอาศัยการใชรางกาย
และประสาทสัมผัส  
  จากแนวคิดนี้จึงนําไปสูขอสรุปไดวา เด็กจะเกิดความรูสึกในความเปน

ตัวตนของเด็กเองจากการเปรียบเทียบและการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเม่ือคลอดออกมาและอยูรอด
เปนมนุษย โดยพบวาความกาวหนาทางความคิดของเด็กเริ่มขึ้นเมื่อกลไกของอวัยวะตางๆมี
ปฏิกิริยาตอบสนอง เกิดการเคลื่อนไหวและเปนการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียว ซ่ึงกอใหเกิด
ความคิดรวบยอดและกลายมาเปนแบบแผนของการคิดเฉพาะตัวซึ่งเรียกวาการคิดแบบ

เอกลักษณ (Identity) น้ันเอง 
2) ชารลส ฮอรตัน คูลีย (Charles Horton Cooley)  นักสังคมวิทยา

ชาวอเมริกันทานนี้ไดกลาวถึงแนวความคิดเรื่องความเปนตัวตนโดยใชกระบวนการ The 
Looking – Glass Self (ตนเองตามกระจกเงา) ซ่ึงในเรื่องนี้ สุพัตรา สุภาพ (2545ข: 54) ได
กลาววาเปนความสํานึกของตัวตนที่เปนผลสะทอนจากการมีความสัมพันธกับผูอ่ืน และจากการ

ที่คนอื่นมองเราซึ่งมีผลตอการตัดสินใจ หรือกลาวไดวาเปนการมองตัวเองโดยใชสายตาของคน
อ่ืน เหมือนการมองตัวเองจากกระจกเงา  พวงเพชร สุรัตนกวีกุล และคณะ (2545:  98) อธิบาย
เสริมวากระบวนการนี้จะประกอบไปดวยการสํานึก 2 สวนที่จะตองมีควบคูกันไปเสมอ คือ การ
สํานึกถึงความมีอยูของตนเอง (Self Consciousness) และการสํานึกในความมีอยูของผูอ่ืน 
(Social Consciousness) กระบวนการนี้จะมีความละเอียดลึกซึ้ง และเที่ยงตรงเพียงใด ขึ้นอยู

กับความสัมพันธแบบปฐมภูมิ (Primary Relationship)ที่ใชภาษาพูด และพฤติกรรมตางๆ ที่เด็ก
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จะไดเลียนแบบ และเด็กจะแปลความหมายของพฤติกรรมตางๆ โดยเปรียบเทียบกับความรูสึก
ของตนเอง สรุปแลวแนวความคิดของนักสังคมวิทยาชาวอเมริกันทานนี้ตองการใหรูวาการสราง

ความคิดเกี่ยวกับตัวตนนั้นบุคคลจําตองไปมีปฏิสัมพันธจากคนอื่นเพื่อรับเอาทัศนะและ
ความรูสึกของผูอ่ืนมาเปนกระจกสะทอนใหเราไดจินตนาการไดวาคนอื่นเขาคิดหรือตัดสินเรา
จากสิ่งที่เห็นอยางไรนั่นเอง  

3) จอรจ เฮอรเบิรต มี้ด (George Herbert Mead) นักจิตวิทยาสังคม
ชาวอเมริกันอธิบายความเปนตัวตนโดยอิงแนวความคิดของชารลส ฮอรตัน คูลีย (Charles 

Horton Cooley) มาวิเคราะห โดยมี้ดเห็นดวยกับคูลียที่วาการรูจักตนเองเปนผลจากการขัด
เกลาทางสังคม และมี้ดเชื่อวาเด็กแรกเกิดจะไมรูจักตนเองแตสังคมจะสอนใหเขาไดรูจักตนเอง
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยผานทางกลุมปฐมภูมิอันไดแกพอแมและกลุมเพื่อน การใชภาษาและ
สัญลักษณเปนสิ่งสําคัญตอการสรางความเปนตัวตนและการมีปฏิสัมพันธของบุคคลในสังคม 

จอรจ เฮอรเบิรต มี้ด แบงสวนของความเปนตัวตนออกเปน 2 สวน คือ 

(1) “I” หมายถึง สวนที่เปนความรูสึกที่แทจริงของบุคคลที่แสดง
ออกมา เปนสวนของความคิดริเริ่มสรางสรรคที่อยูนอกเหนือความตองการของคนอื่นในสังคม 

(2) “Me” หมายถึง สวนที่เปนการยอมทําตามความตองการของ
สังคม ไมวาจะเปนทัศนคติ ระเบียบ กฎเกณฑ และประเพณีที่มีอยูมาเปนของตนโดยไมคัดคาน 

สรุปวา ความเปนตัวตนและการหลอหลอมบุคลิกภาพ บุคคลจําตองมี

ปฏิสัมพันธกับบุคคล และในแตละคนนั้นจะมี “I” ที่เปนความตองการสวนตัว และ “Me” ที่มาจาก
การขัดเกลาจากสังคมที่ตนอยูใหไดเรียนรูถึงกฎเกณฑขอปฏิบัติในการใชชีวิตเพื่อชวยใหบุคคล
สามารถคิดไดวาควรมีพฤติกรรมอยางไรเมื่อตองอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม ฉะนั้นอาจกลาวไดวา
การรูจักตนเองนั้นถือเปนการขัดเกลาทางสังคมลักษณะหนึ่งที่มีสวนชวยใหบุคคลในสังคม

ปรับปรุงตนเองเพื่อความเปนมนุษยอยางแทจริง 
4)  ซิกมุนด ฟรอยด (Sigmund Freud) นักจิตวิเคราะหชาวออสเตรีย

ทานนี้สนใจการพัฒนาการดานจิตเพศ (Psychosexual Development) โดยพื้นฐานทางทฤษฎีน้ี 
ฟรอยดเชื่อวามนุษยแตละคนจะมีพลังชีวิต (Libido) อยูในตัวซึ่งพลังนี้จะติดตัวมาตั้งแตแรกเกิด
และเปนพลังที่คอยกระตุนใหมนุษยใชความรูสึกมากกวาการใชเหตุผลในการดําเนินกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวัน (ศรีเรือน แกวกังวาล, 2549: 32) นอกจากนี้ ฟรอยดยังเปนคนแรกที่เห็น
ความสําคัญของประสบการณที่เด็กไดรับในแตละขั้นของพัฒนาการในวัยเด็กซึ่งถือวาเปน
รากฐานสําคัญตอการพัฒนาบุคลิกภาพในวัยผูใหญ โดยเขาเชื่อวาปจจัยทางชีววิทยามีสวน
เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลิกภาพ และการที่ผูใหญมีบุคลิกภาพที่แตกตางกันก็เนื่องจาก
ประสบการณของแตละคนในชวงวัยเด็ก และการแกปญหาความขัดแยงของเด็กแตละวัย  
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ฟรอยดไดอธิบายลักษณะของระดับการรับรูของจิตใจมนุษย วา
เปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็ง (The  Iceberg) ซ่ึงสามารถอธิบายไดดวยรูปภาพที่ 2.1 อธิบายได

ดังนี้ ระดับการรับรูของจิตใจสวนแรกที่โผลพนน้ํา คือ สวนของจิตสํานึก (The  Conscious 
Mind) ที่ไดแก พฤติกรรมภายนอกที่สังเกตเห็นได (The Observable Parts of Person) เปน
สวนของจิตใจที่รับรูสิ่งเราทั้งรางกายและจิตใจตามประสาทสัมผัสทั้งหาและถูกนําขึ้นสูการ
ตระหนักรู (Awareness) พฤติกรรมที่แสดงออกมาจะมีเจตนา และมีจุดมุงหมาย สวนของ
จิตสํานึกนี้เปนสวนที่ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมสอดคลองกับหลักความเปนจริงโดยอาศัยหลักแหง

เหตุผลและศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการแสดงพฤติกรรม (จุฑารัตน เอื้ออํานวย, 2549: 82-
83)   

ระดับการรับรูตอมาจะเปนสวนของ จิตกอนสํานึก (The Preconscious 
Mind) เปนสวนของประสบการณที่สะสมไวแตมีลักษณะเลือนลางไมถูกตระหนักถึง แตเมื่อ
บุคคลตองการนํากลับมาใชใหมก็สามารถระลึกไดและสามารถนํากลับมาใชในระดับจิตสํานึกได

และเปนสวนที่อยูใกลชิดกับจิตสํานึกมากกวาจิตไรสํานึก 
ระดับการรับรูสวนสุดทาย คือ สวนของจิตไรสํานึก (The Unconscious 

Mind) ที่มีทั้งอารมณ ความรูสึก การใชความคิด ความเชื่อ และคานิยม เปนสวนที่มองไมเห็น
เปรียบเสมือนกอนภูเขาน้ําแข็งที่อยูใตนํ้า เปนสวนที่มีบทบาทสําคัญในการแสดงพฤติกรรมของ
มนุษยโดยเฉพาะพฤติกรรมบางอยางที่บุคคลแสดงออกไปโดยไมรูตัว ที่เกิดมาจากพลังของจิต

ไรสํานึกซึ่งทําหนาที่กระตุนใหบุคคลแสดงออกไปตามหลักแหงความพึงพอใจ (Pleasure 
Principle) ของตน  และการทํางานของจิตไรสํานึก เกิดจากความปรารถนา หรือความตองการ
ของบุคคลที่เกิดขึ้นในวัยเด็กที่ไมไดรับการยอมรับ เชน การถูกหาม หรือถูกลงโทษ จะถูกเก็บ
กดไวในจิตสวนนี้ พลังของจิตในระดับนี้หากเกิดการขัดแยงจะมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรม

ที่ตนเองไมรูตัว เชน ความฝนและการพลั้งปาก (Slip of Tongue หรือ Freudian’s Slip) เปนตน 
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ภาพที่ 2.1  การเปรียบเทียบบุคลิกภาพกับภูเขาน้ําแข็ง (The Iceberg Model) 

แหลงที่มา: จุฑารัตน เอื้ออํานวย, 2549: 82. 

 
นอกจากนี้แลว ลักษณะของจิตทั้ง 3 ระดับขางตนนั้น ไดทําใหเกิด

โครงสรางของบุคลิกภาพ 3 สวนสําคัญ คือ อิด (Id) อีโก (Ego) และซุปเปอรอีโก (Superego) 
โดยทั้งสามสวนนี้สอดคลองกับทัศนะของนพมาศ อุงพระ (ธีรเวคิน) (2551:  28) ที่เห็นดวยวา

โครงสรางบุคลิกภาพทั้งสามสวนจะมีการแยงพลังทางจิตกัน ซ่ึงพลังจิตดังกลาวเกิดจากความ
ตองการทางสัญชาตญาณของบุคคล สําหรับผูที่มีสุขภาพจิตดีน้ันสวนทั้งสามจะประสานงานกัน
อยางสอดคลองกลมเกลียว โดยสามารถอธิบายแตละสวนไดดวยภาพประกอบที่ 2.2 (Weiten 
and Lloyd, 2006: 37) และรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.2  โมเดลโครงสรางบุคลิกภาพของฟรอยด 

แหลงที่มา: Weiten and Lloyd, 2006: 37. 

 
 อิด (Id) หรือ พลังแหงการแสวงหาความพึงพอใจ (Pleasure 
Principle) เปนพลังดั้งเดิมทางจิตซึ่งเปนสวนประกอบของบุคลิกภาพในเชิงชีววิทยา และเปน

สวนที่ติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิด และความตองการพื้นฐาน ฟรอยดเปรียบเทียบอิด (Id) วาเปน
กาตมน้ําขนาดใหญซ่ึงมีความรอนแรง ทรงพลัง และปาเถื่อน เปนแรงปรารถนาใฝต่ํา ที่กลาว
เชนนี้ก็เพราะอิด (Id) ประกอบดวยแรงขับทางสัญชาตญาณ (Instinct) ที่กระตุนพฤติกรรมตางๆ
ใหตอบสนองความอยาก ความตองการ ความสุข ความพอใจ ในขณะเดียวกันก็จะทําหนาที่ลด
ความทุกขที่เกิดขึ้นดวย (นพมาศ อุงพระ (ธีรเวคิน), 2551: 28-29) 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวาอิด (Id) น้ันจะไรศีลธรรมและไมสนใจกฎเกณฑหรือ
ประเพณีของสังคม เพราะการทํางานของอิด (Id) น้ันเปนไปตามหลักแสวงหาความสุขและความ
สนุก (Pleasure Principle) ที่ไมคํานึงถึงความเหมาะสมตามความเปนจริง เชน ความตองการ
ทางเพศ และความกาวราว เปนตน  
 อีโก (Ego) หรือ อัตตา เปนลักษณะโครงสรางของจิตที่มองความเปน

จริงของมนุษยเปนเร่ืองของความมีเหตุผลและการปฏิบัติไดบนโลกของความเปนจริง (Principle 
of Reality) อีกทั้งยังเปนสวนประกอบของบุคลิกภาพในเชิงจิตวิทยาดวย อีโกน้ันเกิดขึ้นเพื่อทํา
ตามคําสั่งของอิดและคอยควบคุมแรงขับทางสัญชาตญาณใหอยูในระดับที่เหมาะสมจนกวาจะหา
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สิ่งสนองความตองการได  เชน เมื่อมนุษยเกิดความหิวก็จะพยายามหาอาหารมารับประทาน
เพื่อบรรเทาความหิวในขณะนั้น  

 ดังนั้นจึงสรุปไดวาอีโก (Ego) หรืออัตตานั้นเปนการใชเหตุผลตาม
ขอเท็จจริงทําใหบุคคลรูสึกรับรูถึงสิ่งตางๆ ไดตามความเปนจริงตามความคิดสติปญญาของ
ตนเอง 
 ซุปเปอรอีโก (Superego) หรือ อภิอัตตา เปนโครงสรางของบุคลิกภาพ
ที่เกิดขึ้นโดยมีระเบียบ ประเพณี กฎเกณฑของสังคม คุณธรรมและจริยธรรมที่ตนไดรับจากการ

ซึมซับคานิยมทางสังคม (Identification) เขามาเกี่ยวของ อาจเรียกไดวาเปนมโนธรรม หรือ
ความรูสึกใฝสูง เปนการมองโลกในอุดมคติ และการกระทําทุกอยางของตนคํานึงถึงจริยธรรม
กฎเกณฑของสังคมมากกวาจะทําไปเพื่อความสุขหรือความพอใจของตนเองฝายเดียว ฟรอยด
กลาวไววา ซุปเปอรอีโก (Superego) มีองคประกอบสองประการ คือ อุดมคติแหงตน (Ego-
Ideal Conscience) เปนระบบที่พัฒนามาจากการเอาแบบอยาง (Identification) สนับสนุนใหมี

ความประพฤติดี ซ่ึงเด็กจดจําการกระทําและคานิยมที่พอแมถายทอดไวใหวาสิ่งใดดีควร
ประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะไดรับแรงเสริมทางบวก คือ ความภาคภูมิใจ ยอมรับ และชื่นชมยกยอง 
เมื่อไดทําตามอุดมคติของตน สวนอีกองคประกอบหนึ่ง คือ การมีมโนธรรม (Conscience) หรือ
ความรูสึกผิด (Guilt Feeling) ที่จะคอยบอกใหหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาของบุคคล
เมื่อกระทําสิ่งใดที่ขัดตอมโนธรรมของตนเอง   

 ฉะนั้นซุปเปอรอีโก (Superego) จึงเปนอุดมการณที่บุคคลไดเรียนรูมา 
และเปนสวนประกอบของบุคลิกภาพในเชิงสังคม ซ่ึงการทํางานของซุปเปอรอีโกจะขึ้นอยูกับ
หลักแหงจริยธรรม (Moral Principle) กลาวคือการขัดขวางอิด (Id)ไมใหไดรับการตอบสนองโดย
ไมคํานึงถึง ความผิดชอบชั่วดี โดยมีอีโก (Ego) เปนตัวกลางที่ประสานการทํางานของ

แรงผลักดันใหหาทางออกไปสูจุดหมายที่อยูบนกรอบแหงจริยธรรมของสังคมแทนการใชหลัก
ความเปนจริงและความสมบูรณแบบ  
   สรุปแลว ลักษณะทางจิตทั้ง 3 สวนนี้ ในการทํางานตามหนาที่ยอม
จะตองมีการตอสู มีการยอมรับ มีการปรับตัวกัน มีความขัดแยงกัน ซ่ึงเปนสิ่งที่เปนธรรมชาติ 
ถาสวนของจิตที่เปนอิด อีโก และซุปเปอรอีโก สวนใดเปนฝายชนะ บุคลิกภาพของบุคคลก็จะ

แสดงความเปนตัวตนออกไปตามแนวของจิตฝายที่ชนะ แตลักษณะบุคลิกภาพที่สมบูรณและพึง
ประสงคน้ันบุคคลตองรูจักควบคุมอิด (Id) โดยใชอีโก (Ego) และซุปเปอรอีโก (Superego) 
อยางเทาเทียมกัน หากพัฒนาการทางบุคลิกภาพไมไดดําเนินตามขั้นตอนอยางสมบูรณก็จะเกิด
ภาวะความติดของทําใหเกิดผลในแงลบในพัฒนาการทางบุคลิกภาพได พัฒนาการทาง
บุคลิกภาพของฟรอยดจะเปนไปตามลําดับตั้งแตแรกเกิดจนถึงวัยรุนตอนปลาย ซ่ึงเรียกวา 

Psychosexual Developmental Stage  
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2.1.10.2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self Image) หรืออาจจะเรียกวาภาพ
เกี่ยวกับตนเอง สิ่งนี้ไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหากแตตองอาศัยการขัดเกลาทางสังคม 

ดังนั้นภาพเกี่ยวกับตนเอง คือ สิ่งที่ตนเปนและแสดงออกมา เชน บุคลิกลักษณะ หรือ 
ความสามารถ ซ่ึงจะสงผลตอการรับรูของบุคคลอื่นเกี่ยวกับลักษณะ บุคลิกภาพ และศักยภาพ
ของตนเอง การรับรูน้ีอาจจะตรงกับที่เปนจริงหรือไมตรงตามความจริงก็ได เพราะเปนผลสะทอน
มาจากการปฏิบัติหรือความคิดเห็นของบุคคลอื่นที่มีตอตน ทําใหเกิดการยอมรับภาพลักษณะ
ทางพฤติกรรมตางๆที่สังคมใหไวโดยไมพิจารณารวมไปถึงการตัดสินตนเองดวย  ถาการรับรู

ตนเองเปนดานบวกก็จะทําใหมีเปาหมายในชีวิตและมีความสุขได แตถาการรับรูไปในทาง
ตรงกันขามก็จะไมมีความสุข เชน ระดับความสามารถของดารานักแสดงหรือนักรองที่ไดรับ
ภาพลักษณเกี่ยวกับตนเองจากการรับรูหรือการประเมินผลจากผูชมหรือผูฟง เปนตน 

2.1.10.3   การถือตนตามอยาง (Self-Identification)   กระบวนการเทียบเคียง 
หรือการเลียนแบบนั้น นอกจากจะเปนกระบวนการที่ใหเห็นวิธีการถายทอดวัฒนธรรมกับคนรุน

หลังแลวยังเปนกระบวนการที่สําคัญที่สุดในการสรางความเปนตัวตนของบุคคลนั้นดวย เพราะ
กระบวนการนี้เกี่ยวกับการแสดงลักษณะรวมและความรูสึกนึกคิดรวมที่มีการติดตอและยอมรับ
การกระทํา อุปนิสัย ทัศนคติ คุณคาและความเชื่อของบุคคลที่ตนเห็นวาสําคัญเหมาะสมกับการ
ยึดถือเอาเปนแบบอยางแลวกลายมาเปนหลักปฏิบัติของตนโดยอัตโนมัติในภายหลัง 
กระบวนการดังกลาวมานี้จะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแตวัยเยาวจากกลุมปฐมภูมิซ่ึงมีบทบาทใกลชิดกับเด็ก

มากที่สุด เชน การที่เด็กชายและเด็กหญิงเรียนรูพฤติกรรมประจําเพศของตนตามแบบอยางของ
ผูใหญที่มีเพศเดียวกันกับตน จากนั้นจึงขยายออกสูตัวแทนของสังคมอื่นๆที่ตนเห็นวานาศรัทธา
และอยากเลียนแบบตอไป นักวิจัยทางจิตวิทยาพบวาโดยสวนใหญแลวเด็กจะเรียนรูในสิ่งที่
ผูใหญไมไดจงใจจะสั่งสอน ดังนั้นเด็กจะเปนคนดีหรือไมน้ันยอมขึ้นอยูกับผูใกลชิดที่มีจริยธรรม

และคุณธรรมสูง สรางความตระหนักในบทบาทหนาที่ที่เหมาะสมใหกับเด็กโดยเลี้ยงดูแบบให
ความรักและความอบอุนใหกับเด็ก สิ่งนี้จะทําใหเด็กเกิดความมั่นใจในความรักและความหวังดี
ของผูใกลชิด (ดวงเดือน, 2524: 7)   

2.1.10.4   บุคลิกภาพ (Personality) เปนผลรวมของความคิด ทาที และนิสัย 
ซ่ึงสรางสมจากมูลฐานองคประกอบทางจิตและทางกายภาพของบุคคลอันถายทอดมาทาง

ชีววิทยาสวนหนึ่งและแบบอยางวัฒนธรรมที่ถายทอดมาทางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เราอยูอีก
สวนหนึ่ง การวางรูปแบบบุคลิกภาพที่เหมาะสมนั้นควรไดรับการบมเพาะมาตั้งแตเด็กโดยกลุม
ปฐมภูมิซ่ึงก็คือสถาบันครอบครัว เชน การใหความรักอยางมีเงื่อนไข ชื่นชมเด็กเมื่อมีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค หรือ วากลาวตักเตือนเมื่อมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ฟรอยดเชื่อวาบุคลิกภาพของ
บุคคลมีพ้ืนฐานมาจากแรงขับภายในจิตใจของตนแลวสงผลใหแสดงพฤติกรรมออกตามแรงขับ

น้ันๆ เชน การยึดถือในสิ่งที่ถูกตองดีงาม หรือ ความเชื่อในการแสวงหาผลประโยชนสูงสุดในทุก
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วิถีทางเพื่อใหไดมา เปนตน นอกจากนี้แลว ฟรอยดยังเห็นดวยวาประสบการณในวัยตนของ
ชีวิตจะมีบทบาทตอการวางพื้นฐานการพัฒนาบุคลิกภาพในขั้นตอไป  ดังนั้นแลวจึงสรุปวา

บุคลิกภาพที่เกิดขึ้นและคงอยูในบุคคลแตละคนนั้นยอมเปลี่ยนแปลงและมีความแตกตางกันไป
ซ่ึงจะขึ้นอยูกับสิ่งที่กําหนดบุคลิกภาพ (Personality Determinants) ไดแก พันธุกรรม หรือ ชาติ
กําเนิด (Heredity) เปนสิ่งที่ติดมากับตนเองจากสายเลือดหรือพันธุกรรม ทั้งรูปรางหนาตา นิสัย
ใจคอ อารมณ และจิตใจ นอกจากนี้แลวบุคลิกภาพก็ยังเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว
มนุษย (Environment Factors) ทั้งดานวัฒนธรรม และความสัมพันธในครอบครัว การสื่อสาร

โดยใชภาษา และภายใตสถานการณที่เกิดขึ้น (Situation Conditions) ดังนั้นจึงตองวิเคราะหวา
สิ่งใดที่ไดรับการถายทอดที่เปนสิ่งดีก็ควรเสริมสรางพัฒนาใหดีย่ิงขึ้นหรือสวนที่เปนขอบกพรอง
ก็ควรแกไขปรับปรุงใหดีย่ิงขึ้นดวย  

 

2.2   แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู 
 

การเรียนรูเปนกระบวนการแหงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยการ
เชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนองบอยครั้งจนในที่สุดกลายเปนพฤติกรรมที่ปรากฏขึ้นมา
คอนขางจะถาวรอันเนื่องมาจากประสบการณหรือการฝกฝน  สําหรับมนุษยแลวการเรียนรูเปน
สิ่งที่ชวยพัฒนาใหมนุษยแตกตางไปจากสัตวอ่ืนๆ และชวยใหมนุษยรูจักวิธีดําเนินชีวิตอยางเปน
สุข  ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและสภาพการตางๆได  ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอความสําเร็จและ

ความพึงพอใจในชีวิตของมนุษยดวย ซ่ึงในที่น้ีผูวิจัยจะนําเสนอเฉพาะแนวคิดและทฤษฎีที่เปน
ประโยชนตอการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ที่ประกอบดวยทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม 
ของอัลเบิรต แบนดูรา แนวคิดการเรียนรูของโคมส (Arthur W. Combs) แนวคิดการเรียนรูแบบ
รวมมือ และแนวคิดการเรียนรูตามแนวพุทธศาสนา ซ่ึงจะนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

 

2.2.1  ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม (Social Cognitive Theory)  

 ทฤษฎีน้ีเปนอีกหนึ่งทฤษฎีที่มีอิทธิพลและเปนที่ยอมรับกันอยางแพรหลายตอการ

อธิบายกระบวนการเกิดพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมในปจจุบัน ทฤษฎีน้ีเดิมใชชื่อวา 
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory)  แตตอมาไดเปลี่ยนชื่อทฤษฎีเพื่อความ
เหมาะสมเปนทฤษฎีปญญาสังคมแทน ทฤษฎีน้ีถูกพัฒนาขึ้นจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ของ อัลเบิรต แบนดูรา (Albert  Bandura) นักจิตวิทยาชาวแคนาดา ซ่ึงจบปริญญาตรีทางดาน
จิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย (University of British Columbia) และจบปริญญา

เอกทางดานจิตวิทยาคลินิกจากมหาวิทยาลัยไอโอวา (University of Iowa) ในป ค.ศ.1952 แบน
ดูราไดเขามาทํางานดานการสอนที่มหาวิทยาลัยแสตนฟอรด (Stanford  University) แบนดูรามี
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แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรูวาเนนที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใน เชน ความคิด 
ความเชื่อ การรับรู แรงจูงใจ อารมณ และเปาหมาย  สวนการไดมาขององคความรูใหมๆนั้นให

ถือวาการเรียนรูไดเกิดขึ้นแลวโดยไมจําเปนตองมีการแสดงออก หากมนุษยมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมภายในแลวเขายอมจะแสดงพฤติกรรมภายนอกออกมาเมื่อมีโอกาส นอกจากนี้แลวใน
ดานของการอธิบายพฤติกรรมทางจริยธรรมนั้น นักทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม เชน แบนดูรา
น้ันไมเชื่อในเรื่องลําดับขั้นที่ตายตัวของพัฒนาการทางจริยธรรม แตเขามีความเห็นวาพฤติกรรม
ทางจริยธรรมนั้นสามารถเรียนรูไดโดยการสังเกตหรือการเห็นตัวแบบ (Learning  Through 

Modeling) ผานกระบวนการที่เรียกวาการขัดเกลาทางสังคม แลวมีการซึมซาบ (Internalization) 
หรือ การถือตนตามอยาง (Identification) เฉพาะพฤติกรรมที่ทําแลวไดรับผลดี ซ่ึงในบางครั้ง
อาจมีการแสดงพฤติกรรมที่ขาดจริยธรรมไปบางแลวมีการใหเหตุผลทางจริยธรรมเพื่อใหตนเอง
พนความผิด (Exonerative Moral Reasoning) เชน การที่ผูปกครอง หรือ ครูบาอาจารยสั่งสอน
หรือลงโทษลูกและลูกศิษยของตนโดยวิธีการตี โดยมักจะยกอางเหตุผลการแสดงพฤติกรรมนั้น

วาตนไมไดโกรธเกลียดหรือโหดรายกับลูกแตที่ทําไปก็เพื่อผลดีแกตัวลูกเอง เปนตน  
แบนดูราอธิบายวามนุษยเราเรียนรู (Learning) อะไรหลายๆอยางแตไมจําเปนตอง

แสดงออก (Performance) ทุกอยาง เชน การเรียนรูวิธีทุจริตในการสอบวาตองทําอยางไรแต
เมื่อถึงเวลาสอบจริงเราอาจจะไมทุจริตก็ได หรือ การเรียนรูวาการพูดจาและการแสดงกริยา
ออนหวานกับบุพการีญาติพ่ีนองเปนสิ่งที่ดีแตเราอาจจะไมเคยแสดงพฤติกรรมดังกลาวเลยก็ได 

จึงไดสรุปวา พฤติกรรมของมนุษยอาจจะแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ  พฤติกรรมสนองตอบ
ที่เกิดจากการเรียนรูแลวแสดงออกหรือกระทําสม่ําเสมอ  พฤติกรรมที่เรียนรูแตไมเคยแสดงออก
หรือกระทํา และพฤติกรรมที่ไมเคยแสดงออกทางการกระทําเพราะไมเคยไดเรียนรูมาจริง ๆ 
 นอกจากนี้แบนดูรายังใหความสําคัญกับ ปฏิสัมพันธของอินทรียและสิ่งแวดลอม และถือ

วาการเรียนรูก็เปนผลของปฏิสัมพันธน้ี โดยมนุษยรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอมและใน
ขณะเดียวกันก็สรางและมีอิทธิพลตอสถานการณตางๆ อาจกลาวไดวามนุษยน้ันเปนทั้งผู
กําหนดและถูกกําหนดในกระบวนการทางปญญาและสังคม  พฤติกรรมเฉพาะของมนุษย
(Behavioral Determinants) น้ันเกิดขึ้นและเปลี่ยนไปเพราะถูกกําหนดจากองคประกอบดาน
สภาพแวดลอม (Environmental  Determinants) องคประกอบทางปญญาและสวนบุคคล 

(Personal  Determinants)  ซ่ึงมีอิทธิพลรวมกันในลักษณะของการกําหนดซึ่งกันและกัน 
(Reciprocal Determinism) แสดงไดตามภาพประกอบที่ 2.3 (Bandura, 1977: 9-10) 
ยกตัวอยางเชน นักศึกษาที่เขาไปเรียนในชั้นเรียนซึ่งเพื่อนนักศึกษา สวนมากขยันตั้งใจเรียน 
ฉะนั้นเมื่อสภาพแวดลอม (E) เปนเชนนี้ก็สงผลใหนักศึกษาเชื่อ (P) วาความขยันและการตั้งใจ
เรียนเปนบรรทัดฐานของกลุม ซ่ึงมีผลใหนักศึกษามีพฤติกรรม (B) ซ่ึงแสดงถึงความขยัน และ 

ตั้งใจเรียนไปดวย และพฤติกรรมซึ่งแสดงความขยันและตั้งใจเรียนของนักศึกษาก็ทําหนาที่เปน
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สภาพแวดลอม (E) ใหกับนักศึกษาคนอื่นๆในหองเรียนดวยเชนเดียวกัน  การมีผลซึ่งกันและกัน
ในกระบวนการนี้ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ซ่ึงจาก

เดิมจะมองวาพอแมและผูปกครองมีอิทธิพลตอเด็ก เปลี่ยนมาสูมุมมองที่วาทั้งผูปกครองและเด็ก
ตางก็มีอิทธิพลตอกันและกัน (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2549: 48-49)   
 

 
 

ภาพที่ 2.3  ความสัมพันธของ 3 องคประกอบสําคัญใน Triadic Reciprocal Determinism 

แหลงที่มา: Bandura, 1977: 9-10. 

 

สรุปแลวแบนดูรายังคงเชื่อวามนุษยจะใชสภาพเงื่อนไขของสิ่งแวดลอมซึ่งมีผลตอ
พฤติกรรมของมนุษยและประสบการณที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมในการตัดสินพฤติกรรมในครั้ง
ตอไป ตัวอยางเชน เด็กที่มีพฤติกรรมกาวราวจะสรางบรรยากาศของความกาวราวรอบๆ ตัวจึง
ทําใหเด็กคนอื่นๆที่มีพฤติกรรมออนโยนไมกาวราวแสดงพฤติกรรมตอบสนองความกาวราวดวย 
เพราะเปนการแสดงพฤติกรรมตอสิ่งแวดลอมที่กาวราวนั่นเอง กระบวนการที่ถูกกําหนดและเปน

ตัวกําหนดนี้ชวยใหมนุษยเกิดการเรียนรูและตัดสินใจเลือกวาจะเผชิญสถานการณใด และปฏิบัติ
ตนอยางไรภายใตสถานการณน้ัน อีกทั้งผลยอนกลับที่ไดก็เปนขอมูลที่มีประโยชนตอการจําแนก 
ความคาดหวัง และการตัดสินใจของตน  

2.2.1.1  หลักการเรียนรูโดยการสังเกต 
แบนดูราเนนหลักการเรียนรูโดยการสังเกต (Observational  Learning) หรือ 

การเรียนรูจากแบบอยางหรือตัวแบบวาเกิดจากการที่บุคคลสังเกตการกระทําของผูอ่ืนแลว
พยายามเลียนแบบพฤติกรรมนั้น อาจกลาวไดวาเปนการเรียนรูทางออม ซ่ึงขอมูลทาง
พฤติกรรมที่ไดรับจะนํามาพิจารณาสําหรับการกระทําพฤติกรรมใหมในอนาคตตอไป  ซ่ึงแบน
ดูรา  อธิบายเพิ่มวาการเรียนรูพฤติกรรมใหมๆสวนใหญของมนุษยเกิดจากการสังเกตตัวแบบซึ่ง
งายกวาการเรียนรูจากประสบการณตรงที่มีขอจํากัด ตองอาศัยการลองผิดลองถูกที่ทั้งเสียเวลา
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และมีความเสี่ยงที่จะไดรับอันตรายหรือบาดเจ็บในบางโอกาสถาตองเรียนรูดวยตัวเอง (สมโภชน 
เอี่ยมสุภาษิต, 2549: 50) ยกตัวอยางเชน การฝกหัดขับรถยนต หรือ การฝกหัดขับเครื่องบิน 

และการเลนกีฬา เชน การวายน้ํา หรือ ตีเทนนิส ที่จะตองมีการสอนและอธิบายในภาคทฤษฎี
กฎเกณฑและภาคปฏิบัติกอนที่จะไปมีประสบการณจริง ดังนั้นมนุษยเราเมื่อเกิดขึ้นมาจะมี
พฤติกรรมเบื้องตนติดตัวมาดวย แตตอมาเด็กจะเรียนรูเกี่ยวกับสภาพการณของสังคมตางๆ
เพิ่มขึ้นผานประสบการณของผูอ่ืนแทบทั้งสิ้น โดยการไดยินหรือไดเห็นแมวามนุษยจะไมมี
ประสบการณตรงเขามาเกี่ยวของก็ตาม การเรียนรูจากการสังเกตดังกลาวนั้นเปนการเรียนรู

พฤติกรรมใหมๆที่ซับซอนไมไดมีแบบแผนที่แนนอน และการสังเกตตัวแบบทําใหสามารถเลี่ยง
การทําผิดไดมากขึ้นดวย  ดังนั้นพรรณทิพย ศิริวรรณบุศยไดกลาววาการเรียนรูพฤติกรรมของ
มนุษยน้ีแบงออกไดเปน 2 วิธีใหญๆ คือ (พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย, 2551: 146-147) 

1) การเรียนรูจากผลการตอบสนอง หรือ ผลของการกระทํา 
(Learning by Response Consequences) วิธีการเรียนรูดวยวิธีน้ีเปนการเรียนรูเบื้องตนและ

เปนการเรียนรูจากประสบการณตรง กลาวคือเปนการเรียนรูจากผลของการกระทําในทางบวก
และทางลบ ทฤษฎีน้ีเชื่อวามนุษยมีความสามารถทางสมองในการใชประโยชนจากประสบการณ
ที่ตนเคยไดรับมา และสามารถรับรูความสัมพันธระหวางการกระทําและผลของการกระทํานั้นได 
การตอบสนองผลการกระทํานี้จะมีลักษณะ 3 รูปแบบ คือ 

(1)  รูปแบบใหขอมูลสารสนเทศ (Information Function) โดยจะ

เปนแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมของมนุษยในอนาคต วาการกระทําในสภาพการณน้ันจะ
กอใหเกิดผลการกระทําอยางไร 

(2)  รูปแบบการจูงใจ (Motivational Function) หมายถึง ความ
เชื่อในการคาดหวังผลของการกระทํา กลาววาผลของการกระทําใดที่พึงปรารถนาก็ยอมจูงใจให

เกิดการกระทําในอัตราที่มาก และการกระทําใดที่มนุษยไมพึงปรารถนา อยากจะหลีกเลี่ยงก็จะ
จูงใจใหเกิดอัตราของการกระทําที่นอย 

(3)  รูปแบบการเสริมแรง (Reinforcing  Function) การเสริมแรง
เปนการทําใหพฤติกรรมนั้นเพ่ิมขึ้นโดยเปนผลมาจากการไดรับผลของการกระทําและเงื่อนไขใน
การเสริมแรงถือเปนสวนสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเกิดขึ้นของการเสริมแรง ดังนั้นพฤติกรรม

สามารถไดรับการเสริมแรงได 2 รูปแบบ คือ การเสริมแรงทางบวก (Positive  Reinforcement) 
เปนการเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมอันเนื่องมาจากการไดรับผลของการกระทําที่กอใหเกิดความ
พอใจ เชน การใชแรงเสริมทางสังคม การยกยองชมเชย การใชพฤติกรรมที่ชอบทํามากที่สุดมา
เสริมพฤติกรรมที่ชอบทํานอยที่สุด และการใชขอมูลที่เกี่ยวกับผลของการกระทํา สวนอีกรูปแบบ
คือ การเสริมแรงในทางลบ (Negative  Reinforcement) เพื่อถอดถอนสิ่งเราที่ตนไมพึงพอใจ

ออกได  
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2) การเรียนรูโดยตัวแบบ (Learning Through Modeling) การเรียนรู
จากตัวแบบหรือการเลียนแบบนั้นทําใหมนุษยเราเรียนรูสิ่งตางๆไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้นแมวา

ตนจะไมมีประสบการณเรื่องนั้นมากอนเลย ตัวแบบนั้น แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ตัวแบบ
ที่เปนบุคคล (Live  Model) ซึ่งไดมีโอกาสสังเกตและปฏิสัมพันธโดยตรง ตัวแบบประเภทนี้มี
อิทธิพลอยางมากตอการเสริมสรางพฤติกรรมใหม เชน การใชชอนกลาง และครูทิ้งขยะลงถัง
ขยะใหเห็น และตัวแบบที่เปนสัญลักษณ (Symbolic Model) ที่เสนอผานสื่อทางสังคมตางๆ เชน 
วิทยุ โทรทัศน หนังสือ และการตูน ดังเชน แท็กซี่พลเมืองดีที่เก็บกระเปาเงินของผูโดยสารที่ทํา

ตกไวมามอบคืนแกเจาหนาที่ตํารวจเพื่อประกาศหาเจาของ แลวถูกยกยองจากเจาของทรัพย
และจากสังคมภายหลังใหเปนตัวแบบสัญลักษณของความซื่อสัตยสุจริตในการประกอบอาชีพ 
พฤติกรรมตัวแบบเชนนี้ทําใหผูขับรถแท็กซี่คนอื่นๆไดสังเกตและจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรมที่ดี
เชนนั้นบาง   

Fischer & Gochros (1975 อางถึงใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2549: 51) สรุป

หนาที่ของตัวแบบเอาไว 3 ประการ คือ  
1)  หนาที่ในการสรางพฤติกรรมใหม สําหรับผูสังเกตที่ไมเคยเรียนรู

พฤติกรรมดังกลาวมากอน เชนการพูดของเด็ก  
2)  หนาที่เสริมพฤติกรรมที่มีอยูใหดีขึ้น สําหรับผูสังเกตตัวแบบที่เคย

เรียนรูพฤติกรรมมาบางแลว โดยตัวแบบจะเปนเสมือนแรงจูงใจสงเสริมใหผูสังเกตพัฒนาทักษะ

ของตนใหดีขึ้น เชน การดูนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงของโลกในฤดูการแขงขันตางๆ เปนแรงจูงใจให
ผูที่สนใจหรือนักกีฬาฟุตบอลอยากเลนฟุตบอลในวิธีการแบบเขาบางโดยการจดจําทาทางการ
เคลื่อนไหวในเกมสการรุกหรือการรับแลวนํามาพัฒนาการเลนของตนใหดีย่ิงขึ้น 

3)  หนาที่ยับยั้งการเกิดพฤติกรรม โดยตัวแบบจะชวยใหพฤติกรรมที่ผู

สังเกตไมพึงประสงคน้ันลดลงหรือไมเกิดขึ้น เชน นักศึกษาที่ถูกจับทุจริตในหองสอบไดและถูก
ปรับตกในรายวิชานั้น ทําใหเกิดการยับยั้งไมใหบุคคลที่สังเกตพฤติกรรมดังกลาวประพฤติตาม 
เปนตน 

นอกจากนี้แบนดูรายังอธิบายเพิ่มวาในการเรียนรูจากการสังเกตตัวแบบนี้จะ
เกิดขึ้นหากประกอบดวยกระบวนการ 4 กระบวนการ ตามภาพประกอบที่ 2.4 (สมโภชน เอี่ยม

สุภาษิต, 2549: 51-53) ไดแก 
1)  กระบวนการตั้งใจ (Attention Process) หรือ กระบวนการที่ใหความ 

สนใจ กลาวคือ หากผูสังเกตขาดความตั้งใจในการเรียนรูพฤติกรรมหรือคุณสมบัติที่ตัวแบบ
แสดงออกมาแลวก็จะไมสามารถเกิดการเรียนรูขึ้นมาได ทั้งนี้ยังขึ้นอยูกับลักษณะของตัวแบบวา
มีความดึงดูดใจ นาประทับใจ มีคุณคา  และมีความซับซอนของพฤติกรรมมากนอยเพียงใด 
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นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับความสามารถของตัวผูสังเกตเองวามีความระดับความตื่นตัว และ
สามารถในการรับรูการกระทําของตัวแบบมากนอยเพียงใดดวย จึงจะทําใหการเรียนรูเกิดขึ้นได 

2)  กระบวนการเก็บจํา (Retention Process) หรือการรักษาสิ่งที่ไดเรียน 
ไว กระบวนการนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลแบบแผนพฤติกรรมของตัวแบบที่ตนไดสังเกตเห็น
แลวนํามาสรางรูปแบบพฤติกรรมที่แนชัดดวยวิธีการสรางภาพ หรือการสรางสัญลักษณทาง
ภาษาเพื่อใหจดจํางาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโครงสรางและทักษะทางดานปญญาของผูสังเกต การหัด
ฝกฝนและการทบทวนในใจเปนการตอกย้ําใหผูสังเกตจําลักษณะของตัวแบบไดดีย่ิงขึ้นกวาเดิม 

ฉะนั้นกระบวนการเก็บจํานี้ขาดไมไดเลยในกระบวนการเรียนรูจากการสังเกตตัวแบบ 
3)  กระบวนการกระทํา (Production Process) เปนกระบวนการที่ผู 

สังเกตเปลี่ยนสัญลักษณที่ไดจดจําไวมาเปนการกระทําหรือการตอบสนองที่เหมาะสม ซ่ึงจะมี
ประสิทธิภาพหากมีทักษะความสามารถและการเทียบเคียงการกระทํากับความสามารถของ
ตนเอง ในการเรียนรูเรื่องราวในชีวิตประจําวันมนุษยจะมีการปรับแกพฤติกรรมเมื่อทราบ

ขอบกพรองไปทุกๆวันจนกระทั่งกระทําไดถูกตองในที่สุดโดยจะอาศัยการกระทําครั้งกอนๆของ
ตัวเองมาเปนขอมูลยอนกลับ 

4)  กระบวนการจูงใจ (Motivational Process) ในชีวิตประจําวันของ 
มนุษย เราไมสามารถกระทําตามตัวแบบไดทั้งหมด หรืออาจกลาวไดวาผูสังเกตไมไดเปน
เหมือนเครื่องอัดเทปที่อัดเสียงที่พูดทุกอยาง แตมนุษยจะเลือกกระทําตามตัวแบบที่เห็นวาการ

กระทํานั้นใหผลของการกระทําในทางบวกเปนที่นาพอใจ และจะไมกระทําถาเกิดผลในทางลบ
หรือเปนพฤติกรรมที่ใหโทษกับตัวเอง  ดังนั้นผลของการกระทําที่สังเกตเห็นจึงมีอิทธิพลตอการ
จูงใจในการเรียนรูโดยการสังเกต โดยกระบวนการจูงใจนี้ขึ้นอยูกับสิ่งลอใจหรือรางวัลจาก
ภายนอก เชนจากสังคมหรือเพื่อน และขึ้นอยูกับรางวัลที่เกิดภายในตนเอง เชนความภูมิใจหรือ

พอใจ โดยทั้งนี้ผูเรียนหรือผูสังเกตตองมีรางวัลที่พอใจ และเกิดลักษณะความรูสึกมีคุณธรรมขึ้น
ผนวกกับการเปรียบเทียบกับคนอื่น  

สรุปไดวาพฤติกรรมการเรียนรูทั้งหลายนั้นเปนผลมาจากสังคมที่แวดลอม
ภายหลังจากการเรียนรูแลวมนุษยจะเลือกเลียนแบบในพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงและมีคุณคา
มากกวาที่จะไปเลือกพฤติกรรมที่จะถูกลงโทษ หรือไมไดรางวัล การไดเห็นผลของการกระทํามี

ผลในทางจูงใจใหทําหรือไมกระทําพฤติกรรมตามตัวแบบนั้น และอาจเกิดความคาดหวังตอแรง
เสริมที่จะได สิ่งนี้จะสงผลตอการตัดสินใจกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมเพื่อใหไดรับผลตามที่
ตนตองการ อาจกลาวไดวามนุษยจะเกิดการควบคุมตัวเองและมีการประเมินตนเองอยูตลอด จึง
กลาวไดวาในกระบวนการเรียนรูทางสังคมนี้ใหความสําคัญกับสถานการณมาก เพราะเปนที่มา
ของมาตรฐานทางจริยธรรมของมนุษยและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่เปนผลตามมาอีกดวย 
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ภาพที่ 2.4  กระบวนการเรียนรูจากการสังเกตตัวแบบในทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม 

แหลงที่มา: สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2549: 53. 
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  2.2.1.2   การรับรูสมรรถนะของตนเอง 
  ในระยะหลังแบนดูรายังมีความสนใจในแนวคิดการรับรูถึงสมรรถนะของตนเอง 

(Self Efficacy) เพราะเกี่ยวของและมีผลตอการกระทําของบุคคล กลาวคือในการทํางานใดๆใน
ชีวิตประจําวันนี้มนุษยตองอาศัยการรับรูหรือความเชื่อที่วาตนเองสามารถทํางานนั้นไดเปน
ผลสําเร็จ ความเชื่อหรือการคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นตามมานี้เปนเสมือนกําลังขับใหมนุษยทุกวัย
เกิดความพยายามและอดทนตออุปสรรคความยากลําบากเพื่อนําตนใหบรรลุถึงเปาหมายที่ตน
คาดหวังไว เชน การใหกําลังใจตนเองดวยคําพูด เชน ฉันตองทําได การสังเกตตัวแบบ และการ

กระตุนทางอารมณเชิงบวก เปนตน โดยแบนดูราไดเคยกลาวไววามนุษยที่มีบุคลิกภาพชอบ
แขงขันเอาชนะจะมีความเชื่อในสมรรถนะของตนวาสามารถทําสําเร็จไดมากกวามนุษยที่มี
บุคลิกภาพทอแทออนแอ (ศรีเรือน แกวกังวาล, 2549: 52)  การรับรูถึงสมรรถนะของตนเอง 
และความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธกันและมีผลกับการตัดสินใจที่จะแสดง
พฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ หากการรับรูถึงสมรรถนะของตนเอง และความคาดหวังในผลที่จะเกิด

ไมไปในทิศทางเดียวกัน จะมีแนวโนมวาการแสดงพฤติกรรมจะไมเกิดขึ้น ดังตารางที่ 2.5  
   

ความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้น  

 

การรับรู 

สมรรถนะ 

ของ 

ตนเอง 

 

ภาพที่ 2.5  ความสัมพันธของการรับรูสมรรถนะของตนเองและความคาดหวังกับผลที่จะเกิดขึ้น 

แหลงที่มา: Bandura, 1978 อางถึงใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2549: 59. 

 
สรุปไดวาในทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมจะมีกระบวนการเกิดพฤติกรรมของ

มนุษยที่เปนปฏิสัมพันธระหวางกันของ 3 องคประกอบ คือ พฤติกรรม องคประกอบสวนบุคคล

และสิ่งแวดลอม  สวนพฤติกรรมของมนุษยน้ันสามารถเรียนรูไดจากผลของการกระทําซึ่งเปนทั้ง
ประสบการณตรงและจากประสบการณออมที่จะเปนการเลียนแบบจากตัวแบบ แตอยางไรก็ดีตัว
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แบบนั้นยอมจะมีอิทธิพลตอการกระทําถึงแมวาตัวแบบนั้นจะมีลักษณะเปนนามธรรมก็ตาม เชน 
การศึกษาของพรรณทิพย ศิริวรรณบุศยและคณะ (2551: 148) ที่ศึกษาการเปรียบเทียบอัตมโน

ทัศนหรือความรูสึกที่บุคคลมีตอตนเองของเด็กในสถานสงเคราะหไทยและอเมริกาแลวพบวาตัว
แบบนามธรรมทางบวกทําใหอัตมโนทัศนของเด็กในสถานสงเคราะหทั้งสองประเทศดีขึ้น
เหมือนกัน  สวนการการรับรูถึงสมรรถนะของตนเอง (Self  Efficacy) น้ันมีสวนชวยในการ
คาดการณของมนุษยในทฤษฎีน้ีทําใหมนุษยสามารถคาดคะเนผลลัพธและวางแผนตามที่
คาดคะเนไวแตกตางกัน ซ่ึงลวนมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในแงของการ

ตั้งเปาหมายสําหรับอนาคตและการควบคุมชะตาชีวิตของตนเองได  
 

2.2.2  แนวคิดการเรียนรูของโคมส 

อารเธอร ดับบลิว โคมส (Arthur  W.  Combs) เปนนักจิตวิทยากลุมมานุษยนิยมที่
แนวคิดพื้นฐานของกลุมใหความสําคัญกับความเปนมนุษย โดยมองวามนุษยมีคุณคา ความดี
งาม ความสามารถ ความตองการ และมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนาศักยภาพของตน   

โคมส (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2535: 85) อธิบายวาการเขาใจพฤติกรรมของบุคคล

แตละคนนั้นจําเปนที่จะตองเขาใจการรับรูของบุคคลคนนั้น การชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
จําเปนตองเขาใจโลกที่ผูเรียนรับรูกอนเปนอันดับแรก แลวจึงชวยพัฒนาความเปนปจเจกบุคคล
ของผูเรียนแตละคนในภายหลัง น่ันคือเปนการชวยใหผูเรียนไดพัฒนาความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับ
ตนเองในเชิงบวก และเกิดความภูมิใจในความเปนเอกลักษณหรือลักษณะพิเศษเฉพาะตน การ
ที่โคมสเชื่อวาความรูสึกของผูเรียนมีความสําคัญตอการเรียนรูมากเพราะความรูสึกและเจตคติ

ของผูเรียนมีอิทธิพลตอกระบวนการเรียนรู การสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญที่จะ
ชวยพัฒนาศักยภาพใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีในเวลาตอมาได  

นอกจากนี้โคมสยังใหขอคิด (สุนทร จันทะวงศ, 2544: 9-10)เกี่ยวกับลักษณะและงาน
ของครูผูสอนไวอยางนาสนใจวางานของครูผูสอนไมใชเปนเพียงการปนเด็ก เยินยอ หรือการขู
บังคับใหเด็กเกรงขามเทานั้น แตควรเปนไปในลักษณะของผูอํานวยความสะดวกใหกับเด็กโดย

คอยกระตุนใหกําลังใจ เปนเพ่ือนรวมคิด และใหความชวยเหลือตามกําลังและความสามารถของ
ตัวครูผูสอน มากไปกวานี้การเปนครูผูสอนที่ดีควรมีลักษณะ 6 ประการ ไดแก การมีความรูดี ไว
ตอความรูสึกของนักเรียน มีความศรัทธาและเชื่อในความสามารถที่จะเรียนของเด็ก อีกทั้งยังมี
ความรูสึกนึกคิดกับตนเองในทางบวก คือความเชื่อวาตนเองจะสามารถชวยเหลือเด็กทุกคนให

ทําดีที่สุดเทาที่เขาจะทําได และประการสุดทายคือการรูจักนําแนวความคิดหลายทฤษฎีมารวม
ในการเรียนรูของเด็ก  

สรุปไดวาแนวความคิดของโคมสน้ันเปดโอกาสใหเกิดการพัฒนาศักยภาพอยางสูงสุด
ของตัวผูเรียนรูแตละคนโดยการสรางและเสริมความรูสึกเจตคติที่ดีตอตนเองในทางที่ดีดวยการ
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จัดการเรียนการสอนที่เปดกวางตอการปรับและนําแนวคิดที่หลากหลายมาสงเสริมและชวยเหลือ
การพัฒนาศักยภาพของเด็กทุกคนตามกําลังความสามารถของครูผูสอนเอง 

 

2.2.3   แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ 

แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนการเรียนรูที่ไดพัฒนาขึ้น
โดยนักการศึกษาสองทาน คือ เดวิด จอหนสัน (David Johnson) และโรเจอร จอหนสัน (Roger 
Johnson) โดยแนวคิดนี้มุงชวยใหเกิดการเรียนรูในเนื้อหาสาระดวยตนเองและจากความรวมมือ
และความชวยเหลือจากเพื่อนๆของตนเพื่อไปสูเปาหมายของกลุม การเรียนรูแบบนี้จะสามารถ
ชวยใหเกิดการเรียนรูที่ดีโดยผูเรียนรูจะไดทั้งทักษะทางสังคมและการทํางานรวมกับผูอ่ืนซึ่งเปน

ทักษะจําเปนในการดําเนินชีวิตปจจุบันมากกวาลักษณะการแขงขันกันหรือตางคนตางเรียนรู  
2.2.3.1  องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือ 
จอหนสัน และจอหนสัน (1994 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2554: 99) ได

กลาวถึงองคประกอบที่จะทําใหเกิดการเรียนรูแบบรวมมือขึ้นไดวามีอยู 5 องคประกอบ ไดแก 
1) การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน (Positive Interdependence) ในการ

เรียนรูโดยถือวาทุกคนมีความสําคัญเทาเทียมกันและจําตองพึ่งพาอาศัยกันเพื่อความสําเร็จ
รวมกัน เชน การมอบหมายบทบาทหนาที่ในการทํางานรวมกันใหแตละคน เปนตน 

2) การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด (Face to Face Promotive 
Interaction) เปนการหันหนาเขาหากันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือขอมูลการเรียนรูซ่ึงจะ
ชวยใหการบรรลุเปาหมายสําเร็จงายขึ้นและทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี เชน ความหวงใย 

ไววางใจและชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางานได 
3) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดของสมาชิกแตละคน (Individual 

Accountability) กลาวคือตองมีระบบการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานทั้งรายบุคคลและรายกลุม 
ไมมีใครคนใดคนหนึ่งไดรับประโยชนโดยไมกระทําหนาที่ของตนที่รับผิดชอบ 

4) การใชทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางาน

กลุมยอย (Interpersonal and Small Group Skills) จะชวยใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ
ไดโดยอาศัย ทักษะทางสังคมและการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน การทํางานกลุมรวมถึงทักษะการ
แกปญหาขัดแยง เปนตน 

5) การวิเคราะหกระบวนการกลุม (Group Processing) เพื่อชวยให

เกิดการเรียนรูและปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นโดยครอบคลุมการวิเคราะหวิธีการทํางาน 
พฤติกรรมของสมาชิกและผลงานของกลุม ซ่ึงวิธีน้ีเปนการสงเสริมใหเกิดความตั้งใจทํางานและ
ชวยฝกทักษะการรูคิด คือสามารถประเมินการคิดและพฤติกรรมที่ตนไดกระทําไปได 
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2.2.3.2 ผลดีของการเรียนรูแบบรวมมือ 
จอหนสัน และจอหนสัน รวมถึง โฮลูเบค (1994 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 

2554: 101) ไดกลาวสอดคลองกันวาการเรียนรูแบบรวมมือนี้สงผลดีตอตัวผูเรียนในดานตางๆ 
ดังรายละเอียดและรูปภาพที่ 2.6 ตามลําดับการนําเสนอ ดังนี้ 

1) ความพยายามที่จะบรรลุเปาหมายมากขึ้น (Effort to Achieve) 
การเรียนรูแบบรวมมือนี้มีสวนชวยใหผูเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และ

เกิดความพยายามที่จะเรียนรูใหบรรลุเปาหมายซึ่งทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การ

เรียนรูเกิดความคงทน เกิดการใชเวลาและใชเหตุผลที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวย 
2) ความสัมพันธระหวางผูเรียนดีขึ้น (Positive Relationships) 
กลาวคือการเรียนรูแบบนี้ทําใหผูเรียนมีนํ้าใจนักกีฬาและเกิดการเอา

ใจเขามาใสใจเรามากยิ่งขึ้น ผูเรียนจะเห็นคุณคาของความแตกตางและความหลากหลายจาก
การปฏิสัมพันธและการรวมกลุมอีกดวย 

3) สุขภาพจิตดีขึ้น (Psychological Health) 
การเรียนรูแบบนี้จะทําใหเกิดความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับตนเองและเกิด

ความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น สิ่งนี้เองจะชวยพัฒนาทักษะทางสังคมและความสามารถ
เผชิญหนากับความเครียดในชีวิตประจําวันได 

 

 
 

ภาพที่ 2.6  ผลดีของการเรียนรูแบบรวมมือ 

แหลงที่มา: Johnson, Johnson and Holubec, 1994 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2554: 102. 
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2.2.4   แนวคิดการเรียนรูตามแนววิถีพุทธ 

แบบแผนพฤติกรรมและการเรียนรูของคนไทยนั้นไดมีสวนเกี่ยวของกับความคิด ความ
เชื่อ และคานิยมทางพุทธศาสนาเปนอยางมาก เพราะพุทธศาสนานั้นเปรียบเสมือนรากเหงาของ
ชาติและแสดงความเปนเอกลักษณของชาติไทยมาชานาน โดยหลักการแลวศาสนาทุกศาสนา

สอนใหคนเปนคนดี โดยแตละศาสนายอมมีกุศโลบายหรือคําสอน โดยมุงเนนการสรางศรัทธาซึ่ง

พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาววามีอยู 3 ขั้น คือ ใฝรู ใฝดี และใฝทําใหดีข้ึน เพื่อไปสู

หนทางแหงการพัฒนาตนเปนคนดีหรือเปนเครื่องปลอบประโลมจิตใจใหสามารถรับมือกับความ
ทุกขและมีจิตใจที่ม่ันคงไมหวั่นไหวไปตามกระแสได พระพุทธเจาทรงสอนเอาไววาศรัทธาและ
ปญญาจะตองควบคูกันเสมอ เพราะถาขาดปญญาจะทําใหการดําเนินชีวิตเปนไปโดยไมมีเหตุผล  

ดังนั้นการเรียนรูในทางพุทธศาสนาโดยแทแลวเปนการพัฒนาคนทั้งทางดานสติปญญา 
อารมณ คุณธรรมและสังคมไปอยางเปนระบบเทาเทียมกันเพื่อบุคคลจะไดเขาถึงความรูดวย

เหตุผลและนําไปปฏิบัติอยางถูกตองไมขัดหรือแยงกัน ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนภายภาคหนาและ
ประโยชนในปจจุบัน 

2.2.4.1  ปจจัยของการเรียนรูตามแนววิถีพุทธ 
 การเรียนรูตามแนววิถีพุทธนั้น เกิดจากปจจัยพื้นฐาน 2 ประการ ถือเปนขั้น

เริ่มแรกในระบบการศึกษาแบบพุทธและเปนการเตรียมความพรอมกอนที่จะเขาสูกระบวนการ

เรียนรูในทางพุทธศาสนา (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต), 2553: 263) ไดแก  
1)  โยนิโสมนสิการ หรือ การพิจารณาโดยแยบคาย (Wise 

Consideration) เปนการคิดตามหลักของความดีงามหรือหลักความถูกตองที่ไดรับการอบรม
หรือศึกษามาเพื่อสกัดตัณหาและอวิชชาไมใหขัดขวางการเกิดปญญา หรือ สัมมาทิฏฐิ การคิด
พิจารณาอยางรอบคอบเปนระเบียบเพื่อกลั่นกรองหาความจริงนี้ พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺ

โต) ไดจัดเอาไวเปนองคประกอบภายในตัวผูเรียนรูน่ันเอง หรือที่พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
เรียกอยางงายวา วิธีการแหงปญญา เพราะเปนขั้นตอนสําคัญที่เริ่มใชความคิดของตนอยาง
อิสระเพื่อสรางปญญาทําใหพ่ึงตนเองไดและนําไปสูจุดหมายปลายทางแหงธรรมไดอยางแทจริง  

2)  สวนปจจัยอีกประการหนึ่งคือ ปรโตโฆสะ หรือ เสียงจากผูอ่ืน 
(Learning from Others) เปนการรับฟงคําสั่งสอนจากแหลงความรูที่เปนกัลยาณมิตร ซ่ึงมีความ

ปรารถนาดีในการใหความรูที่ถูกตองอยูในแนวทางของเหตุและผล ปจจัยสุดทายนี้ถูกจัดเอาไว
เปนปจจัยภายนอกที่รวมทั้งสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสังคมเปนทางใหเกิดการเรียนรู หรือ
พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) เรียกอยางงายวา วิธีการแหงศรัทธา เพราะผูอบรมสั่งสอนตอง
อาศัยความเปนกัลยาณมิตรที่ตองสรางศรัทธาในการสรางแรงจูงใจและอบรมศิษยดวยวิธีการ 

อุบายและลีลาในการสอนที่ดีและเหมาะสมเพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดีในการเรียนรูกับผูเรียน 
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 สรุปไดวาปจจัยทั้งสองประการสนับสนุนกันและกันและเปนปจจัยพื้นฐานแหง
การพัฒนาปญญาและเสริมสรางสัมมาทิฏฐิและชักนําบุคคลไปสูวิธีการเรียนรูแบบพุทธที่แทจริง 

 2.2.4.2  องคประกอบของการเรียนรูตามแนววิถีพุทธ 
 วิธีการเรียนรูตามแนววิถีพุทธนั้นเปนวิธีการที่เปนไปเพ่ือความเจริญของปญญา

ซ่ึงปญญานั้นจะเกิดขึ้นไดก็เมื่อมีการเรียนรูและฝกอบรม ไดแก ปญญาที่เกิดจากการรับฟง
ขอมูลจากภายนอก หรือ สุตมยปญญา ปญญาที่เกิดจากการคิดวิเคราะหพิจารณาเหตุผล หรือ 
จินตามยปญญา และปญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจนกลายเปนความชํานาญประจําตัว หรือ 

ภาวนามยปญญา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดแสดงองคประกอบของวิธีการเรียนรูตาม
แนววิถีพุทธ (วไลพร ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม, 2528: 126) ดังนี้ 

1)  การฟง เปนวิธีการเรียนรูที่ผูฟงตองปฏิบัติตนเปรียบเสมือนโองที่
เปดฝารับน้ําฝนอยูเสมอ เพราะการฟงเปนจุดเริ่มของการศึกษาทั้งหมด ฉะนั้นผูฟงควรฟงในสิ่ง
ที่เปนประโยชนกอใหเกิดความสรางสรรคทั้งตัวเองและสังคมโดยตองฟงดวยความตั้งใจและ

สนใจเพื่อใหเกิดความรูรอบและรูลึกนั่นเอง 
2)  การจดจําได เปนความสามารถของผูรับขอมูลที่สามารถรับรูเรื่อง

ตางๆที่เขามาไวได หรือในทางพระพุทธศาสนาเรียกวา สัญญา เปนกระบวนการเรียกเก็บ 
รวบรวม และสั่งสมขอมูลในการเรียนรู เชน การเทียบเคียงระหวางความรูหรือประสบการณเกา
กับใหม 

3) การสาธยาย คือ การทบทวนดวยการอานหรือถามเรื่องนั้นอยู
บอยๆ เพื่อใหถึงจุดประสงคที่สําคัญ คือ ความเขาใจในคําสอนมากยิ่งขึ้น ผูที่มีองคประกอบใน
ขอนี้มักปรากฏวาเปนผูฉลาดในการคิดหาวิธีการในการทองจําและการทบทวน 

4) การพินิจดวยใจ เปนการเห็นความรูดวยใจ หรือ การมีความรูที่ฝง

อยูในสายเลือดเกิดความชํานาญ หรือในทางพระพุทธศาสนาเรียกวา ภาวนามยปญญา ใน
องคประกอบขอนี้จําเปนตองใชสมาธิเขามาชวยเพื่อใหปราศจากอารมณขุนมัวหรือความกังวลใจ
ในขณะนั้น 

5) การเขาถึงดวยความถูกตอง เปนความเขาใจและเขาถึงความรูดวย
เหตุผลที่ถูกตองดวยตัวเอง องคประกอบนี้ถือเปนความรูที่แทจริงที่มีความชัดเจนและสะอาด 

หรือในทางพระพุทธศาสนาเรียกวา วิปสสนาปญญา คือ ปญญาที่รูแจงความจริงของธรรมชาติ
วาชีวิตทุกชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมหลงใหลติดอยูในโลก หรือเปนการมองเห็น
ทุกข เห็นโทษ และเห็นภัยของการมีชีวิตอยู 

 พระพุทธศาสนาไดเนนความรูทางปญญาซึ่งเกิดโดยการฝกฝนและปฏิบัติดวย
ตนเอง หรืออาจกลาวไดวาการเรียนรูในทางพุทธศาสนานั้นเนนพัฒนาคนเปนสําคัญเพื่อจะได

มองทุกอยางไปตามสภาพความจริง และเกิดประโยชนตอตัวเองในการพึ่งตนเองไดใน
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ชีวิตประจําวันและเกิดประโยชนเพื่อเกื้อกูลผูอ่ืนในสังคมได องคประกอบดังที่กลาวมานี้สามารถ
นําไปปรับใชกับการเรียนรูคุณธรรมและจริยธรรมในสถานสงเคราะหได กลาวคือ ครูพ่ีเลี้ยงหรือ

เจาหนาที่แมบานประจําบานพักสามารถชวยใหเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเขาใจจุดประสงค
ของเนื้อหาหรือสิ่งที่ตนสอนแลวสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในทุกสถานการณได 

2.2.4.3  การเรียนรูตามลักษณะจริตของบุคคล 
หลักธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นมีมากมายและการ

อบรมสั่งสอนธรรมในแตละครั้งพระพุทธเจามีหลักการสอนอยางมีเหตุผลและใหผูฟงเขาใจรูเห็น

จริงรวมถึงพอนําไปปฏิบัติแลวเกิดประโยชนอยางอศจรรยได การเอาใจใสและนึกถึงผูฟงกอน
เปนอันดับแรกในการสอนแตละครั้งเปนเพราะลักษณะพื้นฐานทางจิตใจของคนแตละคนมีระดับ
ที่แตกตางกันเหมือนกับดอกบัว 4 เหลาในทางพุทธศาสนา ฉะนั้นการสอนจึงตองพิจารณาความ
เหมาะสมนี้ไปตามความพรอมของจริตอุปนิสัยหรือระดับสติปญญาของแตละบุคคลเปนสําคัญ  

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2543: 14) ไดใหความรูวา จริตหรืออุปนิสัย

ภายในจิตใจเด็กแตละคนนั้น สามารถแบงไดเปน 6 กลุม คือ  
1) กลุมเด็กราคจริต คือ เด็กที่มีลักษณะรักสวยรักงามและมีระเบียบ 

ชางจินตนาการ มีความประณีตและอารมณออนไหว ฉะนั้นผูปกครองหรือครูผูสอนควรจะสั่ง
สอนเด็กกลุมนี้ดวยน้ําเสียงนุมนวลไพเราะแทนการดุดาเฆี่ยนตี 

2) กลุมเด็กโทสจริต คือ เด็กที่มีลักษณะชอบความรวดเร็ว ใจรอนและ

หงุดหงิดงาย ฉะนั้นผูปกครองหรือครูผูสอนควรจะสั่งสอนเด็กกลุมนี้ดวยการสรุปหรือจับประเด็น
โดยใหเด็กไปคิดตอ และสอนใหเด็กรูจักเปดใจใหกวางเพื่อรับความคิดหรือความรูใหมๆ เพราะ
เด็กกลุมนี้ไมชอบความเยิ่นเยอในการเรียนและคาดหวังวาสิ่งตางๆตองเปนอยางที่ตัวเองคิด 

3) กลุมเด็กโมหะจริต คือ เด็กที่มีลักษณะเซื่องซึม ชอบงวงเหงา

หาวนอนหรือซึมเศราเปนอาจิณ ฉะนั้นผูปกครองหรือครูผูสอนควรจะสั่งสอนเด็กกลุมนี้ดวยการ
สรางความแปลกใหมใหชีวิตโดยใหทํากิจกรรมเพื่อการเรียนรู รวมถึงการใหคําแนะนําชวยเหลือ
เด็กในการตั้งเปาหมายชีวิตใหเกิดความชัดเจน การฝกใหเด็กจัดระบบความคิดและฝกสมาธิให
จิตเขมแข็ง 

4) กลุมเด็กวิตกจริต คือ เด็กที่มีลักษณะลังเลฟุงซาน ตัดสินใจไม

เด็ดขาด และไมสามารถยึดเกาะกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดนานๆ ฉะนั้นผูปกครองหรือครูผูสอนควร
จะสั่งสอนเด็กกลุมนี้ใหรูจักเลือกความคิดหรือตัดสินใจใหเดนชัด โดยวิธีการฝกสมาธิแบบอานา
ปานสติ เพื่อสงบสติอารมณ คลายความฟุงซาน ฝกมองภาพรวม และหัดมองโลกในแงดี  

5) กลุมเด็กสัทธาจริต คือ เด็กที่มีลักษณะจิตที่มีปรัชญาหรือหลักการ
ของตัวเองและพยายามผลักดันใหตัวเองบรรลุถึงจุดหมายนั้น ฉะนั้นผูปกครองหรือครูผูสอนควร
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จะสั่งสอนเด็กกลุมนี้ใหเกิดศรัทธาในความรูที่สอนและตัวครูหรือผูปกครองผูอบรมสั่งสอน เปน
ตน 

6) กลุมเด็กพุทธิจริต คือ เด็กที่มีสภาวะจิตที่เนนการใชปญญาในการ
ไตรตรอง คิดหาเหตุหาผลมาแกปญหาตางๆในชีวิต มักเปนคนใฝรู และชางสงสัย ฉะนั้น
ผูปกครองหรือครูผูสอนควรจะแมนยําในสิ่งที่อบรมสั่งสอนและสามารถตอบขอสงสัยที่เด็ก
ซักถามได 
 การจัดการเรียนรูตามแนววิถีพุทธที่คํานึงถึงอุปนิสัยภายในจิตใจของเด็กแตละ

คนนั้นจะชวยใหเขาใจธรรมชาติของตนเองและผูอ่ืนไดอยางลึกซึ้ง ทําใหเกิดการรับรูวาจะตอง
พัฒนาตนเองอยางไร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเอง และการอยูรวมกันในสังคม  

2.2.4.4  แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูตามหลักอริยสัจ 4 
การอบรมขัดเกลาเด็กวัยรุนซึ่งเปนวัยที่รางกายเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว อีกทั้ง

มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพทางรางกาย อารมณและจิตใจ ดังนั้นครอบครัวและวัฒนธรรมการ

อบรมขัดเกลาจึงมีอิทธิพลตอจิตใจของวัยรุนเปนอยางมาก ดังนั้นผูปกครองและครูผูสอนควร
เขาใจและเฝาดูดวยความหวงใย อีกทั้งควรระดมความคิดกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อหาวิธีการ
สอนและกิจกรรมเพื่อการเรียนรูใหเหมาะสมกับความสนใจและธรรมชาติของเด็กวัยรุน โดยการ
ประยุกตรูปแบบและวิธีการสอนจากหลักพุทธธรรมไปใชในการแกปญหาและเสริมสราง
ภูมิคุมกันในทางจิตใจได  แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูเพื่อนําไปใชแกปญหาที่นาสนใจ

และมีประโยชนตอการนํามาใชในที่น้ี คือ หลักอริยสัจ 4 
หลักอริยสัจ 4 เปนหลักธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่

แสดงถึงความเปนเหตุเปนผลและถือเปนหัวใจของพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเปนพื้นฐานของ
หลักธรรมคําสอนทุกหลักธรรม ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการนี้ไดนํามาใชเปนแนวทางใน

การแกปญหาที่เกิดขึ้นกับการดํารงชีวิต ในเวลาตอมาศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี ไดเปนผู
ริเริ่มในการนําหลักการของอริยสัจ 4 ในพระพุทธศาสนามาใช ควบคูกับ กิจในอริยสัจ 4 ที่
ประกอบดวย ปริญญา (การกําหนดรู) ปหานะ(การละ) สัจฉิกิริยา (การทําใหแจง) และภาวนา 
(การเจริญหรือลงมือปฏิบัติ) ซ่ึงสามารถสรุปเปนกระบวนการดังนี้ (ทิศนา แขมมณี, 2554: 300) 

1)  การกําหนดปญหา หรือ ขั้นทุกข 

ทุกข คือ ความไมสบายกายไมสบายใจ  อันเนื่องมาจากสภาวะที่ทน
ไดยาก คือเปนสภาวะที่บีบคั้นหรือขัดแยงในจิตใจ การประสบกับสิ่งอันไมเปนที่รัก การพลัด
พรากจากสิ่งที่รัก การปรารถนาสิ่งใดแลวไมสมหวัง หรือกลาวไดวาทุกขก็คือ ขันธ 5 น่ันเอง 
ดังนั้นการที่ทราบถึงความทุกขของตนเองและทําอยางไรจึงจะพนทุกขไดน้ันตองระบุปญหาที่
ตองการแกไขใหถูกตองและเหมาะสมโดยการพิจารณาปญหาที่เกิดขึ้นดวยตัวเองแลวกําหนด

ขอบเขตของปญหาและคิดหาทางแกไขปญหานั้น 
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2) การตั้งสมมติฐาน หรือ ขั้นสมุทัย 
สมุทัย คือ ความจริงวาดวยเหตุแหงทุกข หรือ ตนตอของความทุกข

ทั้งหมด ทุกขที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุที่แตกตางกันออกไป  แตสาเหตุที่แทจริงที่กอใหเกิดทุกข  ก็
คือ ตัณหา หรือ ความอยากและความตองการ ดังนั้นถาจะหาทางทําใหตัณหาหมดไปนั้นตอง
วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาโดยใชวิธีการตั้งสมมติฐาน หรือกําหนดหลักการในการแกไขเปน
หัวขอไปซึ่งจะเปนการแกปญหาที่สาเหตุอยางแทจริง 

3) การทดลองและเก็บขอมูล หรือ ขั้นนิโรธ 

นิโรธ คือ ความดับทุกข  หมายถึง การดับหรือการละตัณหาที่เปน
เหตุใหเกิดทุกข  ถาดับเหตุไดทุกขซ่ึงเปนผลก็ดับไปเองเหมือนกับการดับไฟที่ตองดับที่เชื้อไฟ 
ดังนั้น ทุกขที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากตัณหา หรือ ความอยาก  ถาคนเราลดตัณหาหรือความ
อยากไดมากเทาไร  ทุกขก็ยอมนอยลงไปดวย  แตถาเราดับไดโดยสิ้นเชิงชีวิตเราก็จะมีแตความ
สงบ การดําเนินการเพื่อใหทุกขดับไป คือ การกําหนดเปาหมายของการแกปญหา โดยการทํา

ตามที่ตั้งสมมติฐานไว แลวจดจําผลของการปฏิบัติแตละอยางไวเพื่อพิจารณา  
                              4)  การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล หรือ ขั้นมรรค 

มรรค คือ ความจริงวาดวยทางแหงการดับทุกข  ถาใครปฏิบัติตามก็
จะลดความทุกขหรือปญหาได ดังนั้นในขั้นตอนนี้จึงเปนการแสวงหาวิธีการในการแกปญหา เมื่อ
วิเคราะหแลวพบวาวิธีใดสามารถแกไขปญหาไดจริงก็จะนําไปสรุปใหเปนหลักเกณฑเพื่อปฏิบัติ

ตามวิธีหรือหนทางนั้นตอไปเมื่อจะตองแกไขปญหานั้นอีก สวนวิธีที่จะพนทุกขไดน้ันในทางพุทธ
ศาสนามีทางที่เรียกวา มรรคมีองคแปด ซ่ึงเปนวิธีปฏิบัติเพื่อแกปญหาโดยมีหลักคุณธรรมตาม
แนวพุทธที่สําคัญ คือ มรรคมีองค 8 ประการ ไดแก  

 (1)   สัมมาทิฐิ หมายถึง ความเห็นที่ถูกตองทําใหเขาใจไดไม

ผิดพลาด 
(2)  สัมมาสังกัปปะ หมายถึง ความคิดที่ถูกตอง ไมทําใหตนเอง

และผูอ่ืนเดือดรอน คิดหาทางกาวหนาและความสําเร็จของชีวิต 
(3)  สัมมาวาจา หมายถึง การพูดแตในสิ่งที่ดี อยางถูกตองตาม

กาลเทศะหรืออาจเปนการพูดสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 

(4)  สัมมากัมมันตะ หมายถึง การกระทําชอบ คือ การกระทําใน
สิ่งที่ดีและถูกตอง ไมเบียดเบียนหรือทํารายผูอ่ืน โดยชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืนโดยสละสุขสวนตน  

(5)  สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีวิตถูกตอง คือ การ
ประกอบอาชีพที่สุจริต ไมคดโกงหลอกลวงและไมกระทําในสิ่งที่เปนผลรายตอผูอ่ืน 
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(6) สัมมาวายามะ หมายถึง ความพยายามชอบ คือพยายามที่
จะปองกันหรือละสิ่งที่ไมดีในตนเอง และพยายามสรางความดีและนิสัยที่ดีที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น 

และพยายามรักษาความดีที่มีใหคงอยูตอไป 
(7) สัมมาสติ หมายถึง การระลึกชอบ คือ การระลึกถูกตองอยู

เสมอวาสิ่งที่รูสิ่งที่เห็นนั้นเปนไปตามความเปนจริง รูตัววาเราเปนใครและมีหนาที่อะไร 
(8) สัมมาสมาธิ หมายถึง การตั้งจิตมั่นชอบ คือ การมีสมาธิ

สามารถตั้งใจใหจดจออยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดนาน รวมถึงการทําความดีอยางไมหวั่นไหว 

จากแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการแกปญหาตามหลักอริยสัจ 4 ที่เสนอขางตนนั้นเปนการ
สอนใหมนุษยทุกชนชั้นรูจักใชปญญาเปนตัวนําในการหาสาเหตุเพื่อแกไขปญหาในการดําเนิน
ชีวิต รูจักฝกเรียนรูการมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปจจัย ดังนั้น ไมวาผูปกครอง บิดามารดา หรือ 
ครูผูสอนก็สามารถนําไปปรับใชใหเกิดขึ้นกับการเรียนรูของเด็กวัยรุนไดหรืออาจจะใชเปนขอมูล
ในการแนะแนวทางในการใชชีวิตของเด็กวัยรุนเหลานี้ใหดําเนินอยูในทางสายกลางอันประเสริฐ

ไมหลงหรือยึดติดไปกับความอยากหรือความตองการตางๆที่มีอยูอยางไมสิ้นสุดในสังคมยุค
บริโภคนิยมสมัยน้ี 
 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิผล 

 
 คําวาประสิทธิผลนั้นมีการนําไปใชอยางกวางขวางและมีความหมายที่แตกตางกันไป
สําหรับแตละคน March and Sutton (1997 อางถึงใน ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2549: 47) 
กลาววาผลการดําเนินงานและประสิทธิผลนั้นไดมีการใชทดแทนกันไดเพราะเนื่องจากการให
ความหมาย ตัวชี้วัด และคําอธิบายที่มีความใกลเคียงกัน  แตอยางไรก็ดีปจจุบันมีการให

ความหมายเกี่ยวกับประสิทธิผล (Effectiveness) กันอยางแพรหลายและมีการนิยามความหมาย
แตกตางกัน ดังนี้ 
 ธงชัย สันติวงษ (2533: 314) กลาววาประสิทธิผลจะมีขึ้นไดยอมขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่วา
องคการสามารถทําประโยชนจากสภาพแวดลอมจนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งใจไว  

รุง แกวแดง และชัยณรงค สุวรรณสาร (2536: 107) กลาวถึงประสิทธิผลวามีความสัมพันธ

กับผลงานที่องคกรพึงประสงค หมายถึงความสําเร็จของการปฏิบัติที่บรรลุตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคขององคกร ดังนั้นประสิทธิผลจึงหมายถึง ผลที่เกิดขึ้นของงานที่จะตองสนองตอบ
หรือบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการ  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 504) ไดให
ความหมายของคําวา ประสิทธิผล วาหมายถึง ผลสําเร็จหรือผลที่เกิดขึ้น 
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พิทยา บวรวัฒนา (2543: 176) ไดอธิบายวาประสิทธิผล หมายถึง ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานที่บรรลุเปาหมายที่ไดตั้งเอาไว ดังนั้น องคการที่มีประสิทธิผลสูงยอมประสบ

ความสําเร็จสูงในการบรรลุเปาหมายขององคการ ในขณะที่องคการที่มีประสิทธิผลต่ํา มักจะ
ประสบความลมเหลวในการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 

ศุภชัย ยาวะประภาษ และคณะ (2543: 13) มีความเห็นวาประสิทธิผลเปนความสามารถ
ในการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของนโยบาย แตความสามารถในบรรลุวัตถุประสงคมาก
หรือนอยเพียงใดตองพิจารณาทางเลือกเกณฑประสิทธิผลประกอบดวย 

กิบสัน และคณะ (1988 อางถึงใน สมใจ ลักษณะ, 2549: 5) ไดอธิบายวาประสิทธิผล
เปนเร่ืองของการกระทําหรือความพยายามใดๆที่มุงหมายจะไดรับผลอะไรสักอยางใหเกิดขึ้น 

จากการใหความหมายที่กลาวมานั้น พอที่จะสรุปไดวา ประสิทธิผล หมายถึง การ
พิจารณาเฉพาะดานที่เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคการนั้นเพื่อให
องคการตลอดจนผูรับบริการจากองคการพึงพอใจในงานและองคการก็สามารถปรับตัวและ

พัฒนาใหดํารงอยูตอไปได 
 

2.3.1  แนวความคิดในการวัดประสิทธิผล 

ในปจจุบันการที่จะประเมินหรือวัดประสิทธิผลขององคการวาบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายไดเพียงไรนั้นสามารถวัดไดจากแนวความคิดที่แตกตางกัน ในทัศนะของ Stephen P. 
Robbins (1990 อางถึงใน ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2549: 48-49) น้ันไดแบงแนวความคิดใน
การวัดประสิทธิผลขององคการเปน 4 แนวทางดวยกัน ดังนี้ 

2.3.1.1 แนวทางการบรรลุเปาหมายขององคการ (Goal Attainment Approach) 
แนวทางนี้มีความเชื่อพื้นฐานที่วาทุกองคการที่ตั้งขึ้นมาจะมีเหตุผลและมี

เปาหมายของตนเองในการทํางานทั้งสิ้น ดังนั้นระดับความสําเร็จขององคการในแนวทางนี้จึงมุง
ไปที่ความสําเร็จตามเปาหมายของตนมากกวาวิธีการในการปฏิบัติงาน ซ่ึงการเลือกใชแนวคิดนี้
ในการวัดประสิทธิผล องคการจะตองมีลักษณะดังนี้คือ หนึ่ง องคการตองมีเปาหมายที่แทจริงที่

จะสามารถนํามาใชวัดผลสําเร็จได สอง เปาหมายจะตองชัดเจนและสามารถเขาใจไดตรงกันของ
สมาชิก สาม เปาหมายตองมีจํานวนที่ไมมากเกินไปที่จะบรรลุผลสําเร็จ สี่ สมาชิกในองคการ
เห็นดวยกับเปาหมาย และหา การบรรลุเปาหมายจะตองสามารถวัดได แนวทางนี้ไดสอดคลอง
กับแนวความคิดการบริหารโดยวัตถุประสงคที่ใหความสําคัญกับเปาหมายและใหเกิดการมีสวน

รวมในการกําหนดเปาหมายรวมกันดวย 
แนวทางนี้มีขอจํากัดอยูหลายประการ ไดแก การกําหนดเปาหมายซึ่งสามารถ

วัดผลการดําเนินงานไดอยางชัดเจน เนื่องจากเปาหมายบางอยางไมสามารถวัดความสําเร็จได 
เปนตัวเลขหรือเปนรูปธรรมอยางชัดเจนได หรืออาจจะเปนเปาหมายระยะยาว ความสอดคลอง
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และความสัมพันธของเปาหมายตางๆ ซ่ึงโดยทั่วไปแลวองคการมักจะกําหนดเปาหมายการ 
ดําเนินงานไวมากกวาหนึ่งเปาหมาย และแตละเปาหมายอาจขัดแยงกันเอง รวมทั้งการไดรับ

การยอมรับจากฝายตางๆเกี่ยวกับเปาหมายขององคการมากนอยเพียงใด เปนตน 
2.3.1.2 แนวทางความคิดระบบ (System Approach) 
แนวทางนี้ไดรับอิทธิพลจากทฤษฎีระบบในการอธิบายองคการ ดังนั้นแนวทางนี้

จะเนนความสามารถในการปรับตัวและอยูรอดในระยะยาวขององคการทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงได อีกทั้งยังตองมีความสามารถรักษาความสัมพันธและพึ่งพาบุคคลในองคการ

เพราะการดําเนินงานของทุกคนยอมสงผลถึงกันและกันไดในภาพรวม ดังนั้นการวัดประสิทธิผล
จึงมองที่จุดใดจุดหนึ่งไมได เพราะผลสําเร็จยอมขึ้นอยูกับปจจัยตางๆทั้งสิ้นไมวาจะเปนปจจัย
นําเขา กระบวนการแปรสภาพ ปจจัยนําออก และความสามารถในการปรับตัวขององคการดวย 

2.3.1.3 แนวทางผูมีสวนไดสวนเสียขององคการ (Stakeholders Approach) 
แนวทางการวัดประสิทธิผลนี้บางครั้งอาจเรียกวาแนวทางเชิงกลยุทธเฉพาะสวน 

หรือแนวทางการวัดประสิทธิผลขององคการโดยดูจากความสามารถในการชนะใจผูมีอิทธิพล 
(The Strategic Constituencies Approach) แนวทางนี้มีจุดสนใจอยูที่การพิจารณาสิ่งแวดลอมที่
เปนภัยคุกคามกับองคการ ดังนั้นองคการที่เอาตัวรอดไดจะตองกําหนดเปาหมายใหสอดคลอง
กับความตองการหรือขอเรียกรองของผูมีอิทธิพลหรือกลุมผลประโยชนที่มีอิทธิพลตอการ
ควบคุมทรัพยากรที่จําเปนตอองคการ 

ความอยูรอดขององคการจึงขึ้นอยูกับความสามารถในการจัดหาทรัพยากรเพื่อ
ตอบสนองความตองการและการรักษาดุลยภาพโดยการประสานความพอใจของทุกฝายให
เปนไปในแนวทางเดียวกันจะแสดงถึงระดับความมีประสิทธิผลขององคการ 

2.3.1.4 แนวทางคานิยมที่แตกตางในองคการ (Competing Values Approach) 

แนวทางนี้เชื่อวาการตัดสินและมุมมองของแตละคนจะมีความเชื่อ คานิยมและ
ผลประโยชนที่แตกตางกัน การใหความสําคัญกับเรื่องตางๆในองคการนั้นมีความหลากหลายไม
เหมือนกัน แนวทางนี้มีความเชื่อพื้นฐานที่วาไมมีแนวทางใดดีที่สุดในการประเมินประสิทธิผล 
การเห็นพองกับเปาหมายเดียวกันเปนไปไดลําบากเพราะเปาหมายที่แตกตางกันไปในแตละ
องคการ มาจากบุคคลที่กําหนดเปาหมายที่มีคานิยมตางกัน ดังนั้นการวัดประสิทธิผลของ

องคการจึงขึ้นกับคานิยม ความพึงพอใจ และความสนใจ ของผูวัดประสิทธิผลขององคการ  
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ตารางที่ 2.2  การเปรียบเทียบแนวความคิดในการวัดประสิทธิผล 

 

แนวทางการวัดประสิทธิผล ประสิทธิผลจะเกิดขึ้นเมื่อ เงื่อนไขของการนําไปใช 

Goal Attainment Approach บรรลุเปาหมายและ

วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

เปาหมายชัดเจน และสามารถ

วัดได 

System Approach การไดทรัพยากรที่จําเปน
สําหรับองคการ 

ความเชื่อมโยงระหวางปจจัย
นําเขาและผลผลิตที่ชัดเจน 

Stakeholders Approach ผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมด
ไดรับความพึงพอใจ 

ผูมีสวนเกี่ยวของมีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จและความอยูรอด
ขององคการ 

Competing Values Approach ความตองการของผูมีสวน
เกี่ยวของสวนใหญเห็นดวย 

องคการไมมีความชัดเจน 
เปลี่ยนแปลงเกณฑตลอดเวลา 

 

แหลงที่มา: Robbins, 1990 อางถึงใน วันชัย มีชาติ, 2550: 356. 

 

2.4  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ผูวิจัยไดสํารวจและสรุปรวบรวมวรรณกรรมที่เปนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นที่
ผูวิจัยสนใจครั้งนี้ คือการขัดเกลาทางสังคมของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห แลวพบวา
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเหลานี้มีสวนที่เปนประโยชนตอการนําไปศึกษาตอและใหแนวคิดแก

ผูวิจัยทั้งสิ้นทั้งในดานการอบรมขัดเกลาทางสังคมกับเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหในแงมุมตางๆ 
รวมไปถึงบทบาทของตัวแทนการขัดเกลาเด็กวัยรุนในสนามวิจัยที่หลากหลาย  ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้มีรายละเอียด ดังนี้ 

เกื้อกูล ทาสิทธิ์ (2513: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบสังคมประกิต และ
บุคลิกภาพของบุคคลจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมตางกัน กลุมตัวอยางที่ใชใน

การศึกษาคือ เด็กวัยรุนชายไทยอายุระหวาง 16-18 ซ่ึงอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5 และ
บิดามารดาของเด็ก ผลการวิจัยพบวาครอบครัวที่ฝกความสัมฤทธิ์ผลสูง บุตรจะมีความเปนตัว
ของตัวเอง กาวราว ราเริง กระตือรือรน และมีความเกรงใจต่ํา สวนครอบครัวที่มีความคาดหวัง
ในบุตรสูงนั้น บุตรจะมีบุคลิกภาพที่สุภาพอยูในโอวาท สวนครอบครัวที่ใหอิสระแกบุตรสูง บุตร
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จะสนุกสนานราเริง กระตือรือรน มีความเกรงใจต่ํา  ครอบครัวที่เขมงวดสูง บุตรจะมีความคิด
เชิงรูปธรรม เปนตัวของตัวเอง กาวราว ครอบครัวที่ลงโทษในระดับสูงบุตรจะชอบตามกลุม 

สําหรับครอบครัวที่ฝกลักษณะไมตรีสัมพันธสูง บุตรจะมีอารมณไมม่ันคง หงุดหงิดงาย 
ครอบครัวที่ฝกการอดทนรอไดสูง บุตรจะไวตัว ตระหนี่เฉยเมย มีความคิดเชิงรูปธรรม เชื่อใน
ความสามารถของตน ซ่ึงคลายคลึงกับครอบครัวที่ใหรางวัลสูง บุตรจะมีลักษณะไวตัวและ
ตระหนี่เชนกัน ครอบครัวที่ฝกความเปนระเบียบวินัยสูง บุตรจะชอบฝาฝนกฎ ละเลยหนาที่ และ
มีความเกรงใจสูง สวนครอบครัวที่มีลักษณะความกาวราวสูง บุตรจะไมม่ันใจตนเอง ขี้อาย 

สุเชษฐ มาเหร็ม (2519: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของการเปนแบบอยางตอการพัฒนา
จริยธรรมของเยาวชน โดยมีจุดมุงหมายที่จะศึกษาความสําคัญและลักษณะของตัวแบบที่มีตอ
การพัฒนาจริยธรรม ซ่ึงไดกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย อายุระหวาง 12-17 ป กําลังศึกษาใน
ชั้น ม.ศ.1 (เทียบเทาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในปจจุบัน) และ ม.ศ.2 (เทียบเทาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ในปจจุบัน) จํานวน 300 คน โดยใชแบบสอบถามวัดระดับจริยธรรมเปนเครื่องมือในการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมของตัวแบบมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง แตความ
แตกตางในลักษณะและการแสดงออกทางอารมณของตัวแบบไมทําใหบุคคลมีการเลียนแบบที่
แตกตางกัน ในสถานการณที่บุคคลที่มีระดับจริยธรรมสูงเห็นแบบอยางที่ดีจะทําใหเกิดการ
เลียนแบบรับเอาพฤติกรรมนั้นๆมาเปนของตนไดดีกวาเพราะสามารถเขาใจเหตุผลของการ
แสดงพฤติกรรม นอกจากนี้การศึกษายังพบวาความวิตกกังวลและการเห็นคุณคาของรางวัลเปน

สาเหตุรวมของการมีพฤติกรรมการโกง อีกทั้งมีแนวโนมวาบุคคลที่มีระดับจริยธรรมสูงจะมี
พฤติกรรมการโกงที่ต่ําไมวาจะมีหรือไมมีตัวแบบก็ตาม 

นํ้าคาง คันธรักษ (2535: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่องบทบาทพอบานแมบานใน
สถานสงเคราะห สังกัดกองสงเคราะห เด็กและบุคคลวัยรุน กรมประชาสงเคราะห โดยมี

จุดมุงหมายเพื่อศึกษา คุณสมบัติ บทบาทและหนาที่ที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งโอกาสความ กาวหนา
ในตําแหนงของพอบานแมบาน นอกจากนี้ยังศึกษาสภาพ ปญหาอุปสรรคตลอดจนความ
ตองการในการปฏิบัติงานตามบทบาท เพื่อหาแนวทางในการสงเสริมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพอบานแมบาน  การศึกษาเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชการสังเกตและ
การสัมภาษณ รวมกับการคนควาจากเอกสาร ทั้งนี้จะศึกษากลุมพอบานแมบานที่ปฏิบัติหนาที่

ในสถานสงเคราะห จํานวน 105 ราย ผูปกครองสถานสงเคราะห จํานวน 7 ราย และ
ผูอํานวยการกองสงเคราะหเด็กและบุคคลวัยรุนดวย    

ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้คือ บทบาทหนาที่ของพอบานแมบานที่เปนอยูในปจจุบันนั้น
เปนการปฏิบัติตามความเขาใจในหนาที่ความรับผิดชอบที่เนนการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบวินัยมากกวาการเอาใจใสดูแลเด็กดวยความเขาใจ คือ มีบทบาทที่ใหการดูแลเด็กเชิง

ควบคุม เปน นอกจากนี้ยังพบวาพอบานแมบาน สวนใหญจะปฏิบัติตามบทบาทของหนวยงาน
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หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย นอกจากนี้ยังพบอีกดวยวา พอบานแมบานตองปฏิบัติงาน
นอกเหนือความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายอีกดวย และยังขาดการกําหนดคุณสมบัติของ

พอบานแมบานที่ชัดเจน  สวนปญหาอุปสรรคเกิดจากสาเหตุหลายประการ  สวนแนวทางการ
สงเสริมประสิทธิภาพบทบาทพอบานแมบานในสถานสงเคราะหน้ัน พอบานแมบานสวนใหญ
เห็นวาการฝกอบรมจะเปนประโยชนตอการทํางานของตนมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องพัฒนาการ
เด็ก การแกไขพฤติกรรมเด็ก การดูแลเด็ก นอกจากนี้ ควรปรับปรุงการดูแลเด็กใหมีความ
ใกลชิดกันมากขึ้น และควรปรับปรุงในเรื่องความรับผิดชอบในการทํางาน   

ขอเสนอแนะในการศึกษาเรื่องนี้คือพอบาน แมบานควรไดมีโอกาสไดทดลองงาน เพื่อ
จะไดทราบถึง ความตองการของตนเองวามีความสนใจทํางานกับเด็ก หรือไม ซ่ึงจะชวยให
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และ ตรงกับความถนัดเปนแบบอยางที่ดีของเด็กมีความ
รับผิดชอบ ในการทํางาน นอกจากนี้ ควรจะพยายามเพิ่มพูนความรูและ พัฒนาจิตใจของตนเอง
โดยอาศัยหลักของศาสนา 

อัจฉรา จตุจินดา (2535: บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมของเด็กวัยรุน
ในสถานสงเคราะห มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมของเด็กวัยรุนใน
สถานสงเคราะหและศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมของบุคคลตามตัวแปร 
เพศ ประเภทของสถานสงเคราะหและระดับอายุ ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคม
ที่กลุมตัวอยางตัดสินวาเปนพฤติกรรมที่ดีที่ถูกและควรอยางมาก คือ พฤติกรรมการปฏิบัติตอผู

มีอาวุโสในทางที่ดี และพฤติกรรมที่กลุมตัวอยางตัดสินวาผิดและไมสมควรอยางมากคือ
พฤติกรรมการอิจฉาริษยา พฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมที่เพศชายและเพศหญิงเคยกระทํามี
แนวโนมที่จะกระทํา เคยเห็นคนอื่นกระทํา และคิดวาคนอื่นจะกระทํา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) ไดแก พฤติกรรมการใหอภัย การรักษาชื่อเสียงของหมูคณะ การ

บําเพ็ญประโยชน การปฏิบัติตอคนรวยดีกวาคนไมรํ่ารวย การอิจฉาริษยา และการปฏิบัติตอผูมี
อาวุโสในทางที่ดี  พฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมที่กลุมตัวอยางที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐ
และเอกชนเคยกระทํา มีแนวโนมที่จะกระทํา เคยเห็นคนอื่นกระทํา และคิดวาคนอื่นจะกระทํา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) ไดแก การเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน การแสดงความ
กตัญูกตเวที การใหความชวยเหลือผูอ่ืน การใหอภัย เชื่อฟงผูใหญ และการปฏิบัติตอคนรวย

ดีกวาคนไมรํ่ารวย พฤติกรรมจริยธรรรมทางสังคมที่กลุมตัวอยางที่มีระดับอายุแตกตางกัน เคย
กระทํา มีแนวโนมที่จะกระทํา เคยเห็นคนอื่นกระทํา และคิดวาคนอื่นจะกระทําแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) ไดแก พฤติกรรมการพูดปด การใหรายปายสี การขโมย การให
ความชวยเหลือผูอ่ืนการอิจฉาริษยา การปฏิบัติตอผูมีอาวุโสในทางที่ดี การเชื่อฟงผูใหญ การ
แสดงความกตัญูกตเวที การรักษาชื่อเสียงของหมูคณะ การบําเพ็ญประโยชนการเสียสละ การ

เห็นแกพวกพอง การปฏิบัติตอคนรวยดีกวาคนไมรํ่ารวยและการขาดระเบียบวินัย 
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หรรษา เลาหเสรีกุล (2537: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยทางโรงเรียนและครอบครัวที่เกี่ยวของ
กับลักษณะทางศาสนาและพฤติกรรมศาสตรของนักเรียนที่เขาเรียน และไมเขาเรียนในโรงเรียน

พุทธศาสนาวันอาทิตย โดยมุงหมายศึกษาวาประสบการณจากกิจกรรมทางพุทธศาสนา การ
อบรมเลี้ยงดูในครอบครัว และลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของครอบครัว เกี่ยวของกับ
ลักษณะทางศาสนาและลักษณะทางพฤติกรรมศาสตรของนักเรียนอยางไร อีกทั้งเพื่อหา
ความสัมพันธระหวางลักษณะทางศาสนากับลักษณะทางพฤติกรรมศาสตรของนักเรียน กลุม
ตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  2 และ 3 สังกัดกรม 

สามัญศึกษา ปการศึกษา 2535 ที่เขาเรียนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 145 คน และเพื่อน
รวมโรงเรียนและ รวมระดับชั้นเรียนเดียวกันแตไมไดเรียนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยอีก 
140 คน รวมทั้งสิ้น 285 คน  

ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่มีความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาสูง ก็จะมีความ
ผาสุกทางจิตใจและการคบเพื่อนอยางเหมาะสมมากกวากลุมนักเรียนที่ไมเขาเรียนโรงเรียนพุทธ

ศาสนาวันอาทิตย กลุมนักเรียนที่บิดามารดามีการศึกษาต่ํา จะมีความเชื่อทางพุทธศาสนาสูง 
สวนกลุมนักเรียนที่อยูในครอบครัวสภาวะเสี่ยงจะมีความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาสูง 
ถาไดรับการสงเสริมความเปนพุทธมามกะมากจากครอบครัว เพราะฉะนั้นการไดรับประโยชน
จากกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโรงเรียนและการสงเสริมความเปนพุทธมามกะในครอบครัว เปน
ตัวแปรที่มีบทบาทสําคัญในการทํานายลักษณะทางศาสนาและพฤติกรรมศาสตรเปนอันดับแรก 

เสริมศักดิ์ อมรวรนาถ (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการติดตามผลเด็กที่ถูกจําหนาย
ออกจากสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีของกรมประชาสงเคราะห ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี พบวาเด็กที่ถูก
จําหนายออกมาแลวมีรายไดเฉลี่ย 2,661.29 บาท และสวนใหญจบการศึกษาระดับประถม 

ตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยการเปดโอกาสใหเด็กออกไปเรียนยังโรงเรียนตางๆ
ภายนอกสถานสงเคราะหแลวพบวาในป 2535-2538 เด็กที่ถูกจําหนายออกหลังจากมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายมีรายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3,001-4,000 บาท และสวนมากจบการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น เชน ระดับ ปวส. รวมทั้งเด็กบางคนจบถึงขั้นปริญญา นับวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงที่ไดผลไปในทางที่ดีขึ้น และควรที่จะปรับปรุงและเพิ่มวิชาชีพอีกบางรายวิชาที่

สังคมตองการใหกับเด็กเพื่อใหสามารถมีโอกาสเลือกงานที่ดีไดมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
กฤษณา บูรณะพงศ (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับผูสูงอายุกับการขัดเกลาทาง

สังคมในครอบครัวในการสืบทอดคุณธรรมแกเยาวชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
ศึกษาบทบาทของผูสูงอายุในการขัดเกลาดานคุณธรรมแกเยาวชนในครอบครัว ดานความสํานึก
ในคุณธรรมของผูสูงอายุ ดานความพึงพอใจในการสืบทอดคุณธรรม และดานความสําเร็จในการ

ขัดเกลาดานคุณธรรม โดยพิจารณาจากความสํานึกในคุณธรรมของเยาชน การศึกษาเรื่องนี้ใช
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ระเบียบวิธีวิจัยในเชิงปริมาณ  และเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามสุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจงกลุมเปาหมาย จํานวน 230 คน จากประชากรชาวพุทธ ชาวมุสลิม และชาวคริสต  

ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีสํานึกในคุณธรรมสูงและมีความพึงพอใจในการทํา
หนาที่สืบทอดคุณธรรมแกเยาวชนในระดับสูง โดยมีปจจัยการสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัย
สําคัญอยางมีนัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการสืบทอดคุณธรรมของผูสูงอายุ ทําให
รับรูไดวาผูสูงอายุยังมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตในสังคมเมือง  

การศึกษาเรื่องนี้มีขอเสนอแนะวาสมาชิกในครอบครัวควรสนับสนุนผูสูงอายุอยางจริงจัง

ใหมีโอกาสแสดงบทบาทการสืบทอดคุณธรรมแกเยาวชนในสังคมไทยอยางเหมาะสม 
ภูมิชาย ปลองอวน (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การเตรียมความพรอมเด็กและ

เยาวชนในสถานสงเคราะหกอนออกสูสังคมภายนอกของทีมสหวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงคใน
การวิจัยคือเพื่อศึกษาลักษณะการปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพในการจัดกิจกรรมการเตรียม
ความพรอมเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะหกอนออกสูสังคมภายนอก ศึกษาทัศนะของ

ทีมสหวิชาชีพตอการเตรียมความพรอมเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะหกอนออกสูสังคม
ภายนอก และศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงานดานการเตรียมความพรอมและศึกษา
แนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะหกอนออกสูสังคมภายนอก ผล
การศึกษาพบวา ทีมสหวิชาชีพผูปฏิบัติงานในสถานสงเคราะหเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 50 
ปขึ้นไป มีการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับเด็กและ

เยาวชนในสถานสงเคราะห 0-5 ป และความรูที่ไดรับการฝกอบรมและสัมมนาการทํางานกับ 
เด็กและเยาวชนไมเพียงพอ สําหรับลักษณะกิจกรรมที่จัดขึ้นในการเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 
และเยาวชนในสถานสงเคราะหกอนออกสูสังคมภายนอก ดานกายพบวามีการใหการ
รักษาพยาบาล ดานสุขภาพอนามัย การสงเด็กเขาเรียนตอยังสถานศึกษาภายนอกสถาน

สงเคราะหมีมากที่สุด ดานอารมณจิตใจ มีการจัดกิจกรรมที่สรางความเชื่อมั่นในตนเองใหกับเด็ก
มากที่สุด ดานสังคมมีการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ การรวมกิจกรรมของชุมชนมากที่สุด และการ
มีสวนรวมรณรงคตามโครงการตาง ๆ ดานการปฏิบัติงาน พบวา มีการรวมมือประสานงาน 
ระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคเอกชนมากที่สุดและการประสานรวมมือปฏิบัติงานระหวาง 
หลาย ๆ สาขาวิชาชีพ มีการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย สําหรับทัศนะทีมของสห

วิชาชีพพบวา ทีมสหวิชาชีพผูปฏิบัติงานสวนใหญเห็นดวยกับการเตรียมความพรอมดาน
อารมณและ จิตใจเปนอับดันแรกรองลงมาคือดานสังคมและดานรางกายและสติปญญา
ตามลําดับ สําหรับปญหาและอุปสรรคคือการไมใหความสําคัญดานการเตรียมความพรอมและ
ขาดความตอเนื่อง ดานการบริหารยังมีปญหาอุปสรรคเรื่องงบประมาณในการจัดกิจกรรม และ
ผูบริหารขาดทักษะและประสบการณในการบริหารงาน สวนดานการการปฏิบัติงานเห็นวา 

ปญหาและอุปสรรคที่มีความสําคัญกับผูปฏิบัติงานที่ขาดความรู ประสบการณและการ
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ปฏิบัติงานอยางจริงจัง ทีมสหวิชาชีพผูปฏิบัติงานสวนใหญมีความเห็นวาผูปฏิบัติงานควรมี
ทัศนะที่ดีตองานและการทํางาน เนนการใหความรักความอบอุน ความเขาใจแกเด็ก แนะนําสั่ง

สอน ใหเด็กมีความคิดสรางสรรค มีจุดมุงหมายในชีวิต รักความกาวหนา รูจักการดํารงชีวิตใน 
ครอบครัว ปลูกฝงอบรมศีลธรรมจรรยา ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับเด็กเปนตน 
ขอเสนอแนะ คือ ควรมีนโยบาย แผนงาน และโครงการดานการเตรียมความพรอมอยางชัดเจน
และตอเนื่อง มีการจัดอบรมสัมมนาการทํางานกับเด็กและเยาวชนดานการเตรียมความพรอมที่
ชัดเจนอยางเพียงพอและตอเนื่องเนนดานการศึกษาและฝกอาชีพ จัดกิจกรรมครอบครัว 

กิจกรรมทางดานศีลธรรมและจริยธรรม จัดหลักสูตรอบรมพิเศษแกเด็กและเยาวชนในการอยู
รวมกับสังคม การบําเพ็ญประโยชน ตางๆ เพื่อการปรับตัวใหเขากับสังคมภายนอก 

ศรีสุวรรณ สรศักดิ์ (2542: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติของเด็กและเยาวชน
ตอโครงการฝกอบรมจริยธรรมในสถานสงเคราะห ศึกษาเฉพาะกรณีสถานแรกรับเด็กหญิงพญาไท  
โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยคือ เพื่อศึกษาทัศนคติของเด็กและเยาวชนตอโครงการฝกอบรม

จริยธรรมในสถานสงเคราะห รวมทั้งศึกษาปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อกําหนดแนว
ทางการปรับปรุงแกไข และนําผลที่ไดไวใชเปนแนวทางการฝกอบรมตอไป อีกทั้งเพื่อปลูกฝง
จริยธรรมแกเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับเด็กหญิงพญาไทใหรูจักวิธีการดําเนินชีวิตตามแบบ
แผนของสังคมและดํารงอยูในสังคมไดอยางปกติสุข  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงทดลอง 
แบงวิธีการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ การศึกษาวิจัยภาคเอกสารและการศึกษาวิจัยภาคสนาม 

โดยใชระยะเวลาในการฝกอบรม 3 เดือน (72 ชั่วโมง) มีการออกแบบสอบถามเพื่อประเมินผล
หลังสิ้นสุดโครงการฝกอบรม และสัมภาษณเจาหนาที่เพื่อวิเคราะหและประเมินความคิดเห็น
ประกอบการศึกษานั้น 

ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา การฝกอบรมจริยธรรมใหกับเด็กและเยาวชนที่อยูใน

สถานแรกรับเด็กหญิงพญาไท โดยใชกิจกรรมเปนเครื่องมือทําใหการฝกอบรมมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากรูปแบบของกิจกรรมเปนสิ่งเราที่ชวยกระตุนใหเด็กและ
เยาวชนสนใจใหความรวมมือ และทําใหเกิดการเรียนรูในการฝกอบรมจริยธรรม กิจกรรมที่เด็ก
และเยาวชนสนใจใหความรวมมือและ ไดรับความรูโดยมีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ การโตวาที
ธรรมะ สวนกิจกรรมที่มีคาคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก การอภิปรายกลุม อยางไรก็ตามปญหา

ที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น ไดแก ควรหาวิธีการปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเขาใจและ
ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม การรูจักการอยูรวมกันเพิ่มขึ้นเพื่อลดปญหาในการอยูรวมกันของเด็ก
และเยาวชน เนื่องจากการฝกอบรมครั้งนี้ปรากฏวาเด็กและเยาวชนมีความเขาใจและปฏิบัติตาม
หลักจริยธรรม ขอนี้นอยกวาขออื่นๆ  

ขอเสนอแนะในการศึกษาเรื่องนี้คือ ในการฝกอบรมยังขาดอุปกรณ เครื่องมือที่ทันสมัย

และเหมาะสม ควรไดรับการพัฒนาอุปกรณและเครื่องมือใหดีกวาเดิม การฝกอบรมครั้งตอไป
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ควรแบงตาม ระดับอายุ เนื่องจากพบวาทัศนคติของเด็กและเยาวชนมีความแตกตางกัน และ
ควรปรับปรุงในเรื่องเวลาในการฝกอบรม เพราะชวงบายเปนเวลาที่มีอากาศรอน เด็กและ

เยาวชนไมมีสมาธิที่จะฟง และควรกําหนดระยะเวลาในการศึกษาใหมากกวาเดิม เพื่อประโยชน 
ในการติดตามประเมินผลใหชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการศึกษาศักยภาพการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมเทาที่กระทําอยูในปจจุบันของสถานสงเคราะหตางๆดวยเพื่อกําหนดแนวทางการ
ฝกอบรมที่เหมาะสมตอไป 

จุฑารัตน ไพศาลโรจนรัตน (2543: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง บทบาทของโรงเรียนพุทธ

ศาสนาวันอาทิตยในการขัดเกลาทางศีลธรรม ศึกษากรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาบทบาทของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยในการ
ขัดเกลาทางศีลธรรมแกเยาวชนไทย ศึกษาบทบาทของวัดในดานการใหบริการสังคมแกชุมชน
ไทยสมัยใหมและในการสงเสริมเยาวชนไทยในการมีสวนรวมในกิจกรรมทางพุทธศาสนา และยัง
ศึกษาถึงปจจัยอื่นที่มีสวนจูงใจทําใหเยาวชนสนใจโครงการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยโดย

ใชวิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยา ซ่ึงอาศัยการเก็บขอมูล โดยการสังเกตอยางไมมีสวนรวมและ
อยางมีสวนรวม รวมทั้งการสัมภาษณแบบเจาะลึก เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหวาง 12-18 ป ที่
กําลังเรียนอยูในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฏ และศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
วัดบวรนิเวศวิหาร รวมทั้งผูปกครอง กลุมเพื่อนและพระอาจารยของเยาวชน รวมทั้งสิ้นเปน

จํานวน 24 คน  
ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยมีสวนสําคัญยิ่งในการขัดเกลาทาง

ศีลธรรมแกเยาวชน ในดานบทบาทของวัดเห็นไดวาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยเปนการ
ใหบริการทางสังคมประการหนึ่งของวัดที่ใหแกสังคมไทยปจจุบันและโรงเรียนพุทธศาสนาวัน

อาทิตยยังไดชวยสงเสริมใหเยาวชนมีสวนรวมในกิจกรรมทางพุทธศาสนา นอกจากนั้นยังพบวา
มีปจจัยและแรงจูงใจอื่น เชน ความตองการความรูเพิ่มเติมในวิชาดนตรีไทย ภาษาตางประเทศ
และวิชาอื่น ๆ ที่ทําใหเยาวชนเขามาเรียนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยนอกจากตองการ
ความรูดานธรรมะ 

ศิริพร จันทรประยูร (2541: บทคัดยอ) ศึกษาบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูเด็กกําพราของ

ครอบครัวอุปการะตามโครงการครอบครัวอุปการะในนิคมสรางตนเองของกรมประชาสงเคราะห 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูเด็กกําพราของครอบครัวอุปการะ 
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูเด็กกําพราของครอบครัวอุปการะ และ
บทบาทในการอบรมเลี้ยงดูเด็กกําพราของครอบครัวอุปการะที่มีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็ก 
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการอบรมเลี้ยงดูเด็กกําพรา โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณรวมกับ

คุณภาพ ซ่ึงไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวน 36 ครอบครัว การวิเคราะหขอมูลเชิง
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ปริมาณจะใชสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน และขอมูลเชิงคุณภาพไดจากการสัมภาษณกลุม
ตัวอยางจํานวน 10 ครอบครัว วิเคราะหขอมูลโดยการบรรยายเชิงพรรณนาการยกตัวอยางการ

หาความสัมพันธของขอมูลตางๆ ผลการศึกษาพบวา บทบาทในการอบรมเลี้ยงดูเด็กกําพราของ
ครอบครัวอุปการะอยูใน ระดับดี รอยละ 83.3 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับบทบาทในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กกําพราของครอบครัวอุปการะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 ไดแก 
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และการมีความรูที่ดีเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก สําหรับความสัมพันธ
ระหวางบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูเด็กกําพราของครอบครัวอุปการะกับพัฒนาการเด็ก พบวา 

ครอบครัวมีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูเด็กกําพราที่ดีเหมาะสมสงผลใหเด็กมีพัฒนาการที่ดี
ตามมา และบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูเด็กกําพราของครอบครัวอุปการะที่ไมดีจะสงผลใหเด็กมี
พัฒนาการที่ไมดีดวยเชนกัน สวนปญหาและอุปสรรคในการอบรมเลี้ยงดูเด็กกําพรา มีสาเหตุทั้ง
จากครอบครัวอุปการะ ตัวเด็ก เจาหนาที่รวมถึงการจัดคาตอบแทนและบริการตางๆ การวิจัย
ครั้งนี้มีขอเสนอแนะวา การที่ครอบครัวอุปการะจะสามารถมีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

กําพราที่ดีไดน้ันจะตองไดรับการสนับสนุนสงเสริมและการประสานความรวมมือจากหลายฝาย
ดายกันอยางตอเนื่องไมวาจะเปนสถานสงเคราะหและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 

โสวรรณ คงสวัสด์ิ (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาการสื่อสารกับการสรางอัตลักษณของเด็ก
และเยาวชนสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี โดยจุดประสงคของการศึกษาครั้งนี้ก็เพื่อ
ศึกษาสภาวะแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุมเด็กในสถานสงเคราะห และศึกษาแบบ

แผนการสื่อสารของกลุมเด็ก อีกทั้งศึกษาความสัมพันธของการสื่อสารกับการสรางอัตลักษณ
ของกลุมเด็ก และศึกษาปญหาและอุปสรรคของการสรางอัตลักษณในกลุมเด็ก โดยคัดเลือกกลุม
ตัวอยางจากกลุมเด็กที่อาศัยอยูในบานพักเด็ก 3 หลัง คือ บานชัยพฤกษ บานโกเมศและบาน
จันทนกะพอ 

 ผลการวิจัยพบวา สถานสงเคราะหบานราชวิถีเปนบริบทสังคมที่ยึดถือกฎระเบียบใน
การปกครอง ขาดที่พ่ึงทางใจใหเด็ก สรางคานิยมใหเด็กกลายเปนฝายรับจากสังคมภายนอก
ตลอดเวลา สรางความรูสึกไมเทาเทียมกันในกลุมสมาชิก และขาดความพรอมตอการพัฒนา
ศักยภาพของเด็ก ซ่ึงสภาพสังคมในลักษณะดังกลาวมีอิทธิพลใหเด็กสรางความเปนตัวตนใน
ภาพรวม 3 ลักษณะ คือ การเปนคนตองการความรักความอบอุน การเปนคนชางขอและการ

เปนคนสองบุคลิกที่ภายนอกดูแข็งแกรงแตภายในเปราะบาง เด็กสถานสงเคราะหใชสื่อมวลชน
สูงมากในวันเสารและวันอาทิตย โดยเฉพาะโทรทัศนซ่ึงเปนสื่อสวนกลางของบาน การสื่อสารกับ
บุคคลและการเปดรับสื่อมวลชนมีความสัมพันธกับการสรางอัตลักษณเด็ก โดยเฉพาะกลุมเด็ก
วัยรุนดวยการเลียนแบบการแตงกาย วิธีการเลี้ยงดูของครูแมบานมีบทบาทสําคัญตอการ
สรางอัตลักษณรวมของเด็กในบริบทบานแตละหลัง เด็กมีความตระหนักรูวาตนตองปฏิบัติตาม

กฎเกณฑที่วางไว อยางไรก็ดีพวกเขายังขาดจิตสํานึกรวมของความเปนเด็กสถานสงเคราะห
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เพราะมองวาชนชั้นในสถานสงเคราะหดอยกวาบุคคลอื่นในสังคมอันเปนผลมาจากการ
เปรียบเทียบตัวตนกับบุคคลรอบตัวและสิ่งที่นําเสนอผานสื่อมวลชนแลวเกิดความไมพอใจตอ

สภาพความเปนอยูของตน ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาอัตลักษณของกลุมเด็กมาจาก
ความสัมพันธอันไมราบรื่นของเด็กกับบุคคลรอบตัว ครูแมบานที่ไมมีจิตวิทยา และสภาพความ
เปนอยูที่ไมเสริมสรางศักยภาพแกตัวเด็ก 

กัลยาณี ผลประกอบศิลป (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนากับปญหา
ความรุนแรงตอเด็ก ศึกษาเฉพาะกรณีบานราชวิถี และบานครูนอย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

หลักธรรมและแนวปฏิบัติในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับการปองกัน และแกไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็ก และศึกษาการนําหลักธรรมและแนวปฏิบัติในพระพุทธศาสนาไปใชในการปองกัน
และแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กของหนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยวิธีศึกษาภาคเอกสาร การศึกษาภาคสนาม สัมภาษณ และสังเกตการณเจาหนาที่ที่ทํางาน
กับเด็กที่บานพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพฯ สถานสงเคราะหบานราชวิถี มูลนิธิศูนยพิทักษ

สิทธิเด็ก และสถานเลี้ยงเด็กบานครูนอย จํานวน 8 คน กับเด็กกลุมตัวอยางจากบานราชวิถี
จํานวน 152 คน บานครูนอย จํานวน 58 คน  

ผลการวิจัยพบวาพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เปนแนวทางในการปองกันและแกไข
ปญหาทารุณกรรมเด็ก ไดแก หลักธรรมเรื่องศีล 5 ธรรม 5 ทิศ 6 พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 
ฆราวาสธรรม 4 กรรมและอโหสิกรรม และเรื่องความกตัญู เปนตน ในดานการนําไปปฏิบัติ 

พบวาเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับเด็กถูกทารุณกรรมทั้งภาครัฐ และเอกชนไดใชหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาในการชวยเหลือ ฟนฟูสภาพจิตใจของเด็ก ขณะเดียวกันมีการใหเด็กไดปฏิบัติ
ศาสนากิจบางตามโอกาส เด็กที่ไดรับการชวยเหลือ อบรมสั่งสอนมีความเขาใจในหลักธรรมทาง
ศาสนาอยูในเกณฑดี  

ขอเสนอแนะจากการวิจัยนี้คือการสนับสนุนใหทุกคนในชุมชนมีความตระหนักรูรวมกัน
วาปญหาความรุนแรงตอเด็กเปนเรื่องสาธารณะ ขณะเดียวกันควรมีการเสริมสรางสภาพชุมชน
ใหมีทาทีและการอยูรวมกันแบบพุทธ คือการไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน การมีเมตตาธรรมตอ
กัน ขณะเดียวกันหนวยงานที่ใหความชวยเหลือเด็กถูกทารุณกรรมควรใชวิธีพุทธบําบัด เพื่อ
บําบัดบาดแผลทางจิตใจที่เกิดจากปญหาความรุนแรงใหผูถูกกระทําไมกระทําความรุนแรงตอ

บุคคลอื่นในโอกาสตอไป 
รัชฎา ชื่นเสียง (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิธีการอบรมสั่งสอนเด็กวัยรุนของบิดา

มารดาไทย โดยมีจุดมุงหมายศึกษาเรื่องการอบรมสั่งสอนการใชชีวิตของวัยรุน วิธีการตอรองใน
ความตองการที่ไมตรงกันของวัยรุนและครอบครัว และวิธีการสั่งสอนที่พึงปรารถนาของวัยรุน 
รวมถึงปญหาอุปสรรคในการศึกษา การศึกษาเรื่องนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ มีกลุมเปาหมาย 
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คือเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน อายุระหวาง 13-15 ป จํานวน 12 คน โดยใชวิธีการ
สัมภาษณเจาะลึกและการสังเกต ควบคูกับการใชสถิติพรรณนาชวยในการวิเคราะห  

ผลการวิจัยพบวาบิดามารดาไทยอบรมสั่งสอนการใชชีวิตของวัยรุนอยางดูแลเอาใจใส มี
การสงเสริมลงโทษวากลาวตักเตือนและตามใจในเรื่องการเลือกเรียนตามความถนัดของเด็ก
วัยรุน สวนวิธีการตอรองนั้นเด็กวัยรุนจะคิดทบทวนถึงความเหมาะสมกอนจะยอมรับการ
ตัดสินใจของบิดามารดาของตน และเด็กวัยรุนพึงปรารถนาที่จะใหบิดามารดาตนนั้นเขมงวดให
นอยลงในเรื่องการไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ใหใชเหตุผลมากกวาอารมณ และตองการเวลามากขึ้นใน

การอบรมสั่งสอน สวนในเรื่องที่บิดามารดาและเด็กวัยรุนมีความเห็นที่ไมตรงกัน น้ันเปนปญหา
และอุปสรรคในการอบรมทําใหเด็กเกิดสับสนวาควรจะเชื่อฟงใคร 

ขอเสนอแนะของการศึกษาเรื่องนี้พบวาควรปลอยใหเด็กวัยรุนมีอิสระในดานการกระทํา
และความคิด และการอบรมสั่งสอนที่ใชเหตุผล และบิดามารดาไมควรคาดหวังในตัวเด็กมาก 

วิไลลักษณ เหลาปรีชากุล (2547: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในสถานสงเคราะหเด็ก: ศึกษาเฉพาะกรณีสถานสงเคราะหเด็กในเขต
กรุงเทพมหานครสังกัดกองสงเคราะหเด็กและบุคคลวัยรุน กรมประชาสงเคราะห โดยมี
จุดประสงคเพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในสถานสงเคราะหเด็ก 
และศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในสถานสงเคราะหเด็ก โดยการศึกษาในเชิงปริมาณกับกลุมตัวอยาง

จํานวน 190 คน จากสถานสงเคราะหสามแหง ไดแก สถานสงเคราะหบานมหาเมฆ สถาน
สงเคราะหบานราชวิถี และสถานสงเคราะหเด็กออนพญาไท โดยวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติ รอย
ละ คาเฉลี่ย เปนตน ผลการศึกษาพบวาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในสถาน
สงเคราะหเด็กอยูในระดับปานกลาง รอยละ 57.3 สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในสถานสงเคราะหเด็กคือ ภาวะผูนํา การจูงใจ และการทํางานเปนทีม 
สวนปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในสถานสงเคราะหเด็ก 
ไดแก อายุ ตําแหนง การฝกอบรม สถานภาพ การศึกษา และประสบการณ 

สุรีรัตน จุลานุพันธ (2549: บทคัดยอ) ศึกษาความคาดหวังเกี่ยวกับรูปแบบครอบครัวที่
พึงปรารถนา กรณีศึกษา สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีและสถานสงเคราะหเด็กชายบาน

มหาเมฆ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาครอบครัวและการดําเนินชีวิตในสถาน
สงเคราะห และศึกษาถึงรูปแบบครอบครัวที่พึงปรารถนา ใชการสัมภาษณเจาะลึกกับผูใหขอมูล 
จํานวน 28 ราย พบวา  สภาพปญหาครอบครัว เปนลักษณะที่บิดามารดาไมพรอมตอการมี
บุตร  สังเกตไดจากสาเหตุอันดับหนึ่งที่ผูใหขอมูลที่สําคัญมาอยูที่สถานสงเคราะห  นอกจากนี้ยัง
มีปญหาอื่นๆ เชน ปญหาการหยาราง  ปญหาที่เกิดจากบิดามารดามีสามีหรือภรรยาใหม  

ปญหาการถูกทารุณกรรมทางเพศ  ปญหาที่เกิดจากบิดามารดาติดคุกหรือติดยา  ปญหาเกิด
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จากบิดามารดาเสียชีวิตและปญหาที่เกิดจากครอบครัวฐานะยากจน  สวนรูปแบบครอบครัวที่พึง
ปรารถนาของผูใหขอมูลที่สําคัญพบวาตองการรูปแบบที่บิดามารดาและบุตรอยูพรอมหนาพรอม

ตาอยางอบอุน นอกจากนั้นยังตองการรูปแบบครอบครัวที่มีความรักความผูกพันและรูปแบบ
ครอบครัวที่ทุกคนในครอบครัวตางใชเหตุผลเปนหลัก ไมใชอารมณและความรุนแรง 

ขอเสนอแนะของการวิจัยเรื่องนี้คือการมีมาตรการปองกันในการทอดทิ้งเด็ก และรณรงค
ใหรูจักความรับผิดชอบมากขึ้น ปรับแกการดําเนินงานของสถานสงเคราะหใหรัดกุมยิ่งขึ้น 

วรากร ทรัพยวิระปกรณ (2550: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง วิถีการดําเนินชีวิตของเยาวชน

ในสถานสงเคราะห การศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบรรยายให
ความหมายของวิถีการดําเนินชีวิตในสถานสงเคราะหของเยาวชนที่ใชชีวิตอยูในสถานสงเคราะห 
การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณและการสังเกตในการเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยมีผูใหขอมูลหลักเปนเยาวชนชายวัยรุนในสถานสงเคราะหที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป 
เจาหนาที่สังคมสงเคราะห และพี่เลี้ยงประจําบาน 

ผลการวิจัยพบวาภูมิหลังและที่มาของเยาวชนผูใหขอมูลมีอิทธิพลตอการใหความหมาย
ของวิถีการดําเนินชีวิตในสถานสงเคราะหในเรื่องตางๆ เชนการพลัดพรากจากครอบครัว การใช
ชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืน และการอยูเพื่ออนาคตดวยการวาดฝนถึงอนาคตในชีวิต นอกจากนี้
สภาพแวดลอมในสถานสงเคราะห อันไดแก เจาหนาที่ พ่ีเลี้ยง เพื่อน และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในสถานสงเคราะหตางมีอิทธิพลตอการใหความหมายที่แสดงถึงอารมณสุข ทุกข และ

การดํารงชีวิตอยูตอไป 
ขอเสนอแนะของการวิจัยเรื่องนี้คือการพัฒนาศักยภาพของพี่เลี้ยง เพราะพี่เลี่ยง

เปรียบเสมือนที่พ่ึงทางใจของเยาวชนในสถานสงเคราะห ดังนั้นพี่เลี้ยงและเจาหนาที่ในสถาน
สงเคราะหควรมีความจริงใจ ตระหนักถึงความรูสึกของเยาวชน เพราะจะทําใหเกิดความอบอุน 

และความรักในสถานสงเคราะห รวมถึงควรมีการใสใจตอเปาหมายและความคาดหวังในอนาคต
ของเยาวชนที่ใชชีวิตอยูในสถานสงเคราะห เพื่อใหเกิดรูปธรรมในการวางแผนชีวิตตอไปได 



 

บทที่ 3 

 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 
 

การศึกษา เรื่อง การขัดเกลาทางสังคมของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห กรณีศึกษา 
สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวที่เด็กหญิง
วัยรุนที่ไดรับการอุปการะไวในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี โดยมีพ้ืนที่ตัวอยางอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาในเรื่องนี้ผูวิจัยไดอาศัยระเบียบวิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) เปนเครื่องมือสําคัญ ทั้งนี้ผูวิจัยไดสรางกรอบแนวคิดเพื่อเปนแนวทาง
ในการศึกษาในครั้งนี้ซ่ึงจะชวยใหเขาใจในสิ่งที่ผูวิจัยศึกษามากขึ้น ดังแผนภาพแสดง
รายละเอียดที่ 3.1   
 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

               1                                                 3                                                       4 

                                                  Socialization Processes 
 

 

 

 
            2                                                                                               5 
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กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดประยุกตเอาองคประกอบของกระบวนการขัด
เกลาทางสังคมของศศิธร อภิสิทธิ์นิรันดร (2541:  37-38) ซ่ึงประกอบดวย การขัดเกลาทางดาน
จิตใจ การขัดเกลาทางดานสติปญญา และการขัดเกลาทางดานพฤติกรรม มาใชเพื่อเปนแนวทาง

ในการจัดทํากรอบแนวคิดของการศึกษาในครั้งนี้ 
จากกรอบแนวคิดดังกลาวขางตนสามารถอธิบายไดวา กลุมเด็กหญิงวัยรุนที่ไดรับการ

อุปการะเลี้ยงดูจากสถานสงเคราะหบานราชวิถีกลุมนี้น้ันไดเขาสูกระบวนการทางสังคมที่
เรียกวากระบวนการขัดเกลาทางสังคม ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบ 3 ดาน ไดแก การขัดเกลา
ทางดานจิตใจ การขัดเกลาทางดานสติปญญา และ การขัดเกลาทางดานพฤติกรรม ดวยลักษณะ

และวิธีการในการขัดเกลาที่แตกตางกันไปตามตัวแทนของการขัดเกลาทางสังคมในสถาน
สงเคราะหบานราชวิถี เชน เจาหนาที่แมบานประจําบานพัก คุณครู กลุมเพื่อน และสภาเด็กบาน
ราชวิถี เปนตน หลังจากที่กลุมเด็กหญิงวัยรุนที่ไดรับการอุปการะเลี้ยงดูจากสถานสงเคราะห
บานราชวิถีไดผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทั้ง 3 ดานแลวแตละคนก็จะเรียนรูและรับแนว
ทางการปฏิบัติที่ไดรับการขัดเกลามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับการดําเนิน

ชีวิตประจําวันซึ่งแตละคนก็จะมีประสบการณการเรียนรูในรูปแบบที่แตกตางกันออกไป  
สวนผลที่เกิดขึ้นจากการขัดเกลาทางสังคมนั้นก็นําไปสูการที่กลุมเด็กหญิงวัยรุนรูจัก

พัฒนาตนเองไปสูการมีพฤติกรรมที่พึงประสงคและสามารถพึ่งตนเองไดในอนาคต รวมถึง
สามารถใชชีวิตอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนไดอยางปกติสุขตอไปภายภาคหนา ซ่ึงจุดมุงหมายนี้ก็ถือ
เปนวัตถุประสงคหลักของสถานสงเคราะหแหงนี้ ซ่ึงหากสถานสงเคราะหบานราชวิถีสามารถ

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการดํารงชีวิตแกกลุมเด็กหญิงวัยรุนในสถานสงเคราะหใหมี
คุณภาพ และอยูในสังคมไดอยางปกติสุขไดแลวนั้นเทากับวาสถานสงเคราะหแหงนี้สามารถ
บรรลุประสิทธิผลของสถานสงเคราะหแหงนี้ได 

 

3.2   รูปแบบและวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่องการขัดเกลาทางสังคมของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห กรณีศึกษา 

สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กหญิงวัยรุนในสถานสงเคราะหบานราชวิถี โดยเนนแสวงหาความรูจาก

สภาพแวดลอมที่เปนจริง ณ เวลานั้นในลักษณะองครวมตามปรากฏการณทางสังคมที่มีอยู เพื่อ
เกิดความลึกซึ้งและเขาใจในประสบการณการอบรมขัดเกลาเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหอยาง
แทจริง โดยในการศึกษาครั้งนี้จะอาศัยวิธีการวิจัยในแนวทางผสมผสาน (Mixed  Method 
Approach) สามารถกําหนดรูปแบบและวิธีในการศึกษาเพื่อรวบรวมขอมูลดังนี้ 
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3.2.1  การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ เปนการศึกษาคนควาจากเอกสารทางวิชาการ 

(Documentary Research) หรือวรรณกรรมปริทัศน โดยผูวิจัยจะทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของใน
เบื้องตน อันไดแก ตํารา หนังสืออางอิง วารสารทางสังคมศาสตร บทความจากหนังสือพิมพ 
รายงานการวิจัย กฏหมายที่เกี่ยวของ สิ่งพิมพพิเศษที่เกี่ยวของ เชน ภาคนิพนธ วิทยานิพนธ ที่
เชื่อมโยงเกี่ยวของกับประเด็นการวิจัยในครั้งนี้โดยขอมูลเบื้องตนเหลานี้จะชวยใหผูวิจัยได

แนวคิดพื้นฐานกอนที่จะลงสูพ้ืนที่ภาคสนามจริง รวมทั้งชวยใหเห็นภาพขอมูลที่มีความ
เกี่ยวของกับงานวิจัยชิ้นนี้ ซ่ึงจะทําใหงานวิจัยมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถ
ใชเปนขอมูลเบื้องตนในการอางอิงประกอบการวิเคราะหและสรางเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวม
ขอมูลในภาคสนาม 
 

3.2.2  การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ เปนการศึกษาภาคสนาม (Field Research) ดําเนิน

การศึกษารวบรวมขอมูลจากสภาพขอเท็จจริง โดยการกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางซึ่งเปน  

เด็กหญิงวัยรุนที่ไดรับการอุปการะในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี รวมถึงเด็กหญิงวัยรุน
ในกรณียกเวนที่มีอายุเกินเกณฑแตไดรับการสงเคราะหตอ เจาหนาที่แมบานประจําบานพัก 
คุณครูฝายสงเสริมการศึกษา และผูปกครองสถานสงเคราะห โดยแบงการดําเนินการศึกษา ดังนี้ 

3.2.2.1  การสังเกต (Observation)  
 ผูวิจัยจะใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) ใน

ระยะแรกเพื่อที่จะสังเกตขอมูลทางกายภาพและสิ่งแวดลอมทั่วๆไปทั้งภายในสถานสงเคราะห
และสถานที่สําคัญละแวกใกลเคียง รวมถึงการสังเกตปฏิสัมพันธและการมีสวนรวมของบุคคลใน
การอบรมขัดเกลาเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี เปนตน หลังจากนั้นแลวเมื่อ
ผูวิจัยปรับตัวและคุนเคยกับสถานที่และเหตุการณในสนามวิจัยไดแลวจึงตัดสินใจที่จะใชวิธีการ
สังเกตแบบมีสวนรวม (Participant  Observation) ดวยการเขาไปใชชีวิตประจําวันรวมกับ

กลุมเปาหมายที่ผูวิจัยศึกษาเพื่อเขาใจวัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน และวิธีการอบรม
ขัดเกลาเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี เพื่อที่จะนํามาสูการหาความสัมพันธ
และความหมายของเหตุการณได 

3.2.2.2  การสัมภาษณแบบลึก (In-Depth Interview) 
ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณแบบลึกนี้กับผูใหขอมูลสําคัญ ซ่ึงไดแก เด็กหญิงวัยรุน

ที่ไดรับการอุปการะไวในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี เจาหนาที่แมบานประจําบานพัก 
และผูปกครองสถานสงเคราะห ตามแนวทางการสัมภาษณที่ไดสรางขึ้นไวโดยการสัมภาษณใน
การวิจัยครั้งนี้ไดใชคําถามเปนแบบกึ่งโครงสรางที่มีลักษณะที่ยืดหยุนตามสถานการณใน
บรรยากาศที่เปนกันเองและตั้งอยูบนพื้นฐานของความสมัครใจตอบคําถามเปนหลักเพื่อทําให
ผูวิจัยไดมุมมองเกี่ยวกับโลกสวนตัว ชีวิต ความคิดเห็นหรือประสบการณของผูใหสัมภาษณใน

หัวขอที่นักวิจัยไดตั้งคําถาม โดยในระหวางการสนทนาผูวิจัยจะมีแนวคําถามโดยมีหัวขอกวางๆ
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กอนแลวจึงคอยๆซักไซไลเรียงเจาะเอาขอมูลในระดับลึกๆตอๆไป (In-Depth) และระหวาง
สัมภาษณผูวิจัยก็ไดใชเทคนิควิธีการสังเกตควบคูกันไปดวย 

3.2.2.3  การสนทนากลุม (Focus Group Interview) 

การจัดสนทนากลุมในการวิจัยในครั้งนี้จะดําเนินการกับกลุมเด็กวัยรุนที่ไดรับ
การอุปการะไวในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี และกลุมเจาหนาที่แมบานประจําบานพัก
ในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี โดยแตละกลุมจะมีผูเขารวมการสนทนากลุมราว 5 ทาน
ตอกลุม จะใชเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง เพื่อทราบมุมมอง วิธีคิด และการให
ความหมายตามประสบการณที่แตกตางหลากหลายของแตละทานที่เกี่ยวกับประเด็นของการขัด

เกลาทางสังคมของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรม รวมถึง
ประเด็นของผลจากการขัดเกลาทางสังคมที่เกิดจากประสบการณโดยตรงของผูใหขอมูลสําคัญ 
เปนตน การที่ผูวิจัยเลือกเทคนิควิธีวิจัยนี้ก็เพื่อจะตรวจสอบทัศนคติของผูใหขอมูลสําคัญวามี
ความคิดและความรูสึกตอเรื่องนั้นๆจริงหรือไม 
 

3.3   กลุมเปาหมายและผูใหขอมูลที่สําคัญ 
 

3.3.1  กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายในครั้งนี้ของผูวิจัย คือ เด็กหญิงวัยรุนที่ไดรับการอุปการะเพื่อใหการ

สงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี กรุงเทพมหานคร ซ่ึง
เปนสถานสงเคราะหของรัฐที่สังกัดสํานักคุมครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และผูวิจัยมีกลุมเปาหมายที่มีอายุ
อยูในชวงวัยรุนตอนกลาง คือ อายุระหวาง 15 – 18 ป จํานวน 20 คน และอายุ 22 ป อีก 1 คน 
เหตุผลที่นักวิจัยเลือกกลุมเปาหมายและสถานที่แหงนี้เพราะกลุมเด็กหญิงวัยรุนเปาหมายกลุมนี้

มาจากรากฐานครอบครัวและพื้นเพการไดรับการขัดเกลาทางสังคมที่หลากหลายตามสาเหตุการ
ประสบปญหาทางสังคม รวมถึงเจาหนาที่แมบานประจําบานพักของเด็ก จํานวน 6 คน คุณครู
ฝายสงเสริมการศึกษาและวิชาชีพ จํานวน 3 คน และผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กหญิงบาน
ราชวิถี จํานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน ซ่ึงสามารถใหขอมูลที่เปนประโยชนและเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ รวมถึงสถานที่วิจัยครั้งนี้ตั้งอยูที่ใจกลางกรุงเทพฯซึ่งมีความ
หลากหลายในแงของความเปนเมือง และมีความสะดวกและปลอดภัยในการเขาถึงสถานที่วิจัย 
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3.3.2  ผูใหขอมูลที่สําคัญ 

ผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key  Informant) ผูวิจัยมีความคิดวาเปนผูที่มีความสําคัญตอ
งานวิจัยสนามเชิงคุณภาพเพราะเปนบุคคลที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับเรื่องที่ผูวิจัย
ตองการหาคําตอบมากที่สุดคนหนึ่งและในการวิจัยครั้งนี้มีผูใหขอมูลที่สําคัญกับผูวิจัยอยู 4 กลุม
เพื่อใหผูวิจัยไดขอมูลที่ชัดเจนนาเชื่อถือและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นก็คือ  

กลุมแรกเปนกลุมเด็กหญิงวัยรุนในความดูแลของสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 
กรุงเทพมหานคร อายุระหวาง 15 – 18 ป จํานวน 20 คน และอายุ 22 ป อีก 1 คน ผูใหขอมูลที่
สําคัญกลุมนี้จะใหความรูดานประสบการณที่ตนไดรับการขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญา และ
พฤติกรรม จากสถานสงเคราะหเปนอยางดี รวมถึงผลที่เกิดขึ้นจากการขัดเกลาทางดานตางๆ
ดวย 

กลุมที่สองเปนกลุมของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานแมบานประจําบานพักของเด็ก จํานวน 6 
คน ซ่ึงมีหนาที่เลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนอีกทั้งมีความใกลชิดกับเด็กในกลุมเปาหมายของผูวิจัย
มากที่สุดกลุมหนึ่งในสถานสงเคราะหแหงนี้เพราะเปรียบเสมือนกับมารดาทดแทนและครู ดังนั้น
ความรูที่ไดจากกลุมเจาหนาที่แมบานประจําบานพักนี้จะเปนประโยชนใหผูวิจัยไดเรียนรูถึง
ลักษณะและวิธีการขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมที่แตละทานไดนําไปใชกับ

กลุมเด็กหญิงวัยรุนกลุมนี้วาเปนไปในลักษณะใด และสามารถบรรลุวัตถุประสงคและสนับสนุน
เปาหมายของสถานสงเคราะหไดในระดับใด 

กลุมที่สามเปนกลุมของคุณครูฝายสงเสริมการศึกษาและฝกวิชาชีพของสถานสงเคราะห
บานราชวิถี จํานวน 3 คน โดยผูวิจัยมุงหวังที่จะไดเรียนรูการสนับสนุนดานการศึกษาและการ
ฝกวิชาชีพใหแกกลุมเด็กหญิงวัยรุนที่ไดรับการสงเคราะหจากสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราช

วิถีแหงนี้ 
สวนกลุมสุดทาย คือ ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี โดยผูวิจัยมุงหวังที่

จะไดรับทราบถึงขอมูลการบริหารจัดการและการใหบริการของสถานสงเคราะห และขอมูลใน
เรื่องประสิทธิผลของสถานสงเคราะหแหงนี้  

 

3.3.3  การสุมตัวอยาง 

ผูวิจัยเลือกใชการสุมตัวอยางแบบกอนหิมะ (Snowball Sampling Technique) ซ่ึงวิธีน้ี

เปนการเก็บขอมูลจากบุคคลที่หนึ่งแลวจะใหบุคคลนั้นแนะนําบุคคลอื่นๆ ที่มีลักษณะตรงกับที่
ผูวิจัยตองการตอๆ กันไปจนครบตามจํานวนที่ผูวิจัยตองการศึกษา  
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3.4   เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยไดใชแบบสัมภาษณ และการพิจารณา
ประสิทธิผลของการขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมของสถานสงเคราะหเด็กหญิง
บานราชวิถี มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

3.4.1 แบบสัมภาษณ เปนแบบสอบถามที่ประกอบดวยคําถามปลายเปดสําหรับการ

ซักถามและบันทึกคําตอบ โดยแบงไดดังนี้  
3.4.1.1  การสัมภาษณผูปกครองสถานสงเคราะห  แบงเปน  
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา ระยะเวลาในตําแหนงปจจุบัน ประสบการณการทํางาน และแนวทาง
หรือนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห  

ตอนที่ 2 การบริหารจัดการและการใหบริการของสถานสงเคราะห ไดแก ขอมูล
ดานการบริหารเกี่ยวกับวิสัยทัศน ปรัชญา วัตถุประสงคและพันธกิจ โครงสรางการบริหาร จํานวน
บุคลากรและเจาหนาที่ การคัดสรรบุคลากรผูดูแลเด็ก ความรวมมือในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ของเจาหนาที่แมบานประจําบานพักเด็ก การพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่แมบาน
ผูดูแลเด็ก การสรางกําลังใจใหกับบุคลากร กระบวนการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็น

จากผูใชบริการและบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของ การปรับปรุงการใหบริการรวมกัน แหลงรายได
ของสถานสงเคราะห อุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายของสถานสงเคราะห ทิศทางและแนวโนม
ของสถานสงเคราะห และขอเสนอแนะอื่นๆที่เปนประโยชนตอการพัฒนาสถานสงเคราะห 

ตอนที่ 3 ทัศนคติของผูปกครองสถานสงเคราะหตอเรื่องประสิทธิผลของ
การขัดเกลาเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห ไดแก ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการและการ

ปฏิบัติอบรมสั่งสอนตอเด็กตามมาตรฐานในปจจุบัน การสรางบรรยากาศของการอบรมสั่งสอน
เพื่อใหเกิดผลที่ดีตอเด็กวัยรุน สภาพปญหาและอุปสรรคในการขัดเกลาเด็กที่มีความประพฤติไม
เหมาะสม ลักษณะของเด็กวัยรุนที่สถานสงเคราะหคาดหวัง การเตรียมความพรอมใหเด็กกอน
จะจําหนายออกจากสถานสงเคราะห 

3.4.1.2  การสัมภาษณผูปฏิบัติงานเจาหนาที่แมบานประจําบานพักของเด็ก 
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่การงาน อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ภูมิลําเนา ระยะเวลาการทํางาน บานพักเด็กที่ตนรับผิดชอบ 
คาตอบแทนเงินเดือน การไดรับการฝกอบรมที่ผานมา และเหตุผลที่เขามาเปนเจาหนาที่แมบาน
ดูแลเด็กในสถานสงเคราะห 
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 ตอนที่ 2 ขอมูลการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท ไดแกขอมูลเกี่ยวกับขอบเขตของ
การปฏิบัติงานในตําแหนง มาตรฐานในการอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กในความดูแล เปาหมาย
ของการอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กในความดูแล ปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ตาม

บทบาท และความพึงพอใจกับหนาที่ที่กําลังปฏิบัติอยู  
ตอนที่ 3  ขอมูลการขัดเกลาทางดานตางๆในสถานสงเคราะห ไดแกลักษณะและ

วิธีการขัดเกลาทางดานจิตใจ เชน เรื่องการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การจูงใจใหเด็กอยากจะ
ทําสิ่งที่ดีดวยตนเอง ลักษณะและวิธีการขัดเกลาทางดานสติปญญา เชน เรื่องการขัดเกลาใน
เรื่องการเรียนและกระตุนเด็กใหเกิดทักษะการเรียนรู  ลักษณะและวิธีการขัดเกลาทางดาน

พฤติกรรม เชน เรื่องการอบรมระเบียบกฎเกณฑ การปฏิบัติตามกฎกติกา และการฝกวินัย
ความรับผิดชอบ โอกาสในการใชเวลาอยูรวมกัน การขัดเกลาพฤติกรรมเด็กที่ตอตาน ทาทาย 
และไมทําตามกฎระเบียบ ความคาดหวังในตัวเด็กที่ตนรับผิดชอบ และวิธีการขัดเกลาเด็กที่จะ
เปนพื้นฐานใหกับเด็กเพื่อใชในการดํารงชีวิตตอไปในอนาคตในสังคมภายนอก 

3.4.1.3 การสัมภาษณกลุมเด็กหญิงวัยรุนในความดูแลของสถานสงเคราะห 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก ขอมูลสวนตัว อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ในการอยูอาศัยในสถานสงเคราะห และบุคลิกลักษณะสวนตัว 

ตอนที่ 2 ขอมูลความเปนอยูในสถานสงเคราะห ไดแก กิจวัตรประจําวันใน
สถานสงเคราะห หนาที่ความรับผิดชอบงานสวนรวม ความสัมพันธระหวางแมบานและเพื่อน 
ชีวิตความเปนอยูในปจจุบัน ทัศนคติตอสถานสงเคราะหความพึงพอใจตอลักษณะและวิธีการ

อบรมสั่งสอนของสถานสงเคราะห ขอดีและขอเสียของการอยูในสถานสงเคราะห และสิ่งที่
ตองการใหสถานสงเคราะหปรับปรุงแกไขหรือพัฒนา 

ตอนที่ 3 ขอมูลการไดรับการขัดเกลาทางดานจิตใจ ไดแก การจัดการและ
ควบคุมเกี่ยวกับอารมณของตนเองเมื่อเกิดอารมณทอแท ความรูสึกไมพอใจ ความโกรธ ความ
หงุดหงิด ฯลฯ การเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมหรือการทําความดี กิจกรรมการอบรมดานจริยธรรม

และคุณธรรม การสงเสริมดานการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม และผลที่ไดรับจากการขัดเกลา
ดานจิตใจ  

ตอนที่ 4 ขอมูลการไดรับการขัดเกลาทางดานสติปญญา ไดแก การไดรับ
ความรูทางดานทักษะวิชาชีพและความชํานาญตางๆ การไดรับการสงเสริมการเรียนรูในบาน
ราชวิถี การเปดโอกาสใหศึกษาเพิ่มเติม การสนับสนุนชวยเหลือเรื่องการเรียน ผลที่ไดรับจาก

การขัดเกลาดานสติปญญา 
ตอนที่ 5 ขอมูลการไดรับการขัดเกลาทางดานพฤติกรรม ไดแก การรับรูเรื่อง

กฎเกณฑและระเบียบวินัยในการอยูรวมกัน พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑและระเบียบ
วินัยในการอยูรวมกัน และผลที่ไดรับจากการขัดเกลาดานพฤติกรรม 
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3.4.2  การวัดประสิทธิผลของการขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรม    

            ของสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 

การพิจารณาประสิทธิผลของการขัดเกลาทางสังคมในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราช
วิถีครั้งนี้จะนํามาใชโดยพิจารณาผลจากความสําเร็จที่สถานสงเคราะหบานราชวิถีสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายไดเปนอันดับแรก และในสวนของการวัดประสิทธิผลของการขัดเกลา
ในสถานสงเคราะหน้ันผูวิจัยไดประยุกตการวัดประเภทอิงเกณฑ โดยผูวิจัยพัฒนามาจากเกณฑ
เชิงระบบคุณภาพ โดยการพิจารณาในแตละมาตรฐานเทียบกับเกณฑการประเมินระดับ

มาตรฐาน (ตารางที่ 3.1) วาสถานสงเคราะหมีการบรรลุมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนดไวมาก
นอยเพียงใด ซ่ึงผูวิจัยไดพัฒนาเกณฑมาตรฐานการขัดเกลาในสถานสงเคราะหขึ้นจากการ
พิจารณาคัดเลือกสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับองคประกอบของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมใน
การศึกษาครั้งนี้ทั้ง 3 ดาน ประกอบดวย การขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรม 
จากการศึกษาแผนยุทธศาสตรในการสงเสริมการเรียนรูของเด็กการศึกษานอกโรงเรียนบานราช

วิถี รวมไปถึงกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัยมาเปนแนวทางในการพัฒนาตัวบงชี้
เชิงคุณภาพ ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 (ดูภาคผนวก ก)  พระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 (ดูภาคผนวก ก) กฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานขั้นต่ําในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยูในความปกครองดูแล 
พ.ศ. 2549 (ดูภาคผนวก ก) และกฎกระทรวงกําหนดแนวทางการพิจารณาวาการกระทําใด

เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของเด็กหรือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอเด็ก พ.ศ. 2549 
(ดูภาคผนวก ก)  

  

ตารางที่ 3.1  ระดับคุณภาพของการดําเนินงานการขัดเกลาในดานตางๆ 

 

ปรับปรุงเรงดวน ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ขอ 

มีการ

ดําเนินการ  
7 ขอ 

 
3.4.2.1  วิธีการพิจารณา 

1) หากสถานสงเคราะหมีการดําเนินการขัดเกลาทางดานจิตใจ 
สติปญญา และพฤติกรรมใหกับเด็กที่รับบริการสงเคราะหไดครอบคลุมทั้ง 7 ขอ ในแตละดาน 
เทากับสถานสงเคราะหมีระดับคุณภาพในการดําเนินงานการขัดเกลาทางดานตางๆอยูในระดับ

ที่ดีมาก  
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2) หากสถานสงเคราะหมีการดําเนินการขัดเกลาทางดานจิตใจ 
สติปญญา และพฤติกรรมใหกับเด็กที่รับบริการสงเคราะหได 5-6 ขอ ในแตละดานตามเกณฑที่
ระบุ เทากับสถานสงเคราะหมีระดับคุณภาพในการดําเนินงานการขัดเกลาทางดานตางๆอยูใน

ระดับที่ดี  
3) หากสถานสงเคราะหมีการดําเนินการขัดเกลาทางดานจิตใจ 

สติปญญา และพฤติกรรมใหกับเด็กที่รับบริการสงเคราะหได 3-4 ขอ ในแตละดานตามเกณฑที่
ระบุ เทากับสถานสงเคราะหมีระดับคุณภาพในการดําเนินงานการขัดเกลาทางดานตางๆอยูใน
ระดับพอใช  

4) หากสถานสงเคราะหมีการดําเนินการขัดเกลาทางดานจิตใจ 
สติปญญา และพฤติกรรมใหกับเด็กที่รับบริการสงเคราะหไดเพียง 2 ขอ ของแตละดาน เทากับ
สถานสงเคราะหมีระดับคุณภาพในการดําเนินงานการขัดเกลาทางดานตางๆอยูในระดับที่ตอง
ปรับปรุง 

5) หากสถานสงเคราะหมีการดําเนินการขัดเกลาทางดานจิตใจ 

สติปญญา และพฤติกรรมใหกับเด็กที่รับบริการสงเคราะหไดเพียง 1 ขอ ของแตละดาน เทากับ
สถานสงเคราะหมีระดับคุณภาพในการดําเนินงานการขัดเกลาทางดานตางๆอยูในระดับที่ตอง
ปรับปรุงเรงดวน 

 สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีจะผานเกณฑการประเมินไดตอง
มีระดับคุณภาพในการดําเนินงานการขัดเกลาทางสังคมในดานตางๆอยูในระดับดีขึ้นไป  

3.4.2.2  เกณฑการพิจารณาการขัดเกลาทางดานตางๆในสถานสงเคราะห 
1) มาตรฐานการขัดเกลาทางดานจิตใจ จะพิจารณาดังนี้  
(1)  มีการสอนใหเด็กรูจักแยกแยะผิดชอบชั่วดี 
(2)  มีการปลูกฝงคานิยมที่ดีงามของวัฒนธรรมไทย 
(3)  มีกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาตนเองดานคุณธรรมจริยธรรม 

(4)  มีการสงเด็กเขากลอมเกลาจิตใจโดยใชหลักศาสนา 
(5)  มีเจตคติที่ดีตอครอบครัวและการดําเนินชีวิต 
(6)  มีจิตสํานึกในการใหและการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 
(7)  มีความสามารถควบคุมอารมณและแสดงออกอยาง   

เหมาะสม 

2) มาตรฐานการขัดเกลาทางดานสติปญญา จะพิจารณาดังนี้ 
(1)  มีการจัดเด็กวัยรุนเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความ       

เหมาะสมกับศักยภาพของกลุมเด็ก 
(2)  มีการจัดสวัสดิการดานการศึกษา 
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(3)  มีการจัดกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูที่หลากหลาย  
และเหมาะสมกับเด็ก 

(4)  มีการจัดหลักสูตรฝกอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของกลุม  

เด็ก 
(5)  มีการพัฒนาปรับสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศเปนแหลง 

เรียนรู 
(6)  มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะในกระบวนการเรียนรู 
(7)  มีการเตรียมความพรอมเพื่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสม 

กับความถนัด ความสามารถ เพศ และวัย 
3) มาตรฐานการขัดเกลาทางดานพฤติกรรม จะพิจารณาดังนี้ 
(1)  มีการปลูกฝงเรื่องระเบียบวินัยและกฎเกณฑการอยูรวมกัน 
(2)  มีการสงเสริมพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
(3)  มีการสงเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยในสถานสงเคราะห 

(4)  มีการเปนแบบอยางของพฤติกรรมทางบวก 
(5)  มีวิธีการลงโทษและการใหรางวัลที่เหมาะสม 
(6)  มีการสงเสริมพฤติกรรมการพึ่งพาตนเอง 
(7)  มีการสนับสนุนใหเด็กรูจักตั้งเปาหมายในอนาคต 

 

3.5   ข้ันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา 
 

การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตัวเอง โดยกอนเขาสูสนามวิจัยนั้น
ผูวิจัยไดทําหนังสือขอความอนุเคราะหเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลถึงผูปกครองสถานสงเคราะห
เด็กหญิงบานราชวิถี กรุงเทพมหานคร พรอมทั้งแสดงรายละเอียดเคาโครงการวิจัยทั้งนี้เพื่อ
แสดงถึงสถานภาพที่เปดเผยของตัวผูวิจัย และเมื่อไดรับการอนุญาตจากสถานสงเคราะหแลว 

การเขาสูสนามวิจัยในระยะแรกนั้นผูวิจัยจะสรางสัมพันธภาพ และปรับตัว ปรับความคิดและ
ความรูสึกกอนที่จะเขาเก็บขอมูลโดยใชวิธีการการสังเกตอยางมีสวนรวมและไมมีสวนรวมกับ
กลุมเปาหมายซึ่งก็คือเด็กหญิงวัยรุนที่ไดรับการอุปการะไวในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราช
วิถีตามแนวทางที่ไดวางแผนไวกอนหนานี้  

ระยะแรกนี้ผูวิจัยตั้งใจจะสังเกตขอมูลทางกายภาพและสิ่งแวดลอมทั่วๆไปทั้งภายใน

สถานสงเคราะหและสถานที่สําคัญละแวกใกลเคียงเพื่อทําใหผูวิจัยเกิดความคุนเคย และเปน
ประโยชนตอการวิจัย ในลําดับตอไปผูวิจัยจะใชวิธีซักถามผูใหขอมูลสําคัญถึงโครงสรางหรือ
ลักษณะทางประชากรในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี และทําการจดบันทึกขอมูลเพื่อ
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ชวยใหผูวิจัยสามารถเรียบเรียงและจัดทําตารางแสดงโครงสรางลักษณะทางประชากรภายใน
สถานสงเคราะหได เมื่อผูวิจัยเริ่มปรับตัวเขากับสนามวิจัยไดแลว ผูวิจัยจะเริ่มการสังเกตแบบมี
จุดมุงหมายรวมถึงการเขาไปมีสวนรวมในการใชชีวิตประจําวันกับกลุมเปาหมายที่ผูวิจัยศึกษา

เพื่อเขาใจและเรียนรูความรูสึกนึกคิด และความหมายที่กลุมเปาหมายใหตอปรากฏการณที่
ผูวิจัยตองการศึกษาโดยตรง  

จากนั้นผูวิจัยจะดําเนินการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก เด็กหญิง
วัยรุนที่ไดรับการอุปการะไวในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี เจาหนาที่แมบานประจํา
บานพักของเด็ก คุณครูฝายสงเสริมการศึกษา และผูปกครองของสถานสงเคราะหตามแนว

คําถามกวางๆที่ไดวางไว โดยกอนเปดการสัมภาษณน้ันผูวิจัยจะสรางบรรยากาศใหรูสึกเปน
กันเองดวยการแนะนําตัวเองโดยอธิบายถึงวัตถุประสงคและขอความรวมมือในการสัมภาษณ
ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความสมัครใจตอบคําถามเปนหลัก ทั้งนี้ผูวิจัยจะขออนุญาตบันทึกเสียง 
ถายรูป และจดบันทึกในประเด็นสําคัญๆเพื่อปองการตกหลนของสาระสําคัญตางๆและเพื่อให
ผูใหขอมูลสําคัญมีความรูสึกปลอดภัยไมหวาดระแวง ชื่อและขอมูลที่ไดมาจากผูใหขอมูลสําคัญ

จะถูกเก็บเปนความลับตามหลักจรรยาบรรณและเพื่อใหผูใหขอมูลสําคัญไดมีความรูสึกปลอดภัย
และยินดีใหขอมูลอยางละเอียด เมื่อไดรับความไววางใจแลวผูวิจัยจะเริ่มตนดวยการถามคําถาม
งายๆ รวมถึงคําถามทั่วไปเกี่ยวกับประวัติของผูใหขอมูลสําคัญ จากนั้นจึงคอยปอนคําถามที่
ผูวิจัยไดเตรียมเอาไวกอนหนาซึ่งคําถามจะมีลักษณะเปนคําถามปลายเปดเพื่อใหผูใหขอมูล
สําคัญไดเจาะลึกอยางละเอียดทุกประเด็นตามที่ผูวิจัยตองการ หากขอมูลที่ผูวิจัยไดรับนั้น

คลุมเครือหรือขาดตกบกพรองผูวิจัยจะขออนุญาตผูใหขอมูลสําคัญใหอธิบายประสบการณที่
เกี่ยวของกับมุมมองหรือปญหาวิจัยเพิ่มโดยการเลาเรื่องหรือยกตัวอยางแทนการถามการตอบ
อยางเดียว และในขณะที่ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณน้ันผูวิจัยจะสังเกตสีหนา ทาทาง และ
ปฏิกิริยาที่แสดงออกมาของผูใหขอมูลสําคัญควบคูกันไปดวย 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดเพิ่มวิธีการวิจัยแบบสัมภาษณกลุม 

เพื่อความสมบูรณในวิธีการเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ดวย โดยผูวิจัยจะดําเนินการกับกลุม
เด็กหญิงวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี และกลุมเจาหนาที่แมบานประจําบานพัก
ในสถานสงเคราะห โดยจะใชเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง โดยมุงประเด็นการสนทนา
ไปยังประเด็นของลักษณะและวิธีการขัดเกลาทางดานพฤติกรรม สติปญญา และจิตใจใหแกเด็ก
วัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี รวมถึงประเด็นดานผลที่เกิดจากการขัดเกลาทาง

สังคมในดานตางๆดังกลาวจากประสบการณโดยตรงของผูใหขอมูลสําคัญ เปนตน ผูวิจัยจะไม
คํานึงวาความคิดเห็นที่ไดจากการสนทนากลุมนี้จะถูกหรือผิด สิ่งที่ผูวิจัยคาดหวังจะไดรับจาก
การสนทนากลุมก็คือความคิดเห็นและประสบการณตามความจริงที่แตกตางหลากหลายของผูให
ขอมูลสําคัญแตละทานที่ไดเขารวมวงสนทนา การใชวิธีการวิจัยแบบสัมภาษณกลุมไปพรอมๆ

กับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพอื่นๆเพื่อเก็บขอมูลในประเด็นเดียวกันนั้นเปนไปตามลักษณะของการ
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ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) เพื่ออธิบาย
ความแมนตรงเชื่อถือไดในประเด็นที่ผูวิจัยศึกษาเรื่องเดียวแตมาจากหลายมุมมอง เปนตน 
จากนั้นผูวิจัยจะดําเนินการจัดการกับขอมูลที่ไดมาอยางเปนระบบโดยการจัดเปนหมวดหมู

รวมถึงการวิเคราะหและตีความหมายกับขอมูลที่ไดรับมา รวมถึงการพิจารณาวาสถาน
สงเคราะหแหงนี้สามารถผานเกณฑการประเมินที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นไดดีในระดับใด 
 

3.6   การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงเปนการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวของเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่สะทอนประเด็นที่เกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคมใหกับเด็กหญิง
วัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีทั้งนี้ก็เพื่อเปนประโยชนตอการทําความเขาใจ
ปรากฏการณที่กําลังศึกษาไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

ดวยเหตุท่ีการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาภาคสนามดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดวยการนํา

เทคนิควิธีวิจัยที่แตกตางกันมาใชทั้งการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม การสัมภาษณ
แบบลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ การสนทนากลุม ดังนั้นในสวนของการวิเคราะหขอมูลภาคสนามใน
ครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ในรูปแบบการพรรณนาและการ
อรรถาธิบาย ผูวิจัยจะดําเนินการวิเคราะหขอมูลในเบื้องตนจากการจดบันทึกสนามในประเด็น

สําคัญๆไวทันที สวนขอมูลทั้งหมดที่ไดมาภายหลังจากการซักถามและสัมภาษณทุกๆครั้งนั้น
ผูวิจัยจะนําไปถอดเทปบันทึกคําสัมภาษณดวยตนเอง สําหรับขอมูลในบางสวนผูวิจัยจะยก
ขอความที่เปนตอนสําคัญที่ผูใหสัมภาษณกลาวถึงเพื่อสนับสนุนในสวนของการวิเคราะหขอมูล 

จากนั้นผูวิจัยจะตรวจสอบความครบถวนของขอมูลวาสอดคลองและตรงตามความ
ตองการ และเพียงพอตามวัตถุประสงคหรือไม หากขอมูลไมเพียงพอผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูล

เพิ่มเติม จนสามารถสรุปขอมูลที่ตอบวัตถุประสงคของการวิจัยได  หากปริมาณของขอมูล
เหมาะสมจะนํามาสูการนําขอมูลมาจําแนกแยกแยะเปนสวน จัดระบบขอมูลใหเปนหมวดหมู 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางและหาความสัมพันธเชื่อมโยงเชิงเหตุผลเพื่อหา
ลักษณะรวมและความแตกตางในมิติของขอมูลแตละชุดได รวมทั้งการใหความหมายและตีความ
กับขอมูลที่ไดรวบรวมมาเพื่อนํามาสูขอสรุปและตอบวัตถุประสงคที่กําหนด  

 
 



 

บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 

 
 จากการรวบรวมขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาเรื่อง การขัดเกลาทางสังคมของเด็กวัยรุน
ในสถานสงเคราะห กรณีศึกษา สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ในครั้งนี้ผูวิจัยจะนําเสนอ
ถึงผลของการศึกษาโดยมุงใหคําตอบกับวัตถุประสงคของการวิจัยในประเด็นสําคัญสามประการ

ดวยกัน คือ ประการแรก เพื่อศึกษาลักษณะและวิธีการขัดเกลาซึ่งประกอบดวยดานจิตใจ 

สติปญญา และพฤติกรรมของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ประการที่สอง 

เพื่อศึกษาผลจากการขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมของเด็กวัยรุนในสถาน

สงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี และประการที่สาม เพื่อใหแนวทางขอเสนอแนะการปรับปรุง

กระบวนการขัดเกลาสําหรับเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเพื่อนําไปสูการเพิ่มประสิทธิผลของ
สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีโดยผูวิจัยจะขอนําเสนอผลของการวิจัยใหครอบคลุมใน
ประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

4.1  บริบททั่วไปของสถานสงเคราะห 
 

 ผูวิจัยไดเลือกสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีในการวิจัยในครั้งนี้ ดังนั้นเพื่อใหเกิด
ความเขาใจเกี่ยวกับสถานสงเคราะหแหงนี้ไดดีย่ิงขึ้น ผูวิจัยจะขอนําเสนอถึงบริบทของสถาน
สงเคราะหแหงนี้ ดังนี้ 
 

 4.1.1  ประวัติความเปนมาของสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 

สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี หรือ บานราชฯ ถือกําเนิดมาแลวกวา 100 ป มี
ความประวัติสืบเนื่องมา ตั้งแตโรงเลี้ยงเด็กอนาถาซึ่งพระอัครชายาเธอ พระองคเจาสายสวลี

ภิรมย พระอัครชายาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พระวิมาดาเธอ กรมพระ
สุทธาสินีนาฏ) ไดทรงบริจาคทรัพยสรางขึ้นที่ตําบลสวนมะลิ ถนนบํารุงเมือง เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2433 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับเลี้ยงเด็กทารกเด็กหญิงและเด็กชายบุตรคน 
ยากจนที่กําพราหรือที่บิดาบิดามารดาไมสามารถเลี้ยงดูได แตตอมาโรงเลี้ยงเด็กแหงนี้ไดลมเลิก 

กิจการไป 
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เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2454 ผูนําสมาคมนารีชาวสยาม ซ่ึงมีทานผูหญิงยมราชเปน
ผูนําไดนําการเรี่ยไรเงินจากประชาชนจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กขึ้นใหม ณ ที่เดิมใหชื่อวา 
“โรงเรียนเบญจมราชูทิศ” โดยมีสมเด็จพระศรีพัชรินทรา พระบรมราชินีนาถ เปนองคอุปถัมภ 

เพื่ออุทิศสวนกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
กิจการโรงเรียนเบญจมราชูทิศไดดําเนินไปถึง 27 ป เทศบาลนครกรุงเทพจึงเขารับโอน

กิจการมาดําเนินการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2481 ซ่ึงในขณะนั้นยังไมมีสถานที่ของตนเอง 
เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี ไดขอพระราชทานที่ดินอันเปนทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริยที่ตําบลทุงพญาไท ถนนราชวิถี พรอมทั้งยังไดพระราชทานเงินอีก 2 แสนบาท

เปนคากอสรางอาคาร เมื่อการกอสรางอาคารแลวเสร็จก็ไดอัญเชิญสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกา
เจามาทรงเปดในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 โดยมีนามอาคารวา “โรงเรียนชาติสงเคราะห” 
ซ่ึงยังคงมีวัตถุประสงคเพื่อใหการสงเคราะหแกเด็กกําพราอนาถาตามพระราชประสงคเชนเดิม 

หลังจากที่มีการสถาปนากรมประชาสงเคราะหขึ้นในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2483 
ขาหลวงจังหวัดพระนครไดมีหนังสือสั่งใหเทศบาลกรุงเทพมหานครโอนโรงเรียนชาติสงเคราะห

พรอมทั้งทรัพยสินทั้งหมดใหกรมประชาสงเคราะหดําเนินการแทนตั้งแตป พ.ศ. 2492 ภายใต
เงื่อนไขของพระราชหัตถเลขา พระราชทานที่ดินวา “การพระราชทานที่ดินรายนี้เพื่อเปนการ
เกื้อกูลการศึกษาแกเด็กกําพราอนาถาโดยเฉพาะ ถาเทศบาลนครกรุงเทพฯจะนําที่ดินไปซื้อขาย 
จํานอง ใหปน แลกเปลี่ยน ใหเชา แมแตสวนใดสวนหนึ่งตองไดรับพระบรมราชานุญาตกอน” 
สถานสงเคราะหแหงนี้มีเนื้อที่ 58 ไร 1 งาน 4 ตารางวา ประกอบดวยอาคารที่ทําการ บานพัก

เด็ก บานพักเจาหนาที่ ตลอดจนอาคารอื่นๆรวมทั้งสิ้น 46 หลัง และไดมีการเปลี่ยนชื่อเปน 
“สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี” ในที่สุด 

ปจจุบันสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี เปนหนวยงานในสํานักคุมครองสวัสดิภาพ
หญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ตั้งอยูที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ซ่ึงทิศเหนือ

จรดคลองสามเสน ทิศใตจรดถนนราชวิถี ทิศตะวันออกจรดถนนพระรามที่ 6 ทิศตะวันตกจรด
ทางรถไฟและถนนสวรรคโลก 

สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ณ ขณะนี้สามารถรับเด็กเขาอยูอาศัยจํานวนสูงสุด
ไดไมเกิน 560 คนและปจจุบันมีเด็กอยูอาศัยแลวทั้งสิ้น 410 คน ภายในสถานสงเคราะหมี
จํานวนบานพักทั้งหมด 19 หลัง ในรูปแบบนิคม (Cottage Home) โดยจะตั้งชื่อบานพักตามชื่อ

ของดอกไมไทย ไดแก บานขจร บานชัยพฤกษ บานกรรณิการ บานจันทนกระพอ บาน
กระดังงา บานเบญจมาศ บานดาวกระจาย บานมะลิวัลย บานกุหลาบพวง บานทานตะวัน บาน
ลดาวัลย บานพุทธชาด บานอัญชัน บานชงโค บานสุพรรณิการ บานโกเมศ บานกุสุมาลย บาน
ดาวเรือง และบานการะเกด ซ่ึงบานพักแตละหลังจะมีเด็กหญิงอายุระหวาง 5-18 ป พักอาศัย

หลังละประมาณ 20-25 คน โดยอยูในความดูแลของแมบานประจําบานพักหลังละ 1 คน 
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4.1.2   ปรัชญาของสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 

สวัสดิการไดมาตรฐาน บริการประทับใจ สงเสริมคุณภาพเด็กไทย พึ่งตนเองไดย่ังยืน
นาน
 

 4.1.3  วิสัยทัศนของสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 

เด็กไดรับสวัสดิการที่ไดมาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองได และเครือขายมีสวนรวม 
 

4.1.4  วัตถุประสงค   

เพื่อใหการสงเคราะหและพัฒนาเด็กโดยใหบริการดานปจจัย  4  ดานการศึกษาทั้งสาย

สามัญและสายอาชีพแกเด็กตามความสามารถและแนวถนัด  เพื่อใหเด็กสามารถประกอบอาชีพ
ชวยเหลือตนเองและอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนไดอยางปกติสุขตอไปในภายหนา 

 

 4.1.5   กลุมเปาหมาย 

เด็กหญิงอายุ  5 -  18  ป  ซ่ึงตกอยูในสภาพสมควรไดรับการสงเคราะหเนื่องจาก
ประสบปญหาทางสังคม ไดแก กําพรา ถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะ ครอบครัวยากจนหรือ
ครอบครัวประสบปญหาความเดือดรอน ไดรับการเลี้ยงดูไมเหมาะสม ถูกกระทําดวยความ
รุนแรง ลวงละเมิดทางเพศ ครอบครัวแตกแยก มีปญหาความประพฤติ บิดามารดาเปนผูรับการ
สงเคราะหหรือบิดามารดาตองโทษ ฯลฯ โดยสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีจะรับเด็ก

โดยตรงจากหนวยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือหนวยงานอื่นเขาไวในความ
อุปการะเพื่อใหการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพเพื่อใหกลุมเปาหมายมีความสามารถใน
การดํารงชีวิต และพึ่งพาตนเองไดอยางมั่นคงตอไป 

 

4.1.6  เปาประสงค 

เด็กกลุมเปาหมายมีคุณภาพ (กตัญู  มีวินัย ใฝคุณธรรม) อยูในสังคมไดอยางปกติสุข  

 

4.1.7  ระยะเวลารับการสงเคราะห 

เด็กหญิงซึ่งตกอยูในสภาพสมควรไดรับการสงเคราะหจะสามารถอยูในสถานสงเคราะห
ไดจนอายุครบ 18 ปบริบูรณ แตมีการยกเวนในกรณีที่เด็กหญิงไดย่ืนเรื่องเพื่อขอรับการ
สงเคราะหตอเพราะยังตองเรียนหนังสืออยู หรือ ยังไมสามารถหางานที่ม่ันคงและที่อยูภายนอก

สถานสงเคราะหไดโดยสถานสงเคราะหจะอนุโลมพิจารณาเปนรายๆไป ซ่ึงการยกเวนนี้จะ
อนุโลมใหเด็กหญิงจนถึงอายุ 24 ปบริบูรณเทานั้น หลังจากนั้นเด็กหญิงผูน้ันก็ตองพนจากการ
สงเคราะหจากสถานสงเคราะหทันที 
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4.1.8  การรับเด็ก 

เด็กหญิงที่ประสบปญหาทางสังคมและขอเขารับความอุปการะเพื่อใหการสงเคราะหและ
คุมครองสวัสดิภาพในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีมาจากแหลงนําสงที่ตางกัน ไดแก 

4.1.8.1 สํานักปองกันและปราบปรามการคามนุษยแหงชาตินําสง 
4.1.8.2 ตํารวจเปนผูนําสง 

4.1.8.3 สถานแรกรับเด็กนําสง 
4.1.8.4 บานพักเด็กและครอบครัวนําสง 
4.1.8.5 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนําสง 
4.1.8.6 สถานสงเคราะหเด็กอื่นๆนําสง 
4.1.8.7 บิดามารดา ผูปกครอง และญาติของเด็กเปนผูนําสง 

 

4.1.9  บริการของสถานสงเคราะห 

บริการดานตางๆ  ที่สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีจัดใหกับเด็กประกอบดวย 
 

4.1.9.1  บริการดานการเลี้ยงดู 
 1)  จัดบานพักเด็กจํานวน 19 หลัง ในรูปแบบนิคม (Cottage  Home) 

สําหรับเด็กหญิงอายุระหวาง 5–18 ป พักอาศัยหลังละประมาณ 20–25 คน 
 2)  จัดอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคใหอยางเพียงพอและเหมาะสม 

 3)  จัดใหมีแมบานประจําบานพัก ทําหนาที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ปรึกษา
ตลอดจนใหความรักความอบอุนตอเด็กอยางใกลชิดเสมือนเปนมารดาทดแทน 

4.1.9.2  บริการดานการรักษาพยาบาลและอนามัย 
1)  ดําเนินการตรวจสุขภาพและสรางภูมิคุมกันโรคตางๆแกเด็กทุกป 
2)  ใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนเม่ือเด็กเจ็บปวย 

3)  จัดสงเด็กที่เจ็บปวยเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตางๆ 
4)  ใหความรูทางดานสุขศึกษาแกเด็ก 

4.1.9.3  บริการดานการศึกษา 
1)  การศึกษาสามัญภายในสถานสงเคราะห โดยมีการจัดการศึกษา

ภาคบังคับตามหลักสูตรของสํานักงานการศึกษาแหงชาติ การจัดชั้นเรียนพิเศษแกเด็กที่มีเชาว

ปญญาต่ํา และการจัดฝกวิชาชีพระยะสั้นใหเด็กในสถานสงเคราะห 
2)  การศึกษาภายนอกสถานสงเคราะหทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพโดย

สนับสนุนใหเด็กไปศึกษาภายนอกยังโรงเรียนตางๆตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา
รวมทั้งฝกอาชีพที่ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
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4.1.9.4  บริการดานการจัดหางาน   
ดําเนินการจัดหางานใหแกเด็กที่สําเร็จการศึกษาสายสามัญและสายวิชาชีพตาม

ความเหมาะสมและตามความสมัครใจของเด็ก  

4.1.9.5  บริการดานสังคมสงเคราะหและจิตวิทยา 
ใหการสงเคราะหพัฒนาและปรับสภาพโดยดําเนินงานตามกระบวนการสังคม

สงเคราะหและจิตวิทยา ดังนี้ 
1) จัดทําประวัติเด็กรับเขาใหม สังเกต และทํารายงานเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของเด็กทุกคน รวมทั้งดําเนินการ ติดตอกับครอบครัวของเด็กและการจัดหา

ครอบครัวทดแทน สําหรับเด็กบางราย 
2) ดําเนินการปองกันและแกไขและพัฒนาเด็กตามกระบวนการ

สังคมสงเคราะห และจิตวิทยา ทั้งในลักษณะรายบุคคล (Case Work) เปนกลุม (Group Work) 
หรือประชุมรายกรณี (Case  Conference) ตามความจําเปนและเหมาะสม ตลอดจนใชเทคนิค 
การแนะแนวและการใหคําปรึกษา (Counseling) ควบคูกันไป 

3) การติดตามและการประเมินผลดําเนินการติดตามเด็กที่อยู
ระหวางรับการสงเคราะห และเด็กที่พนการสงเคราะหไปแลว 

4.1.9.6  บริการดานนันทนาการและกิจกรรม 
1) สงเสริมใหเด็กใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยใหเด็กเขากลุม

กิจกรรม ชมรมตาง ๆ เชน ดนตรีสากล นาฏศิลป กีฬา การขับรองเพลงประสานเสียง ดนตรี

ไทย การวาดภาพสีนํ้า และ โภชนาการ เปนตน 
2) จัดใหเด็กไดทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเปนการเสริมสราง

ความรู และเพิ่มพูนประสบการณ ตลอดจนการเรียนรูเรื่องการปรับตัวอยูรวมกัน 
3) จัดใหเด็กไดบําเพ็ญประโยชน เชน ไปเยี่ยมผูรับการสงเคราะห

ตามสถานสงเคราะหตางๆ อาทิ คนชรา เด็กออน เด็กพิการ คนไรที่พ่ึง หรือตามโรงพยาบาล

ตาง ๆ เปนตน 
4) จัดใหมีกิจกรรมกลุม เชน คายพักแรม ยุวกาชาด ฯลฯ 
5) การอบรมดานจริยธรรมจัดใหมีการอบรมหนาที่พลเมือง 

ศีลธรรมและจรรยามารยาทแกเด็กกอนเด็กเขาชั้นเรียนเปนประจําทุกวัน แมบานอบรมเด็กกอน
เขานอนและมีการสวดมนตประจําทุกคืน 

6) จัดใหเด็กไดมีกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ เชน งานวันสงกรานต 
วันวิสาขบูชา วันขึ้นปใหม วันเด็ก งานกีฬาสี เปนตน 

7) จัดใหอาคารบานพักเด็กทุกหลังมีวิทยุและโทรทัศน 
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 4.1.10  ระเบียบวาดวยการปฏิบัติตนในสถานสงเคราะห 

การปฏิบัติตนของเด็กหญิงซึ่งไดรับการอุปการะในสถานสงเคราะหแหงนี้ตองประพฤติ
ปฏิบัติตัวใหอยูในกฎระเบียบที่ไดกําหนดขึ้นเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยและฝกความ
รับผิดชอบใหกับเด็กไปพรอมๆกัน ดังรายละเอียดขางลางนี้ 

4.1.10.1 การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 

1) ตื่นนอนตอนเชา เก็บที่นอน และอาบน้ํา ทําภารกิจสวนตัว 
2) ทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากแมบานประจําบานพัก 
3) รับประทานอาหารเชา 
4) เด็กทุกคนไปเรียนหนังสือ หรือ ฝกอบรมวิชาชีพภายใน 
5) กลับจากโรงเรียน (ประมาณ 16.30 น) 

6) ทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและพัฒนาบริเวณบานพัก 
7) อาบน้ํา และทําภารกิจสวนตัว 
8) รับประทานอาหารเย็น 
9) ทําการบาน ดูโทรทัศน และพักผอนตามอัธยาศัย 
10)   สวดมนตร แผเมตตา และอบรม (ประมาณ 20.00 น) 

11)   เขานอน 
4.1.10.2 ระเบียบขอตกลงเบื้องตน 

1) หามทําลายสิ่งของตางๆของบานพักและสถานสงเคราะห 
2) หามทะเลาะวิวาทกับคนในบานพักเดียวกันหรือบานพักอื่น 
3) เขารวมกิจกรรมของบานพักหรือสถานสงเคราะห 

4) หามพาแขกเขาบานพักกอนไดรับอนุญาต 
5) หามยุงเกี่ยวกับยาเสพติดและของมึนเมา 
6) ทุกคนตองทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทุกวัน 
7) หามนําอาหารหรือเครื่องดื่มขึ้นไปรับประทานบนหอง 
8) เขาบานตรงเวลา (18.00 น) ถาเขาบานชาตองรายงานแมบาน 

9) กอนออกจากบานพักหรือสถานสงเคราะหตองขออนุญาตทุกครั้ง 
10)   หามออกนอกบานพักเกิน 2 ทุม 
11)   หามใชโทรศัพทมือถือในบานพักหรือสถานสงเคราะห 
12)   หามลักขโมยหรือหยิบฉวยของผูอ่ืน 
13)   ไมประพฤติตนไปในทางชูสาว 

14)   ไมยุงเกี่ยวกับการพนัน 
15)   ไมไปเที่ยวเตรเถรไถล 
16)   ตั้งใจศึกษาเลาเรียนและมีความเพียรพยายาม 
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4.1.11 โครงสรางการบริหารงานสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 

สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี เปนหนวยงานสําคัญที่อยูภายใตสํานักคุมครอง
สวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย โดยการบริหารงานภายในสถานสงเคราะหน้ันจะมีผูปกครองสถานสงเคราะห
เปนผูบริหารงานหลักและมีฝายตางๆคอยสนับสนุนใหการทํางานภายในสถานสงเคราะห

สามารถเปนไปดวยความราบรื่น ไดแก ฝายบริหารงานสถานสงเคราะห ฝายสงเสริมการศึกษา
และฝกวิชาชีพ ฝายกิจการพิเศษ และฝายสังคมสงเคราะห ดังจะเห็นไดจากแผนภูมิขางลางนี้ 
(ภาพที่ 4.1) 

 
 

ถี  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 4.1  แผนผังโคร

แหลงที่มา:  สถานสงเ

 
 
 
 
 

ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิ
 
 
 

ฝายบริหารงาน 

สถานสงเคราะห
 

งสรางการบริหารงานสถานสงเคร

คราะหเด็กหญิงบานราชวิถี, 2554
ฝายกิจการ

พิเศษ 
ฝายสงเสริมการศึกษา 

และฝกวิชาชีพ 
าะหเด็กหญิงบานราชว

ข. 
ฝายสังคม

สงเคราะห
- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานบุคลากร 
- งานสูทกรรม 
- งานพัสดุ  

- งานยานพาหนะ 
- งานอาคารสถานที่ 
- งานรับบริจาค 
- งานมูลนิธิฯ 
- งานโรงเรียนภายใน 
- งานโรงเรียนภายนอก 
- งานแนะแนวและงาน  
วิชาการ 
- งานสถานรับเลี้ยงและ

พัฒนาเด็กปฐมวัย   
  ทีปงกรการุณยมิตร 
- งานฝกวิชาชีพ 
และกศน. 
- งานโครงการพิเศษ 
- งานศิลป 
- รานอาหารครัว 
  บานราชวิถี 
- งานสังคมสงเคราะห 
- งานทะเบียนราษฎร 
- งานทะเบียนประวัติเด็ก 
- งานพยาบาล 
- งานทุนการศึกษา 

- งานกิจกรรมภายนอกและ 
  ภายในสถานสงเคราะห 
- งานเยี่ยมชมและศึกษา 
  ดูงาน 
ถิี 



 87

 4.1.12   อัตรากําลัง 

   

ตารางที่ 4.1  อัตรากําลังขาราชการและเจาหนาที่สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 

 

อัตรากําลังขาราชการและเจาหนาที่ จํานวน (คน) รอยละ 

ขาราชการ   16 21.05 

ลูกจางประจํา   27 35.53 
พนักงานราชการ   4 5.26 
ลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ   7 9.21 
ลูกจางชั่วคราวมูลนิธิอนุเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี   22 28.95 

รวม 76  100.00  

 
จากตารางที่ 4.1 แสดงใหเห็นวาปจจุบันสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีมี

ขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 76 คน โดยเปนลูกจางประจํามากที่สุด จํานวน 
27 คน คิดเปนรอยละ 35.53 รองลงมาคือ ลูกจางชั่วคราวมูลนิธิอนุเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 
จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 28.95 สวนอัตราขาราชการนั้นมีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 
21.05 ลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 9.21 และพนักงาน
ราชการ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 5.26 ตามลําดับ 

 
 4.1.13   ขอมูลจํานวนเด็กเขารับอุปการะและจําหนายออกจากสถานสงเคราะห  

เด็กหญิงบานราชวิถี 
 
ตารางที่ 4.2  สถิติจํานวนเด็กรับเขาอุปการะและจําหนายออกจากสถานสงเคราะหเด็กหญิง

บานราชวิถี 3 ป ยอนหลัง 
 

ป พ.ศ. เปาหมาย 

(คน) 

จํานวนรับเขา 

(คน) 

จํานวนจําหนาย 

(คน) 

ยอดคงเหลือ 

(คน) 

2551  500  89  66  462  

2552  500  80  78  484  
2553  560  64  103  443  
2554  560  42  70  410  

 

แหลงที่มา:  สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ฝายสังคมสงเคราะห, 2554. 
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4.1.14  ขอมูลระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห 

เด็กหญิงบานราชวิถี 

 

ตารางที่ 4.3  ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 

 

ระดับการศึกษา ปการศึกษา 2554 รวม (คน) 

ระดับอนุบาล 1-2 
ระดับประถมศึกษา 
ประถมศึกษาปที่ 1 
ประถมศึกษาปที่ 2 
ประถมศึกษาปที่ 3 
ประถมศึกษาปที่ 4 
ประถมศึกษาปที่ 5 
ประถมศึกษาปที่ 6 
ระดับมัธยมศึกษา 
มัธยมศึกษาปที่ 1 
มัธยมศึกษาปที่ 2 
มัธยมศึกษาปที่ 3 
มัธยมศึกษาปที่ 4 
มัธยมศึกษาปที่ 5 
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 
ระดับอาชีวศึกษา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 (ปวช. 1)  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 (ปวช. 2)  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 (ปวช. 3)  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1 (ปวส. 1) 
ระดับปริญญา 
ปริญญาตรีป 1 
ปริญญาตรีป 2 
ปริญญาตรีป 3 
ปริญญาตรีป 4 

11 
 
27 
25 
42 
42 
38 
37 
 
37 
26 
25 
1 
2 
25 
 
6 
6 
6 
2 

 
2 
2 
1 
4 

 

แหลงที่มา:  สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ฝายสังคมสงเคราะห, 2554. 
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4.1.15 ขอมูลสาเหตุการรับเด็กเขามาอยูในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 

 

ตารางที่ 4.4  สาเหตุการรับเด็กเขามาอยูในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ป 2554 

 

สาเหตุการรับเขา จํานวน (คน) รอยละ 

ปญหาครอบครัว 

เชน บิดามารดาผูปกครองตองโทษ, ถูกทารุณกรรม, ผูปกครอง

เลี้ยงดูไมเหมาะสม, ครอบครัวแตกแยก, บุตรผูรับการสงเคราะห, 
ผูปกครองมีอาการทางจิตประสาท, ผูปกครองเจ็บปวยเรื้อรัง, ถูก
ลวงละเมิดทางเพศ 

ปญหาเด็กขาดครอบครัว 

เชน กําพราบิดาและมารดา, ถูกทอดทิ้ง, เรรอน, พลัดหลง 

ปญหาเศรษฐกิจ 

เชน ยากจน 

ปญหาอื่นๆ 

เชน ขาดผูอุปการะ, มีปญหาความประพฤติ, ถูกกระทําความ
รุนแรงและอนาจารทางเพศ, ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว
ทางรางกายและจิตใจ, แรงงานบังคับ, ผูอุปการะนําสงคืน 

199 
 
 
 
 

107 
 
52 
 

52 

48.54 
 
 
 
 

26.10 

 

12.68 
 
12.68 

 

รวม 410  100.00  

 

แหลงที่มา:  สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ฝายสังคมสงเคราะห, 2554. 

 
จากตารางที่ 4.4 แสดงใหเห็นวาปจจุบันมีสาเหตุของการรับเด็กเขามาอยูในสถาน

สงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 4 สาเหตุใหญๆ ไดแก ปญหาครอบครัวที่ถือวาเปนสาเหตุหลัก

ของการรับเด็กเขามาอยูในสถานสงเคราะหแหงนี้ซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้น 199 คน คิดเปนรอยละ 
48.54 รองลงมาคือปญหาเด็กขาดครอบครัว กําพราหรือถูกทอดทิ้ง จํานวน 107 คน คิดเปน
รอยละ 26.10 สวนปญหาเศรษฐกิจ มีความยากจน และปญหาอื่นๆนั้นมีจํานวนเทาๆกันคือ 52 
คน คิดเปนรอยละ 12.68 ฉะนั้นจึงสามารถอธิบายไดวาปจจุบันปญหาครอบครัวนั้นยังคงเปน
ปญหาสังคมที่สัมพันธกันกับจํานวนของเด็กที่รับการสงเคราะหในสถานสงเคราะหแหงนี้ ดังนั้น

ทุกภาคสวนของสังคมควรหันมาใสใจกับการสรางเสริมความเขมแข็งและสัมพันธภาพของ
ครอบครัวไทยใหมากขึ้นเพราะครอบครัวถือวาเปนหนวยทางสังคมและเปนตัวแทนของการขัด
เกลาทางสังคมพื้นฐานที่สําคัญที่สุดตอระดับพัฒนาการดานตางๆของมนุษยในทุกชวงวัย 
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4.1.16 กระบวนงานรับเด็กเขาสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 

 

 

 

 
                                         ชวงยื่นคําขอ          

หนวยงานตางๆ นําสง ประชาชน ผูปกครอง ญาติ ผูย่ืนคําขอ 

 
 
                                       ระยะเวลารอคอย 

1. รับคํารอง ตรวจสอบหลักฐานเบื้องตน 

2. ตรวจสอบประวัติ 
ขอเท็จจริงจากผูนําสง 

พิจารณาใหความชวยเหลือ 

2. ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน 
สอบขอเท็จจริงจากผูปกครอง

หรือญาตินําสง 

 
 
 
 
 

 
3. พิจารณาใหความ
ชวยเหลือดานอื่นๆ 

3. หัวหนาฝายหรือหัวหนา
งานเสนอขออนุมัติรับเด็ก
เขาสถานสงเคราะห 

 
 
 
 

 
4. ผูปกครองสถานสงเคราะหพิจารณาอนุมัติรับเด็กเขาสถานสงเคราะห 

 
 
 

5. แจงผูขอหรือหนวยงานนําสงเด็กเขาบานพักในสถานสงเคราะห 
 

 

ภาพที่ 4.2   แผนผังกระบวนงานรับเด็กเขาสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี  

แหลงที่มา:  สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี, 2554ก. 
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4.2  ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลสําคัญ 
 

ตารางที่ 4.5  อายุของกลุมเด็กหญิงวัยรุนเปาหมาย 

 

อายุ (ป) จํานวน (คน) รอยละ 

15  
16  
17  
18  
22  

8 
5 
4 
3 
1 

38.10 
23.81 
19.05 
14.28 
4.76 

รวม 21  100.00  

 

จากตารางที่ 4.5 พบวากลุมเปาหมายที่เปนเด็กหญิงวัยรุนสวนใหญมีอายุ 15 ป คิดเปน
รอยละ 38.10 มากที่สุด รองลงมาคือกลุมเด็กวัยรุนอายุ 16 ป คิดเปนรอยละ 23.81 และกลุม
เด็กวัยรุนอายุ 17 ป คิดเปนรอยละ 19.05 สวนกลุมเด็กอายุ 18 ป สามารถคิดเปนรอยละ 14.28 
และเด็กวัยรุนอายุ 22 ป คิดเปนรอยละ 4.76 การที่ผูวิจัยไดมีผูใหขอมูลสําคัญที่ไมไดอยูในชวง
อายุที่กําหนด 1 คน น้ันเน่ืองจากผูใหขอมูลสําคัญรายนี้มีประสบการณชีวิตที่นาสนใจและเต็มใจ

ที่จะใหขอมูลกับผูวิจัยได 
 

ตารางที่ 4.6  ระดับการศึกษาของกลุมเด็กหญิงวัยรุนเปาหมาย 

 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

การศึกษาในสถานสงเคราะห 

หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.) และหลักสูตร
การฝกอาชีพในสถานสงเคราะห 

การศึกษานอกสถานสงเคราะห 

หลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพศูนยสตรีภาคกลาง 
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 

 
16 

 
 
4 
1 

 

76.19 
 
 

19.05 
4.76 

รวม 21  100.00  

 
จากตารางที่ 4.6 ระดับการศึกษาปจจุบันของผูใหขอมูลสําคัญที่เปนกลุมเด็กหญิงวัยรุน

ในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีสวนใหญน้ันกําลังศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน 
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(กศน.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและหลักสูตรการฝกอาชีพระยะสั้นภายในสถานสงเคราะห
เด็กหญิงบานราชวิถี เชน งานเพนท งานเย็บปกถักรอย และโภชนาการ เปนตน จํานวน 16 คน 
คิดเปนรอยละ 76.19 รองลงมาคือการศึกษาในหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพที่ศูนยสงเคราะหและ

ฝกอาชีพสตรีภาคกลาง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 19.05 และกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปที่ 4 จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.76 

 

ตารางที่ 4.7  อายุของเจาหนาที่แมบานประจําบานพักเด็ก 

 

อายุ (ป) จํานวน (คน) รอยละ 

30-35 
36-40 
41-45 

46-50 

2 
2 
1 

1 

33.33 
33.33 
16.67 

16.67 

รวม 6  100.00  

 
 จากตารางที่ 4.7 แสดงอายุของกลุมเจาหนาที่แมบานประจําบานพักเด็กสามารถอธิบาย
ไดวากลุมตัวอยางสวนใหญน้ันเปนกลุมเจาหนาที่แมบานที่มีอายุอยูระหวาง 30-35 ป และ 36-
40 ป คิดเปนรอยละ33.33 รองลงมาคือกลุมเจาหนาที่แมบานที่มีอายุอยูระหวาง 41-45 ป และ 
46-50 ป มีเพียงรอยละ 16.67 เทานั้น 

 

ตารางที่ 4.8  ระยะเวลาการทํางานของเจาหนาที่แมบานประจําบานพักเด็ก 

 

ระยะเวลา (ป) จํานวน (คน) รอยละ 

1-5 
6-10 
มากกวา 10 

3 
1 
2 

50 
16.67 
33.33 

รวม 6  100.00  

 

จากตารางที่ 4.8 ขางตนนั้นแสดงใหเห็นวาระยะเวลาในการทํางานของเจาหนาที่
แมบานประจําบานพักเด็กสวนใหญน้ันจะมีระยะเวลาในการทํางานมาแลว 1-5 ป คิดเปนรอยละ 
50 รองลงมาคือระยะเวลาการทํางานของกลุมเจาหนาที่แมบานประจําบานพักเด็กที่มากกวา 10 
ป คิดเปนรอยละ 33.33 และระยะเวลาการทํางาน 1-5 ป คิดเปนรอยละ 16.67 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.9  อัตราเงินเดือนที่เจาหนาที่แมบานประจําบานพักเด็กไดรับ 

 

อัตราเงินเดือน (บาท) จํานวน (คน) รอยละ 

6,000-7,000 
7,001-9,000 

มากกวา 9,000 

1 
3 

2 

16.67 
50 

33.33 

รวม 6  100.00  

 
 จากตารางที่ 4.9 อัตราเงินเดือนที่เจาหนาที่แมบานประจําบานพักเด็กหญิงราชวิถีไดรับ
ประจําอยูในอัตรา 7,001-9,000 บาท คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาคือ อัตราเงินเดือนที่เจาหนาที่
แมบานไดรับในอัตราที่มากกวา 9,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.33 สวนอัตราเงินเดือนที่ 6,000-
7,000 บาท มีจํานวน 1 ราย หรือรอยละ 16.67 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.10  ระดับการศึกษาของเจาหนาที่แมบานประจําบานพักเด็ก 

 

อัตราเงินเดือน (บาท) จํานวน (คน) รอยละ 

อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 

1 
5 

16.67 
83.33 

รวม 6  100.00  

 
 จากตารางที่ 4.10 เจาหนาที่แมบานประจําบานพักเด็กสวนใหญ รอยละ 83.33 จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และรอยละ 16.67 เพียง 1 รายที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา  

 

ตารางที่ 4.11  สถานภาพของเจาหนาที่แมบานประจําบานพักเด็ก 

 

อัตราเงินเดือน (บาท) จํานวน (คน) รอยละ 

โสด 
สมรส 

4 
2 

66.67 
33.33 

รวม 6  100.00  

 
จากตารางที่ 4.11 เจาหนาที่แมบานประจําบานพักเด็กสวนใหญ รอยละ 83.33 มี

สถานภาพโสด สวนรอยละ 33.33 น้ันมีสถานภาพสมรสแลว 
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4.3  กรณีศึกษาตัวอยางจากการสัมภาษณเจาะลึก 
 

 ในการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณและเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ 
รวมจํานวนทั้งสิ้น 29 ราย แตผูวิจัยขอนํามาเสนอเพื่อเปนกรณีศึกษาเฉพาะบางราย เพราะ
ผูวิจัยพิจารณาแลววากรณีศึกษาที่ไดนํามาเสนอเปนกรณีของเด็กหญิงวัยรุนที่ไดรับการ

สงเคราะหและใชชีวิตอยูในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีเปนระยะเวลานานพอสมควร 
และผูวิจัยคิดวาเด็กกลุมที่คัดเลือกและนํามาเสนอนี้มีประสบการณชีวิตในสถานสงเคราะหที่
นาสนใจเพื่อผูอานจะไดเห็นแบบแผนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตเฉกเชนเดียวกันกับที่ผูวิจัย
สัมภาษณมา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

กรณีศึกษารายที่ 1: ฝน (นามสมมติ) 

 ฝน เปนเด็กสาว อายุ 17 ป ผิวขาว รูปรางทวม ตัดผมซอยสั้น ทาทางเงียบๆ ฝนเลาให

ฟงวาฝนเปนคนจังหวัดปทุมธานีและเขามาอยูที่บานราชฯ ตั้งแตอายุ 5 ป เนื่องจากพอแมของ
ฝนไมสามารถจะเลี้ยงดูตนได เมื่อมาอยูที่บานราชฯไมนานนัก ปามาเยี่ยมตนครั้งเดียวและเปน
ครั้งสุดทายเพื่อมาบอกวาแมของฝนเสียชีวิตแลว สวนพอนั้นฝนบอกวาไมทราบเรื่องเลย  

ฝนเลาการใชชีวิตในบานราชฯของเด็กๆสวนใหญในนี้วา เด็กจะไดรับการอบรมเลี้ยงดู
โดยจัดใหมีที่พักอาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัย ใหการศึกษาเทาที่เด็กคนนั้นๆจะสามารถเรียน

ไดอยางสูงสุด ใหการอบรมสั่งสอนรวมทั้งใหความรักความอบอุน การอยูรวมกันก็จะตองเปนไป
ตามกฎระเบียบของบานซึ่งจะเปนเรื่องเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน วาจะตองปฏิบัติตัวเชนไร เชน 
การเขาบานใหเปนเวลา คือ หามเขาบานเกิน 2 ทุมเปนอยางชา หามใชโทรศัพทมือถือแตถา
จําเปนจะตองขออนุญาตแมบานกอนทุกครั้ง การลงโทษเมื่อมีการทําผิดกฎระเบียบ เชน 
ทะเลาะเบาะแวง และลักขโมยสิ่งของกัน ตอนแรกฝนก็มีความรูสึกอึดอัด ไมชอบ แตเมื่ออยูไป

สักระยะก็สามารถปรับตัวได 
ปจจุบันฝนอยูบานมะลิวัลย สําหรับบานที่ฝนอยูเด็กๆจะตื่นนอนประมาณตีหาครึ่งทุกวัน 

จากนั้นแตละคนก็จะตองทําเวรตามที่แมบานแบงให เวรประจําวันของฝนก็คือการทําความ
สะอาดหลังบานและลางจาน ซ่ึงจะตองทําทั้งเชาและเย็น จากนั้นก็จะอาบน้ํา ทานอาหารเชา 

แลวไปโรงเรียน หลังจากกลับจากโรงเรียน ฝนจะตองมาทําเวร  ซักเสื้อผาของตน ทานอาหาร
เย็น หลังจากทํางานที่ตองรับผิดชอบแลวถึงจะไดดูทีวี เด็กๆทุกคนในบานจะตองสวดมนตแผ
เมตตากอนนอนรวมกันประมาณเวลา 2 ทุม แลวแมบานก็จะอบรมเด็ก เชน เรื่องกิริยามารยาท 
การอยูรวมกันโดยไมทะเลาะกัน  การมีนํ้าใจชวยเหลือกัน และจะถามเด็กๆวาใครมีปญหาอะไร
ที่จะใหชวย รวมทั้งจะเลาขาวสารตางๆ ในขณะนั้นเพื่อใหเด็กๆไดรับทราบบางเพื่อใหทันโลก

ทันเหตุการณ หลังจากนั้นเด็กๆก็จะแยกยายกันเขานอน การอบรมเปนกลุมนี้จะไมไดทําทุกวัน
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แลวแตเหตุการณ บางครั้งแมบานก็จะอบรมเด็กบางคนเปนการสวนตัว ฝนบอกวาการอยู
รวมกันในบาน จะวางายก็งาย จะวายากก็ยาก เพราะจะพบกับปญหาการทะเลาะกันบาง มีการ
หยิบของที่ไมใชของตนไป บางครั้งคนที่อายุมากกวาก็มักจะเอาเปรียบหาเรื่อง ในตอนแรกๆก็

ลําบากใจแตเมื่ออยูนานวันเขาก็เขาใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและเรียนรูที่จะแกปญหา เนื่องจากตนเปน
คนเงียบๆ จึงไมคอยจะมีเรื่องกับคนอื่นมากนัก ยกเวนถาทนไมไหวก็จะตะคอกใส ตอนมาอยู
ใหมๆ   ก็จะมีการทะเลาะแลวตีกันแตก็ไมบอยนัก เมื่อมีปญหาเชนนี้บางครั้งฝนก็จะคุยกับ
เพื่อนเพื่อแกปญหา แตบางครั้งก็จะไปคุยกับแมบาน ซ่ึงเมื่อแมบานรูก็จะเรียกมาอบรม 
ตักเตือนและทําโทษแลวก็จะสอนวาควรจะอยูอยางรักสามัคคี รักกัน ชวยกัน ไมใชมาทะเลาะ

หรือลักขโมย เรากินขาวหมอเดียวกันก็ตองชวยตองรักกัน  ฝนบอกวาเด็กๆจะโกรธกันไมนานก็
จะมาพูดกันใหม 

สําหรับเรื่องการศึกษาเลาเรียน ฝนเลาใหฟงวาเมื่อไดเขามาอยูในบานราชฯ ฝนไดเขา
เรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 2 ในโรงเรียนประชาสงเคราะหบานราชวิถี พอถึงชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ทางบานราชฯสงฝนใหไปเรียนที่โรงเรียนภายนอกสถานสงเคราะหจนถึงชั้น

ประถม 6  คือ โรงเรียนวัดสัมณานัมบริหาร แตเนื่องจากฝนเรียนไมคอยทันเพื่อนที่โรงเรียน 
ดังนั้นฝนจึงสนใจที่จะมาเรียนทางวิชาชีพ ซ่ึงทางบานราชฯก็มีหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน
ภายในบานราชฯสําหรับรองรับ ฝนเขามาเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนตั้งแตระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 และปจจุบันฝนไดเรียนจบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 แลวและกําลังจะไดไปเรียนตอดานโภชนาการ ทําอาหารและเบเกอรี่ตอที่ศูนยสงเคราะหและ

ฝกอาชีพสตรีภาคกลาง ที่ จังหวัดนนทบุรี เปนเวลา 6 เดือน แลวก็จะกลับมาบานราชฯเพื่อหา
งานทํา โดยจะหางานเองกอนและถาหางานเองไมไดก็จะใหทางบานราชฯและคุณครูฝาย
สงเสริมการศึกษาชวยจัดหางานที่เหมาะกับตัวเราให อยางไรก็ตามฝนบอกวาตนก็ยังคงจะอยู
บานราชฯไปจนกวาจะมีงานทํา เมื่อพอเก็บเงินไดสักระยะก็จะมองหาที่พักอาศัยขางนอก และก็
จะทําเรื่องเพื่อจําหนายตนออกไปจากบานราชฯ  

ฝนเลาวาเคยหนีออกจากบานราชฯไปอยูกับเพื่อนที่บานปาของเพื่อน แตอยูไดไมนาน
นักฝนก็กลับมาที่บานราชฯเพื่อที่จะเรียนตอ แตฝนตองโดนทําโทษโดยใหไปชวยงานที่ฝาย
สังคมสงเคราะหกอนถึงจะไดเรียนตอ และแมบานก็สอนฝนวาอยาหนีไปเลยเพราะหนีไปแลวไม
มีอะไรดีขึ้น มีแตจะอันตรายกับตัวเอง หนังสือก็ไมไดเรียน ฝนบอกวาเมื่อกอนเคยโกรธแมบาน
เมื่อตนโดนทําโทษหรือโดนดุ บางครั้งแมบานอารมณไมดี แตเดี๋ยวนี้ไมโกรธหรอกเพราะรูแลว

วาแมบานเปนหวงและรักฝน อีกทั้งแมบานก็เหนื่อยมากดวย  ฝนรูสึกไดวาแมบานเปนหวงก็
เพราะแมบานจะคอยดูแลหายามาใหฝนเวลาฝนเจ็บไข จนกระทั่งเวลานี้แมก็ยังพาฝนไปฉีดยาที่
โรงพยาบาลรามาธิบดีทุกเดือนเพราะฝนมีโรคประจําตัว   

เด็กบานราชฯจะมีโอกาสไดใสบาตรในทุกวันศุกรตนเดือนและปลายเดือน และจะมีพระ

อาจารยเขามาอบรมเด็กๆบางบางโอกาส ซ่ึงฝนคิดวาเปนสิ่งที่ดีเพราะเด็กหลายๆคน รวมทั้งฝน
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เองดวยก็มีอารมณที่เย็นและสงบลง เวลาทําอะไรก็ไมใจรอนเหมือนแตกอน  ฝนบอกวาเคยนึก
นอยใจเหมือนกันเมื่อมีคนวาตนเปนเด็กในสถานสงเคราะห แตเวลานี้คิดไดแลวและไมคิดอะไร
แลวคิดอยูอยางเดียวคือตัวเราก็เปนตัวของเรา ไมคิดวาเปนปมดอยอะไร ตอไปเรามีวิชาความรู

ประกอบอาชีพไดเราก็สามารถเลี้ยงตัวเองและอยูในสังคมภายนอกได ฝนบอกวาตนไดเห็น
แบบอยางมาจากรุนพี่บานราชฯที่ไดดี เมื่อกอนฝนพูดไมดีไมมีหางเสียง แตเมื่อแมบาน คุณครู 
รวมทั้งเพื่อนๆ พ่ๆี ที่บานราชฯพูดจาไพเราะ มีสัมมาคารวะเมื่อพบผูใหญ ฝนก็คิดวาเปนสิ่งดี 
และปฏิบัติตามซึ่งก็ไดผลดี ทุกคนชอบและชม ฝนบอกกับผูวิจัยวาจะนําความรูทุกอยาง รวมทั้ง
การอบรมสั่งสอนจากคุณครูและแมบานไปใชในการดําเนินชีวิตภายนอกบานราชฯ ซ่ึงเปน

ประโยชนอยางมากและฝนคิดวาตนเองจะสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมภายนอกรวมกับคนอื่น
ไดอยางไมมีปญหา เพราะในบานราชฯมีทุกสิ่งใหเรียนรู ปญหาตางๆก็มีมากพอที่จะนําไปปรับ
ใชไดและที่สําคัญคือคําสั่งสอนอบรมที่แมบานและคุณครูใหแกฝนนั้นเปนประโยชน ฝนบอกวา
ตนรูสึกถึงความผูกพันที่ตน แมบาน และ คุณครูที่บานราชฯมีใหกัน  ฝนบอกวาตนเองโชคดีกวา
เด็กเรรอนคนอื่นๆที่อยูขางนอกเพราะฝนมีบานราชฯใหอยูอาศัย มีแมบานและมีคุณครูคอยให

การอบรมสั่งสอน ขัดเกลาทั้งดานคุณธรรมจริยธรรม การศึกษา ความรักและความหวงใยไมตาง
ไปจากเด็กคนอื่นๆเลย 
 

กรณีศึกษารายที่ 2: เข็ม (นามสมมติ) 

 เข็ม อายุ 18 ป เปนสาวรูปรางสูงโปรง ผิวไมขาวนัก ถึงแมหนาตาจะไมสวยสะดุดตา 
แตเข็มก็เปนคนพูดจาฉะฉาน คลองแคลว เมื่อถามถึงภูมิลําเนา เข็มบอกกับผูวิจัยวาเข็มเองก็ไม
รูวาตนเปนคนภูมิลําเนาใด ระหวางจังหวัดนนทบุรีหรือสระบุรี เพราะแมไปคลอดเข็มที่

โรงพยาบาลสระบุรี แตเรื่องดังกลาวก็มิใชสาระสําคัญสําหรับชีวิตของเข็ม เข็มไมรูจักพอแมและ
ไมเคยโกรธพอแมที่ทิ้งเข็มไปเพราะพอแมใหชีวิตแกเข็ม  

เข็มเขามาอยูท่ีบานราชฯ ตั้งแตอายุ 6 ป เวลาวางเข็มชอบอานนวนิยาย หนังสือที่ให
ความรูและหนังสือธรรมะ ตอนนี้เข็มอยูที่บานเบญจมาศ เข็มบอกวากฎระเบียบของบาน
เบญจมาศก็จะไมคอยแตกตางไปจากบานอื่นมากนัก เชน หามเด็กใชโทรศัพทมือถือ และตอง

เขาบานตรงเวลา ถาจะกลับผิดเวลาตองบอกแมบานกอนลวงหนา และหลัง 2 ทุมไปแลวหาม
เด็กทุกคนออกนอกบาน สวนกิจวัตรประจําวันสําหรับบานหลังนี้ เด็กๆจะตองตื่นนอนตั้งแต ตี 5 
และเขานอนตอน 2 ทุม หลังจากตื่นนอนแลว แตละคนก็จะตองเก็บที่นอนของตนใหเรียบรอย 
ทําเวรประจําที่ไดรับมอบหมาย ซ่ึงเข็มจะตองทําหนาที่รับผิดชอบดูแลนองๆที่บานใหอาบน้ํา
และทําความสะอาดหองครัวหลังจากทุกคนทานขาวเสร็จ จากนั้นก็จะไปโรงเรียน ขณะนี้เข็ม

เรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียน ภายในบานราชฯ ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน เมื่อเลิกเรียนแลวเข็มจะกลับบานเพื่อมาทําเวร ซักเสื้อผาของตนเอง และ
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ชวยดูแลนอง เมื่อทุกคนทํางานของตนเสร็จแลวถึงจะไดดูทีวีจนกระทั่งเวลา 2 ทุม หลังจากนั้น
ทุกคนตองสวดมนตแผเมตตาแลวแยกยายกันเขานอน   

เข็มบอกวาตนรักแมบานเหมือนแมแทๆของตนเองเพราะแมบานสั่งสอนอบรมเข็มและ

เด็กทุกคนในบานเหมือนแมสอนลูก ตองการใหลูกไดดีและชวยตัวเองไดในอนาคต แมบานจะ
สอนใหเด็กทุกคนในบานเขามาไหวแมทั้งกอนเขาและออกจากบาน แมบานบอกกับเข็มวา
ถึงแมวาแมจะอยูในหองก็ตองเขาไปไหว แมใหทําเชนนี้ก็เพื่อวาแมจะไดรูวาลูกคนใดไปหรือ
กลับมาหรือยัง นอกจากสอนใหไหวแมแลวแมยังสอนใหไหวผูใหญทุกคนที่เราไดพบ  แมสอนให
เข็มและเด็กๆทุกคนใหชวยเหลือกัน เอื้อเฟอกัน ไมทะเลาะกัน และจะตองมีความกตัญู ตอง

เปนเด็กดี ไมลักขโมย ไมพูดโกหก ตองเปนคนมีความอดทน สูงาน ขยัน ประหยัด มีสัมมา
คารวะ ถึงแมแมจะไมคอยมีเวลากับเข็มมากนักแตเข็มก็เขาใจเพราะแมมีเด็กที่ตองดูแลอีกหลาย 
คน บางครั้งเข็มก็ชวยแบงเบาภาระแม เชน การพานองไปโรงพยาบาลยามเจ็บไข เมื่อใดที่เห็น
แมพอมีเวลาเข็มก็จะเขาไปปรึกษาแมในเรื่องที่ตนตัดสินใจไมได บางครั้งแมก็จะมาคุยกับเข็มถึง
เรื่องนองบางคนที่ยังไมยอมรับความเปนจริง ไมยอมปรับตัวหรือยังปรับตัวไมได   

เข็มพอใจกับความเปนอยูในปจจุบันเพราะเข็มรูวาการไปอยูขางนอกนั้นมีแตอันตราย 
ไมรูวาจะกินจะอยูกันอยางไร บางคนที่หนีออกไปแลวก็จะทองกลับมาอีก เมื่อผูวิจัยถามวาเคย
คิดจะหนีจากบานราชฯหรือไม เข็มก็ตอบอยางไมลังเลวาไมเคยคิดหนีเลยเพราะเคยเห็นแลววา
คนที่คิดหนีสวนมากหนีไปแลวก็ตองกลับมาอีก เข็มบอกวาที่บานราชฯใหสิ่งที่ดีแกเข็ม เพราะ
เข็มไดเรียนหนังสือ และไดฝกอาชีพที่ชอบ เข็มรวมทํากิจกรรมหรือโครงการที่บานราชฯจัดให

เปนประจํา เชน กิจกรรมคายธรรมะ การอบรมการนั่งสมาธิ ถือศีล การใสบาตรทุกวันศุกรตน
เดือนและปลายเดือน กิจกรรมเหลานี้เข็มบอกวาชวยขัดเกลาจิตใจ เมื่อทําแลวรูสึกดีไดบุญ 
บางครั้งไดไปเยี่ยม ดูแลคนชรา การไปชวยกวาดลานวัดก็เปนประโยชนตอตนเองที่ทําใหมี
สมาธิและตอสังคม นอกจากนี้ทางบานราชฯยังไดมีการเชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรูกับเด็ก
ใหรูจักวิธีปองกันตนเองจากการถูกลอลวง เชน โครงการตอสูชวยตนเอง เรื่องเกี่ยวกับ

เพศสัมพันธ ซ่ึงเข็มก็เห็นดวยวามีประโยชนตอตัวเองและเด็กทุกคน  
ในอนาคตเข็มอยากจะเปนคุณครูสอนภาษาไทย เพราะเวลานี้เด็กๆไมคอยที่จะสนใจใน

ภาษาไทย ถาหากความฝนเปนจริง เข็มก็อยากจะไปสอนเด็กที่ยากจนไมคอยไดมีโอกาสเรียน
หนังสือหรือสอนหนังสือใหกับเด็กที่อยูหางไกลในชนบทซึ่งไมคอยมีคุณครูไปสอน สําหรับ
โรงเรียนภายในบานราชฯเข็มก็อยากกลับมาทดแทนบุญคุณแตคุณครูโรงเรียนภายในบานราชฯ

มีเพียงพอแลว  ขณะนี้เข็มไดเรียนจบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนแลวและกําลังจะไดไปฝกวิชาชีพตอที่ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัด
นนทบุรี เปนเวลา 6 เดือน โดยเข็มจะไปเรียนวิชาเกี่ยวกับการนวดแผนโบราณและการเย็บปก
ถักรอย เพราะคิดวามีประโยชนสามารถจะใชประกอบอาชีพชวยตัวเองไดในอนาคต หลังจากฝก

วิชาชีพสําเร็จหลักสูตรฝนก็จะกลับมาที่บานราชฯ อีกครั้งเพื่อออกหางานหรือใหคุณครูจะเปน
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ผูชวยหางานให เมื่อใดที่พอเก็บเงินจากการทํางานไดบางแลวและพอหาบานพักขางนอกที่
ปลอดภัยได เข็มก็จะตองออกจากบานราชฯไป 

นอกจากนี้บานราชฯจะสอนทักษะในการทํางานทุกอยาง สอนใหรูจักควบคุมตนเอง 

และการอยูรวมกันกับคนอื่น เข็มบอกวาถึงแมตนเองจะอยูในบานราชฯไดอีกไมนานและเคยมี
คนขอเข็มไปอยูดวยแตเข็มไมตองการ แมบานเคยพูดวาเปนหวงเข็มแตเข็มก็จะบอกกับแมวา
ไมตองหวงเพราะเข็มมีวิชาความรูที่บานราชฯใหไวใชประกอบอาชีพในอนาคตได เข็มจะจดจํา
และปฏิบัติตามคําสอนของแมบานและคุณครูทุกคน เข็มจะประหยัดอดออม เข็มบอกวาแมเปน
แมแบบ เปนกําลังใจ เปนผูผลักดันที่สําคัญ และสอนใหเข็มระลึกเสมอวาตัวเราก็คือตัวเรา ไม

ตองคิดนอยใจวาตัวเปนเด็กในสถานสงเคราะหซ่ึงตัวเข็มเองก็เชื่อในคําสอนนั้นและคิดไดวา
จะตองเรียนใหไดมากที่สุดเพื่ออนาคตจะไดพ่ึงตัวเองไดและสามารถอยูในสังคมกับโลกภายนอก
ไดอยางไมลําบาก เข็มบอกวาจะไมมีวันลืมบานราชฯ เพราะบานราชฯคือบาน บานที่ใหความรัก 
ความรู ความอบอุน และสรางฐานสําหรับการออกไปดําเนินชีวิตรวมกับคนทั่วไป และประกอบ
อาชีพภายนอกไดโดยไมสรางปญหาและภาระใหกับสังคม                                                                   

 

กรณีศึกษารายที่ 3: ดา (นามสมมติ) 

 ดา อายุ 17 ป มีทาทางที่ราเริง ย้ิมงายและใจเย็น ดาบอกวาตนเปนคนกรุงเทพฯ แตไม
ทราบวาเขตไหน ดาเขามาอยูที่บานราชฯตั้งแตอายุได 10 ป ตอนที่ยังเล็กดาอยูกับพอแม ใน
เวลาตอมาพอของดาไปมีแมเลี้ยงและมีลูกใหม เวลาดาทําอะไรไมถูกใจจะโดนทําโทษอยางแรง 
พอจะใชสายไฟฟาดตามขาของดาจนเปนรอยแผลเต็มไปหมด เพื่อนบานแถวนั้นสงสารจึงขอดา
ไปอยูกับเขาแตก็ยังมีปญหาตามมาอีก ดาจึงถูกสงไปอยูที่บานพักเด็กและครอบครัว จากนั้นก็

ถูกสงมาที่สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี และดาก็อยูสถานสงเคราะหแหงนี้ตลอดมา ดา
บอกวาเวลานี้ทั้งพอและแมเสียชีวิตหมดแลวเหลือแตญาติแตดาก็ไมรูจักเลย 

ปจจุบันดาพักอยูท่ีบานชัยพฤกษในบานราชฯ กอนที่จะมาอยูบานหลังนี้ดาเคยอยูที่บาน
มะลิวัลยมากอน บานชัยพฤกษหลังนี้จะมีเด็กโตและเด็กกลางประมาณ 10 คน ที่เหลืออีก
ประมาณ 11 คน จะเปนเด็กเล็ก ดาเลาวาดาเคยเรียนหนังสือมากอนที่จะมาอยูบานราชฯ แต

เรียนแลวไมไดขึ้นชั้นสักที เมื่อเขามาที่บานราชฯ ดาไดโอกาสเรียนหนังสือตอในโรงเรียน
ประชาสงเคราะหบานราชวิถีที่ตั้งอยูในบานราชฯ ระดับชั้นประถมศึกษา ดาไมตองเรียนชั้น
อนุบาลเพราะคุณครูทดสอบแลววาดาพอจะเรียนชั้นประถม 1 ได ดาเรียนที่โรงเรียนภายใน
ดังกลาวจนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 5  และดาไดมีโอกาสไปเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่
โรงเรียนสุโขทัยซ่ึงเปนโรงเรียนที่อยูนอกบานราชฯ การเดินทางไปโรงเรียนแตละวันจะมีรถคอย

รับสงดาและนองๆ เด็กในบานราชฯที่เรียนที่โรงเรียนสุโขทัยก็จะนั่งรถไปและกลับดวยกัน ดา
บอกวาเด็กที่ไปเรียนขางนอกบานราชฯจะมีเงินเบี้ยเลี้ยงติดตัวไปดวยทุกคน เด็กโตที่ตอง
เดินทางไปกลับโรงเรียนดวยตนเองก็จะไดรับเบี้ยเลี้ยงมากหนอยเพราะตองเสียคารถประจําทาง
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ไปโรงเรียน ที่บานราชฯจะมีเด็กที่ไปเรียนขางนอกในระบบการศึกษาสามัญในหลายๆ แหง
นอกจากโรงเรียนสุโขทัยที่ดาเรียนแลวก็ยังมีอีกหลายโรงเรียน เชน โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร 
โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร สวนเด็กโตที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัยก็มีหลายแหง เชน  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  เมื่อดาเรียนจบชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 แลว ดาก็กลับเขามาเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในบานราชฯอีก 
ซ่ึงเปนเพราะดาเรียนชาไมคอยจะทันเพื่อนคนอื่นๆในชั้น คุณครูที่โรงเรียนจึงแนะนําดาวานาจะ
เรียนทางดานวิชาชีพและเรียนวิชาสามัญเสริมในบางวิชา ทั้งนี้เพื่อใหดาสามารถที่จะนําความรู
ในดานวิชาชีพประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองไดในอนาคตเมื่อดาไมไดอยูในบานราชฯแลว ตัวดาเอง

ก็ชอบเรียนเพนท โภชนาการ และเย็บปกถักรอย สวนวิชาสามัญที่ดาเรียนเสริมก็คือวิชา
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร นอกจากนี้ทางบานราชฯยังจัดใหมีกิจกรรมพิเศษ เชน การใส
บาตรในวันพระ การสอนใหเด็กนั่งสมาธิ บางโอกาสก็จะมีพระอาจารยเขามาเทศนสอนเด็กๆ ทํา
ใหเด็กรูจักผิดชอบชั่วดี มีอารมณที่เย็นลง รูจักที่จะควบคุมอารมณตนเอง รูจักการแบงปน
เอื้อเฟอ นอกจากนี้ดายังเคยไปดูแลผูสูงอายุ และเคยไปดูแลเด็กเล็กที่สถานสงเคราะหอ่ืนบาง 

ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้ดาคิดวาจะทําใหเด็กรูจักที่จะทําประโยชนชวยสังคมบาง 
สําหรับกฎระเบียบของบานชัยพฤกษ ก็คลายคลึงๆกับบานหลังอื่น คือ เด็กๆ จะตองตื่น

และนอนตามเวลา ทุกคนจะมีเวรที่ตองรับผิดชอบและจะตองทําทั้งกอนไปโรงเรียนและหลังกลับ
จากโรงเรียน สําหรับดาซึ่งจัดอยูในกลุมเด็กโตก็จะชวยแมบานของตนดูแลเด็กเล็กในบาน ดูแล
ทําความสะอาดรอบๆ บาน ดูแลราวตากผาซึ่งถาเด็กๆตากผาไมเรียบรอย ดาก็จะตองชวยสอน

นองๆและจัดการใหเรียบรอยเปนประจํา เด็กทุกคนจะตองรับประทานอาหารเชากอนไป
โรงเรียนทุกคน เมื่อกลับจากโรงเรียนและทําหนาที่ของตนเรียบรอย รับประทานอาหารเย็นแลว
จึงจะไดดูทีวี และกอนเขานอนตอน 2 ทุมก็จะตองสวดมนตน่ังสมาธิและแผเมตตาทุกคน แลวจึง
จะเขานอนได เด็กเล็กจะนอนตามเวลาที่แมบานใหนอน สวนเด็กโตจะนอนดึกหนอยก็ไดแตก็
ตองตื่นใหทันประมาณ ตี 4 ถึง ตี 5 บางวันแมก็จะประชุมเด็กๆ หลังสวดมนตเพื่ออบรมสอน

เด็กวาสิ่งใดควรจะทําหรือไมควรทํา สอนใหรูจักมีสัมมาคารวะตอผูอ่ืน การพูดจาใหสุภาพ
เรียบรอย การอยูรวมกันในบานอยางรักใครสามัคคีและชวยเหลือกัน เด็กโตจะตองเปนที่พ่ึงและ
เปนที่ปรึกษาของนองๆ หากวันใดแมบานมีงานลนมือ พ่ๆีในบานก็จะตองชวยดูแลนอง บางครั้ง
แมบานเหนื่อยแลวเห็นบานสกปรกไมเปนระเบียบแมบานก็จะโมโหเสียงดัง  

บานหลังนี้ก็เชนเดียวกับบานทุกหลังในบานราชฯ คือ ถาทําผิดชนิดไมรายแรงมาก เชน 

ไมทําความสะอาดหองหรือไมจัดบานใหเรียบรอย แมบานก็จะบนจะวาและสอน แมบานจะเปน
คนลงโทษเองโดยใหทํางานในบาน เชน การลอกทอระบายน้ํารอบบาน การตัดหญาที่สนาม
หญา สําหรับเด็กเล็กการทําโทษที่นากลัวที่สุดของพวกเขาก็คือการใหน่ังสมาธิประมาณ 5 – 10 
นาที แตถาเปนความผิดชนิดรายแรง เชน หนีออกจากบานไปเที่ยวขางนอกสถานสงเคราะห

โดยไมบอกแมบาน เมื่อกลับมาแมบานจะไมทําโทษเองแตจะใหเด็กไปรายงานตัวดวยตนเองที่
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ฝายสังคมสงเคราะห เพื่อที่ฝายสังคมสงเคราะหจะเปนผูพิจารณาตัดสินวาจะทําโทษเด็กคนนั้น
อยางไรตอไป ดาบอกวาบางครั้งก็รูสึกไมชอบใจและโกรธที่แมบานหามใชโทรศัพท หากพบวา
ใครมีโทรศัพทเขาก็จะยึดเก็บไว แตเมื่อแมบานบอกเหตุผลใหเด็กๆรู ดาก็เขาใจและไมโกรธ

แมบาน  เรื่องโทรศัพทแมบานไมไดหามใชหรือมีไวครอบครอง กรณีเด็กโตเมื่อมีเรื่องจําเปน
แลวขออนุญาตแมบานก็ใหใชแตแมบานกลัววาโทรศัพทจะเปนสื่อที่คนคิดไมดีใชเพื่อหลอก
ชักชวนเด็กของตนออกไปจากบานราชฯและจะเปนอันตรายอีก สวนเรื่องการมีโทรศัพทสวนตัว
น้ันแมบานไมอยากใหเด็กเล็กเห็นเพราะเดี๋ยวเขาจะเกิดอยากไดและอาจมีการลักขโมยกันได 
แมบานจึงตองกันไวกอน   

สําหรับเรื่องการเขาบานใหตรงเวลาก็เชนกัน ถาเปนเด็กโตที่ตองออกไปเรียนขางนอก 
ตองออกไปทํารายงานรวมกับเพื่อนขางนอก อาจจะกลับบานผิดเวลาไปบางแมบานก็ไมวาแต
จะตองบอกแมบานใหทราบกอน ดาบอกวาที่บานแมจะไมมีการใชไมตีทําโทษเด็ก อยางมากก็
จะใชมือของแมเองตีถาไมเชื่อฟงกันมากๆแตก็ไมบอยนัก ดาเลาวาเมื่อเล็กๆชอบเลนยิงปน ใน
อนาคตจึงอยากเปนตํารวจแตปจจุบันยังไมคิดเลย คิดวาจะเรียนใหจบกอน เวลาวางดาชอบฟง

เพลงและซอมรองเพลง ดาชอบเรียนถึงจะไมบังคับดาก็สมัครใจที่จะเรียน ดายอมรับวาเคยคิด
หนีเหมือนกันแตพอคิดไดวาหนีออกไปแลวจะไปอยูกับใครเพราะดาก็ไมรูจักญาติ ก็เลยเลิกลม
ความคิดนี้ ปจจุบันดาพอใจกับการอยูในบานราชฯแลว ดาเคยเห็นเพื่อนหนีออกจากบานราชฯ
แตก็ตองกลับเขามาอีก ดาบอกวาจะหนีกันไปทําไมที่บานราชฯก็มีขาวใหกิน ไดเรียนหนังสือ 
เวลามีคนมาเยี่ยมก็จะนําอาหาร ขนม และเงินมาแจก และเงินที่ไดรับนี้ก็จะเปนของสวนตัวที่

เด็กจะเก็บเองหรือจะฝากแมก็ได บางครั้งสําหรับเด็กโตแมบานก็จะถามความสมัครใจวาถา
แมบานจะพาไปกินหมูกระทะ หรือพาไปบิ๊กซีเพื่อซื้อของโดยใชเงินสวนตัวจะไปไหม ซ่ึงทุกคนก็
ตอบตกลง   

ดาบอกวาถึงแมบานจะดุและบางครั้งดาก็โกรธ แตก็รูสึกโกรธไดไมนาน ดาก็จะกลับมา
ขอโทษเพราะดารูวาแมบานรักดาและเด็กทุกคนในบานเหมือนลูกของแมเอง  แมบานไมใชแต

จะดุอยางเดียวแตแมจะสั่งสอนอบรมและจะอธิบายวาสิ่งที่ตนไดทําไปมันผิดหรือมันถูกอยางไร 
อะไรคือสิ่งที่ทําแลวจะดีตอตนเอง อะไรคือสิ่งที่ทําแลวคนอื่นจะไมพอใจ แมบานจะรูตัวทุกครั้งที่
เวลาดุแลวจะเสียงดังซึ่งเด็กๆก็จะไมชอบ แตแมบานก็คิดวาเมื่อลูกโตและออกไปใชชีวิตอยูนอก
บานราชฯแลวลูกจะเขาใจและรูวาสิ่งที่แมบานและคุณครูในบานราชฯพยายามปลูกฝง เฝาอบรม
สั่งสอนทั้งวิชาความรู ศีลธรรมจรรยา และกิริยามารยาท ทั้งพูดดี ทั้งดุ ทั้งใหกําลังใจ เพราะจะ

เปนพื้นฐานที่สําคัญใหกับเด็กๆ และถาสิ่งเหลานี้ไมเลือนหายไปจากความทรงจําของเด็กๆ และ
พวกเขานําไปปฏิบัติ เด็กเหลานั้นก็จะอยูในโลกภายนอกได แมอยากใหเด็กทุกคนเปนคนดี มี
ความรูพอที่จะเอาตัวรอดประกอบอาชีพการงานไดตามความสามารถและอยูรวมในสังคม
ภายนอกไดโดยไมสรางปญหาหรือไมสรางภาระใหกับสังคมอีก ซ่ึงดาก็คิดวาตนเองก็จะทําใหได

เชนนั้นเหมือนกัน 
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กรณีศึกษารายที่ 4: นภา (นามสมมติ)  

 นภา อายุ 22 ป  มีรูปรางผอมบาง ผมยาว พูดจาคลองแคลวชัดเจน มีรอยยิ้มตลอดการ
สนทนา นภาไดเลาชีวิตของตนวา ตนเขามาอยูบานราชฯ ตั้งแต ป พ.ศ.2543 ตอนนั้นนภาเรียน
อยูชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมเวลาที่อยูในบานราชฯก็เปนเวลา 11 ปกวาแลว นภาบอกวาตัว
เปนคนขอนแกน มีพ่ีนองแทๆ 3 คน โดยคนโตเปนผูชาย คนที่สองเปนผูหญิง และนภาเปนคน

สุดทอง ครอบครัวของนภาเปนครอบครัวที่ยากจน เมื่อพอแยกทางกับแม ลูกทั้ง 3 คนจึงมาอยู
กับแม แมของนภาไดยายมาอยูและทํางานที่จังหวัดสมุทรสาคร แมทํางานกวาดถนนที่อยูใกลๆ 
ศาลากลางจังหวัดและเขาไปทําความสะอาดที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครดวย แมของนภาได
มีโอกาสรูจักกับเจาหนาที่ที่ทํางานเกี่ยวกับสถานสงเคราะหที่สมุทรสาคร ดวยความเห็นใจและ
สงสารแมของนภา เขาจึงไดคุยกับแมวาจะชวยใหลูกทั้ง 3 คนไดเขาไปอยูในสถานสงเคราะหใน

กรุงเทพฯจะเอาหรือไมซ่ึงแมของนภาก็ตอบตกลง และไดมีการทําหนังสือเปนลายลักษณอักษร
มอบลูกๆทั้งสามใหหลวงดูแล  

นภาและพีๆ่ดีใจที่จะไดเขามาอยูกรุงเทพฯ พ่ีชายของนภาไดถูกสงไปอยูในสถาน
สงเคราะหเด็กชายปากเกร็ด สวนนภาและพี่สาวไดอยูสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี  เมื่อ
มาอยูที่บานราชฯไดสักระยะ นภาก็เริ่มเหงา คิดถึงบานและคิดถึงแม นภาเลาวาตอนแรกๆเธอ

ไมพูด จะอยูเงียบๆคนเดียวและรองไหเปนประจํา นภาไดมีโอกาสคุยกับแมของตนทางโทรศัพท
เพียงครั้งเดียวหลังจากเขามาอยูบานราชฯได 1 สัปดาห เมื่อเวลา 1 เดือนผานไปนภาก็ตอง
สูญเสียแมผูเปนที่รักเพราะเมื่อนภาและพีๆ่เขามาอยูสถานสงเคราะห แมก็เริ่มปวยแตแมก็ไม
ยอมบอกลูกเลยเพราะกลัวลูกจะเปนหวง พ่ีชายของนภามารูเมื่อตอนแมเขาโรงพยาบาลแต
พ่ีชายก็ไมยอมบอกเรื่องอาการปวยของแมใหนองๆรูเพราะกลัวนองๆจะเสียใจ แมไมมีญาติเลย 

เพื่อนบานในซอยเดียวกันจึงชวยกันจัดงานศพใหแมของนภาและขอใหเจาหนาที่ที่พานภาและ
พ่ๆีมาสงสถานสงเคราะหชวยทําเรื่องขอรับตัวเด็กๆไปงานศพและหาชุดสีดําใหเด็กใส ตอนนั้น
นภาและพี่สาวดีใจที่จะไดกลับบานโดยไมรูวาแมเสียชีวิตและตัวเองกําลังจะไปงานศพ 
จนกระทั่งไปถึงศาลาวัดที่มีรูปของแมตั้งอยูจึงรูวาแมไดจากพวกเราไปเสียแลว  

หลังจากที่แมเสียชีวิต พอของนภาก็ยังไมเคยมาหาหรือโทรมาคุย นภาเหมือนไมมีใคร

อีกแลวนอกจากพี่สาวและพี่ชายที่อยูสถานสงเคราะหเด็กชายปากเกร็ด พ่ีชายก็คิดเชนเดียวกับ
นภา จึงทําทุกอยางเพื่อที่จะไดมีโอกาสมาพบหนานองทั้งสองคน โดยการเขารวมกิจกรรมของ
สถานสงเคราะหทุกอยางและนภากับพี่สาวก็ดําเนินรอยตามทําเชนเดียวกับพี่ชาย คือเปนทั้งนัก
กิจกรรม เปนพิธีกร ทําทุกอยางที่สถานสงเคราะหใหโอกาสเขารวมได นภาบอกวาการทํา
กิจกรรมทุกอยางนอกจากจะทําใหนภาและพี่ชายไดมีโอกาสพบหนากันแลวยังทําใหนภากลาที่

จะแสดงออกและกลาพูด ขณะเดียวกันนภาก็ตั้งใจเรียนมาโดยตลอดดวย  
ปจจุบันนภาอาศัยอยูในบานโกเมศ ซ่ึงเปนบานเด็กโตคือประมาณมัธยมศึกษาตอนตน

จนถึงมหาวิทยาลัย นภาบอกวาแมบานของบานนี้เขากับเด็กๆทุกคนไดดี แมบานจะปกครอง
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เหมือนแมกับลูก กฎระเบียบตางๆก็มี บทลงโทษก็มี แตวิธีการลงโทษจะตางจากบานอื่น คือ แม
จะไมคิดวิธีลงโทษเด็ก แตจะใหเด็กสํานึกไดเองวา ความผิดระเบียบแบบนี้ตนสมควรที่จะตองทํา
โทษตัวเองอยางไร ซ่ึงเด็กๆก็จะบอกกันเอง เด็กทุกคนจะชวยกันทํางาน ถึงแมงานจะหนักแต

แมบานก็สอนวาเราเปนบานที่มีแตผูหญิงเราจะตองชวยตัวเองกอนเพราะถาจะรอใหคนอื่นๆมา
ชวยก็จะชาไมทันการ แมบานจะมานั่งหนาบานทุกๆเย็นหากแมบานไมปวย เขาจะมาเปดเพลง
ไทยสากลฟงและนั่งคอยลูกๆกลับบาน เวลาลูกกลับบานมาก็จะทักทาย ถามไถวาไปไหน มี
ปญหาเรื่องอะไรจะเลาใหแมฟงไหม และหลังจากที่แมบานนําเด็กๆสวดมนตน่ังสมาธิและแผ
เมตตาตอน 2 ทุมแลว ก็จะมาพูดคุยอบรมกับเด็กๆของตน หากเด็กมีปญหาทั้งเรื่องชีวิตและ

การเรียนก็จะชวยกันแกไขอยางเต็มใจ ลูกๆทุกคนจะรูไดเลยวาเวลาแมบานปวยแมจะเงียบ แต
ถึงจะปวยอยางไรแมบานก็จะพยายามมาพบมาเจอลูกๆบานตน  เวลาที่แมบานวาง บางครั้งก็
จะปนน้ําผลไมใหลูกไดด่ืม หรือเวลาที่แมบานมาสกหนาก็จะชวนนภาวาสนใจบางไหม เพราะ
แมบานรูดีวาเด็กผูหญิงวัยรุนจะรักสุขภาพและความสวยความงาม บานโกเมศจะอยูกันเหมือน
ครอบครัว คือ แมกับลูก พ่ีกับนอง มีความเปนประชาธิปไตยสูง คือ แมพูด ลูกพูด และแมบาน

เองก็มีงานที่ตองทําหลายหนาที่ นภาบอกวาแมบานที่บานราชฯทุกคนทํางานเกินเงินเดือนและ
ทํางานดวยใจ ไมใชญาติ ไมใชแมแทของเด็กแตก็หวังดีกับเด็กทุกคนในนี้เพราะอยากเห็น
อนาคตที่ดีของเด็ก   

นภาเลาวาบานราชฯไดสงเสริมใหนภาไดศึกษามาตลอดทั้งในระดับปวช.ที่โรงเรียนวิมล
พาณิชยการ ศรียาน โดยนภาสอบชิงทุนการศึกษาได 4 ป จากนั้นนภาก็สอบเขาเรียนตอใน

ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (นางเลิ้ง) คณะบริหารธุรกิจ เอก
การจัดการทรัพยากรมนุษย ปจจุบันนภาเรียนอยูปที่ 4 และใกลจะจบการศึกษาแลว ผลจากการ
เรียนก็ดีมาตลอดและยังเปนนักกิจกรรมของมหาวิทยาลัย นภาเลาวาเธอไดทํากิจกรรมที่บาน
ราชฯอยางไร เธอก็ทํากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยอยางนั้น เชน การทําหนาที่พิธีกร เปนตน 
นอกจากนี้นภายังไดรับเลือกใหเปนเพชรราชมงคล และมีหนังสือพิมพมาขอสัมภาษณ ทําให

สังคมมองบานราชฯในแงบวก และทําใหสังคมเปดรับเด็กจากบานราชฯมากยิ่งขึ้นกวาเดิม นภา
เลาวาเธอคาดหวังจะไดเขาทํางานในองคการรัฐวิสาหกิจเมื่อเธอเรียนจบ และนภาก็พยายามที่
จะนําตนเองใหเขาไปทํางานที่แหงนั้นใหไดโดยนภาไดตระเวนไปที่การไฟฟาหลายๆ แหงเพื่อ
ขอฝกงานโดยนภายังมีความเชื่อวาตนเองสามารถทํางานรัฐวิสาหกิจนั้นไดดี และถาไดโอกาส
ฝกงานในรัฐวิสาหกิจแหงนี้ก็ยอมมีแนวโนมที่จะไดเขาไปทํางานในอนาคตเมื่อเรียนจบ และแลว

นภาก็ไดรับโอกาสฝกงานที่การไฟฟาวัดเลียบเปนผลสําเร็จ สําหรับพี่ชายของนภาที่อาศัยอยูใน
สถานสงเคราะหเด็กชายปากเกร็ดนั้นก็สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแลวเชนกันและได
ทํางานอยูที่บริษัทโตโยตา สวนพี่สาวของนภาเวลานี้กําลังเรียนอยูที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สาเหตุที่พ่ีสาวเรียนชากวาตน คือ เมื่อพี่สาวเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แลว พ่ีสาวตอง

ออกไปหางานทําเพื่อเก็บเงินเรียนในเวลาตอมา  
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ในเวลานั้นเองที่พอของนภากลับมาหาลูกๆของตน แตลูกๆทั้งสามยังไมรับพอ นภาก็
รูสึกวาพอเสียใจ แตก็ตัวเองก็คิดวาพอทําไมตองทิ้งพวกเราไป เวลานี้เราก็อยูของเราไดแลว 
เวลาพอของนภามาหาตนก็จะไมพูดดวย เมื่อแมบานรูก็ถามนภาวาทําไมไมพูดกับพอ แมบาน

ทําใหนภาเขาใจโดยแมบานสอนเธอวาอดีตที่ผานมาก็เปนเรื่องของผูใหญ เขามีปญหากันก็เรื่อง
ของเขา ตอนนี้ปจจุบันจะเอาอดีตมาเปนเกณฑไมได แมบานก็ถามนภาอีกวาถาแมแทๆของ
นภายังมีชีวิตอยูนภายังอยากที่จะดูแลใชหรือไม แตเวลานี้นภาไมมีแมแตยังมีพอทําไมนภาไม
คิดที่จะดูแลพอบางเลยหรือ คําสอนของแมบานนี้จึงทําใหนภาคิดไดและเริ่มมาคุยกับพี่สาววา
เวลานี้พอของเราพรอมที่จะดูแลเรา แตนภาก็คิดวาตัวเองนาที่จะอยูในบานราชฯเพื่อเรียนใหจบ

และทํางานใหไดเสียกอนแลวจึงคอยทําเรื่องจําหนายออกไปจากบานราชฯ เวลานี้นภาก็ไปหา
พอที่บานทุกสัปดาห นภาเลาวาบานของพอหลังไมใหญเพราะเปนแฟลตเอื้ออาทรหองเล็กๆ มี
พ้ืนที่ใหลูกๆไดกลับมาทานขาวที่บานกับพอ นภากับพีๆ่เริ่มยอมรับแมเลี้ยงเพราะแมเลี้ยงไมมี
ลูกและแมเลี้ยงก็ยอมที่จะปรับตัวรับนภาและพีๆ่ได  อีกทั้งนภาเห็นวาเปนความสุขเล็กๆของพอ  

นภายังเลาตออีกวาเคยเปนเด็กที่เกเร แตก็มีแมบานโกเมศและคุณครูที่บานราชฯทุกคน 

คอยดุ คอยสอนและคอยขัดเกลา เธอเลาตอวาเด็กที่มาอยูในบานราชฯมาจากหลายแหงหลาย
ปญหา ดังนั้นการที่จะใหเด็กทุกคนหรือคุณครูทุกคนเขาใจกันหรือชอบกันทุกคนคงจะเปนเรื่อง
ยาก ดังนั้นนภาจึงคิดวาตัวเองเรียนจวนจะจบปริญญาตรีแลวก็คิดที่จะทําประโยชนใหกับบาน
ราชฯบาง จึงไดปรึกษาพูดคุยกับแมบานและคุณครูวาตนอยากจะทําสภาเด็กใหบานราชฯ ใน
ตอนแรกนภาไดรวบรวมเด็กที่เรียนระดับชั้นปริญญาตรีที่อยูในบาน 10 คน และคัดเลือกพี่คนโต

ตัวแทนจากบานทั้ง 19 หลังเขามาเปนกรรมการรวมทํางาน จัดตั้งสภาเด็กบานราชวิถี มีการ
เลือกตั้งประธาน รองประธาน และกรรมการสภาที่นองๆทุกคนชวยกันเลือก ซ่ึงสภาเด็กจะเปน
สื่อกลางระหวางเด็กกับผูใหญ เขามารวมแบงปนความคิดเห็นกับผูใหญและเปนกระบอกเสียง
ใหกับเด็กในบานราชฯดวย นภาไดเริ่มทําโครงการที่จะพัฒนานองในบานราชฯ และเปนการชวย
แบงเบาภาระใหกับแมบานทุกคน ขณะนี้นภาไดดําเนินงานสภาเด็กมาได 1 ปแลวที่ผานมาก็มี

ปญหาและอุปสรรคมากมาย บางครั้งก็ทําใหตนเองทอ แตก็ไดแมบาน คุณครูและเพื่อนคอยให
คําปรึกษาแนะนํา โครงการที่สภาเด็กไดริเริ่มขึ้นจะเปนประโยชนสําหรับนองๆ และทําใหสังคม
ภายนอกไดรับรูและมองเด็กบานราชฯในแงบวก เชน โครงการพัฒนาระบบจัดเลี้ยงในโรงอาหาร
เพื่อความมีระเบียบวินัยในการใชโรงอาหาร โดยจะสอนใหนองๆเขาแถว ซ่ึงพีๆ่ที่ทํางานในสภา
เด็กจะตองทําใหนองเห็นเปนแบบอยาง เวลานี้นองๆมีระเบียบมากขึ้นคือรูจักที่จะเขาแถวเพื่อ

รับสิ่งของเวลาที่มีผูใหญใจดีมาแจกของ โครงการเสียงตามสายสภาเด็กบานราชวิถีในวันเสาร–
อาทิตย ตอนชวงเชาจะมีการเปดเพลงและพี่ ๆที่ทํางานใหสภาเด็กจะนําขอมูลเคล็ดลับ ขาวสาร
ความรูมาพูดใหนองฟงชวงเชา โครงการมัคคุเทศกเพื่อพาแขกเยี่ยมชมบาน นภาบอกวาเพื่อ
เปนการสรางภาวะผูนําใหกับนอง โครงการบานราชวิถีขอบคุณ ดวยการรองเพลงตอบแทน

ผูใหญใจดีที่มาจัดเลี้ยง เปนตน นภาบอกวาสิ่งที่นายินดีก็คือ แมบาน คุณครู และผูใหญในบาน
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ราชฯ เห็นประโยชนในโครงการตางๆที่นภาและสภาเด็กรวมกันทําจึงไดมีการจัดตั้งสํานักงาน
สภาเด็กใหเห็นเปนรูปธรรม มีหองเปนสํานักงาน มีโตะทํางาน โตะประชุมเพื่อใชสําหรับการจัด
ประชุมสภาเด็กอยางเปนทางการ  

 นภาบอกวา เมื่อกอนนี้ก็เคยอายและจะไมเปดเผยความจริงใหใครรูวาตัวเองเปนเด็ก
ที่มาจากสถานสงเคราะหบานราชวิถีเพราะรูสึกอึดอัดใจ เชน ตอนที่มีประชุมผูปกครอง ครูที่
โรงเรียนก็เขามาถามนภาวาแมบานจากสถานสงเคราะหไปไหนทําไมไมมาประชุมหรือมารับผล
สอบ แตแมบานโกเมศก็ใหคําแนะนําและปลอบใจตนอยูเสมอ ทําใหตนรูสึกเขมแข็งยิ่งขึ้น เวลา
น้ีนภาพรอมที่จะเปดเผยตัวเองวาเปนเด็กที่มาจากสถานสงเคราะห เพราะเมื่อตนไดเปดเผย

ตัวตนออกไปแลวครูอาจารยที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยก็เขาใจและใหคําปรึกษานภาเปนอยาง
ดีเมื่อตนเองไมเขาใจในบทเรียนหรือมีปญหาในเรื่องตางๆตนเองก็กลาเขาไปพบอาจารยมากขึ้น 
นภาบอกวาการที่เธอไดพัฒนาตัวเองใหดีมาไดจนถึงปจจุบันนี้ก็เปนผลมาจากการขัดเกลาของ
แมบานและคุณครูทุกคนในบานราชฯ ทุกวันนี้นภากลาพูดไดวามิใชตนเองจะมีความพยายาม 
หรือใฝดีเพียงอยางเดียว แตทั้งนี้ถาไมไดแมบานและคุณครูทุกคนที่คอยปน คอยใหคําปรึกษา 

ผลักดันตัวเธออยูขางหลังและคอยฉุดนภาเวลาลม นภาก็คงไมเปนอยางนี้ ไมวาจะเปนเรื่องการ
เรียน การเขาสังคม  มารยาทการพูดจา แมบานและครูทุกคนที่บานราชฯ จะเปนผูหลอหลอม
ตนทั้งหมด เพราะจากเด็กที่ไมมีอะไรเลยในชีวิตแตเวลานี้นภาก็กลาพูดไดวาพรอมที่จะออกไป
ใชชีวิตสังคมขางนอกแลว และเปนเด็กที่มีคุณภาพคนหนึ่งที่สังคมยอมรับดวย  

ในอนาคตขางหนา ถานภาไดดีประสบความสําเร็จในชีวิต ประกอบการงานอาชีพมี

รายไดเลี้ยงตัวเองและครอบครัว อยูในสังคมภายนอกและไมสรางปญหาใหกับสังคม นภาก็
พรอมที่จะกลับมาดูแลนองๆ และจะมาแนะนํานองๆในบานราชฯวาจากพี่ที่เปนเด็กเงียบๆ ไม
กลาพูด ไมกลาแสดงออก แตในวันนี้พ่ีกลาที่จะพูด กลาที่จะเปดเผยตัวเองกับสังคม พรอมที่จะ
ชวยเหลือสังคมและกลาเปนจิตอาสา ทุกอยางที่พ่ีเปนไดถึงขนาดนี้ก็เปนเพราะแมบานและ
คุณครูทุกคนที่บานราชฯ มิฉะนั้นพี่ก็คงไมเปนพี่ในทุกวันนี้   

 

กรณีศึกษารายที่ 5: แมนิด (นามสมมติ) เจาหนาที่แมบานประจําบานพักเด็ก 

 แมนิดเปนแมบานประจําบานกุหลาบพวง อายุ 49 ป และยังโสด แมนิดเปนชาวจังหวัด
อุบลราชธานี เรียนจบครูระดับปวส. ทํางานในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีมา 17 ปแลว 
ถึงแมเงินเดือนจะไมมากแตแมนิดก็พอใจกับงานที่ทําอยูเพราะสนุกและไดใชความรูแกปญหา
ใหกับเด็ก นอกจากนี้ทางสถานสงเคราะหยังสงเสริมความรูใหกับแมบานทุกคนดวยการสงเขา
อบรมสงเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพในเรื่องการดูแลเด็ก การแกปญหาและการนําพาเด็ก

ไปสูอนาคตที่ดีปละครั้ง แมนิดตองดูแลเด็กในบาน จํานวน 22 คน ซ่ึงจะเปนเด็กอายุประมาณ 
9-12 ป จํานวน 5 คน ที่เหลืออีก 17 คน อายุประมาณ 15 – 18 ป แมนิดบอกวาการดูแลเด็กที่
บานราชฯ แมบานทุกคนจะตองยึดพระราชบัญญัติคุมครองเด็กเปนหลัก หามตีเด็ก  และ
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เปาหมายที่สําคัญก็คือการใหเด็กไดดูแลตัวเองและเมื่อไปอยูภายนอกแลวอยูไดโดยไมสราง
ปญหาใหกับสังคม   

บานกุหลาบพวงมีกิจวัตรประจําวันใหเด็กแตละคนไดรับผิดชอบ โดยแมนิดจะตองตื่น

นอนตั้งแตตี 5 จัดการภารกิจสวนตัวของตนแลวก็จะมาดูแลเรื่องเวรของเด็กๆที่มอบหมาย
เพื่อใหทําใหเสร็จเรียบรอย จากนั้นตนจะใหเด็กๆไดทานขาวกอนจะไปโรงเรียนทุกคน เมื่อเด็ก
ไปโรงเรียนหมดแลวแมนิดก็จะมาทํางานที่ฝายสังคมสงเคราะห เมื่อใกลเวลาที่เด็กๆจะกลับบาน 
แมนิดก็ตองรีบกลับไปบานกุหลาบพวงเพื่อรอรับและดูแลเด็กๆในตอนเย็นใหจัดการเรื่องการทํา
เวร การซักผา และมาทานขาวเย็นรวมกับเด็กๆในบาน และนอนพักอยูกับเด็กๆที่บานตลอด 

เวลาเด็กไมสบายหรือมีปญหาแมนิดก็พรอมที่จะชวยดูแลและเปนที่ปรึกษาแนะนําแกเด็ก ซ่ึงก็
เปนปญหาเล็กๆนอยๆ เชน ทะเลาะกัน  บางครั้งแมนิดก็จะเปดโอกาสใหเขาไดคุยปรับความ
เขาใจกันเองตามประสาของเด็ก ถาคุยกันไมไดผลแมนิดก็จะเขาไปชวยไกลเกลี่ย เด็กๆบาน
กุหลาบพวงจะไดดูโทรทัศนเมื่อทําหนาที่ของตนเสร็จ หรือจะฟงเพลงก็ไดแตหามรบกวนผูอ่ืน 
และเด็กทุกคนจะตองเขามาสวดมนตกอนนอน คือ เวลาประมาณ 2 ทุม กอนหรือหลังสวดมนต

แมนิดจะมาอบรมสั่งสอนและคุยกันเกี่ยวกับขาวสารบานเมืองตางๆที่เปนประโยชนตอเด็กของ
เรา เชน ขาวการลอลวงเด็ก ลักษณะวิธีการที่ใชหลอกลวงเด็ก เพื่อเด็กของตนจะไดรูและ
ปองกันตัวเองได การอยูรวมกันมากๆ ก็จะตองมีกฎระเบียบและมีบทลงโทษ เชน เด็กทุกคน
จะตองกลับเขาบานตามเวลาหามเกินหนึ่งทุมครึ่ง หากกลับเกินเวลาก็จะโดนลงโทษโดยใหไป
ทําความสะอาดบานบางหรือตัดหญาบริเวณรอบบานบาง เปนตน หรือแมแตเรื่องการใช

โทรศัพทแมนิดก็ไมไดหามแตจะดูถึงความเหมาะสมมากกวา  
สําหรับเรื่องการศึกษาของเด็ก ทางบานราชฯก็สงเสริมใหเด็กไดรับการศึกษาเทาที่เด็ก

คนนั้นจะเรียนได เด็กๆจะไดมีโอกาสไปเรียนที่โรงเรียนขางนอกรวมกับเด็กทั่วไปตั้งแตชั้น
ประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัยและยังมีเบี้ยเลี้ยงประจําวันใหเด็กดวย คือ ถาตองนั่งรถ
ไปเรียน 2 ตอ จะไดคนละ 68 บาท ถานั่งรถเพียงตอเดียวจะไดคนละ 54 บาท เด็กเล็กที่มีรถ

ของสถานสงเคราะหรับสงจะไดคนละ 20 บาท สวนเด็กที่เรียนขางนอกไดไมทันเพื่อนหรือไม
ชอบเรียนในระบบสามัญซึ่งอาจจะเปนดวยสติปญญาที่มีการบกพรองทางการเรียนรู ทางบาน
ราชฯก็มีหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนและการฝกอาชีพภายในโดยเนนเรื่องการใชทักษะใน
การทํางานเพื่อจะใชประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองในอนาคตได แตหลักสูตรนี้จะไมไดรับเบี้ยเลี้ยง
เพราะวาเปนการเรียนในสถานสงเคราะห นอกจากนี้ยังมีโครงการตางๆที่จัดขึ้นมาเพื่อ

เสริมสรางจิตใจเด็ก เชน การมีพระอาจารยเขามาสอนคุณธรรมกับเด็ก การใสบาตรในวันศุกร
ตนเดือนและปลายเดือน การจัดใหเด็กไดไปชวยดูแลผูสูงอายุหรือเด็กออนเพื่อใหเด็กไดรูจัก
ชวยเหลือสังคม และยังมีการจัดใหเด็กไดไปทัศนศึกษาที่จังหวัดชะอํา  

แมนิดบอกวาวิธีการสอนหรือการอบรมจะไดผลดีกับตัวเด็กนั้นตัวเราควรจะตองเปน

แบบอยางใหเด็กกอน จะตองปฏิบัติใหเห็นและมีตัวอยางใหเห็น เชน พวกรุนพีๆ่ที่เรียนจบ
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ปริญญาและออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองไดอยางไมมีปญหา นอกจากนี้จะตองใหคําสอน 
แนะนําเพื่อเปนแนวทางใหเด็กและที่สําคัญคือจะตองมีใจพรอมที่จะใหความรักความอบอุนแก
เด็กเหมือนแมพึงมีตอลูกและสิ่งนี้จะชวยปองกันมิใหเด็กหนีออกจากสถานสงเคราะหไดดีที่สุด 

เพราะคงจะไมมีร้ัวใดกั้นมิใหเด็กหนีไดดีเทากับรั้วใจที่แมบานมีใหกับเด็กวัยรุน แมนิดเลาวาเด็ก
ที่เขามาอยูในสถานสงเคราะหแหงนี้มาจากหลายที่แตละที่ก็จะแตกตางกัน มีการเลี้ยงดูที่
แตกตางกันไป ดังนั้น ปญหาเรื่องการทะเลาะเบาะแวง และการลักเล็กขโมยนอยยอมเกิดขึ้นได
ซ่ึงแมนิดก็จะตองพยายามที่จะชี้แนะและพูดเตือนอยูเสมอ สอนใหเด็กทุกคนรูวาการอยูรวมกัน
จะตองทําอยางไร อะไรเปนการทําแลวคนอื่นเห็นวาดี นอกจากนี้แมนิดยังใหกําลังใจกับเด็กของ

ตนเพื่อที่จะทําในสิ่งที่ดี เชน การพยายามศึกษาหาความรู และการพยายามผลักดันใหเด็กทําใน
สิ่งที่ถูกตอง สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่แมนิดทําอยูประจํา  

เมื่อเด็กๆ เรียนจนถึงชั้นสูงสุดเทาที่ตนเรียนไดแลวและสําเร็จการศึกษาแลวก็จะชวยหา
งานใหเด็กทําหากเด็กหางานเองไมได หลังจากทํางานไดสักระยะแลวและเด็กมีความมั่นคง
เพียงพอ เด็กก็จะออกจากบานราชฯไดเพื่อไปใชชีวิตในสังคมภายนอก   17 ป ที่แมนิดทํางาน

ในหนาที่น้ีมา แมนิดไมไดคาดหวังในตัวเด็กทุกคนสูงมากนัก เพียงแตหวังวาอยางนอยวิชา
ความรูที่ไดรับและการอบรมสั่งสอนที่แมนิดและคุณครูทุกคนในบานราชฯ มอบใหเด็กจะชวยให
เด็กไดออกไปประกอบอาชีพอยางสุจริตไดอยางมั่นคง สามารถดูแลตัวเองได ไมสรางปญหา
ใหกับสังคม และมีครอบครัวที่ดีตอไปในวันขางหนา 
 

กรณีศึกษารายที่ 6: แมณี (นามสมมติ) เจาหนาที่แมบานประจําบานพักเด็ก 

 แมณี หรือ ครูณีของเด็กๆ อายุ 40 ป เปนคนจังหวัดนครราชสีมา จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี กอนที่จะมาทํางานที่สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี แมณีเคยทํางานเปนพี่
เลี้ยงเด็กเล็กที่สถานสงเคราะหเด็กออนพญาไทมากอน   19 ป ที่ผานมาแมณีทํางานดวยความ
พอใจเปนอยางมาก แมณีไดสอนและไดชี้แนะแนวทางการใชชีวิตเบื้องตนใหเยาวชนของชาติ
และตัวแมณียังไดรับการเพิ่มพูนความรูความสามารถจากสถานสงเคราะหมาโดยตลอดเพราะ
ทางบานราชฯมีนโยบายสงแมบานที่ดูแลเด็กใหเขาอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูและการ

แนะแนวทางใหเด็กตลอดเวลา หากจะพูดถึงเรื่องเงินเดือน แมณีบอกวาไมไดเปนจํานวนเงินที่
มากมาย แตที่บานราชฯก็มีสวัสดิการให ที่แมณีคงยังทํางานอยูที่น่ีก็เพราะใจ มีใจที่ผูกพันกับ
เด็กเหมือนลูกของตนเสียแลว  

แมณีจะดูแลเด็กที่บานดาวกระจาย จํานวน 20 คน แมณีเลาใหฟงวาเด็กเหลานี้มาจาก
หลายที่หลายปญหา ดังนั้นเพื่อความสงบเรียบรอยจึงตองมีกฎระเบียบและมีการลงโทษเพื่อเด็ก

จะไดรูตัววาอะไรควรทําหรือไมควรทํา เหมือนเชนบานทุกหลังในบานราชฯ แมณีไมไดยินดีกับ
การทําโทษเด็กเลยแตตองทําเพื่อเปนการเตือนสติใหเด็กไดรูวาสิ่งที่เขาทํามันไมดีกับตัวเขาเอง  
ถึงแมวาแมณีจะแตงงานมีครอบครัวแลวแตดวยหนาที่แมณีจะกลับมานอนที่บานดาวกระจายกับ
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เด็กทุกคืน และทุกเชาแมณีจะตื่นขึ้นมาเพื่อดูแลเด็กใหจัดการเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันให
เรียบรอยและใหทันเวลา หลังจากนั้นตนเองจะปลอยใหเด็กทุกคนไดรับประทานอาหารเชากอน
ไปโรงเรียนในวันธรรมดา เมื่อเด็กไปโรงเรียนหมดแลวแมณีก็จะมาทํางานที่ฝายสังคมสงเคราะห 

ชวยลงทะเบียนประวัติเด็ก รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมภายนอก และรับแขกที่มาดูงาน 
หรือมาเยี่ยมบานราชฯ  เมื่อไดเวลาที่ลูกๆจะกลับบานแมณีก็ตองรีบกลับไปบานรอรับลูกๆ  
สวนในวันเสารและวันอาทิตย ตนเองก็จะอยูกับเด็กที่บาน เพื่อชวยกันทํากับขาวรับประทาน
กันเองเพราะทางโรงครัวไมประกอบอาหารในวันหยุด ในบางโอกาสเด็กๆจะไดรับประทาน 
สมตําหรือหมูกระทะฝมือแมณี  ทุกวันกอนที่เด็กจะรับประทานอาหารเย็น ทุกคนจะตองปฏิบัติ

ภารกิจที่รับผิดชอบใหเสร็จเสียกอน หลังจากนั้นก็เปนเวลาสวนตัวที่เด็กสามารถจะดูโทรทัศนได  
และทุกคนจะตองกลับเขาบานไมเกิน 2 ทุม เพราะจะตองรวมกันสวดมนต น่ังสมาธิและแผ
เมตตา และแมณีจะใชเวลาหลังสวดมนตเพื่อเช็ควาใครกลับเขาบานหรือยัง และยังเปนเวลาที่แม
และลูกจะไดพูดคุยกัน ใครมีปญหาอะไรก็เลาสูกันฟง แมจะแนะนํา ตักเตือน อบรมลูกๆแลวแยก
ยายกันเขานอน  แมณีเลาวาการพูดคุยกันหรือการอบรมสั่งสอน มิใชจะมีเฉพาะแตชวงเวลา

หลังสวดมนต แตจะคอยๆทําไปเรื่อยใหเด็กคอยๆเรียนรู เพราะแมทําทุกอยางใหบานหลังนี้เปน
เสมือนบานของเด็กจริงๆ เราอยูกันเหมือนแมกับลูกซึ่งตามความเปนจริงแลว แมทุกคนก็จะพูด
ตักเตือน อบรมสั่งสอนในทุกๆเรื่องในทุกครั้งเรื่อยไป  

ถึงแมจะรูวา เด็กวัยรุนมักไมชอบหรือโกรธที่แมณีมาพูดหรือมาสอนอยูบอยๆ แตแมณีก็
จะทําดวยความเต็มใจ แมณีไมโกรธ มีแตจะใหอภัย เพราะแมณีรักเด็กๆ จะเลี้ยงเหมือนลูกของ

ตน และทําทุกอยางใหอยางเต็มที่  แมจะสอนลูกเสมอวาลูกทุกคนจะตองอยูกันอยางพี่นอง เมื่อ
มีเด็กใหมเขามาก็จะใหรุนพี่ในบานแนะนํา ชวยเหลือและเปนที่ปรึกษาใหนองใหมเพราะบางครั้ง
แมณีก็มีงานลนมือ หรือเวลาที่นองยังไมกลาเขามาคุยกับแม แมณีจะสอนลูกทุกคนใหมีนํ้าใจ ให
แบงปน หวงใยกัน รักกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมทะเลาะกันใหพูดจากันดี ๆดวยเหตุดวยผล 
และสอนใหรูจักอดออมและรูจักคาของเงิน ในบานหลังนี้แมณีจะบอกกับลูกเสมอวาอยาทิ้ง

กระดาษที่ไมใชแลวเพราะถาเราเก็บเอาไวแลวเอาไปขายก็จะไดเงินมาหยอดกระปุก แลวก็จะมี
เงินเพื่อพาไปกินหมูกระทะหรือเก็บไวซ้ือของจําเปนได วิธีการเลี้ยงดูของแมณีจะเลี้ยงแบบ
ธรรมชาติ จะสอนเด็กดวยใจที่บริสุทธิ์ ดวยใจที่แมมีใหลูก 

ปญหาที่เกิดขึ้นภายในบานแมณียังไมคอยกังวลเทาไร แตปญหาที่แมณีเปนหวงก็คือ
ปญหาเด็กแอบหนีออกจากบานราชฯ เพราะเด็กเหลานี้อยากจะเห็นโลกภายนอก บางครั้งเพื่อน

ที่เคยหนีออกไปแลวกลับเขามาก็จะมาเลาใหฟงทําใหเด็กที่ไมเคยออกไปขางนอกอยากจะ
ออกไปเห็นบางดวยตัวเอง หากโชครายพบคนหลอกลวงก็จะยิ่งแยหนักเขาไปอีก แมณีบอกวา
ถาลูกหายไปทางบานราชฯก็จะออกติดตามกอนเปนอันดับแรกโดยจะไปตามบานเพื่อน หรือ
บานญาติ ถาไมพบภายใน 24 ชั่วโมง ก็จะแจงความใหตํารวจชวยติดตามนําตัวกลับเขามาใหม 

หากหาไมพบจริงสักระยะหนึ่งทางบานราชฯก็จะแทงบัญชีวาเด็กคนนั้นพนจากการเปนเด็กของ
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บานราชฯแลว เพราะเด็กบางคนออกไปแลวก็กลับเขามาอยูในสถานสงเคราะหไมไดแลวเพราะ
อายุเกินเกณฑที่เราจะรับการสงเคราะหไวได แมณีบอกวาแมพยายามพูดกับเด็กเสมอวา ขาง
นอกมีอันตรายมากมาย ออกไปก็จะไมไดเรียนหนังสือ ไมมีที่พักพิง ไมสบายแลวจะไปพึงใคร 

แตในบานราชฯ บานหลังนี้มีแตจะให ทั้งความปลอดภัย ความสะดวก ความรู และความรัก   
สําหรับเรื่องการศึกษาเด็กทุกคนที่น้ีจะไดรับการศึกษาเทาที่เด็กจะสามารถเรียนได  

บานราชฯจะจัดโรงเรียนภายนอกใหถาเด็กคนนั้นสามารถเรียนไดทันเด็กทั่วๆไปตั้งแตระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย และขณะนี้เด็กในบานราชฯหลายๆคนก็กําลังศึกษาอยูใน
ระดับมหาวิทยาลัยกันแลว สวนเด็กที่ไมสามารถจะเรียนกับเด็กทั่วไปไดหรือไมชอบเรียนใน

ระบบสามัญหรือเขามาตอนโตแลวแตยังไมเคยเรียนหนังสือมากอนก็จะสงใหไดเรียนในโรงเรียน
ภายในสถานสงเคราะหกอน ทั้งในโรงเรียนประชาสงเคราะหบานราชวิถี และโรงเรียนฝกวิชาชีพ
ก็จะเนนทักษะในการประกอบอาชีพ เชน โภชนาการ เย็บปกถักรอย การเพนท และ
คอมพิวเตอร โดยเด็กแตละคนจะไดลงมือทําจริงๆ เพื่อสามารถนําไปประกอบอาชีพในอนาคต
ได นอกจากนี้ยังจะมีคุณครูจากภายนอกหรือมีคุณครูจิตอาสาเขามาสอนหนังสือใหเด็กที่สนใจ

จะเรียนเพิ่มเติมในวิชาที่ตนเองไมเขาใจ แมณีจะพยายามชี้ใหลูกเห็นตัวอยางบรรดาพีๆ่ ที่ใฝดี 
จนกระทั่งเรียนจบและออกไปประกอบอาชีพการงานไดไมลําบากเพื่อใหเปนแบบอยางแกนองๆ 
เมื่อเด็กจบการศึกษาแลวไมวาจะเปนสายสามัญ หรือสายอาชีพ เด็กก็สามารถออกไปหางานทํา
เองได หากหาไมไดคุณครูก็จะชวยหาใหอีกแรง และเด็กๆจะยังคงพักอยูในบานราชฯใน
ระยะแรก อาจจะประมาณ 3-6 เดือน เมื่อมีงานทํามั่นคงพอแลวและมีที่พักที่ปลอดภัย เด็ก

เหลานี้ก็จะตองออกไปจากบานราชวิถี แตคุณครูทางฝายสังคมสงเคราะหก็จะยังคงติดตามการ
เปนอยูของเด็กคนนั้นไปอีกสักระยะหนึ่ง  

นอกจากการศึกษาแลวแมณียังบอกอีกวา แมบานทุกคนยังจะตองชวยกันขัดเกลาจิตใจ 
ใหเด็กของเรามีจิตใจที่ออนโยนไมกาวราว การใหอภัยและการใหความรักตอเด็กจะทําใหเด็ก
รูสึกวาเปนสิ่งที่ดีและควรที่จะทํา แมณีเห็นวาการที่ใหเด็กสวดมนตหรือทําบุญใสบาตร การมี

พระสงฆเขามาสั่งสอนเด็กอีกแรง ตลอดจนการจัดกิจกรรมใหเด็กไดไปดูแลผูสูงอายุหรือดูแล
เด็กเล็กที่สถานสงเคราะหอ่ืนก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเด็กของเรามีจิตใจที่ออนโยน รูจักการให 
รูจักที่จะชวยสังคม แมณีบอกบางครั้งก็เหนื่อยแตเมื่อเปนแมบานแลวก็ตองทํา ทําดวยใจ แมณี
จะเอาเด็กเปนที่ตั้งในการทํางาน สิ่งที่แมณีพยายามพร่ําสอนก็คือสิ่งที่แมณีคิดวาดีสําหรับลูก 
โดยจะสอนใหมีความรับผิดชอบ สอนใหมีนํ้าใจ สอนใหขยันเรียนหนังสือ สอนใหมีสัมมาคารวะ 

สอนใหรูจักคาของเงินและรูจักประหยัด  
แมณีบอกวาในชวงวัยรุนเราก็คงตองคอยประคับประคองเด็กไปกอน ตอเมื่อเขาโตไป

ขางหนาเขาก็จะเขาใจในสิ่งที่เราพร่ําสอน เด็กที่อายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไปเม่ือออกจากบานราชฯไป
แลวจะไมมีสิทธิ์กลับเขามาอยูในบานราชนี้อีก ดังนั้นหากเด็กคนใดยังคงดําเนินชีวิตตามคําสอน

ของแมบานและคุณครูที่บานราชฯแลวก็จะเกิดประโยชนกับตัวเด็กเอง แมณีไมไดหวังอะไร
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มากมายขอเพียงใหลูกๆทุกคนของบานราชฯ ออกไปเผชิญโลกภายนอกได และเปนที่ยอมรับ
ของสังคม สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตน มี
ครอบครัวที่ดี และไมสรางปญหาหรือภาระใหกับสังคมอีกเทานี้ก็เพียงพอแลว 

 

กรณีศึกษารายที่ 7: ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 

 ผูปกครองสถานสงเคราะห หรือ ผูปกครองตนเปนตําแหนงของผูบริหาร หรือ หัวหนา
ของสถานสงเคราะห ซ่ึงเด็กที่บานราชฯจะเรียกวา “แมใหญ” โดยเนื้องานและกระบวนการแลว

ตําแหนงดังกลาวจะมีระยะเวลาในการอยูในตําแหนง 4 ป โดยประมาณ หรือแลวแต
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปที่จะเห็นความเหมาะสมพิจารณาขยายระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนง ผูปกครองปจจุบันของสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีทานนี้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท คณะคหกรรมศาสตร สาขามนุษยนิเวศศาสตร เอกการพัฒนาครอบครัวและ
สังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กอนที่จะมารับตําแหนงผูปกครองสถานสงเคราะห

เด็กหญิงบานราชวิถีน้ันทานเคยมีประสบการณการทํางานในสถานสงเคราะหมาตลอดชีวิต
ตั้งแตรับราชการโดยเริ่มทํางานที่สถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรีกอนเปนแหงแรก จากนั้นไดมาเปนหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาที่สถานสงเคราะห
เด็กหญิงบานราชวิถี อยู 4 ป จากนั้นไดไปดํารงตําแหนงผูปกครองสถานสงเคราะหคนชรา
ภูเก็ต ซ่ึงเปนหนวยงานแรกที่ไดเปนหัวหนาหนวยงาน จากนั้นก็ไปเปนผูปกครองสถาน

สงเคราะหเด็กชายบานราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และไปเปนผูปกครองสถานสงเคราะหบาน
เด็กออนรังสิต จังหวัดปทุมธานี กอนที่จะกลับมาดํารงตําแหนงผูปกครองสถานสงเคราะห
เด็กหญิงบานราชวิถีในปจจุบัน ซ่ึงทานไดทํางานที่สถานสงเคราะหน้ีมาได 1 ป แลว 
 ทานผูปกครองฯไดเลาถึงแนวทางการสงเสริมและพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะหไวอยาง
นาสนใจวาการอบรมเลี้ยงดูเด็กในสถานสงเคราะหน้ันจะยึดมาตรฐานการอบรมเลี้ยงดูเด็ก และ

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 รวมทั้งจะคํานึงถึงสิทธิและประโยชนสูงสุดของเด็กเปน
สําคัญ สวนมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กของสถานสงเคราะหแหงนี้จะตองกระทําไปพรอมๆกัน และ
ไดรับการประเมินทั้งภายในและภายนอก การประเมินภายในนั้นจะทํางานดวยรูปคณะกรรมการ
ประกอบดวยหัวหนาฝายและหัวหนางานจะรวมกันประเมินแมบานทุกปวาการทํางานของเขา
เปนอยางไร โดยจะพิจารณาเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก กิริยามารยาทและความประพฤติ เปนตน สวน

การประเมินภายนอกนั้นจะประกอบดวยคณะกรรมการการตรวจประเมิน ผูทรงคุณวุฒิ อาจารย
จากมหาวิทยาลัยตางๆ พรอมดวยผูอํานวยการสวนคุมครองสวัสดิภาพเด็กเขามารวมกันตรวจ
ประเมินการดําเนินงานการใหบริการของสถานสงเคราะห เมื่อประเมินเสร็จแลวก็จะมีขาราชการ
และเจาหนาที่เขารวมรับฟงการตรวจประเมินในแตละครั้งดวย  
 ตําแหนงแมบานหรือบุคลากรผูดูแลเด็กนั้นถือวาเปนตําแหนงที่สําคัญตอสถาน

สงเคราะห ดังนั้นในการคัดเลือกแมบานแตละครั้งสถานสงเคราะหจะดําเนินการในรูปลักษณะ
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กรรมการจะทําเปนขั้นเปนตอน ตั้งแตประกาศ รับสมัคร สอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ และสอบ
ภาคปฏิบัติจริง และการใหลงปฏิบัติจริงนั้นจะเปนตัววัดหรือเปนขอพิสูจนวาแมบานผูน้ันจะอยู
ตอไปไดหรือไมเมื่อตองมาสัมผัสและอยูรวมกับเด็กเปนเวลา 2 วัน ซ่ึงก็จะมีการทดลองงานและ

ประเมินการทํางานไปดวย ดังนั้นการคัดเลือกในตําแหนงนี้จะตองกระทําดวยความระมัดระวัง
และรอบคอบ เพราะแมบานจะเปนตัวอยางหรือแมแบบใหลูก ถาสถานสงเคราะหไดแมแบบดี
เด็กๆของเราก็จะออกมาดีตามไปดวย อีกทั้งแมบานที่น้ีตองรับภาระในการเลี้ยงดูเด็กในอัตรา 
หนึ่งตอยี่สิบถึงสามสิบคน ซ่ึงเปนงานที่หนักมาก ลูกก็ไมใชหลานก็ไมใช ฉะนั้นในการทํางานกับ
แมบานเราก็ตองมีทั้งคําชมเชย ดูแลจิตใจเขา และตําหนิติเตียนบางเปนครั้งคราวไปพรอมๆกัน 

เรามีความเชื่อวาถาแมบานมีความสุขในการทํางานเขาก็จะทํางานออกมาไดดี แลวงานที่ออกมา
มันจะไปตอบสนองที่ตัวเด็ก เขาจะเลี้ยงดูลูกๆของเราดีมากดวย นอกจากนี้สถานสงเคราะหก็มี
สวัสดิการตอบแทนแมบานไวใหเพื่อสรางเสริมกําลังใจ เชน ที่พัก อาหาร รางวัลประจําป และยัง
มีเงินรางวัลพิเศษเปรียบเสมือนเงินพิเศษจากมูลนิธิอนุเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีใหแมบาน
ทุกคนเดือนละ 1,000 บาท นอกจากนี้สถานสงเคราะหจะใหโอกาสแมบานโดยใหทํางานอยาง

อ่ืนในหนวยงานตางๆในสถานสงเคราะหเพื่อใหเขามีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยกับคนอื่นๆ 
นอกเหนือจากการขลุกอยูกับบานเพื่อดูแลเลี้ยงดูเด็กๆเพียงอยางเดียว การดูแลเด็กของสถาน
สงเคราะหแหงนี้มีมาตรฐานขั้นต่ําที่เหมือนกันหมดแตจะตางกันที่วิธีการจัดการดูแลซึ่งก็ขึ้นอยู
กับทักษะและประสบการณของแมบานแตละคน ภายใน 1 ป สถานสงเคราะหแหงนี้จะมีการ
ฝกอบรมสงเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของแมบานผูดูแลเด็กอยูเสมอ 10 วันเปนอยางนอย

โดยจะแบงแมบานไปอบรมเปนรุนๆหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปจนครบทุกระดับและทุกคนให
ไดรับความรูอยางเทาเทียมกัน ดังนั้นจึงตองมีการติดตามผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติของ
แมบานเพราะความเขาใจและการปฏิบัติของแมบานแตละคนจะแตกตางกันไป เราตองคอยเปน
พ่ีเลี้ยงติดตามงานของพวกเขาแลวก็ฟงเสียงสะทอนกลับและแกไขไปพรอมๆกัน 
 ทานผูปกครองฯบอกวาการที่เรามีบานแรกรับก็เพื่อใหเด็กที่เขามาใหมปรับตัวใหเขากับ

สิ่งแวดลอมใหมๆในสถานสงเคราะหกอนที่จะพิจารณาสงตัวเด็กไปตามบานหลังตางๆ ทั้ง 19 
หลังในสถานสงเคราะห สวนกรณีเด็กกลางๆบางคนที่ถูกสงตัวมา เด็กจะถูกเตรียมตัวมากอน
โดยจะทราบเบื้องตนมาในระดับหนึ่งแลววาตองยายมาอยูที่น้ีและมีการเขามาดูสถานสงเคราะห
แลว บานแรกรับของสถานสงเคราะหแหงนี้เพิ่งกอตั้งขึ้นไดไมนานและจะมีเด็กหมุนเขาออกรุน
ตอรุนตลอดทุก 3 เดือน ซ่ึงเปนกลุมที่มีจํานวนไมมากนัก การเขามาอยูในบานหลังเล็กทําใหเด็ก

ไดรับความใกลชิดและสามารถซึมซับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดเร็วกวาไปอยูในบานหลังใหญๆที่
มีเด็กคละอายุจํานวนมาก ฉะนั้นแมบานที่ดูแลรับผิดชอบเด็กๆบานหลังนี้ก็ตองมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับเด็กใหมากที่สุด และตองทํางานรวมกับนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะหเพื่อ
เรียนรูและแกปญหาเด็กที่เขารับการสงเคราะหใหม 
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 ทานผูปกครองฯทานนี้ไดอธิบายถึงความยากในการปรับพฤติกรรมเด็กในสถาน
สงเคราะหแตละคนวาเนื่องจากปญหาที่มาของเด็กนั้นมีความหลากหลายและแตกตางกันไป 
เชน ปญหาความยากจน ครอบครัวแตกแยก และการเลี้ยงดูไมเหมาะสม ทานกลาววาเราพอรู

ปญหาภูมิหลังเหลานี้ของเด็กที่มาทําใหสามารถพอตั้งรับได ดวยความเปนมืออาชีพที่รูทิศทาง
วาจะแกไขอยางไรมันก็ไมยากและพอเด็กเขามาก็ตองไดรับการตรวจสุขภาพเปนขั้นตอนแรก
และผานนักจิตวิทยา พยาบาล แลวจึงนําไปสูการวางแผนรายบุคคลวาเด็กคนนี้เราจะพัฒนาเขา
ไปในทิศทางใดโดยพิจารณาเปนรายๆไปและนี้คือทิศทางในการพัฒนาเด็กของสถานสงเคราะห
แหงนี้ตั้งแตเริ่มกระบวนการ ในเรื่องของปญหาของสถานสงเคราะหแหงนี้ก็คืองบประมาณที่ไม

เพียงพอ แตทางสถานสงเคราะหก็เขาใจและเห็นใจวางบประมาณที่ไดมาจะตองเฉลี่ยกันไปให
ครบทุกหนวยงาน สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีไดรับมาเปนรายหัวของเด็ก เราก็ยัง
ทํางานไดอยูภายใตงบประมาณสวนหนึ่งสวนนั้น และสถานสงเคราะหเองก็ตองชวยเหลือตนเอง
ดวยโดยการระดมทุนจากการบริจาคทั้งภาครัฐและเอกชน องคกรการกุศล บริษัท หางราน 
ประชาชน และรณรงคหาจิตอาสาเขามารวมพัฒนาและใหความรูแกเด็กในนี้ดวย 

 สถานสงเคราะหไดมีการดูแลดานรางกายของเด็กตามสภาพถาไมมีปญหาสุขภาพ แต
ถาเด็กมีโรคประจําตัวมาก็จะพาไปโรงพยาบาลในเครือขายใหตรวจเชิงลึกแลวปฏิบัติตามแพทย
สั่ง เด็กทุกคนจะไดรับการดูแลในเรื่องของการตรวจสุขภาพและการใหวัคซีนเพื่อปองกันโรค
ตามลําดับขั้นตอนทุกอยาง สวนในดานจิตใจ การปรับตัวและการคนหาตนเองนั้นผูปกครองทาน
น้ีไดเลาวาเพราะความขาดและมีวิธีคิดที่ชาไปบางก็ทําใหเด็กบางสวนของเรายังหาทิศทางไม

เจอ เขาจะไมรูวาจะเรียนไปทําไม จะรักคนอื่นไปทําไม เราจึงตองปรึกษาทั้งแมบาน และทีมงาน
ฝายสังคมสงเคราะหและจิตวิทยาใหมีการใหคําปรึกษาเฉพาะรายหรือเปนกลุมกับเด็กกลุมนี้ 
โดยรวมมือกับฝายสงเสริมการศึกษาและจัดประชุมในเชิงสหวิชาชีพขึ้นแลวใหเด็กเขามารวมคิด
รวมตัดสินใจดวย ทานผูปกครองฯเลาวาเราจะตองใชกิจกรรมเพื่อเสริมความเขมแข็งใหกับตัว
เขา เชน ทําอยางไรใหเขาพัฒนาไดตามวัย มีทักษะที่ทันโลก มีความเขมแข็งในตัวเองและกลา

ปฏิเสธ และกิจกรรมหรือโครงการสวนมากก็เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มนําเสนอของสภาเด็ก 
ทานผูปกครองฯเลาตอวาการมีสภาเด็กบานราชวิถีน้ันไดชวยแบงเบาไปไดสวนหนึ่งใน

เรื่องของการชวยคิดชวยเสนอโครงการและกิจกรรมตางๆที่มีสวนชวยในการปรับตัวและพัฒนา
นองๆในบานราชฯ โดยสภาเด็กบานราชวิถีจะมีการคัดเลือกและเสนอชื่อวาใครสมควรเขามา
เปนคณะกรรมการสภาเด็ก และในตําแหนงของประธานสภาเด็กก็จะมีการใหเด็กทุกคนในบาน

ราชฯเขาคูหาเพื่อใชสิทธิเลือกวาใครควรจะเขามาทํางานตําแหนงนี้ดวย สภาเด็กบานราชวิถี
เปรียบเสมือนตัวจูนระหวางเด็กกับเจาหนาที่โดยสภาเด็กจะรับเรื่องและความคิดเห็นมาจาก
เด็กๆดวยกันเองเพราะบางครั้งเด็กก็ไมกลาที่จะเสนอเจาหนาที่ก็ไปเสนอกับสภาเด็กแทน เชน 
โครงการจัดเด็กเขารับประทานอาหารใหเปนระเบียบเรียบรอย การรองเพลงขอบคุณ และ

โครงการเสียงตามสาย เปนตน ทานผูปกครองฯไดกลาวถึงการอบรมสั่งสอนเด็กวัยรุนในสถาน
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สงเคราะหเอาไววาการดูแลเด็กวัยรุนนั้นเราจะตองจัดกิจกรรมที่หลากหลายมารองรับให
เหมาะสมตามวัยและเราตองยอมรับในความคิดของเขาดวยโดยใชสภาเด็กเปนสื่อในการทํางาน
รวมกัน 

การอยูรวมกันเปนจํานวนมากในสังคมของสถานสงเคราะหน้ันจําเปนที่จะตองมี
กฎระเบียบกติกาขอควรประพฤติไวใหเด็กทุกคนมีสิ่งยึดเหนี่ยวจะไดไมออกนอกลูนอกทาง ทํา
ใหสามารถควบคุมเด็กได ความแตกตางในเรื่องของกฎเกณฑในแตละบานนั้นเปนเพราะในแต
ละบานจะประกอบดวยเด็กในวัยที่ตางกันทั้งเด็กเล็กและเด็กโต การที่จะใหใชกฎระเบียบ
เหมือนกันกับทุกคนก็เปนไปไมไดดวยเหตุผลดังกลาว ในเด็กจํานวนมากก็จะมีเด็กกลุมหนึ่งที่

กาวราวไมเชื่อฟงและทาทายกฎระเบียบกติกาที่ใชในสวนรวมซึ่งทานผูปกครองฯกลาววาก็เปน
เรื่องปกติเพราะเด็กที่รับเขามาก็มีสภาพจิตใจและอารมณที่แตกตางกันไป อีกทั้งไมไดรับการ
อบรมมาดีเทาที่ควรและสติปญญาก็ชาไมทันคนดวย ดังนั้นหากเกิดกรณีเด็กในบานราชฯหนี
ออกไป สถานสงเคราะหจะติดตามกอนเปนอันดับแรก จากนั้นก็จะไปแจงความเอาไว บางครั้งก็
เคยถามเด็กวาทําไมถึงหนีไป เด็กก็ตอบมาวาหนูคิดถึงบานแตที่บานก็ปฏิเสธไมยอมรับเด็กและ

โทรหาสถานสงเคราะหเพื่อใหมารับเด็กไปหรือเอาเด็กมาคืนดวยตนเอง เด็กกลุมนี้เปนกลุมที่
เสี่ยง เพราะเปนกลุมที่ยังคิดไมเปน และยากที่เราจะไปบังคับเด็ก สถานสงเคราะห แมบานและ
คุณครูทําไดเพียงการอบรมสั่งสอนเพื่อใหเด็กนิ่งขึ้นและใชกิจกรรมที่หลากหลายใหเด็กกลุมนี้ได
เลือกเขารวมกิจกรรมตางๆ สวนในกรณีของเด็กโตที่เรียนระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรีน้ัน
นอกจากจะจัดแมบานที่มีความเขาใจ พูดคุยกับเด็กไดทุกเรื่องเหมือนเพื่อนใหอยูกับเด็กกลุมโต

เพื่อใหเขาเกิดความสบายใจและไวใจเขามาพูดคุยแลวนั้น สถานสงเคราะหและแมบานก็จะ
ยืดหยุนในกฎระเบียบ ใหเด็กเขาบริหารชีวิตของตัวเขาเองเพื่อจะไดเรียนรูและเตรียมพรอมเมื่อ
เขาอายุพนเกณฑแลวตองออกไปใชชีวิตภายนอกในอนาคต เชน การอนุญาตใหใช
โทรศัพทมือถือไดแตหามใชใหนองๆในบานเห็นเพราะนองๆจะอยากไดอยากใชขึ้นมาบาง 

สวนปจจัยที่มีผลตอจํานวนของเด็กในสถานสงเคราะหปจจุบันนั้นทานผูปกครองฯได

เสนอความคิดไววาจากสภาพปญหาเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันตองมองยอนกลับไปตั้งแต
ปญหาครอบครัวเพราะครอบครัวเปนจุดเริ่มตนเล็กๆแตมีความสําคัญที่สุด ในปจจุบันครอบครัว
ไดมีขนาดที่เล็กลงและกลายเปนครอบครัวเลี้ยงเด่ียวกันมากขึ้นเพราะพอแมหยารางแยกทางกัน 
และก็เกิดปญหาตกอยูที่เด็กเพราะไมรูวาจะไปหาใคร เด็กในปจจุบันก็ตองถูกปลอยไวตามลําพัง
เพราะพอแมตองออกไปทํางานหาเลี้ยงครอบครัว ฉะนั้นโอกาสที่ทําใหเด็กประพฤติผิดและเสีย

คนจึงมีโอกาสเปนไปไดเพราะความรูเทาไมถึงการณ แลวพอมีปญหาก็ไมรูวาจะไปปรึกษาใคร 
เปนปญหาที่พันกันอยูเหมือนขดเชือกและสงผลกระทบตอปญหาอื่นๆตามมาอีกนับไมถวน 
 ทานผูปกครองฯไดอธิบายเรื่องการขัดเกลาดานสติปญญาเอาไววาในสถานสงเคราะห
แหงนี้มีการสงเสริมการศึกษาและพัฒนาสติปญญาของเด็กไว 3 รูปแบบ ไดแก การสงเด็กใน

ความอุปการะไปศึกษาที่โรงเรียนภายนอกสถานสงเคราะห โดยมีการจัดสวัสดิการ คาอาหาร 
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คารถโดยสารและเครื่องแตงกายให และสถานสงเคราะหของเรายังมีโรงเรียนประชาสงเคราะห
บานราชวิถี การจัดหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการฝก
อาชีพระยะสั้นภายในสถานสงเคราะหของเราดวยเพื่อใหเด็กบางกลุมบางคนของเราที่ยังไมมี

ความพรอมดานการปรับตัว ดานความประพฤติ และเด็กที่มีภาวะบกพรองทางการเรียนรู 
เพราะเด็กกลุมหลังนี้เปนกลุมที่เสี่ยง ตองไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษ เพราะพวกเขาเปนเด็กที่
ถูกอบรมเลี้ยงดูมาไมเหมาะสม อีกทั้งสติปญญาของเด็กกลุมนี้บางคนจะชากวาเด็กทั่วไปดวย 
เราคิดวาถาจะใหเขาไปเรียนในระบบมันเปนไปไมไดแลวตองใหเขาเรียนนอกระบบ เพราะอยาง
นอยวันนึงถาพอแมของเด็กอยากมารับเด็กกลับไป เด็กจะไดมีอาชีพติดตัวไปเลี้ยงตัวเองได 

เชน ทําขนมไทย ซาลาเปา เย็บจักรปกถักรอย และเพนทสี ได ทางสถานสงเคราะหก็พยายาม
มองหาอาชีพที่หลากหลายใหเขา สิ่งตางๆเหลานี้เราพยายามจะเตรียมพรอมเด็กของเรากอนจะ
จําหนายออกในอนาคต  
 ในดานของประสิทธิผลของสถานสงเคราะหแหงนี้น้ันทานผูปกครองฯไดอธิบายวาเราจะ
พิจารณาวาเด็กของเราทั้งที่ยังไดรับการสงเคราะหและพนจากการสงเคราะหแลวนั้นตองเปน

เด็กที่มีคุณภาพ กลาวคือตองกตัญู มีวินัย และใฝคุณธรรม อีกทั้งตองสามารถพึ่งตนเองและ
อยูในสังคมอยางปกติสุขโดยไมสรางปญหา ซ่ึงจากการติดตามผลในทางปฏิบัติกับเด็กที่ออกไป
น้ันสามารถยืนหยัดอยูในสังคมไดและไมยอนกลับมาหาเราอีก เชน มีเด็กคนหนึ่งที่จบออกไป
แลวไดงานทําที่บริษัทโซนี 5 ราย เด็กบางคนของเราก็จบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเปน
เจาของธุรกิจสงออก เปนตน ถือวาประสบผลสําเร็จไดดี แตตัวเลขที่ชัดเจนในปจจุบันเรากําลัง

ดําเนินการรวบรวมอยูจึงไมสมบูรณในการนําเสนอมากนัก สวนเรื่องการขยายบริการของสถาน
สงเคราะหน้ันทานผูปกครองฯเลาวายังไมมีนโยบายที่จะขยายสถานสงเคราะหแนนอนแตมี
ความหวังวาจะพยายามทําใหขนาดสถานสงเคราะหเล็กลงโดยสถานสงเคราะหจะใชวิธีพยายาม
เขาหาชุมชนบริเวณใกลเคียงใหมากยิ่งขึ้นเพื่อใหความรูเรื่องการสงเสริมครอบครัวเขมแข็ง เชน 
ชุมชนซอยสวนเงิน ชุมชนแดงบุหงา ชุมชนริมทางรถไฟหลังกรมทางหลวง และชุมชนสุเหรา

เพชรบุรี เปนตน 
 ทานผูปกครองฯไดทิ้งทายดวยการเสนอแนะเอาไววาในฐานะที่ตนทํางานดานสังคม
สงเคราะหจึงอยากจะใหครอบครัวของไทยมีความเขมแข็งและสมบูรณ ถาทุกคนดูแลรับผิดชอบ
ครอบครัวของตนใหมีคุณภาพและมีความเขมแข็ง ใหความรักความอบอุนในครอบครัว ปญหา
อ่ืนๆก็จะลดนอยลงไป และชุมชนรอบขางก็ตองดูแลซึ่งกันและกัน เฝาระวังเหตุการณผิดปกติใน

ชุมชนดวย เชน ปญหาการพนันหรือยาเสพติด เปนตน ถาทุกสวนในสังคมรับผิดชอบและทํา
หนาที่ของตนใหดีที่สุดแลว สังคมไทยก็จะพัฒนาและกาวหนาไปอีกมาก 
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4.4  ลักษณะและวิธีการขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมของ

เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 
 

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญในเรื่องการขัดเกลาทางสังคมของเด็กวัยรุนในสถาน

สงเคราะห กรณีศึกษา สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ในครั้งนี้น้ันผูวิจัยพบลักษณะและ
วิธีการขัดเกลาทางสังคมในสถานสงเคราะหในดานตางๆและจะนําเสนอผลการวิเคราะหโดย
แยกรายละเอียดแตละดานดังตอไปนี้ 
 

 4.4.1   ลักษณะและวิธีการขัดเกลาทางดานจิตใจ 

การขัดเกลาทางดานจิตใจ หมายถึง การถายทอดคุณคาของสังคม ศีลธรรมจรรยา 
ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณีและมารยาทของสังคม เพื่อใหเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหได

เรียนรูในสิ่งที่สังคมเห็นวาดีและมีคุณคา ควรที่จะนํามาพัฒนาใหเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเอง 
จากการสัมภาษณกลุมเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี เจาหนาที่

แมบานประจําบานพักของเด็ก คุณครู และผูปกครองสถานสงเคราะหทําใหผูวิจัยไดทราบวา
ลักษณะและวิธีการขัดเกลาทางดานจิตใจในสถานสงเคราะหแหงนี้ไมไดใชวิธีการที่ซับซอนแต
อยางใด แตจะใชลักษณะและวิธีการขัดเกลาที่สอดแทรกอยูในการดําเนินชีวิตประจําวันและการ

ทํากิจกรรมพิเศษเสริมประสบการณเพื่อใหเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหไดมีโอกาสคอยๆเรียนรู
และซึมซับรับเขาไปจนกลายเปนลักษณะนิสัยของตนเองแตการปรับเปลี่ยนบุคลิกลักษณะนิสัยนี้
ไมไดเปลี่ยนแปลงในทันทีเพราะขึ้นอยูกับสภาพปญหาของเด็กที่รับการสงเคราะหแตละคนดวย 
โดยผูวิจัยสามารถแบงแยกขอคนพบจากการวิจัยครั้งนี้ได ดังนี้ 

4.4.1.1 สภาพทางอารมณและจิตใจของเด็กวัยรุนในระยะแรก 

การแสดงออกทางอารมณของเด็กวัยรุนแตละคนในระยะแรกของการเขามาอยู
ในสถานสงเคราะหน้ันเมื่อไดสัมภาษณแลวก็พบวาเด็กบางคนยังปรับตัวไมได และมีพฤติกรรม
กาวราว หงุดหงิดงาย ไมสามารถควบคุมอารมณของตนเองได และใชวิธีการแกปญหาดวย
ความรุนแรงตอกัน ซ่ึงถือวาเปนการหาทางออกในการแกปญหาที่ผิด สวนเด็กบางคนก็มีโลก
สวนตัวสูง ไมพูดคุยกับใคร ชอบแยกตัวอยูคนเดียว เก็บตัว ไมเขากลุมเขาสังคม เพราะยังมี

สภาพที่เปราะบางทางอารมณและความรูสึกอยู ดังคําใหสัมภาษณที่วา 
 

 “เปนคนที่ข้ีรําคาญ และหงุดหงิดงาย จะทะเลาะกับเพื่อนบอยเพราะ
ความไมเขาใจกัน บางครั้งก็ระงับอารมณไมอยู” 

                 (ลูกเกด อายุ 15 ป) 
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“รูสึกนอยใจที่แมพาหนูมาสงใหอยูที่น้ี คิดถึงบานมาก แลวก็ไมมีใครมา
เยี่ยมเหมือนคนอื่น เนื่องจากตนเปนคนเงียบๆ เลยไมคอยจะมีเรื่องกับคนอื่น
มากนัก ยกเวนถาทนไมไหวจริงๆก็จะตะคอกใส ตอนมาอยูใหมๆ ก็จะมีการ

ทะเลาะกันแตก็ไมบอยนัก”  
        (ฝน อายุ 17 ป) 

 
“สิ่งที่แมบานสอนตอนหนูเขามาใหมๆ ก็ทําไดหาสิบเปอรเซ็นต บางเรื่อง

ที่เคาสอนหนูก็ทําได เชน การเรียน ความประพฤติ แตบางเรื่องก็ยังทําตามไมได 

เชน การใหยับยั้งอารมณของตนเอง เพราะหนูจะเปนคนใจรอน ทะเลาะกับคนอื่น
ไดงาย”  

        (นัท อายุ 15 ป)  
 

“เมื่อมาอยูที่บานราชฯ ไดสักระยะ ก็เริ่มเหงา คิดถึงบานและคิดถึงแม 

ตอนแรกๆ จะไมพูดกับใคร อยูเงียบๆคนเดียวและรองไหเปนประจํา”  
                                                                           (นภา อายุ 22 ป) 
 

“เมื่อกอนเปนคนอารมณรอน หงุดหงิดงาย ชอบเอะอะโวยวาย เวลา
โกรธหรือทะเลาะกับเพื่อนแรงๆก็มีลงไมลงมือกันบาง กวาจะหายโกรธก็นาน

เหมือนกัน”   
                                                                            (มิว อายุ 15 ป) 
 

“เด็กโตจะปรับเคายากหนอยเพราะตัวเขาเองมีโลกสวนตัวสูงและชอบ
เก็บตัวอยูเงียบๆ เราตองเขาไปถามเขาไปชวนคุยแตตองไมเจาะประเด็น ไมจ้ีจุด

ที่เด็กเขาเจอมา และเราตองทิ้งระยะเวลาใหเด็กเขาคอยๆเรียนรูและปรับตัวเอง
โดยที่เราดูอยูหางๆ”  
                                (แมหนา นามสมมติ) 

 
สาเหตุที่สภาพอารมณและจิตใจของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแตละคนเปน

เชนนี้ก็เพราะดวยวัยและเด็กแตละคนก็มีสภาพปญหาที่ติดตัวมาทั้งสิ้น เชน การไดรับการเลี้ยง
ดูมาอยางไมเหมาะสม การขาดครอบครัว การไดรับผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ การถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวทางรางกายและจิตใจ และความประพฤติไมเหมาะสม เปนตน 
สภาพปญหาเหลานี้ลวนสงผลกระทบโดยตรงกับอารมณและจิตใจของเด็กวัยรุนในสถาน

สงเคราะหกลุมนี้เปนอยางมาก ฉะนั้นการแสดงออกทางอารมณในชวงของการปรับตัวตอ
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บรรยากาศและสภาพการเลี้ยงดูใหมในสถานสงเคราะหน้ัน เด็กจะมีสภาพอารมณและจิตใจที่ไม
คงที่ และยังตองการเวลาเพื่อเยี่ยวยารักษาประสบการณในอดีตที่ตัวเด็กเคยไดรับมา ดังคําให
สัมภาษณที่วา  

 
“หนูเขามาอยูท่ีบานราชฯตั้งแตอายุ 5 ป เนื่องจากพอแมของหนูไม

สามารถจะเลี้ยงดูหนูได”  
        (ฝน อายุ 17 ป) 

 
“ตอนที่ยังเล็กหนูอยูกับพอแม ในเวลาตอมาพอของหนูไปมีแมเลี้ยงและมี

ลูกใหม เวลาหนูทําอะไรไมถูกใจจะโดนทําโทษอยางแรง พอจะใชสายไฟฟาด

ตามขาจนเปนรอยแผลเต็มไปหมด แตเวลานี้ทั้งพอและแมเสียชีวิตหมดแลว”  
         (ดา อายุ 17 ป) 

 
“ครอบครัวของหนูเปนครอบครัวที่ยากจน พอแยกทางกับแม สวนแม

ทํางานกวาดถนนที่อยูใกลๆ ศาลากลางจังหวัด”  

                            (นภา อายุ 22 ป) 
 

“แมของหนูเสียชีวิตแลว หลังจากแมเสียพอก็หนีออกจากบานแลวหนูก็
เคยอยูที่สถานสงเคราะหเด็กออนรังสิตกอนมาอยูที่บานราชฯ”  
                       (อุม อายุ 15 ป) 

 
“หลังจากพอกับแมแยกทางกัน ครูกับปาก็พามาสงใหอยูกับบานพักเด็ก

และสตรีที่ชลบุรี 2 อาทิตย กอนยายมาอยูที่บานราชฯ”  
                              (ขาว อายุ 16 ป) 
 

“พอของหนูเสียชีวิตแลว มีแตพอเลี้ยง สวนแม หนูก็ไมรูวาเคาไปอยูที่ไหน 
เจาหนาที่ไปรับหนูที่บานพักเด็กและครอบครัวแลวนํามาสงที่น้ี”  
                     (มะปราง อายุ 16 ป) 
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“แมแทๆของหนูติดยาเสพติดและมีลูกหลายคน เคาก็เอาลูกไปขายหมด 
สวนตัวหนูเคาเอามาฝากเลี้ยงกับแมเลี้ยงแลวก็ทิ้งไวเลย พอเลี้ยงและแมเลี้ยง
ของหนูเปนคนดุ ชอบตี หนูเลยไปแจงตํารวจเอง แลวคนที่บานพักเด็กและ

ครอบครัวก็รับมาอยูที่น้ี” 
        (นัท อายุ 15 ป)  

 
เมื่อเด็กวัยรุนเริ่มปรับตัวเขากับสภาพสิ่งแวดลอมและความเปนอยูในสถาน   

สงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีไดในเวลาตอมาไดแลว ทางสถานสงเคราะหและแมบานประจํา

บานพักที่ดูแลเด็กเหลานี้ก็จะปรับขัดเกลาสภาพทางอารมณและจิตใจอยางคอยเปนคอยไป
ตามลําดับเพื่อใหเด็กวัยรุนของตนไดคอยๆเรียนรูและรับเอาไปพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะใฝ
ดี และใฝคุณธรรมตามแนววิถีพุทธและตามเปาประสงคของสถานสงเคราะหไปตามลําดับ 

4.4.1.2  การขัดเกลาทางดานจิตใจดวยคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ 
สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีไดมีวิธีการขัดเกลาทางดานจิตใจแกเด็กใน

ความอุปการะของตนทั้งโดยทางตรง (Direct  Socialization) และโดยทางออม (Indirect 
Socialization) ดวยรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมและหลากหลายเพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดีในการ
พัฒนาดานอารมณและจิตใจของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหอยางสูงสุด  

สําหรับการขัดเกลาทางดานจิตใจดวยแนวทางวิถีพุทธนั้นสถานสงเคราะห
เด็กหญิงบานราชวิถีไดนําแนวทางวิถีพุทธมาเปนสวนหนึ่งในการขัดเกลาสภาพทางอารมณและ

จิตใจของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห กลาวคือการขัดเกลาจิตใจของเด็กตามแนววิถีพุทธโดย
หลักการแลวจะมุงสอนใหคนเปนคนดี โดยพระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาววาตองสอนใหคน
มีลักษณะ ใฝรู ใฝดี และใฝทํา ใหเกิดขึ้น ซ่ึงคําสอนดังกลาวก็สอดคลองกับเปาประสงคของ
สถานสงเคราะหแหงนี้ดวยที่วาตองการพัฒนาเด็กที่อยูในสถานสงเคราะหใหมีคุณภาพ ซ่ึง

ประกอบไปดวย ความกตัญู การมีระเบียบวินัย ใฝคุณธรรม และสามารถอยูในสังคมได

อยางปกติสุข กลาวคือ เด็กที่อยูในอุปการะของตนเมื่อออกไปสูสังคมแลวตองพึ่งตนเองได 
ดังนั้นสถานสงเคราะหจึงมีการขัดเกลาสั่งสอนเด็กวัยรุนของตนใหสามารถควบคุมอารมณและ

แสดงออกอยางถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ และรูจักผิดชอบชั่วดีตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมพื้นฐานของสังคมไทย ซ่ึงไดแก คุณธรรมดานความออนนอมถอมตนและการมีสัมมา
คารวะ คุณธรรมดานความกตัญูกตเวที คุณธรรมดานการประหยัดและอดออม ดานความมี
เมตตากรุณาและเอ้ือเฟอเผื่อแผ และดานการใหอภัย ตามลําดับดังตอไปนี้ 

1)  คุณธรรมดานความออนนอมถอมตนและการมีสัมมาคารวะเปน

หนึ่งในมารยาทของชาวพุทธ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงการใชวาจา ใจ และกาย 
ตอบุคคลอื่นอยางสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ คุณธรรมนี้เปนคุณลักษณะที่แมบานประจํา
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บานพักเด็กในสถานสงเคราะหแหงนี้ใหความสําคัญในการปลูกฝงใหกับเด็กวัยรุนในสถาน
สงเคราะหของตนไดเรียนรูและปฏิบัติตาม ดังบทใหสัมภาษณที่วา 

 

 “แมบานสอนเอาไววาเราเจอผูใหญเราตองสวัสดีทุกคน ไมวาจะเปน
ใคร เจอที่ไหน อยางไร เขาเดินผานเราก็ตองสวัสดีเพราะเขาถือวาเปนคนรอบ
ขางของเรา” 

                         (เข็ม อายุ 18 ป) 
 

“ถามีแขกผูใหญมาหาแมที่บาน แมบานสอนหนูวาใหสวัสดีและเชิญเคา
เขามานั่งในบาน แลวหาน้ําเอามาใหเคาดื่ม”  

                                                               (แอน อายุ 17 ป) 
 
การขัดเกลาทางดานจิตใจของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหในเรื่อง

ของมารยาทสังคมนั้นนอกจากเด็กที่น้ีจะไดเรียนรูจากการสั่งสอนของแมบานประจําบานพักและ
คุณครูที่ใกลชิดคอยบอกคอยสอนโดยตรงใหรูจักใชคําพูดที่สุภาพ เชน การสอนมารยาทการพูด
กับผูใหญโดยเด็กที่น้ีจะใชสรรพนามคําวา “หนู” แทนตัวเอง หรือ เมื่อพบกับผูใหญและ
บุคคลภายนอกพวกเขาก็จะแสดงความเคารพดวยการยกมือไหว และ การเคาะประตูกอนเขา
พบผูใหญ เปนตน  

การสอนเด็กวัยรุนใหรูจักมารยาทของสังคมนั้นจะสงผลถึง
บุคลิกภาพของเด็กคนนั้นเมื่อเติบโตไปอยูในวงสังคมภายนอก คนที่พูดแตสิ่งที่ดียอมจะเปน
บุคคลที่นาคบคาสมาคม เขากับสังคมไดดี สนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ และเปน
สวนหนึ่งของการประสบความสําเร็จในหนาที่การงานในอนาคตได ซ่ึงเมื่อวิเคราะหแลวก็พบวา
การปฏิบัติเชนนี้สอดคลองกับวิธีปฏิบัติในหลักอริยมรรค 8 ในทางพุทธศาสนาที่วาดวยการมี

สัมมาวาจา หรือ การเจรจาชอบ คือ การพูดดี ถูกตองตามกาลเทศะและใชคําพูดที่ไพเราะนาฟง 
ซ่ึงตรงกับคําพังเพยที่วา สําเนียงสื่อภาษา กิริยาสอสกุล เปนตน 

การขัดเกลาทางดานจิตใจใหเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหใหเปนผูท่ี
มีความสุภาพออนนอมและไมกาวราวรุนแรงนั้นจะทําใหเด็กไดเขาใจถึงมารยาททางสังคมที่คน
ภายนอกถือปฏิบัติกันในชีวิตประจําวันทําใหเมื่อเด็กพนจากการสงเคราะหแลวจะไดปฏิบัติตัว

ในการสัมพันธกับผูอ่ืนในสังคมภายนอกไดอยางถูกตองตามกาลเทศะและโอกาสตางๆกัน 
2)  คุณธรรมดานความกตัญูกตเวที หมายถึง การรูจักระลึกถึงบุญคุณ

ของผูมีพระคุณตอเราและการรูจักตอบแทนผูมีบุญคุณตอเราทั้งดวยการกระทําและดวยวาจา มี
บิดามารดา ครูอาจารย โรงเรียน สถานสงเคราะห ศาสนา ประเทศชาติ และเพื่อนมนุษยดวยกัน 

คุณธรรมดานนี้ถือวาเปนคุณธรรมพื้นฐานที่มีความสําคัญเพราะเปนเครื่องหมายของคนดี ดัง
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พุทธสุภาษิตที่วา นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตฺูกตเวทิตา ซ่ึงแปลวา ความกตัญูเปนนิมิตหมาย
ของคนดี คุณธรรมดานนี้สอดคลองกับความคิดเชิงจริยธรรมของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห
เกี่ยวกับการตอบแทนพระคุณของผูมีบุญคุณตอตัวเอง ดังบทใหสัมภาษณที่วา 

 
“แมบานเคยถามกับหนูวาถาแมแทๆของหนูยังมีชีวิตอยูหนูยังอยากที่

จะดูแลใชหรือไม แตเวลานี้หนูไมมีแมแตยังมีพอทําไมหนูไมคิดที่จะดูแลพอ
บางเลยหรือ”  

                        (นภา อายุ 22 ป) 

 
“คิดวาอยากกลับมาตอบแทน เลี้ยงอาหารนองๆที่บานราชฯอีกถามี

โอกาส”  
                      (ม้ินต อายุ 15 ป) 
 

“ตัวเองเรียนจวนจะจบปริญญาตรีแลวก็คิดที่จะทําประโยชนใหกับบาน
ราชฯบาง จึงไดปรึกษาพูดคุยกับแมบานและคุณครูวาตนอยากจะทําสภาเด็กให
บานราชฯ”  

                        (นภา อายุ 22 ป)  
 

“ณ วันนี้เราไมพูดถึงเรื่องที่ผานมาแลวในอดีต ไมตองไปตอวาแม 

เพราะแมคือผูที่มีพระคุณ ถึงแมจะเปนอยางไรก็แลวแต เราก็อยาไปตําหนิแม 
เพราะแมเคาอาจมีเหตุผลของเคาในตอนนั้น อาจจะบอกเราไมไดหมดเพราะ
ดวยวัยของเราที่ยังเปนเด็กอยู แตใหรูไววาโตมาเราก็ตองเลี้ยงแมเพราะ
สังคมไทยเราเปนอยางนั้น” 

        (คุณครูหัวหนางานฝกวิชาชีพของสถานสงเคราะห) 

 
การที่สถานสงเคราะห แมบาน และคุณครูพยายามปลูกฝงและ รณรงค

ใหคุณธรรมดานความกตัญูกตเวทีเกิดขึ้นในชีวิตของเด็กวัยรุนของตนนั้น ก็หวังเพียงวาเมื่อ
เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหที่ตนไดสั่งสอนพนจากการสงเคราะหและออกไปใชชีวิตกับสังคม
ภายนอกแลวจะเปนผูที่รูคุณคน ไมเห็นแกตัว และเปนผูที่มีเหตุผล ซ่ึงจะยอมเปนที่รักและ 

ไดรับการยกยองสรรเสริญจากผูอ่ืน อีกทั้งจะประสบกับความเจริญรุงเรืองกาวหนาในชีวิตหนาที่
การงานในอนาคตได สวนกิจกรรมที่มีสวนสรางเสริมคุณธรรมดานความกตัญูกตเวทีให
เกิดขึ้นในตัวของเด็กวัยรุนแตละคนนั้นจะแสดงออกมาผานกิจกรรมวันแมแหงชาติ พิธีไหวครู
ประจําปการศึกษา และกิจกรรมสูออมอกครอบครัว เปนตน 
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3)  คุณธรรมดานการประหยัดและอดออม หมายถึง การรูจักใชจาย
ทรัพยสินและสิ่งของอยางระมัดระวังเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด รูจักเก็บออม ไมฟุมเฟอย เกิน
ฐานะความเปนอยูของตน คุณธรรมดานนี้น้ันแมบานประจําบานพักของเด็กพยายามปลูกฝง

และพร่ําสอนใหเด็กวัยรุนของตนรูจักคาของเงิน และการไมสุรุยสุราย เพื่อสงวนเอาไวใชในวัน
ขางหนา ดังบทใหสัมภาษณของเจาหนาที่แมบานประจําบานพักและเด็กหญิงวัยรุนในสถาน
สงเคราะหแหงนี้ที่วา 

 
“แมจะบอกกับลูกเสมอวาอยาทิ้งกระดาษที่ไมใชแลว หรือถาเห็น

กระดาษตกตามพื้นก็ใหเก็บ เพราะถาเก็บเอาไวแลวเอาไปขายก็จะไดเงินมา
หยอดกระปุกเก็บเอาไวซ้ือของได”  

                      (แมณี นามสมมติ) 
 
“เราจะสอนใหเคารูจักเก็บเงินที่ไดมาดวยตัวเอง เชน ใหหยอดกระปุก

เก็บไว เผื่อยามจําเปนตองใชในอนาคตจะไดไมเดือดรอน”  
                   (แมปุม นามสมมติ) 
 
“แมบานสอนเอาไววาใหเรารูจักอดออม อยาใชเงินเกินตัว เมื่อไดเงิน

มาแลวก็ตองแบงเก็บแบงใชเพราะถาไมมีแลวไปขอยืมคนอื่นบอยๆมันจะไมดี”  

                   (ลูกเกด อายุ 15 ป) 
 
“แมบานของหนูอยากใหเรียนสูงๆ เพื่อจะไดมีงานทําดีๆ และบอกวา

ถามีเงินเดือนเมื่อไหรก็ใหรูจักเก็บออมไว”  
                    (นา อายุ 16 ป) 

 
คุณธรรมดานการประหยัดและอดออมนี้สอดคลองกับหลักธรรมในพุทธ

ศาสนาในเรื่องขอปฏิบัติเพื่อประโยชนในปจจุบัน หรือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ในธรรมขอที่ 4 
หรือ สมชีวิตา คือ การเลี้ยงชีวิตแตพอดี ไมสุรุยสุราย และมีประหยัดเก็บไวใชในคราวจําเปน 
คุณธรรมดานนี้แมบานของสถานสงเคราะหมีความตั้งใจและปลูกฝงใหกับเด็กวัยรุนของตน

เพราะเชื่อวาเด็กในวัยนี้จะชอบใชจายเงินไปในสิ่งของที่ฟุมเฟอยและสิ่งที่ตนอยากมีอยากได
เหมือนเด็กคนอื่นๆในสังคม ดังนั้นแมบานของสถานสงเคราะหจึงตองปลูกฝงตลอดการอยูอาศัย
ในสถานสงเคราะหเพราะหวังวาเมื่อเด็กไดพนการสงเคราะหแลวออกไปใชชีวิตและมีงานทําใน
สังคมภายนอกแลวจะไดนําเอาคําสอนที่แมบานไดปลูกฝงไวเตือนสติและนําไปปฏิบัติตาม 
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เพราะการประหยัดอดออมนี้จะชวยใหสามารถตั้งตัวและมีฐานะที่ม่ันคงไดในอนาคต อีกทั้งไม
สรางภาระความเดือดรอนใหกับผูอ่ืนในสังคมดวย  

4)  คุณธรรมดานความมีเมตตากรุณา และเอื้อเฟอเผื่อแผ  

ความมีเมตตากรุณา หมายถึง การปลูกฝงใหเด็กรูจักที่จะชวยเหลือ
ใหผูอ่ืนมีความสุขและพนทุกข และตนเองเกิดความรูสึกดีใจ พอใจ สุขใจเมื่อเห็นผูอ่ืนไดรับ
ความสุขและพนจากความทุกข สวนความเอื้อเฟอเผื่อแผน้ันเปนการปลูกฝงใหเด็กรูจักการ
เสียสละและแบงปนสิ่งของ รวมทั้งแบงปนกําลังใจและกําลังกาย เพื่อประโยชนแกผูอ่ืนในสังคม 
หรืออาจเรียกวา การมีจิตสาธารณะ หรือ การมีจิตอาสา รวมสรางสรรคสิ่งดีงามใหเกิดขึ้นใน

ชุมชนและสังคมที่ตนอยูอาศัย เปนตน  
สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีแหงนี้ไดมีการปลูกฝงใหเด็ก

วัยรุนของตนรูจักทําประโยชนใหกับสังคมและบุคคลอื่นๆที่มีสถานภาพที่เทากับตนหรือดอย
กวาตน ทั้งนี้เพื่อใหเด็กวัยรุนในความอุปการะไดเกิดความรูสึกเห็นใจผูอ่ืน หรือ มีพฤติกรรม
การเอาใจเขามาใสใจเรา ดังบทใหสัมภาษณที่วา 

 
 “ ยาย สูๆ นะยาย ยายยังมีหนูนะ หนูไมอยากใหยายทุกขใจเพราะไม

มีใครมาเยี่ยม หนูจะมาหายายบอยๆนะ คิดวาหนูเปนหลานยายก็ไดนะ หนู
เขาใจจิตใจของยายดี ”  

    (เข็ม อายุ 18 ป) 

 
“หนูเคยไปดูแลผูสูงอายุ และเคยไปดูแลเด็กเล็กที่สถานสงเคราะหอ่ืน

มาบาง รูสึกสงสารเหมือนกันที่ไมมีคนมาเยี่ยมเขาบอยๆเหมือนกับเรา หนู
อยากมาอีก เพราะทําใหรูจักที่จะทําประโยชนชวยสังคมบาง”  

                   (ดา อายุ 17 ป) 

 
“ถึงแมวาเราจะไมใชนักสังคมสงเคราะห หรือนักจิตวิทยา แตถาเด็ก

เคาไวใจเราและเขามาหาเรา เราก็จะเมตตาใหคําแนะนํากับเคาโดยจะใช
ประสบการณในการแนะนําเคาดวยความหวังดี”  

                   (คุณครูหัวหนางานฝกวิชาชีพ) 

 
คุณธรรมดานความมีเมตตากรุณา และเอื้อเฟอเผื่อแผน้ี

สอดคลองกับหลักอริยมรรคในพุทธศาสนาที่วาดวยการกระทําชอบ หรือ สัมมากัมมันตะ เปน
การชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืนโดยเสียสละความสุขสวนตน นอกจากนี้การสอนใหเด็กมีคุณธรรมดาน

น้ีน้ันก็สอดคลองกับหลักแหงการสงเคราะห หรือ สังคหวัตถุ 4 ในขอของ ทาน คือ การ
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เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือกัน และ อัตถจริยา คือ การบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน ในหลักฆราวาสธรรมก็ไดระบุถึงคุณธรรมดานนี้ซ่ึงตรงกับหลักจาคะ คือ  
ความเสียสละความสุขสบายและผลประโยชนสวนตน ดังนั้นคุณธรรมขอนี้นอกจากจะเปนการ

เสริมพฤติกรรมที่มีอยูใหดีขึ้นแลว ยังเปนการสอนใหเด็กมีนํ้าใจตอคนรอบขาง รูเขาใจความรูสึก
ของผูอ่ืน หรือทําใหเด็กไดคิดถึงใจเขาใจเรากับคนรอบขางใหมากยิ่งขึ้น นับวาเปนสิ่งสําคัญ
สําหรับการครองชีวิตใหอยูรวมกันอยางเปนสุขอยางเขาอกเขาใจและเห็นใจซึ่งกันและกัน 

สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีไดปลูกฝงการบําเพ็ญ
ประโยชนเพื่อสวนรวมใหกับเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหดวยหลายวิธีตามโอกาสอันควรจนให

ติดเปนนิสัยกับเด็กวัยรุนที่น้ี เชน การพัฒนาและชวยเหลืองานโรงเรียนภายใน การชวยทํา
ความสะอาดสถานที่ที่เปนของสวนรวมและบริเวณบานพักของตนใหสะอาด นอกจากนี้สถาน
สงเคราะหยังไดนําเด็กในความอุปการะของตนไปเยี่ยมและจัดงานรวมกับผูสูงอายุที่สถาน
สงเคราะหคนชราหลวงพอลําไยอุปถัมภ จังหวัดกาญจนบุรี  สถานสงเคราะหคนชราหลวงพอ
เปนอุปถัมภ จังหวัดนครปฐม เพื่อใหเด็กและผูสูงอายุ มีการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

ตลอดจนเปนการมอบความรัก และความหวงใยใหแกกันและกัน เด็กวัยรุนจะไดรับรูถึง
ความรูสึกของบุคคลอื่นและเห็นคุณคาของผูสูงอายุในสังคม ซ่ึงจะเกิดประโยชนในอนาคตเมื่อ
เด็กวัยรุนไดออกจากสถานสงเคราะหแหงนี้ไปแลวจะไดนําเอาความรูสึกที่ดีตอบุคคลอื่นเชนนี้
ไปดูแลบุคคลอื่นๆที่สูงวัยกวาตนไดอยางเขาอกเขาใจ นอกจากนี้สถานสงเคราะหยังมีการนํา
เด็กในความอุปการะไปเยี่ยมพี่นองที่สถานสงเคราะหเด็กชายบานปากเกร็ด สถานแรกรับ

เด็กชายบานปากเกร็ด และสถานสงเคราะหเด็กออนพิการทางสมองและปญญาปากเกร็ด(บาน
เฟองฟา) สถานสงเคราะหเด็กออนปากเกร็ดเพื่อบําเพ็ญประโยชนในชวงปดภาคเรียน และการ
เขาคายอาสาพัฒนาชนบท ที่อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน  

5)  คุณธรรมดานการใหอภัย หมายถึง การไมถือความผิดหรือการ
ลวงเกินกระทบกระทั่งวาเปนโทษ การใหอภัยเปนการที่ผูอ่ืนทําผิดตอเราและเรามีเมตตา

ปรารถนาใหเขามีความสุข การใหอภัยน้ีในทางพุทธถือเปนการใหที่ย่ิงใหญ ดังพุทธสุภาษิตที่วา 
อภัยทานัง อามิสทานัง ชินาติ แปลวา การใหอภัยทานยอมชนะเสียซ่ึงการใหทั้งปวง 

TTในกรณีของแมบานประจําบานพักของเด็กในสถานสงเคราะหน้ัน
เมื่อวิเคราะหแลวพบวาแมบานจะใหอภัยและไมถือโทษโกรธเด็กวัยรุนของตนที่บางคนก็เชื่อฟง 
บางคนก็ด้ือรั้น ไมเชื่อฟง และตอตานตนเอง เชน การแอบไปวาลับหลัง การเดินหนี การพูด

โตเถียง เปนตน แตอยางไรก็ตามแมบานแตละคนก็เขาใจเพราะพื้นฐานปญหาและลักษณะนิสัย
ของเด็กแตละคนที่มาอยูรวมกันนั้นยอมจะแตกตางกัน การจะใหเด็กมาเขาใจหรือเชื่อฟงแมบาน
ทั้งหมดก็ยอมเปนไปไมได แตถึงกระนั้นเมื่อเด็กวัยรุนเหลานี้ของตนระงับอารมณและไดสติ
ขึ้นมาไดแลวก็จะกลับมาขอโทษเพื่อสํานึกผิดกับแมบานของตน เด็กบางคนก็เฉยๆแตก็ยอมรับ

วาสิ่งที่ตนทํานั้นไมถูกตอง เด็กวัยรุนกลุมนี้ที่สัมภาษณมาก็กลาววาถึงพวกเขาจะปฏิบัติเชนนี้
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บอยๆแตแมบานของพวกเขาก็จะไมโกรธแตจะสั่งสอนและใหอภัยพวกเขาตอบกลับเสมอ ดัง
บทใหสัมภาษณที่วา  

 

“พวกเด็กวัยรุนมักไมชอบ หรือ โกรธ ที่แมมาพูดหรือสอนเขาบอย ๆ 
แตแมก็จะทํา แมไมโกรธ มีแตใหอภัย เพราะแมรักเด็กๆ จะเลี้ยงเหมือนลูก 
และจะทําทุกอยางใหเต็มที่”  

                      (แมณี นามสมมติ) 
 

“เวลาหนูทําเวรไมสะอาด แมเคาก็จะบนไปหนอย บางทีหนูก็โกรธแต
ไมนาน บางทีก็แอบวาแมลับหลัง ไมกลาเถียงตอหนาเขา แตก็เขาใจ คิดวาเขา
เปนแม ถึงเขาดุแตก็รัก หายโกรธแลวหนูก็ออกไปทําเวรปกติ” 

      (ดา อายุ 17 ป)  
 

“เคยโดนแมบานตําหนิ เรื่องไมทําเวร เราก็ฟงเคาอบรม แตไมเคยคิด
โกรธเคา เพราะเคาพูดมาเคาสอนเราใหเปนเด็กดี”  

                     (แนนซี่ อายุ 15 ป) 
 

การใหอภัยกับเด็กวัยรุนที่เขารับการสงเคราะหในความผิดพลาดของ
เด็กวัยรุนเหลานี้ถือวาเปนการใหที่ไมตองการสิ่งตอบแทนเหมือนการใหจากแมสูลูก และเด็กแต
ละคนเมื่อไดสติและระงับอารมณของตนไดก็ไมไดผูกใจเจ็บหรืออาฆาตจองเวรแตอยางใด การ

ปฏิบัติที่เด็กวัยรุนไดทําลวงเกินไปนั้นเปนภาวะอารมณที่หุนหันพลันแลน คือ  ดวนทําสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งลงไปโดยไมย้ังคิดดวยความโกรธจนนําไปสูความไมเชื่อฟงกันในที่สุด แตเมื่อเด็กวัยรุนได
ทบทวนการกระทําของตนเองและมีสติรูตัวมากขึ้นแลวเขาจะกลับมาแสดงออกดวยวิธีที่
เหมาะสมกับแมบานประจําบานพักในสถานสงเคราะหอีกครั้ง 
  4.4.1.3   การใหความหมายของคนดีของสังคม 

  ความหมายของคําวา “ดี” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนั้น 
หมายถึง มีลักษณะที่เปนไปในทางที่ตองการ หรือ นาปรารถนา และนาพอใจ สวนคําวา “คนดี” 
น้ันหมายถึง คนที่มีคุณความดีและคนที่มีคุณธรรม แตเมื่อบริบทของการใหความหมายได
เปลี่ยนไปสูทัศนะของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีแลว ก็มีการรับรูและให
ความหมายของคําๆนี้ที่แตกตางกันออกไปตามความรูสึกนึกคิดที่ตนมีตอผูอ่ืนและสังคม รวมถึง

ประสบการณของการไดรับการอบรมสั่งสอนจากบุคคลที่แวดลอมตัวเองดวย น่ันคือ หากเด็ก
วัยรุนผูใหสัมภาษณไดรับการปลูกฝงในเรื่องการเอื้อเฟอเผื่อแผตอคนอื่นมาก ความหมายของ
คําวาคนดีของสังคมก็จะเปนไปในลักษณะดังเชนที่เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเคยไดรับรูมา 
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และการเปนแบบอยางที่ดีในดานความประพฤติของแมบานประจําบานพักของเด็กวัยรุนก็เปน
แบบเทียบเคียงที่ดีตอการใหความหมายของคําวาคนดีในทัศนะของเด็กวัยรุนในสถาน
สงเคราะหแหงนี้ ความหมายของคําวา “คนดี” ที่เด็กวัยรุนผูใหสัมภาษณให มีดังนี้ 

 
“การจะเปนคนดีของสังคมตองเปนคนที่รูจักชวยเหลือผูอ่ืน มีนํ้าใจ 

และเอื้อเฟอเผื่อแผ”  
                         (ริตา อายุ 17 ป) 
 

“ลักษณะของคนดี หมายถึง คนที่มีนํ้าใจ ไมหยิ่ง มีความเปนกันเอง 
เอาใจใสคนรอบขาง ไมเห็นแกตัว และไมพูดจาใสรายคนอื่นดวย”  

                   (นํ้า อายุ 16 ป) 
 
“คนดีของสังคมตองเปนคนแบบแม คือ มีความเมตตา เปนหวงเรา 

อบรมสั่งสอนเรา มีจิตใจดี และไมเคยโกรธเรา”  
                   (อุม อายุ 15 ป) 
 
“คนดีของสังคมตองเปนคนนารัก นิสัยดี เรียบรอย และเอื้อเฟอเผื่อแผ

กับคนอื่น”  

                         (สาว อายุ 15 ป) 
  
“คนดี คือ คนที่มีระเบียบ พูดจาไพเราะ มีเหตุผล  มีนํ้าใจรูจัก

ชวยเหลือผูอ่ืน เอื้อเฟอเผื่อแผ และรูจักใหอภัย”  
     (ฝน อายุ 17 ป) 

 
การใหความหมายของคําวาคนดีของสังคมผานมุมมองของเด็กวัยรุนในสถาน

สงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีแหงนี้มีความแตกตางหลากหลายไปตามประสบการณและการ
รับรูของเด็กวัยรุนแตละคนที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงคานิยมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชาว
พุทธได เชน การเสียสละ และการใหอภัย เปนตน การเปนคนดีในทางพุทธศาสนานั้นยัง 

หมายถึง การที่บุคคลนั้นทําแตความดี ละเวนความชั่ว และทําจิตใจของตนใหบริสุทธิ์ดวย 
นอกจากนี้การใหความหมายของเด็กวัยรุนแตละคนยังแฝงใหเห็นถึงอิทธิพลของการเปน
แบบอยางตอการใหความหมายของคนดีในสังคมตามทัศนะของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห
แหงนี้ดวย  
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ดังนั้นการที่สถานสงเคราะหจะพัฒนาและสงเสริมเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห
ของตนใหเปนคนดีของสังคมนั้นสิ่งที่สถานสงเคราะหควรคํานึงถึงก็คือการสรางบริบทของคนดี
ใหเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมของสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีน้ีใหไดโดยผานทั้งการขัด

เกลาทางดานจิตใจและการปลูกฝงใหความรูถึงประโยชนที่ตนและสังคมจะไดรับหากได
ประพฤติตนเปนคนดีของสังคมอยูเสมอๆเพื่อใหเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเหลานี้ไดคอยๆซึม
ซับลักษณะหรือคานิยมที่สังคมคาดหวังเอาไว เพราะวาเด็กวัยรุนเหลานี้ยอมตองพนจากการ
สงเคราะหและออกไปใชชีวิตรวมกับสังคมภายนอกในเวลาไมชานี้ ดังนั้นหากไดปรับปรุงและ
พัฒนาบุคลิกลักษณะของการเปนคนดีขึ้นมาในตัวตนไดแลว เด็กวัยรุนเหลานี้ก็จะสามารถใช

ชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางเปนปกติสุข 
4.4.1.4 ลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห 
ลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู หมายถึง การปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูของแมบาน

ประจําบานพักตอเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหดวยวิธีที่แตกตางกันไปตามทักษะและ
ประสบการณของผูเลี้ยงดู สวนลักษณะการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิง

บานราชวิถีน้ัน แมบานผูดูแลที่มีโอกาสอยูใกลชิดและอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยรุนกลุมนี้ในสถาน
สงเคราะหน้ันตางก็ปฏิบัติหนาที่แมบานที่เปรียบเสมือนมารดาทดแทนอยางเต็มกําลัง
ความสามารถของแตละคนเพื่อใหเด็กวัยรุนที่รับการสงเคราะหของตนไดรับการตอบสนองความ
ตองการขั้นพื้นฐานและบริการทางสังคมที่เปนไปตามมาตรฐานของการดูแลเลี้ยงดูเด็กเพื่อให
เด็กที่รับการสงเคราะหน้ันมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีพัฒนาการอยางสมวัย ซ่ึงสามารถอธิบาย

เพิ่มเติมและใหตัวอยางจากบทสัมภาษณดังตอไปนี้ 
 
“สวนในกรณีของเด็กโตที่เรียนระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรีน้ัน

นอกจากจะจัดแมบานที่มีความเขาใจ พูดคุยกับเด็กไดทุกเรื่องเหมือนเพื่อนให
อยูกับเด็กกลุมโตเพื่อใหเขาเกิดความสบายใจและไวใจเขามาพูดคุยแลวนั้น 

สถานสงเคราะหและแมบานก็จะยืดหยุนในกฎระเบียบ ใหเด็กเขาบริหารชีวิต
ของตัวเขาเองเพื่อจะไดเรียนรูและเตรียมพรอมเมื่อเขาอายุพนเกณฑแลวตอง
ออกไปใชชีวิตภายนอกในอนาคต”  

           (ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี) 
 

“เด็กชวงวัยรุนเปนวัยที่เราตองประคับประคอง เคาจะไมชอบใหเราพูด
มาก บางทีเราก็เหนื่อยอยูขางในแตก็คิดวาจะเลี้ยงเคาดวยใจเหมือนแมกับลูก 
อะไรที่ดีก็สอนใหเคาหมด ทํางานทุกวันนี้ก็เพราะใจรักและเอาเด็กเปนที่ตั้ง 
ตองการใหเคาอยูดีมีสุข มีความรับผิดชอบ และชวยเหลือตัวเองไดก็พอใจแลว” 

                      (แมณี นามสมมติ) 



 126

“คงจะไมมีร้ัวใดกั้นมิใหเด็กหนีไปจากเราไดดีเทากับรั้วใจที่เรามีใหกับ
เด็ก การเลี้ยงดูวัยรุนเราตองเลี้ยงเคาดวยความรักความอบอุนและความหวังดี
เหมือนที่แมใหกับลูกโดยไมไดหวังผลตอบแทน”  

                   (แมนิด นามสมมติ) 
 
“เราจะเลี้ยงเด็กเคาดวยเหตุผลไมใชอารมณ จะใหความรักความอบอุน

กับเด็กมากที่สุด เพราะเรารูวาเด็กแตละคนเจอปญหากันมา ความใกลชิดเปน
สิ่งสําคัญเพื่อใหเด็กคุนเคยและคลายความวิตกกังวลลง อยูๆไปก็เปนความ

ผูกพันเพราะเด็กเรียกเราวาแม”  
                            (แมหนา นาม

สมมติ) 
 
“ทุกวันนี้เราเลี้ยงเคาดวยอาหารใจไปพรอมๆกับสรางความไววางใจ

และการปลูกจิตสํานึกที่ดีใหกับเด็ก ใหเด็กเคาไดรูวาเราก็มีเขา เขาก็มีเรา”  
                     (แมศรี นามสมมติ) 
 
“บานโกเมศจะอยูกันเหมือนครอบครัว มีความเปนประชาธิปไตยสูง 

คือ แมพูด ลูกพูด”  

                        (นภา อายุ 22 ป) 
 
เมื่อวิเคราะหลักษณะการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้แลว

พบวาเปนลักษณะการอบรมเลี้ยงดูแบบผสมผสาน โดยมีความตรงกันในบางลักษณะที่

นักวิชาการไทยและตางประเทศไดเสนอไวดวย เชน ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล 

ในการสงเสริมหรือขัดขวางการเกิดพฤติกรรมของเด็ก และการอบรมเลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย ที่แมบานผูเลี้ยงดูเปดใจกวางรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของเด็กและ

เคารพในการตัดสินใจรวมกันในเรื่องของบานพักของตน เชน การรวมกันคิดและตัดสินใจ

เกี่ยวกับรายการอาหารพิเศษประจําสัปดาห และการเปดโอกาสใหสมาชิกของสภาเด็กไดมีสวน
รวมในการเสนอกิจกรรมและโครงการที่เปนประโยชนตอการพัฒนาสถานสงเคราะห นอกจากนี้

ยังพบ ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูแบบใหอิสระเชิงควบคุม ที่แมบานใหอิสระที่เด็กวัยรุนจะ

ตัดสินใจในเรื่องสวนตัวโดยจะควบคุมอยูหางๆ สวนลักษณะการยอมรับแบบไมแสดงออก 

เชน การชมเชยทางวาจาเพื่อใหเด็กเกิดแรงจูงใจที่จะประพฤติดีและจะตักเตือนดวยการสั่งสอน 
หากเด็กไดแสดงพฤติกรรมที่ไมนาพึงพอใจ เชน การกลับเขาบานเกินเวลาที่ไดตกลงรวมกัน 
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และการหลบเลี่ยงเพื่อทําเวรที่รับผิดชอบประจําวัน เปนตน และการเปนแบบอยาง โดยที่เด็ก
วัยรุนในสถานสงเคราะหจะไดเรียนรูแบบอยางพฤติกรรมของบุคคลใกลชิด เชน แบบอยางของ
แมบาน คุณครู และรุนพี่ที่พนจากการสงเคราะหแลวประสบความสําเร็จทั้งในชีวิตการเรียนและ

การดําเนินชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได เปนตน ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยรุนในสถาน
สงเคราะหน้ันแมบานผูเลี้ยงดูและบุคคลใกลชิดควรใชใจในการอบรมเลี้ยงดูเพราะเด็กวัยรุนที่
ประสบปญหาตางๆนานามาเขารับการสงเคราะหก็เหมือนการหนีรอนมาพึ่งเย็น ความรักและ
ความหวังดีที่แมบานมีใหกับเด็กวัยรุนที่รับการสงเคราะหแตละคนจะสามารถพัฒนาไปสู
ความรูสึกผูกพันระหวางกันไดหากสภาพการเลี้ยงดูน้ันเกิดขึ้นดวยใจ 

สรุปวาแมบานประจําบานพักที่มีโอกาสใกลชิดกับเด็กวัยรุนแตละคนนั้นตางก็มี
ความรู ความเชื่อ ทักษะและประสบการณดานการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่สั่งสมกันมาแตกตางกัน 
แตลักษณะรวมของการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยรุนกลุมนี้ในสถานสงเคราะหที่ผูวิจัยรูสึกถึงก็คือ การ
อบรมแบบผสมและแบบแมสอนลูก เปนลักษณะการอบรมที่ผูเลี้ยงดูมีจิตที่หวังดีตอเด็กในทุกๆ
เรื่องไมวาจะเปนการดําเนินชีวิตและการศึกษาเลาเรียน รวมทั้งจะเขมงวดตอการประพฤติ

ปฏิบัติตัวของเด็กใหอยูในกฎระเบียบกติกาที่เขาใจรวมกัน หากเด็กกระทําตัวไมถูกตองก็จะตอง
มารับฟงคําชี้แจงสั่งสอนจนสํานึกผิดและสามารถพัฒนาลักษณะนิสัยของตนไปมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงคของครอบครัวได 

การขัดเกลาทางดานจิตใจของเด็กวัยรุนในความอุปการะของสถานสงเคราะหแหงนี้น้ัน
เมื่อผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหในขางตนแลวก็พบวาเปาหมายในการพัฒนา

เด็กใหมีคุณภาพ คือ มีความกตัญูและใฝคุณธรรม เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดในอนาคตนั้น 
ทางสถานสงเคราะหก็ไดตอบสนองโดยการนําแนวทางของวิถีพุทธเขามาประยุกตใชเพื่อปรับ
สภาพอารมณและจิตใจของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเพื่อสนับสนุนใหเด็กวัยรุนในสถาน
สงเคราะหเหลานี้พัฒนาความรูและเหตุผลเชิงจริยธรรมขึ้นมาโดยคุณธรรมพื้นฐานที่พบวา
สถานสงเคราะหและแมบานประจําบานพักมีการปลูกฝงใหกับเด็กวัยรุนในความอุปการะของ

สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก คุณธรรมดานความออนนอมและ
การมีสัมมาคารวะ คุณธรรมดานความกตัญูกตเวที คุณธรรมดานการประหยัดและอดออม 
ดานความมีเมตตากรุณาและเอื้อเฟอเผื่อแผ และดานการใหอภัย ดังที่กลาวมาขางตนแลว การ
ประพฤติปฏิบัติไปในทางที่สังคมเห็นชอบวาดีงามและแฝงไปดวยการสงเสริมคุณธรรมพื้นฐาน
ในกิจวัตรประจําวันและกิจกรรมที่สถานสงเคราะหแหงนี้ไดจัดใหมีขึ้นนี้ไดเอื้อตอการเกิด

บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยตามแบบวัฒนธรรมของชาวพุทธที่ดี อีกทั้งในวันขางหนาหาก

เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหน้ีพนจากการสงเคราะหแลวออกไปใชชีวิตอยูรวมกับสังคม

ภายนอกแลวก็จะสามารถปรับตัวเองได เปนพลเมืองที่ดีของสังคม สามารถยืดหยัดอยูในสังคม
ดวยความสงบสุข และไมยอนกลับมาเพื่อรับการสงเคราะหจากสถานสงเคราะหอีก  
 



 128

 4.4.2  ลักษณะและวิธีการขัดเกลาทางดานสติปญญา 

การขัดเกลาทางดานสติปญญา หมายถึง การถายทอดความรูความชํานาญในเรื่อง
ความรูทักษะวิชาชีพเพื่อกระตุนและสงเสริมการเรียนรูของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเพื่อเปน
การเตรียมความพรอมทางดานอาชีพแกเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหใหสามารถชวยเหลือและ
พ่ึงตนเองไดเมื่อพนเกณฑการสงเคราะหและออกไปใชชีวิตในสังคมภายนอกสถานสงเคราะห 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดเนนในเรื่องของสิทธิและความ
เสมอภาครวมทั้งโอกาสที่จะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังในมาตรา 10 วรรคสอง กําหนดให
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม 
การสื่อสาร และการเรียนรู หรือบุคคลที่ไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีโอกาสหรือดอยโอกาส
ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอนุญาตใหมีศูนยการ

เรียนในสถานสงเคราะหตามมาตรา 18  (3) เพื่อที่จะจัดการศึกษาทางเลือกใหสอดคลองกับ
สภาพความตองการและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ซ่ึงมี
ความสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552–2559) ที่เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาโดยเฉพาะผูดอยโอกาสหรือยากจนใหมีโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู 

การขัดเกลาทางดานสติปญญาของสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีในปจจุบันนั้น

พบวามีหลายลักษณะที่แตกตางกันไปตามระดับความสามารถ สติปญญา และความประพฤติใน
การเรียนรูของเด็กวัยรุนที่รับการสงเคราะห เด็กทุกคนจะไดรับการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
สติปญญาจนถึงระดับสูงสุดเทาที่กําลังความสามารถของเด็กที่ไดรับการสงเคราะหจะสามารถ
ศึกษาเรียนรูได โดยสถานสงเคราะหจะรับผิดชอบในคาใชจายในการศึกษาทั้งหมดใหกับเด็กที่
รับการสงเคราะหเหมือนกับครอบครัวปกติทั่วไป 

 4.4.2.1   ลักษณะการขัดเกลาทางดานสติปญญาของสถานสงเคราะห 
   การขัดเกลาทางสติปญญาของสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีน้ีจะแสดง
ออกมาในลักษณะของการประสานสงตอเด็กเขารับการศึกษาในสถานศึกษาภายนอกสถาน
สงเคราะหตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสายสามัญ เมื่อพิจารณาแลววาเด็กมีสภาพ
ปกติทั้งทางรางกายและจิตใจ สามารถเรียนรวมกับเด็กคนอื่นๆในโรงเรียนไดก็จะสงไปเรียน

ภายนอกสถานสงเคราะหตามสิทธิของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเปนการฝกปรับตัวและเรียนรู
เพื่ออยูรวมกับคนอื่นในสังคม โดยทางสถานสงเคราะหจะจัดสวัสดิการดานการศึกษาใหไมวาจะ
เปนการสนับสนุนคาใชจายการศึกษา คาอาหาร คารถโดยสารประจําทาง และคาวัสดุเครื่องแตง
กาย เปนตน ลักษณะของการสงเด็กวัยรุนในความสงเคราะหไปเรียนโรงเรียนภายนอกสถาน
สงเคราะหน้ันจะเปนกลุมเด็กปกติ สามารถชวยเหลือตัวเองได และไมมีปญหาดานความ

ประพฤติ โดยประกอบดวยประเภทไปกลับตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงระดับอาชีวศึกษาและ
ปริญญาตรี ในกรณีของเด็กอนุบาลที่ยังไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดดีน้ัน ทางสถานสงเคราะห
ไดจัดรถบัสและรถตูเพื่อรับสงไปยังโรงเรียนตางๆ สวนเด็กที่เรียนในระดับที่สูงขึ้นไปและ
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สามารถดูแลตนเองไดแลวก็จะใหไปกลับดวยตัวเองทั้งนี้เปนการฝกใหเด็กดูแลและควบคุม
ตัวเองดวยโดยสถานสงเคราะหจะจัดคาใชจายในการเดินทางเอาไวให เชน โรงเรียนวัดเทวราช
กุญชร โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร โรงเรียนสุโขทัย โรงเรียนพิบูลยประชาสรรค โรงเรียนสันติ

ราษฎรวิทยาลัย โรงเรียนวิมลพณิชยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตน 
สวนอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทโรงเรียนประจํา ซ่ึงสถานสงเคราะหจะรับกลับในชวงปดภาค
เรียนและในชวงเทศกาลวันสําคัญ เชน โรงเรียนศึกษาสงเคราะหบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี เปนตน  

  อีกลักษณะหนึ่งจะเปนการสงเสริมการศึกษาและฝกวิชาชีพภายในสถาน
สงเคราะห เนื่องจากเด็กที่เขารับการสงเคราะหโดยสวนมากนั้นเปนเด็กและเยาวชนที่อยูใน
สภาพพิเศษที่มีปญหาความบกพรองทางดานสังคม สติปญญา และจิตใจที่ไมพรอมที่จะไปเรียน
ภายนอกสถานสงเคราะห ดังนั้นเมื่อสถานสงเคราะหไดรับเด็กเขามาแลวก็จะปรับตัวเด็กกอนที่
จะคัดแยกและจําแนกเด็กเปนรายบุคคลเพื่อพิจารณาความสามารถในการเรียนรูและการปรับตัว

ของเด็กในแตละคนวาสามารถเรียนรวมกับนักเรียนคนอื่นภายนอกไดหรือไม ถาเด็กอยูใน
สภาพที่ไมพรอมที่จะไปเรียนภายนอกสถานสงเคราะห ก็จะถูกสงตัวมาฝกวิชาชีพกอน ทั้งนี้
เพื่อใหเด็กไดรับการศึกษาเทาเทียมกับเด็กคนอื่นและไดรับการฟนฟูแกไขที่เหมาะสมตอไป  

หากเด็กคนใดยังไมสามารถปรับตัวเขาชั้นเรียนรวมกับนักเรียนภายนอกได 
ทางสถานสงเคราะหก็จะใหโอกาสในการศึกษาโดยสงเขารับการศึกษาพิเศษที่จัดใหกับเด็กที่มี

ลักษณะพิเศษดังกลาวใหมีสิทธิและความเสมอภาคทางการศึกษาที่โรงเรียนประชาสงเคราะห
บานราชวิถีและหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ซ่ึงทั้งสองแหงเปนโรงเรียนภายในของสถาน
สงเคราะหเพื่อใหเด็กไดปรับตัวในเรื่องการเรียนรวมกับผูอ่ืน ซ่ึงทางโรงเรียนประชาสงเคราะห
บานราชวิถีน้ีจัดการศึกษาตั้งแตระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาตอนตนถึงตอนปลาย โรงเรียน
แหงนี้ก็จะเปนตัวแทนในการขัดเกลาทางดานสติปญญาในเบื้องตนที่จะชวยเหลือเด็กที่รับการ

สงเคราะหและอยูในสภาพพิเศษเหลานี้ใหสามารถปรับตัวและเรียนรูกฎระเบียบในเบื้องตนและ
ความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม เชน การสอนใหเด็กนักเรียนรูจักความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของตัวเองและหองเรียน การฝกระเบียบในการเขาแถว รวมถึงการปลูกฝง
มารยาทไทย เชน การไหวอยางถูกวิธีใหกับเด็กที่เขารับการศึกษาที่โรงเรียนภายในแหงนี้ เมื่อ
เด็กสามารถปรับตัวในการเรียนเขากับเพื่อนและครูไดแลวทางสถานสงเคราะหก็จะพิจารณาเพื่อ

ประสานสงเด็กไปรับการศึกษาที่สถานศึกษาภายนอกสถานสงเคราะหตั้งแตในระดับชั้นอนุบาล
ถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อสรางเสริมประสบการณการเรียนรูและประสบการณชีวิตเพื่อเปน
การเตรียมความพรอมเมื่อจะตองออกไปใชชีวิตรวมกับสังคมภายนอก  

สวนลักษณะความสัมพันธระหวางแมบานประจําบานพักและเด็กวัยรุนของตน

ในเรื่องของการขัดเกลาทางดานสติปญญานี้แสดงออกมาผานการตักเตือนและแนะนําสั่งสอนใน
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เรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาเลาเรียนและอนาคตในชีวิตของเด็ก โดยจะคอยเตือนใหเด็กวัยรุนของ
ตนรับผิดชอบในการบานและเวรประจําวันของตนเอง รวมไปถึงความมุงหวังของแมบานทุกคน
ที่น้ีที่ตองการใหเด็กทุกคนของตนตั้งใจศึกษาเลาเรียนและเปนเด็กดีเพื่อที่จะมีอนาคตที่สดใส ดัง

บทใหสัมภาษณที่วา 
 
 “ตอนเรียนอยูขางนอก บางครั้งเราทําการบานติดขัดแลวไป

ถามเพื่อนไมไดก็มาใหแมสอน แลวแมก็จะแนะนําเราใหเรียนจบปริญญาจะไดมี
งานทําดีๆและมีเงินเก็บไว” 

            (นา อายุ 16 ป) 
 
สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีแหงนี้ไดสนับสนุนใหเด็กวัยรุนหญิงที่อยู

ในความอุปการะใหไดรับโอกาสในการศึกษาอยางเทาเทียมกันทุกคนตามความสามารถและ
สติปญญาของเด็กที่จะเรียนไดอยางสูงสุดทั้งนี้ก็เพื่ออนาคตของตัวเด็กเองเมื่อพนจากการ

สงเคราะหไปแลวจะไดพ่ึงตนเองและประกอบอาชีพเลี้ยงตนไดโดยไมสรางภาระใหกับสังคม 
  4.4.2.2   การสงเสริมการเรียนรูกับเด็กวัยรุนภายในสถานสงเคราะห 

ในกรณีเด็กหญิงวัยรุนซึ่งเปนกลุมเปาหมายของผูวิจัยในครั้งนี้สวนมากจะเปน
กลุมเด็กที่ประสบปญหาตางๆมาและกําลังศึกษาหลักสูตรภายในสถานสงเคราะห กลาวคือเปน
หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ควบคูไปกับหลักสูตรการฝกอาชีพที่เหมาะสมกับ

ศักยภาพของเด็ก เชน หลักสูตรการถักไหมพรม การเย็บปกถักรอย การทําเบเกอรี่และ
โภชนาการ การเพนท ศิลปะการวาดภาพ และ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร แลวเสริมดวยวิชา
สามัญดวย เชน คณิตศาสตรพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการพัฒนา
ตนเอง เพื่อสงเสริมในความรูพ้ืนฐานใหเด็กสามารถอานออก เขียนได และคิดคํานวณใน
ชีวิตประจําวันได นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมการเรียนรูของเด็กดวยมาตรการตางๆ เชน การจัด

กิจกรรมที่หลากหลาย การพัฒนาและจัดสภาพแวดลอมหองเรียนใหมีบรรยากาศเปนแหลง
เรียนรู การจัดหลักสูตรการเรียนและฝกอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของกลุมเด็ก และการ
พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและทักษะในกระบวนการเรียนรู โดยกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
สถานสงเคราะหซ่ึงถือวาเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู เชน กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 
กิจกรรมคัดขาวเดนรายวัน กิจกรรมเรียนรูระเบียบวินัย กิจกรรมศีลธรรมนําจิตใจ และกิจกรรม

รักการอาน เปนตน กิจกรรมชมรมตางๆของสถานสงเคราะหแหงนี้ก็เปนที่สนใจของเด็กวัยรุนที่
รับการสงเคราะหดวยเชนเดียวกัน เชน ชมรมนาฏศิลป ชมรมรองเพลงประสานเสียง ชมรม
ดนตรีไทย ชมรมดนตรีสากล และชมรมกีฬา การมีสวนรวมในกิจกรรมชมรมของเด็กวัยรุน
ดังกลาวนี้จะสรางความกลมเกลียวในหมูคณะ ฝกการทํางานรวมกับคนอื่น และชวยใหเด็กวัยรุน

ไดแสดงความสามารถเฉพาะดานที่สรางสรรคของตนเองออกมา สวนการมีสวนรวมของเด็ก
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วัยรุนกับสภาเด็กบานราชวิถีน้ี เด็กวัยรุนจะไดเรียนรูในดานของประชาธิปไตย การแสดงความ
คิดเห็นและการเคารพในความคิดของผูอ่ืน อีกทั้งยังเปนการเสียสละเพื่อสวนรวมคือสถาน
สงเคราะหอีกดวย ฉะนั้นสถานสงเคราะหและฝายที่เกี่ยวของควรแนะแนวทางทั้งในการเรียน

และการวางแผนในอนาคตใหกับเด็กวัยรุนของตนดวยความหวังดีเพราะนอกจากจะสรางความ
ไววางใจและเชื่อใจระหวางกันแลว ยังจะเปนการเสริมมโนภาพแหงตนของเด็กวัยรุน คือ เด็ก
วัยรุนจะไดรับรูวาตนเองชอบอะไรแลวทําสิ่งใดถนัดที่สุด ซ่ึงจะชวยในเรื่องของการปรับตัวและ
ปรับปรุงระดับสติปญญาและบุคลิกภาพ รวมถึงการใชความสามารถของเด็กวัยรุนในสถาน
สงเคราะหแหงนี้ได 

การสงเสริมการศึกษาในรูปแบบนี้เกิดขึ้นเพื่อฟนฟูจิตใจและพัฒนาระบบ
ความคิดสติปญญา และใหเด็กวัยรุนเกิดทักษะและความสามารถในวิชาชีพเพื่อจะไดพ่ึงตนเอง
ไดในอนาคต สวนบุคลากรครูที่มาสอนในหลักสูตรภายในนี้จะมีทั้งบุคลากรเจาหนาที่ของสถาน
สงเคราะหสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งจะเปนคุณครูจากภายนอกสถานสงเคราะหที่มารวมสอนใน
ระดับชวงชั้นที่ 3 เชน คุณครูจากการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตราช

เทวี และบางสวนก็เปนคุณครูจิตอาสาที่เขามาชวยดวยใจในบางวิชา เชน วิชาศิลปะ เปนตน 
โดยเด็กผูเรียนแตละกลุมจะสลับกันเรียนทั้งวิชาสามัญและฝกอาชีพในบริเวณของสถาน
สงเคราะห และเมื่อจบหลักสูตรและวัดผลการเรียนแลวเด็กแตละคนจะไดรับประกาศนียบัตร
รับรองวุฒิการศึกษาเพื่อเปนประโยชนตอตัวเด็กในการศึกษาพัฒนาฝมือตอ เชน ศูนย
สงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาคกลาง หรือใชในการสมัครงานและประกอบอาชีพในอนาคตได 

ในกรณีของการคัดเลือกเด็กวัยรุนเพื่อไปศึกษาพัฒนาฝมือตอในระดับที่สูงขึ้นที่
ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี น้ัน เด็กวัยรุนที่จะไปรับการฝก
อาชีพนั้นตองมีอายุ 17-18 ป ซ่ึงดอยโอกาสทางสังคมและไมไดรับการศึกษาตอ กลาวคือ เด็ก
วัยรุนบางคนไมสามารถไปเรียนตอหลักสูตรสามัญภายนอกได หรือไปตอระดับอนุปริญญาขาง
นอกไมไดก็จะไดรับคัดเลือกและถูกสงตัวใหมาฝกอาชีพตอ และเด็กวัยรุนบางคนที่สนใจฝก

วิชาชีพมากกวาดานวิชาการในหลักสูตรสามัญปกติก็จะถูกสงมาพัฒนาฝมือตอเพื่อใหมี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและเปนการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนตอไปในภายภาคหนา 
โดยเด็กวัยรุนที่เขารับการฝกอาชีพสามารถเลือกฝกวิชาชีพไดอยางหลากหลายทั้งในหลักสูตร
ระยะสั้นและระยะยาว ไดแก นวดแผนไทย นวดน้ํามันตามธาตุเจาเรือน คอมพิวเตอรธุรกิจ 
บริการโรงแรม ตัดเย็บเสื้อผา ตัดเย็บเสื้อผาระบบอุตสาหกรรม โภชนาการและอาหารญี่ปุน การ

เสริมสวยสตรี และการอบรมตัดผมชาย เปนตน และเมื่อสําเร็จการฝกอบรมวิชาชีพแลวเด็ก
วัยรุนกลุมที่เขารับการฝกอบรมก็จะไดรับวุฒิบัตรเพื่อใชประโยชนในการสมัครงานและประกอบ
อาชีพในอนาคตได  
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 จากการสัมภาษณแลวพบวาสาเหตุที่เด็กวัยรุนกลุมนี้ไมสามารถที่จะออกไป
ศึกษาในโรงเรียนภายนอกไดและตองเขารับการพิจารณาใหศึกษาและพัฒนาสติปญญาดวย
ลักษณะการเรียนการสอนรูปแบบการศึกษาภายในสถานสงเคราะหน้ีก็เพราะสาเหตุดังตอไปนี้ 

1) เด็กวัยรุนที่เขารับการสงเคราะหระหวางปซ่ึงทางโรงเรียนภายนอกจะ
ไมรับเด็กกลุมนี้เขาศึกษาระหวางปทําใหเด็กจะเสียโอกาสในการศึกษาไป ดังนั้นสถานสงเคราะห
จึงตองสงตอเด็กกลุมนี้เขามาเตรียมความพรอมที่หนวยฝกวิชาชีพโดยการเขามาฝกวิชาชีพ
ภายในสถานสงเคราะหกอนไปสูสังคมภายนอกเพื่อไปเรียนรวมกับเด็กนักเรียนคนอื่นๆได ดังบท
ใหสัมภาษณที่วา 

 
“เด็กบางคนที่เรารับเขามาในชวงกลางเทอมแลว เด็กเคาก็ไปสมัคร

เรียนกับโรงเรียนขางนอกไมได เราจึงตองใหเคามาปรับตัวแลวเขาเรียนรวมกับ
เพื่อนๆคนอื่นใน กศน. ไปกอน จะไดไมเสียเวลาไปเปลาๆ”  

       

 (คุณครูหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาและฝกวิชาชีพ) 
 

2) เด็กบางกลุมที่มีพัฒนาการที่ต่ํากวาอายุหรือมีปญหาการเรียนรู เรียน
ชา หรือ ไมรูหนังสือ ไมไดเรียนหนังสือตอ ทําใหเมื่อไปเขารวมชั้นเรียนกับเด็กปกติทั่วไปใน
โรงเรียนภายนอกเด็กจะมีปญหาในการเรียนไมทันเพื่อนและตกซ้ําชั้นเสมอ ดังบทใหสัมภาษณ

ที่วา  
 

“หนูเคยเรียนหนังสือมากอนที่จะมาอยูที่น้ี แตคุณครูก็ไมใหหนูขึ้นชั้น
สักที แตเมื่อเขามาอยูและเรียนในโรงเรียนที่น้ีหนูไดเรียนจนถึง ป.5 แลวไดไป
เรียนตอที่โรงเรียนสุโขทัยแตหนูเรียนชาไมทันเพื่อน คุณครูจึงแนะนําใหเรียน

ทางดานวิชาชีพภายในแทน”  
                (ดา อายุ 17 ป) 

 
3) เด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมและความประพฤติซ่ึงจะแสดงพฤติกรรม

ที่เปนปญหากับบรรยากาศในการเรียน อีกทั้งยังมีระดับสติปญญาที่ชาดวย เชน การที่เด็กกลุมนี้

ไมเรียนแลวพาเพื่อนคนอื่นในหองไมเรียนตามกลุมตนเอง หรือการหนีเรียนไมเขาชั้นเรียน ทําให
ถูกสงคืนตัวจากโรงเรียนภายนอก ดังคํากลาวของผูปกครองสถานสงเคราะหราชวิถี และคุณครู
ฝายสงเสริมการศึกษาและฝกวิชาชีพ ตอนหนึ่งความวา 
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“เด็กกลุมนี้เปนกลุมที่เสี่ยงและเปนเด็กที่ถูกอบรมเลี้ยงดูมาไม
เหมาะสม อีกทั้งสติปญญาของเด็กกลุมนี้บางคนจะชากวาเด็กทั่วไปดวย เราคิด
วาถาจะใหเขาไปเรียนในระบบมันเปนไปไมไดแลวตองใหเขาเรียนนอกระบบ 

เพราะอยางนอยวันนึงถาพอแมของเด็กอยากมารับเด็กกลับไป เด็กจะไดมี
อาชีพติดตัวไปเลี้ยงตัวเองได” 

 
           (ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี) 
 

“เด็กกลุมนี้จะเปนกลุมที่มีปญหาลึก และมีปญหาการปรับตัว เวลา
เรียนจะเปนแกงคหรือเปนกวน พอตนไมเรียนก็จะพาเพื่อนคนอื่นไมเรียนดวย 
บางทีก็ไมเคารพครูผูสอนในชั่วโมงที่ตนไมอยากเรียน เราก็ตองถามความ
สมัครใจของเด็กกอนวาอยากเรียนหรือเปลา ถาไมอยากเรียนเราก็ใหไป
ชวยงานโรงเรียนภายในเปนจิตอาสาแทนแลวคอยกลับมาเรียนในชั่วโมงปกติ”  

 
(คุณครูฝายสงเสริมการศึกษาและฝกวิชาชีพ) 

 
  เมื่อพิจารณาและวิเคราะหตามทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม ในเรื่อง
ปฏิสัมพันธของอินทรียและสิ่งแวดลอม (Triadic Reciprocal Determinism) แลวพบวาเงื่อนไข

สภาพแวดลอม (Environmental  Determinants) ในหองเรียนก็มีอิทธิพลตอพฤติกรรม 
(Behavioral Determinants) ของตัวผูเรียนและผูสอน (Personal Determinants) ซ่ึงกันและกัน 
ในกรณีขางตนเมื่อกลุมเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมไมตั้งใจเรียน โดยไปรบกวนการเรียนของ
เพื่อนคนอื่นๆในชั้น รวมทั้งการสอนของครูประจําวิชา สงผลใหบรรยากาศในการเรียนการสอน
ไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร ทําใหนักเรียนเพื่อนรวมชั้นไมเรียนตามไปดวยเกิดพฤติกรรมเอา

อยางที่ไมดีจนกลายเปนบรรทัดฐานของชั้นเรียนทําใหครูประจําวิชาที่มาสอนไมมีสมาธิในการ
ถายทอดความรูและไมมีกําลังใจในการทํางานตามไปดวย พฤติกรรมการไมตั้งใจเรียนเชนนี้ก็ทํา
หนาที่เปนสภาพแวดลอมและมีผลตอเพื่อนคนอื่นๆในหองเรียนดวยเชนกัน เมื่อเกิดสถานการณ
เชนนี้คุณครูฝายสงเสริมการศึกษาฯ จึงไดตัดสินใจคิดหาวิธีการเพื่อใหเด็กกลุมที่ไมตั้งใจเรียนนี้
ไปปฏิบัติตนเพื่อเปนประโยชนกับโรงเรียนภายในทดแทนแลวจึงกลับเขามาเรียนตามปกติ 

4.4.2.3  การจัดกลุมการเรียนรูตามศักยภาพทางสติปญญาของเด็กวัยรุน 
ในเรื่องของการพิจารณาจัดกลุมเด็กเขาศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพตามระดับ

สติปญญาและการเรียนรูน้ัน หลังจากที่ผูวิจัยไดสัมภาษณผูปกครองสถานสงเคราะหและคุณครู
ฝายสงเสริมการศึกษาและฝกวิชาชีพนั้นไดรับความรูมาวาการคัดกรองหรือคัดแยกเด็กเขารับ

การศึกษานั้นจะตองดําเนินการใหเหมาะสมกับกลุมของเด็กวัยรุนในแตละประเภทของปญหา 
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โดยสถานสงเคราะหมีการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) และ
แผนการศึกษาเฉพาะราย (Individual Educational Program) ใหกับเด็กวัยรุนในความ
สงเคราะหทั้งนี้เพื่อที่สถานสงเคราะหจะไดจัดการเรียนการสอนใหตรงตามกลุมความสามารถ

และศักยภาพทางสติปญญาของเด็กผูเรียนได  
การจัดกลุมการเรียนรูตามศักยภาพทางสติปญญาของเด็กวัยรุนนั้นทําให

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะครูผูสอนจะเขาใจในธรรมชาติ
ของกลุมเด็กผูเรียนแตละกลุมจะทําใหสามารถชวยเหลือและพัฒนาความสามารถในการเรียน
ของเด็กแตละกลุมอยางตรงจุดและทั่วถึง อีกทั้งทําใหพฤติกรรมการเรียนของกลุมเด็กวัยรุนที่มี

พ้ืนฐานผูเรียนที่เหมือนกันในเรื่องของระดับสติปญญาและพฤติกรรมแตละกลุมนั้นจะเกิดการ

เรียนรูแบบรวมมือกัน (Cooperative  Learning) มีการปรึกษาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกันภายในกลุมเดียวกันและนําไปสูการเกิดสัมพันธภาพระหวางกันดีย่ิงขึ้น การเรียนรู
แบบรวมมือกันนี้สามารถนํามาปรับใชกับการเรียนการสอนในหลักสูตรฝกอาชีพไดโดยเด็กที่มี

ความสามารถแตกตางกันภายในกลุมมาทํางานรวมกันและชวยเหลือกันเพื่อใหประสบผลสําเร็จ
ในการเรียน และสมาชิกในกลุมจะไดรับรางวัลรวมกัน เมื่อกลุมทําคะแนนไดถึงเกณฑที่กําหนด
ไว ดังคํากลาวของคุณครูทานหนึ่งฝายสงเสริมการศึกษาและฝกวิชาชีพวา 
 

“ตอนแรกเรียนเปนกลุมใหญไมไดผล เพราะเด็กที่น้ีมีทั้งระดับ

สติปญญา การเรียนรู การรับรู และพฤติกรรมที่แตกตางกัน บางคนไมเขารวม
สังคม ไมเขารวมกลุม ตอตานไมเรียน กลุมเด็กเรียนก็มี เลยกลัววาเดี๋ยวจะไป
ดึงกลุมเด็กเรียนลงมา เลยไปคุยกับทีมงานวาเราตองจัดการเรียนการสอนตาม
กลุมของเด็ก”  

 

         (คุณครูหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาและฝกวิชาชีพ) 
 
“สถานสงเคราะหของเรามีการจัดกิจกรรมใหเด็กที่อยูแตละบานเขา

รวมประกวดรองเพลง หากบานพักใดชนะการประกวด ก็จะมีพิธีมอบโลรางวัล
ใหกับเด็กที่อยูบานนั้นรวมกัน เราคิดวานอกจากจะเกิดความสามัคคีแลว เด็ก

ในบานของเราจะไดมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทํา เมื่อแขกเขาบานแลวเห็นโล
รางวัล เด็กก็จะไดรับคําชมเชยตอบแทน”  

     
         (ประธานสภาเด็กบานราชวิถี)  
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  สวนการจัดเปาหมายของการเรียนรูของเด็กแตละกลุมในหลักสูตรการศึกษา
นอกโรงเรียนและการฝกอบรมวิชาชีพในสถานสงเคราะหน้ันสามารถแบงกลุมเด็กผูเรียนออกได
เปน 3 กลุม ไดแก 

1) กลุมเด็กปกติ เปนเด็กกลุมที่ไมมีปญหาพฤติกรรม มีระดับ

สติปญญาหรือระดับเชาวปญญาปกติ และมีระดับเชาวอารมณปกติ 

เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมขัดเกลาสติปญญา
ของเด็กกลุมนี้จะเนนไปในเรื่องการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยปกติของการศึกษานอก
โรงเรียน และเรื่องความเปนผูนํา แลวเสริมในเรื่องเปาหมายของเด็กที่ตองการศึกษาตอในระดับ
ที่สูงขึ้น โดยทางสถานสงเคราะหจะเพิ่มความรูในหลักสูตรสามัญที่เด็กตองการ และจะเพิ่ม
ทักษะดานภาษาโดยจะจัดครูอาสาสมัครมาสอนในวิชาที่จําเปน เชน วิชาภาษาอังกฤษ 

นอกจากนี้ยังสนับสนุนเรื่องการฝกอาชีพในกลุมอาชีพที่เด็กมีความถนัดเพื่อประโยชนในการตอ
ยอดความรูไดในอนาคต 

2) กลุมเด็กเรียนชา เปนเด็กกลุมที่ไมมีปญหาพฤติกรรม มีระดับ

สติปญญาหรือระดับเชาวปญญาที่ชา แตมีระดับเชาวอารมณปกติ กลาวคือเด็กกลุมนี้ยังมีความ
บกพรองดานการปรับตัวทางสังคม แตก็ยังควบคุมอารมณและบังคับใจตนเองได รูจักเห็นอก
เห็นใจและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนไดอยู ไมมีพฤติกรรมกาวราว  

ดังนั้นเปาหมายของการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมขัดเกลา

สติปญญาของเด็กกลุมนี้จะเนนไปในเรื่องการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยปกติของการศึกษา
นอกโรงเรียน แตจะมีการเนนเพิ่มทักษะดานภาษาไทยเพราะเด็กกลุมนี้ยังมีพัฒนาการทาง
ภาษาที่นอยอยู นอกจากดานภาษาแลวยังมีการเพิ่มทักษะในวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน เชน อัตรารายไดขั้นต่ํา มาตรวัดและการชั่ง และการคิดคํานวณพื้นฐาน และยังมี
การเนนการฝกวิชาชีพเพิ่มเติมในเรื่องพัฒนาฝมือดานอาชีพตามแนวถนัด โดยการสงเสริมการ

พัฒนาฝมือที่ศูนยฝกอาชีพเพราะไมสามารถเรียนในหลักสูตรสามัญได ทั้งนี้เพื่อมีเปาหมายให
เด็กกลุมนี้สามารถออกไปอยูกับคนอื่นๆในสังคมภายนอกไดโดยใหรับรูสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ตนเองในการดํารงชีวิต ตลอดจนทักษะทางสังคม 

3) กลุมเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมและความประพฤติ เปน

กลุมเด็กที่ยังไมสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและการอบรมเลี้ยงดูได อีกทั้งยังไม
ยอมรับและมีพฤติกรรมตอตานไมปฏิบัติตามในกฎระเบียบที่สถานสงเคราะหกําหนดไวรวมกัน 

ดังนั้นเปาหมายของการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมขัดเกลา

สติปญญาของเด็กกลุมนี้จะยังคงใหไดเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน แตวาในขณะที่ใหการศึกษาเด็กกลุมนี้จะตองดําเนินการควบคูกับ
กระบวนการสังคมสงเคราะหและจิตวิทยา เชน การควบคุมพฤติกรรมเชิงลบและสงเสริมยกยอง
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พฤติกรรมเชิงบวก ซ่ึงจะเนนการใชพลังศักยภาพขางในตัวของเด็กกลุมนี้ในแตละคนโดยใหเด็ก
กลุมนี้มีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนและอยากที่จะทําความดีโดยจะแยกออกมาจากกลุมเด็กเรียน
ในบางวัน หรืออาจพูดไดวาเปนการควบคุมพฤติกรรมภายใตเงื่อนไขของการทําความดี การ

ปฏิบัติเชนนี้ก็เพื่อปรับสภาพและฟนฟูจิตใจและพฤติกรรมใหเปนที่ยอมรับของกลุมและกาวไปสู
การเรียนรูอยางเหมาะสมทั้งในระบบและนอกระบบรวมทั้งในสายอาชีพ โดยจะมีระบบการ
ติดตามประเมินผลทุกหนึ่งเดือนรวมกับทีมสหวิชาชีพและผูเกี่ยวของ ดังบทใหสัมภาษณที่วา 

 
“เด็กบางคนบอกวาเคาไมอยากเรียน เราก็ใหเคาไปชวยงานทําความดี

ที่โรงเรียน 2 วัน หรือตามตารางที่เราจัดมา แลวคอยกลับมาเขารวมกิจกรรมที่
เราจัดขึ้นเพ่ือสรางเสริมศักยภาพ”  

 
             (คุณครูฝายสงเสริมการศึกษาและฝกวิชาชีพ) 
 
การที่สถานสงเคราะหและครูใชวิธีการควบคุมพฤติกรรมเชิงลบและสงเสริมยก

ยองพฤติกรรมเชิงบวกกับเด็กกลุมนี้ ถือวาเปนการสอนใหเด็กเกิดการเรียนรูจากผลของการ

กระทําของตัวเอง (Learning by Response Consequences) เชน การที่คุณครูควบคุม

พฤติกรรมเกเรไมใหความรวมมือในชั้นเรียนของเด็กกลุมดังกลาว โดยการวางเงื่อนไขและจูงใจ
ใหเด็กกลุมนี้ออกไปทําความดีบําเพ็ญประโยชนตามหนวยงานในสถานสงเคราะห การทําเชนนี้
ก็เพื่อประโยชนในการปรับสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนของหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู 
อีกทั้งผูสอนและเด็กคนอื่นในชั้นเรียนจะไดมีสมาธิในการเรียนการสอนดวย  

วิธีการขัดเกลาทางดานสติปญญาใหกับเด็กวัยรุนแตละกลุมที่กลาวมานี้น้ัน 

ครูผูสอนตองเขาใจและเห็นใจเพราะเด็กแตละคนนั้นลวนมีลักษณะนิสัยที่เฉพาะตัวทั้งนี้เพราะ
เกิดจากสภาพปญหาและภูมิหลังรวมถึงสภาพความเปนอยูและไดรับการขัดเกลาทางสังคมที่
แตกตางกันมากอนหนานี้ ดังนั้นนอกเหนือจากการใหความรูกับเด็กแตละกลุมแลวยังคงตอง
คอยดูแลเอาใจใส ใหคําแนะนําปรึกษา ชวยแกไขปญหาอุปสรรคใหกับเด็กวัยรุนที่อยูในแตละ
กลุมการเรียนดวย เพราะลักษณะพื้นฐานทางจิตใจและความสามารถในการเรียนรูของเด็กแตละ

คนก็มีระดับที่แตกตางกันสอดคลองกับเรื่อง ดอกบัว 4 เหลาในทางพุทธศาสนา ฉะนั้นการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางดานสติปญญานั้นตองพิจารณาความเหมาะสมนี้ไปพรอมกับ

การวางแผนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจริตอุปนิสัยภายในจิตใจ หรือระดับสติปญญา

ของเด็กแตละคนเปนสําคัญ เชน เด็กที่มีลักษณะเซื่องซึม ชอบงวงเหงาหาวนอนหรือซึมเศราอยู

บอยๆนั้น พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดจัดกลุมเด็กที่มีลักษณะเชนนี้ไววาเปนกลุม

โมหะจริต ดังนั้นการจัดการเรียนรูใหกับเด็กกลุมนี้น้ันทางสถานสงเคราะหควรสรางความแปลก
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ใหมดวยการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู และชวยเหลือแนะนําในการตั้งเปาหมายใหกับเด็กกลุม
น้ีควบคูไปกับการฝกสมาธิเพื่อใหเด็กกลุมนี้มีจิตใจที่เขมแข็งยิ่งขึ้น นอกจากนี้แมบานและคุณครู
ควรเขาไปใกลชิดเด็กแทนการใหเด็กเขามาหาเรา ควรใชการสื่อสารเพื่อสรางความไววางใจกับ

เด็กวัยรุนของตนใหบอยยิ่งขึ้น และหลังจากการสัมภาษณเด็กวัยรุนแลวพบวามีกลุมเด็กอีกกลุม
หนึ่งซึ่งมีลักษณะตรงกับที่พระราชวรมุนีไดจัดแบงไวคือ กลุมเด็กที่มีลักษณะใจรอนและ

หงุดหงิดงาย หรือ กลุมเด็กโทสจริต ทางสถานสงเคราะหควรจะขัดเกลาเด็กกลุมนี้ดวยการ

เรียนรูแบบใหเด็กกลับไปคิดตอ คือ สอนใหเด็กรูจักเปดใจกวางเพื่อรับความคิดหรือความรู
ใหมๆ แทนที่จะคาดหวังวาสิ่งตางๆตองเปนไปอยางที่ตัวเองคิด สรางความเปนกันเอง เคารพ
ในความคิดเห็นและเปดโอกาสใหเด็กวัยรุนไดแสดงออกในสิ่งที่ดีที่ทําใหเขาเกิดความภาคภูมิใจ 
เด็กวัยรุนที่อารมณรอนนี้สถานสงเคราะหควรเปลี่ยนพลังอารมณทางลบไปสูพลังที่สรางสรรค 

สวนกลุมเด็กที่มีอารมณลังเลฟุงซาน หรือ กลุมเด็กวิตกจริต ที่มีลักษณะไมสามารถยึดเกาะ

กับกิจกรรมหรือเรื่องที่สอนไดนานๆนั้น ทางสถานสงเคราะหควรฝกสมาธิแบบอานาปานสติ คือ 

การฝกรูสติในการกําหนดลมหายใจเขาออกในการดําเนินชีวิตเพื่อสงบสติอารมณและผอนคลาย
ความฟุงซานลง การนําเด็กกลุมนี้เขารับการฝกสมาธิตามหลักอานาปานสติน้ีจะชวยใหเด็ก
วัยรุนในสถานสงเคราะหใชชีวิตอยางมีสติและรูตัวมากขึ้นในการดําเนินชีวิตประจําวันซึ่งการฝก
ลักษณะนี้จะเปนประโยชนตอตัวเด็กวัยรุนระหวางเขารับการสงเคราะหและพนจากการ
สงเคราะหไปแลวได 

จะเห็นไดวาการศึกษารวมทั้งหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ ที่สถาน
สงเคราะหไดจัดขึ้นนั้นลวนมีสวนชวยในการขัดเกลาทางดานสติปญญากับกลุมเด็กวัยรุนใน
ความอุปการะของสถานสงเคราะหใหเด็กเกิดการเรียนรูตามความสามารถและสติปญญาใน
ลักษณะของการกําหนดเปนหลักสูตรเฉพาะของเด็กกลุมเปาหมายนี้ดวยการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมตามกลุมของเด็กแตละกลุมโดยมีทั้งการเรียนรูภาคทฤษฎี วิชาสามัญ และ

ภาคปฏิบัติดวยการฝกอาชีพซึ่งจะสามารถออกเปนหลักฐานรับรองวุฒิใหกับเด็กเพื่อสามารถ
นําไปใชในการเตรียมตัวออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองไดในอนาคต นอกจากนี้ทางสถาน

สงเคราะหยังสงเสริมวัฒนธรรมแหงการเรียนรู โดยการพัฒนาและเสริมสรางเด็กวัยรุนที่รับ

การสงเคราะหใหมีลักษณะนิสัยใฝรูและรักการอาน เพื่อใหรูจักไดนําประโยชนจากสิ่งที่เรียนรูมา
ใชปรับปรุงตนเองอยางตอเนื่อง นอกจากการเรียนตามปกติในระบบหลักสูตรการศึกษาแลวยังมี
การเรียนรูดวยตนเอง เชน การเขาหองสมุด และยังมีการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรูโดยใช
นวัตกรรมทางการศึกษาเขามาเพิ่มโอกาสและทางเลือกใหกับเด็กวัยรุนในความสงเคราะห

โดยเฉพาะในกลุมเด็กที่เรียนชาและมีความบกพรองทางการเรียนรู สิ่งนี้ไดเขามาเสริมใหระบบ
การเรียนการสอนของสถานสงเคราะหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน อีกทั้งยังสรางความเสมอภาค
ในโอกาสที่จะไดรับการขัดเกลาทางดานสติปญญาอยางเทาเทียมกันอีกดวย 
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 4.4.3   ลักษณะและวิธีการขัดเกลาทางดานพฤติกรรม 

การขัดเกลาทางดานพฤติกรรม หมายถึง การถายทอดบรรทัดฐาน กฎเกณฑระเบียบ
แบบแผนเพื่อใหเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเกิดพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมและ
ถูกตองหรือเปนพฤติกรรมที่สังคมมุงหวัง 
  4.4.3.1   การเปนแบบอยางของพฤติกรรม 

การเปนแบบอยางของพฤติกรรมที่ดีน้ัน หมายถึง การแสดงออกทั้งในดาน
ความประพฤติและการปฏิบัติที่มีความเหมาะสมอยางคงเสนคงวา และสามารถจูงใจใหเด็ก
วัยรุนในสถานสงเคราะหเรียนรูและสังเกตเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของตนใหดีขึ้น อีกทั้งมีสวนใน
การเสริมสรางพฤติกรรมใหมและยับยั้งพฤติกรรมที่ไมพ่ึงประสงคของเด็กวัยรุนในสถาน
สงเคราะหอีกดวยเชนกัน 

  หนวยงานสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีแหงนี้จึงมีบทบาทที่เทาเทียม
กันกับสถาบันครอบครัวเพราะเปนสถาบันที่คอยปลูกฝงและหลอหลอมบุคลิกภาพความเปน
สมาชิกที่ดีของสังคมใหกับเด็กวัยรุนที่ไดรับการสงเคราะห อีกทั้งยังใหโอกาสในการศึกษาสูงสุด
อยางเทาเทียมกันตามสิทธิที่เด็กพึงไดรับ การเสริมสรางพฤติกรรมที่ดีใหเกิดขึ้นกับเด็กวัยรุนที่
ไดรับการสงเคราะหน้ันตองอาศัยทั้งกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) และ

กระบวนการเรียนรูจากการสังเกตตัวแบบควบคูกันไป โดยทางสถานสงเคราะหควรสรางตัวแบบ
ที่สามารถดึงดูดความสนใจหรือมีคุณคาตอตัวเด็กในสถานสงเคราะหซ่ึงจะทําใหเด็กซึ่งเปนผู
สังเกตตื่นตัวที่จะเรียนรูและพัฒนาความสามารถในการรับรูของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหได
ดีย่ิงขึ้น เมื่อเด็กวัยรุนเกิดการตั้งใจแลว (Attention  Process) พวกเขาก็จะเก็บจํา (Retention 
Process) ในสิ่งที่ไดเรียนรูไวและแสดงออกมาเปนการกระทําที่เหมาะสม (Production Process) 

แตทั้งนี้การสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมที่ดีกับเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหไดน้ันจําตองมี
กระบวนการจูงใจทางบวก (Motivational  Process) ใหกับเด็กวัยรุนที่เปนผูสังเกตดวยรางวัลที่
นาพึงพอใจ หรือ คําชมเชยเพื่อใหเด็กวัยรุนที่น้ีเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองดวยเชนเดียวกัน 
  ตัวแทนการขัดเกลาทางสังคม (Agencies of Socialization) ในสถานสงเคราะห
เด็กหญิงบานราชวิถีซ่ึงเปนกลุมที่มีอิทธิพลตอการเปนแบบอยางทั้งทางดานความคิด ความเชื่อ 

และพฤติกรรมใหกับเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้ ประกอบดวยกลุมตัวแทนดังตอไปนี้ 
1)  สถานสงเคราะห (Welfare Home) หมายความถึง ผูปกครอง

สถานสงเคราะห แมบานประจําบานพักเด็ก คุณครูโรงเรียนภายในสถานสงเคราะห เจาหนาที่
ประจําฝายตางๆของสถานสงเคราะห ดังนั้นจึงถือวาสถานสงเคราะหเปนหนวยของสังคมที่
สําคัญหนวยหนึ่งซึ่งทําหนาที่เทียบเทากับสถาบันครอบครัว กลาวคือ เมื่อเด็กและเยาวชนไมได

รับการอบรมเลี้ยงดูอยางเหมาะสมจากครอบครัวหลัก อีกทั้งไมไดรับสิทธิและโอกาสใน
การศึกษาเลาเรียน ประสบปญหาทางเศรษฐกิจ ถูกปฏิบัติดวยการใชความรุนแรงและไมเปน
ธรรมดังที่เคยอางถึงไปแลวนั้น เด็กยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐเพื่อใหไดรับความ
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ชวยเหลือ คุมครอง และพัฒนาศักยภาพอยางเปนธรรม การที่เด็กตองใชชีวิตรวมกับเด็กอื่นๆที่
ไมใชญาติพ่ีนองของตนในสถานสงเคราะหเปนระยะเวลานานนั้น แมบานประจําบานพักที่ทํา
หนาที่เปรียบเสมือนมารดาทดแทนใหกับเด็กจะมีบทบาทอยางมากในการใหความรักความ

อบอุน ซ่ึงเปนความสัมพันธที่เด็กซึ่งอยูในการสงเคราะหตองการมากที่สุดเพราะสาเหตุหนึ่งก็คือ
เด็กตองจากครอบครัวเดิมมานานและขาดความตอเนื่องในสัมพันธภาพแบบครอบครัวทําใหเด็ก
ในสถานสงเคราะหยังตองการไดรับความรักและการกอดสัมผัสจากคนรอบขาง กรณีน้ีไดเกิด
ขึ้นกับผูวิจัยเมื่อเริ่มคุนเคยและไดพูดคุยกับเด็กวัยรุนมาสักระยะหนึ่งแลว เมื่อผูวิจัยจะออกจาก
สนามวิจัยเด็กวัยรุนคนนี้ก็จะออกมาสวัสดี โบกมือลา และเขามากอดกับผูวิจัย ฉะนั้นผูวิจัยจึง

คิดวาลักษณะการอบรมแบบใหความรักและความอบอุนนั้นนาจะเปนแนวทางที่ดีที่สุดในการขัด
เกลาเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้  

2)  กลุมเพื่อน (Peer Groups) หมายความถึง กลุมเพื่อนในสถาน
สงเคราะห กลุมเพื่อนรวมบานพักในสถานสงเคราะห กลุมเพื่อนที่โรงเรียน เปนตน โดยเด็กที่
เพิ่งรับการสงเคราะหเขามาในสถานสงเคราะหน้ัน ถาหากแมบานของตนไมมีเวลาหรือเด็กที่เพิ่ง

เขามาใหมยังไมกลาเขามาพูดคุยกับแมบาน กลุมเพื่อนรุนเดียวกันในบานก็จะมาคอยดูแลให
คําแนะนําเด็กที่เพิ่งเขามาใหมวาควรปฏิบัติตัวเชนไรในการดําเนินชีวิตในสถานสงเคราะห 
ตัวแทนของการขัดเกลากลุมนี้มีความสําคัญกับกลุมเด็กวัยรุนที่เพิ่งรับการสงเคราะหเขามาใหม
เพราะจัดเปนกลุมคนที่มีรุนราวคราวเดียวกันและพูดจาภาษาเดียวกัน ฉะนั้นการขัดเกลาไมวา
จะเปนเรื่อง กฎระเบียบการใชชีวิตในสถานสงเคราะห การศึกษาเลาเรียน และการเขารวม

กิจกรรม เปนตน เด็กก็จะเรียนรูและปรับตัวเขากับกลุมและสถานสงเคราะหไดอยางไมยากนัก 
กลุมเพื่อนจะมีบทบาทในการชี้นําและแนะนําไปในทิศทางที่ดีและไมดีได ดังนั้นหากเด็กวัยรุนได
เพื่อนที่เปนกัลยาณมิตรหรือมิตรที่ดีดวยแลวเด็กก็จะไดรับแบบอยางพฤติกรรมในทางที่ดีและไม
ฝาฝนกฏหรือตอตานการขัดเกลาจากผูอบรมเลี้ยงดู  

3)  โรงเรียน (School and Educational Institution) ไดแก โรงเรียน

ภายนอกสถานสงเคราะหและโรงเรียนภายในสถานสงเคราะห ตัวแทนนี้มีสวนในการขัดเกลา
ทางดานสติปญญาใหกับเด็กวัยรุนที่เขาศึกษาใหสามารถเรียนรูและพัฒนาทักษะในการดํารงชีพ
ไมวาจะเปนทางทฤษฎีหรือในทางปฏิบัติในสายวิชาชีพก็ตาม เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแหง
น้ีเมื่ออยูในชวงระยะเวลาเปดเทอมเด็กจะใชชีวิตอยูที่โรงเรียนมากกวาที่บานพักของตนโดยเด็ก
จะแยกยายไปเรียนตามที่สถานสงเคราะหไดจัดเตรียมเอาไวใหทั้งในสายสามัญและในสาย

วิชาชีพ ซึ่งโรงเรียนและคุณครูก็จะชวยเสริมและคอยขัดเกลาพฤติกรรมใหกับเด็กวัยรุนในสถาน
สงเคราะหแตละคนอีกครั้งหนึ่ง วิธีซ่ึงคุณครูประจําหองวิชาชีพจะขัดเกลาเด็กนักเรียนวัยรุนใน
สถานสงเคราะหน้ันก็มีวิธีที่แตกตางกันโดยมีทั้งวิธีการขัดเกลากันโดยตรง คือ การบอกกลาววา
การปฏิบัติแบบใดควรหรือไมควร เชน การสอนเรื่องความรับผิดชอบใหกับเด็กวัยรุนผานการให

รับผิดชอบการทําเวรของแตละคนในแตละวันใหเรียบรอย ซ่ึงคุณครูก็จะมาตรวจสอบหองเรียน
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หลังจากทําความสะอาดทุกวันกอนกลับบาน และการสอนใหเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหรูจัก
การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติโดยจะบอกเด็กโดยตรงวาน้ําประปาและไฟฟาหากไมมีใครใช
ตรงจุดนั้นก็ใหปดเสีย เปนตน สวนอีกวิธีหนึ่งก็คือใหเด็กวัยรุนของสถานสงเคราะหรูจักสังเกต

และเรียนรูเพื่อเอาอยางในแบบอยางที่ดีมาเปนแนวทางความประพฤติของตน เชน การให
สังเกตผลการทํางานหรือผลการเรียนที่ดีของเพื่อนเปนแบบอยาง เปนตน 

4)  สื่อมวลชน (Mass Media) สถานสงเคราะหบานราชวิถีปจจุบันได
เปดโอกาสใหเด็กวัยรุนและเด็กวัยอื่นๆในสถานสงเคราะหของตนไดรับรูขาวสารขอมูลจาก
ภายนอกเปนเวลาตามที่กําหนดและอนุญาตจากแมบานประจําบานพักของตนในบางเรื่อง เชน 

การอนุญาตใหเด็กเปดโทรทัศนไดเปนเวลา คือ เด็กในบานพักของตนจะตองทํางานบานที่ไดรับ
มอบหมายใหเสร็จกอน หรือ ถาหากมีการบานก็ตองอานตองทําใหเรียบรอยกอนถึงจะไดดู
โทรทัศน นอกจากนี้แลวทางสถานสงเคราะหยังมีหองคอมพิวเตอรสารสนเทศไวบริการใหเด็ก
ในสถานสงเคราะหของตนไดเขาไปใชประโยชนทั้งในเรื่องการเรียนและความบันเทิง สวนการใช
โทรศัพทมือถือในสถานสงเคราะหน้ันตองไดรับการอนุญาตเปนรายๆไป เชน เด็กโตที่กําลัง

เรียนในมหาวิทยาลัยขางนอกสถานสงเคราะห แมบานก็จะอนุญาตผอนผันใหสามารถใชไดแต
ตองระวังในการใชอยาใหนองๆภายในบานเห็นเพราะนองๆในบานจะเกิดความอยากไดอยากมี
และอาจมีความคิดที่วาแมบานไมยุติธรรมขึ้นก็ได การที่สถานสงเคราะหไดอนุญาตใหเด็กที่
กําลังเรียนในมหาวิทยาลัยใชเครื่องมือสื่อสารนี้ไดก็เพราะเห็นวาเด็กในวัยนี้สามารถดูแลและ
ควบคุมตนเองไดแลว อีกทั้งชีวิตการเรียนระดับมหาวิทยาลัยนั้นเด็กจะตองติดตอกับเพื่อน

มหาวิทยาลัยของตนในเรื่องการทํารายงาน หรือปรึกษาเรื่องการเรียน เปนตน ดังบทให
สัมภาษณที่วา  

 
“สวนในกรณีของเด็กโตที่เรียนระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรีน้ัน

นอกจากจะจัดแมบานที่มีความเขาใจ พูดคุยกับเด็กไดทุกเรื่องเหมือนเพื่อนให

อยูกับเด็กกลุมโตเพื่อใหเขาเกิดความสบายใจและไวใจเขามาพูดคุยแลวนั้น 
สถานสงเคราะหและแมบานก็จะยืดหยุนในกฎระเบียบ ใหเด็กเขาบริหารชีวิต
ของตัวเขาเองเพื่อจะไดเรียนรูและเตรียมพรอมเมื่อเขาอายุพนเกณฑแลวตอง
ออกไปใชชีวิตภายนอกในอนาคต เชน การอนุญาตใหใชโทรศัพทมือถือไดแต
หามใชใหนองๆในบานเห็นเพราะนองๆจะอยากไดอยากใชขึ้นมาบาง”  

 
           (ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี) 
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“เราพยายามปลูกฝงเคาวา อยาไปวัตถุนิยมตามเพื่อน อยูที่น้ีก็ให
พอใจเทานี้ พ่ีหรือเพื่อนมีโทรศัพทก็ใหพ่ีหรือเพื่อนเคามีกันไป เราไมจําเปน 
เรียนจบทํางานไดแลวคอยมี ยังไมสาย”  

                       (แมหนุย นามสมมติ) 
 

สื่อชนิดตอไปที่พบวามีการใชในสถานสงเคราะห คือ สื่อสิ่งพิมพ ไดแก 
หนังสือพิมพ นิตยสาร หนังสือเรียน และหนังสือการตูน ซ่ึงมีบริการใหเด็กสามารถยืมไปใชได
จากหองสมุดของสถานสงเคราะห นอกจากนี้บานพักของเด็กแตละหลังจะจัดใหมีมุมหนังสือ

เอาไวเพื่อใหเด็กทุกคนในบานไดใชเวลาใหเกิดประโยชนหลังจากทํางานตางๆเสร็จสิ้นแลว 
ดังนั้นตัวแทนสื่อก็มีอิทธิพลในการขัดเกลาเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเชนกัน เชน ความ
คาดหวังในชีวิตของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหบางคนที่อยากจะเปนนักแสดงและนักรอง 
ผูวิจัยจึงคาดวาเด็กไดรับอิทธิพลทางความคิดในเรื่องการประกอบอาชีพบางสวนมาจากการไดดู

โทรทัศนน่ันเอง ดังนั้นสถานสงเคราะหควรสนับสนุนใหเกิดสื่อสีขาวภายในสถานสงเคราะห

เพื่อใหเด็กวัยรุนสามารถเลือกบริโภคสื่อที่สรางสรรคและมีประโยชนตอการพัฒนาตัวเองดวย 
5)  ตัวแทนทางศาสนา (Religion) ตัวแทนนี้ยังคงความสําคัญตอการ

ขัดเกลาพฤติกรรมของสมาชิกทุกคนในสถานสงเคราะหแหงนี้ใหดําเนินชีวิตอยางถูกตองตาม
ธรรมนองคลองธรรมของสังคม กลาววาสถานสงเคราะหไดนิมนตพระสงฆมารับบาตรจาก
เจาหนาที่และเด็กในสถานสงเคราะหทุกวันศุกรตนเดือนและปลายเดือน รวมทั้งวันสําคัญทาง
ศาสนาดวย ฉะนั้นเด็กๆวัยรุนที่สถานสงเคราะหจะไดใสบาตรเหมือนกับชาวพุทธทั่วไปในสังคม 
อีกทั้งการปฏิบัติเชนนี้ยังเปนการสอนใหเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหรูจักการให หรือ ทาน อีก

ดวย นอกจากนี้ยังมีพระอาจารยจากวัดเขามาเทศนอบรมสั่งสอนใหความรูกับเด็กในสถาน
สงเคราะหและสถานสงเคราะหยังมีการพาเด็กในความสงเคราะหของตนไปทํากิจกรรมทาง
ศาสนาและจิตใจอีกดวย เชน การเขาวัดจําศีลฝกสมาธิ การเขารวมโครงการตนกลาคุณธรรม 
การถวายเทียนพรรษาในวันเขาพรรษา การเสริมสรางคุณธรรมสําหรับแมบานและเด็กที่วัดพิชย
ญาติการามวรวิหาร โดยแมบานและเด็กจะไดเรียนรูคุณธรรมพื้นฐานที่สามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันของตนได เชน เรื่องความอดทน และการมีสมาธิ  เปนตน กลาวไดวาสถาน
สงเคราะหก็ยังคงใหความสําคัญกับตัวแทนทางศาสนาในการเขามามีสวนรวมในการขัดเกลา
สภาพทางอารมณ จิตใจ และพฤติกรรมทั้งตัวแมบานผูเลี้ยงดูและตัวของเด็กในสถานสงเคราะห
ใหมีพฤติกรรมการคิดกอนจะทํา รวมทั้งใหเกิดความสงบและมีความมั่นคงในจิตใจมากยิ่งขึ้น  

ตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมที่กลาวมานี้ขางตนลวนมีความสําคัญตอเด็ก

วัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้ทั้งสิ้น เพราะการขัดเกลาเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหคนหนึ่งให
เปนเด็กที่มีคุณภาพและสามารถกลับออกไปใชชีวิตภายนอกรวมกับคนอื่นๆไดน้ันสถาน
สงเคราะหจําเปนที่จะตองสรางการมีสวนรวมของตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมใหกับเด็กใน
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สถานสงเคราะหอยางเปนองครวม คือ เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหไดรับการขัดเกลาทั้งดาน
จิตใจ สติปญญาและพฤติกรรมไปพรอมๆกันผานความรวมมือจากตัวแทนการขัดเกลาตางๆใน
สังคม เมื่อสถานสงเคราะหและสังคมรวมมือกันสรางสรรคและพัฒนาสภาพจิตใจ สติปญญา และ

พฤติกรรมใหกับเด็กวัยรุนเหลานี้ในสถานสงเคราะหอยางตอเนื่องแลว ก็หวังไดวาเมื่อถึงเวลาที่
เด็กวัยรุนเหลานี้กลับออกไปใชชีวิตในสังคมภายนอก พวกเขาเหลานั้นจะไดมีภูมิคุมกันทาง
จิตใจ พรอมกับมีทักษะวิชาชีพที่ไดเรียนรูไปประกอบอาชีพเพื่อพึ่งตนเอง และเปนพลเมืองที่ดี
ของสังคมในอนาคต  

สวนการเปนแบบอยางของพฤติกรรมที่ดีของแมบานประจําบานพักในบางครั้ง

น้ันอาจจะทําใหเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้รูสึกเบื่อหนาย รําคาญ ไมประพฤติตัวตาม 
และชอบพูดแยงขึ้นมาถาเปนการสั่งใหเขาทําหรือในลักษณะจ้ําจี้จํ้าไช คือ การที่แมบานคอย
เตือนคอยบอก พูดและสอนซ้ําแลวซ้ําอีก เชน ในเรื่องความรับผิดชอบในการทํางานบานหรือ
การทําเวรประจําวัน หากทําแลวงานที่ออกมาไมสะอาดเรียบรอย แมบานประจําบานพักก็จะ
ออกมาพูดมาสอนถึงการทําที่ถูกตองแลวลงมือทําใหเด็กวัยรุนไดสังเกตดวยตัวเองเพราะหวังวา

เมื่อเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหของตนออกไปใชชีวิตดวยตัวเองคนเดียวแลวเขาจะไดรูจักมี
ความรับผิดชอบทํางานของตนใหมีความเรียบรอยเหมือนกับที่เคยไดปฏิบัติมา การขัดเกลาดาน
พฤติกรรมของแมบานก็จะมุงหมายใหเด็กรูจักที่จะชวยเหลือซึ่งกันและกัน แลวก็จะสอนระหวาง
การทํางานดวยวาเราตองพึ่งตัวเราเอง อยาไปหวังพึ่งคนอื่นใหมาคอยชวยเหลือเราเสมอไป การ
อยูอาศัยรวมกันในบานและในสถานสงเคราะหน้ันเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหไดผานการสอน

ดานความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในหนาที่เปนอยางยิ่ง ดังบทใหสัมภาษณที่วา 
 
“หากมีเด็กพูดแยงเราขึ้นมา ก็คิดวาเปนเรื่องปกติ ไมไดเปนปญหา 

อาจเปนเพราะอารมณรําคาญของเคา แตก็ยังนั่งคุยกันไดอยู” 
                      (แมศรี นามสมมติ)  

 
“เด็กทุกคนจะชวยกันทํางาน ถึงแมวางานในบานจะหนักแตแมก็สอน

วาเราเปนบานที่มีแตผูหญิงเราจะตองชวยตัวเอง”   
                         (นภา อายุ 22 ป) 
 

“แมเปนแมแบบ เปนกําลังใจ เปนผูผลักดันที่สําคัญ และสอนใหระลึก
เสมอวาตัวเราก็คือตัวเรา ไมตองคิดนอยใจวาตัวเปนเด็กในสถานสงเคราะห”  

                     
     (เข็ม อายุ 18 ป) 
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“หนูอยากเปนนักสังคมสังเคราะห เพราะเห็นพี่ที่น้ีทํางานแลวมี
ความสุข แลวยังไดชวยเหลือคนอื่นอีกดวย”  

                   (การตูน อายุ 15 ป) 

 
“แมบานจะเปนตัวอยางหรือแมแบบใหลูก ถาสถานสงเคราะหได

แมแบบดีเด็กๆของเราก็จะออกมาดีตามไปดวย”  
           (ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี) 

   
  การเปนแบบอยางของแมบานประจําบานพักและคุณครูประจําสถานสงเคราะห
ที่ตองปฏิสัมพันธกับเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหอยูเสมอๆนั้นควรทําความรูจักกับเด็กแตละคน

ที่ตนรับผิดชอบใหเขาใจในประวัติและพฤติกรรมของเด็กคนนั้นๆเสียกอนเพราะการที่ไดศึกษา
พ้ืนฐานนิสัยใจคอของเด็กแตละคนจนถองแทแลวจะทําใหการขัดเกลาทางดานตางๆใหกับเด็ก
น้ันงายยิ่งขึ้นเพราะจะรูเทคนิควิธีการในการขัดเกลาที่เหมาะสมกับวัยและสภาพปญหาของเด็ก
วัยรุนในสถานสงเคราะหแตละคน การเปนแบบอยางที่ดีใหเด็กไดเลียนแบบนั้นสําคัญตรงที่
แมบานประจําบานพักของเด็กวัยรุนแตละคนนั้นตองอบรมสั่งสอนโดยใหความรัก ความเอาใจใส 

และใหคําปรึกษาแกเด็กวัยรุนดวยความหวังดีอยางสุดกําลังความสามารถของตน เพราะอยาง
นอยความรักความเอาใจใสที่แมบานมีใหกับเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแตละคนนั้น พวกเขาก็
จะสัมผัสถึงความรักความหวังดีที่แมบานมีใหไดโดยตรง การปฏิบัติตอกันเชนนี้จะสราง
ความสัมพันธและความเชื่อใจซึ่งกันและกันระหวางผูเลี้ยงและเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห อีก
ทั้งเด็กวัยรุนก็จะสังเกตแบบอยางที่ดีที่แมบานปฏิบัติตอตนเองไดแลวนําเอาแบบอยางที่ได

สังเกตและเรียนรูไปเปนแบบแผนการดําเนินชีวิตที่ดีในสังคมตอไป 
4.4.3.2  วัฒนธรรมการอยูรวมกันในสถานสงเคราะห 
ดวยเหตุที่สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีน้ันเปนหนวยงานที่รับ

สงเคราะหและพัฒนาเด็กซึ่งประสบปญหาทางสังคมและเศรษฐกิจที่แตกตางกันไปเปนจํานวน
มาก เด็กแตละคนก็จะมีวิถีชีวิตและทัศนคติที่ไมเหมือนกัน ดังนั้นสถานสงเคราะห รวมทั้ง

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของและแมบานประจําบานพักก็ตองมีการขัดเกลาปลูกฝงใหเด็กที่มาจากตางที่
ตางครอบครัวและตางการเลี้ยงดูน้ันใหมีความกลมเกลียวและมีระเบียบวินัยในการใชชีวิต
รวมกันในสถานสงเคราะห การสรางวัฒนธรรมความมีระเบียบวินัยใหเกิดขึ้นกับเด็กในสถาน
สงเคราะหน้ันเปนเรื่องที่สถานสงเคราะหและแมบานที่น้ีใหความสําคัญและใสใจยึดถือเพื่อ
สงผานใหกับเด็กที่รับเขาสงเคราะหมาอยู ณ สถานที่แหงนี้ไดเขาใจและรับไปปฏิบัติตาม แตการ

ที่เด็กวัยรุนแตละคนจะนําระเบียบวินัยจากการขัดเกลาดานพฤติกรรมจากสถานสงเคราะหไป
ปฏิบัติน้ันยอมจะมีเด็กบางคนที่ตอตานทาทายและไมเชื่อฟง ฉะนั้นการใชระเบียบวินัยกับเด็ก
วัยรุนในสถานสงเคราะหเปนสิ่งจําเปนเพราะการอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เด็กแตละคนก็จะมี
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การใชชีวิตที่แตกตางกัน เพื่อใหทุกคนปรับตัวไดโดยงายจึงตองมีกฎระเบียบไวเปนกรอบในการ
ดําเนินชีวิตแตละวันใหเด็กวัยรุนไดเห็นความสําคัญ รูสิ่งที่ควรและไมควรประพฤติ อาทิ เชน ทุก
คนตองตื่นนอนเวลาเดียวกันเพื่อทําเวรที่ตนเองรับผิดชอบ หากคนหนึ่งคนใดตื่นสายได อีก

หลายๆคนก็จะทําตาม ซ่ึงจะทําใหไปโรงเรียนไมทันตามเวลา หรือ ทุกคนจะตองสวดมนตทุกวัน
พรอมกันกอนเขานอน สิ่งเหลาเปนการฝกและสรางเสริมระเบียบวินัยใหกับเด็กทุกคนในสถาน
สงเคราะห ดังบทใหสัมภาษณที่วา 

 
“เราอยูกันเปนจํานวนมากและหลากหลาย จําเปนตองมีสิ่งยึดเหนี่ยว

หรือกติกา เพื่อเด็กจะไดไมออกนอกลูนอกทาง ทําใหคอนโทรลเด็กได เลยตอง
มีวางเอาไว”  

           (ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี) 
 
“ตอนแรกๆเคยรูสึกอึดอัดกับกฎระเบียบ แตตอนนี้ไมอึดอัดแลว”  

 
                       (เดือน อายุ 15 ป) 
 
“เคยคิดวาทําไมตองมาทําตามกฎ แตเดี๋ยวนี้ก็ทําใจใหสบายและเชื่อ

ฟงเขา จะไดไมตองโดนบนโดนทําโทษ” 

                           (อุม อายุ 15 ป) 
 
“เราก็ใหอิสระกับเคา แตยังไงก็ตองควบคุมเคาบางใหอยูในกฎกติกา

ของบาน แตถาคุมมากเกินไปเด็กก็จะเครียด” 
                              (แมศรี นามสมมติ)  

  
นอกจากนี้สภาเด็กก็มีสวนชวยในเรื่องการขัดเกลาทางดานพฤติกรรมเด็กแตละ

คนในสถานสงเคราะหเชนกันโดยจะใชกิจกรรมและโครงการในการใหเด็กเขามามีสวนรวมเปน
เครื่องมือหนึ่งของการปรับแกพฤติกรรมของเด็กในแตละคน เชน โครงการพัฒนาระบบการจัด
เลี้ยงในโรงอาหารบานราชวิถี เพราะหลังจากมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กอยางตอเนื่อง

ตลอดมาทําใหเกิดปญหาหลายๆ อยางขณะรับประทานอาหาร เชน การสงเสียงดัง ความไมมี
ระเบียบของเด็ก ทําใหสภาเด็กเห็นถึงความสําคัญนี้และไดจัดทําโครงการดังกลาวขึ้นมาเพื่อ
พัฒนาเด็กใหมีระเบียบและการมีมารยาทบนโตะอาหารมากขึ้น ดังบทใหสัมภาษณที่วา 
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“การมีสภาเด็กบานราชวิถีน้ันไดชวยแบงเบาไปไดสวนหนึ่งในเรื่องของ
การชวยคิดชวยเสนอโครงการและกิจกรรมตางๆที่มีสวนชวยในการปรับตัวและ
พัฒนานองๆในบานราชฯ และสภาเด็กบานราชวิถีก็เปรียบเสมือนตัวจูน

ระหวางเด็กกับเจาหนาที่โดยสภาเด็กจะรับเรื่องและความคิดเห็นมาจากเด็กๆ
ดวยกันเองเพราะบางครั้งเด็กก็ไมกลาที่จะเสนอเจาหนาที่ก็ไปเสนอกับสภาเด็ก
แทน”  

           (ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี) 
 
“เราจะตองใชกิจกรรมเพื่อเสริมความเขมแข็งใหกับตัวเขา เชน ทํา

อยางไรใหเขาพัฒนาไดตามวัย มีทักษะที่ทันโลก มีความเขมแข็งในตัวเองและ

กลาปฏิเสธ และกิจกรรมหรือโครงการสวนมากก็เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่ม
นําเสนอของสภาเด็ก”  

           (ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี) 
 

การสรางลักษณะนิสัยใหเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหรูจักระเบียบวินัย 

ขอบังคับ กฎเกณฑ และกติกา ตลอดจนรูจักรับผิดชอบหนาที่ที่ตนมีอยางเหมาะสมเพื่อ
ประโยชนของการอยูรวมกันในบานพักและสถานสงเคราะหแลว ยังเปนการปูพ้ืนฐานการมี
ลักษณะวิถีชีวิตประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นภายในตัวของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแตละคนอีก
ดวย รูปแบบของประชาธิปไตยที่ไดนํามาใชในสถานสงเคราะห ไดแก การเลือกตั้งประธานสภา
และคณะกรรมการสภาเด็กบานราชวิถี การประชุมสภาเด็กบานราชวิถี การรณรงคและสงเสริม

ใหเด็กในสถานสงเคราะหไปใชสิทธิเลือกตั้งภายในสถานสงเคราะห การเขาแถวเพื่อรอรับ
อาหารและสิ่งของ การเดินแถวขึ้นรถโรงเรียน ระเบียบวินัยในการใชโรงอาหารและหองสมุด 
รวมถึงการใหสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นภายในบานพักของเด็กวัยรุนแตละคน 
เปนตน ดังบทใหสัมภาษณที่วา 

 

“ถาแมบานไดเงินจากสวนกลางมาก็จะกลับมาถามเราวาอยากจะได
อะไร หรือ อยากทานอะไรเปนพิเศษในวันหยุดไหม”  

                      (เพลิน อายุ 16 ป) 
 
“บานโกเมศจะอยูกันเหมือนครอบครัว มีความเปนประชาธิปไตยสูง 

คือ แมพูด ลูกพูด” 
                           (นภา อายุ 22 ป) 
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“แมบานจะเรียกเด็กทุกคนในบานมาประชุมเรื่องมอบหมายงานให
รับผิดชอบ โดยจะรับฟงความคิดเห็นวาเด็กแตละคนชอบทํางานประเภทไหน 
แลวจะจัดงานใหตรงกับที่เราชอบ”    

                  (ลูกเกด อายุ 15 ป) 
 

การขัดเกลาทางดานพฤติกรรมเพื่อใหเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหไดรูจักที่จะ
ปฏิบัติตนใหถูกตองตามภาระหนาที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยควบคูกันไปดวยนั้นก็
จะเปนประโยชนตอตัวเด็กวัยรุนที่รับการสงเคราะหเอง เพราะเมื่อเด็กวัยรุนตองพนจากการ
สงเคราะหจากสถานสงเคราะหแหงนี้แลวไปใชชีวิตในสังคมภายนอก เด็กวัยรุนเหลานี้จะไดรับรู
ในสิทธิหนาที่ของความเปนพลเมืองไทยและสามารถปรับตัวเพื่อดํารงตนใหอยูรวมกับผูอ่ืนใน

สังคมไดอยางเปนสุขในอนาคตภายภาคหนาได  
4.4.3.3  การเสริมแรงและการลงโทษ 
ในเรื่องของการใหรางวัลและลงโทษเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้น้ัน 

แมบานประจําบานพักเด็กทุกคนจะยึดถือพระราชบัญญัติคุมครองเด็กเปนแนวในการปกครอง
เด็กดวย ดังนั้นจึงไมมีการลงโทษดวยการทําใหเกิดความเจ็บปวดทางรางกายหรือการตีอยาง

รุนแรง  การเสริมแรงทางลบหรือการลงโทษจะทําเพียงเพื่อเปนการชี้แนะบอกเหตุผลใหเด็ก
ทราบวาพฤติกรรมอยางไรที่ไมควรทําเพราะถาทําแลวนอกจากจะไมเปนผลดีตอตัวเองหรือขัด
ตอระเบียบกฎเกณฑของสถานสงเคราะหแลวอาจกอใหเกิดปญหาและความเดือดรอนใหผูอ่ืนได 
ดังนั้นก็จะตองโดนลงโทษเพื่อไมใหเด็กวัยรุนคนนั้นไดแสดงพฤติกรรมนั้นอีกและเด็กคนอื่นๆจะ
ไดไมเอาเปนเยี่ยงอยางดวย  

สวนความแตกตางในเรื่องของระเบียบกฎเกณฑในแตละบานพักนั้นเปนเพราะ
ในบานแตละหลังประกอบดวยเด็กหลากหลายวัย ฉะนั้นวิธีการใหรางวัลและการลงโทษจึงมี
ความแตกตางกันไปใหเหมาะสมกับวัยของเด็กและธรรมชาติของเด็กแตละคน ในสวนของ
วิธีการลงโทษนั้นถาเปนกลุมเด็กวัยรุนสวนมากก็จะมีการตําหนิรวมกับการใชทาทางเพื่อใหเด็ก
หยุดการกระทําบางอยาง เชน การมองตาแบบเพ็งเล็ง นอกจากวิธีน้ีแมบานก็จะใหเด็กวัยรุน

ทํางานบานและพัฒนาบริเวณรอบบาน เชน ทําความสะอาดหองครัว ตัดหญาภายในบริเวณ
บาน ขัดพื้นหลังบาน และทําความสะอาดทอน้ําขางบาน เพราะเปนสิ่งที่เด็กวัยรุนยอมรับไดและ
ไมเกินความสามารถที่จะกระทํา หากเปนเด็กเล็กในบานก็จะใหน่ังสมาธิประมาณ 5 – 10 นาที 
หรือใหงดดูโทรทัศนและงดเลนกับเพื่อน การลงโทษแมบานประจําบานพักบางบานจะบอกกับ
เด็กวัยรุนของตนโดยตรงวาจะลงโทษใหเด็กทําอะไร บางบานแมบานประจําบานพักก็จะเปด

โอกาสใหเด็กวัยรุนของตนตัดสินเองวาความผิดของตนสมควรจะทําอยางไร เชน การงดเวนการ
ดูละครโทรทัศนหนึ่งอาทิตย เปนตน บางครั้งการลงโทษดวยการทําใหเด็กเกิดความอายและจะ
ไดไมกลาที่จะทําอีกก็มี เชน กรณีเขาบานดึกแลวไมมีการแจงลวงหนาก็จะพิจารณาลงโทษดวย
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การใหยืนสวดมนตที่หนาบานพักใหเสร็จกอนแลวจึงจะเขาบานพักได สวนในโรงเรียนนั้นการที่
เด็กวัยรุนบางกลุมมีพฤติกรรมไมใหความรวมมือในชั้นเรียน คุณครูก็จะใชวิธีการใหเด็กคนนั้น
ออกจากหองเรียนเพื่อไปบําเพ็ญประโยชนเพื่อใหเกิดความสํานึกผิดและใหยุติพฤติกรรมเชนนั้น

เสียแลวจึงกลับมาเรียนตามปกติ หากเปนกรณีของเด็กวัยรุนหนีออกนอกสถานสงเคราะหน้ัน
เมื่อเด็กวัยรุนกลับเขามาแมบานจะอบรมสั่งสอนกอนที่จะสงตัวใหฝายสังคมสงเคราะหพิจารณา
วาควรทําอยางไรเพื่อใหเหมาะสมกับเด็กคนนั้น ถาเด็กวัยรุนมีพฤติกรรมการหนีออกจากสถาน
สงเคราะหบอยครั้ง ทางสถานสงเคราะหก็จะพิจารณาสงตัวเด็กวัยรุนคนนั้นไปรับการสงเคราะห
ที่สถานสงเคราะหแหงอื่นตอไป เปนตน วิธีที่แมบานนํามาใชเหลานี้ก็เปนเพียงการกระตุนเตือน

ใหเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหไดเกิดความสํานึกผิดในสิ่งที่ตนเองไดกระทําลงไปและเปนการ
ลดโอกาสที่จะเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคเชนนั้นอีก ดังบทใหสัมภาษณที่วา 
 

“ความแตกตางในเรื่องของกฎเกณฑในแตละบานนั้นเปนเพราะในแต
ละบานจะประกอบดวยเด็กในวัยที่ตางกันทั้งเด็กเล็กและเด็กโต การที่จะใหใช

กฎระเบียบเหมือนกันกับทุกคนก็เปนไปไมได”  
 
           (ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี) 
 
“บางครั้งก็เคยถามเด็กวาทําไมถึงหนีไป เด็กก็ตอบมาวาหนูคิดถึงบาน

แตที่บานก็ปฏิเสธไมยอมรับเด็กและโทรมาหาสถานสงเคราะหเพื่อใหมารับเด็ก
ไปหรือทางบานของเด็กเอาเด็กมาคืนดวยตนเอง เด็กกลุมนี้เปนกลุมที่เสี่ยง 
เพราะเปนกลุมที่ยังคิดไมเปน และยากที่เราจะไปบังคับเด็ก”  

 
           (ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี) 

 
สวนการเสริมแรงทางบวกนั้นเปนการชวยใหพฤติกรรมที่นาพึงพอใจเกิดขึ้นอีก

แมบานประจําบานพักเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหจะเสริมแรงทางบวกดวยการใหตัวเสริมแรงที่
เปนสิ่งของ เชน อาหาร ขนม สิ่งของเครื่องใช และเบี้ยเลี้ยง สวนตัวเสริมแรงทางสังคมที่แมบาน
นํามาปรับใช เชน การใหคําชมเชยและยกยอง รวมถึงการแสดงออกโดยใชทาทาง เชา การโอบ

และการกอด เปนตน สวนในเด็กบางคนแมบานก็ตองใชตัวเสริมแรงที่เปนกิจกรรมที่เด็กคนนั้น
ชอบ เชน การไดดูรายการโทรทัศนหรือละครหลังขาวเรื่องโปรด และการไดอานหนังสือการตูน
เรื่องที่เด็กชอบ รวมถึงการไดเลนคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต เปนตน ดังบทใหสัมภาษณที่วา 
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“การรักษาวินัยที่ไดผลก็มีทั้งการใหเด็กรับผิดชอบงานเพิ่มขึ้นและการ
ใหรางวัล เชน ใหขนม และใหดูทีวีที่เคาชอบ หรือตองทํางานใหเสร็จกอนถึงได
เบี้ยเลี้ยง”  

                       (แมศรี นามสมมติ) 
 
“เมื่อแมบานรูวาเราทะเลาะกันก็จะเรียกมาอบรมตักเตือนและทําโทษ

พรอมทั้งสอนวาควรจะอยูอยางรักและสามัคคี ไมใชมาทะเลาะกัน เพราะเราก็
กินเขาหมอเดียวกัน”  

                             (ฝน อายุ 17 ป) 
 

“ถาหนูทําผิดระเบียบ แมจะใหเขียนใสกระดาษวาจะทําโทษตัวเอง
ยังไง แลวใหไปทําตามที่เขียนเอาไว ”  

                       (สุ อายุ 15 ป) 

 
“เวลาเราลงโทษเคาจะบอกเหตุผลทุกครั้งวาที่เคาถูกลงโทษมันเปน

เพราะอะไร บางทีเราก็รูสึกเหนื่อยอยูขางใน แตคิดวาอยูและทําใหเคาดวยใจรัก
และความผูกพัน” 
                        (แมณี นามสมมติ) 

 
สถานสงเคราะหแหงนี้จะสอนใหเด็กวัยรุนไดเรียนรูผลจากการกระทําของ

ตนเอง เพราะในอนาคตเมื่อเขาไมไดอยูในสถานสงเคราะหแหงนี้แลวเขาจะไดปฏิบัติตัวเองให
เปนไปตามกฎระเบียบของสังคมภายนอกที่ยึดถือกันได สวนการลงโทษเด็กนั้นก็เปนสิ่งจําเปน 
โดยแมบานจะใชวิธีลงโทษโดยดูและใชใหเด็กทําในสิ่งที่เด็กพอจะทําได เชน การเพิ่มความ

รับผิดชอบในกิจวัตรประจําวัน การพัฒนารอบบาน หรือการทํางานบาน เปนการย้ําเตือนใหเด็ก
วัยรุนในสถานสงเคราะหไดเห็นถึงความสําคัญของระเบียบวินัยวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับการอยู
รวมกัน และการที่แมบานลงโทษเด็กวัยรุนของตนก็มีการแสดงเหตุผลกับเด็กวาที่ทําไปเพราะมี
สาเหตุวาเด็กวัยรุนของตนไดทําผิดกฎระเบียบจริงไมไดทําไปเพราะแกแคนหรือความสะใจ และ
กฎระเบียบก็สามารถผอนผันไดโดยจะรับฟงเหตุผลของเด็กแตละคนเปนรายๆไป เชน ในกรณี

ถาเด็กวัยรุนคนใดคนหนึ่งตองกลับบานชาเพราะตองทํารายงานหรือทํางานกลุมกับเพื่อนก็ให
แจงหรือทําจดหมายขออนุญาตแมบานของตนลวงหนากอน เปนตน  

วิธีการที่แมบานประจําบานพักเด็กในสถานสงเคราะหแหงนี้ไดนํามาใชทั้งการ
เสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบประกอบกันนั้นถือเปนสวนหนึ่งของการปรับ

พฤติกรรมตามความแตกตางของลักษณะปญหาและความถี่ของการเกิดพฤติกรรมของเด็ก
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วัยรุนในสถานสงเคราะหแตละคน แตอยางไรก็ตามพฤติกรรมที่เด็กวัยรุนแตละคนนั้นไดแสดง
ออกมาไมวาจะพึงประสงคหรือไมก็ตามยอมเกิดจากประสบการณการไดรับการขัดเกลาเลี้ยงดู
จากในอดีตมาทั้งสิ้น ดังนั้นพฤติกรรมเหลานี้จึงมีความเปนไปไดที่จะเปลี่ยนแปลงโดยอาศัย

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมและการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมและวิธีการที่เหมาะสม ซ่ึง
การที่เด็กวัยรุนแตละคนจะปรับตัวและแสดงพฤติกรรมที่ไดเปลี่ยนแปลงออกมาตามที่ตองการ
น้ันไมไดเกิดขึ้นทันทีทันใดแตจะแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาเมื่อมีโอกาสหรือมีการเพิ่มการ
กระตุนเตือนพฤติกรรมที่พึงประสงคดวยการเสริมแรงที่เหมาะสมกับสภาพรางกายและจิตใจของ
เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหของตนอยูบอยๆนั้นเอง 

4.4.3.4  การปลูกฝงความคาดหวังในเปาหมายของชีวิต 
เรื่องเปาหมายของชีวิตในเด็กวัยรุนถือเปนเรื่องที่สําคัญตอการพัฒนา

บุคลิกภาพที่ม่ันคงในอนาคต การคนพบสิ่งที่ตนตองการและความคาดหวังชีวิตในอนาคตของ
ตนเองจะชวยสรางความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองวาจะประสบผลสําเร็จในอนาคตได 
ดังนั้นแมบานประจําบานพักควรฝกและสงเสริมเด็กวัยรุนในบานของตนใหคํานึงถึงเปาหมายใน

อนาคตของชีวิตไวลวงหนาแลวพยายามแนะนําและกระตุนใหเด็กวัยรุนเกิดความเชื่อมั่นที่จะ
บรรลุเปาหมายในชีวิต ใหอิสระกับการดําเนินชีวิตและการเขารวมกิจกรรมที่สถานสงเคราะหได
จัดขึ้นเพราะเด็กจะไดเรียนรูวาอะไรที่ตนชอบหรือไมชอบ วัยรุนเปนวัยที่ตองการความสําเร็จ
และการยอมรับจากผูอ่ืน การชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตและเปาหมายในอนาคตเปนสิ่งที่
เด็กวัยรุนตองการ ดังนั้นแมบานประจําบานพักของสถานสงเคราะหควรปลูกฝงเด็กวัยรุนวาไม

ควรตั้งความหวังไวสูงเกินความสามารถที่จะบรรลุเพราะหากเกิดความลมเหลวขึ้น เด็กวัยรุนจะ
เกิดความอับอายและไมเชื่อมั่นในตัวเองอีกตอไป การปลูกฝงความคาดหวังและเปาหมายใน
ชีวิต แมบานประจําบานพักเด็กในสถานสงเคราะหแหงนี้ก็พยายามจะสั่งสอนโดยเปรียบเทียบ
ใหเด็กวัยรุนบางคนไดเห็นตัวอยางจากรุนพี่ที่ประสบความสําเร็จและบุคคลตัวอยางในสังคม 
เพื่อที่เด็กวัยรุนจะไดเกิดแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจที่จะประสบความสําเร็จในอนาคตอยางตัว

แบบบาง ดังบทใหสัมภาษณที่วา 
 
“เราตองคอยปลูกฝงเรื่องเปาหมายในชีวิตและการมีอนาคตที่ดี โดยจะ

คอยสอนเคาวาเวลาจะทําอะไรก็ใหคิดถึงตัวเคาและอนาคตของเคาใหดี และอยู
ตรงนี้ก็ทําหนาที่ตรงนี้ของตนใหดีที่สุด เพื่อในอนาคตเคาจะไดชวยเหลือตัวเคา

เองและไมเปนปญหาสังคม” 
                        (แมหนุย นามสมมติ) 
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“การสอนใหเด็กมองภาพในอนาคตนั้นเราจะบอกเด็กของเราวาถาเธอ
โดดเรียนหรือไมตั้งใจเรียน เธอก็จะลําบากในการประกอบอาชีพในอนาคต โดย
เราจะชี้ใหเด็กไดเห็นตัวอยางจากรุนพี่ที่จบออกไปแลวมีการงานที่ดี 

เปรียบเทียบกับคนงานกอสรางที่กําลังทํางานอยู”  
                       (แมปุ นามสมมติ) 
 
“เราตองคอยปลูกฝงเรื่องการมีอนาคตที่ดีใหเด็กเสมอ จะพยายามฝก

เคาใหหัดวางตัวใหดีเพราะเปนลูกผูหญิงและใหรูจักดูแบบอยางรุนพี่คนโตใน

บานดวย” 
                      (แมศรี นามสมมติ) 
 
“นภาเลาวาเธอคาดหวังจะไดเขาทํางานในองคการรัฐวิสาหกิจเมื่อเธอ

เรียนจบ และนภาก็พยายามที่จะนําตนเองใหเขาไปทํางานที่แหงนั้นใหไดโดย

นภาไดตระเวนไปที่การไฟฟาหลายๆ แหงเพื่อขอฝกงานโดยนภายังมีความ
เชื่อวาตนเองสามารถทํางานรัฐวิสาหกิจนั้นไดดี และถาไดโอกาสฝกงานใน
รัฐวิสาหกิจแหงนี้ก็ยอมมีแนวโนมที่จะไดเขาไปทํางานในอนาคตเมื่อเรียนจบ 
และแลวนภาก็ไดรับโอกาสฝกงานที่การไฟฟาวัดเลียบเปนผลสําเร็จ”  

                        (นภา อายุ 22 ป) 

 
 พฤติกรรมของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหบางสวนที่มีลักษณะมุงอนาคตและ
รับรูถึงความสามารถตนเองที่ดี (Self  Efficacy) พอมีแนวโนมวาจะเกิดแรงจูงใจที่จะนําพา
ตนเองไปสูการบรรลุเปาหมายของชีวิต  ดังนั้นสถานสงเคราะห แมบานประจําบานพัก และ
คุณครูโรงเรียนภายในจําตองฝกฝนใหเด็กวัยรุนคนอื่นๆในสถานสงเคราะหของตนรับรูวาตนเอง

ก็มีความสามารถที่จะกระทําสิ่งตางๆใหสําเร็จตามเปาหมายของตนดังเชนกลุมเด็กวัยรุนนี้ ซ่ึง
วิธีที่นาจะนํามาใชก็คือการใชตัวแบบ ไมวาจะเปนแมบานหรือคุณครูภายในที่ใกลชิด และรุนพี่ที่
มีแบบอยางชีวิตที่ดี เพราะอิทธิพลจากตัวแบบรอบขางที่ดีจะทําใหเด็กสนใจอยากจะเปนอยาง
คนที่ตนสนใจ นอกจากนี้การใหประสบการณที่ประสบความสําเร็จ ไมวาจะเปนเรื่องการเรียน
หรือการทํางานใดๆก็ตาม แบนดูราเชื่อวาประสบการณที่ประสบความสําเร็จนี้เปนวิธีการที่มี

ประสิทธิภาพในการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง นอกเหนือจากการใชคําพูดชักจูง
และการกระตุนอารมณ   
 ลักษณะและวิธีการขัดเกลาเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหทางดานพฤติกรรมที่ไดกลาว
มานั้นสรุปวานอกจากแมบานประจําบานพักและคุณครูภายในสถานสงเคราะหจะตองถายทอด

ขัดเกลาพฤติกรรมของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหใหสอดคลองกับกฎระเบียบที่ไดกําหนดไว
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แลว วิธีการถายทอดก็ถือวาเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเชื่อฟงและยอม
กระทําตามไมวาจะเปนการบอกกลาวกันโดยตรงหรือโดยออมจากการสังเกตของเด็กวัยรุนเอง 
การเปนแบบอยางของพฤติกรรมที่พึงประสงคของบุคคลแวดลอมเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห

จึงเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอการจูงใจใหเกิดพฤติกรรมที่ถูกที่ควร ฉะนั้นความคงเสนคงวา
ของพฤติกรรมที่บุคคลแวดลอมตัวเด็กวัยรุนจึงมีสวนตอการเลียนแบบเพื่อเสริมสรางพฤติกรรม
ใหม นอกจากนี้วัฒนธรรมของการอยูอาศัยรวมกันในสถานสงเคราะหที่ประกอบไปดวยเด็กที่มา
จากตางที่ตางถิ่นตางการเลี้ยงดูจํานวนมากๆนั้นจําเปนตองมีกฎระเบียบวินัยเพื่อความมี
ระเบียบเรียบรอยของสถานสงเคราะห และเปรียบเสมือนเสาหลักใหทุกคนที่อยูรวมกันใน

สถานที่แหงนี้ไดยึดถือ หากขาดระเบียบวินัยสถานสงเคราะหก็จะเขาสูภาวะไรระเบียบทาง
สังคมขึ้น ทําใหการอบรมสั่งสอนเปนไปดวยความยากลําบากและไรทิศทาง แมบานและคุณครู
ฝายที่เกี่ยวของก็จําเปนที่จะตองนําเอาการลงโทษมาใชเพื่อหยุดยั้งความประพฤติที่ไมพึง
ประสงคน้ันแลวใหเด็กแกไขพฤติกรรมที่ทําผิดนั้นเสียทันที เชน ถาเด็กทานลูกอมแลวทิ้งเปลือก
บนพื้นหอง ก็จะตองใหเด็กรับผิดชอบทําความสะอาดหองเรียนทั้งหองในวันนั้นดวย ถาเด็กสวน

ใหญในสถานสงเคราะหสามารถประพฤติปฏิบัติตัวตามกติกากฎเกณฑที่สถานสงเคราะหและ
บานพักตั้งขึ้นไดก็จะสามารถปรับตัวและอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมแหงนี้ไดอยางมีความสุข และ
เมื่อถึงเกณฑตองจําหนายออกจากสถานสงเคราะหแหงนี้เด็กก็จะสามารถปรับตัวและยอมรับ
กับกฎระเบียบที่สังคมภายนอกมีไวไดเชนเดียวกัน ซ่ึงจะทําใหเด็กรับรูสิทธิและหนาที่ของตน 
พรอมที่จะเติบโตไปเปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยในอนาคตได   

   

4.5  ผลจากการขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมของเด็กวัยรุน    

       ในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 
  

จากการที่เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีไดผานการขัดเกลาทางดาน
จิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมดวยวิธีการตางๆของตัวแทนการขัดเกลา อันไดแก แมบาน

ประจําบานพัก คุณครูฝายตางๆของสถานสงเคราะห กลุมเพื่อน รวมทั้งสภาเด็กบานราชวิถี 
แลว เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหกลุมนี้ไดพบวาตนเองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไมวาจะ
เปนดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมของตนเองก็ตาม และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้นับวา
เปนผลของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมเชนกัน โดยจะแบงไดดังนี้ คือ 

 

4.5.1  ผลจากการขัดเกลาทางดานจิตใจของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห 

ผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่สถานสงเคราะหไดถายทอดคุณธรรมเพื่อยกระดับและขัดเกลา

สภาพจิตใจของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้โดยใหเรียนรูวาอะไรคือพฤติกรรมที่สังคม
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พอใจและเห็นวาเปนสิ่งที่ถูกตองดีงามเพื่อเลือกนํามาปฏิบัติใหเกิดความดีความเจริญกับตนเอง 
และผลที่ไดโดยตรงจากการขัดเกลาทางดานจิตใจกับเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหก็คือ เด็ก
วัยรุนมีภูมิคุมกันทางดานจิตใจ กลาวคือ การมีสุขภาพทางอารมณที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ

การเขารับการสงเคราะหในระยะแรก เด็กวัยรุนที่รับการสงเคราะหสามารถควบคุมอารมณของ
ตนเองไดและมีความรูสึกเมตตากรุณาและเอ้ือเฟอเผื่อแผ เขาใจบุคคลอื่นเพ่ิมขึ้น  

เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหกลุมนี้ยอมรับวาตอนแรกที่เขามาอยูในบานราชวิถีน้ัน
ตนเองมีอารมณที่แปรปรวนงายและคอนขางกาวราว เพื่อนคนใดขัดใจหรือแกลงก็จะโมโหทันที 
มีการใชอารมณและความรุนแรงตอกัน แตเมื่อสถานสงเคราะหและแมบานรวมถึงคุณครูฝายที่

เกี่ยวของไดมีการขัดเกลาทางดานจิตใจดวยคุณธรรมตามแนววิถีพุทธและเสริมดวยกิจกรรม
เพื่อพัฒนาจิตใจ เชน กิจกรรมสวดมนต น่ังสมาธิ และอบรมจริยธรรม หรือ การนําเด็กเขากลอม
เกลาจิตใจโดยการเขารวมโครงการคุณธรรมตางๆแลว อารมณที่แปรปรวนไมพึงประสงคเหลานี้
ก็คอยๆลดลงแลวเปลี่ยนวิธีการแสดงออกตอกันมาเปนการใชเหตุผลตอกันเพราะนอกจาก
ตนเองจะไมถูกลงโทษแลวยังเกิดผลดีตอบุคลิกภาพของตนเองดวยเชนเดียวกัน เชน การรูจักใช

คําพูดที่สุภาพตอบุคคลอื่นมากขึ้นกวาตอนแรกรับเขาสงเคราะห เชน เวลาเด็กวัยรุนเหลานี้
พูดคุยกับผูใหญจะใชคําวา “หนู” แทนตัวเอง หรือเมื่อพบกับผูใหญและบุคคลภายนอกพวกเขาก็
จะแสดงความเคารพดวยการยกมือไหว  นอกจากนี้ยังรูจักวิธีตอนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือน
บานพักของตน เชน การเชื้อเชิญใหแขกนั่ง และ การเสิรฟน้ําใหกับแขก เปนตน ดังบทให
สัมภาษณที่วา 

 

“คิดวาการสวดมนตเปนประจํา ชวยใหใจเราเย็นสบายขึ้นกวาเดิม”  
                             (ลูกเกด อายุ 15 ป) 
 

“การไดไปคายธรรมะ ไดน่ังสมาธิ ถือศีล ชวยกวาดลานวัด ไดใสบาตร
ทุกวันศุกรตนเดือนและปลายเดือนที่บานราช ทําแลวหนูก็รูสึกดีและไดบุญดวย 
บางครั้งไดไปเยี่ยมและดูแลคนชราที่สถานสงเคราะห หนูก็สงสารเขาเหมือนกัน
เพราะไมมีคนมาเยี่ยม ใจเขาใจเราหนูเขาใจดี”  

     (เข็ม อายุ 18 ป) 

 
“การใหใสบาตร การสอนใหน่ังสมาธิ บางโอกาสก็จะมีพระอาจารยเขา

มาเทศนสอนเด็ก ๆ ทําใหหนูมีจิตใจที่ดี มีอารมณที่เย็นลง รูจักที่จะควบคุม
อารมณตนเอง รูจักการแบงปนเอ้ือเฟอ”  

                   (ดา อายุ 17 ป) 
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“จากพี่ที่เปนเด็กเงียบๆ ไมกลาพูด ไมกลาแสดงออก แตวันนี้พ่ีกลาที่
จะพูด กลาที่จะเปดเผย ชวยเหลือสังคม กลาเปนจิตอาสา” 

                         (นภา อายุ 22 ป) 

 
“กิจกรรมที่ครูเขามาสอนการใชอารมณ ใหเห็นความรูสึกของผูอ่ืน ให

เห็นคาของน้ําตาวาน้ําตาเราไหลออกมาเพราะอะไร ทําใหหนูบังคับอารมณของ
ตัวเองไดดีย่ิงขึ้น และเอามาฝกใชได”  

                  (นัท อายุ 15 ป) 

 
 หลังจากที่เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหไดผานการขัดเกลาทางดานจิตใจดวยวิธีการ
ตางๆที่สถานสงเคราะห แมบานประจําบานพักของตน รวมถึงคุณครูฝายตางๆของสถาน
สงเคราะหไดถายทอดลักษณะนิสัยที่ดีมีคุณธรรมตามแนววิถีพุทธดวยการอบรมสั่งสอนโดยตรง
ในชีวิตประจําวันและผานกิจกรรมการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของสถานสงเคราะหแลว 

เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหไดลดการใชอารมณและความรุนแรงกับเพื่อนลง และประพฤติ
ปฏิบัติตัวไปในทางที่สังคมเห็นชอบวาดีงาม กอใหเกิดบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยตามแบบ
วัฒนธรรมของชาวพุทธที่ดีและมีคุณภาพดังเปาประสงคของสถานสงเคราะหแหงนี้ ซ่ึงการปรับ
ความแตกตางของประสบการณการไดรับการเลี้ยงดูแบบเดิมที่เด็กวัยรุนเคยรับมาตั้งแตเด็กไปสู
วิธีการเลี้ยงดูแบบใหมในสถานสงเคราะหน้ันก็ตองใชเวลาอยางคอยเปนคอยไป อีกทั้งยังขึ้นอยู

กับวุฒิภาวะและความรูความเขาใจของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้แตละคนดวยวา
สามารถปรับตัวเพื่อเรียนรูลักษณะนิสัยที่พึงประสงคดังกลาวไดมากนอยเพียงไร เพราะวา
พ้ืนฐานบุคลิกภาพของเด็กวัยรุนแตละคนที่เขารับการสงเคราะหน้ันแตกตางกันไปตามสาเหตุ
แหงปญหา รวมถึงระยะเวลาที่เด็กวัยรุนเหลานี้ไดเขามาอยูอาศัยในสถานสงเคราะหแหงนี้ดวย 
ดังนั้นการพัฒนาเด็กวัยรุนกลุมเปาหมายเหลานี้ใหมีคุณภาพตามเปาประสงคของสถาน

สงเคราะหอยางทันทีทันใดนั้นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดลําบากในชวงแรกๆแตหากแมบานผูเลี้ยงดู
คอยๆปลูกฝงและขัดเกลาเด็กวัยรุนทางดานจิตใจไปวันละเล็กวันละนอยอยางคอยเปนคอยไป
และสม่ําเสมอเหมือนน้ําหยดลงหิน ทุกวันหินยังกรอนแลวนั้นก็นาจะใหผลลัพธที่ดีกวาการ
คาดหวังแบบเล็งผลเลิศวาเด็กวัยรุนที่รับการสงเคราะหจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางรวดเร็วใน
ทันทีทันใด  
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4.5.2  ผลจากการขัดเกลาทางดานสติปญญาของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห 

จากการที่สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีไดมีการจัดการศึกษาภาคบังคับทั้งใน
สายสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และไดมีการถายทอดความรูทางดานทักษะ
วิชาชีพทั้งในการศึกษานอกระบบและการฝกวิชาชีพ อีกทั้งยังมีกิจกรรมเพื่อสรางเสริมและ
พัฒนาการเรียนรูไปพรอมๆกันนั้นก็เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพตามกําลังความสามารถและ

สติปญญาที่เด็กวัยรุนแตละคนจะเรียนรูได เพื่อที่วาเมื่อเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเหลานี้ได
พนจากการสงเคราะหและออกไปใชชีวิตอยูภายนอกสถานสงเคราะหแหงนี้แลวพวกเขาจะไดใช
องคความรูที่เคยใหไวไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพที่สุจริตเพื่อชวยเหลือตนเองและอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางปกติสุข  

ผลจากการที่เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเขารับการขัดเกลาทางดานสติปญญาก็พบวา

เด็กวัยรุนที่น้ีสวนมากพึงพอใจที่สถานสงเคราะหแหงนี้ไดสงเสริมในเรื่องการศึกษาเปนอยาง
มากโดยจะสงเสริมใหเด็กทุกคนที่รับการสงเคราะหไดมีโอกาสในการศึกษาในระดับสูงสุดเทาที่
สติปญญาและความสามารถของเด็กแตละคนจะศึกษาได รวมถึงการใหสิทธิเสรีภาพในการเขา
รวมกิจกรรมและการสนับสนุนใหเขารวมชมรมทั้งของโรงเรียนและของสถานสงเคราะหที่ไดจัด
ขึ้นอยางเต็มที่ เพราะเด็กในวัยนี้จะอยูในชวงของการคนหาความเปนตัวตน ฉะนั้นความสนใจ

อยากรูจึงมีขอบขายที่กวางขวางอยู เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหมักจะมีความสนใจหลายๆ
อยางและยังไมลึกซึ้งในระยะแรกๆ แตเมื่อเด็กเริ่มปรับตัวและเติบโตขึ้นก็จะเห็นความสนใจที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น เชน การรวมกลุมกันทํางานกิจกรรมเพื่อพัฒนาสถานสงเคราะหและสภาเด็กบาน
ราชวิถีตามแบบที่ตนเห็นวาดี โดยมีการคิดวิเคราะหเพื่อนําเสนอโครงการที่เปนประโยชนตอ
การพัฒนาสถานสงเคราะหใหดีย่ิงขึ้นดวย เชน โครงการพัฒนาระบบการจัดเลี้ยงในโรงอาหาร

บานราชวิถี โครงการเสียงตามสายสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี โครงการมัคคุเทศก
บานราชวิถี และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตางๆ เปนตน 

การที่ไดแนะแนวทางในดานการประกอบอาชีพและการศึกษาตอใหเหมาะกับเด็กผูเรียน
แตละคนและการชี้แนะตัวอยางใหเห็นเปนรูปธรรมจะทําใหเด็กมีความมานะพยายาม ตั้งใจ
ศึกษาหาความรูมากขึ้นและมีความหวังในชีวิต เชน เด็กบางคนที่ไมสามารถไปเรียนในระบบ

สามัญที่สถานศึกษาภายนอกดวยปจจัยปญหาสวนตัว ทางสถานสงเคราะหก็มีการแนะแนวทาง
ใหเรียนในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนและฝกวิชาชีพภายใน เพราะตองการใหเด็กวัยรุนได
มีโอกาสศึกษาเลาเรียนในวิชาที่จะเปนประโยชนตอการเพิ่มทักษะในดานการประกอบวิชาชีพ
โดยที่เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหสามารถจะนําไปใชพ่ึงตนเองไดเมื่อพนการสงเคราะหไปแลว 
และการที่เด็กวัยรุนไดเห็นแบบอยางของความสําเร็จจากรุนพี่และเพื่อนของสถานสงเคราะหก็

ทําใหพวกเขาพยายามถือตนตามอยางบุคคลที่เปนแรงบันดาลใจของตน นอกจากนี้เด็กวัยรุน
แตละคนก็ยังมีความเห็นวาวิชาความรูและทักษะวิชาชีพที่ตนไดรับจากสถานสงเคราะหสามารถ
นําไปใชประโยชนเพื่อชวยเหลือพึ่งตนเองไดในอนาคตไดจริง ดังบทใหสัมภาษณที่วา 
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“สิ่งที่บานราชฯสอนมีประโยชนและมีผลดีตอเราในอนาคต เพราะจะได
อยูดวยความสุขสบาย”  

                          (สาว อายุ 18 ป) 

 
“คิดวาทักษะวิชาชีพที่สอนมีประโยชน ทําใหเราไดรับความรู รูจัก

ทํางานรวมกัน และสามารถเอาไปชวยสอนคนอื่นตอๆกันไปได เชน วิชาเย็บ
ปก เพราะเด็กสมัยน้ีบางคนเย็บผาไมเปน”  

     (นัท อายุ 15 ป) 

 
“บานราชฯไดสงเสริมใหนภาไดศึกษาในระดับ ปวช.ที่โรงเรียนวิมล

พาณิชยการ ศรียาน โดยนภาสอบชิงทุนเรียนได 4 ป จากนั้นก็สอบเขาเรียน
ตอในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (นางเลิ้ง) 
คณะบริหารธุรกิจ เอกการจัดการทรัพยากรมนุษย ปจจุบันอยูปที่ 4 ใกลจะจบ

แลว ผลการเรียนดี และเปนนักกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และไดรับเลือกให
เปนเพชรราชมงคล ขณะนี้ไดมีโอกาสฝกงานที่การไฟฟาวัดเลียบดวย”  

                       (นภา อายุ 22 ป) 
 
“เข็มเรียนวิชาเกี่ยวกับการนวดแผนโบราณ การเย็บปกถักรอย เพราะ

คิดวามีประโยชนสามารถจะใชประกอบอาชีพชวยตัวเองไดในอนาคต ซ่ึงตัว
เข็มเองก็เชื่อและคิดวาจะตองเรียนใหไดมากที่สุด อนาคตจะไดพ่ึงตัวเองได 
และอยูในสังคมภายนอกไดอยางไมลําบาก แมบานเคยพูดวาเปนหวงเข็มแต
เข็มก็จะบอกกับแมเสมอวาไมตองหวงเพราะเข็มมีวิชาความรูที่ใชสามารถ
ประกอบอาชีพในอนาคตได เข็มจะจดจําและปฏิบัติตามคําสอนของแมและครู

ทุกคน”  
    (เข็ม อายุ 18 ป) 

 
“ทางสถานสงเคราะหก็พยายามมองหาอาชีพที่หลากหลายใหเขา สิ่ง

ตางๆเหลานี้เราพยายามจะเตรียมพรอมเด็กของเรากอนจะจําหนายออกใน

อนาคต”  
           (ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี) 
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นอกจากนี้เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหน้ียังรูจักสังเกตความรูสึกที่คนอื่นมีตอตนเอง
มากขึ้น เขาใจตนเองและเขาใจผูอ่ืน เชน การรูจักแสดงความเขาอกเขาใจผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหที่ตนไดมีโอกาสไปเยี่ยมเยือน เปนตน และยังมีผลลัพธในดานการปรับตัวเพื่อเขา

สังคมที่แสดงออกมาในลักษณะที่เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหบางคนไดใหความสนใจตอรูปราง
ลักษณะภายนอกของตนเปนอยางมาก เชน เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหบางคนจะใสใจกับ
รูปรางและเสื้อผาหนาผมของตนเองมาก รวมถึงการดูแลเรื่องความสะอาดของตนเองเพื่อไมใหมี
กลิ่นตัว เพราะจะไดรับการยอมรับจากเพื่อนและคุณครูวาตนเองเปนคนสะอาดและเปนเด็กที่มี
ระเบียบเรียบรอย ความสนใจในตัวตนนี้สวนหนึ่งก็เปนผลสะทอนจากการที่เด็กวัยรุนพยายาม

ปรับตัวเพื่อไปมีความสัมพันธกับคนอื่น ไมวาจะเปนเพื่อนหรือคุณครูก็ตาม ดังนั้นเมื่อวิเคราะห
แลวในการคํานึงถึงรูปรางของเด็กวัยรุนนี้ก็สัมพันธกันกับแนวความคิดของ Charles Horton 
Cooley (1979 อางถึงใน สุพัตรา สุภาพ, 2545ข: 54) เรื่อง ตนเองตามกระจกเงา (Looking-
Glass Self) ที่กลาววาการสรางความคิดเกี่ยวกับตัวตนของเรานั้นจําเปนที่จะตองไปสัมพันธกับ
ผูอ่ืนเพ่ือรับเอาความรูสึกของผูอ่ืนมาเปนกระจกสะทอนใหเราไดจินตนาการวาคนอื่นเขาคิดจาก

สิ่งที่เห็นจากเราอยางไร ซ่ึงผลในเรื่องความเปนตัวตนและการหลอหลอมบุคลิกภาพของเด็ก
วัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้เมื่อวิเคราะหแลวก็ไดสอดคลองกับแนวคิดของ George Herbert 
Mead (1963 อางถึงใน สุพัตรา สุภาพ, 2545ข: 55) เชนกันกลาววาการรูจักตัวตนของเด็ก
วัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้น้ัน สังคมภายในสถานสงเคราะหที่ประกอบไปดวย แมบาน ครู
อาจารย และกลุมเพื่อนจะขัดเกลาใหเด็กวัยรุนแตละคนไดรูจักตนเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผานการ

กระทําระหวางกัน (Social  Interaction) ตลอดการใชชีวิตอยูในสถานสงเคราะหแหงนี้ โดยใน
เด็กวัยรุนแตละคนจะมี “I” ที่เปนความรูสึกและอารมณสวนตัวอยูแลว และอีกสวนที่เด็กวัยรุนแต
ละคนในสถานสงเคราะหไดพยายามเรียนรูและกระทําตามความตองการของสังคมที่ตนอยู น่ัน
คือสวนของ “Me” ไมวาจะเปนระเบียบกฎเกณฑการใชชีวิตรวมกันในสถานสงเคราะห และกฎ
กติกาที่กําหนดขึ้นในแตละบานพักของเด็กวัยรุนแตละคนในสถานสงเคราะหแหงนี้เพื่อชวยให

เด็กวัยรุนแตละคนสามารถคิดไดวาตนควรจะมีพฤติกรรมอยางไรเมื่อตองอยูรวมกับผูอ่ืนใน
สังคม ลักษณะดังกลาวมานี้ถือเปนผลจากการขัดเกลาทางสังคมในสวนของความเปนตัวตน 
(Self) ที่มีสวนชวยใหเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหไดรูจักที่จะปรับการกระทําของตนใหเขากับ
กลุมตามที่สังคมของสถานสงเคราะหยอมรับ 

การแสดงออกถึงความคิดสรางสรรคของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้ก็เปนผล

จากการขัดเกลาทางดานสติปญญาดวยโดยสื่อออกมาผานการวาดภาพสะทอนตัวตนในชั้นเรียน
ศิลปะและโครงการฝกคิดรวมสรางสรรค เปนตน นอกจากนี้เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้ก็
อยูในชวงของการแสวงหาความเปนตัวตนโดยจะคิดถึงอนาคตเกี่ยวกับชีวิตของตนเองโดยมีการ
สะทอนความสนใจดานอาชีพของตนดวยวาในอนาคตตนเองสนใจอยากจะเปนอะไร เชน เด็ก

วัยรุนคนหนึ่งอยากจะเปนนักรองเพราะตนเองชอบที่จะรองเพลงคนเดียวและกับเพื่อนๆเวลา
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วาง สวนเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหอีกคนหนึ่งก็อยากเปนนักสรางภาพยนตรการตูน เพราะใน
ปจจุบันตนเองชอบที่จะเรียนวิชาคอมพิวเตอรและชอบอานหนังสือการตูนยามวาง เด็กวัยรุน
บางคนก็อยากจะเปนนักกีฬาทีมชาติเพราะตนเองชอบเลนกีฬาและอยูชมรมกีฬาในตอนนี้ อีก

ทั้งเด็กบางคนก็อยากจะเปนนางพยาบาลเพราะจะไดชวยเหลือผูปวยที่บาดเจ็บ สวนเด็กวัยรุน
อีกคนกลาววาเมื่อตนเรียนจบแลวอยากจะไปเปนครู เพราะไดเห็นแบบอยางรุนพี่ในสถาน
สงเคราะห ดังบทใหสัมภาษณที่วา 

 
“อยากไปเปนครู เพราะเห็นแบบอยางรุนพี่ที่บานชัยพฤกษที่เรียนจบ

ออกไปแลวก็ไปเปนครูอยูที่จังหวัดลําปาง”  
      (ฝน อายุ 17 ป) 

 
เด็กวัยรุนถือเปนวัยที่มีความคิดที่เต็มไปดวยความใฝฝนและยังคงตองการอิสระในทาง

ความคิดและการแสดงออก อยูในชวงของการแสวงหาจุดมุงหมายของชีวิต ซ่ึงในเด็กวัยรุนบาง

คนในสถานสงเคราะหก็พบความตองการเกี่ยวกับอาชีพในอุดมคติของตน เชน ความหวังวาจะ
ไดเปนนักรองและนางพยาบาล เปนตน นอกจากนี้เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหยังมีความ
ตองการใหเพื่อน คุณครู และแมบานยอมรับและมองเห็นคุณคาของตนเอง โดยเด็กวัยรุนใน
สถานสงเคราะหจะสนใจมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆที่สถานสงเคราะหและบุคคลจากภายนอก
เขามาจัดให การขัดเกลาทางดานสติปญญาใหเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหรูจักการรูคิดและ

พยายามรูจักและเขาใจตนเอง รวมทั้งความสามารถมองเห็นความแตกตางและสามารถแยกสิ่งที่
ชอบและไมชอบออกจากกันได เชน สามารถบอกไดวาตนเองชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไมพึง
พอใจกับการเรียนในวิชาใด สวนใหญแลวเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้มักจะชอบเรียน
วิชาชีพแตจะไมชอบที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพราะความยากในการเขาใจ แตถึงอยางไรการ
พัฒนาและขัดเกลาความคิดและสติปญญาของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้น้ันยังคงตอง

คํานึงถึงความแตกตางของบุคคลดวย เพราะเด็กวัยรุนในแตละคนที่ไดรับการสงเคราะหอยูใน
ปจจุบันนี้มีความแตกตางกันมากทั้งในเรื่องความฉลาดทางสติปญญาและอารมณ รวมถึง
ประสบการณการเรียนรูของเด็กที่ผานมา ตลอดจนอิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางสังคมในปจจุบัน 

ผลที่เกิดจากการขัดเกลาทางดานสติปญญาแตละอยางที่กลาวถึงนั้นควรไดรับการเสริม
อยางสําคัญจากแมบานประจําบานพักและคุณครูที่ใกลชิดสนิทสนมกับเด็กวัยรุนในสถาน

สงเคราะหแหงนี้เพื่อชวยในการประคับประคองจิตใจของเด็กวัยรุนเมื่อตองเผชิญกับความ
ผิดหวังหรือลมเหลวในชีวิต พรอมทั้งตองชวยสรางกําลังใจและแนะแนวทางที่เหมาะสมในการ
ดําเนินชีวิต สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการอบรมเลี้ยงดูภายในบานพักแตละหลังก็มีสวน
สําคัญในการพัฒนาสติปญญาและการรูคิดของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห การสราง

บรรยากาศและวิธีการอบรมแบบประชาธิปไตยที่เด็กทุกคนมีโอกาสที่จะใชความสามารถและ
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รวมกันรับผิดชอบในงานตางๆภายในบาน สวนแมบานประจําบานพักเด็กแตละคนก็สามารถ
แสดงความใสใจโดยใหความสนใจและเขารวมใหคําแนะนําในกิจกรรมของวัยรุนที่รับการ
สงเคราะหในบานพักของตนเองเพราะอยางนอยเด็กวัยรุนในบานของตนจะไดเกิดกําลังใจในการ

เรียนหรือการทํากิจกรรมภายในบานพัก วิธีการอบรมลักษณะนี้ควรจะเสริมสรางใหเกิดขึ้นใน
บรรยากาศของการอบรมเด็กวัยรุนในบานทุกหลังภายในสถานสงเคราะหแหงนี้ เพราะ
บรรยากาศเชนนี้จะสงเสริมและเปดโอกาสใหเด็กวัยรุน รวมทั้งเด็กวัยอื่นๆภายในบานพักแตละ
หลังไดแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอยางอิสระที่จะสะทอนตัวตนของเด็กในขณะนั้นได นอกจากจะ
เปนการเรียนรูวิถีชีวิตประชาธิปไตยภายในครอบครัวเบื้องตนแลวยังเปนการฝกใหเกิดความคิด

ริเริ่มและกลาแสดงความคิดเห็นในเชิงสรางสรรคอีกดวย เพราะเมื่อเด็กวัยรุนไดรับการขัดเกลา
ในลักษณะเชนนี้อยูเปนประจําก็จะนําไปสูการที่เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเองและพึ่งตนเองไดใน
ที่สุด  
 

4.5.3  ผลจากการขัดเกลาทางดานพฤติกรรมของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห 

เมื่อเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหไดผานการขัดเกลาทางดานพฤติกรรมเพื่อใหเด็กวัยรุน
ในสถานสงเคราะหพัฒนาลักษณะนิสัยที่รูจักระเบียบวินัย ขอบังคับ กฎเกณฑ และกติกา 

ตลอดจนรูจักรับผิดชอบหนาที่ที่ตนมีอยางเหมาะสมเพื่อประโยชนของการอยูรวมกันในสถาน
สงเคราะหโดยผานการขัดเกลาโดยตรงจากแมบานและคุณครูที่คอยอบรมบมนิสัย และวิธีการ
โดยออมและจากการสังเกตแบบอยางพฤติกรรมจากบุคคลใกลชิด ไมวาจะเปนแมบาน ครู
อาจารย และเพื่อนๆในสถานสงเคราะหแลวนั้น วัฒนธรรมของการอยูรวมกันในสถานสงเคราะห
แหงนี้ไดหลอหลอมใหเด็กทุกคนไดเขาใจถึงกฎระเบียบพื้นฐานในการอยูรวมกันในสถานที่แหง

น้ีเฉกเชนเดียวกันกับการที่สังคมตองมีการควบคุมทางสังคมดวยกฎหมายเพื่อประโยชนสุขของ
การอยูรวมกันในสังคมนั่นเอง เพราะสถานที่แหงนี้เปรียบเสมือนบานหลังใหญที่มีเด็กอยูอาศัย
จํานวนมาก การควบคุมดูแลจากแมบานบางทีก็ไมทั่วถึง ดังนั้นเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห
แหงนี้จําเปนตองเรียนรูกฎระเบียบในการอยูรวมกันจากรุนพี่หรือเพื่อนเพื่อประโยชนในการ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปตามที่สถานสงเคราะหมุงหวัง แตอยางไรก็ตามการ

เสริมแรงและการลงโทษก็ยังเปนสิ่งจําเปนอยูและนํามาใชเพื่อเปนการจูงใจใหเกิดพฤติกรรมที่ดี
และยับยั้งพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้ได 
อีกทั้งเด็กวัยรุนแตละคนจะไดรูจักที่จะเรียนรูผลจากการกระทําของตนเองและจะไดมีสติระลึกรู
ในการแสดงพฤติกรรมในแตละครั้งของตนเองดวย  

ผลจากการขัดเกลาทางดานพฤติกรรมที่เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหไดรับโดยตรงก็คือ 

ความมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบมากขึ้นในหนาที่ของตัวเอง เชน เวลามีผูใหญใจดีนํา
อาหารและสิ่งของมาแจก เด็กแตละคนจะเขาแถวมารับอาหารและสิ่งของซึ่งแตกตางจากเดิมที่
เด็กมักจะวิ่งกันเขามาอยางไมมีระเบียบ นอกจากนี้เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหสวนใหญจะตอง
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ทํากิจวัตรประจําวันของตนที่บานพักและทําการบานใหเสร็จเรียบรอยกอนจะออกมาภายนอก
บานพักได เปนสิ่งซึ่งแสดงใหเห็นวาเด็กเริ่มมีวินัยและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง
มากขึ้นแลว นอกจากนี้เด็กวัยรุนบางคนในสถานสงเคราะหก็รูจักการสังเกตและเลือกที่จะ

เลียนแบบตัวอยางพฤติกรรมที่ดี (Self-Identification) ทั้งจากแมบานประจําบานพักที่เปน
แรงผลักดันที่สําคัญ เพื่อนรวมชั้นเรียน หรือรุนพี่ที่ประสบความสําเร็จ ทั้งในเรื่องการเรียนตอใน
ระดับที่สูงขึ้น หรือการพยายามตั้งใจเรียนและประพฤติปฏิบัติตัวดีเพื่อที่วาจะไดมีโอกาสไปฝก
วิชาชีพที่ศูนยฝกวิชาชีพภายนอกสถานสงเคราะหเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆในชั้นเรียน ดังบทให
สัมภาษณที่วา 

 
“ ทุกวันนี้นภากลาพูดไดวามิใชตนเองจะมีความพยายาม หรือใฝดี

เพียงอยางเดียวแตทั้งนี้ถาไมไดแมบาน คุณครูบานราชวิถีทุกคนที่คอยปน 
คอยใหคําปรึกษา ผลักดันอยูขางหลัง และคอยฉุดเวลาลม นภาก็คงไมเปน
อยางนี้ แมบานและคุณครูทุกคนที่บานราชฯจะเปนผูหลอหลอมหมด จากเด็กที่

ไมมีอะไรเลย แตเวลานี้นภากลาพูดไดวา พรอมที่จะออกไปใชชีวิตสังคมขาง
นอกแลว และเปนเด็กที่มีคุณภาพคนหนึ่งที่สังคมยอมรับ”  

                        (นภา อายุ 22 ป) 
 
“ ฝนบอกวาเคยนึกนอยใจเหมือนกันเมื่อมีคนวาตนเปนเด็กในสถาน

สงเคราะห  แตเวลานี้คิดไดแลวและไมคิดอะไรแลว คิดอยูอยางเดียวคือตัวเราก็
เปนตัวของเรา ไมคิดวาเปนปมดอยอะไร ตอไปเรามีวิชาประกอบอาชีพไดเราก็
สามารถเลี้ยงตัวเองและอยูในสังคมภายนอกได ฝนบอกวาตนไดเห็นแบบอยาง
มาจากรุนพี่ ๆที่ประสบความสําเร็จและไดดีในชีวิต”  

      (ฝน อายุ 17 ป) 

   
 การแสดงพฤติกรรมของเด็กวัยรุนแตละคนที่เขารับการสงเคราะหในสถานสงเคราะห
แหงนี้มีพฤติกรรมที่หลากหลาย ซ่ึงขึ้นอยูกับลักษณะสภาพทางจิตใจ อารมณ และสติปญญา
ของเด็กวัยรุนในเวลานั้น เด็กวัยรุนบางคนก็ยังไมสามารถปรับสภาพของการเปนอยูและการ
เลี้ยงดูไดเลยสงผลตอการแสดงพฤติกรรมที่อาจไมพึงประสงคตอแมบานและครูอาจารยได เชน 

พฤติกรรมกาวราวไมเชื่อฟง การเก็บตัวอยูคนเดียว และการพยายามหลบหนีออกจากสถาน
สงเคราะห เปนตน สาเหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะเด็กวัยรุนเหลานี้ไดผานการมีประสบการณชีวิต
และการเลี้ยงดูมาอยางไมราบรื่น ครอบครัวแตกแยกและไมไดรับความมั่นคงทางจิตใจที่ดีพอ 
ทําใหในบางทีเด็กวัยรุนที่รับการสงเคราะหบางคนยังมีความรูสึกนอยใจและโกรธบางเมื่อตนเอง

โดนทักจากบุคคลอื่นวาตนเปนเด็กในสถานสงเคราะห แตเมื่อเด็กวัยรุนกลุมนี้ไดเติบโตขึ้นและ
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ไดผานการขัดเกลาพัฒนานิสัยจากแมบานและคุณครู รวมถึงการเขารวมกิจกรรมและโครงการ
ตางๆที่สถานสงเคราะหไดจัดขึ้นแลว ความรูสึกและพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคตางๆก็คอยๆ
ลดลงไป แลวหันมาใสใจกับชีวิตของตัวเองในปจจุบันมากกวาเดิม ทั้งในเรื่องของการศึกษาและ

การใชชีวิตอยูในสถานสงเคราะหอยางมีความสุข 
 ผลจากการขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมดังที่กลาวมาขางตนพอจะ
สรุปไดวาสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี รวมถึงบุคลากรแมบานและคุณครูฝายตางๆตาง
ก็มีความตั้งใจและหวังดีในการอบรมสั่งสอนเด็กหญิงวัยรุนที่รับการสงเคราะหทุกคนใหเปนเด็ก
ที่มีคุณภาพ กลาวคือ เปนการพัฒนาเด็กใหมีความกตัญู มีวินัย ใฝคุณธรรม และสามารถ

พ่ึงตนเองได อีกทั้งสามารถอยูในสังคมอยางปกติสุขโดยไมสรางปญหาและยอนกลับมารับการ
สงเคราะหอีกในอนาคต ผลที่เกิดขึ้นจากการขัดเกลาเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแตละดานนั้น
ขึ้นอยูกับระดับสติปญญาและความสามารถในการเรียนรูและรับรูของเด็กวัยรุนในสถาน
สงเคราะหแตละคนที่จะยอมรับและนําไปปฏิบัติตามดวยเพราะสถานสงเคราะหแหงนี้เองก็มี
ความเต็มที่ในการพัฒนาเด็กที่รับการสงเคราะหมาใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดานตั้งแตการ

อบรมเลี้ยงดูของบุคลากรแมบานประจําบานพักที่คอยดูแลเอาใจใส ใหความรักความอบอุนและ
คอยตักเตือนเสมือนแมแทๆของเด็กวัยรุนแตละคน เพื่อใหเด็กวัยรุนที่รับการสงเคราะหอยูมี
สุขภาพจิตที่ดี สามารถใชชีวิตรวมกับเพื่อนๆคนอื่นๆได รวมถึงเกิดลักษณะนิสัยของชาวพุทธที่
ดีในตัวเมื่อผานการขัดเกลาทางจิตใจไปแลว สวนในดานสติปญญานั้น สถานสงเคราะหแหงนี้ได
ใหความสําคัญกับการขัดเกลาทางดานสติปญญานี้ไมนอยไปกวาดานอื่นๆเพราะผลที่จะเกิดขึ้น

โดยตรงกับเด็กวัยรุนที่รับการสงเคราะหน้ัน นอกจากเด็กวัยรุนแตละคนจะไดผานการพัฒนา
สติปญญาโดยการไดรับโอกาสในการศึกษาทั้งดานสายสามัญและสายวิชาชีพตามความสามารถ
และความถนัดของแตละคนแลว ยังไดรับการเสริมทักษะประสบการณผานกิจกรรมและโครงการ
ตางๆที่มีความหลากหลายและมีประโยชนตอพัฒนาการทางสติปญญาและการเรียนรูของเด็ก
วัยรุนที่เขารับการสงเคราะหแตละคนอีกดวยเพราะองคความรูและประสบการณที่สั่งสมมา

ทั้งหลายเหลานี้จะเปนทุนความรูที่จะติดตัวเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้ไปเมื่อตองออกไป
ประกอบอาชีพชวยเหลือตนเองหลังพนจากเกณฑใหการสงเคราะหแลว เปนตน สวนในผลจาก
การขัดเกลาทางดานพฤติกรรมที่เด็กแตละคนจะไดรับจากสถานสงเคราะหแหงนี้น้ันอาจไม
ราบรื่นนักในระยะแรกของการรับเด็กเขาสูสถานสงเคราะหเพราะเด็กวัยรุนแตละคนในสถาน
สงเคราะหน้ันลวนมีสภาพภูมิหลังของเศรษฐกิจ ครอบครัว และการเลี้ยงดูที่แตกตางกันมา

มากมายหลายสาเหตุ ทําใหในบางทีเด็กอาจเกิดพฤติกรรมที่ไมเชื่อฟงและกาวราวขึ้นมาได
เพราะเกิดจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและสภาพแวดลอมใหมๆทําใหเด็กอาจจะ
ยังปรับตัวไดไมสมบูรณนัก หรืออาจกลาวไดวาเกิดความตระหนกตอวัฒนธรรมที่ไมคุนเคย 
(Culture Shock) ดังนั้นบุคลากรแมบานประจําบานพักและครูอาจารยที่ใกลชิดจึงเปนตัวแทน

การขัดเกลาที่สําคัญที่จะคอยสังเกตและใหคําปรึกษาแนะนําหรือพูดคุยดวยเหตุผลเพราะการ



 161

แสดงความรักและความใกลชิดเสมือนเด็กที่รับการสงเคราะหผูน้ันเปนสมาชิกในครอบครัวนั้นจะ
ทําใหเด็กวัยรุนที่รับการสงเคราะหคลายความกังวลลงและเขาใจยอมรับในสภาพความเปนจริง
วาตนไมไดอยูคนเดียวบนโลกใบนี้ หลังจากนั้นทัศนคติของเด็กวัยรุนจะเปลี่ยนจากความกังวล

ความสับสน ความเกลียดและความกลัวมาสูสถานะของความเชื่อใจ ยอมรับ และพรอมที่จะ
ปรับตัวเองสูสภาพแวดลอมของการอบรมเลี้ยงดูใหม กฎระเบียบพื้นฐานในการอยูรวมกันใน
สถานสงเคราะห การเปนแบบอยางทางพฤติกรรมที่ดีของผูใกลชิด เชน แมบานประจําบานพัก 
ก็เปนสิ่งสําคัญตอการเลือกเอาแบบอยางที่ดีดวย ดังนั้นผลจากการขัดเกลาทางพฤติกรรมที่เด็ก
วัยรุนไดรับจากสถานสงเคราะหแหงนี้ก็คือพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบใน

หนาที่ของตัวเอง เชน การทําหนาที่ในกิจวัตรประจําวัน กิจวัตรสวนตัวและกิจวัตรสวนรวม เปน
ตน แมบานประจําสถานสงเคราะหรวมถึงครูอาจารยฝายตางๆของสถานสงเคราะหเด็กหญิง
บานราชวิถีลวนเปนสวนหนึ่งในผลของความสําเร็จในการขัดเกลาเด็กวัยรุนที่รับการสงเคราะห
ของตนเพราะลวนตางคาดหวังไววาเด็กวัยรุนแตละคนที่รับการสงเคราะหน้ันจะสามารถปรับตัว
เขากับสังคมและสามารถใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมได อีกทั้งคาดหวังวาเด็กของตนจะสามารถ

เห็นคุณคาภายในตัวของตัวเอง และพรอมที่จะขับเคลื่อนชีวิตของตนเองไปสูความสําเร็จใน
อนาคตไดโดยไมกลับเขาสูกระบวนการสังคมสงเคราะหอีก  
 

4.6   ประสิทธิผลของการขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรม ของ

สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 
  

สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีแหงนี้ถือเปนองคการสวัสดิการสังคมของรัฐ 
(Social Welfare Organization) ที่ไมไดแสวงหาผลกําไรสูงสุดจากการดําเนินกิจกรรมของ
องคการ เพราะมีเปาหมายที่เนนการทํางานเพื่อประโยชนของสาธารณะโดยจะตองการใหเด็ก
กลุมเปาหมายที่เขามารับการสงเคราะหไดรับการสงเสริมและตอบสนองความตองการขั้น
พ้ืนฐานในดานตางๆตามสิทธิและความเทาเทียมกัน เชน ดานปจจัยสี่ ดานความมั่นคงปลอดภัย 

ดานสวัสดิภาพชีวิต ดานสุขภาพอนามัย ความรักและความเขาใจ และดานการศึกษาและการฝก
อาชีพ เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหเด็กกลุมเปาหมายที่เขารับบริการสวัสดิการสังคมนั้นมีคุณภาพชีวิตที่
ดีสามารถประกอบอาชีพชวยเหลือตนเองและอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนไดอยางปกติสุขตอไปใน
ภายภาคหนา  

ดวยโครงสรางการบริหารงานของสถานสงเคราะหแหงนี้ยังคงรูปแบบของระบบราชการ

แบบเครื่องจักรกล (The Machine Bureaucracy) อยูเพราะยังมีการจัดหนวยงานยอยตาม
ลักษณะหนาที่ (Function) และมีความเปนทางการทั้งในระบบการทํางานและการติดตอภายใน 
อีกทั้งยังมีการรวมอํานาจในการตัดสินใจไวที่ผูปกครองสถานสงเคราะหอยู การรวมอํานาจใน
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การตัดสินใจนี้อาจสงผลตอภาระงานและความลาชาขึ้นมาไดในขั้นตอนของการตัดสินใจใน
องคการ ดังนั้นสถานสงเคราะหในยุคโลกาภิวัตนเชนนี้มีความจําเปนที่จะตองปรับการทํางาน
ขององคการตนเองใหมีความยืดหยุนและสามารถตั้งรับกับสถานการณเฉพาะหนาได เชน 

สถานการณของเด็กและเยาวชนไทย อีกทั้งความซับซอนของปญหาในสังคมที่ไปในทิศทาง
เดียวกันกับปริมาณในการเขารับการสงเคราะหของเด็กในสถานสงเคราะหดวย และสิ่งนี้จึง
กอใหเกิดความจําเปนที่ทุกฝายในสถานสงเคราะหแหงนี้ตองรวมมือประสานงานกัน 
(Integration) เพื่อความสามารถในการบรรลุเปาหมายของสถานสงเคราะหรวมกันและสถาน
สงเคราะหก็สามารถอยูรอดและเจริญเติบโตตอไปไดในที่สุด 

สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีในปจจุบันไดผานทั้งการตรวจประเมินมาตรฐาน
ดานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จากสํานักงานรองรับมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา อีกทั้งสถานสงเคราะหแหงนี้ยังผานกระบวนการประเมินมาตรฐาน
สงเสริมการจัดการสวัสดิการสําหรับเด็กในสถานรองรับเด็กตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก 
พ.ศ.2546 อีกดวยโดยมีคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบไปดวย ผูทรงคุณวุฒิ อาจารยจาก

มหาวิทยาลัย พรอมดวยผูอํานวยการสวนคุมครองสวัสดิภาพเด็กเขามารวมกันตรวจประเมิน
การดําเนินงานการใหบริการของสถานสงเคราะหทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการ ดาน
บุคลากร ดานสภาพแวดลอม ดานบริการและกิจกรรมสําหรับเด็ก และดานตัวเด็ก เปนตน โดย
สถานสงเคราะหบานราชวิถีแหงนี้ไดรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผลภายนอกให
อยูในระดับดี โดยจะมีขาราชการและเจาหนาที่เขารวมรับฟงผลการตรวจประเมินในแตละครั้ง

ดวย  
แนวคิดการวัดประสิทธิผลที่สามารถนํามาประยุกตใชกับการศึกษาในครั้งนี้ก็คือการวัด

ประสิทธิผลขององคการจากการบรรลุเปาหมาย (Goal  Attainment  Approach) เพราะเปน
แนวความคิดที่เชื่อวาองคการทุกองคการที่ตั้งขึ้นมาจะมีเปาหมายเฉพาะในการทํางานของตน
และสามารถวัดระดับความสําเร็จจากระดับของการบรรลุเปาหมายขององคการตามที่ไดตั้งไวได 

สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีแหงนี้ก็มีแผนปฏิบัติราชการรองรับในแตละชวงปซ่ึง
ประกอบดวยเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของแตละประเด็นยุทธศาสตรอยางชัดเจนของแต
ละป อีกทั้งยังระบุผูรับผิดชอบ กลยุทธ และแผนงานตางๆเอาไวดวย ในการพิจารณา
ประสิทธิผลโดยรวมของสถานสงเคราะหแหงนี้จะเปนการพิจารณาวาเด็กที่รับการสงเคราะหจาก
สถานสงเคราะหแหงนี้จะตองไดรับการพัฒนาขัดเกลาใหเปนเด็กที่มีคุณภาพ กลาวคือ ตองเปน

เด็กที่มีความกตัญู มีวินัย และใฝคุณธรรม อีกทั้งตองสามารถพึ่งตนเองและอยูในสังคมอยาง
ปกติสุขโดยไมสรางปญหาเมื่อพนจากการสงเคราะหและออกไปใชชีวิตในสังคมดวยตนเองใน
อนาคต ดังบทใหสัมภาษณที่วา 
 



 163

“จากการติดตามผลในทางปฏิบัติกับเด็กที่ออกไปนั้นสามารถยืนหยัดอยู
ในสังคมไดและไมยอนกลับมาหาเราอีก เชน มีเด็กคนหนึ่งที่จบออกไปแลวได
งานทําที่บริษัทโซนี่ 5 ราย เด็กบางคนของเราก็จบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

และเปนเจาของธุรกิจสงออก เปนตน ถือวาประสบผลสําเร็จไดดีแตตัวเลขที่
ชัดเจนในปจจุบันเรากําลังดําเนินการรวบรวมอยูจึงไมสมบูรณในการนําเสนอมาก
นัก”  
 

      (ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี) 

 
ประสิทธิผลของการขัดเกลาทางดานตางๆที่สถานสงเคราะหแหงนี้จะไดรับก็คือ

ความสําเร็จที่สถานสงเคราะหฯไดรับจากการพัฒนาเด็กวัยรุนที่เขารับการสงเคราะหใหมีความ
พรอมทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรม โดยที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงคหลักของ
สถานสงเคราะหได คือ เพื่อใหการสงเคราะหและพัฒนาเด็กโดยใหบริการดานปจจัย  4  ดาน

การศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพแกเด็กตามความสามารถและแนวถนัด  เพื่อใหเด็ก
สามารถประกอบอาชีพชวยเหลือตนเองและอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนไดอยางปกติสุขตอไปใน
ภายหนา และสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายหลักของสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี
ดวย น่ันก็คือ ความสําเร็จที่สถานสงเคราะหแหงนี้สามารถพัฒนาเด็กกลุมเปาหมายที่เขามารับ
การสงเคราะหใหเปนเด็กที่มีคุณภาพและสามารถยืดหยัดและพึ่งพาตนเองไดเมื่อกลับสูสังคม

ภายนอกในอนาคต 
สวนการวัดประสิทธิผลของการขัดเกลาทางดานตางๆของสถานสงเคราะหฯ ในครั้งนี้

ผูวิจัยไดประยุกตการวัดประเภทอิงเกณฑโดยพัฒนามาจากเกณฑเชิงระบบคุณภาพซึ่งผูวิจัยได
พัฒนาเกณฑมาตรฐานการขัดเกลาในสถานสงเคราะหขึ้นจากการพิจารณาคัดเลือกสาระสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับองคประกอบของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมในการศึกษาครั้งนี้ทั้ง 3 ดาน 

ประกอบดวย การขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรม จากการศึกษาแผน
ยุทธศาสตรในการสงเสริมการเรียนรูของเด็กการศึกษานอกโรงเรียนบานราชวิถี รวมไปถึง
กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัยมาเปนแนวทางในการพัฒนาตัวบงชี้เชิงคุณภาพใน
แตละดาน ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 (ดูภาคผนวก ก)  พระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 (ดูภาคผนวก ก) กฎกระทรวงกําหนด

มาตรฐานขั้นต่ําในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยูในความปกครองดูแล 
พ.ศ. 2549 (ดูภาคผนวก ก) และกฎกระทรวงกําหนดแนวทางการพิจารณาวาการกระทําใด
เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของเด็กหรือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอเด็ก พ.ศ. 2549 
(ดูภาคผนวก ก) โดยอาศัยขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิประกอบการวัดประสิทธิผลประเภทอิง

เกณฑของการขัดเกลาในดานตางๆดังที่ปรากฏตามจริง  
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สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีจะสามารถบรรลุประสิทธิผลของการดําเนินงาน
การขัดเกลาทางดานตางๆที่ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑเชิงคุณภาพขึ้นมาไดโดยสถานสงเคราะหฯ
จะตองผานเกณฑการพิจารณาที่ไดกําหนดและไดผลอยูในระดับที่ดี กลาวคือ สถานสงเคราะหฯ 

มีการดําเนินการขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมใหกับเด็กที่รับบริการ
สงเคราะหได 5-6 ขอ ในแตละดานตามเกณฑเชิงคุณภาพที่ระบุ   

ผลจากการประเมินนี้จะมีประโยชนตอสถานสงเคราะหบานราชวิถีตอการปรับปรุง
คุณภาพของการดําเนินงานดานการขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมให
เหมาะสมกับสภาพของเด็กในความอุปการะและสอดคลองกับวัตถุประประสงคในการ

ดําเนินงานของสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีในปจจุบัน 
 

4.6.1  มาตรฐานการขัดเกลาทางดานจิตใจ 

สถานสงเคราะหแหงนี้มีการขัดเกลาทางดานจิตใจใหกับเด็กวัยรุนที่รับการสงเคราะหอยู
ในระดับที่ดี กลาวคือ สถานสงเคราะหมีการดําเนินการขัดเกลาทางดานจิตใจใหกับเด็กที่รับการ
สงเคราะหตามเกณฑเชิงคุณภาพ 5-6 ขอ จาก 7 ขอ ดังรายละเอียดขางลางนี้ 

4.6.1.1  มีการสอนใหเด็กรูจักแยกแยะผิดชอบชั่วดี  

สถานสงเคราะหแหงนี้มีการสอนใหเด็กรูจักแยกแยะผิดชอบชั่วดีโดยการสอน
โดยยกตัวอยางและเรื่องราวในชีวิตประจําวันใหเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเห็นวาแบบอยางใด
ดีควรนํามาเปนแบบอยางการดําเนินชีวิตหรือแบบอยางใดที่ควรไมเอาอยาง ซ่ึงเมื่อไดขัดเกลา
แลวเด็กวัยรุนสามารถควบคุมจากภายใน แยกแยะไดวาสิ่งใดดีหรือสิ่งใดที่ไมดี และเกิดแรงจูงใจ
อยากทําสิ่งที่ดีที่ถูกตองดวยตัวเอง ดังบทใหสัมภาษณที่วา  

 
“ปจจุบันนี้หนูมาอยูที่น้ีโชคดีและปลอดภัยที่สุด มีอาหารทานครบสี่ม้ือ 

ถาหนีไปอยูขางนอกใหสังเกตจากเพื่อนที่หนีไปวาเคาลําบากแคไหน กลับมา
เนื้อตัวก็ไมสะอาดมอมแมม”  

         

   (คุณครูหัวหนางานฝกวิชาชีพของสถานสงเคราะห) 
 
“การไปอยูขางนอกนั้นมีแตอันตราย ไมรูวาจะกินจะอยูกันอยางไร บาง

คนที่หนีออกไปแลวก็จะทองกลับมาอีก ตนไมเคยคิดที่จะหนีไปจากบานราชฯ
เลยเพราะเคยเห็นแลววาคนที่คิดหนีสวนมากหนีไปแลวก็ตองกลับมาอีก ที่บาน

ราชฯใหสิ่งที่ดีแกตน เพราะไดเรียนหนังสือ และไดฝกอาชีพที่ชอบ” 
 

     (เข็ม อายุ 18 ป) 
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4.6.1.2  มีการปลูกฝงคานิยมที่ดีงามของวัฒนธรรมไทย 
สถานสงเคราะหมีการปลูกฝงคานิยมที่ดีงามของวัฒนธรรมไทยใหกับเด็กที่รับ

สงเคราะหในเรื่องตางๆ โดยจะสอดแทรกไปในการดําเนินชีวิตประจําวันของเด็ก เชน ความออน

นอมและการมีสัมมาคารวะ ความกตัญูกตเวที  และการประหยัดอดออม เปนตน นอกจากนี้ยัง
มีการปลูกฝงคานิยมดานวัฒนธรรมไทยผานชมรมนาฏศิลปของสถานสงเคราะหและโครงการ
อนุรักษประเพณีไทยอีกดวย ซ่ึงเด็กที่รับการสงเคราะหจะไดเรียนรูและรวมกันอนุรักษเพื่อสืบ
สานประเพณีไทย เชน การสรงน้ําพระพุทธรูป การรดน้ําดําหัวเพื่อขอพรผูใหญในวันสงกรานต 
การปลูกฝงคานิยมที่ดีที่นายกยองใหกับเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหน้ันนอกจากจะทําใหเด็ก

วัยรุนเหลานี้ไดเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติวาสิ่งที่ตนไดกระทําเปนสิ่งที่ดีที่ถูกตองแลวพวกเขา
จะเติบโตขึ้นมาเปนพลเมืองที่มีคุณภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ ดังบทใหสัมภาษณที่วา 

 
“แมจะบอกกับลูกเสมอวาอยาทิ้งกระดาษที่ไมใชแลว หรือถาเห็น

กระดาษตกตามพื้นก็ใหเก็บ เพราะถาเก็บเอาไวแลวเอาไปขายก็จะไดเงินมา
หยอดกระปุกเก็บเอาไวซ้ือของได”  

                      (แมณี นามสมมติ) 

 
 “แมบานสอนเอาไววาเราเจอผูใหญเราตองสวัสดีทุกคน ไมวาจะเปน

ใคร เจอที่ไหน อยางไร เขาเดินผานเราก็ตองสวัสดีเพราะเขาถือวาเปนคนรอบ
ขางของเรา”  

                          (เข็ม อายุ 18 ป) 

 
4.6.1.3  มีกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาตนเองดานคุณธรรมจริยธรรม 

สถานสงเคราะหแหงนี้ในปจจุบันไดมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเด็กในสถาน
สงเคราะหไดเขารวมกิจกรรมและโครงการตางๆที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาสภาพจิตใจดวย
คุณธรรมจริยธรรม เชน โครงการเสริมคุณธรรมสําหรับแมบานและเด็ก กิจกรรมการใสบาตร
รวมกันในสถานสงเคราะห กิจกรรมเขาวัดปฏิบัติธรรม กิจกรรมการสวดมนตร น่ังสมาธิ และ
อบรมจริยธรรมประจําวัน กิจกรรมเหลานี้ไดมีสวนชวยในการขัดเกลาภายในจิตใจของเด็กแตละ

คนใหแสดงอารมณออกมาอยางเหมาะสม ดังบทใหสัมภาษณที่วา 
 
“การใหใสบาตร การสอนใหน่ังสมาธิ บางโอกาสก็จะมีพระอาจารยเขา

มาเทศนสอนเด็ก ๆ ทําใหหนูมีจิตใจที่ดี มีอารมณที่เย็นลง รูจักที่จะควบคุม
อารมณตนเอง รูจักการแบงปนเอ้ือเฟอ”  

                  (ดา อายุ 17 ป) 
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4.6.1.4  มีการสงเด็กเขากลอมเกลาจิตใจโดยใชหลักศาสนา 
สถานสงเคราะหแหงนี้มีการสงเด็กในความอุปการะเขารับการกลอมเกลาจิตใจ

โดยใชหลักศาสนา เชน การสงเด็กเขาอบรมศิลปะวิปสสนาที่โรงเรียนธรรมชาติริมน้ํา อําเภอ

บางเลน จังหวัดนครปฐม อีกทั้งยังมีการนําสงเด็กเขารับฟงโอวาทธรรมจากพระภิกษุสงฆที่วัด
เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และการนําเด็กเขารับการกลอมเกลาจิตใจในโครงการตนกลา
คุณธรรม โดยที่เด็กในความอุปการะจะไดเรียนรูหลักศาสนาและการฝกสมาธิควบคูไปกับการได
ทํากิจกรรมดวย  

4.6.1.5  มีเจตคติที่ดีตอครอบครัวและการดําเนินชีวิต 

 สถานสงเคราะหและแมบานประจําบานพักในสถานสงเคราะหไดมีการขัดเกลา
และสั่งสอนใหเด็กที่ไดรับการสงเคราะหของตนใหมีเจตคติที่ดีตอครอบครัวและบุพการีของตน
เพราะสังคมไทยยังใหความสําคัญกับการระลึกถึงบุญคุณของผูมีพระคุณ ถึงแมวาในปจจุบันนี้
เด็กจะไมไดอยูอาศัยกับครอบครัวของตนแลว ดังบทใหสัมภาษณที่วา 
 

“ณ วันนี้เราไมพูดถึงเรื่องที่ผานมาแลวในอดีต ไมตองไปตอวาแม 
เพราะแมคือผูที่มีพระคุณ ถึงแมจะเปนอยางไรก็แลวแต เราก็อยาไปตําหนิแม 
เพราะแมเคาอาจมีเหตุผลของเคาในตอนนั้น อาจจะบอกเราไมไดหมดเพราะ
ดวยวัยของเราที่ยังเปนเด็กอยู แตใหรูไววาโตมาเราก็ตองเลี้ยงแมเพราะ
สังคมไทยเราเปนอยางนั้น”  

                (คุณครูหัวหนางานฝกวิชาชีพของสถานสงเคราะห) 
 

4.6.1.6  มีจิตสํานึกในการใหและการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 
 เด็กที่รับการสงเคราะหในสถานสงเคราะหแหงนี้ไดรับการปลูกฝงใหมีจิตสํานึก
ของการใหและการบําเพ็ญประโยชนเพื่อผูอ่ืนในสังคมอยูเสมอ เชน การนําเด็กในความอุปการะ

ของตนไปเยี่ยมเยียนและจัดงานรวมกับผูสูงอายุที่สถานสงเคราะหคนชราหลวงพอลําไยอุปถัมภ 
จังหวัดกาญจนบุรี  สถานสงเคราะหคนชราหลวงพอเปนอุปถัมภ จังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ยัง
มีการการนําเด็กในความอุปการะไปบําเพ็ญประโยชนชวยดูแลพี่นองที่สถานสงเคราะหเด็กชาย
บานปากเกร็ด  สถานแรกรับเด็กชายบานปากเกร็ด  สถานสงเคราะหเด็กออนพิการทางสมอง
และปญญาปากเกร็ด (บานเฟองฟา) และสถานสงเคราะหเด็กออนปากเกร็ด การบําเพ็ญ

ประโยชนเหลานี้สวนใหญจะดําเนินการในชวงปดภาคเรียนของเด็กในสถานสงเคราะหเพราะ
เด็กในสถานสงเคราะหจะไดใชเวลาวางในชวงปดภาคเรียนใหเกิดประโยชนและทําใหเด็กใน
สถานสงเคราะหไมเกิดความคิดฟุงซานที่จะเปนอันตรายตอสุขภาพจิตในภายหลังได อีกทั้งเด็ก
จะไดไมใชเวลาวางไปกับการเลนเกมส น่ังดูโทรทัศน หรือการนอนเลนไปในแตละวัน ดังบทให

สัมภาษณที่วา 
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“หนูเคยไปดูแลผูสูงอายุ และเคยไปดูแลเด็กเล็กที่สถานสงเคราะหอ่ืน
มาบาง รูสึกสงสารเหมือนกันที่ไมมีคนมาเยี่ยมเขาบอยๆเหมือนกับเรา หนู
อยากมาอีก เพราะทําใหรูจักที่จะทําประโยชนชวยสังคมบาง”  

                   (ดา อายุ 17 ป) 
 

4.6.1.7  มีความสามารถควบคุมอารมณและแสดงออกอยางเหมาะสม 
ในเรื่องของการควบคุมอารมณและแสดงออกของเด็กที่รับการสงเคราะหแตละ

คนนั้นเปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลากับเด็กแตละคนไมเทากันเพราะเด็กแตละคนมีปญหาทาง

สังคมติดตัวมาที่แตกตางกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการพัฒนาและการบําบัดฟนฟูสภาพทางจิตใจ
และพัฒนาการของเด็กกลุมเสี่ยงและเด็กกลุมพิเศษในสถานสงเคราะหน้ีจะขึ้นอยูกับความพรอม
ของตัวเด็กแตละคนเปนสําคัญ สถานสงเคราะหมีบทบาทหนาที่เปนผูสนับสนุนใหความ
ชวยเหลือในพัฒนาการของเด็กแตละดานเทานั้น การดําเนินการขัดเกลาทางดานจิตใจในเรื่องนี้
จึงขึ้นอยูกับการปรับตัวและการเรียนรูของเด็กที่รับการสงเคราะหแตละคน ฉะนั้นการประเมินใน

เรื่องนี้จึงขึ้นอยูกับการเฝาสังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการของการแสดงออกทางอารมณของ
เด็กแตละคนวาพัฒนาไปในทิศทางใดในแตละป 
 

4.6.2  มาตรฐานการขัดเกลาทางดานสติปญญา 

สถานสงเคราะหแหงนี้มีการขัดเกลาทางดานสติปญญาใหกับเด็กวัยรุนที่รับการ
สงเคราะหอยูในระดับที่ดีมาก กลาวคือ สถานสงเคราะหมีการดําเนินการขัดเกลาทางดาน
สติปญญาใหกับเด็กที่รับการสงเคราะหตามเกณฑเชิงคุณภาพครบทั้ง 7 ขอ ตามที่ไดตั้งเกณฑ

เอาไว ดังรายละเอียดขางลางนี้ 
4.6.2.1 มีการจัดเด็กวัยรุนเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความเหมาะสมกับ   
           ศักยภาพของกลุมเด็ก 

 สถานสงเคราะหแหงนี้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและฝกอบรมวิชาชีพใหกับ
เด็กที่เขารับการสงเคราะหเพื่อที่เด็กดอยโอกาสเหลานี้จะไดรับสิทธิและโอกาสในการเรียนรูได

อยางเทาเทียมกันตามศักยภาพของเด็กผูเรียนแตละคน โดยลักษณะการจัดสวัสดิการดาน
การศึกษาใหกับเด็กในสถานสงเคราะหจะมีทั้งการพิจารณาประสานสงเด็กในอุปการะไปเรียน
รวมกับเด็กอื่นๆในสถานศึกษาภายนอกสถานสงเคราะห ตั้งแตในระดับอนุบาลจนถึง
ระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีกลุมเด็กอีกสวนหนึ่งที่ยังไมมีความพรอมในเรื่องของ
ความสามารถในการปรับตัว ความประพฤติ และการมีภาวะบกพรองทางการเรียนรู จึงทําให

สถานสงเคราะหตองพิจารณาใหกลุมเด็กที่มีลักษณะดังกลาวเขาสูระบบการเรียนการสอนของ
โรงเรียนประชาสงเคราะหบานราชวิถีซ่ึงเปนโรงเรียนภายใน ประกอบดวยระดับประถมศึกษา
และชั้นพิเศษ เปนตน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของเด็กในความอุปการะกอนสงเด็กไป
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ศึกษาตอที่สถานศึกษาภายนอกสถานสงเคราะห และการศึกษาอีกลักษณะหนึ่งจะเปน
การศึกษาหลักสูตรนอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับชวงชั้นที่ 3 เทียบเทาระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 3 รวมทั้งการฝกวิชาชีพภายในสถานสงเคราะห โดยจะเปนกลุมเด็กที่ไม

สามารถเขาเรียนในระบบสามัญไดและมีความสนใจในงานฝกวิชาชีพ ดังนั้นจึงมีการจัดใหเด็กใน
อุปการะไดเรียนในวิชาสามัญบางรายวิชาและเสริมดวยการฝกอบรมวิชาชีพใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงานภายนอก ซ่ึงทางสถานสงเคราะหก็ไดมีการจัดสงเด็กในความ
อุปการะไปพัฒนาฝมืออบรมวิชาชีพเพิ่มเติมที่ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาคกลางเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของเด็กในอุปการะกลุมนี้ใหสามารถพึ่งตนเองได  

 4.6.2.2   มีการจัดสวัสดิการดานการศึกษา 
  สถานสงเคราะหแหงนี้มีการจัดสวัสดิการดานการศึกษาใหกับเด็กในความ

อุปการะทุกคน เชน การสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา คาอาหารประจําวัน คารถโดยสาร
ประจําทาง และคาวัสดุเครื่องใชเครื่องแตงกาย ชุดนักเรียน รองเทา และถุงเทา เปนตน โดยที่
เด็กในความอุปการะสามารถยื่นเร่ืองขอเบิกวัสดุเครื่องใชเครื่องแตงกายไดตามสิทธิของตนเอง 

4.6.2.3  มีการจัดกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูที่หลากหลายและ      
                              เหมาะสมกับเด็ก 
 สถานสงเคราะหแหงนี้ในปจจุบันมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการดาน
ตางๆใหกับเด็กในความอุปการะไดเรียนรูอยางหลากหลายและเหมาะสมกับวัย เชน โครงการ
สงเสริมสุขภาพ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการกีฬาสามัคคีทําดีเพื่อพอหลวง 

กิจกรรมสวดมนตรน่ังสมาธิในทุกๆวัน กิจกรรมการอานเพิ่มวัคซีนกันภัย กิจกรรมคิดขาวเดน
รายวันเพื่อสรางนิสัยการรักการอานและรูเทาทันเหตุการณปจจุบันรอบตัวเอง กิจกรรม
เสียงเพลงสรางเซลลสมองโดยการเปดเพลงระหวางการฝกวิชาชีพเพื่อความผอนคลายและมี
สมาธิ กิจกรรมวินัยสรางหนูดีโดยมีการจัดทําสมุดพกความดีเพื่อเสริมสรางพฤติกรรมเชิงบวก
และมุงใหเด็กในความอุปการะไดเรียนรูความมีระเบียบวินัยของตัวเอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม

เสริมพลังดาวพระศุกร เปนกิจกรรมที่ยกยองชมเชยนักเรียนที่มีความประพฤติดีในทุกๆสอง
เดือน เปนตน การจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายและเปนประโยชนดังกลาวของสถาน
สงเคราะหแหงนี้ยอมจะเกิดผลดีตอพัฒนาการเรียนรูของเด็กในความอุปการะและยังเปนการ
สงเสริมความสามัคคี อีกทั้งยังสามารถเปนการเชื่อมโยงความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหญและเด็ก 
รวมถึงความสัมพันธระหวางเด็กกับเด็กในการทํากิจกรรมรวมกันในสถานสงเคราะหแหงนี้ดวย 

4.6.2.4  มีการจัดหลักสูตรฝกอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของกลุมเด็ก 
สถานสงเคราะหแหงนี้มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนและฝกอาชีพอยาง

เหมาะสมกับกลุมศักยภาพของเด็กที่เขารับการสงเคราะหในแตละคนโดยเปนการเรียนทั้งใน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยมีครูฝกวิชาชีพดูแลตลอดการเรียน เด็กกลุมเปาหมายที่ผานการคัด

กรองและพิจารณาใหเขารับการฝกอาชีพในสถานสงเคราะหน้ันมีหลากหลายกลุมดวยกัน เชน 
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กลุมเด็กที่เขารับการสงเคราะหระหวางป กลุมที่มีพัฒนาการทางการเรียนรูที่ชาหรือไมไดเรียน
มา กลุมเด็กที่มีปญหาพฤติกรรม และเด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือ จบชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนแลวไมสามารถเขาเรียนตอในสถานศึกษาภายนอกในระดับชั้นที่สูงขึ้นได เปนตน 

หลักสูตรวิชาชีพกับกิจกรรมเสริมทักษะประสบการณอาชีพที่สถานสงเคราะหแหงนี้ไดจัดฝก
ใหกับเด็กกลุมเปาหมายนี้จะมีการออกเปนหลักสูตรตางๆอยางเปนลายลักษณอักษร สามารถ
วัดผลและออกหลักฐานรับรองใหกับเด็กไดใชเพื่อประโยชนในการทํางานในอนาคตได หลักสูตร
วิชาชีพที่จัดฝกใหเหมาะกับศักยภาพของกลุมเด็กในปจจุบันมีดังนี้ หลักสูตรโภชนาการ 
หลักสูตรเย็บปกถักรอย หลักสูตรการถักไหมพรม หลักสูตรการเพนท หลักสูตรศิลปะและการ

วาดภาพ หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร หลักสูตรวิชาพลศึกษา หลักสูตรการ
ขับรองเพลงและลีลาศ รวมถึงกิจกรรมเสริมทักษะอยางจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม 
ดวย ซ่ึงแตละหลักสูตรจะมีระยะเวลาในการเรียนการสอนที่แตกตางกัน และครูผูสอนแตละคนก็
มีวุฒิประสบการณและความรูจากทั้งสถานสงเคราะหและวิทยากรจากภายนอกที่เขามาจัดการ
เรียนการสอนรวมกับสถานสงเคราะห แตทุกหลักสูตรที่กลาวมาจะผานการประชุมและเห็นชอบ

จากครูฝายการศึกษากับวิทยากร รวมถึงผูบริหารที่เกี่ยวของของสถานสงเคราะหฯแลว และที่
สําคัญสถานสงเคราะหและฝายสงเสริมการศึกษาไดสอบถามความคิดเห็นของเด็ก
กลุมเปาหมายของตนแลววามีความตองการและสนใจใฝรูที่จะศึกษาหลักสูตรอะไร เปนสิ่งซึ่ง
แสดงออกใหเห็นถึงการมีสวนรวมในการจัดหลักสูตรทางเลือกใหตรงกับความตองการของ
ผูเรียนมากที่สุดเพื่อที่วากลุมเด็กผูเรียนจะไดเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูในแตละหลักสูตรที่สถาน

สงเคราะหแหงนี้ไดจัดขึ้น  
4.6.2.5  มีการพัฒนาปรับสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศเปนแหลงเรียนรู 
สถานสงเคราะหแหงนี้ไดมีการปรับสภาพแวดลอมภายในและภายนอก

หองเรียนใหมีบรรยากาศเปนแหลงเรียนรูมากที่สุด เชน การจัดทําศูนยอินเตอรเน็ตชุมชนเพื่อ
เปนแหลงเรียนรูคนควาหาขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อความสะดวกในการเขาถึงความรูที่

สามารถนํามาใชเปนประโยชนตอการเรียนรูของกลุมเด็กเปาหมายแตละคนในสถานสงเคราะห 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม 5 ส ไดแก สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย เพื่อ
นํามาใชปรับปรุงและรักษาสภาพแวดลอมในหนวยงานตางๆ รวมถึงโรงเรียนภายในสถาน
สงเคราะหใหเกิดประสิทธิภาพและความสะอาดปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนในสถานสงเคราะห
แหงนี้ไดมากยิ่งขึ้นดวย นอกจากนี้สถานสงเคราะหแหงนี้ยังมีหองสมุดเพื่อบริการเด็กที่รับการ

สงเคราะหทุกคนใหสามารถเขามาศึกษาหาความรูและยืมหนังสือที่ตนสนใจกลับไปอานที่
บานพักไดแลวนํามาคืนในเวลาที่กําหนด การสรางบรรยากาศเปนแหลงเรียนรูน้ันไดขยายไปถึง
การปรับสภาพแวดลอมภายในบริเวณบานพักของเด็กในสถานสงเคราะหดวย กลาวคือ เปนการ
จัดระเบียบของบานพักของตนใหสะอาดนามองแกผูพบเห็นโดยที่เด็กๆทุกคนในบานรวมไม

รวมมือในการพัฒนาปรับสภาพแวดลอมของบานพักตนเอง ภายในบานพักของเด็กในสถาน
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สงเคราะหแหงนี้จะมีมุมหนังสือและสื่อการเรียนการสอน เชน สื่อความรูภาพโปสเตอรปดอยูที่
ผนังของบานพัก ทั้งนี้ก็เพื่อจะสงเสริมและสรางบรรยากาศการเปนแหลงเรียนรูหนึ่งในสถาน
สงเคราะหแหงนี้ดวย การปรับสภาพแวดลอมเพื่อใหมีบรรยากาศเปนแหลงเรียนรูน้ันจะเปน

ประโยชนตอการกระตุนและปลูกฝงใหเด็กเกิดการเรียนรูและรักการอานหนังสือ นอกจากนี้ 
คุณครูฝายฝกวิชาชีพของสถานสงเคราะหแหงนี้ไดอบรมและสรางนิสัยใหเด็กทุกคนเกิดความ
รวมมือกันที่จะรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยและความสะอาด รวมถึงการสรางนิสัยการ
ประหยัดพลังงานใหเกิดขึ้นดวยเพื่อใหเด็กเรียนรูและเห็นคุณคาของพลังงาน เปนตน 

4.6.2.6  มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะในกระบวนการเรียนรู 

 สถานสงเคราะหแหงนี้ไดมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องในแตละ
ปงบประมาณ ในสวนของบุคลากรแมบานประจําบานพักเด็กของสถานสงเคราะหน้ันจะมีการจัด
สัมมนาและฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณของแมบานแตละคนของทุกปโดยจะอบรม
เปนรุนๆหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปจนครบทุกระดับและทุกคน นอกจากนี้ในสวนของการ
พัฒนาบุคลากรครูฝายสงเสริมการศึกษาและฝกวิชาชีพนั้นจะมีการประสานหนวยงานเพื่อสงครู

ฝกอาชีพไปอบรมการฝกวิชาชีพเพิ่มเติม เชน ดานเบเกอรี่ เพื่อใหบุคลากรครูไดมีทักษะ
เพิ่มเติมในสวนของการทําเบเกอรี่รูปแบบตางๆและนํากลับมาถายทอดเพื่อเปนประโยชนตอ
การเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น และมีการจัดฝกอบรมบุคลากรครูทุกคนในเรื่องการใชสื่อเทคโนโลยี
และมัลติมีเดียคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเกิดประโยชนตอความคลองตัวและสะดวกตอการ
นํามาใชในกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีการจัดหาสื่อสิ่งพิมพเทคโนโลยี

ตางๆมาใชในกระบวนการเรียนการสอนดวยโดยการประสานขอความอนุเคราะหจากสํานัก
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนและสํานักการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหบุคลากรครูของ
สถานสงเคราะหแหงนี้ไดมีความรูและมีทักษะการสอนอยางมีคุณภาพตามหลักวิชาการ เปนตน 

4.6.2.7  มีการเตรียมความพรอมเพื่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความ  
           ถนัด ความสามารถ เพศ และวัย 

 สถานสงเคราะหแหงนี้มีการเตรียมความพรอมเพื่อการประกอบอาชีพใน
อนาคตใหกับเด็กในความอุปการะของตนโดยพื้นฐานแลวนอกจากการสนับสนุนดานการสงเสริม
ทางการศึกษาใหกับเด็กทุกคนที่เขารับการสงเคราะหดวยการประสานสงเด็กเขารับการศึกษา
อยางตอเนื่องแลวยังมีบริการแนะแนวและแกไขปญหาใหกับเด็กแตละคนดวย สวนใหญแลวจะ
เปนทั้งการแนะแนวทางการใชชีวิตและการแนะแนวทางในการศึกษาหรือการประกอบอาชีพใน

อนาคตใหกับเด็กในความอุปการะทุกคน นอกจากนี้การเขารับการฝกอบรมวิชาชีพตาม
หลักสูตรที่หลากหลายภายในสถานสงเคราะหของเด็กแตละคนแลวนอกจากจะทําใหเด็กใน
ความอุปการะไดคนหาตนเองวาตนมีความถนัดในดานวิชาชีพใดแลวก็สามารถพัฒนาทักษะเพื่อ
ตอยอดองคความรูใหมีประสบการณไดมากยิ่งขึ้น ซ่ึงในสวนของการสนับสนุนสงเสริมทักษะเพื่อ

การประกอบอาชีพนั้นทางฝายสงเสริมการศึกษาและฝกวิชาชีพของสถานสงเคราะหแหงนี้ไดมี
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การพิจารณาสงเด็กที่มีคุณสมบัติตามที่หนวยงานพัฒนาฝมือภายนอกตองการ อาทิ ศูนย
สงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เปนตน โดยเด็กในความอุปการะที่ไดรับ
การประสานสงตัวไปฝกปฏิบัติวิชาชีพจากศูนยดังกลาวนั้นเด็กแตละคนจะไดรับการเตรียมความ

พรอมจากวิชาชีพที่มีอยางหลากหลายใหไดเลือกเรียนรูและปฏิบัติจริงภายในศูนยฯภายใต
ระยะเวลา 6 เดือน และเมื่อจบหลักสูตรแลวจะมีการมอบวุฒิบัตรแกผูสําเร็จการฝกอบรมวิชาชีพ
ทําใหเด็กในความอุปการะสามารถนําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพในอนาคตได 

 

4.6.3  มาตรฐานการขัดเกลาทางดานพฤติกรรม 

สถานสงเคราะหแหงนี้มีการขัดเกลาทางดานพฤติกรรมใหกับเด็กวัยรุนที่รับการ
สงเคราะหอยูในระดับที่ดี กลาวคือ สถานสงเคราะหมีการดําเนินการขัดเกลาทางดานพฤติกรรม

ใหกับเด็กที่รับการสงเคราะหตามเกณฑเชิงคุณภาพที่ไดตั้งเอาไว 5 ขอ จาก 7 ขอ ดัง
รายละเอียดขางลางนี้ ดังรายละเอียดขางลางนี้ 

4.6.3.1  มีการปลูกฝงเรื่องระเบียบวินัยและกฎเกณฑการอยูรวมกัน 
สถานสงเคราะหแหงนี้ไดมีการปลูกฝงเรื่องระเบียบวินัยและกฎเกณฑของการ

อยูรวมกันผานระเบียบกติกาที่ไดตกลงไวรวมกันซึ่งเปนกฎกติกาที่ทั้งเด็กที่เขารับการ

สงเคราะห แมบานประจําบานพัก และคุณครูฝายตางๆยอมรับรวมกัน เพราะการอยูรวมกันของ
คนจํานวนมากๆนั้นยอมมีความจําเปนที่จะตองมีกฎกติกาที่เปนสิ่งยึดเหนี่ยวการดําเนินชีวิต
ของเด็กที่เขารับการสงเคราะหแตละคนไมใหออกนอกลูนอกทางเสมือนกับที่แตละครอบครัวตาง
ก็มีกฎกติกาเพื่อรักษาและควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกใหอยูในแนวทางที่ดี ซ่ึงเปนเรื่องที่
สมาชิกและเด็กที่รับการสงเคราะหจําเปนตองปรับตัวเรียนรูจากสมาชิกรอบขางเพื่อใหสามารถ

อยูรวมกันในสถานสงเคราะหแหงนี้อยางเปนสุข เชน การรณรงคใหพูดจาไพเราะ หามพูดคํา
หยาบคาย การใหเขาบานตรงเวลา คือ ตอน 6 โมงเย็นแตถาเขาบานลาชาตองแจงแมบานกอน
ทุกครั้ง เด็กทุกคนตองอยูภายในบานพักของตนตอนสองทุมตรง การหามนําอาหารเขาไปใน
หองนอน หามใชโทรศัพทมือถือ การฝกใหเขานอนและตื่นนอนตรงเวลา เปนตน ดังเชนบทให
สัมภาษณตอนหนึ่งของผูปกครองสถานสงเคราะหแหงนี้ที่กลาวถึงความจําเปนของการมีอยูของ

ระเบียบวินัยและกฎเกณฑการอยูรวมกันที่วา 
 
“เราอยูกันเปนจํานวนมากและหลากหลาย จําเปนตองมีสิ่งยึดเหนี่ยว

หรือกติกา เพื่อเด็กจะไดไมออกนอกลูนอกทาง ทําใหคอนโทรลเด็กได เลยตอง
มีวางเอาไว”  

           (ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี) 
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4.6.3.2  มีการสงเสริมพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
 สถานสงเคราะหแหงนี้มีการสงเสริมพฤติกรรมความรับผิดชอบโดยเริ่มตั้งแต
เมื่อรับเด็กเขาสูสถานสงเคราะห เด็กแตละคนจะไดเรียนรูถึงหนาที่ความรับผิดชอบที่จะชวยแบง

เบาภาระกิจวัตรประจําวันรวมกันกับเพื่อนรวมบานพักเดียวกันโดยแมบานจะมีการแบงหนาที่
ความรับผิดชอบใหกับเด็กในบานพักของตน เชน การเก็บกวาดเช็ดถูบานพัก การดูแลสวน
ภายในบานพัก การทําความสะอาดทอน้ําหนาบานพัก การลางจาน การทําความสะอาดหองครัว 
การรับขาวที่โรงครัว การรับหนาที่เปนพี่เลี้ยงดูแลนองภายในบานพัก เปนตน พฤติกรรมความ
รับผิดชอบเหลานี้จะถูกปลูกฝงอยูบอยๆเพื่อใหเด็กๆไมลืมหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง 

4.6.3.3  มีการสงเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยในสถานสงเคราะห 
 สถานสงเคราะหแหงนี้มีการสงเสริมลักษณะของพฤติกรรมประชาธิปไตยกับ
เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหทั้งในบานพักของเด็ก และกิจกรรมในชีวิตประจําวันของเด็กใน
สถานสงเคราะห เชน การใหโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและการรับฟงความคิดเห็นของเด็ก
แตละคนในบานพัก อาทิ การทําอาหารในวันหยุด และความชอบความถนัดในการทํางานและใน

การเรียน เปนตน นอกจากนี้ในกิจกรรมสวนรวมที่เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแสดงพฤติกรรม
ประชาธิปไตยออกมาไดดีในการเขามามีสวนรวมในการคิด ทํา และปรับปรุงกิจกรรมก็คือ การ
รณรงคและสงเสริมใหเด็กในสถานสงเคราะหไปใชสิทธิเลือกตั้งประธานสภาและคณะกรรมการ
สภาเด็กบานราชวิถีภายในสถานสงเคราะหและการมีสวนรวมของเด็กในการเสนอโครงการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงสถานสงเคราะหใหสมาชิกทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เชน โครงการพัฒนาระบบ

จัดเลี้ยงในโรงอาหารบานราชวิถี โครงการมัคคุเทศกบานราชวิถี และโครงการเสียงตามสาย
สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี เปนตน 

4.6.3.4  มีการเปนแบบอยางของพฤติกรรมทางบวก 
 การเปนแบบอยางของพฤติกรรมทางบวกใหกับเด็กที่รับการสงเคราะหในสถาน
สงเคราะหแหงนี้น้ัน บุคคลที่มีความใกลชิดและสนิทสนม เปนที่รักและนาเอาเปนแบบอยาง

พฤติกรรมที่ดีน้ันมาจากหลายกลุม ไดแก แมบานประจําบานพัก ครูอาจารย เพื่อน และรุนพี่
ของบานราชวิถี นอกจากนี้ยังมีแบบอยางพฤติกรรมที่มีอิทธิพลมาจากสื่อมวลชนที่เด็กในสถาน
สงเคราะหไดรับรูขาวสารเรื่องราวตางๆทั้งจากในหนาหนังสือพิมพ นิตยสาร และอินเตอรเน็ต 
เปนตน ดังคําใหสัมภาษณตัวอยางดานลางนี้ 
 

“แมเปนแมแบบ เปนกําลังใจ เปนผูผลักดันที่สําคัญ และสอนใหระลึก
เสมอวาตัวเราก็คือตัวเรา ไมตองคิดนอยใจวาตัวเปนเด็กในสถานสงเคราะห”  

                         
     (เข็ม อายุ 18 ป) 
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“อยากไปเปนครู เพราะเห็นแบบอยางรุนพี่ที่บานชัยพฤกษที่เรียนจบ
ออกไปแลวก็ไปเปนครูอยูที่จังหวัดลําปาง”  

                  (ฝน อายุ 17 ป) 

 
4.6.3.5  มีวิธีการลงโทษและการใหรางวัลที่เหมาะสม 

 สถานสงเคราะหแหงนี้ไดมีการลงโทษและการใหรางวัลเพื่อการสนับสนุน
สงเสริมพฤติกรรมที่ดีและยับยั้งพฤติกรรมที่ไมนาพึงประสงคใหกับเด็กในความอุปการะ เหตุที่
สถานสงเคราะหแหงนี้มีความจําเปนตองมีกลไกเหลานี้ก็เพื่อใหสามารถจัดระเบียบทางสังคมกับ

สมาชิกและเด็กที่รับการสงเคราะหใหอยูในกรอบกติกาที่ควรจะเปน ซ่ึงแมบานประจําบานพัก
และครูอาจารยในสถานสงเคราะหแหงนี้ตางก็มีวิธีกุศโลบายในการอบรมสั่งสอนเด็กที่มีความ
หลากหลายวัยในบานพักในสถานสงเคราะหของตน เชน การใหรางวัลเปนขนมหรือสิ่งของ สวน
วิธีการลงโทษเพื่อใหเด็กเกิดสํานึกผิดจะไดไมกระทําพฤติกรรมนั้นซ้ําอีก เชน การใหพัฒนาทํา
ความสะอาดบานพักของตน และการเพิ่มความรับผิดชอบในกิจวัตรงานหนาที่ประจําวัน เปนตน 

ดังคําใหสัมภาษณตัวอยางดานลางนี้  
 

“เราอยูกันเปนจํานวนมากและหลากหลาย จําเปนตองมีสิ่งยึดเหนี่ยว
หรือกติกา เพื่อเด็กจะไดไมออกนอกลูนอกทาง ทําใหคอนโทรลเด็กได เลยตอง
มีวางเอาไว” 

           (ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี) 
 
“การอบรมเลี้ยงดูเด็กในสถานสงเคราะหน้ันจะยึดมาตรฐานการอบรม

เลี้ยงดูเด็กและพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 รวมทั้งจะคํานึงถึงสิทธิ
และประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ … การดูแลเด็กของสถานสงเคราะห

แหงนี้มีมาตรฐานขั้นต่ําที่เหมือนกันหมดแตจะตางกันที่วิธีการจัดการดูแลซึ่งก็
ขึ้นอยูกับทักษะและประสบการณของแมบานแตละคน”  

          (ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี) 
 
  “เพื่อความสงบเรียบรอยจึงตองมีกฎระเบียบและมีการ

ลงโทษเพื่อเด็กจะไดรูตัววาอะไรควรทําหรือไมควรทํา เหมือนเชนบานทุกหลัง
ในบานราชฯ เราไมไดยินดีกับการทําโทษเด็กเลยแตตองทําเพื่อเปนการ
เตือนสติใหเด็กไดรูวาสิ่งที่เขาทํามันไมดีกับตัวเขาเอง”  

        (แมณี นามสมมติ) 
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4.6.3.6  มีการสงเสริมพฤติกรรมการพึ่งพาตนเอง 
 สถานสงเคราะหแหงนี้ไดสงเสริมพฤติกรรมการพึ่งพาตนเองใหกับเด็กทุกคนที่
รับการสงเคราะหอยูโดยจะปลูกฝงใหเด็กรูจักที่จะทํากิจกรรมตางๆดวยตนเอง เชน การใหเด็ก

โตที่ตองไปเรียนที่สถานศึกษาภายนอกเดินทางไปและกลับสถานสงเคราะหดวยตนเอง และการ
สอนใหเด็กรูจักรับผิดชอบในงานและกิจวัตรของตนเอง รวมถึงการฝกใหรูจักประกอบอาหาร
ดวยตนเองในวันหยุด เปนตน แตอยางไรก็ตามการที่เด็กแตละคนจะพึ่งพาตัวเองไดน้ันก็ตองมี
วิชาความรูและประสบการณชีวิตที่มากพอเพื่อประโยชนตอการกลับออกไปสูครอบครัวและ
สังคมภายนอก สถานสงเคราะหแหงนี้ไดพยายามทําหนาที่เตรียมความพรอมใหกับเด็กดวยการ

สงมอบอาวุธทางปญญา ไมวาจะเปนการสงเสริมการศึกษาอยางสูงสุดเทาที่เด็กที่รับการ
สงเคราะหจะมีความสามารถเรียนไดไมวาจะเปนทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพก็ตาม นอกจากนี้
ยังมีโครงการที่เปนประโยชนตอการนําไปใชในชีวิตประจําวันของเด็ก เชน โครงการใหความรู
เพื่อปองกันการถูกลอลวงเพื่อการปองกันตนเองเมื่อมีเหตุคับขัน และการอบรมใหความรูเรื่อง
กฎหมายหนาที่พลเมือง เพศศึกษาและโรคเอดส เปนตน พฤติกรรมการพึ่งพาตนเองไดน้ัน

สถานสงเคราะหจําเปนตองมีการติดตามผลของเด็กที่พนการอุปการะไปแลววาเด็กสามารถ
พ่ึงพาตนเองในทางปฏิบัติจริงเมื่อตองกลับสูสังคมไดมากนอยเพียงใดและเด็กที่พนการอุปการะ
เหลานั้นยังตองการความชวยเหลือทางการเงินหรือคําแนะนําปรึกษาอีกมากนอยประการใด 
ฉะนั้นการประเมินในเรื่องนี้จึงขึ้นอยูกับการติดตามประเมินผลเด็กที่พนการอุปการะแตละคน
ของสถานสงเคราะหแหงนี้อยางตอเนื่องเพื่อสามารถเปนขอมูลทางสถิติ ทิศทางและแนวโนม

และเสนทางความสําเร็จของเด็กที่พนการอุปการะแตละคน 
4.6.3.7  มีการสนับสนุนใหเด็กรูจักตั้งเปาหมายในอนาคต 
สถานสงเคราะหแหงนี้รวมทั้งบุคลากรแมบานประจําบานพักและครูอาจารย

ใกลชิดไดสนับสนุนใหเด็กที่เขารับการสงเคราะหของตนไดรูจักคิดถึงเปาหมายในอนาคตของ
ชีวิตตัวเองโดยการอบรมขัดเกลาใหเด็กที่เขารับการสงเคราะหของตนใหทําหนาที่ในปจจุบันใหดี

ที่สุดและการยกตัวอยางของแบบอยางที่ดีของบุคคลใกลตัวและบุคคลสําคัญเพื่อใหเด็กที่รับการ
สงเคราะหไดฝกการมองภาพและการตั้งเปาหมายในการไปสูความสําเร็จของตนเองในอนาคต 
ดังตัวอยางบทใหสัมภาษณของแมบานประจําบานพักทานหนึ่งที่วา 

 
“เราตองคอยปลูกฝงเรื่องเปาหมายในชีวิตและการมีอนาคตที่ดี โดยจะ

คอยสอนเคาวาเวลาจะทําอะไรก็ใหคิดถึงตัวเคาและอนาคตของเคาใหดี และอยู
ตรงนี้ก็ทําหนาที่ตรงนี้ของตนใหดีที่สุด เพื่อในอนาคตเคาจะไดชวยเหลือตัวเคา
เองและไมเปนปญหาสังคม” 

                        (แมหนุย นามสมมติ) 
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 ตามที่ไดมีการประเมินประสิทธิผลของการขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญา และ
พฤติกรรมดวยวิธีการวัดประเภทอิงเกณฑโดยพัฒนามาจากเกณฑเชิงระบบคุณภาพในครั้งนี้
พอจะสรุปไดวาสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีมีการดําเนินการขัดเกลาทางดานจิตใจ 

สติปญญา และพฤติกรรมใหกับเด็กที่รับบริการสงเคราะหไดในระดับที่ดีตามเกณฑเชิงคุณภาพ
ที่ไดกําหนดไว 
 

4.7  แนวทางขอเสนอแนะในการปรับปรุงการขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญา 

และพฤติกรรมของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 
 

แนวทางขอเสนอแนะที่ผูวิจัยขอเสนอนั้นพิจารณาจากความตองการของเด็กวัยรุนใน
สถานสงเคราะหแหงนี้เพื่อเปนประโยชนตอผูบริหาร แมบานประจําบานพัก และผูมีสวน
เกี่ยวของกับสถานสงเคราะหแหงนี้เพื่อนําไปเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงและพัฒนาการขัด
เกลาทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราช
วิถีแหงนี้ สามารถนําเสนอไดดังนี้ 

 

 4.7.1  แนวทางขอเสนอแนะในการปรับปรุงการขัดเกลาทางดานจิตใจ 

 ในมิติของการปรับปรุงการขัดเกลาทางดานจิตใจของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหน้ัน 
จากการสังเกตและการสัมภาษณทั้งฝายแมบานและกลุมเด็กวัยรุนพบวาแมบานและครูในสถาน
สงเคราะหแหงนี้สวนใหญตางก็มีการถายทอดคุณคาของสังคม ศีลธรรมจรรยา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและมารยาทของสังคมทั้งในรูปแบบการบอกกลาวโดยตรง และใหเด็กเรียนรูดวย
ตนเองผานทางกิจกรรมและโครงการตางๆที่ทางสถานสงเคราะหไดจัดขึ้น กลาวคือแมบานและ

สถานสงเคราะหตางมีการสรางแรงจูงใจใหเด็กประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีและงดเวนพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสม มีวิธีการตักเตือนและลงโทษที่เหมาะสมโดยพิจารณาใหเด็กทําในสิ่งที่พอทําได 
เชน การพัฒนาทําความสะอาดรอบบาน การอนุญาตใหเด็กสามารถมีสวนรวมอยางเสรีในการ
เขารวมชมรมตางๆของสถานสงเคราะห เชน นาฏศิลป และดนตรีไทย เปนตน นอกจากนี้ยังมี
การสงเสริมใหเด็กเขารวมในกิจกรรมที่สามารถพัฒนาจิตใจของเด็กแตละคนได เชน การอบรม

ศีลธรรม และการทําบุญตักบาตร รวมพิธีการในวันสําคัญทางศาสนา การบําเพ็ญประโยชนตอ
ผูอ่ืนที่ดอยกวาในสังคม และที่สําคัญแมบานมีการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหเด็ก เชน การ
ประหยัดอดออม และการรวมสวดมนตรแผเมตตากับเด็กกอนเขานอน เปนตน 
 แนวทางในการปรับปรุงการขัดเกลาทางดานจิตใจของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหให
เกิดประสิทธิผลนั้น สถานสงเคราะห เจาหนาที่แมบาน และคุณครูผูใกลชิดตองรวมมือกันและ

เขาอกเขาใจในสภาพจิตใจของเด็กวัยรุนกลุมนี้ที่ตางเผชิญกับปญหาตางๆนานามา อีกทั้งควร
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เขาใจพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กวัยรุนดวยเพราะวัยรุนถือเปนวัยพายุบุแคม (Stress 
and Storm) คือ เปนวัยที่เด็กวัยรุนมีอารมณรุนแรง แสดงความรูสึกที่เปดเผย จะแสดง
ความชอบและไมชอบออกมาอยางรุนแรง และไมยอมใครงายๆ ดังนั้นการที่จะขัดเกลาสภาพ

จิตใจของเด็กวัยรุนกลุมนี้ใหมีคุณภาพดังเปาประสงคของสถานสงเคราะหน้ันตองดําเนินการและ
วางแผนอยางคอยเปนคอยไป สิ่งสําคัญที่สุดคือ การที่แมบานและครูที่ใกลชิดเด็กวัยรุนคนนั้น
ตองอาศัยการสื่อสารที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความหวงใย ยกยองเกรงใจกัน และเขาใจซึ่งกันและ
กัน อีกทั้งควรสรางบรรยากาศความสบายใจเพื่อใหเด็กเกิดการยอมรับและไวใจ กลาที่จะเขามา
ปรึกษาพูดคุย  ทั้งนี้ตองเปดโอกาสรับฟงปญหาที่เด็กคนนั้นเผชิญมาอยางเห็นอกเห็นใจ การมี

หองแนะแนวพรอมกับการมีบุคลากรครูจิตวิทยาการแนะแนวมาประจําเพื่อใหบริการแลกเปลี่ยน
ความรูและความรูสึกก็นาจะเกิดประโยชนที่ดีตอเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะหแหงนี้ 
นอกจากนี้แมบานและครูอาจารยใกลชิดควรที่จะอบรมในเรื่องคานิยมที่ดีงาม เชน การตอกย้ํา
เรื่องความซื่อสัตยสุจริต ความพอเพียง การมัธยัสถอดออม การรักนวลสงวนตัว และการใหการ
นับถือคนอื่น เปนตน แมบานและครูอาจารยใกลชิดไมควรมองสวนที่เปนปญหาของเด็กวัยรุน

แตละคนแตควรมองสวนที่เปนดานบวกหรือดานที่ดีของพวกเขาเพื่อที่จะใหการสนับสนุนและ
สงเสริมเด็กวัยรุนที่รับการสงเคราะหในดานนั้นๆได และควรมีความมุงมั่นปลูกฝงลักษณะนิสัยที่
ดีใหกับเด็กวัยรุนของตนอยางมีแบบแผนและตอเนื่องตามระดับความจําเปนของเด็กวัยรุนแตละ
กลุมดวย 
  

 4.7.2  แนวทางขอเสนอแนะในการปรับปรุงการขัดเกลาทางดานสติปญญา 

ในมิติของการปรับปรุงการขัดเกลาทางดานสติปญญาของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห 

จากการสัมภาษณทั้งฝายแมบานคุณครูและกลุมเด็กวัยรุนพบวาเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห
แหงนี้มีสิทธิในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางตอเนื่องและเปนการศึกษาตามศักยภาพ
ความสามารถของเด็ก กลาวคือใหการศึกษาเทาที่กําลังความสามารถของเด็กวัยรุนคนนั้นจะรับ
ไปได กรณีที่ศึกษาหลักสูตรสายสามัญไมไหว ทางสถานสงเคราะหก็จัดใหมีหลักสูตรการศึกษา
นอกโรงเรียนและหลักสูตรการฝกอาชีพไวรองรับ ซ่ึงหากเด็กวัยรุนคนใดสนใจที่จะพัฒนาฝมือ

ของตนในดานวิชาชีพใหดีย่ิงขึ้นอีก ทางสถานสงเคราะหแหงนี้ก็จะสงเสริมเพื่อเตรียมความ
พรอมโดยการสงเด็กวัยรุนคนนั้นไปพัฒนาที่ศูนยฝกวิชาชีพนอกสถานสงเคราะห เมื่อเรียนจบ
แลวทางสถานสงเคราะหก็จะเปดโอกาสใหเด็กเรียนรูจากประสบการณจริง การทดลอง
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมโดยจะจัดหางานให สถานสงเคราะหแหงนี้มีการอํานวยความ
สะดวกและมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กโดยมีศูนยคอมพิวเตอร และหองสมุดเพื่อ

ปลูกฝงใหเด็กมีนิสัยรักการอาน 
แนวทางในการปรับปรุงการขัดเกลาทางดานสติปญญาในมุมมองของผูวิจัยนั้น จากการ

ที่สถานสงเคราะหมีการจัดกลุมการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนของเด็กออกเปน 3 
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กลุมนั้นนาจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเพราะการเรียนรูแบบกลุมนอกจากจะ
ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นแลวการเรียนรูแบบนี้จะสามารถชวยใหผูเรียนรู
เกิดทักษะทางสังคมและการทํางานรวมกับผูอ่ืนในกลุมซึ่งเปนทักษะจําเปนในการดําเนินชีวิต

ปจจุบัน ความสัมพันธระหวางผูเรียนและครูก็จะดีขึ้น และครูผูสอนก็สามารถบริหารเวลาในการ
เรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวย และสิ่งนี้จะสงผลตอสุขภาพจิตของผูเรียนผูสอน
ตอเนื่องไปจนบรรยากาศในการเรียนรูในหองเรียนที่ดีย่ิงขึ้น นอกจากนี้ควรสงเสริมใหเด็กวัยรุน
เริ่มคิดถึงทางเลือกในการประกอบอาชีพเพราะจากการสัมภาษณพบวายังมีเด็กวัยรุนสวนหนึ่งที่
ยังไมมีเปาหมายในชีวิตหรือมีเปาหมายที่จํากัดเนื่องจากไมรูวามีทางเลือกในอาชีพอะไรบางใน

ปจจุบันและไมรูวาจะกาวไปถึงเปาหมายนั้นอยางไร ดังนั้นคุณครูฝายสงเสริมการศึกษาในสถาน
สงเคราะหแหงนี้ควรประชุมปรึกษารวมกับแมบานประจําบานเด็กวัยรุนคนนั้นเพื่อวางแผน
พัฒนาและชวยเหลือเปนรายบุคคลไป โดยสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน แหลงงาน 
ความกาวหนา และวิธีสมัครงานใหเด็กวัยรุนที่กําลังพนการสงเคราะหไดทดลองกรอกใบสมัคร
เอง เปนตนโดยมีกลุมครูและแมบานประจําบานพักของตนคอยใหคําปรึกษาอยางใกลชิด หรือ

อาจเนนไปที่การใหเด็กวัยรุนกลุมนี้มีทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง ไดทดลองปฏิบัติจริง เพราะ
จะชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคและการคิดนอกกรอบเพื่อใหเด็กวัยรุนแสดงความเปนตัวของ
ตนเองใหไดมากที่สุดโดยติดตามประเมินผลความกาวหนาอยางใกลชิด เพราะเด็กในวัยนี้ชอบ
ทําและเรียนรูจากวิธีการลองผิดลองถูก จนกวาจะไดผลที่พอใจ ดังนั้นกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ใดที่เด็กพอจะทําไดและไมเกิดอันตรายก็ควรสงเสริมเพราะเด็กจะไดเรียนรูจากการลองทําและ

รูจักแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใดที่เด็กวัยรุนกลุมนี้แสดงความ
กระตือรือรนมากขึ้นที่จะเรียนรูก็ควรคงกิจกรรมนั้นไวและพัฒนาตัวกิจกรรมใหมีความนาสนใจ
ย่ิงขึ้นกวาเดิม หากกิจกรรมใดไมเปนที่สนใจของเด็กก็ควรนํามาพิจารณาใหมวาควรจะยังคง
เอาไวหรือหากิจกรรมดานอื่นๆมาแทนที่ กลาวคือ เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหจะชอบที่จะเขา
รวมกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจแบบมีกิจกรรมควบคูไปดวย เชน ในโครงการตนกลา

คุณธรรม แตเด็กวัยรุนจะมีความรูสึกเบื่อหนายหากโครงการนั้นตนตองมานั่งฝกสมาธิทั้งวัน
เหมือนกับผูใหญ เปนตน และเมื่อโครงการหรือกิจกรรมที่สถานสงเคราะหไดจัดใหเด็กวัยรุน
เสร็จสิ้นแลวก็ควรมีการสํารวจความคิดเห็นของเด็กที่เขารวมโครงการและประเมินผล
ความสําเร็จที่ไดรับจากการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสามารถนําขอมูลมาใชประโยชนในการ
วิเคราะหและคาดการณเพื่อการวางแผนในอนาคตไดวาโครงการหรือกิจกรรมแบบใดที่สามารถ

เขาถึงความสนใจและมีสวนชวยในพัฒนาการของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหไดตรงตาม
เปาประสงคของสถานสงเคราะหมากที่สุด  

 
 

 



 178

4.7.3  แนวทางขอเสนอแนะในการปรับปรุงการขัดเกลาทางดานพฤติกรรม 

ในมิติของการปรับปรุงการขัดเกลาทางดานพฤติกรรมของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห 
จากการสัมภาษณทั้งฝายแมบานและกลุมเด็กวัยรุนพบวาในสถานสงเคราะหแหงนี้มีการกระตุน
ใหเด็กเกิดการเรียนรูและการฝกระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอ
สวนรวมตามสมควรแกวัย กลาวคือ แมบานมีการฝกความรับผิดชอบใหกับเด็กในบานโดย

มอบหมายงานตามความสามารถของเด็กคนนั้น แตบางครั้งก็มีปจจัยแวดลอมที่คอยชักจูง
เบี่ยงเบนความสนใจในความรับผิดชอบของตนออกไปเปนสาเหตุใหลืมทําหรือไมทําเพราะไม
เห็นความสําคัญ ดังนั้นแมบานประจําบานพักแตละคนควรจะปฏิบัติตัวเสมือนกับที่ตนตองการ
อยากใหลูกของตนเปน ควรมีความสม่ําเสมอในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยและการอบรม สวน
การลงโทษที่กระทําไปนั้นก็เพื่อชวยไมใหเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้กระทําผิดซ้ําอีก

ทั้งนี้เพื่อใหเด็กวัยรุนเกิดพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมและถูกตองนั้นเอง แมบานประจํา
บานพักและกลุมครูจึงมีอิทธิพลตอการปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพ วิธีการขัดเกลาโดยตรง 
เชน การกลาวตักเตือนนั้นควรแสดงออกไปดวยความหวงใย รักใคร และหวังดี เพราะจะทําให
เด็กในสถานสงเคราะหแหงนี้ศรัทธาและมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบุคลิกภาพของตน 

แนวทางในการปรับปรุงการขัดเกลาทางดานพฤติกรรมนั้น ในมุมมองของผูวิจัยมี

ความเห็นวาการที่สถานสงเคราะหจะมีระเบียบกฎเกณฑสําหรับเด็กในสถานสงเคราะหน้ันควร
วางกฎเกณฑระเบียบวินัยที่เหมาะสม พยายามไมควบคุมหรือยัดเยียดกฎระเบียบใหเด็กมาก
เกินไปเพราะเด็กจะเหมือนถูกควบคุมอยูตลอดเวลา และไมมีอิสระคลองตัวในการใช
ชีวิตประจําวัน ซ่ึงอาจสงผลตอบุคลิกภาพของเด็กวัยรุนไดในอนาคต เชน เด็กวัยรุนที่อยูใน
กฎระเบียบมากเกินไปจะขาดความเปนตัวของตัวเอง ขาดความมั่นใจ ขาดความคิดริเริ่ม

สรางสรรค  นอกจากนี้การตั้งกฎระเบียบขึ้นมาใชน้ันก็ควรใหเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหมีสวน
รวมในการกําหนดและยอมรับดวยเหตุผลที่ชัดเจน อีกทั้งเมื่อมีการเพิ่มหรือลดกฎระเบียบขอ
หนึ่งขอใดก็ตามก็ควรประกาศใหเด็กซึ่งเปนผูนําไปใชไดรับรูรับทราบโดยทั่วกัน เพื่อเด็กจะได
ไมรูสึกสับสนตอกฎระเบียบที่ไมเปนไปตามแนวทางเดียวกัน 

แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ผูวิจัยไดเสนอมาขางตนในแต

ละมิติน้ันสวนหนึ่งนั้นผูวิจัยไดขอมูลมาจากการสัมภาษณและสังเกตเด็กวัยรุนในแตละคนใน
สถานสงเคราะห รวมถึงการไดขอมูลมาจากการเทียบขอมูลปฐมภูมิที่ไดรับกับมาตรฐานของการ
ขัดเกลาทางสังคมที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยอิงกับตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อนํามาซึ่งการ
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงที่สามารถนําไปสูการเพิ่มประสิทธิผลของการขัดเกลาทาง
สังคมในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีไดในครั้งนี้ การปรับปรุงกระบวนการขัดเกลาทาง

สังคมในแตละมิติน้ันจะตองมีการดําเนินงานที่ไดรับความรวมมือจากทุกฝายไมใชฝายหนึ่งฝาย
ใดในสถานสงเคราะหเทานั้นเพื่อที่จะขับเคลื่อนและพัฒนากระบวนการขัดเกลาทางสังคมใน
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สถานสงเคราะหใหไดมาตรฐานภายใตจุดมุงหมายเดียวกันคือการพัฒนาใหเด็กในสถาน
สงเคราะหเปนเด็กที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองได และอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 
 

 
 

 



 

บทที่ 5 

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเรื่อง การขัดเกลาทางสังคมของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห กรณีศึกษา 
สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ผูศึกษามุงหวังเพื่อศึกษาลักษณะและวิธีการขัดเกลาทาง
สังคมทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบาน
ราชวิถี พรอมทั้งศึกษาผลจากการขัดเกลาทางสังคมทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรม

ของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี รวมถึงใหแนวทางขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการขัดเกลาทางทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมสําหรับเด็กวัยรุนในสถาน
สงเคราะหเพื่อนําไปสูการเพิ่มประสิทธิผลของสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี สําหรับผูให
ขอมูลสําคัญของการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก กลุมเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 
จํานวน 21 คน เจาหนาที่แมบานประจําบานพักเด็ก จํานวน 6 คน ครูฝายสงเสริมการศึกษา 3 

คน และผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี จํานวน 1 คน โดยการศึกษาครั้งนี้ได
อาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปไดดังประเด็นตางๆตอไปนี้ 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1  ลักษณะและวิธีการขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมของ  

          เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 

ลักษณะและวิธีการขัดเกลาทางดานจิตใจใหกับเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิง
บานราชวิถีน้ันเนื่องจากวาสภาพทางอารมณและจิตใจรวมถึงสภาพการไดรับการอบรมเลี้ยงดู
มาของเด็กวัยรุนที่เขารับการสงเคราะหน้ีมีความแตกตางหลากหลายตามพื้นเพครอบครัวเดิม

ดังนั้นระยะเวลาของการปรับตัวของเด็กแตละคนจึงใชระยะเวลาที่แตกตางกัน เชน เด็กบางคนที่
ปรับตัวไดเร็วก็จะสามารถเขากลุมและใชชีวิตกับผูอ่ืนไดไมลําบาก สวนอีกกลุมหนึ่งก็มีจะโลก
สวนตัวสูง ไมพูดคุยกับใคร ชอบแยกตัวอยูคนเดียว เก็บตัว ไมเขากลุมเขาสังคม บางก็มี
อารมณที่เปลี่ยนแปลงไดงายและไมสามารถควบคุมอารมณกับการตัดสินใจไดเมื่อเกิดความรูสึก
โกรธหรือไมพอใจผูอ่ืน ดังนั้นลักษณะและวิธีการขัดเกลาทางดานจิตใจกับเด็กที่รับการ

สงเคราะหในสถานสงเคราะหแหงนี้ไดดําเนินการในลักษณะคอยเปนคอยไปรวมกับการสังเกต
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ความเปลี่ยนแปลงของสภาพทางจิตใจโดยไดนําแนวทางการขัดเกลาทางดานจิตใจดวย
คุณธรรมตามแนววิถีพุทธเขามาเปนเครื่องมือในการพัฒนาและปรับสภาพทางอารมณและจิตใจ
ของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่รับการสงเคราะหไดเรียนรูที่จะ

ควบคุมอารมณและแสดงออกอยางถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะและเกิดความละอายตอการ
กระทําความชั่วหรือเกิดมีมโนธรรมแลวหันมากระทําและดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมพื้นฐานของสังคมไทยได สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีและบุคลากรแมบาน
ประจําบานพักที่มีความใกลชิดเสมือนมารดาทดแทนใหกับเด็กที่รับการสงเคราะหตางก็ตระหนัก
ถึงภารกิจที่สําคัญนี้ที่จะพัฒนาใหเด็กและเยาวชนที่รับการสงเคราะหใหมีคุณธรรมและสามารถ

พ่ึงตนเองได คุณธรรมตามแนววิถีพุทธที่พบวาเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหผานการขัดเกลามา
สรุปได คือ คุณธรรมดานความออนนอมถอมตนและการมีสัมมาคารวะ คุณธรรมดานความ
กตัญูกตเวที คุณธรรมดานการประหยัดและอดออม ดานความมีเมตตากรุณาและ
เอื้อเฟอเผื่อแผ และดานการใหอภัย เปนตน นอกจากนี้เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหก็ยัง
สามารถสะทอนการใหความหมายของการเปนคนดีของสังคมเอาไวดวยตามการรับรูและ

ประสบการณทางสังคมของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแตละคน สวนลักษณะของการอบรม
เลี้ยงดูเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้น้ันมีความแตกตางกันไปตามทักษะและประสบการณ
ของแมบานประจําบานพักแตละคนแตยังคงอยูบนพื้นฐานของมาตรฐานในการอุปการะเลี้ยงดู
และพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก ซ่ึงเมื่อศึกษาแลวสรุปไดวาลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
วัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้เปนการอบรมเลี้ยงดูแบบแมสอนลูกเสมือนครอบครัวในสังคม

ภายนอก และยังสอดคลองกับลักษณะการอบรมเลี้ยงดูบางประการที่นักวิชาการไทยและ
ตางประเทศไดเสนอไว เชน ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล และการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังพบ ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูแบบใหอิสระเชิงควบคุม และลักษณะ
การยอมรับแบบไมแสดงออก เปนตน ลักษณะและวิธีการขัดเกลาทางดานจิตใจนั้นเปนภารกิจที่
ตองใชใจเยียวยาเด็กผูซ่ึงหนีรอนมาพึ่งเย็น ความรักและความหวังดีจะสามารถพัฒนามาเปน

ความผูกพันระหวางกันของเด็กและแมบานผูเลี้ยงดูไดซ่ึงไดทําใหการขัดเกลาทางดานจิตใจ
สามารถสรางความยอมรับและสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อเปนประโยชนตอการออกไปใชชีวิตอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคมภายนอกดวยการเปนพลเมืองที่ดีของสังคมได 

 ลักษณะและวิธีการขัดเกลาทางดานสติปญญาใหกับเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห
เด็กหญิงบานราชวิถีน้ันสามารถสรุปและนําเสนอไดวาสถานสงเคราะหแหงนี้รวมถึงแมบานและ

ครูแตละคนตางก็ใหความสําคัญกับการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กวัยรุนที่รับการสงเคราะหทุก
คนใหไดรับสิทธิและความเสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาอาชีพ
ตามแนวถนัดของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแตละคนเพื่อเปนการเตรียมความพรอมแกเด็ก
วัยรุนในสถานสงเคราะหใหสามารถชวยเหลือและพึ่งตนเองไดเมื่อพนเกณฑการสงเคราะหและ

ออกไปใชชีวิตในสังคมภายนอกสถานสงเคราะหซ่ึงการสงเสริมการเรียนรูของสถานสงเคราะห
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แหงนี้มีทั้งการประสานสงเด็กในความอุปการะเพื่อเขารับการศึกษาในสถานศึกษาภายนอก
สถานสงเคราะหตั้งแตระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษาโดยมีการจัดสวัสดิการดานการศึกษาตลอด
ระยะเวลาการศึกษาเรียนรูของเด็กในความอุปการะแตละคน ในอีกลักษณะหนึ่งจะเปนการ

จัดการเรียนการสอนภายในสถานสงเคราะหเพราะเหตุที่วาเด็กในความอุปการะแตละคนมี
พ้ืนฐานและความสามารถทางการเรียนรู อีกทั้งมีระดับสติปญญา ความพรอม และความ
ประพฤติที่แตกตางกันไป ฉะนั้นจึงทําใหตองมีการจัดการเรียนการสอนภายในสถานสงเคราะห
ในระดับประถมศึกษาและชั้นพิเศษ รวมทั้งการจัดฝกอบรมวิชาชีพขึ้นมาเพื่อใหเด็กและเยาวชน
กลุมนี้ไดรับความเทาเทียมกันในดานโอกาสในการพัฒนาสติปญญาและการเรียนรูเทียบเทากับ

เด็กกลุมอื่นๆในสถานสงเคราะห นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กในความอุปการะดวย ทั้งนี้เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนประสานนําสงเด็ก
ไปรวมเรียนในสถานศึกษาภายนอกสถานสงเคราะห การขัดเกลาทางสติปญญาที่เกิดขึ้นนี้
เปนไปตามแนวคิดการเรียนรูตามแนววิถีพุทธและตามลักษณะจริตของบุคคลดังที่พระราชวรมุนี
ไดเคยแบงแยกไว กลาวคือ ปจจัยของการเรียนรูสวนใหญของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหกลุม

น้ีมาจากการไดรับฟงและจดจําเสียงจากผูอ่ืน หรือ ปรโตโฆสะ เปนการที่เด็กผูเรียนในความ
อุปการะไดรับฟงจดจําคําสั่งสอนและการถายทอดความรูความชํานาญในเรื่องความรูและทักษะ
วิชาชีพจากแหลงความรูที่เปนกัลยาณมิตร เชน ครูอาจารยและแมบานของตนเพราะทั้งสองตาง
ตองการจูงใจและอบรมลูกศิษยของตนใหเกิดปญญาและมีวิชาความรูติดตัวเพื่อที่จะพึ่งตนเองได
ในวันขางหนา สวนการที่ตองมีการแบงกลุมเพื่อจัดเปาหมายของการเรียนรูของเด็กในความ

อุปการะก็เปนไปตามการวางแผนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจริตอุปนิสัยภายในจิตใจ
หรือระดับสติปญญาของเด็กแตละคนเปนสําคัญ เชน เด็กที่มีลักษณะเซื่องซึม ชอบงวงเหงา
หาวนอนหรือซึมเศราอยูบอยๆนั้น พระราชวรมุนี ไดจัดกลุมเด็กที่มีลักษณะเชนนี้ไววาเปนกลุม
โมหะจริต ดังนั้นการจัดการเรียนรูใหกับเด็กกลุมนี้น้ันทางสถานสงเคราะหควรสรางความแปลก
ใหมดวยการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู และชวยเหลือแนะนําในการตั้งเปาหมายใหกับเด็กกลุมนี้

ควบคูไปกับการฝกสมาธิเพื่อใหเด็กกลุมนี้มีจิตใจที่เขมแข็งยิ่งขึ้น เปนตน การกระทําเชนนี้จะ
เกิดประโยชนตอครูอาจารยและแมบานในการสังเกตธรรมชาติในการเรียนรูของเด็กกลุมนี้แตละ
คนเพื่อจะไดวางแผนพัฒนารายบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สวนลักษณะและวิธีการขัดเกลาทางดานพฤติกรรมกับเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห
เด็กหญิงบานราชวิถีที่เกิดขึ้นนั้นเปนไปตามแนวคิดการขัดเกลาทางสังคมและกระบวนการ

เรียนรูจากการสังเกตตัวแบบควบคูกันไปกลาวคือเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหจะเรียนรูจากการ
เปนแบบอยางของพฤติกรรมที่ดีของตัวแทนการขัดเกลาที่ใกลชิดและมีอิทธิพลตอเด็กวัยรุนแต
ละคนในสถานสงเคราะหทั้งโดยทางตรงและโดยทางออมจากความสนใจสังเกตเรียนรูเอง 
นอกจากนี้วัฒนธรรมของการอยูอาศัยรวมกันในสถานสงเคราะหที่ประกอบไปดวยเด็กที่มาจาก

ตางที่ตางถิ่นตางวัฒนธรรมการเลี้ยงดูจํานวนมากๆนั้นจําเปนตองมีกฎกติกาและระเบียบวินัย
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เพื่อความมีระเบียบเรียบรอยของสถานสงเคราะห และเปรียบเสมือนเสาหลักใหสมาชิกทุกคนที่
อยูรวมกันในสถานที่แหงนี้ไดยึดถือ หากขาดระเบียบวินัยสถานสงเคราะหก็จะเขาสูภาวะไร
ระเบียบทางสังคมขึ้น ทําใหการอบรมสั่งสอนเปนไปดวยความยากลําบากและไรทิศทาง ดังนั้น

เมื่อเด็กแตละคนไดรับการอุปการะแลวก็จะตองเรียนรูถึงวัฒนธรรมการอยูกับคนหมูมากและ
ปรับตัวเรียนรูกับกฎกติกาใหมเพื่อเกิดพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม มีระเบียบวินัยใน
การใชชีวิตและความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานสงเคราะหในภาพรวม โดยมีวิธีการปรับ
พฤติกรรมโดยจูงใจใหเด็กในอุปการะเกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาดวยการเสริมแรงทางบวก
เพื่อยกยองชมเชยและเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมที่ดีใหเกิดขึ้น รวมถึงการหยุดพฤติกรรมที่ไม

เกิดประโยชนตอตัวเด็กและสวนรวมดวยวิธีการตําหนิรวมกับการใชทาทางเพื่อใหเด็กหยุดการ
กระทําบางอยางและการลงโทษประกอบการชี้แจงและอธิบายสาเหตุเพื่อใหเด็กที่กระทําผิดนั้น
เกิดความสํานึกผิดและใหลดการแสดงพฤติกรรมที่บกพรองเชนนั้น เชน พฤติกรรมการเขา
บานพักสายเกินเวลาที่กําหนดโดยไมไดแจงแมบานประจําบานพัก พฤติกรรมการทะเลาะวิวาท 
พฤติกรรมการหลบหนีออกจากสถานสงเคราะห และพฤติกรรมการไมเขาหองเรียน รวมถึง

รบกวนการเรียนการสอนของบุคคลอื่นๆในชั้นเรียน เปนตน หลักการในการพิจารณาลงโทษนั้น
หากเกิดการกระทําความผิดขึ้น แมบานประจําบานพักและครูอาจารยที่เกี่ยวของจะพิจารณาให
เด็กที่กระทําผิดนั้นทํางานพัฒนาภายในบริเวณบานพักและบริเวณสถานสงเคราะหเพราะเปนสิ่ง
ที่เด็กวัยรุนยอมรับไดและไมเกินความสามารถที่เด็กจะกระทําได ถาเด็กสวนใหญในสถาน
สงเคราะหสามารถประพฤติปฏิบัติตัวตามกติกากฎเกณฑที่สถานสงเคราะหแหงนี้และบานพัก

ตั้งขึ้นไดก็จะสามารถปรับตัวและอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมแหงนี้ไดอยางมีความสุข และเมื่อถึง
เกณฑตองจําหนายออกจากสถานสงเคราะหแหงนี้เด็กวัยรุนก็จะสามารถปรับตัวและยอมรับกับ
กฎระเบียบที่สังคมภายนอกมีไวไดเชนเดียวกัน ซ่ึงจะทําใหเด็กรับรูสิทธิและหนาที่ของตน 
พรอมที่จะเติบโตไปเปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยในอนาคตได 

 

5.1.2  ผลจากการขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมของเด็กวัยรุน   

           ในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 

ผลจากการขัดเกลาทางดานจิตใจใหกับเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราช
วิถีสามารถกลาวโดยสรุปดังนี้หลังจากที่สถานสงเคราะหไดถายทอดคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ

ดวยการอบรมสั่งสอนโดยตรงในชีวิตประจําวันและผานกิจกรรมการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมของสถานสงเคราะหเพื่อยกระดับและขัดเกลาสภาพจิตใจของเด็กวัยรุนในสถาน
สงเคราะหแหงนี้แลว เด็กวัยรุนมีสุขภาพทางอารมณที่ดีขึ้น สามารถควบคุมอารมณของตนเอง
ไดและเขาใจบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพของอารมณและจิตใจเมื่อเขารับการ
สงเคราะหในระยะแรก กลาวคือเด็กวัยรุนที่รับการสงเคราะหสามารถรับความเปนจริงของการ

เปนเด็กสถานสงเคราะหได นอกจากนี้เด็กสามารถแสดงเหตุผลในเชิงจริยธรรมและสามารถ
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แยกแยะผิดชอบชั่วดีได อีกทั้งยังมีการแสดงความรูสึกผิดตอพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของ
ตัวเองได เชน การรูจักการใหอภัยผูอ่ืนและไมคิดรายตอบ การแยกแยะพรอมใหเหตุผลไดวา
พฤติกรรมไหนที่ดีและไมดีได เชน พฤติกรรมการตีกันของนักเรียน เปนตน ผลจากการขัดเกลา

ทางดานจิตใจนี้มีสวนทําใหความเปนตัวตนและบุคลิกภาพของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหมี
พัฒนาการไปสูทิศทางที่ดีตามลําดับ การกอบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยทางดานจิตใจนั้นเด็ก
วัยรุนในสถานสงเคราะหแตละคนตองมีการปรับความแตกตางของประสบการณเรียนรูเดิมกับ
การเรียนรูในสิ่งใหมที่ครูและแมบานในสถานสงเคราะหแหงนี้ไดมอบให ผลจากการขัดเกลา
ทางดานจิตใจนี้ถึงแมวาไมไดเปลี่ยนบุคลิกภาพของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหไปทั้งหมดแต

อยางนอยการขัดเกลาทางดานจิตใจที่เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหไดรับก็สามารถทําใหแตละ
คนสามารถจัดการกับอารมณและความรูสึกของตัวเองได เห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน ศรัทธา
ในการทําความดี อีกทั้งยอมรับในประโยชนของการปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนา เชนในเรื่อง
การสวดมนตไหวพระเปนประจํา การไดฟงเทศน  การไดเขารวมคายธรรมะ การไดทําบุญใส
บาตร เปนตน สะทอนใหเห็นวาเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหไดมีหลักยึดเหนี่ยวในการดําเนิน

ชีวิตทางดานจิตใจและเขาใจวาการไดรับการขัดเกลาทางดานจิตใจดวยหลักศาสนานั้นสามารถ
ชวยเหลือและฟนฟูสภาพจิตใจของตนเองไดเปนอยางดี 

ผลจากการขัดเกลาทางดานสติปญญาใหกับเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบาน
ราชวิถีสามารถกลาวโดยสรุปดังนี้เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้มีความพึงพอใจเปนอยาง
มากที่สถานสงเคราะหแหงนี้ไดขัดเกลาสติปญญาดวยการสงเสริมในเรื่องการศึกษาเปนอยาง

มากโดยจะสงเสริมใหเด็กทุกคนที่รับการสงเคราะหไดมีโอกาสในการศึกษาในระดับสูงสุดเทาที่
สติปญญาและความสามารถของเด็กแตละคนจะศึกษาได รวมถึงการใหสิทธิเสรีภาพในการเขา
รวมกิจกรรมและการสนับสนุนใหเขารวมชมรมทั้งของโรงเรียนและของสถานสงเคราะหที่ไดจัด
ขึ้นอยางเต็มที่ อีกทั้งเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้ยังไดรับการแนะแนวและแกไขปญหาใน
ดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพดวย นอกจากนี้เด็กวัยรุนแตละคนก็ยังเห็นดวยวาวิชา

ความรูและทักษะวิชาชีพที่ตนไดรับจากสถานสงเคราะหสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อชวยเหลือ
พ่ึงตนเองไดในอนาคตไดจริง ผลจากการขัดเกลาทางดานสติปญญาอีกสวนหนึ่งที่สถาน
สงเคราะหแหงนี้ไดรับจากเด็กวัยรุนของตนก็คือ ความสําเร็จที่เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห
สามารถศึกษาจบการศึกษาภาคบังคับและไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เชน การเขารับ
การอบรมวิชาชีพที่ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาคกลาง การเขารับการศึกษาตอยัง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน
สถาบันอาชีวศึกษาตางๆ รวมไปถึงการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา
ของประเทศได การพัฒนาความรูสึกและเจตคติที่ดีตอการเรียนรูดวยวิธีการตางๆที่สถาน
สงเคราะหไดนํามาใชในการขัดเกลาเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหน้ันเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยให

เด็กวัยรุนแตละคนในสถานสงเคราะหไดพัฒนาและแสดงศักยภาพอยางเต็มความสามารถ และ
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ชวยใหเกิดผลที่ดีตอการเห็นความเปนตัวตนและจุดมุงหมายของชีวิตตนเองเพราะเด็กวัยรุนใน
สถานสงเคราะหทุกคนยังตองการความยอมรับและใหผูอ่ืนเห็นคุณคาและความสามารถของตน 
การเรียนการสอนเพื่อขัดเกลาทางดานสติปญญาดวยวิธีการเปดกวางตอการนําเอาวิธีการที่

หลากหลาย เชน การฝกอบรมวิชาชีพ การจัดกิจกรรมและโครงการที่หลากหลายเพื่อสงเสริม
การเรียนรู เปนตน วิธีการเหลานี้สามารถเขามาชวยสงเสริมและชวยเหลือเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางดานสติปญญาของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้ซ่ึงจะกอใหเกิดผลดีตอการเรียนรูและ
สามารถชวยพัฒนาความเปนปจเจกบุคคลของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแตละคนในภายหลัง
ได ซ่ึงวิธีการนี้ไดสอดคลองกับแนวคิดของโคมสที่มองวามนุษยน้ันวามีคุณคาและความสามารถ

ที่จะจูงใจใหพัฒนาศักยภาพของตนเองได รวมทั้งเชื่อวาความรูสึกของผูเรียนมีความสําคัญตอ
การเรียนรูมากเพราะจะเปนสิ่งที่สามารถสรางเจตคติที่ดีในการเรียนและจะสงผลใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูที่ดีในเวลาตอมาได 

สวนผลจากการขัดเกลาทางดานพฤติกรรมใหกับเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิง
บานราชวิถีสามารถกลาวโดยสรุปดังนี้การที่สถานสงเคราะหแหงนี้ไดขัดเกลาพัฒนาลักษณะ

นิสัยเด็กวัยรุนใหรูจักระเบียบวินัย ขอบังคับ กฎเกณฑ และกติกา ตลอดจนรูจักรับผิดชอบหนาที่
ของตนอยางเหมาะสมเพื่อประโยชนของการอยูรวมกันในสถานสงเคราะหแลว ผลที่ไดรับจาก
การขัดเกลาทางดานพฤติกรรมนี้ทําใหเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแตละคนไดรูจักเรียนรูผล
จากการกระทําของตนเองและมีสติระลึกรูในการแสดงพฤติกรรมในแตละครั้งของตนเอง 
นอกจากนี้แลวยังเกิดพฤติกรรมของการมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในหนาที่ของตนอีก

ดวย ในเรื่องนี้แนวคิดการถือตนตามอยางหรือการเลียนแบบนั้นเขามามีความสําคัญตอการที่
เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแตละคนจะเลือกเลียนแบบพฤติกรรมที่ดีของบุคคลที่ใกลชิดและ
เปนบุคคลที่เด็กวัยรุนเห็นวาควรที่จะยึดกลายเปนแบบอยางพฤติกรรมของตนเอง เชน แมบาน
ประจําบานพักที่มีความใกลชิดและผูกพันอยูกับเด็กวัยรุนเพราะเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห
แหงนี้สามารถซึมซับการขัดเกลาเลี้ยงดูที่ไดรับและสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคล

ใกลชิดเขามาเปนของตัวได การอบรมขัดเกลาและสงตอแบบพฤติกรรมที่ดีใหกับเด็กวัยรุนที่รับ
การสงเคราะหอยูอยางตอเนื่องนั้นจะทําใหเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของการมีพฤติกรรมที่ดีแลวจะสามารถรับไปปฏิบัติไดอยางเขาใจ 

สรุปวาผลจากการขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมของเด็กวัยรุนใน
สถานสงเคราะหแหงนี้ที่ไดกลาวมานั้นตางก็เปนรางวัลแหงความสําเร็จแกแมบานประจําบานพัก

และบุคลากรในสถานสงเคราะหทุกคนที่ไดทุมเทแรงกายและแรงใจเพื่อขัดเกลาอบรมบมนิสัย
เด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเหลานี้ใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงคและมีศักยภาพในการดํารงชีวิต
อยางพึ่งตัวเองไดในสังคมและพรอมที่จะนําพาตนเองไปสูความสําเร็จในอนาคตโดยไมกลับเขาสู
กระบวนการสังคมสงเคราะหอีก 
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  5.1.3  ประสิทธิผลของการขัดเกลาทางดานจิตใจ สติปญญา และพฤติกรรมของ  

            สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 

 
สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีแหงนี้มีการดําเนินการขัดเกลาทางดานจิตใจ 

สติปญญา และพฤติกรรมใหกับเด็กที่รับบริการสงเคราะหไดในระดับดีตามเกณฑเชิงคุณภาพที่
ไดกําหนดไวในแตละดานโดยเรียงลําดับจากความสามารถในการบรรลุผลมากไปสู
ความสามารถในการบรรลุผลไดนอยตามลําดับเกณฑพิจารณาที่ไดจัดทําขึ้น  

โดยทางดานจิตใจนั้นสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีไดมีการดําเนินการขัดเกลา
ทางดานจิตใจใหกับเด็กที่รับการสงเคราะหตามเกณฑเชิงคุณภาพ 5-6 ขอ จาก 7 ขอ ซ่ึงอยูใน
ระดับที่ดี ไดแก มีการสอนใหเด็กรูจักแยกแยะผิดชอบชั่วดี มีการปลูกฝงคานิยมที่ดีงามของ
วัฒนธรรมไทย มีกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาตนเองดานคุณธรรมจริยธรรม มีการสงเด็กเขา
กลอมเกลาจิตใจโดยใชหลักศาสนา มีเจตคติที่ดีตอครอบครัวและการดําเนินชีวิต และมีจิตสํานึก

ในการใหและการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม  
เกณฑเชิงคุณภาพทางดานจิตใจในเรื่องของการควบคุมอารมณและแสดงออกของเด็กที่

รับการสงเคราะหแตละคนนั้นเปนเรื่องที่สามารถบรรลุผลไดนอยเพราะขึ้นอยูกับการปรับสภาพ
ทางอารมณและจิตใจของเด็กแตละกลุมในสถานสงเคราะหแหงนี้ อันประกอบดวย เด็กกลุมปกติ 
เด็กกลุมเสี่ยง และเด็กกลุมพิเศษ ฉะนั้นระยะเวลาของการแกไขฟนฟูและสงเสริมพัฒนาการทุก

ดานจนเด็กมีความพรอมและเขาสูสภาวะปกติของเด็กแตละกลุมนั้นใชเวลาในการดําเนินการขัด
เกลาแตละดานที่แตกตางกันไปดวย ดังนั้นตองอาศัยทั้งความชํานาญและความเอาใจใสของ
แมบานประจําบานพักและคุณครูที่มีความใกลชิดกับเด็กกลุมนั้นๆแตละคนดวย นอกจากนี้ยัง
ตองอาศัยการใหความรวมมือของเด็กแตละกลุมในการประกอบกิจกรรมเพื่อเสริมความรูและ
พัฒนาทักษะรวมถึงเพื่อปรับเปลี่ยนการใชอารมณและการแสดงออกของเด็กในแตละกลุมดวย  

สวนในดานสติปญญานั้นสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีแหงนี้มีการขัดเกลา
ทางดานสติปญญาใหกับเด็กวัยรุนที่รับการสงเคราะหอยูในระดับที่ดีมาก คือ สถานสงเคราะหมี
การดําเนินการขัดเกลาทางดานสติปญญาใหกับเด็กที่รับการสงเคราะหตามเกณฑเชิงคุณภาพ
ครบทั้ง 7 ขอ ตามที่ไดตั้งเกณฑเอาไว ประกอบไปดวย มีการจัดเด็กวัยรุนเขารับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามความเหมาะสมกับศักยภาพของกลุมเด็ก มีการจัดสวัสดิการดานการศึกษา มีการจัด

กิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสมกับเด็ก มีการจัดหลักสูตรฝก
อาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของกลุมเด็ก มีการพัฒนาปรับสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศเปน
แหลงเรียนรู มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะในกระบวนการเรียนรู และมีการเตรียมความ
พรอมเพื่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัด ความสามารถ เพศ และวัย 

ในดานพฤติกรรมนั้นสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีแหงนี้มีการขัดเกลาทางดาน

พฤติกรรมใหกับเด็กวัยรุนที่รับการสงเคราะหอยูในระดับที่ดี คือ สถานสงเคราะหมีการ
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ดําเนินการขัดเกลาทางดานพฤติกรรมใหกับเด็กที่รับการสงเคราะหตามเกณฑเชิงคุณภาพที่ได
ตั้งเอาไว 5 ขอ จาก 7 ขอ ประกอบไปดวย มีการปลูกฝงเรื่องระเบียบวินัยและกฎเกณฑการอยู
รวมกัน มีการสงเสริมพฤติกรรมความรับผิดชอบ มีการสงเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยในสถาน

สงเคราะห มีการเปนแบบอยางของพฤติกรรมทางบวก และมีวิธีการลงโทษและการใหรางวัลที่
เหมาะสม 

เกณฑเชิงคุณภาพทางดานพฤติกรรมในเรื่องของพฤติกรรมการพึ่งพาตนเองและการให
เด็กรูจักตั้งเปาหมายในอนาคตเปนเรื่องที่สามารถบรรลุผลไดนอยเพราะสถานสงเคราะห
จําเปนตองมีการติดตามผลของเด็กที่พนการอุปการะไปแลววาเด็กสามารถพึ่งพาตนเองเมื่อตอง

กลับสูสังคมไดมากนอยเพียงใดและเด็กที่พนการอุปการะเหลานั้นยังตองกลับมาขอความ
ชวยเหลือทางการเงินหรือคําแนะนําปรึกษาอีกเปนจํานวนมากประการใด จึงขึ้นอยูกับระบบการ
ติดตามประเมินผลเด็กที่พนการอุปการะแตละคนของสถานสงเคราะหแหงนี้อยางตอเนื่องเพื่อ
สามารถนําขอมูลกลับมาเพื่อประโยชนในการประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและสามารถ
นํามาเปนขอมูลทางสถิติเพื่อพิจารณาทิศทางและแนวโนมและเสนทางความสําเร็จของเด็กที่พน

การอุปการะแตละคนไวเปนขอมูลอางอิงกับบุคคลภายนอกและหนวยงานได สวนในเรื่องของ
การตั้งเปาหมายในอนาคตของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแตละคนนั้นเปนเรื่องของปจเจก
บุคคลเพราะเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหบางคนยังอยูกับภาพความทรงจําในอดีตกอนเขารับ
การสงเคราะห สวนเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหอีกจํานวนหนึ่งก็มีภาพการตั้งเปาหมายสําหรับ
อนาคตของตัวเองแตยังไมชัดเจน คือ ยังไมทราบวาตนเองตองการหรืออยากจะเปนอะไรใน

อนาคต ดังนั้นสถานสงเคราะหแหงนี้จึงควรคิดหากลยุทธการสอนคิดเพื่ออนาคตของตัวเอง โดย
ชวยแนะนําการกําหนดเปาหมายในชีวิตของเด็กวัยรุนที่รับการสงเคราะหใหชัดเจนรวมกัน 
รวมถึงการกําหนดแนวทางหรือวิธีการเพื่อไปสูเปาหมายนั้นและการลงมือกระทําเพื่อใหสามารถ
บรรลุเปาหมายที่รวมกันคิดไว เปนตน หากสถานสงเคราะหไมมีความชํานาญและเชี่ยวชาญใน
ดานนี้ก็ควรจัดหาวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือจัดกิจกรรมโดยหาบุคคลตัวอยางของ

สังคมในสาขาอาชีพที่หลากหลายสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเขามาเสวนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณเพื่อเปนแรงบันดาลใจใหกับเด็กที่รับการสงเคราะหแตละคนไดคนหาความชอบ
และเปาหมายในอนาคตของตนเองได การกระทําเชนนี้ก็จะสามารถสรางประโยชนในดานการให
ความรูและสรางแรงบันดาลใจใหแกเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแตละคนไดอีกดวย 

สรุปวาสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีแหงนี้ดําเนินการปฏิบัติภารกิจไดตาม

เปาหมายและสามารถบรรลุประสิทธิผลของการดําเนินงานการขัดเกลาทางดานตางๆตามที่
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑเชิงคุณภาพขึ้นมาไดและอยูในระดับที่ดี หากสถานสงเคราะหแหงนี้
สามารถปรับปรุงแกไขเกณฑเชิงคุณภาพบางสวนที่สถานสงเคราะหบรรลุผลไดนอยตาม
แนวทางขอเสนอแนะที่ใหไวแลวนั้นก็หวังเปนอยางยิ่งวาเด็กวัยรุนรวมถึงเด็กที่รับการสงเคราะห
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คนอื่นๆในสถานสงเคราะหแหงนี้ก็จะมีความพึงพอใจกับการไดรับการขัดเกลาทางดานตางๆ
ตามมาตรฐานและสถานสงเคราะหเองก็จะมีประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นตามยุทธศาสตรของหนวยงาน 

 

5.2  ขอเสนอแนะ 
  

ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะเพื่อเปนประโยชนตอหนวยงานและ
การศึกษาในครั้งตอไป ดังนี้ 

 

 5.2.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช 

  5.2.1.1   ขอเสนอแนะระดับหนวยงาน 
    1)  ดานองคการกับการบริหารจัดการ สถานสงเคราะหเด็กหญิงบาน
ราชวิถีควรมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจในองคการและปรับลดขั้นตอนของการทํางานลง

เพื่อความรวดเร็วและคลองตัวในการปฏิบัติการเชิงรุกและการตอบสนองความตองการและ
ปญหาตางๆทั้งจากภายในและภายนอกสถานสงเคราะห นอกจากนี้สถานสงเคราะหแหงนี้ควร
สื่อสารใหบุคลากรและเจาหนาที่ทุกฝายทุกคนเห็นพองและยึดในเปาหมายและตัวชี้วัดของ
องคการรวมกันเปนประจําเพื่อตอกย้ําใหบุคลากรและเจาหนาที่ทุกคนไดเห็นความสําคัญและ
ปฏิบัติหนาที่ประจําวันอยางมีจุดมุงหมายสอดคลองกับเปาประสงคของสถานสงเคราะหทั้งนี้

เพื่อใหองคการแหงนี้ไดเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน และการที่สถานสงเคราะหแหงนี้ตองทํางาน
โดยเฉพาะดานเด็กและเยาวชน อีกทั้งการมีขอจํากัดเรื่องงบประมาณที่ไดรับในแตละปน้ันทําให
เกิดความสําคัญที่ฝายตางๆภายในสถานสงเคราะหแหงนี้ควรจะรวมตัวกันเพื่อทํางานอยางมี
สวนรวมและสนับสนุนชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางฝายงาน และควรขยายความรวมมือนี้ไปสู
เครือขายของการปฏิบัติงานรวมกันระหวางองคการ (Interorganizational Network) ในรูปแบบ

การเปนพันธมิตรในการทํางาน เชน เครือขายของคนทํางานดานสถานสงเคราะหเด็กหรือสังคม
สงเคราะห เครือขายของคนทํางานดานเด็กและการพิทักษสิทธิเด็ก เครือขายผูชํานาญการดาน
จิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน เครือขายธรรมะเพื่อพัฒนาชีวิต เปนตน การเชื่อมโยงกันระหวาง
องคการนี้จะทําใหบุคลากรและเจาหนาที่ของสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีแหงนี้ไดมีการ

แลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณการทํางานระหวางกัน อีกทั้งไดเห็นแบบอยางการทํางานที่ดี
ที่สุด (Best  Practice) ขององคการตางๆเพื่อทําผลงานใหบรรลุเปาหมายสูงสุด จากความ
รวมมือดังกลาวนี้บุคลากรและเจาหนาที่ของสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีจะไดเรียนรู
ประสบการณจากการปฏิบัติของผูอ่ืนและสามารถนํามาปรับปรุงพัฒนาและขยายผลไปใชใน
หนวยงานของตนเองไดเมื่อตองประสบกับปญหาตางๆในลักษณะเดียวกันไดเพื่อกอใหเกิดการ

ปรับปรุงแกไขและกาวไปสูความสําเร็จสูงสุดขององคการได 
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    2)  ดานบุคลากร สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีควรสรางความ
ม่ันคงในอาชีพ รวมทั้งควรสรางขวัญกําลังใจดวยการปรับปรุงเงินเดือนและสวัสดิการให
สอดคลองกับตําแหนงหนาที่การงานของบุคลากรของสถานสงเคราะห เพราะจากการสัมภาษณ

แลวพบวาเจาหนาที่แมบานประจําบานพักของเด็กแตละคนและบุคลากรครูประจําสถาน
สงเคราะหแหงนี้ทํางานดวยใจรักในอาชีพและมีความผูกพันกับเด็ก แตผลตอบแทนที่แตละทาน
ไดรับก็ไมไดสูงมากถาเทียบกับภาระงานประจําที่ปฏิบัติอยู อยางไรก็ตามหากบุคคลเหลานี้
ทํางานโดยคํานึงถึงผลตอบแทนเพียงอยางเดียวก็คงจะไมมีใครตองการทํางานที่สถาน
สงเคราะหแนนอน นอกจากนี้เจาหนาที่แมบานประจําบานพักของเด็กแตละคนสวนมากก็ยังคงมี

สถานภาพโสด แตบางคนก็มีครอบครัวแลว ถึงอยางไรกลุมเจาหนาที่แมบานนี้ไดยอมสละ
ความสุขสวนตนเพื่อเด็กๆที่รับการสงเคราะหในสถานสงเคราะหแหงนี้ใหมีคุณภาพชีวิตที่
เหมือนกับเด็กคนอื่นๆในสังคม  

 นอกจากนี้สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถีควรเพิ่มอัตราบุคลากร
ในตําแหนงของผูชวยเจาหนาที่แมบานประจําบานพักของสถานสงเคราะหขึ้นมา เพราะบานพัก

ของเด็กในสถานสงเคราะหแหงนี้แตละหลังนั้นมีเด็กอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ประมาณ 20-25 
คน แตมีเจาหนาที่แมบานดูแลเพียงคนเดียวอาจจะทําใหความสัมพันธระหวางแมบานและเด็กๆ
ในบานพักแตละคนไมทั่วถึง อีกทั้งเด็กวัยรุนบางคนเมื่อเห็นเจาหนาที่แมบานของตนมีงานลน
มือก็ไมกลาที่จะเขามาปรึกษาปญหาหรือแมกระทั่งเด็กใหมที่เพิ่งเขารับการสงเคราะหแลวยังไม
คุนชินกับการอบรมสั่งสอนของเจาหนาที่แมบานก็ยังไมกลาที่จะเขามาหาเจาหนาที่แมบานของ

ตนก็เปนได สวนบานบางหลังที่มีแตเด็กเล็กซึ่งตองการความเอาใจใสดูแลอยางใกลชิดเปน
พิเศษนั้น เจาหนาที่แมบานจะตองมีบทบาทและภาระหนาที่ที่หนักกวาเดิมในการเลี้ยงดู 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีเด็กปวยหรือไมสบายหนัก ดังนั้นการมีตําแหนงผูชวยเจาหนาที่แมบาน
ประจําบานพักของสถานสงเคราะหนาจะชวยแบงเบาภาระใหกับเจาหนาที่แมบานไดมาก
พอสมควร 

 3) ดานการขัดเกลาเด็กที่รับการสงเคราะห สถานสงเคราะหเด็กหญิง
บานราชวิถีควรพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดลอม รวมทั้งทักษะและวิธีคิดในการทํางานให
สอดคลองกับสภาพปญหาและการขัดเกลาเด็กที่รับการสงเคราะหอยูใหครบทั้งทางดานจิตใจ 
สติปญญาและพฤติกรรม อาทิ ในดานจิตใจนั้นสถานสงเคราะหควรพัฒนาตนเองใหไปสูการเปน
สถานสงเคราะหสีขาวที่สนับสนุนใหเกิดการทําความดีและประยุกตเอาคําสอนทางศาสนามาใช

ในการขัดเกลาเด็กที่รับการสงเคราะหอยูเพื่อเปนที่พ่ึงทางดานจิตใจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหดีย่ิงขึ้น นอกจากนี้ควรใหความรูและชวยเหลือเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหของตนใหมีการ
ควบคุมการแสดงออกทางอารมณของตนเองกับผูอ่ืนดวยการจัดกิจกรรมที่อิงแนวคิดทางดาน
จิตวิทยาเพื่อการฟนฟูสภาพทางอารมณ เปนตน สวนในดานสติปญญานั้นก็ควรมีการปรับปรุง

สภาพแวดลอมของสถานสงเคราะหใหเขาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูเพื่อเปนประโยชนตอ
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สมาชิกของสถานสงเคราะหและเกิดประโยชนกับชุมชนใกลเคียงที่สามารถเขามาเรียนรูรวมกัน
กับสถานสงเคราะหแหงนี้ นอกจากนี้ควรมีแผนรองรับเด็กวัยรุนที่ไปศึกษาหลักสูตรฝกอบรม
วิชาชีพกลับมาเพื่อความมั่นคงในอาชีพและการพึ่งตนเองไดโดยการจัดหางานที่เกี่ยวของกับ

ทักษะความสามารถของเด็กวัยรุนคนนั้นหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานสงเคราะหระหวางการ
หางาน เปนตน สวนในดานพฤติกรรมนั้นการที่สถานสงเคราะหจะมุงหวังใหเด็กที่รับการ
สงเคราะหแตละคนปฏิบัติตามระเบียบกติกาที่กําหนดขึ้นมาใชอยางรวมมือกันนั้น บุคลากรและ
เจาหนาที่ฝายตางๆที่เกี่ยวของก็ควรปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดีทั้งในแบบอยางความประพฤติ
และการใชวาจาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันดวย นอกจากนี้ควรสงเสริมใหเกิดพฤติกรรม

การพึ่งพาตนเองของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหและควรสนับสนุนใหเด็กวัยรุนในสถาน
สงเคราะหรูจักตั้งเปาหมายในอนาคตของตนภายใตคําแนะนําและการเปนแบบอยางพฤติกรรม
ที่ดีของบุคคลตัวอยางของสถานสงเคราะหเพื่อใหเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหแหงนี้ไดเกิด
แรงจูงใจและเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองดวย รวมทั้งในเรื่องการขัดเกลาเด็กที่รับการ
สงเคราะหใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่มีการกําหนดขึ้นเปนลายลักษณอักษรนั้น สถาน

สงเคราะหควรจัดทําคูมือในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยูในความ
ปกครองดูแลที่สอดคลองตามมาตรฐานและตรงตามเปาประสงคของสถานสงเคราะหแหงนี้ดวย
เพื่อประโยชนสูงสุดและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตรงตามเปาหมาย 

5.2.1.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1)  หนวยงานภาครัฐที่ทํางานเกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน เชน 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม
ควรที่จะตองเรงสรางความเขมแข็งของครอบครัวไทยกอนที่สภาพของครอบครัวไทยจะออนแอ
และหมดความสําคัญลงในสังคมยุคใหมซ่ึงจะนําไปสูปรากฏการณของเด็กกําพราเทียมที่เกิด
จากความแตกแยกของสถาบันครอบครัวเนื่องจากการขาดการเลี้ยงดูที่เหมาะสมและการใชเวลา
อยูกับครอบครัวที่นอยลง เด็กกําพราจากปรากฏการณทางสังคมเหลานี้ก็จะตองกลายเปนเด็กที่

ขาดความอบอุน ไมมีคุณภาพ และไมสามารถจะพึ่งตนเองไดทําใหเด็กสวนหนึ่งกลายเปนเด็ก
เรรอนหลงผิดและเดินเขาสูแหลงมั่วสุมและอบายมุขในที่สุด ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของที่
เล็งเห็นความสําคัญดังที่กลาวมานี้ก็ควรเรงแกไขปรับปรุงกอนที่ปญหาสังคมจะเพิ่มความรุนแรง
และขยายผลเสียไปมากกวานี้ โดยควรที่จะใหความรูทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติในเรื่องการ
อบรมเลี้ยงดูบุตรตามแนวพุทธ การวางแผนครอบครัว ภัยรายของยาเสพติด และศาสนากับ

วัฒนธรรมไทย เปนตน โดยเริ่มจากหนวยที่เล็กที่สุดของสังคม คือครอบครัวกอนเพราะเมื่อ
สถาบันหลักอยางสถาบันครอบครัวเขมแข็งและสมบูรณแลวปญหาทางสังคมอื่นๆก็จะลดนอยลง
ไปดวย จากนั้นจึงคอยขยายผลไปสูระดับชุมชนที่สมาชิกของชุมชนชวยกันเฝาระวังดูแลเด็กและ
เยาวชนในชุมชนของตนซึ่งกันและกัน ซ่ึงก็จะพัฒนาไปสูการเปนชุมชนเขมแข็งของสังคมไดและ

เมื่อทุกหนวยของสังคมเขมแข็งสมบูรณก็จะเกิดผลดีตอประเทศชาติสวนรวมในที่สุด  
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  2)   หนวยงานภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับภารกิจดานเด็กและเยาวชน
น้ันควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานสงเคราะหที่เปนหนวยงานในกํากับอยางตอเนื่องเพื่อจะ
ไดเห็นปญหาและขอที่ควรแกการพัฒนาปรับปรุงรวมกัน อีกทั้งยังเปนการสรางความสัมพันธ

ของผูบริหารและผูปฏิบัติงานระหวางองคการอีกดวย นอกจากนี้ควรมีการติดตามสถานการณ
ครอบครัวไทย สถานการณเด็กและเยาวชน รวมถึงแนวโนมของเยาวชนตอเรื่องตางๆในแตละป 
อยางใกลชิด เชน แนวโนมเด็กกับสื่อในโลกออนไลน และศาสนากับเยาวชน เปนตน เพราะ
ปญหาสังคมที่สถานสงเคราะหตองเผชิญนั้นมีความสลับซับซอนเกินกวาที่หนวยงานเดียวจะ
แกไขได ดังนั้นจึงมีความจําเปนจะตองบูรณาการแลกเปลี่ยนขอมูลและทรัพยากรบุคคลระหวาง

หนวยงานเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่จะแกไขปญหาและพัฒนานโยบายที่สอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบันไดดีย่ิงขึ้น  

 3)  สถานสงเคราะหควรเปนหนวยงานตนแบบในการทํางานนโยบาย
เชิงรุกเพื่อสังคมในการใหความรูและประสบการณการขัดเกลาเลี้ยงดูเด็กในแตละวัยอยาง
เหมาะสมตามพัฒนาการของมนุษยซ่ึงสถานสงเคราะหควรจัดหาชองทางการสื่อสารและการ

เผยแพรผลงานที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายในสังคมไดอยางสะดวกรวดเร็ว อาทิ เว็บไซต 
เครือขายสังคมออนไลน การจัดพิมพหนังสือคูมือพัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดูสําหรับบุคคล
ทั่วไปในลักษณะรูปเลมและเอกสารอิเล็กทรอนิกส การจัดบอรดความรู การรวมใหความรูใน
สถานศึกษาตางๆ และการจัดนิทรรศการประจําปเพื่อใหความรูแกสังคมและชุมชนรอบขางได
ตระหนักในความสําคัญของทรัพยากรเด็กและเยาวชนของประเทศ  

  

5.2.2  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 5.2.2.1  ควรทําการศึกษาถึงรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของบานแรกรับในเรื่องของ
การละลายพฤติกรรมเดิมของเด็กที่เขารับการสงเคราะห เนื่องจากบานแรกรับของสถาน
สงเคราะหแหงนี้เปนบานที่เพิ่งจะเริ่มกอตั้งมาไมนาน แตเดิมที่ยังไมมีการกอตั้งบานหลังนี้ เมื่อ
เด็กเขามาในสถานสงเคราะหก็จะถูกสงไปยังบานตางๆทันทีทําใหเกิดปญหาในดานการปรับตัว
ของเด็ก  บานหลังนี้จะเปนบานที่ชวยเตรียมปรับสภาพเด็กกอนจะสงตอไปอยูอาศัยในบานหลัง

ตางๆในสถานสงเคราะหทั้ง 19 หลัง เพราะเด็กที่รับสงเคราะหมีทุกวัย ตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยรุน 
ดังนั้นนิสัยและพฤติกรรมเดิมของเด็กที่เพิ่งรับเขามาก็มีหลายรูปแบบตามปญหาที่เด็กเจอมา จึง
ควรศึกษาเพิ่มเติมในเนื้อหาสวนนี้ในการจะศึกษาครั้งตอไป 

 5.2.2.2   ควรทําการศึกษาครั้งตอไปถึงบทบาทของสถานสงเคราะหในการ
เสริมสรางและพัฒนาประชาธิปไตยวาเด็กที่รับการสงเคราะหในสถานสงเคราะหไดมีแนว

ทางการดํารงชีวิตประจําวันสอดคลองกับหลักการและความเชื่อในระบอบประชาธิปไตยหรือไม 
อยางไร รวมถึงควรศึกษาการดําเนินงานของสภาเด็กบานราชวิถี และพฤติกรรมการมีสวนรวม
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ทางสังคมของเด็กในสถานสงเคราะหบานราชวิถีวาความรวมมือของเด็กนั้นสามารถมีสวนชวย
ในการผลักดันและพัฒนาสถานสงเคราะหไปสูทิศทางใด 

 5.2.2.3   ควรประยุกตและนําเอากรอบแนวคิดอื่นๆมาใชในการศึกษาครั้งตอไป

เพื่อใหเกิดความกวางขวางและหลากหลายในการนําเสนอมากยิ่งขึ้น เชน แนวคิดทางดานการ
จัดการและการพัฒนาองคการ แนวคิดทางดานสังคมสงเคราะห และแนวคิดทางดานจิตวิทยา
เพื่อเขามาประยุกตกับการศึกษาและวิเคราะหกับปจจัยภายในอยางเชนในดานจิตใจของผูรับ
การสงเคราะหไดดีย่ิงขึ้น เปนตน   

 5.2.2.4   ควรขยายการศึกษาโดยนําไปศึกษากับพื้นที่และกลุมเปาหมายที่

แตกตางกันออกไป เชน สถานสงเคราะหเด็กในภูมิภาคและจังหวัดอื่นในสภาพแวดลอมที่
แตกตางออกไป นอกจากนี้อาจจะศึกษากับกลุมตัวอยางที่มีความแตกตางกันทางดานเพศและ
อายุ ซ่ึงอาจจะไดผลการวิจัยที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เปนตน 
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ของเด็กหรือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๙ (หนา ๒๕๓) 
 
 
 

 



 

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                  ________________________________________________________ 

  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
  
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก 
  
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา 
๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้ 
  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖” 
  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ

แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  
มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๑๕ 
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
“เด็ก” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูที่

บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส 

“เด็กเรรอน” หมายความวา เด็กที่ไมมีบิดามารดาหรือผูปกครองหรือมีแตไม
เลี้ยงดูหรือไมสามารถเลี้ยงดูได จนเปนเหตุใหเด็กตองเรรอนไปในที่ตาง ๆ หรือเด็กที่มี
พฤติกรรมใชชีวิตเรรอนจนนาจะเกิดอันตรายตอสวัสดิภาพของตน 

“เด็กกําพรา” หมายความวา เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต เด็กที่ไมปรากฏบิดา
มารดาหรือไมสามารถสืบหาบิดามารดาได 

“เด็กที่อยูในสภาพยากลําบาก” หมายความวา เด็กที่อยูในครอบครัวยากจน
หรือบิดามารดาหยาราง ทิ้งราง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยูและไดรับความลําบาก หรือเด็กที่ตอง
รับภาระหนาที่ในครอบครัวเกินวัยหรือกําลังความสามารถและสติปญญา หรือเด็กที่ไมสามารถ
ชวยเหลือตัวเองได 

“เด็กพิการ” หมายความวา เด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย สมอง สติปญญา 

หรือจิตใจ ไมวาความบกพรองนั้นจะมีมาแตกําเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง 
“เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด” หมายความวา เด็กที่ประพฤติตนไมสมควร เด็ก

ที่ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่นาจะชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมายหรือขัด
ตอศีลธรรมอันดี หรืออยูในสภาพแวดลอมหรือสถานที่อันอาจชักนําไปในทางเสียหาย ทั้งนี้ 
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“นักเรียน” หมายความวา เด็กซึ่งกําลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเทาอยูใน
สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

“นักศึกษา” หมายความวา เด็กซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

“บิดามารดา” หมายความวา บิดามารดาของเด็กไมวาจะสมรสกันหรือไม 
“ผูปกครอง” หมายความวา บิดามารดา ผูอนุบาล ผูรับบุตรบุญธรรม และ

ผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และใหหมายความรวมถึงพอเลี้ยงแมเลี้ยง ผู
ปกครองสวัสดิภาพ นายจาง ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับเด็กไวในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็ก
อาศัยอยูดวย 

“ครอบครัวอุปถัมภ” หมายความวา บุคคลที่รับเด็กไวอุปการะเลี้ยงดูอยางบุตร 
“การเลี้ยงดูโดยมิชอบ” หมายความวา การไมใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่ง

สอน หรือพัฒนาเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนดในกฎกระทรวง จนนาจะเกิดอันตรายแก
รางกายหรือจิตใจของเด็ก 
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“ทารุณกรรม” หมายความวา การกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใด 
 ๆจนเปนเหตุใหเด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ การกระทําผิดทาง
เพศตอเด็ก การใชเด็กใหกระทําหรือประพฤติในลักษณะที่นาจะเปนอันตรายแกรางกายหรือ

จิตใจหรือขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี  ทั้งนี้ ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไมก็ตาม 
“สืบเสาะและพินิจ” หมายความวา การคนหาและรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

บุคคลและนํามาวิเคราะหวินิจฉัยตามหลักวิชาการทางสังคมสงเคราะห แพทย จิตวิทยา 
กฎหมาย และหลักวิชาการอื่นที่เกี่ยวของกับบุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้น 

“สถานรับเลี้ยงเด็ก” หมายความวา สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม

เกินหกปบริบูรณ และมีจํานวนตั้งแตหกคนขึ้นไป ซ่ึงเด็กไมเกี่ยวของเปนญาติกับเจาของหรือ
ผูดําเนินการสถานรับเลี้ยงเด็กดังกลาว ทั้งนี้ ไมรวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและ
เอกชน 

“สถานแรกรับ” หมายความวา สถานที่รับเด็กไวอุปการะเปนการชั่วคราวเพื่อ
สืบเสาะและพินิจเด็กและครอบครัว เพื่อกําหนดแนวทางในการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิ

ภาพที่เหมาะสมแกเด็กแตละราย 
“สถานสงเคราะห” หมายความวา สถานที่ใหการอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก

ที่จําตองไดรับการสงเคราะห ซ่ึงมีจํานวนตั้งแตหกคนขึ้นไป 
“สถานคุมครองสวัสดิภาพ” หมายความวา สถานที่ใหการศึกษา อบรม ฝก

อาชีพ เพื่อแกไขความประพฤติ บําบัด รักษา และฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจ

แกเด็กที่พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ 
“สถานพัฒนาและฟนฟู” หมายความวา สถานที่ โรงเรียน สถาบัน หรือศูนยที่

จัดขึ้นเพื่อใหการบําบัดรักษา การฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ตลอดจน
การศึกษา แนะแนว และการฝกอบรมอาชีพแกเด็กที่จําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครอง
สวัสดิภาพเปนกรณีพิเศษ 

“สถานพินิจ” หมายความวา สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด และสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชนของแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวา
ดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนคุมครองเด็ก 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
“ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครและผูซ่ึง

ไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด 
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“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย และหมายความรวมถึงผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวง 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

  
มาตรา ๕ ใหศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตาม

กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัติน้ี เวนแตในจังหวัดใดยังมิไดเปดทําการศาล
เยาวชนและครอบครัวหรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัด ใหศาลจังหวัดมี

อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัติน้ี 
  
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหรัฐมนตรีแตละ

กระทรวงมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวงหรือระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

  

หมวด ๑ 
คณะกรรมการคุมครองเด็ก 
                  
  

มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ ประกอบดวย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนรองประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อัยการสูงสุด ผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดี
กรมสุขภาพจิต อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผูอํานวยการสํานักงาน

สงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ เปนกรรมการ 
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
แตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณในการงานที่ทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห ครู จิตวิทยา 
กฎหมาย แพทย ไมนอยกวาเจ็ดปวิชาชีพละสองคน โดยจะตองมีผูแทนจากภาคเอกชนอยาง

นอยวิชาชีพละหนึ่งคน และแตงตั้งจากผูมีประสบการณซ่ึงมีผลงานเปนที่ประจักษในดาน
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สวัสดิการเด็กมาไมนอยกวาเจ็ดปอีกสองคน โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม 

คณะกรรมการจะแตงตั้งขาราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 

  
มาตรา ๘ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ 
(๒) ประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และเอกชนที่

เกี่ยวของในการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ
ประพฤติเด็ก 

(๓) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ ตลอดจนใหบริการดานสงเคราะห คุม

ครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก 
(๔) รวบรวมผลการวิเคราะห วิจัย ดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ตามนโยบาย รวมทั้งแผนงานในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติ
เด็กของหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

(๕) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

  
มาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงเพราะครบวาระอาจไดรับการแตงตั้ง

อีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
  

มาตรา ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติ

เสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ 
(๔) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๗) ขาดการประชุมติดตอกันสามครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร 
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มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ให
รัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกันตามมาตรา ๗ เปนกรรมการแทน และใหผูที่
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

  
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยัง

มิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงตาม
วาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 

  

มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมา
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม หากรอง
ประธานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง

เปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียง

หนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

  

มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณและ

มาตรการในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๓) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน 

การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชนของกองทุน 
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 

๔๗ 

(๕) วางหลักเกณฑในการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ 
(๖) ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่

ปฏิบัติงานดานการศึกษา การสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก 
รวมทั้งมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน
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คุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟนฟู สถานพินิจ หรือสถานที่ที่เกี่ยวของกับการสงเคราะห 
คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กทั้งของรัฐและเอกชน 

(๗) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ

คุมครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด รวมทั้งใหคําแนะนําและ
เสนอแนะในการปองกันและแกไขปญหาการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ
ประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด 

(๘) ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริม
ความประพฤติเด็ก 

  
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน

เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ

หรือคณะทํางาน โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๖ ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนรองประธาน
กรรมการ ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทน
กองบัญชาการตํารวจนครบาล ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผูแทนศาลเยาวชนและ

ครอบครัวกลาง ผูแทนสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ผูแทน
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ 
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาชุมชน ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ผูอํานวยการสํานักอนามัย และ
ผูอํานวยการสํานักการแพทย เปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุ ฒิซ่ึงผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณในการงานที่ทําในวิชาชีพสังคม

สงเคราะห ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย วิชาชีพละสองคนโดยจะตองมีผูแทนจากภาคเอกชน
อยางนอยวิชาชีพละหน่ึงคน และแตงตั้งจากผูมีประสบการณดานสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมี
ผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสังคม เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม 
คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานครจะแตงตั้งขาราชการในสํานัก

สวัสดิการสังคมไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 
  
มาตรา ๑๗ ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการ

จังหวัด เปนประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาราชการ

จังหวัด เปนรองประธานกรรมการ อัยการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด แรงงานจังหวัด 
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ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 
ผูแทนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือผูแทนศาลจังหวัด ในกรณีที่จังหวัดนั้นไมมีศาล
เยาวชนและครอบครัว ผูแทนสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด หรือผูแทน

กระทรวงยุติธรรมซึ่งแตงตั้งจากขาราชการในจังหวัดในกรณีที่จังหวัดนั้นไมมีสถานพินิจ นายก
องคการบริหารสวนจังหวัด เปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงผูวาราชการจังหวัด
แตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณในการงานที่ทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห ครู จิตวิทยา 
กฎหมาย แพทย วิชาชีพละสองคน โดยจะตองมีผูแทนจากภาคเอกชนอยางนอยวิชาชีพละหนึ่ง
คนและแตงตั้งจากผูมีประสบการณดานสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม 
คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดจะแตงตั้งขาราชการในจังหวัดนั้นไมเกินสอง

คนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 
  

มาตรา ๑๘ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ 
มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การแตงตั้งกรรมการแทน และการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ โดยอนุโลม เวนแตอํานาจของ
รัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐ (๓) และมาตรา ๑๑ ใหเปนอํานาจของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี 

  
มาตรา ๑๙ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการ

ประชุมและการแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานของคณะกรรมการคุมครองเด็ก
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด โดยอนุโลม 

  

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ
คุมครองเด็กจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณ 
และมาตรการในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

(๒) ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่
ปฏิบัติงานดานการศึกษา การสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก 
รวมทั้งมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน
คุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟนฟู สถานพินิจ หรือสถานที่ที่เกี่ยวของกับการสงเคราะห 
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คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กของรัฐและเอกชนภายในเขต
กรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แลวแตกรณี 

(๓) กําหนดแนวทางการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ

ประพฤติเด็กในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แลวแตกรณี 
(๔) จัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ

ประพฤติเด็กในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แลวแตกรณี และรายงานผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาทุน และการจัดการทุนตอคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
กองทุน 

(๕) ตรวจสอบหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงกรณีมีการปฏิบัติตอเด็กโดยมิ
ชอบ 

(๖) เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ หรือขอคําชี้แจงจากผูที่เกี่ยวของเพื่อ
ประกอบการวินิจฉัยในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๗) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห 

และสงเสริมความประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด แลวแตกรณี แลวรายงาน
ผลตอคณะกรรมการ 

(๘) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
  
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ีใหกรรมการและ

อนุกรรมการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
  

หมวด ๒ 
การปฏิบัติตอเด็ก 
                  

  
มาตรา ๒๒ การปฏิบัติตอเด็กไมวากรณีใด ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็ก

เปนสําคัญและไมใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
การกระทําใดเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของเด็ก หรือเปนการเลือกปฏิบัติโดย

ไมเปนธรรมตอเด็กหรือไม ใหพิจารณาตามแนวทางที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๒๓ ผูปกครองตองใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็ก

ที่อยูในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแหง
ทองถิ่น แตทั้งนี้ตองไมต่ํากวามาตรฐานขั้นต่ําตามที่กําหนดในกฎกระทรวงและตองคุมครอง
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สวัสดิภาพเด็กที่อยูในความปกครองดูแลของตนมิใหตกอยูในภาวะอันนาจะเกิดอันตรายแก
รางกายหรือจิตใจ 

  

มาตรา ๒๔ ปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด ผูอํานวยการเขต นายอําเภอ 
ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ หรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่
คุมครองสวัสดิภาพเด็กที่อยูในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ไมวาเด็กจะมีผูปกครองหรือไมก็ตาม 
รวมทั้งมีอํานาจและหนาที่ดูแลและตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห 
สถานคุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟนฟู และสถานพินิจที่ตั้งอยูในเขตอํานาจ แลว

รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือ
คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด แลวแตกรณี เพื่อทราบ และใหมีอํานาจและหนาที่
เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี 

  
มาตรา ๒๕ ผูปกครองตองไมกระทําการ ดังตอไปนี้ 

(๑) ทอดทิ้งเด็กไวในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไวกับบุคคลที่
รับจางเลี้ยงเด็กหรือที่สาธารณะหรือสถานที่ใด โดยเจตนาที่จะไมรับเด็กกลับคืน 

(๒) ละทิ้งเด็กไว ณ สถานที่ใด ๆ โดยไมจัดใหมีการปองกันดูแลสวัสดิภาพหรือ
ใหการเลี้ยงดูที่เหมาะสม 

(๓) จงใจหรือละเลยไมใหสิ่งที่จําเปนแกการดํารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจน

นาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของเด็ก 
(๔) ปฏิบัติตอเด็กในลักษณะที่เปนการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการ

ของเด็ก 
(๕) ปฏิบัติตอเด็กในลักษณะที่เปนการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 
  

มาตรา ๒๖ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น ไมวาเด็กจะยินยอม
หรือไมหามมิใหผูใดกระทําการ ดังตอไปนี้ 

(๑) กระทําหรือละเวนการกระทําอันเปนการทารุณกรรมตอรางกายหรือจิตใจ
ของเด็ก 

(๒) จงใจหรือละเลยไมใหสิ่งจําเปนแกการดํารงชีวิตหรือรักษาพยาบาลแกเด็กที่

อยูในความดูแลของตน จนนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของเด็ก 
(๓) บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรือ

นาจะทําใหเด็กมีความประพฤติเสี่ยงตอการกระทําผิด 
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(๔) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพรดวยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็ก
ใหแกบุคคลอื่นที่มิใชญาติของเด็ก เวนแตเปนการกระทําของทางราชการหรือไดรับอนุญาตจาก
ทางราชการแลว 

(๕) บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม ยินยอม หรือกระทําดวยประการใดใหเด็กไป
เปนขอทาน เด็กเรรอน หรือใชเด็กเปนเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทําผิด หรือกระทํา
ดวยประการใดอันเปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากเด็ก 

(๖) ใช จาง หรือวานเด็กใหทํางานหรือกระทําการอันอาจเปนอันตรายแก
รางกายหรือจิตใจมีผลกระทบตอการเจริญเติบโต หรือขัดขวางตอพัฒนาการของเด็ก 

(๗) บังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กเลนกีฬาหรือให
กระทําการใดเพื่อแสวงหาประโยชนทางการคาอันมีลักษณะเปนการขัดขวางตอการเจริญเติบโต
หรือพัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะเปนการทารุณกรรมตอเด็ก 

(๘) ใชหรือยินยอมใหเด็กเลนการพนันไมวาชนิดใดหรือเขาไปในสถานที่เลน
การพนัน สถานคาประเวณี หรือสถานที่ที่หามมิใหเด็กเขา 

(๙) บังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กแสดงหรือกระทํา
การอันมีลักษณะลามกอนาจาร ไมวาจะเปนไปเพ่ือใหไดมาซึ่งคาตอบแทนหรือเพื่อการใด 

(๑๐) จําหนาย แลกเปลี่ยน หรือใหสุราหรือบุหรี่แกเด็ก เวนแตการปฏิบัติทาง
การแพทย 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกวาก็ให

ลงโทษตามกฎหมายนั้น 
  
มาตรา ๒๗ หามมิใหผูใดโฆษณาหรือเผยแพรทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศ

ประเภทใด ซ่ึงขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผูปกครอง โดยเจตนาที่จะทําใหเกิดความเสียหายแก
จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชนสําหรับ

ตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ 
  
มาตรา ๒๘ ในกรณีผูปกครองตกอยูในสภาพไมอาจใหการอุปการะเลี้ยงดู 

อบรม สั่งสอน และพัฒนาเด็กไดไมวาดวยเหตุใด หรือผูปกครองกระทําการใดอันนาจะเกิด
อันตรายตอสวัสดิภาพหรือขัดขวางตอความเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือใหการเลี้ยง

ดูโดยมิชอบ หรือมีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อประโยชนในการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 
หรือปองกันมิใหเด็กไดรับอันตรายหรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม พนักงานเจาหนาที่ตอง
ดําเนินการใหการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติน้ี 
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มาตรา ๒๙ ผูใดพบเห็นเด็กตกอยูในสภาพจําตองไดรับการสงเคราะหหรือ
คุมครองสวัสดิภาพตามหมวด ๓ และหมวด ๔ จะตองใหการชวยเหลือเบื้องตนและแจงตอ
พนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตาม

มาตรา ๒๔ โดยมิชักชา 
แพทย พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือเจาหนาที่สาธารณสุข ที่

รับตัวเด็กไวรักษาพยาบาล ครู อาจารย หรือนายจาง ซ่ึงมีหนาที่ดูแลเด็กที่เปนศิษยหรือลูกจาง 
จะตองรายงานใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ หรือ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจทราบโดยมิชักชา หากเปนที่ปรากฎชัดหรือนาสงสัยวาเด็กถูก

ทารุณกรรมหรือเจ็บปวยเนื่องจากการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 
การแจงหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมื่อไดกระทําโดยสุจริตยอมไดรับความ

คุมครองและไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญาหรือทางปกครอง 
  
มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงาน

เจาหนาที่ตามหมวด ๓ และหมวด ๔ มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในระหวางเวลาพระ

อาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกเพื่อตรวจคน ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําทารุณกรรม
เด็ก มีการกักขังหรือเลี้ยงดูโดยมิชอบ แตในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาหากไมดําเนินการในทันที
เด็กอาจไดรับอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ หรือถูกนําพาไปสถานที่อ่ืนซึ่งยากแกการติดตาม

ชวยเหลือ ก็ใหมีอํานาจเขาไปในเวลาภายหลังพระอาทิตยตกได 
(๒) ซักถามเด็กเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาเด็กจําตองไดรับการสงเคราะหหรือ

คุมครองสวัสดิภาพ ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
อาจนําตัวเด็กไปยังที่ทําการของพนักงานเจาหนาที่ เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว 
รวมทั้งบุคคลที่เด็กอาศัยอยู ทั้งนี้ จะตองกระทําโดยมิชักชา แตไมวากรณีใดจะกักตัวเด็กไวนาน

เกินกวาสิบสองชั่วโมงไมได เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวใหปฏิบัติตาม (๖) ระหวางที่เด็กอยูใน
ความดูแลจะตองใหการอุปการะเลี้ยงดูและหากเจ็บปวยจะตองใหการรักษาพยาบาล 

(๓) มีหนังสือเรียกผูปกครอง หรือบุคคลอื่นใดมาใหถอยคําหรือขอเท็จจริง
เกี่ยวกับสภาพความเปนอยู ความประพฤติ สุขภาพ และความสัมพันธในครอบครัวของเด็ก 

(๔) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูปกครองของเด็ก นายจางหรือผูประกอบการ 

เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ที่เด็กทํางานหรือเคยทํางาน อาศัยหรือเคยอาศัยอยู เจาของ
หรือผูครอบครองหรือผูดูแลสถานศึกษาที่เด็กกําลังศึกษาหรือเคยศึกษา หรือผูปกครองสวัสดิ
ภาพ สงเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู การศึกษา การทํางาน หรือความ
ประพฤติของเด็กมาให 
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(๕) เขาไปในสถานที่อยูอาศัยของผูปกครอง สถานที่ประกอบการของนายจาง
ของเด็ก สถานศึกษาของเด็ก หรือสถานที่ที่เด็กมีความเกี่ยวของดวย ในระหวางเวลาพระ
อาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกเพื่อสอบถามบุคคลที่อยูในที่น้ัน ๆ และรวบรวมขอมูลหรือหลักฐาน

เกี่ยวกับสภาพความเปนอยู ความสัมพันธในครอบครัว การเลี้ยงดู อุปนิสัย และความประพฤติ
ของเด็ก 

(๖) มอบตัวเด็กใหแกผูปกครองพรอมกับแนะนําหรือตักเตือนผูปกครองใหดูแล
และอุปการะเลี้ยงดูเด็กในทางที่ถูกตอง เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาในทางที่เหมาะสม 

(๗) ทํารายงานเกี่ยวกับตัวเด็กเพื่อมอบใหแกสถานแรกรับในกรณีมีการสงเด็ก

ไปยังสถานแรกรับหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อมีการรองขอ 
เด็กที่อยูในความดูแลของพนักงานเจาหนาที่จะตองไดรับการอุปการะเลี้ยงดู

และไดรับการศึกษาอยางเหมาะสม และกอนที่จะจัดใหเด็กเขาอยูในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถาน
แรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู จะตองปรึกษากับ
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะหและการแพทยกอนเทาที่สามารถกระทําได 

ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) (๒) และ (๕) พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร
ประจําตัวกอน และใหบุคคลที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเษกษา 

  

มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ีใหพนักงานเจาหนาที่เปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
หมวด ๓ 

การสงเคราะหเด็ก 

                  
  

มาตรา ๓๒ เด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหไดแก 
(๑) เด็กเรรอน หรือเด็กกําพรา 
(๒) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง 

(๓) เด็กที่ผูปกครองไมสามารถอุปการะเลี้ยงดูไดดวยเหตุใด ๆ เชน ถูกจําคุก 
กักขัง พิการ ทุพพลภาพ เจ็บปวยเรื้อรัง ยากจน เปนผูเยาว หยา ถูกทิ้งราง เปนโรคจิตหรือโรค
ประสาท 

(๔) เด็กที่ผูปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไมเหมาะสมอันอาจสงผล

กระทบตอพัฒนาการทางรางกายหรือจิตใจของเด็กที่อยูในความปกครองดูแล 
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(๕) เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใชเปนเครื่องมือในการกระทําหรือ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ถูกทารุณกรรม หรือตกอยูในภาวะอื่นใดอันอาจเปนเหตุใหเด็กมี
ความประพฤติเสื่อมเสียในทางศีลธรรมอันดีหรือเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ 

(๖) เด็กพิการ 
(๗) เด็กที่อยูในสภาพยากลําบาก 
(๘) เด็กที่อยูในสภาพที่จําตองไดรับการสงเคราะหตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๓๓ ในกรณีพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก

ตามมาตรา ๒๔ ไดรับแจงจากบุคคลตามมาตรา ๒๙ หรือพบเห็นเด็กที่พึงไดรับการสงเคราะห
ตามมาตรา ๓๒ ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตามวิธีการที่เหมาะสม ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหความชวยเหลือและสงเคราะหแกเด็กและครอบครัวหรือบุคคลที่อุปการะ
เลี้ยงดูเด็กเพื่อใหสามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กไดตามมาตรา ๒๓ 

(๒) มอบเด็กใหอยูในความอุปการะของบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว

อุปการะเลี้ยงดูตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินหนึ่งเดือน ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการ
ตาม (๑) ได 

(๓) ดําเนินการเพื่อใหเด็กไดเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นตามกฎหมายวา
ดวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 

(๔) สงเด็กเขารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภหรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่

เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไวอุปการะ 
(๕) สงเด็กเขารับการอุปการะในสถานแรกรับ 
(๖) สงเด็กเขารับการอุปการะในสถานสงเคราะห 
(๗) สงเด็กเขาศึกษาหรือฝกหัดอาชีพ หรือสงเด็กเขาบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ 

ศึกษา หรือฝกหัดอาชีพในสถานพัฒนาและฟนฟู หรือสงเด็กเขาศึกษากลอมเกลาจิตใจโดยใช

หลักศาสนาในวัดหรือสถานที่ทางศาสนาอื่น ที่ยินยอมรับเด็กไว 
วิธีการใหการสงเคราะหตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวง

กําหนด และไมวากรณีใด ๆ การดําเนินการใหการสงเคราะหตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ตอง
ไดรับความยินยอมจากผูปกครอง ความยินยอมดังกลาวตองทําเปนหนังสือตามแบบที่
ปลัดกระทรวงกําหนด หรือยินยอมดวยวาจาตอหนาพยานอยางนอยสองคน ในกรณีที่ผูปกครอง

ไมใหความยินยอมโดยไมมีเหตุอันควรหรือไมอาจใหความยินยอมได ใหปลัดกระทรวงหรือผูวา
ราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจสงเด็กเขารับการสงเคราะหตามวิธีการดังกลาวได ทั้งนี้ 
ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดตองฟงรายงานและความเห็นของผูเชี่ยวชาญในสาชา
วิชาชีพสังคมสงเคราะหและการแพทยกอน 
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ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจกําหนด
ระยะเวลาในการสงเคราะหเด็กตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) แตถามีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป
อาจจะขยายหรือยนระยะเวลาที่กําหนดไวแลวก็ไดตามแตเห็นสมควร ในระหวางระยะเวลา

ดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่รีบดําเนินการจัดใหเด็กสามารถกลับไปอยูในความปกครองของ
ผูปกครองโดยมิชักชา 

ในกรณีเด็กอยูระหวางการรับการสงเคราะหถาผูปกครองรองขอและแสดงให
เห็นวาสามารถปกครองและอุปการะเลี้ยงดูเด็กได ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด 
แลวแตกรณี สั่งใหเด็กพนจากการสงเคราะหและมอบตัวเด็กใหแกผูปกครองรับไปปกครองดูแล

ได แมวายังไมครบกําหนดระยะเวลาในการสงเคราะหก็ตาม 
ในกรณีที่บุคคลที่ไดรับการสงเคราะหมีอายุสิบแปดปบริบูรณแตยังอยูในสภาพ

ที่จําเปนจะตองไดรับการสงเคราะหตอไป ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี 
อาจสั่งใหบุคคลนั้นไดรับการสงเคราะหตอไปจนอายุย่ีสิบปบริบูรณก็ได แตถามีเหตุจําเปนตอง
ใหการสงเคราะหตอไปอีกและบุคคลนั้นมิไดคัดคาน ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด 

แลวแตกรณี อาจสั่งใหสงเคราะหบุคคลนั้นตอไปตามความจําเปนและสมควร แตทั้งนี้ตองไมเกิน
เวลาที่บุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปบริบูรณ 

  
มาตรา ๓๔ ผูปกครองหรือญาติของเด็ก อาจนําเด็กไปขอรับการสงเคราะหที่

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด หรือที่สถานแรก

รับ สถานสงเคราะห หรือสถานพัฒนาและฟนฟูของเอกชน เพื่อขอรับการสงเคราะหได 
กรณีมีการนําเด็กมาขอรับการสงเคราะหที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือ

สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด ถาเปนเด็กที่จําเปนตองไดรับการสงเคราะหให
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาใหการสงเคราะหที่เหมาะสมตามมาตรา ๓๓ แตในกรณีที่พนักงาน
เจาหนาที่ยังไมสามารถหาวิธีการสงเคราะหที่เหมาะสมกับเด็กตามมาตรา ๓๓ ได จะสงเด็กไป

ยังสถานแรกรับกอนก็ได 
กรณีมีการนําเด็กมาขอรับการสงเคราะหที่สถานแรกรับ สถานสงเคราะห หรือ

สถานพัฒนาและฟนฟูเด็กของเอกชน ใหผูปกครองสวัสดิภาพรายงานขอมูลเกี่ยวกับเด็กตอ
พนักงานเจาหนาที่เพื่อพิจารณาดําเนินการตามวรรคสองตอไป 

  

มาตรา ๓๕ เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตาม
มาตรา ๒๔ พบเห็นเด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๓๒ (๑) และ (๒) หรือไดรับแจง
จากบุคคลตามมาตรา ๒๙ ใหสอบถามเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับเด็ก ถาเด็กเจ็บปวยหรือจําตอง
ตรวจสุขภาพหรือเปนเด็กพิการตองรีบจัดใหมีการตรวจรักษาทางรางกายและจิตใจทันที หาก

เปนเด็กที่จําเปนตองไดรับการสงเคราะหก็ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ และไม
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วากรณีใดใหพยายามดําเนินการเพื่อใหเด็กสามารถกลับไปอยูกับครอบครัวโดยเร็ว แตหาก
ปรากฎวาสภาพครอบครัวหรือสิ่งแวดลอมไมเหมาะที่จะใหเด็กกลับไปอยูกับครอบครัว และมี
เหตุจําเปนที่จะตองใหการคุมครองสวัสดิภาพแกเด็ก พนักงานเจาหนาที่จะใชมาตรการคุมครอง

สวัสดิภาพแกเด็กตามหมวด ๔ ก็ได 
  
มาตรา ๓๖ ในระหวางที่เด็กไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ (๒) (๔) หรือ

(๖) หากปรากฎวาเปนเด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิดและพึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ ให
ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งใหใชมาตรการคุมครองสวัสดิ

ภาพแกเด็กตามหมวด ๔ ได 
  
มาตรา ๓๗ เมื่อสถานแรกรับ สถานสงเคราะห หรือสถานพัฒนาและฟนฟูไดรับ

ตัวเด็กไวตามมาตรา ๓๓ (๕) (๖) หรือ (๗) ใหผูปกครองสวัสดิภาพรีบสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับ
ตัวเด็กและครอบครัว และเสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเด็ก

แตละคนพรอมดวยประวัติไปยังปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี โดยมิชักชา 
และใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป 

  
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดสั่งใหเด็กเขารับการ

สงเคราะหโดยผูปกครองไมยินยอมตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง กรณีที่ผูปกครองของเด็กไมเห็น

ดวยกับกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม หรือกรณีที่ผูปกครองยื่นคํารองขอรับเด็กไป
ปกครองดูแลเองแตไดรับการปฏิเสธจากปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๓๓ 
วรรคสี่ ผูปกครองยอมมีสิทธินําคดีไปสูศาลตามมาตรา ๕ ในเขตทองที่น้ันภายในหนึ่งรอยยี่สิบ
วันนับแตวันรับทราบคําสั่ง 

  

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผูปกครองซึ่งไดรับเด็กกลับมาอยูในความดูแล มี
พฤติการณนาเชื่อวาจะใหการเลี้ยงดูโดยมิชอบแกเด็กอีก ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่
คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ใหคําแนะนําแกผูปกครอง หากผูปกครองไมปฏิบัติตาม
คําแนะนําก็ใหย่ืนคําขอตอปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปน
หัวหนาประจํากิ่งอําเภอ แลวแตกรณี เพื่อเรียกผูปกครองมาทําทัณฑบนวาจะไมกระทําการใด

อันมีลักษณะเปนการใหการเลี้ยงดูโดยมิชอบแกเด็กอีก และใหวางประกันไวเปนจํานวนเงินตาม
สมควรแกฐานานุรูป แตจะเรียกประกันไวไดไมเกินระยะเวลาสองป ถากระทําผิดทัณฑบนใหริบ
เงินประกันเปนของกองทุนคุมครองเด็กตามมาตรา ๖๙ 

การใหคําแนะนําหรือการเรียกประกันใหคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของ

ผูปกครองและประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ 



 220

หมวด ๔ 
การคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 
                  

 
มาตรา ๔๐ เด็กที่พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพไดแก 
(๑) เด็กที่ถูกทารุณกรรม 
(๒) เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด 
(๓) เด็กที่อยูในสภาพที่จําตองไดรับการคุมครองสวัสดิภาพตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
มาตรา ๔๑ ผูใดพบเห็นหรือประสบพฤติการณที่นาเชื่อวามีการกระทําทารุณ

กรรมตอเด็กใหรีบแจงหรือรายงานตอพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือ
ผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือผูมีหนาที่

คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ไดรับแจงเหตุตามวรรคหนึ่ง หรือเปนผูพบเห็นหรือ
ประสบพฤติการณที่นาเชื่อวามีการกระทําทารุณกรรมตอเด็กในสถานที่ใด ใหมีอํานาจเขาตรวจ
คนและมีอํานาจแยกตัวเด็กจากครอบครัวของเด็กเพื่อคุมครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็วที่สุด 

การแจงหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมื่อไดกระทําโดยสุจริตยอมไดรับความ
คุมครองและไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา หรือทางปกครอง 

 
มาตรา ๔๒ การดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง 

ตองรีบจัดใหมีการตรวจรักษาทางรางกายและจิตใจทันที ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรตอง
สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเพื่อหาวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแกเด็ก 
ก็อาจสงตัวเด็กไปสถานแรกรับกอนไดหรือถาจําเปนตองใหการสงเคราะหก็ใหพิจารณาใหการ

สงเคราะหตามมาตรา ๓๓ และถาจําเปนตองใหการฟนฟูสภาพจิตใจก็ใหรีบสงเด็กไปยังสถาน
พัฒนาและฟนฟู 

การสงเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟนฟู หรือสถานที่อ่ืนใดตามวรรค
หนึ่งระหวางการสืบเสาะและพินิจเพื่อหาวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม ใหกระทําไดไม
เกินเจ็ดวัน แตในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรเพื่อประโยชนของเด็ก พนักงานเจาหนาที่หรือ

พนักงานอัยการจะยื่นคํารองขอตอศาลตามมาตรา ๕ เพื่อมีคําสั่งขยายระยะเวลาออกไปรวมแลว
ไมเกินสามสิบวันก็ได 

 
มาตรา ๔๓ กรณีที่ผูปกครองหรือญาติของเด็กเปนผูกระทําทารุณกรรมตอเด็ก 

ถามีการฟองคดีอาญาแกผูกระทําผิดและมีเหตุอันควรเชื่อวาผูถูกฟองนั้นจะกระทําทารุณกรรม
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แกเด็กอีก ก็ใหศาลที่พิจารณาคดีน้ันมีอํานาจกําหนดมาตรการคุมความประพฤติผูน้ัน หามเขา
เขตกําหนด หรือหามเขาใกลตัวเด็กในระยะที่ศาลกําหนด เพื่อปองกันมิใหกระทําการดังกลาว
และจะสั่งใหผูน้ันทําทัณฑบนตามวิธีการที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แหง

ประมวลกฎหมายอาญาดวยก็ได 
หากยังไมมีการฟองคดีอาญาหรือไมฟองคดีอาญาแตมีพฤติการณนาเชื่อวาจะมี

การกระทําทารุณกรรมแกเด็กอีก ใหพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ผูมี
หนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ หรือพนักงานอัยการ ย่ืนคําขอตอศาลตามมาตรา 
๕ เพื่อออกคําสั่งมิใหกระทําการดังกลาวโดยกําหนดมาตรการคุมความประพฤติและเรียกประกัน

ดวยก็ได 
ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากศาลเห็นวามีเหตุจําเปนเรงดวนเพื่อ

คุมครองเด็กมิใหถูกกระทําทารุณกรรมอีก ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งใหตํารวจจับกุมผูที่เชื่อวาจะ
กระทําทารุณกรรมแกเด็กมากักขังไวมีกําหนดครั้งละไมเกินสามสิบวัน 

การพิจารณาออกคําสั่งหรือการเรียกประกันตามมาตรานี้ ใหคํานึงถึงประโยชน

สูงสุดของเด็กเปนสําคัญ 
 
มาตรา ๔๔ เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตาม

มาตรา ๒๔ พบเห็นหรือไดรับแจงจากผูพบเห็นเด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด ใหสอบถามเด็กและ
ดําเนินการหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็ก รวมทั้งสภาพความสัมพันธภายในครอบครัว ความ

เปนอยู การเลี้ยงดู อุปนิสัย และความประพฤติของเด็กเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับเด็ก และถาเห็น
วาจําเปนตองคุมครองสวัสดิภาพแกเด็ก โดยวิธีสงเขาสถานคุมครองสวัสดิภาพหรือสถานพัฒนา
และฟนฟูก็ใหเสนอประวัติพรอมความเห็นไปยังปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแต
กรณี เพื่อพิจารณาสั่งใหใชวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแกเด็ก 

ในกรณีพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ 

เห็นวาเด็กจําเปนตองไดรับการสงเคราะหก็ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ แตถา
เห็นวายังไมสมควรสงตัวเด็กไปยังสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือ
สถานพัฒนาและฟนฟู ก็ใหมอบตัวเด็กแกผูปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล 
โดยอาจแตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กตามมาตรา ๔๘ หรือไมก็ได และเมื่อไดปรึกษาหารือ
รวมกับผูปกครองหรือบุคคลที่จะรับเด็กไปปกครองดูแลแลวอาจจะวางขอกําหนดเพื่อปองกันมิ

ใหเด็กมีความประพฤติเสียหาย หรือเสี่ยงตอการกระทําผิด โดยใหผูปกครองหรือบุคคลที่รับเด็ก
ไปปกครองดูแลตองปฏิบัติขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้ 

(๑) ระมัดระวังมิใหเด็กเขาไปในสถานที่หรือทองที่ใดอันจะจูงใจใหเด็กประพฤติ
ตนไมสมควร 
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(๒) ระมัดระวังมิใหเด็กออกนอกสถานที่อยูอาศัยในเวลากลางคืน เวนแตมีเหตุ
จําเปนหรือไปกับผูปกครอง 

(๓) ระมัดระวังมิใหเด็กคบหาสมาคมกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะชักนําไป

ในทางเสื่อมเสีย 
(๔) ระมัดระวังมิใหเด็กกระทําการใดอันเปนเหตุใหเด็กประพฤติเสียหาย 
(๕) จัดใหเด็กไดรับการศึกษาอบรมตามสมควรแกอายุ สติปญญา และความ

สนใจของเด็ก 
(๖) จัดใหเด็กไดประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของ

เด็ก 
(๗) จัดใหเด็กกระทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองทางดานคุณธรรม จริยธรรม 

และบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 
หากปรากฏชัดวาผูปกครองหรือผูที่รับเด็กไวปกครองดูแลละเลยไมปฏิบัติตาม

ขอกําหนดของพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ก็ให

พนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กรับเด็กกลับไปดูแล 
  
มาตรา ๔๕ หามมิใหเด็กซื้อหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หรือเขาไปในสถานที่เฉพาะ

เพื่อการจําหนายหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หากฝาฝนใหพนักงานเจาหนาที่สอบถามเด็กเพื่อทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับเด็กและมีหนังสือเรียกผูปกครองมารวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ วากลาวตักเตือน 

ใหทําทัณฑบน หรือมีขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการจัดใหเด็กทํางาน
บริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน และอาจวางขอกําหนดใหผูปกครองตองปฏิบัติขอใด
ขอหนึ่งหรือหลายขอตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง หรือวางขอกําหนดอื่นใดเพื่อแกไข หรือปองกัน
มิใหเด็กกระทําความผิดขึ้นอีกก็ได 

หากปรากฏวาผูปกครองของเด็กฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติ

มาตรา ๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
การวากลาวตักเตือน ทําทัณฑบน และจัดใหเด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางาน

สาธารณประโยชนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดสั่งใหสงเด็กเขารับ
การคุมครองสวัสดิภาพ หรือในกรณีพนักงานเจาหนาที่ออกขอกําหนดใหเด็กทํางานบริการ
สังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนตามมาตรา ๔๕ หากผูปกครองไมเห็นดวยใหมีสิทธินําคดี
ไปสูศาลตามมาตรา ๕ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันรับทราบคําสั่ง 
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มาตรา ๔๗ วิธีการดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก นอกจากที่บัญญัติไวใน
หมวดนี้ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

  

หมวด ๕ 
ผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 
                  
  

มาตรา ๔๘ ในการดําเนินการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ

ประพฤติแกเด็กตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่น ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวามีเหตุ
สมควรแตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กเพื่อกํากับดูแลเด็กคนใด ก็ใหย่ืนคําขอตอปลัดกระทรวง
หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ใหแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ นักสังคมสงเคราะห หรือ
บุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสมเปนผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก โดยจะกําหนดสถานที่อยู
อาศัยของเด็กที่อยูในการกํากับดูแลของผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กดวยก็ได 

กรณีที่เด็กพนจากความปกครองดูแลของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน
คุมครองสวัสดิภาพ และสถานที่พัฒนาและฟนฟูแลว ถามีเหตุผลสมควรก็ใหผูปกครองสวัสดิ
ภาพยื่นคําขอตอปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ใหตั้งพนักงานเจาหนาที่ 
นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสมเปนผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กได 

การแตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กใหมีระยะเวลาคราวละไมเกินสองป 

  
มาตรา ๔๙ ผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) เยี่ยมเยียน ใหคําปรึกษา แนะนํา และตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติ 

การศึกษา และการประกอบอาชีพแกเด็กที่อยูในการกํากับดูแล 
(๒) เยี่ยมเยียน ใหคําปรึกษา และแนะนําแกผูปกครองเกี่ยวกับเรื่องการอบรม

สั่งสอนและเลี้ยงดูเด็กที่อยูในการกํากับดูแล 
(๓) จัดทํารายงานและความเห็นเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูของเด็กและของ

ผูปกครองเสนอตอปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด พนักงานเจาหนาที่ ผูปกครองสวัสดิภาพ 
คณะกรรมการ คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุมครองเด็ก
จังหวัด แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการตอไป 

 
มาตรา ๕๐ หามมิใหผูปกครองสวัสดิภาพหรือผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก เปดเผย

ชื่อตัว ชื่อสกุล ภาพหรือขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก ผูปกครอง ในลักษณะที่นาจะเกิดความ
เสียหายแกชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชนอยางใดอยางหนึ่งของเด็กหรือผูปกครอง 
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บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกพนักงานเจาหนาที่ นักสังคมสงเคราะห 
นักจิตวิทยา และผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ซ่ึงไดลวงรูขอมูลดังกลาว
เนื่องในการปฏิบัติหนาที่ของตนดวย โดยอนุโลม 

หามมิใหผูใดโฆษณาหรือเผยแพรทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด
ซ่ึงขอมูลที่เปดเผยโดยฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

 
หมวด ๖ 

สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ 

และสถานพัฒนาและฟนฟู 
                  
  

มาตรา ๕๑ ปลัดกระทรวงมีอํานาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู ไดทั่วราชอาณาจักร และผูวา

ราชการจังหวัดมีอํานาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครอง
สวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟูภายในเขตจังหวัดนั้น 

หนวยงานอื่นของรัฐนอกจากที่มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ีอาจจัดตั้ง
และดําเนินกิจการไดเฉพาะสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยแจงใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด 
แลวแตกรณี ทราบ และใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดแนะนําหรือสนับสนุนการจัดตั้ง

และการดําเนินการดังกลาว 
  
มาตรา ๕๒ ภายใตบังคับของมาตรา ๕๑ ผูใดจะจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถาน

แรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู ตองขอรับ
ใบอนุญาตตอปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี 

การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต การใหตอ
อายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด การออกใบแทน
ใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง และใหเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๕๓ ใหปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด คณะกรรมการ 
คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด กํากับดูแล
และสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห 
สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟูที่อยูในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
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มาตรา ๕๔ ในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และ
สถานพัฒนาและฟนฟูจะตองไมดําเนินกิจการในลักษณะแสวงหากําไรในทางธุรกิจ และตองมี
ผูปกครองสวัสดิภาพเปนผูปกครองดูแลและบังคับบัญชา 

การดําเนินงานของสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่
ปลัดกระทรวงกําหนด 

  
มาตรา ๕๕ ใหปลัดกระทรวงและผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจแตงตั้งหรือถอด

ถอนผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และ

สถานพัฒนาและฟนฟู ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๕๖ ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับมีอํานาจและหนาที่ 

ดังตอไปนี้ 
(๑) รับตัวเด็กที่จําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพไวเพื่อ

สืบเสาะและพินิจเด็กและครอบครัว วินิจฉัยกําหนดวิธีการที่เหมาะสมในการสงเคราะหหรือ
คุมครองสวัสดิภาพแกเด็กแตละคน ถาจําเปนอาจรับตัวเด็กไวปกครองดูแลชั่วคราวไดไมเกิน
สามเดือน 

(๒) สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษา
อบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของเด็กที่จําตองไดรับการสงเคราะหหรือ

คุมครองสวัสดิภาพ รวมทั้งของผูปกครอง หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยูดวย ตลอดจนสิ่งแวดลอมทั้ง
ปวงเกี่ยวกับเด็ก และมูลเหตุที่ทําใหเด็กตกอยูในสภาวะจําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครอง
สวัสดิภาพ เพื่อรายงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(๓) จัดใหมีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต พรอมทั้งดําเนินการรักษา
เยียวยาแกเด็กที่อยูในความปกครองดูแล 

(๔) จัดที่พักอาศัย ที่หลับนอน เครื่องนุงหม ใหเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 
และจัดอาหารใหถูกอนามัยและเพียงพอแกเด็กที่อยูในความปกครองดูแล 

(๕) จัดการศึกษา การกีฬา และนันทนาการใหแกเด็กที่อยูในความปกครองดูแล
ใหเหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็กแตละคน 

(๖) จัดสงเด็กที่ไดดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ไปยังสถานสงเคราะห สถาน

พัฒนาและฟนฟู โรงเรียน หรือสถานที่อ่ืนใดที่มีวัตถุประสงคในการสงเคราะห หรือคุมครอง
สวัสดิภาพเด็กใหเหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็กแตละคน 

(๗) มอบตัวเด็กแกผูปกครอง หรือบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว
อุปการะเลี้ยงดู และถาเห็นสมควรอาจยื่นคําขอใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแต

กรณี แตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กตามมาตรา ๔๘ 
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(๘) ใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือแกผูปกครอง ในกรณีที่เด็กจําตอง
ไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพ 

ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับตองดําเนินการใหเด็กสามารถกลับไปอยู

กับผูปกครองกอน สวนการจัดใหเด็กไปอยูในสถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือ
สถานพัฒนาและฟนฟู ใหดําเนินการเปนวิธีสุดทาย 

  
มาตรา ๕๗ ผูรับใบอนุญาตและผูปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะหและ

สถานคุมครองสวัสดิภาพที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นตองควบคุมดูแลใหมี

การรับเด็กที่จําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพทุกคนไวอุปการะเลี้ยงดู 
  
มาตรา ๕๘ ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะหมีอํานาจและหนาที่ตาม

มาตรา ๕๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และใหมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดการศึกษา อบรม สั่งสอน และฝกหัดอาชีพแกเด็กที่อยูในความปกครอง

ดูแลของสถานสงเคราะหใหเหมาะสมกับเด็กแตละคน 
(๒) จัดบริการแนะแนว ใหคําปรึกษา และชวยเหลือแกผูปกครอง 
(๓) สอดสองและติดตามใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือแกเด็กที่ออกจาก

สถานสงเคราะหไปแลว เพื่อเปนการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กที่เคยอยูในสถาน
สงเคราะหมิใหกลับไปสูสภาพเดิม 

การสืบเสาะและพินิจตามมาตรา ๕๖ (๒) ถาเปนกรณีที่เด็กถูกสงมาจากสถาน
แรกรับซึ่งมีรายงานการสืบเสาะและพินิจแลว อาจงดการสืบเสาะและพินิจก็ได 

  
มาตรา ๕๙ ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานคุมครองสวัสดิภาพมีอํานาจและ

หนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) ปกครองดูแลและอุปการะเลี้ยงดูเด็กที่อยูในสถานคุมครองสวัสดิภาพ 
(๒) จัดการศึกษา อบรม และฝกอาชีพแกเด็กที่อยูในสถานคุมครองสวัสดิภาพ 
(๓) แกไขความประพฤติ บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางรางกายจิตใจ

แกเด็กที่อยูในสถานคุมครองสวัสดิภาพ 
(๔) สอดสองและติดตามใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือแกเด็กที่ออกจาก

สถานคุมครองสวัสดิภาพไปแลว 
  
มาตรา ๖๐ ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานพัฒนาและฟนฟูมีอํานาจและหนาที่ 

ดังตอไปนี้ 
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(๑) รับเด็กที่จําตองไดรับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพดานรางกายหรือจิตใจไว
ปกครองดูแล 

(๒) ทําการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเพื่อกําหนดแนวทางการ

พัฒนาและฟนฟูเด็กแตละคน 
(๓) จัดการศึกษา ฝกอบรม สั่งสอน บําบัดรักษา แนะแนว และฟนฟูสภาพ

รางกายและจิตใจใหเหมาะสมแกเด็กแตละคนที่อยูระหวางการปกครองดูแล 
  
มาตรา ๖๑ หามมิใหเจาของ ผูปกครองสวัสดิภาพ และผูปฏิบัติงานในสถานรับ

เลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู 
ทํารายรางกายหรือจิตใจ กักขัง ทอดทิ้ง หรือลงโทษเด็กที่อยูในความปกครองดูแลโดยวิธีการ
รุนแรงประการอื่น เวนแตกระทําเทาที่สมควรเพื่ออบรมสั่งสอนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

  
มาตรา ๖๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามที่ไดรับ

มอบหมายจากปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด ใหผูปกครองสวัสดิภาพเปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
หมวด ๗ 

การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

                  
  

มาตรา ๖๓ โรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการ
แนะแนวใหคําปรึกษาและฝกอบรมแกนักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง เพื่อสงเสริมความ
ประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบตอสังคม และความปลอดภัยแกนักเรียนและนักศึกษา 

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๖๔ นักเรียนและนักศึกษาตองประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียน

หรือสถานศึกษาและตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  

มาตรา ๖๕ นักเรียนหรือนักศึกษาผูใดฝาฝนมาตรา ๖๔ ใหพนักงานเจาหนาที่
ปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด และมีอํานาจนําตัวไปมอบแกผูบริหารโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น เพื่อดําเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษ
ตามระเบียบ ในกรณีที่ไมสามารถนําตัวไปมอบไดจะแจงดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได 
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เมื่อไดอบรมสั่งสอนหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาแลว ใหพนักงาน
เจาหนาที่หรือผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาแจงใหผูปกครองวากลาวตักเตือนหรือสั่งสอน
เด็กอีกชั้นหนึ่ง 

การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหกระทําเทาที่สมควรเพื่อการอบรมสั่งสอน
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

  
มาตรา ๖๖ พนักงานเจาหนาที่ตามหมวดนี้มีอํานาจดําเนินการเพื่อสงเสริม

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดังตอไปนี้ 

(๑) สอบถามครู อาจารย หรือหัวหนาสถานศึกษา เกี่ยวกับความประพฤติ 
การศึกษา นิสัยและสติปญญาของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝาฝนมาตรา ๖๔ 

(๒) เรียกใหผูปกครอง ครู อาจารย หรือหัวหนาสถานศึกษาที่นักเรียนหรือ
นักศึกษานั้นกําลังศึกษาอยูมารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา เพื่อวากลาวอบรมสั่งสอนตอไป 

(๓) ใหคําแนะนําแกผูปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือ

นักศึกษา 
(๔) เรียกผูปกครองมาวากลาวตักเตือน หรือทําทัณฑบนวาจะปกครองดูแลมิให

นักเรียนหรือนักศึกษาฝาฝนมาตรา ๖๔ อีก 
(๕) สอดสองดูแลรวมทั้งรายงานตอคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล

หรือแหลงที่ชักจูงนักเรียนหรือนักศึกษาใหประพฤติในทางมิชอบ 

(๖) ประสานงานกับผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู ผูปกครอง ตํารวจ 
หรือพนักงานเจาหนาที่อ่ืนเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามหมวดนี้ 

  
มาตรา ๖๗ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนกฎหมายหรือระเบียบ

เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนหรือนักศึกษา ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปใน

เคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือ
ในระหวางเวลาทําการ เพื่อทําการตรวจสอบการฝาฝนดังกลาวได 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว
กอน และใหบุคคลที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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หมวด ๘ 
กองทุนคุมครองเด็ก 
                  

  
มาตรา ๖๘ ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งใน

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรียกวา “กองทุนคุมครอง
เด็ก” เพื่อเปนทุนใชจายในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก 
รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภของเด็กตามพระราชบัญญัติน้ี 

  
มาตรา ๖๙ กองทุนประกอบดวย 
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 
(๒) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให 

(๔) เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมาย

หรือโดยนิติกรรมอื่น 
(๖) เงินที่ริบจากเงินประกันของผูปกครองที่ผิดทัณฑบนตามมาตรา ๓๙ 
(๗) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 

  
มาตรา ๗๐ เงินและดอกผลที่กองทุนไดรับตามมาตรา ๖๙ ไมตองนําสง

กระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน 
  
มาตรา ๗๑ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง และ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้งไมเกินสามคน ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนจากภาคเอกชน
ซ่ึงเกี่ยวของกับงานดานสวัสดิการเด็กอยางนอยหนึ่งคน เปนกรรมการ และใหรองปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายเปนกรรมการและ

เลขานุการ 
  
มาตรา ๗๒ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ 

มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการ
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ประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน และการแตงตั้งคณะอนุกรรมการของคณะ
กรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม 

  

มาตรา ๗๓ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพและ

สงเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภของเด็กตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดหรือตามคําสั่งศาล 

(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

  
มาตรา ๗๔ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน

และการจัดการกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

  
มาตรา ๗๕ ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ

กองทุนจํานวนหาคน ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุ ฒิซ่ึง
คณะกรรมการแตงตั้งจากผูซ่ึงมีความรูความสามารถและประสบการณดานการเงิน การ
สวัสดิการเด็ก และการประเมินผล และใหรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ 

มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม 

  

มาตรา ๗๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามมาตรา ๗๕ มีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ 
(๓) มีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับกองทุนจากบุคคลใดหรือ

เรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล 
  
มาตรา ๗๗ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการสง

ผูสอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 
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ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปแลวทํา
รายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการภายในหนึ่ง
รอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อคณะกรรมการเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพื่อ
นําเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ 

                  
  

มาตรา ๗๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือ
ปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๗๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  
มาตรา ๘๐ ผูใดขัดขวางไมใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ (๑) 

หรือ (๕) หรือไมยอมสงเอกสารหรือสงเอกสารโดยรูอยูวาเปนเอกสารเท็จแกพนักงานเจาหนาที่

เมื่อถูกเรียกใหสงตามมาตรา ๓๐ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดไมยอมมาใหถอยคํา ไมยอมใหถอยคําโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือให
ถอยคําอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๐ (๓) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตถาผูใหถอยคํากลับ

ใหขอความจริงในขณะที่การใหถอยคํายังไมเสร็จสิ้น การดําเนินคดีอาญาตอบุคคลนั้นใหเปนอัน
ระงับไป 

  
มาตรา ๘๑ ผูใดฝาฝนขอกําหนดของศาลในการคุมความประพฤติ หามเขาเขต

กําหนด หรือหามเขาใกลตัวเด็กตามมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ

ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  
มาตรา ๘๒ ผูใดจัดตั้งหรือดําเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน

สงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟนฟูตามมาตรา ๕๒ โดยมิไดรับ
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ใบอนุญาตหรือใบอนุญาตถูกเพิกถอนหรือหมดอายุ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งไดย่ืนคําขออนุญาตหรือยื่นคําขอตอ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด การดําเนินคดีอาญาตอบุคคลนั้นให
เปนอันระงับไป 

  
มาตรา ๘๓ เจาของหรือผูปกครองสวัสดิภาพของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรก

รับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟนฟูผูใดไมปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งไดดําเนินการแกไขหรือปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ แลว การดําเนิน
คดีอาญาตอบุคคลนั้นใหเปนอันระงับไป 

  
มาตรา ๘๔ ผูใดกระทําการเปนผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถาน

สงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟูโดยมิไดรับแตงตั้งตามมาตรา 
๕๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๘๕ ผูใดกระทําการอันเปนการยุยง สงเสริม ชวยเหลือ หรือสนับสนุนให
นักเรียนหรือนักศึกษาฝาฝนบทบัญญัติตามมาตรา ๖๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน 
หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  
มาตรา ๘๖ ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่

ตามมาตรา ๖๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 
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บทเฉพาะกาล 
                  
  

มาตรา ๘๗ ใหสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห และสถาน
คุมครองสวัสดิภาพเด็กของหนวยราชการ หรือของเอกชนที่ไดรับอนุญาต ตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ดําเนินกิจการอยูจนถึงวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับเปนสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห และสถาน
คุมครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติน้ี 

  
มาตรา ๘๘ บรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออก

โดยอาศัยอํานาจตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให
คงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ี จนกวาจะมีการออกกฎกระทรวง 

ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัติน้ี 
  
  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบันที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลง

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใชบังคับมาเปนเวลานาน สาระสําคัญและรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก ไมเหมาะสมกับ
สภาพสังคมปจจุบัน สมควรกําหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติตอเด็กใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
เพื่อใหเด็กไดรับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเปนการ
สงเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งปองกันมิใหเด็กถูกทารุณกรรม ตกเปน

เครื่องมือในการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม และสมควร
ปรับปรุงวิธีการสงเสริมความรวมมือในการคุมครองเด็กระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชนให
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 



พระราชบัญญัติ 

สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
_______________________________________________________________________ 
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงเสริมและประสานงาน
เยาวชนแหงชาติ 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 

  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐” 

  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 
  
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
“เด็ก” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
“เยาวชน” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณถึงยี่สิบหาป

บริบูรณ 
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“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแหงชาติ 

“คณะบริหาร” หมายความวา คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ คณะ

บริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และคณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็กเยาวชน 
ผูดอยโอกาสคนพิการ และผูสูงอายุ 

“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ

พิทักษเด็กเยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช

บังคับได 
  

หมวด ๑ 

บททั่วไป 
______________________ 

  
มาตรา ๖ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีหนาที่ใน

การพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งแกไขปญหาที่อาจมีผลกระทบในทางลบตอเด็กและเยาวชน 

โดยมีหลักการดังตอไปนี้ 
(๑) การพัฒนาเด็กและเยาวชน การบังคับใชและการปฏิบัติตามบทบัญญัติใดๆ 

แหงพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน ตองคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของเด็กและเยาวชนเปนอันดับแรก 

(๒) เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิในการไดรับการศึกษา และไดรับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานที่มีคุณภาพสูงสุดตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 
(๓) เด็กพิการ เด็กที่มีขอจํากัดทางการเรียนรู และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

มีสิทธิในการไดรับการศึกษาที่รัฐจัดใหเปนพิเศษที่เหมาะสมกับลักษณะเด็กประเภทนั้นๆ 
(๔) เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการรับบริการทางการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน

สูงสุดเทาที่มีการใหบริการทางดานนี้ 
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(๕) เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการเลน มีเวลาพักผอน และเขารวมกิจกรรม
การละเลนทางนันทนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กและเยาวชน และการมีสวนรวมอยางเสรี
ในทางวัฒนธรรมและศิลปะ 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดยมีแนวทาง ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหเด็กและเยาวชนมีความผูกพันตอครอบครัว ภาคภูมิใจในความเปนไทย 

มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย สามารถดําเนินชีวิตไดอยางปลอดภัย และรูจักเคารพสิทธิของผูอ่ืน 
รวมทั้งกฎเกณฑและกติกาในสังคม 

(๒) ใหมีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง รูจักการปองกันตนเองจากโรคและสิ่ง

เสพติด 
(๓) ใหมีวุฒิภาวะทางอารมณตามสมควรแกวัย จริยธรรม และคุณธรรม 
(๔) ใหมีทักษะและเจตคติที่ดีตอการทํางาน มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจใน

การทํางานสุจริต 
(๕) ใหรูจักคิดอยางมีเหตุผลและมุงมั่นพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

(๖) ใหรูจักชวยเหลือผูอ่ืนโดยมีจิตสํานึกในการใหและการอาสาสมัคร รวมทั้งมี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ 

(๗) ใหมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสวนรวมตามสมควรแกวัย 
  
มาตรา ๗ ใหเด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิไดรับการจดทะเบียนรับรองการเกิด 

การพัฒนาการยอมรับ การคุมครองและโอกาสในการมีสวนรวมตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติ
น้ี หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของอยางเทาเทียม โดยไมมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะ
เหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม 
การศึกษาอบรม ความคิดเห็นทางการเมือง การเกิดหรือสถานะอื่นของเด็กและเยาวชน บิดา

มารดา หรือผูปกครอง 
  
มาตรา ๘ ใหสํานักงานหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดรวมมือ สงเสริม และประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเด็ก

และเยาวชนแหงชาติและใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงหลักการและ
แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและประชาสังคมในทองถิ่นดวย 
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มาตรา ๙ เพื่อประโยชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ใหหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของใหความรวมมือ สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนอําเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็ก

และเยาวชนแหงประเทศไทย 
  

หมวด ๒ 
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ 
__________________________________________ 

  
มาตรา ๑๐ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ

ประกอบดวย 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน

ประธานกรรมการ 

(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปน
รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 

(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนรองประธานกรรมการ คนที่สอง 
(๔) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวง

มหาดไทยปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประธานสภาองคการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากนักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะห และบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนเปนที่ประจักษ ซ่ึงตองเปนผูปฏิบัติงานในภาคเอกชน จํานวนไมเกินหา
คน 

(๖) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหนึ่งคน 
(๗) ผูแทนเด็กและเยาวชนซึ่งไดรับเลือกจากสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศ

ไทยจํานวนสองคนเปนชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน 

ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูอํานวยการแตงตั้ง
ขาราชการของสํานักงานจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ โดยตองคํานึงถึงพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูดวย 

(๒) เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับเกี่ยวกับการสงเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนตอคณะรัฐมนตรี 

(๓) กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อใหการ
ชวยเหลือทางวิชาการการวิจัยและพัฒนา เงินอุดหนุน สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตางๆ 

อยางทั่วถึงและเปนธรรม 
(๔) สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ

อยางนอยปละครั้ง เพื่อวิเคราะหสถานการณดานเด็กและเยาวชน ทบทวนกลไกและ
กระบวนการทํางานและพัฒนาองคความรู ทักษะ และทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ
ประเทศ 

(๕) จัดการประเมินผลการดําเนินงาน และเสนอรายงานการสงเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนของประเทศตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาอยางนอยปละครั้ง 

(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  
มาตรา ๑๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณ 
(๓) เปนผูปฏิบัติงานในภาคเอกชนที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ

และประสบการณดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนเปนที่ประจักษ 

(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไร
ความสามารถ 

(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 
(๗) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือเลิกจางจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชน

เพราะทุจริตตอหนาที่ 
(๘) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน 
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มาตรา ๑๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามปนับแต
วันที่ไดรับแตงตั้ง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกิน
สองวาระติดตอกัน 

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการใหมให
กรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการใหม 

  
มาตรา ๑๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน

จากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) นายกรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย

หรือหยอนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ 

  
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหผู

ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
  
มาตรา ๑๖ ใหนําความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๕ 

มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงของกรรมการตามมาตรา ๑๐ (๖) และ (๗) โดยอนุโลม 
  
มาตรา ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย

กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดให

รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการคนที่หนึ่งไมอยู
ในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการคนที่สองเปนประธานในที่
ประชุม ถารองประธานกรรมการทั้งสองคนไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดให
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่แทน 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียง

หนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละสี่ครั้ง 
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มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนแหงประเทศไทย คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยาง
หนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ใหนําความในมาตรา ๑๗ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการและ
คณะทํางานโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๙ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็กและเยาวชน และรับผิดชอบงานธุรการและวิชาการของคณะกรรมการ รวมทั้งใหมี

อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติเสนอตอ

คณะกรรมการ 
(๒) กําหนดแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในดานตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบาย

และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ และกําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผน

ดังกลาวตลอดจนการประสานงาน ติดตาม และประเมินผล ทั้งในสวนของรัฐและเอกชนใหมีการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายเด็กและเยาวชนแหงชาติ 

(๓) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเด็กและเยาวชน ตลอดจนสงเสริม
สนับสนุน และรวมมือกับเอกชนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดังกลาว 

(๔) ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน 
(๕) สํารวจ ศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะห ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับ

สิทธิประโยชนของเด็กและเยาวชนตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และความตกลงระหวาง
ประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคี ตลอดจนกฎหมายภายในประเทศ เพื่อจัดทําระบบฐานขอมูล 
และรวบรวมขอคิดเห็นของเด็กและเยาวชน รวมทั้งจัดทํารายงานเพื่อเปนแนวนโยบายในการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนตอไป 
(๖) สนับสนุนและประสานงานกับหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อ

รวมมือกันพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งสงเสริมการดําเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนในทุก
ระดับ 

(๗) สงเสริมสื่อมวลชน และสถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสราง

จิตสํานึกในการใหและการอาสาสมัครใหแกเด็กและเยาวชน 
(๘) เปนศูนยกลางในการประสานงาน เผยแพร และประชาสัมพันธงานและ

กิจการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
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(๙) ศึกษา วิเคราะห และวางแผนการงบประมาณและคาใชจาย เพื่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชน โดยรวมกับหนวยงานอื่น รวมทั้งพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกร
เอกชนหรือองคกรชุมชนตามมาตรา ๔๒ 

(๑๐) ดําเนินการจัดงานสมัชชาเด็กและเยาวชนแหงชาติรวมกับสภาเด็กและ
เยาวชนแหงประเทศไทยอยางนอยปละครั้ง เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับเด็กและ
เยาวชนในดานตางๆ 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด ตามมติคณะกรรมการ หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  
มาตรา ๒๐ ใหสํานักงานจัดทํารายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนเสนอ

คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละครั้ง โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
(๑) การใชงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
(๒) ผลการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย 

(๓) สภาพการณและแนวโนมของปญหาเด็กและเยาวชน 
(๔) ผลการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจน

ปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงาน 
(๕) แนวทางในการแกไขปญหาและการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  

มาตรา ๒๑ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการหรือสํานักงาน อาจเชิญบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนําหรือ
ความเห็นทางวิชาการไดเมื่อเห็นสมควร และอาจขอความรวมมือจากบุคคลใดเพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอเท็จจริงหรือเพื่อสํารวจกิจการใดที่อาจมีผลกระทบตอเด็กและเยาวชนได 
  

หมวด ๓ 
มาตรการสงเสริมการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

___________________________________ 
 

สวนที่ ๑ 

สภาเด็กและเยาวชน 
  

มาตรา ๒๒ ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดจัดใหมี
สภาเด็กและเยาวชนอําเภอขึ้น โดยมีสมาชิกประกอบดวยเด็กและเยาวชนที่อยูในเขตอําเภอนั้น 



 242

ใหมีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ ประกอบดวยประธานสภาคนหนึ่ง
และผูบริหารอีกไมเกินสิบหาคน ซ่ึงคัดเลือกกันเองจากผูแทนนักเรียนหรือนักศึกษาจาก
สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติที่อยูในเขตอําเภอ ตั้งแตระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนขึ้นไป และผูแทนเด็กและเยาวชน ซ่ึงไมไดอยูในสังกัดสถานศึกษา 
ใหคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอปรึกษาหารือรวมกันเพื่อกําหนด

แนวทางในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตอําเภอ และดําเนินการอื่นที่
จําเปนเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ 

ใหพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาที่ดูแลอําเภอนั้น ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูแทนองคกรเอกชนหรือ
องคกรชุมชนที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เปนที่ปรึกษาคณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ 

ในวาระเริ่มแรก ใหดําเนินการจัดใหมีสภาเด็กและเยาวชนอําเภอใหแลวเสร็จ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

  
มาตรา ๒๓ การประชุมและการดําเนินงานของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน

อําเภอใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอกําหนด ทั้งนี้ ตองจัดให
มีการประชุมสามัญอยางนอยปละครั้ง 

  

มาตรา ๒๔ สภาเด็กและเยาวชนอําเภอมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) สงเสริม สนับสนุน และเปนศูนยกลางการเรียนรูดานวิชาการและกิจกรรม

เกี่ยวกับการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมในทองถิ่นของเด็กและเยาวชน 
(๒) จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่นใหมี

ความรูความสามารถ และจริยธรรม 

(๓) เสนอแนะและใหความเห็นตอสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น 

  
มาตรา ๒๕ ใหมีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ซ่ึงสมาชิกประกอบดวย ผูแทน

จากคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ จํานวนไมเกินหาคนจากแตละสภาเด็กและเยาวชน

อําเภอในจังหวัด 
ในวาระเริ่มแรก ใหดําเนินการจัดใหมีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดใหแลวเสร็จ

ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 
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มาตรา ๒๖ ใหมีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประกอบดวย 
ประธานสภาคนหนึ่งและผูบริหารอีกไมเกินยี่สิบคน ซ่ึงคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัด มีหนาที่บริหารงานทั่วไปของสภา และดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในเขตจังหวัด รวมทั้งดําเนินการอื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดตั้ง
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 

ใหผูวาราชการจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และผูแทน
องคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่ง

ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจํานวนไมเกินหาคน เปนที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัด 

  
มาตรา ๒๗ การประชุมและการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดและ

คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด

กําหนด ทั้งนี้ ตองจัดใหมีการประชุมสามัญอยางนอยปละครั้ง 
  
มาตรา ๒๘ ใหมีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสมาชิกประกอบดวย 
(๑) ผูแทนนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวย

การศึกษาแหงชาติที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร ดังตอไปนี้ 

(ก) ผูแทนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คัดเลือกจํานวนไมเกินยี่สิบคน 

(ข) ผูแทนนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาคัดเลือกจํานวนไมเกินยี่สิบคน 

(ค) ผูแทนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาคัดเลือกจํานวนไมเกินยี่สิบคน 
(๒) ผูแทนเด็กและเยาวชนซึ่งไมไดอยูในสังกัดสถานศึกษา ซ่ึงสํานักงาน

คัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนไมเกินสี่สิบคน 
ในวาระเริ่มแรก ใหดําเนินการจัดใหมีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครให

แลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

  
มาตรา ๒๙ ใหมีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดวยประธานสภาคนหนึ่ง และผูบริหารอีกไมเกินยี่สิบคน ซ่ึงคัดเลือกกันเองจากสมาชิก
สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร มีหนาที่บริหารงานทั่วไปของสภา และดําเนินกิจกรรม
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เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งดําเนินการอื่นที่จําเปนเพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูแทนสํานักงาน และผูแทนองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนที่มี
กิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้ง
จํานวนไมเกินหาคนเปนที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

  

มาตรา ๓๐ การประชุมและการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามขอบังคับ
ที่สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครกําหนด ทั้งนี้ ตองจัดใหมีการประชุมสามัญอยางนอยป
ละครั้ง 

 

มาตรา ๓๑ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) ประสานงานระหวางสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ และแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณในดานตางๆ ของเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัดหรือเขตกรุงเทพมหานคร แลวแต
กรณี 

(๒) เปนศูนยกลางการเรียนรูและเผยแพรดานวิชาการ การศึกษา กีฬา และ
วัฒนธรรม 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ และสถานศึกษาในเขต
จังหวัดหรือเขตกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี ไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ อันเปนประโยชนเพื่อ
สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

(๔) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมและการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ 
  
มาตรา ๓๒ ใหมีสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย ซ่ึงสมาชิกประกอบดวย 
(๑) ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดทุกจังหวัด 
(๒) ประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

(๓) ผูแทนเด็กและเยาวชน ซ่ึงมาจากการคัดเลือกกันเองจากกลุมเด็กและ
เยาวชนที่ไดลงทะเบียนไวตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยคํานึงถึงความหลากหลายของ
กลุมเด็กและเยาวชนจํานวนสามสิบแปดคน 

ในวาระเริ่มแรก ใหดําเนินการจัดใหมีสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทยให

แลวเสร็จภายในสองรอยเจ็ดสิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 
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มาตรา ๓๓ ใหสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนศูนยกลางประสานงานเพื่อดําเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในจังหวัดตางๆ 
(๒) ใหความรวมมือในการดําเนินงานของรัฐและองคกรเอกชนหรือองคกร

ชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
(๓) ใหความเห็นในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และงบประมาณของ

หนวยงานของรัฐเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

(๔) เสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อาจมี
ผลกระทบตอเด็กและเยาวชน 

(๕) เสนอคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐและ
องคกรเอกชนหรือองคกรชุมชน 

(๖) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมและการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ 

สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทยตองจัดใหมีการประชุมสามัญอยางนอยป
ละครั้ง 

  
มาตรา ๓๔ ใหมีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย 

ประกอบดวยประธานสภาคนหนึ่ง และผูบริหารอีกไมเกินยี่สิบหาคน ซ่ึงคัดเลือกกันเองจาก

สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย มีหนาที่บริหารงานทั่วไปของสภา และเสนอ
แผนงานหรือแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในดานตางๆ ตอสํานักงานเพื่อ
ประโยชนในการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ รวมทั้งเปนผูแทน หรือพิจารณา
คัดเลือกผูแทนเด็กและเยาวชนของประเทศในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตลอดจนดําเนินการอื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย 
  
มาตรา ๓๕ การประชุมและการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนแหง

ประเทศไทยและคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย ใหเปนไปตามขอบังคับที่
สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทยกําหนด 

  
มาตรา ๓๖ คณะบริหารอยางนอยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ดังตอไปนี้ 
(๑) มีอายุไมเกินยี่สิบหาปบริบูรณ 
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(๒) ไมเปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่
รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง เจาหนาที่พรรคการเมือง 
สมาชิกพรรคการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น 

  
มาตรา ๓๗ คณะบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแตวันที่ไดรับ

คัดเลือกประธานสภาหรือผูบริหารซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตตองไม
เกินสองวาระติดตอกัน 

ในกรณีที่คณะบริหารพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการคัดเลือกใหม

ภายในหกสิบวันในระหวางที่ยังมิไดมีการคัดเลือกคณะบริหารขึ้นใหม ใหคณะบริหารนั้นปฏิบัติ
หนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดมีการคัดเลือกคณะบริหารใหม 

  
มาตรา ๓๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานสภาและผูบริหาร

ในคณะบริหารพนจากตําแหนง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ 
  
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ประธานสภาหรือผูบริหารในคณะบริหารพนจากตําแหนง

กอนวาระใหมีการคัดเลือกบุคคลอื่นแทนตําแหนงที่วาง เวนแตวาระของคณะบริหารจะเหลือไม
ถึงเกาสิบวัน และใหผูไดรับคัดเลือกแทนตําแหนงที่วางอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
ประธานสภาหรือผูบริหารซึ่งตนแทน 

  
มาตรา ๔๐ ใหสํานักงานดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และประสานงานการ

จัดตั้งและการดําเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 

ในจังหวัดอื่นใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ดําเนินการสงเสริมสนับสนุน และประสานงานการจัดตั้งและดําเนินกิจการของสภาเด็กและ
เยาวชนอําเภอและสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 
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สวนที่ ๒ 
การสงเสริมบทบาทขององคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

_______________________________________ 

 
มาตรา ๔๑ เพื่อเปนการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริม

และพัฒนาเด็กและเยาวชน ใหองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กและเยาวชน และมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือมุงคาหากําไรจากการ
ประกอบกิจกรรมดังกลาวมีสิทธิขอจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนดานการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนตอกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๔๒ องคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา ๔๑ 

อาจไดรับเงินอุดหนุนความชวยเหลือ หรือการสนับสนุนจากรัฐ ในการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(๑) การจัดใหมีอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการคุมครองและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

(๒) การประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลหรือขาวสารเพื่อสรางจิตสํานึกของ
สาธารณชนที่ถูกตองเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

(๓) การจัดตั้งหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
(๔) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
(๕) การใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนในดานอื่นๆ แกเด็กและเยาวชนที่ถูก

ละเมิดสิทธิ เชน การใหความชวยเหลือดานกฎหมาย การแพทย การบําบัดฟนฟู การสงเคราะห
เด็กและเยาวชน 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหเงินอุดหนุน ความชวยเหลือ หรือการ
สนับสนุนจากรัฐตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

  
มาตรา ๔๓ ใหองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนที่ไดรับความชวยเหลือหรือ

สนับสนุนจากรัฐตามมาตรา ๔๒ มีหนาที่จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอตอสํานักงานตาม

ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
  
มาตรา ๔๔ องคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนใดที่ไดจดทะเบียนแลวดําเนิน

กิจการที่อาจกอความวุนวายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม

ดําเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเหมาะสม หรือไมมีผลงานตามมาตรฐานที่รัฐมนตรี
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กําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนหรือระงับการใหเงินอุดหนุน ความ
ชวยเหลือหรือการสนับสนุนที่ใหแกองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนนั้นได 
  

บทเฉพาะกาล 
______________________________ 

 
มาตรา ๔๕ ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนแหงชาติตามพระราชบัญญัติน้ี ใหคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชน

แหงชาติตามพระราชบัญญัติสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซ่ึงดํารง
ตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ทําหนาที่คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแหงชาติตามพระราชบัญญัติน้ี จนกวาคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับ
หนาที่ ทั้งนี้ ไมเกินสามรอยวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

  

  
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสงเสริม

และประสานงานเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ใชบังคับมาเปนเวลานาน สมควรกําหนด
แนวทางและปรับปรุงวิธีการในการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับสภาพสังคมในปจจุบันโดยกําหนดใหมีการจัดตั้งศูนยเด็กและเยาวชนอําเภอ และสภาเด็ก
และเยาวชน เพื่อใหการสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งให
องคกรเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการสงเสริมการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
 



 
กฎกระทรวง 

กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน 

และพัฒนาเด็กที่อยูในความปกครองดูแล 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ____________________________________________ 
     

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก 
พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ 

มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 
    ขอ ๑  เด็กตองไดรับการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

     (๑) มีการจดทะเบียนการเกิดตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
   (๒) มีผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายอื่น 
     (๓) ไดรับการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ 
     (๔) ไดรับสิทธิบริการทางดานสาธารณสุขและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 
วาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

 
    ขอ ๒ เด็กตองมีที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย มีสภาพแวดลอมทาง
สังคมและไดรับการใหบริการสาธารณะที่ไมเปนผลรายตอชีวิตและความเปนอยูของเด็ก โดย
ผูปกครองอาจติดตอสื่อสารกับชุมชนและสังคมภายนอก เพื่อขอความชวยเหลือเมื่อมีปญหาใน
การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยูในความปกครองดูแลของตน รวมทั้งตอง

เปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชนและสังคม 
 
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนที่ ๘๔ ก/หนา ๑๐/๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
    ขอ ๓  เด็กตองไดรับการปฏิบัติดานสภาวะการเลี้ยงดู ดังตอไปนี้ 
     (๑) ดานสุขภาพกาย ไดแก 
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   (ก) ดูแลสุขอนามัยของรางกาย เชน การมีสุขภาพดี การไดรับอาหารที่มีคุณคา
และมีปริมาณที่เหมาะสม การนอนหลับอยางเพียงพอ การมีเวลานันทนาการที่เหมาะสม การมี
รางกายที่สะอาดมีเสื้อผาเครื่องนุงหมอยางเพียงพอ และการมีที่อยูอาศัยที่ถูกสุขลักษณะและ

เปนหลักแหลง 
     (ข) ไดรับการดูแลอยางเหมาะสมเมื่อเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ เชน การปฐม
พยาบาลเบื้องตน หรือการดูแลจากสถานพยาบาล 
     (ค) ไดรับการดูแลปองกันโรค เชน การตรวจสุขภาพ การไดรับวัคซีนตามวัย 
     (ง) มีการเจริญเติบโตและการพัฒนาการสมวัย เชน มีนํ้าหนักและสวนสูงตาม

เกณฑการทํางานของกลามเนื้อ การใชสายตา การไดยิน และการรับรูภาษาเปนไปตาม
พัฒนาการตามวัย 
     (๒) ดานสุขภาพจิต แบงออกได ดังตอไปนี้ 
     (ก) มีเอกลักษณแหงตน ไดแก การรับรูตนเอง เชน การรูจักชื่อ นามสกุล เพศ 
อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความสามารถ จุดออน จุดแข็ง รูปลักษณ และมีความเปนตัวของตัวเอง

และความภูมิใจในสิ่งที่ตนทํา 
     (ข) ไดรับการเรียนรู ไดแก การเรียนรูตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม การเรียนรู 
ดานจริยธรรม เชน การมีเงื่อนไขและปจจัยภายนอกที่เอื้อดานคุณธรรมของเด็ก รวมทั้งมีการ
สรางแรงจูงใจใหเด็กประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีและงดเวนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม และมีการเลน
อยางเหมาะสม เชน เลนของเลนที่ไมเปนอันตราย ไมกระตุนพฤติกรรมเบี่ยงเบน และไม

ขัดขวางพัฒนาการของเด็ก 
     (ค) มีอารมณและพฤติกรรมปกติ ไมมีปญหาทางอารมณ เชน มีความสุข 
สามารถควบคุมตนเองได แสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสม และไมมีปญหาดานพฤติกรรม 
     (ง) มีทักษะในการดูแลตนเอง ทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคม 
     (จ) สามารถแสดงออกทางสังคม เชน เตรียมตัวเองไดอยางเหมาะสมตามวัยใน

การเขาสูสังคม วางตัวไดเหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม 
     (ฉ) มีสัมพันธภาพกับบุคคลภายนอกและภายในครอบครัวไดปกติ เชน มี
ความสัมพันธที่ดีกับครอบครัวและสังคม มีความผูกพัน ความไววางใจ และการมีสัมพันธภาพที่
ดีและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางเด็กกับบุคคลแวดลอม 
    ขอ ๔  ผูปกครองตองมีศักยภาพและปฏิบัติตน ดังตอไปนี้ 

     (๑) ใหการดูแลพื้นฐานดานรางกายและจิตใจของเด็ก เชน การดูแลดาน
สุขอนามัย ดานอาหาร การนอนหลับ การเลน ความสะอาด รวมทั้งสงเสริมใหเด็กออกกําลังกาย
อยางสม่ําเสมอ 
     (๒) ใหการดูแลดานสุขภาพและปองกันโรค ในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
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     (ก) ดูแลใหเด็กมีสุขภาพดีมีรางกายแข็งแรง ไมเจ็บปวยเรื้อรังและไมมีโรค
ประจําตัว 
     (ข) เมื่อเด็กเจ็บปวยจะตองใหการปฐมพยาบาลเบื้องตน เมื่อมีอาการเจ็บปวย

รายแรงจะตองจัดใหเด็กอยูในความดูแลของแพทยทันที 
     (๓) กระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูและการฝกวินัย ในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 
     (ก) เรื่องเกี่ยวกับตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งปลูกฝงใหเด็กรักการ
อานหนังสือ 
     (ข) เรื่องจริยธรรมของเด็กโดยสรางเงื่อนไขควบคุมจากภายนอก เชน การจูงใจ

ใหมีพฤติกรรมที่ดี การยับยั้งพฤติกรรมที่ไมดี และสรางความสามารถควบคุมจากภายใน เชน 
ฝกใหเด็กสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดี มีทักษะในการควบคุมอารมณ เกิดแรงจูงใจอยากทําสิ่ง
ที่ดีดวยตัวเอง 
     (๔) ใหการตอบสนองทางอารมณแกเด็กในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
     (ก) ดูแลไมใหเด็กมีความทุกขเกินกวาพัฒนาการตามวัย และขจัดปจจัยที่มีผล

ทําใหเกิดความทุกขหรือความคับของใจของเด็ก 
     (ข) ดูแลเด็กในดานการจัดการกับอารมณ เชน ฝกใหเด็กรูจักควบคุมตนเอง ฝก
ใหเด็กรูจักขอความชวยเหลือ 
     (๕) สรางความรัก ความเขาใจ และความสัมพันธที่ดีกับครอบครัวและสังคม 
ดังตอไปนี้ 

     (ก) ดานครอบครัว เชน ยอมรับวาเด็กเปนสมาชิกผูหนึ่งของครอบครัว สราง
ความไววางใจและความผูกพัน สรางบรรยากาศที่มีความสุข ชวยเหลือเกื้อกูลกันในครอบครัว 
     (ข) ดานสังคม เชน ดูแลเด็กใหไดรับการยอมรับวาเปนสมาชิกผูหนึ่งของสังคม 
สรางสัมพันธภาพที่ดีและความชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางเด็กกับบุคคลแวดลอม 
     (๖) สรางความรูและความเขาใจในขอบเขตระหวางตนเองและผูอ่ืนของเด็ก 

ไดแก ขอบเขตทางกาย จิตใจ และสังคม และการเปนแบบอยาง เชน การฝกใหเด็กรูจักการรอ
คอยใหเหมาะสมตามวัยการสอนใหรูจักการปฏิเสธการสัมผัสรางกาย และการสอนใหรูจัก
ปกปองสิทธิสวนตัวของตนและเคารพสิทธิสวนตัวของผูอ่ืน 
     (๗) ดูแลความปลอดภัยของเด็ก เชน ไมใชหรือปลอยใหเด็กทํากิจกรรมที่เสี่ยง
หรือเปนอันตรายสอนใหเด็กรูจักระวังอันตราย ปกปองอันตรายจากผูอ่ืน และจัดสภาพแวดลอม

ใหปลอดภัย 
     (๘) สงเสริมใหเด็กแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและความสามารถ 
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 ใหไว ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 วัฒนา เมืองสุข 

                รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๓ แหง
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหผูปกครองตองใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรม
สั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยูในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแกขนบธรรมเนียมประเพณี

และวัฒนธรรมแหงทองถิ่นแตทั้งนี้ตองไมต่ํากวามาตรฐานขั้นต่ําตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



กฎกระทรวง 
กําหนดแนวทางการพิจารณาวาการกระทําใดเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ

เด็กหรือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอเด็ก 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
________________________________________________________ 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๒ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา 

๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑  การกระทําเพื่อประโยชนสูงสุดของเด็ก ใหพิจารณาตามแนวทาง 
ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ลักษณะเฉพาะตัวของเด็กแตละคน 

  (๒)  ความเหมาะสม ความตองการ และความจําเปนของเด็ก 

  (๓)  ประโยชนที่เด็กจะไดรับในดานรางกาย สุขภาพอนามัย การเจริญเติบโต 
การออกกําลังกาย การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพ
อยางเหมาะสม การพักผอนและนันทนาการ 

  (๔)  ประโยชนที่เด็กจะไดรับในดานการพัฒนาทางสติปญญา โดยใหเด็กไดมี
โอกาสเรียนรูจากประสบการณจริง การทดลองปฏิบัติตามความเหมาะสม และการไดรับขอมูล
สารสนเทศที่เหมาะสมจากแหลงตางๆ 

  (๕)  ประโยชนที่เด็กจะไดรับในดานการพัฒนาทางจิตใจและอารมณ โดยไดรับ
การอบรมเลี้ยงดูดวยความรัก ความเขาใจ ความเอาใจใส ใหมีความรูและทักษะในการดํารงชีวิต 

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีเจตคติที่ดีตอครอบครัว สังคม และการดําเนินชีวิต มีความเขาใจ
เกี่ยวกับตนเองอยางถูกตอง 

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนที่ ๘๔ ก/หนา ๖/๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ 



 254

  (๖)  ประโยชนที่เด็กจะไดรับในดานสังคม สภาพแวดลอมที่ไมเปนพิษภัยตอ
สุขภาพกาย สุขภาพจิต ทั้งนี้ ใหเหมาะสมตามวัยและเอื้อตอการพัฒนาและการเรียนรูของเด็ก 

  (๗)  ประโยชนท่ีเด็กจะไดรับในดานการศึกษา โดยไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางตอเนื่องไมหยุดชะงัก และเปนการศึกษาตามความสามารถของเด็ก 

  (๘)  ประโยชนที่เด็กจะไดรับในดานวัฒนธรรม ศีลธรรม และศาสนา 

  (๙)  ประโยชนท่ีเด็กจะไดรับในดานการเตรียมความพรอม เพื่อการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับความถนัด ความสามารถ เพศ และวัย 

  (๑๐)  การประสานงานกันระหวางผูเกี่ยวของ เพื่อใหเด็กไดรับการคุมครองและ
ชวยเหลืออยางรวดเร็ว 

  (๑๑)  การคุมครองเด็กใหพนจากการใชความรุนแรง การถูกทําราย การ
ลวงเกินทางเพศการแสวงหาประโยชนทางเพศ และการถูกทอดทิ้ง 

  (๑๒)  การสงเคราะหชวยเหลืออยางเหมาะสม ไมวาจะเปนเด็กผูดอยโอกาส 
เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กพิการ หรือเด็กที่อยูในสภาวะที่จะตองไดรับการสงเคราะห 

  (๑๓)  การคุมครองเด็กใหพนจากการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบในทาง

เศรษฐกิจ และการทํางานหรือกิจการใดที่นาจะเปนการเสี่ยงอันตราย เปนอันตรายตอสุขภาพ 
หรือเปนการขัดขวางการศึกษาของเด็ก หรือขัดขวางการพัฒนาทางรางกาย สมอง จิตใจ 
ศีลธรรม และสังคมของเด็ก 

  (๑๔)  การคุมครองเด็กจากการโฆษณา เผยแพรทางสื่อมวลชน หรือสื่อ
สารสนเทศ ในลักษณะที่นาจะเกิดความเสียหายแกชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชนอยาง
หนึ่งอยางใดของเด็ก 

  (๑๕)  การใหเด็กไดรับโอกาสเขาถึงบริการขั้นพื้นฐานตางๆ ในสังคม ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

  (๑๖)  การใหเด็กไดรับความคุมครองและพิทักษสิทธิและผลประโยชนพ้ืนฐาน 
รวมทั้งไดรับความชวยเหลือในเวลาที่ประสบปญหาทางดานตางๆ ใหสามารถแกปญหาและอยู
ในสังคมไดโดยปกติสุข 

  (๑๗)  การเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการใชอํานาจหนาที่และการปฏิบัติที่มี
ผลกระทบตอเด็ก 
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  ขอ ๒  การปฏิบัติตอเด็กไมวากรณีใดโดยไมเทาเทียมกัน เพราะเหตุความ
แตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมือง ถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอเด็ก 

  การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอเด็ก หมายความรวมถึง การปฏิบัติใดๆ ตอ

เด็กที่แมจะใชหลักเกณฑเดียวกันกับบุคคลอื่นและผูปฏิบัติไมไดมีเจตนาเลือกปฏิบัติหรือเจตนา
กลั่นแกลงผูไดรับผลรายหรือผลกระทบก็ตาม แตมีผลทําใหเกิดความแตกตางกันตอเด็กบางคน
หรือบางกลุมอยางชัดเจนเพราะเหตุตามวรรคหนึ่ง 

  การเลือกปฏิบัติตอเด็กเพราะเหตุตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองอาจกระทําได
หากเปนไปโดยมีเหตุผลทางหลักวิชาการ วิทยาศาสตร ความเชื่อทางศาสนา จารีตประเพณีและ
วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะตัวของเด็กหรือเหตุผลอันสมควรประการอื่น 

 

 

     ใหไว ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

                      วัฒนา เมืองสุข 

               รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๒ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหการกระทําใดเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุด
ของเด็ก หรือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอเด็กหรือไม ใหพิจารณาตามแนวทางที่
กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

แนวการสัมภาษณเจาะลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ข 

 
แนวการสัมภาษณเจาะลึกผูปกครองสถานสงเคราะห 

 
 ประเด็นที่ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณเจาะลึกผูปกครองสถานสงเคราะหใน

การศึกษาเรื่องการขัดเกลาทางสังคมของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห กรณีศึกษา สถาน
สงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ซ่ึงมีแนวประเด็นคําถามดังนี้ 
 

สวนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคล 

- ขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
- ระดับการศึกษา 
- ระยะเวลาในตําแหนงปจจุบัน  

- ประสบการณการทํางานในสถานสงเคราะห  
- แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห   

สวนที่ 2  ขอมูลการบริหารจัดการและการใหบริการของสถานสงเคราะห 

- เปาหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจนและมีการสื่อสารใหรับรูกันอยางทั่วถึง 
- โครงสรางการบริหารของสถานสงเคราะห  
- จํานวนบุคลากรและเจาหนาที่ในสถานสงเคราะห  
- จํานวนเด็กผูรับบริการที่เขารับการอุปการะ 

- การคัดสรรบุคลากรเจาหนาที่แมบานประจําบานพักเด็ก 
- ความรวมมือในการนํานโยบายไปปฏิบัติของบุคลากรและเจาหนาที่แมบาน  
- การพัฒนาความรูและทักษะของเจาหนาที่แมบาน 
- การสงเสริมและพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานของแมบานที่
เพียงพอและตรงกับความตองการ 

- กระบวนการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นจากผูใชบริการและบุคลากร  
- งบประมาณหรือแหลงรายไดของสถานสงเคราะห 
- ปจจัยที่มีผลตอจํานวนเด็กผูรับบริการในสถานสงเคราะห 
- อุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายของสถานสงเคราะห 
- ทิศทางและแนวโนมของสถานสงเคราะห 

- ขอเสนอแนะอื่นๆที่เปนประโยชนตอการพัฒนาของสถานสงเคราะห 
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สวนที่ 3  ขอมูลเรื่องประสิทธิผลของการขัดเกลาทางสังคม 

- วิธีการและการปฏิบัติอบรมสั่งสอนตอเด็กตามมาตรฐานในปจจุบัน 
- การสรางบรรยากาศของการอบรมสั่งสอนเพื่อใหเกิดผลที่ดีตอเด็กวัยรุน 
- สภาพปญหาและอุปสรรคในการขัดเกลาเด็กที่มีความประพฤติไมเหมาะสม 
- ลักษณะของเด็กวัยรุนที่สถานสงเคราะหคาดหวัง 

- การเตรียมความพรอมใหเด็กกอนจะจําหนายออกจากสถานสงเคราะห 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



แนวการสัมภาษณเจาะลึก 

เจาหนาที่แมบานประจําบานพักเด็กในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 
 
 ประเด็นที่ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณเจาะลึกเจาหนาที่แมบานประจําบานพักของ
เด็กในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ในการศึกษาเรื่องการขัดเกลาทางสังคมของเด็ก
วัยรุนในสถานสงเคราะห กรณีศึกษา สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ซ่ึงมีแนวประเด็น
คําถามดังนี้ 

 

สวนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคล 

- อายุ 
- ภูมิลําเนา 
- สถานภาพสมรส 
- ระดับการศึกษา 
- ระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ 

- บานพักเด็กที่รับผิดชอบในปจจุบัน 
- คาตอบแทนที่ไดรับ 
- การไดรับการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการดูแลเด็ก 
- เหตุผลที่เขามาเปนเจาหนาที่แมบานดูแลเด็กในสถานสงเคราะห 

สวนที่ 2  ขอมูลการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท 

- ขอบเขตของการปฏิบัติงานในตําแหนง 
- มาตรฐานในการอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กในความดูแล 

- เปาหมายของการอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กในความดูแล 
- ปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท 
- ความพึงพอใจกับหนาที่ที่กําลังปฏิบัติอยู  

สวนที่ 3  ขอมูลการขัดเกลาทางสังคมในสถานสงเคราะห 

- ลักษณะและวิธีการขัดเกลาทางดานจิตใจ เชน เรื่องการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ลักษณะนิสัยที่ดี การจูงใจใหเด็กอยากจะทําสิ่งที่ดีดวยตนเอง 

- ลักษณะและวิธีการขัดเกลาทางดานสติปญญา เชน เรื่องการขัดเกลาใน

เรื่องการเรียน การสนับสนุนใหคําปรึกษาและกระตุนเด็กใหเกิดทักษะการ
เรียนรู  

- ลักษณะและวิธีการขัดเกลาทางดานพฤติกรรม เชน เรื่องการอบรมระเบียบ
กฎเกณฑ การปฏิบัติตามกฎกติกา และการฝกวินัยความรับผิดชอบ 
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- ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยรุน เชน ใหความรักความอบอุน ตามใจ 
เขมงวด ปลอยอิสระ รับฟงเหตุผล ควบคุมและออกคําสั่งในบางเรื่อง 

- โอกาสในการใชเวลาอยูรวมกันในการอบรมสั่งสอนหรือเปนที่ปรึกษา  

- การขัดเกลาพฤติกรรมเด็กที่ตอตาน ทาทาย และไมทําตามกฎระเบียบ 

- การชวยเหลือเด็กวัยรุนในการสรางเปาหมาย 
- ความคาดหวังในตัวเด็กที่ตนรับผิดชอบ 
- วิธีการขัดเกลาเด็กที่จะเปนพื้นฐานใหกับเด็กเพื่อใชในการดํารงชีวิตตอไป
ในอนาคตในสังคมภายนอก  

 



แนวการสัมภาษณเจาะลึก 

กลุมเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 
 
ประเด็นที่ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณเจาะลึกกลุมเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห

เด็กหญิงบานราชวิถี ในการศึกษาเรื่องการขัดเกลาทางสังคมของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห 
กรณีศึกษา สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ซ่ึงมีแนวประเด็นคําถามดังนี้ 
 

 สวนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคล 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 
- ระยะเวลาในการอยูอาศัยในสถานสงเคราะห 
- ชื่อบานพักในสถานสงเคราะห 
- บุคลิกลักษณะสวนตัว 

 สวนที่ 2  ขอมูลความเปนอยูในสถานสงเคราะห 

- กิจวัตรประจําวันในสถานสงเคราะห 
- หนาที่ความรับผิดชอบงานสวนรวม 

- ความสัมพันธระหวางแมบานและเพื่อน 
- ชีวิตความเปนอยูในปจจุบัน 
- ทัศนคติตอสถานสงเคราะห 
- ความพึงพอใจตอลักษณะและวิธีการอบรมสั่งสอนของสถานสงเคราะห 
- ขอดีและขอเสียของการอยูในสถานสงเคราะห 

- สิ่งที่ตองการใหสถานสงเคราะหปรับปรุงแกไขหรือพัฒนา 

สวนที่ 3  ขอมูลการไดรับการขัดเกลาทางดานจิตใจ 

- การจัดการและควบคุมเกี่ยวกับอารมณของตนเอง เชน ความทอแท 
ความรูสึกไมพอใจ ความโกรธ ความหงุดหงิด ฯลฯ 

- การเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมหรือการทําความดี 
- การใหความสําคัญตอกิจกรรมการอบรมดานจริยธรรมและคุณธรรม 
- การไดรับการสงเสริมดานการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 

- ประโยชนที่ไดรับในการพัฒนาตนเองและการนําไปใชในอนาคต 

สวนที่ 4  ขอมูลการไดรับการขัดเกลาทางดานสติปญญา 

- ความรูทางดานทักษะวิชาชีพและความชํานาญตางๆ 
- การไดรับการสงเสริมการเรียนรูในบานราชวิถี 
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- วิชาที่ชอบและไมชอบมากที่สุด 
- การเปดโอกาสใหศึกษาเพิ่มเติม 
- การสรางเสริมกําลังใจใหมีความมุงมั่นในการเรียน 

- การสนับสนุนชวยเหลือเรื่องการเรียน 
- ผลที่ไดรับจากการขัดเกลาดานสติปญญา 
- อาชีพและแผนในอนาคตของตนเอง 

สวนที่ 5  ขอมูลการไดรับการขัดเกลาทางดานพฤติกรรม 

- การรับรูเรื่องกฎเกณฑและระเบียบวินัยในการอยูรวมกัน 
- พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑและระเบียบวินัยในการอยูรวมกัน 
- การรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพอนามัย 

- พฤติกรรมการใชเวลาวางและนันทนาการ 
 
 
 



 

ประวัติผูเขียน 
 

 

ชื่อ นามสกุล    นางสาว นันทวรรณ  รัตติวัธน 

 

ประวัติการศึกษา   รัฐศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 

     เกียรตินิยม อันดับ 2  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2549 

 

ที่อยู     45/315 หมูที่ 5 ถนนนวมินทร 

     แขวงคลองกุม  เขตบึงกุม 
     กรุงเทพมหานคร  10240 

 


	การขัดเกลาทางสังคมของเด็กวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์กรณีศึกษา สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	บทที่ 3 กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย
	บทที่ 4 ผลการศึกษา
	บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน



