บทบาทครอบครัวในการพัฒนาคนสู่สังคม
รศ. ดร.พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์๑
สังคมไทยต้องการ “คน” ที่มีคุณภาพ ตามพระราชดาริด้านทรัพยากรมนุษย์ในรัชกาลที่ ๙ จากการ
รวบรวมของไกรยุทธ ธีระยานันท์ (๒๕๓๑) ดังนี้
๑. ฉันทะวิริยะ หมายถึง ความรักในงานและพอใจในการศึกษาค้นคว้ามีจิตใจจดจ่อแน่วแน่มีความ
พากเพียร อดทนทางานต่อเนื่องจนประสบความสาเร็จ
๒. มีความพยายามเข้มแข็งอดทนกล้าเผชิญทุกสิ่ง หมายถึงเมื่อมีวิริยะแล้วบุคคลต้องมีขันติและความ
เข้มแข็งอดทนเพื่อจะทางานให้บรรลุผล
๓. มี ค วามสุ จ ริ ต หมายถึ ง บุ ค คลต้ อ งมี ค วามสุ จ ริต ยุ ติ ธ รรม รั ก ษาความถู ก ต้ อ งและเป็ น ธรรม.
ประพฤติดีประพฤติชอบ
๔. มีความกตัญญู หมายถึง บุคคลต้องมีความกตัญญู แต่ต้องคานึงถึงความกตัญญูต่อประเทศชาติเป็น
สิ่งสาคัญที่สุด
๕. ความตั้งใจจริงและจริงใจ หมายถึง ในการทางานต้องมีความตั้งใจที่ชัดเจนและจริงใจที่จะกระทา
สิ่งนั้นนั้นเพื่อผล ประโยชน์ส่วนรวมความตั้งใจจริงจะขจัดความเกียจคร้านและความท้อแท้
๖. มีวินัยในการดาเนินชีวิต หมายถึง บุคคลต้องกาหนดวินัยที่ดีให้ตนเองรู้จักข่มใจบังคับใจตนให้มี
ระเบียบในการดาเนินชีวิต
๗. ดารงความถูกต้องและยุติธรรม หมายถึง บุคคลต้องมีจิตใจ ที่ยึดถือความถูกต้องและยุติธรรม. ถ้า
คนมีความถูกต้องในจิตใจก็จะสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้
๘. มีความเมตตาและเสียสละเพื่อส่วนรวม หมายถึงบุคคลพร้อมที่จะเห็นผู้อื่นมีความสุข มุ่งดีมุ่ง
เจริญต่อผู้อื่นและช่วยเหลือให้ผู้อื่นสามารถที่จะช่วยตัวเองได้ต่อไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
๙. มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน หมายถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั้นเป็นพื้นฐานสาหรับการเกิด
ความสามัคคีพร้อมเพรียงในส่วนรวม
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งในทวีปอื่นและทวีปเอเชีย หัวใจสาคัญของการพัฒนาคือ “คุณภาพคน”
หากคนด้อยคุณภาพโอกาสในการจะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นไปได้ยาก การพัฒนา “คน” นั้น ต้อง
เริ่มจากสถาบันต่าง ๆ ทางสังคมต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ของแต่ละสถาบัน ซึ่ง
ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในสังคม
หน่วยที่เล็กที่สุดและสาคัญที่สุดสาหรับการพัฒนามนุษย์คือครอบครัวครอบครัวมีบทบาทสาคัญใน
การฟูมฟักการเริ่มต้นชีวิตของมนุษย์ ฉะนั้นบทบาทและหน้าที่ของครอบครัวที่มีต่อการพัฒนามนุษย์ต้องเริ่ม
๑

กรรมการในคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม
ราชบัณฑิต ประเภทวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ สานักธรรมศาสตร์และการเมือง
บรรยายในการประชุมของคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมศูนย์ให้บริการปรึกษา ชั้น ๕ สานักงานราชบัณฑิตยสภา

๒

ตั้งแต่ก่อนการปฏิสนธิของบุคคล การเริ่มสร้างครอบครัวเริ่มจากการเลือกคู่ครอง การเลือกคู่ครองต้องใช้ทั้ง
สติปัญญามิใช่ใช้แต่อารมณ์ความรู้สึกเพราะคนที่จะมาเป็นคู่ครองเราจะต้องเป็นบิดาหรือมารดาของเด็กที่จะ
เกิดขึ้นในครอบครัวในอนาคต ฉะนั้นการเลือกคู่ครองจึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งตามที่ได้เคยบรรยายไว้แล้ว
การเลือกคู่ครองนั้นเป็นเรื่องที่บุคคลต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังเพราะผลลัพธ์ของการเลือกนั้นจะส่งไป
ตลอดจนชั่วชีวิต การสร้างครอบครัวต้องอาศัยความละเอียดอ่อนการเตรียมตัวความพร้อมและปัจจัยหลาย
อย่าง ชีวิตสมรสจะประสบความสาเร็จได้สิ่งสาคัญที่สุดก็คือตั วคู่สมรสเอง สาเหตุของการสมรสอาจมาได้จาก
หลายปั จ จั ย ได้ ตั ว คู่ ส มรสเองความรู้ สึ ก รั ก สถานภาพทางเศรษฐกิจ ความคาดหวังของสั งคมหรือ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง
ในการเลือกคู่ครองต้องพิจารณาทั้งจากตัวคู่สมรสเองและภูมิหลังของครอบครัวคู่สมรสในปัจจัยตัวคู่
สมรสเองอาจจะต้องพิจารณาตั้งแต่รูปร่างหน้าตา นิสัย ภาวะทางอารมณ์ ความสนใจและรสนิยมที่สอดคล้อง
เมื่อสร้างครอบครัวแล้วควรอยู่ร่วมกันด้วยการแต่งงานลักษณะแบบเปิดซึ่งหมายถึงทั้งสองฝ่ายเมื่อตก
ลงชีวิตร่วมกันแล้วต้องแสดงตัวจริงของตนซึ่งกันและกันให้แลเห็นไม่ปิดบั งซ่อนเร้น เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งจะได้
เรียนรู้ลักษณะนิสัยของอีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมทั้งมีการเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อกันด้วยภราดรภาพ.
การแต่งงานแบบเปิดจะมีลักษณะเช่นนี้ คู่สมรสก็จะรู้จักตัวจริงของกันและสามารถรู้ได้ว่าจะปรับตัวก็หากันได้
หรือไม่ สถาบั นครอบครัวก็จะมีความเข้มแข็งและมั่นคง การแต่งงานหากขาดความจริงใจต่อกันก็ยากที่จะ
ดาเนินไปได้อย่างสันติสุข ทั้งคู่ก็จะว้าวุ่น มีความคับข้องใจ บั่นทอนสุขภาพซึ่งกันและกันอาจจะนาครอบครัว
ให้ขาดความมั่นคงและทาให้เกิดความแตกแยกได้
ครอบครัวทุกครอบครัวทุกยุคทุกสมัยเปรี ยบเสมือนต้นไม้ที่เติบโตจากรากแก้ว ครอบครัวแบ่งเป็น
สามรูปแบบใหญ่ ๆ ได้แก่ ๑. ครอบครัวขยายที่มีปู่ย่าตายายญาติพี่น้องอยู่รวมกันในครอบครัว ๒. ครอบครัว
เดีย วคือครอบครัว ที่มีช ายหรือหญิ งเป็ น หั วหน้าครอบครัว และมีคู่สมรสและลู กหลานอยู่ในครอบครัว. ๓.
ครอบครัวกลุ่มคือครอบครัวที่จะอยู่ร่วมกันมากกว่าหนึ่งครอบครัวร่วมกันเป็นกลุ่มครอบครัวเช่นครอบครัวของ
ชาวยิปซี ครอบครัวคิบุช (Kibbutz) ชุมชนในประเทศอิสราเอล
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวทุกรูปแบบอยู่ในขั้นพื้นฐาน ๓ ประการคือ
๑. ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นผูกพันระหว่างแม่กับลูกเมื่อลูกอยู่ในวัยเยาว์
๒ ครอบครัวทุกรูปแบบมีการพัฒนาครอบครัวอย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบ
๓. ครอบครั ว ทุ ก รู ป แบบมี ห น้ าที่ ห ลั ก ๔ ประการที่ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ระหว่ า งสมาชิ ก ของ
ครอบครัวและหัวหน้าครอบครัวคือ ๑ สร้างสรรค์สมาชิกใหม่ ๒ วางแนวปฏิบัติ ๓ มอบหมายบทบาทในฐานะ
สมาชิกในครอบครัว ๔ แบ่งปันหน้าที่ความรับผิดชอบในครอบครัว
หน้าที่หลักของครอบครัวในการพัฒนามนุษย์ คือ
๑. ครอบครัวมีหน้าที่ให้ความรักสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างแม่กับทารกและทารกกับบิดาให้
ความอบอุ่นแก่ทารกในการพัฒนาความรักแรกเริ่มในชีวิตทารก

๓

๒. มีหน้าที่ในการให้การศึกษา ในสมัยแรกเริ่มบิดามารดาจะเป็นผู้สอนให้ลูกอ่านเขียนในบ้าน แต่ใน
ปัจจุบันเด็กจะใช้เวลาในโรงเรียนมากกว่าอยู่บ้านบิดามารดาต้องมีหน้าที่สรรหาโรงเรียนที่มีคุณภาพให้กับบุตร
ธิดา
๓. หน้าที่ทางศาสนาบิดามารดาเป็นผู้ปลูกฝังค่านิยมและความเชื่อพื้นฐานต่าง ๆ เด็กจะได้รับการ
เรียนรู้จากครอบครัวตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมจะถูกปลูกฝังโดยครอบครัว
๔. หน้าที่ด้านปกป้องสวัสดิภาพ หน้าที่สาคัญของครอบครัวที่จะละเลยไม่ได้คือหน้าที่ดูแลปกป้อง
สวัส ดิภ าพของสมาชิกในครอบครั วตั้ งแต่ก ารดูแลสุ ขภาพเบื้ องต้ นไปจนถึงการสอนให้ ป กป้ องตัว เองจาก
ภยันตรายต่าง ๆ
๕. หน้ าที่ ด้านเศรษฐกิจ ด้ว ยปั ญ หาของเศรษฐกิจในปัจจุบั น มีส าเหตุจากปัญ หาการแก่งแย่งชิงดี
แข่งขันกันทางเศรษฐกิจ อย่างกว้างขวาง ครอบครัวต้องสอนให้อดออม สอนให้มีวินัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น
พื้นฐานในการดาเนินชีวิตในสังคม
๖. หน้าที่ด้านสันทนาการ สันทนาการเป็นสิ่งสาคัญในการดาเนินชีวิตในครอบครัวปัจจุบันเพื่อสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ที่ ดี ในครอบครั ว บ าบั ด ความเครี ย ดที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในชี วิต ประจ าวั น ครอบครัว โดยหั ว หน้ า
ครอบครัวและสมาชิกต้องร่วมกันจัดกิจกรรมสันทนาการให้ครอบครัว
๗. หน้าที่ทางชีววิทยา ครอบครัวมีหน้าที่สืบต่อเผ่าพันธุ์ของมนุษย์และมีหน้าที่ทาให้กาเนิดทารกขึ้น
เพื่อมนุษย์สามารถจะสืบเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ ฉะนั้นครอบครัวจึงต้องจัดให้มีการให้ความรู้กับบุตรธิด าในวัยรุ่น
หรือวัยเจริญพันธุ์เกี่ยวกับเพศศึกษาและความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการที่จะสร้างชีวิตครอบครัวที่ดตี ่อไป
๘. หน้าที่เป็นแบบอย่าง บิดามารดาต้องเป็น แบบอย่างด้านความประพฤติที่ถูกต้องดีงามมีคุณธรรม
และจริยธรรม มิใช่แค่สอนแต่ต้องปฏิบัติให้ดูเยาวชนจะเรียนรู้จากการปฏิบัติมากกว่าการสอนด้วยวาจา การ
สร้างบุคลิกลักษณะที่ถูกต้องมีความรับผิดชอบและมีคุณธรรมในสังคมจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากตัวแบบที่ดีที่มา
จากครอบครัวนั่นเอง
นอกเหนือจากหน้าที่ทั้ง ๘ ประการของครอบครัวแล้วครอบครัวยังต้องมีความรับผิดชอบที่จะต้องรู้
วิธีการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพสู่สังคม ให้เด็กได้ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองดังที่ได้เคยกล่าวไว้ใน
เรื่องของการพัฒ นาศักยภาพของเด็กและเยาวชนสู่สังคมจากครอบครัว การพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้นต้อง
กระทาเป็นขั้นตอน ๔ Dsดังต่อไปนี้
D ที่ ๑ คื อ Dream ต้ อ งวาดฝั น มองให้ เห็ น ว่าเราต้ อ งการเยาวชนที่ เติ บ โตในสั งคมไทยนั้ น ควรมี
ลักษณะเช่นใด
D ที่ ๒ คือDesign ต้องวางแผน คือวางกลยุทธ์ และกระบวนการในการพัฒ นาเด็กให้ชัดเจนเพื่อให้
เกิดศักยภาพเบื้องต้นของเด็กทั้งด้าน ร่างกาย สติปัญญาอารมณ์และบุคลิกภาพ
D ที่ ๓ คือ Dare กล้าทาตามแผน
ผู้เป็นบิดามารดาเมื่อได้วางแผนแล้วต้องมีพลังกล้าที่จะปฏิบัติให้เกิดตามแผนที่วางไว้ความกล้าเป็นสิ่ง
สาคัญที่จะทาให้ลงมือกระทาตามแผนที่วางไว้ได้

๔

D ที่ ๔ คือ Do ทาคือการลงมือกระทา ทาทันทีไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่วางแผนแล้วนิ่งเฉยเพราะถ้าไม่
ทาทันทีตามแผนที่วาดไว้ ฝันที่วาดไว้แต่เบื้องต้นก็ไม่อาจเกิดขึ้นจริงได้
การสร้ างครอบครั ว ที่ เข้ม แข็ งนั้ น สมาชิ ก ของครอบครัว ต้ อ งศึ ก ษาความรู้ พื้ น ฐานส าหรับ พั ฒ นา
ครอบครัว ได้แก่
๑. การเลือกคู่ครองคุณภาพ
๒. การใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขและรับผิดชอบ
๓. เรียนรู้วิธีการเลี้ยงดูบุตรที่ดีและมีคุณภาพ
๔. การปลูกฝัง ค่านิยม เจตคติที่ดีแก่บุตรธิดา
๕. การสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว
ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมสถาบันแรกที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพแห่งตนของ
สมาชิกในครอบครัวครอบครัวที่มีคุณภาพจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความมั่นคงของประเทศชาติ
และการปฏิรูปประเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งและมั่นคงไม่อ่ อนแอด้วยครอบครัวเป็น
หน่วยหรือองค์กรของรัฐที่สาคัญ. รัฐจะต้องดูแลและทาให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งและมั่นคง รัฐต้อง
จัดให้ มีการศึกษาจิตวิทยาครอบครั วส าหรับ ผู้ ที่จะสร้างครอบครัว รัฐ ต้องทานุบารุงครอบครัว ให้ มีความ
เข้มแข็ง ความรักความเข้าใจในครอบครัวจะทาให้ เกิดความอบอุ่นและให้ภูมิคุ้มกันแก่สมาชิกเด็กและเยาวชน
ที่ถือกาเนิดในครอบครัวนั้นให้เป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคตและด้วยการที่ครอบครัวเป็น
องค์กรของรัฐที่มีบทบาทสาคัญยิ่งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศชาตินั่นเอง

๕
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