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Abstract  
 The making of a quality citizen is considered a crucial process that contributes to a country’s 
stable democracy. The family is a significant social institution that has tremendous influence on the 
fostering of a child’s personality, beliefs, values, virtue, morality, and ethics, including the notion of 
good citizenship as defined by the democratic system. This definition of good citizenship 
encompasses self-responsibility, self-dependence, respect for others and their differences, a belief in 
equality and society’s rules and laws, and upholding a sense of awareness in one’s own responsibility 
toward society and the public. Studying proposed concepts and theories from previous research 
indicates that the key methodologies a family in a democratic society should utilize when imparting 
the values of good citizenship on its pupils are (1) democratic upbringing, which is a result of the 
way a child is nurtured with love, support and reasoning, and (2) parents being role models of good 
citizens in a democratic society. The two methods will significantly contribute to a child’s 
democratic attitudes and behaviors from both a very young age and throughout adulthood.  
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บทบาทของครอบครัวในการปลูกฝังและพัฒนาความเป็นพลเมืองดี 
ตามระบอบประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน1 

 
กมลวรรณ  คารมปราชญ์  คล้ายแก้ว2 

บทคัดย่อ  
การสร้างความเป็นพลเมืองดีให้กับคนในสังคมถือเป็นวิธีการท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิงในการทําให้การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศมีความมั่นคง โดยครอบครัวถือว่าเป็นสถาบันทางสังคมที่มีส่วนสําคัญใน
การอบรมบ่มนิสัย ปลูกฝังความเช่ือ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงามให้กับเด็ก รวมไปถึงปลูกฝัง
และพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันประกอบไปด้วย ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
พ่ึงตนเองได้ การเคารพผู้อ่ืน การเคารพความแตกต่าง การเคารพความเสมอภาค การเคารพกติกาหรือเคารพ
กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและประมวลผลงานวิจัยที่ผ่านมา 
ในอดีต พบว่าวิธีการสําคัญที่ครอบครัวควรใช้ในการถ่ายทอดความเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย 
ประกอบไปด้วย (1) การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยที่เป็นผลรวมของการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและ
แบบใช้เหตุผล และ (2) การเป็นแบบอย่างที่ดีของบิดามารดาในการเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทั้ง 
2 วิธีการน้ีจะช่วยให้บุตรได้รับการปลูกฝังเจตคติและพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยต้ังแต่อยู่ในช่วงวัยเด็กและจะ
ส่งผลต่อเน่ืองไปตลอดช่วงชีวิต   
 
คําสําคัญ:  ความเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย การถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู  

การเป็นแบบอย่างที่ดีของบิดามารดา 
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ความนาํ 
 ใ น ป ร ะ เ ท ศที่ มี ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อบ
ประชาธิปไตยมีเป้าหมายสําคัญประการหน่ึงคือ การ 
มีระบอบการปกครองที่มีความเข้มแข็งและมีความ
มั่นคง ปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ประสบความสําเร็จได้ 
คือ การสร้างความเป็นพลเมืองดีให้ เ กิดขึ้น กับ
ประชาชนทุกคนในประเทศ (สถาบันพระปกเกล้า, 
2555) เพราะเมื่อประชาชนมีความเป็นพลเมืองดีก็จะ
มีความเป็นอิสระทางความคิดและการแสดงออกทาง
การเมืองจะไม่ถูกช้ีนําหรือครอบงําโดยนักการเมือง
หรือพรรคการเมืองใด ๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทน (Representative 
Democracy) ก็ตาม (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล , 
2555) เพราะผู้เป็นพลเมืองดีจะมีความสนใจ มีความ
กระตือรือร้น และมีความตระหนักว่าทุกคนมีสิทธิ 
เสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางการเมืองของประเทศ ซึ่ งสามารถ
แสดงออกในรูปแบบต่างๆ ต่อผู้มี อํานาจในการ
บริหารประเทศ เช่น การแสดงความคิดเห็น การ
วิพากษ์ วิจารณ์ การสนับสนุน การต่อต้าน การ
คัดค้าน การประท้วงรัฐบาลหรือผู้มีอํานาจในการ
บริหารประเทศ ฯลฯ (เพียงกมล มานะรัตน์ และ      
ปิยะมาศ ทัพมงคล, 2555) 
 จากความสําคัญของความเป็นพลเมืองดี ตามท่ีได้
กล่าวมาแล้วข้างต้นน้ัน จะเห็นได้ว่าปัจจุบันในประเทศ
ไทยมีความตระหนักและให้ความสําคัญกับการสร้าง
ความเป็นพลเมืองดีอย่างมาก ตามท่ีปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปีพุทธศักราช 
2550 ที่ได้มีการบัญญัติแนวนโยบายในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชนไว้ในมาตรา 87 ว่า “รัฐต้อง
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย
และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมทั้ ง ใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุน

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทาง
การเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม 
รวมท้ังการจัดทําบริการสาธารณะ การตรวจสอบการ
ใช้อํานาจรัฐทุกระดับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชน มีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้
มีกฎหมายจัดต้ังกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
เพ่ือช่วยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน 
รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินการของกลุ่มประชาชนที่
รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถ
แสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชน
ในพ้ืนที่ รวมถึงการส่งเสริมและให้การศึกษาแก่
ประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย . . .” (สํา นักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553)  
 ทั้ ง น้ี ค ว า ม เ ป็ นพ ล เ มื อ ง ดี ต า ม ร ะบอบ
ประชาธิปไตยน้ันได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้ทั้ง
การให้ความหมายในระดับสากล  และการให้
ความหมายของนักวิชาการในประเทศไทย ในระดับ
สากลน้ัน จากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการทุกทวีป
มารวมตัวกัน เพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และ 
ได้มีการพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลกได้สรุปไว้ว่า ความเป็น
พลเมืองดีที่สามารถเป็นได้ทั้งพลเมืองดีของประเทศ
และพล เมื อ ง ดี ของ โลก น้ั น ต้ องประกอบ ด้ วย
คุณลักษณะสําคัญ คือ (1) เป็นผู้มีความรู้ มีการศึกษา 
มีความสามารถที่จะมองเห็นและเข้าใจในสังคมของตน
และสังคมโลก (2) เป็นผู้ที่สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน (3) เป็นผู้
ที่มีความสามารถท่ีจะเข้าใจ ยอมรับและอดทนต่อ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (4) เป็นผู้ที่มีความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเป็น
ระบบ (5) เป็นผู้ที่มีความเต็มใจที่จะแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งด้วยท่าทีสันติโดยไม่ใช้ความรุนแรง (6) เป็นผู้
ที่เต็มใจที่จะเปลี่ยนการใช้ชีวิตและอุปนิสัยการบริโภค
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เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม (7) เป็นผู้ที่มีความสามารถใน
การเข้าใจและปกป้องสิทธิมนุษยชน และ (8) เป็นผู้ที่
มีความเต็มใจและมีความสามารถที่จะเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ (ทิพย์พาพร ตันติสุนทร , 2554 
อ้างอิงจาก Cogan, 1997)  
 ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของ
คําว่า “พลเมือง” ไว้ว่า “ประชาชน ราษฎร ชาว
ประเทศ” และมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของ
พลเมืองดีไว้ในหลากหลายมุมมองด้วยกัน ดังเช่น 
ปริญญา เทวานฤมิตกุล (2555) ได้ให้ความหมายของ
ความเป็นพลเมืองดีไว้ว่าต้องมีคุณลักษณะสําคัญ 3 
ประการ คือ (1) เป็นผู้ที่เคารพผู้อ่ืน เคารพสิทธิผู้อ่ืน 
เคารพความแตกต่าง เคารพหลักความเสมอภาค        
(2) เคารพกติกา (3) มีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมและ
พ่ึงตนเอง ส่วนวิชัย ตันศิริ (2551) ได้กล่าวไว้ว่าความ
เป็นพลเมืองดี ในความหมายเก่าคือการเป็นผู้รับที่
คอยรับทั้งผลบวกและผลลบจากนโนบายของรัฐบาล
แต่ในความหมายใหม่พลเมืองดีหมายถึงการมีส่วน
เป็นผู้กระทําที่มีแนวคิดกว้างไกลและมีจิตวิญญาณ
สาธารณะ สําหรับดุจเดือน พันธุมนาวิน (2551) ได้
กล่าวถึงพฤติกรรมพลเมืองดีไว้ว่าเป็นการกระทําที่ไม่
เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน ซึ่งผลของการ
กระทําน้ันเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  
 จากความหมายของความเป็นพลเมืองดีที่กล่าว
มาข้างต้นแสดงให้ เห็นว่าความเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศมีความหมายที่มีขอบเขตกว้างขวางมาก        
โดยมุ่งเน้นไปท่ีการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีเจตคติ
และพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสังคม ไม่เบียดเบียน
และไม่ทําให้ผู้อ่ืนหรือสังคมได้รับผลกระทบในทางลบ 
ในบทความน้ีผู้เขียนจะมุ่งเน้นความเป็นพลเมืองดีใน
ฐานะที่เป็นประชาชนของประเทศท่ีมีการปกครองใน

ระบอบประชา ธิป ไตย  คื อ  จะมุ่ ง เ น้นการ ใ ห้
ความหมายที่เป็นคุณลักษณะสําคัญของ “ความเป็น
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย”เป็นหลัก ซึ่ง
หมายถึง บุคคลผู้ที่มีคุณลักษณะสําคัญคือ (1) เป็นผู้ที่
มี ความรู้  ความเข้ า ใจ ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย (2) เป็นผู้ที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความเคารพผู้อ่ืน เคารพสิทธิ
ผู้อ่ืน เคารพหลักความเสมอภาค และเคารพความ
แตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม (3) เป็นผู้ที่
พ่ึงตนเองได้ โดยไม่ต้องพ่ึงพาหรือเบียดเบียนผู้อ่ืน  
(4) เป็นผู้ที่มีจิตสํานึกสาธารณะ มุ่งที่จะทําประโยชน์
เพ่ือส่วนรวมและธํารงรักษาสาธารณะสมบัติ  (5) เป็น
ผู้ที่เคารพกฎกติกาของสังคม และเคารพกฎหมาย  
(6) เป็นผู้ที่มีความเต็มใจที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ในทุกกรณีด้วยท่าทีสันติโดยไม่ใช้ความรุนแรง (7) เป็น
ผู้ที่มีความตระหนักและมีความกระตือรือร้นที่จะเข้า
ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งระดับขาติและระดับ
ท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ     
 “ความเป็นพลเมืองดี” ถือว่าเป็นความจําเป็น
เร่งด่วนที่สถาบันทางสังคมทุกภาคส่วนควรร่วมมือกัน
พัฒนาความเป็นพลเมืองดีให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่ง
จากการประมวลแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องพบว่าครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่มี
บทบาทสําคัญในการทําหน้าที่อบรมบ่มนิสัย ปลูกฝัง
ความเช่ือ เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
ศีลธรรมอันดีงามให้กับเด็กและเยาวชน รวมไปถึง 
เจตคติและพฤติกรรมประชาธิปไตยด้วย (เพ็ญแข     
ประจนปัจจนึก, 2536; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2546; 
กมลวรรณ คารมปราชญ์, 2550; ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 
2551; นริสรา พ่ึงโพธ์ิสภ, 2554; กมลวรรณ คารมปราชญ์  
คล้ายแก้ว, 2556)  
 ในบทความ น้ีผู้ เ ขี ยนมีจุดมุ่ งหมายเ พ่ือ
ประมวลแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
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บทบาทของครอบครัวในการปลูกฝังและพัฒนา
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยให้กับเด็กและ
เยาวชนเพื่อให้ได้องค์ความรู้อันเป็นพ้ืนฐานสําคัญ   
ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาในเรื่องดังกล่าว  
 การนําเสนอเน้ือหาในบทความจะแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ    
การปลู กฝั งและ พัฒนาพลเมื อง ดีตามระบอบ
ประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน ส่วนที่ 2 บทบาท
ของครอบครัวในการปลูกฝังและพัฒนาความเป็น
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย  
 
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการปลูกฝังและพัฒนา
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย  
 ในบทความน้ีใช้แนวคิดเรื่องการถ่ายทอดทาง
สังคม และทฤษฎีการถ่ายทอดทางการเมืองหรือการ
อบรมกล่อมเกลาทางการเมืองเป็นพ้ืนฐานในการ
ประมวลเอกสารและงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับการ
ปลูกฝังและพัฒนาพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย 
ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวมีรายละเอียดสําคัญที่
สามารถสรุปได้ดังน้ี 

แนวคิดเรื่ องการถ่ายทอดทางสังคม 
(Socialization) 
  การถ่ายทอดทางสังคมเป็นกระบวนการที่
ทําให้บุคคลเรียนรู้ที่จะที่อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือช่วยให้
สามารถปรับตัวให้เข้ากับขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม กฎระเบียบหรือกฎหมายของสังคม รวม
ไปถึงแนวการประพฤติปฏิบัติต่างๆ ผลจากการเรียนรู้
จะทําให้บุคคลมีความคิด ความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม 
แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของสั ง คมที่ ตน เอง เ ป็นสมา ชิกอ ยู่                 
ในกระบวนการน้ีจะรวมไปถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารหรือ
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน 
และการประกอบอาชีพ (อ้อมเดือน  สดมณี และฐาศุกร์ 

จันประเสริฐ, 2554; Munn, Fernald, & Fernald, 
1969; Watson & Linggren, 1979) โดยกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมนี้จะเกิดขึ้นกับบุคคลตลอดช่วงชีวิต 
ต้ังแต่วัยเด็กวัยรุ่นจนถึงวัยชรา ตัวกลาง (Agents)       
ที่ทําหน้าที่ในการถ่ายทอดทางสังคมให้กับบุคคล 
ประกอบด้วย  บิดามารดา  ครูอาจารย์  เ พ่ือนๆ 
ตัวแทนทางศาสนา และสื่อมวลชน  
  ทฤษฎีการถ่ายทอดทางการเมือง หรือ 
การอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง (Political 
Socialization) 
  นักรัฐศาสตร์ได้ให้ความหมายของการ
ถ่ายทอดทางการเมืองหรือการอบรมกล่อมเกลาทาง
การเมืองไว้หลายแง่มุมด้วยกัน อีสตันและเดนนิส 
(Eston & Dennis, 1969) อธิบายว่าการถ่ายทอด
ทางการเมืองเป็นวิธีการท่ีสังคมใช้ส่งผ่านความโน้ม
เอียงทางการเมือง ความรู้สึกนึกคิดทางการเมืองจาก
คนรุ่นหน่ึง ซึ่งสิ่งที่ส่งผ่านต่อๆ กันไปน้ันจะมีผลต่อ
ความคงอยู่ทางการเมืองของสังคมหรือประเทศน้ันๆ 
สอดคล้องกับดอว์สัน พรีวิทท์ และดอว์สัน (Dawson, 
Prewitt, & Dawson, 1977) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการ
ถ่ายทอดทางการเมืองเป็นกระบวนการในการถ่ายทอด
เรื่องราวทางการเมือง อันได้แก่ แนวคิด วิถีปฏิบัติ และ
ความโน้มเอียงทางการเมืองจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คน      
อีกรุ่นหน่ึง อัลมอนด์และเพาเวลล์ (Almond & 
Powell, 1980) ได้เสนอแนวคิดว่าการถ่ายทอดทาง
การเมือง เป็นวิธีที่ทําให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง
แก่ประชาชน ด้วยการก่อตัวและส่งผ่านวัฒนธรรม
ทางการเมืองสืบทอดต่อๆ กันไปอย่างต่อเน่ือง เป็น
การช่วยผดุงวัฒนธรรมทางการเมืองของเดิมให้คงอยู่
และสืบทอดต่อไป ในขณะที่ รัช (Rush, 1992) มอง
ว่าการถ่ายทอดทางการเมือง เป็นวิธีที่ทําให้บุคคล
ได้รับรู้ว่าตนเองเป็นสมาชิกอยู่ในระบบการเมืองอัน
จะมีผลทําใ ห้ เ กิดการเรียนรู้หรือมีปฏิ กิริยาต่อ
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ปรากฏการณ์ทางการเมืองมีปฏิสัมพันธ์กับระบบ
การเมือง และสมาชิกคนอ่ืนๆ ในระบบการเมือง
เดียวกัน ซึ่ งจะเ ก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของสังคมท่ี
บุคคลน้ันๆ เป็นสมาชิกอยู่  
  โดยสรุ ปการถ่ า ยทอดทางการ เมื อ ง 
หมายถึง การสืบทอดและส่งผ่านวัฒนธรรมทาง
การเมืองจากรุ่นสู่รุ่น สิ่งที่สืบทอดต่อๆ กันไป ได้แก่ 
แนวคิด แนวปฏิบัติ ความโน้มเอียงทางการเมือง 
ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในระบบ
การเมืองที่บุคคลเป็นสมาชิกอยู่ โดยเป็นกระบวนการ
ที่จะเกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิตซึ่งจะช่วยสืบทอดและธํารง
ไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมหรือประเทศ
น้ันๆ ให้คงอยู่ตลอดไป  
  ทั้งน้ีแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวได้อธิบาย 
ไว้ว่ากระบวนการถ่ายทอดทางสังคมและกระบวนการ
ถ่ายทอดทางการเมืองเป็นกระบวนการที่จะเกิดขึ้นกับ
บุคคลตลอดช่วงชีวิต โดยมีตัวกลางสําคัญที่ทําหน้าที่
ในการ ถ่ายทอดเรื่ องราวทั้ งที่ เ ป็น เจตคติและ
พฤติกรรมเพื่อให้ บุคคลสามารถเป็นสมาชิกที่ ดี          
มีแนวคิด และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ของสังคมน้ันๆ ซึ่งความเป็นพลเมืองดีตามระบอบ
ประชาธิปไตยถือเป็นเจตคติและพฤติกรรมของบุคคล
ที่พึงมีในฐานะประชาชนท่ีเป็นสมาชิกของประเทศ      
ที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็น
คุ ณ ลั ก ษณะห น่ึ ง ที่ จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร ถ่ า ย ทอด ใ น
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมและกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมทางการเมือง ดังน้ันผู้เขียนจึงได้ใช้
แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานในการประมวล
เอกสารและงานวิจัยของบทความน้ี   
 
 

ครอบครัวมีบทบาทในปลูกฝังและพัฒนาความเป็น
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอย่างไร  
 ในชีวิตของคนส่วนใหญ่จะมีความใกล้ชิดกับ
ครอบครัวมากที่สุด โดยเฉพาะครอบครัวไทยที่บุตร
อยู่ร่วมกับบิดามารดาตั้งแต่แรกเกิดจนเข้าสู่วัยรุ่น วัย
ผู้ใหญ่ หรือบางครอบครัวอาจจะอยู่ร่วมกันไปตลอด
ชีวิต การที่บุตรและบิดามารดาอยู่ร่วมกันจะทําให้มี
ความใกล้ชิดและผูกพันกัน ซึ่งส่งผลทําให้บุตรมี
ความคิด ความรู้สึก พฤติกรรม และรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตที่ใกล้เคียงกับบิดามารดา เช่น บิดามารดา
ชอบอ่านหนังสือ ชอบปลูกต้นไม้  ชอบเดินทาง
ท่องเที่ยว ฯลฯ บุตรก็มีแนวโน้มที่จะชอบกิจกรรมน้ันๆ 
ตามบิดามารดาไปด้วย เป็นเพราะบุตรได้เห็นแบบอย่าง
การแสดงความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของบิดา
มารดาต้ังแต่เริ่มจําความได้ โดยพวกเขาค่อยๆ เรียนรู้ 
ซึมซับ และจดจําสิ่งเหล่าน้ัน ในบางครั้งบุตรอาจจะ
ร่วมทํากิจกรรมไปพร้อมๆ กับบิดามารดา จนกระทั่งมี
ความคิด ความรู้สึก พฤติกรรม และรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตเหมือนหรือคล้ายคลึงกับบิดามารดาของ
ตนเอง 
 กล่ าว ไ ด้ ว่ าครอบครั วมี เ ป็นจุ ด เ ริ่ ม ต้นที่
ความสําคัญเป็นอย่างมากในการอบรมกล่อมเกลาให้
บุตรมีเจตคติและพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของสังคม
ในทุกๆ ด้าน เช่น การดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม การต้ังใจศึกษาเล่าเรียน การดูแลอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การมีจิตอาสา 
การมีจิตสาธารณะ การออกกําลังกายอย่างเหมาะสม 
การดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต การดําเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแสดงออก
ทางการเมืองอย่างถูกต้องและเหมาะสม ฯลฯ (ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน, 2546; กมลวรรณ คารมปราชญ์, 2550;     
ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2551; กมลวรรณ คารมปราชญ์  
คล้ายแก้ว, 2556)  ดังน้ันหากต้องการให้ประชาชนมี
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ความเป็น “พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย” 
ครอบครัวจึงถือว่าเป็นสถาบันที่มีความสําคัญอย่างย่ิง
ในการทําหน้าที่ปลูกฝังและพัฒนาความเป็นพลเมืองดี
ให้กับเด็กและเยาวชนเพ่ือให้พวกเขาเป็นกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป 
 ในบทความน้ีผู้เขียนจะนําเสนอวิธีที่ครอบครัว
สามารถใช้ในปลูกฝังและพัฒนาความเป็นพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตย 2 วิธีการด้วยกัน คือ การ
อบรมเล้ียงดู และการเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีรายละเอียด
ตามท่ีจะกล่าวถึงในลําดับต่อไป 
 การอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว  

ครอบครัวถือเป็นสถาบันทางสังคมสถาบันแรก
ที่ทําหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดู ปลูกฝังและพัฒนา
บุคคลในทุกๆ ด้าน การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวจะ
ส่งผลกระทบต่อบุคคลต้ังแต่แรกเกิดไปจนกระทั่ง
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ เมื่อได้รับการปลูกฝังหรืออบรมสั่ง
สอนในเรื่องใดไปแล้ว สิ่ งเหล่า น้ันจะคงอยู่เป็น
ลักษณะนิสัยอันเป็นแบบแผนในการแสดงความคิด
และพฤติกรรมไปตลอดช่วงชีวิต นักวิชาการท้ัง
ทางด้านจิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ต่างเห็นพ้อง
ต้องกันว่าการอบรมเ ล้ียงดู เ ป็นยุทธศาสตร์ที่มี
ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคคล หากครอบครัว
สามารถอบรมเลี้ยงดูบุตรของตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้
ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรมก็ถือเป็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าอย่างย่ิงอันจะส่งผลโดยตรง
ต่อการพัฒนาประเทศในทุ กๆ  ด้ าน  ( เ พ็ญแข               
ประจนปัจจนึก, 2536; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2546; 
นริสรา พ่ึงโพธ์ิสภ, 2554)  

การอบรมเลี้ยงดูเป็นกระบวนการที่ครอบครัว
ใช้พัฒนาบุตร ในกระบวนการน้ีบิดามารดาจะมีการ
สื่อสารกับบุตรด้วยคําพูดและการกระทําเพ่ือให้บุตร
เกิดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการแสดงความคิดเห็น 

การแสดงความรู้สึก การช่ืนชม การให้รางวัล การตําหนิ 
การตักเตือน และการลงโทษ สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการอบรมเลี้ ยง ดูล้วนเป็นการปลูกฝั ง 
ส่ง เส ริมและพัฒนาเจตคติและพฤติกรรมที่ พึ ง
ปรารถนาของสังคมให้กับบุตร (จรรจา สุวรรณทัต, 
2535) ทั้งน้ีเพราะการอบรมเลี้ยงดูเป็นกระบวนการ
อบรมบ่มนิสัยและฝึกหัดให้บุตรเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ทําให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่
ของตนเอง และฝึกหัดที่จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบของ
ครอบครัวอันเป็นการพัฒนาความมีวินัยและความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง เมื่อบุตรเติบโตข้ึน             
ก็จะสามารถเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมที่พวกเขาเข้าไป
เป็นสมาชิกอยู่ทั้งสังคมในสถาบันการศึกษา ที่ทํางาน 
และชุมชน (Dawson, Prewitt & Dawson, 1977;             
ทินพันธ์ุ นาคะตะ, 2545)  

จากการประมวลเอกสารพบว่า  มีผล
การศึกษาจํานวนหน่ึงที่ยืนยันว่าการอบรมเลี้ยงดูใน
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ เจตคติและ
พฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล เช่น ผลการศึกษา
ของเดว่ีส์ (สุรวุฒิ ปัดไธสง, 2542 อ้างอิงจาก Davies, 
1985) พบว่า  ครอบครัวเป็นผู้ สร้ างและพัฒนา
บุคลิกภาพทางการเมืองอันประกอบไปด้วย แนวคิด
และการแสดงออกทางการเมือง และครอบครัวจะทํา
หน้าที่ในการพัฒนาจนกระทั่งบุตรเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในฐานะพลเมืองหรือเป็นผู้ที่มีบทบาท
สําคัญทางการเมือง ส่วนเลอวายน์ได้ศึกษาในเชิง
เปรียบเทียบการแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มคน 
ใน 2 ชนเผ่า คือ ชนเผ่ากูสิในประเทศเคนย่า และ      
ชนเผ่าเนอร์ในซูดาน เลอวายน์พบว่าชนเผ่ากูสิมีความ
เผด็จการมากกว่าพวกเนอร์เป็นเพราะชนเผ่ากูสิเน้น
การเคารพต่อผู้ที่มีอํานาจหรือมีความอาวุโสมากกว่า 
ส่วนชนเผ่าเนอร์จะเป็นสังคมที่ทุกคนมีความเท่าเทียม
กัน บิดามารดาของชนเผ่าเนอร์ไม่วางอํานาจต่อลูกๆ 
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และไม่เน้นให้เด็กต้องเคารพหรือนอบน้อมต่อผู้อาวุโส      
การถูกปลูกฝังทั้ง 2 วิธีดังกล่าวทําให้ชนเผ่าเนอร์มี
บุคลิกภาพแบบประชาธิปไตย ในขณะที่ชนเผ่ากูสิ          
มีบุคลิกภาพแบบเผด็จการ (Lane, 1972) นอกจากน้ี      
โรเธอร์ (Rother, 1970) ได้ทําการศึกษาลักษณะนิสัยของ
พวกขวาจัดในสหรัฐอเมริกาพบว่า รูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูในครอบครัวของพวกขวาจัดจะเป็นแบบ
เข้มงวดกวดขันมากเกินไป พวกเขาจะถูกสั่งสอนให้
เช่ือฟังคําพูดหรือคําสอนของบิดามารดาเกือบทุกเรื่อง 
เมื่อพวกเขาถูกเข้มงวดมากเกินไปทําให้มีความไม่
พอใจและเก็บกดความรู้สึกเอาไว้ จนกระทั่งมีโอกาส 
ก็จะระบายออกมาในรูปแบบของความก้าวร้าว และ
พบว่าพวกขวาจัดจะไม่ได้รับความรักจากบิดามารดา
มากนัก พวกเขารู้สึกว่าเหมือนถูกบิดามารดาคอย 
จ้องจับผิดอยู่ตลอดเวลา จากผลการศึกษาทั้ง 3 เรื่อง 
แสดงให้เห็นว่า การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวมี
ความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพทางการเมือง และหาก
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การอบรม
เลี้ยงดูที่บิดามารดาวางอํานาจต่อบุตร และการอบรม
เลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขันมากเกินไปก็จะมีผลทําให้
บุตรมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมทางการเมืองใน      
เชิงลบซึ่งไม่เหมาะสมที่จะเป็นพลเมืองในประเทศที่มี   
การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย  
  การอบรมเลี้ยงดูแบบใดจะทําให้บุคคลมี
ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  
  จากข้อสรุปข้างต้น ทําให้เกิดคําถามว่า “การ
อบรมเล้ียงดูแบบใดที่จะทําให้บุคคลมีความเป็น
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย” ซึ่งจากการ
ประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า “การ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย” เป็นการอบรมเลี้ยง
ดูที่มีความสัมพันธ์กับการมีเจตคติและพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนาของสังคมหลายด้านด้วยกัน โดยที่การ
อบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยเป็นการผสมผสาน

ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู 2 รูปแบบ คือ การอบรม
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้
เห ตุผล  (ดวง เ ดือน  พัน ธุมนา วิน  และเ พ็ญแข       
ประจนปัจจนัก, 2524)   
  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
  ตามที่กล่าวแล้วว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย เป็นการผสมผสานระหว่างการอบรม
เลี้ยงดู 2 รูปแบบ คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนและการอบรมเลี้ ยง ดูแบบใ ช้ เหตุผล           
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก, 
2524) โดยท่ีการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนเป็น
การอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาดูแลบุตรของตนเองด้วย
ความใกล้ชิด แสดงให้บุตรได้รับรู้ ว่าบิดามารดามี
ความรัก และความปรารถนาดีต่อบุตร ด้วยการเอาใจ
ใส่ ให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้กําลังใจ ให้เวลาในการ
อยู่ร่วมกัน ทํากิจกรรมร่วมกัน เข้าใจจิตใจและ
ความรู้สึกของบุตร คอยสอบถามถึงเหตุการณ์หรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ รวมถึงเป็นที่ปรึกษา
ที่ดีคอยรับฟังปัญหาต่างๆ ด้วยความเข้าใจ และช้ีแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ส่วนการ
อบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล เป็นการอบรมเล้ียงดู        
ที่บิดามารดามีการให้การช่ืนชมหรือให้รางวัลบุตร 
เมื่อทําความดีหรือทําในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม และเป็น
ประโยชน์ และเมื่อบุตรทําผิดหรือทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ก็ว่ากล่าวตักเตือน พร้อมทั้งอธิบายถึงสาเหตุของการ
ว่ากล่าวตักเตือนด้วยเหตุผล และลงโทษเมื่อจําเป็น
เท่าน้ันและใช้วิธีการลงโทษที่เหมาะสมไม่มากหรือ
น้อยจนเกินไป เพ่ือให้บุตรรู้ว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ และ 
สิ่ งใดไม่ควรปฏิบัติ ซึ่ งการช่ืนชม การให้รางวัล         
การตักเตือน และการลงโทษนี้ต้องทําอย่างเป็นระบบ 
ทําอย่างสม่ําเสมอ มีเหตุผลในการทํา และไม่ใช้
อารมณ์ของตนเองเป็นใหญ่ เมื่อรวมการอบรมเลี้ยงดู
ทั้ง 2 รูปแบบน้ี ทําให้เกิดเป็นการอบรมเลี้ยงดูแบบ
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ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดา
แสดงให้บุตรรับรู้ ว่ า บิดามารดามีความรักและ
ปรารถนาดีต่อตนเอง คอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด 
ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้กําลังใจ ให้มีเสรีภาพ      
ให้อิสระในการตัดสินใจเร่ืองต่างๆ ด้วยตนเอง มีการ
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
หน้าที่ต่างๆ ภายในบ้าน มีการให้รางวัลและช่ืนชม 
เมื่อทําความดี มีการตักเตือนและลงโทษเมื่อทํา
ความผิดพร้อมทั้งมีการอธิบายเหตุผลของการให้รางวัล
และการลงโทษ และปฏิบัติสม่ําเสมอโดยไม่ใช้อารมณ์
เป็นของตนเองเป็นใหญ่ (กมลวรรณ  คารมปราชญ์, 2550; 
นริสรา พึ่งโพธ์ิสภ, 2554; Roger, 1972)  

ทั้งน้ีมีการศึกษาพบว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับเจตคติต่อพฤติกรรม
ที่ พึงปรารถนาของสังคมหลายด้านด้วยกัน เช่น      
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ (สุภาสินี  
นุ่มเนียม, 2546) เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง (จิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ, 2551)  
นอกจากน้ี ยังพบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนาของสังคมหลายด้าน เช่น พฤติกรรมการลด
ปริมาณขยะ (ลินดา สุวรรณดี, 2542) พฤติกรรมการมี
วินัยในตนเอง (ลําไย สีหามาตย์, 2545; ลักษณ์เสด็จ  
ทองคํา, 2546) พฤติกรรมรักษาความสะอาดเพ่ือ
ส่วนรวม (กุหลาบ ไทรโพธ์ิภู่, 2546) พฤติกรรมอนุรักษ์
สัตว์ (สุกมล   มุ่งพัฒนสุนทร, 2546) พฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในชุมชน (แสงอรุณ  ธรรมเจริญ
และลินดา  สุวรรณดี, 2546) พฤติกรรมรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ในครอบครัว (สุภาสินี นุ่มเนียม, 2546) และ
พฤติกรรมการออม (จิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ, 2551)  

นอกจากน้ียังมีผลการศึกษาอีกจํานวนหน่ึงที่
แสดงให้เห็นว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมี
ความสัมพันธ์กับเจตคติแบบประชาธิปไตย เช่น เจตคติ
ต่อพฤติกรรมประชาธิปไตย การรับรู้ปทัสถานด้าน

ประชา ธิ ป ไตย  และ เอกลั กษณ์ แห่ ง อี โ ก้ ด้ าน
ประชาธิปไตย (ฤกษ์ชัย คุณูปการ, 2547) การมีจิต
ประชาธิปไตย (เหตุผลเชิงจริยธรรม) (ทวีวัฒน์ บุญชิต, 
2546) ความไว้วางใจทางการเมือง และความรู้สึกมี
ประสิทธิภาพทางการเมือง (สุรวุฒิ ปัดไธสง, 2542) 
และมีผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าการอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับการแสดง
พฤติกรรมประชาธิปไตย เช่น พฤติกรรมประชาธิปไตย 
(ทวีวัฒน์  บุญชิต, 2546) และพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง (กมลวรรณ  คารมปราชญ์, 2550;          
สรรักษ์ เลี่ยมสุวรรณ, 2546; สุรวุฒิ ปัดไธสง, 2542) 
นอกจากน้ี ยังพบว่าความเป็นประชาธิปไตยใน
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมประชาธิปไตย 
(ทวีวัฒน์ บุญชิต, 2546) 
  จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่กล่าว
มาข้างต้นเป็นการยืนยันว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับเจตคติและพฤติกรรม
ที่พึงปรารถนาของสังคมหลายด้านด้วยกัน รวมถึง 
เจตคติและพฤติกรรมประชาธิปไตยด้วย ดังน้ันจึง 
คาดว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยเป็นวิธีการ
ที่สามารถใช้ปลูกฝังและพัฒนาความเป็นพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน 
ดังน้ันครอบครัวควรอบรมเลี้ยงดูบุตรด้วยการอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ซึ่งมีรายละเอียดสําคัญที่
บิดามารดาควรปฏิบัติต่อบุตรดังน้ี  

1. บิดามารดาควรแสดงความรัก และความ
ปรารถนาดีต่อบุตรอย่างจริงใจ คอยดูแลเอาใจใส่
อย่างใกล้ชิด และสม่ําเสมอ เช่น คอยพูดคุยสอบถาม
ถึงเร่ืองราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน รับประทาน
อาหารด้วยกันทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ฯลฯ  

2. บิดามารดาควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม
และให้กําลังใจในการทํากิจกรรมต่างๆ ของบุตร เช่น 
สนับสนุนในเร่ืองการศึกษาเล่าเรียน สนับสนุนให้บุตร
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ได้ทํากิจกรรมที่ตนเองชอบในเร่ืองเก่ียวกับดนตรี 
ศิลปะ กีฬาหรือกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับ
ช่วงวัย ฯลฯ  

3. บิดามารดาควรเปิดโอกาสให้บุตรได้
ตัดสินใจในเรื่องที่เก่ียวข้องกับตนเอง โดยไม่บังคับให้
บุตรทําหรือเลือกในสิ่งที่บิดามารดาต้องการ แต่ควร
ให้คําปรึกษา และช้ีแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ใน
การดําเนินชีวิต เช่น เรื่องการเรียน เรื่องการทํางาน 
เรื่องการทํากิจกรรม ฯลฯ   

4. บิดามารดาควรเป็นที่ปรึกษาของบุตรใน
ทุกๆ เรื่อง ควรเปิดใจรับฟังปัญหาและช้ีแนะแนวทาง
ในการแก้ไขอย่างถูกต้องและเหมาะสมทั้งปัญหา
ทั่วไปท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ปัญหาในการเรียน 
การทํางาน ฯลฯ   

5. บิดามารดาควรเปิดโอกาสให้บุตรได้มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจใน
เรื่องต่างๆ ภายในบ้าน เช่น เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถคันใหม่ เลือกรูปแบบใน
การตกแต่งบ้าน ฯลฯ  

6. บิดามารดาควรให้ บุตรได้มีส่ วนร่วม
รับผิดชอบในการทํางานบ้าน เช่น การทําความ
สะอาดบ้าน การล้างจาน การซักรีดเสื้อผ้า การดูแล
ต้นไม้ ฯลฯ เพ่ือเป็นการฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม   

7. บิดามารดาควรช่ืนชมหรือให้รางวัลอย่าง
เหมาะสมเมื่อบุตรทําความดีหรือประพฤติตนในทางที่
ดี เช่น ให้รางวัลหรือช่ืนชมเมื่อบุตรให้ความช่วยเหลือ
เพ่ือนๆ  หรือเมื่อต้ังใจทํากิจกรรมต่างๆ จนประสบ
ผลสําเร็จ ฯลฯ  

8. บิดามารดาควรว่ากล่าวตักเตือนและ
ช้ีแจงเหตุผลเมื่อบุตรทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความ
ประพฤติที่ไม่เหมาะสม โดยไม่แสดงอาการโกรธหรือ
ใช้ความรุนแรงซึ่งจะทําให้กระทบกระเทือนความรู้สึก 

ของบุตร 
 การเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตย  
 จากการประมวลเอกสารพบว่าการเ ป็น
แบบอย่างที่ดีของบิดามารดาเป็นอีกวิธีการหน่ึงที่
ต่อเน่ืองจากการอบรมเลี้ยงดูภายในครอบครัวที่จะทํา
ให้บุตรเกิดเรียนรู้ในเรื่องราวทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
แบบแผนการแสดงความคิด และการแสดงพฤติกรรม
จากบิดามารดา โดยส่วนมากการเรียนรู้ของบุคคล
มักจะเกิดจากการเลียนแบบจากบุคคลที่เป็นที่รัก 
นิยมชมชอบ เช่ือถือ ไว้วางใจ หรือเป็นผู้ที่มีอํานาจ 
ซึ่งภายในครอบครัวบิดามารดาเป็นผู้ที่ให้การอบรม
เลี้ยงดูบุตรอย่างใกล้ ชิดจนทําให้บุตรมีความรัก 
เช่ือถือ ไว้วางใจและเห็นความสําคัญต่อบิดามารดา 
บุตรจึงยอมรับการอบรมสั่งสอนต่างๆ ได้โดยง่าย และ
ยึดถือบิดามารดาเป็นแบบอย่างในทุกๆ เรื่อง  (ดวงเดือน  
พันธุมนาวิน อรพินทร์  ชูชม  และงามตา วนินทานนท์, 
2528; Dawson, Prewitt, & Dawson, 1977) โดย 
บุตรจะเอาใจใส่ค่อยๆ เรียนรู้ จดจําความคิด ความเช่ือ 
และพฤติกรรมต่างๆ ของบิดามารดาหรือผู้ให้การ
เลี้ยงดูอย่างต่อเน่ืองจนในที่สุดสิ่งที่ได้เห็นและได้ยิน
น้ันกลายเป็นแบบแผนความคิด เป็นพฤติกรรมเป็น 
วิถีปฏิบัติ หรือเป็นลักษณะนิสัยของตนเอง (จรรจา 
สุวรรณทัต ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข       
ประจนปัจจนึก, 2521)  
 ทั้งน้ีหากบิดามารดาสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับบุตร บุตรก็จะเป็นผู้ที่มีเจตคติและพฤติกรรมที่    
พึงปรารถนาของสังคม ตามที่มีผลการศึกษาพบว่า
การเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวมีความสัมพันธ์
กับเจตคติต่อพฤติกรรมที่ พึงปรารถนาของสังคม      
เช่น เจตคติที่ดีต่อความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (สุภาสินี    
นุ่มเนียม ,  2546) เจตคติต่อการประหยัด (มนูญ           
ภูขลิบเงิน, 2547) เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมตามหลัก 
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เศรษฐกิจพอเพียง (จิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ, 2551)  
  นอกจากน้ียังพบว่าการเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
ของสังคมด้วย เช่น พฤติกรรมการมีวินัย (ลัดดาวัลย์  
เกษมเนตร ประทีป จินง่ี ทัศนา ทองภักดี อุษา            
ศรีจินดารัต น์  และวันเ พ็ญ  พิศาลพงศ์ ,  2539) 
พฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้าเพ่ือส่วนรวม (ฐานันดร์ 
เปียศิริ, 2545) พฤติกรรมการรักษาความสะอาด
ส่วนรวม (กุหลาบ ไทรโพธ์ิภู่, 2546) พฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงาน (มนูญ  ภูขลิบเงิน, 2547) และ
พฤติกรรมความรับผิดชอบ (ได้แก่ พฤติกรรมการ
พัฒนาตนเองด้านการเรียน และพฤติกรรมการรักษา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน) (จีรพัฒน์  ศิริรักษ์, 2555)  
 จากการประมวลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเป็น
แบบอย่างของบิดามารดาที่ความสัมพันธ์กับเจตคติ
และพฤติกรรมประชาธิปไตยทั้งในประเทศไทย และ
ต่างประเทศพบว่า แนวทางการศึกษาการเป็น
แบบอย่างของบิดามารดานั้น ส่วนใหญ่ศึกษาจาก  
การส่ือสาร การสนทนา พูดคุย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และการอภิปรายเรื่องการเมืองภายใน
ครอบครัว ซึ่งวิธีการดังกล่าวถือว่าเป็นการถ่ายทอด 
เจตคติและพฤติกรรมทางการเมืองจากบิดามารดาไปสู่
บุตรได้อีกวิธีการหน่ึงซึ่งทําให้บุตรได้รับรู้และทําความ
เข้าใจกับสิ่งที่ได้รับฟังจากบิดามารดา จนในที่สุดบุตรก็
จะมีแนวคิดและแนวปฏิบัติทางการเมืองเหมือน หรือ
สอดคล้องกับบิดามารดาของตนเอง ตามที่มีผล
การศึกษาพบว่า การสื ่อสารภายในครอบครัวมี
ความสัมพันธ์กับเจตคติแบบประชาธิปไตย เช่น ความ
ไว้วางใจทางการเมือง ความรู้สึกมีประสิทธิภาพ       
ทางการเมือง (ภานุพันธ์  พรายจันทร์, 2534; สุรวุฒิ 
ปัดไธสง, 2542)   
 ในต่างประเทศได้ทําการศึกษาเก่ียวกับการ
สื่อสาร การสนทนา พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และการอภิปรายเรื่องการเมืองภายในครอบครัว
เช่นกัน และพบว่าการสื่อสารในรูปแบบดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กับเจตคติและพฤติกรรมประชาธิปไตย 
เช่น เรื่องราวทางการเมืองที่เกิดขึ้น (Davis, 2005) 
แนวคิด เจตคติ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
(Gordon, 2008) การเป็นอาสาสมัครทํางานเพ่ือ
ส่วนรวม การเลือกต้ังประธานาธิบดี และการเลือกต้ัง
ท้องถิ่น (Diemer, 2012) ค่านิยม และวิถีปฏิบัติแบบ
ประชาธิปไตย (Ekström & Östman, 2013) 
บทบาทของความเป็นพลเมืองดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (George, 2013)  
  ผลการวิจัยอีกจํานวนหน่ึงพบว่าการสื่อสาร
ทางการเมืองภายในครอบครัวทําให้บิดามารดาและ
บุตรมีเจตคติและพฤติกรรมทางการเมืองที่สอดคล้อง
กัน เช่น ความโน้มเอียงทางการเมืองและพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Marie, 1995) ความ
ผูกพันต่อพรรคการเมือง (Ventura, 2001) ซึ่งมี
แนวโน้มว่าหากบิดามารดาชอบพรรคการเมืองใด  
บุตรก็มักจะชอบพรรคการเมืองน้ันๆ ตามบิดามารดา
ไปด้วย (Dawson, Prewitt, & Dawson, 1977) โดย
การส่ือสารทางการเมืองจะทําให้ความสอดคล้องเร่ือง
ความผูกพันต่อพรรคการเมืองระหว่างบิดามารดากับ
บุตรเพ่ิมมากขึ้น (Jenning & Neimi, 1968) และมี
การศึกษาพบว่ากลุ่มเ ด็กอเมริ กันจะชอบพรรค
การเมืองเดียวกับบิดามารดา (Campell, Gurin, & 
Miller, 1954) มีผลการศึกษาที่ช้ีชัดว่าหากบิดามารดา
ชอบพรรคเดโมแครท บุตรก็มักจะมีแนวโน้มที่จะชอบ
พรรคเดโมแครทตามบิดามารดาไปด้วย (Hyman, 
1972) ผลเช่นน้ีก็พบในประเทศไทยเช่นกัน คือพบว่า
หากบิดามารดานิยมชมชอบหรือมีความผูกพันต่อ
พรรคการเมืองพรรคใด บุตรก็จะมีความรู้สึกคล้อย
ตามกัน (กมลวรรณ  คารมปราชญ์, 2553)  
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 จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับพบว่าการเป็นแบบอย่างที่ดีของบิดามารดา
ความสัมพันธ์กับเจตคติและพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
ในหลายๆ ด้านด้วยกัน รวมถึงเจตคติและพฤติกรรม
ประชาธิปไตยด้วย ดังน้ันจึงคาดว่าการเป็นแบบอย่าง
ของบิดามารดาในการเป็นพลเมืองดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย สามารถเป็นตัวแบบที่ทําให้บุตรมี
ความเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยได้ 
วิธีการแสดงแบบอย่างให้บุตรได้เห็นมีหลายวิธีด้วยกัน
ทั้งการสื่อสาร การพูดคุย การอธิบาย การส่ังสอน 
การให้คําแนะนํา การแสดงพฤติกรรมให้เห็น ซึ่ง
วิธีการเหล่าน้ีจะทําให้บุตรค่อยๆ เกิดการเรียนรู้ทาง
การเมืองอย่างต่อเน่ือง โดยไม่รู้ตัวจนในที่สุดสิ่งที่ได้
เรียนรู้ น้ันก็จะค่อยๆ ซึมซับเข้าไปในแบบแผนทาง
ความคิดและการกระทําของบุตร และเมื่อถึงเวลา            
เหมาะสมบุตรก็จะแสดงพฤติกรรมเหล่าน้ันออกมา
ตามที่สังคมคาดหวังและปรารถนาจะให้เกิดขึ้น 
อย่างไรก็ตาม บิดามารดาควรเอาใจใส่และหมั่น
ปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย
อย่างต่อเน่ือง   
 ในการเป็นแบบอย่างให้กับบุตรน้ันบิดามารดา
จ ะ ต้ อ ง มี ค ว า ม เ ป็ น พ ล เ มื อ ง ดี ต า ม ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยก่อนแล้วจึ งแสดงให้ บุตรไ ด้ เ ห็น
แบบอย่างที่ดีเหล่าน้ัน โดยจะต้องแสดงให้บุตรเห็น
ตามแนวทางดังน้ี 
 1. บิดามารดาจะต้องแสดงให้บุตรเห็นว่าเป็น
ผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และมีการศึกษาหาความรู้เก่ียวกับเรื่อง
การเมืองการปกครอง รวมถึงติดตามข่าวสารและ
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศ
อย่างต่อเน่ือง และสามารถสนทนาและตอบคําถาม
บุตรได้อย่างชัดเจน 

 2.  บิดามารดาจะต้องแสดงให้บุตรเห็นว่าเป็น
ผู้ที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้   
มีความเคารพผู้อ่ืน เคารพสิทธิผู้อ่ืน เคารพหลักความ
เสมอภาค และเคารพความแตกต่างทางความคิดและ
วัฒนธรรม สามารถปรับตัวและวางตัวอย่างเหมาะสม
ในฐานะสมาชิกของกลุ่มสังคมต่างๆ มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน โดยไม่ใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ 
ไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของผู้อ่ืน รวมถึงมีความคิดว่า
ทุกคนในสังคมอยู่ในระดับเดียวกัน โดยไม่มีปฏิกิริยา
ที่แสดงถึงการดูถูก ดูแคลนผู้ที่มีสถานะทางสังคม มี
การศึกษาต่ํ ากว่า  ยากจนกว่าตนเอง  และไม่มี
ปฏิกิริยาที่แสดงว่ายกย่องและยอมจํานนให้คนที่มี
สถานะทางสังคมสูงกว่า มีการศึกษาสูงกว่า ร่ํารวย
กว่าตนเองอย่างไม่มีเหตุผลอันควรกระทํา  
  3. บิดามารดาจะต้องแสดงให้บุตรเห็นว่าเป็น
ผู้ที่พ่ึงตนเองได้ โดยไม่ต้องพ่ึงพาหรือเบียดเบียนผู้อ่ืน 
สามารถประกอบอาชีพเพ่ือให้มีรายได้มาเลี้ยงดู
ครอบครั ว ไ ด้ ด้ วยความรู้  ความสามารถและ
ประสบการณ์ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน รวมถึงจะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้
อํานาจหรืออิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ใดๆ     
 4. บิดามารดาจะต้องแสดงให้บุตรเห็นว่าเป็น
ผู้ที่มีจิตสํานึกสาธารณะ มุ่งที่จะทําประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวมและธํารงรักษาสาธารณะสมบัติ มีความเอา
ใจใส่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความเอาใจใส่ที่จะมีส่วนร่วมใน
การดูแลสาธารณะสมบัติของส่วนรวมโดยไม่คิด
ทําลายหรือทําให้ได้เกิดความเสียหาย รวมถึงจะต้อง
มองว่าปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ตนเองเป็น
สมาชิกน้ันเป็นเรื่องที่ตนเองและคนในชุมชนต้องมี
ส่วนร่วมในการแก้ไข โดยไม่คิดว่าเป็นเร่ืองของ
หน่วยงานราชการหรือรัฐบาลต้องเข้ามาแก้ไขปัญหา 
เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นในชุมชน บิดามารดาจะต้อง
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เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยความเอาใจใส่ 
เช่น หากในชุมชนเกิดปัญหานํ้าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น 
เกิดปัญหามีโจรขโมยชุกชุม ฯลฯ บิดามารดาต้องมี
ส่วนร่วมในการวางแผนหรือหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยไม่น่ิงนอนใจเพราะคิดว่าไม่ใช่
เรื่องของตนเอง  
 5. บิดามารดาจะต้องแสดงให้บุตรเห็นว่าเป็น
ผู้ที่เคารพกฎกติกาของสังคม และเคารพกฎหมาย         
มีการปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมที่เป็นสมาชิกอยู่ 
เช่น ในที่ทํางาน ในชุมชน ฯลฯ และปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ละเมิดแม้ว่าจะเป็นเรื่อง
เล็กๆ น้อยๆ เช่น ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ จอดรถใน
ที่ห้ามจอด ไม่ข้ามถนนตรงทางม้าลาย การขับรถผ่า
ไฟแดง การเสียภาษี ฯลฯ   
 6. บิดามารดาจะต้องแสดงให้บุตรเห็นว่าเป็น
ผู้ที่มีความเต็มใจที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งในทุก
กรณีด้วยท่าทีสันติโดยไม่ใช้ความรุนแรง หากมีความ
ขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคมใดๆ ก็ตาม ทั้งความขัดแย้งใน
ครอบครัว ความขัดแย้งในที่ทํางาน ความขัดแย้งใน
ชุมชน บิดามารดาจะต้องแก้ปัญหาอย่างมีสติโดย
พิจารณาเหตุผลต่างๆ อย่างรอบคอบรอบด้าน โดยไม่
ใช้อารมณ์และความรุนแรงในการแก้ปัญหา แม้ว่า
สถานการณ์ปัญหาจะมีความรุนแรงมากเพียงใดก็ตาม 
 7. บิดามารดาจะต้องแสดงให้บุตรเห็นว่าเป็น
ผู้ที่มีความตระหนักและมีความกระตือรือร้นที่จะเข้า
ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยความสมัครใจ และมี
ความเห็นว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นหน้าที่     
มีความสําคัญอย่างย่ิงของประชาชนทุกคนในประเทศ 
และจะต้องไม่มองว่าการเมืองเป็นเรื่องน่าเบ่ือหน่าย
หรือเป็นเรื่องที่ ไม่ควรให้ความสนใจหรือเข้าไป
เก่ียวข้องใดๆ โดยอย่างน้อยที่สุดบิดามารดาควรมีการ
ติดตามข่าวสารทางการเมืองอย่างสม่ําเสมอและ
อธิบายให้บุตรเข้าใจข่าวสารต่างๆ มากขึ้น บิดา

มารดาจะต้องไปเลือกต้ังทุกครั้งที่มีการเลือกต้ังไม่ว่า
จะเป็นการเลือกต้ังในระดับท้องถิ่นหรือการเลือกต้ัง
ระดับชาติ หากมีความไม่เห็นด้วยในนโยบายของ
รัฐบาลจะต้องแสดงการคัดค้านอย่างถูกต้องด้วย
วิธีการที่เหมาะสม   
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับบทบาทของครอบครัวในการปลูกฝังและ
พัฒนาบุตรให้เป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย 
พบว่า วิธีการสําคัญที่ครอบครัวควรใช้มี 2 วิธีการหลัก 
คือ วิธีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และการเป็น
แบบอย่างที่ ดี ในการเป็นพลเมืองดี  เ น่ืองจากมี
ผลการวิจัยจํานวนหน่ึงที่แสดงให้เห็นว่าทั้ง 2 วิธีการ
ดังกล่ าว  มีความสัม พัน ธ์ กับการมี เจตคติและ
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาของสังคมหลายด้านด้วยกัน 
รวมถึงเจตคติและพฤติกรรมประชาธิปไตย ดังน้ัน
ผู้เขียนจึงคาดว่าหากครอบครัวใช้วิธีการดังกล่าวใน
การอบรมเลี้ยงดูบุตรจะทําให้ประสบความสําเร็จใน
การสร้างพลเมืองดีอันมีความสําคัญอย่างมากสําหรับ
ประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
 การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยจะมีส่วน
สําคัญในการฝึกหัดให้บุตรได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตใน
สังคมประชาธิปไตย เช่น การฝึกให้มีโอกาสได้แสดง
ความคิดเห็นหรือตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ อย่างเป็น
อิสระภายใต้กฎเกณฑ์หรือข้อกําหนดของครอบครัว 
ฝึกให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบงานในบ้าน ฝึกให้ปฏิบัติตน
อยู่ในระเบียบวินัย ฝึกการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล   
ฝึกให้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและถึงแม้ว่าจะ
มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็ต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสงบสุข โดยไม่จําเป็นต้องบังคับให้คนอ่ืน         
มีความคิดเห็นเหมือนตนเอง ฯลฯ การได้ฝึกฝนในเรื่อง
ดังกล่าวจะทําให้บุตรมีเจตคติ พฤติกรรมและแนวปฏิบัติ
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แบบประชาธิปไตย รวมถึงเกิดการเรียนรู้ในการเป็น
สมาชิกที่ ดีของครอบครัว กระบวนการเหล่าน้ีจะ
เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และ
อยู่ในฐานะพลเมืองของประเทศ พวกเขาก็จะสามารถ
สรุปอ้างอิงประสบการณ์ที่ได้รับจากครอบครัวไปใช้ 
ซึ่งเป็นผลทําให้พวกเขาเป็นพลเมืองดีตามระบอบ
ประชาธิปไตยได้   
 ส่วนการเป็นแบบอย่างที่ดีของบิดามารดา 
เป็นอีกวิธีการหน่ึงจะทําให้บุตรเป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิปไตยได้เช่นกัน ภายใต้เง่ือนไขที่ว่า
บิดามารดาจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีในการแสดงความ
เป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยให้บุตรของ
ตนได้เห็นแบบอย่าง กระบวนการเรียนรู้โดยการ
เลียนแบบน้ีเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง
โดยไม่รู้ตัวและไม่ได้ต้ังใจ แต่จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับ
กระบวนการอบรมเลี้ยงดู เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาที่บิดา
มารดาและบุตรมีความใกล้ ชิดกันเป็นอย่างมาก 
ระหว่างน้ันจะมีการสื่อสาร สนทนา พูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เมื่อบุตรได้ยินหรือ
ได้เห็นแบบอย่างที่แสดงออกเป็นคําพูดและการกระทํา
ก็จะค่อยๆ เกิดเรียนรู้ จดจํา ทําความเข้าใจ จนใน
ที่สุดสิ่งเหล่าน้ันก็จะกลายเป็นแบบแผนของเจตคติ
และพฤติกรรม รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ของบุตร ซึ่งมี
การศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าบิดามารดาและบุตรมี
แนวโน้มที่จะมีเจตคติและพฤติกรรมในหลายด้านๆ 
สอดคล้องกัน ดังน้ันหากบิดามารดามีความเป็น
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยก็มีแนวโน้มที่จะ
ทํ า ใ ห้ บุ ตรมี ค วาม เ ป็นพล เมื อ ง ดี ตามระบอบ
ประชาธิปไตยเช่นเดียวกับบิดามารดาของตนเอง  
 อย่างไรก็ตามกระบวนการปลูกฝังและพัฒนา
ความเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยน้ี       
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่บิดา
มารดาให้กําเนิดบุตรจนกระท่ังพวกเขาเติบโตเป็น

ผู้ใหญ่ ดังน้ันบิดามารดาจะต้องทุ่มเท เสียสละ และมี
ความอดทนมากเป็นพิเศษ ในการท่ีจะใช้วิธีการ
ดังกล่าว ในการปลูกฝังและพัฒนาบุตร เพราะเง่ือนไข
สําคัญในการที่จะทําให้กระบวนการเหล่าน้ีประสบ
ความสําเร็จได้ บิดามารดาจะต้องให้การดูแลบุตร
อย่างใกล้ชิด คอยเอาใจใส่ดูแล ให้ความรัก และให้
เวลากับบุตรอย่างเต็มที่ เ ป็นที่ปรึกษาที่ ดี เ ป็น
แบบอย่างที่ดีในทุกๆ เรื่อง รวมถึงต้องมีการปฏิบัติ
เช่นน้ีต่อบุตรอย่างสม่ําเสมอ เพราะหากมีการปฏิบัติ 
ที่ไม่สม่ําเสมอก็อาจจะทําให้บุตรเกิดความสับสน จน
เกิดเจตคติหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติขึ้นได้  
 ทั้งน้ีหากทุกครอบครัวสามารถทําหน้าที่ใน
การปลูกฝังและพัฒนาความเป็นพลเมืองดีให้กับบุตร
ของตนเองได้ ก็จะทําให้ประชาชนทุกคนมีความเป็น
พลเมือง ซึ่งถือเป็นกําลังสําคัญที่จะทําให้ระบบ
การเมืองการปกครองของประเทศมีความเป็น
ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ อันเป็นพ้ืนฐานของการ
พัฒนาประเทศในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
การศึกษา 
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