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การศึกษานี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความหมายของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันใน

ทัศนะของชุมชน  2) ศึกษาการขัดเกลาทางสังคมของชุมชนป่าตรง ท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานึงถึง
ส่วนรวมร่วมกัน และ 3) ศึกษาการสนับสนุนทางสงัคมของชุมชนป่าตรงท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานึงถึง
ส่วนรวมร่วมกนั การศกึษาใช้กระบวนการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยเน้นสมัภาษณ์แบบเจาะลกึกบัผู้ ให้
ข้อมลูท่ีสําคญั 15 ราย  วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้หลกัตรรกะเทียบเคียงกบัแนวคิด ทฤษฎีควบคู่กบั
บริบท และใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบ 
            ผลการศกึษาพบวา่  
 1) ชาวชุมชนได้ให้ความหมายของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  คือ สามารถแบ่ง
ความหมายออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) เป้าหมาย ได้แก่ การกระทําเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน และการกระทําท่ีไม่หวงัผลตอบแทน (2) วิธีการ ได้แก่ ร่วมพฒันาชุมชนร่วมกนั 
ร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกนั ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ร่วมแรงร่วมใจ แบ่งปันและสามคัคี
กนั และการนึกถึงวฒันธรรมท่ีหลอ่หลอมคนในชมุชน (3) ลกัษณะท่ีโดดเด่นของบคุคล ได้แก่ เต็ม
ใจช่วยเหลือผู้ อ่ืนและชมุชน มีจิตท่ีไม่เห็นแก่ตวั เสียสละเพ่ือผู้ อ่ืน/ชมุชน และนึกถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดขึน้กบัคนในชมุชน 

2) การขัดเกลาทางสังคมผ่านสถาบันต่าง ๆ คือ (1) ครอบครัว โดยเน้นใช้การอบรม             
สัง่สอนด้วยวาจา การทําตนให้เป็นแบบอย่าง การสร้างเง่ือนไข/ข้อตกลงร่วมกนั การลงโทษ การให้
กําลังใจด้วยการให้รางวัล และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  (2) สถานศึกษา ใช้การสั่งสอนด้วยวาจา  
การลงมือปฏิบตัิ การทําตนเป็นแบบอย่าง และการลงโทษ (3) ศาสนา เน้นใช้การอบรมสัง่สอน 
ด้วยวาจา การให้คําปรึกษา การเรียนรู้และปฏิบตัิด้วยตนเอง และการทําให้ตนให้เป็นแบบอย่าง               



 
(2) 

(4) ชุมชน ขัดเกลาโดยใช้วิธีการพึ่งพาอาศัยกันในชุมชน และการเห็นแบบอย่างท่ีดีในชุมชน                  
(5) ส่ือมวลชน ใช้การขดัเกลาด้านคติสอนใจผ่านสื่อบนัเทิง เน้นท่ีการทําดีได้ดี นิยายธรรมะยาม
เช้า และนิยายคติสอนใจ ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร เน้นใช้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยความ
รวดเร็ว รู้เท่าทนัตอ่ขา่วสารเหตกุารณ์บ้านเมือง และวฒันธรรมวิถีชีวิติท่ีพอเพียง และการให้เรียนรู้
ด้วยตนเอง เน้นท่ีมีความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เปิดโลกกว้าง และการอ่านหนังสือด้วย
ตนเอง 

3) สถาบนัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุ ในการขดัเกลาท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงสว่นรวมร่วมกนั คือ 
สถาบนัครอบครัว รองลงมา คือ สถาบนัศาสนา และอนัดบัสดุท้าย คือ สถาบนัการศกึษา 

4) วิธีการอบรมขดัเกลาท่ีใช้ได้ผลมากท่ีสดุ คือ การทําตนให้เห็นเป็นแบบอยา่ง รองลงมา 
คือ การให้เรียนรู้และปฏิบตัิด้วยตนเอง และลําดบัสดุท้าย คือ การอบรมสัง่สอนด้วยวาจา 

5) การสนบัสนุนทางสงัคมท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั คือ (1) ด้านวิธีการ              
เน้นใช้การมอบหมายงาน การให้บทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบ และการทํากิจกรรมร่วมกันในชุมชน 
เช่น ทําความสะอาดชมุชน ร่วมประเพณีในชมุชน (2) ด้านการให้ความรู้ เน้นท่ีการให้คําแนะนํา/
สร้างความรู้และความเข้าใจ การให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด 3) ด้านการเสริมสร้างกําลงัใจ ได้แก่                
การให้ความสําคญัและเห็นคณุค่าในตวัเอง การกล่าวชมเชย/ยกย่องในท่ีสาธารณะ การทําให้เขา
รู้สกึเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม และการให้ความใกล้ชิดสนิทสนม 
 ข้อเสนอแนะสําคญัในการเสริมสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั คือ ควรปลกูฝังคณุธรรม 
จริยธรรมในตวับคุคลให้มากขึน้ และฝึกให้รู้จกัเป็นผู้ ให้มากกว่าผู้ รับ เอือ้เฟือ้ผู้ อ่ืน และไม่เห็นแก่ตวั 
ท่ีสําคญัควรเพ่ิมกิจกรรมท่ีเน้นการกระทําเพ่ือประโยชน์ของคนในชมุชนเป็นหลกั 



 

ABSTRACT 
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The three major objectives of the study were (1) to examine the meaning of 

collective mind of Patrong Community, (2) to find out the social refinement of Patrong 
Community that led to its Collective Mind, and (3) to investigate the social support of 
Patrong Community that led to its collective mind. This qualitative research collected the 
data by in-depth interview of 15 key-informants and the data were analyzed by logical 
principles based on related concepts and theories, together with the context. The 
descriptive statistics were employed to describe the results. 
  The findings were summed up as follows: 
  1) The definitions of collective mind as given by the community people could be 
divided into 3 groups: (1) goal-referring to doing good for the general public rather than 
for oneself without hoping to get anything in return; (2) method – cooperating in 
community development by solving the problems together, exchanging knowledge, 
sharing and building unity, taking community culture into consideration. (3) outstanding 
personal characteristics – willingness to help others and the community without 
selfishness and with sacrifice, taking into consideration the impact on community 
people. 
  2) The social refinement  was carried out through different institutions, namely: 
(1) family – with emphasis on oral disciplining, being a role model, building conditions/ 
agreements, penalty, rewarding and self-studying; (2) school –oral disciplining, practice, 



 

(4) 

being a role model and penalty; (3) religion – emphasizing oral disciplining, giving 

consultation, learning and practice by oneself, and being a role model; (4) community – 

making refinement by helping each other in the community and seeing good models in 

the community; (5) media – providing proverbs and sayings through entertainment 

programs with focus on doing good, drama stories in the morning and fables, giving 

information with emphasis on rapid access to up-to-date news and information about 

current events and sufficiency culture, and promoting self-studying with focus on 

continuous self-development to widen one’s horizon and on reading in free time. 

   3) It was found that the most influential institution that contributed to collective 

mind was family, followed by religion, and school respectively. 

   4) The most efficient method for social refinement was being a role model, 

followed by self-studying and practice and oral disciplining, respectively. 

             5) The  social  supports  that contributed to collective mind were (1) work 

assignments-assigning responsibility and social activities such as community cleaning, 

joining festivals arranged in the community; (2) providing knowledge-giving 

advice/building knowledge and understanding, and giving close consultation;                    

(3) encouragement-making one see one’s importance and value, praising in public, 

having one feel that one is part of the society and building intimacy. 

   It was recommended that to build collective mind, people should be trained to 

have moral and ethics, to learn to give rather than to take, to be hospitable or not to be 

selfish. Importantly, more activities that benefited the community  people  should                 

be primarily emphasized. 



 
 

 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ สําเร็จลุล่วงลงได้ ด้วยการได้ รับความเมตตากรุณาจาก                     

รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอําพร อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมไปถึง ศ.ดร.สนิท สมัครการ และ               

ผศ.ดร.คมพล สุวรรณกูฏ ท่ีได้ให้คําแนะนําสั่งสอนจนทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้มีความสมบูรณ์

ย่ิงขึ ้น ตลอดจนขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมทุกท่านที่ได้ถ่ายทอด

วิชาการที่มีคุณค่า จนเกิดความรู้และสามารถนํามาซึ่งความสําเร็จนี ้ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ และคําแนะนําตลอดเวลาที่ข้าพเจ้า

ศึกษา ณ สถาบันแห่งนี ้ ตลอดจนขอขอบพระคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ท่ีได้ให้โอกาส

ทางปัญญามาโดยตลอด 

 ขอน้อมรําลึกถึงการสอนและการประสิทธิ์ประสาทความรู้ และให้คําแนะนําจากอาจารย์          

อภิกนิษฐา นาเลาห์ ท่ีเป็นแรงบันดาลใจ และต้นแบบให้ข้าพเจ้าในการศึกษาต่อ  

คุณูปการที่พึ่งมีอยู่จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ ขอมอบแด่พ่ีน้องชาวชุมชนป่าตรง                         

(นามสมมุติ) ทุกท่านที่ไม่สามารถกล่าวนามได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญทั้ง 15 ท่าน 

ท่ีเป็นเสมือน “ครู” ท่ีได้เมตตา กรุณา อดทน และให้โอกาสในการเข้าถึงและเก็บเกี่ยวความรู้จาก

ทุกท่าน จนสามารถเกิดเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ได้ 

ขอบพระคุณเพื่อน ๆ พ่ี ๆ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ นอกจากนี ้ท่ีลืมเสียมิได้ คือ พ่ีออย (วิไลลักษณ์ รุ่งเมืองทอง)  ท่ีให้กําลังใจ ความช่วยเหลือ 

และคําแนะนําตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าได้ทําวิทยานิพนธ์ครั้งนี ้ 

ขอบขอบคุณ พ่ีอาร์ม ศรีสุภาพ คุณพงษธร  พ่ีต่าย พ่ีแต๋ง พ่ีทรงศักดิ์ คุณวิจิตรา รวมถึง               

ญาติพ่ีน้อง และที่ลืมเสียไม่ได้คือ พ่ีญนันทพร สีช่ืน ท่ีกําลังใจ และให้ความช่วยเหลือตลอดมา 

ขอบขอบคุณ คุณแม่จ๊ิบ (กัลยา ป้อมสา) และครอบครัว พ่ีตั ้ม และครอบครัว ท่ีคอย

ช่วยเหลืออํานวยสะดวกด้านที่พัก อาหาร และอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาที่เก็บข้อมูล 

 สุดท้ายนี ้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณบิดา และมารดาที่ได้ให้ชีวิต ให้กําลังใจและความ

ช่วยเหลือข้าพเจ้ามาโดยตลอด ความสําเร็จในครั้งนี ้ ข้าพเจ้าขอมอบแด่ท่านทั ้งสองที่อบรมเลี ้ยงดู 

 

                               เสถียร สีช่ืน                         

         สิงหาคม 2556 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา  

สภาพสังคมปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมีความก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยีท่ีพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ ซึ่งกระแสความเจริญได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคน          
ในสงัคม  ทําให้เกิดการปรับตวั หลาย ๆ ด้าน เพ่ือการแข่งขนั เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกนัและ
กนั มีค่านิยมทางวตัถท่ีุสงูขึน้ ส่งผลกระทบทําให้ขาดคณุธรรมจริยธรรม การช่วยเหลือ เอือ้อาทร
ต่อกัน การมีปฏิสัมพันธ์กันในสังคม  ความปรารถนาดีต่อกัน รวมถึงการกระทําท่ีไม่หวัง
ผลตอบแทนสิ่งเหล่านีกํ้าลงัสญูหายไปจากสงัคม ประกอบกบัการขาดสมดุลทัง้ทางจิต และวตัถ ุ
โดยมีความโน้มเอียงไปนิยมวตัถมุากกวา่จิตใจมากขึน้ทกุขณะ และมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กบั
ตวัเองมากว่าส่วนรวม  อนัเป็นสญัญาณท่ีสะท้อนถึงการขาดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนัของคน  
ในชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556: ผ) ทัง้นี ้
สงัคมไทยกําลงัประสบปัญหาการเล่ือนไหลทางวฒันธรรมจากต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศไทย ผ่าน
ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ียัง
ขาดทกัษะในด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ไม่สามารถคดักรอง และเลือกรับวฒันธรรมท่ีดี
งาม นําไปสูค่า่นิยมและพฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นเพียงวตัถนิุยมและบริโภคนิยมมากขึน้  

การขาดจิตคํานงึสว่นรวมร่วมกนัของคนในชมุชน ยงัสง่ผลกระทบตอ่สงัคม กลา่วคือทําให้
สงัคมออ่นแอขาดการพฒันา เพราะตา่งคนต่างอยู ่ขาดศนูย์รวมจิตใจ ขาดผู้ นําในการแก้ไขปัญหา 
ขาดบุคคลท่ีเสียสละอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม ด้วยเหตุนีจ้ึงอาจกล่าวได้ว่า องค์ประกอบพืน้ฐานท่ีมี
ความสําคัญต่อการพฒันาสังคมอย่างยั่งยืนจําเป็นต้องควบคู่ไปการพฒันาจิตใจ จิตสํานึกเพ่ือ
ส่วนรวม คุณธรรมจริยธรรมให้เจริญตามทันเทคโนโลยี  ทัง้นีแ้ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 10 (2556: ษ) ให้ความสําคญักบัการพฒันาคนให้มี คณุภาพ คณุธรรม จริยธรรม   
มีจิตสํานึกสาธารณะและรอบรู้อย่างเท่าทัน เสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีของคนในสงัคมบนฐาน            
ของความมีเหตมีุผล ดํารงชีวิตอย่างมัน่คงทัง้ในระดบัครอบครัวและชมุชน ซึ่งเป็นพืน้ฐานสําคญั         
ท่ีนําไปสูส่งัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุร่วมกนั  
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ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-                 
พ.ศ. 2559:,ช) กล่าวว่า “สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี
ภมูิคุ้มกนัต่อการเปล่ียนแปลง” ได้มีการให้ความสําคญัต่อการสร้างภมูิคุ้มกนัในมิติต่าง ๆ โดยนํา
ทนุของประเทศ ท่ีมีศกัยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบรูณาการและเกือ้กลูกนั พร้อมทัง้เสริมสร้างให้
แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการพฒันาประเทศท่ีสําคญัได้แก่ การเสริมสร้างในทนุสงัคม (ทนุมนษุย์ 
ทนุสงัคม ต้นทุนทางวฒันธรรม) ให้ความสําคญักบัการพฒันาคนและสงัคมไทยสู่สงัคมคณุภาพ 
มุ่งสร้างภูมิคุ้ มกันตัง้แต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สร้างจิตสํานึกให้คนไทยมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีจิตใจท่ีมีคุณธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกือ้กูล การสานสร้าง
ความสมัพนัธ์ของคนในสงัคมให้มีคณุค่าร่วมและตระหนกัถึงผลประโยชน์ของสงัคม สร้างค่านิยม
ใหม่ท่ียอมรับร่วมกนับนฐานของความไว้เนือ้เช่ือใจและเกือ้กลูกนัในสงัคม ให้มีคณุธรรมจริยธรรม 
และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมร่วมกนั 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า “จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน” เป็นความต้องการ         
ท่ีมนุษย์ต้องมาอยู่รวมกันเป็นสงัคม  เมื่อมาอยู่รวมกันเป็นสังคม การมีความเช่ือร่วมกันว่าเร่ือง
ของส่วนรวมนัน้เป็นเร่ืองของบคุคลในสงัคม การมีปฏิสมัพนัธ์กนัในสงัคม ความสมัพนัธ์ของคนท่ี
อยู่ร่วมกนัในสงัคม การเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั พึ่งพาอาศยั เอือ้เฟือ้เกือ้กลูกนั นึกถึงผลกระทบท่ี
จะเกิดต่อบุคคล ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม  ช่วยเหลือบุคคลทัง้ท่ีรู้จักและไม่รู้ และหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาของสงัคมร่วมกนั คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมควบคู่กบัประโยชน์ส่วนตวั ซึ่ง
ลกัษณะ ของความมีนํา้ใจต่อกนั แบ่งปันแก่กนั ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและสงัคม อนัเป็นรากฐานของ
สงัคมแห่งการการพฒันาท่ียัง่ยืน การปลกูฝังจิตใจให้บคุคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม
เป็นการสร้างคณุธรรมจริยธรรม ท่ีมีความสําคัญต่อสงัคมส่วนรวม ท่ีทําให้รู้จกัการเสียสละ ร่วม
แรงร่วมใจในการทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่
ร่วมกนั   

อยา่งไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2558 การเปิดประเทศสูป่ระชาคมอาเซียน เป็นความท้าทายใหม่
ท่ีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองของประเทศ ผลกระทบที่ตามมา
ดังกล่าว ย่อมส่งผลโดยตรงต่อประชาชนในสังคม เพราะคนไทยจํานวนไม่น้อยท่ียังไม่พร้อม
สําหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีคืบคลานเข้ามาพร้อม ๆ กนั  (จีระ หงส์ลดารมภ์, 2555: 104) ซึง่ผลจาก
การเปิดประเทศสู่ประชาคมอาเซียน สิ่งแรกท่ีจะกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกนั คือโครงสร้าง
ทางสังคมเกิดการเปล่ียนแปลง ผลท่ีเกิดขึน้ คือ ความหลากหลายทางเชือ้ชาติ วัฒนธรรม               
ความเช่ือ วิถีชีวิต ตลอดจนคณุธรรมจริยธรรม การช่วยเหลือ เอือ้อาทรต่อกนั การมีปฏิสมัพนัธ์กนั             
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ในสังคม ความปรารถนาดีต่อกัน การคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน รวมถึงการกระทําท่ีไม่หวัง
ผลตอบแทนสิง่เหลา่นีกํ้าลงัสญูหายไป พร้อมกบัการเปิดประเทศดงักลา่ว คนในสงัคมสว่นใหญ่จะ
มุ่งแสวงหาเพียงทุนนิยมเพ่ือความอยู่รอดของตวัเอง เห็นแก่ตัวมากขึน้ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของ
สว่นรวม  
 ในการศึกษาเร่ือง “จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนัของชมุชนป่าตรง” ผู้ศึกษาได้เลือกชมุชน
เป้าหมายเพ่ือเก็บข้อมูลโดยใช้ช่ือสมมุติว่า ชุมชนป่าตรง*,(*นามสมมติ),ซึ่งเป็นชุมชนใน               
อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เกณฑ์ท่ีคัดเลือกชุมชน พิจารณาจากลักษณะเด่นท่ีเป็นสังคม
เกษตรกรรม  ซึ่งเป็นลักษณะของจังหวัด  และเป็นชุมชนท่ีมีการรวมกลุ่ม  มีเครือข่ายท่ีมี
ความสมัพันธ์ ในลกัษณะของการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน เป็นชุมชนท่ีเข็มแข็งและ
พึ่งตนเองได้ ประกอบกับพืน้ท่ีอยู่ไม่ไกลกรุงเทพมหานครมากนัก อันถือได้ว่าเป็นชุมชนท่ีมีการ
เปิดรับทุนนิยมและกระแสโลกาภิวตัน์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ใช้ชีวิตแบบวตัถนิุยมมากขึน้ 
การทํามาหาเลีย้งชีพด้วยการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย การท่ีชมุชนแห่งนีส้ามารถยืนหยดัและ
ต่อสู้อยู่ท่ามกลางกระแสดงักล่าวได้ด้วยการรวมกลุ่มกิจกรรมและมีรูปแบบการทํางานท่ีค่อนข้าง
เข้มแข็ง และมีการรวมกลุ่มกิจกรรมในรูปแบบกลุ่มออมทรัพย์ ท่ีมียอดเงินสจัจะออมทรัพย์ กว่า
สองร้อยล้าน รวมถึงกลุ่มสวสัดิการชุมชน และมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบแห่งความ
พอเพียงอยู่ในชุมชน รวมทัง้มีเครือข่ายท่ีมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกัน 
ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน เห็นได้จากการได้รับรางวัล เช่น รางวัลหมู่บ้านดีเด่นระดับตําบล อําเภอ 
จงัหวดั รางวลัคณะกรรมการหมู่บ้านดีเด่นชนะเลิศระดบัภาค และเป็นหมู่บ้านท่ีได้รับรางวลัการ
จดัการกลุม่ออมทรัพย์ดีเดน่ ระดบัเขต ระดบัอําเภอ และระดบัจงัหวดั  ซึง่ถือวา่เป็นชมุชนท่ีมีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ และเป็นแบบอยา่งให้แก่ชมุชนหรือตําบลอ่ืนได้ ซึง่ความสําเร็จเหล่านีเ้กิด
จากการมีสว่นร่วมจากผู้ ท่ีมีจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั  
 ด้วยเหตุนีผู้้ ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความหมายจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน        
ในทศันะของชมุชนป่าตรง* ตลอดจนการขดัเกลาทางสงัคมท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานึงถงึสว่นรวมร่วมกนั
ของชุมชน และการสนับสนุนทางสังคมท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานึงส่วนรวมร่วมกัน ซึ่งถือได้ว่า                      
มีความสําคญัและมีความจําเป็นตอ่การพฒันาประเทศเป็นอยา่งย่ิง 
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1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา  

 1.2.1 เพ่ือศกึษาความหมายของจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนัในทศันะของชมุชน  
1.2.2 เพ่ือศกึษาการขดัเกลาทางสงัคมของชมุชนป่าตรง* ท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานึงถึงสว่นรวม

ร่วมกนั 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาการสนับสนุนทางสังคมของชุมชนป่าตรง* ท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานึงถึง
สว่นรวมร่วมกนั  
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 1.3.1 ขอบเขตด้านพืน้ที่และกลุ่มเป้าหมาย  
พืน้ท่ีในการศึกษาครัง้นี ้คือ ชุมชนป่าตรง*}ตัง้อยู่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

เน่ืองจากมีลักษณะเด่นเป็นสงัคมเกษตรกรรม ซึ่งเป็นลกัษณะเด่นของสงัคมทั่วไปในสงัคมไทย 
และมีการรวมกลุ่ม มีเครือข่ายท่ีมีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะของการพึ่งพาอาศยักนั ช่วยเหลือ
เกือ้กลูกนั เห็นได้จากการได้รับรางวลั เช่น รางวลัหมู่บ้านดีเด่นระดบัตําบล อําเภอ จงัหวดั รางวลั
คณะกรรมการหมูบ้่านดีเดน่ชนะเลิศระดบัภาค และเป็นหมู่บ้านท่ีได้รับรางวลัการจดัการกลุม่ออม
ทรัพย์ดีเด่น ระดับเขต ระดับอําเภอ และระดับจังหวดั  โดยได้กําหนดผู้ ให้ข้อมลูท่ีสําคัญ (Key-
informant) ท่ีสามารถให้ข้อมลูในประเด็นท่ีทําการศกึษา จํานวน 15 คน  

1.3.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การศกึษาจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนัของชมุชนตําบลป่าตรง ประกอบด้วย  
          1.3.2.1 ศกึษาถึงความหมายของจิตคํานึงถงึสว่นรวมในทศันะของชมุชนป่าตรง 
          1.3.2.2 เพ่ือศกึษาการขดัเกลาทางสงัคมของชมุชนป่าตรง*ท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานงึ 

ถึงส่วนรวมร่วมกนั โดยสถาบนัต่าง ๆ ได้แก่ ครอบครัว การศึกษา ศาสนา ชุมชน และสื่อมวลชน   
ท่ีบอกถงึลกัษณะของการเกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั  

          1.3.2.3 เพ่ือศกึษาการสนบัสนนุทางสงัคมของชมุชนป่าตรง*  ท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานงึ  
คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั ซึ่งประกอบไปด้วย 3 มิติ  ได้แก่ 1) มิติด้านความรู้ ซึ่งอาจแสดงถึงการ
ชีแ้นะแนวทางแก้ไขปัญหา 2) มิติการสร้างกําลงัใจ ซึง่อาจแสดงถึง การสร้างความรักความผกูพนั
และรักใคร่สนิทสนม  การส่ง เสริมให้เ ห็นคุณค่าแห่งตน  และ  3)  มิติ ด้านวิ ธีการ  ได้แก่                  
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การได้มีโอกาสเลีย้งดผูู้ อ่ืน เช่น ให้วตัถ ุเงินทอง และการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ท่ีบ่งบอกถึง
การสนบัสนนุทางสงัคมท่ีช่วยทําให้เกิดจิตคํานึงถงึสว่นรวมร่วมกนั 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ทําให้ทราบถึงความหมายของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันในทัศนะของชุมชน              
1.4.2 ทําให้ทราบถงึการขดัเกลาทางสงัคมของชมุชนป่าตรง ท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานงึถงึสว่น 

รวมร่วมกนั 
1.4.3 ทําให้ทราบถงึการสนบัสนนุทางสงัคมของชมุชนป่าตรง* ท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานงึถงึ             

สว่นรวมร่วมกนั  

 
1.5 นิยามศัพท์ใช้ในการศึกษา 
  

1.5.1 จิตคํานึงถงึสว่นรวมร่วมกนั หมายถงึ การมีความเช่ือร่วมกนั ท่ีถกูหลอ่หลอมมาจาก
พืน้ฐานดัง้เดิมของวฒันธรรม โดยมีความรู้สกึเป็นเจ้าของสว่นรวม มีความรู้สกึรับผิดชอบต่อสงัคม 
และการกระทําท่ีทําให้สมาชิกในสงัคมผกูพนักนัเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั รวมถึงการกระทําหรือการ
ปฏิบัติตนท่ีคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม การอุทิศตนเพ่ือส่วนรวมร่วมกัน          
การคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีความเห็นอกเห็นใจ ความเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่กัน และการคํานึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมควบคู่กบัประโยชน์ส่วนตน โดยท่ีมีความต้องการในการเข้าไปแก้ไขปัญหา
สว่นรวม เช่ือมัน่ในพลงัตนเอง และพลงัร่วมของกลุม่ในการแก้ไขปัญหาสงัคมร่วมกนั 

1.5.2 การขดัเกลาทางสงัคม หมายถึง การถ่ายทอดวฒันธรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง 
เพ่ือให้สมาชิกในสังคมได้เรียนรู้ กฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผน บรรทัดฐาน และวัฒนธรรมทาง
สังคม รวมทัง้การพร่ําสอน อบรมสมาชิกในสังคม ทําให้สามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้
เหมาะสม และได้รับการยอมรับจากสมาชิกในสงัคม สามารถ ใช้ชีวิตอยูร่่วมกบัคนอ่ืนในสงัคม  

1.5.3}การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การช่วยเหลือทางสังคมต่อบุคคลในสังคม 
ช่วยเหลือด้วยแรงกาย แรงใจ ความคิด วตัถสุิ่งของ ให้ข้อมลูข่าวสาร และรวมถึงการให้ความรัก 
ความเอือ้อาทร ห่วงใยกัน การให้การยอมรับนับถือและการยกย่องในสงัคม รวมทัง้มีสิ่งท่ีทําให้
บุคคลคิดว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม คนในสังคมให้การยอมรับ และจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนัในสงัคมก็เกิดขึน้ บนพืน้ฐานของการช่วยเหลือเกือ้กลูกนัในสงัคม  



 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 การศึกษาเร่ือง จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของชุมชนป่าตรง* (* นามสมมติ) ผู้ศึกษาได้
ศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและได้นํามากําหนดกรอบแนวคิดนํา                    
ในการศกึษา ดงันี ้
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัจิตคํานึงถงึสว่นรวมร่วมกนั 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการขดัเกลาทางสงัคม 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการสนบัสนนุทางสงัคม 
 2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 2.5 แนวความคิดนําท่ีใช้ในการศกึษา 

2.1  แนวคิดเก่ียวกับจติคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  

 2.1.1  เหตุผลความจาํเป็นและความเป็นมาของจติคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกัน 
 จิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั มีลกัษณะเป็นจิตสํานกึเพ่ือสว่นรวม คือคณุลกัษณะทางจิตใจ
ของบุคคลเก่ียวกับการมองเห็นคุณค่า หรือการให้คุณค่าแก่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และ                
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในสงัคมท่ีไม่มีผู้ ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของ ซึ่งคนในสงัคมเป็นเจ้าของร่วมกนั เป็นสิ่งท่ี
สามารถสงัเกตได้จากการกระทํา หรือความรู้สึกนึกคิดท่ีคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมร่วมกัน 
รับผิดชอบสงัคมร่วมกนั ดงันัน้กระทรวงศกึษา ซึง่มีบทบาทหลกัในการหล่อหลอมทรัพยากรมนษุย์ 
จงึได้กําหนดให้ลกัษณะท่ีคํานงึถึงสว่นรวมไว้เป็นลกัษณะท่ีพึง่ประสงค์ ดงันี ้
  ในการพัฒนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ตามความมุ่ง
หมายของพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้
กล่าวถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน และลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์ไว้ ดังนี ้               
หมวด 1 บททัว่ไป ความมุ่งหมายและหลกัการ  มาตรา 6  การจดัการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพฒันา 
คนไทยให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคณุธรรม มีจริยธรรม
และวฒันธรรมในการดํารงชีวิตและอยูใ่นสงัคมโลกได้อยา่งมีความสขุ   
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 ในการพฒันาผู้ เรียนให้เกิดคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 นอกจากจะสอดแทรกในการเรียนรู้แต่ละสาระการเรียนรู้แล้วยงัได้กําหนด
ไว้ในกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน  โดยมีการพฒันาท่ีสําคญั คือการพฒันาองค์รวมของความเป็นมนษุย์
ให้ครบทกุด้าน ทัง้ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสงัคม ตลอดจนปลกูฝังและสร้างจิตสํานึกของ
การกระทําเพ่ือประโยชน์ของสงัคม เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนในสงัคมได้อย่างมีความสขุใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก โดยกําหนดคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  8 คณุลกัษณะคือ  
 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2)  ซ่ือสตัย์สจุริต  
 3)  มีวินยั 
 4) ใฝ่เรียนรู้  
 5)  อยูอ่ยา่งพอเพียง  
 6)  มุง่มัน่ในการทํางาน  
 7)  รักความเป็นไทย  
 8)  มีจิตสาธารณะ 
 ในส่วนของการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2-3) ในการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
พทุธศกัราช 2551 ท่ีมีความเหมาะสมชดัเจน มุ่งพฒันาผู้ เรียนทุกคนซึ่งเป็นกําลงัของชาติให้เป็น
มนุษย์ท่ีมีความสมดุลทัง้ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมมีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลเมืองโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 
มีความรู้และทักษะพืน้ฐาน รวมทัง้เจตคติท่ีจําเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ จึงกําหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้ เรียน 
เม่ือจบการศึกษาขัน้พืน้ฐานผู้ เรียนจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็น
คุณค่าตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ไขปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขวินัย และรักการออกกําลังกาย มีความรักชาติ มี
จิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมมีจิต
สาธารณะท่ีมุง่ทําประโยชน์เพ่ือสว่นรวมและสร้างสิ่งท่ีดีงามในสงัคม และอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่าง
มีความสขุ   
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 นอกจากนีก้ารมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันหรือจิตสาธารณะยงักล่าวไว้ใน แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549) ได้กล่าวถึงจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนัหรือจิตสาธารณะไว้อยา่งชดัเจน เป็นลกัษณะสภาพสงัคมไทยท่ีพงึประสงค์ โดยมุง่พฒันาสู ่
“สงัคมท่ีเข้มแข็งและมีดลุยภาพ” ใน 3 ด้าน คือ 
 “สงัคมคณุภาพ” หมายความว่าสงัคมท่ียดึหลกัความสมดลุ ความพอดี สามารถสร้างคน
ทุกคนให้เป็นคนดี คนเก่ง พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึก
สาธารณะ พึง่ตนเองได้คนมีคณุภาพชีวิตท่ีดี มีความสขุ อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี มีเมืองและชุมชน
น่าอยู่มีระบบสาธารณูปโภคดี มีประสิทธิภาพ ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ มีความเข้มแข็งและ
แข่งขนัได้ ได้รับการพฒันาอย่างยัง่ยืนและสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบ
การเมืองการปกครองโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย ตรวจสอบได้ และมีความเป็นธรรมในสงัคม 
 “สงัคมแห่งภมูิปัญญาและการเรียนรู้” ท่ีเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถคิดเป็น ทํา
เป็น มีเหตผุล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รู้เท่าทนัโลก และพร้อมรับกบั
การเปล่ียนแปลง สามารถสั่งสมทุนทางปัญญา รักษาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินได้อย่าง
เหมาะสม 
 “สังคมสมานฉันท์และเอือ้อาทรต่อกัน”ท่ีดํารงไว้ซึ่งคุณธรรมและคุณค่าของเอกลักษณ์
สงัคมไทยท่ีพึ่งพาเกือ้กลูกนั รู้รัก สามคัคี มีจารีตประเพณีดีงาม มีความเอือ้อาทร รักภมูิใจในชาติ
และท้องถ่ิน มีสถาบนัครอบครัวท่ีเข้มแข็ง ตลอดจนพฒันาเครือข่ายชมุชนให้เข้มแข็ง เพ่ือความอยู่
ดีมีสขุของคนไทย 
 ต่อมาในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2554) ได้
มุ่งเน้นพฒันาประเทศสู่สงัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุร่วมกนั ให้ความสําคญักบัการพฒันาคนให้มีคณุภาพ 
คณุธรรม จริยธรรมมีจิตสํานกึสาธารณะและรอบรู้อยา่งเท่าทนั เสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีของคน
ในสงัคมบนฐานของความมีเหตมุีผล ดํารงชีวิตอย่างมัน่คงทัง้ในระดบัครอบครัวและชมุชน พฒันา
ระบบการคุ้มครองทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีหลากหลายและครอบคลมุทัว่ถึง สร้างโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งทุน ส่งเสริมการดํารงชีวิตท่ีมีความปลอดภยั น่าอยู่บนพืน้ฐานของความยตุิธรรมใน
สงัคม เสริมสร้างกระบวนการยตุิธรรมแบบบรูณาการและการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงัควบคู่
กบัการเสริมสร้างจิตสํานึกด้านสิทธิหน้าท่ีของพลเมือง ตระหนกัถึงคณุค่าและเคารพศกัดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์เพ่ือลดความขัดแย้ง ส่งเสริมการรวมตัว ร่วมคิดร่วมทําในรูปแบบท่ีหลากหลาย และ         
จดักิจกรรมอย่างต่อเน่ืองตามความพร้อมของชุมชน มีกระบวนการจดัการองค์ความรู้และระบบ



 
 

9 

การเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็นขัน้ตอน มีเครือข่ายการเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกชุมชน มี
กระบวนการเสริมสร้างศกัยภาพชมุชน และเป็นพลงัในการพฒันาประเทศ  
 ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2559)      
ได้กล่าวว่า “สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกนัต่อ
การเปล่ียนแปลง” โดยการสร้างภมูิคุ้มกนัในมิติต่าง ๆ เพ่ือให้การพฒันาประเทศสูค่วามสมดลุและ
ยัง่ยืน โดยนําทนุของประเทศท่ีมีศกัยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบรูณาการและเกือ้กลูกนั พร้อมทัง้
เสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการพฒันาประเทศท่ีสําคญัได้แก่ การเสริมสร้างทุนสงัคม 
(ทุนมนุษย์ ทุนสงัคม ทุนทางวฒันธรรม) ให้ความสําคญักบัการพฒันาคนและสงัคมไทยสู่สงัคม
คุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตัง้แต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สร้างจิตสํานึกให้คนไทยมี
ความรับผิดชอบต่อสงัคม มีจิตใจท่ีมีคณุธรรม เสริมสร้างวฒันธรรมการเกือ้กลู สร้างค่านิยมให้คน
ไทยภมูิใจในวฒันธรรมไทย ภมูิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีแห่งความพอเพียง ยดึมัน่ใน
วฒันธรรมประชาธิปไตย และหลกัธรรมาภิบาล รวมถึงการบริการสาธารณะขัน้พืน้ฐานท่ีทั่วถึง มี
คุณภาพ สังคมมีความปลอดภยัและมัน่คง อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี เกือ้กูลและเอือ้อาทรซึ่งกัน
และกนั ระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมมีความมัน่คงด้านอาหารและพลงังาน อยู่บนฐาน
ทางเศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้
อยา่งมีศกัด์ิศรี  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ถือได้ว่าเป็น
พืน้ฐานสําคัญต่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ รวมทัง้ยังมีภูมิคุ้มกันของสงัคมท่ีสามารถ
ต้านทานและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์ได้เป็นอยา่งดี 
 สําหรับในการศกึษาเร่ืองจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนัมีมานานแล้ว และยงัมีผู้สนใจศึกษา
อยู่เร่ือยมา มีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกันไป อาทิ จิตสาธารณะ จิตสํานึกสาธารณะ จิตสํานึกเพ่ือ
ส่วนรวม จิตสํานึกทางสังคม จิตสํานึกเพ่ือสังคม ความสํานึกทางสังคม จากการทบทวน 
ความหมาย หรือคําจํากดัความ ของคําว่า “จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั”,ผู้ศึกษาพบว่า มีคําท่ีมี
ความหมายใกล้เคียงกัน และมักนํามาใช้ร่วมกันจนบางครัง้ เสมือนว่ามีความหมายเป็นคํา
เดียวกนันัน้ก็คือ คําว่า 1) จิตคํานึงส่วนรวมร่วมกนั 2) จิตสาธารณะ และ 3) จิตอาสา ทัง้นีเ้พ่ือให้
เกิดความเข้าใจในความหมายของคําว่า จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันมากขึน้ ผู้ศึกษาจึงจะขอ
กล่าวถึง ความหมาย และความเหมือน และความต่างของคําทัง้ 3 คํา ดังหัวข้อท่ีจะกล่าวถึงใน
ลําดบัต่อไป 
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 ถึงแม้ว่าควรจะใช้หรือมีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน แต่เวลาที่นําไปใช้จะนิยมใช้ตาม

ลักษณะที่โดดเด่นของคําศัพท์หรือแนวคิดทั ้ง 3 คํา กล่าวคือ  

  1)  จิตอาสา นิยมใช้เมื่อเน้นคุณลักษณะของบุคคล เช่น กลุ่มนักจิตวิทยา                

นักคุณธรรม จะนิยมใช้แนวคิดเรื่องของจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 

  2)  จิตสาธารณะ จะเน้นที่การคํานึงถึงสาธารณสมบัติในฐานะการเป็นประชากร

หรือพลเมืองที่ดีของสังคม นิยมใช้ในกลุ่มของนักรัฐศาสตร์ นักรัฐประศาสนศาสตร์ และนัก

ปกครอง 

  3)  จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คือ จิตที่คํานึงถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และการอยู่

ร่วมกันของเพื่อนมนุษย์ เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน เป้าหมายเดียวกันคือ เป็นหนึ่งเดียวกันใน

สังคม นิยมใช้ในกลุ่มนักสังคม และนักพัฒนา 

 

  2.1.2 ความหมายของคําว่าจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน   

 Durkheim (1956:,129 อ้างถึงใน นฤจร อิทธิจีระจรัส, 2535:  7-8) ให้นิยามจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกัน Collective,Conscience (มโนธรรมส่วนรวมร่วมกัน) หมายถึง การมีจิตเพื่อ

ส่วนรวมร่วมกันอาศัยความเชื่อร่วมกัน การกระทําที่ทําให้สมาชิกผูกพันและสัมพันธ์กับบุคคลและ

สังคมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมร่วมกัน มีสามัญสํานึก เพื่อส่วนรวม

ร่วมกัน มีการแบ่งหน้าที่ในสังคมผูกพันต่อกิจวัตรส่วนรวมร่วมกัน สมาชิกทั้งหลายในสังคมจึง

พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อส่วนรวมร่วมกัน 

  Keit and Newstrom (1989: 232) ได้อธิบายว่าจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หมายถึง เป็ น

ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลในการเข้าร่วมกิจกรรมของสังคมส่วนรวม ให้ความร่วมมือ หรือ

กระตุ้นให้เกิดการกระทําให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และรับผิดชอบร่วมกันต่อสิ่งที่เกิดขึ ้นในสังคม

ส่วนรวม 

 BleKhe  and  Chesnokaea  (2000  อ้างถึงใน อ้อมใจ วงษ์มณฑา, 2553: 15) ได้อธิบาย

ความหมายของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันไว้ว่า คือ ส่ิงที่เกิดจากสํานึกของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิด

ความร่วมแรงร่วมใจในการกระทํา โดยใช้ประสบการณ์ผลักดันให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 

 สําหรับในประเทศไทยเองก็ได้มีการเอาแนวคิดเรื่องจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันไว้หลาย

ท่านด้วยกัน อาทิเช่น 
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สมพงษ์ สิหะพล (2542: 15-18) ได้กล่าวถึงความหมายของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  
คือ 
  1) จิตสํานึกเก่ียวกับผู้ อื่น เป็นจิตสํานึกถึงของความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล          
ของคนกลุม่ชนหนึง่ สงัคมหนึง่ เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ ความสามคัคี ซึง่เป็น
จิตสํานกึท่ีคนไทยสว่นใหญ่ถกูหล่อหลอมมาจากพืน้ฐานดัง้เดิมของวฒันธรรมไทยอยู่แล้วสร้างกนั
ได้ไมย่ากนกั 
  2) จิตสํานึกเก่ียวกบัสงัคมหรือจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวม  เป็นจิตสํานึกท่ีตระหนกัถึง
ความสําคญัในการอยูร่่วมกนั หรือคํานึงผู้ อ่ืนท่ีร่วมความสมัพนัธ์เป็นกลุม่เดียวกนั เป็นจิตสํานึกท่ี
คนไทยยงัไม่ค่อยมี และขาดกนัอยู่มาก เพราะพืน้ฐานความเป็นมาของสงัคมไทย สมควรท่ีจะรีบ
พฒันาขึน้โดยเร็ว เช่น จิตสํานึกด้านเศรษฐกิจ จิตสํานึกด้านการเมือง จิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม 
จิตสํานกึด้านสขุภาพ จิตสํานกึด้านสงัคมวฒันธรรม เป็นต้น 

อมรรัตน์ เจริญชยั (2550: 36) ได้ให้ความหมายของจิตคํานึงถงึส่วนรวมร่วมกนั หมายถึง 
การแสดงความห่วงใยต่อสงัคม คํานึงถึงการปฏิบติัตนของบุคคล ท่ีส่งผลกระทบต่อสงัคม และ
ส่ิงแวดล้อม เว้นการกระทําท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวม และมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

มนัสสา ชินุปการพงศ์ (2551: 38) ได้ให้ความหมายของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 
หมายถึง การทําประโยชน์เพ่ือสงัคม การให้ความเอือ้อาทรต่อกนั ช่วยเหลือพึ่งพากนั ให้กําลงัใจ
ตอ่กนัเพ่ือสร้างสรรค์สงัคมให้น่าอยูแ่ละเป็นสขุร่วมกนั  

เอมอร  แสนภูวา  (2555: 34) ให้ความหมายจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันหมายถึง 
ความรู้สกึ ความคิดเห็นของบคุคลต่อปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคมจากกระบวนการรับรู้ ทําให้เกิดการ
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ มีความรัก ความเอือ้อาทรต่อบุคคลทัง้ท่ีรู้จักและไม่รู้จัก คํานึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมควบคู่กับประโยชน์ส่วนตน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของส่วนรวมเกิดความ
ปรารถนาท่ีจะแก้ไขปัญหาเหลา่นัน้ เช่ือมัน่ในพลงัของตนเองและพลงัของการรวมกลุม่ในการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสังคม รวมทัง้การปฏิบัติร่วมกันกับผู้ อ่ืน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน     
อยา่งตอ่เน่ือง 
 พรพรหม พรรคพวก (2550: 4) ได้ให้ความหมายของจิตคํานึงถึงสว่นรวมร่วมกนั หมายถึง 
กระบวนการคิดและลกัษณะของบคุคลท่ีรู้จกัเอาใจใส่ และเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์ร่วมกนั
ของกลุม่ รวมถงึการคํานงึถงึผู้ อ่ืนท่ีร่วมความสมัพนัธ์เป็นกลุม่เดียวกบัตน  
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สยามรัฐ เรืองนาม (2542: 25) ได้ให้ความหมายของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หมายถึง 

ความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาต่าง ๆ ของบุคคลในสังคมที่ต้องการเข้าไปแก้วิกฤตการณ์หรือ

ปัญหาสังคมร่วมกัน และการรวมกลุ่มกันเพื่อทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อส่วนรวม ซึ่งก่อให้เกิดจิตสํานึก

ร่วมกันในสังคม 

สุพจน์ ทรายแก้ว (2546: 49) ได้ให้ความหมายของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หมายถึง 

คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่า หรือการให้คุณค่าแก่การมีปฏิสัมพันธ์

ทางสังคม และสิ่งต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในสังคมที่ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของหรือเป็นสิ่งที่คนในสังคมเป็ น

เจ้าของร่วมกัน เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากความรู้ สึกนึกคิด หรือพฤติกรรมการกระทําที่

แสดงออก และปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวม 

 นัชกร ลับบัวงาม (2540: 48 อ้างถึงใน เอมอร แสนภูวา, 2555: 14-15) ให้ความหมายของ

จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คือการให้ความสําคัญแก่ประโยชน์ส่วนรวมและแบ่งพฤติกรรม 

ออกเป็ น ส่ีพฤติกรรม คือ 

1) การแบ่งปัน โดยการช่วยเหลือหรือให้ผู้อ่ืนด้านสินทรัพย์สิ่งของ ความรู้และ 

แรงงาน 

  2)   ความมีนํ ้าใจ โดยการแสดงความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืนในด้านการพูดและการ

กระทําโดยให้กําลังใจและแสดงความเห็นใจผู้อ่ืน 

  3)   การไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน  โดยการสละทรัพย์สิ่งของ และแรงงานของตนเท่ากัน

หรือมากกว่าผู้อ่ืน  

  4)   การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยการอุทิศการทํางานเพื่อสังคมและส่วนรวม

ร่วมมือกันรักษาสมบัติส่วนรวม ไม่ทําลายสมบัติส่วนรวม 

หฤทัย  อาจปรุ (2544:.37) ให้ความหมายจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หมายถึง ความ

ตระหนักของบุคคลถึงปัญหาที่เกิดขึ ้นในสังคม ทําให้เกิดความรู้สึกปรารถนาที่จะช่วยเหลือสังคม

ต้องการเข้าไปแก้วิกฤติการณ์โดยรับรู้ถึงสิทธิควบคู่ไปกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ สํานึกถึงพลัง

ของตนว่าสามารถร่วมแก้ไขปัญหาได้และลงมือกระทําเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ                

ต่าง ๆ โดยการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันกับคนในสังคม 

ปิยะนาถ สรวิสูตร (2552:,35-37) ได้ให้ความหมายของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันนั ้น คือ 

1) การเกิดความรู้สึกสงสารเนื่องจากพบเห็นผู้ท่ีมีความเดือนร้อนมากกว่าตนเองและเห็นสังคมไม่

น่าอยู่ อยากจะหาหนทางช่วยเหลือสังคมส่วนรวม 2) ประสบการณ์ท่ีได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนช่วยเหลือ

สังคมด้วยตนเอง และได้รับความสุขจึงอยากที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคมส่วนรวม 3) ความรู้สึก
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ต่อเน่ือง เม่ือบุคคลได้รับการช่วยเหลือและรู้สึกประทบัใจจึงอยากทําสิ่งดี ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้คนแก่สงัคมสว่นรวมร่วมกนั 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546: 105) ได้ให้ความของจิตคํานึงถึง
ส่วนรวมร่วมกนั หมายถึง การแสดงออกถึงการไม่ยึดเอาประโยชน์ของตนเองเป็นท่ีตัง้ไม่ใช่เพียง
แค่ตนเองอยู่รอดเท่านัน้แต่เป็นผู้ ท่ีมีนํา้ใจชอบช่วยเหลือผู้ อ่ืนอยู่เสมอมีความตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของสว่นรวมพร้อมกบัมีความเต็มใจและยินดีท่ีจะเสียสละสทิธ์ิของตนออกไปถ้าสิ่งนัน้
สง่ผลให้ภาพรวมออกมาดีขึน้ 

จากการทบทวนแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุปเป็นความหมายท่ีใช้ในการวิจัยนีไ้ด้ว่าจิต
คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั หมายถึง การมีความเช่ือร่วมกนั ท่ีถกูหล่อหลอมมาจากพืน้ฐานดัง้เดิม   
ของวัฒนธรรมมีความรู้สึกเป็นเจ้าของส่วนรวม และร่วมแรงร่วมใจกันกระทําประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวมรับผิดชอบต่อสังคม และการกระทําท่ีทําให้สมาชิกในสังคมผูกพันกันเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกนัรวมถึงการกระทําหรือการปฏิบติัตนท่ีคํานงึถงึผลกระทบตอ่สงัคม และส่ิงแวดล้อมอทิุศตน
เพ่ือส่วนรวมรวมร่วมกนัคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีความเห็นอกเห็นใจ ความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่กนั 
และคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมควบคู่กับประโยชน์ส่วนตน โดยท่ีต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหา
สว่นรวม เช่ือมัน่ในพลงัแห่งตน และพลงัของการรวมกลุม่ในการแก้ไขปัญหาสงัคมร่วมกนั 

จากรายละเอียดท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถแบ่งความหมายของจิตคํานึงถึงส่วนร่วมกัน 
ออกเป็น  2 ลักษณะ  คือ ลักษณะของการกระทํา และลักษณะของความเช่ือ /ความรู้สึก                     
ดงัปรากฏในตารางท่ี 2.1 
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ตารางที่ 2.1 สรุปความหมายของจิตคํานงึถึงสว่นรวมร่วมกนั 

ความหมายจติคาํนึงถึง                                

ส่วนรวมร่วมกัน 
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                                       ความเช่ือ/ความรู้สกึ 
1) มีความเช่ือร่วมกนั ท่ีถกูหลอ่หลอมมาจากพืน้ฐานดัง้เดมิ   ของวฒันธรรม          -            -                -       -        -        -         -        -        -        -        -       -                 2       14.2    
2) ความรู้สกึเป็นเจ้าของสว่นรวม และร่วมแรงร่วมใจทําเพ่ือสว่นรวม                 -                       -         -        -             -              -             -        -       -                5       35.7 
3) การคํานึงถึงสว่นรวมร่วมกนั                                                                       -                       -         -        -       -         -        -         -             -                         5       35.7 

4) การคํานึงถึงประโยชน์ของสว่นรวมควบคูก่บัประโยชน์สว่นตน                   -       -            -           -        -        -               -       -      -        -      -                 3       21.4 

5) ความต้องการในการเข้าไปแก้ไขปัญหาสว่นรวม                                          -        -            -           -        -       -           -            -      -       -       -     -                2      14.2 

6) เช่ือมัน่ในพลงัแหง่ตน และพลงักลุม่ในการแก้ไขปัญหาสงัคมร่วมกนั             -        -            -           -        -       -             -        -          -        -             -       -               2      14.2                                 
7) มีความรู้สกึรับผิดชอบตอ่สงัคม                                    -                         -            -             -        -              -                  -               7      50.0 
                                            การกระทํา 
8) การกระทําท่ีทําให้สมาชิกในสงัคมผกูพนักนั เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั                    -          -                     -        -             -             -        -         -        -                5     35.7 
9) การกระทํา/ การปฏิบตัิตนท่ีคํานึงถึงผลกระทบตอ่สงัคม และส่ิงแวดล้อม       -          -         -            -            -        -             -              -        -         -       -                3      21.4 
10) การอทิุศตนเพ่ือสว่นรวมร่วมกนั                                                                       -         -                 -            -       -         -        -              -         -       -                4      28.5 
11) ความเห็นอกเห็นใจ                                                                                    -        -          -                         -       -         -        -              -                          6     42.8 
12) ความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่กนั                                                                              -        -          -                         -       -         -        -              -            -                 5    35.7 

แหล่งที่มา: พฒันาโดยผู้วจิยั, 2556 
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2.1.2.1 จิตสาธารณะ  
จิตสาธารณะเป็นลกัษณะของจิตท่ีคํานึงถึงสมบตัิสาธารณะ หรือสมบตัิท่ีเป็นสิ่งของท่ีใช้

ร่วมกนัของสว่นรวม เม่ือใช้แล้วต้องดแูลบํารุงรักษาสมบติัท่ีเป็นของสาธารณะท่ีใช้ร่วมกนัในสงัคม 
ซึ่งได้มีผู้ ให้ความหมายไว้แตกต่างกัน ได้แก่ จิตสาธารณะ จิตสํานึกต่อสาธารณสมบัติ ความ
รับผิดชอบต่อสงัคม การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น ทัง้นีไ้ด้มีผู้ ให้คําจํากดัความหมายคําว่า 
จิตสาธารณะมากมาย ดงันี ้

ส่วนในทางด้านแนวคิดทางรัฐศาสตร์ท่ีเก่ียวกับเมืองการปกครองซึ่งเป็นเร่ืองราวท่ี
เก่ียวข้องกับสิ่งท่ีเป็นสาธารณะ ระดับส่วนรวม คือ เป็นของหรือเก่ียวข้องกับประชาชนทัง้หมด              
ซึ่งเพ่ือประโยชน์ของคนทั่วไป เช่น สมบัติของสาธารณะ หรือของส่วนรวมรวมของทุกคนท่ีใช้
ร่วมกัน Plato (อ้างถึงใน ณรงค์ สินสวสัดิ์, 2520:,7) ได้กล่าวว่า การท่ีคนเรามาอยู่รวมกันนัน้ก็
เพราะผลประโยชน์ กลา่วคือ เพราะถ้าคนอยูโ่ดดเดี่ยวแล้วจะไม่สามารถแสงหาส่ิงท่ีเขาต้องการได้ 
ดังนัน้คนจึงต้องอาศัยการไหว้วานคนอ่ืนเพ่ือให้มาช่วยจัดหาส่ิงต่าง ๆ คนจึงได้มาอยู่รวมกัน 
ช่วยกันจัดหาส่ิงต่าง ๆ ให้แก่กันและกัน เม่ือแต่ละคนมาอยู่รวมกันก็จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี
กฎระเบียบร่วมกนัในการักษาสมบตัิหรือสิ่งของท่ีใช้ร่วมกนัเพ่ือให้กบัทุกคนในสงัคมส่วนรวม ดงั
จะกลา่วถงึความหมายของจิตสาธารณะจากนกัวิชาการต่าง ๆ ดงันี ้

ชาย  โพธิสติา  (2540: 14 อ้างถงึใน เอมอร แสนภวูา, 2555: 15) ให้คํานิยามว่า จิตสํานึก
ตอ่สาธารณสมบตัิ และให้ความหมายในเชิงพฤติกรรมไว้ว่า การใช้สาธารณสมบตัิอย่างรับผิดชอบ 
หรือการรับผิดชอบตอ่สาธารณสมบตัิซึง่มีนยัสองประการ ได้แก่ 
  1) รับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ ด้วยการหลีกเล่ียงการใช้และการกระทํามีผล
ก่อให้เกิดการชํารุดเสียหายต่อสาธารณสมบตัินัน้ ๆ รวมไปถึงการถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะมีส่วนร่วมใน
การดูแลสาธารณสมบัติในวิสยัท่ีตนสามารถทําได้ เช่น การแจ้งหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเม่ือพบความ
เสียหายเกิดขึน้ เป็นต้น 
  2)  การเคารพสิทธิในการใช้สาธารณสมบตัิของผู้ อ่ืน โดยคํานึงถึงว่าคนอ่ืนก็มี
สิทธิในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เช่นเดียวกนั จะต้องไม่ยดึสาธารณสมบติันัน้ไว้เป็นของส่วนตวั
และไมปิ่ดกัน้โอกาสการใช้ประโยชน์ของผู้ อ่ืน    

ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2552: 13-15) ได้กล่าวถึง“จิตสาธารณะ (Public,Mind) หมายถึง  
การรู้จกัเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเร่ืองของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความ
สํานึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงามละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย 
ประหยดัและมีความสมดลุระหว่างมนษุย์กบัธรรมชาติ  และความรู้สกึการเป็นเจ้าของในส่ิงท่ีเป็น
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สาธารณะในสทิธิและหน้าท่ีท่ีจะดแูลและบํารุงรักษาร่วมกนั เช่น โทรศพัท์สาธารณะ หลอดไฟฟ้าท่ี
ให้ความสว่างตามถนนหนทาง แม้แต่การประหยดันํา้ประปา หรือไฟฟ้าท่ีเป็นของส่วนรวม โดยใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มคา่ ตลอดจนช่วยกนัดแูลรักษาให้ความช่วยเหลือผู้ตกทกุข์ได้ยาก หรือผู้ ท่ี
ร้องขอความช่วยเหลือเท่าท่ีจะทําได้ ตลอดจนร่วมมือกระทําเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา หรือช่วย
แก้ปัญหาแต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  รวมถึงการตระหนักรู้ตัว 
แสดงออกเพ่ือสงัคมส่วนรวม เป็นการบริการชมุชน ทําประโยชน์เพ่ือสงัคม ถ้าเป็นสิ่งของก็ต้องใช้
ประโยชน์ร่วมกนั  

ประไพพิศ  โฮฬารพัฒน์ (2548: 26) จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึง การท่ีชุมชนมีความ
ตระหนกัรู้และให้ความสําคญัต่อเร่ืองส่วนรวมของสงัคม มีสํานึกต่อประเด็นสาธารณะตลอดจน
รู้สึกรัก และหวงแหนสาธารณสมบตัิอนัเป็นของส่วนรวม ดแูล ทํานบํุารุง ปกป้องสมบตัิของสงัคม 
สมบตัิของสว่นรวม สมบตัิของสาธารณชนของคนในสงัคมท่ีเป็นสาธารณะ  

โกศล   มีความดี  (2547: 44) จิตสาธารณะ หมายถึง การกระทําท่ีแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติด้วยการเอาใสใส่ดูและเป็นธุระและเข้าร่วมในเร่ืองส่วนรวมท่ีเป็น
ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม โดยพิจารณาจากการท่ีบุคคลหลีกเล่ียงการใช้หรือกระทําให้เกิดการ
ชํารุดเสียหายต่อของส่วนรวม มุ่งปฏิบัติเพ่ือส่วนรวมในการดูแลรักษาของส่วนรวม เช่น การทํา
ตามหน้าท่ีท่ีกําหนด การดแูลความสงบเรียบร้อย การรักษาสาธารณสมบตัิ รับรู้ถงึปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
มีสว่นร่วมในการหาแนวทางป้องกนัแก้ไข และติดตามประเมินผล รวมถึงการรับอาสาทําบางอย่าง
เพ่ือส่วนรวม เคารพสิทธิของผู้ อ่ืนในการใช้ของส่วนรวม ไม่ปิดกัน้ในการใช้ของบุคคลอื่น มีการ
แบง่ปันหรือการเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้ใช้ของสว่นรวม ไมย่ดึครองของสว่นรวมมาเป็นของตนเอง  

เวชพล  อ่อนละมยั (2551:,1) ได้ให้ความหมายของจิตสาธารณะว่า หมายถึง จิตสํานึก
เพ่ือส่วนรวม คําว่า “สาธารณะ” คือสิ่งท่ีมิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกใน
การเป็นเจ้าของในสิ่งท่ีเป็นสาธารณะในสิทธิและหน้าท่ีจะดูแลและบํารุงรักษาร่วมกัน ใช้ร่วมกัน
ทกุคนและตระหนกัร่วมกนัว่าสาธารณะก็คือเป็นของสว่นรวมของกลางของสงัคม 

อญัชลี   ย่ิงรักพนัธุ์ (2550: 22) ได้ให้ความหมายของจิตสาธารณะ หมายถึง การมีจิตใจท่ี
คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อเร่ืองของส่วนรวมมีการใช้สิ่งของของส่วนรวม
อย่างรับผิดชอบ การถือเป็นหน้าท่ีในการดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวม มีการแบ่งปันและเปิด
โอกาสให้ผู้ อ่ืนได้ใช้สมบัติของส่วนรวมนัน้ และการไม่ยึดสมบัติของส่วนรวมมาเป็นสมบัติของ
ตนเองหรือของกลุม่ โดยศกึษาพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
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พระไพศาล วิสาโล (2544:,15) กลา่วไว้วา่ จิตสาธารณะ คือ ความสํานึกใส่ใจและพร้อมท่ี
จะมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะรวมถึงเคารพและหวงแหนสมบตัิส่วนรวม มิใช่เฉพาะครอบครัว 
ญาติมิตรคนรอบข้างละแวกบ้านเท่านัน้หากครอบคลุมไปถึงบุคคลท่ีไม่รู้จัก ไม่เคยพบ แต่ก็รู้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของสงัคมท่ีตนสงักดัอยู่ และตระหนกัว่าสมบตัิสาธารณะก็เหมือนกบัสมบติัของทุก
คนในสงัคม ทุกคนควรปกป้องและหวงแหนรักษาร่วมกัน เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันไป
นาน ๆ ต่อไป เพ่ือสว่นรวมร่วมกนั 

วิรัตน์ คําศรีจนัทร์ (2544:,33) ได้ให้ความหมายของจิตสาธารณะ หมายถึง กระบวนการ
คิดและลกัษณะของบุคคล ท่ีมีการปฏิบติัโดยมีกระบวนการในระดบับคุคลไปสูส่าธารณะ มีความ
รักและความรู้สกึเป็นเจ้าของสาธารณะ และทําประโยชน์มากกว่าท่ีจะรับสาธารณะ ตระหนกัและ
รักษาประโยชน์ของสาธารณะของสว่นรวมด้วย 

สัญญา  สัญญาวิวัฒน์  (2549: 41-45) ให้คํานิยามจิตสาธารณะหมายถึง ความคิด
ความรู้สึกท่ีอยู่ส่วนลึกของบุคคล ติดตวัติดใจอยู่ตลอดเวลา คงทนไม่เปลี่ยนแปลงโดยง่าย หาก
รวมคําวา่จิตสํานึกเข้ากบัคําว่าสาธารณะ ซึง่หมายถึง กิจ สมบตัิ ส่ิงของ สถานท่ีซึง่ไม่ใช่ของบคุคล
ใดแต่เป็นของส่วนรวมหรือสังคม “จิตสํานึกสาธารณะ” จึงเก่ียวข้องกับการรู้สํานึกถึงการเป็น
เจ้าของในสิ่งท่ีเป็นสาธารณะ การให้ความสําคญักับส่วนรวมหรือสิ่งของสมบัติสาธารณะซึ่งใน
สงัคมจะต้องมี เช่นสวนสาธารณะ ทางหลวง อาคาร โดยสิ่งเหล่านีล้้วนเป็นของสว่นรวมเป็นของใช้
ร่วมกนั เป็นเจ้าของของร่วมกนัทัง้สงัคม 

ศกัด์ิชยั นรัญทวี (2541:,57) ให้คํานิยามจิตสาธารณะ หรือจิตสํานึกสาธารณะ หมายถึง
จิตใจท่ีคํานงึถึงประโยชน์ของสว่นรวม คํานงึถึงความสําคญัของสิ่งท่ีอนัเป็นส่ิงของท่ีต้องใช้ร่วมกนั 
หรือมีผลกระทบร่วมกันต่อชุมชน ท่ีมีการใช้ร่วมกันหรือการกระทําหรือได้รับประโยชน์ร่วมกัน
ภายในสงัคม ตระหนกัและคํานึงถงึประโยชน์ของสาธารณะสมบติัของสว่นรวมของสงัคม 

ลดัดาวลัย์  เกษมเนตร และคณะ (2547: 2-3) ได้ให้ความหมายว่า การรู้จกัเอาใจใส่เป็น
ธุระและเข้าร่วมในเร่ืองส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มของสงัคม พิจารณาจากความรู้
ความเข้าใจ หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกถงึลกัษณะ ตอ่ไปนี ้ 

1) หลีกเล่ียงการใช้หรือการกระทําท่ีจะทําให้เกิดความชํารุดเสียหายตอ่สว่นท่ีใช้ 
ประโยชน์ร่วมกนัของสงัคม  

2) ถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบสงัคม ร่วมดแูลรักษาสมบติัของสว่นรวม  
3) เคารพสทิธิในการใช้ของสว่นรวมและประโยชน์ร่วมกนัของกลุม่ของสงัคม  
4) ไม่ยดึครองของส่วนรวมนัน้เป็นของตนเอง  
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5) ไม่ปิดกัน้โอกาสของผู้อื่นท่ีจะใช้ของสว่นรวมนัน้ 
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2542:}14) ได้ให้ความหมายของจิตสาธารณะ 
หมายถงึ การรู้จกัเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเร่ืองของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
มีความสํานึกและยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม ละอายต่อส่ิงผิดเน้นความเรียบร้อย 
ประหยดัมีสมดลุระหว่างมนษุย์กบัธรรมชาติ 
 เจษฎา หนรุู่น (2551: 4) ได้ให้ความของจิตสาธารณะ คือ การรู้จกัดแูล เอาใจใส่ เป็นธุระ
และเข้าร่วมในเร่ืองของส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม เช่น การไม่ทําลายทรัพย์สินของ
สาธารณะ การถือเป็นหน้าท่ี และการเคารพในสิทธิในการใช้ของส่วนรวมร่วมกันของกลุ่ม          
ไมนํ่าสมบติัสาธารณะมาเป็นของตนเอง 
 นนัทวฒัน์ ชุนชี (2546: 4) ได้สรุปความหมายของจิตสาธารณะ หมายถึง การรู้จกัเอาใจ
ใสเ่ป็นธุระและเข้าร่วมในกิจกรรมของสว่นรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกนัในสงัคมสว่นรวม 
 มณีรัตน์ นชุชาติ (2553: 12) ได้สรุปความหมายของจิตสาธารณะ หมายถงึ การรู้จกัเอาใจ
ใสเ่ป็นธุระและเข้าร่วมในเร่ืองของส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม โดยพิจารณาจากการวดั
พฤติกรรมการแสดงออกของจิตสาธารณะ 3 ด้าน ดงันี ้ 
  1) การใช้พิจารณาจากความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมท่ีแสดงออก คือ  
      (1) การดแูลรักษาสิง่ของ เม่ือใช้แล้วมีการเก็บรักษาให้คงอยูใ่นสภาพดี 
      (2) ลกัษณะของการใช้ ใช้ของสว่นรวมอย่างประหยดัและทะนถุนอม 
  2) การถือเป็นหน้าท่ี พิจารณาจากความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมท่ีแสดงออก คือ  
      (1) การทําตามหน้าท่ีและเคารพกฎระเบียบท่ีกําหนด 
      (2) รับอาสาทําบางอยา่งเพ่ือสว่นรวม ดแูลสอดสอ่งสิ่งของสว่นรวม 
  3) เคารพสทิธิ พิจารณาจากความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมท่ีแสดงออก คือ  
      (1) ไมนํ่าของสว่นรวมมาเป็นของตนเอง 
      (2) แบง่ปันและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ของสว่นรวม 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้ วิจัยสามารถสรุปความหมาย จิตสาธารณะ หมายถึง การใช้
สาธารณะสมบตัิอย่างรับผิดชอบ อาทิเช่น หลีกเล่ียงการใช้และ หรือการกระทําท่ีก่อให้เกิดความ
ชํารุดเสียหายตอ่สาธารณสมบติั และการเคารพในสิทธิในการใช้สาธารณสมบตัิ ซึง่รวมถึงการรู้จกั
เอาใจใสเ่ป็นธรุะเข้าร่วมในเร่ืองของสว่นรวม การยดึมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม รู้จกัละอายต่อส่ิงผิด 
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งท่ีเป็นสาธารณะ และการช่วยเหลือดูแลผู้ ตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งรวมการ
กระทําตา่ง  ๆ   เพ่ือไมใ่ห้เกิดปัญหากบัสงัคมสว่นรวมดงัปรากฏในตารางท่ี 2.2  
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ตารางที่ 2.2 สรุปความหมายของจิตสาธารณะ 
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1) การใช้สาธารณะสมบตัอิยา่งรับผิดชอบ                                

      1.1) หลีกเล่ียง การใช้และ หรือการกระทําท่ีก่อให้เกิดความชํารุดเสียหาย                    -            -             -        -        -        -                   -                    -                7       46.6 

              ตอ่สาธารณสมบติั                                                       

      1.2) การเคารพในสทิธิในการใช้สาธารณสมบตัิ                                              -         -            -            -        -             -                   -                     -                7       46.6 

2) การรู้จกัเอาใจใสเ่ป็นธรุะเข้าร่วมในเร่ืองของสว่นรวม                                         -                  -        -       -        -        -        -        -                                                  7        46.6 

3) การยดึมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม รู้สกึละอายตอ่สิง่ผิด       -               -       -        -       -        -        -        -        -        -                         -        -         -           2        13.3 

4) การรู้สกึเป็นเจ้าของในสิง่ท่ีเป็นของสาธารณะ                                                   -                   -                 -                          -               -        -         -           7        46.6 

5) การชว่ยเหลือดแูละผู้ตกทกุข์ได้ยาก                                        -               -       -        -       -        -        -        -        -        -             -               -        -         -           1        6.6 

6) การกระทําตา่ง ๆ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหากบัสงัคมสว่นรวม โดยไมข่ดัตอ่กฎหมาย   -               -       -        -       -        -        -        -        -        -             -               -        -         -            1        6.6 

7) การเข้าร่วม หรือการกระทําในประโยชน์สว่นรวม และเป็นประโยชน์                   -         -         -            -       -             -        -             -             -               -        -         -            2       13.3  

    ตอ่กลุม่เป็นหลกั    

แหล่งที่มา: พฒันาโดยผู้วจิยั, 2556.
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2.1.2.2 จิตอาสา 
จิตอาสา เป็นลักษณะของมนุษย์ท่ีได้กระทําขึน้ท่ีเกิดจากการเสียสละ เงินทอง ส่ิงของ 

ทรัพย์สินอื่น ๆ มีจิตท่ีพร้อมจะช่วยเหลือผู้ อ่ืน มีนํา้ใจ มีความกรุณา แบ่งปัน เอือ้เฟือ้ต่อผู้ อ่ืน โดย
ไม่หวงัผลตอบแทนใด ๆ ผู้ ท่ีมีจิตอาสาจะความสขุใจท่ีได้เป็นผู้ ให้ จิตอาสาได้มีผู้ ให้คําจํากดัความ
ไว้หลากหลาย ทัง้นกัวชิาการต่างประเทศและในประเทศ ดงันี ้

Aronfreed (1965: 2-3) ได้กล่าวถึงเร่ืองจิตอาสาว่า เป็นลักษณะของบุคคลท่ีมีความ
เสียสละช่วยเหลือผู้ อ่ืนตามอตัภาพท่ีตนสามารถช่วยเหลือได้ ซึง่เกิดจากความมีนํา้ใจ การเห็นอก
เห็นใจ อยากท่ีจะให้กําลงัใจ และมีความสขุท่ีได้กระทําความดีและช่วยเหลือผู้ อ่ืน  

BerKowitz (1964:,3) ได้กล่าวถึงจิตอาสานัน้ คือ ความเสียสละของบุคคลท่ีมุ่งทํา
ประโยชน์ให้แก่ผู้ อ่ืนและสว่นรวม กระทําประโยชน์โดยไม่หวงัผลตอบแทน 

Turner (1948 อ้างถงึใน บรรทม มณีโชติ, 2530: 24) ได้กล่าวถึงลกัษณะของจิตอาสา คือ 
ความเสียสละของตวับคุคลในการช่วยเหลือผู้ อ่ืนด้วยความเต็มใจ โดยการช่วยเหลือด้านทรัพย์สิน 
ส่ิงของ มีความต้องการให้ผู้ อ่ืนพึง่พอใจ และมีสขุใจ 

Darley}and}Latane (1963, อ้างถึงใน  บรรทม  มณีโชติ ,  2530: 24)  ไ ด้อธิบายถึง
ความหมายของจิตอาสา คือ การเสียสละของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความต้องการช่วยเหลือผู้อื่น 
เพ่ือให้ผู้ อ่ืนพ้นทุกข์ ได้แก่ การสละทรัพย์สินเงินทอง สิ่งของ แรงกาย การพูดจาให้กําลังใจผู้ อ่ืน             
ท่ีสามารถช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้ โดยท่ีไมคํ่านงึถึงความลําบากของตน  

Esenberg and Fabes (1998 อ้างถึงใน ณัฐนิชากร ศรีบริบรูณ์, 2550: 22) ได้กล่าวถึง 
จิตอาสา คือ ความพยายามท่ีแบ่งเบาหรือบรรเทาความต้องการของผู้ อ่ืน ด้วยการช่วยเหลือให้
ผู้ อื่นบรรลุถึงเป้าหมาย ด้วยการแบ่งปัน ได้แก่ สละสิ่งของท่ีเป็นของตนเอง ให้กับผู้ อื่น และให้
กําลงัใจปลอบโยนผู้ อ่ืน เพ่ือให้ผู้ อ่ืนคลายทกุข์ หรือความไม่สบายใจ 

วนภัทร์ แสงแก้ว (2553:,6) ได้ให้ความหมายของจิตอาสา คือผู้ ท่ีมีจิตใจท่ีเป็นผู้ ให้แก่
เพ่ือนมนุษย์ ตัวอย่างเช่น การให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยแรงกาย 
แรงสมองด้วย ซึ่งเป็นการเสียสละสิ่งท่ีตนเองมี แม้กระทัง่เสียสละเวลา เพ่ือเผ่ือแผ่ให้เพ่ือนมนษุย์
และสว่นรวม 

ศนูย์คณุธรรม (2548: 41) ได้ให้ความหมายว่า จิตอาสา หมายถึง จิตท่ีพร้อมจะสละเวลา 
แรงกาย สติปัญญาเพ่ือเพ่ือนมนษุย์ และเพ่ือสาธารณะประโยชน์ของสว่นรวม เป็นจิตท่ีมีความสขุ
เม่ือได้กระทําความดีตอ่ผู้ อ่ืน ได้เห็นผู้ อ่ืนมีความสขุ 
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ปิยะนารถ  สรวิสูตร (2552: 35-37) กล่าวถึงความหมายของคําว่า จิตอาสา หมายถึง 
บุคคลท่ีมีจิตท่ีพร้อมจะให้หรือเสียสละ เวลา แรงกาย และสติปัญญา เพ่ือช่วยให้ผู้ อ่ืนและสงัคม 
โดยไม่หวงัผลตอบแทนนัน้ไม่เพียงแต่ไม่หวงัสิ่งตอบแทนแต่ยงัมีความทุ่มเท สมคัรกายใจ พร้อมท่ี
จะช่วยเหลือผู้อื่นและสงัคมเสมอทกุเม่ือและตลอดเวลา 

นนัทรัตน์ ปริวตัธรรม (2553: 23) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ การเสียสละ
เวลา สิ่งของ เงินทอง แรงกาย สติปัญหา เพ่ือมนุษย์และสาธารณะประโยชน์ เป็นจิตใจท่ีมี
ความสุขเม่ือได้ทําดี การช่วยเพ่ือนมนุษย์และสังคม เพ่ือให้ผู้ อ่ืนมีความสุขด้วยการกระทําด้วย
ความสมคัรใจและไม่หวงัผลตอบแทน และเกิดความสขุใจ 

เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2543: 17) ได้ให้ความหมายจิตอาสาว่า หมายถึงความคิดท่ี
ไม่เห็นแต่ตัว มีความปรารถนาดีท่ีจะช่วยเหลือผู้ อ่ืน ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ อื่น พยายามท่ีจะ
ช่วยเหลืออย่างจริงจังและมองโลกในแง่ดีบนพืน้ฐานของความเป็นจริง ท่ีเป็นรูปธรรมไม่ใช่
นามธรรม 
 พระไพศาล วิสาโล (2550: 20) ให้ความหมายของจิตอาสา หมายถึง เป็นจิตใจท่ีพร้อมจะ
สละเวลา แรงกายและสติปัญญาเพ่ือสาธารณประโยชน์ เป็นจิตท่ีไม่น่ิงดดูาย เม่ือพบเห็นปัญหา
หรือความทุกข์ยากเกิดขึน้กับผู้คน เป็นจิตท่ีมีความสุขเม่ือได้ทําความดี และเห็นนํา้ตาเปล่ียน
รอยยิม้เป็นจิตท่ีเป่ียมด้วยบญุ คือความสงบเย็นและพลงัแห่งความดี และพลงัแห่งการช่วยเหลือ
เพ่ือนมนษุย์อนัย่ิงใหญ่เพ่ือให้ทกุคนมีความสขุ 

บรรทม มณีโชติ (2530: 25-26) ได้สรุปลกัษณะของจิตอาสา หมายถึง การแสดงออกของ
บคุคลในการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ได้แก่ การสละทรัพย์ ส่ิงของ และแรงงาน การเห็นแก่สว่นรวม อทิุศตน
ทํางานเพ่ือสงัคม และสว่นรวม มีความปรารถนาดีตอ่ผู้ อ่ืนในการพดูจาให้กําลงัใจ และมีความเห็น
อกเห็นใจผู้ อ่ืน 

จันทนะ วิไลพัฒน์ (2542:,11) ได้กล่าวถึงความหมายของจิตอาสา คือ การแสดง
พฤติกรรมหรือการกระทําท่ีแสดงไมตรีจิต ความมีนํา้ใจ โอบอ้อมอารีต่อผู้ อ่ืน คอยเอือ้เฟื้อ 
ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน ละความเห็นแก่ตัว รู้จักให้ รู้จักแบ่งปัน ยอมเสียสิทธิ หรือสละสิ่งท่ีเราควร
ได้รับหรือมีอยู่น้อยให้แก่ผู้ อ่ืน ร่วมบริจาค ร่วมสร้างประโยชน์ หรือกระทําตนให้เป็นประโยชน์              
ต่อผู้ อ่ืน ต่อสังคม และต่อส่วนรวมด้วยความจริงใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน นอกจากนีค้วาม
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่และการเสียสละยงัรวมถึงการรู้จักให้อภยัผู้อื่น รู้จกัระงับอารมณ์ของตน ไม่แสดง
กิริยา วาจาท่ีไม่สุภาพ ไม่โลภ ไม่ละเมิดสิทธิหรือก้าวก่ายสิทธิของผู้ อ่ืน ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ อ่ืน  
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กรรณิกา มาโน (2553: 7) ได้สรุปความหมายของจิตอาสา คือ จิตท่ีพร้อมสละเวลา 
แรงกาย และสติปัญญาเพ่ือประโยชน์เกือ้กลูต่อผู้ อ่ืนหรือสงัคม เป็นการกระทําด้วยความสมคัรใจ 
ไมห่วงัผลตอบแทน และเป็นการกระทําท่ีไมใ่ช่ภาระหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ 

ณฐัณิชากร ศรีบริบรูณ์ (2550: 22) ได้สรุปความหมายของจิตอาสา คือ ความสํานึกของ
บุคคลท่ีมีต่อสังคมส่วนรวม โดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลือ ผู้ ท่ีมีจิตอาสาจะแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมท่ีอาสาทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ได้แก่ การเสียสละเงิน สิ่งของ เวลา แรงกาย และ
สติปัญญาเพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสงัคม โดยไมห่วงัผลตอบแทน 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้ วิจัยสามารถสรุปความหมาย จิตอาสา หมายถึงผู้ ท่ีมีจิตใจ
ช่วยเหลือเพ่ือนมนษุย์ อาทิ การให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนษุย์ด้วยรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงิน แรงกาย 
สมอง  (สติปัญญา)  ซึ่งรวมถึงการมีจิตท่ีช่วยเหลือเพ่ือสาธารณประโยชน์ของส่วนรวม                   
และมีนํา้ใจ เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน ให้กําลงัใจ ปรารถนาดีต่อกัน และช่วยเหลือเกือ้กูลกนัด้วยความ
เต็มใจไมห่วงัผลตอบแทน และรู้สกึมีความสขุเม่ือกระทําความดี ดงัปรากฏในตารางท่ี 2.3 
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ตารางที่ 2.3 สรุปความหมายของจิตอาสา 

 

           ความหมายจิตอาสา   
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1) ผู้ท่ีมีจิตใจช่วยเหลือแก่เพ่ือนมนุษย์                                     

     1.1) การให้ความช่วยเหลือแก่เพ่ือนมนุษย์ด้วย รูปแบบต่างๆ                         -        -                                                             ‐                    12      80.0 

           เช่น เงิน แรงกาย สมอง (สติปัญญา)   

2) จิตที่ช่วยเหลือเพื่อสาธารณประโยชน์ของส่วนรวม                                          -           ‐        -        -                    -               -                                     9        60.0 

3) จิตที่มีความสุขเมื่อกระทําความดี                        -                -        -        -               -               -             -        -          -        -              5        33.3 

4) จิตที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน                                       -                         -        -        -                      -        -        -                          8       53.3 

5) ความมีนํ ้าใจ เห็นอกเห็นใจ ให้กําลังใจ ปรารถนาดีต่อกัน                             ‐       ‐                    ‐      ‐                ‐                     ‐           9       60.0 

    และเอื ้อเฟื ้อเกื ้อกูลกัน    

6) การช่วยเหลือที่ต้องการให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์                                                  ‐                     ‐          ‐            ‐          ‐      ‐       ‐       ‐           7        46.6 

7) ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ                                                                      -       -             -          -         -       -                   ‐            ‐       -                -             5        33.3 

 
แหล่งที่มา:    พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2556. 
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จากท่ีกล่าวข้างต้นผู้ศึกษาสามารถสรุป ความเหมือนและความแตกต่างของจิตคํานึงถึง
ส่วนรวมร่วมกนั จิตสาธารณะ และจิตอาสา ดงันี ้ความเหมือนกนัของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั 
จิตสาธารณะ และจิตอาสา นัน้ คือการคํานึงถงึผู้ อ่ืน นกึถึงสงัคมสว่นรวม และการช่วยเหลือเกือ้กลู
กนั ทําให้เกิดสํานกึท่ีดีในสงัคมร่วมกนั 

ส่วนความแตกต่างระหว่างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั  จิตสาธารณะ และจิตอาสา ดงันี ้
จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ได้กล่าวเน้นในเร่ือง การตระหนักถึงความเช่ือร่วมกัน บนพืน้ฐาน                
วัฒนธรรม  เน้นความสัมพันธ์ของคนในสังคม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  เห็นอกเห็นใจกัน 
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่กนั และการคํานึงถึงผลกระทบต่อสงัคม และสิ่งแวดล้อม และพลงัของการรวมกลุม่
ในการแก้ไขปัญหาสว่นรวม 

ในส่วนของจิตสาธารณะ ได้กล่าวถึงในเร่ืองการคํานึงการใช้สาธารณสมบัติอย่าง

รับผิดชอบ เคารพสิทธิในการใช้สาธารณสมบตัิ และความรู้สึกเป็นเจ้าของสาธารณสมบัติ และ   

การป้องกนัไมใ่ห้เกิดความชํารุดเสียหายต่อสาธารณสมบตัิร่วมกนั  

และจิตอาสา ได้กล่าวถึง การช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงิน แรงกาย

สติปัญญา โดยเน้นในเร่ือง ของการแบ่งปัน ของตนเพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้พ้นทุกข์ และตวัเองก็มี

ความสขุเม่ือกระทําความดี  ดงัปรากฏในตารางท่ี 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
25 
 
 

ตารางที่ 2.4 สรุปความเหมือนและความแตกต่าง จิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั จิตสาธารณะ       
        และจิตอาสา 

 

          เนือ้หา     ความเหมือน/คล้ายคลงึกัน                    ความแตกต่างกัน 

จิตคํานงึถึงสว่นรวมร่วมกนั              การคํานึงถึงผู้ อ่ืน นึกถึงสงัคม                  การตระหนกัถึงความเช่ือร่วมกนั บนพืน้ฐาน    
                                                             และการชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั                     วฒันธรรม เน้นความสมัพนัธ์ของคนในสงัคม 
                                                             เกิดสํานึกท่ีดีในสงัคมร่วมกนั                   เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั เห็น อกเห็นใจกนั เอือ้      
                                                                                                                          เฟือ้เผ่ือแผก่นั และการคํานึงถึงผลกระทบตอ่ 
                                                                                                                          สงัคม และสิง่แวดล้อม และพลงัของการรวม  
                                                                                                                          กลุม่ในการแก้ไขปัญหาสว่นรวม                          

จิตสาธารณะ                                การคํานงึถึงผู้ อ่ืน นึกถึงสงัคม                  การคํานึงการใช้สาธารณสมบตัิอย่างรับผิด 
                                                               และการชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั                    ชอบ เคารพสทิธิในการใช้สาธารณสมบตั ิ
                                                               เกิดสํานึกท่ีดีในสงัคมร่วมกนั                  ร่วมกนั  และความรู้สกึเป็นเจ้าของสาธาร-    
                                                                                                           สมบตัแิละการป้องกนัไมใ่ห้เกิดความชํารุด          

                                                                                                                 เสียหายตอ่สาธารณสมบตัิ  

จิตอาสา                                                  การคํานึงถึงผู้ อ่ืน นึกถึงสงัคม การช่วยเหลือเ พ่ือนมนุษย์  ในรูปแบบ   
                                                และการช่วยเหลือเกือ้กลูกนั                     การคํานึงถึงผู้ อ่ืน นกึถึงสงัคมตา่ง ๆ  เชน่          
                                                              เกิดจิตสํานกึท่ีดีในสงัคมร่วมกนั               เงิน แรงกาย สตปัิญญา โดยเน้นในเร่ืองของ 
                                                                                                                           การแบง่ปันของตน เพ่ือชว่ยเหลือผู้ อ่ืนให้พ้น 
                                                            ทกุข์ และตวัเองก็มีความสขุเม่ือได้กระทํา         
                       ความดี    

 
แหล่งท่ีมา:    พฒันาโดยผู้ วิจยั, 2556. 

 
สําหรับในการศกึษาเร่ือง “จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั” ผู้ศกึษาจึงได้เน้นความหมายของ

คําว่าจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั ในความหมายวา่ คือ การมีความเช่ือร่วมกนั ท่ีถกูหล่อหลอมมา
จากพืน้ฐานดัง้เดิมของวฒันธรรม โดยมีความรู้สกึเป็นเจ้าของสว่นรวม มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
และการกระทําท่ีทําให้สมาชิกในสงัคมผกูพนักนัเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั รวมถึงการกระทําหรือการ
ปฏิบัติตนท่ีคํานึงถึงผลกระทบต่อสงัคม และส่ิงแวดล้อม อุทิศตนเพ่ือส่วนรวมร่วมกัน คํานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม มีความเห็นอกเห็นใจ เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่กัน และคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
ควบคูก่บัประโยชน์สว่นตน โดยท่ีมีความต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาสว่นรวม รวมทัง้เช่ือมัน่ในพลงั
แห่งตน และพลงัของการกลุม่ในการแก้ไขปัญหาสงัคมร่วมกนั 
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2.1.3 คุณลักษณะท่ีสาํคัญของผู้ท่ีมีจิตคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกัน 
บุคคลท่ีกล่าวได้ว่าเป็นบุคคลท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมนัน้ สิ่งท่ีสําคัญท่ีจําเป็นต้องมีคือ

ความรับผิดชอบตวัเอง ต่อครอบครัว ตอ่สงัคม มีจิตใจท่ีกว้างขวางพอสมควร ไม่ปิดกัน้ตนเอง รู้สกึ
เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืนเป็นต้น ได้มีผู้ กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ มีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันไว้
หลากหลาย และแตกต่างกนัไป ดงันี ้  

วิรัตน์ คําศรีจนัทร์ (2544: 27) ได้อธิบายคณุลกัษณะของการมีจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 
ประกอบไปด้วย  
  1) ความรัก ความเอือ้อาทร 
  2) ความเช่ือใจ 
  3) การเรียนรู้ร่วมกนัอย่างตอ่เน่ือง 
  4) การยอมรับความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
  5) การมีปฏิสมัพนัธ์กนัโดยใช้ความสามารถ เครือขา่ย และการมีสว่นร่วม 
 ยุทธนา วรุณปิติกุล (2542: 181-183) ได้กล่าวถึงบุคคลที่มีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน
ต้องมีคณุลกัษณะดงันี ้
  1) การทุ่มเทและอุทิศตน มีความรับผิดชอบต่อสงัคม บุคคลไม่เพียงแต่ปฏิบัติ
ตามสิทธิเท่านัน้ แต่ต้องปฏิบตัิเพ่ือช่วยเหลือให้บริการแก่บคุคลอ่ืน เพ่ือพฒันาสงัคมด้วย อาทิ ถ้า
ต้องการให้ผู้แทนราษฎรมีความรับผิดชอบตอ่ความต้องการและประโยชน์ของประชาชน ประชาชน
ก็ต้องให้ความใสใ่จและติดตาม ต้องเสียสละเวลาในการเข้าไปมีสว่นร่วมกบัการเมืองระดบัท้องถ่ิน
และในสถาบนัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและให้ความสําคญักบัเร่ืองดงักลา่ว 
  2) เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล จากกระแสปัจเจกชนนิยม ส่งผลให้คน
สงัคมมีลกัษณะปิดกัน้ตนเอง ไม่ไว้วางใจผู้ อ่ืน เลือกคบเฉพาะกลุ่มท่ีมีความเหมือนกันไม่สนใจ
การเมือง ทําให้ไม่สามารถปฏิบตัิภารกิจของสงัคมเพ่ือผลประโยชน์ของสว่นรวมเกิดข้อขดัแย้ง การ
ยุติข้อขัดแย้งโดยการฟังเสียงข้างมาก ไม่นําไปสู่ประโยชน์ของส่วนรวม ดังนัน้ผู้ มีจิตคํานึงถึง
ส่วนรวมร่วมกันต้องเป็นพลเมืองดี มีความอดทน ตระหนักว่าการมีส่วนร่วมไม่ทําให้ได้อย่างท่ี
ต้องการเสมอไป ต้องเคารพและยอมรับความแตกต่างท่ีหลากหลาย หาวิธีอยู่ร่วมกนัความขดัแย้ง 
โดยแสวงหาทางออกร่วมกนั การใช้เหตผุลในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การตดัสินใจ ต้องมีการ
พดูแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนัให้มากท่ีสดุ 
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  3) คํานึงถึงผลประโยชน์ของสว่นรวม  คนในสงัคมต้องคํานึงถึงการเมืองในฐานะ
กิจการเพ่ือส่วนรวมและเพื่อคณุธรรมจริยธรรมของคนในสงัคมให้ตระหนกัและมีความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมมากขึน้ 
  4) การลงมือกระทํา การวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาท่ีเกิดขึน้เพียงอย่างเดียวไม่
สามารถทําให้สถานการณ์ดีขึน้ต้องลงมือทํา โดยเร่ิมจากครอบครัวในการวางพืน้ฐานให้การอบรม
ด้านจริยธรรมของพลเมือง สถาบนัการศึกษาไม่เพียงเป็นสถานท่ีฝึกทกัษะและให้ความรู้ ต้องรับ
ช่วงต่อในการสร้างค่านิยมท่ีเหมาะสมต่อจากครอบครัวรวมทัง้เครือข่ายสงัคมท่ีเกิดขึน้ระหว่าง
เพ่ือนบ้าน ท่ีทํางาน สโมสร สมาคมต่าง ๆ เช่ือมโยงบคุคลท่ีสนใจเร่ืองของตนเข้าเป็นกลุ่มท่ีใส่ใจ
ผู้อื่น  
 พิริยา นิลมาตร (2550: 13-14) ได้กล่าวถึง คณุลกัษณะท่ีสําคญัของผู้ ท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วน
ร่วมกนั ดงันี ้
  1) การตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสงัคม ครอบครัว 
ชมุชน ประเทศชาติ ท่ีจําเป็นต้องได้รับการแก้ไข 
  2) การวิเคราะห์สภาพสงัคม สาเหตท่ีุทําให้เกิดปัญหา ผลกระทบด้านต่าง ๆ และ
ร่วมพดูคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบับคุคลอ่ืน และร่วมหาแนวทางแก้ไขร่วมกนั 
  3) มีความรักความเอือ้อาทร ความเมตตา และความสามคัคี ต่อบคุคลในสงัคม 
  4) ความสามารถของตนเอง ในการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ช่วยเหลือสงัคม กระตือรือร้น
การแก้ไขปัญหาสงัคมสว่นรวม 
  5) การลงมือปฏิบัติ หรือร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของสงัคมส่วนรวม การเข้า
ร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ 

ณัฏฐา ทับทอง (2541: 13) ได้กล่าวว่า คุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนั จําเป็นต้องมี คือ 
  1) ความคิด ความสํานกึ และรับรู้เก่ียวกบัสงัคมสว่นรวม 
  2) ความรู้สกึท่ีกระตุ้นทําให้เกิดสํานึกกระทําประโยชน์เพ่ือสว่นรวม  
  3) การลงมือปฏิบตัิหรือกระทําให้เห็นจริง 

ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์  (2550:,30-32) กล่าวว่า คุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีจิตคํานึงถึง
สว่นรวมร่วมกนั ประกอบด้วยพฤติกรรมหลกั 3 ประการ ได้แก ่ 

           1) การช่วยเหลือผู้ อ่ืน ช่วยเหลือสงัคม โดยไม่หวงัผลตอบแทนท่ีแสดงออกถึงความ 
มีนํา้ใจเอือ้อาทร จิตใจโอบอ้อมอารี เอือ้เฟือ้ เผ่ือแผ่  
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2) การเสียสละต่อสงัคมท่ีแสดงออกถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคม 
การเสียสละเงิน เวลา กําลังกาย กําลังทรัพย์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสังคม รวมทัง้การเห็น
ประโยชน์สว่นรวมมากกวา่สว่นตน รู้จกัเป็นผู้ ให้มากกว่าผู้ รับ  

3) ความมุง่มัน่พฒันา คิดริเร่ิมในการพฒันาตนและสงัคมเพ่ือให้อยูใ่นสงัคมได้ 
อยา่งมีความสขุ ซึง่สิง่ท่ีทําให้เกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั  

จารุพงศ์ พลเดช (2551) ได้กลา่วถึงคณุลกัษณะของผู้ มีจิตคํานงึถึงสว่นรวมร่วมกนั  
ดงัต่อไปนี ้

1) มีความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือผู้ อ่ืน และสงัคม ปรารถนาดีตอ่กนัและกนั และ 
อยากเห็นคนในสงัคมมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ  

2) มีความตัง้ใจ และมุง่มัน่ทําประโยชน์เพ่ือผู้อื่นและสงัคม ไมย่อ่ท้อกบัอปุสรรค 
หรือความยากลําบาก โดยกระทําประโยชน์เพ่ือสว่นรวมด้วยไมมี่การบงัคบั  

            3) ผู้ ท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันยินดีกับส่ิงท่ีได้กระทําและภาคภูมิใจท่ีได้
กระทําเพ่ือสงัคมส่วนรวม เพ่ือเป็นแรงผลกัดนัให้ได้ทําประโยชน์ต่อผู้ อ่ืนต่อสงัคมส่วนรวมร่วมกนั
ตอ่ไป  
 ชูชัย ศุภวงศ์ และคณะ (2540:,22) กล่าวว่าคุณลักษณะของบุคคลท่ีมีจิตคํานึงถึง
สว่นรวมร่วมกนั ประกอบด้วย 
  1) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  คือ ความรับผิดชอบ และสํานึกต่อส่วนรวมร่วมกัน                
ซึ่ง จะต้องมองเห็นอนาคตข้างหน้าร่วมกัน เรียนรู้และเข้าใจร่วมกัน หรือทํากิจกรรมร่วมกัน          
ในทิศทางและเป้าหมายจะก้าวไปพร้อมกับการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน อาศัยการคิด วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ให้เห็นถึงสถานการณ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในวนัข้างหน้าอยา่งถ่องแท้ 
  2) การมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุม คือ การร่วมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
ต่อเน่ือง ทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมกันคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ และร่วมรับรู้ร่วมกันเพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงในภายภาคหน้า 
  3) มีความรัก ความเอือ้อาทร สมานฉันท์ คือ สิ่งท่ีจําเป็นพืน้ฐานแห่งความรัก 
ความเมตตา ความเอือ้อาทร และสามคัคี ย่อมเกิดขึน้จะเป็นส่วนหนึ่งท่ีเช่ือมโยงให้เกิดการความ
ร่วมมือกนัอยา่งมีพลงั และคนในสงัคมจะเกิดความสนิทสนม มีความรักสมานฉนัท์อีกด้วย 
  4) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ คือ การสร้างพลงัให้กบัตวัเองอยู่เสมอ
คิดสร้างสรรค์สงัคม อาศยัสติปัญญาความรู้ในการแก้ไขปัญหาของสงัคมได้ 
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  5) การเรียนรู้และทํากิจกรรมร่วมกนั คือ การเรียนรู้ร่วมกนัของคนในสงัคมจะช่วย
สร้างให้เกิดพลัง สร้างความเข้มแข็งทําให้เกิดพลัง พัฒนาชุมชน สังคม นําไปสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ร่วมกนั   
 แสง จนัทร์งาม (2526: 24-29) ได้กล่าวถงึคณุลกัษณะของบคุคลท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนั ประกอบด้วย 
  1) มีความกรุณาเป็นพืน้ฐานของจิต คือ การช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้พ้นจากทกุข์ โดยไม่
หวงัผลตอบแทน ไมต้่องการร่ํารวย ไมห่วงัเกียรติยศช่ือเสียง ไมห่วงัผลตอบแทนใดจากสงัคม 
  2) ไม่ถือตวัไม่หย่ิงยโส คือ จะอยู่ท่ีใด หรือไปท่ีใด ก็สามารถอยู่ได้ พบปะพดูคุย
สนทนากบับคุคลที่รู้จกั และไม่รู้จกั มีความออ่นน้อมถอ่มตน 
  3) มีความอดทน ใจเย็น คือ แม้จะถูกรุกรานด้วยความหยาบ การพูดส่อเสียด            
ก็ไมโ่ต้ตอบจนทําให้เกิดการทะเลาะวิวาท ใจเยน็ทําใจไมโ่กรธเคืองต่อคนอ่ืน 
  4) มีความยุติธรรมไม่เห็นแก่หน้า คือ การปฏิบัติต่อกันในสังคมควรมีให้ความ
เสมอภาคกบัทกุคน ไมเ่ลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ต้องยดึถือความยตุิธรรมประจําใจด้วย 
  5) มีความรอบคอบ คือ การพิจารณาอย่างถ่ีถ้วน ไม่ตดัสินใจอย่างหุนหันพลัน
แล่น พิจารณาด้วยเหตุและผล ก่อนตัดสินใจคิดหรือกระทําการใด เพ่ือจะต้องไม่ได้แก้ไขปัญหา            
ท่ีจะเกิดในอนาคต 
  6) มีความประพฤติน่าเคารพบูชา คือ การกระทําตวัให้เป็นแบบอย่างทางความ
ประพฤติ จะต้องเป็นผู้แนะนํา และเป็นผู้ นําท่ีมีความน่าเช่ือถือได้ 

นชักร ลบับวังาม (2540: 48) ได้กล่าวถึงคณุลกัษณะของบุคคลท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนั ประกอบด้วย 

           1) อทิุศตนทํางานเพ่ือสว่นรวม  
 2) มีนํา้ใจ รู้จกัแบง่ปัน ไมเ่อาเปรียบผู้ อ่ืน  
            3) ทําประโยชน์เพ่ือสว่นรวมโดยไมห่วงัผลตอบแทน  

4) มีความปรารถนาดีตอ่ผู้ อ่ืน   
 นริศรา ริชาร์ดสนั (2546: 18) ได้อธิบายถงึคณุลกัษณะของบคุคลท่ีมีจิตคํานึงถงึส่วนรวม
ร่วมกนั ประกอบด้วย 
  1) มีนิสัยชอบแบ่งปัน คือ การช่วยเหลือผู้ หรือให้ผู้ อ่ืนด้าน แรงกาย แรงใจ           
เงินทอง ส่ิงของ ความรู้ความสามารถ และให้คําปรึกษาตา่ง ๆ 
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  2) การเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม คือ การอทุิศตนเพ่ือทํางานสงัคมท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่สว่นรวม 
  3) ความมีนํา้ใจ คือ ปรารถนาดีต่อผู้ อ่ืน ในการพูด การกระทํา และการให้
กําลงัใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และเห็นแก่สว่นรวม 
  4) การไม่เอาเปรียบผู้ อ่ืน คือ การสละแรงกาย แรงใจ ทรัพย์สิน สิ่งของ เท่ากับ
หรือมากกว่าผู้ อ่ืนในด้านตา่ง ๆ 
 เอมอร กฤษณะรังสรรค์ (2556),ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของบุคคลท่ีมีจิตคํานึง              
ถึงสว่นรวมร่วมกนั ดงันี ้
  1)  การยอมรับและให้ เกียรติ  หมายถึงการยอมรับลักษณะส่วนตัวหรือ
ลกัษณะเฉพาะของบคุคลตามท่ีเขาเป็น ให้เกียรติและเคารพในคณุค่าของบคุคล มีความเป็นมิตร 
และความอบอุน่ใจแก่ผู้ อ่ืน 

             2) การเข้าใจสาระและความรู้สึก หมายถึงการเข้าใจในเนือ้หาสาระของสิ่งท่ี
ส่ือสารระหว่างกนั และเข้าใจในความรู้สึกของผู้ อ่ืนเสมือนเรา เป็นตวัเขาซึ่งในสมัพนัธภาพท่ีขาด
ความเข้าใจความรู้สกึซึง่กนัและกนั สมัพนัธภาพนัน้ไม่สามารถดําเนินไป ถงึขัน้ท่ีลกึซึง้ได้ 

             3) การจริงใจ หมายถึงการไม่เสแสร้งในการแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก 
และทศันคติของตนเอง 

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546: 58-59) ได้อธิบายถงึคณุลกัษณะของ
บคุคลท่ีมีจิตคํานงึถึงสว่นรวมร่วมกนั ประกอบด้วย 

 1) เป็นผู้ ท่ีรู้จกัและเข้าใจตนเองเป็นอยา่งดี คือ ควรเป็นผู้ ท่ีรู้จกัอารมณ์ของตนเอง
สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ในแต่ละขณะเวลาว่าตนเองรู้สึกอย่างไรและสามารถรับรู้
ความรู้สึกต่างๆของตนท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้ดีรวมทัง้สามารถจัดการกับสภาวะ
อารมณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมเช่นการระงับอารมณ์ของตนเองรวมทัง้การขจัดความวิตกกงัวล
วุ่นวายใจออกไปได้สามารถท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้ตนเองได้และควรเป็นผู้ ท่ีรู้จกัและเห็นคุณค่าใน
ตนเองซึง่หมายถงึการมีความสามารถในการมองชีวติอยา่งเข้าใจรู้ว่าคณุค่าของตนนัน้ขึน้อยู่กบัสิ่ง
ใดโดยให้คุณค่าท่ีภายในจิตใจมากกว่าการวดัคุณค่าภายนอกท่ีทรัพย์สินเงินทองรูปร่างหน้าตา
ความสามารถการมีการศกึษาการมีอํานาจเชือ้ชาติ 

2) เป็นผู้ ท่ีรู้จกัและเข้าใจความรู้สกึของผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี คือ ผู้ ท่ีรู้จกัและเข้าใน 
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ตวัเองได้ดีย่อมมีแนวโน้มท่ีจะเข้าใจผู้ อ่ืนได้ดีเช่นกนัความสามารถในการตระหนกัรู้ถึงความรู้สึก
ของผู้ อ่ืนได้ดีมีความรู้สกึเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากย่ิงขึน้สามารถปรับอารมณ์ของตนเองให้สอดคล้อง
กบัสถานการณ์และความต้องการของบคุคลต่างๆเป็นการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี 

3) เป็นผู้ ท่ีรู้จกัและเข้าใจสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆได้เป็นอย่าง 
ดีผู้ ท่ี รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืนได้ดีจะสามารถปรับตัวตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปได้สามารถท่ีจะเผชิญและควบคมุสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึน้ได้เป็นอย่างดีไม่เป็นผู้
ท่ีมีอารมณ์แปรปรวนตามสถานการณ์ไม่เกิดความขดัข้องใจในภาวะท่ีเปล่ียนแปลง 
 กวี วงศ์พุฒ,(2542:,105-108),กล่าวถึงคุณลักษณะทั่วไปของของบุคคลท่ีมีจิตคํานึงถึง
สว่นรวมร่วมกนัได้ดงัตอ่ไปนี ้

1) ลกัษณะท่าทางคือการวางตวัอยา่งเหมาะสมด้วยการแสดงออกโดยท่าทาง 
ท่วงทีวาจาการปรากฏตวัและการประพฤติปฏิบตัิตวัแต่สิ่งท่ีดีงามซึ่งจะทําให้เกิดความประทบัใจ
แก่ผู้ อ่ืนในสงัคมท่ีอาศยัอยูร่่วมกนั 

             2) ความกล้าหาญมีความกล้าหาญทัง้กายและทางใจอํานาจทางใจท่ีบุคคล
สามารถควบคมุตนเองได้เม่ือตกอยู่ในอนัตรายและสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีต่อไปได้ด้วยลกัษณะอนั
สงบและมัง่คงไมห่วัน่ไหว 

3) ความไว้วางใจได้เป็นความเช่ือมัน่ในการท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีได้อยา่งเหมาะสม 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากบคุคลในชมุชน สงัคม 

4) ความอดทนคือความเข้มแข็งทางจิตใจและร่างกายในการท่ีจะยืนหยดัตอ่สู้ 
กบัปัญหาตา่ง ๆ หรือสถานการณ์ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ตนเอง 

            5) ความกระตือรือร้นคือการแสดงออกถึงความสนใจในงานอย่างจริงจังและ
ปฏิบตัิอย่างตัง้ใจเต็มใจและมองโลกในแง่ดีเสมอ 

            6) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์คือการพิจารณาดูว่ามีอะไรควรจะกระทําและจะ
เร่ิมต้นปฏิบตัิอยา่งไรแม้วา่จะยงัไมไ่ด้รับคําสัง่ก็ตาม มีการไตร่ตรองก่อนลงมือทํา 

7) มีความซ่ือสตัย์คืออปุนิสยัท่ีถกูท่ีควรและความประพฤติปฏิบตัิอนัถกูต้องการ 
ซ่ือสตัย์ถือเป็นคณุลกัษณะท่ีดีของบคุคลท่ีมีจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 

            8) ดุลยพินิจคือการเปรียบเทียบข้อเท็จจริงและหนทางแก้ไขปัญหาท่ีเป็นไปได้
อยา่งมีเหตผุลเพ่ือประกอบการตดัสินใจในทางท่ีถกูท่ีควร 

9) ความยติุธรรมคือคณุลกัษณะความไมล่ําเอียงหรือมีอคติและมีความมัน่คงไม่ 
เลือกท่ีรักมกัท่ีซงั ไมเ่ลือกปฏิบติัตอ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 
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            10) ความรู้คือสิ่งท่ีทําให้ได้มาซึ่งข่าวสารเร่ืองราวท่ีเป็นไปข้อเท็จจริงหลักการ
รวมทัง้ทําให้รอบรู้ในข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ เพ่ือนํามาปรับใช้ในการทํางานประโยชน์ของ
สว่นรวม 

             11) สามารถทํางานร่วมกนัคนอื่นได้คือความสามารถในการทํางานร่วมกบับคุคล
อ่ืนๆได้โดยไมเ่กิดความขดัแย้งกนัในแง่ของมนษุย์สมัพนัธ์กระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเหมาะสม และ
วางตวัอยา่งเหมาะสม 

12) ความไมเ่ห็นแก่ตวัคือการไมห่าความสะดวกสบายและความก้าวหน้าให้แก่ 
ตวัเองมีนํา้ใจเอือ้เฟือ้ตอ่บคุคลอ่ืนด้วย  
 นันทรัตน์ ปริวัติธรรม (2553: 33-34) ได้สรุปคุณลักษณะของบุคคลท่ีมีจิตคํานึงถึง
สว่นรวมร่วมกนั ไว้ดงันี ้
  1) การช่วยเหลือผู้ อ่ืน หมายถึง การแสดงลกัษณะโดยมีความอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่เม่ือ
เกิดสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความรู้สึกต้องการช่วยเหลือ หรือทําประโยชน์ให้ผู้ อ่ืนได้รับความสุข 
ได้แก่ การอํานวยความสะดวก แบ่งปันส่ิงของ ให้คําแนะนําและชกัจงูไปในทางท่ีถกูท่ีควรแก่ผู้ อ่ืน
หรือการให้กําลงัใจ ปลอบใจ เป็นการกระทําท่ีไมห่วงัผลตอบแทน 
  2) การเสียสละเพ่ือสงัคม หมายถึง การแสดงลกัษณะถึงความมีนํา้ใจ การสละ
เวลา เงิน สิง่ของ แรงกายเพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืน และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่สงัคม เป็นการ
กระทําด้วยความเต็มใจไมมี่ใครบงัคบั  
  3) มุ่งมัน่พฒันาสงัคม หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความตัง้ใจในการท่ีจะทําให้
เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ต่อสงัคม ประกอบด้วยพฤติกรรมท่ีแสดงลกัษณะ ดงันี ้
      (1) ความรับผิดชอบต่อสงัคม คือ กล้าเสนอความคิดเห็นในทางท่ีสร้างสรรค์
สงัคม ได้แก่ การตัง้ใจทํางานท่ีได้รับมอบหมายจนสําเร็จ โดยไม่ละทิง้หรือหลีกเล่ียงการทํางาน มี
ความเพียรพยายาม ช่วยเหลือผู้ อ่ืน สนใจปัญหาของสงัคมและเสนอความคิดในการแก้ไขปัญหา 
      (2) มีระเบียบวินัย คือ ประพฤติตนโดยไม่ขดักบักฎข้อบงัคบัของสงัคมทั่วไป 
ไม่ประพฤติก้าวก่ายหรือล่วงลํา้สิทธิของผู้ อ่ืน กระทําสิ่งต่าง ๆ อย่างถกูต้องและใช้เหตผุล มีความ
เป็นผู้ นํา โดยมีความสามารถในการชกัจงู แก้ไขปัญหา และดําเนินกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย 

Costa,and,McCrae}(2000,อ้างถึงใน วรรณสิริ สุจริต,}2553:,33-34) ได้อธิบายถึง
คณุลกัษณะของบคุคลท่ีมีจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั ดงันี ้
  1) ความไว้วางใจผู้ อ่ืน คือ คุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีความซ่ือสตัย์ เจตนาดีต่อ
ผู้อื่น และเช่ือว่าผู้ อ่ืนมีความซ่ือสตัย์และตัง้ใจดีเช่นกนั 



 
33 
 
 

  2) ความตรงไปตรงมา จริงใจต่อผู้ อ่ืน ไมมี่เลห์่เหล่ียม 
  3) ความเอือ้เฟือ้ คือ เป็นคณุลกัษณะของบคุคลท่ีเห็นประโยชน์ของบคุคลอ่ืนเป็น
ท่ีตัง้ ห่วงใย ชอบช่วยเหลือผู้ อ่ืน คํานงึถึงจิตใจผู้ อ่ืน 
  4) การยอมตามผู้ อ่ืน คือ คณุลกัษณะของบคุคลท่ีอ่อนโยนตอบสนองการกระทํา
ของผู้ อ่ืนอย่างสขุมุ สามารถช่วยลดความขดัแย้งระหว่างบุคคลการประนีประนอมยอมตามผู้ อ่ืน
เพ่ือยบัยัง้ความรุนแรงให้อภยักนั 
  5) ความสภุาพถอ่มตน คือ จะมีลกัษณะสงบเสง่ียม ถ่อมตน ไม่คิดว่าอยู่เหนือคน
อ่ืน ไมห่ลงตวัเอง 
  6) ความมีจิตใจอ่อนโยน คือ เป็นบุคคลท่ีมีคุณลักษณะเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน 
คํานงึถึงจิตใจผู้ อ่ืน มีความหวัน่ไหวตอ่ความต้องการของผู้ อ่ืน 

จากท่ีนักวิชาการได้อธิบายคุณลักษณะของผู้ ท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ผู้ ศึกษา         
สรุปได้ว่าคุณลกัษณะของผู้ ท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั ประกอบด้วย 1) มีจิตใจท่ีมีความรัก 
ความเอือ้อาทร โอบอ้อมอารี เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ รู้จักแบ่งปันผู้อื่น 2) เช่ือใจกัน จริงใจ และไว้วางใจ          
ต่อกัน 3) การเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง และเข้าใจร่วมกัน 4)}ยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และให้เกียรติผู้ อ่ืน 5) การมีปฏิสมัพันธ์กัน มีเครือข่าย มีส่วนร่วม 6) การทุ่มเท เสียสละ         
อุทิศตัวเพ่ือส่วนรวม 7) คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 8) การลงปฏิบตัิทําให้สถานการณ์ดีขึน้         
9) การวิเคราะห์สภาพปัญหาสังคมท่ีเกิดขึน้ 10) ตระหนักในปัญหาของสังคม และเข้าใจ
สถานการณ์ 11) สามามารถทํางานร่วมกับคนอ่ืนได้ 12) โดยมีความมุ่งพัฒนาคิดริเร่ิมในการ
พฒันาตนเองและสงัคม13) ใจช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสงัคม โดยไม่หวงัผลตอบแทน 14) เสียสละต่อ
สังคม ทําให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เช่น เสียสละเงิน เวลา แรงกาย และให้ปรึกษาด้านต่าง ๆ           
15) มี วิสัยทัศน์ ร่วมกัน  คือ  การมีสํานึกต่อส่วนรวมร่วมกัน  16) มีความตรงไปตรงมา                        
17) ชอบความประนีประนอม 18) มีใจอ่อนโยนมองโลกในแง่ดี 19) การวางตัวให้เหมาะสม            
20) มีความกล้าหาญ  21) มีความกระตือรือร้น  22) มีความรับผิดชอบ  23) มีคณุธรรมจริยธรรม 
24) เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน ห่วงใย และปรารถนาดีต่อผู้ อ่ืน 25) อ่อนน้อมถ่อมตน  26) การรู้จกัควบคมุ
อารมณ์ตนเอง/ มีสติ  27) มีความยุติธรรม  28) มีความรอบคอบ 29) การประพฤติตัวให้เป็น
แบบอย่าง เป็นท่ีน่าเคารพ 30) การรู้จกั และเห็นคณุค่าในตนเอง 31) การรู้จกัและเข้าใจผู้ อ่ืนเป็น
อยา่งดี 32) มีการสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่ผู้ อ่ืน 33) มีความซ่ือสตัย์  ดงัปรากฏดงัตารางท่ี 2.5 
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ตารางที่ 2.5 สรุปคุณลักษณะของผู้ท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

 

 

 

  ลักษณะของผู้ท่ีมีจิตคํานึงถึง                    

  ส่วนรวมร่วมกัน 
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1) มีความรัก ความเอื ้ออาทร โอบอ้อมอารี เอื ้อเฟื ้อเผื่อแผ่                                      ‐                        ‐            ‐                     -          -                  -                     9      60.0 

     มีนํ ้าใจ รู้จักแบ่งปันผู้อ่ืน                                                             

2) มีความเชื่อใจกัน จริงใจ และไว้วางใจต่อกัน                                                       -         -   -         -         -        -            -          -          -                -                        -                 4      26.6 

3) การเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และเข้าใจร่วมกัน                                                             -         -         -                        -          -          -         -                   -        -         -           5      33.3 

4) การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และให้เกียรติผู้อ่ืน                                       -           -         -         -        -            -          -          -                -                   -         -        -           3      20.0 

5) การมีปฏิสัมพันธ์กัน เครือข่าย และมีส่วนร่วม                                                    -          -           -         -         -         -           -          -          -                -                   -         -        -           2      13.3 

6) การทุ่มเท การเสียสละ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม                                                             -           -         -         -         -           -                         -        -                   -              -           5      33.3 

7) การคํานึงประโยชน์ของส่วนรวม                                                                              -                             -           -         -                   -        -                   -         -        -           6     40.0    

8) การลงมือปฏิบัติทําให้สถานการณ์ดีขึ ้น                                                         -                           -                    ‐       ‐        ‐         ‐      ‐               ‐       ‐      ‐    5     33.3 

9) การวิเคราะห์สภาพปัญหาสังคมที่เกิดขึ ้น                                                                     -          -         -                       -           -           -        -                   -              -           6     33.3 

10) การตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ ้นในสังคม/ เข้าใจสถานการณ์                            -                       -          -         -           -         -           -           -                        -         -        -            4     26.6 

11) สามารถทํางานร่วมกันคนอื่นได้                   -             -            -          -            -          -     -    -     -       -         -                         -         -            2     13.3 

12) มีความมุ่งพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม              -     ‐      -           -                           ‐       ‐        ‐         ‐      ‐                         ‐         5    33.3 

13) เต็มใจช่วยเหลือผู้อ่ืน และสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน                               -       -                -                      -                     ‐        ‐      ‐               ‐                   6    40.0 



 

 

 
 

 

35 

ตารางที่ 2.5 (ต่อ) 

 

 

 

  ลักษณะของผู้ท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกัน 
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14) การเสียสละต่อสังคม ที่ทําให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เช่น                               -        -         -          -                -          -         -          -                -          -                  -                -          3      20.0 

       เสียสละเงิน เวลา แรงกาย และให้คําปรึกษาด้านต่าง ๆ 
15) การวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือ การมีสํานึกต่อส่วนรวมร่วมกัน                                -        -         -          -          -          -                -          -          -         -         -                   -          -         -          1      6.6 

16) มีความตรงไปตรงมา                                                                                  -        -         -          -          -          -          -         -          -          -         -         -                   -          -                1      6.6 

17) ชอบความประนีประนอม                                                                            -        -         -          -          -          -          -         -          -          -         -         -                   -          -                1      6.6 

18) มีจิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดี                                                                   -        -         -          -          -          -          -         -          -          -         -         -                          -                2      3.3 

19) การวางตัวอย่างเหมาะสม                                                                           -        -         -          -          -          -          -         -          -          -         -         -                                -          2    13.3   

20) มีความกล้าหาญ                                                                                        -        -                -          -          -          -         -          -         -          -         -                          -         -          2    13.3 

21) มีความกระตือรือร้น                                                                                    -        -         -          -          -          -          -         -          -         -          -         -                          -         -          1      6.6 

22) มีความรับผิดชอบ                                                                                       -              -          -          -          -                -          -         -          -         -                          -         -          3    20.0 

23) มีคุณธรรม จริยธรรม                                                                                   -              -          -          -          -         -          -          -         -          -         -                   -          -         -         1     6.6 

24) เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ห่วงใย และปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน                                          -       -         -          -         -                -                              -                                 -                7    46.6 

25) อ่อมน้อมถ่อมตน                                                                                         -       -         -          -         -          -         -                 -         -          -         -                   -           -                2    13.3 

26) การรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง/ มีสติ                                                             -       -         -          -         -          -         -                 -         -          -                                  -        -          3    20.0 
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ตารางที่ 2.5 (ต่อ) 

 

 

 

ลักษณะของผู้ท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกัน 
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27) มีความยุติธรรม                                                                                      -       -          -          -          -          -         -                 -         -          -         -                        -          -            2      13.3 

28) มีความรอบคอบ                                                                                     -       -          -          -          -         -          -                 -         -          -         -                  -          -          -           1       6.6 

29) การประพฤติตนที่เป็นแบบอย่าง เป็นที่เคารพ                                           -        -          -          -         -          -          -         -           -         -          -                       -          -          -           1       6.6 

30) การรู้จัก และเห็นคุณค่าในตนเอง                                                             -       -          -          -          -         -           -         -          -         -          -                       -           -         -            1      6.6 

31) การรู้จัก และเข้าใจผู้อ่ืนเป็นอย่างดี                                                          -        -          -          -         -          -          -          -          -        -           -                       -          -          -            1      6.6  

32) การสร้างสัมพันธ์ท่ีดีต่อบุคคลอื่น                                                             -        -          -          -        -          -           -          -          -        -           -                       -          -          -            1      6.6 

33) มีความซื่อสัตย์                                                                                       -        -          -          -        -          -          -           -          -        -           -        -                               -             2     13.3 

 

แหล่งที่มา:    พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2556.
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2.1.4 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดจติคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกัน 
การมีจิตคํานึงส่วนรวมร่วมกนัเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ภายในจิตใจตามวิถีการดําเนินชีวิตของแต่

บุคคลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตัง้แต่ระดบัครอบครัว ชุมชน สงัคม ไม่สามารถท่ีจะบงัคบัให้เกิดได้ 
ฉะนัน้ในสงัคมก็จําเป็นต้องมีการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่สงัคม ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดจิต
คํานงึถึงสว่นรวมร่วมกนั ดงันี ้

เอมอร แสนภวูา (2555: 21) ได้อธิบายว่า เง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั
ประกอบด้วย  
  1) สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีส่งผลกระทบต่อ
จิตสํานกึของบคุคล 
  2) กระบวนการเ รียนรู้ ท่ี เ ป็นการเ รียนรู้ ร่วมกับผู้ อื่น  กระบวนการศึกษา 
กระบวนการทางสังคมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม พลเมืองจึงต้องมีองค์ความรู้และ
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ ต้องใช้กระบวนการเรียนรู้สัง่สมผู้คนในสงัคมอย่างรอบด้าน
และต่อเน่ือง โดยมีขัน้ตอนคือ การรับรู้ สนใจ ไตร่ตรอง ทดลอง การสร้างสํานึกจึงต้องอาศัย              
ทัง้ศาสตร์และศิลป์ในการประยกุต์ให้เหมาะกนัสภาวการณ์เง่ือนไขและขัน้ตอนต่าง ๆ จินตนาการ
เป็นพลงัของมนษุย์ท่ีจะดํารงอยู่ในสงัคมอย่างมีศกัดิ์ศรี แต่จินตนาการอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ 
ต้องอาศัยสติ ปัญญาความรู้ในการแก้ไขปัญหาและกําหนดทิศทางข้างหน้า ดังนัน้ผู้ มี
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงต้องสามารถไตร่ตรอง หาเหตผุลและทําความเข้าใจเม่ือ
เข้าใจแล้วก็จะเห็นความสําคญัเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ตอ่ไปและอาจนําไปสมัพนัธ์กบัเร่ืองอ่ืน ๆ  

3) การท่ีบคุคลในสงัคมเห็นวิกฤตการณ์หรือสภาพปัญหาในสงัคมสลบัซบัซ้อน 
ยากแก่การแก้ไข โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันซึ่งนําไปสู่การก่อเกิดจิตคํานึงถึง      
สว่นรวมร่วมกนั 
 ไพบลูย์ วฒันศิริธรรม และสงัคม สญัจร (2543: 13) อธิบายวา่จิตคํานึงถึงสว่นรวมร่วมกนั 
อยูภ่ายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก ดงันี ้
  1) ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวกับภาวะทางสมัพนัธภาพของมนุษย์ ภาวะ
ทางสงัคมเป็นภาวะท่ีลกึซึง้มีผลต่อจิตสํานกึด้านตา่ง ๆ ของมนษุย์ เป็นภาวะท่ีได้อบรมกลอ่มเกลา 
และสะสมอยู่ในส่วนของการรับรู้ทีละเล็กทีละน้อย ทําให้เกิดสํานึกท่ีมีหลายรูปแบบ ภาวะ
แวดล้อมทางสังคมนีเ้ร่ิมตัง้แต่พ่อแม่ พ่ีน้อง ญาติ เพ่ือน ครู ส่ือมวลชน บุคคลทั่วไป ตลอดจน
ระดับองค์กร วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ กฎหมาย ศาสนา รวมทัง้ภาวะแวดล้อมด้าน
ส่ือมวลชน และส่วนท่ีกํากับสํานึกของบุคคล คือการได้สมัผัสจากการใช้ชีวิตท่ีมีพลังต่อการเกิด   
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จิตสํานึก เช่น การไปโรงเรียน ไปทํางาน ดูละคร ฟังผู้คนสนทนากัน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เป็นต้น 

            2) ปัจจยัภายใน สํานกึท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน หมายถึง การคิดวิเคราะห์หลกัเหตุ
และผลของแต่ละบุคคลในการพิจารณาประกอบการตดัสินใจ ตัดสินคุณค่าและความดีงาม ซึ่ง
ส่งผลต่อพฤติกรรมและการประพฤติปฏิบตัิโดยเฉพาะการปฏิบตัิทางจิตใจ เพ่ือขดัเกลาตนเองให้
เป็นไปทางใดทางหนึง่โดยเกิดจากการรับรู้จากการเรียนรู้ การมองเห็น การคิด แล้วนํามาพิจารณา
เพ่ือตดัสินใจว่าต้องสร้างสํานึกแบบใด ก็จะมีการฝึกฝนขดัเกลาและสร้างสํานึกเหลา่นัน้ให้เกิดเป็น
ประจํา 
  การเกิดจิตสํานึก สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
ไม่ใช่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เพราะทกุสรรพสิ่งมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนั จิตสํานึกท่ีมาจาก
ภายนอกเป็นการเข้ามาโดยธรรมชาติ กระทบต่อความรู้สึกของบคุคล แล้วกลายเป็นจิตสํานึกโดย
ธรรมชาติ และมกัไมรู้่ตวั แตจ่ิตสํานกึท่ีเกิดจากปัจจยัภายในเป็นความจงใจเลือกสรรบคุคล ระลกึรู้
ตนเองเป็นอยา่งดี เป็นสํานกึท่ีสร้างขึน้เอง ระหว่างปัจจยัภายใน และภายนอก เป็นปฏิสมัพนัธ์ท่ีมี
ความต่อเน่ืองกัน ดงันัน้ ในการพัฒนาจิตสํานึกจึงต้องกระทําควบคู่กันไปทัง้ปัจจัยภายในและ
ภายนอกจากท่ีกล่าวมาโดยภาพรวมของการเกิดจิตสํานึกแล้ว มีความสําคัญอย่างมากในการ
พฒันาบคุคลให้เกิดจิตสํานึกถึงสว่นรวมด้วย 

อนุชาติ พวงสําลี และวีรบูรณ์ วิสารทสกุล (2540: 42-44) ได้กล่าวถึง ปัจจัยท่ีทําให้มี         
จิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั ว่าเป็นสิง่สําคญัในทางสงัคม ทําให้เกิดประชาสงัคม คือชมุชนเข้มแข็ง 
หมายถงึชมุชนแห่งสํานกึ (Consciousness Community) ซึง่มีองค์ประกอบดงันี ้

 1) มีวิสยัทัศน์ร่วมกนั คนในชุมชนต้องมองอนาคตร่วมกนั เรียนรู้ และทําความ
เข้าใจร่วมกัน โดยอาศัยการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เห็นถึงสถานการณ์ แนวโน้มความ
เปลี่ยนแปลงพร้อมควบคูไ่ปกบัการปฏิบตัิท่ีสามารถเห็นจริงและไปใช้ได้จริง 

 2) ประชาชนสํานึกถึงพลงัของตนเองว่า จะสามารถร่วมแก้ไขเปล่ียนแปลงสงัคม
ได้คือ การทําให้เกิดกลุม่ท่ีให้ความสนใจตอ่สาธารณะจํานวนมาก ทําให้เกิดความเข้มแข็งเป็นพลงั
ทางสงัคม ไม่รอคอยให้ผู้ อ่ืนแก้ปัญหาให้กบัตวัเอง ซึ่งการท่ีบคุคลจะสํานึกถึงพลงัของตน ต้องให้
ความสําคญักบักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของสงัคม (Civic Education) ท่ีคนในสงัคมมีสว่นร่วม          
ท่ีจะแก้ไขปัญหาสงัคมร่วมกนัอย่างจริงจงั 

 3) ความรัก เ อื อ้อาทร  สามัคคี  การรวมกลุ่มของบุคคลในสังคมมีความ
หลากหลายจึงจําเป็นต้องสร้างขึน้บนฐานแห่งความรัก ความเมตตา ความเอือ้อาทร และสามคัคี 
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ความแตกต่างระหว่างบคุคลย่อยเกิดขึน้ได้ ซึ่งความแตกต่างนีเ้ป็นสิ่งดี และไม่จําเป็นต้องนําไปสู่
ความแตกแยกเสมอไป ดงันัน้ เง่ือนไขแห่งความรักสมานฉันท์จะเป็นส่วนเช่ือมโยงให้เกิดความ
ร่วมมืออยา่งมีพลงั ท่ีทําให้สงัคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ และลดปัญหาสงัคม 

 4) การเรียนรู้ท่ีมีการปฏิบัติร่วมกัน (Interactive,Learning,Through}Action) 
สํานึกเพ่ือส่วนรวมเป็นนามธรรมไม่สามารถบงัคบัให้เกิดได้ ดงันัน้ ต้องสร้างเง่ือนไขหรือกิจกรรม
ร่วมกันท่ีจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนาให้เกิดความต่อเน่ืองและสามารถ
ปฏิบตัิได้จริง และเป็นรูปธรรม 

 5) การมีเครือข่ายและการติดต่อสื่อสาร การแลกเปล่ียน เรียนรู้ ส่ือสาร และ
เครือข่ายเป็นส่วนท่ีทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวทางทําให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนั จะทําให้กระบวนการเรียนรู้อย่างเน่ืองและสามารถนําไปปฏิบตัิได้ 

หฤทัย อาจปรุ  (2544: 47 อ้างถึงใน  เอมอร แสนภูวา ,  2555: 21-22) อธิบายว่า                  
จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนัเป็นส่ิงท่ีต้องใช้เวลาในการสร้างและต้องมีการกระทําอย่างสม่ําเสมอ
เป็นกิจวัตร  จากการอภิปรายกลุ่มย่อยในการสัมมนาเ ก่ียวกับจิตสํานึกของพลเมือง                          
ณ มหาวิทยาลยัมหิดล ได้สรุปปัจจยัท่ีเป็นรูปธรรมอนันําไปสู่การพฒันาจิตวิญญาณท่ีคํานึงถึง
สว่นรวมร่วมกนั คือ  

 1) การสร้างองค์กร ผู้ นํา สื่อ วฒันธรรมใหม ่การสร้างประโยชน์ร่วมกนั 
 2) การทําให้เกิดกลุม่ ทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ มีการเข้าร่วมกบักลุม่มี

กิจกรรมสาธารณะและมีกิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง 
 3) มีทนุประชาคม ได้แก่ ความรู้ ภมิูปัญญา ทรัพยากร 
 4) การได้รับข้อมลูขา่วสาร ความรู้ตา่ง ๆ ทัง้ในระบบและนอกระบบการศกึษา 
 5) การสร้างเครือขา่ยทกุเพศ ทกุวยั 
 6) การปรับเปล่ียนโครงสร้างโดยเร่ิมจากตนเอง ให้มีระบบคิดท่ียอมรับความ

คิดเห็นของผู้ อ่ืน  
 7) การสร้างกฎระเบียบร่วมกนั สร้างความตระหนกั มีการปลกูฝังตัง้แต่เด็ก สร้าง

ให้เกิดวฒันธรรมใหม่ 
 8) ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ฐานะพลเมืองไทย การสร้างจิตสํานึกในความเป็น

เจ้าของร่วมกนั การมีสทิธิทัง้สว่นบคุคลและสว่นรวม 
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 9) การมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ มีการเปิดโอกาสให้แสดงออก มีประเด็นท่ีจะ
เคล่ือนไหวร่วมกัน มีการเสียสละทุ่มเทและการกระทําอย่างต่อเน่ือง ไม่ติดรูปแบบ มีการสร้าง
เครือขา่ยและมีมาตรการหรือกฎหมายบงัคบั 

 10) ทุนทางวัฒนธรรม ได้แก่ ศาสนา ประเพณี ความเช่ือ จริยธรรม ความ
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ ความเอือ้อาทรต่อกนั โดยเร่ิมจากสถาบนัครอบครัวโดยการให้การศกึษาและส่ือจะ
มีส่วนร่วมสร้างให้เกิดความคิดหลากหลายท่ีชีใ้ห้เห็นคณุโทษต่าง ๆ รวมทัง้การเรียนรู้อย่างมีส่วน
ร่วมมีชมุชนแห่งการเรียนรู้  

 11) การมีผู้ นําหรือบุคคลสาธารณะท่ีเป็นแบบอย่าง มีจิตสํานึกต่อสังคมมี
คณุธรรมและสามารถสร้างระบบผู้ นําร่วมได้ 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน,(2538:,2-4)}ได้อธิบายถึงปัจจัยท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกัน ดังนี ้โดยใช้ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมแสดงถึงสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งว่า
พฤติกรรมเหล่านีมี้สาเหตทุางจิตใจอะไรบ้างทฤษฏีสร้างการสรุปผลการวิจยัในเร่ืองดงักล่าวของ
เยาวชนและประชาชนไทย อายุ 6 ถึง 60 ปี จํานวนรวมหลายพนัคน ซึ่งเป็นการวิจัยในประเทศ
ไทยในช่วง 20 ปีนี ้

ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมนีมี้ 3 สว่นคือสว่นท่ีเป็นดอกและผลของต้นไม้สว่นลําต้นและสว่นท่ี
เป็นรากในส่วนแรกคือดอกและผลไม้บนต้นแสดงถึงพฤติกรรมการทําดีละเว้นชัว่และพฤติกรรม
การทํางานอยา่งขยนัขนัแข็งเพ่ือสว่นรวม 

สว่นแรกนีเ้ป็นพฤติกรรมประเภทต่าง ๆ ท่ีรวมเข้าเป็นพฤติกรรมของพลเมืองดีพฤติกรรมท่ี
เอือ้ต่อการพัฒนาสงัคมรวมไปถึงประเทศและพฤติกรรมการทํางานอาชีพอย่างขยันขันแข็งผล
ออกมาเป็นพฤติกรรมตา่ง ๆ ท่ีน่าปรารถนานีมี้สาเหตอุยู่ 2 กลุม่กลุ่มแรกคือสาเหตทุางจิตใจท่ีเป็น
สว่นลําต้นของต้นไม้ซึง่ประกอบด้วยจิตลกัษณะ 5 ด้านคือ 

1) เหตผุลเชิงจริยธรรม 
2) มุง่อนาคตและการควบคมุตนเอง 
3) ความเช่ืออํานาจในตน 
4) แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

            5),ทัศนคติคุณธรรมและค่านิยม ,(ท่ี เ ก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลนัน้ 
ประสบการณ์ทางสงัคม)ทําให้เข้าใจและอธิบายทํานายและพฒันาพฤติกรรมลกัษณะใดจะต้องใช้
จิตลกัษณะบางด้านหรือทัง้ 5 ด้านนีป้ระกอบกนัจงึจะได้ผลดีท่ีสดุ 

สว่นท่ีสามของต้นไม้จริยธรรมคือรากแก้วซึง่เป็นจิตลกัษณะกลุม่ท่ีสองมี 3 ด้านคือ 
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1) สติปัญญา 

 2)  ประสบการณ์ทางสังคม 

3) สุขภาพจิต 

จิตลักษณะทั ้งสามนี ้อาจใช้เป็นสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ 5 ประการที่ลําต้นของ

ต้นไม้กล่าวคือ บุคคลจะต้องมีลักษณะพื ้นฐานทางจิตใจ 3 ด้าน จึงจะเป็นผู้ท่ีมีความพร้อม              

ท่ีจะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง 5 ประการที่ลําต้นของต้นไม้โดยที่จิตลักษณะทั้ง 5 นี ้จะพัฒนาตัวบุคคล

เองโดยอัตโนมัติถ้าบุคคลมีความพร้อมทางจิตใจ 3 ด้านดังกล่าวและอยู่ในสภาพแวดล้อมทาง

บ้าน ทางโรงเรียนและทางสังคมที่เหมาะสม 

นอกจากนี ้บุคคลยังมีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาจิตลักษณะบางประการใน 5 ด้านนี ้

โดยวิธีการหลาย ๆ ด้านด้วยฉะนั้นจิตลักษณะพื ้นฐาน 3 ประการจึงเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของ

คนดีและคนเก่งนอกจากนี ้จิตลักษณะพื ้นฐาน 3 ประการที่รากนี ้อาจเป็นสาเหตุร่วมกับจิตลักษณะ 

5 ประการท่ีลําต้นเพื่อใช้ทํานาย และพัฒนาพฤติกรรมดังกล่าวมาแล้วด้วย 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552: 73-77) ได้อธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเอื ้อให้เกิดจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกัน ดังนี ้  

 1)  ปัจจัยภายในตนเอง หมายถึง ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่มีสํานึก

แตกต่างกัน เช่น ค่านิยม ความเชื่อส่วนบุคคล อารมณ์ จิตใจ และเพศ  

 2)  ปัจจัยภายนอก หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ต่อ

บุคคลอื่นในสังคม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดจิตสํานึกที่แตกต่างกัน เช่น ความสัมพันธ์ของคนในสังคม 

ความสัมพันธ์ในครอบครัว โรงเรียน วัด และกลุ่มเพื่อน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546: 105-107) ได้อธิบายปัจจัยที่คนไทย

ในอนาคตควรมี ท่ีส่งผลให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ประกอบด้วย 

1) สภาพการแข่งขันที่รุนแรงในสังคมโลก คือ สภาพการแข่งขันที่รุนแรงขึ ้นที่เกิด 

จากผู้คนจํานวนมากต่างมุ่งกอบโกยผลประโยชน์อย่างเห็นแก่ตัวไม่สนใจว่าผู้อ่ืนจะได้รับความ

เดือดร้อนหรือไม่รวมทั ้งขาดความสนใจในภาพรวมของประเทศเนื่องจากคิดว่าตนเองไม่ได้มีส่วน

รับผิดชอบโดยตรงกับเรื่องนั้น ๆ แม้จะรู้ว่าจะเกิดผลเสียหายอย่างมากมายตามมาก็ตามหากเราไม่

ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกเพื่อส่วนรวมให้เกิดขึ ้นกับคนรุ่นใหม่แล้วย่อมน่าเป็นห่วงสังคมไทยใน

อนาคตที่จะเต็มไปด้วยการแก่งแย่งและความเห็นแก่ตัวอย่างรุนแรง 

             2) กระแสโลกเรื่องการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม คือ จากภาวการณ์เสื่อมโทรมด้าน

ส่ิงแวดล้อมอาทิการทําลายสิ่งแวดล้อมการเกิดภาวะเรือนกระจกการตัดไม้ทําลายป่าจนเกิด
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ปัญหาวิกฤตทางธรรมชาติหรือการใช้ทรัพยากรอย่างสิน้เปลืองฯลฯนําไปสู่กระแสการเรียกร้อง
อยา่งเข้มข้นในเร่ืองของการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมไม่เพียงเท่านัน้ยงัถกูนําไปใช้เป็นประเด็นสําคญัใน
การกําหนดเป็นกติกาเง่ือนไขสากลในการดําเนินการทางเศรษฐกิจธุรกิจการค้าและการเมืองให้เรา
ต้องปฏิบติัตาม 

            3) วิกฤตทางคุณธรรมจริยธรรม คือ วิกฤตการเส่ือมถอยทางคุณธรรมจริยธรรม
และปัญหาสงัคมต่างๆท่ีทวีความรุนแรงมากขึน้อาทิปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมการลกั
ขโมยการคอรัปชัน่การขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพฯลฯโดยเราไม่สามารถท่ีจะบอกปัดได้เลยว่าไม่
เก่ียวข้องกบัเราเน่ืองจากโลกท่ีมีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายถึงกนัอย่างแน่นแฟ้นส่งผลให้ทุกฝ่าย
ได้รับผลกระทบเช่ือมโยงถึงกันหมดแม้ว่าตนจะไม่ได้เป็นผู้ ก่อก็ตามและปัญหามากมายเหล่านี ้
กําลงัรอการช่วยเหลือและแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยการร่วมมือจากประชาชนทุกคนไม่ใช่รอคอยแต่
เพียงการช่วยเหลือจากรัฐเท่านัน้ 

4) สงัคมชมุชนวิถี คือ กระแสของการรวมกลุม่ของประชาสงัคมท่ีประชาชนจาก 
กลุม่ต่างๆจะเข้ามามีบทบาทในการเรียกร้องการดแูลการตรวจสอบรวมถงึการเข้ามาพฒันาชมุชน
และสงัคมส่วนรวมมากขึน้สิ่งสําคญัคือคนเหล่านีจํ้าเป็นต้องมีจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวมจึงจะทําให้
การรวมกลุ่มนีเ้ป็นไปเพ่ือประโยชน์และพฒันาประเทศอย่างแท้จริงมิใช่เป็นการใช้ช่องทางนีใ้น
การแสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนเอง 
 ณรงค์ สินสวสัดิ์ (2520: 74) ได้อธิบายถึงปัจจัยท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 
ประกอบด้วย 
  1) ความเช่ือ คือ การท่ีบุคคลคิดในแง่ของข้อเท็จจริง เป็นเช่นไร ความเช่ือ               
ของบุคคลอาจจะได้มาจากการเห็นได้ และสัมผสั ได้ยินกับหู หรือคําบอกเล่า อ่านจากข้อเขียน           
ส่ิงตีพิมพ์ รวมทัง้การคิดวิเคราะห์ของตนเอง 
  2) ค่านิยม คือ แนวความคิดของบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นความคิดท่ีมีอิทธิพลให้บคุคล
เลือกกระทําอนัหนึง่อนัใดจากวธีิการหลาย ๆ วิธี หรือเรียกอยา่งหนึ่งว่า แนวทางประพฤติปฏิบตัิว่า
อะไรควรหรือไม่ควร เช่น คนท่ีดีควรมีความซ่ือสตัย์ กตญัญู หรืออาจหมายถึง จุดหมายของชีวิต 
คา่นิยมนัน้อาจเกิดมาจากการอา่น หรือคําบอกเลา่ หรือคิดขึน้เอง 
  3) บคุลิกภาพ คือ วิธีการวางตวัให้เหมาะสม ในสถานท่ีตา่ง ๆ รู้จกักาลเทศะ และ
พดูจาฉะฉานไมเ่คอะเขิน บคุลกิภาพซึง่อาจเกิดจากประสบการณ์ในอดีตท่ีประสบพบเจอมา 
 ภนิดา ชนวิทยาสิทธิกลุ (2548: 16 อ้างถึงใน บวัไข วีระโห, 2554: 41) ได้อธิบายถึงปัจจยั
ท่ีก่อให้เกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั ประกอบด้วย 
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  1)  ปัจจัยภายในบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ภาวะสุขภาพ การเผชิญปัญหา 

หรือเผชิญกับความเครียดที่ทําให้ต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

  2)  ปัจจัยภายนอกบุคคล ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สัมพันธภาพระหว่าง ครอบครัว การ

ช่วยเหลือด้านจิตใจ อารมณ์ สภาพสังคม วัฒนธรรม ท่ีปฏิบัติต่อกันมาในสังคม 

 ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2550: 5-7) ได้อธิบายถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกัน ประกอบด้วย 

1) สาเหตุภายใน คือ ลักษณะทางจิตใจต่างๆเช่นการไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ส่วน 

รวมการมุ่งอนาคตและความสามารถควบคุมตนเองความเชื่อว่าทําความดีจะนําไปสู่ผลดีและการ

เห็นว่าคนทําชั่วจะต้องโดนลงโทษนอกจากนั ้นยังเกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตใจทางด้านอื่น ๆ            

คือความพอใจและเห็นด้วยกับความดีต่างๆและเห็นความสําคัญของความดีเหล่านั้นเช่นความ

ซ่ือสัตย์การเคารพกฎระเบียบและกฎหมายความสามัคคีเป็นต้น 

  2)  สาเหตุภายนอก คือตัวบุคคลในการที่บุคคลนั้นจะทําความดีหรือละเว้นการ

กระทําที่ไม่น่าปรารถนามากน้อยเพียงใดนั ้นสาเหตุสําคัญคือคนรอบข้างกฎระเบียบสังคม

วัฒนธรรมและสถานการณ์ท่ีบุคคลประสบอยู่ในกรณีของลูกน้องหัวหน้าเป็นสาเหตุภายนอกที่

สําคัญอย่างยิ่งท่านอาจจะออกคําสั่งตรวจตรายิ ้มหรือทําหน้าบึ ้งตึงจะมีผลต่อจิตใจและพฤติกรรม

ของลูกน้องนอกจากนั้นระเบียบข้อบังคับในหน่วยงานสภาพแวดล้อมในการทํางานการมีหรือขาด

แคลนสิ่งเอื ้ออํานวยในการทํางานตลอดจนบรรยากาศทางสังคมในที่ทํางานกลุ่มเพื่อนและ

วัฒนธรรมขององค์กรจะมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานตลอดจนความสุขความพอใจในการทํางาน

ในสภาพแวดล้อมที่บุคคลทํานายไม่ได้ ว่าจะเกิดอะไรขึ ้นที่จะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อตน

ตัวอย่างเช่นการที่ท่านมีอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหรือสถานการณ์คลุมเครือลูกน้องไม่

ทราบว่าทําอะไรจึงจะถูกต้องเหมาะสมที่ไม่โดนตําหนิโดนบ่นว่าสถานการณ์เหล่านี ้จะมีผลต่อ

จิตใจและพฤติกรรมของลูกน้องทั ้งสิ ้นส่วนการจะก่อให้เกิดผลดีแก่ตนเองและป้องกันผลเสียที่จะ

เกิดขึ ้นนั ้นคือการที่จะสามารถควบคุมผลดีและผลเสียที่จะเกิดกับตนได้มากเพียงใดก็ขึ ้นอยู่กับ

ระบบกฎเกณฑ์และสภาพงานแบบราชการ (Bureaucracy) ของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย 

  3)  คุณธรรม หมายถึงสิ่งที่บุคคลยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามมีประโยชน์มากและ             

มีโทษน้อย  Wright (1975 อ้างถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2550: 6) สิ่งที่เป็นคุณธรรมในแต่ละ

สังคมนั้นอาจแตกต่างกันเพราะการเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่นั ้นขึ ้นอยู่กับวัฒนธรรม

เศรษฐกิจศาสนาการศึกษาและสภาพแวดล้อมของคนในสังคมนั้นเช่นการคุมกําเนิดและการคืน

ของที่เก็บได้แก่เจ้าของนั้นในสังคมส่วนใหญ่จะยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีควรทําแต่ในบางสังคมและ
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บางวัฒนธรรมอาจจะเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีขัดกับหลักศาสนาหรือเป็นความโง่ท่ีจะทําเช่นนัน้ฉะนัน้
นกัวิชาการจึงเห็นว่าการจะนําเอาคุณธรรมในสงัคมหนึ่งไปยดัเยียดหรือตดัสินการกระทําของคน
ในอีกสังคมหนึ่งนัน้ย่อมไม่เหมาะสมจึงมีการแสวงหาหลักเกณฑ์อ่ืนในการตัดสินคุณภาพทาง
จิตใจของคน 

4) ค่านิยมหมายถึงสิ่งท่ีบุคคลยอมรับว่าสําคัญมากซึ่งก็แตกต่างกันไปตามกลุ่มบุคคล
และวฒันธรรมเช่นการมีการศึกษาสูงและความกตัญญูต่อบิดามารดาและครูอาจารย์นัน้ในบาง
สงัคมและวฒันธรรมเห็นว่าสองสิ่งนีเ้ป็นสิ่งท่ีสําคญัมากแต่ในคนบางกลุ่มกลับเห็นว่าการศึกษา
สงูๆเป็นสิ่งท่ีไม่สําคญัไม่จําเป็นส่วนความกตญัญตู่อผู้ มีพระคณุก็เป็นสิ่งสําคญัอนัดบัต่ํา ๆ เพราะ
ยงัมีสิ่งอ่ืนท่ีสําคญักว่าความกตญัญอีูกมากและสงูส่งกว่าเช่นความรับผิดชอบส่วนรวมและความ
เสียสละเป็นต้นคณุลกัษณะบางประการอาจจะเป็นทัง้คณุธรรมและค่านิยมในสงัคมหนึง่เช่นความ
กตัญญูเป็นสิ่งท่ีสังคมไทยยอมรับว่าดีมีประโยชน์และสําคัญมากด้วยฉะนัน้ความกตัญญูใน
สงัคมไทยจึงเป็นทัง้คณุธรรมและคา่นิยมไปพร้อมกนั 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้นสามารถสรุป ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงสว่นรวมร่วมกนัออกเป็น 
2 ประเภท ดงันี ้ด้านปัจจยัพืน้ฐาน ประกอบด้วย  1) การเกิดจิตสํานึกภายในตวัหรือพลงัในตน 2) 
สถานภาพทางสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม 3) การเห็นสภาพสงัคมมีวตัถปุระสงค์ร่วมกนัในการ
แก้ไขปัญหา 4) กลุ่มท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ร่วมกันกิจกรรมของสาธารณะอย่าง
ต่อเน่ือง 5) ความรู้สกึเป็นเจ้าของร่วมกนั 6) มีทนุประชาคม ได้แก่ ความรู้ ภมิูปัญญา ทรัพยากร 
7) การได้รับข้อมลูขา่วสาร ความรู้ตา่ง ๆ}ทัง้ในระบบและนอกระบบการศึกษา 8) การมีปฏิสมัพนัธ์
ต่อบคุคลอื่นในสงัคม 9) ความสมัพนัธ์ในครอบครัว 10) เหตผุลเชิงจริยธรรม 11) มุ่งอนาคต และ
การควบคุมตน 12) แรงจูงใจใผ่สมัฤทธ์ิ 13) ทัศนคติ คณุธรรม และค่านิยม 14) สติปัญญา 15) 
สขุภาพจิต 16) สภาพการแขง่ขนัท่ีรุนแรงในสงัคมโลก 17) การแก่งแย่งแข่งขนัและเห็นแก่ตวัอย่าง
รุนแรง 18) กระแสโลกเร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 19) วิกฤตทางคณุธรรมจริยธรรม 20) กระแส
ของการรวมกลุม่ของประชาสงัคม 22) ความเช่ือ 23) บคุลิกภาพ  

ด้านวิธีการหรือกระบวนการ ประกอบด้วย  1) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  2) ความสามัคคีใน
ชมุชน 3) การอบรมขดัเกลาจากครอบครัว 4) กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัและปฏิบติัร่วมกนั  5) การ
สร้างองค์กร ผู้ นํา ส่ือ วฒันธรรมสร้างประโยชน์ร่วมกนั 6) การปรับเปลี่ยนระบบความคิดยอมรับ
ฟังความคิดเห็นผู้ อ่ืน 7) การเปิดโอกาสให้แสดงออกร่วมกัน 8) การสร้างเครือข่ายทางสังคม                  
9) มีทนุทางวฒันธรรมเช่น ศาสนาประเพณีร่วมกนั 10) กฎระเบียบทางสงัคม 11) การศกึษา และ
ศาสนา 12) ประสบการณ์ทางสงัคม ดงัปรากฏในตารางท่ี 2.6 
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ตารางที่ 2.6 สรุปปัจจยัท่ีก่อให้เกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 
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                ปัจจยัพืน้ฐาน  
1)  เกิดจากจิตสํานึกภายในตวับคุคล /พลงัในตนเอง                                -                    -        -          -          6     60.0    
2) สถานภาพทางสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม                                      -          -        -       -        -        -       -             3     30.0 
3) การเห็นสภาพสงัคมและต้องการแก้ไขปัญหา                                  -          -        -       -        -        -       -       -         2     20.0            
4) เกิดกลุม่ทางการและไมเ่ป็นทางการ เพ่ือร่วมกิจกรรม                   -      -       -           -       -         -        -       -      -          1     10.0 
    สาธารณะอยา่งตอ่เน่ือง 
5) การรู้สกึความเป็นเจ้าของร่วมกนั                                                -      -       -            -       -        -        -       -      -          1     10.0 
6) มีทนุประชาคม ได้แก่ ความรู้ ภมูิปัญญา ทรัพยากร                      -      -      -             -       -        -       -       -      -          1     10.0  
7) การได้รับข้อมลูข่าวสาร ความรู้ตา่ง ๆ ทัง้ในระบบ                        -      -      -              -       -        -       -       -      -          1     10.0  
     และนอกระบบการศึกษา   
8) การปฏิสมัพนัธ์ตอ่บคุคลอ่ืนในสงัคม                                           -       -       -      -        -             -       -          -           2     20.0 
9) ความสมัพนัธ์ในครอบครัว                                                          -      -        -      -       -              -       -          -          2     20.0   
10) เหตผุลเชิงจริยธรรม                                                                 -       -      -       -            -          -       -      -       -          1     10.0 
11) มุ่งอนาคต และการควบคมุตน                                                  -       -       -      -            -         -       -      -               2     20.0  
12) แรงจงูใจใผ่สมัฤทธ์ิ                                                                  -       -       -      -             -         -       -      -      -           1    10.0 
13) ทศันคติ คณุธรรม และค่านิยม                     -       -       -      -                   -          -              4     40.0             
14) ลดความเหน็แกต่วัลง                                                               -       -      -      -       -         -          -      -       -              1    10.0   
15) สิตปัญญา                                                                              -       -       -      -             -          -      -       -       -          1    10.0 
16) สขุภาพจิต                                                                              -        -       -       -           -         -        -        -       -        1    10.0 
17) สภาพการแขง่ขนัท่ีรุนแรงในสงัคมโลก                                       -        -       -       -       -       -            -       -       -          1    10.0 
18) การแก่งแยง่แข่งขนั และเห็นแก่ตวัอยา่งรุนแรง                           -        -       -       -       -       -             -       -       -         1    10.0 
19) กระแสโลกเร่ืองการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม                                      -        -       -       -       -       -             -       -       -         1    10.0 
20) วิกฤตทางคณุธรรมจริยธรรม                                                     -        -       -       -       -       -             -       -       -        1     10.0 
21) กระแสของการรวมกลุม่ของประชาสงัคม                                   -        -       -       -       -        -             -       -       -        1    10.0 
22) ความเช่ือ                                                                                -        -       -       -       -        -         -           -       -        1    10.0 

23) บคุลกิภาพ                                                                              -         -        -       -        -        -                -        -         -       1    10.0 
               วิธีการ/กระบวนการ 
24) มีวิสยัทศัน์ร่วมกนั                                                                        -             -       -        -        -       -        -       -        2    20.0   
25) ความสามคัคีในสงัคม                                                -      -             -       -        -        -        -        -       -       1    10.0               
26) การอบรมขดัเกลาจากครอบครัว                                                -          -             -        -        -        -        -       -       2    20.0     
27) กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัและปฏิบติัร่วมกนั                                  -                -         -        -        -       -        -       2    20.0   
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ตารางที่ 2.6 (ตอ่) 

 

  
 

                               
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดจติคาํนึงถึง 

                ส่วน รวมร่วมกัน                   
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                      วธีิการ/ กระบวนการ 
28) การสร้างองค์กร ผู้ นํา ส่ือ วฒันธรรม สร้างประโยชน์ร่วมกนั      -      -        -            -       -       -       -        -        -       1    10.0 
29) การปรับเปลี่ยนระบบคิดยอมรับความคดิเห็นผู้ อ่ืน                   -      -        -           -       -       -        -        -        -       1    10.0 
30) การเปิดโอกาสให้มีสว่นร่วมในแสดงออก                                 -      -        -           -       -       -       -         -        -       1    10.0 
31) การสร้างเครือข่าย                                                                 -      -                -       -       -       -         -        -       2    20.0 
32) มีทนุทางวฒันธรรมได้แก่ ศาสนา ประเพณี                             -      -        -           -        -       -        -        -        -       1    20.0           
33) กฎระเบียบทางสงัคม                                                            -      -        -       -       -        -       -        -        -            1    10.0  
34) การศกึษา และศาสนา                                                           -      -       -       -       -        -       -        -        -             1    10.0 
35) ประสบการณ์ทางสงัคม                                                         -      -        -      -            -       -       -         -        -        1    10.0                        

 
แหล่งท่ีมา:    พฒันาโดยผู้ วิจยั, 2556. 
 
2.2 แนวคดิเก่ียวกับการขัดเกลาทางสังคม 
 

การขัดเกลาทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยปลูกฝังทําให้บุคคลในชุมชนเกิดจิตคํานึงถึง
ส่วนรวมร่วมกนั ซึ่งนําไปสู่การสร้างคณุประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน และต่อสงัคม การขดัเกลาทางสงัคมจึง
เป็นสิ่งสําคญัต่อการถ่ายทอดวฒันธรรม การอบรมสัง่สอนให้แก่บคุคลให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และเกิดสํานึกท่ีดี การอบรมให้มนุษย์รู้ระเบียบแบบแผนของสงัคม หล่อหลอมให้ยอมรับค่านิยม 
กฎเกณฑ์ และแผนต่าง ๆ ของสงัคม จําเป็นต้องผ่านกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม และสถาบนั
ทางสงัคมล้วนมีบทบาทสําคญัในการอบรมสัง่สอนและปลกูฝังคนในชมุชนให้เป็นคนดี มีคณุธรรม 
จริยธรรม เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ แบง่ปันตอ่กนั และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน วางตวัให้
เหมาะสม โดยสถาบันการขัดเกลาท่ีสําคัญได้แก่ ครอบครัว การศึกษา ศาสนา ชุมชน และ
ส่ือมวลชน สถาบันเหล่านีม้ีบทบาทสําคัญท่ีจะขัดเกลาและนําไปสู่การเสริมสร้างจิตคํานึงถึง
สว่นรวมร่วมกนั จากการรวบรวมความหมายเก่ียวกบัการขดัเกลาทางสงัคมท่ีทําให้เกิดจิตคํานึงถึง
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ส่วนรวมร่วมกนั ผู้ศึกษาได้สรุปความหมายของนกัวิชาการหลาย ๆท่านเพ่ือนํามาเป็นแนวทางใน
การศกึษา ได้ดงันี ้

 
2.2.1 ความหมายของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ในปัจจุบันได้มีนักวิชาการให้คําจํากัดความของ

กระบวนการขดัเกลาทางสงัคม สามารถสรุปได้ ดงันี ้
Goslin (1973:}2) ได้ให้คํานิยามการการขัดเกลาทางสังคมหมายถึง กระบวนการซึ่ง

ปัจเจกบคุคลได้มาซึ่งความรู้ ความชํานาญ สามารถมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเป็นสมาชิกของ
กลุ่มหรือสังคม Brim}(1996}อ้างถึงใน Goslin,,1973:}2) ให้ความสนใจในการเรียนรู้ทางสังคม             
ไมเ่พียงแต่ในวยัเด็ก แต่ตลอดวฎัจกัรชีวิต  และภายในความหลากหลายของแต่ละกลุ่มและบริบท
ของสงัคมซึ่งเป็นตวักําหนดพฤติกรรมทางสงัคม  เป็นท่ีชดัเจนว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์
มิได้เกิดขึน้จากการแยกอยูโ่ดดเด่ียว แต่เกิดจากการเรียนรู้การอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคม  แม้ในเวลา
ท่ีการกระทําเกิดขึน้ขณะปัจเจกบคุคลอยู่คนเดียว  ยงัคงได้รับระดบัอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัจาก
ผู้อื่นในห้วงการดําเนินชีวิตของเขา  ดงันัน้การขดัเกลาทางสงัคม  จึงครอบคลมุถึงการเรียนรู้ทาง
สงัคม  ท่ีทําให้เกิดทศันคติ พฤติกรรมของปัจเจกชนในกลุม่  หรือกลุม่ทางสงัคม  ย่ิงไปกวา่นัน้การ
แสดงความคิดท่ีมีค่าเป็นกระบวนการพืน้ฐานการเรียนรู้ซึ่งจะเปล่ียนแปลงไปตามลกัษณะเฉพาะ
แห่งบริบททางสงัคมท่ีเขาอยู ่

McDavid,and}Harari, (1974:}8 อ้างถึง ใน  ถวิล  ธาราโภชน์ , ,2532:.18-19)  ไ ด้ ใ ห้              
คํานิยามการขดัเกลาทางสงัคม คือ ลําดบัของประสบการณ์ในการเรียนรู้ทางสงัคม ซึง่เกิดมาจาก
การบรูณาการของแต่ละบคุคลในสงัคม หรือการวิเคราะห์กระบวนการดดูซมึของแต่ละคนในกลุ่ม
ของตน ตวัอย่าง การแนะนําให้เด็กเข้าไปสูเ่พ่ือนใหมใ่นเม่ือเด็กต้องเข้าอยูใ่นโรงเรียนใหม่ หรือการ
นําสมาชิกใหม่เข้าไปในกลุ่มทํางาน นอกจากนีย้ังได้กล่าวอีกว่า กระบวนการเรียนรู้ทางสงัคมมี
ความยืดยาวตัง้แต่วัยทารก ซึ่งถูกดูดซึมเข้าไปในสังคมของเขา ตลอดจนช่วงเวลาท่ีเติบโตเป็น
ผู้ ใหญ่ 

Broom and Seiznick (1968: 84) ได้ให้คํานิยามการขดัเกลาทางสงัคม ไว้ 2 ประการ คือ 
ในแง่ของสงัคม การขดัเกลาทางสงัคมเป็นกระบวนการเปล่ียนผ่านวิถีของวฒันธรรมสู่สมาชิกใน
สงัคมให้มีวิถีชีวิตท่ีเป็นระเบียบ รู้จักฎเกณฑ์ของสงัคม และเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนในสงัคม 
ส่วนแง่ของปัจเจกบุคคล การขดัเกลาทางสงัคมเป็นกระบวนการทําให้พฒันาบุคลิกภาพของตน 
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เป็นกระบวนการทางชีวอินทรีย์ท่ีเปลี่ยนผ่านไปสู่ การสร้างอตัลกัษณ์ ค่านิยม ทัศนคติ ระเบียบ
วินยั และความคาดหวงัของตนท่ีตา่งไปจากบคุคลอ่ืนในสงัคม  
 Hurlock (1967: 117) ได้ให้คํานิยามการขดัเกลาทางสงัคม คือกระบวนการเรียนรู้ โดยทํา
ตามกฎระเบียบข้อบงัคบัเดียวกนัของสงัคม และจารีตประเพณี คือความสามารถในการปฏิบตัิตวั
ให้ไปตามความคาดหมายของสงัคม  กระบวนการขดัเกลาทางสงัคม ประกอบด้วย สิ่งท่ีแตกต่าง
กนั สามองค์ประกอบ แต่มีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั ตามความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคน 
ได้แก่ พฤติกรรมท่ีปฏิบตัิเหมาะสม หรือพฤติกรรมท่ีถกูต้องตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัของกลุม่ หรือ
สังคม การแสดงบทบาททางสังคม ซึ่งกลุ่มได้บญัญัติไว้ ให้ปัจเจกบุคคลเรียนรู้และปฏิบัติตาม 
ต่อมาก็คือ ทัศนคติท่ีได้รับมาจากสังคม ซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ ทําให้เกิด
พฤติกรรมท่ีถูกท่ีควรอย่างเหมาะสม และประการสุดท้าย คือ มารยาททางสังคมท่ีบุคคล
จําเป็นต้องเรียนรู้ เช่น เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน เพ่ือให้สามารถอยูร่่วมกนักบัผู้อื่นในสงัคมได้ 

สนิท สมคัรการ (2546: 2-3) ได้ให้คํานิยามการขดัเกลาทางสงัคมคือ วิธีการอบรมสัง่สอน
จากครอบครัว ถ่ายทอดพฤติกรรมทางสงัคมของมนุษย์ตามประเพณี ความเช่ือ ความรู้ต่าง ๆ ท่ี
ได้รับการพร่ําสอนจากบรรพบรุุษ ครูบาอาจารย์ ผู้ นําศาสนา และญาติมิตรในสงัคมของตน ทําให้
บุคคลได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เหล่านีจ้ากชนรุ่นก่อน ด้วยเหตุนีว้ัฒนธรรมหรือกฎเกณฑ์ทางสังคม 
สมาชิกของสงัคมโดยทัว่ ๆ ไปต้องมีสว่นร่วมรับรู้อยูด้่วยเสมอ 

จํานงค์ อดิวฒันสิทธิ และคณะ (2540: 43) ได้กล่าวถึงความหมายของการขดัเกลาทาง
สังคมหมายถึง การถ่ายทอดวัฒนธรรมท่ีทําให้มนุษย์ได้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติตัวให้เข้ากับ
สงัคมได้ถกูต้อง เช่น มารยาทในการับประทานอาหาร หรือการได้รับการสัง่สอนเร่ืองภาษาจนทํา
ให้สามารถสื่อสารติดต่อกันได้ในสังคม รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือจะได้มีบุคลิกภาพ
เช่นเดียวกบัมนษุย์ผู้ อ่ืนและรู้จกัระเบียบของสงัคมหรือวฒันธรรม ในการอยูร่่วมกบัผู้อื่นในสงัคม 

ฑิตยา สวุรรณะชฎ (2527: 47) ได้ให้คํานิยามการขดัเกลาทางสงัคม คือ กระบวนการท่ีจะ
ทําให้คนเรียนรู้และยอมรับบาทของแต่ละฐานะทางสงัคม เลือกท่ีจะนําไปใช้และมีปฏิสมัพนัธ์กบั
ผู้ อ่ืนในสังคม โดยผ่านกระบวนการอบรมสั่งสอนในส่ิงท่ีถูกท่ีควรตามวัฒนธรรม แบบแผน 
กฎระเบียบ ท่ีมีอยูใ่นสงัคมนัน้  

อานนท์ อาภาภิรม (2514: 46) ได้ให้คํานิยามการขดัเกลาทางสงัคม คือ กระบวนการท่ีทํา
ให้บุคคลได้เรียนรู้หรือรับเอาวัฒนธรรมของสังคมท่ีเขาอาศัยอยู่ เพ่ือให้เขามีพฤติกรรมไปตาม
ครรลองของพฤติกรรม ทําให้ปัจเจกชนสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาสมในสงัคม และเป็นท่ี
ยอมรับของสงัคม 
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มานิตย์ จันทรแก้ว (2553: 8) ได้สรุปความหมายของการขัดเกลาทางสังคม หมายถึง 
กระบวนการท่ีสังคม ได้สั่งสอนทัง้ในทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้สมาชิกได้เรียนรู้ กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ และคณุคา่ท่ีสงัคมกําหนดให้เป็นระเบียบปฏิบตัิ และความสมัพนัธ์ของมนษุย์ในสงัคมนัน้ 
และได้เรียนรู้บรรทดัฐาน และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีใช้อยูใ่นสงัคม 
 ดวงทิพย์ อนัประสิทธ์ิ (2555: 31) ได้สรุปความหมายของการขดัเกลาทางสงัคม หมายถงึ 
การถ่ายทอดวฒันธรรมจากรุ่นสูรุ่่นและการถ่ายทอดกฎระเบียบและหลกัปฏิบตัิประพฤติตน เพ่ือท่ี
ต้องการสร้างลักษณะบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม โดยท่ีได้รับการเรียนรู้จากผู้ ท่ีถ่ายทอดให้มีการ
ยอมรับบทบาท สถานภาพของตนเอง ในการใช้ชีวิตอยูร่่วมกนักบัผู้ อ่ืนได้สงัคม 
 ชัยยุทธ ดาผา (2534:,19) ได้สรุปความหมายของการขัดเกลาทางสังคม หมายถึง 
กระบวนการทัง้ทางตรงและทางอ้อมท่ีมนุษย์ในสงัคมหนึ่ง ๆ ได้เรียนรู้คณุค่า กฎเกณฑ์ ระเบียบ
แบบแผน ท่ีกลุ่มหนึ่ง ๆ กําหนดหรือวางไว้เพ่ือเป็นแบบแผนของการปฏิบตัิต่อกนัและให้บคุคลได้
พฒันาบคุลิกภาพของตนเอง  
 มณีรัตน์ ไพโรจน์ไชยกุล (2543:,11) ได้สรุปความหมายของการขัดเกลาทางสังคม 
หมายถึง กระบวนการท่ีสงัคมพร่ําสอนสมาชิกในสงัคมหรือการท่ีสมาชิกสงัคมเรียนรู้วฒันธรรม
ดํารงชีวิตพืน้ฐานและบรรทัดฐานของการประพฤติตนเพ่ือนให้สอดคล้องกับความคาดหวัง 
มาตรฐาน วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและข้อบงัคบัต่าง ๆ ของกลุ่มท่ีบคุคลนัน้อาศยัอยู ่
หรือการปฏิบตัิตนตามบทบาทท่ีเหมาะสมในสงัคม ทําให้ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกของกลุ่ม
และสามารถดํารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
 ภสัวรรณ องอาจ (2554:}31) ได้สรุปความหมายของการขดัเกลาทางสงัคม หมายถึงการ
ส่งเสริม สนับสนุนทัง้จากการอบรม สัง่สอนการ ประพฤติเป็นแบบอย่างทัง้โดยตรงและโดยอ้อม
เพ่ือให้บคุคลได้เรียนรู้ค่านิยม วฒันธรรม บรรทดัฐาน และกฎเกณฑ์ท่ีกลุ่มหรือสงัคมได้กําหนดไว้
เป็นแบบแผนของการปฏิบติัต่อกนั ทําให้บคุคลสามารถดํารงชีวติร่วมกนัในสงัคมได้ 
 สญัญา สญัญาวิวฒัน์ (2549:}20) ได้ให้ความหมายของการขดัเกลาทางสงัคม หมายถึง 
การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง และการเรียนรู้ระหว่างกันด้วยกระบวนการ
ถ่ายทอด ฝึกฝนความชํานาญ และกระทําให้เห็นเป็นตวัอยา่ง 
 พัชรินทร์ สิรสุนทร  (2545:}106) ได้ให้ความของการขัดเกลาทางสังคม  หมายถึง 
กระบวนการถ่ายทอดทางวฒันธรรม เพ่ือพฒันาบคุลิกภาพของบคุคลให้เหมาะสม ตามแบบแผน 
และบรรทดัฐานในสงัคมนัน้ ๆ ท่ียดึถือว่าเป็นสิ่งดีงาม โดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งทางตรงได้แก่ 
ด้วยการอบรมสัง่สอนในครอบครัว สว่นทางอ้อม คือ การทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง 
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 จํานงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ (2547:,43) ได้ให้ความหมายของการขดัเกลาทางสงัคม หมายถึง 
การถ่ายทอดวฒันธรรม จากรุ่นสูรุ่่นทําให้มนษุย์เรียนรู้วฒันธรรม และสามารถปฏิบตัิตวัให้เข้ากบั
สงัคมได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการพฒันาบุคลิกภาพ ให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมในสงัคมแต่ละ
แห่งท่ีไม่เหมือนกนั มนษุย์ในแต่ละสงัคมจงึเรียนรู้และได้รับการขดัเกลาทางสงัคม  
 ยุบลวรรณ ประมวญรัฐการ (2543:,74) ได้สรุปความหมายของการขัดเกลาทางสังคม 
หมายถึง กระบวนการทัง้ทางตรงและทางอ้อมท่ีมนุษย์ในสงัคมหนึ่งได้เรียนรู้คุณค่า กฎเกณฑ์ 
ระเบียบแบบแผนท่ีกลุ่มหนึ่ง ๆ กําหนดหรือวางไว้เพ่ือเป็นแบบแผนของการปฏิบตัิร่วมกนั และให้
บคุคลได้พฒันาบคุลกิภาพของตนเอง 
 ศิริรัตน์ แอดสกุล (2553:,85) ได้ให้ความหมายของการขัดเกลาทางสังคม หมายถึง 
กระบวนการเรียนรู้ของสมาชิกในสังคมทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยมีเป้าหมายเพ่ือถ่ายทอด
วฒันธรรมจากรุ่นไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง และเป็นการพฒันาบุคลิกภาพของคนด้วย เพ่ือให้อยู่ร่วมกบัคน
อ่ืนในสงัคมได้อย่างเหมาะสม  
 สุพัตรา สุภาพ (2533:,48) ได้สรุปความหมายของการขัดเกลาทางสังคม หมายถึง 
กระบวนการทางตรงและทางอ้อมท่ีมนษุย์ในสงัคมหนึ่ง ๆ ได้เรียนรู้คณุคา่ กฎเกณฑ์ ระเบียบแบบ
แผนท่ีกลุ่มหนึ่ง ๆ กําหนดหรือวางไว้เพ่ือเป็นแบบแผนของการปฏิบัติร่วมกัน และให้บุคคลได้
พฒันาบคุลิกภาพของตนเอง 
 วชัรา คลายนาทร (2530:,117) ได้สรุปความหมายของการขัดเกลาทางสงัคม หมายถึง 
กระบวนการในการถา่ยทอดวฒันธรรมไปสู่สมาชิก เพ่ือให้บคุคลมีบคุลิกภาพตามแนวทางท่ีสงัคม
ต้องการ การขดัเกลาทางสงัคมจะช่วยให้สมาชิกยอมรับบรรทัดฐานของสังคมโดยความคุ้นเคย
มากกว่าความรู้สึกถกูบงัคบั และยงัทําให้บคุคลสามารถกระทําบทบาทตามสถานภาพของตนได้
เป็นอยา่งดี 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการขัดเกลาทางสังคม หมายถึง การถ่ายทอด
วฒันธรรมจากรุ่นหนึง่ไปสูอ่ีกรุ่นหนึง่ เพ่ือให้สมาชิกในสงัคมได้เรียนรู้ กฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผน 
บรรทัดฐาน และวฒันธรรมทางสงัคม รวมทัง้การพร่ําสอน อบรมสมาชิกในสงัคมทําให้สามารถ
พฒันาบุคลิกภาพของตนให้เหมาะสมและได้รับการยอมรับจากสมาชิกในสงัคม สามารถใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม และนําไปสู่กระบวนการได้มาซึ่งความรู้ ทักษะ ความชํานาญ ท่ีมี
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวติ ซึง่ทําให้เกิดอตัลกัษณ์ คา่นิยม ทศันคติ พฤติกรรม และมารยาททาง
สงัคมของปัจเจกบคุคลที่อยูร่่วมกนัในสงัคม ดงัปรากฏในตารางท่ี 2.7 
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ตารางที่ 2.7 สรุปความหมายของการขัดเกลาทางสังคม 
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1) การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น                                                               -       -           -                                 ‐     ‐           -              -            13      65.0 

2) การเรียนรู้ กฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผน                                                                                                -                      -         18      90.0 

    บรรทัดฐาน และวัฒนธรรมทางสังคม 

3) การพรํ่าสอน อบรมสมาชิกในสังคม                                                             -       -       -        -               -       -         -       -      -            -      -           -         -        -      -          5       25.0 

4) การพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้เหมาะสม                                                    -       -            -       -           -       -         -               -       -      -               -                    9       45.0 

5) การได้รับการยอมรับจากสมาชิกในสังคม                                                     -       -       -        -        -      -        -            -            -          -      -       -       -       -      -       -      -          3       15.0 

6) การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม                                                                                               -            -             -       -                      -         15      75.0 

7) กระบวนการได้มาซึ่งความรู้ ทักษะ ความชํานาญ                                                 -              -      -       -        -       -       -        -      -      -      -        -       -       -      -      -       -          3       15.0 

8) กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความยาวนานตลอดชีวิต                                                    -         -        -      -       -        -        -       -        -      -      -           -       -       -      -      -       -          3       15.0 

9) การสร้าง อัตลักษณ์ ค่านิยม ทัศนคติ พฤติกรรม                                               -                  -      -       -        -        -       -        -      -         -       -       -       -      -       -       -          4       20.0 

    และมารยาททางสังคม        

แหล่งที่มา:    พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2556.
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2.2.2 สถาบันท่ีมีส่วนร่วมในเสริมสร้างจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 
 จิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนัเป็นสิ่งท่ีต้องเกิดจากาการฝึกอบรม หรือขดัเกลาจากครอบครัว   
ตัง้แต่วัยเด็ก และจะพัฒนาไปเร่ือย ๆ จนถึงวัยรุ่นและจนกระทั่งเป็นผู้ ใหญ่ ควรปลูกฝังหรือ
เสริมสร้างให้เกิดขึน้ตัง้แต่ในระดับครอบครัว เพ่ือให้มีประสบการณ์ทางสังคมท่ีเพียงพอเป็น
พืน้ฐานท่ีสามารถนําไปพัฒนาตนเอง โดยในการปลูกฝังนัน้ บุคคลในสังคมควรมีความรู้ความ
เข้าใจ ตระหนักถึงความสําคญัของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน รวมทัง้การฝึกฝนและปฏิบตัิจริง
เพ่ือให้เกิดการกระทําท่ีเก่ียวกับการพัฒนาจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันอย่างแท้จริงจนเกิดเป็น
ลักษณะนิสัย และควรทําให้เหมาะสมกับวัย เวลา สถานท่ีท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมตามช่วงวยั และเกิดการพฒันาตามลําดบั ซึ่งในการฝึกฝนอบรมขดัเกลา ปลูกฝัง หรือ
พัฒนาจิตคํานึงถึงส่วนรวมให้แก่บุคคลในสังคมนัน้ ควรมีบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างคอยชีแ้นะ
แนวทางท่ีถกูต้องเหมาะสม และทําตวัเป็นอยา่งเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีถกูต้องและมีความเหมาะสม 

 รัญจวน อินทรกําแหง (2528: 110-119) ชีแ้นวทางในการเสริมสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนัของคนในสงัคม ว่าจะต้องเกิดขึน้ได้จากการคลกุคลีอยู่กบัความถกูต้องการปลกูฝัง อบรม 
การฝึกปฏิบตัิ การได้เห็นตวัอย่างท่ีชวนให้ประทบัใจ ปัจจยัเหล่านีจ้ะค่อย ๆ โน้มนําใจของบคุคล
ให้เกิดจิตสํานึกท่ีถูกต้องทัง้นีแ้นวทางการพัฒนาจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันให้เกิดขึน้จําเป็น       
ต้องอาศยัความร่วมมือจากสถาบันทางสังคมหลายส่วนเข้ามาร่วมมือกัน อาทิเช่น สถาบันทาง
การศกึษา สถาบนัศาสนา สถาบนัครอบครัว และส่ือ  
  1) สถาบันการศึกษา การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาเป็นสิ่งท่ีปฏิเสธกัน
ไม่ได้ว่าจะเป็นการพัฒนาในรูปแบบใด จําต้องเร่ิมต้นด้วยการศึกษาจนมีการศึกษามากพอแก่
สถานะแห่งตน ท่ีจะสามารถปฏิบัติงานหรือดําเนินชีวิตไปสู่ทิศทางท่ีประสงค์ การกําหนด
เป้าหมายของการศกึษาให้ถกูต้อง โดยธรรมชาติเพ่ือนําไปสู่การพฒันาท่ีแท้จริง จึงเป็นสิ่งท่ีสําคญั
ท่ีสดุท่ีมีผู้ มีอํานาจในการบริหารการศึกษาพึงพิจารณาให้ลึกซึง้ ให้ถ่องแท้ให้รอบคอบ ให้ถกูต้อง
ด้วยทศันะท่ีกว้างไกล โดยมีจดุหมายรวบยอดว่า ต้องจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาคนให้มีจิตสํานกึเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ด้วยสํานึกเพ่ือส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
เช่นเดียวกบัทศันะของ สภุทัรา ภษิูตรัตนาวลี (2547: 27-28) ได้กล่าวว่า สถาบนัการศึกษา เป็น
สถาบันท่ีเป็นรากฐานของการพัฒนาคน มีการกําหนดเป้าหมายการศึกษาท่ีถูกต้องสามารถ
นําไปสูก่ารพฒันาท่ีแท้จริงได้ เพราะคนสว่นใหญ่จะเติบด้วยการเข้าเรียนในสถานศกึษาภาคบงัคบั
อยู่แล้ว การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาจิตใจให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันนัน้ เป็น
การศึกษาท่ีเน้นในทางคุณธรรมจริยธรรมของตัวบุคคล เนือ้หาและหลักสูตรทุกระดบัการศึกษา
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ตัง้แต่อนุบาลจนถึงอุดมศึกษา  ซึ่ งบุญทัน  ภูบาล  (2549: 19-20)  ไ ด้กล่าวเส ริมไว้ว่า 
สถาบันการศึกษา เป็นรากฐานของการพัฒนาเป็นสิ่งท่ีปฏิเสธไม่ได้ ว่าการพัฒนาคนส่วนใหญ่        
จะเน้นท่ีการศกึษาในรูปแบบต่าง ๆ การศกึษามีบทบาทสําคญัต่อการพฒันาคนในสงัคมเป็นอย่าง
มาก การปฏิบัติงานหรือการดําเนินชีวิตไปสู่ทิศทางท่ีพึงประสงค์ การกําหนดเป้าหมายของ
การศกึษาให้ถกูต้อง เพ่ือนําไปสูก่ารพฒันาท่ีแท้จริง ดงันัน้การศกึษามีสว่นสําคญัในการเสริมสร้าง
หลกัสตูรในการช่วยให้คนในสังคมเกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมได้ ด้วยการจดัการศึกษาพฒันา
คณุธรรมจริยธรรมให้แก่คนในสงัคมอยา่งเต็มท่ีและจริงจงั  
  2) สถาบนัศาสนา สถาบนัศาสนาต้องเป็นผู้ นําในการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนัให้เกิดขึน้ ต้องนําประชาชนกลบัไปสู่คําสอนของพทุธองค์ท่ีทรงเน้นให้เห็นแก่ประโยชน์สขุ
ของสงัคมเป็นใหญ่ ไม่บริโภคเกิดความจําเป็น หรือเพราะความอยาก มีความสนัโดษพอใจท่ีจะมี
กินมีอยู่ มีใช้เท่าท่ีจําเป็น รู้จักเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่เจือจานแก่ผู้ อ่ืน มีความเมตตาอาทรต่อกัน เห็นแก่
ผู้ อื่นเสมือนเห็นแก่ตนเอง รู้จักหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องซึ่งบุญทัน ภูบาล (2549:,19-20)           
ได้กล่าวเสริมไว้ว่า สถาบันศาสนา เป็นสถาบันผู้ นําในการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันให้
เกิดขึน้ ต้องนําประชาชนไปสู่คําสอนของพระพทุธองค์เน้นให้เห็นแก่ประโยชน์ของสงัคมส่วนใหญ่ 
รู้จกัเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่เจือจานแก่ผู้ อ่ืน มีความเมตาอาทรต่อกนั  สถาบนัทางศาสนาจึงมีความสําคญั
อย่างย่ิง เพราะเป็นสถาบนัท่ีได้รับการเคารพบชูามาแต่โบราณจนปัจจบุนั เป็นสถาบนัท่ีมีอิทธิพล
ตอ่จิตใจของคนในสงัคม เพราะเป็นสถาบนัท่ีเป็นท่ีพึง่ทางใจ ฉะนัน้สถาบนัทางศาสนาจึงสามารถ
ท่ีจะช่วยเสริมสร้างและพฒันาให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนัของคนในสงัคม และมีคุณธรรม
จริยธรรม ตามทํานองครองธรรม 
  3) สถาบนัครอบครัว ความอบอุน่ของสถาบนัครอบครัวมีความสําคญัเป็นอนัดบั 
แรก เพราะเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีช่วยให้บุคคลในสังคมเกิดจิตสํานึกท่ีคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน อาทิ 
ความใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่กบัลกูจําเป็นอย่างย่ิงในการเลีย้งอบรมลกูเพราะความใกล้ชิดจะเป็น
ส่ือท่ีทําให้เกิดความเข้าใจซึ่งกนัและกนั และกลายเป็นเกิดความเห็นใจซึ่งกนัและกนั ในความคิด
ของสุภทัรา ภูษิตรัตนาวลี (2547:,27-28) ได้กล่าวไว้ว่า สถาบนัครอบครัว คือสถาบนัท่ีให้ความ
อบอุ่นเป็นอันดับแรก คือจุดเร่ิมต้นท่ีจะช่วยปลูกฝังให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ด้าน
ความสมัพนัธ์ ความใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่และลูกเป็นสิ่งท่ีสําคญัอย่างย่ิงต่อการอบรมเลีย้งดลููก 
เพราะความใกล้ชิดจะเป็นส่ือในการทําให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน ซึ่ง
สถาบนัครอบครัวเป็นพืน้ฐานของสงัคม ถ้าครอบครัวมีปัญหาสงัคมก็จะพลอยมีปัญหาไปด้วย ซึ่ง
บญุทัน ภบูาล (2549: 19-20) ได้กล่าวเสริมว่า สถาบนัครอบครัว คือสถาบนัท่ีให้ความอบอุ่นแก่
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บุคคลในสังคม เป็นสถาบันอันดับแรกท่ีช่วยเสริมให้เกิดจิตคํานึงส่วนรวมร่วมกัน ความใกล้ชิด
ระหว่างพ่อแม่ลูก ทําให้เข้าใจซึ่งกันและกัน เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน สถาบันครอบครัวเป็น
พืน้ฐานของสงัคม การอบบรมสัง่สอนของสถาบนัครอบครัวควรดําเนินการให้สอดคล้องประสาน
กบัการอบรมของสถาบนัการศึกษาและสถาบนัทางศาสนา เพ่ือสร้างรากฐานให้บคุคลในสงัคมมี
จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน เพ่ือการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ร่วมกัน และจํานงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ 
และคณะ (2549: 47) กลา่วว่า สถาบนัครอบครัว เป็นองค์กรแรก ท่ีทําหน้าท่ีขดัเกลาทางสงัคมให้
มนุษย์ เพราะครอบครัวเป็นผู้ เลีย้งตัง้แต่เป็นทารก  ในขณะเดียวกนัก็ค่อย ๆ ให้การขดัเกลาทาง
สงัคมเท่าท่ีทารกจะสามารถเรียนรู้ได้โดยในระยะสัน้ เช่น การสอนให้ออกเสียงเรียกพ่อแม่ซึ่งเป็น
ภาษาท่ีออกเสียงง่าย  สอนให้รู้จกัขบัถ่ายเป็นเวลาการตอบสนองต่อพฤติกรรมตามธรรมชาติของ
ร่างกายและกลายเป็นการตอบสนองพฤติกรรมอย่างมีเง่ือนไขท่ีทารกเร่ิมเรียนรู้ ส่วนการขดัเกลา
ทางสงัคมท่ีบคุคลได้รับในวยัเด็กเป็นสิ่งท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันาทางอารมณ์และบคุลิกภาพ
เป็นอย่างมาก การขัดเกลาทางสังคมท่ีบุคคลได้รับจากครอบครัวดังกล่าวไม่สามารถกําหนด
ระยะเวลาสิน้สุดแน่นอน ระยะเวลาของการขัดเกลาทางสังคมท่ีบุคคลจะรับจากครอบครัวนี ้
แตกต่างกนัไปตามทศันคติแต่ละครอบครัวจะมีตอ่การอบรมบตุร เป็นต้น  
    4) ส่ือมวลชน ส่ือมวลชนเป็นสถาบันท่ีทรงอิทธิพลอย่างย่ิงในการกระจาย
ความคิดความรู้ หรือสิ่งใดส่ิงหนึง่สูก่ารรับรู้ของประชาชน ความร่วมมือจากสื่อมวลชนจะช่วยสร้าง
ความเข้าใจช่วยสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนัท่ีถกูต้องให้แก่คนในสงัคม เน่ืองจากสื่อมวลชน
นัน้มีบทบาทและอิทธิพลอยา่งย่ิงตอ่การเสริมสร้างการรับรู้ท่ีจะสัง่สมให้กลายเป็นจิตสํานึกของคน
ในสงัคมในความคิดของ สภุทัรา ภษิูตรัตนาวลี (2547: 27-28) ท่ีชีใ้ห้เห็นว่า ส่ือมวลชนในปัจจบุนั
ถือว่ามีอิทธิพลต่อบคุคลในสงัคมทกุระดบัในการกระจายความคิด ความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยม ใน
ปัจจุบนั บทบาทหน้าท่ีของส่ือ คือ การเปิดโลกทศัน์ให้บคุคลรับรู้ข้อมลูข่าวสารจากโลกภายนอก 
กว้างไกล หากพิจารณาตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาคนในสงัคมจะถูกครอบงําจากส่ือไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ฉะนัน้ส่ือถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างให้บุคคลในสงัคมสํานึกเกิดจิต
คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนัได้ ซึ่งสอดคล้องกบั บญุทนั ภบูาล (2549:,19-20) ท่ีกล่าวว่า ส่ือมวลชน 
เป็นสถาบนัท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อความคิดของคนในสงัคม ความร่วมมือจากส่ือมวลชนจะช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจช่วยสร้างจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนัให้แกค่นในสงัคม เพราะอิทธิพลของส่ือ
จะซมึซบัหรือก่อให้เกิดการรับรู้สื่อ และกลายเป็นจิตคํานงึถึงส่วนร่วมกนัในท่ีสดุและอานนท์ อาภา
ภิรม (2514:,43) ได้กล่าวเสริมว่า สื่อมวลชน ซึ่งได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ 
นับว่าเป็นตัวแทนท่ีมีบทบาทสําคัญในการอบรมสมาชิกของสังคมได้เรียนรู้ระเบียบของสังคม
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โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัจจุบนันี ้สื่อมวลชนมีตาข่ายของการปฏิบติังานกว้างขวางมาก สมาชิกของ
สงัคมเรียนรู้ส่ิงตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมโดยตัง้ใจและมิได้ตัง้ใจ  

จากการทบทวนแนวคิดเก่ียวกับสถาบันทางสังคมท่ีมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างจิต
คํานงึถึงสว่นรวมร่วมกนั ผู้ศกึษาสามารถสรุปได้วา่ ประกอบด้วย  

           1) สถาบนัครอบครัว คือสถาบนัท่ีให้ความอบอุน่ อบรมเลีย้งด ูให้ความรัก แก่ 
สมาชิกในสงัคมเป็นอันแรก ก่อนท่ีจะส่งต่อสู่สถาบนัอื่น ๆ ทางสงัคม ซึ่งถือได้ว่าบทบาทในการ
อบรมเลีย้งดท่ีูสําคญัอย่างย่ิงท่ีจะมีส่วนช่วยให้คนในสงัคมเกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมกนั ปัจจยัแรก
คือต้องมาจากครอบครัวเป็นอนัแรก  

 2) สถาบันทางศาสนา คือสถาบันหนึ่งท่ีมีส่วนช่วยให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนั นอกเหนือจากครอบครัว เพราะสถาบนัทางศาสนาคือสถาบนัท่ีคนในสงัคมให้ความเคารพ
บชูา เป็นท่ีพึง่ทางใจ ดงันัน้บทบาทของสถาบนัทางศาสนา จําเป็นอย่างย่ิงในการถ่ายทอดคําสอน
ของพทุธองค์เน้นให้บคุคลในสงัคม เกิดการรับรู้และซมึซบัคณุธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือเกือ้กลูกนั 
และนกึถงึผู้ อ่ืน นึกถงึสว่นรวม 

 3) สถาบนัการศึกษา ถือเป็นอีกสถาบนัท่ีมีส่วนช่วยในการขดัเกลาท่ีทําให้เกิดจิต
คํานึงถึงส่วนร่วมกนัให้เกิดแก่บคุคลในสงัคม เพราะสถาบนัการศึกษาคือสถาบนัท่ีพฒันาความรู้ 
พัฒนาคน พัฒนาประเทศ ควรเพ่ิมหลักสูตรในการเรียนการสอนเร่ืองการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของคนในสงัคมให้เกิดการคํานึงถงึส่วนรวม คํานึงถึงผู้ อ่ืนเห็นอกเห็นใจกนั มีนํา้ใจต่อกนั 
ช่วยเหลือกนัในสงัคม เพ่ือให้สงัคมน่าอยูย่ิ่งขึน้ 

 4) ส่ือมวลชน ถือว่าเป็นสถาบันท่ีมีส่วนช่วยขัดเกลาสมาชิกในสงัคมให้เกิดจิต
คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน เน่ืองจากสมาชิกในสงัคมปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะถูกครอบงําจากส่ือ และ
รับรู้เร่ืองราวต่างจากสื่อทุกวันทําให้เกิดเป็นค่านิยม ความเช่ือ เลียนแบบจากส่ือ ฉะนัน้การ
เสริมสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน จึงควรใช้ส่ือในการกระจายข้อมูล บ่อย ๆ เพ่ือเป็น             
การผลิตซํา้ทางความคิดของคนในสังคมท่ีจะทําให้คนในสงัคมสะสมและรับรู้เร่ืองราวดังกล่าว           
นําไปสูก่ารเกิดจิตคํานงึถึงสว่นรวมร่วมในสงัคม 

 
2.2.3 วิธีการเสริมสร้างจติคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกัน 
มนุษย์ในฐานะสัตว์สังคมท่ีอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคม  จําเป็นต้องมีการสร้าง

กฎระเบียบ บรรทัดฐานของสงัคมร่วมกัน หล่อหลอมไปในทิศทางเดียวกัน และจะต้องมีตวัแทน
ของสังคมในการอบรมมนุษย์ให้รู้กฎระเบียบของสังคม รวมทัง้การปลูกฝังให้สมาชิกในสังคม
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วางตัวให้เหมาะสม สามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันคนอ่ืนในสังคมอย่างมีความสุข ดังนัน้ การขัด
เกลาทางสงัคมถือมีว่าบทบาทสําคญัต่อการเสริมสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั ซึ่งสามารถทํา
ให้มนุษย์มีความสมัพนัธ์กนั ใกล้ชิดกนั และเห็นอกเห็นใจกนั เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่กนั ซึ่งจะนําไปสู่การ
เกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนัต่อไป 

2.2.3.1 วิธีการเสริมสร้างจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั ด้านครอบครัว 
อําไพรัตน์ อักษรพรหม (2545:,37) ได้กล่าวถึง วิธีการเสริมสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกนัออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 
 1) กระบวนการขดัเกลาทางสงัคมในครอบครัว 
     (1) กระบวนการขดัเกลาโดยตรง ผู้ขดัเกลาจะชีท้างหรือแนะแนวทางให้แกผู่้ถกู

ขดัเกลาอย่างเจตนาว่าอะไรถกูอะไรผิด อะไรควรอะไรไม่ควร ซึ่งมีวิธีปฏิบติัทัง้ทางบวก ได้แก่ การ
พดูสอน หรือบอกด้วยเหตผุล การกลา่วชมเชย การให้รางวลั การสอน โดยใช้สื่อประกอบ เช่น ของ
เล่น กิจกรรม กีฬา หนงัสือ วิทย ุโทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น การพดูอปุมาอปุมยั หรือการพดู
เปรียบเปรย การตกัเตือน และทางลบ ได้แก่ การพดูซํา้ ๆ หรือ การบ่น การสัง่ การว่ากล่าว การพดู
ประชดประชัน การดุด่า ตําหนิ หรือการลงโทษ ในความคิดของ จํานงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ (2548:            
43-44) ได้กล่าวว่า การขดัเกลาทางสงัคม โดยทางตรง เป็นการขดัเกลาท่ีต้องการให้บคุคลปฏิบตัิ
ให้ถกูต้องตามระเบียบแบบแผนท่ีกลุ่มสงัคมกําหนดไว้ เป็นการบอกวา่สิ่งใดควรทําหรือไม่ควรทํา 
อะไรผิด อะไรถูก เช่น พ่อแม่อบรมลูกให้รู้จักพูด รู้จักกิริยามารยาททางสังคม ครูอาจารย์สอน
หนังสือนักเรียนและนักศึกษา ให้มีความรู้ รวมทัง้ให้ทําหน้าท่ีการเป็นพลเมืองท่ีดี และชีแ้นะ
แนวทางในการปฏิบตัิต่อบคุคลในสงัคม และการวางตวัอย่างเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมท่ีอาศยั
อยู่ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของ สุธรรม นันทมงคลชยั (2547: 14 -15) ท่ีกล่าวถึงวิธีการเลีย้งดู
เด็กแบบใช้เหตผุลคือ พ่อแม่อธิบายเหตผุลในขณะท่ีมีการส่งเสริมหรือขดัขวางการกระทําของลกู
หรือการลงโทษลูกซึ่ง เ ป็นการช่วยให้ลูกเ รียน รู้และรับทราบสิ่ ง ท่ี  ควรและไม่ควร  และ                    
ดลใจ ถาวรวงศ์ ตนัเจริญ และจนัทร์ชลี มาพทุธ (2552:}23) ได้อธิบายเสริมถึงวิธีการเสริมสร้างจิต
คํานึงถึงส่วนรวมไว้ว่า  สถาบนัครอบมีบทบาทในการเสริมสร้างมากท่ีสดุ  มีการมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี
ต่อกนัระหวา่งพ่อแม่และตวัเยาวชน พอ่แม่มีความรักและเอาใจใส่ สนใจในทกุรายละเอียด เป็นท่ี
ปรึกษาและดแูลเสมือนเพ่ือน ให้อิสระในการตดัสินใจบนพืน้ฐานของเหตผุลท่ีมีร่วมกนั และพ่อแม่
เป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองต่าง ๆ  

    (2) กระบวนการขดัเกลาโดยทางอ้อม ผู้ถกูขดัเกลาสามารถเกิดการเรียนรู้จากผู้
ขดัเกลา โดยท่ีผู้ขดัเกลาไม่ได้เจตนาจะถ่ายทอด ส่วนใหญ่จะเกิดจากเรียนรู้ด้วยการสงัเกตและซมึ
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ซบัประสบการณ์ท่ีพบเห็น จนกระทั่งเลียนแบบความนึกคิด การแสดงความรู้สึกอารมณ์และการ
แสดงพฤติกรรมโดยไม่มีการสอน เช่น เม่ือพอ่โกรธจะพดูไปชีห้น้าไป ดงันัน้เม่ือลกูโกรธใครก็จะพดู
ไปชีห้น้าไปเช่นกัน ดังนัน้กระบวนการขัดเกลาโดยทางอ้อมจึงมักเป็นวิธีการปฏิบัติให้เป็น
แบบอย่างเช่นเดียวกบัจํานง อดิวฒันสิทธ์ิ (2548: 43-44) ได้กล่าวว่า การขดัเกลาทางสงัคม โดย
ทางอ้อม เป็นการอบรมท่ีไมไ่ด้บอกกนัโดยตรง แต่บคุคลจะเรียนรู้จากประสบการณ์ การสงัเกต จา
กากระทําของผู้ อ่ืน เช่น การได้ร่วมฟังอภิปราย ฟังประชมุวิชาการทําให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองต่าง 
และสุพัตรา สุภาพ (2533:}59) ยังกล่าวอีกว่า ครอบครัวหรือพ่อแม่จะอบรมลูกได้ 2 วิธี คือ                   
1) ทางตรง ด้วยการบอกกลา่วอย่างชดัเจนแจ่มแจ้งพอควร วา่อะไรควรทํา อะไรไม่ควรทํา อะไรผิด 
อะไรถกู เป็นต้น ซึง่ได้ผลตอ่การพฒันาบคุลกิภาพมาก เน่ืองจากมีการชีแ้นะแนวทางในการปฏิบตัิ
แก่บคุคลอย่างจงใจและเจตนา เพ่ือให้บคุคลนัน้สามารถวางตวัได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์
หนึ่ง ๆ เช่น พบหน้าผู้ ใหญ่ต้องยกมือไว้ ต้องพูดจาไพเราะ ถ้าไม่ทําอาจถูกลงโทษ เป็นต้น                
2) ทางอ้อม เป็นการอบรมโดยไม่รู้ตัว เป็นสิ่งท่ีเด็กได้รู้ได้เห็น และซึมซับเข้าไปในจิตใจซึ่งเด็ก
อาจจะนําไปปฏิบัติในอนาคตหรือมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก เช่น พ่อแม่ชอบใช้คํา
หยาบ เด็กจะใช้คําหยาบบ้าง เป็นต้น 

 2) เนือ้หาในการขดัเกลาทางสงัคมในครอบครัว สามารถแบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ 
ดงันี ้ 

      (1) บทบาทหน้าท่ี หมายถงึ การให้การอบรมแกส่มาชิกในสงัคมเพ่ือให้สมาชิก
เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับบทบาทของตนและการทําหน้าท่ีตามบทบาทนัน้ ได้แก่ บทบาทหน้าท่ีใน
ครอบครัว เช่น บทบาทความเป็นพ่อจะต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบอะไรบ้าง บทบาทของความเป็นแม่
จะต้องมีหน้าท่ีอะไรบ้าง บทบาทความเป็นลกูจะต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบอะไรบ้าง เป็นต้น บทบาท
หน้าท่ีทางสงัคม เช่น บทบาทการเป็นเพ่ือน บทบาทตามอาชีพ บทบาทการเป็นพลเมืองของชาติ 
รวมถงึบทบาทในการคํานงึถึงสว่นรวมร่วมกนัในสงัคม เป็นต้น 
       (2) คา่นิยมทางสงัคม หมายถงึ แบบแผนในการปฏิบตัิซึง่สงัคมยดึว่าเป็นสิ่งท่ี
ถูก เป็นส่ิงท่ีดี และใช้เป็นวิถีของการจัดรูปแบบความประพฤติของบุคคล อย่างไรก็ตามค่านิยม
ย่อมขึน้อยู่กบัสภาพการณ์ของสงัคม ดงันัน้เม่ือสภาพของสงัคมเปล่ียนแปลงไป ค่านิยมบางอย่าง
ก็อาจไม่ใช่วิถีประชาอีกต่อไป ค่านิยมอย่างใหม่ก็จะเกิดขึน้แทนท่ี เช่น การสมรสของชายหญิง 
ค่านิยมสงัคมไทยเดิม พ่อแม่จัดหาคู่สมรสให้ หญิงชายไม่จําเป็นจะต้องรู้จักกันมาก่อน เรียกว่า 
“การคลุมถุงชน”}นอกจากนีค้รอบครัวยงัให้ค่านิยมของครอบครัวท่ีสอดคล้องกับวิถีประชาและ
ศีลธรรมจรรยา เช่น พอ่แมส่อนให้ลกูกินอยา่งประหยดัใช้จ่ายอยา่งพอเพียงเป็นต้น  
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      (3) ความมุ่งหวัง ทุกสังคมจะปลูกฝังความมุ่งหวังให้สมาชิกมีกําลังใจจะ
ปฏิบตัิตวัตามระเบียบแบบแผนของสงัคม ความมุ่งหวงันีจ้ะเข้ากบัสถานภาพท่ีบคุคลมีตาม เพศ 
วยั และภมูิหลงัของครอบครัว เช่น บางครอบครัวปลกูฝังให้ลกูสาวเก่งเร่ืองงานบ้าน จงรักภกัดีต่อ
สามี และอทิุศตวัตอ่สามีและลกู เป็นต้น 
      (4) เอกลักษณ์ ความมุ่งหวังท่ีสังคมส่งเสริมและไม่ส่งเสริมจะทําให้บุคคล
เรียนรู้เอกลกัษณ์ของตนเองเป็นความคิดเก่ียวกบัตนเองวา่เป็นอย่างไร เช่น ฉนัเป็นคนมีนํา้ใจ หนู
เป็นเด็กขยนั เป็นต้น  
 สายฤดี วรกิจโคทร (2539: 13-14) ได้กล่าวว่า การขดัเกลาทางสงัคมด้านครอบครัวท่ีมี
สว่นในการเสริมสร้างจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั ดงันี ้
  1) สอนให้เป็นคนมีเมตตา กรุณา รู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน ปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนด้วย
ความปรารถนาดี และกระทําความดีโดยไมห่วงัผลตอบแทน 
  2) สั่งสอนให้เป็นคนซ่ือสัตย์  ไม่ขีโ้กง ไม่พูดโกหก ถ้าปราศจากการกระทํา
ดงักลา่ว จะนําไปสูก่ารมีจิตใจท่ีแกร่งกล้า รู้สกึเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน คํานงึถึงสว่นรวม 
  3) สอนให้เป็นคนขยนั มีลกัษณะไม่เฉ่ือยชา ไม่ขีเ้กียจ และต้องมีความพยายาม
กระทําให้สําเร็จ รวมถึงการอทิุศตนเพ่ือสว่นรวมด้วย  
  4) สอนให้คิดในทางบวก มีจิตใจดี ปรารถนาดีต่อผู้ อ่ืน ยินดีด้วยกบัผู้อื่น และมี
มิตรภาพกบัคนในสงัคม รวมถึงการทําให้บคุคลรู้จกัคณุค่าของตน และจะทําให้เข้าใจผู้ อ่ืนมากขึน้ 
และทําให้เกิดจิตคํานงึถึงสว่นรวมร่วมกนัได้  

2.2.3.1 วิธีการเสริมสร้างจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั ด้านสถาบนัการศกึษา 
 ดลใจ ถาวรวงศ์ ตันเจริญ และจันทร์ชลี มาพุทธ (2552:,23) ได้อธิบายวิธีการ

เสริมสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมไว้ว่า สถาบนัการศึกษาต้องทําหน้าท่ีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหว่าง
ครูและเยาวชน ครูดูแลด้วยความรักและเอาใจใส่ สนใจในทุกรายละเอียด สอนและแนะนํา
แนวทางเช่นเดียวกบัสถาบนัครอบครัวท่ีสามารถนําไปปฏิบตัิในชีวิตจริงได้ ครูติดต่อปรึกษาหารือ
กบัพอ่แมเ่พ่ือวางแผนการอบรมร่วมกนั และครูเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองการพดูและการแสดงออก
ในความคิดของ ภัสวรรณ องอาจ (2554:,42) ได้อธิบายวิธีการเสริมสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวม        
ไว้ว่าครูเป็นตัวแทนของสังคม มีหน้าอบรมสัง่สอนอย่างมีแบบแผน สอนวิชาการ สอนจริยธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของสงัคม และการสอนให้รู้จกัพบปะสมาคมกบัเพ่ือนเพ่ือเปิด
โลกทัศน์ทางความคิด สามารถเข้ากับคนอ่ืนในสังคมได้  ซึ่งมานิตย์ จันทรแก้ว (2553:,16)             
ได้อธิบายวิธีการเสริมสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ไว้ว่าสถาบันการศึกษามีหน้าท่ีอบรมสั่ง
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สอนด้านความรู้ วิทยากรท่ีสําคญัมีการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรมภายในจิตอย่างจริงจัง และ
สอนเร่ืองการปรับตวัการอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนในสงัคมและ Durkheim (อ้างถึงใน จํานง อดิวฒันสิทธ์ิ, 
2549: 52) กลา่วว่า ผู้บคุคลท่ีมีอิทธิพลด้านแนวคิดทางสงัคมวิทยาในยคุแรก ๆ ได้เสนอวิธีการขดั
เกลาทางสงัคมไว้ดงันี ้ 1)ในการแนะนําสัง่สอนเด็กเน้นหนกัการใช้อํานาจบังคบัอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแนะนําสั่งสอนทางศีลธรรม เป็นงานท่ีย่ิงใหญ่มากสําหรับครู การศึกษา
ศีลธรรมจําต้องดําเนินการอย่างจริงจงั และต้องพยายามเป็นแม่พิมพ์บรรทัดฐานท่ีดีของสงัคมไว้
ในจิตใจของเด็กไว้อย่างถาวรกลายเป็นบุคลิกภาพประจําตัว และคุณสมบัติท่ีดีเด่นของครู คือ 
อํานาจทางศีลธรรม 2) เด็กเหมือนกบัผ้าขาวหรือกระดาษเปล่า ๆ ยงัขาดลกัษณะเด่นของตนเอง 
เด็กได้รับลกัษณะทุกอย่างจากสงัคมในการอบรมเด็กให้มีสติปัญญา ครูจะต้องมีความตัง้ใจจริง
และมีความมัน่ใจ ถ้าครูขาดความมัน่ใจและความกล้าหาญทางศีลธรรมเด็กก็จะไม่กลวั ไม่เช่ือฟัง 
ดงันัน้การอบรมทางศีลธรรมจึงต้องอาศยัแบบท่ีแน่วแน่ ไม่โลเล และไม่เปล่ียนแปลงการตดัสินใจ
เป็นประจํา 
  2.2.3. วิธีการเสริมสร้างจิตคํานงึถึงสว่นรวมร่วมกนั ด้านสถาบนัศาสนา 
 พระมหาสหสั ฐิตสาโร (2549: 3-6) กลา่วไว้ในเอกสารประกอบสอน วิชาพทุธวิธีการสอน 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยซึ่งอธิบายถึงหลักวิธีการสอนของ
พระพทุธเจ้าสามารถแบง่ได้ ดงันี ้
  1) แบบสากจัฉา หรือ สนทนา คือ เป็นวิธีท่ีทรงใช้บ่อยไม่น้อยกวา่วิธีใด ๆ เหมาะ
สําหรับบคุคลท่ีมาฟัง หรือทรงนัน้ยงัได้เล่ือมใสในพระพทุธศาสนา ยงัไม่รู้ ไม่เข้าใจหลกัธรรมใน
การสนทนาพระองค์ทรงเป็นฝ่ายถามนําคู่สนทนาเข้าสู่ความเข้าใจธรรมและมีความเล่ือมใส
ศรัทธาในท่ีสดุ ร่วมสนทนาธรรมกนัด้วย 
   2) การบรรยาย คือ การแสดงธรรมประจําวนัซึ่งมีประชาชนหรือพระสงฆ์จํานวน
มากและส่วนมากเป็นผู้ ท่ีมีพืน้ฐานทางธรรมะ มีความรู้ ความเข้าใจ กบัมีความเลื่อมใสศรัทธาอยู่
แล้ว 
   3) แบบตอบปัญหา ในการตอบปัญหา พระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาดู
ลักษณะของปัญหาและใช้วิธีตอบให้เหมาะสม ในสังคีติสูตร ท่านแยกประเภทปัญหาไว้ตาม
ลกัษณะวธีิตอบเป็น 4 อยา่ง คือ 
       (1) เอกงัสพยากรณียปัญหา คือ ปัญหาท่ีทรงตอบตรงไปตรงมา 
       (2) ปฏิปจุฉาพยากรณียปัญหา คือปัญหาท่ีพงึย้อนถามแล้วจงึกลา่วแก้ 
       (3) วิภชัชพยากรณียปัญหา คือ ปัญหาท่ีจะต้องแยกความตอบ 
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       (4) ฐปนียปัญหา คือ ปัญหาที่ทรงยับยั ้งเสียได้แก่ปัญหาที่ทรงถามนอกเรื่องไร้

ประโยชน์อันจักเป็นเหตุให้ไขว้เขวยืดเยื ้อสิ ้นเปลืองเวลาเปล่าพึงยับยั้งเสีย แล้วชักนําเข้าสู่แนวเรื่อง

ท่ีประสงค์ต่อไป 

  4)  แบบวางกฎข้อบังคับ คือ ในการสอนแบบนี ้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท 

โดยเห็นขอบของสงฆ์ ซึ่งบาลีใช้ คําว่า “สงฺฆสุฎฺฺตาย”แปลว่า เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 

หมายความว่า ทรงบัญญัติโดยชี ้แจงให้เห็นว่า ถ้าไม่รับจะเกิดผลเสียอย่างไร เมื่อรับจะเกิดผลดี

อย่างไร จนสงฆ์รับคําของพระองค์ว่า ดีแล้ว 

 กลวิธีและอุบายประกอบการสอน 

  1)  การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ ช่วยให้เข้าใจความได้ง่ายและ

ชัดเจน ช่วยให้จําแม่นยํา เห็นจริง และเกิดความเพลิดเพลิน ทําให้การเรียนการสอนมีรสยิ่งขึ ้น 

  2)  การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา ช่วยให้เรื่องที่ลึกซึ ้งเข้าใจยาก ปรากฏ

ความหมายเด่นชัดออกมาและเข้าใจง่ายขึ ้นมักใช้ในการอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรม เปรียบให้

เห็นชัดด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรม 

  3)  การใช้อุปกรณ์การสอน ในสมัยพุทธการแม้ไม่มีอุปกรณ์การสอนชนิดต่าง ๆ              

ที่จัดทําขึ ้นไว้โดยเฉพาะเหมือนสมัยปัจจุบัน แต่ก็มีวัตถุส่ิงของที่มีตามธรรมชาติหรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 

ท่ีผู้คนใช้กันอยู่ในชุมชนนั้น ๆ ส่วนมากการใช้อุปกรณ์ของพระพุทธเจ้ามักใช้ควบคู่กับการอุปมา

นั ้นเอง  

  4)  การทําเป็นตัวอย่าง เป็นวิธีการสอนที่ดีท่ีสุดอย่างหนึ่งในทางจริยธรรม เป็นการ

สอนแบบไม่ต้องกล่าวสอน แต่เป็นทํานองการสาธิตให้ดู 

  5)  การเล่นภาษา เล่นคํา และใช้คําในความหมายใหม่เป็นเรื่องของความสามารถ

ในการใช้ภาษาผสมกับปฏิญาณ จัดเป็นการแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระพุทธองค์ท่ีทรงมี

รอบไปทุกด้าน ผู้ใดมีปัญหาเป็นคําร้อยกรองพระองค์ก็ทรงตอบเป็นคําร้อยกรองไปทันทีทํานอง

กลอนสด  

  6)  อุบายเลือกคนและการปฏิบัติรายบุคคล จัดเป็นอุบายสําคัญในการเผยแพร่

พระพุทธศาสนา ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจนถึงต่อ ๆ มาทรงพิจารณาว่า เมื่อจะเข้าไปประกาศศาสนา

ในถิ่นใดถิ่นหนึ่ง ควรโปรดใครก่อน ส่วนมากจะเริ่มต้นที่ประมุขของท้องถิ่นนั้น หรือเป็นผู้ทาง

ความคิดหรือหัวหน้าของหมู่ชนนั ้น ๆ 
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  7) การรู้จักจังหวะและโอกาส ได้แก่ ความต่ืนตัวอยู่เสมอเม่ือถึงจังหวะหรือมี
โอกาสก็ต้องมีความฉบัไวท่ีจะจบัมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่ปลอ่ยให้ผ่านเลยไปเสียเปล่าแต่เม่ือยงั
ไมถึ่งเวลาหรือ โอกาสไม่เหมาะก็ต้องมีความอดทนไมชิ่งหกัหาญดงึดนั 
  8) ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ กลวิธีนีผู้้สอนจะต้องมุ่งไปยงัผลสําเร็จในการ
เรียนรู้เป็นสําคัญ ต้องละอัตตา ตัดตัณหา มานะ ทิฏิฐิทุกอย่าง เพราะจะต้องปรับตัวไปตาม
สถานการณ์แต่ก็ไม่ละเป้าหมาย ไม่ต้องกลวัว่าจะเสียเกียรติ ไม่กลวัว่าจะถกูรู้สกึว่าแพ้ บางคราว
เม่ือสมควรก็ต้องยอมให้ผู้ เรียนรู้สกึว่าตวัเขาเก่ง บางคราวสมควรข่มก็ต้องข่ม บางคราวควรผ่อน
ผนัก็ต้องยอม 
  9) การลงโทษและการให้รางวลั คือ พงึรู้จกัการยกยอและการรุกราน ครัน้รู้แล้วไม่
พงึยกยอ พงึรุกราน พงึแสดงแต่ธรรมเท่านัน้ หมายความว่า ไม่ใช้ทัง้วิธีลงโทษและให้รางวลั แม้ว่า
จะมีการยกย่อง ก็ควรเป็นไปในลกัษณะการยอมรับคณุความดีของผู้นัน้ กล่าวชมโดยธรรมให้เขา
มัน่ใจในการกระทําความดีของตน ไม่ให้เกิดการเปรียบเทียบข่มคนอ่ืนลง บางทีต้องทรงชมเพ่ือให้
เป็นตวัอยา่งหรือแก้ความเข้าใจผิดให้ตัง้ทศันคติท่ีถกูต้อง 
  10) กลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าย่อมต้องอาศัย
ปฏิญาณ คือ ความสามารถในการประยกุต์หลกั วิธีการ และกลวิธีต่าง ๆ มาใช้ให้เหมาะสม เป็น
เร่ืองเฉพาะครัง้เฉพาะคราวไป เพราะปัญหายอ่มมีลกัษณะแตกต่างกนัไปไมมี่ท่ีสิน้สดุ 

แสง จนัทร์งาม (2526: 80-107) ได้กล่าวถึงวิธีการเสริมสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั 
ดงันี ้
  1) การยกตวัอย่างของจริงหรือปรากฏการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม คือ ทําให้คนสามารถ
เข้าใจได้ทันที ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ และสามารถทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเกิดการทําตาม
พฒันาจิตใจ ทําให้เกิดคณุธรรมจริยธรรมในตวัเอง 
  2) การใช้นิทานประกอบการบรรยายหลกัธรรม คือ เปรียบเทียบเร่ืองใกล้ตวัเร่ือง
ง่ายให้สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว เช่น การเลา่ถงึคนตาบอดคลําช้าง ซึง่จะทําให้เข้าใจลกึซึง้ย่ิงขึน้ 
  3) การใช้เหตกุารณ์ปัจจบุนั คือ ในการสอนคน พระพทุธเจ้าก็ทรงใช้ของจริงหรือ
เหตุการณ์จริงในปัจจุบันเป็นตัวอย่าง และทรงให้เหตุผลด้วยว่า เพราะเหตุใดจึงใช้เหตุการณ์
ปัจจุบนั เช่น เหตุแห่งการดบัทุกข์ เหตแุห่งการเกิดทุกข์ ซึ่งสามารถนําปรับกระบวนความคิดของ
คนให้มีสํานกึต่อสว่นรวมมากขึน้ 
  4) ทรงใช้อารมณ์ขนั คือ เป็นสร้างอบุายขึน้ในการสอนคน เพราะคนท่ีมีอารมณ์
ขนัจะสามารถสอนได้ง่ายขึน้และไมเ่ครียด ทําให้ยอมรับการอบรมสัง่สอนด้วยความเต็มใจ 
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  5) ทรงเร้าให้เกิดความเจริญ คือ ทรงยกเอาการกระทําอันน่าหวาดกลัวต่าง ๆ 
ขึน้มาเปรียบเทียบการสอน เพ่ือให้ผู้ ฟังเกิดความหวาดกลวัและจะได้ปฏิบตัิตามคําสอนโดยเคารพ 
เกิดความเอือ้เฟือ้ เผ่ือแผ ่เห็นอกเห็นใจกนัในสงัคมเป็นต้น  
  6) ทรงเร่งเร้าให้รีบเร่งปฏิบตัิ คือ การจดัการกบัภารกิจท่ีจะต้องรีบเร่ง อย่าขีเ้กียจ 
ย่ิงเป็นงานของส่วนรวมแล้ว จําเป็นเร่งปฏิบตัิทนัถ่วงที และเกิดประโยชน์ต่อผู้ อ่ืนให้มากท่ีสดุ 
  7) ทรงใช้วิธีการประณาม คือ การขับไล่ ไปเสียให้พ้น ทัง้นีก็้เพ่ือให้ผู้ มีอุปนิสัย
หยาบบางคนหรือบางพวกรู้จกัสํานึก และละอายต่อการกระทําของตน แล้วหนัมาทําประโยชน์เพ่ือ
สว่นรวม 
  8) สอนไมใ่ห้ก้าวร้าวคนอ่ืน คือ ดํารงชีวิตในสงัคมพระพทุธเจ้าท่านสอนให้รักใคร่ 
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่กนั ไม่กล่าวคําหยาบหรือให้ร้ายกัน เด็กเคารพผู้ ใหญ่ ผู้ ใหญ่เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
เด็ก และไมก้่าวซึง่กนัและกนั เป็นต้น  
 ดงันัน้วิธีการเสริมสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องนําหลกัธรรม
ทางศาสนามาเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจ ขดัเกลาจิตใจให้ผ่องใส ซึง่จะนําไปสู่การเกิดจิตคํานึงถึง
ส่วนรวมร่วมกันได้ เช่นเดียวกับความคิดของ ดลใจ ถาวรวงศ์ ตันเจริญ และจันทร์ชลี มาพุทธ 
(2552:,23-24) ได้กล่าวเสริมถึงวิธีการเสริมจิตคํานึงส่วนรวมร่วมกนันัน้ สถาบนัศาสนา บทบาท
ของพระภิกษุ มีส่วนโดยตรงในกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม บุคคลท่ีถ่ายทอดแนวคําสอนและ
หลักคิดหลักปฏิบัติทางศาสนาท่ีสําคัญคือพ่อแม่ พ่อแม่จึงเป็นส่วนสําคัญในการปลูกฝังทาง
ศาสนาให้กบัเยาวชนคือ สอนให้สวดมนต์ นัง่สมาธิ ปฏิบตัิธรรมประจําวนัและการพาเยาวชนเข้า
วดัทําบญุตกับาตรในวนัสําคญันอกจากนีส้ถาบนัการศกึษายงัมีส่วนในการปลกูฝังทางศาสนาร่วม
ด้วยคือ การนิมนต์พระสงฆ์มาให้ความรู้และฝึกปฏิบตัิศาสนกิจในวนัสําคญั และเยาวชนเรียนรู้ 
ธรรมะเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตวีซีดี และหนงัสือด้วย ซึง่จะทําให้เกิดการทํากิจกรรมร่วมกนั อนัจะ
ไปสูก่ารคํานงึถึงส่วนรวมร่วมกนัได้และสอดคล้องกบัความคิดของ จฑุามาตร ศรีโมรา (2545: 26)
ได้อธิบายวธีิการเสริมสร้างจิตคํานึงถงึสว่นรวมร่วมกนั ไว้ว่า ช่วยขดัเกลาจิตในหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ศีลธรรม จริยธรรม และความประพฤติท่ีถกูท่ีควร ตลอดจนหลกัปรัชญาในการดําเนินชีวิต เช่น นํา
หลักคําสอนมาใช้ คือ การละความชั่ว ประพฤติดี และทําใจให้บริสุทธ์ิ เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ เมตตา 
ปรารถนาดีต่อกนั ยึดมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม ทําให้บุคคลมีหลกัธรรมท่ีมีคุณค่า
บางอยา่งในการยดึมัน่ร่วมกนั ทําให้เกิดการคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั และสงัคมก็เป็นระเบียบ 
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2.2.3.4  วิธีการเสริมสร้างจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั ด้านชมุชน 
 ดลใจ ถาวรวงศ์ ตนัเจริญ และจนัทร์ชลี มาพทุธ (2552:}24) ได้อธิบายวิธีการเสริมสร้าง
จิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั ไว้วา่  

            1) เพ่ือนบ้านต้องมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างเพ่ือนบ้านและเยาวชน มีการ
สร้างสรรค์พดูคยุกนัจนคุ้นเคยและเป็นกนัเอง ร่วมรับรู้สขุทกุข์และร่วมแก้ปัญหา และด้วยการรู้จกั
คุ้นเคยกนัเป็นอย่างดี เพ่ือนบ้านจึงมีส่วนช่วยในการสัง่สอนอบรมเยาวชน อีกทัง้สนบัสนนุส่งเสริม
การทําความดีของคนในชมุชนและเยาวชนคือ สง่เสริมคนขยนัทํามาหากินและส่งเสริมการเป็นคน
ดี คนเก่งของเยาวชนด้วย นอกจากนีล้ักษณะวิถีชีวิตของเพ่ือนบ้านชอบเข้าวัดทําบุญจึงเป็น
แบบอยา่งท่ีดีให้กบัเยาวชนในการซมึซบัและสืบทอดวิถีชีวิตด้านคณุธรรมจริยธรรม 

            2) เพ่ือนในชุมชน ควรมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างเพ่ือนและเยาวชน และมี
ความจริงใจ สามารถปรึกษาหารือร่วมกันได้ทัง้เร่ืองการเรียนและการวางแผนอนาคต และ
สนับสนุนให้คนในชุมชนปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมซึ่งบุคคลในชุมชนมีส่วนในการให้คํา
ชีแ้นะในการเลือกคบเพ่ือนด้วย 

2.2.3.4  วิธีการเสริมสร้างจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั ด้านส่ือมวลชน 
 ดลใจ ถาวรวงศ์ ตนัเจริญ และจนัทร์ชลี มาพทุธ (2552:}21) ได้อธิบายวิธีการเสริมสร้าง
จิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั ไว้ว่า ส่ือมวลชนมีส่วนในการเสริมสร้างให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม ทํา
หน้าท่ีเป็นประโยชน์และเกิดผลดี กบัเยาวชนโดยเยาวชนมีเจตคติ ท่ีจะเลือกรับรู้ข้อมลูข่าวสารท่ีมี
คณุคา่ตอ่ตนเองและสงัคม และพ่อแม่มีสว่นช่วยให้ คําแนะนําในการเลือกรับข้อมลูขา่วสารอย่างมี
เหตุผลพบว่า เยาวชนเลือกดูโทรทัศน์เฉพาะเร่ืองท่ีสนใจได้แก่ ข่าว สารคดีและละครแนวเพลง 
เลือกอ่านหนงัสือ นิตยสารในเร่ืองท่ีสนใจและนําไปใช้ประโยชน์กบัชีวิตคือ หนงัสือธรรมะ หนงัสือ
สารคดี หนงัสือประวตัิประเทศต่าง ๆและหนงัสือบคุคลสําคญั ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้นข้อมลู
และเรียนรู้ เร่ืองท่ี สนใจและมี ประโยชน์คือ เร่ืองธรรมะ สารคดี บคุคลสําคญัท่ีประสบความสําเร็จ 
สําหรับวิทยไุม่มีผลในกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมของเยาวชนต้นแบบ เน่ืองจากเยาวชนทกุคน
ไม่ใช้วิทยุในชีวิตประจําวนั ทัง้เพ่ือความรู้หรือเพ่ือความบนัเทิง ซึ่งจะนําไปสู่การเกิดจิตคํานึงถึง
ส่วนรวมร่วมกนัในท่ีสดุเช่นเดียวกบั มานิตย์ จนัทรแก้ว (2553: 16) ได้อธิบายวิธีการเสริมสร้างจิต
คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ไว้ว่า การถ่ายทอดข่าวสารความรู้ ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ตลอดจนกฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามทางสงัคม ในการปลกูคนในสงัคม เช่น โทรทศัน์ วิทย ุส่ือ
ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งทําให้คนในสงัคมเรียนรู้และเลือกรับส่ือเก่ียวกบัการปลกูฝังด้านจิตสํานึกท่ีดีของ
พลเมือง 
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จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า วิธีการเสริมสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 
ประกอบด้วย 1) ครอบครัว คือการขดัเกลาโดยตรงได้แก่ชีแ้นะแนวทางอะไรผิดอะไรถกู ตามแบบ
แผนและมรรยาทสงัคม สอนด้วยเหตผุล การกล่าวชมเชย หรือให้รางวลั การพดูเปรียบเปรย การ
ตกัเตือน/การสัง่การ หรือการบอกกลา่ว การลงโทษ (ด้วยวาจา ดดุา่ หรือตํานิ) มีความรักความเอา
ใจใส่สอนให้มีเมตตา กรุณา เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน ปรารถนาดีต่อผู้ อ่ืน ทําดีโดยไม่หวงัผลตอบแทน 
สอนให้เป็นคนซ่ือสตัย์ สอนให้เป็นขยนั สอนให้คิดในทางบวก การวางบทบาทหน้าท่ี ค่านิยมทาง
สังคม ความมุ่งหวัง เอกลักษณ์ ให้แก่สมาชิกในครอบครัวและการขัดเกลาทางอ้อมได้แก่ การ
เรียนรู้  การสังเกต และจากประสบการณ์  การร่วมฟังอภิปราย ฟังประชุมวิชาการต่าง  ๆ                  
การเลียนแบบ ความนกึคิด  

2) การศึกษา ได้แก่ การมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครูกบันกัเรียน การดแูลด้วยความรักและเอา
ใจใส ่การปรึกษาหารือกบัพอ่แม่เร่ืองแผนการอบรมร่วมกนั ครูทําตวัเป็นแบบอย่างท่ีดี สอนอย่างมี
แบบแผน และกฎระเบียบทางสังคม สอนคุณธรรมจริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
สงัคม สอนให้รู้จกัพบปะผู้ อ่ืน สอนวิธีการอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนในสงัคมรวมถงึการถ่ายทอดความรู้และ
ปลกูฝังระเบียบวินยั 

3) ศาสนา ได้แก่ การถ่ายทอดหลกัธรรมคําสอนโดยการร่วมสนทนาธรรม การอบรมจิตใจ
โดยการบรรยายหลกัธรรมคําสอนอยา่งถกูต้อง สอนให้พิจารณาไตร่ตรองโดยใช้เหตแุละผลการนํา
อทุาหรณ์เปรียบเทียบให้เห็นจริง และเข้าใจง่าย การอบรมด้วยการทําตวัเป็นแบบอย่าง สอนให้
รู้จักผ่อนคลาย รู้จักปล่อยวางปัญหา การลงโทษและให้รางวลั (การยกย่อง, ว่ากล่าวตักเตือน)           
การแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญา สัง่สอนให้รู้จกัเคารพผู้อื่น และมีความเอือ้เฟือ้ เผ่ือแผ่ เห็นอกเห็น
กันใช้อารมณ์ขันในการอบรมสั่งสอน ให้คนท่ีฟังรู้สึกไม่ตึงเครียด การถ่ายทอดคําสอนของ
พระพทุธศาสนา ยึดเหน่ียวจิตใจปลกูฝังให้สวดมนต์ นัง่สมาธิ เพ่ือทําให้จิตใจสงบ ขดัเกลาจิตใจ
ด้านศีลธรรม จริยธรรม และความประพฤติ ทําใจให้บริสทุธ์ิ เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ เมตตา ปรารถนาดีต่อ
กนั 

4) ชุมชน ได้แก่ การสร้างความคุ้นเคยกบัคนในชุมชนร่วมทุกข์ร่วมสขุ และแก้ไขปัญหา
ร่วมกนัมีส่วนร่วมในการอบรมสัง่สอนเยาวชนในชมุชน สนบัสนนุสง่เสริมการทําความดีของคนใน
ชุมชน ส่งเสริมการขยนัทํามาหากิน การเป็นดีคนเก่ง การแบบอย่างท่ีดีให้แก่เยาวชน และคนใน
ชมุชน สืบทอดวิถีชีวติของชมุชน ร่วมปรึกษาหารือวางแผนอนาคตชมุชนร่วมกนั  
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5) ส่ือมวลชน ได้แก่การถ่ายทอดข่าวสารความรู้ศิลปะ ขนบธรรมเนียม และประเพณีการ
สง่เสริมและปลกูฝังด้านจิตสํานึกท่ีดีของพลเมืองการถ่ายทอดกฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของ
สงัคม ดงัปรากฏในตารางท่ี 2.8 

 
ตารางที่ 2.8 สรุปวิธีการเสริมสร้างจิตคํานึงถึงสว่นรวมร่วมกนั 
 
          สถาบันต่าง ๆ ทางสังคม             วิธีการเสริมสร้างจติคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

1) ครอบครัว 
                                                                                1.1) การขดัเกลาโดยตรง 
                                                                                      1.1.1) ชีแ้นะแนวทางอะไรผิดอะไรถกู ตามแบบแผน มรรยาททางสงัคม  
       1.1.2) สอนด้วยเหตผุล 
       1.1.3) การกลา่วชมเชย หรือให้รางวลั 
       1.1.4) การพดูเปรียบเปรย การตกัเตือน 
       1.1.5) การสัง่การ หรือการบอกกลา่ว 
        1.1.6) การลงโทษ (ด้วยวาจา ดดุา่ หรือตําหนิ) 
       1.1.7) การให้ความรักความเอาใจใส ่
       1.1.8) สอนให้มีเมตตา กรุณา เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน ปรารถนาดีตอ่ผู้ อ่ืน  
                                                                                                ทําดีโดยไมห่วงัผลตอบแทน 
       1.1.9) สอนให้เป็นคนซ่ือสตัย์ 
       1.1.10) สอนให้เป็นขยนั 
       1.1.11) สอนให้คดิในทางบวก 
                                                                                      1.1.12) การชีแ้จงบทบาทหน้าท่ี 
       1.1.13) การอบรมคา่นิยมทางสงัคม 
       1.1.14) การสร้างความมุง่หวงั 
       1.1.15) ตระหนกัถึงเอกลกัษณ์ 
                                                                             1.2) การขดัเกลาโดยอ้อม 
        1.2.1) การรู้เรียน การสงัเกต และจากประสบการณ์ 
        1.2.2) การร่วมฟังอภิปราย ฟังประชมุวชิาการตา่ง ๆ 
        1.2.3) การเลียนแบบ ความนึกคิด         
2) สถาบนัการศกึษา 
                                                                               2.1) การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน 
                                                                               2.2) การดแูลด้วยความรักและเอาใจใส่ 
                                                                               2.3) การปรึกษาหารือกบัพอ่แมเ่ร่ืองแผนการอบรมร่วมกนั 
                                                                               2.4) ครูทําตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
                                                                               2.5) ถ่ายทอดความรู้และปลกูฝังระเบียบวนิยั 
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ตารางที่ 2.8 (ตอ่) 
 
          สถาบันต่าง ๆ ทางสังคม             วิธีการเสริมสร้างจติคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

3) ศาสนา 
                                                                                  3.1 การถ่ายทอดหลกัธรรมคําสอนโดยการร่วมสนทนาธรรม 
                                                                                  3.2 การอบรมจิตใจโดยการบรรยายหลกัธรรมคําสอนอย่างถกูต้อง  
                                                                                  3.3 สอนให้พิจารณาไตร่ตรอง โดยใช้เหตแุละผล 
   3.4 การนําอทุาหรณ์เปรียบเทียบให้เห็นจริง และเข้าใจง่าย 
                                                                                  3.5 การอบรมด้วยการทําตวัเป็นแบบอยา่ง 
             3.6 สอนให้รู้จกัผอ่นคลาย รู้จกัปลอ่ยวางปัญหา 
                                   3.7 การลงโทษและให้รางวลั (การยกยอ่ง, วา่กลา่วตกัเตือน) 
                                                                                  3.8 การแก้ไขปัญหาด้วยสตปัิญญา 
                                                                                  3.9 สัง่สอนให้รู้จกัเคารพผู้ อ่ืนและมีความเอือ้เฟือ้ เผ่ือแผ่ เห็นอกเห็นใจกนั  
                                                                                  3.10 ใช้อารมณ์ขนัในการอบรมสัง่สอน ให้คนท่ีฟังรู้สกึไมต่งึเครียด 
   3.11 การถ่ายทอดคําสอนของพระพทุธศาสนา ยดึเหน่ียวจิตใจ 
   3.12 ปลกูฝังให้สวดมนต์ นัง่สมาธิ เพ่ือทําให้จิตใจสงบ 
   3.13 ขดัเกลาจิตใจด้านศีลธรรม จริยธรรม และความประพฤติ 
   3.14 ทําใจให้บริสทุธ์ิ เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ เมตตา ปรารถนาดีตอ่กนั             
4) ชมุชน 
                                                                                  4.1) การสร้างความคุ้นเคยกบัคนในชมุชน 
   4.2) ร่วมทกุข์ร่วมสขุ และร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกนั 
   4.3) มีสว่นร่วมในการอบรมสัง่สอนเยาวชนในชมุชน 
   4.4) สนบัสนนุสง่เสริมการทําความดีของคนในชมุชน 
   4.5) สง่เสริมการขยนัทํามาหากิน การเป็นดีคนเก่ง 
   4.6) การแบบอยา่งท่ีดีให้แก่เยาวชน และคนในชมุชน 
   4.7) สืบทอดวถีิชีวติของชมุชน    
        4.8) ร่วมปรึกษาหารือวางแผนอนาคตชมุชนร่วมกนั 
5) สื่อมวลชน 
     5.1) การถ่ายทอดขา่วสารความรู้ศิลปะ ขนบธรรมเนียม และประเพณี 
     5.2) การถ่ายทอดกฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามทางสงัคม  
                               5.3) การสง่เสริมและปลกูฝังด้านจิตสํานึกท่ีดีของพลเมือง 

 
แหล่งท่ีมา:    พฒันาโดยผู้ วิจยั, 2556. 
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2.3 แนวคดิเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคม 

 การสนับสนุนทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยทําให้คนในชุมชนเกิดลักษณะจิตคํานึงถึง
ส่วนรวมร่วมกนั นําไปสู่การสร้างคุณประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม สําหรับการสนบัสนุนทางสงัคม
จะมีลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือเกือ้กูลกันและกัน หรือให้แรง
สนบัสนนุทางสงัคมท่ีเป็นอยูแ่ต่ละชมุชนนัน้จะมีความแตกต่างกนั การท่ีมนษุย์ได้รับการสนบัสนนุ
ทางสังคมจะทําให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง และรู้สึกมีความปลอดภัย มีความมั่นคงใน
ภาวการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ ทําให้บคุคลเช่ือว่า มีบคุคลอ่ืนท่ีให้ความรัก ความเอาใจใส่ เห็นคณุค่า 
และรู้สกึวา่ตนเป็นหนึ่งของสงัคม ซึง่จะทําให้เป็นการปรับแนวความคิดของตวับคุคลให้มีทศันคติท่ี
ดีขึน้ สิ่งเหล่านีต้่างเป็นตวัเอือ้ให้เกิดปัจจัยการนําไปสู่การก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 
จากการท่ีได้ศึกษารวบรวมความหมายเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคมเพ่ือให้เกิดจิตคํานึงถึง
สว่นรวมร่วมกนั ผู้ศกึษาได้สรุปความหมายของนกัวิชาการเป็นแนวทางในการศกึษาได้ดงันี ้

 2.3.1 ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม  
ความหมายในลกัษณะของนกัวิชาการในปัจจบุนัได้นิยามกระบวนการการสนบัสนนุทาง

สงัคมสามารถสรุปได้ ดงันี ้

Thoits (1982:}145-159) ได้อธิบายว่า การสนบัสนุนทางสงัคม หมายถึง การท่ีบุคคลใน
เครือข่ายทางสงัคม ได้รับความช่วยเหลือ ในด้านอารมณ์ ด้านสงัคม สิ่งของ และข้อมูลข่าวสาร
จากการติดต่อสัมพันธ์กันของบุคคลในสังคม ทําให้บุคคลสามารถเผชิญและตอบสนองต่อ
ความเครียดได้รวดเร็วทําให้บุคคลสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้มีความสุข และได้รับการ
ยอมรับ รู้สกึเห็นคณุค่าในตวัเองและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมส่วนรวมได้ 

Gottlieb}(1983: 28) ได้ให้ความหมาย การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การท่ีบุคคล
ได้รับความช่วยเหลือ คําแนะนําหรือการกระทําจากเครือข่ายสงัคม (Social Network) โดยคําพดู 
หรือไม่ใช้คําพดู ทําให้เกิดผลต่ออารมณ์หรือพฤติกรรมของผู้ ได้รับการช่วยเหลือทําให้เกิดกําลงัใจ
และอยากร่วมเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม 

Maguire (1983: 47) ได้ให้ความหมาย การสนบัสนุนทางสงัคม หมายถึง การท่ีบคุคลมา
สมัพนัธ์กนัเป็นเครือข่ายทางสงัคม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการรักษาสถานภาพสงัคมตอบสนองความ
ต้องการด้านอารมณ์ ด้านร่างกาย และการท่ีบุคคลมาปฏิสมัพนัธ์กนันีย้งัเป็นการเพ่ิมพนูความรู้
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ใหม่ และแลกเปล่ียนความรู้กนัและกนัเพ่ือนําไปสู่ความสมัพนัธ์กบับคุคลอื่นๆ ในวงสงัคมท่ีกว้าง
ขึน้ 

Caplan and Killie (1976: 41) ได้ให้ความหมาย การสนบัสนนุทางสงัคม หมายถึง ความ
เก่ียวพนัระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ทําให้ได้รับความช่วยเหลือด้านอารมณ์ ได้รับคําแนะนํา
เก่ียวกบัวิธีจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ ให้คําปรึกษา ให้แก่บคุคลในสงัคม สามารถจดัการกบัภาวะ
วิกฤติและการเปลี่ยนแปลงในชีวติได้ดี 

Cobb (1976: 300) ได้ให้ความหมาย การสนบัสนนุทางสงัคม หมายถึง การท่ีบคุคลได้รับ
ข้อมูลท่ีทําให้รับรู้ว่าตนเองมีบุคคลท่ีให้ความรัก ความเอาใจใส่ เห็นถึงคุณค่า ยกย่องนับถือ 
นอกจากนี ้ตวัเองยงัรู้สกึว่าเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม และมีความผกูพนัซึ่งกนัและกนัและช่วยเหลือ
กนัในสงัคมด้วย 

Langlie (1977: 245) ได้ให้ความหมาย การสนับสนุนทางสงัคม หมายถึง การท่ีบุคคล
ได้รับความช่วยเหลือทางด้านจิตใจอารมณ์ การให้คําแนะนํา และได้รับความช่วยเหลือทางด้าน
วตัถ ุด้านเงินทอง จากบคุคลในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง และเพ่ือน ๆ ในขณะท่ีกําลงัเผชิญกบัปัญหา
ตา่งๆ แรงสนบัสนนุทางสงัคมจะสามารถคล่ีคลายปัญหา ให้บคุคลนัน้ ๆ ได้มีกําลงัใจในการเผชิญ
กบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชีวิต 

Pilisuk (1982: 20) ได้ให้ความหมาย การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลไม่เพียงแต่ความช่วยเหลือทางด้านวัตถุ และความมั่นคงทางอารมณ์เท่านัน้ แต่
รวมถงึความรู้สกึวา่ ตนเองได้รับการยอมรับเป็นสว่นหน่ึงของผู้ อ่ืน และเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมด้วย  

Kahn}(1979: 85) ได้ให้ความหมายการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การปฏิสัมพันธ์
ระหวา่งบคุคลอย่างมีจดุหมาย ซึง่รวมเอาสิง่ต่อไปนีอ้ย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าหนึง่อยา่ง คือ  
  1) การแสดงออกถงึความพงึพอใจของบคุคลหนึง่กบัอีกบคุคลหนึ่ง 
  2) การยืนยนัรับรองพฤติกรรมของบุคคล อาจโดยการรับรู้หรือการแสดงออกถึง
การยอมรับการยกย่อง ชมเชย ให้ความเคารพนบัถือ  
  3) การให้ความช่วยเหลือในด้านสิง่ของ เงินทอง หรือคําชีแ้นะ ให้คําปรึกษาอ่ืน ๆ         
 Schaefer}et}al.}(1981: 310-311) ได้ให้ความหมายการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง             
ส่ิงท่ีช่วยประคบัประคองจิตใจบุคคลในสงัคม ให้สามารถรับมือกบัปัญหาต่าง ๆ และเม่ือบุคคล
ต้องเผชิญกบัความเครียดในชีวิต  
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 Lin et al. (1979: 109) ได้ให้ความหมายการสนบัสนนุทางสงัคม หมายถึง การสนบัสนนุ 
ท่ีแต่ละคนหาได้จากการติดต่อในสงัคม การสร้างสมัพนัธ์กนัในสงัคม ทัง้เป็นรายบคุคล กลุม่ หรือ
ชมุชน ขนาดใหญ่ 
 Brownell,and,Shumaker, (1984: 1-9)  ได้ให้ความหมายการสนับสนุนทางสังคม 
หมายถงึ การแลกเปล่ียนแหลง่ประโยชน์ระหวา่งบคุคล 2 บคุคล ซึง่ฝ่ายหนึง่เป็นผู้ ให้ ฝ่ายหนึ่งเป็น
ผู้ รับโดยหวงัวา่การให้จะทําให้ผู้ รับมีความผาสกุ และการได้รับการยอมรับจากสงัคมมากขึน้ 

ณัฏฐณิชย์ สวัสดีมงคล (2547: 17) ได้ให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 
หมายถึงช่วยเหลือ วัตถุ สิ่งของ และข้อมูลท่ีอยู่ในสังคม จากบุคคล ท่ีทํางาน ผู้ บังคับบัญชา 
ครอบครัวท่ีมีการให้ความรัก เอือ้อาทร ห่วงใยกนั ให้คณุค่าและยกย่อง การสนบัสนนุทางสงัคมจะ
ช่วยให้ช่วยสามารถทําให้เป็นการสร้างจิตคํานึงถึงสว่นรวมร่วมกนั เพราะให้ความรัก เอือ้อาทรต่อ
กนั ปรารถนาดีตอ่กนัในสงัคม 

เกือ้กลู ถนอมจิต (2543: 10) ไดให้ความหมายของการสนบัสนนุทางสงัคม หมายถึง การ
ท่ีบุคคลได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน แรงงาน วตัถุสิ่งของ จากบุคคลท่ีอยู่ใกล้ชิด บุคคลอื่น 
หรือบคุคลท่ีอยูใ่นสงัคมของตน ซึง่อาจเป็นครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน มีการติดตอ่สมัพนัธ์กนั ทํา
ให้เกิดผู้ รับการสนบัสนนุทางสงัคม มีจิตท่ีคํานึงถงึส่วนรวมร่วมกนัมากขึน้ คํานึงถึงคนอ่ืน คํานึงถึง
สว่นร่วมมากขึน้ 

สมบัติ มาสขุ (2541: 23) สรุปความหมายของการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การท่ี
บคุคลได้รับการตอบสนองความต้องการทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม จากการติดต่อสมัพนัธ์
กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคม ซึ่งอาจเป็นแรงผลักดันให้ผู้ รับไปสู่เป้าหมายท่ีผู้ รับต้องการ 
เพ่ือให้เขาเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้ 

วารุณี นาดนู  (2552:}27) ได้สรุปความหมายของการสนับสนุนทางสงัคม หมายถึง การ
ได้รับความช่วยเหลือจากบคุคลในสงัคมท่ีบุคคลมีปฏิสมัพนัธ์ด้วยกนัในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 
การตอบสนองด้านอารมณ์ การยอมรับ การเห็นคุณค่าในตวัเอง การได้เป็นส่วนหนึ่งของสงัคม 
การช่วยเหลือสิ่งของ ทําให้บุคคลคํานึงถึงการอยู่รอดของคนอ่ืนของสังคมส่วนรวม ส่งผลต่อ
พฤติกรรมคํานงึถึงสว่นรวมร่วมกนัได้ 

บุญเย่ียม ตระกูลวงศ์ (2528:,171) ได้ให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 
หมายถงึ สิ่งท่ีผู้ รับการสนบัสนนุทางสงัคมได้รับการช่วยเหลือ ด้านข้อมลูข่าวสาร ด้านวตัถส่ิุงของ 
หรือการสนบัสนนุด้านจิตใจจากผู้ให้การสนบัสนนุ ซึง่เป็นบคุคลหรือกลุม่แล้วมีผลทําให้ผู้ รับนําไป
ปฏิบตัิในทิศทางท่ีผู้ รับต้องการ 
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สมจิต หนุเจริญกุล (2531: 47) ได้อธิบายความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 
หมายถึง การลงมือช่วยเหลือบคุคลในสงัคม ในด้านร่างกาย จิตใจ และการแนะนํา ให้คําปรึกษา 
แก่บคุคลในสงัคม รวมถึงการจดัสภาพแวดล้อมในสงัคมให้เหมาะสม เพ่ือเสริมสร้างทกัษะของแต่
ละบคุคลด้วย 

จินตนา ยูนิพนัธ์ (2529: 4) ได้อธิบายความหมายของการสนับสนุนทางสงัคม หมายถึง 
การดํารงชีวิตอยู่ในสังคมต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน มีการช่วยเหลือแลกเปล่ียนความรู้ความ
คิดเห็นร่วมกัน มอบความรู้สึกต่าง ๆ ให้กันและกันเพ่ือให้เกิดความรู้สึกมั่งคงและเป็นท่ีรักของ
บุคคลอ่ืน ในภาวะวิกฤติหรือมีความเครียดเกิดขึน้ การสนับสนุนทางสงัคมจากบุคคลนัน้จะช่วย
เสริมสร้างให้คนในสงัคมรู้สกึมีความมัง่คงในชีวิตมากขึน้ 

จริยาวัตร คมพยัคฆ์ (2531: 96) ได้อธิบายความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 
หมายถงึ วิธีการท่ีมนษุย์ท่ีอยูร่วมกนัในสงัคมสร้างความสมัพนัธ์ต่อกนัเป็นเครือข่าย ท่ีมีการพึง่พา
อาศัยซึ่งกันและกัน เพ่ือบรรเทาความต้องการด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสรีระวิทยาและจิตสังคม ใน
ภาวะท่ีบคุคลเกิดภาวะวิกฤตเจ็บป่วยฉกุเฉินหรือช่วยเหลือตวัไม่ได้ 

กิติพฒัน์ นนท์ปัทมะดลุ (2535: 170) ได้อธิบายความหมายของการสนบัสนุนทางสงัคม 
หมายถึง การสร้างแรงสนับสนุนทางสังคม หรือการเกือ้กูลกันทางสงัคม ท่ีบุคคลในสงัคมได้รับ
ความรัก ความเอาใจใสต่่อกนั เห็นคณุค่าความสําคญัของบคุคล ให้การยกย่อง และมีความผกูพนั
ซึง่กนัและกนั รู้สกึเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมเดียวกนั รวมถงึมีการให้ความช่วยเหลือกนัในด้านต่าง ๆ 
เช่น ให้คําแนะนํา ให้ส่ิงของนัน้ ส่วนด้านการให้ความช่วยเหลือเป็นแรงงาน เวลา ความคิดเห็น 
ข้อมลูข่าวสาร การสนับสนุนทางสงัคมมีผลต่อภาวะของจิตใจ อารมณ์ ท่ีสามารถทําให้เขาผ่าน
ปัญหาอปุสรรคต่าง ๆ ได้ 

จากการศึกษาความหมายของการสนบัสนุนทางสงัคม จากแนวคิดของนกัวิชาการทัง้ใน
และตา่งประเทศนัน้ การสนบัสนนุทางสงัคม หมายถึงการให้ความช่วยเหลือซึง่กนัและกนัในสงัคม 
เช่น การช่วยเหลือด้านจิตใจ ด้วยการปลอบโยน ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา รวมถึงการช่วยเหลือ
ด้านวตัถ ุส่ิงของ เงินทอง แรงงาน ตลอดจนการให้การยอมรับนบัถือ ยกย่อง เห็นคณุค่าในตวัเอง 
ทําให้เขารู้สึกเป็นท่ีรักของคนอ่ืน และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม รวมทัง้การช่วยเหลือด้านข้อมูล
ข่าวสาร มีการติดต่อสัมพนัธ์กัน นําไปสู่การสร้างเครือข่ายท่ีมีความสมัพนัธ์กันทางสงัคม ทําให้
ผูกพนักันในสงัคมมีการแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกนัและกนั สร้างกําลงัใจให้แก่กัน ประคบัประคอง
จิตใจของคนในสงัคมในการรับมือกบัปัญหาต่าง ๆ และการความรัก ความเอือ้อาทร ห่วงใย และ
พึง่พาอาศยั เกือ้กลูกนัในสงัคม 
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นอกจากนัน้การสนับสนุนทางสังคมยังมีส่วนช่วยในการทําให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกัน ในการสนับสนุนทางสังคมหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า การช่วยเหลือทางสังคมต่อบุคคลใน
สงัคม การช่วยเหลือด้วยแรงกาย แรงใจ ความคิด วตัถสุิ่งของ ให้ข้อมลูข่าวสาร และรวมถึงการให้
ความรัก ความเอือ้อาทร ห่วงใยกนั การให้การยอมรับนบัถือและการยกย่องในสงัคมการท่ีบคุคล
รู้สกึวา่ตวัเองเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม คนในสงัคมให้การยอมรับ และจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนัใน
สังคมก็เกิดขึน้ บนพืน้ฐานของการช่วยเหลือเกือ้กูลกันในสังคมดังปรากฏในตารางท่ี 2.9
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ตารางที่ 2.9 สรุปความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 
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สนับสนุนทางสังคม 

 
  Th
ois
t, 
19
82
 

Go
ttli
eb
, 
19
83
 

Ma
gu
ir
e, 
19
83
 

Ca
pl
an
 &
 K
illi
e, 
19
76
 

Co
bb
, 
19
76
 

La
ng
li
e, 
19
77
 

Pili
su
K, 
19
82
 

Ka
hn
, 
19
79
 

Sc
ha
ef
er 
et 
al.
, 
19
81
 

Li
n 
et 
al.
, 
19
79
 

Br
ow
ne
ll 
& 
Sh
u
ma
ke
r, 
19
84
 

 ณั
ฏฐ
ณิช
ย์ 
สวั
สดี
มง
คล
, 
25
47
  

เกื้
อกู
ล 
ถน
อม
จิ
ต, 
25
43
 

สม
บั
ติ ม
าสุ
ข, 
25
41
 

วา
รุ
ณี น
าดู
น,
 2
55
2 

บุญ
เยี่
ยม
 ต
ระ
กูล
วง
ศ์,
 2
52
8 

สม
จิต
ร 
หนุ
เจ
ริญ
กุ
ล, 
25
31
 

จิน
ตน
า 
ยูนิ
พัน
ธ์,
 2
52
9 

จริ
ยวั
ตร
 ค
ม
พยั
ค
ฆ์,
 2
53
1 

กิติ
พัฒ
น์
 น
นท์
ปัทม
ะดุ
ล, 
25
35
   

คว
าม
ถี่ 
(n
=2
0) 

ร้อ
ยล
ะ 
(1
00
.0
)  
   
   

1) การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม 

     1.1) การช่วยเหลือด้านจิตใจ เช่น ปลอบโยน ให้คําแนะนํา                 ‐               ‐      ‐      ‐     ‐      ‐                      ‐            13    65.0 

            ให้คําปรึกษา ดูแลกัน    

     1.2) การช่วยเหลือด้านวัตถุ ส่ิงของ เงินทอง และแรงงาน                ‐     ‐      ‐      ‐                ‐      ‐      ‐             ‐              ‐      ‐           10    50.0 

     1.3) การให้การยอมรับนับถือ ยกย่อง เห็นคุณค่าในตัวเอง          ‐      ‐          ‐            ‐      ‐                        ‐       ‐         ‐        12     60.0 

     1.4) การทําให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม                                     ‐        ‐      ‐          ‐          ‐     ‐     ‐      ‐      ‐     ‐      ‐          ‐       ‐     ‐      ‐        5     25.0 

     1.5) การช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสาร มีการติดต่อสัมพันธ์กัน       ‐     ‐      ‐     ‐       ‐      ‐      ‐     ‐                ‐          ‐           ‐     ‐      ‐     ‐     6     30.0

2) การสร้างเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์กันทางสังคม ทําให้ผูกพันกัน              ‐     ‐           ‐               ‐       ‐             ‐      ‐       ‐      ‐           11   55.0 

3) การแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันและกัน   ‐      ‐         ‐     ‐      ‐        ‐    ‐      ‐     ‐             ‐              ‐       ‐          ‐    ‐     6     30.0

4) การสร้างกําลังใจ และประคับประคองจิตใจให้รับมือกับปัญหาได้   ‐         ‐         ‐           ‐     ‐      ‐     ‐     ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐       ‐               6     30.0

5) การให้ความรัก ความเอื ้ออาทร ห่วงใยกันในสังคม  -        -      -       -        -       -          -       -        -       -      -            -        -        -        -          -       -       -           2      10.0 

6) การพึ่งพาอาศัย และเกื ้อกูลกัน  -       -       -       -       -        -          -       -        -       -      -       -        -        -        -        -          -                   3      15.0 

 

แหล่งที่มา:    พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2556.
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2.3.2 ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 

สามารถแบ่งได้หลายประเภท ตามแต่แนวคิดและนักวิชาการที่ได้ให้ไว้แตกต่างกัน ได้ดังนี ้  

Cobb (1976: 300-301) ได้แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็ น 3 ชนิดดังนี ้ 

            1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ (Emotional Support) คือ การให้ความรัก และ

การดูแลเอาใจใส่ซึ่งมักจะเกิดได้จากความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดและความผูกพันที่ลึกซึ ้งต่อกัน 

 2)  การให้การยอมรับและเห็นคุณค่า (Esteem Support) เป็นข้อมูลที่ยํ ้าให้บุคคล 

รู้สึกว่าตนเองเป็นคนมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นและสังคมที่อาศัยอยู่ 

3) การได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Socially Support or Network 

เป็นข้อมูลที่ทําให้บุคคลรับรู้ว่าตนเองส่วนหนึ่งของสังคม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื ้อเฟื ้อ

เกื ้อกูลกัน 

 Weiss  (1974:  17-26)  กล่าวว่าชนิดของการสนับสนุนทางสังคม และผลของการขาดการ

สนับสนุนทางสังคมตามชนิดต่าง ๆ กันดังนี ้ 

1) การได้รับความผูกพันใกล้ชิดสนิทสนม (Attachment) เป็นสัมพันธ์ภาพแห่ง 

ความใกล้ชิดที่ทําให้รู้ สึกว่าตนเป็นที่รัก และได้รับการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งมักจะได้รับจากบุคคล

ใกล้ชิด คู่สมรส เพื่อนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ถ้าบุคคลขาดการสนับสนุนชนิดนี ้ จะมี

ความรู้สึกถูกแยกจากอารมณ์ (Emotional Isolation) หรือรู้สึกเดียวดาย (Loneliness) 

  2)  การได้มีโอกาสเลี ้ยงดูผู้อ่ืน (Opportunity of Nurturance) หมายถึง การบุคคล

มีความรับผิดชอบในการเลี ้ยงดู หรือช่วยเหลือบุคคลอื่น แล้วทําให้ตัวเองเกิดความรู้สึกว่าเป็นที่

ต้องการของบุคคลอื่น และผู้อ่ืนพึ่งพาได้ ถ้าขาดการสนับสนุน จะทําให้บุคคลรู้ สึกว่าชีวิตไร้ ค่า 

(Meaningless in Life) 

  3)  การมีส่วนร่วมในสังคม หรือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Social}Integration) 

หมายถึง การมีโอกาสได้เข้าร่วมในกิจกรรมสังคม ทําให้มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 

รวมทั ้งมีความห่วงใย เข้าใจซึ่งกันและกัน ถ้าขาดการสนับสนุนชนิดนี ้แล้วจะทําให้บุคคลรู้สึกว่าถูก

แยกจากสังคม (Social Isolation) และชีวิตน่าเบื่อหน่าย (Boring) 

  4)  การได้รับกําลังใจว่าเป็นผู้มีคุณค่า (Reassurance of Worth) หมายถึง การที่

บุคคลได้รับการเคารพยกย่อง และชื่นชมที่สามารถแสดงบทบาททางสังคมอันเป็นที่ยอมรับของ

สมาชิกในครอบครัวและสังคม ถ้าขาดการสนับสนุนนี ้ จะทําให้บุคคลรู้สึกว่าขาดความเชื่อมั่น หรือ

ไร้ประโยชน์ (Uselessness) 
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  5) ความเชื่อมั่นในความเป็นมิตรที่ ดี ( Sense}of}Reliable}Alliance)                    

การสนับสนุนจะได้มาจากครอบครัว เครือญาติ ซึ่งมีความคาดหวังว่า จะได้รับความช่วยเหลือซึ่ง

กันและกันอย่างต่อเนื่อง ถ้าขาดจะทําให้บุคคลรู้สึกว่าขาดความมั่นคง และถูกทอดทิ ้ง (Sense  of 

Vulnerability and Abandonment) 

  6)  การได้รับคําชี ้แนะ (The Obtaining of Guidance) หมายถึง การได้รับความ

จริงใจช่วยเหลือทางด้านอารมณ์ ข้อมูลข่าวสารจากบุคคลที่ตนศรัทธาและเชื่อมั่น ในช่วงที่บุคคล

เผชิญกับความเครียดหรือภาวะวิกฤต ถ้าขาดการสนับสนุนนี ้จะทําให้บุคคลรู้ สึกท้อแท้สิ ้นหวัง 

(Hopelessness or Despair) 

  Kahn (1979: 85) ได้แบ่งการสนับสนุนทางสังคมเป็น 3 ชนิด คือ 

  1)  ความผูกผันทางด้านอารมณ์และความคิด (Affection) เป็นการแสดงออกถึง

อารมณ์ในทางบวกของบุคคลหนึ่งที่มีต่อบุคคลหนึ่ง ซึ่งแสดงออกในรูปของความผูกพัน การ

ยอมรับ การเคารพ หรือด้วยความรัก 

  2)  การยืนยันและการรับรองพฤติกรรมของกันและกัน (Affirmation) เป็ น

แสดงออกถึงการเห็นด้วย การยอมรับในความถูกต้องเหมาะสม ทั ้งในการะทําและความคิดของ

บุคคล 

  3)  การให้ความช่วยเหลือ (Aid) เป็นปฏิสัมพันธ์ท่ีมีต่อบุคคลอื่น โดยการให้สิ่งของ 

หรือการช่วยเหลือโดยตรง การช่วยเหลือเหล่านั ้นอาจจะเป็นวัตถุเงินทอง ข้อมูล ข่าวสาร หรือเวลา 

  Jacobson (1986: 252-253) ได้แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 3 ประเภท 

  1)  การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ (Emotional}Support) หมายถึง พฤติกรรมที่

ส่งเสริมให้บุคคลรู้สึกสบาย ทําให้บุคคลเชื่อว่าได้รับความรัก ความเคารพ ช่ืนชม รู้สึกว่าได้รับการ

ดูแล และมีความปลอดภัย 

  2)  การสนับสนุนด้านการรับรู้ (Cognitive}Support) หมายถึง การได้รับข้อมูล

ข่าวสาร ความรู้ หรือคําแนะนํา ท่ีช่วยให้บุคคลเกิดความเข้าใจตนเองและสิ่งต่าง ๆ ท่ีเผชิญอยู่

สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ 

  3)  การสนับสนุนด้านวัตถุ (Material}Support) หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ต่าง ๆ ท่ีได้รับ เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาที่ปฏิบัติอยู่ 

  House (1981: 83) แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็ น 4 ประเภท คือ 
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  1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ (Emotional}Support) เป็นความรู้สึกเห็นใจ 
การให้การดแูลเอาใจใส่ ให้กําลงัใจ การยอมรับและยกย่องการเห็นคณุค่า เป็นการแสดงถงึความ
รักความผกูพนัท่ีมีต่อกนั  
  2) การสนบัสนนุด้านการประเมินเปรียบเทียบ (Appraisal}Support) เป็นการรับ
ข้อมลูย้อนกลับ เพ่ือนําไปประเมินตนเอง ทําให้เกิดความมัน่ใจ และรู้สึกเปรียบเทียบตนเองกับ
บคุคลอ่ืน  
  3) การสนับสนุนทางด้านข่าวสาร (Informative}Support) เป็นการให้ข้อมูล 
ขา่วสาร ข้อเท็จจริง การให้คําแนะนํา ซึง่สามารถนําไปใช้ในการตดัสนิปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
  4) การสนับสนุนด้านสิ่งของหรือบริการ (Instrumental}Support) เป็นการให้
ความช่วยเหลือในรูปวตัถ ุส่ิงของ เงินหรือแรงงาน 

สมจิต หนเุจริญกลุ (2531: 13) แบง่ชนิดของการสนบัสนนุทางสงัคมออกเป็น 3 ชนิด คือ  
  1) การช่วยเหลือโดยการให้ข้อมลูข่าวสาร (Information}Support) ได้แก่การให้
ความรู้เก่ียวกบัโรคและการรักษา คําแนะนําในการแก้ไขปัญหา และให้ข้อมูลป้อนกลบัเก่ียวกับ
พฤติกรรมและการปฏิบตัิงานของบคุคล 
  2) การให้ความช่วยเหลือด้านอารมณ์ (Emotional}Support) ได้แก่การให้
ความสําคญัการให้ความมัน่ใจ ความรู้สึกท่ีสามารถจะพึง่พาและไว้วางใจผู้ อ่ืน ทําให้รู้สกึว่าได้รับ
ความเอาใจใสห่รือความรัก 
  3) การให้ความช่วยเหลือท่ีเป็นรูปธรรม (Tangible}Support) คือการทําให้รู้สึก
ได้รับความเอาใจใสห่รือความรัก  

จากการศึกษาประเภทของการสนบัสนนุทางสงัคม จากแนวคิดของนกัวิชาการทัง้ในและ
ตา่งประเทศนัน้ ประเภทของการสนบัสนนุทางสงัคมดงันีคื้อ การสนบัสนนุทางด้านอารมณ์การให้
การยอมรับ ยกย่อง และเห็นคุณในตัวบุคคล การได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีความผูกพัน
ใกล้ชิดสนิทสนมกนั มีโอกาสเลีย้งดผูู้ อ่ืน เช่ือมัน่ในความเป็นมิตรท่ีดีตอ่กนั ได้รับคําชีแ้นะ ให้ความ
ช่วยเหลือ การรับรู้ สนับสนุนด้านวตัถุ  ด้านประเมินเปรียบเทียบ และการสนับสนุนด้านข้อมูล
ข่าวสาร อนัจะนําไปสู่การก่อเกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ซึ่งกันและกัน และ
ช่วยเหลือเกือ้กลูกนั 
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ตารางที่ 2.10 สรุปประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 

 

ประเภทการสนับสนุนทางสังคม 

 

                Cobb    Weiss    Kahn     Jacobson     House      สมจิตร     
               (1976)    (1974)   (1979)    (1986)        (1981)    หนุเจริญกุล         
                                                                                   (2531)  

การสนับสนุนทางด้านอารมณ์                                                                      

การให้การยอมรับ ยกย่อง และเห็นคุณค่า                                           -                              -  

การได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม                             -                -                  -               

การได้รับความผูกพันใกล้ชิดสนิทสนม                              -                -                  -                                 

การได้มีโอกาสเลี ้ยงดูผู้อ่ืน         -                                    -                  -               

ความเชื่อมั่นในความเป็นมิตรที่ดี         -                       -                -                  -               

การให้ความช่วยเหลือ                                                            

การสนับสนุนการรับรู้         -  -              -                               -              - 

การสนับสนุนด้านวัตถุ         -  -                                                     - 

การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร         -            -                                                    

 

แหล่งที่มา:    พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2556. 

 

2.3.3 ระดับของการสนับสนุนทางสังคม 

 Gottlieb  (1985: 5-22) ได้แบ่งระดับของแรงสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 3 ระดับ ดังนี ้ คือ  

  1)  ระดับแบบกว้าง (Macro}Level) เป็นการพิจารณาถึง การร่วม หรือการมีส่วน

ร่วมทางสังคมอาจวัดได้จากความสัมพันธ์กับสถาบันในสังคม การเข้าร่วมกับกลุ่มต่าง ๆ ด้วย

ความสมัครใจและการดําเนินชีวิตอย่างไม่เป็นทางการในสังคม 

  2)  ระดับกลุ่มเครือข่าย (Mezzo}Level) เป็นการมองที่โครงสร้าง และหน้าที่ของ

เครือข่ายทางสังคมด้วยการวัดเฉพาะเจาะจงถึงกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธภาพกันอย่าง

สมํ่าเสมอ เช่น กลุ่มเพื่อนชนิดของการสนับสนุนในระดับนี ้ ได้แก่ การให้คําแนะนํา การช่วยเหลือ

ด้านวัสดุความเป็นมิตรภาพ การสนับสนุนทางอารมณ์ และการยกย่อง 

  3)  ระดับลึก หรือระดับแคบ (Micro}Level) เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ของ

บุคคลที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากที่สุด ทั ้งนี ้ความเชื่อว่าคุณภาพของความสัมพันธ์มี

ความสําคัญมากกว่าปริมาณ ได้แก่ สามี ภรรยา และสมาชิกในครอบครัว หรือคนรัก ซึ่งมีความ

ใกล้ชิดทางอารมณ์ให้การสนับสนุนทางจิตใจ แสดงความรักใคร่และห่วงใย 
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 จากการสนบัสนนุทางสงัคมดงักล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าระดบัการสนบัสนนุทางสงัคมมีผล
ต่อบคุคลทําให้บคุคลสามารถเผชิญกบัปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ดีกว่า กล่าวคือถ้ามี
การสนับสนุนทางสังคมมากเท่าไร ย่ิงทําให้บุคคลสามารถเผชิญกับปัญหาและสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ดีเท่านัน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนับสนุนทางด้านอารมณ์ ด้านข้อมูลข่าวสาร การ
ติดตอ่สื่อสาร คําแนะนํา สิ่งของ แรงงาน เงิน ทําให้บคุคลรู้สกึมีคณุค่าเป็นท่ียอมรับจากครอบครัว 
จากคนรอบข้าง จากสงัคม ย่ิงจะทําให้มีกําลงัใจในการต่อสู้ ปัญหาได้ดีต่อไป ส่วนการสนบัสนุน
ด้านด้านการยอมรับและเห็นคณุค่าการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมจะช่วยส่งเสริมให้บคุคลเกิดความ
มั่งคงทางจิต ก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้ได้ในท่ีสดุ 

 2.3.4 วิธีการสนับสนุนทางสังคม 
 การสนบัสนนุทางสงัคมเป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะช่วยทํากระตุ้นทํารู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
สงัคม เห็นคณุค่าของตนเอง และได้รับยอมรับและยกย่องจากบคุคลในสงัคมสงัคม ทําให้รู้ว่าตนมี
ส่วนร่วมในสงัคม ดงันัน้วิธีการสนบัสนุนทางสงัคมจึงเป็นวิธีหนึ่งท่ีทําให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนัในชมุชน ดงันี ้
 Weiss (1973: 235-236 อ้างถึงใน สคุนธา ยางสวย, 2552: 30) ได้แบ่งวิธีการสนับสนุน
ทางสงัคม ออกเป็น 6 วิธีการ ดงันี ้
  1) การสร้างความผูกพันและรักใคร่สนิทสนมกัน สร้างสัมพันธ์ท่ีเกิดจากความ
ใกล้ชิด ซึ่งทําให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่าตนเป็นท่ีรัก และได้รับความเอาใจใส่ดูแล เกิดความรู้สึก
มั่นคงทางจิตใจซึ่งมักจะได้รับจากบุคคลใกล้ชิด เช่น คู่สมรส ญาติพ่ีน้อง สมาชิกในครอบครัว
เดียวกนั ถ้าบคุคลขาดแรงสนบัสนนุชนิดนีจ้ะทําให้รู้สกึเดียวดาย และขาดความมัน่ใจในตวัเอง 
  2) การมีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม คือ การท่ีบุคคลมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมของสงัคมทําให้มีโอกาสอนัควร รวมทัง้ทําให้เกิดความห่วงใย ความคิด กําลงัทรัพย์ และ
กําลังบุคคลตามโอกาสอันควรรวมทัง้ทําให้เกิดความห่วงใยซึ่งกันและกัน ถ้าบุคคลขาดแรง
สนับสนุนชนิดนีจ้ะทําให้บุคคลรู้สึกว่าถูกแยกออกจากสงัคม รู้โดดเด่ียวขาดเพ่ือน ขาดท่ีปรึกษา 
เป็นผลทําให้บคุคลขาดกําลงัใจสิน้หวงัและรู้สกึเบ่ือหน่ายตอ่การมีชีวติอยู ่
  3) การได้มีโอกาสเลีย้งดูผู้ อ่ืน คือการท่ีบุคคลมีความรับผิดชอบในการเลีย้งดู
ช่วยเหลือบุคคลอ่ืน แล้วทําให้ตวัเองเกิดความรู้สึกว่าเป็นท่ีต้องการของคนอ่ืน และผู้อื่นพึ่งพาได้ 
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จึงทําให้มีความมัน่ใจในตวัเองวา่มีคณุค่าทางสงัคม ถ้าขาดการสนบัสนนุวิธีการนี ้จะทําให้บคุคล
เกิดความรู้สกึคบัข้องใจ และรู้สกึวา่ชีวตินีไ้ร้คา่ 
  4) การส่งเสริมให้รู้ถึงคณุค่าแห่งตน คือการท่ีบคุคลได้รับการยอมรับย่อง และช่ืน
ชมจากสถาบนัครอบครัว หรือสถาบนัอ่ืน แม้กระทัง่เพ่ือน ท่ีบุคคลนัน้สามารถแสดงบทบาททาง
สงัคม ซึ่งอาจจะเป็นบทบาทในครอบครัว หรือในอาชีพ ถ้าบคุคลขาดแรงสนบัสนนุวิธีการนีจ้ะทํา
ให้เกิดความเช่ือมัน่หรือความรู้สกึในคณุค่าของตนเองลดลง 
  5) การสร้างความเช่ือมั่นในความเป็นมิตรท่ีดีต่อกัน เป็นการสนับสนุนความ
ช่วยเหลือห่วงใยซึง่กนัและกนัอยา่งตอ่เน่ือง ถ้าขาดแรงสนบัสนนุวิธีการนีจ้ะทําให้บคุคลขาดความ
มัน่คงและถกูทอดทิง้ 
  6) การชีแ้นะ คือการได้รับความจริงใจในการช่วยเหลือทางจิตใจ อารมณ์ และ
ข้อมลูข่าวสารจากบคุคลท่ีตนศรัทธา และเช่ือมัน่ เม่ือเกิดความปัญหาหรือความเครียดหรือภาวะ
วิกฤติ เพ่ือผ่อนคลายภาวะตรึงเครียดท่ีกําลงัประสบปัญหาอยู่ถ้าขาดแรงสนบัสนนุวิธีการนี ้จะทํา
ให้บคุคลรู้สกึท้อแท้สิน้หวงั 
 Heller (1986: 466-470) ได้อธิบายถงึวิธีการสนบัสนนุทางสงัคม ประกอบด้วย 2 วิธี ดงันี ้        

           1) วิธีการประเมินเพ่ือให้เกิดการยอมรับและเห็นคุณค่า คือ เป็นการสนับสนุน             
ท่ีช่วยให้บคุคลเกิดความคิดวา่ผู้อื่นมองเห็นค่าตนเอง บคุคลจะเข้าใจจากการท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีเขา
ได้รับจากบุคคลรอบข้าง แล้วนํามาพัฒนาความรู้สึกต่อตนเองในเร่ืองความมีคุณค่า ค่านิยม 
ความชอบ วิธีการนีจ้ะนํามาใช้กับเครือข่ายทางสังคมท่ีสัมพันธ์ภาพกับบุคคลในเครือข่ายทาง
สงัคม โดยบุคคลในเครือข่ายจะเป็นทัง้ผู้ ให้และผู้ รับ หรือการดูแลยามเจ็บป่วย ทําให้เกิดความ
เช่ือมัน่ รู้สกึมัน่คง และการให้คําปรึกษาพดูคยุแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ 
  2) วิธีการจัดการกับความเครียดระหว่างบุคคล คือ เป็นวิธีการท่ีใช้การปรับตัว
เผชิญความเครียด และผลของการสนบัสนนุทางสงัคมในการช่วยลดความเครียด ซึง่ลกัษณะของ
การสนบัสนนุ ดงันี ้
      (1) การสนบัสนนุท่ีเน้นพฤติกรรมแก้ไขปัญหา คือ ผู้ให้ความช่วยเหลือสามารถ
ช่วยให้บคุคลท่ีได้รับความทกุข์พ้นจากสภาพท่ีเป็นอยูใ่นขณะนัน้ เช่น ให้ยืมสิ่งของ หรือให้พกัผ่อน 
ช่วยให้พ้นจากสภาพแวดล้อมท่ีเขาเผชิญอยู่ในขณะนัน้ รวมถงึ การหางานให้ทํา การให้คําแนะนํา 
ให้ข้อมลูข้าวสาร เพ่ือใช้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์เครียด  
     (2) การสนบัสนุนท่ีเน้นพฤติกรรมควบคมุอารมณ์ คือ ผู้ ให้ความช่วยเหลืออาจ
ช่วยให้บุคคลเปล่ียนแปลงความรู้สึกอารมณ์ได้ โดยช่วยเหลือด้านส่ิงของอํานวยความสะดวก 
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รวมถึงการว่ากล่าวตักเตือน หรือการให้กําลังใจ เป็นกระตุ้ นให้เขาสามารถเผชิญกับเผชิญ               
ปัญหาตา่ง ๆ ได้ 
     (3) การสนบัสนนุท่ีเน้นปัญญาควบคมุอารมณ์ คือ ผู้ให้ความช่วยเหลืออาจช่วย
ให้บุคคลเพ่งความสนใจมายงัความรู้สึกท่ีเขาพึงปรารถนา ดังนัน้ผู้ ให้ความช่วยเหลือ จึงควรให้
ข้อมลูขา่วสารท่ีทําให้เกิดความรู้สกึว่า ความผิดหวงัเป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาติ หรือสถานการณ์
นัน้ไมร้่ายแรงมาก ซึง่จะทําให้ความรู้สกึของบคุคลดีขึน้ 

Wortman and Conway (1985: 289 อ้างถึงใน อติรัตน์ วฒันไพลิน, 2539: 57) ได้แบ่ง
วิธีการสนบัสนนุทางสงัคมออกเป็น 6 วิธีการ ดงันี ้

 1) การแสดงความคิดในแง่บวก ได้แก่ การแสดงให้บคุคลรู้สกึวา่เขาเป็นท่ีของคน
อ่ืน การดแูล และเห็นคณุคา่ในตวัเขา 

 2) การแสดงความคิดเห็น และยอมรับปฏิกิริยาทางอารมณ์ของบคุคล 
 3) การกระตุ้นให้ระบายหรือแสดงออกอย่างเปิดเผย เช่น ความเช่ือ และปฏิกิริยา

ทางสงัคม เป็นต้น 
 4) ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษาหารือเร่ืองปัญหาตา่ง ๆ  
 5) การให้ความช่วยเหลือด้านวตัถ ุสิ่งของ เงินทอง และแรงงาน 
 6) การทําให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วม ทําให้เขาสู้ สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม           

ท่ีมีความผกูพนัและช่วยเหลือเกือ้กลูกนั 
Pender (2006: 257) ได้แบ่งวิธีการสนบัสนนุทางสงัคมออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้
 1) การช่วยเหลือด้านอารมณ์ จิตใจ เช่น ให้คําปรึกษา ปลอบโยน ให้กําลงัใจ ให้

เขาผ่านปัญหาในช่วงนัน้ไปได้ 
 2) การช่วยเหลือด้านข้อมลู ข่าวสาร คือ เป็นการช่วยเหลือซึ่งทําให้บุคคลนัน้ ๆ 

เข้าใจถึงวธีิการแก้ไขปัญหา และเกิดประโยชน์ทัง้ตนเองและผู้อื่น 
 3) การช่วยเหลือด้านทรัพยากร คือ การให้ความช่วยเหลือในเร่ืองแรงงาน             

เงินทอง และเร่ืองอ่ืน ๆ 
 4) การให้การยอมรับ และช่วยให้บคุคลแต่ละคนเข้าใจในตนเองมากขึน้ 
Wills (1985: 67-85) ได้แบง่วิธีการสนบัสนนุทางสงัคมออกเป็น 5 ประเภท ดงันี ้
 1) การช่วยเหลือให้บคุคลเกิดความภาคภมูิใจ ซึง่เกิดจากความสมัพนัธ์ทางสงัคม 

ท่ีเกิดจากความไว้วางใจต่อกัน ให้กําลงั แสดงถึงการยอมรับและให้คุณค่าแก่บุคคล ทําให้มัน่ใจ
ย่ิงขึน้ 
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 2) การสนบัสนนุด้านข้อมลู คือ การให้คําแนะนํา การชีแ้นะแนวทาง เพ่ือหาทาง
ออกปัญหาท่ีประสบพบ 

 3) การสนบัสนนุด้วยวตัถ ุสิง่ของ เงินทอง แรงงาน หรือช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม 

 4) การให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วม นําไปสู่กิจกรรมทางสังคม ทําให้เขารู้สึกเป็น
สว่นหนึง่ของสงัคม 

 5) การสร้างแรงจงูใจ สร้างมุ่งมัน่ ให้รู้จกัอดทนต่อปัญหาต่อความคบัข้องใจ และ
การคิดในแง่บวก  

Tilden (1985: 201-202) ได้แบง่วิธีการสนบัสนนุทางสงัคมออกเป็น 3 ประเภท 
 1)การช่วยเหลือด้านจิตใจ คือ การให้ความใกล้ชิด ให้ความผูกพนัรักใคร่ และ

ความไว้วางใจ ให้เขารู้สกึมีคณุค่า 
 2) การสนับสนุนด้านสิ่งของ ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นวตัถุ เงินทอง การบริการต่าง ๆ 

และช่วยเหลือด้านแรงงาน เป็นต้น 
 3) การสนบัสนนุด้านข้อมลูข่าวสาร คือ การให้คําปรึกษา หาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาของบคุคลนัน้ ๆ 
Schaefer, Coyne and Lazarus (1981: 381-406) ได้กล่าวถงึวิธีการสนบัสนนุทางสงัคม

ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
 1)การช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางจิตใจ เช่น การให้ความสนิทสนม สร้างความ

ผกูพนัรักใคร่ ให้ความรักความอบอุ่น มอบความไว้วางใจให้แก่กนัและกนั สิง่เหลานีจ้ะทําให้บคุคล
รู้สกึเห็นคณุค่าในตวัเอง และรู้สกึเป็นท่ีรักของบคุคลอื่นในสงัคม 

 2) การช่วยเหลือด้านสิ่งของ คือ เป็นการช่วยเหลือโดยตรง ด้วยการให้ส่ิงของ 
วตัถ ุเงินทอง หรือให้บริการด้านตา่ง ๆ และช่วยเหลือด้านแรงงาน 

 3) การช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสาร คือ การให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา ในการ
แก้ปัญหาตา่ง ๆ ในชีวติให้สามารถผ่านพ้นไปได้ 

สมจิต หนเุจริญกลุ (2531: 13) ได้แบง่วิธีการสนบัสนนุทางสงัคม ออกเป็น 3 วิธีการ ดงันี ้
  1) การช่วยเหลือโดยให้ข้อมลูขา่วสาร ได้แก่การให้ข้อมลูความรู้ คําแนะนําในการ
แก้ไขปัญหา  
  2) การช่วยเหลือด้านจิตใจอารมณ์ ได้แก่การให้ความสําคัญให้ความมั่นใจ 
ความรู้สกึสามารถท่ีจะพึง่พาและไว้วางใจตอ่กนั หรือรู้สกึวา่ได้รับการเอาใจใสห่รือความรัก 
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  3) การให้ความช่วยเหลือท่ีเป็นรูปธรรม คือการให้ส่ิงของ การให้บริการด้านตา่ง ๆ 
 อติรัตน์ วฒันไพลนิ (2539: 58) ได้สรุปวิธีการสนบัสนนุทางสงัคม ไว้ดงันี ้  
  1) การให้ความช่วยเหลือท่ีทําให้บคุคล เกิดความภาคภมูิใจและมะมีคณุค่า เป็น
ท่ีรัก และได้รับ การดแูลเอาใส ่มีความมุง่มัน่และอดทนในการเผชิญปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ 
  2) การช่วยเหลือด้าน การบริการผู้ อ่ืน ด้วยเงิน สิ่งของ และข้อมูลข่าวสาร และ
คําแนะนําต่าง ๆ  
  3) การสนับสนุนด้านข้อมูล ได้แก่ การให้ข้อมูลและคําแนะนําต่าง ๆ ตลอดจน
ข้อมลูป้อนกลบัแก่พฤติกรรมของบคุคล 

กมลรัตน์ ศุภวิทิตพัฒนา (2533:}11) ได้สรุปถึงวิธีการสนับสนุนทางสังคมออกไว้                     
3  ประการ ดงันี ้

 1) การช่วยเหลือด้านข้อมลูขา่วสาร ให้คําปรึกษา คําแนะนําต่าง ๆ  
 2) การช่วยเหลือด้านวสัดสุิง่ของ เงินทอง แรงงาน 
 3) การสร้างความผกูพนั การให้การยอมรับนบัถือ ยกยอ่ง 
จากท่ีกล่าวท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปวิธีการสนับสนุนทางสงัคม ออกได้ 5 วิธีการ

ดงันี ้1) การสร้างความผกูพนัและรักใคร่สนิทสนมกนั  ได้แก่  การสร้างความใกล้ชิด สร้างความ
ผูกพนัแก่กันในสงัคมการเอาใจใส่ดูแลมอบความรักความอบอุ่น และการทําให้บุคคลรู้สึกว่าตน
เป็นท่ีรักของคนอ่ืน และเห็นคณุค่าในตวัเอง 2) การมีส่วนร่วม หรือเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมได้แก่ 
เปิดโอกาสให้บุคคลเข้าร่วมกิจกรรมของสังคม ความรู้สึกห่วงใยซึ่งกันและกันอย่างจริงใจ                  
3) การได้มีโอกาสเลีย้งดูผู้ อ่ืน ได้แก่ ทําให้เขารู้ว่าตนเป็นท่ีพึ่งของคนอ่ืนได้  และสร้างความ
ภาคภมูิใจในตนเอง 4) การส่งเสริมให้คณุค่าแห่งตน ได้แก่ การได้รับการยอมรับจากสงัคม การช่ืน
ชมจากสถาบนัครอบครัว และการสร้างความเช่ือมัน่ และเป็นมิตรท่ีดีต่อกนั 5) การชีแ้นะแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาได้แก่ การช่วยเหลือทางจิตใจให้ความไว้วางใจกนัการช่วยเหลือข้อมลูข่าวสาร 
ต่าง ๆ และการสร้างความเช่ือมั่นและแรงจูงใจในการเผชิญกับปัญหา รวมถึงการให้คําแนะ 
ปรึกษาเร่ืองต่าง ๆ การให้กําลงัใจ ปลอบโยนกันและกัน และการช่วยเหลือด้านสิ่งของ วตัถุ เงิน
ทอง การบริการ หรือแรงงาน สิ่งเหล่าจะเป็นวิธีการท่ีช่วยสนับสนุนทําให้เกิดการมีส่วนร่วมและ
อยากจะเข้ามีบทบาทในสงัคมส่วนรวม เกิดความรู้ห่วงใยกนัในสงัคม และจะนําไปสู่การเกิดจิต
คํานงึถึงสว่นร่วมกนัตอ่ไปดงัปรากฏในตารางท่ี 2.11 
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ตารางที่ 2.11 สรุปวิธีการสนับสนุนทางสังคม 
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1) การสร้างความผูกพันและรักใคร่สนิทสนมกัน         

     1.1) การสร้างความใกล้ชิด/ ความผูกพันกัน                 -         -        -         -                                  6    60.0 

     1.2) การเอาใจใส่ดูแล/ ให้ความรัก ความอบอุ่น            -        -        -          -                                  6    60.0    

    1.3) การทําให้บุคคลรู้สึกว่าตนเป็นที่รักของคนอื่น                   -          -        -                        -        6    60.0 

2) การมีส่วนร่วม หรือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  

     2.1) เปิดโอกาสให้บุคคลเข้าร่วมกิจกรรมของสังคม       -              -              -         -        -        -        -        3    30.0 

     2.2) ความรู้สึกห่วงใยซึ่งกันและกันอย่างจริงใจ             -        -         -         -        -         -        -        -        -        1    10.0 

     2.3) การร่วมแสดงความคิดเห็น                              -        -             -          -        -         -        -       -        -         1    10.0 

3) การได้มีโอกาสเลี ้ยงดูผู้อ่ืน 

     3.1) ทําให้เขารู้ว่าตนเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้                   -       -         -          -        -         -        -        -       -         1    10.0 

     3.2) สร้างความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง        -       -        -           -        -         -        -            -         2    20.0 

4) การส่งเสริมให้คุณค่าแห่งตน 

      4.1) การได้รับการยอมรับจากสังคม                            -       -        -                -         -        -       -              3    30.0 

      4.2) การชื่นชมจากสถาบันครอบครัว                       -       -        -           -         -        -        -        -       -         1    10.0 

      4.3) การสร้างความเชื่อมั่น และเป็นมิตรที่ดีต่อกัน        -       -        -                -         -        -       -        -         2    20.0 

5) การชี ้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา  

      5.1) การช่วยเหลือทางจิตใจให้ความไว้วางใจกัน         -        -                     -                  -        -         5    50.0 

      5.2) การช่วยเหลือข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ                           -                           -                       8    80.0 

           เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต 

      5.3) การสร้างความเชื่อมั่นในการเผชิญกับปัญหา            -                                -            -         7    70.0 

           และแรงจูงใจในการเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ 

      5.4) การให้คําปรึกษา คําแนะนําเพื่อแก้ไขปัญหา     -                             -                             8    80.0 

      5.5) การช่วยเหลือด้านสิ่งของ เงินทอง และแรงงาน  -                                                       8   80.0 

      5.6) การให้กําลังใจแก่กัน ปลอบโยน ซึ่งกันและกัน   -                            -         -         -       -       -          4   40.0 

 
แหล่งที่มา:    พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2556. 
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2.4 งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

 2.4.1 งานวิจยัในประเทศ 
 นอกเหนือจากงานวิจัย เอกสาร วรรณกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนัไปก่อนหน้านีแ้ล้ว ยงัมีผลงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องและสามารถนํามาเป็นแนวทาง
ในการศกึษา ดงันี ้
 เอมอร แสนภวูา (2555: 160-165) ได้ศึกษาวิจยัจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนัของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี โปรแกรมวิชาพฒันาชุมชน มหาวิทยาลยัราชภฏัลาวกาว โดยใช้วิธีการวิจยัเชิง
คุณภาพ และใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ ให้ข้อมูล จํานวน 21 คน ผลการศึกษาพบว่า      
จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนัของนกัศึกษาโปรแกรมวิชาพฒันาชมุชน มหาวิทยาลยัราชภฏัลาวกาว
คือ การสร้างจิตแห่งการให้ เสียสละ เอือ้อาทร แบ่งปัน จิตสํานึกท่ีมีต่อส่วนรวม คือ ต้องการให้
สงัคมเกิดสนัติสขุ กล่าวคือ ความหมายจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนัของนกัศึกษามี 3 ประการ คือ 
1) การสร้างจิตใจแห่งการให้ การเสียสละ ความเอือ้อาทร การแบ่งปัน  2) จิตสํานึกท่ีมีต่อส่วนรวม
อยากให้สงัคมเกิดสนัติสขุ  3) การทําความดีบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์โดยไม่หวงัสิ่งตอบแทน 
ส่วนเง่ือนไขทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนัของนกัศึกษาแบ่งเป็น 2 ด้าน 
คือ เง่ือนไขภายใน และเง่ือนไขภายนอก พบว่า เง่ือนไขภายในประกอบด้วย 1) การเห็นคณุค่าใน
ตัวเอง  2) เหตุผลเชิงจริยธรรม  3) ระบบค่านิยม  4) ทัศนะต่อการจัดการสมบัติสาธารณะ  
เ ง่ื อนไขภายนอกประกอบด้วย  การขัด เกลาทางสังคม  ประกอบด้วย  1 )ครอบค รัว                         
2) สภาพแวดล้อม ได้แก่ เพ่ือน ส่ือ ครูอาจารย์ สถานศึกษา และสถาบันศาสนา ข้อเสนอแนะ
สําคัญท่ีได้จากการศึกษา คือ สร้างระบบกลไกหรือกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือส่วนรวม โดยมี
นโยบายปลกูฝังการช่วยเหลือสงัคม หรือทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวม การนําเอาสถาบนัศาสนาเข้า
มามีสว่นร่วมปลกูฝัง ขดัเกลาจิตคํานึงถึงสว่นรวมร่วมกนัและมีการศึกษาต่อยอดในประเด็นต่าง ๆ
ตอ่ไป 
 วันดี ละอองทิพรส (2540: 80-81) ศึกษาเร่ืองความสมัพันธ์ของการใช้เหตุผลท่ีเอือ้ต่อ
สงัคมและพฤติกรรมท่ีเอือ้ต่อสังคมของเด็กประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบวา่ การให้เหตผุลเชิงจริยธรรมท่ีเอือ้ต่อสงัคมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมท่ีเอือ้เฟือ้ต่อ
สงัคม แสดงว่าเด็กประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีมีการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมท่ีเอือ้ต่อสงัคมสงู ย่อมมี
พฤติกรรมท่ีเอือ้ตอ่สงัคมสงูด้วย หรือในทางตรงข้ามเด็กประถมศกึษาปีท่ี 1-6 ท่ีมีการให้เหตผุลเชิง
จริยธรรมท่ีเอือ้ต่อสงัคมต่ํา ย่อมมีพฤติกรรมท่ีเอือ้ต่อสงัคมต่ําด้วย นอกจากนีย้งัพบว่า พฤติกรรม
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แบ่งปันของเด็กประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการให้เหตผุลท่ียดึความต้องการ
ของตนเองเป็นท่ีตัง้อย่างมีนยัสําคญั และจากการศึกษาค่าเฉล่ียของพฤติกรรมท่ีเอือ้ต่อสงัคมใน
เด็กประถมแต่ละชัน้เรียน พบว่ามีพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมระดบัปานกลาง 

สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี (2547:,66-77) ได้ศึกษา “ปัจจัยและกระบวนการท่ีเอือ้ต่อการ
พฒันาจิตสํานึกต่อสงัคมของนิสิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั การดําเนินการวิจยัประกอบด้วยการ
วิจยัเชิงสํารวจและการศึกษาเชิงคณุภาพ กลุ่มตวัอย่างในการสํารวจคือนิสิตระดบัปริญญาตรีของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปีการศึกษา 2547 จํานวน 342 คน เคร่ืองมือใช้แบบสอบถามการ
วิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติบรรยาย และสถิติอนมุานโดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
แบบเพรียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู สว่นการศกึษาเชิงคณุภาพการศกึษาจากกลุ่ม
ตวัอยา่งนิสิตจํานวน 8 คน จําแนกเป็นผู้ มีคะแนนจิตสํานึกต่อสงัคมระดบัสงู 4 คน และระดบัปาน
กลาง 4 คน  ผลการศกึษาพบวา่ 
  1) ระดบัจิตสํานึกต่อสงัคมของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัระดบัจิตสํานึกต่อ
สงัคมอยูใ่นระดบัสงู 
  2) ปัจจัยและกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อจิตสํานึกต่อสงัคมของนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั จิตสํานึกต่อสงัคม 9 ตวัแปร คือ กระบวนการท่ีเอือ้ต่อการพฒันาจิตสํานึกต่อสงัคม
จากเพ่ือน   ความสม่ําเสมอในการทํากิจกรรม   กระบวนการท่ีเอือ้ต่อการพฒันาจิตสํานึกต่อสงัคม
จากครอบครัว   กระบวนการท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาจิตสํานกึตอ่สงัคมจากส่ือมวลชน    ความสนใจใน
การทํากิจกรรมบคุคลท่ีมีอิทธิพลในการคิดทําประโยชน์ตอ่สงัคม (บคุคลสําคญัในสงัคม) บคุคลท่ี 
มีอิทธิพลในการคิดทําประโยชน์ต่อสงัคม (บิดา) สถานภาพของครอบครัว (พ่อแม่อยูด้่วยกนั) และ
ภมูิลําเนา (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) เรียงตามลําดบัความสําคญั ซึง่เป็นตวัแปรท่ีสามารถทํานาย
ระดบัจิตสํานึกต่อสงัคมของนิสิตได้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยร่วมกนัพยากรณ์ได้
ร้อยละ 51.5 
 มัลลิกา มัติโก (2541:,78) ได้ศึกษาเร่ือง  “จิตสํานึกทางสังคมของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา”,เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการศึกษาจิตสํานึกในมิติทางสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐศาสตร์ และสุขภาพกับสิ่งแวดล้อม ในประเด็นของความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อปรากฏการณ์  
ต่าง ๆทางสงัคม ตลอดจนแนวทางแก้ไขสภาวการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม พบว่า จิตสํานึกทาง
สงัคมของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล  ท่ีมีผลต่อตนเองและสงัคม มีทัง้ด้าน
บวกและด้านลบ กล่าวคือ นักศึกษาส่วนใหญ่ มีจิตสํานึกท่ีดีต่อการให้คุณค่าของสถาบันทาง
สงัคมวฒันธรรมไทย ท่ีมีศาสนาพทุธเป็นแกนหลกัคํา้จนุสงัคม  โดยพิจารณาว่าสถาบนัครอบครัว 
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โรงเรียน และวดัเป็นตัวกําเนิดให้กบัจิตสํานึกของบุคคล เช่น การศึกษา มิได้เป็นเพียงหัวใจของ
ชีวิตนักศึกษาเท่านัน้  แต่ยังเป็นตัวกําหนดบทบาทและสถานภาพของนักศึกษา  ท่ีอยู่ใน
สถาบนัการศึกษานัน้ ๆ อีกด้วย นอกจากนี ้นกัศึกษาส่วนหนึ่งได้กลา่วถงึอดุมการณ์ทางศาสนา ท่ี
ทําหน้าท่ีอธิบายถึงความแตกต่างทางชนชัน้ ได้แก่ บญุวาสนา บุญกรรม และการทําความดี เป็น
ต้น ในทางตรงข้าม นักศึกษาก็มีความคิดเห็นต่อเศรษฐกิจการเมืองเป็นไปในทางลบ เช่น มี
ความเห็นวา่การก่อตวัของรัฐเกิดขึน้จากโครงสร้างอํานาจไม่เท่าเทียมกนั และมีการบริหารงานใน
ลักษณะของระบบอุปถัมภ์ การตอบแทนบุญคุณ และอภิสิทธ์ิ เป็นต้น ส่วนในด้านสุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อม เป็นผลพวงท่ีเกิดขึน้จากปัจจยัด้านสงัคมวฒันธรรมและปัจจยัทางเศรษฐกิจการเมือง 
ท่ีเป็นตวักําหนดท่ีสําคญั 
 จักรนาท นาคทอง (2548:,92-95) ศึกษาเร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
นกัศึกษาและจิตสํานึกทางสงัคม: กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงั สนาม
จนัท์ ผลการศึกษาพบว่า มีรูปแบบกิจกรรมหลายอย่างทัง้ท่ีเป็นชมรมต่าง ๆ และกลุ่มกิจกรรมท่ี
นักศึกษาสร้างขึน้มาเอง สําหรับชมรมการ์ตูนของมหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีผู้ วิจัยได้เข้าไปทําการ
สงัเกตการณ์อย่างมีสว่นร่วมพบวา่  

1) สมาชิกของชมรมได้ทํารวมกลุ่มอย่างหลวม ๆ ไม่ได้มีการรวมตวัอย่างเหนียวแน่นเพ่ือ
ทํากิจกรรม โดยสมาชิกของชมรมการ์ตูนมีความสนใจในการ์ตูนอย่างมาก และจะคบกับเพ่ือน
สนิทเพียงไมก่ี่คนท่ีสนใจในส่ิงเดียวกนั หรือมีสงัคมในอินเทอร์เน็ต แต่ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชมรมอย่างจริงจัง ซึ่งกิจกรรมของสมาชิกชมรมมีความสนใจกิจกรรมชมรมมากขึน้ก็ได้ผลเป็น
อยา่งดี กลา่วได้ว่าสมาชิกชมรมการ์ตนูมีความพร้อมท่ีจะทํากิจกรรม แตย่งัต้องการการกระตุ้น  

2) สมาชิกชมรมการ์ตูนจะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจํา ในการค้นหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
การ์ตนู วิพากษ์วิจารณ์การ์ตนูเร่ืองต่าง ๆ และแลกเปล่ียนผลงานซึ่งกนัและกนัในอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
สมาชิกแต่ละคนจะมีการใช้นามแฝง และสร้างวัฒนธรรมของกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบการ์ตูนใน
อินเทอร์เน็ต เป็นการสร้างอตัลกัษณ์ขึน้มาใหม่ในสงัคมอินเทอร์เน็ตและใช้พืน้ท่ีอินเทอร์เน็ตเป็น
สถานท่ีแห่งท่ี 3 สมาชิกชมรมการ์ตนูมีการปลีกตวัออกจากสงัคมภายนอก  

3) การสร้างเว็บไซต์ของชมรมการ์ตูนร่วมกับสมาชิกชมรม ทําให้เกิดกิจกรรมร่วมกัน
ภายในชมุชน สมาชิกแต่ละคนต้องการสร้างสรรค์ผลงานเป็นของตนเองและต้องการรณรงค์ให้คน
อ่ืน ๆ สามารถสร้างผลงานท่ีเป็นของตนเอง และไมล่อกเลียนแบบใคร ทําให้เกิดความต้องการท่ีจะ
ทําชมรมให้ดีขึน้หรือเกิดจิตสํานกึเพ่ือสงัคม 
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 ริเรืองรอง รัตนวิไลสกลุ (2547: 128-129) ศกึษาเร่ือง ความรู้สกึเชิงจริยธรรมความซ่ือสตัย์
และความรับผิดชอบต่อสงัคมของสมาชิกรัฐสภาไทย โดยใช้หน่วยตัวอย่าง คือสมาชิกวุฒิสภา
จํานวน 87 คน และสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจากพรรคพวกการเมืองต่าง ๆ จํานวน 244 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 1) การสมัภาษณ์ 2) แบบสอบถาม 3) แบบสํารวจเชิงพฤติกรรม 4) แบบ
สอบวัดความรู้สึกทางจริยธรรม ผลการศึกษาพบว่า 1) แบบสอบวัดความซ่ือสัตย์และความ
รับผิดชอบต่อสงัคมของนกัการเมืองไทยมีค่าความเช่ือมัน่ .70 มีอํานาจจําแนกของข้อคําถามแต่
ละข้อจากการทดสอบท่ี พบว่ามีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .01 ด้านความถกูต้องของตวัสร้างจากการ
วิเคราะห์ตวัประกอบพบว่าสอดคล้องกบัตารางโครงสร้างท่ีผู้ทรงคุณวฒิุร่วมกันกําหนดขึน้ ด้าน
ความถกูต้องตรงสภาพพบวา่แบบสอบถามฉบบันีมี้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของแบบสอบวดักบั
คะแนนการสํารวจเชิงพฤติกรรมอยู่ระหวา่ง .437-.642 2) ระดบัความซื่อสตัย์และความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมของสมาชิกรัฐสภา พบว่าอยู่ท่ีระดบั 3 หมายความว่าสมาชิกรัฐสภาให้คุณค่าหรือเห็น
ความสําคญัของจริยธรรมความซ่ือสตัย์และความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ไม่ได้เคร่งครัดในทาง
ปฏิบตัิอย่างคงเส้นคงวาจงึเป็นระดบัท่ียงัไม่เป็นท่ีน่าพงึพอใจ 3) ปัจจยัท่ีผลต่อระดบัความซ่ือสตัย์
และความรับผิดชอบต่อสงัคมของสมารัฐสภา ได้แก่ ความพึงพอใจต่อเงินเดือน ระยะเวลาการ
สงักดัพรรคการเมือง และค่านิยมการทํางาน สว่นตวัแปรระดบัการศกึษาพบว่ามีผลต่อระดบัความ
ซ่ือสตัย์ต่อหน้าท่ี แต่ไม่พบว่ามีผลต่อระดับความรับผิดชอบต่อสงัคมของสมาชิกรัฐสภา อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 4) ปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความรับผิดชอบต่อสังคมสมาชิกรัฐสภา ได้แก่ 
ระยะเวลาการสงักดัพรรค ความพึงพอใจต่อเงินเดือน และค่านิยมการทํางาน จึงเป็นการยอมรับ
สมมตุิฐานการวิจยั ข้อ2 ในสว่นท่ีว่าระยะเวลาการสงักดัพรรค ความพงึพอใจต่อต่อเงินเดือน และ
นิยมการทํางาน มีผลต่อระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกรัฐสภา โดยตัวแปรชุดนี ้
สามารถอ ธิบายระดับความ รับผิดชอบต่อสังคมของ  สมาชิก รัฐสภา  ไ ด้ ร้ อยละ  63                         
5) จากการสมัภาษณ์เจาะลึกสมาชิกรัฐสภาจํานวน 25 รายพบว่ายงัมีปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบ
ต่อระดับความซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ีและระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกรัฐสภา ได้แก่ 
จิตสํานึกของสมาชิกรัฐสภาต่อการเป็นบคุคลสาธารณะ ความคาดหวงัและค่านิยมทางสงัคมของ
ประชาชนในช่วงเวลาหนึง่ 

วีรวรรณ อินทะกนก (2550: 78-80) ได้ศึกษา แนวคิดเร่ืองจิตสํานึกทางสังคมระหว่าง
พระพุทธศาสนากับลทัธิมาร์กซ์ : เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ข้อมลูท่ีใช้ในการ
วิจยัคือ คําสอนของพระพทุธเจ้า และคาร์ลมาร์กซ์ รวมทัง้ของนักคิดในยคุหลกัของปรัชญาทัง้ 2 
ระบบท่ีได้รวบรวมได้จากเอกสารชัน้ต้น และเอกสารชัน้รอง ผลการศึกษาพบว่า จิตสํานึกทาง
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สงัคมสําหรับพระพุทธศาสนา คือมโนกรรมระดบัสงัคม ส่วนจิตสํานึกทางสงัคมของลทัธิมาร์กซ์ 
คือ ส่ิงท่ีเรียกวา่โครงสร้างสว่นบนอนัมีรากฐานมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ทัง้พระพทุธศาสนา
และลัทธิมากซ์ ต่างยอมรับว่าปัจจัยภายนอกมีผลต่อจิตสํานึกทางสังคมของคนในสังคม แต่ท่ี
แตกต่างกนัคือปัจจยัภายนอกของพระพทุธศาสนา หมายถึง โลกทางวตัถทุัง้หมด และธรรมารมณ์ 
สว่นลทัธิมาร์กซ์เจาะจงไปท่ีชีวติทางเศรษฐกิจเท่านัน้ 

พรทิพย์ น่ิมแสง (2549: 75-77) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  โดยใช้กระบวนการกลุ่มแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงูปีท่ี 1 โดยการสุม่กลุม่ตวัอยา่งอยา่งง่าย เป็นกลุม่ทดลอง 1 ห้องเรียน 
จํานวน 40 คน และเป็นกลุม่ควบคมุ 1 ห้องเรียน จํานวน 40 คน ผลการศกึษาพบวา่ 

 1) ผู้ เรียนรู้ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มแก้ไขปัญหา มีเหตผุลเชิง
จริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม หลงัการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุม่แก้ปัญหา
สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มแก้ปัญหา อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 
.01 

 2) ผู้ ท่ีเรียนรู้ด้วยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุม่แก้ปัญหา มีเหตผุลเชิง
จริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม หลังการใช้กระบวนการกลุ่มแก้ไขปัญหา               
สงูกว่าก่อนการใช้กระบวนการกลุม่แก้ปัญหาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 3) ผู้ เรียนมีเจตคติต่อวิธีการจัดการเรียนแบบกระบวนการกลุ่มแก้ปัญหา เพ่ือ
พัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สูงกว่าเกณฑ์อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทัง้ในแต่ละระดบัและภาพรวม ยกเว้นด้านการชอบการนําเสนองาน
หน้าชัน้เรียนของผู้ เรียนในระดบัปานกลาง 

อัจฉรา  โฉมแฉ ล้ม  ( 2554:, 121-123)  ไ ด้ศึ กษา เ ร่ื อง  “จิ ต สํ านึ กของนักศึ กษา
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ต่อการรวมกลุ่มกิจกรรมเพ่ือสงัคม” นกัศึกษาส่วนใหญ่ปฏิบตัิกิจกรรม
ด้านการพัฒนาพฤติกรรมมากท่ีสุด ได้แก่ กิจกรรมด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม เช่น ดนตรี 
ถ่ายภาพ เชียร์ พุทธศาสตร์ และศิลปะการแสดง กิจกรรมท่ีปฏิบตัิน้อยท่ีสุดคือกิจกรรมด้านการ
ฝึกอบรม ได้แก่ กิจกรรมด้านการศาสนา เช่น การเข้าร่วมในชมรมคาทอลิค มสุลิม คริสเตียน หรือ
การเข้าร่วมในสโมสร นกัศึกษาท่ีเข้ารวมกลุม่กิจกรรมสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ศกึษาอยูใ่นชัน้ปีท่ี 3 
คณะแพทศาสตร์ มีผลการเรียนอยู่ในระดบัดี มีคะแนนเฉล่ียสะสมครัง้สดุท้าย ระหว่าง 2.51-3.00 
นักศึกษาท่ีเข้ารวมกลุ่มกิจกรรมน้อยท่ีสุดคือ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในชัน้ปีท่ี 1คณะทันต
แพทยศาสตร์ เหตุผลท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคม พบว่า ต้องการสั่งสมประสบการณ์และ                    
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มีตําแหน่งกรรมการในกลุ่มกิจกรรมมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่ร่วมปฏิบัติหน้าท่ีด้านการแสดง         
ความคิดเห็น ปัจจยัผลกัดนัให้เกิดจิตสํานึกในการรวมกลุ่มกิจกรรมเพ่ือสงัคมของนกัศกึษา พบว่า
ความรักท่ีมีตอ่ผู้อื่น และกลุม่เพ่ือนและสภาพแวดล้อม เป็นปัจจยัผลกัดนัให้นกัศึกษาเกิดจิตสํานึก
ในการรวมกลุ่มกิจกรรมเพ่ือสงัคมท่ีไม่แตกต่างกนั มีค่าเฉล่ีย 3.53 และ 3.51 ตามลําดบั ปัญหา
อปุสรรคในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคม พบวา่ งบประมาณและวสัดอุปุกรณ์เป็นปัญหาอปุสรรค
ท่ีสําคัญมากท่ีสุดในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมของนักศึกษา ส่วนปัญหาด้านบุคลากร ซึ่งมี
คา่เฉล่ีย 3.49 และปัญหาด้านการบริหารจดัการ มีค่าเฉล่ีย 3.47 เป็นปัญหาอปุสรรคในการดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือสังคมของนักศึกษาพบว่า การสนับสนุนด้านงบประมาณดําเนินการ เป็นความ
ต้องการแรงเสริมในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมของนักศึกษามากท่ีสุด และการสนับสนุนจาก
คณาจารย์ในด้านวิชาการเป็นความต้องการแรงเสริมในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมน้อยท่ีสุด 
การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูพืน้ฐานของนกัศึกษากบัตวัแปรต่าง ๆ ท่ีระดบันัยสําคัญ 
0.05 พบวา่เพศและคะแนนสะสมครัง้สดุท้าย มีความสมัพนัธ์กบัลกัษณะกิจกรรมท่ีทําเพ่ือสงัคม  
เหตุผลในการรวมกลุ่มกิจกรรมเพ่ือสังคม และปัจจัยผลักดันให้เกิดจิตสํานึกในการรวมกลุ่ม
กิจกรรมเพื่อสงัคม และตําแหน่งท่ีได้รับแตง่ตัง้ในการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสงัคม มีความสมัพนัธ์กบั
หน้าท่ีท่ีปฏิบติัในกลุม่กิจกรรมเพื่อสงัคม 

ปรีชา การสอาด (2547:,79-82) ได้ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัมหาสารคาม กลุ่มตวัอย่าง
เป็นนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 สังกดักรมสามญัศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศกึษา 2547 จํานวน 990 คน ใช้วิธีการสุม่แบบหลายขัน้ตอน ผลการศกึษาพบวา่  

 1) ความรับผิดชอบต่อสงัคมของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 สงักดักรมสามญั
ศกึษาจงัหวดัสารคาม วิเคราะห์ได้ 7 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการรักษาทรัพยากร ด้าน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม ด้านการเสียสละต่อส่วนรวม ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมายบ้านเมือง ด้านการรักษาทรัพย์สมบติัของส่วนรวม ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และด้าน
การปฏิบตัิตามหลกัคณุธรรม 

 2) นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงมีความรับผิดชอบต่อสงัคมไม่แตกต่างกนั โดย
สรุปผลการศึกษานีทํ้าให้ได้องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสงัคมของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
3 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งครูผู้ สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้ ท่ี
เก่ียวข้องควรให้ความสนใจและนําไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและปลูกฝังให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมสงูขึน้ตอ่ไป 
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ธันญภรณ์ ทารีธาร (2548: 68-69) ได้ศึกษาปัจจัยเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทําประโยชน์

ต่อส่วนรวม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชุมพร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จํานวน 220 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ผลการศึกษา

พบว่า 

 1)  เมื่อเปรียบตามตัวแปรสถานการณ์ทางสังคม นักเรียนที่มีพฤติกรรมทํา

ประโยชน์ต่อส่วนรวมสูง คือ นักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี ้ยงดูอย่างเหมาะสม ได้รับการสนับสนุน

ทางสังคมมาก และมีแบบอย่างจากครูมาก  

 2)  เมื่อเปรียบเทียบตามตัวแปรจิตลักษณะนักเรียนที่มีพฤติกรรมการทําประโยชน์

ต่อส่วนรวมสูง คือ นักเรียนที่มีการมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง และมีเจตคติ

ต่อการทําประโยชน์ต่อส่วนรวมสูง 

 3)  ตัวทํานายสําคัญของพฤติกรรม การทําประโยชน์ต่อส่วนรวม คือ การอบรม

เลี ้ยงดู การสนับสนุนทางสังคม และเหตุผลเชิงจริยธรรม โดยตัวแปรทั ้งสามร่วมกันสามารถทํานาย

ได้ร้อยละ 47.8 

พยางค์ จิระพงษ์ (2544:  80-82) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ

รับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยชุดกิจกรรมการ

เรียนระบบ 4  MAT กับนักเรียนที่เรียน โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนบ้านหนองผือ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2543 จํานวน 70 คน กลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 35 คน และกลุ่ม

ควบคุม 35 คน กลุ่มทดลองได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนระบบ 4 MAT และกลุ่มควบคุม

ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า  

 1)  กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2)  กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

อรพินทร์ ชูชม และคณะ (2549: 53-54) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมที่มี

สัมพันธ์กับจิตสํานึกทางปัญญาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอและ

ตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของจิตสํานึกทางปัญญาของเยาวชนวัยรุ่น                  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบรูปแบบนี ้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1,2 
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และ 3) จํานวน 1,312 คน ในกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบวา่ปัจจยัทางจิตสงัคม ได้แก่ กลุ่ม
ถ่ายทอดทางสงัคม-อารมณ์ของบิดามารดา การปลกูฝังอบรมทางปัญญาสงัคม-อารมณ์จากทาง
โรงเรียน การเห็นแบบอย่างทางอารมณ์และพฤติกรรมจากเพ่ือน และการควบคมุตนเอง สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์จิตสํานึกทางปัญญาได้ร้อยละ 69 การถ่ายทอดทางปัญญาสงัคม-อารมณ์ของ
บิดามารดามิอิทธิพลต่อจิตสํานึกทางปัญญาของเยาวชนวยัรุ่นมากท่ีสุด นอกจากนีย้งัพบว่าทัง้
ปัจจัยทางจิตสงัคมและจิตสํานึกทางปัญญา สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมเอือ้
สงัคมได้ร้อยละ 60 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาร้อยละ 32 และคณุภาพของเยาวชนวยัรุ่นได้
ร้อยละ 69 ข้อค้นพบจากการวจิยัเร่ืองนีย้งัแสดงให้เห็นวา่เยาวชนวยัรุ่นหญิงมีจิตสํานกึทางปัญญา
สูงกว่าเยาวชนวยัรุ่นชายรับผิดชอบต่อสงัคม งานวิจัยชิน้นีไ้ม่พบความสัมพนัธ์ท่ีชัดเจนระหว่าง
การใช้ดนตรีเพ่ือสนุทรียภาพและเพ่ือวตัถปุระสงค์เชิงสงัคมกบัอตัลกัษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของบคุคล 

 
2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 Champagne (2007) ได้ศึกษาเพ่ือสํารวจรูปแบบต่าง ๆ ของจิตสํานึกทางสงัคม เก่ียวกบั
ความสามารถของครูพละศึกษาท่ีมีต่อเยาวชนพืน้เมือง ในการศึกษาได้พฒันากรอบทฤษฎีให้เป็น
วิธีการ เพ่ือให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ 
สมัภาษณ์ครูพละศึกษา จํานวน 8 คน ผลการศึกษาพบว่า จิตสํานึกทางสงัคมของครูพละศึกษา
ตอ่เยาวชนพืน้เมืองมีปรากฏอย่างเห็นได้ชดั 
 Carthon (2007) ได้ศึกษาวัฒนธรรมของชาวบ้านและจิตสํานึกทางสังคม ของชาว
พืน้เมือง เชือ้สายแอฟริกนั โดยศึกษาวฒันธรรม การแสดง บทกวี นวนิยายท่ีกล่าวถึงการประท้วง
ผ่านมาเป็นระยะยาวนานจนกลายเป็นวัฒนธรรมของคนในชุมชน การประท้วงส่วนใหญ่เป็น
เร่ืองราวเก่ียวกบัการเรียกร้องความยตุิธรรมในสงัคม เพ่ือกระตุ้นจิตสํานกึทางสงัคม ให้เกิดขึน้ภาย
ใจจิตใจของผู้คน 
 Bryant,(2004) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตสํานึกทางสังคมอุดมคตินิยม กับ
การศึกษา กลุ่มตวัอย่างเป็นครูก่อนประจําการ 7 คน จากผลการศึกษา พบว่าครูมีจิตสํานึกท่ีจะ
ปลูกฝังหรือพัฒนาการสอน และต้องการรูปแบบแนวคิดใหม่ ๆ ในการทํางานรวมทัง้เช่ือมั่นใน
ความรู้ความสามารถของตนเองและปฏิบติัตามความเช่ือนัน้ ๆ 
 Marks,(1994) ได้ศึกษาเก่ียวกับผลการจัดทําโครงการบริการชุมชนของโรงเรียนท่ีมี
ทัศนคติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
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แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครู-อาจารย์ 
ผู้ บริหารโรงเรียน และผู้ ทําหน้าท่ีประสานงานด้านบริการชุมชนของโรงเรียน จํานวน 60 คน         
ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนแต่ละแห่งมีการจดัโครงการบริการชุมชนท่ีแตกต่างกนั นกัเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการบริการชุมชนกับนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการบริการชุมชนมีทัศนคติด้าน ความ
รับผิดชอบต่อสงัคมแตกต่างกนั นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการบริการชุมชนแบบบงัคบักบันกัเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการบริการชมุชนแบบอาสาสมคัรท่ีทศันคติด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมแตกต่างกนั 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติความรับผิดชอบต่อสงัคม ได้แก่ เพศ ความสามารถ ศาสนา และการเมือง  

McElveen (2003) ได้ศึกษาผลของการใช้ดนตรีในศนูย์ดนตรีเพ่ือปลกูจิตสํานึกทางสงัคม 
โดยเนือ้หาท่ีปรากฏในดนตรีจะเป็นการให้ความหวังและแนวทางใหม่ ๆ สําหรับชีวิตของชาว
อเมริกาเชือ้สายแอฟริกา ท่ีมีผลต่อการสง่เสริมจิตสํานกึทางสงัคมของคนในชมุชน 
 Kraft (1992) ได้ศึกษาการฝึกอบรมด้านการมีจิตสํานึกทางสงัคมโดยการศึกษาทางคริสต์
ศาสนา มีวัตถุประสงค์เพ่ืออบรมจิตสังคมระหว่างประชาชนชาวอเมริกาเหนือ ท่ีนับถือศาสนา
คริสต์นิกายโปแตสแตนท์ ศึกษาในเชิงจริยธรรม ซึ่งเช่ือว่ากระบวนการทางวฒันธรรมทําให้เกิด
ความเช่ือ ความศรัทธาร่วมกนัและโครงสร้างของประสบการณ์การเรียนรู้จะกระตุ้นความคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ พบวา่ ศาสนามีสว่นสมัพนัธ์กบัคณุลกัษณะทางจิตสงัคมและส่ิงท่ีมีผลต่อจิตสงัคม 
คือ การอบรมเก่ียวกับภาวะผู้ นํา การให้ความสําคัญกับศาสนา การพัฒนาชุมชนให้เน้น
กระบวนการคิด การมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน และการมุง่มัน่ในการกระทํา 
 McGee,(1994) ได้ศึกษาการใช้รูปแบบการสอนท่ีให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาความรับผิดชอบต่อสงัคมของนกัเรียนช่วงอาย ุ5-9 ปี ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนท่ีเรียน โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน มีคุณลกัษณะของความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมเพ่ิมขึน้ 
 Alberts,(1995) ได้ศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาความรับผิดชอบต่อสงัคมตามรูปแบบ Vaal 
Triangle Technikonจากกลุ่มตวัอย่างนกัเรียนแถบแอฟริกาใต้ ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนแสดง
พฤติกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมตํ่า แตมี่ทศันคติด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมระดบัสงู 
 Cooper,(2002) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาท่ีเรียน
หลกัสตูรตา่งกนั 3 หลกัสตูร คือ หลกัสตูรบริการการเรียนรู้ หลกัสตูรเรียนร่วม และหลกัสตูรบริการ
เรียนรู้แบบดัง้เดิม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา 
จํานวน 198 คน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาท่ีเรียนหลกัสตูรการบริการการเรียนรู้แบบดัง้เดิม 
และหลกัสตูรเรียนร่วม มีความรับผิดชอบต่อสงัคมสงูกว่านกัศกึษาท่ีเรียนหลกัสตูรบริการเรียนรู้ 



 
92 
 
 

 

 

 Kennemer (2002) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมของนกัศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างเป็นชาย 31 คน เป็นหญิง 69 คน จากนักศึกษาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัย คริสเตียน                
ทีปฏิบติัตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และนักเรียนในมหาวิทยาลยัทั่วไป เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยัเป็นเป็นแบบวดัความรับผิดชอบต่อสงัคม (Global Social Responsibility Inventory: GSRI) 
โดยทําการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลการเกือ้หนุนระดบัคะแนน จากแบบทดสอบ 3 ฉบบั คือ GSRI 
RPI และSCS ตวัแปรท่ีทํานายความรับผิดชอบต่อสงัคม ได้แก่ สมรรถภาพในการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรม เห็นความสําคัญของศาสนาหรือสิ่งยึดเหน่ียวจิต การเข้าร่วม
กิจกรรมในโบสถ์ การให้คําแนะนําเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีผ่านของตวัเอง การให้บริการส่วนรวม 
และเพศ ผลการศกึษาพบวา่ การเข้าร่วมบริการส่วนรวม รายได้ของครอบครัว การให้ความสําคญั
ของศาสนา และเพศสามารถทํานายความรับผิดชอบตอ่สงัคมได้สงู 
 Schawartz (2003) ได้ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นกัเรียน 3 กลุม่ คือ นกัเรียนท่ีอยูใ่นชนบท นกัเรียนท่ีอยูบ่ริเวณรอบเมือง และนกัเรียนท่ีอยู่ในเมือง 
เก็บรวบรวมข้อมลูเป็นการสงัเกต สอบถาม สมัภาษณ์ และการสร้างบทบาทสมมตุิ ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนท่ีต่างกันมีทัศนคติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่างกัน 
และพบว่าครอบครัวและ เพ่ือนมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัทัศนคติความรับผิดชอบต่อสงัคมของ
นกัเรียน 
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2.5 แนวความคดินําที่ใช้ในการศกึษา 
 
 แนวความคิดนําท่ีใช้ในการศกึษาเป็นนําแนวคิดกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมในสถาบนั
ต่าง ๆ นํามาปรับใช้ในการศึกษา โดยเช่ือมโยงลกัษณะและองค์ประกอบของการเกิดจิตคํานึงถึง
ส่วนรวมร่วมกันในชุมชนท่ีผ่านสถาบนัต่าง ๆ ท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั โดยได้ให้
ความหมายของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั หมายถึง การมีความเช่ือร่วมกนั ท่ีถูกหล่อหลอมมา
จากพืน้ฐานดัง้เดิมของวฒันธรรม โดยมีความรู้สกึเป็นเจ้าของสว่นรวม มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
และการกระทําท่ีทําให้สมาชิกในสังคมผูกพันกันเป็นอนัหนึ่งอันเดียวกัน รวมถึงการกระทําหรือ 
การปฏิบตัิตนท่ีคํานึงถึงผลกระทบต่อสงัคม และส่ิงแวดล้อมรวมทัง้อุทิศตนเพ่ือส่วนรวมร่วมกัน
คํานงึถึงประโยชน์สว่นรวม มีความเห็นอกเห็นใจ เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่กนั และการคํานึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมควบคู่กับประโยชน์ส่วนตน โดยท่ีมีความต้องการในการเข้าไปแก้ไขปัญหาส่วนรวม 
เช่ือมัน่ในพลงัตนเอง และพลงัรวมกลุ่มในการแก้ไขปัญหาสงัคมร่วมกนั และมีปัจจยัท่ีเอือ้ให้เกิด
จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั ประกอบด้วยพืน้ฐานสว่น ได้แก่ จิตสํานึกภายในตวับคุคล/พลงัในตน
ทศันคติ คณุธรรม และค่านิยม  สภาพทางสงัคม ครอบครัวการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลในสงัคม มุ่ง
อนาคต และควบคุมตน ความสมัพนัธ์ในครอบครัว ต้องการท่ีจะเข้าไปแก้ไขปัญหาร่วมกนั  การ
รวมกลุ่ม เช่น ทางการและไม่เป็นทางการร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ความรู้สกึเป็นเจ้าของร่วมกนั 
มีทนุความรู้ ภมูิปัญญา ทรัพยากร ได้รับข้อมลูข่าวสารจากทัง้ในและนอกระบบการศกึษา 

โดยมีการขดัเกลาทางสงัคมท่ีมีสถาบนัต่าง ๆ ได้แก่ ครอบครัว การศึกษา ศาสนา ชุมชน 
และส่ือมวลชน ทัง้นีใ้นแต่ละสถาบนัอาจทําหน้าท่ีแตกต่างกนัไป ทัง้ทางตรงและทางอ้อมกับผู้ ท่ี
ได้รับการขดัเกลาทางสงัคม ดงันัน้เพ่ือนําไปสู่การเสริมสร้างและปลูกฝังอบรมให้เกิดจิตคํานึงถึง
ส่วนรวมร่วมกนั ซึง่การขดัเกลาทางสงัคมนัน้ หมายถึง การถ่ายทอดวฒันธรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีก
รุ่นหนึ่ง เพ่ือให้สมาชิกในสงัคมได้เรียนรู้ กฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผน บรรทดัฐาน และวฒันธรรม
ทางสงัคม รวมทัง้การพร่ําสอน อบรมสมาชิกในสงัคมทําให้สามารถพฒันาบุคลิกภาพของตนให้
เหมาะสมและเป็นท่ีได้รับการยอมรับจากสมาชิกในสังคม สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนใน
สงัคมและได้มีการสนบัสนนุทางสงัคม คือ การการท่ีบคุคลในเครือข่ายสงัคมได้รับความช่วยเหลือ 
ด้านอารมณ์ สังคมส่ิงของ ข้อมูลข่าวสาร  คําแนะนํา สัมพันธ์กัน ให้คําปรึกษาให้กําลังใจ
ประคบัประคองจิตใจ โดยอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ ให้ โดยอีกฝ่ายเป็นผู้ รับ โดยสมัพนัธ์กนัเป็นเครือข่าย
ทางสงัคมและการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมการท่ีบุคคลได้รับการช่วยเหลือ ทําให้รู้ว่ามีคนเอาใจใส ่
เห็นคุณค่า ยกย่องนับถือบุคคล และเป็นการให้กําลงัใจซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ    
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เอือ้อาทรต่อกัน หวงัดีและสร้างสรรค์ส่ิงดี ๆ จึงจะสามารถเอือ้ให้บุคคลเกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกัน ได้เช่นกัน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับแต่ละบุคคล เน่ืองจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมท่ี
แตกต่างกนั โดยสรุปแนวความคิดนําท่ีใช้ในการศกึษา ดงัแผนภาพท่ี 2.1 
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ภาพที่ 2.1 แสดงแนวความคดินําท่ีใช้ในการศกึษา 
แหล่งที่มา: พฒันาโดยผู้วจิยั, 2556. 

ปัจจัยที่เอือ้ให้เกิดจติคาํนึงถึงส่วนร่วมกัน 
พืน้ฐานส่วนตัว 

- จิตสํานึกภายในตวับคุคล/พลงัในตน 
- ทศันคติ คณุธรรม และค่านิยม  
- สภาพทางสงัคม ครอบครัว 
- การมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลในสงัคม 
- มุ่งอนาคต และควบคมุตน 
- ความสมัพนัธ์ในครอบครัว 
- ต้องการท่ีจะเข้าไปแก้ไขปัญหาร่วมกนั 
- กลุม่ เช่น ทางการและไม่เป็นทางการ่วมกิจกรรม 
- ความรู้สกึเป็นเจ้าของร่วมกนั 
-มีทนุความรู้ ภมูิปัญญา ทรัพยากร 
-ได้รับข้อมลข่าวสารจากทัง้ในและนอกระบบการศึกษา

ชุมชน 
-การอบรมขดัเกลาจากครอบครัว 
- กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัและปฏิบตัิร่วมกนั 
- การสร้างองค์กร ผู้ นํา ส่ือ วฒันธรรม สร้างประโยชน์ 
ร่วมกนั- การสร้างเครือข่าย-มีทนุวฒันธรรม ได้แก่  
ศาสนา ประเพณี     - กฎระเบียบทางสงัคม 
- การได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น  
 

วธีิการ/กระบวนการ 
ครอบครัว 
- ชีแ้นะแนวทางอะไรผิดอะไรถกู   - การกลา่วชมเชย หรือให้รางวลั 
- การเปรียบเปรย การตกัเตือน     - การลงโทษ (วาจา ดดุา่ ตําหนิ) 
- สอนให้มีเมตา กรุณา เห็นใจผู้ อ่ืน และปรารถนาตอ่ผู้อื่น 
- สอนให้เป็นคนซ่ือสตัย์               - การให้ความรักความเอาใจใส ่     
การศึกษา  
-การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน  -ครูทําตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี    
- การปรึกษาหารือกบัพอ่แมเ่ร่ืองแผนการอบรมร่วมกนั    - ถ่ายทอด   
  ความรู้ และปลกูฝังระเบียบ     - การดแูลด้วยความรักและเอาใจใส ่    
ศาสนา 
- ถ่ายทอดหลกัธรรมโดยร่วมสนทนาธรรม   -การทําตวัเป็นแบบอยา่ง 

- การอบรมจิตใจโดยบรรยายธรรมอยา่งถกูต้อง   - สอนให้รู้จกัผ่อน  
  คลาย รู้จกัปลอ่ยวางปัญหา    - สอนให้แก้ไขปัญหาด้วยปัญญา 
- ปลกูฝังให้สวดมนต์ นัง่สมาธิ เพ่ือให้จิตใจสงบ 
- สอนให้รู้จกัเคารพผู้ อ่ืน เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน 
ชุมชน  
- การสร้างความคุ้นเคยกบัคนในชมุชน  -ร่วมแก้ไขปัญหาชมุชน           

- มีสว่นร่วมในการอบรมสัง่สอนเยาวชนในชมุชน   - สง่เสริมการทํา
ความดีในชมุชน  -ทําตวัเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่เยาวชน และ
คนในชมุชน   - วางแผนอนาคตของชมุชนร่วมกนั 

ส่ือมวลชน 
-การถ่ายทอดข่าวสารความรู้ ขนบธรรมเนียม และประเพณี                  
- สง่เสริมและปลกูฝังด้านจิตสํานึกที่ดีของพลเมือง  
- การถา่ยทอดกฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามทางสงัคม  

จติคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน

- มีความเช่ือร่วมกนั ท่ีถกูหลอ่หลอมมา 
จากพืน้ฐานดัง้เดิมของวฒันธรรม 
 -การให้สมาชิกในสงัคมผกูพนักนัเป็นอนัหนึ่งอนั
เดียวกนั   -การปฏิบติัตนท่ีคํานึงถึงผลกระทบตอ่
สงัคมและสิง่แวดล้อม 
- การอทิุศตนเพ่ือสว่นรวมร่วมกนั   
-การคํานึงถึงสว่นรวมร่วมกนั 
 - เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่เห็นอกเห็นใจกนั  
  - เช่ือมัน่ในพลงัตนเอง และพลงั 
 รวมกลุม่ในการแก้ไขปัญหาสงัคมร่วมกนั                    
- ความต้องการในการเข้าไปแก้ไขปัญหาสว่นรวม    
- คํานึงถงึประโยชน์ของสว่นรวมควบคูก่บั 
ประโยชน์สว่นตน 

การสนับสนุนทางสังคม

- การสร้างความผกูพนัและรักใคร่สนิทสนมกนั      
- การทําให้รู้สกึเป็นสว่นหน่ึงของสงัคม   
- การได้มีโอกาสเลีย้งดผูู้ อ่ืน 
- การสง่เสริมให้คณุคา่แหง่ตน   
- การชีแ้นะแนวทางในแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 



 

บทที่ 3 

 

วธีิการศกึษา 

 
  การศึกษาเร่ือง จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของชุมชนตําบลป่าตรง* (* นามสมมติ)                
เป็นการศึกษาเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เป็นหลกั โดยอาศยักระบวนการและวิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth}Interview) กับผู้ รู้หรือผู้ ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ (Key-informant) 
ร่วมกับการใช้การสงัเกตและการศึกษาทบทวนเอกสารประกอบ เพ่ือช่วยเสริมสร้างให้การศึกษา
ครอบคลมุ และใช้เทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique) เพ่ือตรวจสอบข้อมลู และใช้เทคนิค
การสํารวจอย่างเร่งด่วน (RRA – Rural Rapid Appraisal) ในการระบผุู้ ให้ข้อมลูท่ีสําคญั ซึง่มี
รายละเอียดดงันี ้ 
 

3.1 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ผู้ศกึษาได้กําหนดวิธีการศกึษาไว้ดงันี ้ 
 
 3.1.1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร (Document 
Study}and}Literature}Review) โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการ              
มีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของชุมชนป่าตรง และข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่ หนังสือ รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ บทความ และรายงานทางวิชาการ ข้อมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิคส์                     
ท่ีเก่ียวข้องท่ีสามารถนํามาสนบัสนนุงานวจิยัได้ 
 

3.1.2 การศึกษาภาคสนาม (Field}Study) โดยวิธีการสงัเกตการณ์ และการสมัภาษณ์             
ดงัจะได้กลา่วในรายละเอียดของวิธีเก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 

 
3.1.3 การสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ (Key-informant) โดยใช้วิธีการ

สมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth) ตามแนวประเด็นคําถาม โดยมีประเด็น ท่ีสําคญั คือ ข้อมลูพืน้ฐาน
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ของผู้ให้ข้อมูล ความหมายของผู้มีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน แนวทางการขัดเกลาทางสังคมผ่าน

สถาบันต่าง ๆ ท่ีเอื ้อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน การสนับสนุนทางสังคม ท่ีเอื ้อให้เกิดจิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน การสนับสนุนทางสังคม ที่เอื ้อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันและ

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ โดยผู้ศึกษาได้บันทึกจัดหมวดหมู่ และการจัดทําตารางวิเคราะห์เบื ้องต้น               

เป็นต้น 

 

3.2 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ (Key – informant) 
 

เนื่องจากเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และกําหนดพื ้นที่แบบเจาะจงเพื่อให้          

สะท้อนภาพของรายละเอียดของประเด็นที่ต้องการทําการศึกษา ผู้วิจัยจึงได้มีการกําหนด ผู้ให้

ข้อมูลที่สําคัญ (Key-informant) ดังรายละเอียด 

 

3.2.1 กลุ่มเป้าหมาย 

เนื่องจากเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และกําหนดพื ้นที่แบบเจาะจงเพื่อให้ 

สะท้อนภาพของรายละเอียดของประเด็นที่ต้องการทําการศึกษา กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ประชาชน

ของชุมชนป่าตรง* อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

 

3.2.2 ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ  

            ผู้ศึกษาได้มีการกําหนดผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ (Key-Informant) โดยอาศัยการใช้

เทคนิคการสํารวจอย่างเร่งด่วน (RRA) เพื่อให้ได้รายชื่อ Key person มากลุ่มหนึ่ง จากการใช้แบบ

สํารวจเพื่อค้นหาผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ 20 คนแรก ของชุมชน จากนั้นจะคัดเลือกเพียง 15 คน เพื่อ

ตรวจสอบคุณสมบัติของความเป็นผู้รู้ ผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีผลงานประจักษ์ ท่ีจําเป็นเพื่อ

การได้มาซึ่งข้อมูลที่หลากหลาย โดยจัดกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ดังนี ้ (ดูตารางที่ 3.1)  

   3.2.2.1  ผู้ นําที่เป็นทางการ จํานวน 6 คน โดยมีคุณสมบัติ คือ                    

1) รู้ข้อมูลของชุมชนเป็นอย่างดี 2) คนในชุมชนให้การยอมรับและเคารพนับถือ 3) เสียสละอุทิศตน

เพื่อส่วนรวม 4) มีบทบาทเกี่ยวข้องในชุมชน 5) เต็มใจให้ข้อมูล 

   3.2.2.2  ผู้นําที่ไม่เป็นทางการ จํานวน 7 คน โดยมีคุณสมบัติ 1) คนใน

ชุมชนให้การยอมรับและเคารพนับถือ 2) เสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 3) มีบทบาทเกี่ยวข้องใน

ชุมชน 4) เต็มใจให้ข้อมูล 
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   3.2.2.3  ผู้นําจากกลุ่มองค์กรต่าง ๆ จํานวน 2 คน โดยมีคุณสมบัติ            

1) อุทิศตนและเสียสละเพื่อส่วนรวม 2) มีบทบาทเกี่ยวข้องในชุมชน 3) เต็มใจให้ข้อมูล 

 

ตารางที่ 3.1 ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ 

 

 
ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ 
 

                                                      
                                จํานวน (n=15)         ร้อยละ (100.0) 

1) ผู้นําที่เป็นทางการ 6                                     40.0 

2) ผู้นําที่ไม่เป็นทางการ          7                                    46.7 

3) ผู้นําจากกลุ่มองค์กรต่าง ๆ              2             13.3 

 

แหล่งที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2556. 

 

3.3 แนวการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
 

 จากแนวความคิดนําที่ใช้ในการศึกษาในท้ายบทที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้ใช้กรอบความคิด

ดังกล่าวมาสร้างเป็นแนวทางในการสนทนาและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ ดังนี ้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื ้นฐานของผู้ให้ข้อมูล 

1)   เพศ 

2)   อายุ 

3) สถานภาพสมรส 

4) จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

5) การศึกษาขั ้นสูงสุด 

6) อาชีพหลัก/ อาชีพรอง 

7) รายได้ต่อเดือน  

8) บทบาทหน้าที่ในชุมชน 

9) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 

10)  การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกิจกรรมต่าง ๆ ในการคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

11)  ประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานสังคมและชุมชน 
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สว่นท่ี 2 ความหมายของจิตคํานึงถงึสว่นรวมร่วมกนั  
  1) ความหมายของจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 

2) ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดจิตคํานงึถงึส่วนรวมร่วมกนั 
  3) ผลของการกระทําจากการมีจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 
 ส่วนท่ี 3  แนวทางในการขัดเกลาผ่านสถาบันต่าง ๆ ท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนั 
            1) สถาบนัครอบครัว ได้แก่ การอบรมสัง่สอนในการเลีย้งดสูมาชิกในครอบครัว 
      (1) วิธีการ/ กระบวนการในการถ่ายทอดท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนั 
      (2) วิธีการในการอบรมเลีย้งดบูตุร 
      (3) การถ่ายทอดวธีิคิดในรูปแบบจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนัแก่บตุร 
      (4) ผลของสถาบนัครอบครัวในการอบรมสัง่สอน 
  2) สถาบนัการศกึษา 
       (1) วิธีการ/ การอบรมสัง่สอนจากสถาบนัการศกึษา 
       (2) เนือ้หาในการจดัการเรียนการสอน ท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานึงถงึสว่นรวม 
       (3) สถาบนัการศึกษากบัการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัชุมชม ซึ่งจะนํามาซึ่ง
การเกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 
       (4) ผลของสถาบนัศกึษาในการอบรมสัง่สอน 

3) สถาบนัทางศาสนา 
       (1) ผู้ นําศาสนาในชุมชน มีวิธีการถ่ายทอดหลักธรรมท่ีสามารถนํามายึด
เหน่ียวจิตใจของคนในชมุชน 
       (2) การนําหลกัธรรมคําสอนทางพระพทุธศาสนามาประยกุต์ใช้ในการเอือ้ให้
เกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 
       (3) กระบวนการปลกูฝังคนในชมุชน ให้เกิดการคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 
       (4) ผลของสถาบนัทางศาสนาในการอบรมสัง่สอน 
  4) ชมุชน 
       (1) การรวมกลุ่ม ทํากิจกรรมร่วมกนัในชุมชน ท่ีเอือ้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนั 
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      (2) การประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และให้คนในชมุชนตระหนกัถงึประโยชน์
ของสว่นรวม 
       

    (3) วิธีการถ่ายทอด คณุลกัษณะพืน้ฐานการเกิดจิตคํานึงถงึสว่นรวมร่วมกนั 
                                 (4) ผลของชมุชน 
  5) ส่ือมวลชน 
      (1) บทบาทของส่ือมวลชนในการถ่ายทอด ท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนั 
      (2) การใช้ส่ือมวลชนในการเสริมสร้าง จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันใน               
ลกัษณะใด 
       (3) ผลของการถา่ยทอดของส่ือมวลชน 
 สว่นท่ี 4 วิธีการอบรม/เลีย้งดท่ีูก่อให้เกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 

 1) ขัน้ตอน/วิธีการอบรมสัง่สอน 
 สว่นท่ี 5  การสนบัสนนุทางสงัคม ท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั  
   1) วิธีการสนบัสนนุทางสงัคม ท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 

 2) ผลการสนบัสนนุทางสงัคม สามารถทําให้เกิดกําลงัตอ่บคุคลในชมุชน 
 สว่นท่ี 6  ข้อเสนอแนะ 
   1) ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 
   2) แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกนัในชมุชนด้านตา่ง ๆ 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) พร้อม ๆ กบัการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยข้อมูลท่ีได้จากสนทนาหรือสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม จะมีการ
ตรวจสอบข้อมลู โดยอาศยัเทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique) เพ่ือการตรวจสอบข้อมลูท่ี
ได้จากบุคคล เวลา และสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั และทําการเช่ือมโยงความสอดคล้องของเนือ้หายึด
หลกัตรรกะเทียบเคียงกบัแนวคิด ทฤษฎีควบคู่กบับริบท และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจากการทบทวน
วรรณกรรมจากเอกสารตา่ง ๆ เพ่ือให้ได้ผลการศกึษาตรงตามวตัถปุระสงค์ท่ีได้กําหนดไว้  



 

บทที่ 4 

ผลการศกึษา 

 การศึกษาเ ร่ือง  จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของชุมชนป่าตรง* , (*,นามสมมติ )                         
ได้ดําเนินการศกึษาโดยการรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึกบัผู้ ให้ข้อมลูโดยทําการ
เก็บจาก กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคนในชุมชนป่าตรง*  จํานวน 15 คน มีรายละเอียดของผล
การศกึษา ดงันี ้
 4.1 บริบทชมุชน 
 4.2 ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ ให้ข้อมลูท่ีสําคญั 
 4.3 ตวัอยา่งการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ 
 4.4 ความหมายของจิตคํานึงถงึสว่นรวมร่วมกนัในทศันะของชมุชน 
 4.5 การขดัเกลาทางสงัคมผา่นสถาบนัตา่ง ๆ ในชมุชน 
 4.6 วิธีการอบรม/เลีย้งดท่ีูก่อให้เกิดจิตคํานงึถึงสว่นรวมร่วมกนั  
 4.7 การสนบัสนนุทางสงัคมท่ีก่อให้เกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 
 4.8 ข้อเสนอแนะ ในการเสริมสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาชมุชนร่วมกนั  
 4.9 สรุปผลการศกึษาในลกัษณะเห็นความสมัพนัธ์โยงใยระหวา่งวิธีการขดัเกลาทางสงัคม
กบัลกัษณะการมีจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 

4.1 บริบทชุมชน  

 4.1.1 สภาพทั่วไปของชุมชนป่าตรง 
 ชุมชนป่าตรง*,อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นชุมชนท่ีอยู่ในอําเภอเมืองปราจีนบุรี 
ก่อตัง้เม่ือปี 2440 มีอายรุาว 116 กว่าปี ชุมชนป่าตรง ซึ่งประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากเมือง
เวียงจันทร์,ประเทศลาว ใช้ภาษาอีสานส่วนใหญ่เป็นภาษาพูด แต่เดิมช่ือหมู่บ้านขอนข้าม
เน่ืองจากในหมู่บ้านมีขอนไม้ขวางคลองอยู่ระเกะระกะ ชาวบ้านจึงใช้ขอนไม้ไว้สําหรับเดิน                 
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ข้ามคลอง ต่อมาภาษาได้เพีย้นไปเป็น กลายเป็นป่าตรง* นบัแต่นัน้มาชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า               
ป่าตรง* ตัง้แตน่ัน้มา จนถงึปัจจบุนั 
 
 4.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพลักษณะพืน้ท่ีของชุมชนป่าตรง มีเนือ้ท่ี 3,000}กว่าไร่และมีลักษณะภูมิประเทศ             
มีพืน้ท่ีติดกบัภเูขา และลาดเทมาทางทิศใต้พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลกู ท่ีดิน        
มีความอดุมสมบรูณ์เหมาะแก่การทําเกษตร โดยมีอาณาเขตติดตอ่ ดงันี ้

ทิศเหนือติดตอ่กบั หมู่ท่ี 12 บ้านห้วยเล็ก* ตําบลป่าไส* 
 ทิศใต้ตดิต่อกบั  หมูท่ี่ 6 บ้านป่าดู*่ ตําบลป่าไส* 

ทิศตะวนัออกติดตอ่กบัหมู่ท่ี 13 บ้านแสนสขุ* ตําบลป่าไส* 
ทิศตะวนัตกตดิตอ่กบั หมูท่ี่ 11บ้านหนองไซ* ตําบลป่าไส*  

4.1.3 สภาพทางเศรษฐกจิ  
         4.1.3.1 การประกอบอาชีพ 

           ประชาชนสว่นใหญ่ในชมุชนป่าตรง ประกอบอาชีพทําไม้ดอกไม้ประดบัร้อยละ 70 
ของประชากรทั ง้ ตํ าบล  อาชีพรองลงมา  ไ ด้แก่  การปลูกผลไ ม้  ร้ อยละ10 พืช ล้มลุก                         
ร้อยละ 5 ปลูกไม้ไผ่ ร้อยละ 5 ทําสวนมะนาว ร้อยละ 5 และอาชีพรับจ้างทั่วไปร้อยละ 5               
(ข้อมลูจากองค์การบริหารสว่นตําบลป่าไส* อําเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบรีุ, 2556) 
           4.1.3.2 รายได้  

           รายได้ของประชากรมีรายได้เฉล่ีย}74,987}บาทต่อปีและรายได้ครัวเรือน               
เฉล่ีย 290,965 บาทตอ่ปี (ข้อมลูจากสํานกังานพฒันาชมุชนอําเภอเมืองปราจีนบรีุ, 2556)  

          4.1.3.3 หน่วยธรุกิจในเขต ชมุชนป่าตรง*  
            ชมุชนป่าตรง มีปัม้นํา้มนั 1 แห่ง โรงงานอตุสาหกรรม 3 แห่ง โรงแรม/ท่ีพกั 2 แห่ง 
ตู้ เอทีเอ็ม 3แห่ง ร้านขายของชํา มีอยู่ 16 แห่ง ร้านขายอปุกรณ์ก่อสร้าง มีอยู ่3 แห่ง ส่วนประปา
ภายในหมู่บ้าน จํานวน 5 แห่ง และโทรศพัท์สาธารณะ จํานวน 5 แห่ง 
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4.1.4 สภาพสังคม 
          4.1.4.1 ประชากร/ครัวเรือน 
           ชมุชนป่าตรง มีจํานวนประชากรทัง้หมด 1,545 คน แยกเป็นหญิง จํานวน 834 คน  
และแยกเป็นชาย จํานวน 711,คน และส่วนของจํานวนครัวเรือน 622}ครัวเรือน (ปราจีนบุรี.  
กรมการปกครอง. สํานกับริหารการทะเบียน, 2556) ในส่วนของจํานวนผู้สูงอาย ุชุมชนป่าตรง             
มีจํานวน  149 คน  แยกเป็นชาย  57 คน  หญิง  92 คน  (องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไส*.                  
ข้อมลู ณ วนัท่ี 15 มิถนุายน, 2555) และประชาชนในชมุชนป่าตรง อาศยัอยู่ในบ้านท่ีมีลกัษณะ
รูปทรงท่ีแตกต่างกนัไปตามฐานะ จะเห็นได้ว่าชมุชนป่าตรง มีรูปแบบการตัง้ถ่ินฐาน สร้างหรือตัง้
บ้านเรือนอยู่ตามไร่นาท่ีตนทํากินกระจัดกระจาย ส่วนพืน้ท่ีแนวหลังจากบ้านเรือน จะเป็นพืน้ท่ี
เกษตรกรรมหรือสวนผลไม้ ปลกูไม้ประดบั ปลกูไผ่ เป็นต้น  
                       4.1.4.2 ทรัพยากรธรรมชาติ 

          ทรัพยากรในพืน้ท่ีได้แก่ ทรัพยากรดิน สภาพดินทั่วไปเป็นร่วนปนทราย หรือ                
ดินเหนียวท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช เน่ืองจากอยู่บริเวณลําคลอง
ไหลผา่น ซึง่มีผลตอ่การดํารงชีพและวิถีชีวิตของชาวบ้าน โดยบริเวณรอบเป็นท่ีป่าและภเูขา และมี
คลองธรรมชาติ ได้แก่ คลองห้วยหลกั* คลองเขาขรรค์* และคลองหนองจิก 

          4.1.4.3 การบริการขัน้พืน้ฐาน 
          การคมนาคม ในชมุชนป่าตรง* ห่างจากอําเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบรีุ 17 กิโลเมตร                    

มีถนนสายหลกัทางหลวงแผ่นดินตดัผ่าน เป็นถนนลาดยางสะดวกสบาย และถนนในหมู่บ้านส่วน
ใหญ่เป็นถนนสายสัน้ ๆ ภายในหมูบ้่านมีถนนลาดยาง 1สายตดัผา่นภายในหมู่บ้าน เช่ือมโยงไปยงั
หมู่ท่ี 11 ซึ่งเป็นลกัษณะของถนนคอนกรีต และสลบักบัลกูรัง ผิวการจราจรอยู่ในสภาพเรียบร้อย 
การคมนาคมสะดวกสบายในส่วนของสาธารณูปโภค  ชุมชนขอนป่าตรง*}มีไฟฟ้าใช้ทัง้                 
622 ครัวเรือน  

          4.1.4.4 ศาสนาและประเพณี 
           การนับถือศาสนาของประชาชนทัง้หมดในชุมชนป่าตรง* นับถือศาสนาพุทธ            

ซึง่มีวดั จํานวน 1 แห่ง เป็นสถานท่ีท่ีคนในชมุชน ยดึถือเป็นสถานท่ีพบปะกนัเพ่ือประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา และมีสํานกัสงฆ์ 1 แห่ง มีพระประจําอยู ่จํานวน 3 รูป เป็นสถานท่ีเงียบสงบเหมาะแก่
การบําเพ็ญภาวนาสมาธิเป็นอย่างมาก  เ น่ืองในสําคัญทางศาสนา  ของแต่ละครัง้จะมี
พทุธศาสนิกชนมาบําเพ็ญภาวนาจํานวนมาก ทัง้จากในพืน้ท่ี และจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งสํานกั
สงฆ์ยังมีตํานานเล่าอีกว่า เม่ือสมัย 100 ปีก่อน มีเร่ืองขานจากผู้ เฒ่าผู้ แก่ในชุมชนให้ท่านเจ้า
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อาวาสสํานักสงฆ์ฟัง และท่านเจ้าอาวาสได้เล่าให้ฟังว่า ในสมัยก่อนนัน้มีแม่ชีอาศัยอยู่ในถํา้ใน
ยอดเขา ต่อมาแม่ชีก็ได้มรณภาพไป ท่ีเหลือไว้ในถํา้ก็คือ ถ้วยชาม เคร่ืองสังคโลกท่ีคงเหลืออยู ่
ดงันัน้เวลามีบุญมีงานกิจกรรมทําบุญต่าง ๆ ในหมู่บ้านจะขึน้มาเอาถ้วยชามจากถํา้เพ่ีอไปใช้ใน
งาน ต่างคนต่างเอาไปใช้แล้วก็ไม่ค่อยเอามาคืน อยู่มาวันหนึ่งถํา้ก็เกิดถล่มยุบลงไปในหน้าฝา
อย่างไม่ทราบสาเหต ุซึ่งคนในชมุชนสนันิฐานกนัว่า แม่ชีคงโกธรท่ีคนเอาถ้วยชามไปใช้แล้วไม่คืน 
เลยปิดถํา้ไม่ให้เข้าอีกต่อไป และนอกจากนัน้ยังมีสุสาน}2}แห่ง และมีการดํารงไว้ซึ่งวฒันธรรม
ประเพณีท่ียงัคงปฏิบตัิและยดึถือ ดงันี ้ประเพณีและงานเทศกาลท่ีสําคญัของชาวชมุชน ได้แก่ การ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในวันสําคัญ เช่น วันวิสาขบูชา วันอาฬหบูชาและวันมาฆบูชา 
รวมถึงงานวันขึน้ปีใหม่ ทําบุญปีใหม่ เทศกาลงานบุญออกพรรษา โดยชาวบ้านก็ยังคงสืบทอด 
“ประเพณีแห่ประสาทผึง้” ซึ่งถือเป็นประเพณีดัง้เดิมของชาวลาวและชาวอีสานท่ีถวายเป็นพุทธ
บชูาและอทิุศผลบญุให้แก่ผู้ล่วงลบัไปแล้ว ประเพณีการแห่ประสาทผึง้มีมายาวนานนบัร้อยปีงาน
ประเพณีสงกรานต์ สรงนํา้พระกณัฑ์เทศมหาชาติรดนํา้ดําหวัผู้ ใหญ่งานกีฬาประเพณีชาวบ้านและ
เยาวชน นอกจากนีย้ังมีการจัดประเพณีทําบุญกลางบ้าน ซึ่งจัดขึน้ในช่วงเดือนพฤษภาคม                
ของทกุปี 

           4.1.4.5 สถานศกึษา 
            การศึกษาในชุมชนป่าตรง* มีโรงเรียนในระดับประศึกษา 2}แห่ง คือ โรงเรียน

ชุมชนป่าตรง* เ ปิดสอนในระดับการศึกษาชัน้อนุบาล1-3 และ  ชัน้ประถมศึกษาท่ี  1-6 
ประกอบด้วยนกัเรียนจํานวน 336 คน สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาปราจีนบรีุ 
เขต 1และโรงเรียนป่าไทย*,เปิดสอนในระดับการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย 
ประกอบด้วยนกัเรียนจํานวน 250 คน 

           4.1.4.6 การสาธารณสขุ 
           ชาวบ้านในชุมชนป่าตรง* สามารถเลือกเข้ารับบริการได้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม

สขุภาพตําบล (สถานีอานยัมยัป่าไส*) และโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล (สถานีอานามยัเอือ้
อาทร*)  

            4.1.4.7 กลุม่ออมทรัพย์/สถาบนัทางการเงินของชมุชน 
            การเกิดขึน้ของกลุ่มออมทรัพย์นัน้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้เพ่ือ แก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ทําให้สมาชิกสามารถนําเงินไปใช้ในการซือ้
วตัถุดิบเพ่ือการเพาะปลูก ไม่ต้องไปกู้ เงินนอกระบบ ซึ่งคิดอตัราดอกเบีย้ท่ีสูง และเป็นการสร้าง
วินัยการออมให้เกิดขึน้แก่ชาวชุมชนป่าตรงทุกคน โดยเงินท่ีได้มาจากการออม จะนําไปใช้
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หมุนเวียนให้สมาชิกได้กู้ ยืมไปประกอบอาชีพ โดยคิดอัตราดอกเบีย้ในราคาท่ีถูกกว่าธนาคาร
พาณิชย์ทั่วไป พร้อมทัง้สมาชิกยงัได้รับสวสัดิการต่าง ๆ มากมาย และเงินปันผลคืนให้แก่สมาชิก
ในช่วงสิน้ปี ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 5}กันยายน 2524 โดยเร่ิมแรกมีสมาชิก 48 คน มีสจัจะสะสม 1,550 
บาท มีคณะกรรมการ 9 คน และปัจจบุนั มีสมาชิก 2,560 คน มีสจัจะสะสมกวา่ 200 ร้อยล้านบาท 
มีคณะกรรมการ 21 คน และมีพนกังาน 2 คน 

             นอกจากนัน้ยังกองสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ คือ ดูแลยาม
เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลคือ “หลกัคิด คือ เวลาเขาเจ็บป่วยรายได้ของเขาก็หายไป ค่าใช้จ่ายของ
เขาก็ยงัคงจ่ายอยู่ ฉะนัน้นอนอยู่โรงพยาบาลจ่ายวนั 200 บาท ได้ 10 คืน หกัจากกําไรของทกุคน           
ร้อยละ 3 คือ เงิน 3 บาทของทกุคน”โดยมีเง่ือนไข 3 ส่วน  1) ต้องฝากเงินทกุเดือน ๆ ละ 100 บาท 
ขาดเดือนใดเดือนหน่ึงไม่ได้ ถ้าฝากต่ํากว่า 100 จะไม่มีสวสัดิการ  2) ต้องฝากทกุเดือน ถ้าขาดจะ
ทําให้เสียสทิธิ 3) เงินบญัชีต้องไม่ต่ํากว่า 1,200 บาท เหตผุลคือไมใ่ห้ถอนเงินหมด เพ่ือให้เขามีเงิน
ออมไว้สําหรับอนาคต ถ้าปฏิบติัตามเง่ือนไขนี ้ก็จะได้รับสวสัดิการ 10 คืน ๆ ละ 200 บาท  

    ในส่วนของการบริหารจดัการสถาบนัการเงินออมทรัพย์ของชุมชนป่าตรง* ดงันี ้
สถาบนัการเงินออมทรัพย์ฯ มีโครงสร้างในการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ โดยแบ่งบทบาทหน้าท่ี
และความรับผิดชอบตามตําแหน่งหน้าท่ี ได้แก่ ตําแหน่งประธาน รองประธาน เลขานุการ 
เหรัญญิก และประธานฝ่ายต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4}ฝ่ายด้วยกัน ได้แก่ฝ่ายอํานวยการ 5}คน  
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ได้แก่ดูแลและควบคุมการบริหารงานทัง้ระบบ ฝ่ายตรวจสอบ 5}คน 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ได้แก่ ตรวจสอบเอกสารสําคญัต่างๆ เช่น เอกสารการเงิน การใช้เงินกู้
ของสมาชิก การให้เงินปันผลแก่สมาชิก ฝ่ายสินเช่ือ 5}คน หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ได้แก่
พิจารณาจ่ายเงินกู้  พิจารณาหลกัเกณฑ์ต่างๆ ในการขอกู้จากสมาชิก ตรวจสอบเอกสารคําขอกู้ให้
เป็นไปตามระเบียบ ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่ ได้แก่ หน้าท่ีและความรับผิดชอบเผยแพร่ข่าวสารและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันให้กับสมาชิกได้ทราบ จัดทําเอกสารข้อมูลเพ่ือใช้เผยแพร่ให้กับคน
ทัว่ไป  

 นอกจากจะดําเนินกิจกรรมในลกัษณะของกลุ่มออมทรัพย์แล้ว ยังเป็นโรงเรียน
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตชุมชนป่าตรง* ภาคตะวันออก}12 จังหวัดมีท่ีน่ีท่ีเดียว กรมพัฒนา
ชมุชนตัง้เป็นโรงเรียน 4 ภาค 4 โรงเรียน กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตชมุชนป่าตรง* เป็นโรงเรียน
ของภาคตะวนัออก อบรมหลกัสูตร 3 หลกัสตูร คือ หลกัสตูรการบริหารจดัการ หลกัสูตรบญัชี 
หลกัสตูรการจัดการเครือข่าย ส่วนเร่ืองออมทรัพย์และการบริหารเศรษฐกิจชุมชน เรามีวิทยากร
อบรมไปแล้วทัง้หมด 10 รุ่น และทกุท่ีจะมาดงูานการบริหารงานของกลุม่ สวสัดิการ ประชาธิปไตย
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สีขาว ท่ีนีจ้ะมีให้ดู แต่หลักสูตรจริงสามัญจริง 3 หลักสูตรของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์ ปีหนึ่ง         
จะอบรม 3 รุ่น เท่านัน้ 

4.1.4.9 ศนูย์เรียนรู้บ้านแห่งสขุ*/ศนูย์เรียนรู้ต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
   ศูนย์เรียนรู้บ้านแห่งสุข* เกิดขึน้มาไม่ใช่เพ่ือธุรกิจการค้า แต่มีเป้าหมายคือ 
ต้องการสอนคนให้รู้จกั “พอ” โดยการบอกเลา่ส่ิงท่ีเกิดขึน้ในชีวิต การแก้ไข  และการเปล่ียนวิถีชีวิต
ของตนเอง ให้กบัผู้ อ่ืน เพราะอยากจะรักษาความพอเพียงแนวคิดจากพ่อหลวงของเรา“เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมัน่คงของแผ่นดิน  เปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีถกู
ตอกรองรับบ้านเรือนตวัอาคารไว้นัน้เองสิง่ก่อสร้างจะมัน่คงได้ก็อยู่ท่ีเสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่
เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซํา้ไป” วิธีการคิดเพ่ือแก้ปัญหาทําอย่างไร ให้พึ่งตนเองได้มาก
ท่ีสดุ (ไมส่ร้างหนีเ้พิม่)ทําอยา่งไร ให้รายจ่ายเหลือน้อยท่ีสดุ (ลดรายจ่าย)ทําอยา่งไร จึงจะมีรายได้ 
(เพ่ิมรายได้) พอเพียง  กิน : เพาะเห็ดฟาง และ เห็ดนางฟ้าใช้: ทําผลิตภัณฑ์ทุกอย่างท่ีใช้          
ลดค่าใช้จ่าย : เลีย้งสตัว์ เพ่ือเป็นปุ๋ ย และเป็นอาหารพลงังานทดแทน : เตาเผาถ่าน ใช้ประโยชน์
เต็มพืน้ท่ี : ทํานา ปลกูพืช ผกั และสมนุไพรนําผลผลิตมาใช้กระจายความรู้สูช่มุชน 
  กิจกรรมท่ีทําในศนูย์เรียนรู้ ได้แก่ การเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า คือ เรียนรู้วิธีการ
การเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า อาหารปลอดสารท่ีดีต่อสขุภาพ วิธีการเลือกเห็ดเพ่ือการบริโภคโดย
ไม่มีสารอื่นเจือปน ตลอดจนเมนอูาหารเห็ดท่ีน่าลิม้ลอง การเลีย้งหมหูลมุ คือ  ดกูารเลีย้งหมท่ีูไม่
ก่อให้เกิดมลภาวะจากกลิ่น ประโยชน์ท่ีได้จากการเลีย้งหมโูดยใช้อาหารธรรมชาติ  สมนุไพร  และ
นํา้หมกัชีวภาพ  ประหยดัค่าอาหาร ได้หมสูขุภาพดี และปุ๋ ยพร้อมใช้งาน  การเลีย้งเป็ดไข่  ไก่ไข ่
คือ วิธีการเลีย้งเป็ดไข่และไก่ไข่แบบไม่ใช้ยา ไม่ใช้ฮอร์โมน และไม่มีสารเร่ง วิธีการใช้อาหารจาก
ธรรมชาติ  และการใช้สมนุไพร  ได้ไข่ปลอดสาร ท่ีใหม่ สด สะอาด เป็นอาหารในครัวเรือน และ
สร้างรายได้  การเลีย้งววั คือ การเลีย้งววัเพ่ือกําจดัหญ้าและใช้มลูเป็นปุ๋ ย  สําหรับใช้ภายในพืน้ท่ี
ของบ้านแห่งสุข*  การทํานํา้หมักชีวภาพ คือ ดูวิธีการหมักนํา้หมักจากผักและผลไม้ต่าง ๆ  เช่น  
มะนาว  มะกรูด  มะเฟือง ฯลฯ  เพ่ือใช้ในการทํานํา้ยาเอนกประสงค์  การเกษตร  การขจัดกลิ่น  
ทําสารไล่แมลง  การทําผลิตภัณฑ์ (เคร่ืองมือลดรายจ่าย) การทํานา คือ การทํานาแบบเกษตร
อินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี  และการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แนวนอนคือ ดวิูธีการเผาถ่านด้วยถงั 200 ลิตรแนวนอน ได้ถ่านไร้ควนั และ
นํา้ส้มควันไม้ ไว้ใช้ในระบบการเกษตรและปศุสัตว์ภายในบ้านแห่งสุข การปลูกผักสวนครัว 
สมุนไพร คือ การปลูกผักปลอดสาร  ใช้เกษตรอินทรีย์แทนการใช้สารเคมี  เป็นอาหารสุขภาพ
ปลอดสาร ร้อยละ 100}และยังเป็นการใช้พืน้ท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดการกระจายความรู้ คือ         
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สอนทัง้ทฤษฎีและปฏิบตัิ ความรู้ท่ีได้สามารถนําไปปฏิบตัิได้จริง  มีห้องอบรมขนาดเล็ก 25 คน 
และห้องสมัมนาขนาดใหญ่ 100 คน  นอกจากนัน้ยงัมีโฮมสเตย์สามารถรองรับผู้ เข้าพกัได้ 40 - 50 
คน มีห้องแอร์ และห้องพดัลม สามารถเลือกชมและเรียนรู้กิจกรรมพอเพียงได้ 

4.1.4.10 กลุม่สตรีชมุชนป่าตรง 
            บทบาทสตรีมีวตัถปุระสงค์ โดยมุ่งหวงัวา่จะสนบัสนนุและส่งเสริมให้สตรีไทยเป็น

พลงัสําคญัและการสร้างสรรค์และพฒันาประเทศ กองทนุนีไ้ม่เพียงแต่จะช่วยสนบัสนนุการแก้ไข
ปัญหาของสตรี รวมทัง้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีกระทําต่อสตรีเท่านัน้ หากแต่ยงัเป็นส่วน
สําคัญในการเสริมสร้างการพฒันาศกัยภาพของสตรีไทยและรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งและ
การพัฒนาเครือข่ายให้สตรีไทยได้มีบทบาทอย่างมากในการร่วมแก้ปัญหาและพฒันาประเทศ
ต่อไปและกิจกรรมท่ีทําในชุมชน ได้แก่ การรวมกลุ่มฝึกทําขนมไทย การรวมกลุ่มทํากับข้าว
ช่วยงานบญุ งานประเพณี งานบวช และงานตา่ง ๆ 

4.1.4.11 ด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ 
            ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนป่าตรง* ดงันี ้  

ท่ีพกัสายตรวจประจําตําบล 1 แห่ง และหน่วยปฏิบตัิการพิเศษ (ตํารวจ) 1 แห่ง  

4.1.5  กิจกรรมหรือโครงการที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
           4.1.5.1กลุม่เยาวชนอนรัุกษ์พทิกัษ์เขาเขียว* 

            “ผืนป่าเขาเขียว*” เป็นผืนป่าท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุดแูลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลป่าไส* มีพืน้ท่ีโดยประมาณ 1,600 ไร่ โดยบริเวณดงักล่าวนีมี้ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย 
เช่น ป่าไม้ ลําธาร สตัว์ป่า ฯลฯ หากไม่มีการอนุรักษ์ และปกป้องกนัผืนป่าไว้ ก็จะทําให้เกิดความ
เสื่อมโทรมและเสียหาย ทําให้สตัว์ป่าได้รับความเดือนร้อน ไม่มีท่ีอยู่อาศัย เกิดไฟป่า นํา้ป่าไหล
หลาก และชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงก็ได้รับความเดือนร้อนด้วย 
  ดงันัน้ การร่วมมือร่วมใจปกป้องผืนป่าบริเวณเขาเขียว* จึงเป็นหน้าท่ีหลักของ
ประชาชนในตําบลป่าไส* ท่ีจะช่วยกนับํารุงรักษาไว้ โดยชาวบ้านได้ฟืน้ฟแูละอนุรักษ์มาเป็นเวลา
ตอ่เน่ืองยาวนานกวา่ 30 ปี จากพืน้ท่ีบางสว่นท่ีเคยเส่ือมโทรม กลบัฟืน้ฟแูละเร่ิมมีสภาพท่ีคอ่นข้าง
สมบรูณ์ มีแหล่งนํา้ลําธารท่ีหลอ่เลีย้งสตัว์ป่า และชาวบ้าน อีกทัง้พืน้ท่ีบางส่วนได้กลายเป็นแหล่ง
เรียนรู้ธรรมชาติให้กบัเยาวชน โดยให้เยาวชนนัน้มีจิตสํานกึในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ผืนป่าไม้มิให้ถกูทําลายแต่ยงัมีพืน้ท่ีบางส่วนท่ีไม่สามารถเข้าถึงได้ เกิดความเส่ือมโทรมลงเร่ือย ๆ 
ดังนัน้จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะประชาชนท่ีอยู่ในตําบลป่าไส*            
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มาร่วมใจกนัฟืน้ฟอูนรัุกษ์ทรัพยากร และปกป้องผืนป่าไว้มิให้ถกูทําลาย แนวคิดและวตัถปุระสงค์ 
ท่ีสําคญัด้วยแนวคิดท่ีต้องการฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะบริเวณผืนป่า   
เขาเขียว ให้อุดมสมบูรณ์ กลายเป็นแหล่งนํา้ลําธารท่ีหล่อเลีย้งชุมชนชาวป่าไส จึงจัดตัง้                 
“กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาเขียว*” ซึ่งเป็นขบวนการสร้างสุขของกลุ่มคนทํางาน
ด้านอาสาสมัครเพ่ือสังคม ผ่านกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ พฒันา หวงแหนใน
คณุค่าของการรักษาผืนป่า รู้จกัรากเหง้าทางวฒันธรรม และก้าวทนัตามจงัหวะการเปล่ียนแปลง
ของโลกาภิวตัน์ สูก่ารกําหนดรูปแบบชีวติตนเองในรูปแบบวถีิพอเพียง 

            ปัจจบุนั “กลุ่มอนรัุกษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเขาเขียว” มีสมาชิกจํานวนทัง้สิน้ 
114 คน โดยมีลงุจนัทร์* เป็นประธานบริหาร วตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้กลุม่ คือ การดึงเยาวชนมา
ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ โดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมีการให้
ความรู้ ปลกูฝังจิตสํานึกให้เยาวชนและประชาชนทัว่ไป ได้เห็นความสําคญัต่อการอนรัุกษ์เขาเขียว 
อีกทัง้การเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน และสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มภาคีเครือข่ายใน
สว่นราชการ สว่นเอกชน และองค์กรพฒันาเอกชน  
             การนําเยาวชนในตําบลป่าไส* มาเรียนรู้และศกึษาระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติ
เขาเขียวนัน้ เน่ืองจากมองเห็นว่า เขาเขียวถือเป็นสมบตัิท่ีสําคญัของทกุคนท่ีต้องร่วมกนัฟืน้ฟแูละ
อนุรักษ์ให้คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ เป็นสมบัติของลูกหลานต่อไป การนํากลุ่มเยาวชนมาเป็นตัว
ขบัเคล่ือน เน่ืองจากเยาวชนถือเป็นแกนหลกัสําคญัในอนาคต โดยเป็นผู้ สืบสานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป ดงันัน้ผู้ นําชุมชนควรสร้างจิตสํานึกท่ีจะรักษาทรัพยากรท่ีมีไว้ให้ยัง่ยืน
ด้วยการจดัระบบการบริหารจดัการชมุชน โดยให้ทกุภาคสว่นมีสว่นร่วมในการพฒันา เพ่ือการดแูล
รักษาป่าอย่างยั่งยืน (ข้อมูลจาก รวบรวมประสบการณ์ ความรู้ ตําบลต้นแบบเพ่ือการเรียนรู้
โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วถีิพอเพียง) 

4.1.5.2 การจดัการนํา้โดยชมุชน 
             จากฐานทรัพยากรธรรมชาติ สู่รากฐานชีวิตชุมชนฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ี

สําคญั ซึง่ประกอบไปด้วย ดิน นํา้ และป่า โดยฐานทรัพยากรนํา้ ถือเป็นหวัใจหลกัต่อการดํารงชีวิต
ของชมุชน หากมิได้มีการจดัการท่ีดี อาจสง่ผลกระทบกบัสิง่แวดล้อมต่อไปในอนาคต ดงันัน้เพ่ือให้
เกิดความสมดลุระหว่างผู้ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติกบัต้นทนุเดิมท่ีมีอยูใ่นตําบล จึงต้องมีการบริหาร
จดัการนํา้เพ่ือให้ทนัต่อความต้องการในการใช้งาน และต้องมีการฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์ร่วมกนั เพ่ือให้
มีนํา้ไว้สําหรับอปุโภคและบริโภคตอ่ไป 
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            ในตําบลป่าไส*,นัน้ มีประชากรท่ีใช้นํา้เพ่ือการเกษตรถึงร้อยละ 70}เพ่ือการ
อปุโภคบริโภคร้อยละ 20 และใช้นํา้ในพืน้ท่ีอตุสาหกรรมอีกร้อยละ 10 โดยแหล่งนํา้ท่ีใช้มาจาก
คลองและบ่อนํา้ตืน้ ปัจจุบันนีจํ้านวนประชากรในตําบลป่าไสมีปริมาณเพ่ิมสูง ทําให้เกิดความ
ต้องการด้านการใช้นํา้ท่ีสงูขึน้ โดยเฉพาะการขยายตวัของพืน้ท่ีทางการเกษตร อีกทัง้ภาวะวิกฤต
การขาดแคลนนํา้ในภาพรวมและปัญหาภยัแล้งท่ีเกิดขึน้ ส่งผลให้ปริมาณนํา้มีไม่เพียงพอต่อการ
เพาะปลกูพืชไร่ หากสงัเกตจากคลองและบ่อนํา้ตืน้พบว่า มีความตืน้เขินและแห้งแล้ง โดยเฉพาะ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมิถนุายนของทกุปี ทําให้ประชากรผู้ ใช้นํา้ประสบปัญหาการขาดนํา้ใน
การทําการเกษตร ซึง่ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร และปัญหาท่ีติดตามมาคือ เกษตรกรมี
รายได้ตํ่า ซึง่เช่ือมโยงไปสูก่ารมีหนีส้ินมากมาย อีกทัง้ปัญหาท่ีรุนแรงของการนํานํา้จากใต้ดินมาใช้
แทนนํา้ประปา  
  จากสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ ทําให้ชาวตําบลป่าไส*,เร่ิมตระหนักถึงผลกระทบ         
ท่ีเกิดขึน้ และหาสาเหตุของการขาดแคลนนํา้ รวมทัง้แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี         
แต่ปัจจบุนันีท้างตําบลมิได้มีข้อมลูสํารวจด้านการใช้ทรัพยากรนํา้ และขาดกระบวนการเรียนรู้ใน
การจดัการนํา้อยา่งถกูวธีิ เม่ือโครงการรักษ์ป่าฯ เข้ามา ทางแกนนําและคณะทํางาน จึงร่วมกนัวาง
แผนการจัดการนํา้เพ่ือชุมชน โดยนําไปใส่ในแผนงานตําบลวิถีพอเพียง การวางแผนครัง้นีมี้
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนในการจัดการนํา้ในชุมชน และเกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัในชมุชน เพ่ือนําไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านการจดัการนํา้ของตําบลอย่างยัง่ยืน (องค์ความรู้
ตําบลป่าไส* อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี.,โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง,     
ฉบบัสมบรูณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554) 

4.1.5.3 กิจกรรมท่ีได้รับรางวลั  
   1) ได้รับรางวลัหมูบ้่านดีเดน่ ระตําบล ระดบัอําเภอ ระดบัจงัหวดั  
   2) ได้รับรางวลัการจดัการกลุ่มออมทรัพย์ดีเด่น ระดบัเขต ระดบั อําเภอ 
ระดบัจงัหวดั 
   3) ได้รับรางวลักรรมการหมู่บ้านระดบัภาค ชนะเลิศ 



 

 110 

                     ท่ีทําการกํานนั               โรงงานอตุสาหกรรม                        ปัม้นํา้มนั (ปตท.)                    

                   บ้านของผู้ มีจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั                   โรงแรม/ท่ีพกั 

                   บ้านเรือน              ประปา                      กลุม่ออมทรัพย์ป่าตรง*                                                                                                                                                                   ร.ร.ชมุชนป่าตรง* 

                     วดั                 ศนูย์เรียนรู่          ร้านค้า             สสุาน 

                     โรงเรียน               จดุศนูย์กลาง/จดุนดัพบ ประปา                                    ซ.โคก*                                                                                    ปัม้นํา้มนั ปตท. 

            สถานอีานามยั                                               สํานกัสงฆ์เขาเขียว*                                                                              อ.ประจญัตคาม                     ดงป่า* 

                                                                            สสุาน               บ.สยามบล*ู                                                        ประปา                           วดัรัตนนา* 

                                                                   ซ. อดุม* 1                  

               ซ.คลองยา*  2      จดุนดัพบ  ซ.คลองยาง 3                                              ซ.โคก*                        ซ.โคก*                            ท่ีทําการกํานนั                 ซ. อดุม*              ซ.ศรี*     ปา* ฯ รีสอทร์ 

                       เขาใหญ่                                   ซ.ป่าตรง* 4                                                                                                     ซ.ประปา               ป่าตรง*  3            ป่าตรง* 2                     บ.ปราจีน* 

                                                                   บ.เกษตร* ฯ      ซ.คลองยา* 1                         ช.หนองปี*-ป่าตรง*                                                                                กลุม่ออมทรัพย์   

                                                   จดันดัพบ                                

                                                                                                        ศนูย์เรียนรู้บ้านแหง่สขุ*                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ป่าตรง* 1                                                          

 
ภาพที่ 4.1 แผนท่ีทางสงัคม ชมุชนป่าตรง* ตําบลป่าไส* อําเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบรีุ                                                                                                                           

แหล่งที่มา: สํารวจและพฒันาโดยผู้วจิยั, 2556.                                                                                           สถานีอานามยั           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ปราจีน                                                                                  
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4.2  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ 

จากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญทั้งหมด 15 คน ทําให้ทราบข้อมูล

พื ้นฐานของประชากร โดยสามารถสรุปประเด็นได้ดังต่อไปนี ้ 

จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลพื ้นฐานของผู้ท่ีให้ข้อมูลที่สําคัญส่วนใหญ่เป็นเพศชาย           

(ร้อยละ 80.0) ท่ีเหลือเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 20.0) 

อายุของผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ พบว่า ช่วงอายุ 51-60 ปี มีผู้ตอบมากที่สุด (ร้อยละ 40.0) 

รองลงมาในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ อายุระหว่าง 41-50 (ร้อยละ 26.7) และอายุระหว่าง 60 ปี ขึ ้นไป 

(ร้อยละ 26.7) และอายุน้อยที่สุดระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 6.7)  

สถานภาพสมรสนั ้น พบว่า ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสแล้ว (ร้อยละ 80.0) รองลงมา              

ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ สถานภาพหย่าร้าง (ร้อยละ 6.7) สถานภาพโสด (ร้อยละ 6.7) และ

สถานภาพพระสงฆ์ (ร้อยละ 6.7) 

ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด (ร้อยละ 33.3) 

รองลงมา คือ จบระดับการประถมศึกษา (ร้อยละ 26.7) ตามด้วย จบระดับการศึกษามัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ร้อยละ 20.0) และจบการศึกษาระดับปริญญาโท และนักธรรมโท ในสัดส่วนที่เท่ากัน 

(ร้อยละ 6.7) 

ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญทั ้งหมดนับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100.0) 

จํานวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่าครึ่งหนึ่ง มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวระหว่าง 3-4 

คน (ร้อยละ 66.7) รองลงมามีจํานวนสมาชิกในครอบครัวระหว่าง 5-6 คน (ร้อยละ 20.0) และ

สุดท้ายมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวระหว่าง 1-2 คน (ร้อยละ 13.3) 

อาชีพหลัก พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ทําสวน ไม้ดอกไม้ประดับ (ร้อย 73.3) 

รองลงมา คือ อาชีพขายอุปกรณ์ก่อสร้าง (ร้อยละ 13.3) และข้าราชการครู พระสงฆ์ ในสัดส่วน             

ท่ีเท่ากัน คือ (ร้อยละ 6.7)   

อาชีพเสริม พบว่า อาชีพค้าขายมากที่สุด (ร้อยละ 20.0) รองลงมา คือ อาชีพขาย ประกัน 

(ร้อยละ 13.3) ตามด้วย อาชีพห้องพัก/ห้องเช่า (ร้อยละ 6.6) และไม่มีอาชีพเสริม (ร้อยละ 60.1) 

รายได้ต่อเดือน พบว่า มีรายต่อเดือนประมาณ 10,000-19,999 บาท (ร้อยละ 33.3) 

รองลงมามีรายได้ต่อเดือนประมาณ 20,000-39,999 บาท (ร้อยละ 26.7) ตามด้วย มีรายได้ต่อ

เดือนประมาณ 0-9,999  บาท (ร้อยละ 20.0) และมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 40,000 ขึ ้นไป     

(ร้อยละ 13.3) และไม่มีรายได้ (ร้อยละ 6.7) 
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การดํารงตําแหน่งทางสงัคม จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูท่ีสําคญั พบวา่ ทัง้หมดเป็นผู้ นํา
จากกลุ่มองค์กรต่าง ๆ (ร้อยละ 100.0) แต่ก็มีตําแหน่งอ่ืนควบคู่ด้วยกล่าวคือ ยังมีตําแหน่ง          
เป็นผู้ นําท่ีเป็นทางการ  (ร้อยละ 40.0)  และเป็นผู้ นําท่ีไม่เป็นทางการ (ร้อยละ 13.3)   

การเข้าร่วมการเป็นสมาชิกในกลุ่มต่าง ๆ พบว่า การเป็นกลุ่มหรือสมาชิกท่ีไม่เป็นทางการ 
(ร้อยละ 66.7) รองลงมา การเป็นกลุม่หรือสมาชิกท่ีเป็นทางการ (ร้อยละ 53.3)  

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน พบว่า อาศัยอยู่ในชุมชนระหว่าง 41-60 ปี (ร้อยละ 40) 
รองลงมา อาศยัอยูใ่นชมุชนระหว่าง 21-40  ปี (ร้อยละ 26.7) ตามด้วย อาศยัอยู่ในชมุชนระหวา่ง 
1-20 ปี (ร้อยละ 20.0) และสดุท้ายอาศยัอยูใ่นชมุชนระหวา่ง 61 ปีขึน้ไป (ร้อยละ 13.3)  

ดังนัน้เม่ือพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าว ผู้ ให้ข้อมูลท่ีสําคัญนัน้ มีการดํารงตําแหน่งทาง
สงัคมท่ีค่อนข้างมีบทบาทสําคญัอย่างมากตอ่การพฒันาชมุชน เม่ือเปรียบกบัระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่
ในชมุชน จงึน่าจะสง่ผลทําให้เช่ือมโยงไปสูก่ารเกิดจิตคํานึงถงึส่วนรวมร่วมกนัในชมุชน ซึง่ได้แสดง
ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมลูท่ีสําคญัทัง้หมด ดงัตารางท่ี 4.1  

 
ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมลูพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมลูท่ีสําคญั 
 
                ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สาํคัญ                  จาํนวน (n=15)*      ร้อยละ (100.0) 

1) เพศ 
ชาย       12  80.0 
หญิง       3  20.0 

2) อาย ุ(ปี) 
 31-40        1  6.7 
 41-50        4  26.7 
 51-60        6  40.0 
 60 ขึน้ไป       4  26.7 
3) สถานภาพสมรส 
 โสด       1  6.7 
 สมรสแล้ว      12  80.0  
 หย่าร้าง       1  6.7 
4) ระดบัการศกึษา 
 ประถมศกึษา      4  26.7 
 มธัยมศกึษา      4   26.7 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ่) 
 
                ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สาํคัญ                  จาํนวน (n=15)*      ร้อยละ (100.0) 

ปริญญาตรี      5  33.3 
 ปริญญาโท      1  6.7 
 นกัธรรมโท      1  6.7 
5) ศาสนา 
 พทุธ       15  100.0 
6) สมาชิกในครอบครัว 
 1-2 คน       2  13.3 
 3-4 คน       10  66.7 
 5-6 คน       3  20.0 
7) อาชีพหลกั 
 เกษตรกร       11  73.3  
 ข้าราชการครู      1  6.7 
 ธุรกิจสว่นตวั      2  13.3 

อ่ืน ๆ เช่น พระสงฆ์      1  6.7 
8) อาชีพเสริม  
 ขายประกนั      2  13.3 
 ค้าขาย       3  20.0 
 ไม่มีอาชีพเสริม      10  66.7 
9) รายได้ (บาท) 
 0-9,999        3  20.0 
 10,000-19,999       5  33.3 
 20,000-39,999       4  26.7 
 40,000 ขึน้ไป   2  13.3 
 ไม่มีรายได้       1  6.7 
10) ตําแหน่งทางสงัคม* 
 ผู้นําท่ีเป็นทางการ      6  40.0 
 ผู้นําท่ีไม่เป็นทางการ     2  13.3 
 ผู้นําจากกลุ่มองค์กรตา่ง ๆ     15  100.0 
12) การเข้าร่วมการเป็นสมาชิกในกลุม่ต่าง ๆ *      
 การร่วมเป็นกลุ่มหรือสมาชิกท่ีเป็นทางการ   8  53.3 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ่) 
 
                ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สาํคัญ                  จาํนวน (n=15)*      ร้อยละ (100.0) 

 การร่วมเป็นกลุ่มหรือสมาชิกท่ีไม่เป็นทางการ   10  66.7 
12) ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชมุชน (ปี) 
 1-20        3  20.0 
 21-40        4  26.7  
 41-60        6  40.0 
 61 ปีขึน้ไป      2  13.3 

 
หมายเหตุ: * ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ 
 
4.3 ตวัอย่างการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
 

เ น่ืองจากการสัมภาษณ์เจาะลึกของผู้ ใ ห้ ข้อมูลท่ีสําคัญ  (Key-informants) ทัง้สิ น้              
จํานวน 15 คน นัน้มีโครงสร้างการสมัภาษณ์ท่ีมีความคล้ายคลงึกนัแต่มีรายละเอียดมาก ผู้ศึกษา
จึงขอยกตวัอย่างข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์เจาะลึกของผู้ ให้ข้อมลูท่ีสําคญั 3 คน ประกอบด้วย               
ผู้ นําชมุชน ปราชญ์เกษตรจงัหวดัปราจีนบรีุ เกษตรกร  

4.3.1 กรณีตัวอย่างรายท่ี 1 : จันทร์* 
จันทร์* (*,นามสมมติ) เป็นคนในชุมชนป่าตรง*,โดยกําเนิด เพศชาย ปัจจุบนัอาย ุ66 ปี 

สมรสแล้ว นับถือศาสนาพุทธ สมาชิกในครัวเรือนทัง้หมด 4 คน ประกอบด้วยจันทร์* บุตรอีก 2 
และภรรยา 1 คน จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ประกอบอาชีพ ตําแหน่งบริหารอยู่ในองค์บริหาร
ส่วนตําบล มีรายได้ 21,000 บาทต่อเดือน และมีบทบาทต่อชมุชน ได้แก่ ผู้ มีความคิดริเร่ิมในการ
ก่อตัง้กลุม่ออมทรัพย์สําหรับคนในชมุชน และสวสัดิการยามเจ็บป่วยสําหรับคนในชมุชน คืออยาก
เห็นคนในชมุชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้และอยูดี่มีสขุ ซึง่จนัทร์* ได้มีตําแหน่งทางสงัคมดงันี ้ประธาน
กลุ่มออมทรัพย์ ประธานกองทุนหมู่บ้าน/ ประธานสวัสดิการชุมชน/ ประธานมูลนิธิไทยเรา*/ 
ประธานศูนย์ประสานประสานงานโครงการชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี/ ประธานเครือข่ายกองทุน
หมูบ้่าน/ ประธานประสานงานโครงการชมุชนจงัหวดัปราจีนบรีุ/ ประธานเครือข่ายกองทนุหมู่บ้าน 
ระดับตําบล อําเภอ  จังหวดั/ ท่ีปรึกษาโครงข่ายความร่วมมือสภาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
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จงัหวดัปราจีนบรีุ/ คณะอนกุรรมการบริหารทนุสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน/ อนกุรรมการเศรษฐกิจ
และชมุชนระดบัชาติ/ สมาชิกสมชัชาแห่งชาติ และคณะกรรมการสถานศกึษา เป็นต้น 

 4.3.1.1 ความหมายจิตคํานงึถึงสว่นรวมร่วมกนั  
 ทัศนะความคิดของจันทร์* เก่ียวกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หมายถึง 

จิตสํานึกถึงส่วนรวม จิตท่ีไม่เห็นแก่ตวั ทํางานเพ่ือส่วนรวม เพ่ือชุมชน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน เห็นคนอ่ืนเดือนร้อนต้องการเข้าไปช่วยเหลือไม่นึกถึงความลําบากของตนเอง 
เป็นการกระทําท่ีไม่หวงัผลตอบแทน จุดมุ่งหมายคือช่วยเหลือผู้ อ่ืน ได้สงเคราะห์ผู้ อ่ืน เป็นการ
กระทําประโยชน์เพ่ือคนอ่ืนและชมุชน ดงัคําพดูของจนัทร์* กล่าวว่า “ เราทํางานเพ่ือส่วนรวม คือ 
การเห็นแก่ตวัส่วนหนึ่ง คือ เราต้องการบุญกศุลความดีมาใส่ตวัต้องการได้รับการยกย่อง เราต้อง
เป็นผู้ นําคน ทําให้เราอยากจะทํางานเพ่ือสว่นรวม ” 

            จนัทร์*,ยงักล่าวอีกว่า เวลาทํางานเพ่ือส่วนรวม ต้องคิดเป็นส่วนรวมทัง้หมดเห็น
คนอื่นเดือดร้อนอยากช่วย ไม่คํานึงถึงความลําบากตนหรืออนัตรายใด ๆ รู้จกัเป็นทัง้ผู้ ให้และผู้ รับ 
ไมห่วงัผลตอบแทน แตย่งัไงก็ตามผลท่ีตามก็ย้อนกลบัมาหาเรา คือ ทําความดี ผลของการทําดี จะ
ส่งผลให้โดยธรรมชาติไม่ว่าศาสนาใด เม่ือทําดีก็ต้องได้รับผลดี เม่ือเราได้สงเคราะห์ผู้ อ่ืนบ่อย ๆ 
เราเองก็จะเกิดจิตท่ีมีความสขุ และอยากจะทําเพ่ือคนอ่ืนและสว่นรวมเอง 

 4.3.1.2 คณุลกัษณะของผู้ มีจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 
ทศันะความคิดของจนัทร์* เก่ียวกบัการให้ความสําคญักบัคณุลกัษณะของผู้ มีจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนั นัน้คือ เป็นผู้ ท่ีมีลกัษณะทางจิตใจท่ีประกอบด้วย จิตใจชอบช่วยเหลืออ่ืน มีจิตท่ีเป็นผู้ ให้
มากกว่าผู้ รับ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมรวมมากกว่าส่วนตน การกระทําท่ีไม่หวังผลตอบแทน           
ไม่เห็นแก่ตัว โดยมีความเป็นผู้ นํา ชอบแสวงหาความรู้ สามารถให้คําแนะกับผู้ อ่ืนได้ มีความ
เสียสละ ประกอบกับมีความรอบคอบ และมีการวางแผนท่ีดี มีกลยุทธ์ในการทํางาน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และไม่หยดุน่ิงท่ีจะทําเพ่ือสว่นรวมถ้ามี
โอกาส  

 4.3.1.3 ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถงึสว่นรวมร่วมกนั 
             จนัทร์* มีความเก่ียวข้องกบัชมุชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะมีสายเลือดนกัปกครอง

อยู่แล้ว โดยปู่ เป็นผู้ ใหญ่บ้าน พ่อเป็นกํานัน พ่ีเป็นกํานัน น้าเป็นกํานัน จึงได้เห็นแบบอย่างท่ีดี          
ได้ซมึซบัทกุวนั จงึคิดท่ีอยากจะทําเพ่ือสว่นรวม คือเดินตามรอยพอ่ ปู่  น้า และพ่ีท่ีทํางานเก่ียวกบั  
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ชมุชน และเห็นตวัอยา่งท่ีแมน่ัน้มีความเอือ้เฟือ้ตอ่คนท่ีเดินทางมาติดต่องานท่ีบ้านทําให้รู้สกึว่าเรา
ทําเพ่ือช่วยเหลือคนอ่ืนถึงไมมี่ค่าตอบแทนแตเ่ราทําแล้วเรารู้สกึดี เม่ือเห็นคนอ่ืนเดือนร้อนก็อยากท่ี
จะเข้าไปช่วยโดยไม่คํานึงถึงความลําบากของตนเอง อีกประการหนึ่ง คือ การเห็นปัญหาท่ีเกิดขึน้
ในชมุชน ทําให้เกิดความต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาในชมุชน เพ่ือท่ีจะได้สงเคราะห์คนอ่ืน คือมีจิต
ท่ีเป็นผู้ ให้ และผู้ รับในเวลาเดียวกนั ในขณะเดียวกนัการมีสว่นร่วมก็เป็นสว่นหนึ่งทําให้เราอยากจะ
เข้าไปร่วมทํางานเพื่อส่วนรวม มีความเป็นผู้ นําสามารถนําคนอ่ืนได้ รวมถึงการดํารงตําแหน่งใน
ชุมชนก็มีบทบาทสําคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมของส่วนรวม และปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ใน
ชมุชนท่ีทุกคนต้องคํานึงถึงกระทบท่ีจะเกิดขึน้ในชมุชน ดงันัน้สิ่งเหล่านีท้กุคนควรตระหนกัถงึการ
คํานงึถึงสว่นรวมร่วมกนัทกุคน 

 4.3.1.4 ผลจากการกระทําในลกัษณะจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 
  จันทร์*,เล่าว่า ในฐานะท่ีตนเองเป็นผู้ นําชุมชนและดํารงตําแหน่งทางสังคม          
ท่ีหลากหลายและได้เห็นส่ิงต่าง ๆ ประกอบกับนิสัยของตนเองเป็นคนท่ีชอบช่วยเหลือคนอ่ืน 
เอือ้เฟือ้คนอ่ืน จนทําให้จันทร์*,เป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ีเคารพนับถือในชุมชน จันทร์* ยงัได้กล่าวว่า 
“การทํางานเพ่ือสว่นรวมหรือการทํางานเพ่ือคนอ่ืนหรือช่วยคนอ่ืนนัน้ ทําให้เราได้รับบญุกศุลความ
ดีใส่ตวั มีความสขุกายใจสขุใจไปท่ีใด ๆ ก็มีคนยกย่องเคารพนับถือ ทําให้เรามีเพ่ือนพ้องญาติพ่ี
น้องเพ่ิมขึน้ ซึ่งทําให้เรามีความรู้สึกเป็นผู้ นําไปในตัว คือ สิ่งท่ีทําลงไปเพื่อช่วยเหลือคนอ่ืน
ช่วยเหลือชมุชน นัน้ทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีความสามคัคี สนิทสนมกนั มีความเป็นพ่ีเป็น
น้อง ช่วยเหลือเกือ้กลูกนัดแูลซึ่งกนัและกนั และยงัทําให้คนในชมุชนได้มีส่วนร่วมท่ีจะส่งผลทําให้
คนในชมุชนอยูดี่กินดีตอ่ไป” 

4.3.1.5 กระบวนการขดัเกลาทางสงัคม 
   1) วิธีการอบรม / เลีย้งดจูากครอบครัว 
    โดยปกติแล้วจนัทร์* ได้รับการเลีย้งดจูากครอบครัวมาอย่างใกล้ชิดและ
สนิทสนมกบัพอ่แมม่าก ทกุอยา่งท่ีพ่อกบัแม่ทําให้เห็นเป็นแบบอย่างเป็นประจําทกุวนั ด้วยความท่ี
พ่อของจนัทร์*,นัน้เป็นกํานนั แม่จะเป็นหมอตําแยประจําตําบลซึ่งจะทําให้มีคนแวะมาเยือนบ้าน
ของจันทร์*,ทุกวัน แม่นัน้จะทํากับข้าวเลีย้งคนทุกวัน แม่ไม่เคยบ่น สิ่งนีคื้อสิ่งจันทร์*,เห็นเป็น
ประจําท่ีพ่อได้ทําเพ่ือช่วยเหลือคนอ่ืน ทําให้จนัทร์* ได้ซมึซบันิสยัการช่วยเหลือเกือ้กลูกนั การรู้จกั
เป็นผู้ ให้ ทัง้ท่ีไม่เคยได้รับผลตอบแทน ซึ่งแม่และพ่อทําให้ดเูป็นตวัอย่างเสมอว่า การทําดีนัน้ไม่
จําเป็นต้องไม่หวงัผลตอบแทนใด ๆ แต่เป็นการทําด้วยใจแล้วคนอ่ืนมีความสขุเราก็มีสขุใจ ซึ่งพ่อ
และแมไ่ด้กลา่วกบัจนัทร์* เสมอ โดยจนัทร์* เลา่วา่  
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จนัทร์* ก็มีสว่นช่วยแม่กบัพ่อเหมือนกนัคือ ไปหาปลา เก็บผกัเพ่ือเอามาทําอาหารให้คนท่ี
แวะมาเยือนบ้าน ทําให้จนัทร์* ได้ซมึซบัเลือดของนกัปกครองจากพ่อมาเต็มตวั ซึ่งพ่อก็เป็นกํานนั 
ปู่ เป็นผู้ ใหญ่บ้าน พ่ีเป็นกํานัน น้าเป็นกํานนั จนมาถึงตวัของจนัทร์* เองก็ได้เป็นกํานนัเหมือนกัน 
จนกระทั่งมาถึงลูกชายของจันทร์* ก็เป็นกํานันเช่นกัน คือสิ่งเหล่านีท่ี้จันทร์* ได้ซึมซบัความเป็น
ผู้ นําและความช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือผู้ อ่ืนมาตลอด จากพ่อแม่ท่ีพาทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง 
รวมถึงการสัง่สมประสบการการณ์นัน้ก็เรียนรู้จากตวัอย่าง จนัทร์* เอ่ยว่า การทําให้เห็นเพียงครัง้
เดียว ดีกวา่การสัง่สอนสบิครัง้ โดยจนัทร์* มีวิธีเลีย้งดลูกูของเขาก็ใช้วิธีเดียวกบัพอ่และแม่ท่ีเคยทํา
ให้ตนเห็นเป็นอย่าง สอนให้รู้จกัเอือ้เฟือ้ ช่วยเหลือคนอ่ืนซึ่งเหมือนกนัท่ีพ่อแม่เคยทําให้เห็นตัง้แต่
จนทําให้ตวัเองซมึซบัจนเป็นนิสยัสว่นตวัในปัจจบุนั 
   2) การได้รับการขดัเกลาจากศาสนา 
   ในการได้รับการถ่ายทอดจากศาสนานัน้ จนัทร์* ได้เล่าว่า ตนเองได้ชอบ
เข้าวดัฟังธรรม ชอบเรียนรู้เก่ียวกบัศาสนา ซึง่ได้เรียนรู้ในการบวชพระสมยันัน้จะนอนอยู่วดัจนท่อง
คําขอบวชขานนากให้ได้ก่อนถึงได้บวช ซึ่งทําให้ได้เรียนรู้หลกัธรรมไม่ว่าจะเป็นด้านความเพียรท่ี
เราจะต้องท่องให้ได้ก่อนจะบวชเป็นการฝึกนิสยัฝึกควบคมุตวัเองให้มีสติในการควบคมุตน และได้
เรียนรู้หลกัธรรมคําสอนในการดําเนินชีวิต เพราะบวชพระในสมยัก่อนจะบวช หนึ่งพรรษาถึงศึกษา
ได้ ไม่ใช่บวชแค่อาทิตย์สองอาทิตย์เหมือนในปัจจุบนั ทําให้มีความเก่ียวข้องอยู่ตลอดเวลา และ
เม่ือก่อนโรงเรียนก็อยู่ในวดั พระในวดัมีโอกาสได้สัง่สอนอบรมเด็กนกัเรียนไปพร้อมกนั ๆ อีกด้วย 
เด็กก็ได้กินข้าวก้นบาตรและสอนให้เด็กหมัน่เข้าวดัทําบุญตกับาตร ให้รู้จกับาปบุญ คุณโทษ ผล
ของการกระทําความดี สอนให้คิดเร่ืองของการทําดีได้ดี ทําชัว่ได้ชั่ว บาปกรรมมีจริง รวมถึงการ
รักษาศีล ซึ่งคนสมัยนัน้จะเช่ือฟังพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เช่ือฟังพระสงฆ์ เป็นอย่างมาก รวมถึง
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และพระยังสอนอีกว่า ไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกัน และกัน ไม่ให้ลกัขโมย             
ไมป่ระพฤติผิดต่อเมียผู้ อ่ืน ไมพ่ดูโกหก ไม่ให้ด่ืมสรุา และในสว่นตวัของจนัทร์* เองได้ซมึซบัจากได้
เรียนรู้จากศาสนามาทําให้ตัวเอง ได้รักษาศีลตัง้ 23 ปี ไม่สูบบุหร่ี ไม่กินเหล้า ไม่ด่ืมนํา้อัดลม 
จันทร์ได้ปฏิบัติแบบนีม้าจนจวบปัจจุบัน ซึ่งสิ่งท่ีจันทร์* ได้ทํานี ้จึงให้คนในชุมชนยอมรับนับถือ 
และจนัทร์*ยงัใช้ชีวิตกินอยูอ่ย่างเรียบง่ายอีกด้วย 

3) การได้รับการขดัเกลาจากโรงเรียน 
    โรงเรียนนัน้มีบทบาทสําคัญในการช่วยถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิก          
ในสงัคมในการถ่ายทอดความรู้ ปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรม กลอ่มเกลาให้เป็นคนดีของสงัคม และ  
มีจิตใจท่ีเอือ้เฟือ้ผู้อื่น จนัทร์* เล่าว่า โรงเรียนในสมยัก่อนนัน้เป็นโรงเรียนท่ีอยู่ในวดัซึ่งจะมีความ
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เก่ียวข้องกบัวดักบัศาสนา ดงันัน้ในการอบรมสัง่สอนจากครูในโรงเรียน ก็จะมีพระมาสอนหนงัสือ
บ้างสลบักบัครู ครูก็จะถา่ยทอดวิชาความรู้ทางวชิาการทางโลก ระเบียบวนิยั การแต่งกาย การตรง
ต่อเวลา การร่วมกิจกรรมในโรงเรียน และชุมชน ส่วนพระท่ีมาสอน จะสอนในเร่ืองวิชาศีลธรรม              
ในการครองเรือน การดําเนินชีวิต หลักศีล 5 การไม่เอาเปรียบหรือเบียนผู้ อ่ืน ไม่ลักขโมย                     
ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พดูปลด ไม่ด่ืมสรุา ซึ่งจะทําให้ชีวิตมีความสขุถ้ายึดถือปฏิบตัิหลกัธรรม 
อยู่ในศีลในธรรม เช่น การรักษาศีล 5 เพียงอย่างเดียวก็ทําให้ชีวิตมีความสขุได้แล้ว การขดัเกลา
จากโรงเรียนยงัสอนให้เรารู้จกัการช่วยเหลือซึง่กนัและกนัมีนํา้ใจให้กนัอีกด้วย 
   4) การได้รับการขดัเกลาจากชมุชน  
    จากท่ีได้พูดคุยร่วมกับนายจันทร์* ในการได้รับการขัดเกลาจากชุมชน          
ท่ีอาศยัอยูต่ัง้แตเ่ด็กจนปัจจบุนัท่ีทําให้จนัทร์* ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในชมุชน จนัทร์* เลา่ว่า ชมุชนนัน้
เป็นสถานท่ีท่ีทําหน้าท่ีในด้านการเรียนรู้วิถีชีวิตวฒันธรรมความเป็นอยู่ของคนในชุมชน พืน้ฐาน
ดัง้เดิมบรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตาย่า คือความภาคภูมิใจท่ีได้เกิดในชุมชนดังกล่าว ในชุมชนท่ีจันทร์*          
อยู่นัน้จะมีการดํารงไว้ซึ่งวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามต่าง ๆ เช่น ประเพณีบญุข้าว ประเพณีข้าว
หลาม การรดนํา้ดําหวัผู้อาวโุส ขอพรผู้อาวโุส บญุพระเวสสนัดรชาดก ซึ่งกิจกรรมเหล่านีจ้ะทําให้
คนในชมุชนได้พบปะพดูคยุกนับ่อย ๆ ทําให้คนในชมุชนมีความรักใคร่สนิทสนมกนั อยา่งเช่นเม่ือมี
การปลกูบ้านในชมุชน จะมีการช่วยเหลือกนัสร้างวนัเดียวก็เสร็จ หรือเรียกในภาษาชมุชนเรียกว่า   
“การลงแขก” คือ การถือออกแรงของคนในชมุชนท่ีช่วยเหลือกนั โดยไม่มีค่าสินจ้างใด ๆ แต่เต็มใจ     
ลงแรงช่วยเหลือกนั นอกจากปลกูบ้านแล้วยงัมีการลงแขกเก่ียวข้าวอีกด้วย ส่วนคนท่ีเป็นเจ้าภาพ
ลงแขก จะทํากบัข้าวเลีย้ง ทกุคนจะสนกุสนานมาก หนุ่มสาวก็ได้มีโอกาสได้พดูคยุ ผู้หลกัผู้ ใหญ่ใน
ชุมชนก็ได้คุยเร่ืองราวในชุมชน วฒันธรรมของชุมชนท่ีช่วยเหลือเกือ้กูลกนัท่ีตัง้แต่ปู่ ย่าตายายได้
ถ่ายทอดมาเป็นสิ่งท่ีดีงามในชมุชน ซึง่ทําให้คนในชมุชนนัน้มีความเป็นญาติมิตรสนิทสนมเหมือน
ครอบครัวเดียวกัน ส่ิงท่ีสังเกตได้บ้างในสมัยก่อนจะไม่มีรัว้กัน้ จะเป็นกันเอง เข้าบ้านไหนก็ได้       
กินข้าวได้ทุกบ้านเพราะคนในชุมชนรักใคร่กันมีนํา้ใจต่อกัน นอกจากนัน้คนในชุมชนสมัยก่อน        
จะให้ความเคารพผู้อาวโุสอย่างเคร่งครัด และเร่ืองการร่วมงานประเพณีงานบญุของชมุชนทกุคน
จะต้องมาร่วมเพราะถือว่าเป็นประเพณีท่ีทกุต้องร่วมกนัและมีสว่นร่วมในงานนัน้ ๆ เพราะทกุคนจะ
ได้เจอกันและพบปะกันหลังจากเสร็จภารกิจต่าง ๆ แล้ว ทําให้คนในชุมชนมีความสามัคคีกันมี
อะไรช่วยเหลือกนัอยา่งจริงใจและเอือ้อาทรตอ่กนั 
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5) การได้รับการขดัเกลาจากส่ือมวลชน  
   ในสมัยก่อนส่ือมวลชนถือว่ายังมีบทบาทน้อยในการถ่ายทอดหรือ
กระจายข่าวสารต่างให้กับชุมชนท่ีอยู่ห่างไกล ซึ่งแต่ก่อนมีเพียงวิทยุท่ีอยู่กับชาวชุมชน เพราะ
โทรทัศน์ในสมัยนัน้ยังมีน้อยมาก การติดต่อสื่อสารไม่สะดวกสบายเหมือนสมัยปัจจุบัน                     
จันทร์* เล่าว่า สมยัก่อนนัน้ส่ือท่ีอยู่กับชุมชนมาโดยตลอดมีเพียงวิทยุเท่านัน้ ท่ีมีการใช้ฟังเพลง
เวลาทํางานการเกษตรในครัวเรือนเพ่ือผ่อนคลายใช้เพ่ือความบันเทิง ในส่วนของข่าวสารการ
รายงานข่าวก็มีบ้างในเร่ืองของข่าวสารเร่ืองของการเกษตร การทํามาหากินการเลีย้งชีพ ท่ีวิทยจุะ
โฆษณาให้ฟังเพราะแต่ก่อนส่ือเพียงด้านเดียวคือวิทยุท่ีทุกบ้านสามารถฟังได้ ในส่วนของข้อมลู
ข่าวสารส่วนใหญ่จะมาจากวิทยทุัง้นัน้ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งท่ีได้รับความรวดเร็วขึน้บ้างได้เปิดโลกทศัน์
จากสิ่งเราไม่เคยได้ยินก็ยินได้รู้ขึน้บ้าง ในส่วนของทีวีนัน้จะมีเพียงไม่ก่ีหลงัคาเรือน แต่สิ่งหนึ่งท่ี
เห็นคือ ความมีนํา้ใจจากบ้านท่ีมีทีวีจะให้เด็กหรือผู้ ใหญ่ไปดทีูวีท่ีบ้านเขาได้ คือทําให้คนในชมุชน
ได้เปิดรับสิง่ใหม ่ๆ ทําให้เด็กได้มีโอกาสได้หยอกล้อกนั สนิทสนมกนัมากขึน้ และทําให้คนในชมุชน
ได้รู้เร่ืองข้าวสารบ้านเมืองบ้าง แต่อาจมีน้อยกว่าในปัจจบุนัท่ีการส่ือสารรวดเร็วทนัใจเพียงแค่คิด 
ก็สามารถไปถงึได้เพียงไมก่ี่วินาทีเท่านัน้เอง 
  4.3.1.6 วิธีการขดัเกลา หรือการเลีย้งดท่ีูก่อให้เกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 
  ในการขัดเกลาหรืออบรมบุคคลในชุมชนหรือบุตรหลานให้เกิดจิตคํานึงถึง
สว่นรวมร่วมกนันัน้ จนัทร์* กลา่วว่า เน่ืองจากจนัทร์*ได้ทําหน้าท่ีในการเป็นผู้ นําชมุชนมานานและ
ได้เห็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ต่าง ๆ ทําให้จนัทร์*ให้ความสําคญักบัคนในชุมชน เยาวชน ท่ีอยู่ในชมุชน ด้วย
ความท่ีเป็นผู้ นําชมุชน คือ ต้องสร้างกิจกรรมให้คนในชมุชนมาร่วมกนั เช่น พ่อแม่ เพ่ือน ลกูหลาน 
และเอาตวัอย่างของพ่อแม่ท่ีดีมาเป็นแบบอย่างในการสอน ส่วนกิจกรรมท่ีจันทร์*ทําคือ กิจกรรม             
วยัใสใสใ่จทําดี คือ เอาพระมาสอนเร่ืองศีลธรรมหลกัการดําเนินชีวิต หลกัศีล 5 และพาทํากิจกรรม
ช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน เช่น การผบัผ้า รีดผ้า ล้างจาน ทําความสะอาดบ้าน บีบนวด ต่าง ๆ  
ซึง่ส่ิงเหลา่นีเ้ป็นการปลกูฝังเด็กให้เด็กเกิดความรักและเคารพต่อผู้สงูอายแุละให้เกียรติต่อผู้อาวโุส
กว่า และเป็นการปลูกฝังการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ความมีนํา้ใจ ความเอือ้อาทร การสงเคราะห์ผู้ อ่ืน          
ซึ่งจะทําให้เด็กเหล่านีโ้ตขึน้จะเป็นบุคคลท่ีมีความคิดนึกถึงผู้ อื่น  คิดถึงชุมชน และอยาก              
จะช่วยเหลือผู้อื่นและเอือ้อาทรตอ่กนั เม่ือเห็นคนอ่ืนเดือดร้อนคิดท่ีอยากจะช่วยเหลือ และตวัเองก็
จะรู้สกึภาคภมูิใจและอยากจะทํางานเพ่ือช่วยเหลือสว่นรวมต่อไป 
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4.3.1.7 การสนบัสนนุทางสงัคม ท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 
  การสนับสนุนทางสงัคม ท่ีทําให้คนในชุมชนเกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันนัน้
จันทร์เล่าว่า การสร้างกิจกรรมท่ีทําร่วมกัน  อย่างของชุมชนจันทร์*จะใช้กลุ่มออมทรัพย์                 
กลุ่มสวัสดิการชุมชนเพ่ือดึงคนเหล่านีเ้ข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น กลุ่มออมทรัพย์ และ             
กลุ่มสวัสดิการ ร่วมกันพัฒนาชุมชน ตัดหญ้าข้างถนน ตัดหญ้าในวัด ทําความสะอาดวัด คือ               
การดึงกลุม่ท่ีเรามีการรวมกลุ่มรวมตวักนัอยูนํ่ามาสร้างบทบาทให้เกิดแก่เขา ในส่วนของการสร้าง
บทบาทแก่คนท่ีเข้ามามีสว่นร่วม แบง่หน้าท่ีให้รับผิดชอบ โดยการสร้างกิจกรรมให้ทกัษะให้ความรู้
แก่เขา ให้โอกาสเขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือให้เขาได้มีทักษะในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
สามารถปฏิบตัิงานหรือร่วมงานกบัผู้ อ่ืนอยา่งมัน่ใจ ทําให้เขารู้สกึเห็นคณุคา่ในตวัเอง และเป็นสว่น
หนึ่งของชุมชนท่ีเขาได้อาศยัอยู่ สร้างความภูมิใจให้เกิดแก่เขาด้วย รวมไปถึงการยกย่องชมเชย   
ในท่ีสาธารณะต่าง ๆ จะเป็นให้กําลงัใจด้วยวาจา หรือให้ของรางวลั เช่น ให้เสือ้ทีมสําหรับการมา
ร่วมงานนี ้คือ สร้างให้เขาเป็นหนึ่งของกิจกรรมให้ได้แล้วต่อไปเขาก็จะมาเข้าร่วมทํางานเพ่ือ
สว่นรวมเองโดยอตัโนมตัิ 
  4.3.1.8 ข้อเสนอแนะ  
   1) ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างจิตคํานงึถึงสว่นรวมร่วมกนั   
    ในการเสริมสร้างจิตคํานึงถึงสว่นรวมร่วมกนั ในชมุชนหรือสงัคมนัน้ต้อง
เวลาและต้องทําอย่างต่อเน่ือง ในฐานะท่ีจันทร์*เป็นผู้ นําชุมชนมานานทราบดีว่าการจะปลูกฝัง
หรือเสริมสร้างอะไรในชุมชนต้องใช้เวลาและการยอมรับจากคนในชุมชนเป็นสําคัญ และ                     
ต้องอยู่บนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมและการปฏิบตัิร่วมกัน จันทร์* ได้เสนอแนะแนวทางในการ
เสริมสร้างจิตคํานึงถงึส่วนรวมร่วมกนัไว้ว่า ควรสร้างกิจกรรมการมีสว่นร่วมในชมุชนให้มากขึน้ เอา
งานให้เขาทํา การหาโจทย์ให้เขา อย่างเช่น ในการปลูกฝังให้เด็กเก็บขยะจันทร์*ใช้วิธีโดย จะไม่
บอกเด็กว่าให้เอาขยะไปทิง้ให้หน่อย แต่กบัให้โจทย์กบัเด็กว่าจะทํายงัไงให้บริเวณนีส้ะอาด ให้เด็ก
กับไปคิดร่วมกันกับเพ่ือน แล้วนํามาเสนอ ถ้าทําได้มีรางวัล คือ การสร้างผู้ นําไปในตัวของเด็ก
ตัง้แต่วันนี  ้และผู้ นําในชุมชนก็มีบทบาทสําคัญในการทําตัวให้เป็นแบบอย่างแก่คนในชุมชน 
เยาวชน ผู้ นําต้องมีความคิดสร้างสรรค์คิดกิจกรรมให้คนในชมุชนได้ทําและมีส่วนร่วมและปฏิบติั
ร่วมกนับอ่ย ๆ จะทําให้คนในชมุชนได้พบปะพดูคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทําให้คนในชมุชนเกิด
ความสามคัคีกนัและเกิดการกระบวนการมีสว่นร่วมและทํากิจกรรมเพ่ือสว่นรวมร่วมกนัตอ่ไป 

2) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาชมุชนร่วมกนั     
แนวทางแก้ไขปัญหาของชมุชนร่วมกนันัน้เป็นสิง่ท่ีทกุคนในชมุชน 
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ตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ร่วมกันอย่างจริงจงัไม่โยนให้เป็นภาระของใดคนหนึ่ง หรือผู้ นําชุมชน
เพียงอย่างเดียวสิ่งท่ีทําได้ คือ เราต้องคิดร่วมกันปรึกษาหารือกันเพ่ือหาทางออกให้ชุมชนต่อไป 
จนัทร์ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกนัไว้ว่า เม่ือเกิดปัญหาในชมุชนส่ิงแรกท่ีผู้ นําต้องทํา 
คือ เรียกประชุมทุกคนในชุมชน เพ่ือมาแลกเปล่ียนความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความ
คิดเห็นเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา แสดงความรับผิดชอบต่อชมุชนร่วมกนัเมื่อเกิดปัญหาขึน้
ทุกคนย่อมรับผิดชอบร่วมกนัและควรตระรู้เสมอว่าเราเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกนั แล้วจะทําให้ทุก
คนช่วยกนัในการแก้ไขปัญหาตอ่ไป 

 4.3.2 กรณีตัวอย่างที่ 2 : อังคาร* 
 องัคาร* เพศชาย อาย ุ56 สมรสแล้ว ภมูิลําเนาเป็นคนในพืน้ท่ีโดยกําเนิด นับถือศาสนา
พุทธ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับภรรยาและลูกอีก 1 คน คนโตมีครอบครัวได้ย้ายออกไปแล้ว จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร ทําสวนมะนาว สวนไผ่ ไม่มีอาชีพเสริม 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000 บาท บทบาทหน้าท่ีในชมุชน องัคาร* เป็นตวัตัง้ตวัตีในเร่ืองของการ
จดัการนํา้ในชมุชน นํา้อปุโภคบริโภคโดยไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ แต่ทําเพ่ือชมุชนอยากให้ชมุชน
อยู่ดีมีสุข และเข้าร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี อังคารถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งท่ี
บทบาทในชมุชนท่ีทํางานชมุชนมานาน โดยไม่มีตําแหน่งใดในชมุชน แต่มีความตัง้ใจท่ีจะทํางาน
เพ่ือสว่นรวม นอกจากนัน้องัคาร* ยงัร่วมเป็นผู้ทรงคณุวฒิุด้านต่าง ๆ คือ ประธานบริหารจดัการนํา้
ในตําบล/ ประธานประปา/ ประธานสิง่แวดล้อมของอําเภอเมืองปราจีน/ รองประธานชมรมอนรัุกษ์
เขาเขียว*/ ประธานสภาองค์ชุมชน/  คณะกรรมการผ่ายประชาสัมพันธ์สวัสดิการชุมชน             
รองประธานกลุ่มออมทรัพย์/ ประธานสถานศึกษาชุมชนป่าตรง*/ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
ไทยเรา*/  ประธานศูนย์ประสานงานชุมชน /  อนุกรรมการการป้องกันตัดไม้ทําลายป่า / 
คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนกองทุนบทบาทสตรีของจังหวัดปราจีนบุรี/ และกรรมการ
หมูบ้่าน 
  4.3.2.1 ความหมายจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 
  ในทศันะขององัคาร* กล่าวว่า จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั หมายถึง การมองเห็น
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชุมชน นึกถึงส่วนรวม ร่วมแรงร่วมใจกัน สามัคคี และเสียสละเพ่ือชุมชน                 
แก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน และทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมวิเคราะห์ปัญหา และหา
แนวทางสร้างสรรค์ชุมชนให้น่าอยู่และนึกถึงส่วนรวม คํานึงถึงวัฒนธรรมประเพณีดัง้เดิม               
จะทําอะไรให้นึกชุมชน นึกสังคม และคํานึงถึงผลกระทบท่ีส่งผลต่อคนในชุมชน สังคม และ
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ส่ิงแวดล้อม  องัคาร* กลา่วอีกว่า จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนัไม่ต้องรอคนอ่ืนสามารถเร่ิมท่ีตวัเรา
ก่อน 
 องัคาร* กลา่วต่ออีกว่า กิจกรรมหรือท่ีทําเพ่ือสว่นรวม เช่น การพฒันาตดัหญ้าวดั พฒันา
ชมุชน การจดัการแหล่งนํา้ประปาหมู่บ้าน เพราะในอนาคตชมุชนอาจจะขาดแคลนแหล่งนํา้ และ
ตลอดจนเร่ืองสวสัดิการแก่คนในชุมชน กองทุนหมู่บ้าน การจัดสรรกําไร ส่วนนีเ้ป็นแนวคิดการ            
มีเหตมีุผล เร่ืองของสว่นรวมท่ีต้องการให้ทกุคนอยูด่ีกินและมีคณุภาพชีวิตดีขึน้  
  4.3.2.2 คณุลกัษณะของผู้ มีจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั  
  คณุลกัษณะของบคุคลด้านอปุนิสยั พฤติกรรมหรือการกระทําท่ีจะแสดงออกท่ีส่ือ
ให้เห็นว่าบุคคลหนึ่ง ๆ มีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน นัน้เป็นส่ิงสําคัญต่อการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะของคนในสงัคมให้เกิดคุณลกัษณะดงักล่าวอย่างจริงจัง และถาวร องัคาร*กล่าวว่า 
คุณลักษณะของบุคคลท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คือ คนนัน้ต้องมีพืน้ฐานของการคิดดี 
กระทําดี ประพฤติตวัดี ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและสงัคม มีความเมตตา สงสารผู้ อ่ืนเม่ือเห็นอื่นกําลงั
เดือดร้อน ไม่เห็นแก่ตัว ท่ีสําคัญรู้จักเสียสละเวลา เสียสละทรัพย์ เป็นการกระทําโดยท่ีไม่หวัง
ผลตอบแทน และสิ่งหนึ่งก็คือต้องมีความเป็นผู้ นําโดยธรรมชาติ ตรงไปตรงมา และอังคาร*ยัง
กลา่วเพ่ิมอีกวา่ “คณุลกัษณะท่ีสําคญัของบคุคลท่ีทํางานเพ่ือสว่นรวมนัน้ต้องมีการบวชใจ คือ การ
คิดดี ทําดี แค่นีก็้บวชใจแล้ว และต้องมีนโมนําด้วย คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน รวมถึงชอบ
แสวงหาความรู้ สามารถให้คําแนะนําให้คําปรึกษาผู้ อ่ืนได้ มีความยิม้แย้มแจ่มใส และยึดหลัก
ธรรมะนําในการดําเนินชีวิต” 
  4.3.2.3 ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถงึสว่นรวมร่วมกนั  
  องัคาร* เล่าว่า การท่ีคนเราจะเข้ามาทํางานเพ่ือส่วนรวม หรือคํานึงถึงส่วนร่วม
นัน้ย่อมมีเหตแุละปัจจยัท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้อยากจะทํางานเพ่ือส่วนรวม องัคาร*ก็เป็นอีกหนึ่งคน         
ท่ีมีเหตุการณ์สําคญัท่ีทําให้อยากจะทําเพ่ือส่วนรวมและอยากช่วยเหลือคนอื่น ช่วงหนึ่งของชีวิต
องัคาร*เล่าว่า เพราะความเจ็บป่วยของคนในครอบครัว ไปขอความช่วยเหลือจากคนท่ีมีรถยนต์
ขอให้ไปสง่ท่ีโรงพยาบาล แต่ไม่มีใครไป ทําให้ตวัเองรู้สกึว่าหมดหวงัจากการได้รับความช่วยเหลือ
จากคนอ่ืน คิดถึงตอนท่ีเราเดือดร้อนไม่ใครช่วยเหลือ หลังจากเหตุการณ์ครัง้นัน้ อังคาร*ก็ตัง้
ปณิธานกบัตวัเองไว้ว่า ถ้าวนัไหนมีรถยนต์ ถ้าใครเจ็บป่วยไม่มีรถไปโรงพยาบาลขอให้มาบอกจะ
พาไปส่งโรงพยาบาลฟรีโดยไม่คิดค่าตอบแทน และก็ทําแบบนัน้เร่ือยมาจนปัจจุบนั ซึ่งทําให้เกิด
ความต้องช่วยเหลือผู้ อ่ืนช่วยเหลือสงัคม  ทําให้องัคาร*เป็นท่ีรู้จกัของคนในชมุชนเป็นเป็นบคุคลท่ี
มีความเสียสละ และเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่คนในชมุชนและทกุคนให้การเคารพนบัถือ 
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  4.3.2.4 ผลจากการกระทําในลกัษณะจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั  
   อังคาร* เล่าว่า การท่ีจะเราได้ทํางานเพ่ือส่วนรวมได้ช่วยเหลือผู้ อ่ืนนัน้ มันคือ
ความสขุทางจิตใจ และผลท่ีสะท้อนกบัมา คือ ความสขุใจ ความภาคภมูิใจ การได้รับการยอมรับ
จากบุคคลในชุมชน การให้ความเคารพนับถือ ความเกรงใจ นอกจากนัน้ยงัทําให้คนในชุมชนได้
สนิทสนมกัน มีความสามคัคีกัน ร่วมแรงร่วมใจกนั ช่วยเหลือกันในชุมชน แต่สิ่งหนึ่งท่ีองัคารตัง้
ปณิธานไว้คือ การทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวมโดยไม่หวงัผลตอบแทน กระทําด้วยใจท่ีมุ่งหวังเห็น
ผู้อื่นมีความสขุและตวัสขุใจก็พอแล้ว 
  4.3.2.5 กระบวนการขดัเกลาทางสงัคม 
   1) วิธีการอบรม / เลีย้งดจูากครอบครัว 
 การได้รับการเลีย้งดจูากครอบครัวขององัคาร*นัน้พ่อแม่ทําให้เห็นเป็น
แบบอย่างท่ีดี ในช่วงของวยัเด็ก ซึง่พ่อและแม่เป็นคนขีส้งสารคนซึ่งมกัจะสัง่สอนองัคารและทําให้
เห็นเป็นประจํา สอนให้รู้จกัการความมีเมตตาต่อผู้ อ่ืน ถ้ามีโอกาสก็ให้ช่วยเหลือผู้ อ่ืนควรช่วยอย่า
น่ิงเฉย ส่ิงหนึ่งท่ีพ่อกบัแม่สอนองัคารอยู่เสมอ คือ การสอนไม่ให้เอาเปรียบผู้ อ่ืน เกิดเป็นคนต้อง
รู้จักการประหยัดอดออม ไม่เห็นแต่ตัว เม่ือเรามีฐานะคนอ่ืนมีพอกินพอใช้เราต้องรู้จักแบ่งปัน 
เอือ้เฟือ้ผู้ อ่ืนสงเคราะห์ผู้ อ่ืน ให้ดจูากตวัอย่างของพ่อแม่ท่ีทําให้เห็นเป็นแบบอย่างอยู่แล้ว ซึ่งการ
อยูร่่วมกบัคนอื่นต้องรู้จกัความเกรงใจผู้ อ่ืน รู้จกักาลเทศะ ซึง่ทําให้องัคารได้ซมึซบัจากพ่อแม่ทําให้
อังคารปฏิบัติถือเป็นอุปนิสัยแบบนีเ้ร่ือยมา นอกจากนัน้แม่ยังเป็นตัวอย่างในเร่ืองของความ
ตรงไปตรงมา ส่วนนีอ้งัคาร*ก็ได้เรียนรู้จากแม่เช่นเดียวกนั และเม่ือองัคารทําผิดพ่อแม่จะลงโทษ
ด้วยการตีเพ่ือให้เราสํานึกว่าเราผิด เหตุผลท่ีถูกตีก็รู้อยู่แล้วฉะนัน้องัคารจึงไม่เคยโกธรพ่อกบัแม่
เวลาท่ีถกูตี ถ้าผิดน้อยหน่อยก็ว่ากล่าวตกัเตือนสัง่สอนด้วยวาจา ด้วยเหตแุละผล เวลากินอาหาร
ร่วมกัน เพราะองัคารมีพ่ีน้องหลายคนพ่อแม่จึงสอนเสมอว่า ห้ามทะเลาะกันเวลากินข้าว แต่ถ้า
น้องร้องไห้คนท่ีเป็นพ่ีต้องรับโทษ และองัคาร*ยังกล่าวอีกว่า “พ่อแม่เคยบอกว่า เวลาจะสัง่สอน
ลูกหลานนัน้ ต้องสอนเวลากินข้าว เพราะเวลากินข้าวได้ผ่านหัวใจลงไปทําให้เราจําได้” และส่ิง
หนึ่งท่ีพ่อกับแม่อังคาร*เลีย้งลูกแบบไม่เคยตามใจลูก ลกูต้องอยู่ภายใต้ควบคุมของพ่อแม่ และ        
ใช้เหตผุลในการปกครองลกู ด้วยความท่ีเห็นแบบอย่างท่ีดีจากพอ่แม่จึงทําให้เกิดเป็นนิสยัส่วนตวั
ขององัคาร*จนถึงปัจจบุนั 
 2) การได้รับการขดัเกลาจากศาสนา  
 เน่ืองจากพ่อกับแม่เป็นคนท่ีเข้าวดัฟังธรรมเป็นประจําซึ่งอังคาร*ก็ได้
ตามพ่อกบัแม่เข้าวดับ้างตามโอกาส ได้ทําบญุบาตรร่วมกบัพ่อแม่ และพระท่านก็จะสอนเร่ืองการ            
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รู้จกัการสวดมนต์ไหว้พระ รักษาศีล 5 ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน ไม่ลกัทรัพย์ผู้ อ่ืน ไม่ประพฤติลกูเมียผู้ อ่ืน 
ไม่พูดโกหก และไม่ด่ืมสุรา แค่หลักศีลพระท่านสอนแค่ 5 ข้อ ถ้าปฏิบัติได้ชีวิตของมนุษย์ก็มี
ความสุขได้ นอกจากนัน้เวลาเข้าวัดพระท่านจะสั่งสอนเร่ืองอของคุณธรรมจริยธรรม ไม่ให้เอา
เปรียบคนอ่ืน รู้จกับาปบญุคณุโทษ มีความกตญัญกูตเวที ต่อบิดามารดา และผู้ มีพระคณุ ปลกูฝัง
ให้รู้จักเข้าวัด นึกถึงวัดเป็นท่ีพึ่งทางใจในการแก้ไขปัญหาชีวิต ซึ่งอังคารก็ได้เรียนรู้และซึมซับ          
ส่ิงเหลา่นีต้ิดตวัมาจนเป็นอปุนิสยัในปัจจบุนัเช่นกนั 
 3) การได้รับการขดัเกลาจากโรงเรียน 
  จากการพูดคุยกับอังคาร* ในการได้รับการขัดเกลาจากโรงเรียนนัน้ 
อังคาร*เล่าว่า โรงเรียนนัน้เป็นสถานท่ีท่ีทําหน้าท่ีในการอบรมสั่งสอน สมาชิกในชุมชนสังคม               
ท่ีมีบทบาทมากต่อจากครอบครัว โดยครูอาจารย์เป็นพ่อแม่คนท่ีสองของบุตรหลาน ท่ีเป็นทัง้ผู้ ให้
ความรู้ และสงเคราะห์แก่สมาชิกในสงัคมด้วยความจริงใจ องัคาร*ได้เรียนรู้ในเร่ืองของการอดออม 
การประหยดัช่วยพอ่แม่ท่ีทางโรงเรียนได้สอนให้องัคาร*รู้จกัการอดออม รู้จกัมีนํา้ใจต่อผู้ อ่ืนไม่เอา
เปรียบผู้ อ่ืน มีคุณธรรมจริยธรรม ในการอยู่ร่วมกันในสังคม และการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน               
ช่วยรักษาความสะอาดในโรงเรียน รวมถึงครูจะสอนให้เด็กนกัเรียนมานัง่สวดมนต์เพ่ือจะได้มีสติ
ก่อนเข้าเรียน และปลูกฝังให้รู้จักการมีสัมมาคารวะ เป็นมาลาไหว้ สอนให้เคารพครูอาจารย์          
รวมทัง้ผู้ อาวุโส พ่อแม่ เคารพพระสงฆ์ รวมไปถึงการตรงต่อเวลา และการรักษาระเบียบวินัย          
ในตนเอง ซึ่งอังคาร*ได้รับรู้และซึมซับตัง้แต่ครัง้ยังเป็นเด็ก จึงส่งผลทําให้อังคาร*มีจิตท่ีอยาก
ทํางานเพ่ือสว่นรวม และคํานงึถงึสว่นรวมเป็นหลกั  
 4) การได้รับการขดัเกลาจากชมุชน  
 เน่ืองจากองัคารเป็นคนพืน้เพในชมุชนแต่กําเนิดทําให้ได้เรียนรู้ได้เห็นสิง่
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชุมชนตัง้แต่ยงัเป็นเด็ก สิ่งดีงาม วฒันธรรม ประเพณีท่ีชาวชุมชนยึดถือปฏิบตัิ
กันมาจากรุ่นสู่รุ่นนัน้ แสดงให้เห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียว รักใคร่สามัคคี เอือ้เฟื้อ เอือ้อาทร         
ต่อกัน อังคาร*เล่าว่า ตอนท่ียงัเป็นเด็กนัน้อังคารได้เรียนรู้ความเห็นอกเห็นใจของคนในชุมชน            
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน วิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายความเป็นกันเอง ความสนิทสนมกัน รักใคร่กลม
เกลียว ร่วมพดูคยุแลกเปล่ียนกนัแบบชาวบ้าน เห็นการครองเรือน การอยูร่่วมกนัของพ่อแม่ญาติพ่ี
น้องในชุมชนจะมีความสามัคคีกัน มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติช่วยเหลือกันโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน คนในชุมชนในสมัยนัน้จะมีนํา้ใจต่อกันเป็นอย่างมาก น่ีคือสิ่งท่ีดีงามในชุมชน           
ท่ีองัคารได้เรียนรู้และซึมซบัจากชมุชน และองัคารยงักล่าวอีกว่า ในชมุชนยงัมีการทํากบัข้าวแล้ว
แบ่งให้บ้านข้างอีกด้วย มีความเอือ้เฟื้อ แบ่งปันกัน ซึ่งผู้ อาวุโสจะมีบทบาทสําคัญในชุมชน           
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ทุกจะให้ความเคารพนักถือ ยึดถือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อบุตรหลานในชุมชน ซึ่งทําให้องัคารได้ซึม
ซบัความเอือ้เฟือ้ เผ่ือแผ ่แบง่ปัน ช่วยเหลือกนัอย่างจริงใจทําให้องัคาร*ก็มีอปุนิสยัแบบนีเ้ช่นกนั 
 5) การได้รับการขดัเกลาจากสื่อมวลชน 
 บทบาทของส่ือมวลชนในสมัยก่อนนัน้ อังคาร* เล่าเร่ืองการข่าวสาร        
การติดต่อส่ือสารถือว่าล่าช้าพอสมควร การได้รับข้อมลูข่าวสารไม่ค่อยทั่วถึง เทคโนโลยีท่ีเข้าใน
ชุมชนมีน้อยมาก อังคาร*กล่าว่า ส่วนใหญ่ ส่ือในสมัยนัน้จะถ่ายทอดข่าวสารบ้านเมือง 
สถานการณ์บ้านเมือง และมีการถ่ายทอดทางวิทยใุนเร่ืองของเวทีชาวบ้านเพราะส่วนใหญ่สื่อใน
สมยันัน้จะมีเพียงวิทยุเท่านัน้ท่ีมีกนัเกือบทุกบ้าน และจะให้ความรู้เก่ียวกบัข่าวเกษตรกรรมน่ารู้ 
อีกอย่าง คือ การได้รับจากเสียงตามสายในชุมชนท่ีได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร ทําให้ได้รับรู้สิ่งต่าง ๆ 
อังคารยังกล่าวเพ่ิมอีกว่า อยากให้ส่ือถ่ายทอดเร่ืองราวของคนทําดียกย่องสรรเสริญให้มาก ๆ            
ให้เสนอเร่ืองผ่านส่ือได้เผยแพร่ให้คนในชมุชนได้รับรู้เป็นการปลกูฝังให้แก่บตุรหลาน และสมาชิก
ในชมุชน ได้เห็นตวัอยา่งท่ีดีและเกิดแรงบนัดาลใจท่ีอยากจะทําตามแบบอยา่งตอ่ไป 

4.3.2.6 วิธีการขดัเกลา หรือการเลีย้งดท่ีูก่อให้เกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 
   วิธีการขดัเกลาหรือเลีย้งดูบุตรหลานให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั นัน้ต้อง
เร่ิมตวัเราต้องทําให้เห็นเป็นตวัอย่าง และเวลาเราไปไหนในการทํากิจกรรมของส่วนรวมเราควรพา
เขาไปด้วยเพ่ือให้เขาเรียนรู้การทํางานเพ่ือส่วนรวม ส่วนองัคาร*ได้รับการขดัเกลา คือ การสอนให้
ทําตวัดีรู้จกัช่วยเหลือคนอ่ืนท่ีเขากําลงัเดือนร้อน ไม่เอาเปรียบคนอื่น สอนไม่ให้พดูโกหก และการ
อบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัวของอังคารในปัจจุบัน จะสอนลูกในลักษณะการให้สิทธิกับ
สมาชิกในครอบครัวได้รู้คิดเองจะไมค่รอบงําทางด้านความคิด อยา่งเช่นในเร่ืองของการเรียนจะไม่
บงัคบัถ้าเรียนได้แคไ่หนก็เอาแคน่ัน้ เราจะไมก่ดดนัหรือตัง้ความหวงักดเขาคือให้อิสระแก่เขาได้คิด
และตัดสินใจเองบ้าง ใช้หลักความเมตตา กรุณา ความสงสาร พอมีสิ่งนีแ้ล้วจะทําให้เขารู้สึก
อยากจะช่วยเหลือผู้ อ่ืน และพาเขาเข้ากิจกรรมในชมุชนเพ่ือให้เขารับรู้เกิดความรักความห่วงแหน
ชมุชนท่ีเขาอาศยัอยู่ ซึ่งเม่ือเติบโตขึน้จะได้มีความรับผิดชอบต่อชุมชนต่อสงัคม และสิ่งหนึ่งท่ีลืม
ไม่ได้คือการสอนให้เขารู้จกัประหยดัอดออม มมุานะ พยายาม นอกจากนัน้สิ่งท่ีเราทําได้คือ ไม่กิน
เหล้า ไม่สบูบร่ีุให้ลกูเห็น ปฏิบตัิตวัดี ให้ลกูเห็นแต่สิ่งดีในตวัเรา และเขาก็จะเกิดแรงบนัดาลใจใน
การทําความดีและซมึซบัจากพอ่แมท่ี่ทําให้เป็นตวัอยา่งเองโดยอตัโนมตัิ 
  4.3.2.7 การสนบัสนนุทางสงัคม ท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 
  การได้รับการสนับสนุนจากสังคมนัน้ อาจมีการสนับสนุนในหลายรูปแบบท่ี
ต่างกันไป เพ่ือเสริมสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน อังคาร* เล่าว่าในการจะสนับสนับสนุน          
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ให้บคุคลหนึ่งเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมของสว่นรวมหรือคํานึงถึงส่วนรวม อย่างแรก คือ  การให้
บทบาทแก่เขาให้เขาเห็นคุณค่าและความสําคัญของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วนรวม              
แบ่งงานให้เขาทํา แบ่งหน้าท่ีให้รับผิดชอบ ให้เขาลงมือปฏิบตัิร่วมกนั ร่วมแรงร่วมใจกันพอเสร็จ
กิจกรรมแล้ว มีการเลีย้งข้าวเพ่ือให้กําลงัใจท่ีให้ทํางานเพ่ือส่วนรวม ส่วนประการท่ีสอง คือ การ
ประกาศช่ือออกเสียงตามสายบุคคลท่ีมาร่วมงานทํากิจกรรมเพ่ือส่วนรวม เป็นการสร้างกําลงัใจ 
และชมเชยให้คนทําความดี และแต่ละครัง้ต้องพูดเอ่ยช่ือให้ทั่วถึงทุกคน เพราะจะเป็นการให้
ความสําคัญแก่ตัวเขา ซึ่งจะมีส่วนทําให้เขารู้สึกว่าเขามีตัวตนและสามารถทําประโยชน์เพ่ือ
สว่นรวมได้เช่นกนัไม่แพ้คนอ่ืน ๆ 
  4.3.2.8 ข้อเสนอแนะ 
   1) ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างจิตคํานงึถึงสว่นรวมร่วมกนั  
   ข้อเสนอแนะในการการเสริมสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันนัน้                   
องัคาร* กล่าวว่า การจะทําอะไรก็ตามส่ิงสําคญั คือ เราต้องสร้างความเข้าใจ ให้เขาเห็นภาพและ
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับชุมชน เช่น ปัญหาเร่ืองการจัดการนํา้ในชุมชน นํา้ไม่พอใช้ให้เห็น
ความสําคญัของส่ิงท่ีเรากําลงัจะทําเป็นการทําเพ่ือส่วนรวม และผู้ นําย่อมมีบทบาทสําคญัในการ
สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึน้ในชุมชน ให้ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัชมุชน และต้องสร้าง
ศรัทธาในตัวผู้ นําให้คนในชุมชนยอมรับและทําตามให้ได้ เม่ือเกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งมีผลทําให้         
ทกุคนทํากิจกรรมเพ่ือสว่นรวมและช่วยเหลือชมุชนสงัคมตอ่ไป  
   2) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาชมุชนร่วมกนั 
   ในการแก้ไขปัญหาชุมชนนัน้ต้องเข้าใจว่ามันเป็นท่ีต้องอาศัยความ
ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน ไม่ใช่เพียงคนใดคนหนึ่ง อังคาร*กล่าวว่า ในการแก้ไข
ปัญหาชุมชนผู้ นําถือว่ามีบทบาทสําคัญในการดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา                
เช่น คณะกรรมหมู่บ้าน คนในชุมชน ผู้อาวุโส ผู้ประสบการณ์ในชุมชน มาร่วมแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซึง่กนัและกนั เปิดโอกาสให้ทกุคนได้แสดงความคิดเห็น หาข้อตกลงร่วมกนั มีการประชาคม
เพ่ือหาทางของปัญหาชมุชนร่วมกนั 

 4.3.3 กรณีตัวอย่างรายท่ี 3 : พุธ*     
พธุ* เพศหญิง สมรสแล้ว นบัถือศาสนาพทุธ ซึง่ไมใ่ช่คนในชมุชนป่าตรงโดยกําเนิดแต่ย้าย 

เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชน 10 ปีแล้ว ปัจจุบันอายุ 50 ปี และได้อาศัยร่วมกันกับคนในครอบครัว
ทัง้หมด 6 คน จบการศึกษาขัน้สงูสุด ปริญญาตรี สาขาวิศวอตุสาหการ ปัจจุบันประกอบอาชีพ
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เกษตรกร มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาท บทบาทหน้าท่ีในชมุชน ได้แก่ เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน 
เป็นปราชญ์เกษตรของจงัหวดัปราจีนบุรี และตัง้เป็นศูนย์เรียนรู้บ้านแห่งสขุ*/ศนูย์เรียนรู้ต้นแบบ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ก่อตัง้ขึน้ไม่ใช่เพ่ือธุรกิจการค้า แต่มีเป้าหมายคือ ต้องการสอนคนให้รู้จกั 
“พอ” โดยการบอกเล่าสิ่งท่ีเกิดขึน้ในชีวิต การแก้ไข  และการเปล่ียนวิถีชีวิตของตนเอง ให้กบัผู้ อ่ืน
เพราะอยากจะรักษาความพอเพียงแนวคิดจากพ่อหลวงของเรา“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือน
รากฐานของชีวิตรากฐานความมัน่คงของแผ่นดิน  เปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีถกูตอกรองรับบ้านเรือน
ตวัอาคารไว้นัน้เองสิ่งก่อสร้างจะมัน่คงได้ก็อยู่ท่ีเสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืม
เสาเข็มเสียด้วยซํา้ไป” วิธีการคิดเพ่ือแก้ปัญหาทําอย่างไร ให้พึ่งตนเองได้มากท่ีสุด (ไม่สร้างหนี ้
เพิ่ม)ทําอย่างไร ให้รายจ่ายเหลือน้อยท่ีสุด (ลดรายจ่าย) ทําอย่างไร จึงจะมีรายได้ (เพิ่มรายได้) 
พอเพียง  กิน : เพาะเห็ดฟาง และ เห็ดนางฟ้าใช้: ทําผลิตภณัฑ์ทุกอย่างท่ีใช้ลดค่าใช้จ่าย : เลีย้ง
สตัว์ เพ่ือเป็นปุ๋ ย และเป็นอาหารพลงังานทดแทน : เตาเผาถ่าน ใช้ประโยชน์เต็มพืน้ท่ี : ทํานา ปลกู
พืช ผกั และสมนุไพรนําผลผลติมาใช้กระจายความรู้สูช่มุชน 
  4.3.3.1 ความหมายจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 
  ในทัศนะของพธุ* กล่าว่า จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั หมายถึง บุคคลท่ีมีความ
เสียสละทํางานเพ่ือส่วนรวม ทํางานร่วมกนัคนอ่ืนในชุมชน ในการทํางานเพื่อส่วนรวมนัน้ต้องไม่
หวงัผลตอบแทน คํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัชมุชน คนในชมุชน และมีความเต็มใจท่ีจะทํา
เพ่ือชุมชน เป็นการกระทําเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมโดยไม่คิดถึงความลําบากของตน ดงัคําพูด
ของพุธ* กล่าวว่า}“การท่ีจะทํางานเพ่ือส่วนรวมนัน้ไม่ใช่เร่ืองง่าย ต้องทํางานร่วมกันกับคนท่ี
หลากหลาย ในแง่การศึกษา แนวคิด บางครัง้ทํางานไปสกัพกัจะเกิดความท้อใจ แต่คนท่ีมีจิตท่ีจะ
ทํางานเพ่ือสว่นรวมจริง ๆ เขาจะมองส่ิงเหลา่นีข้้ามไป เพราะการทํางานเพ่ือส่วนรวมไม่ใช่เร่ืองของ
การทํา เพ่ือผลตอบแทน แต่เป็นในเร่ืองของการยอมรับนบัถือจากคนในชมุชนมากกว่า คือบคุคล
คนท่ีจะทํางานเพ่ือสว่นรวมต้องไมคิ่ดถึงตวัเงินแตใ่ห้คิดถงึในเร่ืองของจิตใจความภาคภมูใิจท่ีได้ทํา
เพ่ือคนอ่ืนเพ่ือสว่นรวม” 
  4.3.3.2 คณุลกัษณะของผู้ ท่ีมีจิตคํานึงถงึสว่นรวมร่วมกนั 
  คณุลกัษณะท่ีสําคญัของผู้ ท่ีลักษณะนิสยั พฤติกรรมท่ีคํานึงถึงส่วนรวม ในส่วน
ของทศันะของพธุ*กล่าวว่า คณุลกัษณะสิ่งแรกท่ีบคุคลจะทํางานเพ่ือส่วนรวมคือ ต้องมีความเป็น
ผู้ นําท่ีสามารถนําคนอื่นได้ คิดหรือพาคนอ่ืนทําอะไรแล้วคนอื่นทําตาม รวมทัง้มีความซ่ือสัตย์ 
ตรงไปตรงมา เพราะการทํางานเพ่ือส่วนรวมเป็นการทํางานท่ีท้าทายทัง้ตัวเองและต่อสายตา           
ของสว่นรวม ความซ่ือสตัย์จะเป็นบทพิสจูน์สําคญัในการทําให้คนในชมุชนยกย่องสรรเสริญ ต่อมา
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คนท่ีจะทํางานเพ่ือส่วนรวมต้องไม่มีแนวคิดเร่ืองค่าตอบแทนใด ท่ีสําคัญสิ่งท่ีขาดไม่ได้คือ 
คุณธรรมจริยธรรม สิ่งนีคื้อหลักธรรมให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข คือ            
มีคณุธรรม จริยธรรมประจําใจ และมีความเต็มช่วยเหลือผู้ อ่ืนช่วยเหลือชมุชน ซึ่งรวมเป็นถงึความ
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ตอ่ผู้ อ่ืนต่อสงัคม 
  4.3.3.3 ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถงึสว่นรวมร่วมกนั  
  การท่ีคนเราจะเกิดแรงบนัดาลใจหรือปัจจยัท่ีอยากจะเข้ามาทํางานเพ่ือส่วนรวม
ย่อมมีเหตุและปัจจัยหลาย ๆ ด้าน แตกต่างกันไป พุธ*กล่าว่า การท่ีเราทํางานให้ตัวเองมาถึง        
จุดหนึ่งจะมองเห็นว่า เราจะอยู่เพียงลําพังไม่ได้ เรายังอยู่ในสังคมยังอยู่ในชุมชนท่ีมีการติดต่อ
สัมพันธ์กันเป็นประจํา เม่ือวันนีเ้รามีความพร้อมแล้วเราสามารถท่ีจะช่วยเหลือคนอ่ืนได้แล้ว          
ก็เร่ิมมีแนวคิดแล้ววา่ เราจะทําประโยชน์อะไรเพ่ือชมุชนเพ่ือส่วนรวมได้บ้าง ซึง่ถ้าเราทําประโยชน์
ให้ส่วนรวมได้บ้าง คือ เป็นความเข้มแข็งท่ีไม่ใช่เพียงเราคนเดียว แต่เป็นความเข้มแข็งของชมุชน  
ในภาพรวม เป็นความเข้มแข็งท่ียัง่ยืน เช่น บ้านเรามีฐานะอยู่คนเดียว คนรอบข้างไม่คิดอะไรเลย
เราทําอยู่บ้านเดียว มนัไม่สามารถอยู่ได้ มนัต้องอยู่ในภาพของส่วนรวมทัง้หมดของชุมชน ถ้าเรา
จะเข้าไปทํางานเพ่ือส่วนรวมต้องมองศกัยภาพของเราว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง และแนวคิด
หรือสิ่งท่ีจะเข้าไปทําเพ่ือส่วนรวม ท่ีเกิดประโยชน์เพ่ือส่วนรวมนัน้ต้องมีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง 
เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่คนในชมุชนอยา่งยัง่ยืน 
  4.3.3.4 ผลของจากการกระทําในลกัษณะจิตคํานงึถึงสว่นรวมร่วมกนั 
  ในส่วนของผลท่ีเกิดขึน้กับชุมชนจากการท่ีเราเข้าไปทํางานเพ่ือส่วนรวมนัน้             
ส่ิงท่ีตามมายอ่มสง่ผลทําให้ชมุชนเกิดความเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ พธุ*กลา่วว่า ผลจากการ 
ท่ีทําได้ทํางานเพ่ือส่วนรวมนัน้ไม่เพียงแต่เกิดผลกับชุมชนเท่าแต่ยงัเกิดผลกับตัวเองอีกด้วย คือ            
คนในชุมชนให้การยอมรับนับถือ ยกย่อง คนในชุมชนเกิดความพึงพอใจ ตัวเราเองก็เกิดความ
ภาคภมูิใจ และเกิดความสขุใจท่ีได้ช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือชมุชน นอกจากนัน้ยงัทําให้ชมุชนเกิด
ความเข้มแข็ง คนในชมุชนเกิดการมีสว่นร่วม มีความสมคัรสมานสามคัคีกนัย่ิงขึน้ 
  4.3.3.5 กระบวนการขดัเกลาทางสงัคม 
   1) วิธีการอบรม / เลีย้งดจูากครอบครัว 
   ครอบครัวถือวา่มีบทสําคญัต่อการอบรมเลีย้งดสูมาชิกในครอบให้เติบโต
ขึน้เป็นคนดีของสงัคม สร้างประโยชน์ให้กบัสงัคม ในช่วงวยัเด็กพธุ*เล่าว่า ตอนเป็นเด็กพ่อแม่ลกู
จะเจอกนัทกุเย็น กินข้าวเย็นด้วยกนัพบปะพดูกนัในเวลากินข้าว ในส่วนของพ่อเป็นครูทุกเช้าเรา
เองจะเห็นพ่อวิ่งตามเด็กนักเรียนเด็กท่ีเกเร พ่อกับถึงบ้านทุ่มสองทุ่ม แกก็ยังทํางานอยู่แบบนัน้
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ประจํา ในมมุมองของพธุ*เองตอนเด็ก เคยสงสยัวา่พ่อทําไปทําไม ทําเพ่ือใคร มนัเลยเวลางานของ
พ่อแล้ว คือ  สิ่งหนึ่ง ท่ีพุธ*ได้เห็นแบบอย่างท่ีดีจากพ่อ คือ  จิตวิญญาณของความเป็นครู                      
จิตวิญญาณแห่งความเสียสละท่ีทําให้เราเองได้เห็นและทุ่มเทในการทําหน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสดุ พอ
เราโตขึน้เราก็เร่ิมมองเห็นว่าส่ิงท่ีพ่อทํานัน้ คือ ความดี เป็นสิ่งท่ีทําแล้วไม่สูญหายไปไหน ผลท่ี
เกิดขึน้มีแต่สิ่งดี ๆ  แม้ไม่ใช่ตวัเงิน แต่เป็นการได้รับการยอมรับนบัถือ ยกย่องเชิดชเูกียรติในเร่ือง
ของความดี แต่สิ่งท่ีพ่อของพธุ*ทําในตอนนัน้ คือ การทําเพ่ือส่วนรวมเพ่ือคนอ่ืน สิ่งตอบแทนท่ีได้
กบัมา คือ ความดีงาม ซึง่สิง่ท่ีพอ่ทําให้เห็นเป็นแบบอยา่งเป็นประจําในการเร่ืองของการทําความดี 
ทําให้มีคนเคารพนบัถือว่าในการทําความดี เราก็ซึมซบัการทําความดีจากพ่อ และตัง้ใจไว้ว่าวนั
หนึง่เราเดินรอยพ่อให้ได้ นอกจากนัน้แล้วเม่ือพธุทําผิดพ่อแม่ก็จะตี เป็นการลงโทษ คือ เวลาโดนตี
เรารู้ว่าเราผิดการทําผิดเราต้องถกูตี พธุ*ไม่เคยโกธรพ่อแม่เลย เพราะรู้ตวัว่าทําผิดจริง และพ่อแม่
จะมีเง่ือนไขกบัพธุ*ว่า เลิกเรียนต้องรีบกบับ้าน กบับ้านตรงเวลา เม่ือกบับ้านผิดเวลา เจอหน้าพ่อ
แม่แต่จะไม่มีสีหน้าด ุแต่เป็นสีหน้าแห่งความห่วงใยท่ีพ่อแม่ได้มอบให้แก่เรา ฉะนัน้เราสมควรจะ
โดนตี เม่ือกับบ้านผิดเวลา หรือทําผิด แต่ในมุมมองของพุธ*มองว่า การตีสามารถทําให้ลูกเป็น             
คนดี ตีอย่างมีเหตผุล ตีแล้วสอนวา่ผิดเร่ืองอะไร สว่นพ่ีจะถกูตีมากกว่าน้อง ซึง่ทําให้พธุ*ได้ซึมซบั
ส่ิงดีงามจากครอบครัวมาตัง้แต่เด็กเม่ือโตขึน้ผลท่ีเกิดขึน้กับพุธ* คือ ได้แนวคิด แนวทางปฏิบัติ 
การใช้ชีวิต ประสบการณ์ท่ีสัง่สมจากพ่อแม่และพธุ*ยงัมีความเช่ืออย่างหนึ่งว่า “คนทําดีต้องได้ดี 
ถึงจะไม่ร่ํารวยแต่มีความดีติดตวั ถงึจะจากโลกนีไ้ปสิ่งท่ีเหลืออยู่ก็ คือ ความดีงามท่ีคงเหลือไว้ให้
กลา่วขาน” 
   2) การได้รับการขดัเกลาจากศาสนา 
   พุธ* เล่าว่า ในการสนทนากับพระในสมัยนัน้ผู้ หญิง ในเร่ืองของการ           
แต่งกาย การวางตัวการพดูคุย ต่าง ๆ ผู้หญิงจะปฏิบตัิตัวสํารวมเมื่อเข้าวดัหรือต่อหน้าพระสงฆ์ 
พระสงฆ์ในสมยัจะสอนในเร่ืองของศีล 5 การรักษาศีล 5 ให้บริสทุธ์ิ ไมเ่บียดเบียนผู้ อ่ืน ไม่ลกัทรัพย์
ผู้อื่น ไมป่ระพฤติผิดลกูเมียผู้อื่น สอนไม่ให้โกหก และไม่ให้ด่ืมสรุา ดําเนินชีวิอย่างไม่ประมาท รู้จกั
บาปบญุคณุโทษ เร่ืองกฎแห่งกรรม ทําดีได้ดี ทําชัว่ย่อมได้ชัว่เสมอ รู้จกัตอบแทนพอ่แมผู่้ มีพระคณุ 
กตญัญกูตเวทิตา  ช่วยเหลือผู้ อ่ืน ให้มีคณุธรรมจริยธรรมประจําใจ เม่ือมีปัญหาให้หนัหน้าเข้าวดั
เอาศาสนาเป็นพึ่งทางใจ เกิดเป็นคนต้องรู้จกัการทําบุญตกับาตรสัง่สมบญุบารมี ทําความดี เพ่ือ
เกิดชาติหน้าจะได้พบเจอแต่ส่ิงดี ๆ ซึง่พธุได้ซมึซบัคําสอนดงักลา่วในการดําเนินชีวิตในปัจจบุนั คือ 
ทําความดี เพ่ือช่วยเหลือคนอ่ืน และหวงัถ่ายทอดความรู้สูช่มุชน 
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3) การได้รับการขดัเกลาจากโรงเรียน 
   โรงเรียนมีบทบาทสําคัญคือ ถ่ายทอดความรู้ใหม่ ให้สมาชิกในสังคม 
และอบรมสัง่สอนให้เด็กเป็นคนดีของสงัคม ท่ีทําหน้าท่ีต่อจากครอบครัว พธุเล่าว่า สิ่งท่ีได้เรียนรู้
และได้รับการถ่ายทอดจากครูอาจารย์นอกจากวิชาความรู้แล้ว ยังสอนให้เร่ืองการรักษาความ
สะอาด เร่ืองของการทิง้ขยะ ใครทิง้ขยะต้องโดนทําโทษ ห้ามทานขนมในห้องเรียน แต่การทํา         
ผิดระเบียบต้องถกูลงโทษ ทางโรงเรียนส่ิงท่ีสอนจะเป็นการขดัเกลาระเบียบวินยัความรับผิดชอบ
ต่อตนเองต่อสงัคม และการอยู่ในกฎระเบียบของสงัคม อย่างเช่น ดอกไม้ต้นไม้ท่ีมีอยู่ในโรงเรียน
จะเก็บต้องได้รับอนญุาตก่อน เพ่ือฝึกฝนให้เราไม่เป็นคนชอบหยิบฉวยของผู้ อ่ืน รวมถึงการสอนให้
เรารักษาความสะอาดทัง้ต่อตนเอง โรงเรียน ชุมชน และในครอบครัวตวัเองอีกด้วย และเวลามา
เรียนต้องตรงเวลา และสอนให้รู้จักรับผิดชอบต่อสิ่งตนเองกระทํา ซึ่งผลจากการท่ีพุธ*ได้เรียนรู้            
ขดัเกลาจากโรงเรียนแล้ว ส่ิงท่ีเกิดขึน้ในตวัพธุ* ทําให้เป็นคนมีวินยั มีระเบียบ ตรงต่อเวลา ทําให้
ติดตวัของพธุมาถึงปัจจุบนั คือ เป็นคนท่ีตรงเวลา รักษาความสะอาด มีนํา้ใจต่อผู้ อ่ืน เห็นอกเห็น
ใจผู้ อ่ืน และทําเพ่ือส่วนรวมต่อไป 
   4) การได้รับการขดัเกลาจากชมุชน 
   การได้รับการขัดเกลาจากชุมชนนัน้ ชุมชนสมัยก่อนจะมีความรักใคร่
กลมเกลียวสามคัคีกนัช่วยเหลือกนั จริงใจต่อกนั หวงัดีต่อกนั และไม่หวงัตอบแทนช่วยเหลือด้วย
แรงกายแรงใจ ซึง่พธุ*เลา่ว่า ในช่วงท่ีเป็นเด็กสิ่งท่ีได้เรียนรู้และได้เห็นในชมุชน ความเอือ้อาทรต่อ
กนัของคนในชมุชนท่ีเห็นตัง้แต่เด็ก ช่วยเหลือเกือ้กนั มีความสนิทสนมกนั เป็นเหมือนพ่ีเหมือนน้อง 
พบปะพดูคยุกนัเป็นเอง เป็นสงัคมแบบเครือญาติ  เช่น การทํากบัข้าวถ้าบ้านหนึ่งกบัข้าวก็จะแบ่ง
ให้อีกบ้านหนึ่ง คือ การแบ่งปันท่ีไม่มีท่ีสดุ จะเป็นแบบนีจ้ะมีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันกนักินประจํา  
ในสมยัก่อนไปบ้านไหนสามารถกินข้าวได้ทกุบ้าน เพราะทุกคนมีนํา้ใจต่อกนั ส่วนผลท่ีเกิดขึน้กบั
ชมุชน ทําให้บุคคลรุ่นหลงัได้ซึมซบัความเอือ้อาทร ความมีนํา้ใจต่อกนั ช่วยเหลือกนั ทําให้คนใน
ชมุชนรักใคร่สามคัคีกนั มีอะไรช่วยเหลือกนัด้วยแรงกายใจ ไม่หวงัผลตอบแทน คนในชมุชนสนิท
สนมคุ้ยเคยกัน ทําให้เกิดสังคมแห่งการเอือ้อาทรได้ ซึ่งทําให้พุธได้ซึมซับวฒันธรรมความดีงาม
จากสิ่งท่ีคนในชุมชนปฏิบัติต่อกัน ซึ่งส่งผลทําให้ตัวเองเกิดอุปนิสัยเร่ืองของการแบ่งปันมา
เหมือนกนั มีอะไรก็คิดอยากแบง่ปันให้ผู้ เสมอ และพธุ*ยงักล่าวเพ่ิมอีกว่า “อย่างทกุวนันี ้มนัมีเร่ือง
ของทุนนิยมมาเก่ียวข้อง การแข่งขนั ชิงดีชิงเด่น ทําให้คนเห็นแก่ตวั ไม่มีนํา้ใจต่อกนั ขาดความ
สามคัคี ส่ิงเหลา่นีจ้ะเร่ิมหายไปในชมุชนของยคุทนุนิยม” 
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   5) การได้รับการขดัเกลาจากส่ือมวลชน 
    ส่ือมวลชนถือว่ามีบทบาทสําคญัในการถา่ยทอดข่าวสาร มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงชมุชน ซึ่งต่างจากในสมยัก่อนมาก พธุ*เล่าว่า ในการเรียนรู้จากสื่อจะเลือกรับเพียงข่าวสาร
เท่านัน้ท่ีเราคิดว่าเข้าถึงรวดเร็วและทันเหตกุารณ์ เราสามารถกําหนดได้ เลือกรับส่ือท่ีให้ความรู้
และให้ประโยชน์ ทําให้เราสามารถเข้าถึงทุกท่ีเป็นคนท่ีทันสมัย ได้รับข้อมูลรวดเร็ว การ
ติดตอ่สื่อสารสะดวกสบาย และรู้เท่าทนัเหตบุ้านการเมือง ในสมยัจะมีเพียงวิทยท่ีุคอยแจ้งข่าวสาร
ต่าง ๆ เช่น ข่าวฝน ข่าวเร่ืองของการเกษตร นิยาย เพลง รายการธรรมมะก็จะมีบ้างในช่วงเช้า      
ท่ีวิทยจุะเปิดให้รับฟังการทําวดัเช้าของพระสงฆ์ และอื่น ๆ 
  4.3.3.6 วิธีการขดัเกลา หรืออบรมเลีย้งดท่ีูก่อให้เกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 
  วิธีการอบรมเลีย้งดูสมาชิกในสงัคมให้เกิดจิตท่ีคํานึงถึงส่วนรวมนัน้ วิธีของพธุ*
คือ ส่ิงแรกคือ เราในฐานะพอ่แม่ควรควบคมุส่ือให้อยู่ขอบเขตท่ีลกูสามารถรับได้ เรากําหนดให้เอง
ได้ สองคือ มีกฎเกณฑ์และมีระเบียบ เช่น กินข้าวแล้วต้องรู้จกัรับผิดชอบล้างจานเอง ซกัถงุเท้าเอง 
และสอดแทรกด้วยคําพดูวา่ พอ่แม่ได้ทําให้ตลอดชีวิต ต้องรู้จกัรับผิดชอบตวัเองด้วย  สามคือ เม่ือ
กลบัจากโรงเรียนต้องรีบเปล่ียนเสือ้ผ้าก่อนทําอย่างอ่ืน การทําบ้านนัน้เม่ือทําเสร็จต้องเอามาให้
ตรวจก่อนเสมอ เพ่ือฝึกให้เขามีกฎระเบียบ มีวินยัในตวัเอง ส่ีคือ การเล่นของเล่นนัน้ต้องรู้จกัเก็บ
ของให้เป็นท่ี มีครัง้หนึ่งเล่นแล้วไม่เก็บ แต่ก็ไม่ได้ตี แต่กวาดทิง้นอกบ้าน และเขาก็จะไปเก็บเอง 
และสอนเขาว่า เราต้องทํา เพราะว่าถ้าไม่ทําแล้วใครจะเก็บเพราะเขาเป็นเล่น คือ เป็นการสอน
ด้วยเหตุและผล แต่เม่ือทําผิดก็ต้องโดนตี โดนลงโทษเหมือนกัน คนเป็นพ่ีจะโดนตีมากกว่าน้อง  
ห้าคือ จะปลูกฝังให้เขารักการอ่านหนังสือ เราเองซือ้หนังสือใส่ไว้ในตู้  เวลาเขาอยู่บ้านเม่ือไม่มี
อะไรทําลูกก็จะจับหนังสือขึน้มาเองโดยอัตโนมัติ หกคือ การให้รางวัลเม่ือทําดีต้องได้รับรางวลั 
ไม่ใช่ดุด่าอย่างเดียว เช่น ซือ้ของเล่นให้ กล่าวชมเชย ช่ืนชม เจ็ดคือ สอนให้เรารู้จักให้ และการ
แบง่ปัน เม่ือเรามีเราต้องรู้จกัให้ด้วย เช่น พาไปทําบญุซึง่ถือวา่เป็นการให้ ทําบญุเสร็จกบัข้าวเหลือ
ก็แจกเป็นการให้ทาน หนังสือเสือ้ผ้านักเรียนท่ีตัวเองใช้แล้วซักทําความสะอาดให้เรียบร้อย               
แล้วก็แบ่งปันให้ผู้ อื่น เม่ือเราปลูกฝังให้เขารู้จักคําว่าให้แล้ว เขาก็จะรู้จักการทําเพ่ือผู้ อ่ืนทําเพ่ือ
ส่วนรวม รู้จกัเสียสละ แปดคือ สอนไม่ให้เห็นแก่ตวั ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เอาเปรียบผู้ อ่ืน เก้าคือ สอน
หรือให้แนวคิดเร่ืองการทําความดีไม่หวงัผลตอบแทน ให้นึกถงึการสร้างสรรค์สงัคมคนดีให้เกิดขึน้
ในสงัคม ซึง่เม่ือเราปลกูฝังตามท่ีกล่าวมาข้างต้นอยา่งน้อยก็ทําให้รู้จกัการให้หรือการแบ่งปันผู้ อ่ืน 
ทําให้เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และตอ่ไปการท่ีจะมีจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนัคงเกิดขึน้ได้ไมย่าก 
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4.3.3.7 การสนบัสนนุทางสงัคม ท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั  
  การสนับสนุนทางสังคมให้บุคคลเกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมนัน้ ไม่ใช่เร่ืองง่าย              
ท่ีปรับเปล่ียน หรือสร้างแรงผลักดันให้คนในชุมชนทํางานเพ่ือส่วนรวม ต้องอาศัยเวลา ความรู้
ความเข้าใจ และการอุทิศตนท่ีเกิดมาจากจิตใจภายในของบุคคลนัน้ และจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกอ่ืน ๆ พธุ*เล่าว่า การให้ความสําคัญ การยกย่องแก่บุคคล ให้เขารู้เขามีคณุค่าในชุมชน
สังคม เช่น เราต้องถ่อมตน เช่น เราก็บอกว่าเราเป็นคนธรรมดาไม่คนดีอะไร เราแย่กว่าทุกคน             
ซึง่อยากให้เข้ามาช่วยกนัทํางานสว่นรวมดีกวา่ไหม คือ การพดูซกัจงู พดูให้กําลงัใจแก่บคุคลให้เขา
เกิดแรงบนัดาลใจท่ีอยากจะทําเพ่ือชุมชนทําเพ่ือส่วนรวม เพ่ือประโยชน์ของชมุชน และชมเชยว่า
เขาเก่งในท่ีสาธารณะให้เขารู้สกึภาคภมูิใจ สร้างให้เขามีบทบาทมีสว่นร่วม มีความรับผิดชอบ และ
ต่อไปเม่ือเขาเห็นคุณของตัวเขาเอง และคนในชุมชนให้การยอมรับเขาแล้ว ในการกิจกรรมเพ่ือ
สว่นรวมเพ่ือชมุชนในครัง้ต่อไปเขาจะเข้าร่วมเองโดยอตัโนมตัิ 
  4.3.3.8 ข้อเสนอแนะ 
   1) ข้อเสนอในการเสริมสร้างจิตคํานงึถงึสว่นร่วมกนั  
   แนวทางในการเสริมสร้างให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม ต้องอาศัยเวลา 
ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการมีส่วนร่วม และการเสียสละเวลา ส่ิงเหล่านีล้้วนแต่จะเป็นแนวทาง
ในการสร้างสรรค์สงัคมให้น่าอยู่ร่วมกนั พธุ*ได้เสนอแนวทางว่า เราต้องสร้างความเข้าใจให้คนใน
ชมุชนเห็นความสําคญัของสว่นรวม การสร้างกิจกรรมวฒันธรรม ประเพณีร่วมกนั ให้โอกาสคนใน
ชมุชนได้มีส่วนร่วม ในการลงมือปฏิบตัิท่ีคนในชุมชนเห็นประโยชน์ร่วมกนั เช่น กิจกรรมตดัหญ้า
ข้างทางทําให้ถนนหนทางสะอาดท่ีเป็นของส่วนรวมท่ีใช้ร่วมกนั การทําความสะอาดวดั ทําความ
สะอาดชมุชน เก็บขยะ ต่าง ๆ เม่ือบคุคลได้เข้าร่วมกิจกรรมบ่อย ๆ ซึ่งจะทําให้เขามีจิตท่ีอยากทํา
เพ่ือส่วนรวม ทําให้เขารู้วา่ประโยชน์ท่ีได้รับไม่เพียงแต่เขาคนเดียวแต่ทัง้ชมุชนในภาพรวมทัง้หมด 
รวมถึงการชีแ้จงให้ความรู้แก่เขาและการให้กําลงัใจด้วยการกล่าวชมเชยเมื่อคนในชุมชนมาร่วม
กิจกรรมตา่ง ๆ  
   2) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาชมุชนร่วมกนั  
   ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนนัน้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนใน
ชุมชน เพราะทุกคนถือว่าเป็นสมาชิกในชุมชน เม่ือเกิดอะไรขึน้ในชุมชน ทุกคนย่อมได้รับ
ผลกระทบ พธุ*ได้เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาชมุชนร่วมกนัว่า ประการแรก คือ ต้องมีชีแ้จงสร้าง
ความเข้าใจว่าปัญหาท่ีเกิดขึน้เกิดจากสาเหตใุด ต่อมาก็คือการประชมุประชาคมเพ่ือหาทางออก
ร่วมกัน มีการตัง้วัตถุประสงค์ท่ีจะทําให้ชัดเจน ให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมและรับรู้เร่ืองราว            
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ท่ีเกิดขึน้ ไม่ใช่แก้ไขปัญหาเพียงผู้ นําชุมชนเท่านัน้ แต่นําปัญหามาร่วมแลกเปล่ียนพดูคยุร่วมกนั 
และในการแก้ไขปัญหาชุมชนต้องอาศัยความร่วมมือกัน และการทํางานร่วมกัน เพ่ือทําให้เกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนัอีกทางหนึง่ด้วย 

4.4. ความหมายจติคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกันในทศันะของชุมชน 
 
 ในส่วนนีจ้ะเป็นการกล่าวถึงความหมายของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ซึ่งได้แบ่ง
ความหมายออกเป็น 3 ลกัษณะ ได้แก่ 1) เป้าหมาย 2) วิธีการ และ 3) ลกัษณะของท่ีโดดเด่นของ
บคุคล ซึง่เม่ือศกึษาเจาะลกึลงในรายละเอียดยงัพบอีกวา่ ยงัมีลกัษณะสิ่งท่ีชีใ้ห้เห็นถึงความดีหรือ
ลกัษณะประจําของตวับคุคล และได้สรุปรวบยอดการมีจิตคํานึงถงึส่วนรวมร่วมกนั ดงันี ้

 4.4.1 ลักษณะรวบยอดที่โดดเด่นของการมีจติคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกัน 
 ผลการศึกษาความหมายของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั จากผู้ ให้ข้อมลูท่ีสําคัญ พบว่า 
ทัง้หมดให้ความสําคญัในความหมายของคําว่าจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนัวา่ หมายถงึ การกระทํา
เพ่ือประโยชน์ของสว่นรวมมากกว่าสว่นตน (ร้อยละ 93.3) รองลงมา ให้ความหมายวา่ การร่วมแรง
ร่วมใจ แบ่งปัน และสามคัคีร่วมกนัในชุมชน (ร้อยละ 60.0) ต่อมา ให้ความหมายว่า ร่วมพฒันา
ชุมชนร่วมกัน (ร้อยละ 53.3) ตามลําดับ ให้ความหมายว่า การกระทําเพ่ือชุมชนโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน (ร้อยละ 46.7) ต่อมาในสดัส่วนท่ีเท่ากนั คือ การร่วมคิดแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน 
เต็มใจช่วยเหลือผู้ อ่ืนและชุมชน เสียสละเพ่ือผู้ อ่ืนและชุมชน และนึกถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กับ
คนในชมุชน (ร้อยละ 26.7) ตามด้วย ให้ความหมายว่า การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั และการ
นึกถึงวัฒนธรรมท่ีหล่อหลอมคนในชุมชน (ร้อยละ 20.0) และให้ความหมายว่า เป็นจิตท่ีไม ่          
เห็นแก่ตวั (ร้อยละ 13.3)   

ดงัคํากลา่วของ จนัทร์*  “เวลาทํางานเพ่ือส่วนรวมให้คิดเป็นส่วนรวม เห็นคนอ่ืนเดือนร้อน
ต้องการช่วยเหลือโดยไม่คํานึงถึงความลําบากหรืออนัตรายใด ๆ ท่ีจะเกิดต่อตนเอง รวมทัง้เราควร
ทําตวัเป็นผู้ให้มากกว่าผู้ รับ ท่ีสําคญัเราควรไมห่วงัผลตอบแทนจากกระทําเพ่ือสว่นรวม” 

คํากลา่วเพ่ิมเติมของ พธุ* “การทํางานเพ่ือส่วนรวมจะต้องไม่มองถึงเร่ืองของผลตอบแทน
ท่ีเป็นตวัเงิน จะทําอะไรควรคิดถงึสว่นรวมเป็นหลักไมค่ิดถงึตวัเอง” 
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 และคํากลา่วของ แปด* “การทํางานเพ่ือสว่นรวมในชมุชนนัน้ คือ การช่วยเหลือบคุคลอ่ืน
ท่ีได้รับความเดือดร้อน ซึง่ถือวา่เป็นการทําเพ่ือสว่นรวมทําเพ่ือคนอ่ืน และท่ีสําคญัเป็นการกระทํา
ท่ีไมห่วงัผลตอบแทน และกระทําเพ่ือช่วยเหลือเกือ้กลูกนั” 
 จากรายละเอียดท่ีกล่าวข้างต้นสามารถแบ่งความหมายจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วม             
ของชมุชน ออกเป็น 3 กลุม่คือ  
  1) เป้าหมาย ซึ่งชุมชนหมายถึง การกระทําเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
สว่นตน และเป็นการกระทําท่ีไมห่วงัผลตอบแทน 
  2) วิธีการ ท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั ได้แก่ ร่วมพฒันาชมุชนร่วมกนั 
ร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกนั ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ร่วมแรงร่วมใจ แบ่งปันและสามคัคี
กนัชมุชน และนกึถึงวฒันธรรมท่ีหลอ่หลอมคนในชมุชน 
  3) ลกัษณะท่ีโดดเด่นของบคุคล อนัประกอบด้วย เต็มใจช่วยเหลือผู้ อ่ืนและชมุชน 
มีจิตใจท่ีไม่เห็นแก่ตวั มีความเสียสละเพ่ือผู้ อ่ืนและชุมชน และนึกผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัคนใน
ชมุชน  ซึง่ผู้ศกึษาได้สรุป ดงัตารางท่ี 4.2 

ตารางที่ 4.2 แสดงความหมายจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 
 
                ความหมายจิตคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกัน                จาํนวน (n=15)*      ร้อยละ (100.0) 

1) เป้าหมาย 
 - การกระทําเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าสว่นตน  14  93.3 
 - การกระทําท่ีไม่หวงัผลตอบแทน    7  46.7 
2) วิธีการ 
 -ร่วมพฒันาชมุชนร่วมกนั      8  53.3 

- ร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกนั     4  26.7 
- ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั     3  20.0  
- ร่วมแรงร่วมใจ แบง่ปัน และสามคัคีกนัในชมุชน  9  60.0 
- นึกถึงวฒันธรรมท่ีหลอ่หลอมคนในชมุชน   3  20.0 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ่) 

                ความหมายจิตคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกัน                จาํนวน (n=15) *     ร้อยละ (100.0) 

3) ลกัษณะท่ีโดดเด่นของบคุคล 
 - เตม็ใจช่วยเหลือผู้ อ่ืนและชมุชน     4  26.7 

- มีจิตท่ีไม่เห็นแก่ตวั      2  13.3 
 - เสียสละเพ่ือผู้ อ่ืนและชมุชน     4  26.7  

- นึกผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัคนในชมุชน     4  26.7 
 
หมายเหตุ: * ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ 
 
 เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ การให้ความหมายในทศันะของชมุชนในภาพสรุปรวมเน้น ท่ีคณุค่า คือ 
เป้าหมาย เป็นวิธีท่ีสามารถสงัเกต/รับรู้ได้จากผลของการทํา รองลงมา คือ วิธีการ ซึง่สามารถรับรู้              
ได้ไม่ยาก ส่วนท่ีระบุน้อยท่ีสุด คือ ลักษณะนิสัยท่ีสังเกตได้ยาก ต้องใช้เวลานานพอและหรือ
ใกล้ชิดสนิทสนม ซึง่มีรายละเอียดมาก  

จากการศึกษาเจาะลึกลงไปในประเด็นของคุณลกัษณะอนัหมายถึง สิ่งท่ีบ่งชีถ้ึงความดี 
(สงัเกตจากพฤติกรรม) หรือลกัษณะท่ีทําประจํา (ลกัษณะนิสยัของบุคคล) จากพจนานุกรมฉบบั
ราชบัณฑิตสถาน (2542: 253) ซึ่งผลการศึกษาในทัศนะของคุณลักษณะของผู้ ท่ีมีจิตคํานึงถึง
ส่วนรวมร่วมกัน มากท่ีสุด พบว่า ชอบช่วยเหลือผู้ อ่ืนและทําตัวให้เป็นแบบอย่างให้กับผู้ อ่ืน               
(ร้อยละ 100.0) รองลงมา คือ มีคุณธรรมจริยธรรม เช่น มีเมตตากรุณา อ่อนน้อมถ่อมตน และ
ซ่ือสตัย์  (ร้อยละ 86.7) ตามด้วย ต่อมาในสดัส่วนท่ีเท่ากนั คือ การกระทําท่ีไม่หวงัผลตอบแทน 
และ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและสงัคม เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน ปรารถนาดีต่อกนั (ร้อยละ 80.0) ตามลําดบั 
เสียสละอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม เช่น สละแรงกาย แรงใจ,และทรัพย์สิน,เรียกอีกอย่างว่า ความ
เอือ้เฟือ้แก่ผู้ อ่ืน (ร้อยละ 73.3) ตามด้วย มีภาวะผู้ นํา ความน่าเช่ือถือ และเปิดกว้างรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ อ่ืน (ร้อยละ 66.7) ต่อมา มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก 
รอบคอบ วางแผนท่ีดี และมีไหวพริบ/ฉลาด (ร้อยละ 46.7) ตามลําดบั มีอธัยาศยัดี ยิม้แย้มแจ่มใส 
และมีความรับผิดชอบ,(ร้อยละ 40.0) และสุดท้ายในสัดส่วนท่ีเท่ากัน คือ ทําเพ่ือประโยชน์ของ
สว่นรวมเป็นท่ีตัง้  และมีความมุง่พฒันา และเป็นนกัปฏิบตัิ (ร้อยละ 26.7)  
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จากรายละเอียดท่ีกล่าวข้างต้นสามารถแบ่งคุณลักษณะของบุคคลท่ีมีจิตคํานึงถึง
สว่นรวมร่วมของชมุชน ออกเป็น 2 กลุม่คือ  
  1) ลกัษณะนิสยัท่ีต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ได้แก่ ชอบช่วยเหลือผู้ อ่ืนและทําตวั
ให้เป็นแบบอย่างให้กับผู้ อ่ืน การกระทําท่ีไม่หวังผลตอบแทน เสียสละอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม เช่น 
สละแรงกาย แรงใจ และทรัพย์สนิ เรียกอีกอย่างว่า ความเอือ้เผ่ือแผ่แก่ผู้อื่น และไม่เอาเปรียบผู้อื่น
และสงัคม เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน ปรารถนาดีตอ่กนั 

  2) ลักษณะนิสัยส่วนตัว ได้แก่  มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทํา กล้า
แสดงออก รอบคอบ มีการวางแผนท่ีดี และมีไหวพริบ/ฉลาด  มีคุณธรรมจริยธรรม เช่น มีเมตตา
กรุณา อ่อนน้อมถ่อมตน และซ่ือสัตย์ มุ่งทําเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นท่ีตัง้ มีความเป็นนํา 
น่าเช่ือถือและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมถึงมีอธัยาศยัดี ยิม้แย้มแจ่มใสและมีความ
รับผิดชอบ และมีความมุง่พฒันาและเป็นนกัปฏิบตัิ ดงัตารางท่ี 4.3  

 และจากคํากล่าวของ องัคาร*}“คุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมนัน้ คือ 
ต้องมีพืน้ฐานของการคิดดีทําดี ไม่เอาเปรียบผู้ อ่ืน มีความเมตตา กรุณาต่อผู้ อ่ืน ไม่เห็นแก่ตัว 
ช่วยเหลือผู้ อ่ืนโดยไม่หวงัผลตอบแทน และท่ีสําคญั ต้องบวชใจตวัเองก่อน คือ การคิดดีทําดี แค่นี ้
คือสิ่งท่ีเรียกว่าบวชใจ และต้องมีนโมนําหน้า คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน สามารถให้คําแนะนํา
ผู้อื่นได้ ยิม้แย้มแจ่มใสและต้องยดึหลกัธรรมะในการดําเนินชีวติอีกด้วย” 

ดงัคํากลา่วของ พฤหสั* “คณุลกัษณะของบคุคลต้องอยู่บนพืน้ฐานทางศาสนา คณุธรรม
จริยธรรม ความออ่นน้อมถ่อมตน ปรารถนาดีต่อผู้ อ่ืน และไมห่วงัผลตอบแทน” 

และคํากลา่วของ เสาร์* “คณุลกัษณะของบคุคลต้องอยูบ่นพืน้ฐานของความพร้อมในด้าน
ครอบครัวด้วย ต้องคิดในแง่บวก และท่ีสําคัญต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและครอบครัวด้วย” 
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ตารางที่ 4.3 แสดงคณุลกัษณะของผู้ ท่ีมีจิตคํานึงถงึส่วนรวมร่วมกนั 
 
                คุณลักษณะจติคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกัน               จาํนวน (n=15)*      ร้อยละ (100.0) 

1) ลกัษณะนิสยัท่ีต้องปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 
- ชอบชว่ยเหลือผู้ อ่ืนและทําตวัให้เป็นแบบอย่างให้กบัผู้ อ่ืน   15  100.0 
- การกระทําท่ีไม่หวงัผลตอบแทน      12  80.0 
- ไม่เอาเปรียบผู้ อ่ืนและสงัคม เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน ปรารถนาดีต่อกนั  12  80.0 
- เสียสละอทิุศตนเพ่ือสว่นรวม เชน่ สละแรงกาย แรงใจ   11  73.3 

                   เวลาและทรัพย์สิน เรียกอีกอย่างวา่ ความเอือ้เผ่ือแผ่แก่ผู้ อ่ืน 
2) ลกัษณะนิสยัสว่นตวั  

- มีคณุธรรมจริยธรรม เชน่ มีเมตตากรุณา ออ่นน้อมถ่อมตน  13  86.7 
   และซือ่สตัย์      
- มีภาวะผู้ นํา ความน่าเชื่อถือ และเปิดกว้างรับฟังความ  10  66.7  
    คิดเห็นของผู้ อ่ืน     
- มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก มีความ 7  46.7 
   รอบคอบ วางแผนท่ีดี และมีไหวพริบ/ฉลาด    
 - มีอธัยาศยัดี ยิม้แย้มแจ่มใส และมีความรับผิดชอบ   6  40.0 
- ทําเพ่ือประโยชน์ของสว่นรวมเป็นท่ีตัง้   4  26.7   
 - มีความมุ่งพฒันา และเป็นนกัปฏิบติั    4  26.7 

 
หมายเหตุ: * ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ 
 

4.4.2 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดจติคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกัน  
จากการท่ีได้พิจารณาถึงผู้ ท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนันัน้ ผู้ ให้ข้อมูลท่ีสําคญัมกัจะมี

ปัจจยัหรือเหตผุลท่ีทําให้เกิดการช่วยเหลือผู้ อ่ืนช่วยเหลือสว่นรวม เพราะในชมุชนป่าตรงเป็นชมุชน
ท่ีก่อตัง้มานานและมีความสมัพันธ์กันแบบพึ่งพาอาศัยกัน มีการรวมกลุ่มเครือข่ายทางสังคมท่ี
เหนียวแน่น ในลําดบัต่อไปผู้ศกึษาขอสรุปในสว่นของปัจจยัท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถงึส่วนรวมร่วมกนั 
ท่ีพร้อมจะทําเพ่ือส่วนรวม ดงันี ้ 

จากผู้ ให้ข้อมลูท่ีสําคญั พบว่า ทัง้หมดให้ความสําคญัด้านปัจจัยท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถึง
สว่นรวมร่วมกนัมากท่ีสดุ คือ สภาพความเดือนร้อน และความขดัแย้งในชมุชน เช่น การขาดแคลน
นํา้เพ่ือการเกษตร และปัญหาส่ิงแวดล้อม (ร้อยละ 80.0) รองลงมา คือ ผู้ นําชมุชน (ร้อยละ 40.0)   
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ตามด้วย การรวมกลุ่ม/เครือข่ายความร่วมมือในชมุชน (ร้อยละ 53.3) และในสดัสว่นท่ีเท่ากนั คือ  
ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีมัน่คง และการศกึษา/ความรู้ (ร้อยละ 6.7) 
  จากรายละเอียดท่ีกล่าวข้างต้นสามารถแบ่งปัจจัยท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วม             
ของชมุชน ออกเป็น 2 กลุม่คือ  
  1) ปัจจัยด้านชุมชน ได้แก่ สภาพความเดือนร้อน และความขัดแย้งของคนใน
ชมุชน เช่น การขาดแคลนนํา้เพ่ือการเกษตรและปัญหาสิ่งแวดล้อม การรวมกลุ่ม/เครือข่ายความ
ร่วมมือในชมุชน และผู้ นําชมุชน  
  2) ปัจจยัสว่นตวับคุคล ได้แก ่ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีมัง่คง และการศกึษา/ความรู้  
ดงัสรุปใน ตารางท่ี 4.4  

ดงัคํากลา่วของ สาม* “เกิดจากภาวะผู้ นํา การรวมกลุม่เครือขา่ยในชมุชน เพ่ือประโยชน์ 
ของชมุชน ประกอบกบัสภาพปัญหาของคนในชมุชน รวมถงึปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม และปัญหาของ
ชมุชน” 

และคํากล่าวของ หนึ่ง* “เกิดจากความเป็นผู้ นํา อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชน รวมถึง
การรวมกลุ่มเครือข่ายในชุมชนความสมัคสมานสามัคคีกันในชุมชน และปัญหาส่ิงแวดล้อมใน
ชมุชน ต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาชมุชน” 

 
ตารางที่ 4.4 แสดงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถงึสว่นรวมร่วมกนั 
 
                ปัจจัยที่ก่อให้เกดิจติคาํนึงถงึส่วนรวม                  จาํนวน (n=15)*      ร้อยละ (100.0) 

1) ปัจจยัด้านชมุชน         
 - สภาพความเดือดร้อน และขดัแย้งของคนในชมุชน เชน่   12  80.0 
     การขาดแคลนนํา้เพ่ือการเกษตร และปัญหาสิ่งแวดล้อม 

- การรวมกลุ่ม/เครือขา่ยความร่วมมือในชมุชน    5  33.3 
-  ผู้ นําชมุชน      6  40.0 
2) ปัจจยัสว่นตวับคุคล 
- ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีมัน่คง     1  6.7 
- การศกึษา/ความรู้      1  6.7 

หมายเหตุ: * ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ 
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เป็นท่ีน่าสังเกตว่า การให้ความสําคัญกับปัจจัยท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน              
ในทัศนะของชุมชนในภาพสรุปรวมเน้น คือ ปัจจัยทางด้านชุมชน ท่ีมุ่งแก้ปัญหาของชุมชน             
ลดความเดือดร้อนของคนในชุมชน และการแก้ไขปัญหาของชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่าง              
มีความสขุ รองลงมา เน้นท่ีตวับุคคล คือ ปัจจยัส่วนตวัของบุคคล เช่น บคุคลท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วน
ร่วมกนั หรือท่ีคิดทํางานเพ่ือส่วนรวมนัน้ ฐานะทางเศรษฐกิจเป็นองค์ประกอบหนึ่งทําให้คนเกิดท่ี
อยากจะทํางานเพ่ือส่วนรวม คือ เม่ือตัวเองมีฐานะท่ีมั่งคงและรู้สึกอยากแบ่งปัน หรือทํางานท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สว่นรวมให้มากท่ีสดุ รวมไปถึงการมีการศกึษามีความรู้ ทําให้เกิดความรู้สกึ
ท่ีอยากจะทํางานเพ่ือส่วนรวมเพ่ือช่วยเหลือให้คําปรึกษาแก่คนในชุมชน เพ่ือพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง  

 
4.4.3 ผลจากการกระทาํการมีจิตคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกัน 
จากผลการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูท่ีสําคญั พบว่า ผลท่ีได้รับจากการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกัน คือ เกิดการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในชุมชน และทําให้ชุมชมเข้มแข็ง (ร้อยละ 100.0) 
รองลงมา คือ,เกิดความสามัคคีในชุมชน และมีการปรึกษาหารือ (ร้อยละ 86.7) ตามด้วย                
การได้รับการยอมรับและความเคารพนบัถือ (ร้อยละ 80.0) ต่อมา คณุภาพชีวิตของคนในชมุชนดี
ขึน้และอยู่ดีมีสขุ และเกิดการช่วยเหลือ เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ เอือ้อาทรต่อกนั และเห็นอกเห็นใจกนั               
ในสดัส่วนท่ีเท่ากัน (ร้อยละ 60) ตามลําดับ ความภาคภูมิใจในตนเอง (ร้อยละ 53.3),ตามด้วย  
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่คนในชุมชน กล้าคิดกล้าแสดงออกและมีความเป็นผู้ นํา (ร้อยละ 20.0)                 
และสดุท้าย คือ ชมุชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั (ร้อยละ 13.3) 

จากรายละเอียดท่ีกลา่วข้างต้นสามารถแบง่ผลจากการกระทําการมีจิตคํานงึถงึสว่นรวม
ร่วมกนัของชมุชน ออกเป็น 2 กลุม่คือ  

 1) ผลท่ีได้รับต่อตนเอง ได้แก่ การได้รับการยอมรับและความเคารพนับถือ,จากคนใน
ชมุชน เกิดความภาคภมูิใจในตนเอง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่คนในชมุชน กล้าคิดกล้าแสดงออก 
และมีความเป็นนํา 

  2) ผลท่ีได้รับต่อชุมชน ได้แก่ เกิดการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในชุมชน,ทําให้ชุมชน
เข้มแข็ง เกิดความสามคัคีในชมุชน มีการปรึกษาหารือ พบปะพดูคยุกนั ทําให้คณุภาพชีวิตของคน
ในชมุชนดีขึน้และอยูดี่มีสขุ เกิดการช่วยเหลือ เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่เอือ้อาทรตอ่กนั และเห็นอกเห็นใจกนั 
และทําให้ชมุชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั สรุปดงัตารางท่ี 4.5   
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ดงัคํากลา่วของ ส่ี* “ทําให้คนในชมุชนเกิดความสามคัคี มีส่วนร่วม ทําให้เกิดการตระหนกั

ถึงผลกระทบท่ีจะขึน้กบัชุมชน รวมถึงคณุภาพชีวิตอยู่ดีมีสขุ ไม่เกิดปัญหาความขดัแย้งในชุมชน 
ตวัเองก็เกิดความภาคภมูิใจ คนในชมุชนเคารพนบัถือและให้การยอมรับ และยกยอ่งชมเชย” 

และคํากลา่วของ เสาร์* “ทําให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมใหญ่ ตวัเราเองก็ได้รับด้วย ชมุชนก็ดี
ขึน้คณุภาพชีวิตดีขึน้ ชมุชนมีความสามคัคีกนั รวมถึงตวัเองก็เกิดความภาคภมูิใจ มีคนเคารพนบั
ถือ และคนในชมุชนมีส่วนร่วมในชมุชน” 

         
ตารางที่ 4.5 แสดงผลจากกระทําในลกัษณะจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 
 
       ผลจากการมีจติคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกัน                      จาํนวน (n=15)*        ร้อยละ (100.0) 

1) ผลท่ีได้รับตอ่ตนเอง        
- การได้รับการยอมรับและความเคารพนบัถือ จากคนในชมุชน 12  80.0 
- ความภาคภมิูใจในตนเอง      8  53.3 
- เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่คนในชมุชน กล้าคิดกล้าแสดงออก   3  20.0 
  และมีความเป็นผู้ นํา     

2) ผลท่ีได้รับตอ่ชมุชน         
- เกิดการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในชมุชน  ทําให้ชมุชมเข้มแข็ง 15  100.0 
- เกิดความสามคัคีในชมุชน มีการปรึกษาหารือ    13  86.7 

                  พบปะพดูคยุกนั  
- คณุภาพชีวิตของคนในชมุชนดีขึน้และอยู่ดีมีสขุ   9  60.0 
- เกิดการช่วยเหลือ เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ เอือ้อาทรตอ่กนั  9  60.0 

                   และเห็นอกเห็นใจกนั  
- ชมุชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั เช่น ประเพณีวฒันธรรมดัง้เดิม 2  13.3 

 
หมายเหตุ: * ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ 
 

จากการศึกษาและเป็นท่ีน่าสังเกตว่า  การให้ความสําคัญผลจากการกระทําการ                    
มีจิตคํานึงถงึส่วนรวมร่วมกนัของชมุชนในภาพสรุปรวมเน้น คือ ผลท่ีเกิดขึน้ต่อชมุชน จะเห็นได้ว่า
การเข้ามามีบทบาททํางานเพ่ือส่วนรวมของชุมชนนัน้ จะเน้นการทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวม
มากกว่าผลท่ีจะรับสว่นตน คือ ต้องการเห็นความสามคัคีในชมุชน ลดปัญหาความขดัแย้งในชมุชน 
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คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึน้และอยู่ดีมีสุข การรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในชุมชน จะเน้นใน
ภาพรวมของชุมชน รองลงมา คือ ผลท่ีได้รับต่อตัวบุคคลนัน้ ส่วนใหญ่แล้วบุคคลท่ีทํางานเพ่ือ
ส่วนรวมจะได้รับการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่คนชุมชน และตวัเอง          
ก็เกิดความภาคภมิูใจในตวัเองอีกด้วย  

4.5 การขัดเกลาทางสังคมผ่านสถาบันต่าง ๆ ในชุมชน 

 4.5.1 วิ เคราะห์เปรียบเทียบ  4 สถาบันทางสังคม  ท่ีหล่อหลอมขัดเกลา              
ที่มีอิทธิพลสูงสุด 
 การศึกษากระบวนการขดัเกลาทางสงัคมผ่านสถาบนัต่าง ๆ ท่ีสําคญัท่ีมีส่วนหล่อหลอม
คนในสังคม ทัง้ในด้านการอบรมเลีย้งดู การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอด
วฒันธรรมทางสงัคม และการช่วยเหลือเกือ้กลูกนัในสงัคม สถาบนัทางสงัคมถือมีบทบาทสําคญัใน
ปลกูฝังแนวคิดทศันคติในด้านต่าง ๆ ซึ่งผู้ศึกษาได้ให้ความสําคญักบักระบวนการอบรมขดัเกลา/
เลีย้งดูผ่านสถาบันครอบครัวมีอิทธิพลสูงสุด เพราะสถาบันครอบครัวถือได้ว่าเป็นสถาบันหลัก            
ท่ีวางฐานรากแรกของชีวิตมนษุย์ ท่ีหล่อหลอมขดัเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัว
และส่งต่อไปยังสถาบันอื่น ๆ ในสังคมต่อไป อย่างไรก็ตามยังพบอีกว่า ยังมีอีก 3 สถาบันท่ีมี
ความสําคัญกับการขดัเกลามนุษย์ คือ สถาบนัการศึกษา สถาบนัศาสนา และชุมชน ซึ่งทัง้สาม
สถาบนันีม้ีบทบาทสําคัญในการช่วยอบรมขดัเกลา หล่อหลอมให้สมาชิกในสงัคม ได้เรียนรู้สิ่งดี
งามและสิง่ท่ีควรประพฤติปฏิบตัิร่วมกนั ทัง้นี ้ชมุชนท่ีผู้ศกึษาได้เลือกทําการการเก็บข้อมลูนัน้ เป็น
ชมุชนท่ีมีการรวมกลุม่และเครือข่ายช่วยเหลือเกือ้กลูกนั มีผู้ นําท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมพอสมควร 
เห็นได้จากการร่วมหรือนําทํากิจกรรมต่าง ๆ ในชมุชน และจากการสงัเกตของผู้ศกึษาเอง สามารถ
ตัง้ข้อสังเกตได้ว่า การท่ีผู้ นําทํากิจกรรมร่วมกันชุมชน หรือนําคนในชุมชนทํากิจกรรมต่าง ๆ              
ในชมุชน อาจมีส่วนช่วยเป็นแรงผลกั จากการเห็นแบบอย่างท่ีดีทําให้คนในชมุชนเกิดลกัษณะของ
จิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนัเพ่ิมขึน้ในชมุชนต่อไป 

อย่างไรก็ตามข้อมลูท่ีได้ทําการวิเคราะห์แต่ละกรณีให้ความสําคญัไปยงัสถาบนัท่ีมีส่วน
ขัดเกลาหล่อหลอมอบรมเลีย้งดูให้เป็นผู้ ท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คือ สถาบันครอบครัว         
ถือว่ามีอิทธิพลมากที่สดุ รองลงมา คือ โรงเรียน ศาสนา และชมุชน ซึง่ขึน้อยูก่บัชว่งอาย ุวยั ในการ
ได้การอบรมเลีย้งด/ูขดัเกลาด้วยวิธีการท่ีแตกตา่งกนัอีกด้วย 
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ในลําดบัต่อไป ผู้ศกึษาจะทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถาบนัทางสงัคมท่ีมีอิทธิพลในการ
ขัดเกลาในแต่ช่วงวัย และวิธีการในการอบรมเลีย้งดูจากทัง้ 4 สถาบัน ท่ีเลือกใช้วิธีการในการ
อบรมมีลักษณะเช่นไร ในการเปรียบเทียบสถาบันท่ีมีอิทธิพลในการอบรมเลีย้งดูและวิธีการท่ี
นํามาใช้อบรมเลีย้งดนูัน้ จะเป็นเสริมสร้างจิตคํานงึถึงสว่นรวมร่วมกนั ดงันี ้

 1)  วัยเด็ก  ครอบครัวถือว่ามีบทบาทสําคัญในการขัด เกลาเป็นอันแรก                
(ร้อยละ 100.0)  ก่อนส่งต่อให้สถาบันทางสังคมอ่ืน ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเช่นในการอบรมสั่งสอน
ในช่วงวยัเด็ก การอบรมเลีย้งด ู เด็กได้รับการอบรมเลีย้งด ูด้วยการอบรมสัง่สอนด้วยวาจาจากพอ่
แม่ การทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง  การสร้างเง่ือนไขการอยู่ร่วมกนั รวมถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะ
ทําให้สามารถทําให้เด็กค่อย ๆ ซึมซบัเอาสิ่งดีงามจากครอบครัวทํา รองลงมา (ร้อยละ 80.0) คือ 
โรงเรียน จะมีบทบาทในการอบรมขดัเกลาท่ีต่อจากครอบครัว เพราะโรงเรียนคือสถานท่ีทําให้เด็ก
ในพบปะพดูคยุกบัเพ่ือนในสงัคม การอยู่ร่วมกนักบัผู้ อ่ืนในสงัคม ทําให้เขาสามารถปรับตวัเข้ากบั
อ่ืนได้ และเรียนรู้ระเบียบ ข้อปฏิบตัิของสงัคม ต่อมาในสว่นของศาสนา ในการอบรมขดัเกลาในวยั
เด็ก ศาสนาถือวา่เป็นสถาบนัหนึ่งท่ีเด็กเช่ือฟัง (ร้อยละ 60.0) และประพฤติปฏิบตัิตามพ่อแม่ และ
คําสั่งสอนของพระสงฆ์ และเด็กจะชอบเข้าวัดตามพ่อแม่ และสุดท้ายท่ีมีอิทธิพลน้อยท่ีสุด                
(ร้อยละ 40.0) คือ ชมุชน จะเป็นส่วนหนึ่งของวยัเด็กท่ีบทบาทน้อยมากเพราะเด็กส่วนใหญ่จะใช้
เวลาอยู่กบัครอบครัว โรงเรียน เป็นส่วนใหญ่ เวลาท่ีจะมาว่ิงในชุมชนรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ในชมุชนน้อย
มาก 

 2) วยัรุ่น เป็นวยัท่ีต้องการเรียกร้องความสนจากเพศตรงข้ามและต้องการบคุคลท่ี
เข้าใจ วยัรุ่นเป็นวยัท่ีอยู่ในสถานศึกษา หรือโรงเรียน สถานศึกษาต่าง ๆ ซึ่งถือโรงเรียนมีบทบาท
สําคัญเพราะเวลาในหนึ่งวันเด็กวัยรุ่นวัยเรียนจะอยู่ในโรงเรียนมากกว่าท่ีบ้านหรือท่ีอ่ืน ดังนัน้
บทบาทของโรงเรียนในการอบรมขัดเกลาเด็กวัยรุ่น (ร้อยละ 93.3) ก็ย่อมมีมากกว่าสถาบัน
ครอบครัว (ร้อยละ 66.7) สถาบนัศาสนา (ร้อยละ 40.0) และชมุชน (ร้อยละ 20.0) ซึง่วยัรุ่นสถาบนั
ท่ีใกล้ชิดท่ีสดุคือ สถาบนัการศึกษา ส่วนครอบครัวเด็กวยัรุ่นจะเร่ิมเก็บตวัและมีปัญหาอะไรจะไม่
ค่อยพดูกบัพอ่แม่หรือครอบครัว ส่วนของศาสนานัน้ถือว่าในช่วงของวยัรุ่นนัน้ ศาสนาจะมีบทบาท
ในการขัดเกลาน้อยเพราะเด็กวัยรุ่นสมัยนีจ้ะห่างไกลศาสนามากขึน้ไม่ชอบเข้าวัดทําบุญ และ
ลําดบัสดุท้าย คือ ชมุชนความสําคญัเท่ากบัศาสนาคือ เด็กจะไมส่นใจเร่ืองประเพณีวฒันธรรมของ
ชมุชนซึง่จะมองวา่ล้าสมยั  

 3) วยัผู้ ใหญ่ ในส่วนของผู้ ใหญ่นัน้ สถาบนัท่ีบทบาทสําคญัในการอบรมขดัเกลา
สว่นใหญ่จะให้ความสําคญักบัศาสนาและชมุชน ในสดัส่วนท่ีเท่ากนั (ร้อยละ 93.3)  ซึง่วยันีจ้ะหนั
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หน้าเข้าหาวดั เข้าหาศาสนาขดัเกลาจิตใจ หาสถานท่ีพึ่งทางใจ หลกัแนวทางในการดําเนินชีวิต 
และให้ความสําคญักบัเร่ืองของชมุชน การทําประโยชน์ในชมุชน และความต้องการเป็นนํา รวมถึง
การสร้างบทบาทให้ตวัเอง เพ่ือให้คนเคารพนบัถือ  
 ทัง้นีห้ากพิจารณาวิธีการขัดเกลาทัง้หมดท่ีกล่าวข้างต้นแล้วจะเห็นได้ว่า  สถาบันท่ีมี
บทบาทมากท่ีสุดในแต่ละช่วงวัย เช่น 1) วัยเด็ก ได้แก่ สถาบันครอบครัว รองลงมา โรงเรียน 
ศาสนา และชุมชน 2) วยัรุ่น ได้แก่ โรงเรียน รองลงมา ครอบครัว ศาสนาและชุมชน 3) วยัผู้ ใหญ่ 
ได้แก่ สถาบนัศาสนา รองลงมาคือ ชมุชน ซึง่ผู้ศกึได้สรุป ดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบสถาบนัท่ีมีบทบาทขดัเกลาในแต่ละช่วงวยั 
 
       สถาบันทางสังคม               วัยเดก็           วัยรุ่น           วัยผู้ใหญ่      

                            (ร้อยละ 100.0) 

1) สถาบนัครอบครัว     100.0              66.7           - 
2) สถานการศกึษา      80.0              93.3           -  

 3) สถาบนัศาสนา      60.0              40.0         93.3   
 4) ชมุชน       40.0                   20.0         93.3 

 
 
หมายเหตุ: * ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ 
  

จากท่ีได้ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบในสถาบนัทางสงัคมในการอบรมขดัเกลาในแต่ละ
ช่วงวัย พบว่า สถาบันท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการขัดเกลาในช่วงวัยเด็กคือ สถาบันครอบครัว 
รองลงมา สถาบนัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุในการขดัเกลาในช่วงวยัรุ่นคือ สถานศึกษา/โรงเรียน และ
สุดท้ายคือ สถาบันท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการขัดเกลาในช่วงวัยผู้ ใหญ่ คือ สถาบนัทางศาสนา 
และชมุชน ซึ่งสถาบนัต่าง ๆ ได้ทําบทบาทหน้าท่ีของตนแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้บคุคลนัน้เกิดลกัษณะ
ของจิตคํานงึถงึสว่นรวมต่อไป 
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4.5.2 การอบรม/เลีย้งดูจากครอบครัว 
ครอบครัวถือว่าเป็นสถาบนัท่ีมีความสําคัญต่อสงัคมมนุษย์ เพราะครอบครัวคือสถานท่ี

แห่งแรกท่ีสมาชิกในสงัคม ได้รับความรับความอบอุ่น ความใกล้ชิด ท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีลึกซึง้ ซึ่ง
เรียกได้ว่า เป็นสถาบันแห่งแรกท่ีช่วยอบรมสั่งสอน ขัดเกลาระเบียบวิธีปฏิบัติ ขนมธรรมเนียม 
มรรยาททางสังคมให้แก่สมาชิกในสังคม ซึ่งจากการศึกษารูปแบบการขัดเกลาของครอบครัว 
สามารถแบ่งได้ 5  วิธี ได้แก่ 1) การอบรมสัง่สอนด้วยวาจา 2) การทําตนให้เห็นเป็นแบบอย่าง                
3) การลงโทษ 4) การให้กําลงัใจ หรือการให้รางวลั 5) ข้อตกลงร่วมกนั 
  1) การอบรมสั่งสอนด้วยวาจา จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ พบว่า             
การสอนให้รู้จกัช่วยเหลือผู้ อ่ืน และช่วยเหลือสงัคม เช่น สอนไม่ให้เห็นแก่ตวั สอนไม่ให้เอาเปรียบ
คนอื่น สอนไม่ให้ลักขโมย สอนให้คิดดี ทําดี เป็นคนดี และประพฤติตัวดี และสอนให้รู้จักการ
ทําบุญตกับาตร,(ร้อยละ 100.0) รองลงมา คือ สอนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น สอนให้มีความ
ซ่ือสัตย์ ให้มีเมตตา กรุณาต่อผู้ อื่น รู้จักแบ่งปันคนท่ีด้อยกว่าเรา และให้รู้จักการเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม (ร้อยละ 80.0) ตามด้วย สอนด้วยเหตแุละผล เช่น สอนให้รู้จกัเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน เอาใจ
เขามาใส่ใจเรา สอนไม่ให้ดถูกูเหยียบหยามผู้อื่น สอนให้รักษาศีล 5 และสอนให้รู้จกัความเกรงใจ
ผู้อื่นและรู้จกักาลเทศะ (ร้อยละ 73.3) และสดุท้ายคือ สอนให้รู้จกัหลกัในการดําเนินชีวิต เช่น สอน
ให้รู้จกัอนรัุกษ์ธรรมชาติ สอนให้รู้จกัพึง่ตนเอง สอนให้มีความอดทน ขยนั มีมานะ สอนให้ประกอบ
อาชีพสจุริต และสอนไมใ่ห้สร้างความเดือนร้อนให้แก่ผู้ อ่ืนและสงัคม (ร้อยละ 60.0)  

ดงัคํากล่าวของ เสาร์* “ได้รับการอบรมสัง่สอน จากพ่อแม่เสมอว่า การเป็นคนนัน้ต้องมี
ความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่เอาเปรียบผู้ อ่ืน ไม่เห็นแก่ตวั มี
ความเมตตา กรุณาต่อผู้อื่นและท่ีสําคญัเกิดเป็นต้องมีคณุธรรม จริยธรรมประจําใจ มองโลกในแง่
ดี สิ่งเหล่านีพ้่อกบัแม่จะสอนเสมอ และให้ช่วยเหลือผู้ อ่ืนทุกครัง้เม่ือถ้ามีโอกาส ท่ีสําคญัเกิดเป็น
คนควรไมด่ถูกูเหยียบหยามคนอ่ืนท่ีด้อยกว่าเรา” 
  2) การทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูท่ีสําคญั พบว่า การ
สอนแบบวิธีท่ีทําให้เห็นเป็นแบบอย่างมากท่ีสดุ คือ พ่อ แม่ พาไปเข้าวดัทําบญุตกับาตรในวนัพระ
และวันสําคัญทางศาสนา,และพาไปร่วมกิจกรรมในชุมชนบ่อย ๆ เช่น การตัดหญ้า ข้างถนน 
พัฒนาวัด กวาดลานวัด,(ร้อยละ 86.7) และ พ่อเป็นผู้ นําชุมชนท่ีดี เป็นแบบอย่างด้านความ
ซ่ือสัตย์ และช่วยเหลือชุมชนโดยไม่หวังผลตอบแทน มีความเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ต่อผู้ อ่ืนเช่น แม่
ทํากับข้าวเลีย้งแขกท่ีเยือนบ้านโดยไม่คิดถึงความเหน็ดเหน่ือย (ร้อยละ 86.7) ดังคํากล่าว               
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ขององัคาร* “การจะสอนให้คนเป็นดีนัน้ท่ีสําคญัไม่จําเป็นต้องสอนบ่อย ๆ แต่การทําให้ดเูพียงครัง้
เดียว ดีกวา่สัง่สอนเป็นสิบครัง้”  

และคํากลา่วของ เสาร์* “การท่ีพอ่เป็นผู้ นําชมุชนอยูแ่ล้ว เราก็เห็นในส่ิงท่ีพอ่ทําประจําพอ่
จะพาเราไปร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ในชมุชนอยูบ่่อย ๆ พาไปทําบญุตกับาตรกบัพอ่ ซึง่พอ่จะทําให้เห็น
เป็นแบบอยา่งเป็นประจํา ทําให้เราซมึซบัเร่ืองราวต่าง ๆ ด้วย” 
  3) การสร้างเง่ือนไข/ข้อตกลงร่วมกนั จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูท่ีสําคญั ได้ให้
ข้อมูลในการเลีย้งดู ท่ี ต้องมีเ ง่ือนไข  ข้อตกลงในการอยู่ ร่วมกันภายในครอบครัว  พบว่า                      
ให้ความสําคญั  การกินข้าวร่วมกนั คือ การกินข้าวต้องกินพร้อมหน้ากนั และห้ามทะเลาะกนัเวลา
กินข้าว (ร้อยละ 20.0) รองลงมาคือ การตรงต่อเวลา คือ เลิกเรียนแล้วต้องกลบับ้านตรงเวลาและ
ต้องถอดชดุนกัเรียนก่อนทําอยา่งอ่ืน เม่ือทําการบ้านเสร็จแล้วให้เอามาตรวจทกุครัง้ (ร้อยละ 13.3) 
และสุดท้ายคือ  เวลาทําผิดคนเป็นพ่ีต้องโดนตีมากกว่าน้อง  เช่น  พ่ีโตกว่ามีเหตุผลและ
ประสบการณ์มากกว่า ทําผิดก็ต้องโดนตีมากกว่า หรือพ่ีต้องรักปกป้องน้องตามความเช่ือของคน
ไทยท่ีอยูใ่นระบบเครือญาติ (ร้อยละ 6.7)  

ดงัคํากล่าวของ องัคาร* “ในการปกครองลกูนัน้ จําเป็นต้องมีเง่ือนไขหรือข้อบงัคบัเพ่ือให้
อยู่ในควบคมุของพ่อแม่ อย่างไปโรงเรียนหรือไปนอกบ้านควรกบับ้านให้ตรงเวลา อย่างถ้าทําผิด
คนเป็นพ่ีต้องถกูตีมากกว่าน้อง รวมถึงเวลากินข้าวต้องห้าม ทะเลาะกนัถ้าทะเลาะจะใช้การตีเป็น
การสัง่สอน” 

 4) การลงโทษ จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ ใช้วิธีการตีด้วยไม้เรียว 
(20.0) รองลงมา คือ การตกัเตือนสัง่สอนด้วยวาจา (ร้อยละ 13.3) และสดุท้ายคือ การลงโทษด้วย
สีหน้า ท่ีมีความห่วงใย (ร้อยละ 6.7)  

ดงัคํากล่าวของเจ็ด* “การเลีย้งในสมยัก่อนกบัปัจจุบนัต่างกนัมาก เพราะในสมยัก่อนจะ
เลีย้งลูกและสัง่สอนลูกไม้เรียวและเด็กก็จะเช่ือฟังไม่ดือ้ ซึ่งต่างจากปัจจุบันท่ีเลีย้งลูกด้วยวัตถ ุ
ส่ิงของไม่เคยตีจนทําให้เด็กกลายเป็นคนก้าวราว ซึ่งในสมัยก่อนเช่ือว่าการตีลูกด้วยไม้เรียว 
สามารถทําให้ลกูเป็นดีได้ และไม่ดือ้ไมก้่าวร้าว ว่านอนสอนง่าย และมีสมัมาคารวะ”  

 5) การให้กําลงัใจด้วยการให้รางวลั จากสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูท่ีสําคญั ใช้วิธีการ
ให้กําลงัด้วยให้รางวลั คือ การชมเชยด้วยคําพดู เช่น เก่งมาก ดีมาก เป็นคนดี ของพ่อแม่ และการ
ซือ้ของเลน่หรือเสือ้ผ้าให้ (ร้อยละ 13.3) ดงัคํากล่าวของ หนึ่ง* “เวลาท่ีเราทําได้ดีในตอนเด็กนัน้ 
พ่อแมม่กัจะซือ้ของเลน่ให้เป็นกําลงัใจ และพดูกล่าวชมเชยวา่ลกูเก่งจงัเลย ส่ิงไหนท่ีทําแล้วเกิดผล



 

146 

ดีต่อผู้ อ่ืนและสังคมให้ทําบ่อย ๆ ถ้าทําแล้วแม่จะมีรางวัลให้สําหรับการทําดีด้วย ซึ่งทําให้เรา
อยากจะทําความดีเร่ือยมาเพ่ือท่ีจะได้รางวลัจากแม่ในตอนนัน้” 

 6) การเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูท่ีสําคญั วิธีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง คือ การลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง เช่น การไปร่วมพฒันาวดั และทําสะอาดชมุชน และอยูก่าร
ควบคมุของพ่อแม่ (ร้อยละ 13.3) ได้รวบรวมและสรุปเป็นตาราง ดงัตารางท่ี 4.7 ซึง่สอดคล้องกบั                         
คํากล่าวของ สอง* “การจะทําให้เขาเรียนรู้ด้วยตนเองนัน้ไม่ใช่เร่ืองยาก เราต้องหดัให้เขารู้จกัลง 
มือปฏิบตัิอะไรด้วยตนเอง เช่น ร่วมทํากิจกรรมพฒันาวดัเก็บขยะในชุมชน ซึ่งจะทําให้เขาเกิดซึม
ซบัรักและหวงแหนชมุชนและอยากจะทํางานเพ่ือสว่นรวม” 

 
ตารางที่ 4.7 แสดงวิธีการ/ อบรมเลีย้งดผูา่นสถาบนัครอบครัว 
 
       วธีิการอบรมเลีย้งดผู่านสถาบันครอบครัว                    จาํนวน (n=15)*       ร้อยละ (100.0) 

1) การอบรมสัง่สอนด้วยวาจา 
1.1) การสอนให้รู้จกัช่วยเหลือผู้ อ่ืน และช่วยเหลือสงัคม เช่น 15  100.0 

สอนไม่ให้เห็นแก่ตวั สอนไม่ให้เอาเปรียบคนอืน่ สอนไม่ให้ลกัขโมย สอน 
สอนให้คิดดี ทําดี เป็นคนดี และประพฤติตวัดี และสอนให้รู้จกัการทําบญุ 
ตกับาตร     

1.2) สอนให้มีคณุธรรม จริยธรรม เช่น สอนให้มีความซื่อสตัย์  12  80.0 
ให้มีเมตตา กรุณาตอ่ผู้ อ่ืน รู้จกัแบ่งปันคนท่ีด้อยกว่าเรา และให้รู้จกัการ 
เสียสละเพ่ือส่วนรวม     

1.3 สอนด้วยเหตแุละผล เช่น สอนให้รู้จกัเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน 11  73.3 
 เอาใจเขามาใสใ่จเรา สอนไม่ให้ดถูกูเหยียบหยามผู้ อ่ืน สอนให้รักษาศีล 5      
 และสอนให้รู้จกัความเกรงใจผู้ อ่ืนและรู้จกักาลเทศะ      
 1.4 สอนให้รู้จกัหลกัในการดําเนินชีวิต เชน่ สอนให้รู้จกัอนรัุกษ์ธรรม   9  60.0 
ชาติ สอนให้รู้จกัพึง่ตนเอง สอนให้มีความอดทน ขยนั มีมานะ สอนให้ 
ประกอบอาชีพสจุริต และสอนไม่ให้สร้างความเดือนร้อนให้แก่ผู้ อ่ืนและสงัคม    

2) การทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง 
2.1)  พอ่ แม่ พาไปเข้าวดัทําบญุตกับาตรในวนัพระและ  13  86.7 

วนัสําคญัทางศาสนา และพาไปร่วมกิจกรรมในชมุชนบอ่ย ๆ เชน่  
การตดัหญ้า ข้างถนน พฒันาวดั กวาดลานวดั 
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ตารางที่ 4.7 (ตอ่) 
 
       วธีิการอบรมเลีย้งดผู่านสถาบันครอบครัว                    จาํนวน (n=15)*       ร้อยละ (100.0) 

2.2) พ่อเป็นผู้ นําชมุชนท่ีดี เป็นแบบอย่างด้านความซื่อสตัย์  13  86.7 
และช่วยเหลือชมุชนโดยไม่หวงัผลตอบแทน มีความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ต่อผู้อืน่ 
 เชน่ แม่ทํากบัข้าวเลีย้งแขกท่ีเยือนบ้านโดยไม่คิดถึงความเหน็ดเหน่ือย 

3) การสร้างเง่ือนไข/ข้อตกลงร่วมกนั  
3.1) การกินข้าวร่วมกนั คือ การกินข้าวต้องกินพร้อมหน้ากนั และ 3  20.0 

ห้ามทะเลาะกนัเวลากินข้าว  
3.2) การตรงต่อเวลา คือ เลิกเรียนแล้วต้องกลบับ้านตรงเวลา 2  13.3 

และต้องถอดชดุนกัเรียนก่อนทําอย่างอืน่ เม่ือทําการบ้านเสร็จแล้วให้ 
เอามาตรวจทกุครัง้ 
 3.3) เวลาทําผิดคนเป็นพ่ีต้องโดนตีมากกวา่น้อง   1  6.7 
 เชน่ พ่ีโตกวา่มีเหตผุลและประสบการณ์มากกวา่ ทําผิด 
ก็ต้องโดนตีมากกว่า หรือพ่ีต้องรักปกป้องน้องตามความ 
เช่ือของคนไทยท่ีอยู่ในระบบเครือญาติ     
4) การลงโทษ  

4.1) การตีด้วยไม้เรียว      3  20.0 
4.2) การตกัเตือนสัง่สอนด้วยวาจา     2  13.3 
4.3) การลงโทษด้วยสีหน้า ท่ีมีความห่วงใย   1  6.7 

5) การให้กําลงัใจด้วยการให้รางวลั  
5.1) การชมเชยด้วยคําพดู เชน่ เก่งมาก ดีมาก เป็นคนดี  2  13.3 

ของพ่อแม่ และการซือ้ของเล่นหรือเสือ้ผ้าให้     

6) การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
6.1) การลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง เชน่ การไปร่วมพฒันาวดั  2  13.3  

และทําสะอาดชมุชน และอยู่การควบคมุของพอ่แม่   

 
หมายเหตุ: * ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ 
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สรุปจากการศึกษาของวิธีการอบรมเลีย้งดูผ่านสถาบันการศึกษา ซึ่งสามารถจัดลําดับ
วิธีการท่ีให้ความสําคัญท่ีสามารถนําไปสู่การเกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันได้ ประกอบด้วย             
จากข้อค้นพบวิธีการท่ีใช้ในการอบรมเลีย้งดมูากท่ีสดุ คือ 2 วิธีด้วยกนั คือ การอมรมสัง่สอนด้วย
วาจา และการทําตนให้เห็นเป็นแบบอย่าง จากการท่ีไปทําการสํารวจและลงพืน้ท่ี ผู้ศึกษาสามารถ
ตัง้ข้อสังเกตได้ว่า ชุมชนป่าตรง* ให้ความสําคัญกับการเลีย้งดูอบรมด้วยการทําให้เห็นเป็น
แบบอยา่งมากกวา่การอบรมสัง่สอนด้วยวาจา ซึง่มีลกัษณะท่ีสําคญัดงันี ้

1) การทําตวัให้เห็นเป็นแบบอย่าง เช่น พ่อ แม่ พาไปเข้าวดัทําบญุตกับาตรในวนัพระและ
วนัสําคญัทางศาสนาเป็นประจํา ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะทําให้บตุรหลานเกิดการซึมซบัตัง้ช่วงวยัเด็ก ท่ีได้
นําหลกัธรรมศาสนามาเป็นท่ีพึง่ทางใจรู้จกัการทําบญุตกับาตรเป็นการสร้างรากฐานของชีวิตด้วย
การสัง่สมบุญบารมีในการดําเนินชีวิต ประกอบการเห็นแบบอย่างจากพ่อแม่และพระสงฆ์ในการ
ทําความดี เช่น กวาดลานวัด เก็บขยะและทําความสะอาดชุมชนรักษาผลประโยชน์ของชุมชน
ร่วมกนั 

2) การอบรมสัง่สอนด้วยวาจา เช่น การท่ีพ่อ แม่ สอนให้รู้จกัช่วยเหลือผู้ อ่ืน และช่วยเหลือ
สงัคม และสอนให้คิดดี ทําดี เป็นคนดี และประพฤติตวัดี เพ่ือจะได้เป็นคนดีของสงัคม ซึง่จะไปสู่
การเป็นผู้ มีจิตคํานึงถงึสว่นรวมร่วมกนัด้วยการถกูหลอ่หลอมจากครอบครัวดงักลา่ว 

3) การสร้างเง่ือนไข/ข้อตกลงร่วมกนั คือ ห้ามทะเลาะกนัเวลากินข้าว ต้องกินข้าวเย็น
พร้อมหน้ากนั ต้องทําการบ้านให้เสร็จ แล้วเอามาให้ตรวจ เวลาทําผิดคนเป็นพ่ีต้องโดนตีมากกว่า
น้อง ถึงบ้านต้องถอดชุดนักเรียนก่อนทําอย่างอ่ืน เลิกเรียนแล้วต้องบ้านตรงเวลา,เน่ืองจาก
ครอบครัวในชุมชนป่าตรง*}มีวิถีชีวิตแบบยึดประเพณีแบบดัง้เดิม พ่อแม่ได้ตัง้หลกัเกณฑ์ในการ
ปกครองลกูหรือบตุรหลานอย่างเคร่งครัด ดงันัน้ผู้ ให้ข้อมลูท่ีสําคญัจึงถกูอบรมเลีย้งดมูาด้วยการ
ตัง้เง่ือนไข/ข้อตกลงการอยูร่่วมกนัในการอบรมเลีย้งดใูนแต่ละครอบครัวท่ีแตกต่างกนั 

4) การลงโทษ การลงโทษของพ่อแม่มีหลายรูปแบบ ซึง่ผู้ ให้ข้อมลูท่ีสําคญัได้ให้คือ เน้นใน
เร่ืองของการลงโทษด้วยการตีมากกว่าการสัง่สอนด้วยวาจา เพราะคนในชมุชนถกูเลีย้งดแูบบสมยั
โบราณ คือ ถ้าทําผิดจะต้องลงโทษด้วยการตี  เพราะเช่ือวา่การลงโทษด้วยการตีสามารถทําให้คน
เป็นดีได้ เพราะการตีคือ เพราะทําผิดถงึตียอ่มมีเหตแุละผลท่ีสมควร 

5) การให้กําลงัใจด้วยการให้รางวลั  ซึง่เป็นวิธีท่ีทําให้เด็กเกิดความรู้ภาคภมูิใจ เช่น ถ้าลกู
ทําความดีหรือทําในส่ิงท่ีพ่อแม่คาดหวงัไว้ แล้ว พ่อแม่จะให้รางวลัด้วย การซือ้ของเล่น และการ
กลา่วชมเชย ด้วยคําพดูวา่ เก่งมาก ดีมาก เป็นคนดีของพอ่แม่ ซึง่ถือได้ว่าเป็นสร้างแรงจงูใจให้เด็ก
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ทําความดี จากการท่ีได้สัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ พบว่า การเลีย้งดูแบบการให้คําชมเชย              
การซือ้ของเลน่ เสือ้ผ้าให้ สามารถทําให้เลีย้งดบูตุรได้เหมาะสมกบัทกุวยั 

6) การเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การปล่อยให้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และการคอย
ควบคมุดแูลอย่างใกล้ชิด ผู้ให้ข้อมลูท่ีสําคญั เน้นใน 2 รูปแบบ เช่น พ่อแม่พาไปทํากิจกรรมพฒันา
ชมุชน พฒันาวดั และพ่อแม่ก็คอยควบคมุอยู่แลอยู่ใกล้ ๆ และให้คําปรึกษาตลอดเวลา ให้ความ
เช่ือมัน่ในตวัลกู ซึง่จะส่งผลทําให้ลกูเกิดความรู้สกึอบอุ่นท่ีพ่อแม่คอยให้ความรักความเข้าใจ และ
ให้คําปรึกษาอยูใ่กล้ ๆ   

จากการอบรมเลีย้งดผู่านสถาบนัครอบครัว สามารถสรุปได้ว่า คนในชมุชนป่าตรง*ได้เกิด
ลกัษณะของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั ซึ่งเกิดจากการอบรมเลีย้งดจูากครอบครัวท่ีพ่อแม่ทําตวั
ให้เป็นแบบอยา่งท่ีทําให้เห็นเป็นประจําและเกิดการซมึซบัส่ิงเหลา่นัน้ รองลงมาคือ การอบรมเลีย้ง
ดสูัง่สอนด้วยวาจา ส่วนอีก 4 วิธีการในการเลีย้งดท่ีูกล่าวไปข้างต้น ถือได้วา่เป็นวิธีการอีกรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีความสําคญัเช่นกนั และส่วนของพ่อแม่ จะมีการเลือกใช้ ทัง้ 6 วิธี หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง 
แตผู่้ศกึษาได้ทําการศกึษาจากชมุชนวิธีท่ีดีท่ีสดุท่ีชมุชนเลือก คือ การทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง และ
การสัง่สอนด้วยวาจา ทัง้นีย้งัสามารถตัง้ข้อสงเกตได้ว่า การอบรมเลีย้งดูทัง้ 6 วิธี สามารถก่อให้
พฤติกรรมของการคํานึงถงึส่วนรวมร่วมกนัในชมุชนได้ 

 4.5.2 การอบรม/ขัดเกลาจากสถาบันการศึกษา 
 จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูท่ีสําคญั พบวา่ การได้รับการขดัเกลาจากสถานศกึษา ด้วย 4 
วิธี ได้แก่ การอบรมสั่งสอนด้วยวาจา การทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง การลงมือปฏิบัติ และการ
ลงโทษ ดงัผลการวเิคราะห์ ดงันี ้ 

 1) การอบรมสัง่สอนด้วยวาจา พบวา่ วิธีการอบรมสัง่สอนด้วยวาจามากท่ีสดุ  คือ 
ถ่ายทอดความรู้ และปัญญา จากตําราและประสบการณ์ (ร้อยละ 100.0) รองลงมา ในสดัส่วนท่ี
เท่ากนัคือ  สอนให้มีระเบียบวินยัในตนเอง และสอนให้มีนํา้ใจและเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน และการให้
รู้จกัช่วยเหลือชมุชน (ร้อยละ 86.7) ตามด้วย สอนให้มีคณุธรรมจริยธรรม (ร้อยละ 66.7) ต่อมา ใน
สดัส่วนท่ีเท่ากัน คือ สอนให้รู้จักตรงต่อเวลา และสอนให้เช่ือฟังพ่อแม่และครูอาจารย์ และรู้จัก
ทํางานช่วยพอ่แม่ (ร้อยละ 53.3) และสดุท้ายคือ สอนให้รู้จกัหวงแหน อนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรม และ
สอนให้รู้จกัเข้าวดัทําบญุตกับาตร และสอนให้รู้จกัประหยดัอดออม (ร้อยละ 40.0)  

  2) การลงมือปฏิบตัิ จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลท่ีสําคญั พบว่า คือ การรักษา
ความสะอาด (ร้อยละ 66.7) รองลงมา คือ การพานกัเรียนทํากิจกรรมร่วมกบัชมุชน (ร้อยละ 60.0) 



 

150 

และสุดท้ายคือ การให้นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน และก่อนกลับบ้าน รวมถึงการปลูกผักสวนครัวใน
โรงเรียน และการเรียนรู้เรียนภมูิปัญญาท้องถ่ิน (ร้อยละ 33.3) 

 3) การทําให้เป็นแบบอย่าง จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ พบว่า                  
ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน คือ  ครูเป็นแบบอย่างในเร่ืองความอดทน  และความเสียสละของครู                     
(ร้อยละ13.3) 
  4) การลงโทษ จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ พบว่า การตีด้วยไม้เรียว 
(ร้อยละ 13.3) รองลงมา ในสดัส่วนท่ีเท่ากัน คือ การว่ากล่าวตกัเตือนด้วยวาจา และการให้เก็บ
ขยะรอบโรงเรียน (ร้อยละ 6.7) จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถสรุปผล ดังตารางท่ี 4.8               
ดงัคํากลา่วของ พฤหสั* “ครูสมยัก่อนนัน้ เม่ือนกัเรียนทําผิดจะลงโทษสัง่สอนด้วยการตีด้วยไม้เรียว 
ซึง่เช่ือวา่การตีด้วยไม้เรียวทําให้คนเป็นคนดี และได้ดีเพราะไม้เรียวของครู และจะสัง่สอนไปพร้อม
กบัการตี” 

และคํากล่าวของ อาทิตย์*  “การลงโทษอีกวิธีหนึ่งท่ีนิยมใช้ในสมยัก่อน คือ ถ้าทําผิดไม่
มากครูจะลงโทษด้วยการให้เก็บขยะรอบโรงเรียนเพ่ือให้สํานกึ” 

 
 ตารางที่ 4.8 แสดงวิธีการอบรมสัง่สอนผา่นสถาบนัการศกึษา  
 
       วธีิการอบรมส่ังสอนผ่านสถาบันการศกึษา                  จาํนวน (n=15)*       ร้อยละ (100.0) 

1) การอบรมสัง่สอนด้วยจาจา     
- ถ่ายทอดความรู้ และปัญญา จากตําราและประสบการณ์  15  100.0 
- สอนให้มีระเบียบวินยัในตนเอง     13  86.7 
- สอนให้มีนํา้ใจและเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน การให้รู้จกัช่วยเหลือชมุชน 13  86.7 
- สอนให้มีคณุธรรมจริยธรรม     10  66.7 
- สอนให้รู้จกัตรงตอ่เวลา      8  53.3 
- สอนให้เช่ือฟังพอ่แม่และครูอาจารย์ และรู้จกัทํางานช่วยพอ่แม่ 8  53.3 
-  สอนให้รู้จกัหวงแหน อนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรม และสอนให้รู้จกั 6  40.0 
   เข้าวดัทําบญุตกับาตร และสอนให้รู้จกัประหยดัอดออม      

2) การลงมือปฏิบติั 
- การรักษาความสะอาด      10  66.7 
- การพานกัเรียนทํากิจกรรมร่วมกบัชมุชน เช่น    9  60.0 
- การให้นัง่สมาธิก่อนเข้าเรียน และก่อนกลบับ้าน รวมถึงการ 5  33.3 

                ปลกูผกัสวนครัวในโรงเรียน และการเรียนรู้เรียนภมิูปัญญาท้องถ่ิน  
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  ตารางที่ 4.8 (ตอ่)  
 
       วธีิการอบรมส่ังสอนผ่านสถาบันการศกึษา                  จาํนวน (n=15)*       ร้อยละ (100.0) 

 3) การทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง  
- ครูเป็นแบบอย่างในเร่ืองความอดทน และความเสียสละ  2  13.3 

4) การลงโทษ 
- การตีด้วยด้วยไม้เรียว     2  13.3 

 - การวา่กลา่วตกัเตือนด้วยวาจา    1  6.7 
 - การให้เก็บขยะรอบโรงเรียน     1  6.7 

 
หมายเหตุ: * ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ 
 
 จากการศึกษาของวิ ธีการอบรมขัดเกลาของสถาบันการศึกษา  ท่ี นิยมใช้ได้แก่                         
1) วิธีการอบรมสัง่สอนด้วยวาจา คือ ถ่ายทอดความรู้ และปัญญา จากตําราและประสบการณ์             
ซึ่งครูเองมีบทบาทในการถ่ายทอดโดยตรง และการสอนให้มีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถ         
อยูร่่วมกบัสงัคมภายนอกได้ ซึง่วธีิดงักลา่วจะนําไปสู่การเกิดจิตคํานึงถึงสว่นรวมร่วมกนั 2) การลง
มือปฏิบตัิ โดยท่ีครูจะพานกัเรียน ทํากิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น เก็บขยะ บริเวณวัด โรงเรียน
ชมุชน และการรักษาความสะอาดต่อตนเอง รวมถึงรักษาความสะอาดในครอบครัวและชมุชน 3) 
การทําให้เห็นเป็นแบบอย่างนัน้ ครูจะเป็นต้นแบบท่ีสําคญัแก่นกัเรียน โดยการครูเป็นแบบอย่างใน
เร่ืองความอดทน ความเพียรพยายามในการอบรมสัง่สอนให้เป็นดีของสงัคม และความเสียสละ
ของครู}เช่น ครูท่ีเสียละจากความสบายมาอยู่โรงเรียนทุระกันดาน นอนอยู่วัด ซึ่งไม่มีความ
สะดวกสบาย 4) การลงโทษ ด้วยการตีด้วยไม้เรียว ซึง่เช่ือกนัว่าการตีสามารถทําให้คนเป็นคนดีได้ 
และการว่ากล่าวตกัเตือนด้วยวาจา รวมไปถึงการให้เก็บขยะรอบโรงเรียน ซึ่งจะทําให้เด็กรู้สํานึก
ตอ่ความผิดท่ีได้กระทํา และครัง้ตอ่ไปส่ิงไหนท่ีทําไม่ดีก็จะถกูลงโทษเขาจะไม่ทําอีก ซึง่ทัง้ 4 วิธี ได้
จากการรวบรวมข้อมูลจากผู้ ท่ีให้ข้อมูลท่ีสําคัญได้รับการขัดเกลาจากสถาบันการศึกษา คือ                
การอบรมสัง่สอนด้วยวาจา การลงมือปฏิบติั การทําให้เห็นเป็นแบบอยา่งของครู และการลงโทษ 

 

 



 

152 

4.5.3 การอบรม/ขัดเกลาจากสถาบันศาสนา 
จากสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูท่ีสําคญัได้เข้าวดัฟังธรรม ร่วมกิจกรรมด้วยวฒันธรรมประเพณี

ต่าง ๆ ในชุมชน และการได้รับการสั่งสอนจากพระในฐานะตัวแทนของศาสนาในการถ่ายทอด
หลกัธรรมคําสอนของพระพทุธศาสนาในชมุชน พบว่ามี 4 วิธี ได้แก่ การสัง่สอนด้วยวาจา การให้
คําปรึกษาและแนวทางการดําเนินชีวิต การเรียนรู้และปฏิบตัิด้วยตนเอง และการทําให้เห็นเป็น
แบบอยา่ง  

1) การสัง่สอนด้วยวาจา จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูท่ีสําคญั ท่ีได้รับการอบรม 
ขดัเกลาผ่านทางวดัและทางศาสนา พบว่า วิธีท่ีได้รับถ่ายทอดมากท่ีสดุ คือ สอนให้รู้จกัการรักษา
ศีล 5 ( ร้อยละ 100.0) รองลงมา คือ  สอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ  รู้จักทําบุญตักบาตร                         
(ร้อยละ 93.3) ตามด้วย สอนให้มีคณุธรรม จริยธรรม และมีเมตตา กรุณาต่อผู้ อ่ืน (ร้อยละ 73.3) 

ตามลําดบั สอนไม่ให้เอาเปรียบผู้อื่น และเป็นคนดีของสงัคม (ร้อยละ 80.0) ต่อมา การกตญัญตู่อ
พ่อแม ่และผู้ มีพระคณุ และเคารพผู้อาวโุส  (ร้อยละ 66.7) และสดุท้ายคือ การเทศนาหลกัธรรมใน
การดําเนินชีวติ (ร้อยละ 33.3) ดงัคํากล่าวของ องัคาร* “สอนให้รู้จกัไหว้พระ สวดมนต์ รักษาศีล 5 
สอนเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมให้จักบาปบุญคุณโทษ กตญัญูต่อบิดามารดาและผู้ มีพระคุณ รู้จัก
ทําบญุตกับาตร และหาทางออกในการแก้ไขปัญหา” 

และคํากลา่วของ แปด* “เป็นการปลกูฝังให้เรารู้จกัทําดี เช่ือถ้าทําดีต้องได้ดี สอนให้รู้จกั
รักษาศีล 5 ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน สอนให้สวดมนต์ภาวนา ใช้หลกัธรรมเป็นท่ีพึ่งทางใจ รู้จกัเมตตา 
กรุณาตอ่ผู้อื่น”  
  2) การให้คําปรึกษา /  แนวทางในการดําเนินชีวิต  จากการศึกษา  พบว่า                    
(ร้อยละ 26.7) คือ สอนให้นําหลกัธรรมคําสอนเป็นท่ีพึ่งทางใจในการแก้ไขปัญหาชีวิต รองลงมา                 
(ร้อยละ 6.7) คือ การยกยอ่งพระสงฆ์ในฐานะตวัแทนทางศาสนา  

 3) การเรียนรู้ และปฏิบตัิด้วยตนเอง จากการศึกษาพบว่า การนั่งสมาธิ ภาวนา 
เพ่ือขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธ์ิและเดินจงกลม และร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในวันสําคัญต่าง ๆ                
(ร้อยละ 26.7) รองลงมา คือ การอ่านหนังสือธรรมะด้วยตนเอง และการทํานุบํารุง และส่งเสริม
ศาสนาด้วยการบวชพระ/บวชเรียน (ร้อยละ 20.0)      

  4) การทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง จากการศึกษาพบว่าคือ แบบอย่างในเร่ืองของ
การรักษาศีล 5 และการประพฤติปฏิบตัิ ซึ่งพระถือว่าเป็นตวัอย่างในด้านการเสียสละ สอนให้คน
ในชุมชนได้รู้จักหลักธรรมแห่งการดําเนินชีวิตและการอยู่ ร่วมกันอย่างเป็นตามหลักของ
พระพทุธศาสนาอีกด้วย ดงัจะกลา่วให้เห็น  (ร้อยละ 100.0) ดงัตารางท่ี 4.9  
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ตารางที่ 4.9 แสดงวิธีการอบรมสัง่สอนผา่นสถาบนัศาสนา  
 
       วธีิการอบรมส่ังสอนผ่านสถาบันศาสนา                      จาํนวน (n=15)*       ร้อยละ (100.0) 

1) การสัง่สอนด้วยวาจา 
 - สอนให้รู้จกัการรักษาศีล 5     15  100.0  

- สอนให้รู้จกับาปบญุคณุโทษ  รู้จกัทําบญุตกับาตร  14  93.3 
 - การกตญัญตู่อพ่อแม่ และผู้ มีพระคณุ และเคารพผู้อาวโุส 10  66.7 

- สอนไม่ให้เอาเปรียบผู้ อ่ืน และเป็นคนดีของสงัคม   12  80.0 
- สอนให้มีคณุธรรม จริยธรรม  และมีเมตตา กรุณาตอ่ผู้ อ่ืน 11  73.3 
- การเทศนาหลกัธรรมในการดําเนินชีวิต    5  33.3 

2) การให้คําปรึกษา/ แนวทางในการดําเนินชีวิต  
- สอนให้นําหลกัธรรมคําสอนเป็นท่ีพึง่ทางใจในการ  4  26.7 
   แก้ไขปัญหาชีวิต  
- การยกย่องพระสงฆ์ในฐานะตวัแทนทางศาสนา  1  6.7 

3) การเรียนรู้ และปฏิบติัด้วยตนเอง  
- การนัง่สมาธิ ภาวนา เพ่ือขดัเกลาจิตใจให้บริสทุธ์ิและเดินจงกลม  4  26.7 
  และร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในวนัสําคญัต่าง ๆ    
-  การอา่นหนงัสือธรรมะด้วยตนเอง และการทํานบุํารุงและ 3  20.0 
   สง่เสริมศาสนาด้วยการบวชพระ/บวชเรียน      

4) การทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง  
- แบบอย่างในเร่ืองของการรักษาศีล 5 การประพฤติปฏิบติั  15  100.0 

 
หมายเหตุ: * ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ 
 

จากการศกึษาในครัง้นีส้ามารถตัง้ข้อสงัเกตได้ว่าวิธีการขดัเกลาหรืออบรมทางศาสนาของ
ชมุชนป่าตรง* แบง่วิธีออกเป็น 4 วิธี ได้แก่ 1) การสัง่สอนด้วยวาจา ซึง่พระสงฆ์เป็นผู้อบรมสัง่สอน
บุคคลในชุมชน ด้วยการสอนให้รักษาศีล 5 ไม่เบียดเบียนกนั ไม่ลกัทรัพย์กนั ไม่ประพฤติในกาม 
ไม่พดูโกหก และไม่ด่ืมสรุา 2) การให้คําปรึกษา/ แนวทางในการดําเนินชีวิต สอนให้นําหลกัธรรม
คําสอนเป็นท่ีพึ่งทางในการแก้ไขปัญหาชีวิต 3) การเรียนรู้และการปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยการ          
นัง่สมาธิ สวดมนต์ภาวนา และเดินจงกลม 4) การได้เห็นพระสงฆ์แบบอย่าง เช่น แบบอย่างในการ
รักษาศีล 5 การประพฤติปฏิบตัิตน ซึง่สง่ผลทําให้เกิดจิตคํานงึถึงสว่นรวมร่วมกนัในชมุชนตอ่ไป 
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4.5.4 การอบรม/ขัดเกลาจากชุมชน  
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูท่ีสําคญัพบวา่ ได้รับการขดัเกลาผ่านชมุชน ด้วย 2 วิธี ได้แก่ 

การพึง่พาอาศยักนัในชมุชน และการเห็นแบบอยา่งในชมุชน ดงัผลวเิคราะห์ ดงันี ้
1) การพึง่พาอาศยักนัในชมุชน มากท่ีสดุ คือ การช่วยเหลือเกือ้กลูกนั เอือ้เฟือ้ 

เผ่ือแผ่ แบ่งปันกัน (ร้อยละ 100.0) รองลงมา คือ ความสนิทสนม/ความเป็นญาติมิตรเป็นกนัเอง 
(ร้อยละ 86.7) ตามด้วย ความนํา้ใจต่อกนั (ร้อยละ 53.3) และลําดบัสดุท้าย คือ ความเห็นอกเห็น
ใจกนั (ร้อยละ 40.0) คํากลา่วของ หนึง่* “ในชมุชนจะมีการถือแรงกนั หรือเรียกเป็นในภาษาชมุชน
ว่าการลงแขก คือ การทํางานช่วยเหลือกนัด้วยการออกกนัช่วยเหลือกนัในชมุชน ทําให้คนในชมุชน
มีการอยู่แบบพ่ีแบบน้อง มีการพบปะพูดคุยกัน สนิทสนมกันอย่างแน่นแฟ้น มีนํา้ใจต่อกัน 
อย่างเช่น บ้านหนึ่งทํากบัข้าวก็จะแบ่งปันให้ข้างบ้าน เป็นการแบ่งปันท่ีไม่รู้จบสิน้ ท่ีเอือ้อาทรต่อ
กนัมีความจริงต่อกนั และท่ีสําคญัเราควรปลกูฝังลกูหลาน ให้รักษาวฒันธรรมอนัดีท่ีถือปฏิบตัิกนั
เร่ือยมา” 

2) การเห็นแบบอยา่งท่ีดีในชมุชน มากท่ีสดุ คือ ความสามคัคี/ร่วมแรงร่วมใจกนั 
 (ร้อยละ 60.0) รองลงมา คือ การลงแขก (การถือแรง) โดยไม่มีค่าตอบแทน (ร้อยละ 53.3)               
ตามด้วย การเคารพผู้ อาวุโสในชุมชน (ร้อย 46.7) ต่อมา คือ การทํากับข้าวแบ่งเพ่ือนบ้าน           
(ร้อยละ 40.0) รองลงมา คือ ขนบธรรมเนียมประเพณีดัง้เดิม เช่น ประเพณีบญุข้าว ประเพณีข้าว
หลาม ประเพณีรดนํา้ดําหัวผู้ อาวุโส และบุญพระเวสสนัดรชาดก (ร้อยละ 26.7) ตามลําดับ ใน
สดัสว่นท่ีเท่ากนั คือ การประพฤติปฏิบติัของผู้ นําชมุชน/ผู้อาวโุสเป็นแบบอย่างท่ีดี และรักและหวง
แหนชมุชน ภาคภมูิในท่ีได้เกิดในชมุชน (ร้อยละ 13.3) และลําดบัสดุท้าย (ร้อยละ 6.7) คือ วิถีชีวิต
เรียบง่าย จากท่ีกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี  ้ดังตารางท่ี 4.10}ดังคํากล่าวของ จันทร์*            
“ชมุชนจะดํารงไว้ซึง่วฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม เช่น ประเพณีบญุข้าว ประเพณีข้าวหลาม การรด
นํา้ดําหวัผู้อาวโุส ซึง่ในชมุชนทํากนัเร่ือยมายดึถือเป็นแบบอย่างในชมุชนท่ีถือปฏิบติัร่วมกนั ทกุคน
ในชมุชนจะให้เคารพผู้อาวโุสกวา่ และยดึถือเอาเป็นแบบอยา่งในการดําเนินชีวิต การการอบรมสัง่
สอน การสัง่สอน การให้คําอวยพร หรือพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ” 
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ตารางที่ 4.10 แสดงวิธีการอบรม/ ขดัเกลาผ่านชมุชน  
 
       วธีิการอบรม/ ขัดเกลาผ่านชุมชน                              จาํนวน (n=15)*      ร้อยละ (100.0) 

1) การพึง่พาอาศยักนัในชมุชน  
- การช่วยเหลือเกือ้กลูกนั เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ แบง่ปันกนั   15  100.0 
- ความสนิทสนม/ความเป็นญาติมิตรเป็นกนัเอง    13  86.7  
- ความนํา้ใจตอ่กนั      8  53.3  
- ความเห็นอกเห็นใจกนั      6  40.0 

2) การเห็นแบบอย่างท่ีดีในชมุชน 
- ความสามคัคี/ร่วมแรงร่วมใจกนั     9  60.0  
- การลงแขก (การถือแรง) โดยไม่มีคา่ตอบแทน    8  53.3 
- การเคารพผู้อาวโุสในชมุชน     7  46.7 
- การทํากบัข้าวแบง่เพ่ือนบ้าน     6  40.0 
- ขนบธรรมเนียมประเพณีดัง้เดิม เช่น ประเพณีบญุข้าวหลาม 4  26.7 
   ประเพณีรดนํา้ดําหวัผู้อาวโุส ประเพณีข้าว และบญุพระเวสสนัดรชาดก 
- การประพฤติปฏิบติัของผู้ นําชมุชน/ผู้อาวโุสเป็นแบบอย่างท่ีดี  2  13.3 
- รักและหวงแหนชมุชน ภาคภมิูใจท่ีได้เกิดในชมุชน   2  13.3 
- วิถีชีวิตเรียบงา่ย      1  6.7 

 
หมายเหตุ: * ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ 
 

 จากการศึกษาในครัง้นีส้ามารถตัง้ข้อสงัเกตได้ว่าวิธีการขดัเกลาผ่านชุมชนของ
ชมุชนป่าตรง วิธีท่ีนิยมใช้มากท่ีสดุ ได้แก่ 1) การพึ่งพาอาศยักนัในชมุชน ซึง่ชมุชนถือวา่มีบทบาท
สําคญัในการอยู่ร่วมกนัจําเป็นต้องมีความผูกพนักนั ด้วยการช่วยเหลือเกือ้กูลกนั เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่
แบ่งปันกัน ซึ่งลักษณะท่ีแสดงถึงความเป็นชุมชนความมีนํา้ใจต่อกัน  2)การเห็นแบบอย่างท่ีดี       
ในชมุชน ท่ีทําให้คนในชมุชนได้เห็นและปฏิบตัินัน่ คือ สิ่งดีงามท่ีคนในชมุชนแสดงออก ด้วยความ
สามคัคีความแรงร่วมใจ ซึ่งทําให้ชุมชนสามารถอยู่รอดร่วมกนัได้ ซึ่งการพึ่งพาอาศยักนั การเห็น
แบบอยา่งท่ีดีในชมุชน สามารถนําไปสูก่ารเกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมได้  
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4.5.5 การขัดเกลาผ่านส่ือมวลชน 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูท่ีสําคญั พบว่า ได้รับการขดัเกลาทางสงัคมผ่านสื่อมวลชน 

ด้วย 4 วิธี ได้แก่ คติสอนใจ ความบันเทิง ด้านข้อมูลข่าวสาร และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังผล
วิเคราะห์ดงันี ้

 1) ด้านคติสอนใจผ่านส่ือบนัเทิง พบวา่ (ร้อยละ 20.0) คือ การทําดีได้ดี รองลงมา 
(ร้อยละ 13.3) คือ นิยามธรรมะยามเช้า และลําดบัสุดท้าย (ร้อยละ 6.7) ในสดัส่วนท่ีเท่ากัน คือ 
พระเวสสนัดรชาดก หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนิยายคติสอนใจอ่ืน  

 2) ด้านการให้ข้อมลูข่าวสาร พบว่า (ร้อยละ 66.7) ในสดัส่วนท่ีเท่ากนั คือ รู้เท่า
ทันต่อข่าวสารเหตกุารณ์บ้านเมือง และความรวดเร็วทนัใจของข้อมลูข่าวสาร รองลงมา (ร้อยละ 
40.0) คือ การทํามาหากิน/ ข่าวสารการเกษตร และลําดบัสดุท้าย (ร้อยละ 6.7) คือ วฒันธรรมวิถี
ชีวิตท่ีพอเพียง  

 3) การให้เ รียนรู้ด้วยตนเอง  พบว่า  มีความรู้และพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ            
(ร้อยละ 33.3) รองลงมา คือ เปิดโลกกว้าง (ร้อยละ 13.3) และลําดบัสดุท้าย คือ การอ่านหนงัสือ
ด้วยตนเอง (ร้อยละ 6.7)  ดงัตารางท่ี 4.11 

 
ตารางที่ 4.11 แสดงวิธีการขดัเกลาผา่นส่ือมวลชน  
 
       วธีิการ/ขัดเกลาผ่านมวลชน                    จาํนวน (n=15)*             ร้อยละ (100.0) 

1) ด้านคติสอนใจผ่านสื่อบนัเทิง  
- การทําดีได้ดี      3   20.0 
- นิยามธรรมะยามเช้า     2   13.3 
- พระเวสสนัดรชาดก    1   6.7 
- หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    1   6.7 
- นิยายคติสอนใจอ่ืน ๆ    1   6.7 

2) การให้ข้อมลูขา่วสาร    
- รู้เท่าทนัตอ่ขา่วสารเหตกุารณ์บ้านเมือง  10   66.7  
- ความรวดเร็วทนัใจของข้อมลูขา่วสาร   10   66.7 
- การทํามาหากิน/ ขา่วสารการเกษตร    6   40.0 
- วฒันธรรมวิถีชีวิตท่ีพอเพียง    1   6.7 
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ตารางที่ 4.11 (ตอ่)  
 
       วธีิการ/ขัดเกลาผ่านมวลชน                    จาํนวน (n=15)*             ร้อยละ (100.0) 

3) การให้เรียนรู้ด้วนตนเอง  
- มีความรู้และพฒันาตนเองอยู่เสมอ    5   33.3 
- เปิดโลกกว้าง      2   13.3 
- การอ่านหนงัสือด้วยตนเอง     1   6.7 

 
หมายเหตุ: * ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ 
 
 จาการศึกษาของกระบวนการขัดเกลาผ่านส่ือมวลชน การได้รับการขัดเกลาจาก
ส่ือมวลชนท่ีนิยมใช้ได้แก่  1) ใช้การขัดเกลาด้านคติสอนใจผ่านสื่อบันเทิง คือ การได้รับการ
ถ่ายทอดเร่ืองของการทําดีได้ดี ประพฤติตวัดีควบคูก่บัสอดแทรกนิยายธรรมะยามเช้า เพ่ือให้เราได้
ซึมซับเอาหลักธรรมหลกัคําสอนของพระศาสนาประยุกต์ใช้กับการดําเนินชีวิต 2) การให้ข้อมูล
ขา่วสาร คือ รู้เท่าทนัตอ่ขา่วสารเหตกุารณ์บ้านเมืองเพ่ือให้สามารถปรับระดบัความคิดของเราด้วย
ควบคู่ไปกับความรวดเร็วทันใจของข้อมูลสามารถทําให้เราเป็นคนท่ีสมัยขึน้มีความรู้เพ่ิมขึน้              
3) การให้เรียนรู้ด้วยตนเอง คือ เพิ่มความรู้และพฒันาตนเองอยู่เสมอควบคู่กบัเปิดโลกกว้างให้กบั
ตัวเองและเปิดรับสิ่งใหม่ ท่ีเป็นการเพ่ิมความรู้ในตนเอง ดังนัน้วิธีการขัดเกลาผ่านส่ือมวลชน 
สามารถสรุปได้ว่า มี 3 วิธี มีส่วนทําให้เกิดการสัง่สมความรู้และการเปิดโลกทัศน์ใหม่ทําให้เกิด
เรียนรู้และพฒันาตนเอง ซึง่จะทําให้นําสูก่ารเกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนัได้ 
 เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า การขัดเกลาผ่านสถาบนัต่าง ๆ ของชุมชนในภาพรวมนัน้ คือ จะเห็น
ลกัษณะความสําคญัของแต่ละสถาบนัต่างมีความสําคญัใกล้เคียงกนั ซึ่งทําให้ไม่สามารถรู้ได้ว่า
สถาบันใดมีบทบาทในการขดัเกลา และมีอิทธิพลต่อการขดัเกลาทางสงัคมซึ่งมีบทบาทสําคัญท่ี
ก่อให้เกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 
 จากการศึกษาเจาะลึกลงไปในประเด็นของการขัดเกลาทางสังคมผ่านสถาบันต่าง ๆ         
ของชุมชน ในทัศนะของชุมชนต่อสถาบันท่ีขัดเกลาบุคคลให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน             
ซึง่ผลการศกึษา พบวา่ สถาบนัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุในการขดัเกลาท่ีทําให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนั  คือ สถาบนัครอบครัว คือ (ร้อยละ 100.0) รองลงมา คือ สถาบนัศาสนา (ร้อยละ 60.0) 
และ สถาบนัการศึกษา (ร้อยละ 46.7) ดงัตารางท่ี 4.12  จากคํากล่าวของจนัทร์* “ครอบครัวหรือ
พ่อแมเ่ป็นครูคนแรกของลกู ท่ีมีความรักความเอือ้อาทรให้ความรักความอบอุน่ ความจริงต่อบคุคล 
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และมีความใกล้ชิดสนิทสนมกบับคุคลมากท่ีสดุ ท่ีจะปลกูให้เกิดจิตคํานึงถงึสว่นรวมร่วมกนั เพราะ
ครอบครัวคือหัวใจสําคัญของการขัดเกลาบุคคล คือ เสาเอกของชาติบ้านเมือง ดังนัน้ควร           
ให้ความสําคญักบัสถาบนัครอบครัวเป็นอนัดบัแรก”  
 
ตารางที่ 4.12 แสดงสถาบนัท่ีมีอทิธิพลในการขดัเกลาท่ีก่อให้เกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั  
 
       สถาบันที่มีอทิธิพลมากที่สุดในการขัดเกลา        จาํนวน (n=15)*               ร้อยละ (100.0) 

1) สถาบนัครอบครัว      15   100.0 
2) สถาบนัศาสนา     9   60.0 
3) สถาบนัการศกึษา     7   46.7 
 
หมายเหตุ: * ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ 
 

จากการศึกษาเป็นท่ีน่าสังเกตว่า สถาบันท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการขัดเกลาให้เกิด               
จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันในทัศนะของชุมชนในภาพสรุปรวมเน้น คือ สถาบันครอบครัว 
เน่ืองจากสถาบนัครอบครัว คือ เสาเข็มหรือเสาเอกของชาติบ้านเมืองในการรากฐานท่ีมั่นคงให้
บคุคลท่ีจะทําให้เกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนัต้องเร่ิมจากครอบครัวเป็นอนัแรก ซึง่เช่ือว่าคนจะดี
ได้ต้องมาจากการอบรมขดัเกลาจากครอบครัวท่ีดีเป็นอนัดบัแรก  รองลงมา คือ สถาบนัศาสนา คือ 
สถาบนัหนึง่ท่ีมีความสําคญัต่อการปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม และแนวทางดําเนินชีวิต ซึง่ปัจจบุนั
สถาบนัศาสนามีบทบาทน้อยลงในด้านการอบรมขดัเกลาทางสงัคม ซึง่บคุคลในสงัคมเร่ิมห่างไกล
ศาสนามากขึน้ รวมไปถึงการปฏิบัติของพระสงฆ์ท่ีทําให้ศาสนาเส่ือมถอย  แต่อย่างไรก็ตาม
ศาสนาในฐานะเป็นท่ีพึ่งทางใจของคนในสงัคมในทัศนะของชุมชนก็ยงัเช่ือว่าศาสนายังคงไว้ซึ่ง
ความดี และเป็นศนูย์รวมจิตใจเป็นท่ีพึง่ทางใจท่ียงัคงทําหน้าท่ีในการอบรมสัง่สอนบคุคลในสงัคม
เร่ือยมาท่ีมีสว่นทําให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนัได้เช่นกนั และสถาบนัการศึกษา คือ สถาบนั
ท่ีหน้าท่ีในการอบรมปลูกฝัง และให้ความรู้แก่สมาชิกในสังคม สถาบันการศึกษาในปัจจุบันจะ
มุ่งเน้นให้สมาชิกในสังคมก้าวทันเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสําคัญกับการปลูกฝัง
คณุธรรม จริยธรรม ความเห็นอกเห็นใจ ความเอือ้เผ่ือแผ่กนั สิ่งเหล่าเร่ิมหาย ซึง่สถาบนัการศกึษา
ถือว่ามีบทบาทสําคญัรองจากครอบครัว แต่บทบาทของสถาบนัการศกึษากลบัมีน้อยลง  

 



 

159 

4.6 วธีิการอบรม/เลีย้งดทูี่ก่อให้เกดิจติคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกัน 
 

การอบรมเลีย้งดูหรือขัดเกลาให้บุคคลเกิดจิตท่ีคํานึงถึงส่วนรวมนัน้ ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา เพราะสมาชิกส่วนใหญ่               
ในสังคมจะผ่านการขัดเกลาจากสถาบันดังกล่าว ซึ่งจากศึกษากระบวนการอบรมเลีย้งด ู                 
ท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน สามารถแบ่งออกเป็น 6  วิธี ได้แก่ 1) การอบรมสัง่สอน              
ด้วยวาจา  2) การทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง 3) การเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเอง 4) กฎเกณฑ์/
ข้อตกลงร่วมกนั 5) การสร้างแรงจงูใจ/การให้รางวลั 6) การลงโทษ  

 1) การอบรมสัง่สอนด้วยวาจา จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูท่ีสําคญั พบว่า คนใน
ชมุชนนิยมใช้วิธีอบรมสัง่สอนด้วยวาจา มากท่ีสดุ คือ สอนให้รู้จกัการให้/การแบ่งปัน เอือ้เฟือ้ผู้ อ่ืน 
(ร้อยละ 100.0) รองลงมา คือ สอนให้รู้จกัการเสียสละเพ่ือส่วนรวม และไม่หวงัผลตอบแทนจาก
การกระทํา (ร้อยละ 73.3) ตามด้วย สอนเร่ืองศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เช่น มีความเมตตา 
กรุณา และสงสารผู้อื่น มีความอ่อมน้อมถ่อมตน (ร้อยละ 66.7) และสดุท้าย คือ การตรงต่อเวลา 
สอนให้รักการอ่านหนงัสือ และสอนให้รู้จกัประหยดัอดออม (ร้อยละ 20.0) ดงัคํากล่าวของ เสาร์* 
“สอนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม ชุมชน รู้จกัช่วยเหลือผู้ อ่ืนเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ และเห็นอก
เห็นใจผู้ อ่ืน รวมทัง้ต้องสอนให้มีมีระเบียบวินยัในตนเอง คํานึงถึงสาธารณประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นหลกั” 

 2) การทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ พบว่า          
พ่อแม่ทําตัวเป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือสังคม (ร้อยละ 66.7) รองลงมา คือ พ่อแม่พาไปทํา
กิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น พฒันาวดั พฒันาชุมชน ฟังธรรม เวียนเทียน งานบุญ และงานอ่ืน ๆ 
(ร้อยละ 53.3) และสดุท้าย คือ พาไปทําบญุตกับาตรกบัข้าวเหลือก็แจกเป็นการให้ทาน และการ
รักษาศีล 5}(ร้อยละ 20.0) ดังคํากล่าวของ สาม* “ต้องพาเขาทําจะบอกเพียงอย่างเดียวไม่ได้ 
ผู้ปกครองควรพาเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชนทําให้เขาเห็นแบบอย่าง เช่น กิจกรรมพัฒนาวัด             
ทําความสะอาดชมุชน จะทําให้เขาซมึซบัความรับผิดชอบต่อชมุชนและสงัคม” 

 3) การเรียนรู้และปฏิบตัิด้วยตนเอง จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูท่ีสําคญั พบว่า 
(ร้อยละ 13.3) ในสดัสว่นท่ีเท่ากนั คือ สร้างกิจกรรมให้ทํา เช่น ช่วยเหลือผู้อาย ุได้แก่ พบัผ้า ซกัผ้า 
รีดผ้า บีบนวดและทําความสะอาดบ้าน และกิจกรรมปลูกป่าปลูกฝังเร่ืองอนุรักษ์ธรรมชาติ 
รองลงมา (ร้อยละ 6.7) คือ ให้เรียนรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงและการพึง่ตนเอง เช่น การหดัทํานํา้ยา
ล้างจาน และพาไปดกูารใช้ชีวติแบบเกษตรพอเพียง เรียนรู้วิธีพึง่ตนเอง  
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 4) การสร้างกฎเกณฑ์/ข้อตกลงร่วมกัน จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ 
พบว่า กินข้าวต้องล้างจานเอง ซักผ้าเอง และการเล่น หรือใช้ของในบ้านต้องรู้จักเก็บเป็นท่ี                
(ร้อยละ 20.0) รองลงมา ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน คือ การควบคุมสื่อ ดูทีวีเป็นเวลา และทําการบ้าน
เสร็จต้องเอามาให้ตรวจ (ร้อยละ 6.7) 

 5) การสร้างแรงจงูใจ/การให้รางวลั จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูท่ีสําคญั พบว่า  
ซือ้ของเลน่ให้ ซือ้เสือ้ผ้า และชมเชย ช่ืนชม (ร้อยละ 20.0) 

 6) การลงโทษ จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูท่ีสําคญั พบว่า  การวา่กลา่วตกัเตือน
ด้วยวาจา (ร้อยละ 26.7) รองลงมา คือ การดุด้วยนํา้เสียง (ร้อยละ 20.0) และลําดับสุดท้าย  
คือ การตีด้วยไม้เรียว (ร้อยละ 13.3) ซึ่งวิธีการอบรมเลีย้งดท่ีูก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงสว่นรวมร่วมกนั 
ผู้ศกึษาได้สรุป ดงัตารางท่ี 4.13 

 
ตารางที่ 4.13 แสดงวิธีการอบรมเลีย้งดท่ีูก่อให้เกิดจิตคํานงึถึงสว่นรวมร่วมกนั  
 
       วธีิการ/อบรมเลีย้งดทูี่ก่อให้เกิด 
          จิตคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกัน 

                  จาํนวน (n=15)*               ร้อยละ (100.0) 

1) การอบรมสัง่สอนด้วยวาจา  
- สอนให้รู้จกัการให้/การแบง่ปัน เอือ้เฟือ้ผู้ อ่ืน   15   100.0 
- สอนให้รู้จกัการเสียสละเพื่อสว่นรวม    11   73.3 

    และไม่หวงัผลตอบแทนจากการกระทํา   
- สอนเร่ืองศีลธรรม คณุธรรม จริยธรรม เช่น มีความ 10   66.7 
   เมตตาและสงสารผู้ อ่ืน มีความออ่มน้อมถ่อมตน       

 - การตรงตอ่เวลา สอนให้รักการอา่นหนงัสือและ  3   20.0 
   สอนให้รู้จกัประหยดัอดออม    

2) การทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง 
- พอ่แม่ทําตวัเป็นแบบอย่างในการชว่ยเหลือสงัคม  10   66.7 
- พอ่แม่พาไปทํากิจกรรมร่วมกบัชมุชน เช่น พฒันาวดั    8   53.3 
 พฒันาชมุชน ฟังธรรม เวียนเทียน งานบญุ และงานอ่ืน ๆ 
- พาไปทําบญุตกับาตรกบัข้าวเหลือก็แจกเป็นการให้ทาน   6   40.0 
   และการรักษาศีล 5  

3) การเรียนรู้และปฏิบติัด้วยตนเอง 
- สร้างกิจกรรมให้ทํา เช่น ช่วยเหลือผู้อาย ุได้แก่ พบัผ้า  2   13.3 
  ซกัผ้า รีดผ้า บีบนวดและทําความสะอาดบ้าน   
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ตารางที่ 4.13 (ตอ่) 
 
       วธีิการ/อบรมเลีย้งดทูี่ก่อให้เกิด 
          จิตคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกัน 

                  จาํนวน (n=15)*               ร้อยละ (100.0) 

- กิจกรรมปลกูป่าปลกูฝังเร่ืองอนรัุกษ์ธรรมชาติ    2   13.3 
- ให้เรียนรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงและการพึง่ตนเอง เช่น 1   6.7 
    การหดัทํานํา้ยาล้างจาน และพาไปดกูารใช้ชีวิต 
    แบบเกษตรพอเพียง เรียนรู้วิธีพึง่ตนเอง  

4) การสร้างกฎเกณฑ์/ข้อตกลงร่วมกนั  
- กินข้าวต้องล้างจานเอง ซกัผ้าเอง และการเลน่   3   20.0 

                 หรือใช้ของในบ้านต้องรู้จกัเก็บเป็นท่ี  
- การควบคมุสื่อ ดทีูวีเป็นเวลา    1   6.7 
- ทําการบ้านเสร็จต้องเอามาให้ตรวจ   1   6.7 

5) การสร้างแรงจงูใจ/การให้รางวลั  
- ซือ้ของเล่นให้ ซือ้เสือ้ผ้าให้ และกลา่วชมเชย ช่ืนชม 3   20.0 

6) การลงโทษ  
- การวา่กลา่วตกัเตือนด้วยวาจา    4   26.7 
- การดดุ้วยนํา้เสียง     3   20.0 
- การตีด้วยไม้เรียว     2   13.3 

 
หมายเหตุ: * ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ 
 

จาการศกึษาของกระบวนการอบรมเลีย้งดท่ีูก่อให้เกิดจิตคํานงึถงึส่วนรวมร่วมกนั                  
วิธีท่ีนิยมใช้ได้แก่ 1) การอบรมสัง่สอนด้วยวาจา คือ สอนให้รู้จกัการให้/การแบง่ปัน เอือ้เฟือ้ผู้ อ่ืน 
ซึง่จะทําให้เขามีแนวคิดท่ีอยากช่วยเหลือสงัคมควบคู่กบัการสอนไม่ให้เห็นแก่ตวั 2) การทําให้เห็น
เป็นแบบอยา่ง คือ พอ่แมทํ่าตวัเป็นแบบอยา่งในการช่วยเหลือสงัคมเม่ือลกูเห็นจะได้ซมึซบัจากพ่อ
แม่ ควบคู่กบัพ่อแม่พาไปกิจกรรมร่วมกบัชมุชน เช่น พฒันาวดั พฒันาชมุชน ฟังธรรม เวียนเทียน 
งานบุญ และงานอ่ืน ๆ ซึ่งจะทําให้ลกูได้เห็นแบบอย่างเป็นยึดถือทําตามต่อไป 3) การเรียนรู้และ
ปฏิบตัิด้วยตนเอง คือ สร้างกิจกรรมให้ทํา เช่น ช่วยเหลือผู้อาย ุได้แก่ พบัผ้า ซกัผ้า รีดผ้า บีบนวด
และทําความสะอาดบ้าน ควบคู่กบักิจกรรมปลกูป่าปลกูฝังเร่ืองอนุรักษ์ธรรมชาติ เพ่ือปลกูฝังให้
เด็กรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 4) การสร้างกฎเกณฑ์/ข้อตกลงร่วมกนั  คือ การควบคมุส่ือ 
ดทีูวีเป็นเวลา กินข้าวต้องล้างจานเอง ซกัผ้าเอง ทําอะไรด้วยตนเอง ทําการบ้านเสร็จต้องเอามาให้ 
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ส่ิงเหล่านีจ้ะเป็นการฝึกฝนให้เขาเป็นคนท่ีมีระเบียบวินัยในตนเอง และรู้จักผิดชอบตัวเอง                  
5) การสร้างแรงจงูใจ/การให้รางวลั คือ ซือ้ของเล่นให้ ซือ้เสือ้ผ้า ชมเชย ช่ืนชม ซึ่งเป็นการสร้าง
แรงจงูใจ และให้เขารู้สกึภาคภมูิใจการกระทําความดี 6) การลงโทษ ด้วยการว่ากล่าวตกัเตือนด้วย
วาจา และการดุด้วยนํา้เสียง}ซึ่งเป็นการขัดเกลาด้านพฤติกรรมท่ีดี ดังนัน้วิธีการอบรมเลีย้งด ู               
ท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงสว่นรวมร่วมกนั สามารถสรุปได้ 6 วิธี ซึง่ได้รวบรวมจากผู้ ให้ข้อมลูท่ีสําคญั
ใช้อบรมสัง่สอน และขดัเกลาบตุรหลาน  
 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า จากการศึกษาเจาะลึกลงไปในประเด็นของวิธีการอบรมขัดเกลา         
ท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันท่ีใช้ได้ผลมากท่ีสุด ซึ่งผลการศึกษาในทัศนะของชุมชน
วิธีการขดัเกลาท่ีใช้ได้ผลมากท่ีสดุ พบว่า การทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง (ร้อยละ 100.0) รองลงมา 
คือ การให้เรียนรู้และปฏิบตัิด้วยตนเอง (ร้อยละ 66.7) และสดุท้าย คือ การอบรมสัง่สอนด้วยวาจา             
(ร้อยละ 60.0) ดงัตารางท่ี 4.14 จากคํากล่าวของ พธุ*}“พ่อแม่พาทํากิจกรรมในชมุชนลกูจะทํา
ตามพ่อแม ่อยา่งเช่น พ่อแมช่่วยเหลือสงัคม งานบญุ งานประเพณี งานพฒันาชมุชน และก็สอนไป
ด้วยว่าทําแล้วเกิดประโยชน์อย่างไร ทําแล้วทําจะได้รับการยอมรับทําให้เขาเกิดความภาคภมูิใจ 
รวมถึงการกระทําท่ีไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งส่ิงเหล่านีเ้ราทําให้เห็นบ่อย ๆ เด็กจะซึมซับเองโดย
อตัโนมตัิ” 

และคํากลา่วของ จนัทร์*  “การทําให้เห็นเป็นแบบอย่างเพียงครัง้เดียว ดีกว่าการสั่งสอน
เป็นสิบครัง้เพราะการทําให้เห็นจะช่วยให้เขาเห็นต้นแบบท่ีดีและอยากทําตาม และผลท่ีเกิดขึน้เขา
สามารถรับรู้ได้จากการกระทํา” 

 
ตารางที่ 4.14 แสดงวิธีการขดัเกลาท่ีใช้ได้ผลมากท่ีสดุ กอ่ให้เกิดจิตคํานงึถึงสว่นรวมร่วมกนั 
 
       วธีิการขัดเกลาที่ใช้ได้ผลมากท่ีสุด                   จาํนวน (n=15)*                ร้อยละ (100.0) 

1) การทําให้เห็นเป็นแบบอยา่ง    15   100.0 
2) การให้เรียนรู้และปฏิบติัด้วยตนเอง   9   66.7 
3) การอบรมสัง่สอนด้วยวาจา    7   40.0 

 
หมายเหตุ: * ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ 
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จากการศึกษาเป็นท่ีน่าสงัเกตว่า วิธีการอบรมขัดเกลาท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกัน ท่ีใช้ได้ผลมากท่ีสุด ในทัศนะของชุมชนในภาพสรุปรวมเน้น คือ การทําให้เห็นเป็น
แบบอยา่ง เป็นการปลกูฝังด้านกระบวนการคิด ท่ีสามารถสงัเกต/รับรู้ได้ ซึง่เป็นการทําให้เด็กได้ซมึ
ซบัสิ่งดีงามจากผลนัน้สามารถทําให้เกิดแรงบนัดาลใจท่ีอยากจะกระทําเพ่ือส่วนรวม รองลงมา คือ 
การให้เรียนรู้และปฏิบติัด้วยตนเอง ซึง่เป็นวธีิท่ีสามารถรับรู้ได้ไมย่ากเช่นกนั ประสบการณ์หรือเห็น
ส่ิงดีงามตา่ง ๆ เกิดขึน้จากเห็นแบบอยา่ง ตอ่มาบคุคลนัน้ก็เกิดการเรียนรู้และได้ลงปฏิบตัิก็ย่อมทํา
ให้เกิดกระบวนการคิดตอ่และสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ต่อไป ส่วนท่ีระบนุ้อยสดุ คือ การอบรมสัง่สอนด้วย
วาจา ซึง่การอบรมด้วยวาจาท่ีอ่อนโยน สอนด้วยด้วยความเมตตา กรุณา ให้ความรักความอบอุน่ 
สอนให้รู้จักเอือ้เฟื้อแผ่ผู้ อ่ืน วิธีการอบรมสั่งสอนด้วยวาจาด้วย ต้องเวลานานพอสมควรซึ่งมี
รายละเอียดมาก     

4.7 วธีิการการสนับสนุนทางสังคมที่เอือ้ให้เกดิจติคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกัน 

การสนบัสนนุทางสงัคมท่ีก่อให้เกิดจิตท่ีคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั ซึ่งประกอบไปด้วย 3 มิติ  
ได้แก่ มิติด้านความรู้  มิติการสร้างกําลงัใจ และมิติด้านวธีิการ ซึง่ส่ิงเหลา่เป็นวิธีท่ีสนบัสนนุให้เกิด
จิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั เพ่ือให้คนในชมุชนสงัคมตระหนกัถงึสว่นรวมร่วมกนั  

ซึ่งจากศึกษาการสนับสนุนทางสงัคมท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงส่วนรวมร่วมกัน สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ 1) มิติด้านวิธีการ 2) มิติด้านการให้ความรู้  และ 3) การเสริมสร้างกําลงัใจ            
ดงัผลการวิเคราะห์ดงันี ้

1) มิติด้านวธีิการ พบวา่ การมอบหมายงาน การให้บทบาทและหน้าท่ีรับผิดชอบ 
(ร้อยละ 53.3) รองลงมา คือ การทํากิจกรรมร่วมกนัในชุมชน เช่น การตดัหญ้าข้างถนน ทําความ
สะอาดชุมชน ทําความสะอาด และร่วมงานบุญประเพณีในชุมชน (ร้อยละ 46.7) ตามด้วย             
การเลีย้งข้าวเป็นการตอบแทน (ร้อยละ 40.0) รองลงมา คือ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น   
(ร้อยละ 33.3) ตามลําดบั ในสดัส่วนท่ีเท่ากนั คือ การสนบัสนุนด้านตวัเงินเป็นค่าตอบแทน และ
ผู้ นําในชุมชนทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง (ร้อยละ 20.0) และลําดับสุดท้าย คือ การจัดกีฬาสร้าง
สมัพนัธ์ในชมุชน การบริการรถรับส่งในการร่วมกิจกรรม และอํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ และ
การใช้กิจกรรมกลุม่ เช่น กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์และกลุม่สวสัดิการ (ร้อยละ 6.7) 



 

164 

  2) มิติด้านการให้ความรู้ พบว่า การให้คําแนะนํา/สร้างความรู้และความเข้าใจ 
(ร้อยละ 53.3) รองลงมา คือ เปิดโอกาสให้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ (ร้อยละ 13.3) และลําดับสุดท้าย                
คือ การให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด (ร้อยละ 6.7)         

 3) มิติด้านการเสริมสร้างกําลงัใจ พบว่า การให้ความสําคัญและเห็นคุณค่าใน
ตัวเอง (ร้อยละ 53.3) รองลงมา คือ การทําให้เขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (ร้อยละ 40.0)           
ตามด้วย  การกล่าวชมเชย /ยกย่องในท่ีสาธารณะ  ( ร้อยละ  33.3)  และลําดับสุดท้าย                   
คือ การให้ความใกล้ชิด สนิทสนมและเป็นกนัเอง (ร้อยละ 6.7) 
 เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า การให้ความสําคญักบัการสนบัสนุนทางสงัคมท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถึง
สว่นรวมร่วมกนัของชมุชนในภาพสรุปรวมเน้นท่ี กระทําต่อกนั คือ วิธีการ ท่ีสามารถสงัเกตได้/และ
ลงมือปฏิบตัิร่วมกนัได้ รองลงมาคือ การให้ความรู้ ซึง่สามารถรับรู้ได้ไม่ยากเช่นกนั สว่นระบลํุาดบั
สดุท้าย คือ การเสริมสร้างกําลงัใจ ท่ีทําได้ยาก และต้องใช้เวลา โอกาสและความเหมาะสมในการ
สร้างกําลงัใจ ผู้ศกึษาได้สรุป ดงัตารางท่ี 4.13    

ดงัคํากล่าวของ เจ็ด* “เป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่บคุคล และทํากิจกรรมท่ีทําร่วมกนั
พร้อมกบัการให้ความรู้ความเข้าแก่เขา และมีการมอบหมายบทบาทเพ่ือให้เขามีสว่นร่วม ส่วนของ
ผู้ นําชมุชนก็มีบทบาทสําคญัในการผลกัดนัให้บคุคลมีกําลงัใจ อยา่งช่วงแรกท่ีบคุคลเข้ามาทํางาน
เพ่ือส่วนรวม ผู้ นําย่อมมีการเลีย้งข้าว หรืออ่ืน ๆ เพ่ือจะได้เป็นการให้ความสนิทสนมและเป็นการ
เสริมสร้างกําลังใจในการทํางานเพ่ือส่วนรวม และต่อไปเขาจะซึมซับและรับรู้และเกิดสํานึกท่ี
อยากจะทําเพ่ือสว่นรวมต่อไป” 

 
ตารางที่ 4.15 แสดงการสนบัสนนุทางสงัคมท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั  
 
       การสนับสนุนทางสังคมที่เอือ้ให้ 
         เกิดจติคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกัน 

                  จาํนวน (n=15)*               ร้อยละ (100.0) 

1) มิติด้านวิธีการ  
- การมอบหมายงาน การให้บทบาท    8   53.3 
   และหน้าท่ีรับผิดชอบ  
- การทํากิจกรรมร่วมกนัในชมุชน เช่น    7   46.7 
  การตดัหญ้าข้างถนน ทําความสะอาดชมุชน  
  และร่วมงานบญุประเพณีในชมุชน  
- การเลีย้งข้าวเป็นการตอบแทน    6   40.0 
- เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น    5   33.3 
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ตารางที่ 4.15 (ตอ่)  
 
       การสนับสนุนทางสังคมที่เอือ้ให้ 
         เกิดจติคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกัน 

                  จาํนวน (n=15)*               ร้อยละ (100.0) 

- การสนบัสนนุด้านตวัเงินเป็นค่าตอบแทน   3   20.0 
- ผู้ นําในชมุชนทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง   3   20.0 
- การจดักีฬาสร้างสมัพนัธ์ในชมุชน    1   6.7 
- การบริการรถรับสง่ในการร่วมกิจกรรม และ  1   6.7 
  อํานวยความสะดวกด้านตา่ง ๆ   
- การใช้กิจกรรมกลุม่ เชน่ กิจกรรมกลุม่ออมทรัพย์ 1   6.7 
  และกลุม่สวสัดิการ  

2) มิติด้านการให้ความรู้ 
 - การให้คําแนะนํา/สร้างความรู้และความเข้าใจ   8   53.3 

- เปิดโอกาสให้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ    2   13.3 
- การให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด    1   6.7  

3) มิติด้านการเสริมสร้างกําลงัใจ 
- การให้ความสําคญัและเห็นคณุค่าในตวัเอง   8   53.3 
- การทําให้เขารู้สกึเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม   7   46.7 
- การกล่าวชมเชย/ยกย่องในท่ีสาธารณะ   5   33.3 
- การให้ความใกล้ชิด สนิทสนมและเป็นกนัเอง  1   6.7 

 
หมายเหตุ: * ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ 
 

4.8 ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างจติคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกัน และแนวทางการ               
      แก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน  
 
 4.8.1 ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างจิตคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกัน 

ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมนี ้ผู้ศึกษาทําการวิเคราะห์จากข้อมูล             
ท่ีสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ ในภาพรวมของการของชุมชน เพ่ือนําไปสู่การเสริมสร้างจิต
คํานงึถึงสว่นรวมร่วมกนั พบวา่  
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4.8.1.1 ข้อเสนอแนะในการอบรมขดัเกลา  
  1) ควรรู้จักเป็นผู้ ให้มากกว่าผู้ รับ เอือ้เฟื้อผู้ อ่ืน  และไม่เห็นแก่ตัว                

(ร้อยละ 13.3)    
  2) การให้เ กียรติผู้ อ่ืน  และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล                   

(ร้อยละ 6.7) 
  3) ควรมีการปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรมในตวับคุคล (ร้อยละ 13.3)  
  4) ควรเป็นการกระทําท่ีไมห่วงัผลตอบแทน (ร้อยละ 13.3)  
  5) มีความประนีประนอม ให้อภยัซึง่กนัและกนั (ร้อยละ 13.3)  
  6 )  ควรส่ ง เส ริมและให้ความ รู้และความเ ข้าใจแก่คนในชุมชน                       

(ร้อยละ 40.0) 
 4.8.1.2 ข้อเสนอแนะการร่วมมือกนัในชมุชน 
  1) ผู้ นําชมุชนต้องสร้างศรัทธาและให้คนในชมุชนทําตาม (ร้อยละ 6.7)  
  2 )  ควรมีจัดกระบวนการคิด ร่วมกัน  แลกเป ล่ียนความคิด เ ห็น                       

(ร้อยละ 20.0) 
  3) คนในชมุชนทําตวัเป็นแบบอยา่ง (ร้อยละ 26.7)  
  4) ควรมีการปฏิบตัิหรือทํากิจกรรมร่วมกนัในชมุชน (ร้อยละ 80.0) 
  5) ควรได้รับความร่วมมือจากคนในชมุชน (ร้อยละ 53.3) 
  6 )  ควร เ ป็นการกระ ทํ า เ พ่ื อประ โยช น์ของบุคคล จํานวนมาก                         

(ร้อยละ 26.7) 
  7) ควรมีการรับฟังความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นของคนใน

ชมุชน (ร้อยละ 33.3)  
  8 )  ควร มีการ ใ ห้บทบาทความ รับ ผิดชอบต่อชุมชน  แ ก่บุคคล                         

(ร้อยละ 33.3)  
  9) ควรให้คําปรึกษาชีแ้นะให้แก่คนในชมุชน (ร้อยละ  6.7)  
  10) ควรมีการจดัประชุม ประชาคมกนับ่อย ๆ เพ่ือแลกเปล่ียนความคิด 

และเรียนรู้ร่วมกนัในชมุชน (ร้อยละ 6.7)  
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ตารางที่ 4.16 ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างจิตคํานึงถึงสว่นรวมร่วมกนั 
 
       ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้าง 
        จิตคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกัน 

                             จาํนวน (n=15)*       ร้อยละ (100.0) 

1) ข้อเสนอแนะในการอบรมขดัเกลา  
- ควรรู้จกัเป็นผู้ให้มากกวา่ผู้ รับ เอือ้เฟือ้ผู้ อ่ืน และไม่เห็นแก่ตวั 2  13.3  
- การให้เกียรติผู้ อ่ืน และยอมรับความแตกต่างระหวา่งบคุคล 1  6.7            
- ควรมีการปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรมในตวับคุคล   2  13.3 
- ควรเป็นการกระทําท่ีไม่หวงัผลตอบแทน     2  13.3 
- มีความประนีประนอม ให้อภยัซึง่กนัและกนั    2  13.3 
- ควรสง่เสริมและให้ความรู้และความเข้าใจแก่คนในชมุชน 6  40.0             

2) ข้อเสนอแนะการร่วมมือกนัในชมุชน 
- ผู้ นําชมุชนต้องสร้างศรัทธาและให้คนในชมุชนทําตาม  1  6.7  
- ควรมีการจดักระบวนการคิดร่วมกนั แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 12  80.0                        
- คนในชมุชนทําตวัเป็นแบบอย่าง     4  26.7 
- ควรมีการปฏิบติั หรือทํากิจกรรมร่วมกนัในชมุชน   6  40.0 
- ควรได้รับความร่วมมือจากคนในชมุชน    8  53.3 
- ควรเป็นการกระทําเพ่ือประโยชน์ของบคุคลจํานวนมาก  4  26.7 
- ควรมีการรับฟังความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น  5  33.3 
   ของคนในชมุชน   
- ให้บทบาทความรับผิดชอบต่อชมุชน แก่บคุคล     5  33.3                  

 - ควรให้คําปรึกษาชีแ้นะให้แก่คนในชมุชน    1  6.7 
- ควรมีการจดัประชมุ ประชาคมกนับอ่ย ๆ   1  6.7 
  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด และเรียนรู้ร่วมกนัในชมุชน  

 
หมายเหตุ: * ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ 
 

4.8.2 ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน 
ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกันนี  ้ผู้ ศึกษาทําการวิเคราะห์จาก

ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูท่ีสําคญั ในภาพรวมของการของชมุชน เพ่ือนําไปสู่การหา
แนวทางหรือทางออกร่วมกนัของชมุชน เพ่ือแก้ไขปัญหาของชมุชนร่วมกนั พบวา่  
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4.8.2.1 ข้อเสนอแนะการร่วมคิดร่วมปรึกษาหารือ 
  1) ควรมีการประชุม ปรึกษาหารือร่วมกัน แลกเปล่ียนความคิด และ

หาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกนั (ร้อยละ 86.7)  
  2) เปิดโอกาสให้ทกุคนได้มีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นในการแก้ไข

ปัญหาร่วมกนั (ร้อยละ 66.7)  
  3) เรียกประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน และทุกคนในชุมชน เพ่ือให้

รับทราบปัญหาร่วมกนั (ร้อยละ 33.3) 
  4) การจัดทําประชาคมในชุมชน  เพ่ือหาข้อยุติของปัญหาร่วมกัน                  

(ร้อยละ 26.7)  
  5) ปัญหาในชมุชน ต้องใช้คนกลางเป็นคนไกลเ่กลี่ย ซึง่มีลกัษณะหาทาง

ออกประนีประนอมทัง้สองฝ่าย เพ่ือรักษาความสมัพนัธ์ของคนในชมุชน (ร้อยละ 13.3)  
  6) ควรวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของปัญหาท่ีเกิดขึน้ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

(ร้อยละ 40.0)  
 4.8.2.2 ข้อเสนอแนะความร่วมมือกนัในชมุชน 
  1) ทุกคนในชุมชนต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อปัญหาท่ีเกิดขึน้ร่วมกัน                

(ร้อยละ 46.7) 
  2) ทกุคนในชมุชนต้องมีความสามคัคี และร่วมแรงร่วมใจกนั หาแนวทาง

แก้ไขปัญหาร่วมกนั (ร้อยละ 40.0)  
  3) ทุกคนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และช่วยเหลือ

เกือ้กลูกนั (ร้อยละ 33.3) 
  4) การสร้างความเข้าใจกบัปัญหาให้ชดัเจน (ร้อยละ 13.3)  
  5) ผู้ นําชุมชนมีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนในการแก้ไขปัญหา                

(ร้อยละ 20.0) 
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ตารางที่ 4.17 ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาชมุชนร่วมกนั 
 
       ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 
                  ชุมชนร่วมกัน 

                             จาํนวน (n=15)*       ร้อยละ (100.0) 

1) ข้อเสนอแนะการร่วมคิดร่วมปรึกษาหารือ 
- การประชมุ ปรึกษาหารือร่วมกนั แลกเปลี่ยนความคิด   13  86.7  
   และหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกนั   
- เปิดโอกาสให้ทกุคนได้มีสว่นร่วม และแสดงความคิดเห็น  10  66.7 
   ในการแก้ไขปัญหาร่วมกนั   
- เรียกประชมุคณะกรรมการหมู่บ้าน และทกุคนในชมุชน  5  33.3 
   เพ่ือให้รับทราบปัญหาร่วมกนั 
- การจดัทําประชาคมในชมุชน เพ่ือหาข้อยติุของปัญหาร่วมกนั 5  33.3                   
- ปัญหาในชมุชน ต้องใช้คนกลางเป็นคนไกล่เกลี่ย หาทางออก 2  13.3 
   ประนีประนอมทัง้สองฝ่าย เพ่ือรักษาความสมัพนัธ์ของคนในชมุชน  
- ควรวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาของปัญหาท่ีเกิดขึน้  6  40.0 
  ก่อนเป็นอนัดบัแรก  

2) ข้อเสนอแนะความร่วมมือกนัในชมุชน 
- ทกุคนในชมุชนต้องมีสว่นรับผิดชอบตอ่ปัญหาท่ีเกิดขึน้ร่วมกนั 7  46.7      
- ทกุคนในชมุชนต้องมีความสามคัคี และร่วมแรงร่วมใจกนั  6  40.0 
   หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกนั   
- ทกุคนในชมุชนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมุชน  5  33.3  
   และชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั  
- การสร้างความเข้าใจกบัปัญหาให้ชดัเจน    2  13.3 
- ผู้ นําชมุชนมีบทบาทสําคญัในการขบัเคลื่อนในการแก้ไขปัญหา  3  20.0          

 
หมายเหตุ: * ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ 
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4.9 สรุปผลการศึกษาในลักษณะเหน็ความสัมพันธ์โยงใยระหว่างวิธีการขัดเกลา   
      กับลักษณะนิสัยการมีจิตคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกัน 

 4.9.1 ผลการศึกษาในทศันะความหมายของจติคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกัน 
 ในการศึกษาข้อมูลของการให้ความหมายของคําว่าจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนัในทศันะ
ของชาวชมุชนจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ ส่วนใหญ่ท่ีชาวชมุชนให้ความสําคญัในความหมาย         
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  เป้าหมาย ได้แก่ 1) การกระทําเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน            
2) การกระทําท่ีไม่หวงัผลตอบแทน ต่อมาคือ วิธีการ ได้แก่ 1) ร่วมพฒันาชมุชนร่วมกนั 2) ร่วมคิด
ร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกนั 3) ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 4) ร่วมแรงร่วมใจ แบ่งปัน และสามคัคี
กนัในชมุชน 5) นึกถึงวฒันธรรมท่ีหล่อหลอมคนในชมุชน และลกัษณะท่ีโดดเด่นของบคุคล ได้แก ่
1) เต็มใจช่วยเหลือผู้ อ่ืนและชุมชน 2) มีจิตท่ีไม่เห็นแก่ตัว 3) เสียสละเพ่ือผู้ อื่นและชุมชน                      
4) นกึถงึผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัคนในชมุชน     

  จากการศึกษาแบบเจาะลึกลงไปในประเด็นของคุณลักษณะอันหมายถึง สิ่งท่ีบ่งชี ้          
ถึงความดี (สงัเกตจากพฤติกรรม) หรือลกัษณะท่ีทําประจํา (ลกัษณะนิสยัของบคุคล) ยงัสามารถ
แบ่งคณุลกัษณะของบคุคลมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  ลกัษณะนิสยัท่ีต้อง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ,ได้แก่ 1) ชอบช่วยเหลือผู้ อ่ืนและทําตัวให้เป็นแบบอย่างให้กับผู้ อื่น                      
2) การกระทําท่ีไม่หวงัผลตอบแทน 3) ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและสงัคม เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน ปรารถนาดี
ต่อกัน,4) เสียสละอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม เช่น สละแรงกาย แรงใจ เวลาและทรัพย์สิน เรียกอีก                
อย่างว่า ความเอือ้เผ่ือแผ่แก่ผู้อื่น ต่อมาคือ ลกัษณะนิสยัส่วนตัว ได้แก่ 1) มีความคิดสร้างสรรค์ 
กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก รอบคอบ มีการวางแผนท่ีดี และมีไหวพริบฉลาด 2) มีคุณธรรม
จริยธรรม เช่น มีเมตตากรุณา อ่อนน้อมถ่อมตน และซื่อสตัย์ 3) ทําเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
ท่ีตัง้ 4) มีความเป็นผู้ นํา น่าเช่ือถือ และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 5) มีอธัยาศยัดี ยิม้
แย้มแจ่มใส และมีความรับผิดชอบ 6) มีความมุง่พฒันา และเป็นนกัปฏิบตั ิ  

ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ซึ่งผู้ ให้ข้อมูลท่ีสําคัญส่วนใหญ่ได้ให้
ความสําคัญในปัจจัยท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงส่วนรวมร่วมกัน ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ                
ปัจจยัด้านชมุชน  ได้แก่ 1) สภาพความเดือดร้อน และขดัแย้งของคนในชมุชน เช่น การขาดแคลน
นํา้เพ่ือการเกษตร และปัญหาสิ่งแวดล้อม 2) การรวมกลุ่ม/เครือข่ายความร่วมมือในชุมชน                
3) ผู้ นําชมุชน และปัจจยัสว่นตวับคุคล ได้แก่ 1) ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีมัน่คง 2) การศกึษา/ความรู้ 
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4.9.2 ผลการศึกษาการอบรมเลีย้งดูผ่านสถาบันการขัดเกลาทางสังคม 
 4.9.2.1 การอบรมเลีย้งดูผ่านสถาบันครอบครัว จากการศึกษาสามารถแบ่งได้

ตามผลการศกึษา ได้ 6 วิธีการเลีย้งด ูดงันี ้
   1) การอบรมสั่งสอนด้วยวาจา ได้ให้ความสําคัญด้วย การสอนให้รู้จัก
ช่วยเหลือผู้ อ่ืน และช่วยเหลือสงัคม เช่น สอนไม่ให้เห็นแก่ตวั สอนไมใ่ห้เอาเปรียบคนอ่ืน สอนไม่ให้
ลกัขโมย สอนให้คิดดี ทําดี เป็นคนดี และประพฤติตวัดี และสอนให้รู้จกัการทําบญุตกับาตร รวมถงึ
สอนให้มีคณุธรรม จริยธรรม เช่น สอนให้มีความซ่ือสตัย์ ให้มีเมตตา กรุณาตอ่ผู้ อ่ืน รู้จกัแบง่ปันคน
ท่ีด้อยกว่าเรา และให้รู้จักการเสียสละเพ่ือส่วนรวม และอีกวิธีหนึ่งคือ สอนด้วยเหตุและผล เช่น 
สอนให้รู้จกัเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน เอาใจเขามาใส่ใจเรา สอนไม่ให้ดถูกูเหยียบหยามผู้ อ่ืน สอนให้รักษา
ศีล 5 และสอนให้รู้จกัความเกรงใจผู้ อ่ืนและรู้จกักาลเทศะ และสอนให้รู้จกัหลกัในการดําเนินชีวิต 
เช่น สอนให้รู้จกัอนรัุกษ์ธรรมชาติ สอนให้รู้จกัพึง่ตนเอง สอนให้มีความอดทน ขยนั มีมานะ สอนให้
ประกอบอาชีพสจุริต และสอนไมใ่ห้สร้างความเดือนร้อนให้แก่ผู้ อ่ืนและสงัคม 
   2) การทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง จากการศึกษาผลในภาพรวม วิธีการ
อบรมเลีย้งดูท่ีทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง ผลท่ีออกมาคือ ผู้ ให้ข้อมลูท่ีสําคญัสว่นใหญ่ พ่อ แม่ พาไป
เข้าวดัทําบญุตกับาตรในวนัพระและวนัสําคญัทางศาสนา และพาไปร่วมกิจกรรมในชมุชนบ่อย ๆ 
เช่น การตดัหญ้า ข้างถนน พฒันาวดั กวาดลานวดั รวมถึงพ่อเป็นผู้ นําชมุชนท่ีดี เป็นแบบอย่าง
ด้านความซ่ือสตัย์ และช่วยเหลือชมุชนโดยไม่หวงัผลตอบแทน มีความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ต่อผู้ อ่ืน เช่น 
แมทํ่ากบัข้าวเลีย้งแขกท่ีเยือนบ้านโดยไม่คิดถงึความเหน็ดเหน่ือย 
   3) การสร้างเง่ือนไข/ข้อตกลงร่วมกัน จากการศึกษาในภาพรวมพบว่า
ผู้ ให้ข้อมลูทีสําคญัได้ให้ข้อมลูของตนเองว่าท่ีได้รับการเลีย้งดูแบบมีเง่ือนไขของแต่ละครอบครัว 
คือสรุปได้ว่า การกินข้าวร่วมกนั คือ การกินข้าวต้องกินพร้อมหน้ากนั และห้ามทะเลาะกนัเวลากิน
ข้าว รวมถึงการตรงต่อเวลา คือ เลิกเรียนแล้วต้องกลบับ้านตรงเวลา และต้องถอดชดุนกัเรียนก่อน
ทําอยา่งอ่ืน เม่ือทําการบ้านเสร็จแล้วให้เอามาตรวจทกุครัง้ และเม่ือเวลาทําผิดคนเป็นพ่ีต้องโดนตี
มากกว่าน้อง เช่น พ่ีโตกว่ามีเหตผุลและประสบการณ์มากกว่า ทําผิดก็ต้องโดนตีมากกว่า หรือพ่ี
ต้องรักปกป้องน้องตามความเช่ือของคนไทยท่ีอยูใ่นระบบเครือญาติ 
   4) การลงโทษ จากการศึกษาในภาพรวม วิธีการใช้มากท่ีสุดในการ
ลงโทษของผู้ ให้ข้อมลูท่ีสําคญั คือ การตีด้วยไม้เรียว เม่ือทําผิดหลงัจากนัน้คอ่ยวา่กลา่วตกัเตือนสัง่
สอนด้วยวาจา และใช้การลงโทษด้วยสีหน้า ท่ีมีความห่วงใย 
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   5) การให้กําลงัใจด้วยการให้รางวัล จากสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ 
สรุปวา่ วีการอบรมเลีย้งดบูตุร ในวยัเด็ก หรือวยัท่ีโตแล้ว ย่อมมีการสร้างขวญักําลงัใจ เช่น คือ การ
ชมเชยด้วยคําพดู เช่น เก่งมาก  ดีมาก และคนดีของพอ่แม่ และการซือ้ของเลน่หรือเสือ้ผ้าให้ 
   6) การเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ พบว่า 
วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ ด้วยการปล่อยให้ลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง เช่น การไปร่วมพฒันาวดั 
ทําสะอาดชุมชน และการลงมือปฏิบัติท่ีอยู่ในการควบคุมของพ่อแม่ ซึ่งพ่อแม่ หรือผู้ ใหญ่คอย
เตือน คอยสอน แนะนําในขัน้ตอนต่าง ๆ  

4.9.2.2 การอบรมเลีย้งดผู่านสถาบนัการศกึษา จากการศกึษาสามารถแบง่ได้ 
ตามผลการศกึษา ได้ 4 วิธีการอบรมสัง่สอน ดงันี ้
   1) การอบรมสัง่สอนด้วยวาจา  วิธีการอบรมสัง่สอนด้วยวาจาจากครูใน
สถานศกึษาท่ีหน้าท่ีขดัเกลาจิตใจ ให้ลกูศิษย์ ซึง่ผู้ ให้ข้อมลูท่ีสําคญัได้รับการถ่ายทอดความรู้ และ
ปัญญา จากตําราและประสบการณ์ สอนให้มีระเบียบวินยัในตนเอง และสอนให้มีนํา้ใจและเห็นอก
เห็นใจผู้ อ่ืน และการให้รู้จกัช่วยเหลือชมุชน สอนให้มีคณุธรรมจริยธรรม สอนให้รู้จกัตรงต่อเวลา 
และสอนให้เช่ือฟังพ่อแม่และครูอาจารย์ และรู้จักทํางานช่วยพ่อแม่ และสอนให้รู้จักหวงแหน 
อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และสอนให้รู้จักเข้าวดัทําบุญตักบาตร และสอนให้รู้จักประหยดัอดออม
   2) การลงมือปฏิบัติ  จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ  พบว่า             
การรักษาความสะอาด การพานกัเรียนทํากิจกรรมร่วมกบัชมุชน  และการให้นัง่สมาธิก่อนเข้าเรียน 
และก่อนกลบับ้าน รวมถึงการปลกูผกัสวนครัวในโรงเรียน และการเรียนรู้เรียนภมูิปัญญาท้องถ่ิน
   3) การทําให้เป็นแบบอย่าง ครูนอกจากจะเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญัในการ
สั่งสอน ถ่ายทอดวิชาความรู้ และปัญญาจากตํารา หรือประสบการณ์ แล้วครูยังสามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีกบันักเรียนและคนในชุมชนอีกด้วย จากการศึกษาพบว่า ครูเป็นแบบอย่างในเร่ือง
ความอดทน  และความเสียสละของครู ท่ีมาสอนหนงัสืออยู่ห่างไกล มานอนวดัเพ่ือสอนหนงัสือ 
จากข้อมลูในการเป็นแบบอย่างของครู สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นต้นแบบให้กบัเด็ก ถ้าครูดีเด็ก   
ในฐานะเป็นอนาคตของชาติก็ดีตาม ชมุชนสงัคมก็ได้คนดีตามไปด้วย 
   4) การลงโทษ ผู้ให้ข้อมลูท่ีสําคญัได้รับการลงโทษ ด้วยการตีด้วยไม้เรียว                  
การว่ากล่าวตกัเตือนด้วยวาจา เม่ือไม่เช่ือฟังอีกก็จะให้เก็บขยะรอบโรงเรียน เพ่ือให้เด็กสํานึกต่อ
ความผิดดงักลา่ว 
  4.9.2.3 การอบรมเลีย้งดผู่านสถาบนัศาสนา จากการศกึษาสามารถแบง่ได้ตาม 
ผลการศกึษา ได้ 5 วิธีการอบรมสัง่สอน ดงันี ้
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1) การสั่งสอนด้วยวาจา จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญได้ให้    

ข้อมูลที่ตนเองได้รับการถ่ายทอดและเรียนรู้จากสถาบันทางศาสนา คือ  วิธีท่ีได้รับถ่ายทอดมาก

ท่ีสุด คือ สอนให้ รู้ จักการรักษาศีล 5 สอนให้ รู้ จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักทําบุญตักบาตร                         

สอนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเมตตา กรุณาต่อผู้อ่ืน สอนไม่ให้เอาเปรียบผู้อ่ืน และเป็นคนดี

ของสังคม รวมถึงการกตัญญูต่อพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ และเคารพผู้อาวุโส และสุดท้ายคือ การ

เทศนาหลักธรรมในการดําเนินชีวิต  

   2) การให้คําปรึกษา/ แนวทางในการดําเนินชีวิต ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญได้รับ

การถ่ายทอดด้วยวิธีการให้คําปรึกษาแนวทางในการดําเนินชีวิต คือ สอนให้นําหลักธรรมคําสอน

เป็นที่พึ่งทางใจในการแก้ไขปัญหาชีวิต และการยกย่องพระสงฆ์ในฐานะตัวแทนทางศาสนา 

   3) การเรียนรู้ และปฏิบัติด้วยตนเอง จากการได้รับการถ่ายทอดด้วย

วิธีการเรียนและปฏิบัติด้วยตนเอง ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญได้ทํา คือ การนั่งสมาธิ ภาวนา เพื่อขัดเกลา

จิตใจให้บริสุทธิ์และเดินจงกลม และร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในวันสําคัญต่าง ๆ การอ่านหนังสือ

ธรรมะด้วยตนเอง และการทํานุบํารุง และส่งเสริมศาสนาด้วยการบวชพระ/บวชเรียน 

   4) การทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง จากการศึกษาในภาพรวมจากผู้ให้ข้อมูล

ท่ีสําคัญได้รับการถ่ายทอดจากพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนของศาสนาผู้ถ่ายทอดหลักธรรมคําสอน 

ได้แก่ ในเรื่องของการรักษาศีล 5 และการประพฤติปฏิบัติ รวมทั ้งการเป็นแบบอย่างในด้านการ

เสียสละ สอนให้คนในชุมชนได้รู้จักหลักธรรมแห่งการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นตาม

หลักของพระพุทธศาสนา 

4.9.2.4 การอบรมขัดเกลาผ่านชุมชน จากการศึกษาสามารถแบ่งได้ตามผลการ 

ศึกษา ได้ 2 วิธีการอบรมสั่งสอน ดังนี ้ 

1) การพึ่งพาอาศัยกันในชุมชน จากศึกษาในภาพรวมจากผู้ให้ข้อมูลที่ 

สําคัญการได้รับการถ่ายทอดและเรียนรู้จากชุมชน คือ กาช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน เอื ้อเฟื ้อเผื่อแผ่ 

แบ่งปันกันที่ความจริงใจต่อกัน รวมทั ้งความสนิทสนม/ความเป็นญาติมิตรเป็นกันเอง ซึ่งกลายเป็ น

ความนํ ้าใจต่อกัน และความเห็นอกเห็นใจกัน  

2) การเห็นแบบอย่างที่ดีในชุมชน พบว่า จากการศึกษาโดยภาพรวม                

จากผู้ให้ ข้อมูลที่สําคัญการได้ รับการถ่ายทอดและเรียนรู้จากแบบอย่างในชุมชน คือ                       

ความสามัคคี/ร่วมแรงร่วมใจกัน รวมถึงการลงแขก (การถือแรง) โดยไม่มีค่าตอบแทน การเคารพผู้

อาวุโสในชุมชนที่วัฒนธรรมอันดีงามที่คนในชุมชนยึดถือปฏิบัติต่อกันมา รวมทั้งการทํากับข้าวแบ่ง

เพื่อนบ้าน และขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม เช่น ประเพณีบุญข้าว ประเพณีข้าวหลาม 
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ประเพณีรดนํา้ดําหวัผู้อาวโุส และบญุพระเวสสนัดรชาดก และการประพฤติปฏิบติัของผู้ นําชมุชน/
ผู้อาวุโสเป็นแบบอย่างท่ีดี และรักและหวงแหนชุมชน ภาคภูมิในท่ีได้เกิดในชุมชน และ วิถีชีวิต
เรียบง่ายท่ีควรยดึถือเป็นแบบอยา่ง 

4.9.2.5 การอบรมขดัเกลาผา่นส่ือมวลชน จากการศกึษาสามารถแบง่ได้ตามผล 
การศกึษา ได้ 3 วิธีการอบรมสัง่สอน ดงันี ้

1) ด้านคติสอนใจผ่านส่ือบนัเทิง พบวา่ จากการศกึษาโดยภาพรวมจาก 
ผู้ ให้ข้อมูลท่ีสําคัญท่ีได้รับการการขัดเกลาและเรียนรู้จากส่ือมวลชน คือ นิยายธรรมะยามเช้า 
นิทานพระเวสสนัดรชาดก หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนิยายคติสอนใจอ่ืน ๆ  

2) ด้านการให้ข้อมลูขา่วสาร พบวา่ จากการศกึษาโดยภาพรวมจากผู้ให้ 
ข้อมูลท่ีสําคัญท่ีได้รับการการขัดเกลาและเรียนรู้จากสื่อมวลชน คือ การรู้เท่าทันต่อข่าวสาร
เหตกุารณ์บ้านเมือง ความรวดเร็วทนัใจของข้อมลูข่าวสาร รวมทัง้ข้อมลูการทํามาหากิน/ ข่าวสาร
การเกษตร และวฒันธรรมวิถีชีวิตท่ีพอเพียง  

3) การให้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการศกึษาโดยภาพรวมจากผู้ให้ข้อมลูท่ี       
สําคญัท่ีได้รับการการขดัเกลาและเรียนรู้จากส่ือมวลชนคือ มีความรู้และพฒันาตนเองอยู่เสมอ ทํา
ให้เปิดโลกกว้าง และการอา่นหนงัสือด้วยตนเอง  
 จากการศึกษาเจาะลึกลงไปในประเด็นของการขัดเกลาทางสังคมผ่านสถาบันต่าง ๆ         
ของชุมชน ในทัศนะของชุมชนต่อสถาบันท่ีขัดเกลาบุคคลให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน             
ซึง่ผลการศกึษา พบวา่ สถาบนัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุในการขดัเกลาท่ีทําให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนั คือ สถาบนัครอบครัว  รองลงมา คือ สถาบนัศาสนา และสดุท้าย คือ สถาบนัการศกึษา  

ในส่วนของจากการศึกษาเจาะลึกลงไปในประเด็นของวิธีการอบรมขัดเกลาท่ีก่อให้เกิด           
จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนัท่ีใช้ได้ผลมากท่ีสดุ ซึง่ผลการศึกษาในทศันะของชมุชนวิธีการขดัเกลา   
ท่ีใช้ได้ผลมากท่ีสุด คือ การทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง รองลงมา คือ การให้เรียนรู้และปฏิบตัิด้วย
ตนเอง และสดุท้าย คือ การอบรมสัง่สอนด้วยวาจา      

4.9.3 ผลการศึกษาการการสนับสนุนทางสังคมที่เอือ้ให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกัน 

ในการศึกษาข้อมูลของการให้การสนับสนุนทางสังคมท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกันจากการศึกษาโดยภาพรวมจากผู้ ให้ข้อมูลท่ีสําคัญแบบเจาะลึก ส่วนใหญ่ท่ีชาวชุมชน              
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ให้ความสําคัญในวิธีการสนับสนุนทางสังคมท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันในชุมชน  
ออกเป็น 3 มิติ คือ 

1) มิติด้านวธีิการ พบวา่ จากการศกึษาโดยภาพรวมจากผู้ให้ข้อมลูท่ีสําคญัท่ีใช้ 
วิธีการสนบัสนบัทางสงัคม ด้วยการมอบหมายงาน การให้บทบาท และหน้าท่ีรับผิดชอบ การทํา
กิจกรรมร่วมกนัในชุมชน เช่น การตดัหญ้าข้างถนน ทําความสะอาดชุมชน ทําความสะอาด และ
ร่วมงานบุญประเพณีในชุมชน รวมทัง้มีการเลีย้งข้าวเป็นการตอบแทน และเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็น การสนับสนุนด้านตัวเงินเป็นค่าตอบแทน ผู้ นําในชุมชนทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง           
การจดักีฬาสร้างสมัพนัธ์ในชมุชน การบริการรถรับส่งในการร่วมกิจกรรม และอํานวยความสะดวก
ด้านต่าง ๆ รวมถึงการใช้กิจกรรมกลุ่ม เช่น กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มสวสัดิการ เป็นการ
สนบัสนนุให้เกิดการคํานงึถึงสว่นร่วมกนั 

2) มิติด้านการให้ความรู้ พบวา่ จากการศกึษาในภาพรวมจากผู้ให้ข้อมลูท่ีสําคญั 
ใช้วธีิการสนบัสนนุทางสงัคม ด้วยการให้คําแนะนํา/สร้างความรู้และความเข้าใจ โดยเปิดโอกาสให้
เรียนรู้ส่ิงใหม ่ๆ และการให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด   

3) การเสริมสร้างกําลงัใจ จากการศกึษาในภาพรวมจากผู้ให้ข้อมลูท่ีสําคญัใช้ 
วิธีการสนบัสนนุทางสงัคม  ด้วยการให้ความสําคญัและเห็นคณุค่าในตวัเอง การทําให้เขารู้สกึเป็น
สว่นหนึง่ของสงัคม การกลา่วชมเชย/ยกย่องในท่ีสาธารณะ และการให้ความใกล้ชิด สนิทสนมและ
เป็นกนัเอง  

4.9.4 ผลสรุปของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่เอือ้ให้เกิดจิตคาํนึงถึงส่วนรวม
ร่วมในชุมชน 

ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ ดงันี ้จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนัในชุมชนนัน้ จะต้องอาศยั
ความร่วมมือสถาบนัต่าง ๆ ในสงัคมท่ีเก่ียวข้อง คือ สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา สถาบนั
ศาสนา ชุมชน และส่ือมวลชน และการสนับสนุนทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ของแต่ละชุมชน               
ซึง่จะต้องพึง่พาอาศยักนั ซึง่จะต้องใช้การขดัเกลาทางสงัคมในระดบับคุคล ชมุชน ควบคูก่นัไป 

จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ศึกษาได้สนใจในการศกึษากระบวนการ
ขดัเกลาทางสงัคมท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานึงถึงสว่นรวมร่วมกนั ทัง้ด้านจิตใจและด้านพฤติกรรมของคน
ในชมุชนท่ีได้รับการขดัเกลาจากสถาบนัครอบครัว ได้แก่ 1) การอบรมสัง่สอนด้วยวาจา 2) การทํา
ให้เห็นเป็นแบบอยา่ง 3) การสร้างเง่ือนไข/ข้อตกลงร่วมกนั 4) การลงโทษ 5) การให้กําลงัด้วยการ
ให้รางวัล  และ  6 )  การเ รียน รู้ ด้วยตนเอง  การขัด เกลาผ่านสถาบันการศึกษา  ไ ด้แ ก่                         
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1) การอบรมสัง่สอนด้วยวาจา 2) การลงมือปฏิบตัิ 3) การทําตวัให้เป็นแบบอย่าง 4) การลงโทษ  
การขัดเกลาผ่านสถาบันศาสนา ได้แก่ 1) การสั่งสอนด้วยวาจา 2) การให้คําปรึกษา/แนะนํา
แนวทางการดําเนินชีวิต 3) การเรียนรู้และปฏิบตัิด้วยตนเอง 4) การทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง การ
ขดัเกลาผ่านชมุชน ได้แก่ 1) การพึ่งพาอาศยักนัในชมุชน 2) การเห็นแบบอย่างท่ีดีในชมุชน  และ
ส่ือมวลชน ได้แก่ 1) ด้านคติสอนใจ 2) ด้านความบนัเทิง 3) ด้านข้อมลูข่าวสาร และ 4) การเรียนรู้
ด้วยตนเอง  ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมท่ีเ อื อ้ให้เ กิดจิตคํานึง ถึงส่วนรวมร่วมกัน  ได้แก่                         
1) มิติด้านวิธีการ 2) มิติด้านความรู้ และ 4) การเสริมสร้างกําลังใจ และปัจจัยท่ีเอือ้ให้เกิดจิต
คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั ได้แก่ 1) ปัจจยัด้านชมุชน 2) ปัจจยัด้านส่วนตวับคุคล ซึ่งอยู่ภายใต้การ
ขดัเกลาทางสงัคมท่ีเอือ้เกิดจิตคํานึงถึงสว่นรวมร่วมกนั ท่ีจะผลให้เกิดจิตคํานึงถึงสว่นรวมร่วมกนั
ในชมุชน สงัคม ประเทศชาติ ดงัผู้ศึกษาได้ออกแบบตวัแบบการขบัเคล่ือนการขดัเกลาทางสงัคมท่ี
เอือ้ให้เกิดจิตคํานึงถงึสว่นรวมร่วมกนัของชมุชน (ดงัภาพท่ี 4.2)  
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ภาพที่ 4.2 สรุปผลการศึกษา  
แหล่งที่มา: พฒันาโดยผู้วจิยั, 2556.   

ครอบครัว 
1. การอบรมสัง่สอนด้วยวาจา 
    - สอนให้รู้จกัช่วยเหลือผู้อื่น และสงัคม 
    - สอนให้คิดดี ทําดี ประพฤติตวัดี 
2. การทําตวัเป็นแบบอย่าง 
    - พ่อแม่พาเข้าวดัทําบญุตกับาตร 
    - พ่อแม่พาไปร่วมกิจกรรมพฒันาชมุชน  
3. การสร้างเง่ือนไข/ข้อตกลงร่วมกนั 
    - การกลบับ้านตรงเวลา 
    - การกินข้าวเย็นพร้อมหน้าพร้อมตากนั 
4. การลงโทษ 
     - เม่ือทําผิดต้องถกูตีด้วยไม้เรียว 
     - การว่ากลา่วตกัเตือน ด้วยความอ่อนโยน 
5. การให้กําลงัใจด้วยให้รางวลั 
     - การชมเชย เช่น เก่งมาก ดีมาก เป็นคนดี   
        ของพ่อแม ่
    - การซือ้ของเลน่ หรือเสือ้ผ้าให้ 
6. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
    - การให้ร่วมทําสะอาดวดั ชมุชน สถานท่ีต่าง ๆ 
– การปฏิบติัท่ีอยู่ในการควบคมุของพ่อแม ่
      * สถาบนัครอบครัว มีอิทธิพลมากท่ีสดุในการ
ขดัเกลาท่ีทําให้จิตคํานงึถึงส่วนรวมร่วมกัน เพราะ
ครอบครัวคือ สถาบันท่ีให้ความรักความอบอุ่น  
ทําให้บคุคลเกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวม 

สถานศึกษา
1. การอบรมสัง่สอนด้วยวาจา 

   ‐ การถ่ายความรู้จากตํารา และ    
        ประสบการ 
    - สอนให้มีระเบียบวินยัในตนเอง 
2. การลงมือปฏิบติั 

   ‐ สอนให้รักษาความสะอาด 
    - การทํากิจกรรมร่วมกบัชุมชน 
3. การทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง 

   ‐ ครูเป็นแบบอย่างในเร่ืองความอดทน 
    - เห็นแบบอย่างความเสียสละของครู 
4. การลงโทษ 
    - เม่ือทําผิดต้องถกูตีด้วยไม้เรียว 
    - การว่ากลา่วตกัเตือน 
     * สถาบันการศึกษา มีบทบาทในการ    
ขัดเกลาให้บุคคลเกิดความรู้ ระเบียบแบบ
แผนทางสั ง คม  ท่ี มี บทบาทรอ งจ าก
ครอบครัว 

ศาสนา
1. การอบรมสัง่สอนด้วยวาจา 
    - สอนให้รู้จกัรักษาศีล 5 
    - สอนไมใ่ห้เอาเปรียบผู้อื่น 
2. การให้คําปรึกษา/แนะนํา   
   แนวทาง ดําเนินชีวิต 
     - การนําหลกัธรรมเป็นทีพ่ึ่ง     
       และแก้ไขปัญหา 
     - การให้ความสําคญักบัพระสงฆ์ 
3. การเรียนรู้และปฏิบติัด้วยตนเอง 
     - การนัง่สมาธิ และสวดมนต์ 
     - การร่วมพิธีกรรมทางศาสนา  
4. การทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง 
    - แบบอย่างในการรักษาศีล 5 และ
การประพฤติปฏบิติัตน 
    * สถาบนัทางศาสนาเป็นสถาบนัหนึง่
ท่ีมีความสําคญัตอ่การขดัเกลาบคุคล
เพราะศาสนาคือท่ีพึ่งทางใจของสมาชิก
ในสงัคม 

ส่ือมวลชน

1. ด้านคติสอนใจ 
   - การทําดีได้ดี 
  - นิยายธรรมะยามเช้า 
2. ด้านความบนัเทงิ 
   - เพ่ือความบนัเทิง ผ่อนคลาย 
3. ด้านข้อมลูข่าวสาร 
   - รู้ทนัเหตกุารณ์บ้านเมือง 
   - ความรวดเร็วและเข้าถึงข้อมลู 
     ข่าวสาร  
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   - การศกึษาหาความรู้ เช่น อ่าน
หนงัสือด้วยตนเอง หรือค้นคว้า 
     * สื่อมวลชน จะลําดับสุดท้าย
ในการขัดเกลาบุคคล ซึ่งจัดได้ว่า
บคุคลสามารถเลือกรับสื่อข่าวสาร
ได้ด้วยตนเอง 

ชุมชน
1. การพึง่พาอาศยักนัในชมุชน 
     - การช่วยเหลือเกือ้กลูกนั   
        เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ แบง่ปันกนั 
    - ความสนิทสนม/ความเป็นกนัเอง 
2. การทําให้เห็นเป็นแบบอย่างใน       
    ชมุชน 
    - ความสามคัคี/ความร่วมแรงร่วมใจกนั 
    - การลงแขก (ถือแรง) โดยไมม่ี
คา่ตอบแทน 
    * ชมุชนถือวา่มีความสําคญัอีกท่ีหนึง่ 
เพราะชมุชนคือ ต้นแบบการดําเนินชีวิต ิ
วิถีชีวิต พืน้เพเดิมถือว่ามีสว่นสําคญัใน
การเสริมสร้างจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั

อีกวิธีหนึ่ง 

จติคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั 
1. การกระทําเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 2. การกระทําที่ไม่หวัง
ผลตอบแทน,3. ร่วมพัฒนาชุมชนร่วมกัน  4. ร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกัน 5. ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 6. ร่วมแรงร่วมใจ แบ่งปัน และสามัคคีกันในชุมชน  7. นึกถึง
วฒันธรรมที่หล่อหลอมคนในชมุชน  8. เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นและชุมชน  9. มีจิตท่ีไม่เห็น
แก่ตวั  10. เสียสละเพ่ือผ้อืน่และชมชน  11. นกึถงึผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัคนในชมชน 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดจิตคาํนึงถึง
ส่วนรวมร่วมกัน 

1. ปัจจยัด้านชมุชน 
 2. ปัจจยัสว่นตวับคุคล 

การสนับสนุนทางสังคม
ที่เอือ้ให้เกดิจิตคาํนึงถึง

ส่วนรวมร่วมกัน 
1. มิติด้านวิธีการ 
2. มิติด้านการให้ความรู้ 

3.มิติการเสริมสร้าง  
  กําลงัใจ 



 
 

 
 

 

บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเร่ือง “จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนัของชมุชนป่าตรง*” มีวตัถปุระสงค์การศึกษา 
ดงันี ้

1) ศกึษาความหมายของจิตคํานงึถึงสว่นรวมร่วมกนัในทศันะของชมุชน 
2) ศกึษาการขดัเกลาทางสงัคมของชมุชนป่าตรง* ท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 
3) ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมของชุมชนป่าตรง* ท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกนั  
การศึกษาครัง้นีผู้้ศกึษาใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพโดยเก็บรวบข้อมลูแบบวิธีการสมัภาษณ์ 

เจาะลึกกับผู้ ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ (Key-informants) ควบคู่กับการสังเกต จากผู้ ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ 
จํานวน 15 คน รวมทัง้ยงัได้มีการเก็บรวบรวมข้อมลูจากหนงัสือ เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
โดยได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเนือ้หา ด้วยเทคนิคสามเส้า (Triangulation- 
Technique)  

5.1 สรุปการศกึษา 

 5.1.1 ความหมายเก่ียวกับจิตคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกันในทศันะของชาวชุมชน 
 ในการศกึษาวิจยัเร่ือง จิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนัของชมุชนป่าตรง พบวา่  
  5.1.1.1 ความหมายของจิตคํานึงถงึสว่นรวมร่วมกนั 
  ชุมชนป่าตรง* ได้ให้ความหมายของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน สามารถแบ่ง
ความหมายออกเป็น 3 กลุม่ คือ 1) เป้าหมาย ได้แก่ การกระทําเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่
สว่นตน และการกระทําท่ีไมห่วงัผลตอบแทน 2) วิธีการ ได้แก่ ร่วมพฒันาชมุชนร่วมกนั ร่วมคิดร่วม
คิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกนั ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมแรงร่วมใจ แบ่งปันและสามคัคีกัน 
และการนึกถึงวัฒนธรรมท่ีหล่อหลอมคนในชุมชน 3) ลักษณะท่ีโดดเด่นของบุคคล ได้แก ่                 
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เต็มใจช่วยเหลือผู้ อ่ืนและชมุชน มีจิตท่ีไมเ่ห็นแก่ตวั เสียสละเพ่ือผู้ อ่ืน/ชมุชน และนึกถงึผลกระทบท่ี
จะเกิดขึน้กบัคนในชมุชน 
  5.1.1.2 คุณลกัษณะหรือสิ่งท่ีบ่งบอกถึงความดี พฤติกรรม/ลกัษณะท่ีทําประจํา
ลกัษณะนิสยัของบคุคลท่ีมีจิตคํานงึถึงสว่นรวมร่วมกนั 
  ผู้ศกึษาพบวา่ ชมุชนป่าตรง* เห็นว่าลกัษณะนิสยัของบคุคล แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ 
ประกอบด้วย 1) ลกัษณะนิสยัท่ีต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ได้แก่  1) ชอบช่วยเหลือผู้ อ่ืนและทําตวั
ให้เป็นแบบอย่างให้กบัผู้ อ่ืน 2) การกระทําท่ีไม่หวงัผลตอบแทน 3) ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและสงัคม 
เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน ปรารถนาดีต่อกนั 4) เสียสละอทิุศตนเพ่ือส่วนรวม เช่น สละแรงกาย แรงใจ 
เวลาและทรัพย์สิน เรียกอีกอย่างว่า ความเอือ้เผ่ือแผ่แก่ผู้ อ่ืน ต่อมาคือ ลกัษณะนิสยัส่วนตวั ได้แก่ 
1) มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก รอบคอบ วางแผนท่ีดี และมีไหวพริบ/
ฉลาด 2) มีคณุธรรมจริยธรรม เช่น มีเมตตากรุณา ออ่นน้อมถ่อมตน และมีความซ่ือสตัย์ 3) ทําเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นท่ีตัง้ 4) มีภาวะผู้ นํา น่าเช่ือถือ และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 5) มีอธัยาศยัดี ยิม้แย้มแจ่มใส และมีความรับผิดชอบ 6) มีความมุ่งพัฒนา และเป็นนัก
ปฏิบตั ิ  

  5.1.1.3 ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถงึสว่นรวมร่วมกนั  
  ผู้ศกึษาพบว่า ชมุชนป่าตรง* เห็นว่าปัจจยัท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงสว่นรวมร่วมกนั 
แบง่ออก 2 กลุ่ม คือ 1) ปัจจยัด้านชมุชน ได้แก่ สภาพความเดือดร้อน และความขดัแย้งของชมุชน 
เช่น การขาดแคลนนํา้เพ่ือการเกษตร และปัญหาส่ิงแวดล้อม การรวมกลุม่/เครือข่ายความร่วมมือ              
ในชมุชน และผู้ นําชมุชน 2) ปัจจยัสว่นตวับคุคล ได้แก ่ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีมัน่คง และการศึกษา/
ความรู้ 
  5.1.1.4 ผลท่ีได้รับจากการมีจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 

            ชุมชนป่าตรง* เห็นว่าการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันทําให้ประโยชน์ ดังนี ้                  
1) ผลท่ีได้รับต่อตนเอง ได้แก่ ความภาคภมูิใจในตนเอง การได้รับการยอมรับและความเคารพนบั
ถือจากคนในชมุชน ทําให้ตนเองมีความสขุกาย สขุใจ เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่คนในชมุชน กล้าคิด 2) 
ผลท่ีได้รับต่อชมุชน ได้แก่ เกิดความสามคัคีในชมุชน มีการปรึกษาหารือ พบปะพดูคยุกนั เกิดการ
รวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในชมุชน คณุภาพชีวิตของคนในชมุชนดีขึน้และอยู่ดีมีสขุ ลดปัญหาความ
ขดัแย้งในชมุชน เกิดการช่วยเหลือ เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ เอือ้อาทรต่อกนัและเห็นอกเห็นใจกนั เกิดความ
รับผิดชอบต่อชุมชน ชุมชนพฒันาและเข้มแข็ง วัฒนธรรมประเพณีดัง้เดิมคงอยู่ ชุมชนเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกนั 
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5.1.2 การศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคมผ่านสถาบันต่าง ๆ ในสังคม  
  ชมุชนป่าตรงมีการขดัเกลาท่ีทําให้เกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั ดงันี ้
  5.1.2.1 การขดัเกลาทางสงัคมผ่านสถาบนัครอบครัว  
  ผู้ศึกษาสรุปวิธีการอบรมเลีย้งดูผ่านสถาบันครอบครัว จากการศึกษาสามารถ
แบง่ออกเป็น 6 วิธี ดงันี ้  
   1) การอบรมสัง่สอนด้วยวาจา 
   2) การทําให้เห็นเป็นแบบอยา่ง 
   3) การสร้างเง่ือนไข/ข้อตกลงร่วมกนั 
   4) การลงโทษ 
   5) การให้กําลงัใจด้วยการให้รางวลั 
   6) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  ซึ่งวิธีการอบรมเลีย้งดท่ีูนิยมใช้และได้ผลท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั 
คือ การอบรมสัง่สอนด้วยวาจา และการทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง ซึง่ในแต่ละครอบครัวจะมีวิธีการ
หรือกระบวนการท่ีอบรมเลีย้งดบูตุรหลานท่ีแตกต่างกนัไป ขึน้อยู่กบัการได้รับการปลกูฝังถ่ายทอด
จากญาติผู้ ใหญ่และบคุคลในครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครองถือว่ามีความสําคญัท่ีต้องเลือกใช้วิธีการ
ในการอบรมเลีย้งดบูุตรหลาน เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวเป็นคนดี มีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั 
พ่อแมค่วรให้ความรัก ความอบอุน่ ดแูลอยา่งใกล้ชิด และข้อสําคญัคือ การทําตวัเป็นแบบอย่างแก่
บุตร จะทําให้ได้ผลดีกว่าการว่ากล่าวตักเตือน เพราะเด็กมกัจะซึมซบัพฤติกรรมหรือการกระทํา
จากพ่อแม่เป็นหลกั ฉะนัน้พ่อแม่ควรกระทําให้เป็นแบบอย่างมากกว่าการว่ากล่าวตักเตือนด้วย
วาจา 
  5.1.2.2. การอบรม/ขดัเกลาจากสถาบนัการศกึษา 
  ผู้ ศึกษาได้สรุปวิธีการอบรม/ขัดเกลาจากสถาบันการศึกษา สามารถแบ่งได้                
4 วิธี ประกอบด้วย 
   1) การอบรมสัง่สอนด้วยวาจา  
   2) การให้ลงมือปฏิบตัิ 
   3) การทําให้เห็นเป็นแบบอยา่ง 
   4) การลงโทษ 
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  ซึง่จากการศกึษา สถาบนัทางการศกึษาวธีิท่ีนิยมใช้และได้ผล คือ วิธีการอบรมสัง่
สอนด้วยวาจาไปพร้อมกับการให้ลงมือปฏิบตัิ และทําให้เป็นแบบอย่าง ซึ่งคล้ายกบัการสัง่สอน
ของสถาบนัครอบครัว ท่ีมีการอบรมสัง่สอนด้วยวาจา และการทําให้เห็นเป็นแบบอย่างไปพร้อม ๆ 
กนั จากการศกึษาพบวา่สถาบนัการศกึษาจะเน้นไปท่ีการอบรมสัง่สอนด้วยวาจา และการให้ลงมือ
ปฏิบตัิ ซึง่จดัได้ว่าเป็นเหตใุนการขดัเกลาท่ีก่อให้เกิดการคํานงึถึงสว่นรวมร่วมกนั 
  5.1.2.3 กระบวนการอบรม/ขดัเกลาจากสถาบนัศาสนา 
  ผู้ศกึษาได้สรุปวธีิการอบรม/ขดัเกลาจากสถาบนัศาสนา ออกเป็น 4 วิธี ดงันี ้
   1) การอบรมสัง่สอนด้วยวาจา  
   2) การให้คําปรึกษา/แนวทางในการดําเนินชีวิต 
   3) การให้เรียนรู้ และปฏิบตัิด้วยตนเอง 
   4) การทําให้เป็นแบบอย่าง 
  ซึง่จากการศึกษานัน้ สถาบนัทางศาสนาจะใช้วิธีการอบรมสัง่สอนด้วยวาจา และ
การให้เรียนรู้ และปฏิบตัิด้วยตนเอง ซึ่งมีลกัษณะท่ีคล้ายกับสถาบนัการศึกษา ท่ีมีการอบรมสั่ง
สอนด้วยวาจาและการให้เรียนรู้และลงมือปฏิบตัิไปพร้อม ๆ กนั เน่ืองจากวดัเปิดโอกาสให้เด็กได้
ลงมือปฏิบตัิหรือได้กระทําด้วยตนเองจะทําให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากการศึกษานัน้สถาบนั
ทางศาสนามีวิธีการอบรมท่ีเน้นถึงการรักษาศีล 5 และการรู้จกับาปบญุคณุโทษทําให้จิตใจบริสทุธ์ิ                 
ซึง่จดัได้วา่เป็นทําให้นกึถึงคนอ่ืน นกึถงึสว่นรวม  
  5.1.2.4 กระบวนการอบรม/ขดัเกลาจากชมุชน 
  ผู้ศกึษาได้สรุปกระบวนการอบรม/ขดัเกลาจากชมุชน ออกเป็น 2 วิธี ดงันี ้
   1) การพึง่พาอาศยักนัในชมุชน 
   2) การเห็นแบบอยา่งท่ีดีในชมุชน 
  จากการศึกษานัน้ การได้รับการขดัเกลาจากชุมชนจะใช้วิธีการขดัเกลาด้วยการ
พึง่พาอาศยักนัในชมุชนควบคู่กบัการเห็นแบบอย่างท่ีดีในชมุชน ซึง่ถือได้วา่เป็นวิถีปฏิบตัิต่อกนัใน
ชุมชนท่ีดีงาม ท่ีทําให้คนในชุมชนเกิดความรักใคร่สามคัคีกนั เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ต่อกนั จากการการ 
ขดัเกลาในชมุชน ได้ตระหนกัถึงการช่วยเหลือเกือ้กลูกนั เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่กนั ซึ่งถือได้ว่าเป็นเหตใุน
การได้รับการขดัเกลาท่ีสง่ผลทําให้เกิดจิตคํานึงถงึส่วนรวมร่วมกนั 
  5.1.2.5 กระบวนการขดัเกลาผา่นส่ือมวลชน 
  ผู้ศกึษาได้สรุปกระบวนการขดัเกลาผ่านสื่อมวลชน ออกเป็น 4 กระบวนการ ดงันี ้
   1) ด้านคติสอนใจผ่านส่ือบนัเทิง 
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   2) ด้านการให้ข้อมลูขา่วสาร 
   3) ด้านการให้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
  ซึ่งจากผลการศึกษาวิธีการขัดเกลาจากส่ือมวลชน ใช้วิธีการขัดเกลาด้าน              
การให้ข้อมลูข่าวสาร การให้เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมไปถึงมีการให้คติสอนใจผ่านส่ือบนัเทิง ท่ีทําให้
เป็นการขดัเกลาบคุคลในสงัคมอีกวิธีหนึ่ง จากการศกึษานัน้ส่ือมวลชน ได้ตระหนักถึงการรู้เท่าทนั
ต่อข่าวสารเหตกุารณ์บ้านเมือง ซึง่ถือได้ทําให้เป็นเพ่ิมพนูความรู้ในตนเป็นเหตปัุจจยัส่งผลให้เกิด
จิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 
  5.1.2.6 สถาบนัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุ ในการขดัเกลาให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนั  
  ผู้ ศึกษาได้สรุปสถาบันท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการอบรมขัดเกลา ออกเป็น           
3  สถาบนัหลกั ดงันี ้
   1) สถาบนัครอบครัว 
   2) รองลงมา สถาบนัศาสนา 
   3) และสดุท้าย สถาบนัการศกึษา 
  ซึ่งจากการศึกษาสถาบันทางสังคมท่ีมีอิทธิพลในการขัดเกลาทางสังคม                   
ท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ให้ความสําคัญกับสถาบันครอบครัว เพราะสถาบัน
ครอบครัวคือ เสาเข็มของชาติบ้านเมือง รองลงมาสถาบนัศาสนา เป็นสถาบนัท่ีคอยอบรมขดัเกลา
จิตใจให้มีคณุธรรม จริยธรรม และสดุท้ายสถาบนัการศึกษา คือ สถาบนัท่ีให้ความรู้ให้ปัญญาแก่
สมาชิกในสังคม ซึ่งถือได้ว่าทัง้สามสถาบันมีความสําคัญต่อการอบรมขัดเกลาบุคคลให้เกิด            
จิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนัได้ 
  5.1.2.7 วิธีการอบรมขดัเกลาท่ีใช้ได้ผลมากท่ีสดุ ท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนั  
  ผู้ศึกษาได้สรุปวิธีการอบรมขัดเกลาท่ีใช้ได้ผลมากท่ีสุด ท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถึง
สว่นรวมร่วมกนั 3 วิธีการหลกั ดงันี ้
   1) การทําให้เห็นเป็นแบบอยา่ง 
   2) รองลงมา การให้เรียนรู้และปฏิบตัิด้วยตนเอง 
   3) และสดุท้าย การอบรมสัง่สอนด้วยวาจา 
  ซึ่งจากการศึกษาวิธีการอบรมขัดเกลาท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน             
ท่ีใช้ได้ผลมากที่สดุ คือ การทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง เป็นวิธีการสร้างแรงบนัดาลใจท่ีสามารถทําให้
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คนเกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมได้ รวมถึงการให้เรียนรู้และปฏิบติัด้วยตนเอง จะเป็นการเสริมสร้างให้
เกิดประสบการณ์ทางสงัคมต่อบุคคล และการอบรมสั่งสอนด้วยวาจา จะเป็นวิธีการหนึ่งท่ีต้อง
อาศยัการพร่ําสอนเป็นประจําและต้องอาศยัเวลาด้วย 

 5.1.3. วิธีการสนับสนุนทางสังคมท่ีเอือ้ให้เกิดจติคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 
 จากการศึกษาชุมชนป่าตรงมีวิธีการสนับสนุนทางสงัคมท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนัออกเป็น 3 วิธีการ ดงันี ้
  1) มิติด้านวธีิการ  
  2) มิติด้านการให้ความรู้ 
  3) มิติด้านการสง่เสริมกําลงัใจ 
 ซึ่งจากการศึกษานัน้ วิธีการสนับสนุนทางสังคมจะใช้มิติของวิธีการในการสนับสนุน 
รวมถึงมิติด้านการให้ความรู้ควบคู่กับการเสริมสร้างกําลังใจ ให้แก่คนในชุมชนเพ่ือให้เกิดจิต
คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั  ในด้านมิติด้านวิธีการด้านเน้นท่ี การมอบหมายงาน และการให้บทบาท
หน้าท่ีรับผิดชอบ และการทํากิจกรรมร่วมกันในชุมชน เช่น ทําความสะอาดชุมชน ร่วมประเพณี       
ในชุมชน ต่อมามิติด้านความรู้เน้นท่ี การให้คําแนะนํา/สร้างความรู้และความเข้าใจ และมิติด้าน
การเสริมสร้างกําลงัใจเน้นท่ี การให้ความสําคัญและเห็นคุณค่าในตัวเอง และการกล่าวชมเชย/           
ยกยอ่งในท่ีสาธารณะ ซึง่ถือได้วา่เป็นเหตปัุจจยัท่ีสง่ผลทําให้เกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1 ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างจิตคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกัน 
 จากการศึกษา ผู้ ศึกษาขอเสนอแนะในการเสริมสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน และ
แนวทางแก้ไขปัญหาชมุชนร่วมกนั ดงันี ้
  5.2.1.1 ข้อเสนอแนะในการอบรมขดัเกลา 
   1) ควรรู้จกัเป็นผู้ ให้มากกวา่ผู้ รับ เอือ้เฟือ้ผู้ อ่ืน และไมเ่ห็นแก่ตวั 
   2) ควรรู้จกัให้เกียรติผู้ อ่ืน และยอมรับความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
   3) ควรปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรมในตวับคุคลให้มากขึน้ 
   4) ควรเป็นการกระทําท่ีไมห่วงัผลตอบแทน 
   5) ควรมีความประนีประนอม ให้อภยัซึง่กนัและกนั 
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  5.2.1.2 ข้อเสนอแนะการร่วมมือกนัในชมุชน 
   1) ผู้ นําชมุชนต้องสร้างศรัทธาและให้คนในชมุชนทําตาม 
   2) ควรจดักระบวนการคิดร่วมกนั แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
   3) คนในชมุชนควรทําตวัเป็นแบบอยา่ง 
   4) ควรมีการปฏิบตัิหรือทํากิจกรรมร่วมกนัในชมุชน 
   5) ควรได้รับความมือจากคนในชมุชน 
   6) ควรเป็นการกระทําเพ่ือประโยชน์ของบคุคลจํานวนมาก 
   7) ควรมีการรับฟังความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นของคนใน
ชมุชน 
   8) ควรมีการให้บทบาทความรับผิดชอบตอ่ชมุชน แก่บคุคล 
   9) ควรให้คําปรึกษาชีแ้นะให้แก่คนในชมุชน 
   10) ควรมีการจดัประชุม ประชาคมกนับ่อย ๆ เพ่ือแลกเปล่ียนความคิด 
และเรียนรู้ร่วมกนัในชมุชน 

 5.2.2 ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน 
  5.2.2.1 ข้อเสนอแนะการร่วมคิดร่วมปรึกษาหารือ 

  1) การประชุม ปรึกษาหารือร่วมกัน แลกเปล่ียนความคิด และหาทาง
ออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกนั  

  2) เปิดโอกาสให้ทกุคนได้มีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกนั  

  3) เรียกประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน และทุกคนในชุมชน เพ่ือให้
รับทราบปัญหาร่วมกนั 

  4) การจดัทําประชาคมในชมุชน เพ่ือหาข้อยตุิของปัญหาร่วมกนั                   
  5) ปัญหาในชุมชน ต้องใช้คนกลางเป็นคนไกล่เกล่ีย หาทางออก

ประนีประนอมทัง้สองฝ่าย เพ่ือรักษาความสมัพนัธ์ของคนในชมุชน  
  6) ควรวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของปัญหาท่ีเกิดขึน้ก่อนเป็นอนัดบัแรก  
 5.2.2.2 ข้อเสนอแนะความร่วมมือกนัในชมุชน 
  1) ทกุคนในชมุชนต้องมีสว่นรับผิดชอบต่อปัญหาท่ีเกิดขึน้ร่วมกนั                 
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  2) ทกุคนในชมุชนต้องมีความสามคัคี และร่วมแรงร่วมใจกนั หาแนวทาง
แก้ไขปัญหาร่วมกนั  

  3) ทุกคนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และช่วยเหลือ
เกือ้กลูกนั  

  4) การสร้างความเข้าใจกบัปัญหาให้ชดัเจน  
  5) ผู้ นําชมุชนมีบทบาทสําคญัในการขบัเคล่ือนในการแก้ไขปัญหา                 

5.2.3 ข้อเสนอแนะสาํหรับแนวทางการวิจัยครัง้ต่อไป  
 5.2.3.1 การศึกษาการเปล่ียนแปลงของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันในยุค

ประชาคมอาเซียน และบทบาทตอ่ประชาคมอาเซียน 
 5.2.3.2 การศึกษาถึงการบูรณาการบทบาทของสถาบันทางสังคมท่ีมีอิทธิพล 

และวิธีการอบรมขดัเกลาท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกนั ซึ่งจะนําไปสู่การพฒันาสงัคมท่ี
ยัง่ยืน 

 5.2.3.3 การศึกษาจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักการเมืองไทย,และ
ข้าราชการไทย 
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แนวการในการสนทนาและสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

 จากแนวความคิดนําทางการศึกษาในท้ายบทที่ผ่านมาดังกล่าว ผู้ศึกษานํามาสร้าง

เครื่องมือ หรือแนวทางในการสนทนาและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ ดังนี ้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล 

1)   เพศ 

2)   อายุ 

3) สถานภาพสมรส 

4) จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

5) การศึกษาขั ้นสูงสุด 

6) อาชีพหลัก/ อาชีพรอง 

7) รายได้ต่อเดือน  

8) บทบาทหน้าที่ในชุมชน 

9) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 

10)  การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกิจกรรมต่าง ๆ ในการคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

11)  ประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานสังคมและชุมชน 

ส่วนที่ 2 ความหมายของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  

  1)  ความหมายของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

  2)  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

  3)  ผลของการกระทําจากการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

 ส่วนที่ 3  แนวทางในการขัดเกลาผ่านสถาบันต่าง ๆ ที่เอื้อให้เกิดจิตคํานึงถึง
ส่วนรวมร่วมกัน 

  1)  สถาบันครอบครัว ได้แก่ การอบรมสั่งสอนในการเลี ้ยงดูสมาชิกในครอบครัว 

          (1) วิธีการ/ กระบวนการในการถ่ายทอดที่เอื ้อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกัน 

         (2) วิธีการในการอบรมเลี ้ยงดูบุตร 

          (3) การถ่ายทอดวิธีคิดในรูปแบบจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันแก่บุตร 

          (4) ผลของสถาบันครอบครัวในการอบรมสั่งสอน 
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  2) สถาบนัการศกึษา 
        (1) วิธีการ/ การอบรมสัง่สอนจากสถาบนัการศกึษา 
        (2) เนือ้หาในการจดัการเรียนการสอน ท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานึงถงึสว่นรวม 
        (3) สถาบนัการศึกษากบัการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัชุมชม ซึ่งจะนํามาซึ่ง
การเกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 
        (4) ผลของสถาบนัศกึษาในการอบรมสัง่สอน 

3) สถาบนัทางศาสนา 
        (1) ผู้ นําศาสนาในชุมชน มีวิธีการถ่ายทอดหลักธรรมท่ีสามารถนํามายึด
เหน่ียวจิตใจของคนในชมุชน 
        (2) การนําหลกัธรรมคําสอนทางพระพทุธศาสนามาประยกุต์ใช้ในการเอือ้ให้
เกิดจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั 
        (3) กระบวนการปลกูฝังคนในชมุชน ให้เกิดการคํานงึถงึส่วนรวมร่วมกนั 
        (4) ผลของสถาบนัทางศาสนาในการอบรมสัง่สอน 
  4) ชมุชน 
         (1) การรวมกลุ่ม ทํากิจกรรมร่วมกนัในชุมชน ท่ีเอือ้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนั 
         (2) การประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และให้คนในชุมชนตระหนักถึง
ประโยชน์ของสว่นรวม 
         (3) วิธีการถ่ายทอด คณุลกัษณะพืน้ฐานการเกิดจิตคํานึงสว่นรวมร่วมกนั 

       (4) ผลของชมุชน 
  5) ส่ือมวลชน 
         (1) บทบาทของสื่อมวลชนในการถ่ายทอด ท่ีเอือ้ให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนั 
         (2) การใช้ส่ือมวลชนในการเสริมสร้าง จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันใน
ลกัษณะใด 
         (3) ผลของการถา่ยทอดของส่ือมวลชน 
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ส่วนที่ 4 วิธีการอบรม/เลี้ยงดูท่ีก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

(1)  ขั้นตอน/วิธีการอบรมสั่งสอน  

ส่วนที่ 5  การสนับสนุนทางสังคม ท่ีเอื้อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  

           (1) วิธีการสนับสนุนทางสังคม ที่เอื ้อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

       (2) ผลการสนับสนุนทางสังคม สามารถทําให้เกิดกําลังต่อบุคคลในชุมชน 

ส่วนที่ 6  ข้อเสนอแนะ 

  1) ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

  2)  แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในชุมชนด้านต่าง ๆ 
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แบบสาํรวจเพื่อค้นหาผู้ให้ข้อมูลที่สาํคัญ 

 แบบสอบถามนี ้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือทําวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทของ 
นายเสถียร สีช่ืน นกัศึกษาคณะพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
สําหรับข้อมูลท่ีได้จะนําไปใช้ในการศึกษาเท่านัน้ โดยจะใช้ช่ือสมมุติในการเขียนรายงานและ
นําเสนอเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบตอ่บคุคลใด 

คาํถาม : บคุคลในชมุชนท่ีท่านเห็นวา่ เป็นบคุคลท่ีมีลกัษณะจิตคํานงึถงึสว่นรวมร่วมกนั และเป็น
บคุคลท่ีทํางานเสียสละเพ่ือสว่นรวม 

1. ช่ือ  จนัทร์*          16. ช่ือ เก้า* 
2. ช่ือ องัคาร*          17. ช่ือ สบิ* 
3. ช่ือ พธุ*     18. ช่ือ สบิเอ็ด* 
4. ช่ือ พฤหสั*     19. ช่ือ สบิสอง* 
5. ช่ือ ศกุร์*     20. ช่ือ สบิสาม* 
6. ช่ือ เสาร์* 
7. ช่ือ อาทิตย์* 
8. ช่ือ หนึง่* 
9. ช่ือ สอง* 
10. ช่ือ สาม* 
11. ช่ือ สี่*  
12. ช่ือ ห้า* 
13. ช่ือ หก* 
14. ช่ือ เจ็ด* 
15 ช่ือ แปด* 
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ตารางแสดงข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สาํคัญ 

นามสมมต ิ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ศาสนา สมาชิกใน
ครอบครัว 

รายได้ต่อเดือน 
(บาท) 

อาชีพ ตาํแหน่งทางสังคม 

จนัทร์ ชาย 66 สมรส มธัยมศกึษา พทุธ 4 20,000 นายกองค์การบริหารสว่นตําบล  ประธานกลุม่ออมทรัพย์
องัคาร ชาย 56 สมรส มธัยมศกึษา พทุธ 4 20,000 ทําสวน ประธานการบริหารจดัในหมูบ้่าน ตําบล 
พธุ หญิง 50 สมรส ปริญญาตรี พทุธ 4 20,000 เกษตรกร ปราชญ์เกษตรจงัหวดัปราจีนบรีุ 
พฤหสั ขาย 62 สมรส ปริญญาตรี พทุธ 4 10,000 ทําสวน - 
ศกุร์ ชาย 52 สมรส ประถมศกึษา พทุธ 4 15,000 ทําสวน กรรมการประปา/กรรมการกลุม่ออมทรัพย์ 
เสาร์ หญิง 41 สมรส ปริญญาตรี พทุธ 4 40,0000 ขายอปุกรณ์ก่อสร้าง กรรมการหมูบ้่าน/กรรมการสถานศกึษา 
อาทิตย์ ชาย 44 พระสงฆ์ นกัธรรมโท พทุธ - - - เจ้าอาวาสสํานกัสงฆ์ 
หนึ่ง ขาย 54 สมรส มธัยมศกึษา พทุธ 4 20,000 ทําสวน ผู้ช่วยกํานนั 
สอง หญิง 71 โสด ประถมศกึษา พทุธ 2 10,000 รักจ้างทัว่ไป กรรมการวดั 
สาม ชาย 40 สมรส ปริญญาโท พทุธ 4 15,000 กํานนัประจําตําบล กรรมการหมูบ้่าน กรรมการกลุม่ออมทรัพย์ 
ส่ี ชาย 55 สมรส ปริญญาตรี พทุธ 5 35,000 รับราชการ - 
ห้า ชาย 55 สมรส มธัยมศกึษา พทุธ 6 10,000 ค้าขาย สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล 
หก ชาย 61 สมรส ประถมศกึษา พทุธ 3 10,000 ทําสวน ผู้ช่วยกํานนั 

เจ็ด ชาย 44 หยา่ร้าง ปริญญาตรี พทุธ 2 15.000 ทําสวน/ขายประกนั สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล 
แปด ชาย 58 สมรส ประถมศกึษา พทุธ 6 20,000 ทําสวน กรรมการนํา้ปะปา 
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ตารางแสดงแหล่งอบรมส่ังสอนที่มีอทิธิพลมากที่สุด และวิธีการอบรม

ขัดเกลาที่ใช้ได้ผลมากที่สุด 
นามสมมต ิ สถาบันที่มีอทิธิพลมากที่สุด วธีิการที่ใช้อบรมส่ังสอนที่ใช้ได้ผลมากที่สุด 
จนัทร์ สถาบนัครอบครัว  รองลงมา ศาสนา 

และสถานศกึษา 
การทําให้เห็นเป็นแบบอยา่งรองลงมา การให้เรียนรู้และปฏิบตัิ

ด้วยตนเอง และการอบรมสัง่สอนด้วยวาจา 
องัคาร สถาบนัครอบครัว  รองลงมา ศาสนา 

และสถานศกึษา 
การทําให้เห็นเป็นแบบอยา่งรองลงมา การให้เรียนรู้และปฏิบตัิ

ด้วยตนเอง และการอบรมสัง่สอนด้วยวาจา 
พธุ สถาบนัครอบครัว  รองลงมา ศาสนา 

และสถานศกึษา 
การทําให้เห็นเป็นแบบอยา่งรองลงมา การให้เรียนรู้และปฏิบตัิ

ด้วยตนเอง และการอบรมสัง่สอนด้วยวาจา 
พฤหสั สถาบนัครอบครัว  รองลงมา ศาสนา 

และสถานศกึษา 
การทําให้เห็นเป็นแบบอยา่งรองลงมา การให้เรียนรู้และปฏิบตัิ

ด้วยตนเอง และการอบรมสัง่สอนด้วยวาจา 
ศกุร์ สถาบนัครอบครัว  รองลงมา ศาสนา 

และสถานศกึษา 
การทําให้เห็นเป็นแบบอยา่งรองลงมา การให้เรียนรู้และปฏิบตัิ

ด้วยตนเอง และการอบรมสัง่สอนด้วยวาจา 
เสาร์ สถาบนัครอบครัว  รองลงมา ศาสนา 

และสถานศกึษา 
การทําให้เห็นเป็นแบบอยา่งรองลงมา การให้เรียนรู้และปฏิบตัิ

ด้วยตนเอง และการอบรมสัง่สอนด้วยวาจา 
อาทิตย์ สถาบนัครอบครัว  รองลงมา ศาสนา 

และสถานศกึษา 
การทําให้เห็นเป็นแบบอยา่งรองลงมา การให้เรียนรู้และปฏิบตัิ

ด้วยตนเอง และการอบรมสัง่สอนด้วยวาจา 
หนึ่ง สถาบนัครอบครัว  รองลงมา ถาน

ศกึษา และศาสนา 
การทําให้เห็นเป็นแบบอยา่งรองลงมา การให้เรียนรู้และปฏิบตั ิ   
ด้วยตนเอง และ 

สอง ศาสนา รองลงมา สถาบนัครอบครัว  
และสถานศกึษา 

การทําให้เห็นเป็นแบบอยา่งรองลงมา การอบรมสัง่สอนด้วย
วาจา และการให้เรียนรู้และปฏิบตัิด้วยตนเอง 

สาม สถาบนัครอบครัว  รองลงมา 
สถานศกึษา และศาสนา 

การทําให้เห็นเป็นแบบอยา่งรองลงมา การอบรมสัง่สอนด้วย 
วาจาและการให้เรียนรู้และปฏิบตัิด้วยตนเอง  

ส่ี สถาบนัครอบครัว  รองลงมา 
สถานศกึษา และศาสนา 

การทําให้เห็นเป็นแบบอยา่งรองลงมา การอบรมสัง่สอนด้วย
วาจา และการให้เรียนรู้และปฏิบตัิด้วยตนเอง 

ห้า สถาบนัครอบครัว  รองลงมา 
สถานศกึษา และศาสนา 

การทําให้เห็นเป็นแบบอยา่งรองลงมา วาจาก และการอบรมสัง่
สอนด้วยวาจา และให้เรียนรู้และปฏิบตัิด้วยตนเอง 

หก สถาบนัครอบครัว  รองลงมา ศาสนา 
และสถานศกึษา 

การทําให้เห็นเป็นแบบอยา่งรองลงมา การอบรมสัง่สอนด้วย
วาจา และการให้เรียนรู้และปฏิบตัิด้วยตนเอง 

เจ็ด สถาบนัครอบครัว  รองลงมา ศาสนา 
และสถานศกึษา 

การทําให้เห็นเป็นแบบอยา่งรองลงมา การอบรมสัง่สอนด้วย 
วาจาและการให้เรียนรู้และปฏิบตัิด้วยตนเอง  

แปด สถาบนัครอบครัว  รองลงมา ศาสนา 
และสถานศกึษา 

การทําให้เห็นเป็นแบบอยา่งรองลงมา วาจาการให้เรียนรู้และ
ปฏิบตัด้ิวยตนเอง และการอบรมสัง่สอนด้วย 
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