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วตัถุประสงคข์องการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี โปรแกรมวิชาพฒันาชุมชน มหาวิทยาลยัราชภฏัลาวกาว  และ 2)  เพื่อศึกษาเง่ือนไขทาง
จิตสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั  การศึกษาเป็นการศึกษาเฉพาะกรณีโดยใช้
กระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นหลกั  ใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสาํคญั 21 คน 
ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า จิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพฒันาชุมชน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลาวกาว  คือ การสร้างจิตใจแห่งการให ้เสียสละ  เอ้ืออาทร แบ่งปัน  จิตสาํนึกท่ี
มีต่อส่วนรวม คือ ตอ้งการใหส้ังคมเกิดสันติสุข  การทาํความดีบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์โดยไม่
หวงัส่ิงตอบแทน  เง่ือนไขทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัของนักศึกษา 
แบ่งเป็น 2 ดา้น คือ เง่ือนไขภายใน  และเง่ือนไขภายนอก  จากการศึกษาพบว่า เง่ือนไขภายใน 
ประกอบดว้ย 1) การเห็นคุณค่าในตนเอง  2) เหตุผลเชิงจริยธรรม  3) ระบบค่านิยม  4) ทศันะต่อการ
จดัการสมบติัสาธารณะ ไดแ้ก่  ทศันะต่อการดูแลสมบติัสาธารณะ  ทศันะต่อการจดัการการอยู่
ร่วมกนั เช่น กฎระเบียบ ทศันะต่อการมีส่วนร่วมดูแลจดัการแกไ้ขทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  และทศันะต่อบทบาทของรัฐบาลทอ้งถ่ินและรัฐบาลกลางในการส่งเสริมจิตคาํนึงถึง
ส่วนรวมร่วมกนั เง่ือนไขภายนอก  ประกอบดว้ย การขดัเกลาทางสงัคม  ประกอบดว้ย 1) ครอบครัว  
2) สภาพแวดลอ้มทางสังคม ไดแ้ก่  เพื่อน ส่ือ ครูอาจารย ์ สถานศึกษา  และสถาบนัศาสนา เง่ือนไข
ทั้ง 2 ดา้นขา้งตน้เป็นกระบวนการขบัเคล่ือนสู่จิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั ท่ีเกิดกบัจิตใจและแสดง
ออกเป็นพฤติกรรมของนกัศึกษาในการมีจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั อีกทั้งในแนวทางดาํเนินการ
ขบัเคล่ือนของนกัศึกษาไดรั้บแรงหนุนเสริมจากแรงบนัดาลใจ  ส่ิงท่ีประทบัใจ  และความภาคภูมิใจ



(4) 
 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัของนกัศึกษา ภายใตน้โยบายมหาวิทยาลยัและส่งผลให้
เกิดสงัคมท่ีพึงปรารถนา ทั้งระดบัโปรแกรมวิชา มหาวิทยาลยั และชุมชน  สงัคม ประเทศชาติต่อไป 

ขอ้เสนอแนะสาํคญัท่ีไดจ้ากการศึกษา  คือ  สร้างระบบกลไกหรือกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
เพ่ือส่วนรวม  โดยมีนโยบายปลูกฝังการช่วยเหลือสังคม  หรือการทาํประโยชน์เพื่อส่วนราม  การ
นาํเอาสถาบนัศาสนาเขา้มามีส่วนร่วมปลูกฝัง  ขดัเกลาจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัและมีการศึกษา
ต่อยอดในประเดน็ต่างๆท่ีน่าสนใจ 
 

 

 



ABSTRACT 
 

Title of  Thesis Social  Mind for Common Good  of  Community  Development  
Program  Bachelor  Degree  Students  Lao  Kao  Rajabhat  University 

Author Mrs. Emon  Saenphuwa  
Degree Master of Arts (Social  Development  Administration) 
Year 2012 
 
 

The  objectives  of  this  study  are  1) to study  social  mind  for  common  good  shown  
by students  of  Community  Development  program at  the  bachelor  degree  level  at the  Lao  
Kao  Rajabhat  University, 2) to  study  factors  of  the  social  mind  for  common good  of  these  
students.    

It  is  a case  studied  by  using  the qualitative  research  as  a  main  tool.  21 key-
informants   were  interviewed  in-depth about  the  matter. Results  of  the study  indicate  that 
the  students  social  mind  for  common good  comprises  the  ingredients  of  giving, sacrificing,  
contemplating, sharing, consciousness  for  the  whole  to  be  peaceful,  making  merit  without  
thinking  of  returning  benefits. The  component  of  social  mind  common  good   can  be  
divided  into  2  factors, i.e., the  “within”  and  “without”. The  “within”  factor  can be  separated 
into 1) self-esteem, 2)  ethical reason,  3) value system, 4) perception on public property  
management, e.g., Perception  on taking  eare  of  public  property  and   managing  for  living  
together,e.g., Rules  or  laws  for living  together, state, load  and central  government and co-
operation  in  taking  care of  natural   resources and  environment. The  “without”  factor  is  
found  in  the   socialization  process  by 1) the   family  2)  social environment,  i.e., friend,  
media, teacher, education  and  religious instillations. The two factors  combined  to  mobilize the 
social  mind  for  common  good.                          

Important suggestions got from studying were creating the mechanical system or 
activities that was useful  for public use by having the policy of fostering the social support or 
making benefit or public use by bringing religious institutions to enter participating in fostering, 
disciplining social mind for common good and had  the creative education in interesting points. 
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บทที่  1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

สังคมประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ รวมตัวกัน  ซ่ึงเปรียบเสมือนระบบอินทรีย์ของร่างกาย

มนุษย์ท่ีประกอบด้วยกลุ่มก้อนจุลินทรีย์เล็ก ๆ ต่าง ๆ มากมาย  ดังนั้นสังคมจึงประกอบไปด้วย

หลายสถาบันรวมตัวกันเป็นโครงสร้างสังคม มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ สถาบัน

ครอบครัว  สถาบันการเมือง  สถาบันศาสนา  สถาบันอาชีพ และสถาบันเศรษฐกิจ สถาบันสังคม

เหล่านี้เกิดจากความจําเป็นของสถานการณ์เกี่ยวกับหน้าที่และโครงสร้างทางสังคม มี

ความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงทําให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นพลวัต การดํารงอยู่ในสังคม

เพื่อให้สังคมเกิดสันติสุขนั้น ต้องเกิดจากทุกคนในสังคมช่วยเหลือเอื้ออาทรกันและกัน  ผู้ให้ให้

โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความสุขใจเมื่อได้ให้ และผู้ให้ก็มีความสุขเมื่อสิ่งที่ให้ไปเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้ังไว้ หรือเรียกว่าเกิดพลังศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้ให้รู้สึกอิ่ม

เอมใจ สุขใจจากการได้ให้  ดังเช่นพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท่ีว่า “การให้

เป็นบ่อเกิดแห่งความสุข กล่าวคือ ผู้ให้ก็มีความสุข มีความอิ่มเอมใจ ผู้รับก็มีความสุข มีกําลังใจ 

สังคมส่วนรวมตลอดจนประเทศชาติก็มีความผาสุก มีความร่มเย็น”  นอกจากความสุขใจจากการ

ให้ท่ีไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้ว การมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันก็สามารถเริ่มต้นได้จากตนเอง  

และนักคิด Maslow (1963: 111-126) กล่าวว่า เมื่อมนุษย์เข้าใจตนเองอย่างแท้จริง  มนุษย์จะถึงซึ่ง

ประสบการณ์สูงสุด และในจุดนี้มนุษย์จะสามารถทําในสิ่งที่ดีงาม  มีความสามารถที่จะเรียนรู้ใน

สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ และการมองไปนอกตัวคือการออกไปสร้างประโยชน์ให้กับผู้อ่ืน ซ่ึ ง

สอดคล้องกับ  Frankl  (1967:  64-157) กล่าวว่า การที่มนุษย์หมายถึงมุ่งมั่นกับบางสิ่งบางอย่างที่

เป็นไปเพื่อคนอื่น เป็นศักยภาพของมนุษย์ในการมีชีวิตอย่างเหนือโลก การที่มนุษย์ดํารงอยู่ด้วย

แรงจูงใจบางประการ เพื่อบางสิ่งที่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อตนเองหรือเรียกว่ากระทําประโยชน์เพื่อผู้อ่ืน  

ตามแนวคิด  Parsons (1951: 436-437)  กล่าวว่า โครงสร้างการกระทําของสังคม เกี่ยวข้องกับ

ความเป็นจริงทางสังคมในเชิงอาสานิยม และมีความเชื่อว่าทฤษฏีการกระทําอาสานิยมนํามาสร้าง
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ทฤษฏีองคก์ารสงัคมเชิงหนา้ท่ีข้ึน โดยอาศยัคติอาสานิยมเป็นพื้นฐานในการตดัสินใจของผูก้ระทาํ
ทางสังคม ซ่ึงมีการตดัสินใจอย่างเสรี อยู่ภายใตก้ฎระเบียบและสถานการณ์  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิด Durkheim (1858: 143-144) ท่ีว่า  สังคมประกอบดว้ยสองส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นโครงสร้าง  
และส่วนท่ีเป็นพลงั ในส่วนท่ีเป็นโครงสร้าง คือ กฎหมาย และองคก์รบริหาร ไดแ้ก่  หน่วยต่าง ๆ 
ในสังคมท่ีถูกตั้งข้ึนมาเพ่ือทาํหนา้ท่ีและดูแลโครงสร้างซ่ึงมีกฎหมายรับรอง ส่วนท่ีเป็นพลงั มอง
ว่าส่วนท่ีเป็นโครงสร้างไม่เพียงพอท่ีจะขบัเคล่ือนสังคม ส่ิงท่ีใหส้ังคมขบัเคล่ือนประกอบไปดว้ย
ศาสนาและวฒันธรรม ซ่ึงเป็นส่วนของสงัคม  การท่ีสงัคมทั้งสองส่วนระหวา่งพลงัและโครงสร้าง
จะทาํงานดว้ยกนัไดต้อ้งมีส่ิงท่ีเรียกว่า  สาํนึกร่วม (Collective Consciousness) คนในสังคมตอ้งมี
สาํนึกร่วมกนั โครงสร้างและพลงัน้ีถึงจะอยู่ดว้ยกนัได ้ สาํนึกร่วมจะเป็นตวัเช่ือมโยงให้เขา้กนั
ไม่เช่นนั้น  โครงสร้างและพลงัน้ีจะหลุดกนัไปคนละทิศละทาง เห็นไดว้่าองคป์ระกอบในสังคม
ตามแนวคิด Durkheim  ประกอบดว้ย  โครงสร้าง  พลงั และสาํนึกร่วม ซ่ึงตอ้งมีองคป์ระกอบทั้ง
สามจึงจะประกอบเป็นสังคมข้ึนมาได้  โดยให้ความหมายของสํานึกร่วม คือ ความเช่ือและ
ความรู้สึกทั้งหมดท่ีสมาชิกในสังคมมีร่วมกนั ส่ิงเหล่าน้ีทาํให้เกิดระบบท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ไม่ใช่
ความเช่ือและความรู้สึกของปัจเจก  แต่เป็นของทุกคนในสังคม สาํนึกร่วมจะไม่แปรผนัไปตามชัว่
อายคุน แต่จะถูกส่งผา่นต่อ ๆ กนัไป และสอดคลอ้งหลกัคาํสอนทางพุทธศาสนา ว่า การท่ีคนอยู่
ร่วมกนัจะเกิดความสุขได ้คือตอ้งมีจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั  และในหลกัสงัคหวตัถุ 4 กล่าวถึง 
หน่ึง การใหท้าน  เป็นการรู้จกัแบ่งปันและเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ก่คนอ่ืนซ่ึงประสบกบัความยากลาํบาก 
และเป็นการเพื่อขจดัความตระหน่ีท่ีมีในตน สอง  ปิยวาจา ไดแ้ก่ ทาํใหก้ารพดูจาอ่อนหวาน น่าฟัง 
อนัเป็นประโยชน์ต่อตนและผูอ่ื้น และการพูดส่วนใหญ่เป็นไปในทางท่ีจะสร้างความสามคัคี 
ในทางสร้างสรรคแ์ละเป็นมิตร สาม อตัถจริยา ไดแ้ก่ การประพฤติประโยชน์ คือ ความเพียร
พยายามทางกาย ท่ีจะทาํประโยชน์เพ่ือเก้ือกลูแก่คนอ่ืน การไดช่้วยเหลือคนอ่ืนดว้ยกาํลงักายเพื่อ
หวงัใหผู้อ่ื้นไดรั้บความสุข โดยไม่คาํนึงถึงความเหน็ดเหน่ือยหรือหวงัรางวลัตอบแทนแต่ประการ
ใด  ส่ี สมานตัตา ไดแ้ก่ การรู้จกัวางตนใหเ้สมอตน้เสมอปลาย มัน่คง ไม่หลงไปตามกระแสโลก
ความสุขท่ีได ้ จากหลกัคาํสอนของนักคิดนักปรัชญาขา้งตน้นั้น จะทาํให้สังคมน่าอยู่และเกิด
ความสุขจากการมีจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัซ่ึงจะช่วยขจดัปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ 

 ดงันั้นระบบสังคมจาํเป็นตอ้งมีสาํนึกร่วม การท่ีเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคม  มีความเช่ือและความรู้สึกร่วมกนั  ถา้คนในสังคมไม่มีส่ิงน้ี  สังคมก็จะเส่ือมสลายตั้งอยู่
ไม่ได ้ ถา้คนไม่มีความรู้สึกว่าตวัเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม  ก็จะไม่มีการคิดท่ีจะมีวฒันธรรม
รวมกนั ถา้หากมนุษยไ์ม่มีสาํนึกร่วม  มนุษยจ์ะไม่ทาํตามกฎหมาย องคก์รทั้งหลายถา้ไม่มีสาํนึก
ร่วมกบัสังคมก็จะอยูไ่ม่ได ้ สาํนึกร่วมจึงเป็นแกนท่ียดึเหน่ียวใหส้มาชิกในสังคมมีความรู้สึกเป็น
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อันหนึ่งอันเดียวกัน  ปัจจุบันสังคมเป็นยุคโลกาภิวัตน์ มีการหลั่งไหลทางวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว 

ทําให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง จนเป็นการทําลายคุณค่าและเอกลักษณ์ของสังคม  การ

เปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในหลายๆด้าน โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็น

ฐานของความเจริญด้านวัตถุท่ีสังคมกําหนด และยังเป็นตัวกําหนดกฏระเบียบทางสังคมด้านอื่นๆ

เกือบทั้งหมด การดําเนินชีวิตของคนในปัจจุบันต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด การเปลี่ยนแปลงที่

เห็นได้ชัดที่สุด คือ สถาบันครอบครัวถือว่าเป็นสถาบันที่สําคัญที่สุดตามโครงสร้างของสังคม  

จากเดิมเป็นลักษณะครอบครัวขยายที่มี ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติพ่ีน้องอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน  

การอบรมเลี้ยงดูลูกหลานสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีส่วนร่วมในการอบรมเลี้ยงดู เมื่อสังคม

เปลี่ยนแปลงไปสถาบันครอบครัวมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะในสังคมเมือง 

และจะเห็นว่าในสังคมชนบทมีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้ามาทํางานในสังคมเมืองมากขึ้น จึงทําให้

ลักษณะครอบครัวสังคมเมืองเป็นแบบครอบครัวเดี่ยวประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก เพราะสภาพ

ทางเศรษฐกิจสังคมเมืองไม่เอื้ออํานวยให้อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ระบบเครือญาติลด

ความสําคัญลง สามีและภรรยามีความเสมอภาคกัน ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวมี

น้อยหรือบางครั้งแทบไม่มีเวลาพบปะสังสรรค์กัน เพราะต่างฝ่ายก็มีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีต้องทํา

มากมาย จึงเกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสถาบันครอบครัว และส่งผลกระทบต่อ

สภาพจิตใจของลูกหลาน  ทั้งในด้านการได้รับความรักความอบอุ่นด้อยลง  หรือแบบแผนในการ

อบรมเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ประกอบกับกระแสข้อมูลข่าวสารที่ถาโถมเข้ามาอย่างหลากหลายทั้ง

ด้านดีไม่ดี  เหมาะสมไม่เหมาะสม  โดยถูกนําเสนอทางสื่อสารมวลชนมากยิ่งขึ้น ทําให้เยาวชน

เลือกคิดเลือกทําตามอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  

สังคมปัจจุบันค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญด้านวัตถุมากกว่าจิตใจ ยกย่องคนที่ประสบ

ผลสําเร็จในการประกอบธุรกิจและมีฐานะทางการเงินสูง แต่คนดีมีคุณธรรมกลับไม่ได้รับการยก

ย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมเท่าที่ควร เงินตราเป็นเครื่องวัดฐานะในสังคมมากกว่าความดี

งามทางจิตใจ  และเกิดปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข เช่น การทุจริตคอร์รัปชั่น ความฟุ้งเฟ้อไม่รู้จัก

ความพอดี ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม  ประชาชนให้ความสําคัญต่อความ

เจริญทางด้านวัตถุเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือบทบาทในการแสดงออก ทําให้บุคคลลืม

ความสําคัญทางด้านจิตใจหรือที่ว่าคุณค่าในตัวเอง  การเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด ความเชื่อ 

ค่านิยม และคุณธรรม ทําให้เกิดปัญหาทางสังคมมากมาย เช่น ชุมชนอ่อนแอขาดการพัฒนา

เพราะต่างคนต่างอยู่ สภาพชุมชนมีสภาพเช่นไรก็ยังคงเป็นเช่นนั้น ไม่เกิดการพัฒนาและยิ่งนาน

ไปก็มีแต่เสื่อมลงเกิดปัญหาทางสังคม เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด การลักขโมย เป็นต้น สิ่ง

เหล่านี้เกิดจากการขาดศูนย์รวมจิตใจ ขาดผู้นําที่นําไปสู่การแก้ปัญหา เพราะคนในชุมชนมอง
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ปัญหาของตวัเองเป็นเร่ืองใหญ่ ขาดความตระหนกัหรือสาํนึกร่วมในการทาํงานเพ่ือส่วนรวม 
เพราะกลวัเสียทรัพย ์เสียเวลาหรือกลวัเป็นท่ีครหาจากบุคคลอ่ืน แต่ถา้มองในระดบัประเทศจะทาํ
ใหเ้กิดวิกฤตภายในประเทศบ่อยคร้ังและไม่สามารถแกปั้ญหาได ้อาทิ วิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม
ขาดเสถียรภาพทางการเมือง การชุมนุมขบัไล่รัฐบาลหรือผูน้าํประเทศ ก็จะส่งผลทาํใหป้ระเทศชาติ
อยูใ่นสภาพลา้หลงั เน่ืองจากขาดพลงัของคนในสังคม เม่ือผูน้าํประเทศนาํมาตรการใดออกมาใช้
ก็ไม่ไดผ้ล  เพราะไม่ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชน ประเทศชาติไร้เกียรติไร้ศกัด์ิศรี ทาํให้
ประชาชนในประเทศอ่ืนมองดว้ยสายตาเหยยีดหยามดูหม่ินดูแคลนว่าเป็นประเทศดอ้ยพฒันา แต่
ถา้เป็นในระดบัโลกจะทาํให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบระหว่างประเทศ ทาํใหเ้กิดปัญหาในระดบั
ต่าง ๆ เกิดการสะสมอาวุธกนัระหว่างประเทศ เพราะขาดความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  กลวั
ประเทศอ่ืนจะโจมตีจึงตอ้งมีอาวุธท่ีรุนแรง มีอานุภาพในการทาํลายลา้งสูงไวใ้นครอบครองเพ่ือ
ข่มขู่ประเทศอ่ืน และเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนก็มกัจะมีแนวโนม้ในการใชค้วามรุนแรงของแสนยานุภาพ
ทางการสงครามในการตดัสินปัญหา เกิดการกลัน่แกลง้ แก่งแยง่หรือครอบงาํทางการคา้ระหว่าง
ประเทศ พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดการไดเ้ปรียบทางการคา้ ทาํให้ประเทศท่ีดอ้ยกว่าขาด
โอกาสในการพฒันาประเทศของตน รังเกียจเหยยีดหยามคนต่างเช้ือชาติ  
ต่างเผา่พนัธ์ุหรือต่างทอ้งถ่ิน  มองชนชาติอ่ืนเผา่พนัธ์ุอ่ืนว่ามีความเจริญหรือศกัด์ิศรีดอ้ยกว่าเช้ือ
ชาติและเผา่พนัธ์ุของตน ดูถูกหรือเป็นปฏิปักษต่์อชาติอ่ืน  

จิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั (Social Mind) เป็นคุณธรรมของพลเมืองดีและเป็นส่ิงสาํคญั
ในการพฒันาสังคม โดยการอยูร่่วมกนัในสังคมท่ีมีจิตสาํนึกต่อบุคคล องคก์ร หรือสังคม ทาํให้
เกิดพลงัในการสร้างสรรค ์ ทาํใหเ้กิดความเขม้แขง็ของชุมชน องคก์ร สังคม และประเทศชาติ 
ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนจากการมีปฏิสมัพนัธ์ของคนในชุมชน สงัคมหรือการเลียนแบบทางสังคม ทาํให้
คนในสังคมต่ืนตวั และมีความรู้สึกนึกคิดและปรารถนาเขา้ไปแกไ้ขปัญหาวิกฤตการณ์หรือ
ปัญหาสังคม หรือมีความรู้สึกเป็นเจา้ของส่วนรวมร่วมกนั ซ่ึงก่อให้เกิดพฤติกรรมการรวมตวั
หรือมีจิตสาํนึกร่วมกนั และทาํในส่ิงท่ีเกิดประโยชน์ร่วมกนั ไม่หวงัส่ิงตอบแทน ซ่ึงจะทาํใหเ้กิด
ความเขม้แข็งให้กับชุมชนและมีความสงบสุขเพราะสังคมมีคนเสียสละเพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวม   

เง่ือนไขทางจิตสังคมท่ีส่งผลต่อการมีจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมนั้นสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ตน้ไมจ้ริยธรรม ในเร่ืองจริยธรรมบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของคนดี คนเก่ง การทาํงานเพ่ือ
ส่วนรวม พฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรมพฒันาสังคม (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2539: 3) 
เกิดจากสาเหตุทางจิตใจของบุคคลตอ้งประกอบดว้ยสติปัญญา ประสบการณ์ทางสังคมและ
สุขภาพจิต จิตลกัษณะ 5 ดา้น ไดแ้ก่ เหตุผลเชิงจริยธรรม มุ่งอนาคตและควบคุมตนเอง ความเช่ือ
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อาํนาจในตน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ เจตคติ คุณธรรมและค่านิยม ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษา
จิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัและปัจจยัทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั 
ไดแ้ก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นส่ิงท่ีเกิดจากความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การยอมรับตนจาก
บุคคลอ่ืน ซ่ึงบุคคลจะพิจารณาจากการตอบสนองของบุคคลอ่ืนรอบขา้งและความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเองยงัเกิดจากการประเมินคุณค่า ความสามารถ และการประสบความสาํเร็จของบุคคล หาก
บุคคลประเมินคุณค่าของตนเองไปในทางบวก กจ็ะเกิดความเช่ือมัน่ในคุณค่าแห่งตน ทศันะ เป็น
พื้นฐานทางการมองตนเองโดยการรับรู้และไตร่ตรองจากเจตคติและจินตนาการ เป็นตวักระตุน้ท่ี
นาํไปสู่พฤติกรรม ทศันะเป็นความคิดความรู้สึกตลอดจนการรับรู้เก่ียวกบัตนเองท่ีสามารถถูก
ประเมินไดจ้ากการรับรู้ตนเอง 3 ดา้น ดา้นสัมฤทธิผล (Academic Value) ความรู้สึกต่อตนเองใน
ดา้นสติปัญญา ทกัษะ และความสามารถในดา้นต่าง ๆ ดา้นการปรับตวัทางอารมณ์ (Emotional 
Adjustment) ความรู้สึกต่อตนเองตามความกดดนัทางอารมณ์ เช่น ความวิตกกงัวล ความเครียด 
ความสุข ความภาคภูมิใจ ความเศร้า ฯลฯ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal 
Relationship) เป็นความรู้สึกต่อตนเองในดา้นความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน ความสามารถในการคบเพ่ือน 
ความสามารถในการร่วมงานกบัเพื่อน ทศันะก็เป็นพื้นฐานในการมองตวัเองว่ามีลกัษณะในการท่ี
จะแสดงพฤติกรรมท่ีจะปฏิบติัต่อผูอ่ื้นและสังคม และเก่ียวขอ้งกบัทศันะต่อส่ิงต่าง ๆ ในโลก
รอบตวัทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต  และทศันะต่อรัฐบาลทอ้งถ่ิน  และทศันะต่อรัฐบาลกลาง  ระบบ
ค่านิยม แสดงออกถึงความมีระเบียบวินยั ความสามคัคีกลมเกลียว ความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือ
เก้ือกลูกนัตามท่ีตนเองไดย้ดึถือปฏิบติัตามวิถีชีวิตของครอบครัว ค่านิยมเป็นตวักาํหนดพฤติกรรม
ของบุคคลในสังคม ท่ีมีการสร้างค่านิยมท่ีเหมาะสม เช่น ความซ่ือสัตย ์ ความขยนัหมัน่เพียร 
ความเสียสละ ความมีระเบียบวินยั ความสามคัคีกลมเกลียว ความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเก้ือกลู
กนั ไม่เอารัดเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั มีความสาํนึกรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตน ส่ิงเหล่าน้ีลว้น
เป็นค่านิยมท่ีควรแก่การปลูกฝังให้เกิดข้ึนกบับุคคลอยา่งยิ่ง ครอบครัวจึงเป็นแกนนาํและเป็น
แบบอยา่งท่ีดีในการเร่ิมตน้ปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกตอ้งเหมาะสมใหแ้ก่สมาชิกของครอบครัว การขดั
เกลาทางสงัคม กระบวนการท่ีสงัคมหรือกลุ่มสัง่สอนโดยตรงหรือโดยออ้มใหผู้ท่ี้เป็นสมาชิกของ
กลุ่มไดเ้รียนรู้ระเบียบวินยัขั้นพื้นฐาน เพื่อการพฒันาบุคลิกภาพของตนเองปลูกฝังระเบียบวินยั
เป็นพื้นฐานของมนุษยใ์นการปฏิบติัตามเกณฑท่ี์กลุ่มไดก้าํหนด  เหตุผลเชิงจริยธรรม ส่ิงท่ีบุคคล
ใชเ้หตุผลในการเลือกท่ีจะกระทาํหรือเลือกท่ีจะไม่กระทาํพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง เหตุผลท่ี
กล่าวถึงน้ีจะแสดงออกในการเลือกท่ีจะกระทาํหรือเลือกท่ีจะไม่กระทาํของบุคคล การศึกษา
เหตุผลเชิงจริยธรรมจะทาํให้ทราบว่า บุคคลท่ีมีการกระทาํเหมือนกนัอาจมีเบ้ืองหลงัการกระทาํ
และระดบัจริยธรรมท่ีแตกต่างกนัได ้การมีเหตุผลเชิงจริยธรรมอยูใ่นระดบัใด มิไดข้ึ้นอยูก่บัการ
อบรมสั่งสอนเน้ือหาความดีความชัว่โดยสังคมท่ีบุคคลอาศยัอยู ่แต่การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมจะ
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พฒันาในระดบัท่ีสูงข้ึนไปไดต้อ้งอาศยัระดบัสติปัญญา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ของบุคคลเป็น
สาํคญั และยงัตอ้งประกอบกบัการมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมในสังคมดว้ย รวมทั้งขอ้หา้มหรือ
ขอ้บงัคบัทางจิตใจท่ีเป็นอาการภายในเก่ียวกบัความประพฤติท่ีดีท่ีชอบของความรู้สึกของบุคคลท่ี
แสดงออกทางกาย วาจา และจิตใจ ท่ีคาดหวงัใหส้ังคมมีความสุขความเจริญทั้งแก่ตนเองและ
สังคมส่วนรวมซ่ึงการอยูร่่วมกนัในสังคมตอ้งมีคุณธรรม ซ่ึงจะทาํให้ สังคมอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่ง
สงบสุขและเป็นท่ีพึงปรารถนา ประพฤติอยูใ่นเร่ืองความดี ความถูกตอ้ง ปฏิบติัตนเพื่อใหอ้ยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งสงบสุข และปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น มีคุณธรรมและมโนธรรมท่ีจะสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดี โดยสาํนึกท่ีจะใชสิ้ทธิและหนา้ท่ีของตนตามค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 

นกัศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของสังคม มีบทบาทและหนา้ท่ีในดา้นการศึกษาหาความรู้ การ
พฒันาคุณภาพของนกัศึกษาดา้นความสามารถและช้ีแนะแนวทางในการปรับตวัเขา้สู่สังคมจึงเป็น
ส่ิงสาํคญั  ดว้ยเหตุน้ีสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงมีหนา้ท่ี  4 ประการ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันานกัศึกษา 
คือ 1) เป็นแหล่งผลิตกาํลงัคนท่ีมีคุณภาพ 2) เป็นแหล่งฝึกอบรมทางการวิจยั 3) เป็นแหล่งในการ
จดัฝึกอบรม และ4) เป็นแหล่งท่ีใหโ้อกาสในการศึกษาตลอดชีวิต โดยนกัศึกษาควรมีความพร้อม
ในการศึกษาและมีคุณลกัษณะพ้ืนฐานท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ความรู้เจตคติท่ีดีในสาขาท่ีศึกษา เช่น การมี
จิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั  ความมีคุณธรรม  จริยธรรม ความขยนั ความซ่ือสัตย ์ ความอดทน
ความมีระเบียบวินยั ความรับผดิชอบ ความประหยดั ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการ
แกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล ความสามารถในการทาํงาน ท่ีไดรั้บมอบหมายจนบรรลุตามวตัถุประสงค์
ความเป็นผูน้าํ การมีมนุษยสัมพนัธ์ ความรอบคอบ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ค่านิยมในการดาํเนิน
ชีวิต การมีจิตใจใฝ่รู้ (Inquiring Mind) คุณสมบติัดงักล่าวเป็นพื้นฐานการศึกษาและการใชชี้วิตใน
สงัคม (พรรณอร อุชุภาพ, 2547: 33) 

จิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัเป็นคุณลกัษณะท่ีสาํคญัในการยกระดบัจิตใจของเยาวชนใน
สังคมให้หันมามองประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  เพื่อร่วมมือในการพฒันาสังคม
และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง  และก่อให้เกิดความสงบสุข สามารถเอาตวัรอดและประสบ
ผลสาํเร็จไดท้ั้งในดา้นการศึกษา  การทาํงาน  ซ่ึงปรากฏชดัเจนในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 11  และในหลกัสูตรการเรียนการสอนเพ่ือก่อใหเ้กิดสังคมแห่งคุณภาพ และการ
ดาํเนินชีวิตท่ีอยูใ่นโลกยคุศตวรรษท่ี 21 ตอ้งอาศยัจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัประกอบอยูใ่นตวั
ของคนๆนั้น ส่ิงสาํคญัจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัช่วยจรรโลง  สังคมโลกทั้งปัจจุบนัและอนาคต
ใหเ้กิดความน่าอยูม่ากข้ึน หรือแมก้ระทัง่ในสถานการณ์นํ้าท่วมท่ีเกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติและฝีมือ
ของมนุษยใ์นหลายพ้ืนท่ีในประเทศไทย  ลว้นตอ้งการจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัจากทุกคนใน
สังคม  ช่วยกนัแกไ้ขปัญหาดว้ยกนั  โดยเร่ิมจากจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัซ่ึงจะทาํใหส้ังคมเรา
ฝ่าฟันปัญหาดงักล่าวไปไดใ้นท่ีสุด 
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การวิจยัคร้ังน้ี  มุ่งศึกษาจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกันในมุมมองจิตวิทยาของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรีโปรแกรมวิชาพฒันาชุมชน และเง่ือนไขทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตคาํนึงถึง
ส่วนรวมร่วมกนัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  โปรแกรมวิชาพฒันาชุมชน มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลาวกาว  เพื่อเป็นแนวทางในการปลูกฝังจิตสาํนึกใหก้บับุคคลใหมี้ความรับผดิชอบต่อตนเองและ
สงัคม ดว้ยสาเหตุและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั จึงมีการกล่าวถึงจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัมากข้ึน 
เพ่ือให้ผูค้นไดต้ระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อส่วนร่วมมากกว่าตนเอง หมายถึงทุกคนตอ้งมีการ
ใหม้ากกว่าการรับ  เพราะส่ิงเหล่าน้ี ถา้สามารถปลูกฝังใหเ้ด็กและเยาวชนไดต้ระหนกัและเห็นถึง
ความสาํคญั  สังคมย่อมเกิดความสงบสุขอย่างแน่นอน คาํว่า จิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัจึงมี
ความสาํคญัต่อชีวิตและความเป็นอยูข่องมนุษย ์ โดยส่วนรวม  การปลูกฝังความสาํนึกกบับุคคล
ต่าง ๆให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมจะเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดข้ึนกบั
บุคคลโดยทัว่ไป โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน รวมทั้ง ประชาชนทัว่ไป  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึน
จากภายในกายของคน  “จิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั” มีความสาํคญัในการปลูกจิตสาํนึกใหผู้ค้น
รู้จกัการเสียสละการร่วมแรงร่วมใจร่วมมือในการทาํประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม  ดงันั้น
นักศึกษาซ่ึงเป็นเยาวชนในสังคมจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งปลูกฝังจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั  
อนัเป็นส่วนสนบัสนุนให้เกิดความสามคัคี ความเขม้แขง็ของสังคมอย่างย ัง่ยืนและส่งผลต่อการ
เป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคมต่อไป 
 

1.2  วตัถุประสงค์ในการวจิยั 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โปรแกรมวิชา
พฒันาชุมชน มหาวิทยาลยัราชภฏัลาวกาว 

1.2.2  เพื่อศึกษาเง่ือนไขทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โปรแกรมวิชาพฒันาชุมชน มหาวิทยาลยัราชภฏัลาวกาว 
 

1.3  ขอบเขตของการวจิยั 
  

1.3.1  ขอบเขตด้านพืน้ที ่
การวิจัยคร้ังน้ีใช้พื้นท่ีการวิจัยคือ โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัลาวกาว  ตั้งอยู่ในจงัหวดัแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เน่ืองจากมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลกั  และ
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พื้นฐานทางวฒันธรรมยงัคงยึดวฒันธรรมดั้ งเดิม และสืบทอดต่อกันมา และยงัมีความผูกพนั
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั ยงัคงมีใหเ้ห็นอยูใ่นสงัคมคนจงัหวดัน้ี  

 
1.3.2  ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูว้ิจัยศึกษาจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกันในมุมมองจิตวิทยาของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โปรแกรมวิชาพฒันาชุมชน มหาวิทยาลยัราชภฏัลาวกาว และเง่ือนไข
ทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั  ดงัน้ี 

1.3.2.1  การเห็นคุณค่าในตนเอง 
1.3.2.2  ทศันะต่อการจดัการสมบติัสาธารณะ ไดแ้ก่ 
 1)  ทศันะต่อการดูแลสมบติัสาธารณะ 

   2)  ทศันะต่อการจดัการการอยูร่่วมกนั  เช่น  กฎระเบียบ   
3)  ทศันะต่อการมีส่วนร่วมดูแลจดัการแกไ้ขทรัพยากรธรรมชาติและ  

ส่ิงแวดลอ้ม 
4)  ทศันะต่อบทบาทของรัฐบาลทอ้งถ่ิน/รัฐบาลกลางในการจดัการ

ส่งเสริมจิตคาํนึงส่วนรวมร่วมกนั 
1.3.2.3  ระบบค่านิยม 
1.3.2.4  การขดัเกลาทางสงัคม 
1.3.2.5  เหตุผลเชิงจริยธรรม  

 

1.3.2  ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี  คือนกัศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลยัราชภฏัลาวกาว  

โดยเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัแบบเจาะจง คือ นกัศึกษาภาคปกติระดบัปริญญาตรี โปรแกรมวิชา
พฒันาชุมชน  มหาวิทยาลยัราชภฏัลาวกาว  ซ่ึงมีนกัศึกษารวมทุกชั้นปี  จาํนวน 21  คน จาก 118  คน 
โดยสามารถแยกรายละเอียดจาํนวนนกัศึกษาตามชั้นปี ดงัน้ี  นกัศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 5  คน จาก 60 คน 
นกัศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 5 คน  จาก  30 คน  นกัศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 5  คน จาก 19 คน และนกัศึกษา
ปีท่ี 4 จาํนวน 6  คน  จาก 9  คน  ซ่ึงผูว้ิจยัเป็นอาจารยป์ระจาํโปรแกรมวิชาพฒันาชุมชนและสอน
ทุกชั้นปีจึงสามารถเก็บขอ้มูลได ้ และนกัศึกษาทุกคนในโปรแกรมวิชาพฒันาชุมชนไดส้มคัรเป็น
สมาชิกชมรมอาสาพฒันาชุมชน มีวตัถุประสงคข์องชมรมฯเพื่อให้นักศึกษามีจิตคาํนึงถึงการมี
ส่วนรวมร่วมกนั  มีคุณธรรมจริยธรรม รับผดิชอบต่อสงัคม มีความเป็นผูน้าํ จิตวิญญาณแห่งความ
เป็นประชาธิปไตย  รวมทั้ งมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสุข   
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1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 

1.4.1   ทําให้ทราบถึงจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันในมุมมองของจิตวิทยาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว 

1.4.2   ทราบถึงเงื่อนไขทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว 

1.4.3   ผลการศึกษาสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน

ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพื่อเป็นการ

เสริมสร้างลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 

 

1.5.1   จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หมายถึง การที่นักศึกษาปฏิบัติแสดงให้เห็นถึงการมี

สํานึกร่วมต่อสังคม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละทรัพย์สินหรือแรงงานของตนต่อส่วนรวม และ

การเข้าร่วมในการทํางานที่เป็นส่วนรวมของหน่วยงาน องค์กรและสังคม โดยการกระทําที่ไม่

หวังผลตอบแทนต่อตนเอง แต่กระทําเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 

1.5.2 ทัศนะต่อการจัดการสมบัติสาธารณะ หมายถึง การที่นักศึกษามีความรู้สึกนึกคิดที่

มีต่อตนเองในด้านความสามารถของตนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การทํากิจกรรม

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม การใช้เหตุผลการคิด การมีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่น การคบเพื่อน การ

มองโลกในแง่ดี การทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและด้านการปรับตัวทางอารมณ์ในการอยู่ร่วมกับบุคคล

อ่ืนในสังคม ได้แก่  1) ทัศนะต่อการดูแลสมบัติสาธารณะ 2) ทัศนะต่อการจัดการการอยู่ร่วมกัน  

เช่น  กฎระเบียบ 3) ทัศนะต่อการมีส่วนร่วมดูแลจัดการแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4) ทัศนะต่อบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่น/รัฐบาลกลางในการจัดการส่งเสริมจิตคํานึงส่วนรวม

ร่วมกัน  

1.5.3  การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง การที่นักศึกษามีความรู้สึกต่อตนเองเกี่ยวกับ

ความสามารถทางการทํางาน การเรียนรู้ การคิด การตัดสินใจ การรับผิดชอบ ความเป็นผู้นํา 

การยอมรับการกระทําและการตัดสินใจของตนเองและของผู้อ่ืน บทบาทของตนเอง และ

ความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับตนเอง โดยการประเมินตนเองหรือสิ่งที่ตนเองเป็น หรือเปรียบเทียบกับ

บุคคลอื่น หรือการประเมินตนเองเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ตนเองต้ังไว้ 
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1.5.4   ระบบค่านิยม หมายถึง ความรู้สึกของนกัศึกษาท่ีแสดงออกและการกระทาํถึงการ
ปฏิบติัต่อความมีระเบียบวินยัท่ีเป็นขอ้ปฏิบติัของครอบครัว การเช่ือฟังคาํสอนของพ่อแม่และ
ญาติพี่นอ้ง การแสดงความช่วยเหลืองานของครอบครัว การทาํกิจกรรมร่วมในครอบครัวการ
แบ่งปันส่ิงของ ความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเก้ือกลูกนั ท่ีตนเองไดย้ดึถือปฏิบติัตามวิถีชีวิตของ
ครอบครัว 

1.5.5   เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การท่ีนกัศึกษาใชเ้หตุผลในการเลือกท่ีจะกระทาํ
หรือเลือกท่ีจะไม่กระทาํพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงในทางท่ีดีและไม่ดี เหตุผลท่ีกล่าวถึงน้ีจะ
แสดงในการเลือกท่ีจะกระทาํหรือเลือกท่ีจะไม่กระทาํต่าง ๆ ของบุคคล 

1.5.6   การขดัเกลาทางสังคม หมายถึง การท่ีนกัศึกษาแสดงความรู้สึกและแสดงพฤติกรรม
ออกมาโดยการยดึถือจากแบบอยา่งท่ีดี การอบรมเล้ียงดูจากคนในครอบครัว การยดึถือแบบอยา่ง
คุณธรรมจริยธรรมจากพ่อแม่ หลกัคาํสอนทางพระพุทธศาสนา การจดัระเบียบทางสังคม การเรียนรู้
ท่ีจะช่วยพฒันาตนเอง ท่ีทาํใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ของกลุ่มไดเ้รียนรู้ระเบียบวินยัขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การพฒันาบุคลิกภาพของตนเองใหเ้ป็นคนท่ีมีจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั 



 

 

 

บทที่ 2 

 

แนวความคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื่อง  จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชา

พัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนแนวความคิด  ทฤษฎีและงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือนํามาประมวลความรู้และกําหนดกรอบแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

2.1  จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

2.2  เงื่อนไขทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

2.2.1  ระบบค่านิยม 

2.2.2  เหตุผลเชิงจริยธรรม 

2.2.3  ทัศนะ 

2.2.4  การเห็นคุณค่าในตัวเอง  

2.2.5  การขัดเกลาทางสังคม  

2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1  จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

   

2.1.1  เหตุผลความจําเป็นและความเป็นมาของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

ประเทศไทยได้กล่าวถึง  จิตคํานึงถึงการมีส่วนรวมร่วมกันในช่วงหลังพุทธศักราช  2500 

(ธีรยุทธ  บุญมี,  2536: 27)  ช่วงเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเริ่มเห็นเป็นรูปธรรม

มากขึ้นหลังจากเหตุการณ์  14  ตุลาคม พ.ศ. 2516  ก่อนหน้านั้นเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม  

เสริมสร้างงานบําบัดทุกข์บํารุงสุขของรัฐ  ปฏิบัติโดยสถาบันทางศาสนา  มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือคนใน

เชื้อชาติหรือภูมิภาคเดียวกัน  เป็นลักษณะผู้ให้กับผู้รับ  ต่อมาการพัฒนามุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง  

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  8  (พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2544) ให้ความสําคัญกับ

การพัฒนาคน  พัฒนาระบบการศึกษา  เริ่มส่งเสริมประชาสังคมในทุกจังหวัด  เพราะการใช้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ผ่านมา  พบว่า  การพัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว
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ไม่สามารถนาํประเทศไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืได ้ แต่การพฒันาตอ้งควบคู่ไปดว้ยกนัในทุกดา้น  ซ่ึง
ไม่สามารถเกิดข้ึนได้ถา้ปราศจากความร่วมมือของคนในชาติ  โดยให้ความสําคญัพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพของคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม  มีระเบียบวินัย  มีค่านิยมท่ีดีงาม  มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  มีจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั  ส่งเสริมให้ส่ือทุกรูปแบบเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันาจิตใจ  โดยมุ่งเนน้ผลิตรายการท่ีมีเน้ือหาสาระและจดัช่วงเวลาท่ีเหมาะสมต่อ
การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัศาสนาและการพฒันาจิตใจมากข้ึน  รวมทั้งกระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังานและ
องค์กรส่ือมวลชนมีจิตสํานึกต่อสังคมส่วนรวมมากข้ึน  และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี  9  (พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2549)  ไดก้ล่าวถึงจิตสาธารณะไวอ้ยา่งชดัเจนว่า  เป็นลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคซ่ึ์งจะช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  โดยกล่าวในเร่ืองของประชา
สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน  ต่อมาในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี  10  
(พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2554)  มุ่งพฒันาประเทศสู่ความสมดุลยัง่ยืน  โดยให้ความสําคญักบัการบริหาร
จดัการทุนของประเทศท่ีมีอยูท่ ั้งท่ีเป็นทุนทางสงัคม  ทุนทางเศรษฐกิจ  และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มให้มีมากข้ึนและเช่ือมโยงกนัเพื่อประโยชน์ในการพฒันา  ทั้งน้ีการเสริมสร้างทุน
ทางสังคมจะเป็นพื้นฐานหลกั  โดยเร่ิมจากการพฒันาคุณภาพคนให้เป็นคนท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม  
จริยธรรม  มีจิตสํานึกสาธารณะและรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงเพื่อนาํไปสู่การพฒันาชุมชนให้มี
ความเขม้แขง็และยัง่ยนื  ช่วยเหลือเก้ือกลูกนัภายในชุมชนและระหวา่งชุมชน  และเป็นพลงัของการ
พฒันาประเทศ  และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี  11  (พ.ศ. 2555-
พ.ศ. 2559)  ท่ีว่า  “สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนั
ต่อการเปล่ียนแปลง” โดยเร่งสร้างสังคมใหส้งบสุข โดยเทิดทูนองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
เป็นศูนยร์วมศรัทธา ความสัมพนัธ์ของคนในสังคมใหเ้ป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั ร่วมมือกนัฝ่าวิกฤติ
และสร้างสังคมใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข เร่งขยายผลการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใหเ้ป็นค่านิยมร่วมทั้งสังคม ทาํใหร้ากฐานสังคมและเศรษฐกิจแขง็แกร่ง พร้อมทั้งเสริมสร้างภาค
ราชการ การเมือง และประชาสังคมใหเ้ขม้แขง็ภายใตว้ฒันธรรมประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
มีธรรมาภิบาล เป็นท่ีเช่ือมัน่และไวว้างใจของประชาชน ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีใน
สังคมไทยในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  มุ่งพฒันาคนใหมี้คุณภาพเป็นกาํลงัสาํคญัในการ
พฒันาประเทศใหม้ัน่คง  เป็นการพฒันาศกัยภาพ รวมทั้งดา้นสติปัญญาและจิตใจใหพ้ร้อมรับการ
พฒันาประเทศสู่สังคมฐานความรู้ และร่วมพฒันาฐานรากของสังคมไทยใหเ้ขม้แขง็ในทุกมิติการ
พฒันา สามารถสร้างเสถียรภาพใหเ้ศรษฐกิจภายในประเทศ เป็นปัจจยัการผลิตสาํคญัในกระบวนการ
ผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้คนรุ่นต่อไป  
ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2545  หมวด  1  
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บททัว่ไปท่ีว่าดว้ยความมุ่งหมาย  และมาตรา 7  ไดแ้สดงถึงความพยายามในการจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันาคน  โดยระบุไวอ้ย่างชัดเจนว่า  “ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  รู้จกั
รักษาและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ  เคารพกฎหมาย  ความเสมอภาคและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ มี
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ  รวมทั้ง
ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวฒันธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยและความรู้อนั
เป็นสากล  ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ  รู้จักพึ่ งตนเอง  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ใฝ่รู้  และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง
(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  2542: 44)  และในมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ได้
กาํหนดมาตรฐานและตวับ่งช้ีไว ้ 3 มาตรฐาน 11 ตวับ่งช้ี  ตวับ่งช้ีจิตสาธารณะอยูใ่นมาตรฐานท่ี 1 
คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์  ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  เป้าหมายของการจัด
การศึกษาอยู่ท่ีการพฒันาคนไทยทุกคนให้เป็น  “คนเก่ง  คนดี  และมีความสุข”  โดยการพฒันาท่ี
เหมาะสมกบัช่วงวยั  พฒันาคนตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ  ตรงตามความตอ้งการ  ทั้งดา้น
สุขภาพร่างกายและจิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และทกัษะคุณธรรมและจิตสาํนึกท่ีพึงประสงค ์ และ
อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข  ในตวับ่งช้ีท่ี  1.5  คุณธรรมจิตสาธารณะและจิตสาํนึกในความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก  โดยนาํแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั  ควบคู่กบัการพฒันา
ดา้นจิตใจ  เพ่ือให้รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงสู่สังคมฐานความรู้  การศึกษาเร่ืองจิตคาํนึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนัมีมานานแลว้  และยงัคงมีผูศึ้กษากนัอยู่เร่ือยมา  จึงมีช่ือท่ีเรียกท่ีแตกต่างกนัไป  อาทิ  จิต
สาธารณะ  จิตสาํนึกสาธารณะ  จิตสํานึกทางสังคม  จิตสาํนึกต่อส่วนรวม  ความสาํนึกทางสังคม   
สภาพสังคมไทยในยคุศตวรรษท่ี  21  สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเส่ือมถอยดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
สะทอ้นไดจ้ากคนในสังคมมีความถ่ีในการใชค้วามรุนแรงแกไ้ขปัญหามากข้ึนทั้งปัญหาในระดบั
ครอบครัว การแยง่ชิงทรัพยากรระหว่างชุมชน และปัญหาความคิดเห็นแตกต่างทางการเมือง 
ขณะท่ีกระบวนการยติุธรรมแกไ้ขปัญหาไดไ้ม่มากนกั เพราะผูท่ี้ใชค้วามรุนแรงมกัเกิดจากการขาด
ความยบัย ั้งชัง่ใจ  มีพฤติกรรมเลียนแบบหรืออาจเกิดจากการเล้ียงดูของครอบครัวและชุมชนขาด
การใชเ้หตุใชผ้ล ขาดความเอ้ือเฟ้ือ เอ้ืออาทร ส่งผลโดยตรงต่อการพฒันาคน และสังคมไทยใน
อนาคตอย่างยิ่ง  โดยการแกไ้ขปัญหาท่ีจะทาํให้สังคมไทยพฒันาเดินหนา้ต่อไปได ้ ตอ้งอาศยัการ
สร้างจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัให้เกิดข้ึน  ซ่ึงจะตอ้งอาศยัการมีใจและแบ่งปันเอ้ืออาทรซ่ึงกนั
และกนั  มองปัญหาท่ีเกิดข้ึนของส่วนร่วมเป็นปัญหาท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขจากทุกคนในสังคมตอ้ง
ร่วมมือกนัช่วยเหลือกนั  ดงันั้นตอ้งส่งเสริมและสร้างจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัให้เกิดข้ึน และ
ปลุกเร้ากระแสความรับผดิชอบต่อสงัคมใหเ้กิดข้ึน  เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
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2.1.2  ความหมาย 
ความหมายของจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกันมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลาย

ความหมาย เช่น จิตสาํนึกสาธารณะ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จิตสาํนึกทางสังคม  จิตคาํนึงถึง
ส่วนร่วมรวมกนั ซ่ึงในงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชค้าํวา่ “จิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั” 

พรศกัด์ิ ผอ่งแผว้ (2531: 60) ใหค้วามหมายจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัว่าเป็นผลท่ีไดม้า
จากการประเมินค่า การเห็นความสาํคญั ซ่ึงมีฐานอยูท่ี่ทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยม ความเห็นและ
ความสนใจ 

ศูนยแ์นะแนวการศึกษาและอาชีพ กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2539: 8) ไดใ้ห้
ความหมายว่า การกระทาํส่ิงท่ีดีงามจนเป็นนิสัยเพ่ือความสุขความสงบของตนเองและสังคมโดย
ส่วนรวม  ตลอดจนการกระทาํเพื่อป้องกนัปัญหาหรือการสร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์ของสงัคม 

ศกัด์ิชยั นิรัญทวี (2541: 57) ให้นิยามจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั คือ จิตใจท่ีคาํนึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวม คาํนึงความสาํคญัของส่ิงท่ีตอ้งใช ้หรือมีผลกระทบร่วมกนัในชุมชน 

มลัลิกา มติัโก (2541: 5) ใหค้วามหมายของจิตสาํนึกทางสังคม ว่าเป็นการตระหนกัรู้และ
คาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั หรือคาํนึงถึงผูอ่ื้นท่ีร่วมความสมัพนัธ์เป็นกลุ่มเดียวกนักบัตน 

กนิษฐา นิทศัน์พฒันา และคณะ (2541: 8) ไดใ้หค้วามหมายของจิตสาํนึกสาธารณะว่าเป็น
คาํเดียวกบัคาํว่า จิตสาํนึกทางสังคม หมายถึง การตระหนกัรู้ และคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัหรือ
คาํนึงถึงผูอ่ื้นท่ีร่วมความสมัพนัธ์เป็นกลุ่มเดียวกนักบัตน 

คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (2542: 14) ไดใ้หค้วามหมายของจิตสาธารณะว่าเป็นการรู้จกั
เอาใจใส่เป็นธุระและเขา้ร่วมในเร่ืองของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชาติ 

เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ (2543: 17) ไดใ้หค้วามหมายของจิตสาธารณะวา่ ความเห็นท่ีไม่
เห็นแก่ตวั มีความปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือ ช่วยแกปั้ญหาใหแ้ก่ผูอ่ื้น หรือสงัคม พยายามฉวยโอกาส
ท่ีจะช่วยเหลืออยา่งจริงจงัและมองโลกในแง่ดีบนพื้นฐานของความจริง 

นชักร ลบับวังาม (2540: 48) ไดใ้หค้วามหมายของจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั  คือการเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมแบ่งออกเป็นพฤติกรรม ส่ีพฤติกรรม คือ  

1)  การแบ่งปัน โดยการช่วยเหลือหรือใหผู้อ่ื้นดา้นสินทรัพยส่ิ์งของ ความรู้และ
แรงงาน  

2)  ความมีนํ้าใจ โดยการแสดงความปรารถนาดีต่อผูอ่ื้นในดา้นการพดูและกระทาํ 
โดยใหก้าํลงัใจและแสดงความเห็นใจผูอ่ื้น  

3)  การไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น โดยการสละทรัพยส่ิ์งของ และแรงงานของตนเท่ากนั
หรือมากกวา่ผูอ่ื้น  
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4)  การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยการอุทิศการทาํงานเพ่ือสังคมและส่วนรวม 
ร่วมมือกนัรักษาสมบติัส่วนรวม ไม่ทาํลายสมบติัส่วนรวม 
 ชาย โพธิสิตา (2540: 14) ใชค้าํว่า จิตสาํนึกต่อสาธารณะสมบติั และใหค้วามหมายในเชิง
พฤติกรรมไวว้่า การใชส้าธารณะสมบติัอยา่งรับผดิชอบ หรือการรับผดิชอบต่อสาธารณะสมบติัซ่ึง
มีนยัสองประการ ไดแ้ก่  

1)  รับผดิชอบต่อสาธารณะสมบติั ดว้ยการหลีกเล่ียงการใชแ้ละการกระทาํต่อท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดการชาํรุดเสียหายต่อสาธารณะสมบติันั้น ๆ รวมไปถึงการถือเป็นหนา้ท่ีท่ีจะมีส่วนร่วมใน
การดูแลสาธารณะสมบติัในวิสัยท่ีตนสามารถทาํได ้ เช่น การแจง้เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือพบความ
เสียหายเกิดข้ึน เป็นตน้  

2)  การเคารพสิทธิในการใชส้าธารณะสมบติัของผูอ่ื้นโดยการคาํนึงถึงว่าคนอ่ืนก็
มีสิทธิในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์เช่นเดียวกนั จะตอ้งไม่ยึดสาธารณะสมบติันั้นไวเ้ป็นของ
ส่วนตวัและไม่ปิดกั้นโอกาสการใชป้ระโยชน์ของผูอ่ื้น 

จากท่ีกล่าวขา้งตน้สามารถสรุปเป็นความหมายท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีไดว้่า จิตคาํนึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนั หมายถึง  การท่ีนกัศึกษาเห็นความสาํคญัของสังคม ทั้งดา้นทศันคติ  ความเช่ือ  ค่านิยม  
ความเห็นและความสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม  การกระทาํในส่ิงท่ีดีงาม เพื่อป้องกนัปัญหาเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม  การตระหนกัรู้และคาํนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม  การเอาใจใส่เขา้ร่วมใน
เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อชาติ การไม่เห็นแก่ตวั  การช่วยเหลือผูอ่ื้น และการมองโลกในแง่ดี ซ่ึงส่ิงท่ี
กล่าวถึงขา้งตน้เป็นการกระทาํท่ีไม่หวงัผลตอบแทน  แต่เป็นการกระทาํเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ดงัปรากฏในตารางท่ี 2.1  
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ตารางที ่ 2.1  สรุปความหมายจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั 
 
ความหมายจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกนั 

พรศักดิ์ 
ผ่องแผ้ว 
(2531) 

ศูนย์แนะแนว
การศึกษาและ
อาชีพ กรม
วชิาการ
กระทรวงศึกษา
ธิการ (2539) 

ศักดิ์ชัย 
นิรัญทวี 
(2541) 

มัลลกิา 
มัติโก 
(2541) 

กนิษฐา 
นิทัศน์
พฒันา และ
คณะ 
(2541) 

คณะกรรม 
การวจัิย
แห่งชาติ 
(2542) 

เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศ์
ศักดิ์ (2543) 

นัชกร 
ลบับัว
งาม 
(2540) 
 
 

ชาย โพธิสิ
ตา (2540) 
 
 

          

การเห็นความสาํคญัของสังคมทั้ง
ในดา้นทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยม  

 -      - - 

การกระทาํส่ิงท่ีดีงามเพื่อป้องกนั
ปัญหาเพ่ือประโยชน์ของสงัคม 

-      - - - 

จิตใจท่ีคํานึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวม  

-      - - - 

ตระหนักรู้และคาํนึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนั  

      - - - 

การเอาใจใส่เขา้ร่วมในเร่ืองของ
ส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชาติ 

-      - - - 

การไม่เห็นแก่ตวัปรารถนา
ช่วยเหลือ ช่วยแกปั้ญหาใหแ้ก่
ผูอ่ื้น หรือ สงัคม  

       - - 

การช่วยเหลือผูอ่ื้น     -   - - 
การมองโลกในแง่ดี        - - 
การแบ่งปัน - - - - - - -   
ความมีนํ้าใจ - - - - - - -   
การไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น - - - - - - -   

การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม - - - - - - -   
รับผดิชอบต่อสมบติัส่วนรวม - - - - - - -   
การเคารพสิทธิของผูอ่ื้นเก่ียวกบั
ความรับผดิชอบต่อส่วนรวม 

- - - - - - -   

 
หมายเหตุ :    หมายถึง  ปรากฏเน้ือหาในส่วนดงักล่าว 
แหล่งทีม่า:  พฒันาโดยผูว้ิจยั, 2555. 
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2.1.3  ประเภทของจิตสํานึก 
Lukasc  (1979: 149  อา้งถึงใน  หฤทยั อาจปรุ, 2544: 37)  จาํแนกประเภทของจิตสาํนึกเป็น 

2 ประเภท คือ 
1)  จิตสาํนึกแบบจิตวิทยา (Psychological Consciousness) เป็นจิตสาํนึกท่ีเกิดข้ึนใน

ตวับุคคลท่ีเกิดจากการรับรู้โดยประสาทสัมผสัทั้ง 5 ทาํใหเ้กิดการรับรู้และตอบสนอง เป็นจิตสาํนึก
ท่ีเกิดข้ึนไดเ้องอยา่งอตัโนมติั และเป็นไปตามธรรมชาติ 

2)  จิตสาํนึกทางชนชั้นหรือทางการเมือง (Imputed, Political, Class Consciousness) 
จิตสํานึกประเภทน้ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยการปฏิบติัการท่ีมีความตั้งใจของมนุษยเ์ท่านั้น ซ่ึงจิตสํานึก
ประเภทน้ีสามารถแบ่งยอ่ยไดอี้ก 3 ประเภทคือ 

(1) จิตสาํนึกเฉพาะหนา้ (Immediate Consciousness) เป็นจิตสาํนึกเก่ียวกบั
ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปัจจุบนั เช่น ความตอ้งการทางเศรษฐกิจ 

(2) จิตสาํนึกในชนชั้น (Class Consciousness) เป็นจิตสาํนึกทางการเมืองการ
มองเห็นภารกิจทางประวติัศาสตร์ของชนชั้นตน 

(3) จิตสาํนึกทางทฤษฎี (Theoretical Consciousness) เป็นจิตสาํนึกท่ีทาํใหเ้กิด
ความเขา้ใจว่า การเปล่ียนแปลงทัว่ทั้งสังคมทาํเพื่อผลประโยชน์ของมนุษยทุ์กกลุ่มและจิตสาํนึก
ประเภทน้ีจะนาํไปสู่การพฒันาเป็นอุดมการณ์ ซ่ึงเป็นความรู้สึกและความพร้อมท่ีจะลงมือ
ปฏิบติัการมีส่วนร่วมกบัสงัคม 

 
2.1.4  ระดับของจิตสํานึก 
Friere (1973 : 18-19 อา้งถึงใน หฤทยั อาจปรุ, 2544: 38 )  นกัปรัชญาการศึกษาและทาํงาน

ดว้ยวิธีการให้การศึกษาแบบปลุกระดมจิตสาํนึกของคนยากจนให้ลุกข้ึนต่อสู้เพ่ือความยติุธรรมใน
สงัคม ไดแ้บ่งจิตสาํนึกของมนุษยอ์อกเป็น 4 ระดบั 

1)  จิตสาํนึกท่ียงัไม่เปล่ียนแปลง (Intransitive Consciousness) หมายถึง การท่ี
ประชาชนมีความเช่ือในเร่ืองโชคลาง ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และโชคชะตา 

2)  จิตสาํนึกก่ึงเปล่ียนแปลง (Semi-Intransitive Consciousness) หมายถึง การท่ี
ประชาชนยอมลดค่าตนเอง มีความคิดท่ีเช่ือมัน่ตนเอง รับค่านิยมท่ีมีการถ่ายทอดมาอยา่งเตม็ท่ีจะมี
การใชค้วามรุนแรง และอารมณ์ในการตดัสินปัญหามาก 

3)  จิตสาํนึกเปล่ียนแปลงท่ีไร้เดียงสา (Naïve-Intransitive Consciousness) หมายถึง 
การท่ีประชาชนเร่ิมท่ีการเปล่ียนแปลง เร่ิมตระหนกัเห็นปัญหาสังคมของตน เร่ิมท่ีการประทว้ง
วิพากษว์ิจารณ์ แต่มกัจะถูกปลุกระดมให้เป็นเคร่ืองมือของกลุ่มผลประโยชน์ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ
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บุคคลยงัไม่เขา้ใจในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของสังคมและยงัไม่ชดัเจนในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ปรากฏการณ์นั้น 

4)  จิตสาํนึกขั้นวิพากษว์ิจารณ์ (Critical Consciousness) หมายถึง การท่ีประชาชนมี
ความคิดใคร่ครวญ วิพากษว์ิจารณ์ปัญหาต่าง ๆ ในสงัคมอยา่งลึกซ้ึง มีความเช่ือมัน่ในตนเองยอมรับ
ฟังผูอ่ื้นและไม่หลีกเหล่ียงภาวะหนา้ท่ีของตนเอง 

จิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัเป็นคุณธรรมหน่ึงของพลเมืองและเป็นส่ิงสําคญัในเร่ืองของ
ประชาสังคม  คุณค่าและจิตสาํนึกเป็นจิตวิญญาณของสังคม บุคคล องคก์ร หรือสังคม สังคมท่ีมี
หรือไม่มีคุณค่าและจิตสาํนึก ทาํใหข้าดพลงัในการสร้างสรรค ์ แต่เม่ือเกิดจิตสาธารณะก็จะทาํให้
เกิดประชาสงัคมก่อใหเ้กิดความเขม้แขง็ของสงัคม บุคคล องคก์ร สงัคมและประเทศชาติ  

 
2.1.5  องค์ประกอบและลกัษณะของผู้ทีมี่จิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั   
ประเวศ วะสี (2542: 20)  ไดก้ล่าววา่ องคป์ระกอบจิตสาํนึกของบุคคลมีดงัน้ี 

1)  องคป์ระกอบทางดา้นความคิด (Cognition) เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดท่ี
เป็นส่วนของการรู้ หรือเกิดความรับรู้ของความสาํนึกเป็นหลกั เช่น การรับรู้ (Perception) ความทรงจาํ 
(Memory) ความมีเหตุผล (Reasoning) และการใชปั้ญญา (Intellect) 

2)  องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affective) เป็นส่วนท่ีประกอบทางดา้นอารมณ์
ความรู้สึก ซ่ึงเป็นส่ิงกระตุน้ความคิดอีกต่อหน่ึง เป็นส่วนของความรู้สึกทางใจของความสาํนึกท่ี
รวมเอาความรู้สึกของบุคคลในดา้นบวกหรือดา้นลบ 

3)  องคป์ระกอบทางดา้นการปฏิบติัหรือการกระทาํ (Behavior) เป็นองคป์ระกอบท่ี
ก่อเกิดแนวโนม้ในทางปฏิบติัหรือปฏิกิริยาตอบสนองเม่ือมีส่ิงเร้าท่ีเหมาะสม ซ่ึงส่วนน้ีตอ้งอาศยั
ความเขา้ใจหรือความคิดรวบยอด (Concept) เก่ียวกบัส่ิงนั้นเป็นพื้นฐาน 

ยทุธนา วรุณปิติ (2542: 181-183) เสนอวา่บุคคลท่ีมีจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัมีลกัษณะ
ดงัน้ี 

1)  การทุ่มเทและอุทิศตน สิทธิพลเมืองตอ้งสอดคลอ้งกบัความรับผิดทางสังคม 
บุคคลไม่เพียงแต่ปฏิบติัตามสิทธิเท่านั้น แต่ตอ้งปฏิบติัเพ่ือช่วยเหลือให้บริการแก่บุคคลอ่ืน เพ่ือ
พฒันาสงัคมดว้ยอาทิ ถา้ตอ้งการใหผู้แ้ทนราษฏร์มีความรับผดิชอบต่อความตอ้งการและประโยชน์
ของประชาชน ประชาชนก็ตอ้งให้ความเอาใจใส่และติดตาม ไม่เพียงทาํการหยอ่นบตัรเลือกตั้ง
เท่านั้นตอ้งเสียสละเวลาใหใ้นการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน และในสถาบนัต่าง ๆ 

2)  เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล จากกระแสปัจเจกชนนิยม ส่งผลให้คนใน
สังคมมีลกัษณะปิดกั้นตวัเอง ไม่ไวว้างใจผูอ่ื้น เลือกคบเฉพาะกลุ่มท่ีมีความเหมือนกนั ไม่สนใจ
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การเมืองทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติัภารกิจของสงัคมเพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวม เกิดขอ้ขดัแยง้ การ
ยติุขอ้ขดัแยง้โดยการฟังเสียงขา้งมาก ไม่นาํไปสู่ประโยชน์ของส่วนรวม ดงันั้นผูท่ี้มีจิตคาํนึงถึง
ส่วนรวมร่วมกนั  ตอ้งเป็นพลเมืองในฐานะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ทางสังคมสมยัใหม่ มีความอดทน 
ตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมไม่ทาํใหไ้ดอ้ยา่งท่ีตอ้งการเสมอไป ตอ้งเคารพและยอมรับความแตกต่าง
ท่ีหลากหลาย และหาวิธีการอยูร่่วมกบัความขดัแยง้โดยการแสวงหาทางออกร่วมกนั การจาํแนก
ประเดน็ปัญหา การใชเ้หตุผลในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การตดัสินใจ ตอ้งมีการพดูแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหว่างกนัใหม้ากท่ีสุด เพื่อหาขอ้ยติุ สร้างการเขา้ร่วมรับรู้ ตดัสินใจและผนึกกาํลงั 
เพื่อใหเ้กิดการยอมรับจากทุกฝ่าย 

3)  คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม คนในสังคมตอ้งคิดถึงการเมือง ใน
ฐานะกิจการเพ่ือส่วนรวมและเพื่อคุณธรรมมากข้ึน 

4)  การลงมือกระทาํ การวิพากษว์ิจารณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพียงอยา่งเดียวไม่สามารถ
ทาํให้สถานการณ์ดีข้ึนตอ้งลงมือกระทาํ โดยเร่ิมจากครอบครัวในการวางฐานะให้เกิดการอบรม
ดา้นจริยธรรมของพลเมือง สถาบนัการศึกษาไม่เป็นเพียงสถานท่ีฝึกหดัและใหค้วามรู้ ตอ้งรับช่วง
ต่อในการสร้างค่านิยมท่ีเหมาะสมต่อจากครอบครัว รวมทั้งเครือข่ายสังคมท่ีเกิดข้ึนระหว่างเพ่ือน
บา้น ท่ีทาํงาน สโมสร สมาคมต่าง ๆ เช่ือมโยงบุคคลท่ีน่าสนใจเร่ืองของตน เขา้เป็นกลุ่มท่ีใส่ใจ
ผูอ่ื้นช่วยดาํรงรักษาประชาคม สังคม และกฎจริยธรรม รวมทั้งสถาบนัท่ีมีอิทธิพลสูงต่อสังคม คือ 
สถาบนัศาสนาและส่ือมวลชน นบัวา่มีบทบาทสาํคญัในการสร้างใหส้งัคมเขม้แขง็ 

อนุชาติ พวงสาํลี และวีรบูรณ์ วิสารทสกุล (2540: 42-44) เสนอว่า  องคป์ระกอบของจิต
คาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัเป็นคุณลกัษณะท่ีสาํคญั และมีความหมายอย่างยิ่งในสังคม ทาํให้เกิด
ประชาสังคมคือเป็นชุมชนท่ีมีความเขม้แข็ง ซ่ึงหมายถึงชุมชนแห่งสํานึก (Consciousness 
Community) ท่ีสมาชิกของชุมชนต่างเป็นส่วนหน่ึงของระบบโดยรวมท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอย่าง
เหนียวแน่น ซ่ึงมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  มีวิสยัทศัน์ร่วมกนั คนในชุมชนตอ้งมองอนาคตร่วมกนัเรียนรู้และทาํความเขา้ใจ
ร่วมกนั โดยอาศยัการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ใหถึ้งสถานการณ์ แนวโนม้ความเปล่ียนแปลงพร้อม
ควบคู่ไปกบัการปฏิบติั 

2)  ประชาชนสาํนึกถึงพลงัของตนเองว่าจะสามารถร่วมแกไ้ขเปล่ียนแปลงสังคมได ้
คือ การท่ีทาํใหเ้กิดกลุ่มสนใจต่อสาธารณะจาํนวนมาก ทาํใหเ้กิดความเขม้แขง็เป็นพลงัทางสงัคมไม่
รอคอยให้ผูอ่ื้นปัญหาให้กบัตวัเอง ซ่ึงการท่ีบุคคลสํานึกถึงพลงัของตนตอ้งให้ความสําคญักบั
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัทางสงัคม 

3)  ความรักความเอ้ืออาทรสามคัคี การรวมกลุ่มของบุคคลในสังคม มีความ
หลากหลายจึงจาํเป็นตอ้งสร้างข้ึนบนฐานแห่งความรัก ความเมตตา ความเอ้ืออาทร และความ
สามคัคี ความแตกต่างระหวา่งบุคคลยอ่มเกิดข้ึนได ้ซ่ึงความแตกต่างน้ีเป็นส่ิงท่ีดีและไม่จาํเป็นตอ้ง
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นาํไปสู่การแตกแยกเสมอไป ดงันั้นเง่ือนไขแห่งความรักสมานฉนัท ์ จะเป็นส่ิงเช่ือมโยงให้เกิด
ความร่วมมืออยา่งมีพลงั 

4)  การเรียนรู้ท่ีมีการปฏิบติัร่วมกนั จิตคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมเป็นนามธรรมท่ีไม่
สามารถบงัคบัให้เกิดได ้ ดงันั้นตอ้งสร้างเง่ือนไขหรือกิจกรรมร่วมกนั ท่ีจะก่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกนั ตลอดจนการพฒันาใหเ้กิดอยา่งต่อเน่ือง 

5)  การมีเครือข่ายและการติดต่อส่ือสาร การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การส่ือสารและ
เครือข่ายเป็นส่วนท่ีทาํใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นแนวทางใหเ้กิดจิตสาธารณะ 
 จากท่ีนกัวิชาการไดอ้ธิบายองคป์ระกอบและลกัษณะของผูท่ี้มีจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั 
ผูว้ิจยัสรุปไดว้่าองคป์ระกอบและลกัษณะของผูท่ี้มีจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั คือ การรับรู้ท่ีเกิด
จากสํานึกเป็นหลกั  ความรู้สึกทางจิตใจ  เช่นการมองในดา้นบวกและดา้นลบ  การลงมือกระทาํ
หรือการปฏิบัติในส่ิงท่ีเหมาะสม การทุ่มเทและอุทิศตน  เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล 
คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  มีวิสัยทศัน์ร่วม การสาํนึกในพลงัของตนเองว่าสามารถ
เปล่ียนแปลงสงัคมได ้ การมีความรัก  ความเอ้ืออาทร  ความสามคัคีในสงัคม  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และปฏิบติัร่วมกนั  และการมีเครือข่ายและการติดต่อส่ือสาร ดงัปรากฏในตารางท่ี 2.2 
 
ตารางที ่2.2  สรุปองคป์ระกอบและลกัษณะของผูท่ี้มีจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั 
 
องค์ประกอบและลกัษณะของผู้ทีม่จีิตคาํนึงถึง
ส่วนรวมร่วมกนั 

ประเวศ วะสี 
(2542) 

ยุทธนา 
วรุณปิติ 
(2542) 

อนุชาติ พวงสําล ีและ
วรีบูรณ์ วสิารทสกลุ 

(2540) 
การรับรู้ท่ีเกิดจากสาํนึกเป็นหลกั    
ความรู้สึกทางจิตใจ  เช่นการมองในดา้นบวกและดา้นลบ    
การลงมือกระทาํหรือการปฏิบติัในส่ิงท่ีเหมาะสม   - 
การทุ่มเทและอุทิศตน -   
เคารพความแตกต่างระหวา่งบุคคล -   
คาํนึงถึงประโยชนส่์วนตนและส่วนรวม -   
มีวสิยัทศัน์ร่วม    
การสาํนึกในพลงัของตนเองวา่สามารถเปล่ียนแปลงสงัคมได ้    
การมีความรัก  ความเอ้ืออาทร  ความสามคัคีในสงัคม    

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และปฏิบติัร่วมกนั    
การมีเครือข่ายและการติดต่อส่ือสาร - -  

 
หมายเหตุ:   หมายถึง  ปรากฏเน้ือหาในส่วนดงักล่าว 
แหล่งทีม่า:  พฒันาโดยผูว้จิยั, 2555. 
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เง่ือนไขท่ีทาํใหเ้กิดจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั 
การมีจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัเป็นส่ิงท่ีเกิดจากจิตใจตามธรรมชาติ ไม่สามารถท่ีจะ

บงัคบัให้เกิดไดแ้ต่สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในสังคมก็ยอ่มท่ีจะส่งผลกระทบต่อการเกิดการพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมของพลเมือง โดยเง่ือนไขท่ีก่อใหเ้กิดจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัประกอบดว้ย 

1)  สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีส่งผลกระทบต่อ
จิตสาํนึกของบุคคล 

2)  กระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นการเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น กระบวนการศึกษา กระบวนการ
ทางสังคมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม พลเมืองจึงตอ้งมีองคค์วามรู้และความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ ตอ้งใชก้ระบวนการเรียนรู้สั่งสมผูค้นในสังคมอยา่งรอบดา้นและต่อเน่ือง โดยมี
ขั้นตอนคือ การรับรู้ สนใจ ไตร่ตรอง ทดลอง การสร้างสาํนึกจึงตอ้งอาศยัศาสตร์และศิลป์ในการ
ประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์เง่ือนไขและขั้นตอนต่าง ๆ จินตนาการเป็นพลงัของมนุษยท่ี์จะ
ดาํรงอยูใ่นสังคมอยา่งมีศกัด์ิศรี แต่จินตนาการอยา่งเดียวอาจไม่เพียงพอ ตอ้งอาศยัสติปัญญาความรู้
ในการแกปั้ญหาและกาํหนดทิศทางขา้งหนา้ ดงันั้นผูท่ี้มีความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเองจึง
สามารถไตร่ตรอง หาเหตุผลและทาํความเขา้ใจเม่ือเขา้ใจแลว้ก็จะเห็นความสาํคญัเก่ียวกบัเร่ืองนั้น
ต่อไปและอาจนาํไปสมัพนัธ์กบัเร่ืองอ่ืน ๆ 

3)  การท่ีบุคคลในสังคมเห็นวิกฤตการณ์หรือสภาพปัญหาในสังคมท่ีสลบัซบัซอ้น
ยากแก่การแกไ้ข มีวตัถุประสงคร่์วมกนัซ่ึงนาํไปสู่การก่อจิตสาํนึกร่วมกนั  

หฤทยั อาจปรุ (2544: 47) อธิบายว่า จิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัเป็นส่ิงท่ีตอ้งใชเ้วลาใน
การสร้างและตอ้งมีการกระทาํอยา่งสมํ่าเสมอเป็นกิจวตัร จากการอภิปรายกลุ่มยอ่ยในการสัมมนา
เก่ียวกบัสาํนึกของพลเมือง ณ มหาวิทยาลยัมหิดล ไดส้รุปปัจจยัท่ีเป็นรูปธรรมอนันาํไปสู่การพฒันา
จิตวิญญาณท่ีคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั คือ 

1)  การสร้างองคก์ร ผูน้าํ ส่ือ วฒันธรรมใหม่ การสร้างประโยชน์ร่วมกนั 
2)  การทาํใหเ้กิดกลุ่ม ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการเขา้ร่วมกบักลุ่มมี

กิจกรรมสาธารณะและมีกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
3)  มีทุนประชาคม ไดแ้ก่ ความรู้ ภูมิปัญญา ทรัพยากร 
4)  การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา 
5)  การสร้างเครือข่ายทุกเพศ ทุกวยั 
6)  การปรับเปล่ียนโครงสร้างโดยเร่ิมจากตนเอง ใหมี้ระบบคิดท่ียอมรับความ

คิดเห็นผูอ่ื้น 
7)  การสร้างกฎระเบียบร่วมกนั สร้างความตระหนกั มีการปลูกฝังตั้งแต่เดก็ สร้าง

ใหเ้กิดวฒันธรรมใหม่ 
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8)  ความรู้สึกเป็นเจา้ของ ฐานะพลเมืองไทย การสร้างจิตสาํนึกในความเป็นเจา้ของ
ร่วมกนั การมีสิทธิทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม 

9)  การมีส่วนร่วมในดา้นต่างๆ มีการเปิดโอกาสให้แสดงออก มีประเด็นท่ีจะ
เคล่ือนไหวร่วมกนั มีการเสียสละทุ่มเทและการกระทาํอยา่งต่อเน่ือง ไม่ติดรูปแบบ มีการสร้าง
เครือข่ายและมีมาตรการหรือกฎหมายบงัคบั 

10)  ทุนทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ ศาสนา ประเพณี ความเช่ือ จริยธรรม ความ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ความเอ้ืออาทรต่อกนั โดยเร่ิมตน้จากสถาบนัครอบครัวโดยการใหก้ารศึกษาและส่ือ
จะมีส่วนร่วมสร้างให้เกิดความคิดหลากหลายท่ีช้ีให้เห็นคุณโทษต่าง ๆ รวมทั้งการเรียนรู้อยา่งมี
ส่วนร่วมมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

11)  การมีผูน้าํหรือบุคคลสาธารณะท่ีเป็นแบบอยา่ง มีจิตสาํนึกต่อสังคมมีคุณธรรม
และสามารถสร้างระบบผูน้าํร่วมได ้

ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม และสงัคม สัญจร  (2543: 13)  กล่าวว่า จิตทางสังคมหรือจิตคาํนึงถึง
ส่วนรวมร่วมกนั อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของส่ิงแวดลอ้มทั้งแบ่งเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัภายนอกและ
ปัจจยัภายใน ดงัน้ี 

1)  ปัจจยัภายนอก เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัภาวะทางสัมพนัธ์ภาพของมนุษย ์ ภาวะทาง
สังคมเป็นภาวะลึกซ้ึงกว่าภาวะทางกายภาพเพียงประการเดียว เป็นภาวะท่ีไดรั้บอบรมกล่อมเกลา 
และสะสมอยูใ่นส่วนของการรับรู้ทีละเลก็ละนอ้ย ทาํใหเ้กิดจิตสาํนึกท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ภาวะ
แวดลอ้มทางสงัคมน้ี เร่ิมตั้งแต่พ่อแม่ ญาติพี่นอ้ง เพื่อน ครู ส่ือมวลชน บุคคลทัว่ไป ตลอดจนระดบั
องคก์ร วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ กฎหมาย ศาสนา รวมทั้งสภาวะแวดลอ้มดา้นการ
ส่ือสารมวลชน และส่วนท่ีกาํกบัสาํนึกของบุคคล คือ การไดส้ัมผสัจากการใชชี้วิตท่ีมีพลงัต่อการ
เกิดสาํนึก อาทิ การไปโรงเรียน ไปทาํงาน ดูละคร ฟังผูค้นสนทนา รับรู้เหตุบา้นการเมือง 

2)  ปัจจยัภายใน หรือสาํนึกท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน หมายถึงการวิเคราะห์ของแต่ละ
บุคคลการพิจารณาตดัสินคุณค่าและความดีงาม ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมและการประพฤติปฏิบติั 
โดยเฉพาะการปฏิบติัทางจิตใจ เพื่อขดัเกลาตนเองใหเ้ป็นไปทางใดทางหน่ึง โดยเกิดจากการรับรู้
จากการเรียนรู้การมองเห็น การคิด แลว้นาํมาเพื่อการตดัสินใจว่าตอ้งสร้างสาํนึกแบบใด ก็จะมีการ
ฝึกฝนและสร้างสาํนึกเหล่านั้น 
 การเกิดจิตสาํนึก สรุปไดว้่าเกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง
หรือเกิดควบคู่กนั เพราะทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลท่ีเก่ียวขอ้งกนั จิตสาํนึกท่ีมาจาก
ภายนอกเกิดข้ึนจากธรรมชาติกระทบต่อความรู้สึกของบุคคล แลว้กลายเป็นจิตสาํนึกโดยธรรมชาติ
และมกัไม่รู้ตวัแต่จิตสาํนึกท่ีเกิดจากปัจจยัภายในเป็นความจงใจเลือกสรร บุคคลระลึกรู้ตนเองเป็น
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อย่างดีเป็นสาํนึกท่ีสร้างเองระหว่างปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน เป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีความ
ต่อเน่ืองกนั การพฒันาจิตสาํนึกตอ้งกระทาํควบคู่กนัไป ทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก จาก
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมีการกล่าวถึง จิตสาํนึกสาธารณะโดยภาพรวมของพลเมือง ในดา้นการทาํสังคม
ใหเ้ขม้แขง็ เพื่อนาํไปพฒันาประเทศ จิตสาํนึกสาธารณะมีความสาํคญัอยา่งมากในการพฒันาบุคคล
และมีความสาํคญัต่อสงัคมดว้ย 

หฤทยั อาจปรุ (2544: 49)  ไดก้ล่าวว่า  จิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัเป็นคุณธรรมของ
พลเมือง การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลสามารถอธิบายไดต้ามทฤษฎีจิตวิทยาพฒันาการ 
เ น่ืองจากทฤษฎีเหล่าน้ี เป็นการกําหนดคุณลักษณะของบุคคลในด้านความเข้าใจตนเอง 
สภาพแวดลอ้ม และคุณธรรมจริยธรรมตามช่วงอาย ุ และสามารถอธิบายไดต้ามหลกัพระพุทธศาสนา 
ส่วนทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมซ่ึงสร้างโดย  ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2538: 3 ) กล่าวถึงสาเหตุของ
พฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง ว่าพฤติกรรมเหล่าน้ี เกิดจากสาเหตุทางจิตใจเช่ือว่าคุณธรรม
จริยธรรมของบุคคลตอ้งประกอบดว้ย สติปัญญา ประสบการณ์ทางสังคม และสุขภาพจิต ซ่ึงเป็น
ส่วนรากแกว้ของตน้ไม ้บุคคลจะตอ้งมีลกัษณะพื้นฐานทางจิตใจทั้ง 3 ดา้นในปริมาณท่ีสูงเหมาะกบั
อายจึุงจะมีความพร้อมในการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมในส่วนของลาํตน้คือ จิตลกัษณะ 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ เหตุผลเชิงจริยธรรม มุ่งอนาคตและควบคุมตนเอง ความเช่ืออาํนาจในตน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
เจตคติ คุณธรรมและค่านิยม ซ่ึงแสดงออกทางดอกและผลของตน้ไม ้คือ พฤติกรรมการทาํดี ละเวน้
ความชัว่ การทาํงานเพ่ือส่วนรวม พฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาประเทศ
และพฤติกรรมการทาํงานอาชีพอยา่งเขม้แขง็สถาบนัอุดมศึกษา เป็นสังคมหน่ึงซ่ึงนิสิตนกัศึกษา
เป็นผูท่ี้อยูร่่วมกนัในสังคม นอกจากบทบาทและหนา้ท่ีในดา้นการศึกษาหาความรู้แลว้ ในการ
พฒันาคุณภาพของบุคลากรในระดบับุคคลระดบัองคก์รและระดบัชาติ ไดค้าดหวงัไวก้บั
ระดบัอุดมศึกษาว่าจะตอ้งมีส่วนสาํคญัในการท่ีสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัสังคม การเตรียมคนท่ีมี
ความมัน่ใจในการเผชิญกบัเทคโนโลยใีหม่ ๆ ตลอดจนความสามารถในการผลกัดนัใหเ้กิดส่ิงดี ๆ 
ความสามารถในการสร้างความร่วมมือและการแข่งขนัเป็นความสามารถในการสร้างดุลภาพ
ระหว่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความสามารถในการในการช้ีแนะแนวทางการปรับตวั
ของสังคมสู่แนวทางการขยายโอกาสในสังคม ซ่ึง Barnett (1994 : 18-19  อา้งถึงใน พรรณอร อุชุภาพ, 
2547: 33)  เสนอว่า  ภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งมีหนา้ท่ี 4 ประการ คือ 1) เป็นแหล่งผลิต
กาํลงัคนท่ีมีคุณภาพ 2) เป็นแหล่งฝึกอบรมทางการวิจยั 3) เป็นแหล่งในการจดัฝึกอบรม และ 4) เป็น
แหล่งท่ีให้โอกาสในการศึกษาตลอดชีวิต ซ่ึงการผลิตบณัฑิตจึงเป็นหนา้ท่ีสาํคญัท่ีสถาบนัอุดมศึกษา
จะตอ้งตระหนักโดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอนจะเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัเป็นอย่างมากเปรียบเสมือน
การนาํแผนไปสู่การปฏิบติัในสถานศึกษา (Beauchamp, 1981: 164  อา้งถึงใน พรรณอร อุชุภาพ, 
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2547: 33) โดยนกัศึกษาท่ีเขา้มาในสถาบนัอุดมศึกษาควรมีความพร้อมในการศึกษาและมีคุณลกัษณะ
พื้นฐานท่ีสาํคญัไดแ้ก่ ความรู้ เจตคติท่ีดีในสาขาท่ีศึกษา เช่น ความมีคุณธรรม จริยธรรม ความขยนั 
ความซ่ือสตัยค์วามอดทน ความมีระเบียบวินยั ความรับผดิชอบ ความประหยดั ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และการแกปั้ญหาอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการทาํงาน ท่ีไดรั้บมอบหมายจน
บรรลุตามวตัถุประสงค ์ ความเป็นผูน้าํ การมีมนุษยสัมพนัธ์ ความรอบคอบ ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ค่านิยมในการดาํเนินชีวิต การมีจิตใจใฝ่รู้ (Inquiring Mind) ตลอดจนความสามารถทาง
ภาษาและการส่ือสาร ซ่ึงคุณสมบติัดงักล่าวเป็นพื้นฐานการศึกษาและการใชชี้วิตในสงัคมอุดมศึกษา
ของนักศึกษาและนอกจากน้ียงัตอ้งส่งเสริมบทบาทของพลเมืองในดา้นการปลูกฝังจิตสาธารณะ
ควบคู่กบัการศึกษาดว้ย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาตนเอง สังคม และประเทศชาติ (พรรณอร 
อุชุภาพ, 2547: 33) ดงัปรากฏในตารางท่ี 2.3  

 
ตารางที ่2.3  สรุปสถานภาพการศึกษาจิตคาํนึงส่วนรวมร่วมกนั เพื่อนาํไปพฒันาประเดน็สมัภาษณ์

เจาะลึก 
 
สถานภาพการศึกษาจิตคํานึงส่วนรวมร่วมกัน เพื่อนําไปพัฒนา
ประเดน็สัมภาษณ์เจาะลกึ  

หฤทัย 
อาจปรุ 
(2544) 

ไพบูลย์ วฒันศิริ
ธรรม และสังคม 
สัญจร  (2543) 

พรรณอร 
อุชุภาพ 
( 2547) 

สถานภาพทางสงัคม เศรษฐกิจ  และวฒันธรรม   - 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีร่วมกบัผูอ่ื้น   - 
การเห็นสภาพสงัคมและมีวตัถุประสงคร่์วมกนัในการท่ีจะแกไ้ข  - - 
การสร้างองคก์ร ผูน้าํ ส่ือ วฒันธรรมใหม่ การสร้างประโยชน์ร่วมกนั3    
การทาํใหเ้กิดกลุ่ม ทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมกิจกรรมสาธารณะอยา่ง
ต่อเน่ือง 

  - 

มีทุนประชาคม ไดแ้ก่ ความรู้ ภูมิปัญญา ทรัพยากร   - 
การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา  -  
การสร้างเครือข่าย  - - 
การปรับเปล่ียนระบบคิดยอมรับความคิดเห็นผูอ่ื้น    
การสร้างกฎระเบียบร่วมกนั สร้างความตระหนกั ปลูกฝังเร่ิมตั้งแต่เดก็     
การสร้างจิตสาํนึกความเป็นเจา้ของร่วมกนั     
การมีส่วนร่วมเปิดโอกาสใหแ้สดงออก เสียสละ ทุ่มเท  และการกระทาํอยา่ง
ต่อเน่ือง  

  - 

 มีทุนทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ ศาสนา ประเพณี ความเช่ือ จริยธรรม ความ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ความเอ้ืออาทรต่อกนั โดยเร่ิมตน้จากสถาบนัครอบครัว 

 
 

 
 

 
 

การมีผูน้าํหรือบุคคลสาธารณะท่ีเป็นแบบอยา่ง     
การอบรมขดัเกลาจากครอบครัว     
เกิดจากจิตสาํนึกภายในตวับุคคล    
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

สถานภาพการศึกษาจิตคํานึงส่วนรวมร่วมกัน เพื่อนําไปพัฒนา
ประเดน็สัมภาษณ์เจาะลกึ  

หฤทัย 
อาจปรุ 
(2544) 

ไพบูลย์ วฒันศิริ
ธรรม และสังคม 
สัญจร  (2543) 

พรรณอร 
อุชุภาพ 
( 2547) 

มีความรู้   เจตคติท่ีดี  -  
มีคุณธรรม จริยธรรม     
มีความขยนั ความซ่ือสตัย ์ ความอดทน     
มีระเบียบวนิยั ความรับผดิชอบ ความประหยดั    
มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์และการแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล     

ความสามารถในการทาํงาน ท่ีไดรั้บมอบหมายจนบรรลุตามวตัถุประสงค ์  -  
มีมนุษยสมัพนัธ์     
มีความรอบคอบ    

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์    

ค่านิยมท่ีดีในการดาํเนินชีวติ     
การมีจิตใจใฝ่รู้    
มีความสามารถทางภาษาและการส่ือสาร -   
การทุ่มเทและอุทิศตน      
เคารพความแตกต่างระหวา่งบุคคล      
คาํนึงถึงประโยชนส่์วนตนและส่วนรวม    

 
หมายเหตุ:   หมายถึง  ปรากฏเน้ือหาในส่วนดงักล่าว 

แหล่งทีม่า:  พฒันาโดยผูว้จิยั, 2555. 
 

2.1.6  ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั 
2.1.6.1  ทฤษฎีประชาสงัคม 
คาํว่าจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัไดรั้บอิทธิพลมาจากทฤษฎีประชาสังคม (Civil 

Society Theory) ซ่ึงคาํว่าประชาสังคม มาจากภาษาองักฤษว่า Civil Society และมีใชภ้าษาไทย
เทียบเคียงกนัหลายคาํโดยในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไดใ้ชท้ฤษฎีประชาสังคม เป็นพื้นฐานใน
การศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํเสนอเน้ือหาสาระดงัน้ี 

ทฤษฎีประชาสังคมเกิดข้ึนในโลกตะวนัตก ให้ความสําคญัเก่ียวกบักระบวนการ
ช่วยเหลือสังคมโดยไม่ตอ้งการกาํไร ตามแนวความคิด  Keane (1988: 14 อา้งถึงใน หฤทยั อาจปรุ, 
2544: 27) กล่าวว่าประชาสังคมเป็นแนวคิดของการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองคก์ร นอกภาครัฐ
เพื่อทาํกิจกรรมดา้นเศรษฐกิจและวฒันธรรม จนเป็นกิจวตัรและดว้ยความเต็มใจ โดยผูท่ี้อยู่ใน
องคก์รจะร่วมกนัปกป้องและเปล่ียนแปลงบทบาทตนเอง โดยการกดดนัสถาบนัภาครัฐแต่ใน
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ประเทศไทยให้ความสาํคญักบัความร่วมมือของบุคคลในสังคม เพ่ือพฒันาสังคมให้มีความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม ใหค้วามสาํคญัต่อความสามคัคี 

สรุปแนวคิดของประชาสังคมท่ีนาํมาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ กระบวนการท่ีเกิดข้ึน
จากการมีปฏิสมัพนัธ์ของคนในชุมชน ทาํใหค้นในสงัคมต่ืนตวั มีความรู้สึกนึกคิดและปรารถนาเขา้
ไปแกไ้ขวิกฤตการณ์หรือปัญหาสังคม หรือมีความรู้สึกเป็นเจา้ของส่วนรวมร่วมกนั ซ่ึงก่อให้เกิด
พฤติกรรมการรวมตวัหรือมีจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัคือ การสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

องคป์ระกอบของประชาสงัคม 
ชูชยั ศุภวงศแ์ละคณะ (2540: 22) ไดก้ล่าวถึง  องคป์ระกอบสาํคญั 3 ประการ ดงัน้ี 

1)  จิตสาํนึกประชาสังคม (Civic Consciousness) หรือจิตสาํนึกสาธารณะ 
(Public Consciousness) หมายถึง ความคิดและการยอมรับในเร่ืองท่ีของการรวมตวักนัอยา่งอิสระ
ดว้ยความรัก ความเอ้ืออาทร ความยอมรับในความคิดเห็นของกนัและกนัในการเรียนรู้ร่วมกนัหรือ
การแกปั้ญหาท่ีเผชิญอยู ่การรวมตวัเป็นลกัษณะของการมีส่วนร่วม มีอิสระมีการเรียนรู้ร่วมกนั 

2)  โครงสร้างองคป์ระกอบประชาสังคม (Civic Organization) หมายถึง 
กลุ่มการรวมตวัซ่ึงอาจเป็นองคก์รท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได ้ เป็นกลุ่มรวมท่ีรวมตวักนั
เฉพาะการเฉพาะเร่ืองหรือต่อเน่ือง สมาชิกของกลุ่มอาจจะเป็นบุคคลในภาครัฐ ภาคธุรกิจหรือ
ประชาชนจาํนวนไม่จาํกดั ประเดน็สาํคญัคือ การรวมกลุ่มตอ้งมีจิตสาํนึกประชาสงัคมครบดา้น 

3)  เครือข่ายประชาสังคม (Civic Network) หมายถึง โครงสร้างและ
กระบวนการซ่ึงเช่ือมโยงสมาชิกในกลุ่มหรือเช่ือมโยงองคก์รประชาสังคมต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ปัจจยั
ของสาํคญัเครือข่ายประชาสังคมคือ ระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและการสัมพนัธ์ดว้ยความ
สมานฉนัท ์

องคป์ระกอบประชาสังคมทั้ง 3 ประการ ทาํใหเ้กิดประชาสังคมแต่กระบวนการ
ประชาสังคมไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้ ถา้บุคคลในสังคมขาดจิตคาํนึงถึงการมีส่วนรวม
ร่วมกนัซ่ึงเป็นแหล่งกาํเนิดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการรวมตวัของบุคคลในสังคม องคป์ระกอบทั้งใน
ดา้นความคิดเห็น ความรู้สึกและการปฏิบติัตอ้งมีจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัเป็นส่วนประกอบ 

สรุปประชาสังคมนั้นเป็นส่วนท่ีสาํคญัในกระบวนการทางสังคม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีนั้น
เกิดข้ึนจากการมีปฏิสมัพนัธ์ของคนในชุมชน สงัคมหรือการเลียนแบบทางสังคม ทาํใหค้นในสังคม
ต่ืนตวัและมีความรู้สึกนึกคิดและปรารถนาเขา้ไปแกไ้ขปัญหาวิกฤตการณ์หรือปัญหาสังคม หรือมี
ความรู้สึกเป็นเจา้ของส่วนรวมร่วมกนั ซ่ึงก่อให้เกิดพฤติกรรมการรวมตวัหรือมีจิตสาํนึกร่วมกนั
และทาํในส่ิงท่ีเกิดประโยชน์ร่วมกนั ไม่หวงัส่ิงตอบแทน ซ่ึงทาํให้เกิดความเขม้แขง็ให้กบัชุมชน
และมีสงบสุขเพราะสงัคมมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
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2.1.6.2  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ Freud  (Freudian Psychoanalytic Theory)  
การศึกษาบทบาทและอิทธิพลของสงัคมท่ีมีต่อพฤติกรรมของบุคคลและเช่ือว่าสังคม

มีส่วนในการป้ันมนุษยใ์หมี้ลกัษณะต่าง ๆ กนัตามแต่ว่ามนุษยน์ั้นจะอยูก่ลุ่มสังคมใด การอธิบาย
ตามทฤษฎีทางสังคมวิทยาจะอธิบายท่ีมาหรือพฒันาการทางจริยธรรมของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ท่ี
มองเห็นว่าสังคมมีอิทธิพลสาํคญั ในการพฒันาลกัษณะทางจริยธรรมให้แก่สมาชิกในสังคมนั้น 
(นีออน พิณประดิษฐ,์ 2542: 35) 

Freud  เป็นผูก่้อตั้งทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ซ่ึงไดส้รุปว่าโครงสร้างของบุคลิกภาพของ
บุคคลมี 3 องคป์ระกอบ คือ อิด (Id) อีโก (Ego) และซูเปอร์อีโก (Superego) 

1)  Id  ตามความคิดของ Freud  มนุษยเ์กิดมาพร้อมดว้ยสัญชาตญาณ 2 ชนิด
ไดแ้ก่ สญัชาตญาณชีวิต (Life Instinct) เป็นสญัชาตญาณท่ีผลกัดนัใหบุ้คคลกระทาํในส่ิงท่ีทาํใหเ้กิด
ความสุขสาํราญใจ โดยเฉพาะความสุขทางกาย เรียกว่า กามารมณ์ (Sex) และสัญชาตญาณความตาย 
(Dead Instinct) รวมทั้งการทาํลายชีวิตของตนเองหรือความกา้วร้าว Freud  เช่ือว่าตั้งแต่แรกเกิด
ทารกจะมี Id คือ ตอ้งการแสวงหาความพึงพอใจในชัว่ขณะเวลานั้น ๆ ถา้ความพอใจไม่ไดรั้บการ
ตอบสนองเด็กจะเกิดความเครียด วิธีการท่ี Id ใชใ้นการลดความเครียดมี 2 วิธี คือ 1) ปฏิกิริยาสะทอ้น 
คือ การตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ยปฏิกิริยาสะทอ้น เช่น การดูดของเด็กทารก 2) กระบวนการ
ปฐมภูมิ คือ การคิดเพอ้ฝันเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะช่วยลดความเครียดลงได ้เช่นทารกคิดถึงการดูแล
จากแม่ การคิดฝันน้ีจะช่วยลดความเครียดไดเ้พียงบางส่วนไม่สามารถลดไดท้ั้งหมด 

2)  Ego  เป็นโครงสร้างสมองท่ีพฒันาข้ึนจากการคิดเพอ้ฝันเป็นการคิดหา
เหตุผลและการวางแผนเพ่ือให้ไดม้ายงัส่ิงท่ีตอ้งการ ลกัษณะสาํคญัของ Ego คือ พฒันาข้ึนมาเพื่อ
ช่วยใหอิ้ดไดรั้บการตอบสนองท่ีเป็นจริงไม่เพียงแต่คิดเพอ้ฝันไปเท่านั้น อีโกจ้ะใชก้ระบวนการคิด
ทุติยภูมิคือ การคิดท่ีมีความจริงมากกว่าการเพอ้ฝันถึงแมว้่าอีโกจ้ะอิงความเป็นจริงมากกว่าอิด แต่
พลงัของอีโกก้จ็ะทาํไปเพื่อการตอบสนองความตอ้งการของอิด 

3)  Superego   เป็นลกัษณะโครงสร้างท่ีสาํคญัลาํดบัท่ี 3 ของบุคลิกภาพจะ
พฒันาข้ึนเรียกว่า  Superego  หมายถึง หลกัเกณฑท์างสังคมและค่านิยมต่าง ๆ ท่ีเด็กไดรั้บการสั่ง
สอนและถ่ายทอดปลูกฝังจากพ่อแม่และสังคม  Superego  แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ มโน
สาํนึกหรือมโนธรรม (The Conscience) ประกอบดว้ยขอ้หา้มทางสังคมต่าง ๆ การประพฤติปฏิบติั 
โดยเฉพาะในเร่ืองการแสดงออกของความตอ้งการทางเพศและความกา้วร้าว ส่วนท่ี 2 คือ ตนใน
อุดมคติ(The Ego Ideal) ซ่ึงเป็นภาพพจน์ของบุคคลท่ีควรเป็นและควรประพฤติปฏิบติัอยา่งไร จะ
เห็นไดว้่าในส่วนแรกของ Superego  เป็นขอ้ห้ามไม่ให้ประพฤติปฏิบติั แต่ในส่วนท่ีสองเป็นขอ้
กาํหนดใหป้ระพฤติปฏิบติั อาจเปรียบไดว้่า มโนสาํนึก คือ เบญจศีล และตนในอุดมคติคือเบญจ
ธรรม ตามหลกัของพระพทุธศาสนา 
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ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ  Freud  มีความเช่ือว่า จริยธรรมของบุคคลนั้นเป็นส่ิงท่ีไดรั้บ
การขดัเกลา และพฒันาข้ึนจากแรงขบัพื้นฐานของบุคคลในส่วนจิตใตส้าํนึก หรือส่วนท่ีเรียกว่า 
ซุปเปอร์อีกโก ้ (Superego–Self with Ethic) และจะคอยควบคุมพฤติกรรมภายนอกของบุคคลให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์และค่านิยมของสังคม ในวยัเด็กจะพฒันาบุคลิกลกัษณะค่านิยมมาตรฐาน
จริยธรรม ของสงัคมจากบิดามารดาและคนใกลชิ้ด โดยกระบวนการเลียนแบบและยอมรับกฎเกณฑ์
ของสังคมมาเป็นหลกัปฏิบติั ในวยัผูใ้หญ่ เม่ือจริยธรรมเกิดข้ึนใน จิตใจแลว้ยอ่มเปรียบเสมือนมี
เคร่ืองมือคอยควบคุมความประพฤติของบุคคลใหอ้ยูใ่นกฎเกณฑข์องสงัคม เม่ือใดท่ีมีความตอ้งการ
ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัค่านิยม กฎเกณฑ ์หรือมาตรฐานจริยธรรมท่ีตนเองยดึถืออยูจิ่ตใตส้าํนึกจะกระตุน้
ใหเ้กิดความรู้สึกขดัแยง้ในใจ แมก้ารกระทาํนั้นจะไม่มีผูรู้้เห็นกจ็ะเกิดความละอายใจไม่สบายใจ ซ่ึง
เป็นลกัษณะของการลงโทษตนเอง ทาํใหบุ้คคลนั้นระงบัหรือละเวน้การกระทาํไม่ถูกไม่ดี ไม่ควร 
โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีการควบคุมจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงหมายถึงบุคคลนั้นไดเ้กิดคุณธรรมหรือจริยธรรม
ข้ึนภายในใจตน รู้ว่าพฤติกรรมใดควรทาํ และพฤติกรรมใดไม่ควรทาํ นับไดว้่าบุคคลนั้นมี
พฒันาการทางจริยธรรมเกิดข้ึน การทาํงานร่วมกนัของพลงัทั้ง 3 โดยลกัษณะบุคลิกภาพของคนเกิด
จากการทาํงานร่วมกนัทั้งสามอย่างน้ี ถา้พลงัใดมีอิทธิพลเหนือพลงัอ่ืนย่อมเป็นตวัช้ีลกัษณะ
บุคลิกภาพของคนนั้น (ศรีเรือน แกว้กงัวาน, 2546: 145)  และมองว่าการท่ีเด็กจะมีจิตใจหรือพฤติกรรม
ท่ีเป็นจิตคาํนึงถึงการมีส่วนรวมร่วมกนัโดยตอ้งเน้นอิทธิพลในการเล้ียงดูและการอบรมเด็กมีผล
ยัง่ยนืและกลายมาเป็นส่วนสาํคญัของบุคลิกภาพผูใ้หญ่ในสงัคมไป (สนิท  สมคัรการ, 2549 : 60) 

2.1.6.3  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมเชิงพทุธิปัญญา (Social Cognitive Learning 
Theory) 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ Bandura (1977 อา้งถึงใน สุรางค ์โควต้ระกลู, 2550: 
235-236)  เช่ือว่าการเรียนรู้ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบจึงเรียกการ
เรียนรู้จากการสังเกตว่า “การเรียนรู้โดยการสังเกต” หรือ“การเลียนแบบ” และเน่ืองจากมนุษยมี์
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและส่ิงแวดลอ้มในสังคม ซ่ึงบุคคลและส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อกนัและ
กนั Bandura จึงให้ความสาํคญัของการรู้คิด (Cognitive) ในการเรียนรู้จากการสังเกตและการ
เลียนแบบและไดเ้ปล่ียนทฤษฎีว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ดว้ยการรู้คิดทางสังคม (Social Cognitive 
Learning Theory) 

กระบวนการเรียนรู้โดยการสงัเกต 
Bandura (1977  อา้งถึงใน สุรางค ์โควต้ระกลู, 2550: 236-242)ไดอ้ธิบายกระบวนการ

ท่ีสาํคญัในการเรียนรู้โดยการสงัเกตหรือการเรียนรู้โดยตวัแบบมีทั้งหมด  4 อยา่ง  ดงัน้ี 
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1) กระบวนการความใส่ใจ (Attention) การท่ีผูส้ังเกตจะตอ้งรับรู้ส่วนประกอบ
ท่ีสําคญัของพฤติกรรมของผูท่ี้เป็นตวัแบบองคป์ระกอบท่ีสําคญัของตวัแบบท่ีมีอิทธิพลต่อความ
สนใจของบุคคลมีหลายอยา่ง เช่น เป็นผูมี้เกียรติสูง มีความสามารถสูง หนา้ตาดี รวมทั้งการแต่งตวั
การมีอาํนาจท่ีจะใหร้างวลัหรือลงโทษ 

2)  กระบวนการจดจาํ (Retention) การท่ีผูส้ังเกตจะสามารถเลียบแบบให้
เหมือนตวัแบบได ้ เป็นเพราะผูส้ังเกตไดบ้นัทึกส่ิงท่ีตนสังเกตไวใ้นความจาํระยะยาว และถา้ผู ้
สังเกตอธิบายการกระทาํของตวัแบบดว้ยคาํพูดไดห้รือสร้างภาพพจน์ไวใ้นใจ ผูส้ังเกตจาสามารถ
เลียบแบบพฤติกรรมของตวัแบบไดแ้มว้า่เวลาผา่นไปนาน 

3)  กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนกบัตวัแบบ (Reproduction) ปัจจยั
ท่ีสําคญัของกระบวนการน้ีคือ ความพร้อมทางดา้นร่างกายและทกัษะท่ีจาํเป็นจะตอ้งใชใ้นการ
เลียนแบบ ถา้หากผูส้ังเกตไม่มีความพร้อมก็จะไม่สามารถท่ีจะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบได ้ การ
เลียนแบบน้ีไม่ใช่การลอกเลียนแบบอย่างตรงไปตรงมาแต่เป็นการเรียนรู้ท่ีประกอบด้วย
กระบวนการคิด การรู้คิด และความพร้อมดา้นร่างกายของผูส้ังเกต ดงันั้น พฤติกรรมของแต่ละ
บุคคลแมว้า่จะเป็นการเลียนแบบจากตวัแบบเดียวกนักมี็ความแตกต่างกนัไป บางคนอาจทาํไดดี้กว่า
ตวัแบบกไ็ด ้บางคนกท็าํไดเ้พียงคลา้ยคลึงกบัตวัแบบ 

4)  กระบวนการจูงใจ (Motivation) การท่ีผูส้ังเกตมีแรงจูงใจท่ีจะเลียนแบบ
พฤติกรรมของตวัแบบ เพราะผูส้ังเกตมีความคาดหวงัว่า การเลียนแบบจะนาํประโยชน์มาให ้ เช่น 
การไดรั้บแรงเสริมหรือรางวลัหรืออาจจะนาํประโยชน์บางส่ิงบางอย่างมาให้หรือทาํให้สามารถ
หลีกเล่ียงปัญหาได ้

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายวิธีการและกระบวนการท่ีบุคคล
ไดรั้บอิทธิพลจากสังคมทาํให้เกิดการยอมรับลกัษณะและกฎเกณฑท์างสังคมเป็นลกัษณะของตน 
โดยนาํเอาหลกัการเสริมแรง และหลกัการเช่ือมโยงมาใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม มีความเช่ือ
ว่าพฒันาการทางจริยธรรมเป็นพฒันาการของจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงเป็นผลจาก
ความสามารถในการปรับตวัให้เขา้กบักฎเกณฑท์างศีลธรรมของสังคมโดยมีแรงขบัพื้นฐานมาจาก
ความตอ้งการทางชีวภาพ การสนองตอบต่อรางวลัและการหลีกเล่ียงการลงโทษจากสังคม โดยมี
ความเช่ือว่า ส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษยแ์ละประสบการณ์ท่ีมนุษยไ์ดรั้บ การแสดง
พฤติกรรมนั้น ๆ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมใดในคร้ังต่อ ๆ ไปดว้ย จึงอาจกล่าวไดว้่า 
พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดจากการเรียนรู้ การเรียนรู้ท่ีทาํให้เกิดพฤติกรรมนั้นเกิดจากการเรียนรู้จาก
ผลท่ีสนองตอบต่อการกระทาํของบุคคลนั้นโดยตรง และการเรียนรู้จากตวัแบบ คือการสังเกต
พฤติกรรมและผลท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัการกระทาํของบุคคลอ่ืน (Benjamin, 2001: 474) 
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2.1.6.3  ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม 
ดวงเดือน พนัธุมนาวิน  (2539: 3) ทฤษฏีตน้ไมจ้ริยธรรม ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบั

จริยธรรมบุคคลแลว้สามารถหาปัจจยัท่ีส่งผลของพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง พฤติกรรมการทาํดี 
ละเวน้ความชัว่ การทาํงานเพื่อส่วนรวม พฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
ประเทศและพฤติกรรมการทาํงานอาชีพอย่างเขม้แข็ง เกิดจากสาเหตุทางจิตใจของบุคคลตอ้ง
ประกอบดว้ยสติปัญญา ประสบการณ์ทางสังคม และสุขภาพจิต และจิตลกัษณะ 5 ดา้น ไดแ้ก่  
เหตุผลเชิงจริยธรรม มุ่งอนาคตและควบคุมตนเอง ความเช่ืออาํนาจในตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  เจต
คติ คุณธรรมและค่านิยม ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 

ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมมี 3 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นดอกและผลไมข้องตน้ไม ้ส่วนลาํตน้
และส่วนราก ในส่วนแรกคือ ดอกและผลไมบ้นตน้ แสดงถึงพฤติกรรมการทาํดีละเวน้ชัว่ และ
พฤติกรรมการทาํงานอยา่งขยนัขนัแขง็เพ่ือส่วนรวม ส่วนแรกน้ีเป็นพฤติกรรมประเภทต่าง ๆ ท่ี
รวมเขา้เป็นพฤติกรรมพลเมืองดี พฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาประเทศ และพฤติกรรมการทาํงาน
อาชีพอยา่งขยนัขนัแขง็ ผลท่ีแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีน่าปรารถนาน้ี มีสาเหตุอยู ่2 กลุ่ม   
กลุ่มแรกคือ สาเหตุทางจิตใจท่ีเป็นส่วนลาํตน้ของตน้ไม ้ประกอบดว้ยจิตลกัษณะ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1)   เหตุผลเชิงจริยธรรม  
2)   ลกัษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง 
3)   ความเช่ืออาํนาจในตน 
4)   แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
5)   ทศันคติ คุณธรรม ค่านิยม 

ลกัษณะของจิตลกัษณะเหล่าน้ี ถา้ตอ้งการท่ีจะเขา้ใจ อธิบาย ทาํนาย และพฒันา
พฤติกรรมใด จะตอ้งใชจิ้ตลกัษณะบางดา้นหรือทั้ง 5 ดา้นประกอบกนัจึงจะไดผ้ลดีท่ีสุด  ส่วนท่ี
สามของตน้ไมจ้ริยธรรม  คือ รากของตน้ไมมี้  3  ดา้น ซ่ึงเป็นจิตลกัษณะกลุ่มท่ีสอง  ไดแ้ก่ 

1)   สติปัญญา 
2)   ประสบการณ์ทางสงัคม 
3)   สุขภาพจิต 

จากทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม ผูว้ิจยัไดส้รุปเพื่อความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีน้ีไวด้งัน้ี 
1)  ส่วนราก เปรียบเสมือนลกัษณะทางจิตท่ีเป็นพื้นฐานของจิตใจ 3 

ประการ  ไดแ้ก่ 
(1) สติปัญญา คือ ความเฉลียวฉลาดเหมาะกบัอาย ุไม่หยดุชะงกัในขั้น

การคิดแบบรูปธรรม เม่ือเป็นผูใ้หญ่กมี็ความสามารถทางความคิดท่ีเป็นนามธรรมขั้นสูงได ้
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(2) ประสบการณ์ทางสังคม คือ การเขา้ใจมนุษยแ์ละสังคม เอาใจเขา
มาใส่ใจเรา  เขา้ใจสภาพการดาํเนินงานชีวิตอุปสรรค และการแกปั้ญหาความอยากความตอ้งการ
ของตนประเภทต่าง ๆ ในสังคม ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทั้งทางกายภาพและทางสังคมของคน
เหล่านั้น เพื่อใหท้ราบวา่การกระทาํของตนจะส่งผลกระทบทั้งทางดีและทางไม่ดีแก่ผูอ่ื้นได ้

(3) สุขภาพจิตดี คือ การมีความวิตกกงัวลนอ้ย หรือในปริมาณท่ี
เหมาะสมกบัเหตุการณ์ สุขภาพจิตของบุคคลส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม 

2)  ส่วนลาํตน้ เปรียบเสมือนลกัษณะทางจิตใจ 5 ประการ ท่ีส่งเสริมให้
บุคคลเป็นคนดีและคนเก่ง ถา้มีมากในบุคคลใด บุคคลนั้นจะมีพฤติกรรมของคนดีคนเก่งอย่าง
สมํ่าเสมอ แต่ถา้ขาดลกัษณะหลายประการมากเท่าใด บุคคลนั้นก็จะเป็นผูท่ี้ไม่สามารถเป็นคนดีคน
เก่งไดแ้ก่ 

(1)  เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของคนดีท่ีสังคม
ปรารถนามองเห็นคุณประโยชน์ของพฤติกรรมนั้นเกิดความพอใจ และพร้อมท่ีจะกระทาํหรือยึด
คุณธรรมเป็นหลกั 

(2)  เหตุผลเชิงจริยธรรม เป็นการเลือกกระทาํหรือไม่กระทาํส่ิงใดดว้ย
เหตุผลของการเห็นแก่ผูอ่ื้น ส่วนรวม และหลกัสากลมากกว่ากระทาํหรือไม่กระทาํส่ิงใดดว้ยเหตุผล
เพื่อตวัเองหรือกลุ่มพรรคพวกของตน 

(3)  ลกัษณะการมุ่งอนาคต สามารถคาดการณ์ไกลถึงผลท่ีจะเกิดจาก
การกระทาํในอนาคต และสามารถควบคุมตนใหอ้ดไดร้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(4)  ความเช่ืออาํนาจในตน คือ ความเช่ือว่าผลท่ีเกิดกบัตนเป็นเพราะ
การกระทาํของตนมากกวา่ความบงัเอิญ โชคเคราะห์ หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เม่ือทาํความดียอ่มไดรั้บส่ิงท่ี
ดีตอบแทน ในทางกลบักนัถา้ทาํชัว่จะไดรั้บการลงโทษตอบแทน 

(5)  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ หรือความมุมานะบากบัน่ ฝ่าฟันอุปสรรคจน
ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งเหมาะสมกบัความสามารถของตน  ลกัษณะของจิต
ลกัษณะทั้งสามน้ีอาจใชเ้ป็นสาเหตุของการพฒันาจิตลกัษณะทั้ง 5 ประการท่ีลาํตน้ของตน้ไม ้
กล่าวคือ บุคคลท่ีมีลกัษณะพื้นฐานทางจิตใจ 3 ดา้น  ในปริมาณท่ีสูงเหมาะสมกบัอายจึุงนบัว่าเป็นผู ้
ท่ีมีความพร้อมท่ีจะพฒันาจิตลกัษณะทั้ง 5 ประการของลาํตน้ โดยท่ีจิตลกัษณะทั้ง 5 ประการ  จะ
พฒันาไปเองโดยอตัโนมติั ถา้บุคคลมีความพร้อมทางจิตใจ 3 ดา้นดงักล่าว  และอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มทั้งทางบา้นทางโรงเรียน  และทางสังคมท่ีเหมาะสม  นอกจากนั้นบุคคลยงัมีความ
พร้อมท่ีจะรับการพฒันาจิตลกัษณะบางประการใน 5 ดา้นน้ีโดยวิธีการอ่ืน ๆ ดว้ย  ฉะนั้นจิตลกัษณะ
พื้นฐาน 3 ประการ จึงเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของพลเมืองดีในการช่วยเหลือสังคม  นอกจากน้ีจิต
ลกัษณะพื้นฐาน 3 ประการท่ีรากน้ี อาจเป็นสาเหตุร่วมกบัจิตลกัษณะ 5 ประการท่ีลาํตน้เพื่อใช้
อธิบาย ทาํนาย และพฒันาพฤติกรรมอีกดว้ย 
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2.1.6.4  การวดัจิตสาธารณะ 
จากการคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัพบว่า แบบวดัจิตสาธารณะมีลกัษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประเมินค่า (Ratting Scale) ชนิด 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
การใหค้ะแนนดา้นนิมาน คือ 5 , 4 , 3 , 2 , และ 1 การใหค้ะแนนดา้นนิเสธตรงขา้มกนั (พิริยา นิลมาตร, 
2550: 51) 

2.1.6.5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ชาย โพธิสิตา (2540: 14) ไดท้าํการศึกษาจิตสาํนึกต่อสาธารณะสมบติั กรณีศึกษา 

กรุงเทพมหานคร ไดส้รุปความเขา้ใจของจิตสาํนึกต่อสาธารณะสมบติัหรือจิตสาธารณะไวเ้ป็นสอง
ระดบั คือ 

1)  ระดบัท่ี 1 เป็นจิตสาํนึกแบบท่ีบุคคลไม่ตอ้งทาํอะไรมาก เพียงแต่ไม่
ก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือไม่ทาํลายสาธารณะสมบติัท่ีตนใชก้พ็อ ซ่ึงเป็นการแสดงออกของบุคคล
มีความเขา้ใจวา่ควรหรือไม่ควรปฏิบติัอยา่งไรกบัสาธารณะสมบติั โดยเรียกจิตสาํนึกแบบน้ีว่า แบบ 
Passive 

2)  ระดบัท่ี 2 เป็นระดบัท่ีบุคคลกระทาํการอนัแสดงว่าเขามีความ
รับผดิชอบท่ีดีต่อสาธารณะสมบติั ไม่ว่าจะใชห้รือไม่ใชส้าธารณะสมบติันั้นก็ตาม เช่น การมีส่วน
ในการบาํรุงรักษาสาธารณะสมบติัท่ีชาํรุดเสียหาย โดยเรียกจิตสาํนึกแบบน้ีวา่ แบบ Active 

จิตสาํนึกต่อสาธารณะสมบติั ในเชิงพฤติกรรมนั้นเป็นการใชส้าธารณะสมบติัอยา่ง
รับผดิชอบ หรือการรับผดิชอบต่อสาธารณะสมบติัซ่ึงมีนยัสองประการ ไดแ้ก่ 

1) รับผดิชอบต่อสาธารณะสมบติั ดว้ยการหลีกเล่ียงการใชแ้ละการกระทาํ
ต่อท่ีจะก่อใหเ้กิดการชาํรุดเสียหายต่อสาธารณะสมบติันั้น ๆ รวมไปถึงการถือเป็นหนา้ท่ีท่ีจะมีส่วน
ร่วมในการดูแลสาธารณะสมบติัในวิสยัท่ีตนสามารถทาํได ้เช่น การแจง้เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือพบ
ความเสียหายเกิดข้ึน เป็นตน้ 

2)  การเคารพสิทธิในการใชส้าธารณะสมบติัของผูอ่ื้นโดยการคาํนึงถึงว่า
คนอ่ืนก็มีสิทธิในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์เช่นเดียวกนั จะตอ้งไม่ยดึสาธารณะสมบติันั้นไวเ้ป็น
ของส่วนตวัและไม่ปิดกั้นโอกาสการใชป้ระโยชน์ของผูอ่ื้น 

ธรรมนนัทิกา แจง้สว่าง (2547: 12-13) ไดศึ้กษาจิตสาธารณะว่าเป็นพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงการรู้จกัเอาใจใส่เป็นธุระและเขา้ร่วมในเร่ืองของส่วนรวมท่ีใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของ
กลุ่ม โดยพิจารณาจากความรู้ความเขา้ใจหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงลกัษณะ  ดงัน้ี 
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1)  การหลีกเล่ียงการใชห้รือการกระทาํท่ีทาํให้เกิดความชาํรุดเสียหายต่อ
ของส่วนรวมท่ีใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม 

(1) การดูแลรักษา ไดแ้ก่ การใชข้องส่วนรวมแลว้เกบ็เขา้ท่ี 
(2) ลกัษณะการใช ้ไดแ้ก่ การใชอ้ยา่งประหยดั การใชอ้ยา่งทะนุถนอม 

และการใชอ้ยา่งรู้คุณค่า 
2)  การถือเป็นหนา้ท่ีท่ีจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสยัท่ี

ตนสามารถทาํได ้
(1)  การทาํตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(2)  การรับอาสาท่ีจะทาํบางส่ิงบางอยา่งเพือ่ส่วนรวม 

3)   การเคารพสิทธิในการใชข้องส่วนรวมท่ีใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม 
(1)  การไม่ยดึครองของส่วนรวมนั้นมาเป็นของตน 
(2)  การเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นสามารถใชข้องส่วนรวมนั้น 

วิรัตน์ คาํศรีจนัทร์ (2544: 6) ศึกษาจิตสาธารณะในบริบทประชาสังคมไทย เป็นการ
วิจยัเชิงพฒันาการและสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท พบว่า
คุณลกัษณะของการมีจิตสาธารณะของคนชุมชนเมืองและชุมชนชนบทในพ้ืนท่ีศึกษา ประกอบดว้ย 

1)  ความรัก ความเอ้ืออาทร 
2)  ความเช่ือใจ 
3)  การเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
4)  การยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
5)  การมีปฏิสมัพนัธ์กนัโดยใชค้วามสามารถ เครือข่ายและการมีส่วนร่วม 

จิตสาธารณะของประชาชนของประชาชนในสังคมเมืองและสังคมชนบท พบว่า 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของบุคคลครอบครัว คือ ปัจจยัส่วนบุคคล  การศึกษา โครงสร้าง
ของสงัคม และปัจจยัทางสงัคม มีดงัน้ี 

1)  แนวคิดหลกัของบุคคล เก่ียวกบัการเคารพกฎ การควบคุม และการยบัย ั้ง
ตนเองในการกระทาํต่าง ๆ ซ่ึงเปรียบเทียบไดก้บัการมีหิริโอตบัปะหรือความละอายต่อบาป บุคคล
ควรจะคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนบุคคลและการมีส่วนร่วมต่อสาธารณะโดยใชท้กัษะท่ีมีประสิทธิภาพ
ดว้ยความเตม็ใจ 

2)  โครงสร้างของสงัคมท่ีชดัเจน ความสมัพนัธ์ของบุคคลในสงัคมเป็นไป
ตามลกัษณะเสมอภาค และมีปฏิสมัพนัธ์กนัอยา่งอิสระ 

3)  ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม การแลกเปล่ียนผลประโยชน์ท่ีมีเจตนา
ดีต่อผูอ่ื้นและการทาํกิจกรรมอนัจะนาํไปสู่ประโยชน์ของสงัคม 

4)  การสนบัสนุนเชิงจริยธรรม 
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5)  ความยดึมัน่ผกูพนัต่อมโนมติของความเป็นประชาธิปไตย 
จิตสาธารณะในภาพรวมของพลเมือง ในดา้นการทาํสังคมใหเ้ขม้แขง็ เพื่อนาํไปใช้

ในการพฒันาประเทศ ส่วนใหญ่มีการนาํไปใชใ้นการพฒันาสังคมชนบท แต่การมีจิตสาธารณะไม่
เพียงมีความสําคญัต่อสังคมชนบทเท่านั้นแต่ยงัมีความสําคญักบัทุกสังคม นอกจากสามารถนาํ
แนวคิดทฤษฎีเชิงสังคมศาสตร์อธิบายการมีจิตสาธารณะแลว้สามารถอธิบายไดใ้นเชิงคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคคลไดอี้กทางหน่ึง 

หฤทยั อาจปรุ (2544: 43) ศึกษาองคป์ระกอบของการมีจิตสาธารณะในการวิจยัได้
วิเคราะห์องคป์ระกอบจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถแสดงองคป์ระกอบ  ดงัน้ี 

1)  ความรัก ความเอ้ืออาทร 
2)  การคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนตวัและประโยชน์ส่วนรวม 
3)  สาํนึกถึงพลงัในการแกไ้ขปัญหาของตนเอง 
4)  การมีปฏิสมัพนัธ์/การมีส่วนร่วม 
5)  การยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
6)  การเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
7)  การลงมือกระทาํ 
8)  มีเครือข่ายและการติดต่อส่ือสาร 
9)  ความเช่ือใจ 
10)  ทุ่มเทและอุทิศตนจริงจงั 
11)  มองโลกในแง่ดี 
12)  ความสามคัคีร่วมมือ 
13)  ความรู้สึกเป็นเจา้ของ 
14)  ความตอ้งการแกไ้ขปัญหาและทาํประโยชน์แก่สงัคม 

จากความหมายของจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกันท่ีกล่าวมา  ผูว้ิจัยสรุปได้ว่าจิต
คาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั  หมายถึง   ความรู้สึก ความคิดเห็นของบุคคลต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม
จากกระบวนการรับรู้  ทาํใหเ้กิดการวิเคราะห์  วิพากษ ์ วิจารณ์  มีความรัก  ความเอ้ืออาทรต่อบุคคล
ทั้งท่ีรู้จกัและไม่รู้จกั  คาํนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมควบคู่กบัประโยชน์ส่วนตน  มีความรู้สึกเป็น
เจา้ของส่วนรวมเกิดความปรารถนาท่ีจะแกไ้ขปัญหาเหล่านั้น  เช่ือมัน่ในพลงัของตนเองและพลงั
ของการรวมกลุ่มในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม  รวมทั้งการปฏิบติัร่วมกนักบัผูอ่ื้นโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง   
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2.2  เงือ่นไขทางจติสังคมทีเ่กีย่วข้องกบัการมีจติคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกนั 

         
จิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัเป็นส่ิงท่ีเกิดจากจิตใจตามธรรมชาติ  ไม่สามารถบงัคบัให้เกิดได ้ 

โดยมีนักวิชาการหลายคนไดอ้ธิบายเง่ือนไขทางจิตสังคมท่ีส่งผลต่อการมีจิตคาํนึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนัมีดงัน้ี 

 
2.2.1  ระบบค่านิยม (Value) 
Rokeach  (1968  อา้งถึงใน ปรียาพร วงคอ์นุตรโรจน์, 2546: 269) ไดใ้หค้วามหมายของ

ค่านิยมไวว้่า เป็นความเช่ืออยา่งหน่ึงซ่ึงมีลกัษณะค่อนขา้งถาวร และเช่ือว่าวิธีปฏิบติับางอยา่งหรือ
เป้าหมายอยา่งนั้น เป็นส่ิงท่ีตวัเองหรือสังคมเห็นควรท่ีจะยึดถือหรือปฏิบติัมากกว่าวิธีปฏิบติัหรือ
เป้าหมายอยา่งอ่ืน 

Smith and Schwartz  (1997: 80  อา้งถึงใน  สิริอร  วิชชาวุธ, 2549: 203)  สรุปความหมาย
ของค่านิยมไว ้ดงัน้ี  

1)  ค่านิยมคือความเช่ือ แต่ไม่ใช่ความเช่ือท่ีเป็นปรนยั หรือ ความคิดท่ีเยน็ชา ทั้งน้ี 
เพราะเม่ือใดท่ีค่านิยมถูกกระตุน้ มนัจะผสมผสานอยูใ่นอารมณ์ 

2)  ค่านิยมจะเก่ียวโยงไปถึงเป้าหมายท่ีปรารถนาและแนวทางในการกระทาํเพื่อได้
ในเป้าหมายนั้น เช่น ความเท่าเทียมกนัเป็นเป้าหมายท่ีปรารถนา ดงันั้น แนวทางท่ีจะไดเ้ป้าหมายน้ี
จะตอ้งมีการปฏิบติัท่ียติุธรรมและเสมอภาค เป็นตน้ 

3)  ค่านิยมอยูเ่หนือเหตุการณ์ทั้งปวงไม่วา่จะเป็นพฤติกรรมเฉพาะหรือสถานการณ์
ท่ีต่างกนั เช่น ค่านิยมในการเช่ือฟัง ถา้บุคคลมีค่านิยมในการเช่ือฟัง เขาจะมีพฤติกรรมเช่ือฟังในทุก
สถานการณ์ ไม่วา่เหตุการณ์นั้นจะเกิดข้ึน ณ ท่ีใด 

4)  ค่านิยมจะเป็นตวัช้ีนาํในการเลือกหรือประเมินพฤติกรรมของบุคคลและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ 

5)  ค่านิยมจะมีลาํดบัความสาํคญั ลาํดบัความสาํคญัน้ีจะกาํหนดลาํดบัก่อนหลงัของ
การกระทาํตามค่านิยมต่าง ๆ 

สิริอร วิชชาวธุ (2549: 203) ไดใ้หค้าํนิยามของค่านิยม วา่เป็นความเช่ือวา่เป้าหมายหรือ
พฤติกรรมท่ีตนจะปฏิบติั ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1)  ส่ิงท่ีมีคุณค่าหรือมีความสาํคญัต่อตวัเราหรือต่อบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีจะตอ้งยึดถือ
ปฏิบติัซ่ึงเป็นส่ิงถูกและเป็นส่ิงท่ีควรทาํ แต่ถา้เป้าหมายหรือพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีผิด ก็จะเป็น
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พฤติกรรมท่ีไม่ควรทาํดงันั้นบุคคลจะทาํพฤติกรรมหน่ึง ๆ เพราะตนเห็นว่าพฤติกรรมนั้นเป็นส่ิงท่ี
ถูกนอกจากน้ีแลว้บุคคลยงัปรารถนาอยากใหค้นอ่ืนทาํกิจกรรมนั้น ๆ ดว้ย 

2)  บุคคลจะทาํดว้ยความเตม็ใจ ดว้ยความสมคัรใจ 
สรุปค่านิยมทางสังคม หมายถึง ความรู้สึกของนกัศึกษาท่ีมีต่อความเช่ือมัน่ท่ีสังคมยึดถือ

ปฏิบติัในส่ิงท่ีเป็นอุดมการณ์หรือวิถีชีวิตของมนุษยต์ามครอบครัว 
Rokeach  (1968  อา้งถึงใน  ปรียาพร วงคอ์นุตรโรจน์, 2546: 270)ไดใ้หห้ลกัการสาํคญัว่า 

ค่านิยมจะมีส่วนประกอบ 5 ขอ้  คือ 
1)  ค่านิยมเป็นส่ิงท่ีสืบเน่ืองมาจากวฒันธรรม สถาบนัทางสังคมและบุคลิกภาพของ

กลุ่มคนในสงัคมนั้น 
2)  ในขณะเดียวกนัอิทธิพลของค่านิยม กจ็ะแสดงออกทางเจตคติและพฤติกรรมทาง

สงัคมของมนุษยทุ์กรูปแบบ 
3)  ปริมาณของค่านิยมมีอยูไ่ม่มากนกั และอยูใ่นข่ายท่ีจะรวมเป็นระบบและศึกษาได ้
4)  ความแตกต่างของค่านิยมจะแสดงออกทางระดบัเจตคติมากกวา่ทางอ่ืน 
5)  ค่านิยมอาจจะรวมกนัเขา้เป็นระบบค่านิยมได ้

Rokeach  (1968  อา้งถึงใน  ปรียาพร วงคอ์นุตรโรจน์,  2546: 270)  ไดอ้ธิบายธรรมชาติ
ของค่านิยม ดงัน้ี 

1)  ค่านิยมมีลกัษณะสมํ่าเสมอและคงท่ี หมายถึง การไม่เปล่ียนแปลงง่าย เป็นสาเหตุ
ท่ีทาํใหบุ้คลิกภาพของกลุ่มคนในสังคมหน่ึงแตกต่างไปจากสังคมหน่ึง ทาํใหมี้ลกัษณะประจาํกลุ่ม
หรือลกัษณะประจาํชาติ เช่น คนไทยมีลกัษณะรักอิสระเสรี มีความเป็นตวัของตวัเองการท่ีค่านิยมมี
ลกัษณะค่อนขา้งกวา้ง กเ็พราะเกิดการเรียนรู้การอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กเป็นระยะเวลานาน และ
เกิดการปลูกฝังเป็นค่านิยม 

2)  ค่านิยมมีลกัษณะเปรียบเทียบระดบัความสาํคญั ซ่ึงในการปลูกฝังค่านิยมให้แก่
นกัเรียนจากการอบรมและการเรียนรู้ แต่ละคนจะไดรั้บการเนน้ถึงความสาํคญัของค่านิยมแตกต่างกนั 
เช่น บางสังคมใหค้วามสาํคญักบัการตรงต่อเวลา ในขณะท่ีอีกสังคมหน่ึงก็เห็นว่าความสาํคญัแต่ยงั
รอง ๆ ลงไปกวา่ความซ่ือสตัยก์ตญัญู 

3)  ค่านิยมมีลกัษณะเป็นความเช่ือ  Rokeach. อธิบายว่าค่านิยมเป็นความเช่ือซ่ึงมี 3
รูปแบบคือ 

(1) ความเช่ือแบบพรรณนา (Descriptive Belief) ความเช่ือท่ีสามารถทดสอบได้
วา่ถูกตอ้งหรือไม่ 

(2) ความเช่ือแบบประเมิน (Evaluative Belief) ความเช่ือท่ีประเมินว่าส่ิงใดดี
หรือไม่ 



 37

(3)  ความเช่ือแบบกาํหนดการ (Prescriptive Belief) ความเช่ือท่ีมีทิศทางและ
เป้าหมายของการกระทาํท่ีถูกตดัสินวา่เป็นส่ิงจาํเป็นหรือไม่ 

ปรียาพร วงคอ์นุตรโรจน์  (2546: 269)  อธิบายวา่  ค่านิยมของบุคคลจะอยูใ่นความเช่ือแบบ
กาํหนดการ ความเช่ือแบบกาํหนดการจะมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน  คือ 

1)  ค่านิยมมีลกัษณะเป็นความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive) ซ่ึงบุคคลนั้นจะรู้และเขา้ใจ
เป้าหมายท่ีถูกในชีวิตของเขา ท่ีเขาพยายามจะใฝ่หา 

2)  ค่านิยมมีลกัษณะเป็นความรู้สึกดา้นอารมณ์ (Affective) บุคคลมีอารมณ์อ่อนไหว
เก่ียวกบัค่านิยมนั้น เช่น รักหรือเกลียด ชอบหรือไม่ชอบ 

3)  ค่านิยมมีองคป์ระกอบของพฤติกรรม (Behavioral) ค่านิยมนาํไปสู่พฤติกรรมทั้ง
ภายนอกและภายใน และอาจถูกกระตุน้ใหเ้กิดการปฏิบติัได ้

2.2.1.1  การแบ่งประเภท 
การแบ่งประเภทค่านิยมนกัวิชาการหลายท่านใหอ้ธิบาย  ดงัน้ี 
ปรียาพร วงคอ์นุตรโรจน์  (2546: 269)  อธิบายวา่ค่านิยมมีอยู ่3 ดา้น ดงัน้ี 

1)  ดา้นจริยธรรม เป็นค่านิยมในดา้นความประพฤติคุณธรรม เช่น คาํสอน
ศีลธรรม จริยธรรมของมนุษย ์

2)  ดา้นสุนทรียภาพ เป็นค่านิยมในดา้นความงามท่ีแสดงออก เช่น ความงาม  
ศิลปะ ดา้นดนตรี 

3)  ดา้นสังคมการเมือง เป็นค่านิยมท่ีมีอยูใ่นสังคมเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนิน
ชีวิตดา้นสงัคม การเมือง เศรษฐกิจ 

Allport and Others  (1960  อา้งถึงใน  ปรียาพร วงคอ์นุตรโรจน์, 2546: 273)  ไดแ้บ่ง
ค่านิยมตามแนวความคิดของ  Sprangers  เป็น 6 ดา้นคือ 

1)  ค่านิยมทางดา้นทฤษฎี เป็นค่านิยมดา้นการแสวงหาความรู้ 
2)  ค่านิยมทางดา้นเศรษฐกิจ ช่วยกระตุน้ทาํให้บุคคลสะสมเงินทอง มี

ฐานะมัน่คง 
3)  ค่านิยมทางดา้นการปกครอง ช่วยผลกัดนัให้บุคคลแสวงหาอาํนาจ

ทางการเมืองสนใจการเมือง 
4)  ค่านิยมทางดา้นสังคม เป็นค่านิยมท่ีบุคคลสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบั

บุคคลอ่ืนและเขา้ร่วมในสงัคม 
5)  ค่านิยมทางสุนทรียภาพ ช่วยใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจในประสบการณ์ท่ี

เกิดจากไดส้มัผสั ศิลปะ ดนตรี 
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6)  ค่านิยมทางดา้นศาสนา ทาํใหบุ้คคลปรารถนาท่ีจะนบัถือและศรัทธาใน
ศาสนาค่านิยมบุคคลทางครอบครัว หมายถึง ความรู้สึกของนิสิตท่ีแสดงออกและการกระทาํถึงการ
ปฏิบติัต่อความมีระเบียบวินยัท่ีเป็นขอ้ปฏิบติัของครอบครัว การเช่ือฟังคาํสอนของพ่อแม่และญาติ
พี่นอ้ง การแสดงความช่วยเหลืองานของครอบครัว การทาํกิจกรรมร่วมในครอบครัวการแบ่งปัน
ส่ิงของ ความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเก้ือกลูกนั ท่ีตนเองไดย้ดึถือปฏิบติัตามวิถีชีวิตของครอบครัว 
(ทศันีย ์ทองสวา่ง, 2549: 91) 

ค่านิยมมีความเก่ียวพนักบัวฒันธรรมอยา่งใกลชิ้ด ค่านิยมบางอยา่งไดส้ร้างแกนของ
วฒันธรรม ค่านิยมมีความสาํคญัและมีผลกระทบกระเทือนถึงความเจริญและความเส่ือมของสังคม
ตลอดจนความมัน่คงของชาติ เพราะค่านิยมเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ท่ีมีการ
สร้างค่านิยมท่ีเหมาะสม เช่น ความซ่ือสัตย ์ความขยนัหมัน่เพียร ความเสียสละ ความมีระเบียบวินยั
ความสามคัคีกลมเกลียว ความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเก้ือกลูกนั ไม่เอารัดเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนัมี
ความสาํนึกรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตน ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นค่านิยมท่ีควรแก่การปลูกฝังใหเ้กิดข้ึนกบั
บุคคลในชาติอยา่งยิง่ การประพฤติปฏิบติับางอยา่งไม่มีคุณค่าควรแก่การกระทาํ เป็นค่านิยมท่ีผดิแต่
บางคร้ังกนิ็ยมทาํตาม ๆ กนัจนเป็นรูปแบบเหมือนค่านิยมท่ีถูกตอ้ง จาํเป็นตอ้งแกไ้ข ครอบครัวควร
เป็นแกนนาํและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการเร่ิมตน้ปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกตอ้งเหมาะสมใหแ้ก่สมาชิกของ
ครอบครัว ซ่ึงเป็นสมบติัโดยส่วนรวมและมีค่ายิง่ของชาติค่านิยมเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีเพราะค่านิยม
บางอยา่งข้ึนอยู่กบัลกัษณะและสภาพแวดลอ้มทางสังคม เม่ือสภาพแวดลอ้มทางสังคมเปล่ียนไป 
ค่านิยมเก่าบางอยา่งกเ็ปล่ียนแปลงไปดว้ย และจะมีค่านิยมใหม่เกิดข้ึนมาแทนท่ีตามยคุตามสมยัของ
สังคม โดยมากค่านิยมของสังคมไทยมีอิทธิพลมาจากศาสนา ความเช่ือ ระบบเศรษฐกิจ การเมือง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยลีกัษณะค่านิยมบางประการของครอบครัวในสงัคมไทยเป็นดงัน้ี 

1)  ค่านิยมในเร่ืองตวัใครตวัมนั ในสภาวะท่ีเศรษฐกิจฝืดเคือง ส่ิงแวดลอ้ม
สับสนทุกคนตอ้งต่อสู้ด้ินรนเพื่อตวัเอง ในบางคร้ังทาํให้คนไทยแมเ้คยเป็นผูโ้อบออ้มเอ้ือเฟ้ือ 
กลายเป็นผูท่ี้นึกถึงตวัเองมากกว่าคนอ่ืน มุ่งท่ีจะเอาตวัรอดเอาแต่ความสะดวกสบายของตวัเอง ขาด
การเอ้ือเฟ้ือเสียสละ ค่านิยมตวัใครตวัมนัในลกัษณะยดึถือคาํพงัเพยว่า “รู้รักษาตวัรอดเป็นยอดดี” 
บางคร้ังก็เป็นอนัตรายต่อเอกภาพของสังคม มกัเกิดสังคมเมืองมากกว่าสังคมชนบท ซ่ึงมกัจะพบ
เห็นไดง่้าย เช่น เวลาผูช้ายนัง่รถเมล ์แมเ้ห็นคนชรา เด็ก คนพิการ หญิงมีครรภ ์หรือผูห้ญิงยนือุม้
ลูกก็ยงัไม่ยอมเสียสละลุกใหน้ัง่ เพื่อแสดงนํ้ าใจต่อบุคคลเหล่านั้น การปฏิบติัในกรณีเช่นน้ีความ
ตอ้งปลูกฝังค่านิยมเสียใหม่ ใหรู้้จกัเสียสละ บาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้นบา้งตามสมควร 
ควรปลูกฝังอบรมใหเ้ยาวชนไทย 

2)  ค่านิยมในเร่ืองระเบียบวินยั ดว้ยเหตุท่ีคนไทยชอบทาํอะไรตามใจตวัเอง
บางคร้ังก็ไม่คาํนึงถึงระเบียบวินยัหรือแมแ้ต่กฎหมายบา้นเมือง ไม่คาํนึงถึงผลต่อส่วนรวมท่ีบุคคล
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อ่ืนจะไดรั้บ กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการขาดระเบียบวิจยัของคนไทย เช่น การแยง่กนัซ้ือของ การ
แยง่กนัข้ึนรถเมล ์ แย่งกนัเขา้หรือออกจากโรงมหรสพ ท่ีสาํคญัมากคือ การขบัรถบนทอ้งถนน
ตามใจชอบ ทั้งขยะตามถนนหนทางและท่ีสาธารณะ ส่ิงเหล่าน้ีทาํใหเ้กิดปัญหาจราจร ปัญหาความ
สะอาดของบา้นเมืองตามมา หรือบางคร้ังก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ เกิดภาวะสังคมพิการ เพราะคนใน
สังคมขาดระเบียบวินยั ผูใ้หญ่ควรจะตอ้งปฏิบติัตนใหเ้ป็นผูมี้ระเบียบวินยั เพื่อเป็นตวัอยา่งอนัดีแก่
เยาวชน 

2.2.1.2  การวดัค่านิยม 
จากการศึกษาคน้ควา้และงานวิจยั การวดัค่านิยมบุคคลทางครอบครัวจะใชแ้บบวดัท่ี

เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Ratting Scale) ชนิด 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย  
นอ้ยท่ีสุด การใหค้ะแนนดา้นนิมาน คือ 5 , 4 , 3 , 2 , และ 1 การใหค้ะแนนดา้นนิเสธตรงขา้มกนั 

 
2.2.2  เหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral Reasoning) 
          2.2.2.1  ความหมายของเหตุผลเชิงจริยธรรม  
          ความหมายของเหตุผลเชิงจริยธรรม ไดมี้นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายไวต่้าง ๆ ดงัน้ี 

ดวงเดือน พนัธุมนาวินและเพญ็แข ประจนปัจจนึก (2520: 45) ไดใ้หค้วามหมายของ
เหตุผลเชิงจริยธรรมว่า การท่ีบุคคลใชเ้หตุผลในการเลือกกระทาํหรือเลือกท่ีจะกระทาํพฤติกรรม
อยา่งใดอย่างหน่ึง ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเหตุผลน้ีจะแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจหรือแรงจูงใจท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั
การกระทาํต่าง ๆ ของบุคคล 

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2546: 285) ไดใ้หเ้หตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การท่ี
บุคคลใชเ้หตุผลในการเลือกท่ีจะกระทาํหรือเลือกท่ีจะไม่กระทาํ พฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง และ
จะแสดงใหเ้ห็นถึงแรงจูงใจท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการกระทาํนั้น 

สุดใจ บุญอารีย ์ (2546: 30) ไดใ้หเ้หตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง กระบวนการหรือ
ลกัษณะการคิดท่ีบุคคลใชเ้ป็นหลกัในการตดัสินใจเก่ียวกบัความถูกผดิในกรณีขดัแยง้ทางจริยธรรม 

สรุปความหมายของเหตุผลเชิงจริยธรรมวา่ หมายถึง การท่ีนกัศึกษาใชเ้หตุผลในการ
เลือกท่ีจะกระทาํหรือเลือกท่ีจะไม่กระทาํพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงในทางท่ีดีและไม่ดี เหตุผลท่ี
กล่าวถึงน้ีจะแสดงในการเลือกท่ีจะกระทาํหรือเลือกท่ีจะไม่กระทาํต่าง ๆ ของบุคคล 

2.2.2.2  ลกัษณะพฒันาการทางจริยธรรม 
ลกัษณะของจริยธรรมของบุคคล (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2546: 285) ประกอบไป

ดว้ยคุณลกัษณะท่ีสาํคญั 4 ดา้น ดงัน้ี 
1)   ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้ว่าในสังคมของตนนั้นถือว่า

การกระทาํชนิดใดดีควรกระทาํ และการกระทาํใดเลวควรละเวน้ ลกัษณะและพฤติกรรมประเภทใด
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เหมาะสมหรือไม่ เหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด ประมาณความรู้เชิงจริยธรรมหรือความรู้เก่ียวกบั
ค่านิยมทางสงัคมน้ีข้ึนอยูก่บัอาย ุระดบัการศึกษา และพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลดว้ย 

2)   ทศันคติเชิงจริยธรรม คือ ความรู้สึกของบุคคลเก่ียวกบัลกัษณะหรือ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่าง ๆ ว่าจะชอบหรือไม่ชอบลกัษณะนั้น ๆ เพียงใด ทศันคติเชิงจริยธรรม
ของบุคคลส่วนมากจะสอดคลอ้งกบัค่านิยมในสังคมนั้น แต่บุคคลบางคนในสถานการณ์ปกติอาจมี
ทศันคติแตกต่างไปจากค่านิยมของสังคมได ้ทศันคติเชิงจริยธรรมของบุคคลมีความหมายกวา้งกว่า 
ความรู้เชิงจริยธรรมของบุคคล เพราะทศันคตินั้นรวมทั้งความรู้และความรู้สึกในเร่ืองนั้น เขา้
ดว้ยกนั ฉะนั้นทศันคติเชิงจริยธรรมจึงใชท้าํนายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไดแ้ม่นยาํกวา่การใชค้วามรู้
เก่ียวกบัค่านิยมทางสังคมชองบุคคลเพียงอยา่งเดียว นอกจากน้ีทศันคติเชิงจริยธรรมของบุคคลใน
เวลาหน่ึงยงัอาจเปล่ียนแปลงไปจากเดิมได ้

3)   เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การท่ีบุคคลใชเ้หตุผลในการเลือกท่ีจะ
กระทาํหรือเลือกท่ีจะไม่กระทาํพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง เหตุผลท่ีกล่าวถึงน้ีจะแสดงในการเลือก
ท่ีจะกระทาํหรือเลือกท่ีจะไม่กระทาํต่าง ๆ ของบุคคล การศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมจะทาํใหท้ราบ
ว่าบุคคลท่ีมีการกระทาํเหมือนกนัอาจมีเบ้ืองหลงัการกระทาํและระดบัจริยธรรมท่ีแตกต่างกนัได ้
การมีเหตุผลเชิงจริยธรรมอยูใ่นระดบัใด มิไดข้ึ้นอยูก่บัการอบรมสั่งสอนเน้ือหาความดีความชัว่โดย
สังคมท่ีบุคคลอาศยัอยู่ แต่การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมจะพฒันาในระดบัท่ีสูงข้ึนไปไดต้อ้งอาศยั
ระดบัสติปัญญา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ของบุคคลเป็นสําคญั และยงัตอ้งประกอบกบัการมี
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมในสงัคมดว้ย 

4)   พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีสังคม
นิยมชมชอบหรืองดเวน้การแสดงพฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนกฎเกณฑห์รือค่านิยมในสังคมนั้น พฤติกรรม
เชิงจริยธรรมเป็นส่ิงท่ีสังคมใหค้วามสาํคญัมากกว่าดา้นอ่ืน ๆ ของจริยธรรม ทั้งน้ีเพราะการกระทาํ
ในทางท่ีดีและเลวของบุคคล ส่งผลโดยตรงต่อความผาสุกหรือความทุกขข์องสังคม การศึกษาดา้น
อ่ืน ๆ ของจริยธรรมเป็นเพียงเพื่อใหเ้ขา้ใจและสามารถทาํนายพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ของ
บุคคลเท่านั้น 

จากแนวคิดดงักล่าวสามารถสรุปลกัษณะสาํคญัของจริยธรรมไดเ้ป็นสองส่วนคือ 
1)  ส่วนท่ีอยูภ่ายใน ไดแ้ก่ ความรู้เชิงจริยธรรม ทศันคติเชิงจริยธรรม และ

การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม คุณลกัษณะน้ีตอ้งอาศยัสติปัญญาและความนึกคิดซ่ึงอยู่ภายในไม่
สามารถวดัและสงัเกตไดโ้ดยตรง 

2)  ส่วนท่ีอยูภ่ายนอก ไดแ้ก่ พฤติกรรมเชิงจริยธรรม เป็นส่วนท่ีบุคคล
แสดงออกมาและผูอ่ื้นสามารถวดัสังเกตได ้ ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ต่าง ๆ และประสบการณ์ทาง
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สงัคมดว้ยการแสดงพฤติกรรมหน่ึง ๆ ในสถานการณ์แตกต่างกนัอาจแสดงจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกนั
ไปถึงแมว้า่จะแสดงพฤติกรรมเดียวกนักต็าม 

2.2.2.3  ทฤษฎีพฒันาการของจริยธรรม 
1)  พฒันาการทางจริยธรรมของ  Piaget 
พฒันาการทางจริยธรรมตามแนวทฤษฎีของ  Piaget (Piaget’Stages of 

Cognitive Development)   
Piaget  (1965 อา้งถึงใน  นีออน  พิณประดิษฐ,์ 2542: 17)  การมีวุฒิภาวะ

ทางจริยธรรม (Moral Maturity) แสดงถึงการเช่ือถือปฏิบติัตามกฎและความยติุธรรมทางสังคม
(Social Justice) กล่าวคือคนทุกคนจะไดรั้บความยติุธรรมและความเท่าเทียมกนัภายใตก้ฎระเบียบ
ของสงัคม จากการศึกษาแนวคิดของ  Piaget  สามารถแบ่งตามขั้นตอนดงัน้ี 

(1)  ขั้นก่อนจริยธรรม (The Premoral Period) 
(2)  ขั้นจริยธรรมเชิงปรนยั หรือจริยธรรมจากภายนอก (Moral Realism 

or Heteronomous Morality) 
(3)  ขั้นจริยธรรมเชิงอตันยัหรือจริยธรรมภายใน (Moral Relativism or 

Autonomous  Morality) 
Piaget  เช่ือว่าการติดต่อเก่ียวขอ้งระหว่างกนัในกลุ่มท่ีมีสถานะเท่ากนัเป็น

เพื่อนกนัช่วยพฒันาใหเ้ด็กมีความยดืหยุน่ในเร่ืองจริยธรรม เพราะว่า 1) อาํนาจของผูใ้หญ่ลดลง 2) 
เด็กเพิ่มการนับถือตนเองและเคารพสิทธิของเพื่อนมากข้ึน 3) เด็กเขา้ใจหรือมองเห็นภาพว่า
กฎเกณฑต่์าง ๆเป็นเพียงขอ้ตกลงท่ีสมมติข้ึนจึงสามารถเปล่ียนแปลงได ้โดยผูก้าํหนดกฎเกณฑน์ั้น 

ลกัษณะขั้นพฒันาการทางจริยธรรมของ  Piaget  
จากการศึกษาแนวคิดของ  Piaget   เก่ียวกบัพฒันาการทางจริยธรรม พอ

สรุปไดท้ศันะเก่ียวกบัขั้นพฒันาการทางจริยธรรมดงัต่อไปน้ี 
(1)  พฒันาการทางจริยธรรมของเด็กมีความสัมพนัธ์กบัพฒันาการทาง

สติปัญญาหรือความรู้คิด 
(2) พฒันาของความสามารถในการรู้คิดจะเกิดข้ึนเป็นลาํดบัขั้นในขั้น

แรกความสามารถในการคิดจะเรียบง่ายและซบัซอ้นข้ึนในขั้นหลงั ๆ 
(3)  พฒันาการในขั้นหลงั ๆ จะสร้างจากขั้นตน้ ๆ ไม่ไดเ้กิดจากการ

ปะติดปะต่อแต่เกิดจากลาํดบัของความกา้วหนา้เชิงคุณภาพไปตามขั้นต่าง ๆ และจะทาํใหเ้กิดวิธีการ
ใหม่ ๆ ข้ึน 

(4)  พฒันาการทางการรู้คิดในระดบัสูงนั้น อาจจะพฒันาไปถึงไดน้อ้ย
คน เพราะมีหลายคนท่ีการพฒันาหยุดอยู่ท่ีขั้นใดขั้นหน่ึง เพราะตวัแปรดา้นตวับุคคลและ
สถานการณ์ต่าง ๆเขา้มาเก่ียวขอ้งในการพฒันา 
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(5)  พฒันาการทางการรู้คิด และการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมจะไม่
ยอ้นกลบัยงัขั้นท่ีตํ่ากว่า แต่ถา้มีการฝึกฝนหรือการปฏิสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมจะสามารถพฒันาสู่ระดบั
ท่ีสูงข้ึนได ้

2)  พฒันาการทางจริยธรรมตามแนวทางของ Kohlberg 
ทฤษฎีของ Kohlberg หรือทฤษฎีพฒันาการการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม 

Kohlberg  เช่ือว่า การบรรลุวุฒิภาวะเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้นจะแสดงออกในทางการใชเ้หตุผล
เชิงจริยธรรมอยา่งเด่นชดัท่ีสุด เหตุผลเชิงจริยธรรมน้ีไม่ข้ึนอยูก่บักฎเกณฑข์องสังคมใดสังคมหน่ึง
โดยเฉพาะเหตุผลเชิงจริยธรรมมิใช่การประมาณค่าการกระทาํไปในทาํนองว่า “ดี” หรือ “เลว” แต่
จะเป็นการใชเ้หตุผลท่ีลึกซ้ึงยากแก่การเขา้ใจยิ่งข้ึนเป็นลาํดบัไป เหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นสูงสุดคือ
ขั้นท่ีหกและพฒันาการดา้นใชเ้หตุผลทางจริยธรรม 6 ขั้น ของ Kohlberg  ตอ้งกล่าวถึงลกัษณะ
ธรรมชาติของพฒันาการดา้นการรู้การคิด และสติปัญญา ของ Kohlberg และ Piaget 4 ประการ ดงัน้ี 

ประการแรก ความแตกต่างของพฒันาการขั้นต่าง ๆ สังเกตไดจ้ากความ
แตกต่างดา้นคุณภาพโดยดูท่ีการแกปั้ญหาใดปัญหาหน่ึงของผูมี้พฒันาการเช่น เด็กอาย ุ 12 ปี มี
วิธีการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างจากเด็กอาย ุ 6 ปี เป็นตน้ พฒันาการท่ีเกิดข้ึนตามอายมิุใช่จะเพิ่มเพียง
ความรู้ต่าง ๆ เท่านั้นแต่จะเป็นคุณภาพการใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหาดว้ย 

ประการท่ีสอง พฒันาการของแต่ละคนจะเป็นไปตามลาํดบัขั้น วฒันธรรม
หรือส่ิงแวดลอ้มในแต่ละสังคมอาจทาํให้พฒันาการแตกต่างกนัหรือหยุดชะงกั แต่จะไม่มีการ
เปล่ียนลาํดบัขั้นของพฒันาการ 

ประการท่ีสาม แต่ละขั้นของพฒันาการมีลกัษณะเป็นองคร์วมทางดา้น
โครงสร้างมิใช่ลกัษณะเฉพาะอยา่งใดอย่างหน่ึง นัน่คือ คาํตอบของเด็กสะทอ้นให้เห็นวิธีการท่ี
รวบรวมความคิดในขั้นนั้น ๆ และน่ีคือโครงสร้างของความคิดเดก็ 

ประการท่ีส่ี  ขั้นตอนของพฒันาการจะผสมผสานกนัข้ึนโดยลาํดบั ขั้นท่ี
สูงข้ึนยิง่จะมีขอ้แตกต่างและผสมผสานกนัมากข้ึนกว่าขั้นตน้ ๆ ความแตกต่างจะเห็นไดจ้ากการท่ี
เดก็จะมีระบบพฒันาการมากและสลบัซบัซอ้นข้ึน และจะมีความสามารถเฉพาะทางมากข้ึน หากเรา
เปรียบเทียบระบบการทาํงานของสัตวช์ั้นตํ่า เช่น อะมีบากบัสัตวข์ั้นสูง เช่น มนุษยจ์ะช่วยใหเ้ขา้ใจ
ยิง่ข้ึน อะมีบามีระบบประสาทท่ีง่าย ๆ ไม่สลบัซบัซอ้น มีระบบประสาทเพียงเลก็นอ้ยและทาํหนา้ท่ี
ไม่ก่ีประการแต่มนุษยมี์ระบบประสาทท่ีสลบัซบัซอ้นและแตกต่างมากมาย รวมทั้งแต่ละส่วนก็มี
หนา้ท่ีเฉพาะของตวัเอง แต่ส่วนต่าง ๆ สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีร่วมกนัไดอ้ยา่งราบร่ืน เพราะมีศูนย์
ควบคุมท่ีสมองแมส่้วนต่าง ๆ จะมีหนา้ท่ีของตนเองแต่กส็ามารถทาํงานประสานกนัได ้
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การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมก็เช่นกัน จะตอ้งอาศยัความสามารถทาง
สติปัญญา ทั้งในแง่ของความหลากหลาย และผสมผสานพฒันาส่ิงใหม่ข้ึนมาโดยอาศยัแนวความคิด
เดิมเป็นพื้นฐานการพฒันาลาํดบัหลงั ๆ จึงมกัจะหลากหลายและผสมกลมกลืนกนัยิ่งข้ึนเร่ือย ๆ
ลาํดบัขั้นของพฒันาการทางจริยธรรมจึงมีความสาํคญัอยา่งมาก เพราะช้ีให้เห็นขั้นตอนต่าง ๆ ท่ี
สอดคลอ้งกนั ไม่ว่าจะเกิดข้ึนกบัใครก็ตาม และขั้นตอนน้ีมิใช่เป็นเพียงวิธีการคิดของบุคคลเท่านั้น 
แต่มนุษยมี์กลไกท่ีติดตวัมาแต่กาํเนิด และไม่อยูใ่ตอิ้ทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม (หากมีก็เพียงเลก็นอ้ย) 
ระบบการคิดของคนอาจจะสะทอ้นให้เห็นประสบการณ์ท่ีเด็กได้รับจากวฒันธรรมของตนเอง 
ความแตกต่างในวิธีการคิดอาจเป็นเพียงความแตกต่างด้านเน้ือหาท่ีคิด และไม่สัมพนัธ์กับ
โครงสร้างของการพฒันา อยา่งไรก็ตาม ลาํดบัขั้นของพฒันาการดา้นความคิดก็จะบอกอะไรไดไ้ม่
มากนกั ในทางกลบักนัหากเราสามารถบอกไดว้่าพฒันาการทางสติปัญญา (พุทธิศึกษา) ของเด็กนั้น
ตอ้งอาศยัขบวนการคิดหลายขั้นตอน เรากจ็ะสามารถสรุปไดว้่า การเรียนรู้นั้นไม่ใช่ผลจากการสอน
ของผูใ้หญ่แต่เพียงอยา่งเดียวดงัคาํกล่าวของ Kohlberg ต่อไปน้ี 

 
ถา้หากเด็กแสดงให้เห็นว่า รูปแบบหรือโครงสร้างของการพฒันาท่ีต่างจาก
รูปแบบของผูใ้หญ่ไม่ใช่โครงสร้างท่ีมีความสมบูรณ์นอ้ยกว่าผูใ้หญ่ และเด็กทุก
คนมีโครงสร้างท่ีคลา้ย ๆ กนัแลว้ การท่ีจะมองว่าโครงสร้างทางความคิดของเด็ก
เป็นผลโดยตรงจากการเรียนรู้จากภายนอกจึงไม่ถูกตอ้งนกั (กรมวิชาการ, 2541) 

 
ถา้หากลาํดบัขั้นของการคิดหมายถึง ขั้นตอนในการพฒันาแลว้ การพฒันา

ทางจริยธรรมในแนวน้ีไปตามทฤษฎีท่ีเรียกว่า ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์ (Interactionist Type of Theory) 
ซ่ึงหมายความว่า การพฒันาความสามารถในการคิดเป็นผลจากการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างวิธีการคิด
ปัจจุบนัของเด็ก กบัส่ิงเร้าท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและทางสังคม ดงันั้นประสบการณ์จึง
เป็นเคร่ืองกาํหนดพฒันาการท่ีสาํคญั ยิง่มีส่ิงเร้ามาก พฒันาการไปสู่ระดบัสูงก็ยิง่มีมากข้ึนทศันะน้ี
ช้ีใหเ้ห็นวา่ เราสามารถจดัส่ิงแวดลอ้มเพื่อกระตุน้พฒันาการการใชเ้หตุผลในระดบัสูงได ้สมมุติฐาน
น้ี นบัวา่มีความสาํคญัต่อการจดัโปรแกรมทางดา้นจริยศึกษาเป็นอยา่งมาก 

ระดับและขั้นของการพัฒนาการทางจริยธรรมด้านการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมของ Kohlberg  

Kohlberg  ไดแ้บ่งระดบัพฒันาการออกเป็น 3 ระดบัใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี 
ระดบัท่ี 1 ระดบัก่อนเกณฑ ์(Pre-conventional Level) เป็นระดบัท่ีบุคคลยดึ

ตวัเองเป็นศูนยก์ลางในการตดัสินการกระทาํ การจะทาํส่ิงใดมกัคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีตนจะไดรั้บ



 44

เป็นใหญ่ โดยมิไดค้าํนึงถึงวา่การกระทาํนั้นจะส่งผลต่อผูอ่ื้นอยา่งไร ลกัษณะของการพฒันาระดบัน้ี
คือพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งนั้นจะตอ้งเป็นไปตามกฎท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงกาํหนดอาํนาจและโทษไดด้ว้ย 
หากไม่มีขอ้กาํหนดแลว้ พฤติกรรมท่ีถูกตอ้งนั้นก็คือพฤติกรรมท่ีสนองความสนใจของตนเองหรือ
ของคนอ่ืน พฤติกรรมท่ีไดรั้บการพิจารณาว่าถูกตอ้งนั้น จะตอ้งเป็นพฤติกรรมท่ีหลีกเล่ียงการถูก
ลงโทษการคลอ้ยตามตามอาํนาจ การสนองความสนใจของตนเองหรือเพื่อเปล่ียนแปลงความนิยม
ชมชอบบางอย่าง จะเห็นไดว้่าโดยส่วนใหญ่แลว้ มุมมองทางสังคมในดา้นการใชเ้หตุผลเชิง
จริยธรรมนั้น มกัยดึมิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองและหรือดา้นกายภาพ และผลท่ีเกิดจากกฎเกณฑแ์ละ
การประพฤติปฏิบติัเป็นหลกั 

ระดบัท่ี 2 ระดบักฎเกณฑ ์ (Conventional Level) พฒันาการทางการใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นน้ี เป็นระดบัท่ีบุคคลเรียนรู้ท่ีจะกระทาํตามกฎเกณฑข์องกลุ่มย่อยของตน 
ตามความหวงัของบิดา มารดา กลุ่มท่ีตนเป็นสมาชิก หรือของชาติ กระทาํตามกฎหมายบา้นเมือง
หรือกฎเกณฑข์องศาสนารู้จกัท่ีจะเอาใจมาใส่ใจเรา ถือว่าทุกคนมีหนา้ท่ีท่ีจะรักษามาตรฐานทาง
จริยธรรมมีความสามารถท่ีจะแสดงบทบาทของตนไดอ้ยา่งเหมาะสมเม่ืออยูใ่นสังคม โดยสรุปใน
ระดบัน้ีพฤติกรรมท่ีถือว่าถูกตอ้งนั้นจะตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัท่ีสังคมส่วนใหญ่ว่าดี (หรือ
สังคมส่วนนอ้ยบา้งก็เป็นได)้ กล่าวคือตอ้งสนบัสนุนและปฏิบติัตามกฎ ความคาดหวงัและบทบาท
ของสังคมจะตอ้งไม่ให้ถูกทาํโทษหรือยึดความสนใจตวัเองเป็นหลกัอยา่งเช่นระดบัท่ี 1 เพราะมี
แรงจูงใจภายในท่ีจะปฏิบติัตามท่ีสงัคมคาดหวงั จึงมกัไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้นเสมอ 

ระดบัท่ี 3 ระดบัเหนือกฎเกณฑห์รือระดบัหลกัการ (Post-Conventional 
Level หรือ Principled Level) พฒันาการทางการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมขั้นน้ี ผูท้าํหรือผูแ้สดง
พฤติกรรมไดพ้ยายามท่ีจะตีความหมายของหลกัการ และมาตรฐานทางจริยธรรมดว้ยวิจารณญาณ 
ก่อนท่ีจะยึดเป็นหลกัของความประพฤติท่ีจะปฏิบติัตามการตดัสิน “ถูก” “ผิด” “ไม่ควร” มาจาก
วิจารณญาณของตนเองปราศจากอิทธิพลของผูท่ี้มีอาํนาจหรือกลุ่มคนท่ีตนเป็นสมาชิก โดยสรุปใน
ระดบัน้ีพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งนั้นเป็นพฤติกรรมท่ียึดหลกัทัว่ไปและหลกัสากลทางดา้นมนุษยชนเป็น
ค่านิยมท่ีหรือกฎเกณฑ์ซ่ึงสังคมและปัจเจกชนยอมรับผูใ้ห้เหตุผลทางจริยธรรมเช่ือว่าสมาชิกท่ีดี
ของสังคม มีภาระท่ีจะตอ้งสนบัสนุนสิทธ์ิของสมาชิกทั้งมวล และจะตอ้งประพฤติปฏิบติัให้
สอดคลอ้งกบัค่านิยมทางศีลธรรม ขณะเดียวกนัสังคมก็มีกฎเกณฑแ์ละกฎหมายตามความจาํเป็น
ของสังคมซ่ึงสมาชิกของสังคมยอมรับ สมาชิกจะตอ้งเขา้ใจและทราบจุดมุ่งหมายดว้ย มิใช่เพียงแต่
ยอมรับในกฎเกณฑ ์ (อยา่งในระดบัท่ี 2) เท่านั้นและตอ้งพร้อมท่ีจะคุม้ครองสิทธ์ิและค่านิยมนั้น ๆ 
นอกจากน้ี แนวปฏิบติัของสงัคมกค็วรจะยดึอยูบ่นพื้นฐานทางจริยธรรม มิใช่ใหจ้ริยธรรมทางสงัคม
มาจากแนวปฏิบติัของสงัคม 
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ขั้นท่ี 1 หลกัการเช่ือฟังและหลบหนีการลงโทษ (Punishment and Obedience 
Orientation) ขั้นน้ีเรียกยอ่ ๆ ว่า ขั้นหลกัแห่งการลงโทษและความเช่ือฟัง ในขั้นน้ีเด็กจะเขา้ใจว่าส่ิง
ท่ีถูกหรือผิดอยูท่ี่ผลท่ีจะตามมาในกายภาพ แทนท่ีจะเป็นผลทางจิตวิทยา หากทาํอะไรแลว้ถูกทาํ
โทษหรือเป็นอนัตรายต่อบุคคลหรือทรัพยส์มบติัก็ไม่ควรจะทาํ ตรงกนัขา้ม การเคารพเช่ือฟังเป็น
ส่ิงท่ีมีคุณค่า การให้เหตุผลในขั้นน้ีเด็กจะยึดตนเป็นหลกั ไม่ยอมรับความคิดท่ีแตกต่างไปจาก
ความคิดของตน 

ขั้นท่ี 2 ยึดตนเอง ยึดผลประโยชน์และการแลกเปล่ียน (Instrumental 
Relativist Orientation) ขั้นน้ีบางทีอาจเรียกว่า ขั้นผลประโยชน์แบบสุขนิยม (อะไรท่ีดีหมายถึงส่ิงท่ี
นาํมาซ่ึงส่ิงของบริการ อาํนาจท่ีตอ้งการ และส่ิงนั้นจะตอ้งเป็นประโยชน์และเป็นท่ีพอใจดว้ย) ส่ิงท่ี
เห็นว่าถูกตอ้งคือส่ิงท่ีสามารถสนองความตอ้งการของตนและคนอ่ืน เป็น “จริยธรรมแบบ
ตลาด”(Marketplace Morality) ผูมี้พฒันาการในขั้นน้ีให้ความสาํคญัแก่การแลกเปล่ียนท่ีเทียม
เท่ากนักล่าวคือ แต่ละคนจะทาํเพื่อประโยชน์สูงสุดของตน และคนอ่ืนก็ควรทาํเช่นกนั ขั้นท่ี 2 
กา้วหนา้กว่าขั้นท่ี 1 ในแง่ท่ีว่า เด็กสามารถพิจารณาการกระทาํซ่ึงสนองความตอ้งการของผูอ่ื้นและ
สามารถจาํแนกส่ิงน้ีกบัผลทางกายภาพหรือผลการกระทาํอีกต่างหาก 

ขั้นท่ี 3 ความคาดหวงั ความสัมพนัธ์ และการปรองดองซ่ึงกนัและกนั
ระหว่างบุคคล (Interpersonal Concordance of “Good Boy Nice Girl” Orientation)  ขั้นน้ีอาจ
เรียกว่า ขั้น “การปรองดองกนัระหว่างกนั” (Interpersonal Concordance)หรือขั้น “เด็กดี” การ
ประพฤติดีในขั้นน้ีหมายถึงการกระทาํท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงั และการยอมรับของคนอ่ืน 
ดงันั้นนอกจากจะทาํตามความตอ้งการของตนเองแลว้ ยงัจะตอ้งเป็นท่ีเช่ือถือของหมู่คณะดว้ย จึง
ถือวา่ถูกตอ้งและถือวา่ประโยชน์ของสงัคมมีความสาํคญักวา่ประโยชน์ส่วนตวั 

ขั้นท่ี 4 ระบบสังคมและความรู้สึกผิดชอบชัว่ดี (Law and Order 
Orientation)  ขั้นน้ีอาจเรียกวา่ขั้น “รักษากฎระเบียบ” หรือ “การรู้จกักฎระเบียบ” ในขั้นน้ีพฤติกรรม
ท่ีถูกตอ้งคือการกระทาํหนา้ท่ีของตนในสังคม และสนบัสนุนระเบียบกฎเกณฑท่ี์มีอยูใ่นสังคม เป็น
การกระทาํทั้งเพื่อใหร้ะเบียบคงอยู ่และเพื่อศกัด์ิศรีของตนเอง ผูอ่้านจะตอ้งไม่สบัสนระหวา่งทศันะ
ทาํนองเดียวกนักบัส่ิงท่ีดู “ดี” ในขั้นก่อน ๆ เช่น ในขั้นน้ีการท่ีไม่ขโมยยานั้นเป็นเพราะเราตอ้ง
เคารพสิทธิในทรัพยสิ์นของคนขาย มิใช่เพราะถา้ขโมยแลว้จะถูกประนามว่า  “ชัว่”(ขั้นท่ี 1) หรือทาํ
ใหเ้สียประโยชน์ของคนขายยา (ขั้นท่ี 2) หรือ “คนดี” จะตอ้งไม่ขโมย (ขั้นท่ี 3)ในขั้นน้ีจะเห็นว่า
สิทธิในทรัพยสิ์นเป็นเร่ืองท่ีสังคมกาํหนดไว ้ เราตอ้งให้การสนบัสนุน หากเรามีทรัพยสิ์นอย่าง
ถูกตอ้งตามกฎหมายและเป็นท่ียอมรับในสังคม คนอ่ืน ๆ ก็ตอ้งเคารพในสิทธิของเราอยา่งไม่มี
เง่ือนไข (ตราบเท่าท่ีทรัพยสิ์นนั้นมิไดเ้พื่อจุดประสงคท่ี์ผดิกฎหมาย)  ผูใ้ชเ้หตุผลขั้นท่ี 4  ท่ีทาํให้
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ความสําคญัแก่การปฏิบติัตามกฎหมายจะแสดงอาการดูถูกเม่ือเห็นการละเมิดสิทธิหรือทรัพยสิ์น 
ในขณะท่ีผูใ้ชเ้หตุผลขั้นท่ี 3 เห็นว่าจะตอ้งไม่ขโมยเพราะคนจะดูถูก หรือคิดว่าเราถูกเล้ียงมาไม่ดี ผู ้
เหตุผลขั้นท่ี 4 จะแสดงเหตุผลท่ีเหมาะสมว่าคนขายยาไดท้าํงานหนกัในการคน้ควา้ตวัยาแต่แลว้ก็มี
ผูใ้ชล้ะเมิดสิทธิน้ี สิทธิตามความเห็นของผูใ้ชเ้หตุผลขั้นท่ี 4 คือการเรียกร้องในส่ิงท่ีเราหามา กฎ 
ระเบียบเป็นตวักาํหนดกฎทางจริยธรรมซ่ึงปกป้องสิทธิของแต่ละคน 

ผูมี้พฒันาการในขั้นน้ีจะเห็นความจาํเป็นท่ีตอ้งมีกติกา เพื่อท่ีจะไดใ้ชก้ติกา
น้ีรักษาและป้องกนัสิทธิของสมาชิกในสังคม เพ่ือสังคมจะไดไ้ม่วุ่นวายหรือพบกบัความวิบติั เขา
สามารถเขา้ใจว่าคนเป็นส่วนหน่ึงของสังคมใหญ่จะตอ้งปฏิบติัตามกติกาของสังคม ความเขา้ใจน้ี
แตกต่างไปจากความเขา้ใจในขั้นท่ีแลว้ ท่ีว่าในขั้นท่ี 3 ใชก้ติกาในการควบคุมการกระทาํให้
เหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ   

ผูใ้ชเ้หตุผลขั้นท่ี 4 จะยอมรับทศันะทางกฎหมาย เพราะเห็นว่ากฎหมาย
สร้างโดยตวัแทนของสังคม แต่เม่ือเร่ิมพฒันาต่อไป เขาจะเร่ิมเขา้ใจว่ากฎหมายเป็นผลการกทาํของ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียนั้น Kohlberg  เรียกทศันะน้ีว่าอยูใ่นขั้น 4B ผูมี้พฒันาการในขั้นน้ีจะมีคาํถาม
เก่ียวกบักฎระเบียบวา่ ส่ิงเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดการกระทาํท่ีถูกตอ้งหรือไม่ โดยมีขอ้ใดขอ้หน่ึงในหลกั 3 
ประการคือ 1) ควรใหส่ิ้งท่ีดีแก่คนทัว่ไป 2) ควรมาจากกฎของคนส่วนใหญ่ 3) ควรมาจากกฎทาง
จริยธรรมผูมี้พฒันาการในขั้น 4A และ 4B จะแตกต่างกนัตรงท่ีกลุ่มแรกมุ่งท่ีการใชก้ฎหมาย แต่
กลุ่มหลงัสนใจหลกัการเบ้ืองหลงักฎระเบียบต่าง ๆ มากกวา่ 

การท่ีเขา้ใจถึงความไม่เป็นธรรมท่ีจะเกิดข้ึนจากการใชก้ฎหมาย จะจูงใจให้
บุคคลคน้หาหลกัในการประกนัสิทธิและเสรีภาพบุคล การท่ีตระหนักว่ากฎหมายเป็นอาํนาจ
เด็ดขาดและจะใชไ้ดดี้ก็ต่อเม่ือเป็นขอ้ตกลงร่วมกนั และควรสะทอ้นถึงหลกัแห่งความยุติธรรม 
ความคิดดงักล่าวจะนาํไปสู่พฒันาการขั้นท่ี 5 

ขั้นท่ี 5 สัญญาประชาชน หรือสิทธิและผลประโยชน์ของบุคคล (Social 
Contract  Orientation)  ในขั้นน้ี ส่ิงท่ีถือว่าถูกตอ้งนั้นจะตอ้งสนบัสนุนสิทธิ ค่านิยมขั้นพื้นฐานซ่ึง
ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นสัญญาประชาคม ซ่ึงอาจจะขดักฎระเบียบและกฎหมายบางขอ้ของกลุ่ม
สังคมผูมี้พฒันาการในขั้นน้ีจะยอมรับว่าในสังคมมีทั้งกฎระเบียบแบบสัมพนัธ์ (Relative Rules) 
กฎหมายและสิทธิตลอดจนค่านิยมท่ีไม่ใช่แบบสัมพนัธ์นิยม  กฎหมายของสังคมควรไดรั้บการคํ้า
จุนไว ้ เพราะเป็นพื้นฐานของสัญญาประชาคม ขณะเดียวกนัสิทธิและค่านิยมแบบสัมบูรณ์ 
(Absolute) เช่น สิทธิต่อชีวิตและเสรีภาพจะตอ้งไดรั้บการคํ้าจุนไว ้ ไม่ว่าความคิดเห็นของ
สาธารณชนหรือเสียง ส่วนใหญ่จะเห็นดว้ยหรือไม่ ผูใ้ชเ้หตุผลในขั้นท่ี 5 จะใหค้วามสาํคญัต่อความ
เช่ือถือและการเคารพซ่ึงกนัและกนัอย่างสูง เพื่อให้การคุม้ครองสิทธิทั้งของตนเองและผูอ่ื้น 
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นอกจากน้ีขั้นน้ียงัยึดหลกัการใชป้ระโยชน์อย่างมีเหตุผลหรือความเช่ือท่ีว่ากฎหมายและหน้าท่ีท่ี
บญัญติัไวน้ั้นควรรับใชค้นส่วนใหญ่ดงันั้นเราอาจคาดหวงัว่าผูใ้ห้เหตุผลในขั้นท่ี 5 จะมองว่า
กฎระเบียบดา้นจริยธรรมและดา้นกฎหมายมกัจะขดัแยง้กนั และยากแก่การประนีประนอมกนั 

ผูมี้พฒันาการในขั้นท่ี 5 จะเขา้ใจความจาํเป็นของกฎหมาย แต่ก็สามารถ
เขา้ใจถึงหลกัแห่งความยติุธรรม ท่ีเหนือกฎหมายดว้ย หลกัสาํหรับพฒันาการในขั้นน้ี คือ “ทาํส่ิงท่ีดี
ท่ีสุดเพื่อส่วนมากท่ีสุด” ในบางกรณีหากกฎหมายขดัแยง้กบัหลกัการน้ี จะถือว่ากฎหมายมิไดท้าํ
หนา้ท่ีธาํรงความยุติธรรมอยา่งสมบูรณ์ ดงันั้นควรเปล่ียนแปลงแกไ้ขกฎหมาย เหตุผลขั้นน้ีเป็น
พื้นฐานของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเช่ือมัน่ในระบบประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นหลกั 

การพฒันาเขา้สู่ขั้นท่ี 5 เป็นการพฒันาจากขั้นระเบียบแบบแผนสู่ขั้น
หลกัการ ส่ิงท่ีถูกตอ้งในทศันะของผูมี้พฒันาการในขั้นท่ี 5 น้ี มิใช่เพราะว่าส่ิงนั้นเป็นธรรมเนียม
หรือระเบียบแบบแผนเท่านั้นแต่เป็นส่ิงมีอยูแ่ลว้ (ไม่ตอ้งหามา) เป็นสิทธิพิเศษของมนุษยท์ัว่ไปท่ี
เกิดมาและไม่ข้ึนต่อบทบาทและสถานะของบุคคลในสงัคมดว้ย 

ขั้นท่ี 6 หลกัจริยธรรมสากล (Universal Ethical Principle Orientation)  ขั้น
น้ีถือว่าเป็นขั้นเกิดจากการใชว้ิจารณญาณขั้นสูง ในทางทฤษฎี ขั้นน้ียงัไม่เป็นท่ีชดัเจนนกัใน
ปัจจุบนัว่าขั้นท่ี 6 นั้นเป็นขั้นท่ีสูงกว่าขั้นท่ี 5 อยา่งชดัเจน หรือเป็นเพียงทางเลือกหน่ึงของขั้นท่ี 5 
จึงจาํเป็นตอ้งมีการคน้ควา้อีกมาก (พึงสังเกตว่า Kohlberg  ไม่ไดก้ล่าวถึงขั้นท่ี 6 ใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจว่า
คือขั้นกา้วหนา้ของขั้นท่ี 5) 

ส่ิงท่ีถูกตอ้งในทศันะของผูมี้พฒันาการในขั้นท่ี 5 คือ การกระทาํตาม
หลกัการท่ีตวัเองไดเ้ลือกซ่ึงอาจจะเหมาะกบัมนุษยท์ั้งมวลไม่ว่าเวลาใด การท่ียอมรับหลกัการใด
มิใช่เพียงเพราะว่าหลกัการเหล่านั้นเป็นท่ียอมรับของสังคม แต่เป็นเพราะว่าเป็นส่ิงท่ีมาก่อนสังคม 
และไดม้าจากแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัความยติุธรรม ซ่ึงเป็นเร่ืองของความเท่าเทียมกนัเก่ียวกบัสิทธิ
ของมนุษยแ์ละการสงวนไวซ่ึ้งการใหค้วามเคารพต่อศกัด์ิศรีของบุคคล ดงันั้นผูใ้ชเ้หตุผลขั้นท่ี 6 จะ
ไม่ยอมใหใ้ชค้วามเป็นมนุษยเ์ป็นส่ือไปสู่ความยติุธรรม มนุษยจ์ะตอ้งไดรั้บการเคารพในศกัด์ิศรีอยู่
ในตวัอยูแ่ลว้ผูมี้พฒันาการในขั้นท่ี 6 จะเห็นว่าไม่มีระเบียบใดท่ีตายตวั นัน่คือ การกระทาํของคน
เป็นไปโดยมโนธรรมของเขาซ่ึงเกิดจากการพฒันาแลว้ แตกต่างไปจากขั้นท่ีแลว้ ๆ มาตรงท่ีว่าเป็น
การกระทาํโดยสมคัรใจตามท่ีเลือกแลว้ มิใช่เพราะเหตุผลอยา่งอ่ืนการจดัขั้นของพฒันาการเท่าท่ี
กล่าวมา อาจทาํใหบ้างคนเขา้ใจว่าถา้สามารถเขา้ใจว่าพฒันาการขั้นนั้นเป็นอยา่งไรแลว้ จะสามารถ
ใชเ้หตุผลขั้นนั้นได ้ในเร่ืองน้ี Kohlberg  อธิบายวา่  การท่ีเราเขา้ใจเหตุผลขั้นนั้น ๆ วา่เป็นอยา่งไร ก็
เพราะธรรมชาติของความสามารถในการสรุป แต่มิใช่การพฒันาการดา้นการใชเ้หตุผลในขั้นนั้น 
การมีพฒันาการใชเ้หตุผลคือ ความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อแกปั้ญหาต่าง ๆ โดยใชเ้หตุผลขั้นนั้น 
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Kohlberg (1976 อา้งถึงใน ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2524: 12-14) เช่ือว่า
พฒันาการทางจริยธรรมของมนุษยเ์ป็นไปตามขั้น จากขั้นท่ีหน่ึงผ่านแต่ละขั้นไปจนถึงขั้นท่ีหก 
บุคคลจะพฒันาขา้มขั้นมิไดเ้พราะการใหเ้หตุผลนั้นท่ีสูงข้ึนไปจะเกิดข้ึนได ้ดว้ยการมีความสามารถ
ในการใชเ้หตุผลในขั้นท่ีตํ่ากว่าอยูก่่อนแลว้ และต่อมาบุคคลไดรั้บประสบการณ์ทางสังคมใหม่ ๆ 
หรือสามารถเขา้ใจความหมายของประสบการณ์เก่า ๆ ไดดี้ข้ึน จึงเกิดการเปล่ียนแปลงทางความคิด
และเหตุผล ทาํใหก้ารใชเ้หตุผลในขั้นท่ีสูงต่อไปมีมากข้ึนเป็นลาํดบั ส่วนเหตุผลในขั้นท่ีตํ่ากว่าก็จะ
ถูกใช้น้อยลงและถูกท้ิงไปในท่ีสุด นอกจากน้ีมนุษยทุ์กคนไม่จาํเป็นจะตอ้งมีพฒันาการทาง
จริยธรรมไปถึงขั้นสุดทา้ยคือขั้นท่ีหกแต่อาจหยุดชะงกัอยู่ในขั้นใดขั้นหน่ึงท่ีตํ่ากว่าก็ได ้ ทั้งน้ี 
Kohlberg  อธิบายว่า การพฒันาทาจริยธรรมน้ีอยูก่บัการพฒันาการทางสติปัญญาจากลาํดบัตน้ ๆ 
ไปสู่พฒันาการท่ีสูงข้ึนเร่ือย ๆ 

ขอ้ตกลงของทฤษฎีของ Kohlberg  
ทฤษฎีของ Kohlberg วางพื้นฐานอยูบ่นขอ้ตกลง (Assumptions) 3 ประการ

(นีออน พิณประดิษฐ,์ 2542: 31) ดงัน้ี 
1)  พัฒนาการทางจริยธรรมมีองค์ประกอบของโครงสร้างของ

ความคิดเป็นรากฐานกล่าวคือ พฒันาการการรู้คิดในขั้นหน่ึง ๆ เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นแต่ไม่เพียงพอ 
สาํหรับพฒันาการทางจริยธรรมในขั้นท่ีสอดคลอ้งกนั 

2)  แรงจูงใจพ้ืนฐานสาํหรับจริยธรรม คือ แรงจูงใจทัว่ไปสาํหรับ
การยอมรับการมีความสามารถ การนบัถือตนเอง หรือการไดรู้้จกัตนเองมากกว่าการตอบสนอง
ความตอ้งการทางชีวภาพ และการลดความวิตกกงัวลหรือความกลวั 

3)  แง่มุมหลักของการพัฒนาทางจริยธรรมเป็นสากลในทาง
วฒันธรรม เพราะวฒันธรรมมีแหล่งคลา้ยกนัในดา้นของปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมการสวมบทบาทต่าง 
ๆ และความขดัแยง้ทางสังคมปทสัถานทางจริยธรรม และหลกัการทางจริยธรรมท่ีเป็นพื้นฐานเป็น
โครงสร้างซ่ึงเกิดข้ึนจากการมีประสบการณ์ในการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมากกว่าเกิดข้ึนจากซึมซบั
กฎเกณฑต่์าง ๆซ่ึงมีอยูใ่นลกัษณะของโครงสร้างภายนอก การกาํหนดขั้นทางจริยธรรมไม่ไดท้าํโดย
อาศยักฎเกณฑท่ี์บุคคลซึมซบัเขา้ไว ้แต่อาศยัโครงสร้างต่าง ๆ ของปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและผูอ่ื้น 

การวดัเหตุผลเชิงจริยธรรม 
จากการศึกษาคน้ควา้และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่าเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัเหตุผล

เชิงจริยธรรมไดแ้ก่ แบบวดัเหตุผลเชิงจริยธรรมแบบ  DIT  แบบวดัเหตุผลโดยการสัมภาษณ์ตาม
แนวของ  Kohlberg  (MJI) แบบวดัเหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นขั้นตามแนวทางของ Kohlberg  (MJT) 
แบบวดัเหตุผลเชิงจริยธรรมท่ีสร้างข้ึนจากสถานการณ์จริง (PMDI) แบบวดัจริยธรรมความรัดผิด



 49

ชอบแบบวดั Moral Authority Scale : MAS-R แบบวดั Visions of Morality Scale : VMS  แบบวดั 
Gibb’s Sociomoral Reflection Measure : SRM แบบวดั The Hahm-Beller Values ChoiceInventory 
แบบวดัวิกฤติทางจริยธรรมของ Velasquesz และแบบวดัเหตุผลเชิงจริยธรรมของ Gibson et al 
(1984) เป็นแบบวดั Sociomoral Reflection Objective Measure (SROM) เป็นแบบมี 6 ตวัเลือก ทุก
ขอ้มีคะแนนตามขั้นของการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม ตั้งแต่ 1 ถึง 6 คะแนน คือ โดยยดึทฤษฎี
พฒันาการทางจริยธรรมของ Kohlberg  เป็นกรอบความคิด ซ่ึงสร้างเป็นสถานการณ์ผกูเป็นเร่ืองราว
เก่ียวกบัการใหเ้หตุผลเชิงจริยธรรม จากขั้นท่ี 1 ถึงขั้นท่ี 6  (สุดใจ บุญอารีย,์ 2546: 18) 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
อรัญญา กาญจนา (2549: 1) องคป์ระกอบท่ีสัมพนัธ์กบัการใหเ้หตุผลเชิง

จริยธรรมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จงัหวดันครศรีธรรมราช เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
การอบรมเล้ียงดู พฤติกรรมการสอนของครู และการจดักิจกรรมของสถานศึกษา กบัการใหเ้หตุผล
เชิงจริยธรรม และสร้างสมการพยากรณ์ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 
2548 สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดจ้ากการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น จาํนวน 861 คน เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ยแบบทดสอบวดัการใหเ้หตุผลเชิงจริยธรรม
จาํนวน 48 ขอ้ แบบสอบถามการอบรมเล้ียงดู จาํนวน 45 ขอ้ แบบสอบถามพฤติกรรมการสอนของครู 
จาํนวน 30 ขอ้ และแบบสอบถามการจดักิจกรรมของสถานศึกษา จาํนวน 30 ขอ้ ผลพบว่า 1) การ
อบรมเล้ียงดู พฤติกรรมการสอนของครู และการจดักิจกรรมของสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการ
ให้เหตุผลเชิงจริยธรรม 2) ตวัแปรพยากรณ์การให้เหตุผลเชิงจริยธรรม คือการจดักิจกรรมของ
สถานศึกษา การอบรมเล้ียงดู และพฤติกรรมการสอนของครู 

 
2.2.3  ทศันะ 

2.2.3.1  ความหมายของทศันะ 
ชูชยั สมิทธิไกร (2540: 66) อธิบายความหมายของทศันะไวว้่า หมายถึง ความรู้สึก

นึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเอง ซ่ึงจะคลุมถึงดา้นต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัรูปร่างหนา้ตา
หรือลกัษณะร่างกาย ความรู้สึกนึกคิดต่อคุณค่าและความสามารถของตน 

พรรณี (ชูทยั) เจนจิต (2541: 592-593) ทศันะ หมายถึง ภาพของตนเองซ่ึงเกิดจาก
ความคิด ความรู้สึก เจตคติ การรับรู้ การตีความเก่ียวกบัรูปร่างลกัษณะความสามารถและคุณค่าของ
ตนเอง 

สุรางค ์โคว้ตระกลู (2544: 424) ไดใ้หค้วามหมายของทศันะไวว้่า หมายถึง การรับรู้
ตนเอง ซ่ึงหมายถึง การรับรู้ ความรู้สึกทศันคติ และความรู้ ทศันคติ และความรู้เก่ียวกบัตนเองใน
ดา้นต่าง ๆ ทั้งดา้นสติปัญญา ความสามารถ ทกัษะต่าง ๆ รวมทั้งรูปร่างลกัษณะทางดา้นร่างกาย 
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ราตรี พฒันรังสรรค ์(2544: 64) ใหค้วามหมายของทศันะ คือ ส่วนท่ีเป็นความคิดเห็น
ท่ีคนเรามีต่อตนเอง หรือมองตนเองว่าเป็นคนอยา่งไร คนส่วนน้ีมีอิทธิพลเป็นอยา่งมากต่อความนึก
คิดและการแสดงพฤติกรรมของมนุษย ์

ความหมายของทศันะขา้งตน้ สรุปไดว้่า ทศันะ หมายถึง การท่ีนกัศึกษามีความรู้สึก
นึกคิดท่ีมีต่อตนเองในดา้นความสามารถของตนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปร่างลกัษณะความสามารถและ
คุณค่าของตนเอง ทั้งการเรียนรู้ การแกปั้ญหาการทาํกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม การใชเ้หตุผล 
การคิด การมีมนุษยสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน การคบเพื่อน การมองโลกในแง่ดี การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
และดา้นการปรับตวัทางอารมณ์ในการอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนในสงัคม 

2.2.3.2  แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันะ 
แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันะ ไดมี้นกัการศึกษาและนกัจิตวิทยาได ้ เสนอ

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันะทั้งทางตรงและทางออ้ม หลายท่าน เช่น 
1)   ทฤษฎีทศันะของ Rogers (1951: 134-136 อา้งถึงใน ไพฑูรย ์จนัตะเสน, 

2544 : 34) อธิบายแนวทางความคิดเก่ียวกบั ทศันะ คือ การมองตนเองโดยการรับรู้และไตร่ตรอง
จากเจตคติและจินตนาการเป็นตวักระตุน้ท่ีนาํไปสู่พฤติกรรม  Rogers  ยงักล่าวอีกว่า ทศันะเป็น
ความคิด ความรู้สึกตลอดจนการรับรู้เก่ียวกบัตนเองท่ีสามารถถูกประเมินไดจ้ากการรับรู้ตนเอง 3 
ดา้น คือ 

(1)  ดา้นสัมฤทธ์ิผล (Academic Value) ความรู้สึกต่อตนเองในดา้น
สติปัญญา ทกัษะ และความสามารถในดา้นต่าง ๆ 

(2)  ดา้นการปรับตวัทางอารมณ์ (Emotional Adjustment) คือความรู้สึก
ต่อตนเองตามความกดดนัทางอารมณ์ เช่นความวิตกกงัวล ความเครียด ความสุข ความภาคภูมิใจ
คามเศร้า ฯลฯ 

(3)  ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship) คือ 
ความรู้สึกต่อตนเองในดา้นความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน ความสามารถในการคบเพ่ือ ความสามารถใน
การร่วมงานกบัเพื่อน 

2)  ทฤษฎีของ Combs and Snygg (1959: 171-173 อา้งถึงใน  รัตนา ไกรสีหนาท, 
2534: 20) สรุปไดว้่า ทศันะเป็นความคิดและการรับรู้ในความสามารถของบุคคลและทุก ๆ ส่ิงท่ี
เก่ียวกบัตนโดยมีความเช่ือว่าบุคคลพยายามท่ีจะไปสู่ความสาํเร็จในการปรับทศันะ จึงมีผลโดยตรง
ต่อพฤติกรรมของบุคคล โดยบุคคลจะปฏิเสธหรือ บิดเบือนการรับรู้ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัทศันะ แต่จะ
เลือกรับรู้และแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัทศันะเท่านั้น 

3)   ทฤษฎีของ Williams  Jame (พรรณี (ชูทยั) เจนจิต, 2533: 188) Williams  
Jame อธิบายเก่ียวกบัการแสดงพฤติกรรมว่า เป็นไปเพื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับนบัถือในตนเอง (Self-
esteem) โดยท่ีเขาไม่อธิบายคาํว่า อตัตา (Self) ประกอบดว้ย ฉนั (I) และตวัฉนั (Me) ซ่ึงฉะนั้น
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หมายถึงอตัตา ซ่ึงผูแ้สดง (Selfas Subject) หรือผูรู้้ (Knower) Williams  Jame  มองอตัตาในลกัษณะ
ท่ีสอง คือ ในลกัษณะผูถู้กทาํเขาไดส้ร้าง “กฎของเจมส์” (James Law) ซ่ึงอธิบายว่า การแสดง
พฤติกรรมของคนจะเป็นอย่างไรนั้น ข้ึนอยู่ว่าแต่ละคนมองตนเองว่าเป็นอย่างไร ตนจะเป็นผู ้
ประเมินความสาํเร็จหรือลม้เหลวของตนจากท่ีไดรั้บหรือไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูอ่ื้น หรืออีก
นยัหน่ึงคนเราจะรู้ว่าตนเองมีคุณค่า หรือมีความสามารถหรือไม่จากการท่ีผูอ่ื้นให้การยอมรับหรือ
ไม่ใหก้ารยอมรับ 

4)  ทฤษฎีพฒันาการของ Erison (พรรณทิพย ์ ศิริวรรณบุศย,์ 2534 : 145)  
กล่าวว่า บุคคลท่ีมีอาย ุ12-17 ปีนั้น ในวนัน้ีจะเป็นวยัเด็กเขา้สู่วยัรุ่นแลว้ ร่างกายและสติปัญญาของ
เดก็พฒันาการใกลเ้คียงกบัผูใ้หญ่ บางคร้ังการเปล่ียนแปลงนั้นเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วจนเดก็ไม่แน่ใจวา่
อะไรเกิดข้ึน การรู้จกัตนเองและการยอมรับตนจึงเป็นปัญหาท่ีสาํคญัของวยัรุ่น สังคมเร่ิมเขา้มามี
บทบาทต่อการพฒันาการทางบุคลิกภาพของเด็กท่ีทาํใหเ้ด็กวนัน้ีเกิดความวา้วุ่นไม่แน่ใจในบทบาท
หนา้ท่ีของตนเอง เดก็วยัน้ีตอ้งทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีต่าง ๆ ก่อนท่ีเขาจะกา้วเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ คือ 

(1)  การรู้จกัใชเ้วลาใหถู้กตอ้งและมีประโยชน์ 
(2)  สร้างความมัน่ใจในตนเอง กลา้ท่ีจะทาํตามความสามารถของ

ตนเอง กลา้เผชิญปัญหา และหาทางแกปั้ญหาใหม่ 
(3)  ทดลองบทบาทต่าง ๆ ท่ีสงัคมกาํหนดให ้
(4)  ตั้งจุดมุ่งหมายในการทาํงาน ตั้งระดบัความสาํเร็จ 
(5)  สร้างบทบาททางเพศของตนเอง 
(6)  รู้จกัเป็นผูน้าํและผูต้าม 
(7)  สร้างอุดมคติและแนวดาํเนินชีวิตและรู้จกัพฒันาเปรียบเทียบกบั

ผูอ่ื้น 
ลกัษณะทั้ง 7 ไดรั้บการสนบัสนุน และเปิดโอกาสใหเ้ด็กทดลองปฏิบติัอยา่งเตม็ท่ี

เดก็วยัรุ่นกไ็ม่มีปัญหาและสามารถคน้หาบทบาทและหนา้ท่ีของเขาเอง เพื่อเขาจะไดรู้้จกัตวัเขาเองดี
ข้ึนแต่ถา้เขาไดรั้บการขดัขวาง หรือไม่ไดรั้บโอกาสท่ีเขาควรได ้ เขาก็สับสนในบทบาทหนา้ท่ีของ
เขารู้สึกว่าตวัเขาเองไม่มีคุณค่า ไม่มีจุดหมายท่ีแน่นอนในชีวิต ทาํใหเ้ขาไดรู้้จกัตนเอง ซ่ึงจะทาํให้
การพฒันาในขั้นต่อ ๆ ไปของเขามีแนวโนม้ท่ีจะลม้เหลวไปดว้ย 

2.2.3.3  พฒันาการของทศันะ 
Damon and Hart  (1982  อา้งถึงใน  ประสาท อิศรปรีดา, 2546: 90) ไดก้ล่าวว่า ความ

เขา้ใจพฒันาการเก่ียวกบั “ตน” จะเป็นพ้ืนฐานสาํคญัของความเขา้ใจพฒันาการของทศันะ เขาได้
แยกความแตกต่างของ “ตน” ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ “I” กบั“Me” ซ่ึงเม่ือใครก็ตามคิดภาพเก่ียวกบั
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ตนเอง เขากจ็ะแยกตวัของเขาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ตวัเขาในฐานะผูก้ระทาํหรือผูคิ้ด (สรรพ
นามท่ีใชแ้ทนตวัเองก็คือ “I” ) และส่วนท่ี 2 ก็คือ ตวัเขาในฐานะผูถู้กกระทาํ หรือถูกคิดถึง หรือถูก
สร้างภาพข้ึนมา (สรรรพนามท่ีใชแ้ทนตวัเองกคื็อ “Me”)  พฒันาการของ “Me” 

Hart  (1988  อา้งถึงใน ประสาท อิศรปรีดา, 2546: 990-982) ไดแ้ยกองคป์ระกอบ
ของภาพตนเอง (Me) ออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ 

1)  ภาพตวัเองท่ีเป็นรูปนาม (Physical Self) เช่น ลกัษณะทางกาย ช่ือ หรือ
ส่ิงท่ีเขาเป็นเจา้ของ 

2)  ภาพตวัเองท่ีเป็นการกระทาํ (Active Self) เช่น พฤติกรรมต่าง ๆ และ
ความสามารถของตน 

3)  ภาพตวัเองทางสังคม (Social Self) เช่น บทบาทตนเองในการเป็น
สมาชิกของกลุ่มความสมัพนัธ์ระหวา่งตนกบัผูอ่ื้น 

4)  ภาพตวัเองทางดา้นจิตใจ (Psychological Self) เช่น ความเช่ือ ความรู้สึก
ความคิดหรือจิตลกัษณะต่าง ๆ (ความซ่ือสตัย ์ความสุภาพ ฯลฯ) 

การวดัทศันะ 
จากการศึกษาคน้ควา้และงานวิจยั พบวา่เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัทศันะ ไดแ้ก่ แบบวดัทศันะ

เทนเนสซ่ี ลกัษณะเคร่ืองมือเป็นแบบ 5 มาตรา (1-5) คือ ไม่ถูกทั้งหมด ไม่ถูกเป็นบางส่วน ถูกบา้ง
ผดิบา้ง ถูกเป็นส่วนใหญ่ ถูกหมด (สุชีรา ภทัรายตุวรรตน์, 2546: 473)และแบบวดัท่ีเป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด การให้
คะแนนดา้นนิมาน คือ 5 , 4 , 3 , 2 , และ 1 การใหค้ะแนนดา้นนิเสธตรงขา้มกนั 

2.2.3.4  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
จารุวรรณ นามพรหม (2545: 1) การศึกษาทศันะของนิสิตโครงการจุฬา-ชนบท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เพื่อการศึกษาทศันะของนิสิตโครงการจุฬา-ชนบทจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัจาํนวน 264 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คือแบบวดัทศันะ สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า 1) นิสิตโครงการ
จุฬา-ชนบทมีทศันะทางครอบครัว ดา้นสังคม และทศันะโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 2) นิสิตชายและ
นิสิตหญิงโครงการจุฬา-ชนบทมีทศันะรายดา้นและโดยรวมไม่แตกต่างกนั 3) นิสิตโครงการจุฬา-
ชนบทท่ีมีอายตุ่างกนัมีทศันะดา้นคุณธรรม-จริยธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 4) นิสิตโครงการจุฬา-ชนบทชั้นปีท่ีต่างกนัมีทศันะดา้นคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 5) นิสิตโครงการจุฬา-ชนบทท่ีศึกษาในคณะวิชาท่ีต่างกนัมีทศันะราย
ดา้นและโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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2.2.4  การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) 
2.2.4.1  ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเอง 
Graham Davey (2004: 484) การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง ความรู้สึกมีคุณค่าใน   

ตนเองเป็นส่ิงท่ีมาจากการอธิบายตนเองแลว้เปรียบเทียบกบัตวัเองหรือบุคคลอ่ืน 
Richard J. Gerrig (2005: 459) การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีใน

ตนเองและแสดงออกมาจากอารมณ์และพฤติกรรม แลว้เปรียบเทียบกบัตวัเอง 
กฤษณา ศกัด์ิศรี (2534: 242) การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีต่อ

ตวัเอง รู้สึกว่าตนเองมีค่า มีความสามารถ มีความภาคภูมิใจในความเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง ซ่ึง
ความรู้สึกทาํใหมี้ความมัน่ใจในการกระทาํต่าง ๆ ของชีวิตโดยไม่ตอ้งรอพึ่งผูอ่ื้นหรือส่ิงอ่ืน 

พรรณราย ทรัพยประภา (2548: 293) ไดใ้หค้วามหมายการเห็นคุณค่าในตนเองว่า 
ความรู้สึกของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อตนเองว่ามีความสาํคญั มีความสามารถ มีความสาํเร็จ มีความนบั
ถือตนเอง เช่ือมัน่ในตนเอง เคารพตนเอง และภาคภูมิใจในตนเอง 

สรุปไดว้่า การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง การท่ีนกัศึกษามีความรู้สึกต่อตนเอง
เก่ียวกบัความสามารถทางการทาํงาน การเรียนรู้ การคิด การตดัสินใจ การรับผดิชอบ ความเป็นผูน้าํ 
การยอมรับความการกระทาํและการตดัสินใจของตนเองและของผูอ่ื้น บทบาทของตนเองและ
ความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง โดยการประเมินตนเองหรือส่ิงท่ีตนเองเป็น หรือเปรียบเทียบกบั
บุคคลอ่ืน หรือการประเมินตนเองเปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีตนเองตั้งไว ้

2.2.4.2  องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง  
มีองคป์ระกอบ 2 ดา้นไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของบุคคล และ

องคป์ระกอบท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มของตวับุคคล 
1)  องคป์ระกอบท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 

(1) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Attributes) เช่น รูปร่าง ความ
แขง็แรงความรวดเร็ว แคล่วคล่อง ว่องไวของร่างกาย ผูท่ี้มีลกัษณะทางกายภาพท่ีดีจะมีความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองสูงกว่าผูท่ี้มีลกัษณะทางกายภาพท่ีไม่ดี แต่อย่างไรก็ตามลกัษณะทางกายภาพจะ
ส่งผลต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเพียงใดย่อมข้ึนอยูก่บัค่านิยมของสังคม เน่ืองจากโดยทัว่ไป
สงัคมมกัใหค้วามสาํคญัและช่ืนชมผูท่ี้มีลกัษณะทางกายภาพท่ีดี 

(2)   ความสามารถ  สมรรถภาพและผลการปฏิบติั (General Capabilities, 
Capabilities, Abilities and Performance) ลกัษณะทั้ง 3 ดา้นมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนั หมายถึง 
บุคคลท่ีมีความฉลาด หรือมีสติปัญญาดี มกัจะเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ อนัจะสร้างสรรคผ์ลงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลงานที่ออกมานั้นมกัเป็นเกณฑที์่สําคญัอย่างหน่ึงในการประเมิน
ความสามารถและความสาํเร็จของบุคคล ดงันั้นหากบุคคลประสบความสาํเร็จในดา้นผลงาน ก็จะ
ทาํใหบุ้คคลมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูง 
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(3)   ภาวะทางอารมณ์ (Affective States) มีความสัมพนัธ์กบัการประเมิน
ตนเองกล่าวคือ บุคคลท่ีมีการเก็บกดและมีอารมณ์ท่ีไม่ค่อยเป็นสุข มกัเป็นคนท่ีมีความรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเองตํ่า ซ่ึงแตกต่างจากคนท่ีมีการเปิดเผยทางอารมณ์และมีความวิตกกงัวลนอ้ย มกัเป็นคนท่ีมี
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูง 

(4)   ปัญหาและความเจบ็ป่วย (Problem and Pathology) บุคคลท่ีมีความ
วิตกกงัวล มีอาการของโรคทางกาย และมีปัญหาพฤติกรรมเบ่ียงเบน เช่น มีพฤติกรรมกา้วร้าว หรือ
ต่อตา้นสงัคม มกัเป็นบุคคลท่ีเห็นคุณค่าในตนเองตํ่า 

(5)  ค่านิยมส่วนบุคคล (Self Value) บุคคลจะประเมินตนเองกบัส่ิงท่ีตน
ให้คุณค่า ให้ความสาํคญั ซ่ึงถา้ผลการประเมินสอดคลอ้งกบัค่านิยมของตนแลว้ บุคคลจะมี
แนวโนม้เห็นคุณค่าในตนเองสูงข้ึน 

(6)   ความมุ่งหวงั (Aspiration) การประเมินคุณค่าของตนเองของบุคคล
ข้ึนอยูก่บัพื้นฐานของการเปรียบเทียบผลและความสามารถกบัผลหรือความมุ่งหวงัท่ีตนตั้งไว ้หากมี
ผลหรือความสามารถตรงตามความมุ่งหวงั บุคคลกจ็ะเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 

2.2.4.3  องคป์ระกอบท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มของตวับุคคล ประกอบดว้ย 
1) ครอบครัว (Family) เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีมีความใกลชิ้ดกบัตวับุคคลมาก

ท่ีสุด ดงันั้นสัมพนัธ์ภาพระหว่างบุคคลกบับิดา มารดาจึงมีความสาํคญัต่อการพฒันาความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเอง หากบิดา มารดามีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูง มีความมัน่คงทางอารมณ์สูง และมี
ความเช่ือมัน่ในตนเอง บิดามารดาก็จะเล้ียงดูบุตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีบรรยากาศและ
ความสมัพนัธ์ของครอบครัวท่ีอบอุ่นกจ็ะส่งผลถึงการพฒันาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองดว้ย 

2)  สถาบนัการศึกษา (Educational Institution) มีความสาํคญัต่อการพฒันา
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ในแง่ของการเรียนรู้และการให้ความช่วยเหลือในการแกปั้ญหาต่าง ๆ
อนัเป็นการส่งเสริมใหบุ้คคลมีความมัน่ใจในตนเอง สามารถพ่ึงพาตนเองได ้รวมทั้งส่งเสริมในดา้น
การริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ สภาพแวดลอ้มทางการศึกษาท่ีเหมาะสมจะเป็นปัจจยัสาํคญัในการ
พฒันาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของบุคคล 

3)  ความสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Relationships) เป็นความสัมพนัธ์ของ
บุคคลกบัเพื่อนท่ีอยู่ในวยัเดียวกนั บุคคลท่ีมีสัมพนัธ์ภาพทางสังคมท่ีดีกบัเพื่อนจะรู้สึกถึงการ
ยอมรับการเห็นคุณค่า เห็นความสาํคญัของตน อนัจะส่งผลใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ในทางตรงกนัขา้ม หากบุคคลมีสัมพนัธ์ภาพท่ีไม่ดีจากเพื่อน หรือไม่ไดรั้บความใส่ใจจากเพื่อน
บุคคลกจ็ะรู้สึกโดดเด่ียวและเห็นคุณค่าในตนเองตํ่า 
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4) สถานภาพทางสังคม (Social Status) ซ่ึงหมายถึงเกียรติยศ ช่ือเสียงและ
ความสาํเร็จโดยอาจจะบ่งช้ีถึงสถานภาพทางสังคมน้ีได ้ รายได ้ อาชีพ หรือท่ีอยูอ่าศยั บุคคลท่ีมี
อาชีพท่ีมีเกียรติ มีรายไดสู้งหรือพกัอาศยัในท่ีพกัอาศยัท่ีหรูหรา มกัเป็นบุคคลท่ีสังคมมองว่าเป็น
บุคคลท่ีประสบวามสําเร็จ ซ่ึงการยอมรับจากสังคมว่ามีเกียรติยศช่ือเสียงน้ี ดงันั้นบุคคลท่ีมี
สถานภาพทางสังคมจะมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูงกว่าบุคคลท่ีอยูใ่นสถานภาพทางสังคมปาน
กลางหรือตํ่ากวา่ 

2.2.4.4  ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูงและตํ่าไวด้งัน้ี 
บุคคลท่ีมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูง มกัเป็นบุคคลท่ีตระหนกัรู้ถึงศกัยภาพของ

ตน สามารถท่ีจะตีความ และจดัการกบัปัญหาต่างๆ รวมทั้งปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึนได ้ มีความ
วิตกกงัวลตํ่า สามารถแสดงพฤติกรรมออกมาไดอ้ยา่งเหมาะสม มีความเช่ือมัน่ในความสามารถของ
ตนในการทาํงานให้ประสบความสําเร็จ มีความคิดสร้างสรรคแ์ละมองโลกในแง่ดี บุคคลท่ีมี
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูงมกัจะเป็นผูท่ี้มีความพึงพอใจ เคารพตนเอง ตระหนกัรู้ถึงความ
รับผดิชอบทั้งต่อตนเอง และต่อผูอ่ื้น รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสัมพนัธ์ภาพของตนเองกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

บุคคลท่ีมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองตํ่า มกัเป็นบุคคลท่ีขาดความเคารพในตนเอง 
ขาดความพึงพอใจในตนเอง มกัคิดวา่ตนเองไม่มีคุณค่าและเช่ือวา่ผูอ่ื้นไม่เป็นมิตรต่อตนมีความวิตก
กงัวลสูง เครียด หดหู่ รู้สึกว่าถูกคุกคาม เหน่ือยลา้ มกัสนใจเฉพาะคาํพดูของผูอ่ื้นท่ีกล่าวถึงตนเอง
ในทางลบ ไม่กลา้ปฏิเสธคาํวิพากษว์ิจารณ์ของผูอ่ื้น ทาํใหค้ลอ้ยตามความคิดเห็นของกลุ่มอยูเ่สมอ 
ไม่กลา้แสดงความคิดเห็นของตนทั้งท่ีเป็นความคิดเห็นท่ีถูกตอ้ง หากความคิดเห็นนั้นแตกต่างจาก
กลุ่ม บุคคลท่ีมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองตํ่ามกัไม่ค่อยแสดงตวัใหเ้ห็นเด่นชดั และหลีกเล่ียงการ
แสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายความคิดเห็นต่อสาธารณะ สนใจท่ีจะฟังความคิดเห็นของกลุ่ม
มากกวา่ท่ีจะเป็นผูน้าํกลุ่ม 

2.2.4.5  ปัจจยัท่ีทาํใหบุ้คคลมีการเห็นคุณค่าในตนเองต่างกนั 
Rozenberg (1979  อา้งถึงใน  ศรีเรือน แกว้กงัวาน, 2546: 145) อธิบายถึงปัจจยัหลกั

ท่ีทาํใหบุ้คคลมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองแตกต่างกนั 4 ประการ  ดงัน้ี 
1)  การประเมินการสะทอ้นกลบั (Reflected Appraisal) เป็นกระบวนการท่ี

บุคคลจะประเมินตนเองวา่มีคุณค่าสูงหรือตํ่าจากการรับรู้พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลอ่ืน ไม่
วา่จะเป็นการแสดงออกทางดา้นวาจา หรือการแสดงกริยาต่าง ๆ คลา้ยกบัการมองตนเองผา่นกระจก
เงา เช่น หากบุคคลอ่ืนแสดงความเคารพนบัถือหรือช่ืนชมต่อบุคคล บุคคลนั้นก็จะมีความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองสูง แต่หากบุคคลอ่ืนแสดงอาการดูถูกเหยียดหยาม บุคคลนั้นก็จะมีความรู้สึกมี
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คุณค่าในตนเองตํ่า ทั้งน้ีการประเมินการสะทอ้นกลบัจะมีผลกระทบต่อระดบัความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเองมากหรือนอ้ยเพียงใด ก็จะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของผูป้ระเมินสะทอ้นกลบันั้นดว้ย ตวัอยา่งเช่น 
หากผูป้ระเมินสะทอ้นกลบัเป็นผูท่ี้มีความน่าเช่ือถือ หรือเป็นผูท่ี้มีความสนิทสนมกบัผูถู้กประเมิน
อยา่งมาก การประเมินการสะทอ้นกลบันั้นก็จะมีผลกระทบต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมากตาม
ไปดว้ย 

2)  การเปรียบเทียบทางสังคม (Social Comparison) เป็นกระบวนการท่ี
บุคคลจะประเมินคุณค่าของตนเองโดยนําตนเองไปเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน ผลจากการ
เปรียบเทียบจะทาํใหบุ้คคลมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูงข้ึนหรือตํ่าลง ถา้บุคคลเปรียบเทียบกบั
บุคคลท่ีอยูใ่นสถานะท่ีตํ่ากวา่ผลการประเมินจะก่อใหเ้กิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูงข้ึน แต่หาก
บุคคลเลือกเปรียบเทียบกบับุคคลท่ีอยู่ในสถานะสูงกว่าก็จะทาํให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ตํ่าลง ทั้งน้ีกระบวนการเปรียบเทียบทางสงัคมมกัจะส่งผลกบัเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 

3)  การแสดงบทบาท (Role Playing) เป็นกระบวนการท่ีบุคคลรับรู้ถึง
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองจากบทบาท หนา้ท่ีท่ีบุคคลไดก้ระทาํหรือท่ีบุคคลไดรั้บมอบหมาย หาก
บุคคลไดแ้สดงบทบาทในฐานะของผูมี้อาํนาจหรือไดรั้บความสาํคญัเพิ่มข้ึน แมก้ระทัง่เพียงแค่นึก
ถึงงานท่ีจะไดรั้บมอบหมายในอนาคต บุคคลนั้นกจ็ะมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเพ่ิมสูงข้ึนได ้

4)  การแบ่งแยกทางสังคม (Social Discrimination) เป็นกระบวนการท่ี
บุคคลเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองอนัเน่ืองมาจากกระบวนการถูกแบ่งแยกทางสังคม จะนาํไปสู่ 
การรับรู้ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของบุคคล ตวัอยา่งเช่น คนผวิดาํและเพศหญิง ในบางสงัคมจะมี
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองตํ่าอนัเน่ืองมาจากการกาํหนดคุณค่าจากสังคม ทั้งน้ีหากสังคม
เปล่ียนแปลงคุณค่าของบุคคลทางสังคมก็จะนําไปสู่การเปล่ียนแปลงของความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเองของบุคคลไดเ้ช่นกนั 

เง่ือนไขท่ีมีผลต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของบุคคลไว ้3 ประการ คือ 
1)  การยกย่อง ยอมรับ และการปฏิบติัดว้ยความใส่ใจจากบุคคลท่ีมี

ความสาํคญัในชีวิต 
2)  ความสาํเร็จในดา้นต่าง ๆ เช่น ความมีอิทธิพลในการควบคุมผูอ่ื้น การ

ยอมรับจากผูอ่ื้น ความยึดมัน่ในมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรม และความสามารถในการ
กระทาํส่ิงต่าง ๆ ไดส้าํเร็จบรรลุผลตามท่ีบุคคลตั้งความมุ่งหวงัไว ้

3)  ประสบการณ์ ความสาํเร็จ ท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและค่านิยมของ
บุคคล4. ความสามารถในการจดัการส่ิงท่ีอาจคุกคามต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
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การวดัการเห็นคุณค่าในตนเอง 
จากการศึกษาคน้ควา้และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัความรู้สึกมี

คุณค่าในตนเอง ไดแ้ก่ แบบวดั Coopersmith  (Self Esteem Inventory เป็นแบบวดัความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองซ่ึงใหผู้ท้ดสอบรายงานตนเอง (Self Report) โดยการตอบขอ้คาํถามจาํนวน 25 ขอ้
ว่าตรงหรือไม่ตรงกบัความเป็นจริง โดยขอ้คาํถามทั้ง 25 ขอ้จะแสดงถึงความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ใน 3  ดา้น ไดแ้ก่ 

1)  ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองดา้นตนเองโดยทัว่ไป เป็นการวดัความรู้สึก
มีคุณค่าในตนเองจากองคป์ระกอบท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะบุคคล ไดแ้ก่ การวดัความรู้สึกมีคุณค่าของ
บุคคลท่ีเกิดจากการรับรู้ถึงลกัษณะทางกายภาพของตน ความสามารถ สมรรถภาพและผลการ
ปฏิบติัของตน ภาวะทางอารมณ์ ปัญหาของบุคคล ค่านิยมส่วนบุคคลและความมุ่งหวงัของบุคคล 

2)  ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองดา้นครอบครัว ไดแ้ก่ การวดัความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองอนัเป็นผลมาจากองคป์ระกอบท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มของบุคคลดา้นครอบครัว 

3)  ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองดา้นสังคม ไดแ้ก่ การวดัความรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเองอนัเป็นผลมาจากองคป์ระกอบท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มของบุคคล และความมีสัมพนัธ์ภาพ
ของตนเองกบัสังคม แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของ Rosenberg  ลกัษณะของเคร่ืองมือเป็น
มาตรประเมินแบบเรียงอนัดบั (Ordinal Rating Scale) แบบ 4 มาตรา (1, 2, 3, 4) (สุชีรา ภทัรายตุวรรตน์, 
2546: 484) 

 
2.2.5  การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) 

2.2.5.1  ความหมายของการขดัเกลาทางสงัคม 
John J. Macionis (2005: 114) กล่าวว่า การขดัเกลาทางสังคม เป็นพื้นฐาน

ของมนุษยใ์นการพฒันาตนเอง ท่ีมีการปฏิสมัพนัธ์ ติดต่อส่ือสาร การคบหาสมาคมกนัในสงัคม 
Kenneth J. Neubeck (2005: 144) กล่าวว่า การขดัเกลาทางสังคมเป็น

กระบวนการพฒันาบุคคล ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้และดาํรงอยูใ่นสงัคมและวฒันธรรม 
David M. Newman (2006: 135) กล่าวว่า การขดัเกลาทางสังคม เป็น

กระบวนการเรียนรู้ของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการพฒันาตนเองตามสงัคมนั้น 
สัญญา  สัญญาวิวฒัน์ (2551: 63)  กล่าวว่า  การขดัเกลาทางสังคม  สมาชิก

ของสังคมทุกคนจะตอ้งไดรั้บการเรียนรู้วฒันธรรมของสังคมจากชัว่อายุหน่ึงไปยงัอีกชัว่อายุหน่ึง  
การขดัเกลาทางสงัคมน้ีเองจะทาํใหส้มาชิกของสงัคมรู้จกัสถานภาพและบทบาทต่าง ๆ ของตนในท่ี
ต่าง ๆ ของสังคม  เช่น  ในกลุ่มเพื่อน  ครอบครัว  ชุมชน  ในชนชั้นและองคก์ารแบบราชการ เป็นตน้  
กระบวนการขดัเกลาทางสังคมประกอบดว้ย องคป์ระกอบสามประการ คือ  การกระทาํระหว่างกนั
ทางสงัคม  ภาษา  และความรัก 
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สุพตัรา สุภาพ (2546: 48) ไดใ้หค้วามหมายของการขดัเกลาทางสังคม ว่าการขดัเกลา
ทางสังคมเป็นกระบวนการทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีมนุษยใ์นสังคมหน่ึง ๆ ไดเ้รียนรู้คุณค่ากฎเกณฑ ์
ระเบียบแบบแผนท่ีกลุ่มหน่ึง ๆ กาํหนดหรือวางไวเ้พื่อเป็นแบบแผนของการปฏิบติัต่อกนัและให้
บุคคลไดพ้ฒันาบุคลิกภาพของตนเอง 

พวงเพชร สุรัตนกวีกลุ (2548: 83) ไดใ้หค้วามหมายของการขดัเกลาทางสังคมว่าเป็น
กระบวนการท่ีสังคมหรือกลุ่มสั่งสอนโดยตรงหรือโดยออ้มให้ผูท่ี้เป็นสมาชิกของกลุ่มไดเ้รียนรู้
และรับเอาระเบียบวิธีกฎเกณฑ ์ความประพฤติ และค่านิยมต่าง ๆ ท่ีกลุ่มไดก้าํหนดไวเ้ป็นระเบียบ
ของความประพฤติและความสมัพนัธ์ของสมาชิกของสงัคมนั้น 

จาํนงค ์ อดิวฒันสิทธ์ิ และคณะ (2548: 43) ไดใ้หค้วามหมายของการขดัเกลาทาง
สงัคม วา่ เป็นกระบวนการทางสงัคมกบัทางจิตวิทยาซ่ึงมีผลทาํใหบุ้คคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางท่ี
สังคมตอ้งการ เด็กท่ีเกิดมาจะตอ้งไดรั้บการการอบรมสั่งสอนให้เป็นสมาชิกท่ีสมบูรณ์ของสังคม
สรุปความหมายของการขดัเกลาทางสังคม หมายถึง การท่ีนิสิตแสดงความรู้สึกและการกระทาํท่ีมี
ต่อ กฎระเบียบ การพฒันาตนเอง การยดึถือแบบอยา่งท่ีดี การอบรมเล้ียงดูในครอบครัว การยดึถือ
แบบอยา่งของคุณธรรมจริยธรรมจากพ่อแม่ หลกัคาํสอนทางพระพุทธศาสนา การจดัระเบียบทาง
สังคม การเรียนรู้ท่ีจะช่วยพฒันาตนเอง ท่ีทาํใหนิ้สิตไดเ้รียนรู้ของกลุ่มไดเ้รียนรู้ระเบียบวินยัขั้น
พื้นฐาน เพื่อการพฒันาบุคลิกภาพของตนเอง   

2.2.5.2  ความมุ่งหมายของการขดัเกลาทางสงัคมแบ่งได ้4 ประการ คือ 
1)  ปลูกฝังระเบียบวินยั 
ระเบียบวินัยเป็นพื้นฐานของมนุษย์ในการปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ีกลุ่มได้

กาํหนดไวเ้ป็นการฝึกให้มีความอดกลั้นท่ีจะทาํตามความพอใจของตนเอง เพื่อประโยชน์ในวนั
ขา้งหนา้ เช่นเด็กไม่นอ้ยไม่ชอบอ่านหนงัสือ แต่ตอ้งพยายามเรียนเพราะพ่อแม่บงัคบัหรือเรียน
เพราะอยากไดค้วามรู้ หรือเป็นทหารตอ้งฝึกอยา่งหนกัจะไดเ้ป็นทหารท่ีมีสมรรถภาพ สามารถ
ป้องกนัประเทศไดเ้ป็นตน้ ระเบียบวินยัจึงมีผลต่อบุคลิกลกัษณะและความประพฤติของบุคคลโดย
บุคคลจะเกิดความเคยชินและจะทาํไปโดยไม่รู้ตวั เช่น เคยต่ืนแต่เชา้ พอถึงเวลาจะต่ืนข้ึนไม่ว่าอยาก
ต่ืนหรือไม่ก็ตาม หรือคนท่ีเคยรับประทานอาหารโดยใชช้อ้นกลางจะเกิดความเคยชินและหากไม่มี
ชอ้นกลางจะรับประทานอาหารไม่ค่อยลง เป็นตน้ 

2)  ปลูกฝังความมุ่งหวงั 
ความมุ่งหวงัช่วยใหบุ้คคลมีกาํลงัใจทาํตามระเบียบวินยัต่าง ๆ เช่น อยากได้

ปริญญากต็อ้งเรียนหนงัสือ อยากไดเ้ล่ือนชั้นเล่ือนตาํแหน่งก็ตอ้งขยนัทาํงาน ส่วนมากมกัจะมุ่งหวงั
ในส่ิงท่ีสังคมยกยอ่งหรือถือว่าดีว่างาม จึงเป็นเหตุหน่ึงท่ีทาํใหค้นเรามีกาํลงัใจ หรือบงัคบัตวัเองให้
ปฏิบติัตามระเบียบวินยัไม่วา่จะพอใจหรือไม่กต็ามเพ่ือจะไดใ้นส่ิงท่ีตนตั้งไว ้
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3)  สอนใหรู้้จกับทบาทและทศันคติต่าง ๆ 
เป็นการรู้จกัแสดงบทบาทอยา่งเหมาะสมตามวาระและโอกาสต่าง ๆ ท่ีเป็น

เช่นนั้นเพราะบทบาทของแต่คนมีไม่เหมือนกนั จึงควรท่ีเรียนรู้และทาํตามบทบาทของตนใหดี้ท่ีสุด 
เช่นกบัลูกจา้ง นกัเรียนกบัครู ต่างมีบทบาทต่างกนั มีกฎเกณฑท่์าที บุคลิกภาพลกัษณะต่างกนั
ออกไป เช่นครูตอ้งเมตตาอดทนต่อการด้ือร้ันของเด็ก เป็นนกัเรียนตอ้งตั้งใจเรียน ไม่เกียจคร้าน 
เป็นพอ่ตอ้งเล้ียงลูก เป็นลูกตอ้งเช่ือฟังพอ่แม่ อบรมสัง่สอนดว้ยการทาํตวัใหดี้ท่ีสุด เป็นพนกังานขบั
รถตอ้งรู้กฎจราจร เป็นนายตอ้งเฉลียวฉลาด รู้จกัสัง่งาน เป็นตน้ 

4)  สอนใหมี้ทกัษะ 
เป็นการเตรียมบุคคลใหมี้ความชาํนาญเฉพาะอยา่ง เช่น การประกอบอาหาร  

การเขียนจดหมาย การใชโ้ทรศพัท ์การเป็นวิศวกร การเป็นแพทย ์การมีส่วนร่วมทางการเมือง  การ
สั่งอาหาร เป็นตน้ เพื่อสังคมจะไดรั้บประโยชน์จากสมาชิกในหลาย ๆ ดา้น เร่ืองทกัษะน้ีเป็นส่ิงท่ีมี
การเนน้และขดัเกลาในทุกระดบั ไม่ว่าจะเป็นสังคมท่ีเจริญแลว้หรือลา้หลงัก็ตาม โดยในสังคมท่ีลา้
หลงัจะเรียนรู้ดว้ยการลอกเลียนแบบหรือสัมผสักบัชีวิตจริง เช่น ล่าสัตว ์ทอผา้ ทาํนา เป็นตน้ ส่วน
ในสังคมท่ีเจริญแลว้จะสอนอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดว้ยการเรียนรู้จากสถาบนัต่าง ๆ 
เช่น แพทย ์วิศวะ พยาบาล จิตวิทยา ช่างกล ช่างไม ้เป็นตน้ ทาํใหบุ้คคลมีความถนดัเฉพาะอยา่งใน
การท่ีจะประกอบอาชีพหรือช่วยเหลือกนัต่อไป เช่น เจ็บป่วยก็ไปหาหมอ รถเสียก็ตอ้งหาช่างแก ้
อยากสร้างบา้นก็ตอ้งหาสถาปนิก เป็นตน้ หรือสอนกนัเองในครอบครัว เช่น แม่สอนลูกให้
ทาํกบัขา้ว เยบ็เส้ือผา้ พอ่สอนใหซ่้อมเคร่ืองใช ้ทาํนา ทาํไร่ เป็นตน้ 

2.2.5.3  วยัท่ีจาํเป็นต่อการขดัเกลาทางสงัคม 
1)  การขดัเกลาในระยะเวลาท่ียงัเป็นเด็กช่วงน้ีมีความสาํคญัต่อการพฒันา

บุคลิกภาพของเด็กมากท่ีสุด โดยพ่อแม่ผูป้กครองจะเป็นสถาบนัแรกท่ีตอบสนองเด็กในดา้นต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นร่างกาย หรือจิตใจซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนของการเจริญเติบโต โดยตอนเป็น
ทารกเด็กจะตอ้งการอาหาร ความรักความอบอุ่น พอโตข้ึนเด็กจะเร่ิมแสดงออกในดา้นอารมณ์ ไม่
ว่าจะเป็นความรักหรือความเกลียด ความพอใจหรือไม่พอใจ พ่อแม่ผูป้กครองจึงตอ้งปรับการ
สนองตอบความตอ้งการทางร่างกายมาเป็นการให้การขดัเกลาให้รู้จกัควบคุมอารมณ์ ช่วยตนเอง 
เป็นตน้ ในวยัน้ีพ่อแม่จึงเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีใกลต้วัเด็กท่ีอาจจะช่วยปลูกฝังคุณธรรม เจตคติ หรือ
แนวทางท่ีเดก็จะยดึถือเป็นหลกัปฏิบติัหรือเป็นไปในทางตรงขา้มกไ็ด ้

2)  การขดัเกลาในวยัรุ่น 
เป็นวยัท่ีพน้จากความเป็นเด็กและเร่ิมเขา้สู่ความเป็นหนุ่มสาวซ่ึงระยะน้ีมี

การเปล่ียนแปลงทางร่างกายและจิตใจ จะเป็นผูใ้หญ่ก็ไม่ใช่ จะเป็นเด็กก็ไม่เชิง รวมทั้งเพ่ือนมี
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ความหมายต่อบุคคลในวยัน้ีมาก และมกัจะเห็นว่าจาํเป็นขาดเสียมิได ้ ทาํอะไรมกัจะอาศยัเพื่อนมี
อะไรมกัเล่าใหเ้พื่อฟังหรือของความเห็นของคาํปรึกษามากกวา่พอ่แม่เพราะมกัคิดว่าพ่อแม่ไม่เขา้ใจ
ตวัเองพอหรือพูดกนัไม่รู้เร่ือง ส่ิงสาํคญัท่ีสุดคือ การท่ีครอบครัวและสังคมยอมรับว่าเขาไดผ้า่น
ระยะวยัเด็กมาแลว้และกาํลงักา้วเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ จึงควรจะยอมรับความคิดเห็นของเขาบา้ง ใหเ้ขามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัว การขดัเกลาของพ่อแม่จึงควรออกในรูปเขา้ใจความ
ตอ้งการของเขา ใหค้วามสนใจต่อปัญหาของเขาไม่ว่าเป็นปัญหาอะไร ยอมใหเ้ขาคบเพ่ือนต่างเพศ
ภายในของเขต 

2.2.5.4  การวดัการขดัเกลาทางสงัคม 
การศึกษาคน้ควา้และงานวิจยั การวดัการขดัเกลาทางสังคม ลกัษณะเคร่ืองมือเป็น

แบบวดัมาตราส่วนประเมินค่า (Ratting Scale) ชนิด 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยนอ้ย
ท่ีสุด การใหค้ะแนนดา้นนิมาน คือ 5 , 4 , 3 , 2 , และ 1 การใหค้ะแนนดา้นนิเสธตรงขา้มกนั 
 

2.3  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
         
2.3.1  งานวจัิยในประเทศ 
ธรรมนนัทิกา แจง้สว่าง (2547: 48) ผลของการใชโ้ปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดว้ย 

บทบาทสมมติกบัตวัแบบของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อศึกษาผลของการใชโ้ปรแกรม
พฒันาจิตสาธารณะดว้ยบทบาทสมมติกบัตวัแบบของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และศึกษา
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการไดรั้บโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดว้ยบทบาทสมมติกบัตวัแบบกบัเพศ
ของนกัท่ีมีต่อจิตสาธารณะ กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2546 โรงเรียนสาธิตสถาบนัราชภฏัสงขลา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 68 คน โดยสุ่มเลือก
หอ้งดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 1 หอ้งเรียน เป็นเพศชาย 17 คน 
เพศหญิง 17 คน ใชก้ารทดลอง 12 คร้ัง คร้ังละ 50 นาที เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นโปรแกรม
พฒันาจิตสาธารณะดว้ยบทบาทสมมติกบัตวัแบบ จาํนวน 12 เร่ืองกบักลุ่มทดลอง แบบแผนการวิจยั
เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง แบบแฟคทอเรียล 2 องคป์ระกอบ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง ผลการวิจยัพบวา่ 1) นกัเรียนท่ีไดรั้บโปรแกรมพฒันาจิต
สาธารณะดว้ยบทบาทสมมติกบัตวัแบบมีจิตสาธารณะสูงกว่านกัเรียนท่ีไม่ไดรั้บโปรแกรมพฒันา
จิตสาธารณะดว้ยบทบาทสมมติกบัตวัแบบ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) ไม่พบ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการไดรั้บโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดว้ยบทบาทสมมติกบัตวัแบบกบัเพศท่ี
มีต่อจิตสาธารณะของนกัเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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มุทิตา หวงัคิด (2547: 59) การฝึกทกัษะการแกปั้ญหาโดยการนาํเสนอสถานการณ์ผา่น
ส่ือคอมพิวเตอร์ เพื่อพฒันาจิตสาธารณะในนกัเรียน ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อศึกษาการพฒันา
จิตสาธารณะของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการฝึกทกัษะการแกปั้ญหาและเพ่ือศึกษา
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งการฝึกทกัษะการแกปั้ญหากบัระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีต่อการพฒันาจิต
สาธารณะในนกัเรียน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา
2546 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา จาํนวน 72 คน
ดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น แบ่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 36 คน แบ่งเป็นระดบั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง 12 คน ระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง 12 คน ระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตํ่า 12 คน ใชเ้วลาในการทดลอง 12 คาบ คาบละ 50 นาที โดยใชเ้คร่ืองมือคือ แผน
ดาํเนินการฝึกทกัษะการแกปั้ญหาและแบบวดัจิตสาธารณะ โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบ 3 x 2 
เป็นแบบท่ีมีการฝึกการแกปั้ญหาโดยการนาํเสนอสถานการณ์ผ่านส่ือคอมพิวเตอร์กบัการไม่ฝึก
ทกัษะการแกปั้ญหาโดยการนาํเสนอสถานการณ์ผา่นส่ือคอมพิวเตอร์และตวัแปรระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สถิติท่ีใชคื้อ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง ผลการวิจยั  พบว่า 1) 
นกัเรียนท่ีไดรั้บการฝึกทกัษะการแกปั้ญหาโดยการนาํเสนอสถานการณ์ผา่น ส่ือคอมพิวเตอร์มีจิต
สาธารณะสูงกว่านกัเรียนท่ีไม่ไดรั้บการฝึกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2) นกัเรียนท่ีมี
ระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีจิตสาธารณะไม่
แตกต่างกนั มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) ไม่พบปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการฝึกทกัษะการ
แก้ปัญหาโดยนําเสนอสถานการณ์ผ่านส่ือคอมพิวเตอร์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีต่อจิต
สาธารณะของนกัเรียน มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

โกศล มีความดี (2547: 65-66) ไดศึ้กษาวิจยัปัจจยัทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีจิต
สาธารณะของขา้ราชการตาํรวจ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบจิตสาธารณะของขา้ราชการตาํรวจท่ีมี
ปัจจยัทางจิตสังคมท่ีแตกต่างกนั เพื่อศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัจิตลกัษณะและสภาพแวดลอ้ม
ทางสังคมท่ีมีผลต่อจิตสาธารณะของขา้ราชการตาํรวจและเพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นจิตสังคมสามารถ
ทาํนายจิตสาธารณะของขา้ราชการตาํรวจ กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือขา้ราชการตาํรวจผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นขา้ราชการตาํรวจชั้นสัญญาบตัร จาํนวน 187 นาย เคร่ืองมือ 
ท่ีใชใ้นงานวิจยัคือ แบบสอบถามลกัษณะชีวิสังคมและแบบวดัจิตสาธารณะ ผลการศึกษาพบว่า     
1) ขา้ราชการตาํรวจมีปัจจยัทางชีวสังคม ไดแ้ก่ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีจิตสาธารณะ
ไม่แตกต่างกนั 2) ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีจิตลกัษณะแตกต่างกนัมีจิตสาธารณะแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยขา้ราชการตาํรวจท่ีมีเจตคติต่อจิตสาธารณะท่ีดี มีการรับรู้
ความสามารถของตนเอง มีลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนเองสูง มีจิตสาธารณะสูง  3) ขา้ราชการ
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ตาํรวจท่ีมีสภาพแวดลอ้มทางสังคมแตกต่างกนัมีจิตสาธารณะ ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยขา้ราชการท่ีมีการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารสูง มีการรับรู้การ สนบัสนุนทาง
สงัคมจากครอบครัวสูง มีการรับรู้การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาสูง มีการสนบัสนุนทางสงัคมจาก
เพื่อนร่วมงานสูง มีการรับรู้การสนบัสนุนสังคมจากประชาชนสูง มีการไดรั้บแบบอย่างจาก
ผูบ้งัคบับญัชาสูง มีจิตสาธารณะสูง 4) ไม่พบปฏิสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางจิตลกัษณะและ
สภาพแวดลอ้มทางสังคม ท่ีส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของขา้ราชการตาํรวจ 5) ปัจจยัทางจิตสังคม
ท่ีเป็นตวัทาํนายจิตลกัษณะของขา้ราชการตาํรวจ พบว่าการรับความสามารถของตนเองและการ
สนบัสนุนจากประชาชนร่วมกนัทาํนายการมีจิตสาธารณะของขา้ราชการตาํรวจได ้

พิริยา นิลมาตร (2550: 70-71) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีจิตสาํนึกสาธารณะของ
นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัร้อยเอด็ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น
นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 จาํนวน 380 คน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชมี้ 2 ฉบบั ประกอบดว้ยแบบวดัจิตสาํนึกสาธารณะ 1 ฉบบั และแบบวดัปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการมีจิตสาํนึกสาธารณะ 1 ฉบบั ผลการศึกษาพบว่า 1)คุณธรรมดา้นความวินยัความ
รับผดิชอบ ความเอ้ือเฟ้ือแผ ่ความกตญัญูกตเวที ความฉลาดทางอารมณ์ พฤติกรรมการสอนของครู 
การเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัจิตสาํนึกสาธารณะอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 2)คุณธรรมดา้นความวินยั ความเอ้ือเฟ้ือแผ ่ ความกตญัญูกตเวที ความฉลาดทาง
อารมณ์ พฤติกรรมการสอนของครู การเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย และการเล้ียงดูแบบปล่อยปละ
ละเลย สามารถพยากรณ์การมีจิตสาํนึกสาธารณะอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

2.3.2  งานวจัิยต่างประเทศ 
Kraft  (1992: 1465-A) ไดศึ้กษาการฝึกอบรมดา้นการมีจิตสาํนึกทางสังคมโดยการศึกษา

ทางคริสตศ์าสนา มีวตัถุประสงคเ์พื่ออบรมดา้นจิตสังคมระหว่างประชาชนชาวอเมริกาเหนือ ท่ีนบั
ถือศาสนาคริสตนิ์กายโปรแตสแตนท ์ ศึกษาในเชิงจริยธรรม ซ่ึงเช่ือว่ากระบวนการทางวฒันธรรม
ทาํให้เกิดความเช่ือ ความศรัทธาร่วมกนัและโครงสร้างของประสบการณ์การเรียนรู้จะกระตุน้
ความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ พบวา่ ศาสนามีส่วนสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะทางจิตสังคม และส่ิงท่ีมีผล
ต่อจิตสังคมคือ การอบรมเก่ียวกบัภาวะผูน้าํ การใหค้วามสาํคญักบัศาสนา การพฒันาชุมชนใหเ้นน้
กระบวนการคิด การมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน และการมุ่งมัน่ในการกระทาํ 

McElveen  (2003: 714-A) ไดศึ้กษาผลของการใชด้นตรีในศูนยด์นตรีเพื่อปลูกจิตสาํนึกทาง
สงัคม โดยเน้ือหาท่ีปรากฏในดนตรีจะเป็นการใหค้วามหวงัและแนวทางใหม่ ๆสาํหรับชีวิตของชาว
อเมริกาเช้ือสายแอฟริกา ผูว้ิจยัไดเ้สนอกรอบแนวคิด เพื่อตรวจสอบผลงานของศูนยด์นตรี ท่ีมีผล
ต่อการส่งเสริมจิตสาํนึกทางสงัคมของคนในชุมชน 
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Padon-Johansen  (2004: 1184-A) ไดว้ิจยัเชิงคุณภาพโดยใชบ้ทละครเชิงสร้างสรรคใ์นการ
พฒันาจิตสาํนึกสาธารณะของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ศึกษาบทละคร โดยมุ่งประเด็น
การศึกษาไปว่ารูปแบบต่าง ๆ ของละครช่วยพฒันาความคิด ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น การเคล่ือนไหวสู่
ปฏิบติัการทางสังคมหรือไม่ โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียน 30 คน จากอาสาสมคัร 47 คน เป็นชาย 
18 คน หญิง 12 โดยใชก้ารสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ์ จากการศึกษาพบว่า การใชล้ะคร
รูปแบบต่าง ๆ สามารถพฒันาจิตสาํนึกสาธารณะของนกัเรียนในลกัษณะของความเห็นอกเห็นใจ
ผูอ่ื้น การเคล่ือนไหวสู่ปฏิบติัการทางสงัคมไดจ้ริง 

Bryant  (2004: 2831-A) ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจิตสาํนึกทางสังคมอุดมคตินิยม กบั
การศึกษา กลุ่มตวัอยา่งเป็นครูก่อนประจาํการ 7 คน จากผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าครูมีจิตสาํนึกท่ีจะ
ปลูกฝังหรือพฒันาการสอน และตอ้งการรูปแบบหรือแนวคิดใหม่ ๆ ในการทาํงานรวมทั้งเช่ือมัน่ใน
ความรู้ความสามารถของตนเองและปฏิบติัตามความเช่ือนั้น ๆ 

Carthon  (2007: n.p.) ไดศึ้กษาวฒัธรรมของชาวบา้นและจิตสาํนึกทางสังคม ของชาว
พื้นเมืองเช้ือสายแอฟริกนั โดยศึกษาผา่นวรรณกรรม การแสดง บทกวี นวนิยายท่ีกล่าวถึงการ
ประทว้งผา่นมาเป็นระยะยาวนานจนกลายเป็นวฒันธรรมของคนในชุมชน การประทว้งส่วนใหญ่
เป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียกร้องความยติุธรรมในสังคม เพื่อกระตุน้จิตสาํนึกทางสังคม ให้
เกิดข้ึนภายในจิตใจของผูค้น 

Champagne  (2007: n.p.) ไดศึ้กษาเพื่อสาํรวจรูปแบบต่าง ๆของจิตสาํนึกทางสังคม 
เก่ียวกบัความสามารถของครูพละศึกษาท่ีมีต่อเยาวชนพ้ืนเมือง ในการศึกษาไดพ้ฒันากรอบทฤษฎี
ใหเ้ป็นวิธีการ เพื่อใหเ้กิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของคนในชุมชน โดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ 
สัมภาษณ์ครูพละศึกษาจาํนวน 8 คน ผลการศึกษาพบว่า จิตสาํนึกทางสังคมของครูพละศึกษาต่อ
เยาวชนพ้ืนเมืองอยา่งเห็นไดช้ดั 

จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นว่าส่งผลต่อจิตคาํนึงถึง
ส่วนรวมร่วมกนัของนกัศึกษาโปรแกรมวิชาพฒันาชุมชน มหาวิทยาลยัราชภฏัลาวกาว ไดแ้ก่ ระบบ
ค่านิยม  เหตุผลเชิงจริยธรรม  ทศันะ ไดแ้ก่ ทศันะต่อส่ิงต่างๆท่ีอยูร่อบตวั  ทศันะต่อรัฐบาลทอ้งถ่ิน  
และทศันะต่อรัฐบาลกลาง  การเห็นคุณค่าในตนเอง การขดัเกลาทางสังคม ซ่ึงสามารถแบ่งเป็น
เง่ือนไขท่ีมาจากภายใน คือ ทศันะไดแ้ก่ ทศันะต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั  ทศันะต่อรัฐบาลทอ้งถ่ิน  
และทศันะต่อรัฐบาลกลาง  การเห็นคุณค่าในตนเอง และเง่ือนไขภายนอก คือ ระบบค่านิยม การขดั
เกลาทางสังคม และเหตุผลเชิงจริยธรรม  ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงนาํเง่ือนไขดงักล่าวมา
ศึกษาถึงเง่ือนไขทางจิตสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการมีจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาพฒันาชุมชน มหาวิทยาลยัราชภฏัลาวกาว 
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2.4  แนวความคดินําในการศึกษา   
 

จากการทบทวนองค์ประกอบ  คาํสําคญั  และขอ้สรุปจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกล่าวไว้
ตั้งแต่ตน้เพื่อศึกษาจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนันกัศึกษาโปรแกรมวิชาพฒันาชุมชน  และเง่ือนไข
ทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนันกัศึกษาโปรแกรมวิชาพฒันาชุมชนมี  5 
เง่ือนไข ดงัน้ี   1)  การขดัเกลาทางสังคม ประกอบดว้ย   ครอบครัว  สภาพแวดลอ้มทางสังคม  
ไดแ้ก่  กลุ่มเพื่อน  ส่ือ   ครูอาจารย ์ สถานศึกษา และสถาบนัศาสนา  2) การเห็นคุณค่าในตนเอง 3) 
เหตุผลเชิงจริยธรรม 4) ระบบค่านิยม และ 5) ทศันะต่อการจดัการสมบติัสาธารณะ  ไดแ้ก่ ทศันะต่อ
การดูแลสมบติัสาธารณะ  ทศันะต่อการจดัการการอยูร่่วมกนั  เช่น  กฎระเบียบ  การเฝ้าระวงั ทศันะ
ต่อการมีส่วนร่วมดูแลจดัการแกไ้ขทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  และทศันะต่อบทบาทของ
รัฐบาลทอ้งถ่ิน/รัฐบาลกลางในการจดัการส่งเสริมจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ซ่ึงจิตคาํนึงถึง
ส่วนรวมร่วมกนัและเง่ือนไขทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั   มีแนวทาง
ดาํเนินการขบัเคล่ือนจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัภายใตน้โยบายมหาวิทยาลยั เพื่อใหเ้กิดสังคมท่ีพึง
ปรารถนาของทั้งโปรแกรมวิชา  มหาวิทยาลยั   ชุมชน   สงัคม  และประเทศชาติ  ดงัภาพท่ี 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2.1  แสดงแนวความคิดนาํในการศึกษา 

1. จิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนันกัศึกษาโปรแกรมวชิา
พฒันาชุมชน 
2. เง่ือนไขทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตคาํนึงถึง
ส่วนรวมร่วมกนันกัศึกษาโปรแกรมวชิาพฒันาชุมชน  
ดงัน้ี 
   2.1  การขดัเกลาทางสังคม  
       2.1.1 ครอบครัว 
       2.1.2  สภาพแวดลอ้มทางสังคมประกอบดว้ย 

1)  เพ่ือน  
2)  ส่ือ 
3)  ครูอาจารย ์ 
4)  สถานศึกษา  
5) สถาบนัศาสนา  

  2.2  การเห็นคุณค่าในตนเอง  
  2.3  เหตุผลเชิงจริยธรรม 
  2.4 ระบบค่านิยม  
  2.5 ทศันะต่อการจดัการสมบติัสาธารณะ  ไดแ้ก่ 
       2.5.1  ทศันะต่อการดูแลสมบติัสาธารณะ 
       2.5.2  ทศันะต่อการจดัการการอยูร่่วมกนั  เช่น  
กฎระเบียบ   
       2.5.3  ทศันะต่อการมีส่วนร่วมดูแลจดัการแกไ้ข
ทรัพยากรธรรมชาติ 
       2.5.4  ทศันะต่อบทบาทของรัฐทอ้งถ่ิน/รัฐกลาง
ในการจดัการส่งเสริมจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั  
 

แนวทาง
ดาํเนินการ 

สงัคมท่ีพึงปรารถนา 
-โปรแกรมวิชา 
-มหาวิทยาลยั 
-ชุมชน  สงัคม 
และประเทศชาติ 

นโยบายมหาวทิยาลยั 

สู่ 



 
บทที ่ 3  

 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง จิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีโปรแกรม

วิชาพฒันาชุมชน   มหาวิทยาลยัราชภฏัลาวกาวในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี  ดาํเนินการศึกษา
โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative  Research) เป็นหลกั  อาศยัวิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก(In-depth Interview) กบักลุ่มเป้าหมายและผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั ร่วมกบัการสังเกตและ
การศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร  นอกจากน้ียงันาํเอาเทคนิคบางประการของวิธีการวิจยั
อ่ืนๆ ประกอบเพื่อช่วยเสริมสร้างให้การศึกษาเกิดความครอบคลุม  ได้แก่  เทคนิคสามเส้า
(Triangulation Technique)  เพ่ือการตรวจสอบขอ้มูลจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัและเง่ือนไขทาง
จิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โปรแกรม
วิชาพฒันาชุมชน   มหาวิทยาลยัราชภฏัลาวกาว  ตามประเดน็ดงัน้ี 

3.1  วิธีการศึกษา 
3.2  กลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 
3.3  แนวประเดน็การสมัภาษณ์เจาะลึก 
3.4  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

  

3.1  วธีิการศึกษา 
  

การวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัใชว้ิธีการศึกษาท่ีหลากหลาย  ดงัน้ี 
 

3.1.1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร 
เพื่อศึกษาจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โปรแกรมวิชาพฒันา

ชุมชน มหาวิทยาลยัราชภฏัลาวกาว   ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลและทบทวนวรรณกรรมจาก
เอกสาร  ไดแ้ก่  หนังสือ  รายงานการวิจยั  วิทยานิพนธ์  ภาคนิพนธ์  บทความ  และงานวิจยัทาง
วิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น โครงการท่ีแสดงถึงจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน เพื่อศึกษาจิตคาํนึงถึง
ส่วนรวมร่วมกนัของนกัศึกษาโปรแกรมวิชาพฒันาชุมชน   
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3.1.2  การศึกษาภาคสนาม  
เพื่อศึกษาบริบทโปรแกรมวิชาพฒันาชุมชน  มหาวิทยาลยัราชภฏัลาวกาว  และนักศึกษา

โปรแกรมวิชาพฒันาชุมชน โดยมีวิธีการเก็บขอ้มูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม(Participant 
Observation) โดยใชบ้ทบาทเป็นท่ีปรึกษาชมรมอาสาพฒันาชุมชนและเขา้ร่วมโครงการท่ีแสดงถึง
จิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั  รวมทั้งการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non- Participant Observation) 
เพื่อสังเกตพฤติกรรมจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั  การจดบนัทึกภาคสนามโดยการเก็บขอ้มูลจาก
การสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมส่วนรวม  เช่น การอยู่ร่วมกนักบัเพ่ือน  
พฤติกรรมขณะเรียนและการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กับสังคมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัฯ  

 
3.1.3  การสัมภาษณ์  
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนกัศึกษา

โปรแกรมวิชาพฒันาชุมชน  เก่ียวกบัจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัและเง่ือนไขทางจิตสังคมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั ประกอบดว้ย  การเห็นคุณค่าในตนเอง   ทศันะต่อการ
จดัการสมบติัสาธารณะ ไดแ้ก่  1) ทศันะต่อการดูแลสมบติัสาธารณะ 2) ทศันะต่อการจดัการการอยู่
ร่วมกัน  เช่น  กฎระเบียบ  3) ทัศนะต่อการมีส่วนร่วมดูแลจัดการแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 4) ทศันะต่อบทบาทของรัฐบาลทอ้งถ่ิน/รัฐบาลกลางในการจดัการส่งเสริมจิตคาํนึง
ส่วนรวมร่วมกนั ระบบค่านิยม  การขดัเกลาทางสังคม   และเหตุผลเชิงจริยธรรม ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการ
สัมภาษณ์เป็น 2 รูปแบบ คือ การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ โดยใชแ้นวคาํถาม สัมภาษณ์ทั้ง
รายบุคคล กลุ่มบุคคล และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเป็นการสนทนากบักลุ่มเป้าหมายและ
ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัอยา่งเป็นกนัเอง  

การตรวจสอบขอ้มูล ผูว้ิจยัใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มูลดว้ยเทคนิคสามเส้า (Triangulation  
Technique) เพื่อพิสูจน์ว่าขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดม้านั้นมีความถูกตอ้งหรือไม่ โดยทาํการตรวจสอบจาก
แหล่งขอ้มูล 3 มิติ  ดงัน้ี 1) มิติเวลา โดยการนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บในเวลาท่ีต่างกนัมาทาํการตรวจสอบ 
และเปรียบเทียบผลว่าขอ้มูลแต่ละส่วนท่ีไดรั้บการรวบรวมจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกนัใน
ส่วนใด อยา่งไร  2) มิติสถานท่ี โดยการนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการรวบรวมในสถานท่ีแตกต่างกนัมา
ทาํการตรวจสอบ และเปรียบเทียบผลว่าจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกนัในส่วนใด อยา่งไร 3) มิติ
บุคคล โดยการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีไม่ซํ้ ากบัคนเดิม ว่าขอ้มูลท่ีไดรั้บมีความเหมือนหรือแตกต่าง
กนัอยา่งไร  

ผูว้ิจยักาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการศึกษา 10  เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 
ถึง  กรกฏาคม  พ.ศ. 2555 
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3.1.4   การสนทนากลุ่ม 
ผูว้ิจยัใชก้ารสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมเง่ือนไขทางจิต

สังคม   แนวทางการเสริมสร้างจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัโดยใชโ้ปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลยั  
และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการสร้างจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัของนกัศึกษา 

 

3.2  กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคญั 
  

3.2.1  กลุ่มเป้าหมาย 
 เน่ืองจากเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ  และกาํหนดพื้นท่ีแบบเจาะจงเพ่ือให้สะทอ้นภาพ
ของรายละเอียดของประเด็นท่ีตอ้งการทาํการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่  นักศึกษาภาคปกติของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัลาวกาว 
 

3.2.2  ผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคญั 
การวิจยัคร้ังน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั คือ นักศึกษาภาคปกติระดบัปริญญาตรี โปรแกรมวิชา

พฒันาชุมชน  มหาวิทยาลยัราชภฏัลาวกาว ซ่ึงมีนกัศึกษารวมทุกชั้นปีทั้งหมด  จาํนวน  21  คน จาก 
118  คน โดยแยกรายละเอียดจาํนวนนกัศึกษาตามชั้นปี ดงัน้ี  1) นกัศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 5  คน  จาก  
60 คน 2) นกัศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 5  คน  จาก 30 คน  3) นกัศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 5  คน  จาก  19 คน  
4) นกัศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 6  คน  จาก  9  คน   

ในการวิจยัคร้ังน้ี  คดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ีเป็นแกนนาํนกัศึกษาในแต่ละชั้นปีและเคย
เขา้ร่วมกิจกรรมการบาํเพญ็ประโยชน์ของชมรม โปรแกรมวิชา และมหาวิทยาลยั  และผูใ้หข้อ้มูลท่ี
สาํคญัทุกคนเป็นสมาชิกชมรมอาสาพฒันาชุมชน  
  

3.3  แนวประเดน็การสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 
  

การศึกษาวิจยั  ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ท่ีสาํคญัคือตวัผูว้ิจยัเอง โดยใชเ้ทคนิค
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  การสนทนากลุ่มเพื่อให้ไดข้อ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายและผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี
สาํคญัและในการศึกษา สาํหรับความเท่ียงตรงของขอ้มูล  ผูว้ิจยัมีการตรวจสอบตลอดเวลา เพ่ือให้
ไดข้อ้มูลท่ีมีน่าเช่ือถือ  แนวการสมัภาษณ์เจาะลึกท่ีใชใ้นการวิจยั  ดงัน้ี 
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ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูล 
1.1  เพศ/อายปัุจจุบนั 
1.2  นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 
1.3  สงักดัชมรม 
1.4  กิจกรรมจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัท่ีเคยเขา้ร่วม 

ส่วนท่ี 2  จิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัของนกัศึกษา 
2.1  ความหมายของจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั 
2.2  ความสาํคญัของจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั 
2.3  แรงบนัดาลใจท่ีทาํใหเ้กิดจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั 
2.4  ความภาคภูมิใจในการมีจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั 
2.5  ส่ิงท่ีประทบัใจมากท่ีสุดในการมีจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั 
2.6  ลกัษณะของจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั 

ส่วนท่ี 3  เง่ือนไขทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัของ
นกัศึกษา 

3.1  การขดัเกลาทางสงัคม ประกอบดว้ย 
1)  ครอบครัว 
2)  สภาพแวดลอ้มทางสงัคม ไดแ้ก่ 

(1)  เพื่อน 
(2)  ส่ือ 
(3)  ครูอาจารย ์
(4)  สถานศึกษา 
(5)  สถาบนัศาสนา 

3.2  การเห็นคุณค่าในตนเอง 
3.3  เหตุผลเชิงจริยธรรม  
3.4  ระบบค่านิยม 
3.5  ทศันะต่อการจดัการสมบติัสาธารณะ ไดแ้ก่ 

1)  ทศันะต่อการดูแลสมบติัสาธารณะ 
2)  ทศันะต่อการจดัการการอยูร่่วมกนั  เช่น  กฎระเบียบ   
3)  ทศันะต่อการมีส่วนร่วมดูแลจดัการแกไ้ขทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
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4)  ทศันะต่อบทบาทของรัฐบาลทอ้งถ่ิน/รัฐบาลกลางในการจดัการส่งเสริม
จิตคาํนึงส่วนรวมร่วมกนั 

ส่วนท่ี 4  แนวทางการเสริมสร้างจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนัของนกัศึกษาโดยใช้
โปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลยั 

ส่วนท่ี  5  ขอ้เสนอแนะจิตคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั 
 

3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  

ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลไปพร้อมๆ กบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามระเบียบวิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ   จากขอ้มูลสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการ
สนทนากลุ่ม  ทาํการตรวจสอบขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique และทาํการ
วิเคราะห์ให้เช่ือมโยงสอดคลอ้งกับเน้ือหา เทียบเคียงกับแนวคิด  ทฤษฎีควบคู่กับบริบท  และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาตรงตาม
วตัถุประสงค ์ และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา  (Descriptive Analysis) 

 
         

 
 
 



 

บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่อง จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชา

พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว ดําเนินการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและ

ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ  จํานวน  21 คน  มีรายละเอียด

ของผลการศึกษา  ดังนี้ 

4.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว 

4.2  อัตลักษณ์สถาบัน 

4.3  โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน 

4.4  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญและตัวอย่างการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

4.5  จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน 

4.6  เงื่อนไขทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาโปรแกรม

วิชาพัฒนาชุมชน 

4.7  แนวทางการเสริมสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันโดยใช้โปรแกรมวิชา พัฒนาชุมชน

และมหาวิทยาลัย 

4.8  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

4.9  ข้อค้นพบ  

 

4.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว 

 

4.1.1  ประวัติความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว ยกฐานะมาจาก “สถาบันราชภัฏ” ซ่ึงก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 

บนที่ดินสารธารณะประโยชน์ มีเนื้อที่ประมาณ 525 ไร่ 2 งาน 32 วา ในเขตเทศบาลเมือง เป็น 1 ใน 5 

โครงการ จัดตั้งสถาบันราชภัฏเพิ่มในระยะแรกของสํานักงานสภา  สถาบันราชภัฏ สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2542 โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
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วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2540 ซ่ึงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏลาวกาว อยู่ภายใต้ของกฏเกณฑ์ของการ

จัดตั้งสถาบันราชภัฏใหม่ ได้แก่  1) เป็นจังหวัดที่มีประชากรมาก 2) เป็นจังหวัดที่มีนักเรียน

นักศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 3) เป็นจังหวัดที่ขาดแคลน

สถาบันอุดมศึกษา  4) เป็นจังหวัดทีมีศักยภาพสูงที่พัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรม 5) เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งด้านที่ดินเพื่อการก่อสร้าง 

 

4.1.2  เหตุการณ์ที่สําคัญในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว 

เหตุการณ์ท่ีสําคัญในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2537  

สมาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง ขอจัดตั้งสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา โดยพื้นที่สาธารณประโยชน์  วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2539   มีหนังสือถึง

กระทรวงศึกษาธิการขอจัดตั้งสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (สถาบันราชภัฏ) วันที่  25 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาธิการออกหนังสือ ท่ี ศธ0335/18506 ถึงสํานักงานเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี 

เรื่องการจัดตั้งสถาบันราชภัฏเพิ่มเติม  วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2540  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มี

การจัดตั้งสถาบันราชภัฏลาวกาว  วันที่  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาค

ปกติรุ่นที่ 1 ภายใต้การกํากับของสถาบันราชภัฏ  วันที่  21 มิถุนายน พ.ศ. 2542  เปิดทําการเรียนการ

สอนวันแรก วันที่  12 มิถุนายน พ.ศ. 2544   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

สถาบันราชภัฏ  วันที่  12 กรกฏาคม พ.ศ. 2544  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพิ่มขึ้นในสํานักงานสภา

สถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ  วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2544  ประกาศให้ราชกิจจานุเบกษา 

เล่มที่ 118 ตอนที่ 59 ก จัดตั้งสถาบันราชภัฏ  วันที่  21 กรกฏาคม พ.ศ. 2544  แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 

อธิการบดี สถาบันราชภัฏลาวกาว  วันที่  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544  โอนนักศึกษาภายใต้การกํากับ

ของสถาบันราชภัฏมาสังกัดสถาบันราชภัฏลาวกาว ทั้งหมด  วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2545  ประกาศ

แบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏลาวกาว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  วันที่  20 

พฤษภาคม พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 

แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี สถาบันราชภัฏลาวกาว  วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง ผู้ดํารง

ตําแหน่งนายกสภาประจําสถาบันราชภัฏลาวกาว  วันที่  12 กรกฏาคม พ.ศ. 2547  พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ประกาศให้สถาบันราชภัฏลาวกาว

ยกฐานะเป็ น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” เป็นนิติบุคคลกฎหมาย  วันที่  24 มกราคม พ.ศ. 2548 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง ผู้ดํารง
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ตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงโปรดเกล้า ฯ 

พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานตราพระราช

ลัญจกรประจําพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจําพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐ

ทิศ อยู่ในวงรี และรอบนอก ด้านบนมีอักษรภาษาไทย ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษ  

สีของสัญลักษณ์มี 5 สี แต่ละสีมีความหมายดังนี้ 

 
สีนํ้าเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ให้กําเนิดและพระราชทานนามว่าสถาบันราชภัฏ 

 
สีเขียว   หมายถึง แหล่งที่ต้ังของมหาวิทยาลัยทุกแห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

สวยงาม 

 
สีทอง   หมายถึง ความเจริญรุ่งเรื่องทางภูมิปัญญา 

 
สีส้ม    หมายถึง ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ทุกแห่ง 

 
สีขาว    หมายถึง ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

4.1.3  พระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว 

พระพุทธราชภัฏฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานมาจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร 
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4.1.4  สีประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว 

ขาว – ทอง 

          
 

4.1.5  ปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว 

ความรู้  คู่คุณธรรม  นําชุมชน  ให้เข้มแข็ง  แหล่งภูมิปัญญาไทย 

 

4.1.6  วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว เป็นแหล่งความรู้และที่พ่ึงของท้องถิ่นและภูมิภาคเสริมสร้าง

คุณภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคมไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน

ของประเทศ 

 

4.1.7  พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว 

พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว  มีดังนี้ 

1)  ศึกษาและแสวงหาแนวทาง พัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่

ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหา 

แนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการการบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

2)  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรมที่สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตสํานึกในความ

เป็นไทย มีความรัก ความผูกพัน และความรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่น 

3)  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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4)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

5)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสํานึก

ประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

6)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึกและภาคภูมิใจในวัฒนธรรม

ของท้องถิ่นและของชาติ 

7)  ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการ

ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

4.1.8  วัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว 

วัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว  มีดังนี้ 

1)  เพื่อผลิตบัณฑิต  และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีพร้อมด้วยความรู้  มีความคิดเชิง

วิเคราะห์  สังเคราะห์และสร้างสรรค์  ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม 

2)  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น 

3)  เพื่อสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4)  เพื่อผลิตและพัฒนาศักยภาพครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานที่เหมาะสม 

5)  เพื่อศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

6)  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้ดําเนินภารกิจได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

4.1.9  จุดเน้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว  ได้กําหนดจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มสถาบันที่เน้น

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 

 

4.1.10  คณาจารย์ 

ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว* มีอาจารย ประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง

และลาศึกษาต อ จํานวน  95  คน โดย จําแนกตามวุฒิ  ดังตารางที่ 4.1   
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ตารางที่ 4.1  แสดงวุฒิการศึกษาของคณาจารย์ 

 

ลําดับที่ ระดับ จํานวนบุคลากร(คน) 

1 ปริญญาเอก 9    

2 ปริญญาโท 81   

3 ปริญญาตรี 5   

           รวม 95  

  

4.1.11  ตําแหน งทางวิชาการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว  มีผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ดังตารางที่ 4.2 

 

ตารางที่ 4.2  แสดงตําแหน่งทางวิชาการ 

 

ลําดับที่ ตําแหน่งทางวิชาการ จํานวนบุคลากร(คน) 

1             ศาสตราจารย์ -    

2             รองศาสตราจารย์ 1   

3            ผู้ช วยศาสตราจารย     8  

4            อาจารย    86 

 

4.1.12  บุคลากรสายสนับสนุน  จํานวน  96  คน 

 

 4.1.13   หลักสูตร 

1)  ลักษณะของโครงสร้างหลักสูตร 

ลักษณะของโครงสร้างหลักสูตร  ระดับปริญญาตรี  ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรีโดยมีส่วนสัดจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา  

ดังตารางที่  4.3   
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ตารางที่ 4.3  แสดงลักษณะของโครงสร้างหลักสูตร 

 

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้องเรียนทุกกลุ่มวิชา 

    1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

    1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

    1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

    1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ 

          เทคโนโลยี  

 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

    2.1  วิชาเอกบังคับ 

   2.2  วิชาเอกเลือก 

   2.3  วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและงาน 

 

 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต  

 

 

 

 

 

 

-หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่น้อยกว่า  84 

หน่วยกิต 

-หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปีและไม่น้อยกว่า 

6 ปี ไม่น้อยกว่า  114 หน่วยกิต 

-หลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ไม่น้อย

กว่า  42 หน่วยกิต 

 

ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

รวม -หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่น้อยกว่า 120 

หน่วยกิต 

-หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปีไม่น้อยกว่า  150 

หน่วยกิต 

-หลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 ปี ไม่

น้อยกว่า  180 หน่วยกิต 

-หลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ไม่น้อย

กว่า  72 หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ:  1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่าง

กว้างขวาง  มีโลกทัศน์ท่ีมองกว้างไกล  มีความเข้าใจธรรมชาติ  ตนเอง  ผู้อ่ืนและ

สังคม เป็นผู้ใฝ่ รู้  สามารถคิดอย่างมีเหตุผล  สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร
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ความหมายได้ดี  มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของ

ไทยและของประชาคมนานาชาติ  สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและ

ดํารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 

2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและ

วิชาชีพ  ท่ีมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ  และปฏิบัติงานได้ โดยให้มี

จํานวนหน่วยกิตรวม ดังนี้ 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตามที่ตนเอง

ถนัดหรือสนใจ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 

 

2)  หลักสูตรที่เปิดทําการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว  มี 1  คณะ  คือ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 27 

โปรแกรมวิชา   รายละเอียดดังตารางที่ 4.4  

 

ตารางที่ 4.4   แสดงโปรแกรมวิชาที่เปิดทําการเรียนการสอน 

 

ลําดับที่ โปรแกรมวิชา 

1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

3 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

4 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 คอมพิวเตอร์ศึกษา 

7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

8 คณิตศาสตร์ 

9 สถิติประยุกต์ 

10 พัฒนาชุมชน 

11 การบัญชี 

12 การจัดการทั่วไป 

13 การตลาด 
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ตารางที่ 4.4   (ต่อ) 

 

ลําดับที่ โปรแกรมวิชา 

14 รัฐประศาสนศาสตร์ 

15 บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

16 นิเทศศาสตร์ 

17 นิติศาสตร์ 

18 ภาษาจีน 

19 ภาษาญี่ปุ่ น 

20 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

21 ภาษาอังกฤษ 

22 การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

23 ปฐมวัย 

24 ภาษาไทย 

25 ประถมศึกษา 

26 สังคมศึกษา 

27 บริหารการศึกษา 

 

4.2  อัตลักษณ์สถาบัน 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว ได้กําหนดอัตลักษณ์สถาบัน คือ บัณฑิตจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกัน  มีปรัชญา คือ ความรู้คู่คุณธรรม ร่วมแบ่งปัน ใส่ใจและห่วงใยสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ 1) 

เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 2) เพื่อให้บัณฑิตมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

เสียสละให้กับส่วนรวม 3) เพื่อให้บัณฑิตมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน เข้าร่วมทํางานเพื่อ

สาธารณะประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน  

โดยมีหลักการและเหตุผลว่า สังคมปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งการบริโภคนิยมหรือระบบทุน

นิยม ซ่ึงเน้นความสําคัญของด้านวัตถุเป็นหลัก ให้ความสําคัญแก่การสร้างมูลค่ามากกว่าคุณค่า 

มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อนํามาดัดแปลงเป็นเทคโนโลยีท่ี

อํานวยความสะดวกสบายให้แก่ตนเอง  เป็นสังคมที่เลื่อนไหลตามกระแสของโลกาภิวัตน์อย่างไม่

สิ้นสุด  เป็นระบบสังคมนิยมเน้นวัตถุนิยมและเป็นสังคมที่เชื่อและเลียนแบบอย่างมากกว่าคิดค้น
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แสวงหาจากความรู้ของตนเองเป็นหลัก  เกิดการแข่งขันเพื่อสร้างคุณค่าเชิงปริมาณมากกว่าเชิง

คุณภาพ   โดยวัดกันที่ความรํ่ารวยมั่งคั่งในผลผลิต รวมทั้งมั่งคั่งด้านวัตถุหรือในทางวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีท่ีเหนือกว่ากัน  ระบบการศึกษาในยุคสมัยใหม่ กลายเป็นเครื่องมือแห่งการเพิ่มอํานาจ

และผลผลิตในสิ่งเหล่านั้น หล่อหลอมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพียงเพื่อการต่อสู้แข่งขัน  แย่งชิงได้มา

อย่างขาดเหตุผล  และไม่อยู่บนฐานของคุณธรรมจริยธรรม  แต่กลับตอบสนองความต้องการของ

ตนเองเป็นหลักโดยไม่สนใจผู้คนรอบข้าง หรือไม่ห่วงใยใส่ใจต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

สาเหตุเกิดเพราะความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุในปัจจุบัน ท่ีทําให้สังคมส่วนใหญ่มี

ค่านิยมที่ให้ความสําคัญกับการแสวงหาเงินทองหรือมุ่งเน้นวัตถุ  แสวงหาอํานาจเสริมสร้างบารมี

มากกว่าที่จะให้ความสําคัญทางด้านจิตใจ  กลายเป็นสังคมที่เสื่อมโทรมอย่างเห็นได้ชัดเจน  การ

ปลูกฝังจิตสํานึกให้กับบุคคลเพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมจึงควรเกิดขึ้นอย่างยิ่ง 

และด้วยสาเหตุท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ปัจจุบันจึงมีการกล่าวถึงคําว่า “จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน” มาก

ขึ้น  เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากกว่าคํานึงถึงตนเอง นั่นหมายถึงว่า

ทุกคนต้องรู้จักการให้มากกว่าการรับ เพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าสามารถปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้

ตระหนักและอยู่ในจิตสํานึกแล้วสังคมย่อมบังเกิดความสุข  ความเอื้ออาทร  การแบ่งปัน  การ

ห่วงใยใส่ใจซึ่งกันและกันอย่างแน่นอน  การปลูกฝังจิตสํานึกกับบุคคลในแต่ละระดับนั้น สามารถ

กระทําได้โดยเริ่มต้นจากการมีความรับผิดชอบต่อตนเองและเชื่อมโยงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

หรือส่วนรวม  อาจเริ่มจากการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับบุคคล โดยเฉพาะมุ่งเน้น

ไปที่ กลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานของการเกิดคนที่มีคุณภาพ รวมทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไป

ของสังคม  สิ่งเหล่านี้เพื่อทําให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนคือ "จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน" ซ่ึงมี

ความสําคัญอย่างยิ่งในการปลูกจิตสํานึกให้ผู้คนรู้จักการเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจ  ร่วมมือในการ

กระทําประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม  อีกทั้งจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม  เป็น

การช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม อันจะเป็นหลักในการดําเนินชีวิต  เป็นการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมอย่างได้ผลแบบเชิงประจักษ์  

แต่หากคนในสังคมขาดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  จะส่งผลกระทบในทุกระดับ กล่าวคือ 

ผลกระทบต่อระดับบุคคล ทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อ่ืน ไม่รู้จักการให้ การอภัย  การ

ช่วยเหลือคนอื่น เป็นต้น  ผลกระทบต่อระดับครอบครัว ในครอบครัวจะมีความเป็นนํ้าหนึ่งใจ

เดียวกันน้อยลง   แก่งแย่ง ทะเลาะเบาะแว้ง  ส่งผลถึงครอบครัวแตกแยก  ผลกระทบต่อระดับ

องค์กร ทําให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความขัดแย้ง เห็นแก่ตัว ชิงดีชิงเด่น 

เบียดเบียนสมบัติขององค์กรเพื่อมาเป็นสมบัติของตนเอง องค์กรไม่เจริญก้าวหน้า ขาดประสิทธิภาพ
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และคุณภาพของงานลดลง  ผลกระทบต่อระดับชุมชน ทําให้ชุมชนเกิดความอ่อนแอ เพราะต่างคน

ต่างอยู่  ไม่รู้จักการแบ่งปัน  ความมีน้ําใจ ไม่เกิดการพัฒนาในชุมชน ยิ่งปล่อยนานยิ่งกลายเป็ น

ชุมชนที่ทรุดโทรม  เกิดอาชญากรรมในชุมชน ขาดศูนย์รวมของจิตใจ ขาดผู้นําที่มีภาวะนําอัน

นําไปสู่การแก้ปัญหา  เพราะแต่ละคนมองเห็นผลประโยชน์ของตนเองเป็นเรื่องใหญ่  ผลกระทบต่อ

ระดับชาติ  เกิดวิกฤตการณ์ภายในประเทศบ่อยครั้งและไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เกิดการเบียดเบียน

ทําลายทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อมและทําลายสมบัติของส่วนรวม  ประเทศชาติเกิดการล้า

หลัง ขาดพลังของคนในสังคม เมื่อนํามาตรการใดออกมาใช้ก็ไม่บังเกิดได้ผล  สืบเนื่องจากไม่ได้รับ

ความร่วมมือร่วมใจ เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก แก่งแย่งแข่งขัน สร้างความขัดแย้งในสังคม และ

เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในระบบของสังคม  ผลกระทบต่อระดับโลก ทําให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ

กันระหว่างประเทศมหาอํานาจกับประเทศที่กําลังพัฒนา ส่งผลทําให้เกิดปัญหา  เช่น การสะสม

อาวุธเพื่อเป็นฐานของการนํามาบังคับขู่เข็ญกับประเทศที่ด้อยกว่า  การกลั่นแกล้ง  แก่งแย่งหรือ

ครอบงําทางการค้าระหว่างประเทศ หรือเข้ามากอบโกยในทรัพยากรธรรมชาติจากประเทศที่กําลัง

พัฒนาหรือด้อยกว่า  เกิดการรังเกียจเหยียดหยามกลุ่มคนต่างชาติพันธุ์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ

นอกจากจะเป็นแหล่งสร้างความรู้ให้กับนักศึกษาแล้ว  ยังจะต้องสร้างและพัฒนา ทั้งระบบความคิด 

ทัศนคติ มุมมองต่อสังคมในแง่ของ “จิตใจ” ตามแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญา “ความรู้คู่

คุณธรรม นําชุมชนให้เข้มแข็ง แหล่งภูมิปัญญาไทย” ให้เกิดขึ้นกับคนในสังคมและประเทศชาติ 

บัณฑิตจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หมายถึง บัณฑิตที่เน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน เอาใจใส่และห่วงใยในเรื่องของส่วนรวมที่

เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ คิดและปฏิบัติในทางที่ดี  มีจิตสํานึกและยึดมั่นในระบบ

คุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม  ละอายต่อสิ่งที่ผิด เน้นความเรียบร้อย  ประหยัดและมีความสมดุล

ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ   

 

4.2.1  เป้าหมายการพัฒนาบัณฑิตจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  

การพัฒนาบัณฑิตให้มีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันมีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ รู้จักการวางตัวในสังคม มี

ความเป็นผู้นําและเป็นผู้ตามที่ดี รู้จักการแบ่งปัน เอาใจใส่และห่วงใยในเรื่องของส่วนรวมที่เป็ น

ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ คิดและปฏิบัติในทางที่ดี  มีจิตสํานึกและยึดมั่นในระบบ

คุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุล

ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระกษัตริย์ รักและภูมิใจในสถาบัน 
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4.2.2  แนวทางการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

แนวทางการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว  เพื่อให้เกิด

กับนักศึกษา  มีแนวทาง ดังนี้ 

1)  การเสริมสร้างวินัยในตนเอง ให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบอบ

ประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ  หน้าที่ เสรีภาพ  ความรับผิดชอบที่มีต่อตนเอง  สังคม  และ

ประเทศชาติ 

2)  ให้ความสําคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเอง 

คือส่วนหนึ่งของสังคมต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึง

เป็นเรื่องของส่วนรวม ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศชาติ 

3)  ปลูกฝังจิตสํานึกให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่า

เป็นปัญหาของตนเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยต้องร่วมใจร่วมมือช่วยกันแก้ไข  

4)  ส่งเสริมการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักธรรมะ 

 

4.2.3  มาตรการ  

มาตรการการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว  เพื่อให้เกิด

กับนักศึกษา  มีมาตรการ ดังนี้ 

1)  กําหนดนโยบายการส่งเสริม สนับสนุนจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันเป็นลาย

ลักษณ์อักษร 

2)  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3)  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ใส่ใจ

และห่วงใยสังคมโดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อการเรียนรู้ 

4)  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานักศึกษาให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 

 4.2.4   กลยุทธ์ในการดําเนินงาน 

กลยุทธ์ในการดําเนินงานเพื่อสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว  

เพื่อให้เกิดกับนักศึกษา  มีกลยุทธ์ในการดําเนินงาน  โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เน้นมิติ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย  ด้านการจัดการเรียนการสอน  

ด้านกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน  และด้านอาคารสถานที่ เกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ตัว  ได้แก่ 1) นโยบายการ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2) การส่งเสริมและปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน  3) กิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนอกชั้นเรียน 4) อาคารสถานที่

เอื้อต่อการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยแสดงดังตารางที่ 4.5 และตารางที่ 4.6 
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ตารางที่ 4.5  แสดงกลยุทธ์ท่ี 1  กลยุทธ์คุณธรรมนําความรู้สู่การปฏิบัติ 

 

จุดเน้น มิติ เกณฑ์ตัวชี้วัด 

1.พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมที่พึง

ประสงค์ 

 

1.ด้านนโยบาย 

2. ด้านการจัดการเรียนการ

สอน 

3. ด้านกิจกรรมเสริมนอกชั้น

เรียน 

4. ด้านอาคารสถานที่ 

 

 

1.นโยบายการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 

2. การส่งเสริมและปลูกฝัง 

คุณธรรมจริยธรรมใน

กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

3.กิจกรรมส่งเสริมและ

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

นอกชั้นเรียน 

4.อาคารสถานที่เอื้อต่อการ

ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรม 

 

ตารางที่ 4.6  แสดงกลยุทธ์ท่ี 2  กลยุทธ์แบ่งปัน ใส่ใจ ห่วงใยสังคม  

 

จุดเน้น          มิติ        เกณฑ์ตัวชี้วัด 

1.ปลูกจิตสํานึกการมีจิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

1. ด้านนโยบาย 

2. ด้านการจัดการเรียนการ

สอน 

3. ด้านกิจกรรมเสริมนอกชั้น

เรียน 

4. ด้านอาคารสถานที่ 

 

 

1. นโยบายการส่งเสริมการ

สร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกัน 

2. การส่งเสริมและปลูกฝัง

จิตสํานึกการมีจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกันใน

กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

  3.  กิจกรรมส่งเสริมและ

ปลูกฝังจิตสํานึกการมีจิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 
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ตารางที่ 4.6  (ต่อ) 

 

  

     จุดเน้น          มิติ        เกณฑ์ตัวชี้วัด 

  4. สถานที่เอื้อต่อการส่งเสริม

และปลูกจิตสํานึกและการ

เรียนรู้การมีจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกัน 

 

4.2.5  รูปแบบโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการมีจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกัน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว  กําหนดรูปแบบโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา

และส่งเสริมการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ดังนี้ 

1)  ความรู้คู่คุณธรรม  เป็นการเรียนรู้หลักธรรมและข้อปฏิบัติทางศาสนาที่เชื่อมโยง

กับชีวิตประจําวัน เพื่อให้ได้แนวทางที่ถูกต้องในการดําเนินชีวิต เช่น กิจกรรมเรียนรู้หลักธรรมเพื่อ

ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 

2)  การแบ่งปัน  เป็นการให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือ เสียสละ เช่น การแบ่งปัน

ความรู้จากพี่สู่น้อง กิจกรรมค่ายอาสา  การบริจาค เป็นต้น 

3)  การใส่ใจ  เป็นการอนุรักษ์ ป้องกัน ส่งเสริม การรณรงค์ เช่น กิจกรรมขับขี่

ปลอดภัย,  การรณรงค์ปัญหาโรคเอดส์และยาเสพติด  การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ การมี

วินัยในตัวเอง งดเหล้าเข้าพรรษา รับน้องสร้างสรรค์ปลอดเหล้าบุหรี่  การปลูกป่ า การเข้าร่วม

กิจกรรมสําคัญ เป็นต้น 

4)  การห่วงใย  การเฝ้าระวัง  การมีส่วนร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรมการบําเพ็ญ

ประโยชน์  กิจกรรมการทํานุบํารุง  การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ เป็นต้น 

 

4.2.6  กรอบแนวคิดและกลไกการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว  กําหนดกรอบแนวคิดและกลไกการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกันโดยให้นักศึกษาสร้างความคิดเชิงบวก โดยเกิดจากการเรียนรู้จากแหล่งอื่น และการคิดโดย

การใช้เหตุผล  การยึดหลักธรรมและคุณธรรมความดี อันได้แก่ หลักแห่งความพอเพียง  หลักแห่ง

การสงเคราะห์  หลักแห่งการประพฤติ  หลักแห่งการทําคุณประโยชน์  หลักแห่งความเอื้ออาทร  

และการประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยการการเข้าร่วมอาสาทํากิจกรรมของส่วนรวม ท่ีเป็น

การสร้างสรรค์  ดังภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1  กรอบแนวคิดและกลไกการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

แหล่งที่มา:  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว 

 

4.3  โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน 

 

4.3.1  ประวัติความเป็นมา 

การพัฒนาท้องถิ่นเป็นพื้นฐานสําคัญในการแก้ไขปัญหาของประเทศ อันได้แก่ ปัญหา

ความยากจน  ปัญหาสุขภาวะ ปัญหาความเสื่อมโทรมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป็นต้น  การพัฒนาดําเนินไปเพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่นให้ได้ผลอย่างยั่งยืน จําเป็นต้องมีการพัฒนา 

“ ทุนทางปัญญา” คือ “ ทุนมนุษย์ ” โดยการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถบูรณาการความรู้

ในสาขาวิชาต่างๆ  ท่ีมีความเกี่ยวโยงกันและสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ในการประกอบอาชีพของ

คนในท้องถิ่น รวมทั้งปัจจัยด้านต่างๆ  อย่างมีพลัง ทั้งนี้ โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปใน

ท้องถิ่น  และเยาวชนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ศึกษาในระดับปริญญาตรี  เพื่อเป็นทางเลือก

ให้เรียนในชุมชนแล้วอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีงานทํา แก้ไขปัญหาความยากจน และ

พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับศักยภาพกับปัญหา และความต้องการของแต่ละภูมิสังคม อันจะ

ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาที่มั่นคงของประเทศชาติโดยรวม   

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชนจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากร

ระดับท้องถิ่นขยายโอกาสและสร้างทางเลือกให้ผู้ท่ีต้องการศึกษาในท้องถิ่นของตนเอง  สามารถอยู่

ในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีอาชีพที่มั่นคง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้นํา

ท้องถิ่นและเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้ร่วมมือกัน

พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ  ด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่มี

ลักษณะบูรณาการและเชื่อมโยงสาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างมีพลัง   มีประสิทธิภาพในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ความคิด

การแสดงออก

จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

พฤติกรรมทางวาจา พฤติกรรมทางกาย 
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4.3.2  ปรัชญา  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน มีปรัชญา  ดังนี้ 

“สร้างบุคลากรที่มีความรู้  คู่คุณธรรม  นําภูมิปัญญา  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”    

 

4.3.3  วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน มีวิสัยทัศน์  ดังนี้ 

“บูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นและองค์ความรู้สากลเชื่อมโยงการพัฒนาชุมชนโดยเน้น

กระบวนการศึกษา  และกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” 

 

4.3.4  พันธกิจ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน  มีพันธกิจ  ดังนี้ 

1)  มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ 

2)  มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม  จริยธรรม 

3)  มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะวิชาชีพ 

4)  มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เกิดการสรรค์สร้างพัฒนาองค์ความรู้  ผ่านกระบวนการ

ศึกษาวิจัยโดยเน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

 

4.3.5  เป้าประสงค์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน  มีเป้าประสงค์  ดังนี้ 

1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถ  ในการพัฒนาและสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี 

2) ผลิตบัณฑิตให้มีความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจ  สังคม  ระดับชาติและโลกซึ่งมี

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่น  สามารถนําความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง  พัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ 

3) ผลิตบัณฑิตให้มีเหตุผล  คุณธรรม   จริยธรรม  ความรับผิดชอบ   และเป็นคนดี

ของสังคม 

4) ผลิตบัณฑิตให้สามารถนําวิทยาการและแนวคิดใหม่ ๆ  เพื่อเสริมสร้าง

ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่มีลักษณะบูรณาการและเชื่อมโยงสาขาวิชาต่าง ๆ  

เข้าด้วยกันอย่างมีพลัง  และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 
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4.3.6  ภารกิจหลัก 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน  มีภารกิจหลัก  ดังนี้ 

1) จัดให้มีการเรียนการสอนในโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน  สายมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ  มีทักษะในการบูรณาการและพัฒนาท้องถิ่น 

2) สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยในด้านงานพัฒนาชุมชนและที่เกี่ยวข้อง 

3) สร้างความพร้อมเพ่ือให้บริการวิชาการด้านงานพัฒนาชุมชนแก่ชุมชนและ  

ท้องถิ่น 

4) จัดกิจกรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

5) ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัยและเหมาะสมประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น 

 

4.3.7  วัตถุประสงค์  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ 

โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

1) มีความรู้   ความสามารถ  ในการพัฒนาและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี  

2) มีความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจ  สังคม ระดับชาติและโลก ซ่ึงมีความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่น  สามารถนําความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตตนเอง  พัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ   

3) มีเหตุผล  คุณธรรม  จริยธรรม  ความรับผิดชอบ  และเป็นคนดีของสังคม  

4) สามารถนําวิทยาการและแนวคิดใหม่ ๆ  เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าทาง

วิชาการด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่มีลักษณะบูรณาการ และเชื่อมโยง สาขาวิชาต่างๆ  เข้าด้วยกันอย่าง

มีพลัง  และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 

 

4.3.8  โครงสร้างองค์กร/หน่วยงาน 

โครงสร้างองค์กร/หน่วยงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน   

เริ่มจากสํานักงานอธิการบดี  สู่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สู่ภาควิชามนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  ลงสู่ระดับโปรแกรมวิชา ดังภาพที่ 4.2  
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ภาพที่ 4.2  แสดงโครงสร้างองค์กร/หน่วยงาน 

ที่มา:  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว, 2555. 

 

4.3.9  โครงสร้างการบริหารงาน 

โครงสร้างการบริหารงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน   

เริ่มจากคณบดี  รองคณบดี  ประธานโปแกรมวิชา และลงสู่คณาจารย์  ดังภาพที่ 4.3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.3  แสดงโครงสร้างการบริหารงาน 

ที่มา:  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว, 2555. 

โครงสร้างการบริหารงานโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน 

สํานักงานอธิการบดี 

คณะ 

ภาควิชา 

โปรแกรมวิชา 

โครงสร้างการบริหารงาน 

คณบดี 

รองคณบดี 

ประธานโปรแกรมวิชา 

คณาจารย์
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4.3.10  หลักสูตร 

โครงสร้างของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน 

โครงสร้างของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) โปรแกรมวิชา พัฒนาชุมชน  

ประกอบด้วยสัดส่วน หน่วยกิต  แต่ละหมวดวิชาและกลุ่มวิชา  รายละเอียดดังตารางที่ 4.7 

 

ตารางที่ 4.7  แสดงโครงสร้างของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน 

 

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา เกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

โครงสร้าง 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้องเรียนทุก

กลุ่มวิชา 

    1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

    1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

    1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต  

 

 

 

ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต  

 

12-15 หน่วยกิต 

3-6 หน่วยกิต 

6-9 หน่วยกิต 

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา เกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

โครงสร้าง 

    1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   

           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

    2.1  วิชาเอกบังคับ 

   2.2  วิชาเอกเลือก 

   2.3  วิชาสร้างเสริมประสบการณ์

ชีวิต และงาน 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 

 

 

ไม่น้อยกว่า  84 หน่วยกิต 

 

 

 

 

ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

6-9 หน่วยกิต 

 

ไม่น้อยกว่า  87 หน่วยกิต 

57 หน่วยกิต 

21 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

 

ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

รวม ไม่น้อยกว่า  120 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  123 หน่วยกิต 
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4.3.11  ข้อมูลจํานวนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป 

ข้อมูลจํานวนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรม

วิชาพัฒนา ปีการศึกษา 2551  นักศึกษาภาคปกติจํานวน 9 คน  และนักศึกษาภาค การศึกษาสําหรับ

บุคลากรประจําการ จํานวน 22   คน ปีการศึกษา 2552   นักศึกษาภาคปกติจํานวน 19 คน  และ

นักศึกษาภาค การศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ จํานวน 13  คน ปีการศึกษา 2553  นักศึกษาภาค

ปกติจํานวน 30 คน  และนักศึกษาภาค การศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ จํานวน 25  คน  และปี

การศึกษา 2554   นักศึกษาภาคปกติจํานวน 60 คน  และนักศึกษาภาค การศึกษาสําหรับบุคลากร

ประจําการ จํานวน 7  คน ดังตารางที่  4.8  

 

ตารางที่ 4.8  แสดงข้อมูลนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป 

 

ปีการศึกษา ภาคปกติ(คน) ภาค กศ.บป.(คน) 

2551  9   22  

2552  19   13  

2553  30   25  

2554  60   7  

รวม 118   67  

 

แหล่งที่มา:  พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2555. 

 

4.4  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญและตัวอย่างการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

 

4.4.1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ  พบว่า  เกินกว่าครึ่งเป็นเพศชายร้อยละ 52.38  ท่ี

เหลือเป็นเพศหญิงร้อยละ 47.62  ส่วนอายุน้ันกระจายอยู่ในช่วง  19 - 22  ปี ใกล้เคียงกัน  กล่าวคือ

อายุ 19 ปี  ร้อยละ14.29  อายุ 20 ปี ร้อยละ28.57  อายุ 21 ปี ร้อยละ23.81 อายุ 22 ปี ร้อยละ28.57 

และคงเป็นอายุ 18 ปี เพียงร้อยละ4.76  ส่วนชั้นปี พบว่า  ชั้นปี 1 ร้อยละ 23.81  ชั้นปี 2 ร้อยละ 

23.81 ชั้นปี 3 ร้อยละ 23.81 และชั้นปี 4 ร้อยละ 28.57 จึงทําให้ทุกชั้นปีใกล้เคียงกัน  และทั้งหมด

นับถือศาสนาพุทธร้อยละ100.00  ดังตารางที่ 4.9   
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ตารางที่ 4.9  แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ 

  

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ จํานวน (n = 21) ร้อยละ 

เพศ 

           ชาย 

           หญิง 

 

11 

10 

 

52.38 

47.62 

อายุ 

          18  ปี 

          19  ปี          

          20  ปี 

          21  ปี 

          22  ปี 

 

1 

3 

6 

5 

6 

 

4.76 

14.29 

28.57 

23.81 

28.57 

ชั้นปี 

         ปี 1  

         ปี 2 

         ปี 3 

         ปี  4 

ศาสนา 

           พุทธ 

          อ่ืนๆ เช่น อิสลาม  คริสต์  ฮินดู ฯลฯ 

 

5 

5 

5 

6 

 

21 

0 

 

23.81 

23.81 

23.81 

28.57 

 

100.00 

0.00 

 

4.4.2  ตัวอย่างการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ  จํานวน 21 คน โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่

สําคัญ ได้แสดงความคิดเห็นการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาวมีโครงสร้างคล้ายคลึงกันและมีรายละเอียด

มากในการนําเสนอ จึงขอนําเสนอเพียง 4 คน  กระจายตามชั้นปี ได้แก่  ชั้นปี ท่ี 1  ชั้นปี ท่ี 2  ชั้นปี ท่ี 

3  และชั้นปี ท่ี 4  ดังกรณีตัวอย่าง  ดังนี้ 
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4.4.2.1   รายที่ 1: เมตตา*   

เมตตา*  ปัจจุบันเป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน  ชั้นปี 1 อายุ  19   ปี 

กล่าวถึง “จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน” ว่า เป็นเรื่องของคนทุกคนที่มีอยู่ในตัวเอง  ซ่ึงแล้วแต่บุคคล

ใดจะดึงมันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม  เป็นสิ่งที่คนเราได้ทําอะไรเพื่อบุคคลอื่น

โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรในสิ่งที่ทําความดี  หรือการเป็นอาสาสมัคร ต้องทําความเข้าใจใน

สถานการณ์ต่างๆ แล้ววางตนเองอยู่ในบทบาทที่ส่งเสริมต่อกลไกในการทํางานเพื่อสังคมทั้ง

ทางตรง และทางอ้อม  ซ่ึงจะทําให้เกิดสภาพจิตใจที่ดีต่อผู้ให้และผู้รับ  เกิดสภาพ “คนท่วมงานด้าน

จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน”  หรือจิตที่ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม หรือความทุกข์ยากของผู้คนและ

ปรารถนาเข้าไปช่วย ไม่ใช่ด้วยการให้ทาน ให้เงิน แต่ด้วยการสละตนเองทั้งเวลา การออกแรงเข้าไป

ช่วยเหลือ ด้วยจิตที่เป็นสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน จะเห็นได้ว่า ไม่ใช่แค่ทําประโยชน์เพื่อผู้อ่ืนอย่างเดียว 

แต่เป็นการพัฒนา “จิตวิญญาณ” ของตัวเราเอง  หรือ “จิตคํานึงส่วนรวมร่วมกัน” ผู้ท่ีมีจิตใจที่เป็ น

ผู้ให้ เช่น ให้ส่ิงของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกําลังแรงกาย แรงสมอง ซ่ึงเสียสละสิ่งที่ตนเองมี

อยู่  แท้กระทั่งเวลา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับส่วนรวม  อีกทั้งช่วยลดความเป็นตัวของตนเองลง มี

ลักษณะเหมือน “อาสาสมัคร” เป็นงานที่เกิดจากผู้ท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  ซ่ึงมีความสําคัญ

มากกับสังคมโดยส่วนรวม เป็นผู้ที่เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน หรือ สังคมให้

เกิดประโยชน์และความสุขมากขึ้น  การเป็นอาสาสมัครไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตามที่ทําให้เกิด

ประโยชน์ในทางบวก ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ควรกระทําทั้งสิ้น คนที่เป็นอาสาสมัครได้น้ัน ไม่ได้มี

ข้อจํากัดใน วัย การศึกษา เพศ อาชีพ ฐานะ หรือ ข้อจํากัดใด ๆ ทั้งสิ้น หากแต่ต้องมีจิตใจ ท่ีเป็น “จิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน” ที่อยากจะช่วยเหลือผู้อ่ืนหรือช่วยเหลือสังคมของตนเองให้ได้ยกระดับ

ขึ้น  ขณะที่มีงานหรือกิจกรรมจํานวนมากที่รอการช่วยเหลือ แต่ในสังคมของเรายังขาดคนที่จะ

ทํางานในด้านจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันอยู่เป็นจํานวนมาก ซ่ึงต้องมีหัวใจคือการให้ผู้อ่ืนได้รับสิ่ง

ดี ๆ โดยไม่หวังอะไรเลย  การเห็นรอยยิ้มของคนอื่นก็มีความสุขแล้ว  เมตตา*ได้เข้ามาทํางานด้าน

จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันมีคําหนึ่งที่พูดติดปาก  คือ “สังคมยังต้องการความเหลียวแลจากพวก

เรา”  เมตตา*คิดเสมอว่า  “วันใดดินไม่กบหน้าจะไม่ข้อหยุดงานอาสา  แต่ถ้าวันใดตนเองหยุดนั้น

หมายถึงไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้ว”    

เมตตา*บอกว่ากิจกรรมมีความสําคัญในการปฏิบัติเป็นอาสาสมัครที่จะแสดงออกถึง

การมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  เป็นกระบวนการของการฝึกให้ท่ีดีเพื่อขัดเกลาตนเอง และบ่ม

เพาะความรัก ความเมตตาให้แก่ผู้อ่ืน โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น  กระบวนการของกิจกรรมเป็ น

                                                 
*
 นามสมมติ 
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การยอมสละตนเอง เพื่อรับใช้และช่วยเหลือแก้ไขวิกฤติปัญหาของสังคม อาสาสมัครจะได้เรียนรู้

ความละเอียดอ่อนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวของตนเองมากขึ้น สัมผัสความจริงเชื่อมโยงเหตุและปัจจัย

ความสุขและความทุกข์ มีสติในการปฏิบัติงาน หรือเปรียบเทียบทางพุทธศาสนา ท่ีเรียกว่า หลัก

พรหมวิหาร 4 คือ  เมตตา  กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เพื่อให้เกิดการให้ท่ีดี  กิจกรรมที่เกิดจากการ

อาสาสมัคร จึงถือว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลได้ขัดเกลาตนเอง เรียนรู้จากภายในและการ

เกิดปัญญา มองว่าที่ผ่านมาสังคมไทยส่วนใหญ่เคยชินกับการทําความดีด้วยการใช้เงินลงทุนในการ

ทําบุญ ท่ีเห็นได้ทั่วไป โดยไม่ค่อยอยากออกแรงช่วยเหลือ  เพราะมีความเชื่อว่า การทําบุญกับสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ หรือผู้มีบุญบารมีจะทําให้คน ๆ นั้นได้บุญมากขึ้น คนไทยจึงมักทําบุญกับพระบริจาคเงิน

สร้างโบสถ์ แต่ละเลยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  ต่างก็สนใจทําดีเพื่อส่วนรวมแต่บางครั้ง

กลับเป็นโทษ การอาสาทําดีรูปแบบไหนบ้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และน่าจะนําไปปฏิบัติ

ตามแนวทางการดําเนินการด้านบําเพ็ญประโยชน์ซ่ึงไม่ง่ายนักที่จะทําดีให้ได้ดีกับผู้รับจริง ๆ ทําไป

แล้วก็อาจไม่ได้ผลต่อส่วนรวมสมดังความมุ่งหวังของตัวเราเองก็เป็นได้  การทําดีต่อสังคมใน

รูปแบบที่เป็นอยู่มักเป็นเหมือนการลูบหน้าปะจมูก   และไม่ได้ส่งผลดีอย่างยั่งยืนต่อผู้รับ แต่ผู้ให้

ต่างหากที่มักจะได้ดี  ยกตัวอย่างเช่น  การรณรงค์ข่ีจักรยาน  เพื่อให้ตระหนักถึงภัยโลกร้อน แต่ก่อน

กิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นคนที่มีส่วนร่วมทั้งหลายและผู้ติดตามคงเคยขี่รถยนต์คันงามเปลืองนํ้ามันกันมา

ก่อน  หรือการทํากิจกรรมรณรงค์ปลูกป่าทั้งที่บังเกิดผลไม่มาก ขณะที่ปีหนึ่ง ๆ ป่ากลับถูกทําลาย

ไปมากมายด้วยวิธีการที่หลากหลาย  แม้ว่าการทําดีท่ีกล่าวมาข้างต้นจะไม่ได้มีผลดีกับผู้รับมาก แต่ก็

มีคนปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องจนถือเป็นธรรมเนียม  

นอกเหนือจากการอาสาทําดีในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ยังมีกิจกรรมทําดีรูปแบบใหม่  ๆ 

ท่ีหลากหลายวิธี  ด้วยเหตุน้ี “จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน”  จึงเป็นการใช้แรงงานและแรงกายทํา

เพื่อส่วนรวม คือ เป็นการทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืน โดยไม่ใช้ “เงิน” แต่ใช้แรงกายเข้าแลกด้วยความ

สมัครใจ เป็นจิตที่คิดถึงผู้อ่ืน ทําด้วยใจเป็นสุข และตนเองก็เป็นสุขด้วย ไม่ใช่ทําเพื่อผู้อ่ืนแล้ว

ตนเองกลับเครียด หรือริษยาผู้อ่ืน  

จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันเป็นทุนทางสังคม  เป็นการร่วมมือกันรณรงค์ส่งเสริม 

“จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน” ให้เกิดขึ้นในโปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลัย เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม 

เพราะเป็นการเรียกนํ้าใจที่ดีงามให้กลับมา ไม่จํากัดอยู่เฉพาะญาติมิตร เพื่อน หรือคนรู้จักเท่านั้น แต่

ควรเผื่อแผ่ ดูแลสังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชน ตลอดจนปัญหาต่าง ๆรอบตัวร่วมกัน ร่วมกัน

สร้างสรรค์ส่ิงดี ๆ ทําดีให้เป็นรูปธรรมกันมากขึ้น ไม่เพียงแต่รอดูว่า ใครจะรับผิดชอบเรื่องอะไร 

แต่ควรต้องออกมามีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยกัน ในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมให้เกิดการแข่งขัน มีค่านิยมทางวัตถุสูง เกิดการเอารัดเอา
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เปรียบซึ่งกันและกัน มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวม ความสํานึกต่อส่วนรวม

จึงลดน้อยลงทุกวัน 

เมตตา*  เล่าว่า ความสํานึกต่อส่วนรวมเป็นลักษณะหนึ่งของจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกัน สอดคล้องกับ  ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายจิตสํานึกทางสังคม คือ การตระหนักรู้และ

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการคํานึงถึงผู้อ่ืนที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน หรือการแสดงออก

ถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม พร้อมที่จะเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความ

ปรารถนาที่จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อ่ืนหรือสังคม ด้วยความเต็มใจ โดยพิจารณาจากความรู้ ความ

เข้าใจ ความรู้สึกหรือพฤติกรรมที่แสดงออกถึงลักษณะดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับผิดชอบต่อ

สาธารณะสมบัติ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการทํากิจกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมใน

เรื่องส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม  ด้านการรับรู้และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและมีการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมร่วมกัน ซ่ึงจะเห็นได้ว่า จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันเป็นคุณลักษณะที่

สําคัญอย่างยิ่งในการยกระดับจิตใจของมนุษย์ ให้หันมามองถึงประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน รวมทั้งร่วมมือกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้มีความสงบสุข  และสอดคล้องกับ

หลักสูตรของการศึกษา ได้ให้ความสําคัญกับการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ท่ีมองว่าคือเห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวม การรู้จักดูแลของส่วนรวม รวมถึงรู้จักการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและ

ประเทศชาติ  เมตตา* ได้สรุปว่า การแสดงออกของพฤติกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน มี 3 

หลักการ ได้แก่ หลักการที่ 1   คือการหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทําที่จะทําให้เกิดความชํารุด

เสียหายต่อส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม ดูได้จาก 1)  การดูแลรักษาของส่วนรวม ใช้ของ

ส่วนรวมแล้วเก็บเข้าที่ 2) ลักษณะการใช้ของส่วนรวม รู้จักใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัดและทะนุ

ถนอม  หลักการที่   2   คือ การถือเป็นหน้าที่ท่ีจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสัยที่ตน

สามารถทําได้ ดูได้จาก 1) การทําตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายเพื่อส่วนรวม  2) การรับอาสาที่จะทํา

บางอย่างเพื่อส่วนรวม  หลักการที่ 3   คือ การเคารพสิทธิในการใช้ของรวมกันที่เป็นประโยชน์ต่อ

การร่วมกลุ่ม ดูได้จาก  1)  การไม่ยึดครองของส่วนรวมนั้นมาเป็นของตนเอง 2) การเปิดโอกาสให้

ผู้อ่ืนได้สามารถใช้ของส่วนรวมนั้น    

ความสําคัญของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

ความสําคัญของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  เมตตา* เล่าว่า การที่คนมาอยู่รวมกัน

เป็นสังคม โดยเฉพาะสังคมของนักศึกษาในโปรแกรมวิชาหรือมหาวิทยาลัย  ย่อมมีความสัมพันธ์ใน

รูปแบบการพึ่งพากัน และการที่คนในสังคมขาดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันนั่น  มีผลกระทบต่อบุคคล  

ครอบครัว  องค์กร  และส่งผลกระทบต่อชุมชน ระดับประเทศ  และมองว่า ผลกระทบต่อบุคคล ทําให้

เกิดปัญหาตามมาหลายอย่างด้วยกัน  ได้แก่ สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองสร้างความเดือดร้อน
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ให้กับบุคคลอื่น  ส่งผลกระทบต่อครอบครัวทําให้เกิดปัญหา ได้แก่ ความสามัคคีในครอบครัวลด

น้อยลง  เกิดการแก่งแย่ง ทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัว  เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยก ส่งผลต่อ

ปัญหาต่างๆตามมาอีกหลายทาง  ส่งผลกระทบต่อองค์กร ทําให้เกิดปัญหา การแบ่งพรรคแบ่งพวก

ภายในองค์กร  การเห็นแก่ตัว แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น เบียดเบียนสมบัติขององค์กรเป็นสมบัติส่วนตน  

องค์กรไม่เจริญก้าวหน้า ขาดประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน  ส่วนในชุมชน ทําให้เกิดปัญหา

ชุมชนอ่อนแอ ขาดการพัฒนา เพราะต่างคนต่างอยู่ไม่ใส่ใจกัน สภาพชุมชนมีสภาพเช่นไรก็ยังคง

เป็นเช่นนั้น ไม่เกิดการพัฒนา และยิ่งนานไปก็มีแต่เสื่อมโทรม  เกิดปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 

ขาดศูนย์รวมจิตใจ  ขาดผู้นําที่นําไปสู่การแก้ปัญหาอย่างแท้จริงเพราะคนในชุมชนมองปัญหาของ

ตัวเองเป็นเรื่องใหญ่ ขาดคนอาสานําพาในการพัฒนา เพราะกลัวเสียเงินทอง กลัวเสียเวลา หรือกลัว

เป็นที่ครหาจากบุคคลอื่น  ในระดับชาติถ้าบุคคลในชาติขาดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันจะทําให้

เกิดปัญหาวิกฤตการณ์ภายในประเทศบ่อยครั้ง และแก้ปัญหาไม่ได้ เกิดการเบียดเบียนทําลาย

ทรัพยากรและสมบัติท่ีเป็นของส่วนรวม ประเทศชาติอยู่ในสภาพล้าหลัง เนื่องจากขาดพลังของคน

ในสังคม เมื่อผู้นําประเทศนํามาตรการใดออกมาใช้ ก็จะไม่ได้ผลเพราะไม่ได้รับความร่วมมือจาก

ประชาชน   เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก เกิดการแก่งแย่งแข่งขัน เห็นแก่ประโยชน์กลุ่มของตนและ

พวกพ้อง เกิดการทุจริตคอรัปชั่น  จากความสําคัญถ้าสามารถปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพัฒนาให้

นักศึกษามีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ด้วยวิธีการต่าง ๆ จะทําให้นักศึกษามีจิตใจที่เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน อาสาดูแลรับผิดชอบสมบัติส่วนรวม  มีการใช้

สมบัติของส่วนรวมอย่างเห็นคุณค่า ใช้อย่างทะนุถนอม รู้จักการแบ่งปันการใช้ของส่วนรวมให้กับ

ผู้อ่ืน เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ปัญหาที่เกิดการเอารัดเอาเปรียบคนอื่น ปัญหาการทําลาย

สาธารณะสมบัติต่าง ๆ จะลดลง การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์พวกพ้องก็จะลดน้อยลง 

และจะนํามาสู่สังคมที่พัฒนาและสังคมที่พึงปรารถนา 

แรงบันดาลใจที่ทําให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

แรงบันดาลใจที่ทําให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คือ ขณะที่เมตตา* เรียนอยู่

ระดับประถมศึกษาสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนไม่มีความพร้อม  แม้แต่คอมพิวเตอร์ยังไม่รู้จัก  

ครูท้ังโรงเรียนมีอยู่แค่ส่ีคน  แต่อยู่มาวันหนึ่งมีพ่ีจากกลุ่มอาสาสมัครมาช่วยซ่อมแซมโรงเรียน  

สอนหนังสือให้นักเรียนในโรงเรียนของเมตตา*  เอาคอมพิวเตอร์และสื่อการสอนมาให้  และพา

พวกเมตตา* ทํากิจกรรมที่สนุกสนานตั้งแต่นั้นมาเมตตาเองก็ตั้งใจว่าสักวันหนึ่งต้องเป็นเหมือนพีๆ่

กลุ่มอาสาสมัครให้ได้  จากนั้นเมตตา* ก็เริ่มทํากิจกรรมอาสาสมัครในเรื่องเล็กๆ คือ การช่วยงาน

พ่อแม่  ช่วยงานคุณครู  และช่วยงานวัด  ตั้งแต่เมตตา* อยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปี ท่ี  5  เริ่มคิดในเรื่อง

ต่าง ๆ ว่าจะทําอย่างไรให้น้องที่โรงเรียนที่ตนเองเคยเรียน และจะทํากิจกรรมอาสาสมัครใน
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โรงเรียนที่ยังไม่มีความพร้อมทั้งในเรื่องอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนการสอน  ซ่ึงไม่สามารถเทียบเท่า

กับโรงเรียนใหญ่ได้ใช้อุปกรณ์ท่ีทันสมัยบ้าง  เมตตา* เริ่มทํากิจกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน

เรื่อยมาตั้งแต่นั้น  และเมื่อเข้าสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาใช้จุดที่ตัวเองรอคอยอยากทํามาทํางาน

ด้านนี้เพราะอยากเห็นน้องๆที่ยังไม่มีสิ่งต่าง ๆ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  อยากให้พวกเขามีโอกาส  ไม่

อยากให้เป็นเหมือนตอนที่ตนเองเรียนซึ่งเป็นเด็กที่ขาดโอกาสทางการเรียนรู้ และเมตตา* เริ่ม

เดินหน้าทํากิจกรรม  เช่น  กิจกรรมค่ายอาสาจัดกิจกรรมไปที่โรงเรียนที่ขาดแคลน  ขาดโอกาสใน

ด้านการเรียนการสอนโดยไปสร้างห้องสมุด ไปจัดสื่อการเรียนการสอน ไปสอนถ่ายทอดความรู้

ให้กับน้องๆตามแนวชายแดน และทําให้เมตตา*รู้ว่าคุณค่าของคน  คือ  “เกิดเป็นคนต้องรู้จักการ

เสียสละ” การเสียสละให้กับผู้ท่ีด้อยโอกาสแล้วทําให้ผู้อ่ืนมีความสุข  ตัวเราเองก็มีความสุขตามไป

ด้วย รอยยิ้มทุกรอยยิ้มที่เราได้ทําเพื่อพวกเขา  ทําให้ตัวเรามีกําลังแรงใจในการทําความดี  เสียสละ 

แม้จะเป็นเพียงเรื่องที่เล็กน้อยตัวเราเองก็มีความสุขที่ได้ทําความดีหรือมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน

ต่อสังคม  สิ่งเหล่านี้ทําให้เมตตา* เกิดแรงบันดาลใจ  ซ่ึงเริ่มจากจุดด้อยหรือการขาดโอกาสของตัว

เมตตา* เอง  เป็นแรงผลักดันให้เมตตา* อยากทําความดีเหล่านั้นให้บังเกิดเพื่อประโยชน์ของผู้อ่ืนบ้าง 

ความภาคภูมิใจในการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

ความภาคภูมิใจของเมตตา* คือการที่ตัวเองได้เห็นคนอื่นมีความสุข  และมีรอยยิ้ม

โดยที่ทุกรอยยิ้มของผู้ท่ีตนเองได้ช่วยเหลือในการทํากิจกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันนั้น  ทํา

ให้เมตตาได้เรียนรู้มากมาย ได้แก่ การเรียนรู้คน  การได้เรียนรู้งานต่างๆ และได้เกิดประสบการณ์

ต่างๆในแต่ละกิจกรรมที่ตนเองกระทํา  ซ่ึงสอนให้เมตตา* เป็นคนเข้มแข็งอดทนเสียสละ  และเกิด

ความภาคภูมิใจที่ได้ให้คนอื่นมีความสุขถึงแม้ตัวเองจะต้องเหน็ดเหนื่อยก็ตาม  และสิ่งที่กระทําจิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันยังทําให้เมตตา* นั้นได้รับรางวัลและได้รับการยกย่องจากครูอาจารย์ พ่ๆี

เพื่อนๆน้องๆ และสิ่งที่เมตตา* ภาคภูมิใจที่สุด คือการที่ได้ทําความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด 

ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตลอดจนครูอาจารย์ท่ีได้บอกตนเองตลอดเวลาว่า  “เป็นคนดีของสังคมนะ

อย่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนจากตัวของเรา”  

สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

สิ่งที่เมตตา* ประทับใจมากที่สุดในการทํางานจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน โดยมีวัน

หนึ่งกลุ่มของเมตตา* ท่ีเรียกว่าชาวอาสาได้ไปทํากิจกรรมค่ายอาสาในเดือนพฤษภาคม ณ หมู่บ้าน

แห่งหนึ่ง มีครอบครัวหนึ่งซึ่งมีฐานะยากจนมาก อาศัยอยู่รวมกันมี ตา ยาย และหลาน  วันหนึ่ง

เมตตา* ได้เดินไปเยี่ยมบ้านของคนในหมู่บ้าน  และมีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่ามียายหลานคู่หนึ่งไม่

ค่อยมีฐานะ พวกชาวอาสาก็เข้าไปดูและก็ได้นั่งพูดคุยกับยาย ได้ความว่า หลานกําลังเรียนอยู่ใน

ระดับประถมศึกษาชั้นปี ท่ี 4 และยายไม่มีเงินที่จะซื้อเสื้อผ้าให้หลานไปโรงเรียน  ยายมีอายุมากไม่
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สามารถทํางานได้  เงินที่ได้มาก็ได้จากเงินผู้สูงอายุอย่างเดียว  แต่ก็ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายเท่าไหร่ 

พวกชาวอาสาก็กลับไปคุยกันที่ค่ายอาสาและได้ตกลงกันออกเงินตามจิตศรัทธา โดยในครั้งนั้น

รวบรวมเงินได้ประมาณ  3,000 บาท และพวกตนเองก็นําเงินไปให้คุณยาย ในขณะที่นําเงินไปให้

คุณยาย  คุณยายก็นํ้าตาไหลออกมา และก้มลงกราบพวกชาวอาสา  พวกชาวอาสา  ท่ีมีเมตตา* เป็ น

สมาชิกอยู่  ก็ประคองคุณยายไว้ เมตตา* คิดว่าเงินที่กลุ่มตนเองให้คุณยายไปมันชังมีคุณค่ามากมาย

สําหรับคน ๆ หนึ่งมากมายเท่านี้หรือ  ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเมตตาประทับใจมาก  เมตตา* กล่าวว่าจิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันเป็นจิตที่สามารถช่วยสร้างสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อการดํารงอยู่ของสังคมได้อย่าง

มีความสุขและถูกต้อง โดยเฉพาะการเน้นการฝึกอบรมให้รู้จักการทําหน้าที่ของตนเองให้ดีท่ีสุด 

และเป็นมนุษย์ด้วยความสํานึกว่าทุกหน้าที่มีคุณค่าและความสําคัญเท่าเทียมกัน และวิธีการพัฒนา

จิตสํานึกให้เกิดขึ้นได้อย่างดีท่ีสุด ก็คือการสอนด้วยตัวเอง โดยเฉพาะการดํารงตนอยู่ใน

พระพุทธศาสนาพึงต้องประพฤติปฏิบัติตนในศีลธรรมช่วยเหลือส่วนรวม  ความอบอุ่นจากสถาบัน

ครอบครัวมีความสําคัญเป็นอันดับแรกเพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้เด็กเกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกันเห็นความสําคัญของส่วนรวม ความใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่กับลูกจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งใน

การเลี้ยงอบรมลูก เพราะความใกล้ชิดจะเป็นสื่อที่ทําให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และกลายเป็ น

ความเห็นใจซึ่งกันและกัน  

การปลูกฝังจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันนั้น ควรทําการปลูกฝังให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก 

เพราะเป็นช่วงที่เด็กมีความไวต่อการปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถ้าเด็กได้รับการ

ปลูกฝังจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม  เมื่อเติบโตขึ้น จะทําให้

สามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซ่ึงจะส่งผลให้สามารถอยู่

ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งกายและใจตลอดจนเป็นบุคลากรที่ดีท่ีเหมาะสมของ

ครอบครัวสังคมและประเทศชาติ  

จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันเป็นการกระทํากิจกรรมที่แสดงออกมาจากใจเพื่อ

ช่วยเหลือผู้อ่ืนหรือช่วยเหลือสังคมโดยไม่คํานึงถึงประโยชน์หรือสิ่งของตอบแทน  แต่เป็นการ

ช่วยเหลือจากจิตใจที่มุ่งหวังให้ผู้อ่ืนมีความสุขมากขึ้น เกิดความลําบากน้อยลง  ซ่ึงเป็นความ

ภาคภูมิใจของเมตตาอย่างยิ่ง  และยังมองว่าการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันช่วยแก้ปัญหา

สังคมอย่างมาก  โดยเริ่มจากตัวเรามีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  เพราะคนในสังคมปัจจุบันเห็นประโยชน์

ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้นต้องเร่ิมต้นจากตัวเราเองก่อน  มีนํ้าใจแก่คนรอบข้างมาก

ขึ้น  ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นลงได้ 
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เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดจิตคํานึงส่วนรวมร่วมกัน 

เมตตา*  มองว่า  การมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันถือเป็นสิ่งที่เกิดตามวิถีการดําเนินชีวิต

ของแต่ละบุคคล  สภาพแวดล้อมต่าง ๆตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม จิตคํานึงถึงส่วนร่วม

รวมกันอยู่ภายใต้อิทธิพลของเงื่อนไขแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ได้แก่   

1)  เงื่อนไขภายนอก เป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ ภาวะ

สังคมเป็นภาวะที่ลึกซึ้งที่มีผลต่อจิตจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ เป็นภาวะที่

คนได้รับการอบรมขัดเกลา และเกิดการสะสมอยู่ในส่วนของการรับรู้ทีละเล็กทีละน้อย ทําให้เกิด

จิตสํานึกที่มีรูปแบบหลากหลาย ภาวะแวดล้อมทางสังคมเริ่มต้นตั้งแต่  พ่อ แม่ พ่ีน้อง ญาติ เพื่อน ครู 

ส่ือบุคคลทั่วไป ตลอดจนองค์กร วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ กฎหมาย ศาสนา รวมทั้งภาวะ

แวดล้อมด้านสื่อ และส่วนที่กํากับสํานึกของบุคคล คือ การได้สัมผัสจากการใช้ชีวิตที่มีพลังต่อการเกิด

จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน อาทิ การไปโรงเรียน ไปทํางาน ดูละคร ฟังผู้คนสนทนาแลกเปลี่ยนกัน

ทางความคิด  และสื่อต่างๆ เป็นต้น  

2)  เงื่อนไขภายใน คือ สํานึกที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์ของแต่ละบุคคลใน

การพิจารณาตัดสินคุณค่าและความดีงาม  ส่งผลต่อพฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะการ

ปฏิบัติทางจิตใจ เพื่อขัดเกลาตนเองให้เป็นไปในทางใดทางหนึ่งหรือจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

โดยเกิดจากการรับรู้จากการเรียนรู้ การมองเห็น การคิด แล้วนํามาพิจารณาเพื่อตัดสินใจว่าต้องการ

สร้างสํานึกแบบไหน  มีการฝึกฝนและสร้างสมสํานึกเหล่านั้น 

 ดังนั้น การเกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากเงื่อนไขภายใน

หรือเงื่อนไขภายนอกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น  เพราะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องกัน จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันที่มาจากภายนอกเป็นการเข้ามาโดยธรรมชาติ กระทบต่อ

ความรู้สึกของตัวบุคคล แล้วกลายเป็นจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันโดยธรรมชาติ อย่างไม่รู้ตัว แต่จิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันที่เกิดจากปัจจัยภายในเป็นความจงใจเลือกสรร บุคคล ตระหนักรู้ตนเอง

เป็นอย่างดี  เป็นสํานึกที่สร้างขึ้นเอง ระหว่างเงื่อนไขภายในและเงื่อนไขภายนอก เป็นปฏิสัมพันธ์ท่ี

มีความต่อเนื่องกัน ดังนั้น การพัฒนาจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันจึงต้องกระทําควบคู่กันไปทั้ง

เงื่อนไขภายในและเงื่อนไขภายนอก 

ครอบครัวกับการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

เมตตา* บอกว่าครอบครัวมีส่วนช่วยให้ตัวเมตตาเกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน

อย่างมาก  ครอบครัวได้อบรมสั่งสอนเมตตา* ตั้งแต่เล็กๆ ว่าให้รู้จักแบ่งปัน และช่วยเหลือสังคม 

โดยตอนเด็กตนเองได้ไปช่วยงานวัดและเมื่อมีใครเจ็บป่วยก็ไปเยี่ยมทุกครั้งไป  และเมื่อมีงานบุญ

ต่างๆ ก็จะไปช่วยทุกงานและพ่อแม่ก็จะเป็นคนพาเมตตา*ไปด้วยตลอด และสอนให้เมตตา* 

ช่วยเหลือคนอื่นในสิ่งที่เราพอช่วยเหลือได้  เมื่อถึงยามที่ตัวเราลําบากเขาก็จะมาช่วยเหลือเราบ้าง 
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ครอบครัวนั้นถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เมตตาได้ช่วยเหลือสังคม  และพ่อแม่ไม่เคยด่าว่าอะไร

เลยที่เมตตา*ไปทํางานจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน แต่กลับบอกว่า  “ช่วยเหลือเขาให้เต็มที่นะลูกทํา

ให้ดีท่ีสุด และช่วยคนที่เดือดร้อนกว่าเรา”   ถือว่าครอบครัวมีส่วนช่วยมากและสร้างพื้นฐานที่ดี

ให้กับเมตตา* 

เพื่อนกับการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

เพื่อนมีส่วนในการช่วยเหลือตัวเมตตา* ในการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน

อย่างยิ่ง  เพราะเมื่อตนเองไปเข้าค่ายอาสาหรือไปทํางานที่เกี่ยวกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  

เพื่อนนั้นได้ช่วยเหลือเรื่องงานที่ตนเองไม่ได้เข้าเรียนเมื่อไปร่วมกิจกรรมจิตคํานึงส่วนรวมร่วมกัน  

เพื่อนจะเก็บงานไว้ให้และนํามาบอกเมตตา* ช่วยเหลือในการสอนการบ้านและงานที่อาจารย์สั่งใน

รายวิชานั้นๆ และเพื่อนก็มีส่วนช่วยเหลือในด้านต่างๆที่ตนเองไม่รู้  เช่นเวลาอาจารย์เช็คชื่อในเวลา

เรียนเพื่อนก็จะรู้ว่าเมตตา* ไปไหนก็จะเรียนอาจารย์ให้ ในตัวเมตตานั้นถือว่าเพื่อนมีส่วนช่วยใน

การทํางานจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของตนเองอย่างมาก  นอกจากนั้นเพื่อนๆยังเป็นคนชักชวน

ตนเองให้เข้าสู่การทํากิจกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันในโปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลัย  

ส่ือกับการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

สื่อถือได้ว่ามีความสําคัญในการทํากิจกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของเมตตา*  

เช่นเวลาเพื่อนๆมีงานหรือกิจกรรมที่ต้องทําเกี่ยวกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันก็มีการ

ติดต่อสื่อสารกันทางโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ต  ท่ีไหนเดือนร้อนก็ติดต่อสื่อสารกันในทางสื่อ

ดังกล่าว  ทําให้ได้รู้ข้อมูลที่รวดเร็ว  และตนเองมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันก็ไปช่วยเหลือเขาได้

ทันเวลา และสามารถเข้าถึงทุกที่อย่างสะดวกรวดเร็ว  ส่ือมีรูปแบบที่หลากหลายถือว่าก็เป็นปัจจัย

สําคัญทั้งนําเสนอต้นแบบการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันให้เห็นและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการ

รับรู้และซึมซับในการทํางานจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันอย่างยิ่ง 

ลักษณะของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันในความคิดของ เมตตา*  คือ  การที่ตนเองได้ช่วยผู้อ่ืน

และได้ช่วยเหลือสังคมที่ยังขาดแคนหรือขาดโอกาส  ตนเองเข้าไปเติมเต็มให้กับพวกเขา เมตตา*ได้

อุทิศชีวิตให้กับการทํางานตรงนี้เป็นเวลา 7  ปี  และเมตตาตั้งใจว่าจะทํากิจกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกันอย่างไม่มีวันหยุดหรือสิ้นสุด  เมตตา* คิดว่าจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันประกอบด้วยลักษณะ

นิสัย  ดังนี้ 

1)  ต้องมีจิตที่อยากจะให้ผู้อ่ืนก่อน 

2)  ต้องมีจิตที่มองถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ต้ัง 

3)  ต้องมีความเสียสละ 
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4)  ต้องมีความอดทน 

5)  ต้องไม่เอาเปรียบคนอื่น 

6)  ต้องมองโลกให้แง่ดีไว้ก่อน 

7)  ต้องไม่อยากได้ของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตนเอง 

8)  ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม 

9)  ต้องไม่มีทิฐิกับคนอ่ืน 

10)  ทําอะไรแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทน 

การขัดเกลาทางสังคมกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

เมตตา*  กล่าวว่า  การขัดเกลาทางสังคมถือว่ามีส่วนช่วยในทําให้เยาวชนหันมามี

ส่วนร่วมในการทํางานเพื่อสังคม  และคนอื่นอย่างมาก  การขัดเกลาทางสังคมนั้นช่วยในการอบรม

สั่งสอนเยาวชนและประชาสัมพันธ์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  ทําให้เยาวชนได้ต่ืนตัวในการจะ

ทําประโยชน์เพื่อสังคมและคนอื่นเพิ่มมากขึ้น  การขัดเกลาทางสังคมนั้นสําคัญมาก เช่น ส่ือต่างๆ 

เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในด้านจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันให้เราได้เห็น และได้ดูกิจกรรมต่างๆ

ท่ีเกี่ยวกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันเพื่อเป็นแบบอย่าง และกระตุ้นให้เราอยากกระทําตาม

แบบอย่าง 

เมตตา* มีความคิดเห็นว่าตัวเองมีความสําคัญต่องานจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ท่ี

ตัวของเมตตา* ออกไปทํากิจกรรมงานจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ  เมตตา* ไม่รู้

ว่ามีความสําคัญไหม  แต่รู้ว่าตนเองทําอะไรให้คนอื่น  และคนอื่นต้องการหรือไม่และถ้าเขาไม่

ต้องการจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันที่ทําไปก็จะไม่มีความสําคัญเลย  แต่ว่างานที่เมตตา*ได้ทําใน

เรื่องจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันนั้นทําไปแล้วมองว่าเขาได้อะไรบ้างและเขาต้องการในสิ่งที่เรา

กระทําให้หรือไม่ 

เงื่อนไขทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของ เมตตา*  คือ การ

ท่ีคนในสังคมไม่มีความเสมอภาค ไม่มีความเท่าเทียมกันเกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน และเห็นสังคม

ด้อยการพัฒนายังไม่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม เมตตา* เลยคิดอยากที่จะทําอะไรให้กับผืน

แผ่นดินที่ตนเองเกิดมาหรือบ้านของตนเอง และเมตตา* ก็ได้ทํางานด้านจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกันได้เข้าไปพัฒนาทุกที่ท่ีต้องการความช่วย เหลือถ้าตนเองรู้ 

ทัศนะต่อการจัดการสมบัติสาธารณะ 

ทัศนะต่อการจัดการสมบัติสาธารณะ  เมื่อเมตตา* เห็นสมบัติสาธารณะมีความรู้สึก

ว่าเมื่อมันมีสภาพที่ใกล้จะพังเกิดคําถามในใจของตนเองว่าทําไมไม่มีใครมาซ่อมแซม  และทําไม

พวกเราไม่ช่วยกันดูแลไม่ช่วยกันรักษา  และเกิดความรู้สึกว่าอยากที่จะดูรักษาทํานุบํารุง และ เมื่อ
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เห็นคนอื่นทําลายอยากจะที่ไปบอกไปเตือนไม่ให้กระทําพฤติกรรมนั้นและบอกว่า “ของของ

สาธารณะก็เหมือนของพวกเราทุกคน” 

ทัศนะต่อการจัดการการอยู่ร่วมกัน  เช่น  กฎระเบียบ   

เมตตา* มีความรู้สึกเกี่ยวกับกฎระเบียบ กติกา และวินัย ว่านั้นเป็นบรรทัดฐานที่จะ

ทําให้คนอยู่ในกรอบของสังคมที่วางไว้ และกฏระเบียบทําให้คนมีวินัย มีระเบียบมากขึ้น  แต่ถ้าไม่

มีกฎระเบียบก็จะทําให้คนขาดความรับผิดชอบ  บ้านเมืองก็จะวุ่นวายไม่น่าอยู่และเกิดการแก่งแย่ง

แข่งขันกัน 

ทัศนะต่อการมีส่วนร่วมดูแลจัดการแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทัศนะต่อการมีส่วนร่วมดูแลแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น เมตตา* 

มีความรู้สึกอยากที่จะช่วยดูแลป่าไม้ต้นนํ้าลําธารให้มีความอุดมสมบูรณ์และอยากให้ทุกคนมีส่วน

ช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้ช่วยกัน  อยากให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องช่วยกันให้มากกว่านี้  อย่ามัวห่วงแต่

ผลประโยชน์ของตนจนลืมทําหน้าที่ในการรักษาธรรมชาติ 

ทัศนะต่อบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่น/รัฐบาลกลางในการจัดการส่งเสริมจิตคํานึง

ส่วนรวมร่วมกัน 

ทัศนะต่อบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่น/รัฐบาลกลางในการจัดการส่งเสริมจิตคํานึง

ส่วนรวมร่วมกัน เมตตา* มีความรู้สึกว่ารัฐบาลไหนๆ ก็คล้ายกันหวังผลประโยชน์ให้กับตัวเองเป็น

ส่วนใหญ่  บอกว่าจะแก้ไขปัญหาบ้านเมือง แต่ก็ให้ชาวบ้านต้องรอแล้วรอเล่ากับนโยบายของทาง

ภาครัฐ  ปัญหาปากท้องเป็นสิ่งสําคัญ เกษตรกรยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และปัญหา

เยาวชนเองก็ยังไม่ได้รับในการพัฒนา ในส่วนของอบายมุขต่างๆ ยาเสพติด และการค้าประเวณี

ต่างๆ และอีกหลายอย่างที่ไม่ได้กล่าว อยากให้รัฐบาลช่วยเอาจริงจังกับการแก้ไขปัญหาปากท้อง

ของประชาชน  ปัญหาการเมือง และสุดท้ายคือปัญหายาเสพติดที่ต้องไม่ให้มีในประเทศไทยเราเลย 

ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับจิตคํานึงถึงส่วนร่วมรวมกันนั้น  เมตตา* บอกว่าจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกัน  ตนเองคิดว่าได้เดินมาถูกทางแล้ว การเสียสละเพื่อส่วนร่วมและเพื่อคนอื่น  แต่ใน

บางครั้งตนเองก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าทําสิ่งเหล่านั้นไปทําไม ทําเพื่อใคร และไม่รู้จะทําไปถึงตอน

ไหนหรือสิ้นสุดเมื่อไหร่ แต่ทุกครั้งที่ทํา มันทําให้ตนเองเกิดความสุขที่เป็นผู้ให้ทุกครั้ง  กิจกรรมที่

เมตตา* ทําเกี่ยวกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ได้แก่ 

1)  การสร้างห้องสมุดเพื่อน้อง 

2)  การสร้างโรงเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ให้ กับ เด็กที่ขาดแคนอาหารกลางวัน 

3)  การช่วยเหลือเหตุการณ์การปะทะไทยกับกัมพูชา 

4)  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนํ้าท่วมผ่านมา 
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5)  การได้ช่วยงานของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

6)  การออกค่ายอาสาของโปแกรมวิชาฯและมหาวิทยาลัยฯ 

7)  การทาสีกําแพงให้กับโรงเรียน 

8)  การเป็นเจ้าภาพถวายนํ้าปานะ 

9)  การช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน 

10)  การช่วยงานบุญประเพณีต่างๆในหมู่บ้าน 

เมตตา* มองว่าการที่ตนเองทํากิจกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  มีเหตุผลที่

สําคัญโดยมองว่ายังมีคนอีกหลายคนที่ต้องการความเหลียวแล  ดูแล และยังมีผู้ท่ีขาดโอกาสและ

ขาดแคลนอีกเป็นจํานวนมาก ท่ีเราจะต้องช่วยเหลือเพื่อให้เขาได้มีโอกาสในสิ่งต่างๆบ้างแม้จะน้อย

นิดก็ตาม 

โปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันเมตตา* อยากให้โปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลัยเปิ ด

โอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนร่วมรวมกัน  และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน

กัน  ร่วมมือกันทํากิจกรรมบ่อยๆ และยังช่วยแก้ไขปัญหาสังคม คือการมีจิตที่ไม่ดูถูกดูแคลนผู้อ่ืน  

การช่วยสร้างความสามัคคีในกลุ่ม  สังคม และประเทศชาติ  และอยากให้โปรแกรมวิชาเข้าใจว่า

ตนเองซึ่งเป็นนักศึกษากําลังทําอะไร  ขอให้เข้าใจในสิ่งที่ตนเองกระทํา และอยากให้โปรแกรมวิชา

และมหาวิทยาลัยช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาให้มีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันมากขึ้น โดย

บุคลากร  เช่น อาจารย์เป็นแบบอย่างในการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน และโปรแกรมวิชานั้น

ต้องช่วยดูแลนักศึกษาให้อยู่ในกรอบ ระเบียบ  และวินัย เมตตา* คิดว่าเท่านี้ก็จะทําให้นักศึกษาหัน

มามีส่วนร่วมกับการทํากิจกรรม ท่ีเกี่ยวกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันมากขึ้น 

4.4.2.2  รายที่ 2: กรุณา*  

 กรุณา*  ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปี 2 โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน อายุ  20  ปี   การใช้

ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยกับการเดินทางบนเส้นทางของนักกิจกรรม ก้าวแรกของการก้าวสู่

มหาวิทยาลัย คือ การหวังเพียงอย่างเดียวคือเรียนให้จบแล้วนําใบปริญญาไปฝากพ่อ แม่  แต่เมื่ออยู่

ไปไม่นานนักความรู้สึกกลับเปลี่ยนแปลงไป เมื่ออยู่ในสังคมที่มีความแตกต่าง การแย่งชิง การ

แข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบกัน มีความเห็นแก่ตัว และความไม่เท่าเทียมกันในสังคม 

จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน เป็นแนวคิดหนึ่งที่สร้างกระบวนให้นักศึกษาทําตนเป็ น

ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  โดยใช้กระบวนการทํางานเป็นทีม ซ่ึงจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หมายถึง การ

ท่ีคนเรามีจิตใจแห่งการให้  การแบ่งปัน การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการทําประโยชน์เพื่อสังคม  



103 
 

ทําให้กิจกรรมที่นักจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่สําหรับนักกิจกรรม  

การมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ยังสอนให้เรารู้อะไรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความเป็นผู้นํา  

หลักการบริหารงาน การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมทั้งสังคมเพื่อน  และสังคมนอกรั้วมหาวิทยาลัย  

แต่ทางกลับกันสิ่งเหล่านี้ทําให้นักกิจกรรมซึ่งเป็นนักศึกษาที่มีความกล้าหาญที่อยากทํางานเพื่อ

สังคมเพื่อส่วนร่วม ทําให้มีความแตกต่างกันกับนักศึกษาที่มุ่งเรื่องเรียนแต่ในห้องเรียนอย่างเดียว  

การมีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่นโดยเริ่มกระทําตั้งแต่ความรู้สึกที่ออกจากจิตใจของเรา รู้จักการให้และไม่

จําเป็นที่การให้น้ันจะต้องเป็นสิ่งของแต่เป็นการให้ความรู้สึกที่มีอยู่ในจิตใจของตัวเราเองที่เรียกว่า

ความรู้สึกที่ดี  กล่าวว่า  สังคมที่วุ่นวายในปัจจุบันนี้  เกิดจากการแข่งขันกันในทุกๆด้าน  โดยเฉพาะ

เห็นได้ชัดคือการเมืองในประเทศที่แบ่งฝ่าย  เกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เอารัดเอาเปรียบผู้ท่ีด้อยโอกาส  มีการปล่อยมลพิษสู่สังคม  เป็นสังคมที่ว่าร้ายตอบโต้เสียดแทงกัน

ไปมา  เกิดการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากสาเหตุคล้ายๆกันคือ  ความเห็นแก่

ตัว หรือเอาแต่ได้ในประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก  เป็นคําถามว่าทําอย่างไรจะลดความเอาแต่ได้ของ

คนลงบ้าง  ตรงกันข้ามกับการเอาใจเขามาใส่ตัว  คือ การรู้จักให้แก่คนอื่นบ้าง เมื่อคนเริ่มมองออก

ไปสู่ภายนอกมากขึ้น นอกจากมองตัวเราเองแล้วยังมองเห็นผู้อ่ืนอย่างลึกซึ้งแท้จริงมากขึ้น  เริ่ม

เข้าใจมุมมองของคนอื่นในสังคมว่าเขาต้องการอะไร  เขาอยู่ในสภาพไหน เราสามารถช่วยอะไรเขา

ได้บ้าง  มองเห็นสังคมเห็นความเป็นไปเห็นแนวทางที่จะช่วยลดปัญหาในสังคม  เริ่มรู้จักให้ เริ่ม

รู้จักการเสียสละในสิ่งที่ตัวเรามีอยู่  ไม่ว่าจะเป็นการเสียสละเวลา  แรงงาน  เงิน  สิ่งของ อวัยวะหรือ

แม้กระทั่งสละความเป็นตัวเราของเราเอง  ซ่ึงนั่นเป็นหนทางการพัฒนาจิตใจของคนได้อย่างเป็ น

รูปธรรมมากที่สุด  

ในปัจจุบันมีหลายกลุ่มได้ร่วมมือกันรณรงค์ส่งเสริม “จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน” 

ซ่ึงถ้าสามารถทําให้เกิดกับนักศึกษา ก็จะเป็นการปลูกจิตสํานึกและความมีน้ําใจของคนในสังคมให้

งอกงามกลับมาอีกครั้งหนึ่ง  เริ่มตั้งแต่กลุ่มนักศึกษาด้วยกันเอง  ช่วยกันดูแลสังคมร่วมกัน ดูแล

สิ่งแวดล้อม ชุมชน ตลอดจนปัญหาต่างๆ รอบตัว  มองออกมานอกกรอบจากเรื่องของตัวเอง เดิน

ออกมาดูคนอื่น  เห็นใจ  เข้าใจคนอื่นมากขึ้น ร่วมกันสร้างสรรค์ส่ิงดี ทําดีให้เห็นเป็นรูปธรรมกัน

มากขึ้นในสังคม  มิใช่เพียงแต่วิจารณ์อย่างที่เห็นอยู่ในสื่อต่างๆ ไม่ต่อว่าใครหรือคนกลุ่มใดที่ควร

รับผิดชอบ แต่ออกมารับผิดชอบมีส่วนร่วมด้วยกัน  

จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันกับนักกิจกรรม มีการพัฒนาเข้าสู่สังคมของนักศึกษามาก

ขึ้นเรื่อยๆ เพราะปัจจุบันมหาวิทยาลัย ต่างก็มุ่งสร้างใหับัณทิตมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  

ช่วยเหลือสังคมที่มีความแตกต่าง  แต่อย่างไรเมื่อเทียบกับสังคมที่ใหญ่ขึ้นทุกขณะถือได้ว่าก็ยังมี

น้อย  คนในสังคมส่วนใหญ่ชอบเห็นแก่ตัว  โดยเฉพาะนักศึกษาด้วยกันเองก็ยังขาดการให้ การ
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แบ่งปัน เอารัดเอาเปรียบเป็นปัญหาหนึ่งที่นักกิจกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน พยายามหา

แนวทางในการปรับเปลี่ยนแนวคิดดังกล่าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  เมื่อสังคมมีความแตกต่างเกิด

การแตกแยก แต่สําหรับนักกิจกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันแล้ว  เราจะพูดคํานี้บ่อยๆว่า   “ถึง

เราจะมีความแตกต่าง แต่เราก็ไม่แตกแยก” 

แรงบันดาลใจที่ทําให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

แรงบันดาลใจของกรุณา*  มองว่าสังคมที่มีความแข่งขัน ชิงดีชิงเด่น สังคมขาดความ

ยุติธรรม ทําให้เกิดการรวมตัวของนักกิจกรรมกลุ่มหนึ่งคือ “กลุ่มชมรมอาสาพัฒนา” ที่มีแนวคิด

อุดมการณ์ร่วมกันทําให้เป็นหลักให้กับนักศึกษา คนที่อยากเดินตามอุดมการณ์ของกลุ่ม ทําให้มีแรง

บันดาลใจที่เป็นจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หากเปรียบตัวเองเหมือนกับดอกไม้สีขาว ที่มีความขาว

บริสุทธิ์ ท่ีมีอุดมการณ์แห่งการให้อย่างกล้าแกร่งและสร้างสรรค์ 

ความภาคภูมิใจในการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับกรุณา* 

ชมรมเพื่อน ครอบครัวและมหาวิทยาลัย  กรุณา* ยึดอุดมการณ์จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันที่เป็ น

พลังในการสร้างการทํางานให้กับสังคม การเป็นนักกิจกรรมเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากที่สุด คือ การที่เรา

เห็นสังคม เด็ก และคนเดือดเนื้อร้อนใจ มีกําลังใจสู้ต่อไปในสังคม เช่น ถ้าเห็นไก่ท่ีเราเอาไปเลี้ยง

มันออกไข่ให้เด็กกิน สิ่งที่เราไปหาจัดให้เขาได้ประกอบพิธีกรรมทางด้านศาสนา โรงเรียนที่เราไป

ทํากิจกรรมเขาได้รับการประเมินผ่านนี้คือสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดแล้ว 

สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในการทํางานจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน             

กรุณา* เล่าว่า  ทุกกิจกรรมที่กระทําตนเองเกิดความภาคภูมิใจ  ประทับใจทุก

กิจกรรม และเป็นสิ่งที่มิเคยลืมเลยว่ามีกิจกรรมอย่างนี้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่จับพ่อฮักแม่ฮัก เป็ น

กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ให้นักกิจกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  ได้พ่อฮักแม่ฮัก ไปอยู่

บ้านท่านเป็นเหมือนลูกหลานของท่าน ให้ทุกอย่าง เป็นสิ่งที่ประทับใจ และปราบปลื้มใจใน

ความสัมพันธ์ของพ่ออักแม่ฮัก ท่ีมีให้กับพวกเราในทุกครั้ง และความประทับใจในการมีจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกัน ประทับใจที่ได้มีโอกาสได้ทําประโยชน์ร่วมกันโปรแกรมวิชาฯ  เพื่อน และ

อาจารย์ ประทับใจในความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันทั้งกับเพื่อนและกับพี่ท่ีร่วมงานในการทํา

กิจกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวม ได้แก่  การออกค่ายอาสา  ท่ีเราต่างร่วมมือกันทํากิจกรรมที่ได้รับ

มอบหมาย และสมัครใจที่จะทําให้บรรลุผลสําเร็จ  เช่น  การทาสีร้ัว การทําความสะอาดร่วมกับคน

ในชุมชน เป็นต้น 
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เงื่อนไขทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน   

กรุณา*  ได้กล่าวถึงเงื่อนไขทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  

ได้แก่การบําเพ็ญประโยชน์ทําให้มีโอกาสทํากิจกรรมช่วยเหลือสังคมและผู้ท่ีเดือดร้อน สละกําลัง

กายกําลังใจกําลังทรัพย์ในการช่วยเหลือผู้อื่น  การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์

ส่วนตน รู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ  ร่วมมือกับผู้นําในการพัฒนาสังคม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

แก่สังคม ตั้งใจที่จะทํางานของส่วนรวมจนสําเร็จ  ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสังคมจนสําเร็จ  

แบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อ่ืน ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืนปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้ประโยชน์และมีความสุข  อํานวย

ความสะดวกให้กับผู้อ่ืน  มีใจเป็นกลางยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี  ช่วยแนะนําสิ่งที่ถูกที่ควรกับผู้อ่ืน  สิ่งที่

กล่าวข้างต้นจะเกิดขึ้นได้  ต้องเกิดจากการปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีของครอบครัว  ซ่ึงมองว่าแต่ละ

ครอบครัวมีการอบรมสั่งสอนปลูกฝังไม่เหมือนกันซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตที่ดี  เช่น การที่

พ่อแม่แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นในเรื่องการมีน้ําใจแบ่งปันสิ่งของให้กับเพื่อนบ้าน และสอนให้ “ลูก ๆ 

รู้การมีน้ําใจให้กับผู้อ่ืน  มีใครขอความช่วยเหลือเมื่อเราช่วยได้เราก็ควรจะช่วย”  และมองว่า

สิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องด้วย  การที่คนเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะคิดและกระทําในสิ่งที่ดี  เช่น  การ

คบกับเพื่อนที่มีจิตที่ดีคือจิตคํานึงส่วนร่วมรวมกันเราก็จะซึมซับจิตที่ดีๆจากเขาด้วย  และส่งผลต่อ

จิตคํานึงถึงส่วนร่วมรวมกันของเราอย่างยิ่ง และ กรุณา เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่เสียสละ เป็นกิจกรรม

ท่ีต้องอาศัยแรงกายแรงใจจากคนหลายคนมาช่วยกันในการทํางานให้ประสบผลสําเร็จ เช่น  

กิจกรรมในการทํางานกลุ่มในห้องเรียน  กิจกรรมในการบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วมการปลูกป่ า  

การเก็บขยะที่โปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น  หรือกิจกรรมการออกค่ายอาสาที่ชมรมจัดก็

เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้กรุณาเกิดจิตคํานึงถึงการมีส่วนร่วมรวมกัน  ดังนั้น

กิจกรรมต่างๆที่กล่าวถึงที่เข้าร่วมล้วนมาจากจิตที่มีความรู้สึกที่ดีท้ังสิ้น  สิ่งที่อยากให้โปรแกรมวิชา

หรือมหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุน  คือ อยากให้เปิดโอกาสส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมให้มาก  

การส่งเสริมนั้นไม่ควรไปบังคับให้กระทําหรือถ้าไม่ทําจะไม่ได้คะแนนหรือไม่ผ่านในกิจกรรมนั้น ๆ 

ควรให้เขาสมัครใจที่กระทําจากจิตสํานึกของตนเองหรือเกิดจากความมีน้ําใจของเขาเอง  ถ้าไป

บังคับก็จะไม่เกิดผล  แต่ควรใช้วิธีการเกลี้ยกล่อม และสร้างต้นแบบให้เห็นนั้นเองจึงจะทําให้เกิดผล

ในระยะยาว  ท่ีเรียกว่ายั่งยืน  และมองว่าการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนร่วมรวมกันนั้น  ช่วยในการแก้ไข

ปัญหาของสังคมเริ่มตั้งแต่สังคมของโปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลัยได้หลายอย่าง  เพราะทําให้

นักศึกษาเกิดจิตที่ไม่เห็นแก่ตัว  และมองถึงการมีน้ําใจและการช่วยเหลือกันและกันของคนในสังคม

นั้น ๆ เชื่อมต่อถึงสังคมที่ดีน้ันเอง  

ครอบครัวกับการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนร่วมรวมกัน 

กรุณา*  กล่าวว่า  ครอบครัวมีความสําคัญอย่างมากต่อการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกัน  ครอบครัวเป็นสถาบันหลักในการช่วยพัฒนาให้ตนเองได้ทํางานเป็นอาสาสมัคร โดยการ

อบรมสั่งสอน ให้ความรัก ความอบอุ่น  สอนในสิ่งที่ถูกต้อง รู้จักการแบ่งปัน  ความมีน้ําใจ การ
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เสียสละ มีคุณธรรม บ่มเพาะในสิ่งที่ดี  ทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง   ส่งเสริมให้เรียนรู้  เป็นต้น ช่วยขัด

เกลาให้ตัวของข้าพเจ้ารู้จักช่วยเหลือสังคม เป็นคนที่รู้จักค่าของคน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ถึงแม้ครอบครัวของตนเองจะมีฐานะที่ไม่ร่ํารวย แต่พ่อและแม่สั่งสอนอบรมให้ตัวของกรุณา* เป็น

ลูกที่ดี  เป็นคนดี รู้จักคิดก่อนทําสิ่งอื่นเสมอ และครอบครัวยังเป็นหลักสําคัญที่ให้ตนเองได้มาเป็ น

บัณฑิตในรั้วมหาวิทยาลัย ช่วยพัฒนาคนอื่นๆให้รู้จักงานอาสาสมัครมีจิตคํานึงถึงส่วนร่วมรวมกัน

ในการพัฒนาสังคม และคนอื่น ๆ 

เพื่อนกับการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

กรุณา* มองว่ากลุ่มเพื่อนเป็นผู้ช่วยในการสร้างแบบอย่างของจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกัน โดยเพื่อนที่มีความรู้ความสามารถจะมาช่วยกันพัฒนาสังคม ดังคํากล่าวที่ว่า “สองเราจะ

เคียงบ่าเคียงไหล่ทํากิจกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน”  ทุกกิจกรรมเราไม่สามารถที่จะทําคน

เดียวให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่การทํางานที่ดีต้องมีทีมงานที่ดีท่ีเข้มแข็ง เข้าใจกันเป็นสิ่งสําคัญ

ท่ีสุด เป็นกลุ่มเพื่อนที่จะช่วยกันลงมือทํากิจกรรมทุกกิจกรรม  เหมือนคํากล่าวว่า  “เพื่อนๆไม่เคยทิ้ง

เพื่อน ยามทํางานเราเหมือนมีหัวใจเดียวกัน เพื่อน ๆไม่ลืมสัมพันธ์ เพื่อนเอ่ยเพื่อนฉัน สารพันธ์

เพื่อนเอย กินนํารวมแกง ร่วมขันกินข้าวหม้อเดียวกัน มันจังเลย ทุกข์สุขใดเหล่าเพื่อนเอย สุขทุกข์

ใดเอยเพื่อนกัน” 

การสื่อสารกับการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน         

ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน องค์กร บริษัท สถาบัน หรือมหาวิทยาลัย ให้

ความสําคัญกับงานจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันให้การสนับสนุน กับบัณฑิตจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกัน   ท่ีอยากจะช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ในการทํากิจกรรมให้สังคม โดยใช้ท้ังสื่อและการ

โฆษณาในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะสร้างสังคมให้รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นมิตรต่อกัน  อีกทั้ง

ส่ือยังเป็นตัวหลักในการผลักดันให้นักศึกษาได้ติดตามในด้านต่างๆทําให้นักศึกษาได้มีแนวทาง 

หรือช่องทางในการพัฒนาสังคมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

ลักษณะของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

กรุณา* กล่าวว่า  ลักษณะของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 

1)  ด้านการทํางานเป็นทีม คือ การทํางานทุกอย่างในงานจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมล้วนแล้วต้อง

อาศัย กระบวนการทํางานเป็นทีม ทีมจะต้องมีความเข็มแข็ง มีทัศนคติหรืออุดมการณ์เหมือนกัน จะ

ทําให้การทํางานสําเร็จบรรลุเป้าหมายไปได้ด้วยดี  2) ด้านการสร้างจิตใจแห่งการเป็นผู้ให้ คือ จิตใจ

เป็นหลักในการทํางานหรือกิจกรรมทุกๆอย่างของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วม ในเมื่อมีจิตใจในการให้

แล้ว กิจกรรมที่เราลงมือทําด้วยกันก็จะสําเร็จ แต่ถ้าจิตใจไม่มีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมแล้ว การ

ทํางานก็จะยากลําบาก เพราะเป็นการบังคับใจให้ทํากิจกรรมนั้นๆ 3) ด้านการแบ่งปัน คือ สังคมที่มี
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ความแตกต่างกันยอมมีการชิงดีชิงเด่นกัน ต่างคนต่างอยู่ ทําให้สังคมเกิดการเห็นแก่ตัว ดังนั้นการ

แบ่งปันกับพวกเราจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมแล้วเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากในการพัฒนาสังคม เรา

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันความสุข ความรู้ และร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตในสังคม

ท่ีต่างกัน 4) ด้านส่งเสริมจิตอาสา คือ เป็นการพัฒนาส่งเสริมทักษะให้กับนักศึกษา ประชาชนให้มี

ใจเอื้ออารี มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมในการพัฒนาสังคมต่อไปใน

อนาคต 5) ด้านความรู้และคุณธรรม คือ นักกิจกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมต้องมีความรู้

ความสามารถในการทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาให้กับสังคม และที่ขาดไม่ได้คือการมีคุณธรรมในการอยู่

ด้วยกันในสังคมให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิตให้แก่นักศึกษา และสังคม 

การขัดเกลาทางสังคมกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

การขัดเกลาทางสังคมมีความสําคัญอย่างยิ่งในการทํากิจกรรม  เพราะสิ่งที่จะขัดเกลา

ทางสังคมให้ดีคือเงื่อนไขภายนอกและเงื่อนไขภายใน เช่นสิ่งแวดล้อม  สังคม และครอบครัว เป็ น

ตัวขัดเกลานักกิจกรรมให้มีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน แต่ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดี สังคมมีความ

แตกแยก เกิดการแบ่งแยกชนชั้น ครอบครัวมีความวุ่นวาย เกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งใน

ครอบครัว  ก็อาจจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้คนมีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับเงื่อนไขนั้นๆด้วย 

อย่างไรก็ตามสังคมที่มีความแตกต่าง อาจจะมีคนที่มีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ในการพัฒนา

สังคมก็ได้ ดังนั้น เงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และครอบครัว ก็เป็นเงื่อนไขสําคัญอย่างยิ่งใน

การพัฒนาตัวบุคคลและเชื่อต่อถึงการพัฒนาสังคมอย่างยิ่ง 

การเห็นคุณค่าในตนเองกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

การคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นความเชื่อมั่นในตัวเอง

อย่างหนึ่งในการทํากิจกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน เพราะสังคมปัจจุบันมักที่จะสวมหน้ากาก

เข้าหากัน ทําให้ต่างคนต่างอยากที่จะล้วงความลับของกันและกัน ดังนั้นในการทํากิจกรรมเพื่อ

สังคมทําให้เรามีความเชื่อมั่นในการทํากิจกรรมครั้งต่อไป  และมองว่าเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของจิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน กับตัวเรา ได้แก่ 

1)  การอยู่ร่วมกันในสังคมใหญ่ ทําให้มนุษย์ต้องแย่งชิงอาหาร ท่ีอยู่อาศัย 

ทรัพยากรธรรมชาติ  ยารักษาโรค รวมทั้งทรัพยากรที่จําเป็นในการดําเนินชีวิต เพราะมนุษย์เป็ น

สัตว์สังคมมนุษย์จะอยู่คนเดียวไม่ได้ มนุษย์ต้องการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและ

กันในสังคมอดีต แต่ในปัจจุบันสังคมต่างก็เอารัดเอาเปรียบ ต่างคนต่างอยู่ ซึ่งแตกต่างจากสังคมใน

อดีตโดยสิ้นเชิง ทําให้ตัวเราเองได้เรียนรู้สังคมในปัจจุบันมากขึ้น ทําให้ตัวเองมีจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกันในการทํากิจกรรม 
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2)  ทัศนะต่อการจัดการการอยู่ร่วมกัน  เช่น  กฎระเบียบ  การอยู่ร่วมกันโดย

มีกฎระเบียบ กติกา  วินัย กฎเกณฑ์   เป็นสิ่งที่จําเป็นในการกําหนด บรรทัดฐานให้สังคมในการอยู่

ร่วมกันในสังคมให้เกิดสันติสุข  ดังคํากล่าวที่ว่า “เมื่อสังคมไม่มีกฎระเบียบแล้วไซร้ ความวุ่นวายก็

จะมาเยือนในสังคมนั้นทันที”  บทลงโทษถือเป็นตัวกําหนดให้กับคนทําผิดกฎระเบียบทางสังคม

ตามบทลงโทษที่กําหนดไว้ในบทบัญญัติน้ันๆ 

3)   ทัศนะต่อการมีส่วนร่วมดูแลจัดการแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  ความรู้ต่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของ

ธรรมชาติ  วิถีชีวิตเกี่ยวพันกับธรรมชาติท้ังสิ้น  ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง มันสามารถ

ท่ีจะสร้างปุ๋ ย สร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวมันเองจนกลายเป็นวัฎจักรที่หมุนเวียน ดังนั้นเมื่อมนุษย์เข้า

ไปใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วควรมีการสร้างหรือปลูกทดแทนให้กับธรรมชาติเพื่อให้ธรรมชาติ

กลับคืนมา หรือ การแบ่งเป็นป่าอนุรักษ์ ป่าในการใช้สอย ท่ีอยู่อาศัย เพื่อเป็นการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับมนุษย์ตลอดไป 

4)  ทัศนะต่อบทบาทของรัฐท้องถิ่น/รัฐกลางในการจัดการส่งเสริม จิตคํานึง

ส่วนรวมร่วมกัน ในความคิดของกรุณา* มองว่าหน่วยงานที่กล่าวข้างต้นมีบทบาทน้อยมากในการ

พัฒนานักกิจกรรมเกี่ยวกับงานจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน โดยการพัฒนานักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นรัฐ

ท้องถิ่น หรือรัฐกลาง แต่ต่างก็มุ่งเน้นในการพัฒนาบ้านเมือง ความขัดแย้งทางการเมือง การแบ่ง

ฝักฝ่าย โดยมองข้ามการปลูก การส่งเสริม การสร้างความตระหนักต่อกิจกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกันในการพัฒนาสังคม ดังนั้น ทั้งรัฐท้องถิ่นเอง หรือรัฐกลาง ควรจะให้ความสําคัญในด้านจิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันให้มากกว่านี้ 

ในการทํากิจกรรมที่ผ่านมาของกรุณา* ถือว่าเป็นการทํากิจกรรมจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกัน  เพราะการทํากิจกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันที่มีความหลากหลาย  มีรูปแบบ

ท่ีแตกต่างกันออกไปแล้วแต่สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการอบรม  การพัฒนาสังคม การช่วยเหลือ การ

แบ่งปัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันทั้งสิ้น  

เพราะ เราทําด้วยใจ และมาด้วยใจ และจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันเป็นคําที่เรายึดมั่นกันมาโดย

ตลอดว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมที่เราทําไปเราไม่เคยจะหวังผลตอบแทนเพียงแต่หวังให้เขาได้รับ

ความสุขสบายจากสิ่งที่เราทําแค่นั้นเอง กิจกรรมที่กรุณา* ได้กระทํากิจกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกัน ได้แก่  

1) กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

2) กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาต่างๆ ทั้งที่ร่วมกับชมรม และร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 
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3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น  การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  การ

เรียนรู้ศึกษาชุมชน 

4) กิจกรรมแบ่งปัน และช่วยเหลือบุคคลอื่น 

5) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ พัฒนาสังคม  และส่วนรวม 

6) กิจกรรมดอกไม้แห่งการให้ 

7) กิจกรรมการรณรงค์  เช่น  การเลือกตั้ง  ยาเสพติด  การแต่งการถูก

ระเบียบ 

8) กิจกรรมนันทนาการต่างๆ 

ในช่วง 2-3 ปี ท่ีผ่านมา กรุณา*  เช่น  กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบนํ้าท่วม  กิจกรรม

บริจาคสิ่งของให้กับเหตุปะทะไทย-กัมพูชา กิจกรรมอบรมนักเรียนใต้ธรรมชาติเพื่อโลก กิจกรรม

สร้างฝันนักกิจกรรม กิจกรรมทําบุญตักบาตร กิจกรรมค่ายอาสา กิจกรรมราษฎร์อาสา  กิจกรรมค่าย

เรียนรู้  กิจกรรมบํารุง  กิจกรรมซ่อมแซม  กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมอบรมนักเรียน เป็นต้น 

โปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน         

มหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นตัวนําหลักในการขัดเกลาให้นักศึกษาเป็นคนดี มีสัมมา

คารวะ รู้จักบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยการสนับสนุน แนวทางในการพัฒนาสังคม 

เมื่อมีการนําร่องกิจกรรมแล้วนักศึกษาอาจมีแนวทางในการพัฒนาตนให้เป็ น บัณฑิตจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกันได้ การจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีส่วนในการทํากิจกรรมร่วมกันบ่อยครั้งเพื่อเป็ น

การสร้างสัมพันธ์ต่อกันทั้งในโปรแกรมวิชาของตนเอง และต่างโปรแกรมวิชา  และอยากให้

โปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลัยส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการมีจิตคํานึงถึงส่วนร่วมรวมกัน  

และร่วมกับอาจารย์ในโปรแกรมวิชาออกช่วยเหลือสังคมเป็นสร้างจิตที่ดี และเป็นแบบอย่างให้กับ

นักศึกษาและการจิตคํานึงถึงส่วนร่วมรวมกันมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาสังคม  ทําให้เกิดความสามัคคี

ของคนในกลุ่ม  สังคม  ชุมชน  และประเทศชาติ  ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน  สร้างความเสมอภาค

ให้กับคนในสังคม  และมีความเอื้ออาทรต่อกัน  

4.4.2.3  รายที่ 3: มุทิตา*  

มุทิตา*  ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปี 3 โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน  อายุ 21  ปี  มองว่า จิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คือ  การทํางานเพื่อส่วนรวมโดยไม่คิดถึงสิ่งตอบแทน  ทําจากใจจริง  โดย

ไม่มีใครบังคับเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่เดือดร้อน  โดยสิ่งที่ทําไปไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อน เกิด

ประโยชน์แก่สังคมมากที่สุด  โดยได้รับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว  การอบรมเลี้ยงดูจากพ่อ

แม่ ถือเป็นเงื่อนไขปัจจัยสําคัญ ครอบครัวเป็นแหล่งรวมความรู้เบื้องต้น สั่งสอนตั้งแต่ยังเล็กๆ โดย

พ่อแม่สั่งสอนตนเองมาตั้งแต่เด็กๆให้เป็นคนมีน้ําใจกับผู้อ่ืนและญาติพ่ีน้อง   ดังนั้นมุทิตา*จึง
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กําหนดนิยามจิตคํานึงถึงการมีส่วนรวมร่วมกัน คือ  การที่ตัวเราไม่สร้างภาระหรือเพิ่มปัญหาให้

ผู้อ่ืน และปฏิบัติตนให้เป็นผู้รู้จักให้มากกว่าการรับ รู้จักการแบ่งปันทรัพย์ด้วยใจอันบริสุทธิ์แก่ผู้อ่ืน

ท่ีเห็นควร  โดยแบ่ง ทรัพย์ เป็ น  2 ประเภท  คือ 1)ทรัพย์ท่ีรูปธรรมจับต้องได้  ประกอบด้วย  

ทรัพย์สินเงินทอง  สิ่งของ เสื้อผ้า อาหาร  2) ทรัพย์ท่ีเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้  ประกอบด้วย  

ทรัพย์ท่ีเป็นกําลังกาย กําลังใจ การพูด และการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ 

กิจกรรมที่เคยเข้าร่วมเกี่ยวกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันในโปรแกรมวิชาและ

มหาวิทยาลัย  คือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมอาสาพัฒนา  และนอกเหนือจากเข้าชมรมดังกล่าว

แล้ว  ยังมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันในหลากหลายรูปแบบ  ได้แก่  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้ท่ีไม่

สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เช่น  คนชรา เด็กๆ  และมองว่า การมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันช่วย

แก้ไขปัญหาสังคม  ลดปัญหาในหลายเรื่อง ทั้งในเรื่องความแตกแยกทางความคิดที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบัน เนื่องจากต้องการให้เกิดสันติสุขในสังคม  และอยากให้โปรแกรมวิชา และมหาวิทยาลัย ได้

ปลูกฝังจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ให้รู้จักรักตนเอง และรักคนอื่น  โดยมีกิจกรรมหรือโครงการ

เพื่อสร้างเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันแก่นักศึกษา เช่น  การอาสาปลูกป่ า  การรักษาความ

สะอาด  และการช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยตรง เช่น ช่วยเหลือคนในช่วงนํ้าท่วม  

เงื่อนทางสังคมที่ส่งผลต่อจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

มุทิตา*  กล่าวว่าเงื่อนไขทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน มี

หลายเงื่อนไข  ดังนี้ 

1)   ครอบครัว  

ครอบครัวเปรียบเสมือนโรงเรียนแห่งแรกที่จะเพิ่มพูนทักษะทางปัญญา  

และสร้างพื้นฐานระดับบุคคลให้แข็งแรง  มีผลต่อพื้นฐานทางความคิดให้คนคิดดี  มองโลกในแง่ดี  

และก่อให้เกิดประสบการณ์ท่ีหล่อหลอมบุคคลให้เป็นคนดีหรือไม่ดี  ครอบครัวยังเป็นสื่อการเรียน

ท่ีดีท่ีจะทําให้บุคคลได้เห็น ได้รู้ ได้คิด และเกิดการเปลี่ยนแปลงแสดงออกในรูปแบบต่างๆ  

ยกตัวอย่างเช่น  ครอบครัวเด็กชาย  ก  เป็นครอบครัวที่อบอุ่น ประกอบไปด้วยพ่อแม่และเด็กชาย ก  

อยู่กันอย่างพร้อมหน้า  ทุกกิจกรรมสําคัญของครอบครัวทุกคนจะมีส่วนร่วมได้ทําหน้าที่ของแต่ละ

คนอย่างครบถ้วน  ไม่ว่าจะเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  วันสําคัญตามประเพณีไทย  และวัน

สําคัญของครอบครัว  ยังเป็นครอบครัวที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่เดือดร้อน ชอบช่วยเหลืองาน

สังคม  และรู้จักการแบ่งปันฯ เป็นต้น  ดังนั้นครอบครัวเป็นสื่อที่ส่งผลให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ 

เลียนแบบ และแสดงออกได้อย่างอัตโนมัติ  ครอบครัวจึงเป็นเงื่อนไขสําคัญในการส่งเสริมจิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันระดับ “ต้นนํ้า” หรือพื้นฐานอย่างมาก 
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2)  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

สังคมและสิ่งแวดล้อมเปรียบเสมือนแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดที่จะทําให้

บุคคลต้องเจอกับโจทย์ต่างๆ มากมายที่ต้องแก้หรือไม่แก้  และต้องเติมคําในช่องว่าให้ถูกต้อง

หรือไม่ถูกต้อง  ถ้าหากบุคคลมีพ้ืนฐานระดับครอบครัวที่ดี  ก็จะสามารถตอบโจทย์ทางสังคมได้ไม่

ยาก และเป็นตัวกําหนดวิถีการดําเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง สืบเนื่องจากสังคมของเราเต็มไปด้วย

สิ่งแวดล้อมทั้งดีและไม่ดี  มีผู้คนมากมาย โดยส่วนใหญ่จะมีพ้ืนฐานความรู้ และประสบการณ์ใน

ระดับน้อยถึงปานกลาง  และสังคมในปัจจุบันมีลักษณะเสื่อมโทรมลงมาก  ต้องแข่งขัน แก่งแย่ง

ผลประโยชน์  ทําให้ผู้คนเห็นแก่ตัว  คนส่วนใหญ่มีความคิดในทางลบมากกว่าทางบวก ไม่เห็น

คุณค่าของผู้อ่ืน  จึงทําให้คนที่ทําดีหรือมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันมีน้อยและแทบจะหายากมาก

ในปัจจุบัน เมื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเช่นนั้นแล้ว  จึงเป็นบททดสอบอย่างดีของบุคคลที่มี จิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันได้ตอบโจทย์และเติมคําในช่องว่างอย่างไร  ท่ามกลางกระแสสังคมและ

สิ่งแวดล้อมที่กําลังเสื่อมโทรม  จึงจําเป็นต้องอาศัยทุนทางปัญญาหาทางออก  คือ  คิดเชิงบวก  มอง

ปัญหาเป็นโอกาส  เชื่อมั่นว่าสามารถพัฒนา  ปรับปรุง แก้ไขปัญหานั้นได้เสมอ  และกล้าเผชิญกับ

แรงต้านทางสังคม  และหาวิธีการแก้ไข  แบ่งปัน และแสดงออกไปสู่สังคม  ดังนั้น  สังคมจึง

เปรียบเสมือนแบบทดสอบของคําว่าจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันในระดับ  “กลางนํ้า” 

3)  ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี  

ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีเป็นเงื่อนไขเสริมจุดแข็งที่ส่งผลต่อ

ครอบครัว และสังคมให้สามารถดําเนินไปอย่างมีคุณภาพและถูกต้อง  เปรียบเสมือนเป็นข้อปฏิบัติ  

หรือกฎเกณฑ์ท่ีไม่ใช่กฎบังคับที่ผู้คนต้องปฏิบัติ  แต่เป็นข้อปฏิบัติท่ีควรปฏิบัติและบุคคลสามารถรู้ 

และระลึกได้ด้วยตัวเอง 

ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี เป็นเงื่อนไขสําคัญที่มีผลต่อสร้าง

ครอบครัว และสังคมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันได้ดี  เพราะศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี

เป็นแบบแผนที่ดีงามที่สืบสอดมาจากบรรพบุรุษ  เป็นรากเง้าเป็นแนวปฏิบัติท่ีผู้คนทุกสังคมให้การ

ยอมรับ  ส่งผลให้บุคคลรู้จักการทําความดี  รู้จักเกรงกลัวต่อบาป  เพราะถ้าหากบุคคลใดทําผิดศิลปะ 

วัฒนธรรม และจารีตประเพณีผู้คนในสังคมก็ไม่ยอมรับและประจานในทางที่เสียหาย  ดังนั้น  

ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี  จึงเป็นปัจจัยเสริมจุดแข็งของครอบครัว และสังคมได้อย่างดี 

ทําให้ผู้คนรู้จักคําว่าจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันในระดับ  “ปลายนํ้า” 

แรงบันดาลใจที่ทําให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

แรงบัลดาลใจที่สําคัญที่สุดสําหรับมุทิตา*คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ตลอดเวลาที่ท่านขึ้นครองราชย์สมบัติเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 60 พรรษา พระองค์ท่านได้ทรง
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อุทิศตน ให้กับประเทศไทย และราษฎร์ของพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก ทรงทุ่มเททํางานหนักยิ่ง

กว่าพระมหากษัตริย์องค์ใดๆในโลก อุทิศทั้งทรัพย์สมบัติส่วนพระองค์ และพระวรกายเพื่อให้

ราษฎร์ของพระองค์ท่านได้อยู่อย่างสุขสบายบนผืนแผ่นดินนี้ ทั้งที่พระองค์ท่านไม่ต้องทําอย่างนั้น

ก็ได้ แต่พระองค์ท่านก็ทรงทุ่มเทการทํางานอย่างมีความสุขทุกครั้ง เพื่อให้ราษฎร์ของพระองค์ท่าน

มีความสุขตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ ครอบครัวของมุทิตา* เอง

ก็เป็นแบบอย่าง  มุทิตา* เล่าว่าตนเองเกิดมาในครอบครัวที่เป็นอาชีพเกษตรกร มีฐานะยากจนอยู่ใน

ชนบท ซ่ึงครอบครัวชนบทจะมีความรัก ความห่วงหาอาทร  ความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวพันกันมาก และ

ปลูกฝังให้ลูกมีความรักความเมตตากับคนรอบข้างอยู่เสมอ  ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการบ่มเพาะจิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของเขา 

ความภาคภูมิใจในการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

ในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันทุกๆครั้ง มุทิตา* มี

ความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสทําความดีช่วยเหลือคนอื่น  การออกค่ายอาสา

พัฒนาที่ผ่านมาตนเองได้ร่วมมือกันทํากิจกรรมมากมายทั้งปรับภูมิทัศน์ของหมู่บ้าน และศูนย์เด็ก

เล็ก  มุทิตา* และทีมงานรู้สึกว่าเหนื่อยมาก ทุกคนมีเสียงบ่นต่างๆนาๆ แต่ความรู้สึกเหล่านั้น 

หายไปทันทีท่ีเห็นรอยยิ้มของเด็กๆในศูนย์ เด็กชอบที่เรามาปรับแต่งศูนย์ให้ใหม่ คนในหมู่บ้าน

นั้นเองต่างก็พากันชื่นชมในความเป็นจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของเรา มุทิตา* และทีมงานต่างก็

รู้สึกดี เริ่มมีรอยยิ้มและมีกําลังใจมากขึ้น จึงทํางานที่ได้รับมอบหมายจนสําเร็จ 

สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในเรื่องจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

มุทิตา* เล่าว่า  เมื่อประมาณต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตนเองและเพื่อนๆไปทําธุระ

ในอําเภอ ตอนนั้นเวลาประมาณ 20.30 น.ถนนที่ไปเปลี่ยวมาก ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร  ผ่าน

ห้วยและวัดป่ า ได้เจอกับคุณลุง 2 คน ขับรถจักยานยนต์ด้วยอาการมึนเมาแล้วประสบอุบัติเหตุ  

ตนเองและเพื่อนรีบเข้าไปช่วยเหลือทันที  ในขณะนั้นก็มีรถผ่านมาหลายคันแต่ก็ไม่มีใครกล้านําไป

ส่งโรงพยาบาล แต่มีชายคนหนึ่งขับรถผ่านมาในรถเต็มไปด้วยพระภิกษุ และไม่สามารถที่จะไปส่ง

ได้ ชายคนนี้จึงให้เงินแก่มุทิตา*ว่าให้เงินเป็นค่านํ้าดื่ม  เพราะอยากช่วย  มุทิตา* ซึ้งในนํ้าใจเขามาก 

แต่ก็ทําด้วยจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน จึงบอกกับชายคนนั้นไปว่า “ขอบคุณในนํ้าใจ”  และขอนํา

เงินให้ลุงทั้งสองคนนี้เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล  ชายทั้งสองจึงรับเงินและขับรถไป จะเห็นได้ว่าการ

ท่ีเราจะช่วยเหลือคนอื่นนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย และสามารถทําได้หลายวิธีด้วย 

ครอบครัวกับการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

ครอบครัวเป็นสถาบันที่เราคุ้นเคยมากที่สุด และเป็นสถาบันที่มีความรักความอบอุ่น

ของคนในครอบครัว  เช่น  พ่อแม่ต่างก็อบรมเลี้ยงดูเราเป็นคนดี ซึ่งพ่อ แม่ ก็จะสอนในเรื่องของ
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ความรัก ความเมตตา  และการแบ่งปันให้กับคนรอบข้าง เช่น พ่อ แม่ มอบความรักความอบอุ่น

ให้แก่ลูก และอบรมเลี้ยงดูลูกโดยพยายามปลูกฝังจิตสํานึกให้ลูกเป็นคนดี มีความรักความเมตตา

ให้กับลูก เมื่อลูกเติบโตขึ้นมาก็จะได้นําสิ่งที่พ่อแม่ปลูกฝัง มาแบ่งปัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับ

คนในสังคมและคนรอบข้าง  ก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นลูกที่ดีมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

เพื่อนกับการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

คนเราต่างก็อยู่ในสังคม เราอยู่ในสังคมแบบไหน ก็จะส่งผลให้เรามีการดําเนินชีวิต

ตามสังคมแบบนั้น เพื่อนจึงมีส่วนเป็นอย่างมากที่จะผลักดันและดําเนินกิจกรรมที่เป็นจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกัน  เช่น เรามีเพื่อนที่มีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันชอบช่วยเหลือคนอื่นและสังคมอยู่

เป็นประจํา  ในบางครั้งเราอาจจะเห็นเพื่อนทํากิจกรรมแล้ว เราก็อยากทําตามบ้างหรือบางครั้งเพื่อน

อาจจะชวนไปทํากิจกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  เหมือนคําที่ว่า “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด 

คบบัณฑิต พาไปหาผล”  นั่นเอง 

ส่ือกับการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

ในยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคที่เทคโนโลยี การสื่อสารมีบทบาทที่สําคัญมาก เพราะ 

สามารถที่จะกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว การที่เราใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการดําเนินการจิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันเพื่อกระจายข่าวก็จะเป็นผลดีท่ีทําให้คนทั่วโลกรู้จักคําว่าจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกัน  เช่น ชมรมอาสาพัฒนาของมหาวิทยาลัยนําเสนอกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมและ

นักศึกษาเข้าใจและรู้จักคําว่า “จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน” มากขึ้น 

มุทิตา* เล่าว่าสิ่งที่กระทําที่เรียกว่า “จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน” ใช่จิตคํานึงถึงส่วน

ร่วมร่วมกัน  การที่มุทิตา* ทุ่มเททํางานค่ายอาสาพัฒนา และสนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทุน

ทรัพย์  หรือแรงกายที่กระทําพร้อมกับสมาชิกทุกคนของชมรม ซึ่งมีเป้าหมายต่างก็ต้องการที่จะ

พัฒนาสังคมช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ แต่ต้องการให้คนในสังคมมีความสุขที่

เกิดจากการกระทําโดยสุจริตใจ ทําให้ตนเองเกิดความสุขที่ได้ทําในสิ่งนั้น  มุทิตา* ไม่ทราบว่าคน

อ่ืนให้คํานิยามของคําว่า “จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน” อย่างไร แต่สําหรับตนเองแล้ว คือ จิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน โดยแท้จริง เช่น นักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่ง เก็บเศษพลาสติกหรือว่า

กระดาษที่รกสนามหญ้า กองขยะ เขาทําเพื่อให้สังคมน่าอยู่และไม่หวังสิ่งตอบแทน นั่นแหละคือคน

ท่ีมุทิตา*จะเรียกเขาว่า “จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน” 

ลักษณะของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

สําหรับมุทิตา* เล่าว่าลักษณะของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันประกอบด้วย 2 ส่วน 

คือ กายและใจ เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ เช่น ถ้าหากว่าเรามี

ความคิดที่จะทําประโยชน์ให้กับสังคมชุมชนแล้ว มุทิตา*คิดว่าจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันเกิดขึ้น
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แล้ว และการที่ร่างกายของเรารับคําสั่งจากจิตใจไปปฏิบัติ นั่นคือจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันโดย

สมบูรณ์แบบ 

การขัดเกลาทางสังคมกับการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

การขัดเกลาทางสังคม  มุทิตา* เล่าให้ฟังว่า สิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่จะ

ส่งผลให้ตนเองแสดงออกถึงการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน และมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของ

คนเป็นอย่างมาก  คนอยู่ในสิ่งแวดล้อมใดสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะขัดเกลาให้เป็นคนที่มีคุณลักษณะ

ตามที่สังคมของสิ่งแวดล้อมนั้นขัดเกลา  เช่น สังคมของมุทิตา*เป็นสังคมชนบท ทุกคนมีน้ําใจ

ไมตรีต่อกัน มีความรัก ความสามัคคี เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน เมื่อมุทิตา*ออกไปอยู่ในสังคมก็จะมีจิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันเช่นเดียวกับสังคมของเขาสั่งสอนมา  

การเห็นคุณค่าในตัวเองกับการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

การที่ตัวเราเห็นคุณค่าของตนเอง  ทําให้ตัวเรามีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะทํา

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  เพราะทําให้รู้ถึงศักยภาพของตนเองและ

นําพาไปในทางที่ถูกต้อง เช่น  สมาชิกในชมรมอาสาพัฒนาคนหนึ่งรู้ว่าตัวเองมีความสามารถใน

เรื่องของการเล่นดนตรี จึงชวนเพื่อน ๆ ที่มีความสามารถในด้านนี้ไปเล่นดนตรีท่ีสวนสาธารณะ 

เพื่อให้ความบันเทิงกับคนที่ผ่านมา และเขาก็ทําได้ดี เห็นคุณค่าของตนเองหรือการรู้จักตนเอง  มี

ความสําคัญอย่างมากกับคนท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

เหตุผลเชิงจริยธรรมกับการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

การที่คนเรามีเหตุผลเชิงจริยธรรม มีความสําคัญเป็นอย่างมากในการดําเนินวิถี

ชีวิตประจําวัน การแสดงถึงจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันจําเป็นต้องมีคุณธรรมเข้ามาเสริม เพื่อสร้าง

ให้คนมีจิตที่ดีโดยแท้จริง จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ สังคมเราจะส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมและ

จริยธรรมกันเป็นอย่างมาก ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ตัวอย่างเช่น นักธุรกิจคนหนึ่งมี

กําไรจากการกระจายสินค้า แต่ต้องการคืนกําไรให้กับประชาชน จึงบริจาคเงินให้เป็นการกุศลแก่วัด

แห่งหนึ่ง แสดงว่านักธุรกิจคนนี้ใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการตัดสินใจคืนกําไรให้กับลูกค้า 

ระบบค่านิยมกับการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

ระบบค่านิยม เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมต่างมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  เพราะคนที่มีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันนั้นต่างก็ได้รับอิทธิพลจากสิ่ง

เหล่านี้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้ว  แต่ก็ให้ความสําคัญคือเราต้องเปิดใจยอมรับในสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น 

เช่น เราอาศัยอยู่ในสังคมแห่งชาวพุทธ ชาวพุทธจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีเมตตา  มีความเชื่อเรื่อง

การบริจาคทานเราก็จะกลายเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และชอบให้ทานเช่นกัน 
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ทัศนะต่อการดูแลสมบัติสาธารณะ 

ทัศนะต่อการดูแลสมบัติสาธารณะ  หลายคนอาจคิดว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของ ๆ เรา 

แต่แท้จริงแล้วเป็นของ ๆ เรา และเป็นของคนทุกคนด้วย การดูแลปฏิบัติของตนเองและใน

ขณะเดียวกันก็ได้ดูแลสมบัติให้กับคนอื่นไปด้วยในตัว ดังนั้นคนที่ทําเช่นนี้จงภาคภูมิใจกับการ

กระทําของตนเองอย่าอายที่จะมีคนมองเราเป็นอย่างไร  แต่จงภูมิใจที่ตนเองมีจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกัน เช่น เราใช้เก้าอี้ของสวนสาธารณะแห่งหนึ่งก็อย่าไปขีดเขียนจารึกข้อความไว้ แต่กลับกัน

เราก็ควรบอกคนอื่นไม่ให้ขีดเขียนและชวนกันดูแลรักษาสมบัติสาธารณะ 

ทัศนะต่อการจัดการการอยู่ร่วมกัน  เช่น  กฎระเบียบ    

ระเบียบวินัย กฎหมาย ต่างก็สร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมให้สังคมมีความสันติสุข ต่างก็

เป็นสิ่งที่ดีและเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ ถ้าหากขาดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับด้วยแล้วสังคม

ของเราก็จะมีแต่ความวุ่นวาย หาความสงบสุขไม่ได้ เช่น ถ้าหากบ้านเมืองเราไม่ถูกควบคุมด้วย

กฎหมายก็มีแต่โจร มีแต่ผู้ร้าย อาชญากรเต็มไปหมดสังคมก็จะวุ่นวายไม่บังเกิดสันติสุข 

ทัศนะต่อการมีส่วนร่วมดูแลจัดการแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือว่ามีความสําคัญอย่างมากในการพัฒนา

ประเทศเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า แต่ในปัจจุบันนี้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ถูกใช้ไปใน

การพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากจนเกิดภาวะวิกฤตขาดทรัพยากรใช้ในปัจจุบัน และเราทุกคนควรที่

จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติประหยัดที่สุด และร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม หาพลังงานทางเลือกมาใช้

แทน และปลูกทดแทนในแหล่งที่สามารถปลูกทดแทนได้ เป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ทัศนะต่อบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่น/รัฐบาลกลางในการจัดการส่งเสริมจิตคํานึง

ส่วนรวมร่วมกัน  

จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับปัญหาวิกฤตทาง

การเมือง ซ่ึงมีการรวมกลุ่มกันประท้วง และเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ของประชาชน แต่ผลกระทบที่

เกิดขึ้นได้ทําให้ประเทศประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย จนมาถึงปัจจุบัน มีคณะรัฐบาลชุดใหม่  

ใครจะเป็นนายก็ตามแต่ขอให้คน ๆ นั้นได้ทํางานเพื่อบ้านเมืองอย่างทุ่มเท มุทิตา* ให้โอกาสกับทุก

รัฐบาลเสมอ ขอให้นําพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตและนําพาความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศไทยเรา

เท่านี้ก็เพียงพอ 

เงื่อนไขทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับจิตสํานึกถึงส่วนรวมร่วมกัน สําหรับมุทิตา*  คือ 

ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเราเอง  สถาบันครอบครัว สถาบันสังคม มีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากใน

การส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์ให้บุคคลมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม

และศาสนาต่างก็ส่งเสริมในเรื่องจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันเป็นหลัก  มีการประชาสัมพันธ์  

ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนปฏิบัติเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข  
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โปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  

มุทิตา*  กล่าวว่า  โปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลัยมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับการ

ส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษา  แบ่งเป็นประเด็น  ดังนี้ 

1) กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ช่วยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

2) กิจกรรมด้านการบําเพ็ญประโยชน์ ช่วยส่งเสริมด้านจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกัน  รู้จักการทํางานร่วมกับสังคมและผู้อ่ืนได้ 

3) กิจกรรมด้านการกีฬา  ช่วยส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีน้ําใจ

เป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ ชนะ และให้อภัย 

4) กิจกรรมวิชาการ  การจัดแสดงผลงานทางวิชาการ  ส่งเสริมแลกเปลี่ยน

มุมมอง แนวคิดทางสังคม ปัญหาต่าง ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

5) กิจกรรมนันทนาการ  ช่วยส่งเสริมการแสดงออก  กล้าคิด และ

สร้างสรรค์งานต่าง ๆ ได้ 

ดังนั้นการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน จะสร้างได้ต้องสร้างจากจิตสํานึกที่

เรียกว่า  “สันดาน”  เป็นการสร้างและพัฒนาจิตมากกว่าการสร้างและพัฒนาสมองให้เก่ง  จึงมีความ

จําเป็นที่จะต้องอาศัยเงื่อนไขอย่างน้อย  3  ประการ  คือ  ครอบครัว  สังคมและสิ่งแวดล้อม  และ

ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี  และต้องอาศัยเงื่อนไขอื่นๆ เข้ามาเสริมเพื่อให้เกิดทักษะ  

กระบวนการของคําว่าจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คือ  1) กิจกรรม เช่น กิจกรรมด้านจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกัน  กิจกรรมด้านการบําเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

เป็นต้น  และอื่นๆ 2) กลุ่ม หรือองค์กร  การจะทํางานด้านจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันได้ดีจะต้องมี

แบบอย่างในการทํางานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ  เช่น  มีโอกาสได้ร่วมงานกับกลุ่มหรือองค์กรที่

ทํางานด้านอาสาสมัคร  เป็นต้น  ส่งผลให้บุคคลประมวลความคิดประสบการณ์เดิมในเรื่องอาสามา

ทําเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม  และเกิดแนวคิดเรียนแบบกลุ่มหรือองค์กรต่างๆเป็นกลุ่มและ

องค์กรของตนเอง  แต่การจะสามารถสร้างกลุ่มองค์การได้น้ันจะต้องอาศัยคนที่มีความคิด  

อุดมการณ์ไปในทางเดียวกัน นั่นก็คือคําว่าจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  จึงสามารถดําเนินกิจกรรม  

หรือทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ในวงกว้าง  กิจกรรมที่เข้า

ร่วมคือค่ายอาสาพัฒนา เป็นการช่วยเหลือชุมชน  

4.4.2.4  รายที่ 4: อุเบกขา* 

อุเบกขา*  ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปี 4 โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน อายุ 22   ปี มองว่า 

จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คือ ผู้ท่ีมีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้ส่ิงของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วย

กําลังแรงกาย แรงสมอง เป็นการเสียสละสิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ ให้กับส่วนรวมอีก

ทั้งยังช่วยลดความเป็นตัวตนของตนเองลงบ้าง จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันมีความสําคัญอย่างมาก
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กับสังคมส่วนรวม  ท่ีต้องอาศัยคนที่เอื้อเฟื้อ เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนหรือ

สังคมให้เกิดประโยชน์และความสุขมากขึ้น เช่น ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆ ก็แล้วแต่ท่ีทําให้เกิด

ประโยชน์ในทางบวก ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราควรทําทั้งสิ้น   และการบําเพ็ญประโยชน์การช่วยเหลือ

ผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ เต็มใจ  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หรือการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในการทํา

กิจกรรมที่ร่วมกับผู้อ่ืน  ไม่ว่าจะเป็นการทํากิจกรรมพัฒนาด้านต่างๆที่มีอยู่ในโปรแกรมวิชาหรือ

มหาวิทยาลัย หรือในช่วยเหลือในตัวบุคคลด้วย   ยกตัวอย่างเช่น  การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา

โรงเรียน  มีการสํารวจพื้นที่ความเดือดร้อนว่าเป็นพื้นที่เดือดร้อนจริง  และนํามาเสนอส่วนรวม  

และรวมพลผู้ท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วนร่วมรวมกันที่เรียกว่าอยากช่วยอย่างเต็มใจและจริงใจ โดยไม่มีการ

บังคับ 

แรงบันดาลใจที่ทําให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

ก่อนที่อุเบกขา* จะมาเป็นคนที่ทํางานเป็นจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันเพราะเคย

ประสบเหตุเคยเจ็บลําบากมาก่อนเลยอยากมาทํางานช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้อ่ืน มองว่าตนเอง

สามารถที่จะยื่นมือออกไปทําอะไรให้ประโยชน์ต่อส่วนรวมได้บ้าง  เสียสละอะไรได้บ้าง ช่วยเหลือ

อะไรได้บ้าง  ลักษณะเหมือนเพื่อนช่วยเหลือกัน ไม่ใช่ลักษณะของผู้ท่ีเหนือกว่า มีนํ้าใจแก่กัน ไม่

นิ่งดูดาย  ทั้งการให้ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม  อุเบกขา* ได้เข้าเป็ น

ส่วนหนึ่งของมูลนิธิช่วยเหลือผู้อ่ืนแห่งหนึ่งนอกจากที่เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยแล้ว  การเรียนรู้จาก

มูลนิธิทําให้รู้ว่าถึงงานอาสาจะเป็นงานอาสาเล็กๆ แต่ตนเองก็มีความสุขกับการทํางานได้เหมือนกับ

งานใหญ่ๆเช่นกัน ถึงตนเองต้องออกแรงต้องตากฝนเพื่อไปช่วยเหลือคนอื่น แต่ตัวเราเองก็ทําให้คน

อ่ืนในสังคมมีความสุขได้เช่นเดียวกัน ถึงแม้ความรู้สึกในครั้งแรกที่ได้ไปทํากิจกรรมอาสาที่มูลนิธิ

จะเต็มไปด้วยความคิดที่ว่า  “ ตนเองจะต้องเห็นคนป่วย มีบาดแผล มีคนตายและมีเลือดเต็มไป

หมด”  ทําให้ตนเองรู้สึกไม่ดีนักต่อสภาพที่เห็น แต่เมื่อได้เข้าไปสัมผัสจริงแต่กลับไม่ได้มีภาพที่น่า

กลัวเลย การไปทํากิจกรรมกับพี่น้องในมูลนิธิทําให้ตนเองบังเกิดความสุขมาก  อุเบกขา* มี

ความรู้สึกสนุกกับการทํากิจกรรมกับมูลนิธิเกี่ยวกับงานกู้ภัย การที่ได้เห็นรอยยิ้มของคนอื่นได้ยิน

เสียงหัวเราะจนบางครั้งทําให้ตนเองรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติ  ตนเองไม่ได้รู้สึกว่าเขาป่วยไม่สบาย 

จากรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และรวมถึงผลงานของงานกู้ภัยทําให้ภูมิใจที่มีโอกาสได้ทํากิจกรรม

ลักษณะนี้ ตนเองไม่ได้ไปช่วยเหลือคนเจ็บเพียงอย่างเดียว แต่ผู้คนเหล่านั้นก็ทําให้รู้ว่าการให้การ

เสียสละในชีวิตมีความสําคัญอย่างมาก  พ่ีน้องกู้ภัยบางคนไม่เคยได้เรียนหนังสือ ไม่เคยได้ไป

โรงเรียน แต่พ่ีน้องบางคนก็ได้เรียนหนังสือ แต่ก็มาทํางานเพื่อสังคม  พ่ีน้องที่เข้ามาทํางานกู้ภัยต่าง

มีอุดมการณ์เดียวกัน และมีความทรงจําที่ดีเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม สิ่งที่กระทําดีต่อผู้อ่ืนทําให้

ส่งผลดีกับตนเองรู้สึกว่ามีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรง มีโอกาสเรียน  และมีคําถามถามตนเองว่าทําไม

ตนเองเมื่อมีโอกาสในสิ่งเหล่านั้นกลับไม่ทําให้มันดีท่ีสุดทําให้สุดความสามารถเหมือนกับพี่น้อง

ในงานกู้ภัยที่ทํากิจกรรมช่วยเหลือผู้อ่ืนจนสุดความสามารถของ อุเบกขา* มองกิจกรรมที่ช่วยเหลือ
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ผู้อ่ืนเป็นสิ่งๆเล็กแต่สิ่งเล็กๆที่ตัวเรากําลังทําอยู่มันจะช่วยผลักดันให้สังคมอยากที่จะเรียนรู้ อยากที่

จะทํากิจกรรมร่วมกับตนเอง 

ความภาคภูมิใจในการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

ครอบครัวของอุเบกขา* ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพ่ีน้อง ต่างก็มีความภูมิใจในตัวของ

อุเบกขา* ท่ีได้มาทํางานช่วยเหลือสังคม  โดยไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อน จนได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ

และเกียรติบัตรเป็นจํานวนมากเกี่ยวกับงานจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันหลายๆด้าน ถึงมันจะเป็นสิ่ง

เล็กๆแต่ก็ทําให้ภาคภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับ ถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ ไม่เห็น แต่สิ่งคิดว่าความดีท่ีมีอยู่

ข้างในตัวเราไม่จําเป็นต้องโชว์แต่เราจะทําต่อไปเพื่อสังคม แล้วสิ่งดีๆจะตอบแทนเราเองใน

ภายหลังหรือเวลาที่เราจากโลกนี้ไปแล้ว เช่น พ่อของอุเบกขา* พูดกับตัวอุเบกขา* ก่อนที่ท่านจะ

จากไปว่า  “ท่านภูมิใจที่ลูกเป็นคนมีความเสียสละช่วยเหลือสังคม ขอให้ทําต่อไป”  มุทิตา* ก็ภูมิใจ

ในตัวพ่อเช่นกันที่แม้ท่านจะจากไป แต่ร่างกายที่ไร้วิญญาณท่านยังบริจาคเพื่อการศึกษา(อาจารย์

ใหญ่) รวมถึงญาติพ่ีน้องและตนเองเองก็ยังได้ร่วมบริจาคร่างกายช่วยเหลือคนที่ยังต้องการ 

สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

มีหลายเหตุการณ์ท่ีอุเบกขา* ประทับใจและไม่เคยลืม แต่ท่ีประทับใจและภูมิใจที่สุด

มีสองเหตุการณ์คือเหตุการณ์ท่ีกระโดดไปช่วยเด็กสามคนซึ่งกําลังจะจมนํ้าหลังสวนราชฯ ซึ่งไม่

คิดถึงชีวิตของตนเองทั้งที่ไม่มีเสื้อชูชีพแต่ก็สามารถช่วยเด็กได้อย่างปลอดภัยทั้งสามคน แต่ตัวเอง

ได้ติดกับจอกแหนจนเพื่อนๆกู้ภัยต้องเข้ามาช่วยและเหตุการณ์ก็ผ่านไปได้ด้วยดี  และอีกหนึ่ง

เหตุการณ์ คืออุเบกขา* พร้อมกู้ภัยได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นไม้มีผู้บาดเจ็บหลายรายที่

ทยอยนําส่ง ไปถึงที่เกิดเหตุพบสามคนติดอยู่ในรถซึ่งหนึ่งคนเสียชีวิตคาที่ และอีกสองคนแม่ลูกยัง

หายใจอยู่แต่มีเลือดออกมากเพราะแขนหวิดขาด ตนเองเห็นเด็กอาการไม่ดีจึงตัดสินใจหาวิธีช่วยงัด

รถหาวิธีเอาออกก่อนที่รถเครื่องมือจะมาถึง และตนเองก็ช่วยเหลือได้จนสําเร็จ  ถึงแม้ตนเองกระจก

จะบาดมือเพราะไม่ระวังตนเองก็ตาม มุทิตา* อุ้มเด็กที่เต็มด้วยเลือด และขาหัก  มีเจ้าหน้าที่ไทยมุง

นับร้อยชีวิตปรบมือให้กับมุทิตา* และโห่ร้องชื่นชมด้วยความดีใจที่ช่วยเหลือเด็กได้ สายตาของแม่

เด็กที่ยังติดอยู่ในรถมองมุทิตา*ด้วยความขอบคุณที่ช่วยลูกเค้าออกมาได้ ต่อมารถอุปกรณ์มาถึงได้

บอกให้แม่ของเด็กทําใจดีๆไว้เพราะเรากําลังจะช่วยออกมา มุทิตา*ได้ดามแขนที่เกือบขาดและให้

อ๊อกซิเจนแก่ผู้บาดเจ็บและใช้เครื่องมืองัดช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัย ถึงแม้ตนเองจะเหนื่อย

มากมีเลือดติดเยอะและได้บาดแผลจากเหตุการณ์ครั้งนั้น แต่ก็เป็นเหตุการณ์ท่ีประทับใจและภูมิใจ

ท่ีสุดของอุเบกขา 
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เงื่อนไขทางจิตสังคมที่ก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน   

อุเบกขา*  เล่าว่า  จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันมีเงื่อนไขทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้อง  

ดังนี้  

ประการที่ 1   สถาบันครอบครัว มีการอบรมสั่งสอนจาก พ่อ และแม่   ครอบครัวเป็น

ส่วนที่สําคัญในเรื่องความคิด และสร้างการเรียนรู้  ถึงเป็นหน่วยที่สําคัญ เพราะเราส่วนใหญ่จะ

ใกล้ชิดกับครอบครัวมากที่สุด อุปนิสัยส่วนหนึ่งได้มาจากแบบอย่างจากบุคคลในครอบครัว เช่น 

การแบ่งปัน  ความเอื้ออาทรผู้อ่ืน เป็นต้น   

ประการที่ 2 สภาพแวดล้อมมีความสําคัญอย่างยิ่งในการบ่มเพาะลักษณะของคนที่มี

จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน   

ประการที่ 3 สถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมอย่าง

จริงจัง  จัดอบรมในเรื่องจิตคํานึงถึงมีส่วนรวมร่วมกัน  ส่งเสริมการออกค่ายอาสา และกิจกรรมที่

เกี่ยวกับการบําเพ็ญประโยชน์ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยฯ  อุเบกขา* เคยเข้าร่วมกิจกรรมของค่าย

กลุ่มอาสาดอกไม้  และค่ายอาสาของชมรมพัฒนาชุมชน ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ดีอย่างยิ่ง  และการเข้า

ร่วมกิจกรรมที่ทางโปรแกรมวิชาหรือมหาวิทยาลัยจัด และอยากให้นักศึกษาเข้าร่วมโดยไม่มีการ

บังคับ แต่ให้เข้าร่วมโดยความสมัครใจ  และอยากให้มีการยกย่องผู้ท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

อาจจะเป็นวุฒิบัตร เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่ืนอยากปฏิบัติตาม  และอยาก

กระทําความดีต่อไป ขณะเดียวกันมองว่าการที่นักศึกษามีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันนั้นช่วยแก้ไข

ปัญหาของสังคม โดยลดความขัดแย้งในสังคม  สร้างความสามัคคี  ช่วยให้เป็นคนที่มีจิตเมตตา  คน

ในสังคมจะช่วยเหลือและเห็นใจกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นนั่นเอง   

การปลูกฝังจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันกับบุคคลต่าง ๆ ให้มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม จะเป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดขึ้นกับบุคคล โดยเฉพาะเด็กและ

เยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากภายในร่างกายของคน “จิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกัน” มีความสําคัญในการปลูกจิตสํานึกให้ผู้คนรู้จัก การเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจ 

การร่วมมือกันในการทําประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม อีกทั้งจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับ

ตนเองและสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะเป็นหลักการในการดําเนินชีวิต เป็นการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับสังคมอย่างได้ผลเป็นเชิงประจักษ์ 

แนวทางการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

อุเบกขา* ได้เสนอแนวทางในการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน เป็นเรื่องของ

ความรับผิดชอบในตนเอง แม้ว่าจะได้รับการอบรมสั่งสอนแต่ถ้าใจตนเองไม่ยอมรับ จิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกันก็ไม่เกิด  ดังนั้นคําว่า “ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” จึงมีความสําคัญส่วนหนึ่งในการสร้าง
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จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  ถ้าตนเองไม่เห็นความสําคัญแล้วคงไม่มีใครบังคับได้นอกจากใจของ

ตนเอง  แนวทางที่สําคัญในการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันมีหลายประการถ้าปฏิบัติได้ก็จะ

เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  ได้แก่ 

1) การสร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย 

รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพหน้าที่ ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 

2) ให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเอง คือส่วนหนึ่งของ

สังคมต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นเรื่องของส่วนรวม ทั้งต่อประเทศชาติ 

และโลกใบนี้ 

3) ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา

ของตนเอง เช่นกันอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข เช่น ช่วยกันดําเนินการให้โรงงาน

อุตสาหกรรมสร้างบ่อพักนํ้าทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ 

4) ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําสั่งสอนในทุก

ศาสนาที่นับถือ สอนให้คนทําความดีท้ังสิ้น ถ้าปฏิบัติได้จะทําให้ตนเองมีความสุข นอกจานี้ยัง

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วยทําให้เราสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ครอบครัวกับการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

ครอบครัว  อุเบกขา* ถือว่ามีส่วนสําคัญมากในการที่ส่งเสริมทํางานจิตที่ดี ตั้งแต่การ

ให้โอกาส ให้เวลา ให้เงินทอง และรถที่ตนเองใช้เพื่อช่วยเหลือสังคม การมีครอบครัวที่เข้าใจตัวเรา

ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้การทํางานการเสียสละมีประโยชน์ยิ่ง ๆ ขึ้นต่อบุคคลอื่น เพราะถ้าไม่

มีกําลังทรัพย์กําลังใจจากครอบครัวก็คงไม่สามารถมาอยู่ถึงจุดๆนี้ได้ ต้องขอบใจที่ครอบครัวของ

อุเบกขา*ให้การสนับสนุนตลอดมา เพื่อการช่วยเหลือผู้อ่ืน ความดีท่ีได้ทําไปก็คงส่งผลแก่

ครอบครัวของตนเองไม่มากก็น้อยเมื่อยามลําบาก 

เพื่อนกับการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

การมีเพื่อนที่มีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  เป็นสิ่งที่สังคมควรมีอยู่ในทุกยุค ทุก

สมัย ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปนานเท่าไหร่ก็ตาม การร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับอุทกภัยในปี ท่ีผ่านมา 

เพื่อน ๆ กู้ภัยทั่วประเทศแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของพลังอาสาสมัครต่อสังคมที่มีจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกัน การสร้างเครือข่ายที่พร้อมจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และมอบสิ่งดีๆให้กับผู้อ่ืน 

หลายคนตามไปเป็นอาสาสมัครในวาระต่าง ๆ อย่างจริงจัง บ้างคนคิดว่ามีเพื่อนไปก็ไป ได้ลุย

สถานที่จริง ไม่ได้คิดอะไร แต่การที่เราให้สังคมไปนั้น อาสาสมัครกลับได้อะไรกลับมาเยอะแยะ

มากมาก ได้ท้ังเพื่อน ประสบการณ์บางอย่างไม่สามารถเอามาบอกได้ ทักษะบางประเภทไม่สามารถ
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เอามาให้ฝึกได้ การเข้าใจสิ่งต่างๆไม่สามารถเอามาสอนกันได้ ซ่ึงต่างจากความรู้ทั่วไปที่เราสามารถ

สมัครเรียน หรือศึกษาเอง ได้มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ใหม่ๆสิ่งเหล่านี้น่ีแหละที่อยู่นอกกรอบ 

ส่ือกับการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์มหาอุทกภัยครั้งร้ายแรงหลายพื้นที่ในบ้านเรา ความต้องการ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้คนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่ือ กลายเป็นสิ่งจําเป็นมากท่ามกลางภัยพิบัติท่ีผู้คน

ต่างก็อยากรู้ว่าอุทกภัยครั้งนี้จะมาถึงตัวหรือไม่ เมื่อไร อย่างไร ส่ือออนไลน์ เป็นสื่อที่ทรงอิทธิพล

มากที่สุดในท่ามกลางความสับสนของข้อมูลข่าวสารที่ผู้คนต้องการรับรู้ ด้วยความรวดเร็ว ยิ่ง

สถานการณ์ท่ีไม่รู้ว่าภัยจะมาถึงตัวเมื่อไร หรือไม่รู้ว่าจะมาถึงตัวหรือไม่ ก็ยิ่งทําให้ผู้คนอยากรู้ 

ในขณะที่ส่ือทีวี ท่ีเป็นสื่อที่มีความเคลื่อนไหว แต่ก็ยังไม่รวดเร็วทันใจผู้คน ยิ่งในสถานการณ์หน้า

สิ่วหน้าขวาน แต่ส่ือทีวีโดยเฉพาะฟรีทีวี ท่ีผู้คนคาดหวังว่าจะนําเสนอข่าวหรือให้ข้อมูลผู้คน

ตลอดเวลา กลับไม่เป็นอย่างนั้น นักข่าวจําเป็นจึงเกิดขึ้นมากมาย เกิดจากประชาชนคนธรรมดาที่

ประสบพบเจอเหตุการณ์ต่างๆ และนําไปบอกเล่าผ่านสื่อออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ 

จนกระทั่งเกิดเป็นกลุ่มต่างๆ ขึ้นมามากมาย แม้แต่กลุ่มของอาสากู้ภัยเพื่อรายงานสถานการณ์ในจุด

ท่ีตัวเองยืน หรือสิ่งที่ตนเองถนัด เป็นการรวมตัวกันเองของกลุ่มคนท่ีหัวอกเดียวกัน สุดท้ายผู้คนหัน

มาพึ่งความรวดเร็วจากสื่อออนไลน์กันมากขึ้น นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ท่ีเกิดเครือข่ายสังคมที่

ต่ืนตัวต่อการรับรู้ และเปลี่ยนจากการแค่เป็นผู้รับข่าวสาร มาเป็นผู้แสวงหาข้อมูล และเป็นผู้ส่งสาร

กันมากขึ้น  สอดคล้องกับข้อมูล เรื่องพฤติกรรมการติดตามข่าวภัยพิบัติน้ําท่วม พบว่าพฤติกรรม

การติดตามข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์ของประชาชนช่วงเกิดภัยพิบัติน้ํา ท่วมผ่านทางโทรทัศน์ไม่

แตกต่างกันมากนัก แต่ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจนอาจกล่าวได้ว่า คนหันมาติดตามข่าวสารทางวิทยุ โช

เชียลเน็ตเวิร์ค และสื่อออนไลน์มากขึ้น ในขณะที่หนังสือพิมพ์ท่ีเป็นกระดาษคนติดตามน้อยลง ซ่ึง

อาจเป็นเพราะความยาก ลําบากในการเข้าถึงในพื้นที่เกิดภัยพิบัติน้ําท่วม  ขณะเดียวกันสื่อออนไลน์

ก็สามารถนําเสนอภาพนํ้าท่วมในหลากหลายพื้นที่กันมากมาย เพราะผู้ประสบอุทกภัยต่างถ่ายรูป

บ้านของตัวเอง พื้นที่ท่ีประสบพบเจอ และกลายเป็นผู้ส่ือข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทําให้เราได้

เห็นภาพความเสียหายของบ้านผู้ประสบภัย เพื่อนที่ไม่ได้เจอะหน้าค่าตามานาน ก็สามารถอัพเดท

สถานะผ่านทางสื่อออนไลน์เฟสบุ๊ค ได้รู้ว่าบ้านไหน บ้านใครมีความเสียหายกันระดับไหน  

นอกจากการรายงานข่าวผ่านสื่อออนไลน์แล้ว สิ่งที่พบเห็นและน่าชื่นใจในสังคมออนไลน์อีกเรื่อง

หนึ่งก็คือสามารถเชื่อมโยงนํ้าใจซึ่งกันและกัน เริ่มตั้งแต่เรื่องจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันใคร

ต้องการความช่วยเหลือยามนํ้าท่วม ต้องการไปช่วยแพ็คหรือบรรจุส่ิงของ หรือไปช่วยกันบริจาค

สิ่งของ มีการกระจายข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างรวดเร็ว เรียกว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือจุดใด หรือ

ต้องการรับความช่วยเหลือ หรือต้องการของบริจาคก็สามารถเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลได้อย่าง
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รวดเร็วและมีโอกาสทั่วถึงได้มากกว่าสื่ออื่นๆ สิ่งสําคัญของผู้บริโภคคือการใช้วิจารณญาณในการ

รับสื่อ การกลั่นกรองข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยํามากขึ้น ไม่ต่ืนตระหนก และตื่นตูมไปกับข่าวที่รวดเร็ว

อย่างเดียว แต่ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องด้วย มิเช่นนั้นอาจกลายเป็นผลร้ายหรือกลายเป็ น

เหยื่อของผู้ไม่หวังดีก็ได้  การรวมตัวกันของอาสากู้ภัยเพื่อไปช่วยนํ้าท่วมโดยติดต่อกันทางสื่อ

ออนไลน์  นั่นคือนํ้าใจที่ยิ่งใหญ่ และสามารถสื่อสารกันผ่านเครือข่ายออนไลน์ได้อย่างน่าชื่นชม 

และเป็นแบบอย่างที่ดี  อุปกรณ์จํานวนมากที่จําเป็นต้องใช้ในช่วงหลังนํ้าลด เป็นเรื่องจําเป็นและ

สําคัญมาก ถ้ามีการรวมตัวกันระหว่างเพื่อนด้วยกัน ทําบ้านเพื่อนเสร็จ เพื่อนมาช่วยทําความสะอาด

ท่ีบ้านเรา หรือในหมู่บ้านเดียวกันมีการรวมตัวกันทําความสะอาดร่วมกัน ก็จะช่วยทําให้งาน

สัมฤทธิ์ในเวลาอันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้มากกว่า ทั้งยังทําให้ช่วยประหยัดอีกด้วย 

ยกตัวอย่าง เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง ซ่ึงมีราคาหลายพันบาท ถ้ารวมกันซื้อและใช้ด้วยกันก็จะช่วยกัน

ประหยัดได้อีกด้วย  เครือข่ายสังคมออนไลน์มีประโยชน์อย่างมากถ้าถูกนํามาใช้อย่างสร้างสรรค์ 

มันจะกลายเป็นฮีโร่ในการจัดการวิกฤตยามนํ้าท่วมได้อย่างดี และเป็นคู่มือที่ดีในการสอนลูกให้

เรียนรู้สังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ด้วย 

สิ่งที่ตนเองทําที่เรียกว่าจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันแท้จริงหรือไม่   อุเบกขา* เล่าว่า

จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตัวเรามีความตระหนักว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ

สังคม เพราะฉะนั้นจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันไม่ได้มีความหมายแค่ว่า การช่วยเหลือคนที่

เดือดร้อนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการช่วยเหลือส่วนรวม ซ่ึงเกิดจากความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 

พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ คนที่มีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันนอกจากจะทํางานสังคมสงเคราะห์หรือ

บําเพ็ญประโยชน์แบบมูลนิธิแล้ว ยังทํางานในลักษณะอื่นด้วย เช่นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม รวมไป

ถึงการปฏิรูปสังคมหรือช่วยให้สังคมดีข้ึน เช่น เป็นอาสาสมัครรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย 

ต่อต้านคอรัปชั่น อย่างนี้ก็เรียกว่าจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันทั้งสิ้น หากพูดให้กระชับมากขึ้น จิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันก็คือ จิตที่ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม หรือความทุกข์ยากของผู้คน และปรารถนา

เข้าไปช่วย ไม่ใช่ด้วยการให้ทานให้เงิน แต่ด้วยการสละเวลา ลงแรงเข้าไปช่วย และด้วยจิตที่เป็นสุข

ท่ีได้ช่วยผู้อ่ืน จุดที่ควรเน้นก็คือจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันไม่ใช่แค่การทําประโยชน์เพื่อผู้อ่ืนหรือ

เพื่อส่วนรวมอย่างเดียว แต่ยังเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณของเราด้วย นั่นหมายความว่าเป็นคนดีแล้วก็

ไม่กล้าทําดี ก็อย่าเรียกตัวเองว่าเป็นคนดีหรือเปล่า  

ลักษณะของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

ลักษณะของคนที่มีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันจะคิดถึงคนอื่นมากขึ้น คิดถึงตัวเอง

น้อยลงไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของความสนใจหรือการได้ประโยชน์เวลาจะใช้ความฉลาดหรือ

ตัดสินใจทํากิจกรรมใดทุกครั้ง จะนึกถึงความรักเพื่อนมนุษย์คนอื่นด้วยเสมอ ซ่ึงจะทําให้ผลการ



123 
 

ตัดสินใจหรือใช้ความสามารถออกดอกผลได้ยาวนาน เป็นที่ช่ืนชมของคนอื่น จะนําความสุข 

ช่ือเสียงในแง่การมีคุณธรรมมาสู่ตัวเองซึ่งถ้าตีเป็นราคาจะได้มากกว่าการคิดหรือทําเพื่อประโยชน์

ของตนเองดังที่ผ่านมาแล้ว  ถ้าตัวเราเป็นคนที่มีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันตัวเราก็จะเป็นคนที่รัก

มนุษย์ได้ลึกซึ้ง  ลักษณะของความน่ารักของตัวเราจะปรากฏชัดมากขึ้น จะเป็นคนอายุยืนยาว มี

ความสุขที่ดี ด้วยความมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันจะสอนให้ตัวเราอยากช่วยผู้อ่ืนอยู่เสมอ หรือ

อยากเป็นผู้ให้นั่นเอง บางครั้งการให้ไม่ได้หมายถึงการให้เงินหรือแจกเงินแต่หมายถึงการให้ความรู้ 

ข้อคิดดี ๆ รวมทั้งการให้อภัยด้วย การจะมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันได้ ตัวเราต้องสอนให้ตนเอง

เป็นคนขยัน อดทน อดกลั้น มีจิตใจดี เพื่อช่วยเหลือคนอื่นได้  และที่สําคัญต้องนึกถึงการทํา

ประโยชน์ให้คนอื่นเสมอ 

การขัดเกลาทางสังคมกับการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

การที่จะเกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันได้น้ัน นอกจากจะเกิดจากตัวบุคคลแล้ว 

องค์กรยังต้องเข้ามามีความสําคัญในการเสริมสร้างด้วย ตัวอย่างเช่น โปรแกรมและมหาวิทยาลัยก็

ควรมีหน้าที่ท่ีจะหล่อหลอมและขัดเกลาเด็กให้มีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน โดยคณาจารย์ควรจะ

เป็นผู้ริเริ่ม โดยต้องให้มากกว่าความคาดหวังของคนทั่วไป ซ่ึงการสอนในเรื่องจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกันให้แก่นักศึกษานั้น  ควรจะให้นักศึกษาตระหนักว่าในเรื่องของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน

นั้นเป็นการกระทําโดยไม่หวังผลตอบแทน ซ่ึงในการที่ตัวเราจะไปช่วยเหลือใครนั้น ต้องเริ่มจาก

ความเข้มแข็งของตัวเองก่อน เพราะถ้าตนเองไม่มีความเข้มแข็งก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือคน

อ่ืนได้ จึงควรกระทําตนให้ดี และไม่สร้างความเดือนร้อนให้กับสังคมก่อนถึงจะนําไปสู่การ

ช่วยเหลือคนอื่นต่อไป   

ในการที่จะทําให้คนเกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันได้น้ัน ต้องเริ่มจากชี้ให้คนเห็น

ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้พวกเขาเหล่านั้นทราบก่อนว่าตนเองอยู่ตรงไหนของปัญหา โดย

สร้างคนในพื้นที่ของตนเองขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาภายในชุมชมของตนเองก่อน ยกตัวอย่าง ชุมชน

หนองแดง* ในช่วงนํ้าท่วม ประสบปัญหานํ้าท่วมแต่คนในชุมชนร่วมมือกันช่วยเหลือกันขนของ 

โดยสร้างให้คนในชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกันนั้น ไม่ใช่เรื่องของการเสียสละทั้งหมด เพราะผู้ท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันนั้นได้รับ

ผลตอบแทนแม้จะไม่ได้เป็นเรื่องของเงินทอง แต่ก็ได้ผลตอบแทนในแง่อ่ืน ๆ เช่น ทักษะทางสังคม 

อุปนิสัย และความรับผิดชอบ เป็นต้น ซึ่งจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันที่ดีจะต้องพัฒนาตนเองใน

ด้านต่าง ๆ  
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การเห็นคุณค่าในตนเองกับการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

อุเบกขา* เล่าว่าตนเองจะทําอย่างไรถึงจะลดความเห็นแก่ตัวของตนเองลงได้ แต่

ตรงกันข้ามกลับเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมเพิ่มขึ้น  และเป็นผู้ให้แก่คนอื่นมากยิ่งขึ้น เมื่อคนเริ่ม

มองออกไปสู่ภายนอกหรือส่วนรวม ไม่คิดทําแค่ประโยชน์ส่วนตนอย่างเดียว มองเห็นผู้อ่ืนอย่าง

ลึกซึ้งแท้จริงมากขึ้น เริ่มเข้าใจมุมมองของคนอื่นว่าตัวเขาต้องการอะไร อยู่ในสภาพไหน เรา

สามารถช่วยอะไรเขาได้บ้าง มองเห็นสังคม เห็นความเป็นไปเห็นแนวทางที่จะช่วยกันลดปัญหาใน

สังคม เริ่มเป็นผู้ให้ เริ่มสละสิ่งที่เรามีอยู่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น เวลา แรงงาน เงิน สิ่งของ อวัยวะหรือ

แม้กระทั่งสละความเป็นตัวเราของเราเพื่อส่วนรวม อุเบกขา*มองว่านั่นแหละจะเป็นหนทางในการ

พัฒนาจิตใจของบุคคลในเรื่องจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เหตุผลเชิงจริยธรรมกับการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

อุเบกขา* กล่าวว่า ตัวเราต้องเข้าใจคําว่า “บุญ” ให้ถูกต้องเสียก่อน หากเข้าใจไม่

ถูกต้อง มองว่าการทําบุญที่ได้บุญเยอะคือการสร้างวัด สร้างโบสถ์ สร้างหอระฆัง เพื่อหวังเป้าหมาย

ในอนาคตหรือชาติหน้าจะเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นเศรษฐี ถ้าการคิดในลักษณะนี้อาจทําให้เกิดเป็ น

พฤติกรรมที่เรียกว่า “ชอบทําบุญ แต่ไร้น้ําใจ”  ปัจจุบันนี้มีคนประเภทเหล่านี้จํานวนมาก คือมุ่ง

ทําบุญเฉพาะกับวัด แต่ไม่มีนํ้าใจกับคน ไม่มีนํ้าใจกับสัตว์ จิตใจไม่มีเมตตาอย่างแท้จริง เพราะถ้า

จิตใจที่มีเมตตาอย่างแท้จริงแล้ว ต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้คน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นพระ หรือ

แม้แต่สัตว์ แต่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า “บุญ”  เกิดจากการถวายของให้พระ ซึ่งทําให้คนส่วนใหญ่

มุ่งแต่จะถวายสิ่งของ ถวายเงินให้พระอย่างเดียว ไม่สนใจที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน ปฏิเสธที่จะเป็นคนที่มี

จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  มองข้ามการทํางานช่วยเหลือสังคม ดังนั้นการเสริมสร้างคุณธรรมให้มี

จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ได้มุ่งเน้นให้ผู้มีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันในการดูแลสังคมรอบตัว  

ด้วยการกระทําความดี รวมทั้งการเรียนรู้หลักธรรมของทุกศาสนาที่ตนเองนับถือผ่านวิธีการทํางาน

อาสา เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างเครือข่าย

ในการมีส่วนร่วมดูแลสังคมเพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่าง

ต่อเนื่อง  

ระบบค่านิยมกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

อุเบกขา*กล่าวว่า  อาสากู้ภัยในมูลนิธิท่ีตนเองทํากิจกรรมอยู่ มีความเชื่อนับถือคณะ

เทพเเปดเซียนหรือโป๊ยเซียน  คือเซียนแปดองค์ ตามความเชื่อในลัทธิเต๋าของจีน เป็นเทพเจ้าที่ชาว

จีนนับถือมาช้านาน นับเป็นหนึ่งในบรรดาเซียนนับร้อยๆ องค์ของจีน แต่เทพทั้งแปดนี้ นับว่าเป็นที่

รู้จักดีและได้นับการนับถืออย่างกว้างขวางมากในศาลเจ้าตามของหมู่บ้านชาวจีน มักจะมีแท่นบูชาที่

ปูด้วยผ้ามีภาพวาดเซียนทั้งแปดรวมเป็นกลุ่ม  เซียนองค์ท่ี 1  หลีทิก๊วย ผู้ใดปรารถนาจะให้หายจาก
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โรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง  เซียนองค์ท่ี 2 ฮั่นเจ็งหลี ผู้ใดปรารถนาจะให้ตนมีความกล้าหาญ เข้มแข็ง 

เอาชนะศัตรูได้ เซียนองค์ท่ี 3  ล่ือทงปิ น ผู้ใดปรารถนาให้ค้าขายมีกําไรรํ่ารวยเป็นเศรษฐี  เซียนองค์

ท่ี 4  เตียกั๊วเล้า ผู้ท่ีปรารถนาให้ตนมีเสน่ห์และเป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลาย เซียนองค์ท่ี 5  น่า

ไช่ฮั้ว ผู้ใดปรารถนาให้ตนได้เป็น ศิลปินที่มีผู้คนนิยม เซียนองค์ท่ี 6  ฮ่อเซียนโกว  ผู้ใดปรารถนาให้

ตนมีอายุยืนนาน มีรูปร่างสวยงาม มีสติปัญญาดี เซียนองค์ท่ี 7 ฮั่นเซียงจือ ผู้ใดปรารถนาให้ตนเป็น

นักประพันธ์และนักกวีท่ีมีช่ือเสียง เซียนองค์ท่ี8  เช่าก๊กกู๋ ผู้ใดปรารถนามิให้ภูตผี พาลมากลํ้ากลาย

รบกวน  

ดังนั้น อิทธิพลเลข 8 ท่ีเป็นอมตะรํ่ารวยมั่งมีนิรันดร์ ทําให้ผู้นํา และองค์กรชั้นนํา

หลายแห่งเลือกหมายเลขนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเฮงจาการบูชาคณะเทพเเปดเซียนหรือโป๊ยเซียน 

และทุกคนที่อยู่ในมูลนิธิยังนับถือเจ้าแม่กวนอิม ไม่ทานเนื้อ และไม่ฆ่าสัตว์ และจะมีการกินเจ 10 

วัน ในช่วงเทศกาลกินเจ ซ่ึงทุกคนถือปฏิบัติกันมารุ่นต่อรุ่น และมีความเชื่อว่าเทพเจ้าจะคุ้มครอง

เวลาปฏิบัติงานหรือเวลาขับรถเดินทาง ซ่ึงมีส่วนสําคัญในการยึดเหนี่ยวจิตใจของอาสาทุกคนที่มีจิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

ทัศนะต่อการดูแลสมบัติสาธารณะ 

อุเบกขา* เล่าว่า ต้องให้ทุกคนรู้จักคําว่าจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันเพื่อให้ผู้คนได้

ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน นั่นหมายถึงว่า ทุกคนต้องมีการให้ 

มากกว่า การรับ เพราะสิ่งเหล่านี้ ถ้าสามารถปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนัก สังคมย่อมได้รับ

แต่ความสุขอย่างแน่นอน คําว่าจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันจึงมีความสําคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่

ของมนุษย์ในภาพรวม  การปลูกฝังจิตสํานึก กับบุคคลต่าง ๆ ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคมหรือส่วนรวมจะเป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับบุคคลโดยทั่วไป โดยเฉพาะ

นักศึกษาในโปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลัย รวมทั้งเด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไป สิ่งเหล่านี้เป็น

เรื่องที่เกิดขึ้นจากภายในกายของคนที่มีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันเป็นสําคัญเพื่อปลูกจิตใจให้ผู้คน

รู้จัก การเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจร่วมมือในการทําประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม อีกทั้งจะ

ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคมช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะเป็นหลักในการดําเนิน

ชีวิตของมนุษย์เป็นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับสังคมอย่างได้ผลเชิง

ประจักษ์ รวมทั้งการบํารุงรักษาสิ่งของที่เป็นของส่วนรวมร่วมกัน  เช่น การช่วยกันดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมโดยไม่ทิ้งขยะลงที่พ้ืนทั่วไปต้องทิ้งขยะในที่จัดไว้ให้ ไม่ทิ้งขยะลงในแม่นํ้าลําคลอง 

การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ เช่นโทรศัพท์สาธารณะ หลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างตามท้องถนน

หนทาง การใช้น้ําธรรมชาติและนํ้าประปาอย่างประหยัดร่วมกัน การใช้กระแสไฟฟ้าสาธารณะให้

เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนช่วยเหลือดูแลผู้ตกทุกข์ได้ยาก อันเป็นการให้โอกาสกับ



126 
 

ผู้ด้อยโอกาสตามสมควร แต่ต้องไม่ทําให้ตนเองและครอบครัวเดือดร้อน และการช่วยเหลือต้องไม่

ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง อันเป็นประโยชน์ของส่วนรวม 

ทัศนะต่อการจัดการการอยู่ร่วมกัน  เช่น  กฎระเบียบ   

อุเบกขา* กล่าวว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสังคม  เมื่อถือกําเนิดขึ้นมาก็ย่อมมี

สถานภาพของตนติดตามมาด้วย เช่น เป็นลูกของพ่อแม่ผู้ให้กําเนิด เป็นหลานของปู่ ย่า ตา ยาย ลุง 

ป้ า น้า อา เป็นพี่ หรือเป็นน้อง  และเป็นประชาชนคนหนึ่งของประเทศ เมื่อเติบโตจนถึงวัยที่จะต้อง

เข้าศึกษาหาความรู้ ในสถานศึกษา  และเมื่อจบการศึกษาออกไปประกอบอาชีพก็จะมีสถานภาพ

ตามอาชีพที่ตนประกอบอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นครู หมอ นักธุรกิจ ผู้บริหาร ลูกน้อง  ฯลฯ  ในแต่ละ

สถานภาพจะมีการแสดงออกตามบทบาท หรือหน้าที่ท่ีพึงปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวังหรือตามสิทธิ

และหน้าที่ของสถานภาพนั้น  ๆ อย่างไรก็ตามสถานภาพและบทบาทของคนในสังคมนั้นมี

ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน  เพราะคนในสังคมหนึ่ง ๆ อาจจะมีสถานภาพและบทบาทได้หลายอย่าง

ในเวลาเดียวกัน  เช่น  เมื่ออยู่ในครอบครัวมีสถานภาพเป็นพ่อ ก็แสดงออกในบทบาทของพ่อ แต่

เมื่ออยู่ในที่ทํางานมีสถานภาพเป็นหมอ ก็แสดงออกในบทบาทของหมอ ซ่ึงการกําหนดบทบาทของ

สังคมจะกําหนดพฤติกรรม และความรับผิดชอบของคนในการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน  ในการสร้างวินัยของตนเองนี้   แม้ว่าทุกคนจะมีเสรีภาพ ใน

การแสดงออกตามปกติ แต่ก็ระมัดระวังเพราะการแสดงออกตามกรอบเป้าหมายของตนอาจจะไป

ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนได้   ดังนั้นในการสร้างวินัยของตนเองจึงต้องระมัดระวังในการ

เคารพสิทธิของผู้อ่ืนที่ตนต้องเข้าไปมีความสัมพันธ์ด้วย ระเบียบ วินัย กฎหมาย  ที่สังคมสร้างขึ้น 

ดังนั้น บทบาทของคนที่มีต่อสังคมหรือต่อประเทศชาติ  จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามที่กฎหมาย

ของสังคมนั้น ๆ กําหนดโดยไม่ได้ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน  ตลอดจนทําลายความมั่นคงปลอดภัยของ

ประเทศ 

ทัศนะต่อการมีส่วนร่วมดูแลจัดการแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทุกวันนี้มนุษย์ได้บุกรุกและทําลายทรัพยากรธรรมชาติ จนเกือบถึงขั้นวิกฤต 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าน้อยลง สาเหตุสําคัญที่ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ถูกทําลายลงอย่างมาก 

คือการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจํานวนประชากร เป็นผลทําให้ความต้องการปัจจัยสี่ของมนุษย์มี

มากขึ้น  ประกอบกับมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงมากขึ้น  มีการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้

ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง  ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายลงอย่างง่ายดายและรวดเร็ว

มาก เครื่องอํานวยความสะดวกสบายต่าง ๆ มีมากยิ่งขึ้น  และในปัจจุบันได้ก้าวมาถึงในระดับที่ทํา

ให้ธรรมชาติเริ่มขาดความสมดุลแล้ว  และในบางส่วนธรรมชาติก็เริ่มเตือนให้มนุษย์ได้ตระหนักถึง

ภัยอันตรายอันจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า ถ้าหากมนุษย์ยังคงฝืนทําในสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นการขูดรีด
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ธรรมชาติ  จนเกินความสามารถที่ธรรมชาติจะรองรับได้ ดังกรณีท่ีเกิดอุทกภัย สรุปได้ว่ามนุษย์มี

ความจําเป็นต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ คือ ทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นบ่อเกิดแห่งปัจจัยสี่และเครื่องอํานวยความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ประชากร

มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีมาก   ทรัพยากรธรรมชาติเป็นเครื่อง

ส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ถ้าประเทศใดมีทรัพยากรธรรมชาติมาก  และรู้จักบํารุงรักษาให้ทรัพยากร

ยังคงมีอยู่หรือมีอายุการใช้งานได้นาน สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เพียงพอกับความต้องการของ

ประชากรภายในประเทศ ไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรจากต่างประเทศมากนัก  ประเทศนั้นๆ ก็จะมี

สถานะทางเศรษฐกิจที่คนที่มีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันจะช่วยเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ 

แนวความคิด การเคลื่อนไหวต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นมั่นคง ประชาชน

จะสามารถดํารงชีวิตได้อย่างสุขสบาย เตือนหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดําเนินการอย่างเหมาะสมกับ

สภาวการณ์ ช่วยกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการ

พิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทัศนะต่อบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่น/รัฐบาลกลางในการจัดการส่งเสริมจิตคํานึง

ส่วนรวมร่วมกัน 

หลายคนมีคําถามว่า  สังคมทําไมมีความวุ่นวายมากนัก การแข่งขันที่ร้อนแรงในทุก

ด้าน การทําลายสิ่งแวดล้อม การเอาเปรียบผู้ด้อยโอกาส การปล่อยมลพิษสู่สังคม การว่าร้ายเสียด

แทง การแก่งแย่งชิงดี ฯลฯ ล้วนแล้วแต่มาจากสาเหตุเบื้องต้นคล้ายๆกันคือ ความเห็นแก่ตัว หรือเอา

แต่ได้ในส่วนตนเป็นหลัก ปัจจุบันได้มีวาระแห่งชาติการให้อาสาช่วยเหลือสังคมแล้ว เป็นการ

ร่วมมือกันรณรงค์ส่งเสริม จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นการปลูกนํ้าใจ

คนไทยให้งอกงามกลับมาอีกครั้งหนึ่ง มาช่วยกันดูแลสังคมไทยร่วมกัน ดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชน 

ตลอดจนปัญหาต่างๆรอบๆตัว อย่างน้อย มองออกมานอกกรอบของเรื่องตัวเอง ออกมาดูคนอื่น 

เห็นใจ เข้าใจคนอื่นกันมากขึ้น ร่วมกันสร้างสรรค์ส่ิงดี ทําดีให้เป็นรูปธรรมกันมากขึ้นในสังคมไทย 

มิใช่เพียงแต่วิจารณ์ ต่อว่าใครหรือคนกลุ่มใดที่ควรรับผิดชอบ แต่ออกมารับผิดชอบ มีส่วนร่วม

ด้วยกันการอาสา เป็นวาระแห่งชาติ  เพราะสังคมไทยในขณะนี้เกิดปัญหาสะสมในท้ังภาพกว้างและ

ลึก การแก้ปัญหาจากเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศนั้นยากจะประสบความสําเร็จได้ 

เพราะฉะนั้นคนในสังคมทั้งหมดจึงต้องให้ความร่วมมือรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้สังคมยั่งยืนอย่าง

แท้จริง หลายภารกิจที่ไม่สามารถทําได้โดยภาครัฐฝ่ายเดียวสามารถสําเร็จลุล่วงได้ด้วยการร่วมกัน

เป็นทีมกับอาสาสมัครและ อาสาสมัครช่วยนําบุคคลที่ถูกแบ่งแยกออกไปจากสังคมให้กลับเข้าเป็ น

อันหนึ่งอันเดียวกันกับกลุ่ม เช่น คนตกงาน หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครเพื่อฝึ ก

ทักษะสําหรับงานที่มีรายได้ หรือคนเกษียณอายุได้รู้สึกว่าตัวเองยังมีบทบาทอยู่ในสังคม 
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อุเบกขา* บอกว่าในส่วนที่ต้องการให้โปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมที่

เกี่ยวกับการพัฒนา เช่น ควรมีการนํานักศึกษาพัฒนาชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย เพื่อให้ชุมชน

เข้มแข็ง และช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติด  นอกจากนั้นเมื่อชุมชนเข้มแข็ง  ก็เป็นการฝึกให้นักศึกษามี

จิตคํานึงถึงส่วนร่วมรวมกันควบคู่กับไปอีกช่องทางหนึ่ง  และช่วยแก้ไขปัญหาสังคมโดยเป็ น

เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้คนรู้จักรัก  ช่วยเหลือกันและกัน สามัคคีกัน เพราะคนเป็นส่วนหนึ่ง

ของสังคม ถ้าหากทุกคนมีจิตใจที่ดีช่วยเหลือกัน  สังคมและประเทศก็จะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาไม่

มีปัญหาความแตกแยกอย่างที่เป็นอยู่      

จากการศึกษา  สรุปได้ว่า  ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกันของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน  จํานวน 4 คน ได้แก่ เมตตา* กรุณา* มุทิตา* และ

อุเบกขา*  คือ การกระทํากิจกรรมต่างๆ ที่แสดงออกด้วยใจเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน หรือช่วยเหลือสังคม 

เป็นการทํางานเพื่อส่วนรวมไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนตน สิ่งของตอบแทน  แต่เป็นการช่วยเหลือ

จากจิตใจที่มุ่งหวังให้ผู้อ่ืนมีความสุข  อีกทั้งมีใจรักที่จะปฏิบัติเพื่อส่วนร่วม  ทั้งการบําเพ็ญ

ประโยชน์  ไม่มีใครบังคับ  เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่เดือดร้อน  หรือให้เขามีความลําบากน้อยลง และมี

การทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะทําด้วยความเต็มใจ  ตั้งใจในการช่วยเหลือ กระทําจนเป็นนิสัย  เกิด

จากความสมัครใจ มองส่วนร่วมมีความสําคัญ ร่วมมือกันร่วมใจและร่วมแรงกันปฏิบัติซ่ึงเป็ น

ประโยชน์ต่อบุคคล ชุมชน  สังคม  สร้างความคิดที่ดี  ความมีน้ําใจ การกระทํานั้นไม่เป็นภาระและ

ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน  การทุ่มเทแรงกายแรงใจ มีคุณธรรมในจิตใจที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน   

เช่น  ในสถานการณ์น้ําท่วมที่ผ่านมาได้มีการจัดทํากลุ่มจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน โดยมีกิจกรรม

รับบริจาคสิ่งของต่างๆ ได้แก่  อาหาร  นํ้า หรือการช่วยกันเก็บขยะในสถานที่ต่างๆ  การช่วยเหลือ

อาจารย์ถือสิ่งของ  สิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดความสามัคคี การรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  การแบ่งปัน   อยากเห็น

สังคมสงบสุข  ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมากท่ีสุด    

 

4.5  จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน 

 

จากการสัมภาษณ์นักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน  จํานวน 21 คน ได้นิยามความหมาย  

พฤติกรรม และลักษณะนิสัยจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน 

ดังนี้ 
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 4.5.1   ความหมายจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน  ได้นิยามความหมาย  จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

ดังนี้ 

เมตตา  นักศึกษาชั้นปี 1  เพศชาย  อายุ 19 ปี ให้ความหมายจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คือ  

การตระหนักรู้หรือการคํานึงถึงผู้อ่ืน การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม พร้อมที่จะเสียสละ

และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความปรารถนาที่จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อ่ืนหรือสังคมด้วย

ความเต็มใจ  

แดง นักศึกษาชั้นปี 1  เพศชาย  อายุ  19  ปี  กล่าวว่า  จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หมายถึง  

การกระทํากิจกรรมต่างๆ ท่ีแสดงออกมาจากใจเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนหรือช่วยเหลือสังคมโดยไม่

คํานึงถึงประโยชน์หรือสิ่งของตอบแทน  แต่เป็นการช่วยเหลือจากจิตใจที่มุ่งหวังให้ผู้อ่ืนมีความสุข

มากขึ้น  ลําบากน้อยลง  เช่น   

 ดํา  นักศึกษาชั้นปี 1 เพศชาย  อายุ  19  ปี  นิยามว่าจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คือ การให้

แบบไม่หวังผลตอบแทน  ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความเต็มใจตั้งใจโดยกระทําเต็มที่กับงานที่ตนเองรับ

ท่ีจะทํา   

มะลิ  นักศึกษาชั้นปี 1 เพศหญิง  อายุ  19  ปี   ได้กล่าวว่า  จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน เป็น

การทํางานเพื่อส่วนรวมโดยไม่คิดถึงสิ่งตอบแทนโดยทําจากใจ  ไม่มีใครมาบังคับ เป็นการ

ช่วยเหลือบุคคลที่เดือดร้อน  โดยสิ่งที่กระทําไปแล้วไม่ได้ทําให้บุคคลอื่นเดือดร้อน และเกิด

ประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมมากที่สุด 

กุหลาบ  นักศึกษาชั้นปี 1 เพศหญิง  อายุ  20   ปี  กล่าว่า จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คือ  

ช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  มีความจริงใจในการช่วยเหลือ  และมีการกระทําจนเป็ น

นิสัย  เกิดจากความสมัครใจของตนเอง  และอยากเห็นสังคมสงบสุข  ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน 

 กรุณา  นักศึกษาชั้นปี 2  เพศหญิง  อายุ  20  ปี  กล่าวว่า จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันคือ การ

ท่ีบุคคลมีจิตใจแห่งการให้  รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือ และทําประโยชน์เพื่อสังคม  มีใจรักที่จะปฏิบัติ

เพื่อส่วนร่วมโดยไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนตน แต่เห็นประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลัก มุ่งเน้น

ประโยชน์ให้เกิดกับคนหมู่มาก การกระทําที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวต้องเริ่มต้นจากระดับจิตใจก่อน โดย

การคิดว่าส่วนรวมมีความสําคัญถือได้ว่ามีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  แต่จะให้ดีต้องร่วมมือกัน

ร่วมใจและร่วมแรงกันปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์   

พลับพลึง นักศึกษาชั้นปี  2  เพศหญิง  อายุ 20  ปี ได้กล่าวว่า จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

คือ การที่บุคคลมีน้ําใจช่วยเหลือผู้อ่ืน โดยเริ่มกระทําตั้งแต่ความรู้สึกที่ออกจากจิตใจของเรา รู้จัก
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การให้  และการให้น้ันไม่จําเป็นจะต้องเป็นสิ่งของแต่เป็นการให้ด้วยความรู้สึกของจิตใจเรา ซ่ึง

เรียกว่าความรู้สึกที่ดี  

จําปี  นักศึกษาชั้นปี 2 เพศหญิง  อายุ 20   ปี กล่าวว่า จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คือ  การ

บําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือบุคคลอื่นด้วยความจริงใจและเต็มใจ  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หรือการ

ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในการทํากิจกรรมร่วมกับบุคคลผู้อ่ืน  ไม่ว่าจะเป็นการทํากิจกรรมพัฒนาด้าน

ต่างๆที่มีอยู่ในโปรแกรมวิชาหรือมหาวิทยาลัย รวมทั้งการช่วยเหลือเป็นรายตัวบุคคล    

เขียว  นักศึกษาชั้นปี 2  เพศชาย  อายุ 20  ปี กล่าวว่า จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คือ การที่

บุคคลทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่น  ชุมชน  และสังคมส่วนรวม  โดยไม่คิดหวังสิ่ง

ตอบแทน  และมองว่าสิ่งที่บุคคลกระทํานั้นเป็นการสร้างความคิดที่ดี  และความมีน้ําใจ   

ขาว  นักศึกษาชั้นปี 2  เพศชาย  อายุ 20   ปี  ได้กล่าวว่า จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คือ  

การที่บุคคลเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆโดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  หรือการ

กระทําที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนหรือสังคม   โดยไม่เป็นการสร้างภาระและความเดือดร้อนให้แก่

บุคคลอื่น 

มุทิตา  นักศึกษาชั้นปี 3  เพศหญิง อายุ 21  ปี  กล่าวว่า จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คือ การ

ช่วยเหลือบุคคลอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เมื่อเห็นบุคคลอื่นมีความทุกข์ตัวเราไม่นิ่งเฉยแต่กลับ

ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจและจริงใจ   

เฟื่องฟ้ า  นักศึกษาชั้นปี 3   เพศหญิง อายุ 21   ปี  กล่าวว่า จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คือ  

การกระทําที่กระทําลงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นแรงใจหรือแรงกาย โดยต้องเป็นการทําด้วยใจที่ดีไม่หวัง

สิ่งตอบแทนกลับมา  และเป็นการกระทํานั้นไม่มีใครบังคับ 

ม่วง  นักศึกษาชั้นปี 3  เพศชาย  อายุ 21  ปี  กล่าวว่า จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คือ  การ

คิด  และกระทําไปในทางที่เกิดประโยชน์สําหรับส่วนรวม  ซึ่งการมีจิตที่ดีอยากที่จะช่วยเหลือ

บุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน  แต่กระทํานั้นต้องออกมาจากจิตใจที่ไม่ทําให้

บุคคลอื่นเกิดเดือดร้อน   

นํ้าเงิน  นักศึกษาชั้นปี 3  เพศชาย  อายุ 21  ปี  กล่าวว่า จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คือ การ

ท่ีบุคคลมีความคิดที่อยากช่วยบุคคลอื่นที่ได้รับความเดือดร้อนใน  และเรื่องนั้นตัวเราพอจะ

ช่วยเหลือได้แล้วสามารถทําให้เขามีความสุข   

ส้ม  นักศึกษาชั้นปี 3 เพศชาย  อายุ 21  ปี  กล่าวว่า จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คือ การ

กระทําที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน  และกระทําด้วยจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้อ่ืน 
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  อุเบกขา  นักศึกษาชั้นปี 4 เพศชาย  อายุ 22   ปี  มองว่า จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คือ  

การมีจิตใจที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน   และการช่วยเหลือนั้นต้องมาจิตใจที่จริงใจ 

ไม่ถูกบังคับให้กระทํา 

 เหลือง  นักศึกษาชั้นปี 4  เพศชาย  อายุ 22  ปี  กล่าวว่า  จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คือ  

การกระทําประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนและทําโดยความตั้งใจ  ซ่ึงไม่เกี่ยวกับประโยชน์ส่วน

ตนไม่หวังสิ่งใดๆจากการกระทําที่ตนเองช่วยเหลือ  และเกิดการช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ 

อัญชัน  นักศึกษาชั้นปี 4  เพศหญิง อายุ  22  ปี  กล่าวว่า จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คือ  

การช่วยเหลือบุคคลอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  การเห็นประโยชน์ส่วนรวม และการมีคุณธรรมที่

จะช่วยเหลือผู้อ่ืน 

ดาวเรือง  นักศึกษาชั้นปี 4  เพศหญิง  อายุ  22  ปี  กล่าวว่า จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คือ   

การช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือการทํางานเพื่อส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ จริงใจ และสมัครใจ  โดยไม่

หวังสิ่งตอบแทนใดๆ   

จําปี  นักศึกษาชั้นปี 4  เพศหญิง อายุ  22  ปี  ได้กล่าวว่า จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คือ 

การจิตใจที่ช่วยเหลือบุคคลอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  และเป็นการกระทําของบุคคลจนติดเป็ น

นิสัย  

บัว  นักศึกษาชั้นปี 4 เพศหญิง อายุ  22  ปี  กล่าวว่า  จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน คือการ

ช่วยเหลือสังคม มีจิตใจที่เป็นผู้ให้  เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  ผู้ประสบอุบัติเหตุ  ผู้ประสบ

ปัญหาด้านอุทกภัย โดยเราเข้าไปร่วมกับกลุ่มที่ต้ังขึ้น  หรือจัดทํากลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ท่ีเดือนร้อน 

เพื่อเยียวยาหรือให้สภาพความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน  โดยไม่คํานึงถึงสิ่งตอบแทน อาจทํางานร่วมกันกับ

บุคคลอื่นแบบเป็นหมู่คณะ  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  ทําให้เกิดความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับ

คนที่ขาดโอกาส หรือลําบาก  

สรุปได้ว่า  จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  คือ การสร้างจิตใจแห่งการให้ เสียสละ  เอื้ออาทร แบ่งปัน  จิตสํานึก

ท่ีมีต่อส่วนรวมคือต้องการให้สังคมเกิดสันติสุข  การทําความดีบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์โดยไม่

หวังสิ่งตอบแทน  ดังตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.10  แสดงความหมายจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนา

ชุมชน 

 

ความหมายจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกัน 

จํานวน*(n=21) ร้อยละ 

1.การสร้างจิตใจแห่งการให้ 

เสียสละ  เอื้ออาทร แบ่งปัน   

21  100.00  

2.จิตสํานึกที่มีต่อส่วนรวมคือ

ต้องการให้สังคมเกิดสันติสุข 

21  100.00  

3.การทําความดีบําเพ็ญตนให้

เป็นประโยชน์โดยไม่หวังสิ่ง

ตอบแทน 

20  95.24  

 

หมายเหตุ:  * ตอบได้มากกว่า  

 

   4.5.2   พฤติกรรม 

พฤติกรรมเกี่ยวกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว    มีรายละเอียด  ดังนี้ 

1)  การแสดงออกหรือกระทําในสิ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นและสังคม   

2)  การให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นที่เป็นสิ่งของ หรือทุนทรัพย์ 

3)  การแบ่งปัน  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีนํ้าใจให้กับบุคคลอื่น 

4)  การดูแลรักษาทรัพย์สมบัติท่ีเป็นของส่วนรวม   

5)  การอาสาบําเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม  

6)  การแสดงออกถึงการทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคม 

7)  การใช้  ดูแลและไม่ทําลายสมบัติสาธารณะ 

8)  การแสดงนํ้าใจช่วยเหลือเรื่องต่างๆของบุคคลอื่นและสังคม 

9)  การร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่ม  และสังคม 

10)  การร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

11)  การร่วมมือกับบุคคลหรือกลุ่มในการช่วยเหลือสังคม 

12)  การช่วยเหลืองานหรือกิจกรรมต่างๆของครูอาจารย์ 
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13)  การให้เพื่อนยืมสิ่งของด้วยความเต็มใจ 

14)  การร่วมกลุ่มสร้างห้องสมุดเพื่อน้องๆที่ด้อยโอกาส 

15)  การสร้างโรงเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ให้ กับเด็กที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน 

16)  การช่วยเหลือโดยการบริจาคสิ่งของ ในสถานการณ์การปะทะไทยกับกัมพูชา 

17)  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ําท่วม 

18)  การช่วยงานจัดกิจกรรมต่างๆของโปรแกรมวิชา  และมหาวิทยาลัย  

19)  การทาสีกําแพงให้กับโรงเรียน 

20)  การช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน 

21)  การช่วยงานบุญประเพณีต่างๆในหมู่บ้าน 

22)  การอาสาปลูกป่ า   

 

 4.5.3   ลักษณะนิสัย  

ลักษณะนิสัยเกี่ยวกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว    ดังนี้ 

1)   ต้องมีจิตอยากจะให้ผู้อ่ืนมีความสุข หรือพ้นจากทุกข์ 

2)   ต้องมีความเสียสละ 

3)   ต้องมีความอดทน 

4)   ต้องไม่เอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่น 

5)   ต้องไม่อยากได้ของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตนเอง 

6)   ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม 

7)   ต้องไม่มีทิฐิกับบุคคลอื่น 

8)   ต้องกระทําจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

9)   ต้องเอาใจใส่เข้าร่วมกิจกรรมของส่วนรวมอย่างเต็มใจ 

10) ต้องมีความปรารถนาที่จะช่วยแก้ปัญหาบุคคลอื่นด้วยความเต็มใจ 

11) ต้องเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล 

12) ต้องมีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น 

13) ต้องมีน้ําใจช่วยเหลือ  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 

14) ต้องคิดดี  มองโลกในแง่ดี 

15) ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
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16) ต้องมีจิตที่มองถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ต้ัง 

17) ต้องไม่อยากได้ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของตนเอง 

 

4.6  เงื่อนไขทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษา

โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน  

 

เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน 

จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ  จํานวน 21 คน โดยเรียงตามลําดับ

ความสําคัญ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

4.6.1  การขัดเกลาทางสังคม  

1)  ครอบครัว 

ครอบครัวเปรียบเสมือนโรงเรียนแห่งแรกของนักศึกษา  ท่ีเพิ่มพูนทักษะทางปัญญา  

และสร้างพื้นฐานระดับบุคคลให้แข็งแรง  มีผลต่อพื้นฐานทางระบบการคิด และประสบการณ์อันจะ

หล่อหลอมให้บุคคลเป็นคนดีหรือคนไม่ดี  สิ่งที่สําคัญครอบครัวคือแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้บุคคล

ได้เห็น ได้คิด  เปลี่ยนแปลง  และแสดงออกในรูปแบบต่างๆ การอบรมขัดเกลาจากครอบครัว ถ้าพ่อ

แม่สอนให้ลูกรู้จักการมีน้ําใจให้ผู้ท่ีมีโอกาสน้อยกว่าตนเองนั้น  จะทําให้ตัวเรามีความสุขที่เกิดจาก

การให้  ในทางกลับกันถ้าตัวเราเป็นคนไม่มีนํ้าใจก็จะไม่มีใครอยากคบ อยากช่วยเหลือเมื่อยาม

ลําบาก  ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือผู้อ่ืน   การอบรบเลี้ยงดูจากครอบครัว  เป็นเสมือนแหล่ง

รวบรวมความรู้พ้ืนฐาน เป็นแหล่งที่อบรมสั่งสอนตั้งแต่ยังเล็ก  และการอบรมขัดเกลาจาก

ครอบครัวส่งผลต่อการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันอย่างยิ่ง เนื่องจากถ้าครอบครัวสั่งสอนลูกให้

รู้จักการแบ่งปัน  จะทําให้ลูกมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันรู้จักการแบ่งปัน ซ่ึงต่างจากครอบครัวที่

สั่งสอนลูกไม่ให้รู้จักการให้ ลูกก็มีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันน้อยหรือแทบไม่มีเลย  กลายเป็ น

บุคคลที่เห็นแก่ตัว การอบรมขัดเกลาทั้งด้านการดําเนินชีวิต สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่คนใน

ครอบครัว  ซ่ึงจะเกี่ยวเนื่องถึงสภาพจิตใจที่บุคคลพร้อมจะทํางานเพื่อบุคคลอื่น และมองว่าแต่ละ

ครอบครัวมีการอบรมสั่งสอนปลูกฝังไม่เหมือนกัน ดังนั้นครอบครัวถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการ

สร้างจิตที่ดี  เช่นการที่พ่อแม่แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นในเรื่องการมีน้ําใจแบ่งปันสิ่งของให้กับเพื่อน

บ้าน และสอนให้ลูกรู้ถึงการมีน้ําใจให้กับผู้อ่ืน  มีใครขอความช่วยเหลือเมื่อเราช่วยได้เราก็ควรจะ

ช่วย  ครอบครัวเป็นส่วนที่สําคัญในการขัดเกลาความคิด เพื่อสร้างการเรียนรู้  ถือว่าเป็นหน่วยที่

สําคัญ เพราะเราได้ใกล้ชิดครอบครัวมาก อุปนิสัยส่วนหนึ่งได้มาจากแบบอย่างของบุคคลใน
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ครอบครัว  เพื่อให้ลูกเติบโตเป็นคนที่มีจิตที่ดี  หรือมีความรู้สึกที่ดีต่อคนอื่น  สั่งสอนให้เป็นคนมี

นํ้าใจ  ส่งเสริมให้รู้จักรักเพื่อนมนุษย์ เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคล สร้างพื้นฐานที่ดีให้กับ

นักศึกษา  เกิดการเคารพต่อกันภายในครอบครัว โดยมองพื้นฐานทุกอย่างเริ่มจากครอบครัว และ

การอยู่อาศัยในครอบครัวที่ดี ทําให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเอง และช่วยส่งเสริมให้อยาก

ทํางานเพื่อคนอื่นต่อไป  ดังนั้นครอบครัวจึงเป็นเงื่อนไขที่สําคัญในการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกันในระดับต้นนํ้า 

การสนับสนุนจากครอบครัว โดยการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การอบรม

เลี้ยงดู มีความสําคัญต่อมนุษย์มาก เนื่องจากมนุษย์มีช่วงเวลาที่เป็นทารกยาวนาน ทําให้พ่อแม่ต้อง

คอย อบรมเลี้ยงดู และเชื่อว่าประสบการณ์ท่ีเด็กได้รับจากวิธีอบรมเลี้ยงดูมีอิทธิพล ต่อพัฒนาการ

ทางบุคลิกภาพ ค่านิยม ทัศนคติของเด็ก และความเชื่อโดยพ่อแม่มีส่วนสําคัญ ในการปลูกฝัง

บุคลิกภาพให้แก่เด็ก เพราะเป็นผู้อบรมขัดเกลาให้เด็กรู้จักแสดงพฤติกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม ตาม

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมนั้นๆดังคํากล่าวของนักศึกษาคนหนึ่งที่ว่า “พ่อกับแม่จะเป็นต้นแบบใน

การช่วยเหลือคนอื่น โดยการแสดงนํ้าใจช่วยเพื่อนบ้านเท่าที่ตนเองจะช่วยได้”  

2)  สภาพแวดล้อมทางสังคม 

สภาพแวดล้อมทางสังคม ซ่ึงเกี่ยวกับการที่นักศึกษามีการติดต่อสัมพันธ์และมี

สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ ในสังคมไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว อาจารย์ เพื่อน การเรียนรู้

ด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน โดยนักศึกษารู้สึกหรือรับรู้ได้ว่ามีแหล่งหรือบุคคลเหล่านี้ใน การที่จะ

คอยให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  หรือเมื่อประสบปัญหาในการแสดงจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

รวมไปถึงความพอใจหรือไม่พอใจที่ได้รับจากการสนับสนุนนั้น โดยความช่วยเหลือที่ได้รับ 

สภาพแวดล้อมเป็นเงื่อนไขทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องต่อจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  ถ้านักศึกษาอยู่

ในสภาพแวดล้อมที่ดีก็จะคิดดีและกระทําในสิ่งที่ดี   ซ่ึงจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่

สําคัญสามารถแบ่งออกได้  ดังนี้  

(1)  เพื่อน  

เพื่อนมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับนักศึกษา โดยเฉพาะสังคมของเพื่อนในระดับ

เดียวกัน ช่วงวัยเดียวกัน เมื่อเห็นเพื่อนทําก็ทําตาม และซึมซับการกระทําจากเพื่อน  เพื่อนจึงมี

ความสําคัญในการปลูกจิตสํานึกในการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการที่เพื่อนร่วมชั้นเรียน

ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือสังคม การสนับสนุน

ทางสังคมจึงเป็นได้ท้ังสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม เช่น ความ

ช่วยเหลือที่เป็นสิ่งของ ทุนทรัพย์ และ ความช่วยเหลือที่เป็นนามธรรม เช่น การยอมรับ ความ
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เข้าใจการสนับสนุนจากเพื่อนๆ ได้แก่ การยอมรับเข้ากลุ่ม การได้รับความเข้าใจ การได้รับความ

ช่วยเหลือทางด้านข้อมูลข่าวสาร และวัตถุส่ิงของ ในการแสดง จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

ดังนั้น เพื่อนจะมีอิทธิพลสูงสุดในช่วงของวัยรุ่น โดยมีลักษณะเป็นการถ่ายทอด

ทางสังคมและการชักจูงที่อาศัยความสมัครใจในการยอมรับ โดย สมาชิกจะต้องยอมรับและปฏิบัติ

ตามค่านิยมของกลุ่ม นอกจากนี้เพื่อนยังเป็นทางออกของผู้เรียนที่ต้องการความเป็นอิสระจากการ

ควบคุม เพื่อนสอนประสบการณ์ในเรื่องความสัมพันธ์ ท่ีเท่าเทียมกัน เพื่อนให้ความรู้ท่ีครอบครัว

ไม่สามารถให้ได้ เพื่อนทําให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับ ค่านิยมและประสบการณ์ของครอบครัวอื่น และ

เพื่อนเป็นแบบอย่างแก่ผู้เรียน การสนับสนุนจากเพื่อน เป็นการที่ผู้เรียนได้คบหาบุคคล และทําให้

ผู้เรียนประพฤติตนตามการกระทําของเพื่อน การยอมรับและปฏิบัติตามพฤติกรรมของกลุ่ม ทั้งใน

ด้านดีและไม่ดี รวมทั้งรับเอาค่านิยม ความเชื่อ เจตคติของกลุ่มมาเป็นของตนเอง ดังนั้นเพื่อนจึงมี

อิทธิพลต่อผู้วัยรุ่นอย่างมาก  

(2)  ส่ือ 

ส่ือ ได้แก่ โทรทัศน์  วิทยุ หนังสือพิมพ์  วารสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ล้วนมีความสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา  ซ่ึงได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสนเทศ  เป็ น

ต้นแบบของการลอกเลียนแบบในการที่จะมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  ส่ือต่างๆที่กล่าวข้างต้น

นั้นปัจจุบันเป็นสิ่งที่นักศึกษาเข้าถึงได้ง่ายล้วนเป็นเงื่อนไขที่ช่วยส่งเสริมทั้งสิ้น  ซ่ึงเรียกว่าเป็นสิ่ง

รอบข้างที่มีส่วนกระตุ้นจิตคํานึงถึงส่วนร่วมรวมกันอย่างมาก  ส่ือต่างๆจึงเอื้อต่อการส่งเสริมคนดู

โดยเฉพาะนักศึกษาให้เป็นคนรู้จักช่วยเหลือคนอื่น ไม่ดูถูกคนที่ต่ํากว่า และกําลังลําบาก แต่ต้อง

กลับยื่นมือเข้าไปช่วยเพื่อจรรโลงสังคมให้มีแต่ความเอื้ออาทร  ไม่เกิดการเห็นแก่ตัว  

ดังนั้น ส่ือจึงเป็นสถาบันที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งในการกระจายความคิด ความรู้ 

หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งสู่การรับรู้ของนักศึกษา ความร่วมมือจากสื่อจะช่วยสร้างความเข้าใจช่วยสร้าง

จิตสํานึกที่แสดงออกถึงจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันที่ถูกต้องให้แก่คนในสังคม เนื่องจากสื่อนั้นมี

บทบาทและอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างการรับรู้ท่ีจะสั่งสมกลายเป็นจิตสํานึกของคนในสังคม 

(3)  ครูอาจารย์  

นักศึกษามองว่าครูอาจารย์เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดจิตคํานึง

ส่วนรวมร่วมกัน การอบรมสั่งสอนจากครูอาจารย์ และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา  จึงถือ

ว่าครูอาจารย์มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยิ่งที่ทําให้เกิดการพัฒนานักศึกษาโดยผ่านการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนของครูอาจารย์ ซ่ึงนักศึกษากลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญที่เกิดจากการสนทนากลุ่มได้สรุป

เป็นประเด็น ดังนี้   
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(3.1) ครูอาจารย์สามารถสอดแทรกการอบรมปลูกฝังจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกันให้แก่นักศึกษาได้ในทุกรายวิชาที่ทําการสอน  

(3.2) ครูอาจารย์ต้องกระทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา ดังเช่น คํา

กล่าวที่ว่า “ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอน”  

(3.3) ครูอาจารย์ควรมีการเสริมแรงเมื่อนักศึกษากระทําความดี หรือมี

พฤติกรรมที่สอดคล้องกับ ค่านิยมของทางสังคม  

(3.4) ครูอาจารย์ต้องแก้ไขค่านิยมของผู้เรียนโดยคํานึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล  

(3.5) ครูอาจารย์ต้องทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างครอบครัวและสถานศึกษา 

โดยทําการพัฒนาค่านิยมของผู้เรียนร่วมกับครอบครัว 

(3.6) ครูอาจารย์ต้องทําการพัฒนาค่านิยมของตนให้ดีข้ึนเพื่อยกระดับค่านิ

ยของสังคม  

สําหรับการสอนที่ทําให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนนั้น  นักศึกษามองว่าสามารถกระทํา

ได้ โดยการสร้างค่านิยมที่ดีให้กับนักศึกษา ทําได้โดยวิธีการนั่งสมาธิ สวดมนต์ ร้องเพลงหมู่  เล่า

เรื่อง และการสร้างกิจกรรมกลุ่มด้วยกัน เพื่อให้เกิดความรู้สึกและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน หรือ

การพัฒนานักศึกษาโดยครูอาจารย์มีการบูรณาการเรื่องจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันกับรายวิชาที่

สอนในหลักสูตรการเรียน และสร้างกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อเสริมหลักสูตร เช่น การทํากิจกรรม

นอกห้องเรียน โดยเฉพาะการนํานักศึกษาลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อทํางานในพื้นที่ชุมชนต่างๆ  เป็ น

ต้น 

ดังนั้น ครูอาจารย์ควรปรับบทบาทของตนเองจากผู้สอนมาเป็นผู้อํานวยความ

สะดวกในการเรียนรู้ แสวงหาแนวทางวิธีการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษาสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติม  

กระตุ้นให้นักศึกษารู้จักการแก้ปัญหาการเรียนด้วยตนเอง  จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้

แสดงออกตามที่เขาต้องการ  และมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้

ใช้ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และฝึกให้นักศึกษารู้จักนําความรู้ท่ีได้รับจากการเรียน

ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน รวมถึงการนําไปใช้ประโยชน์ในการ

ประกอบวิชาชีพในวันข้างหน้า และที่สําคัญที่สุด คือ การทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักศึกษาได้เห็น 

และศรัทธา 

(4)  สถานศึกษา  

สถานศึกษาว่าถือเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้  ถ่ายทอดจิตวิญญาณการอยู่ร่วมกัน

ในสังคมแม้ว่าจะเป็นแค่สังคมระดับเล็ก  ซ่ึงภายในสถานศึกษาถือว่าเป็นแหล่งที่ปูพ้ืนฐานของจิต
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คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  และสิ่งสําคัญสถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นให้นักศึกษามี

ส่วนร่วมอย่างจริงจัง  ทั้งในการจัดการเรียนการสอน  การอบรมในเรื่องจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  

ส่งเสริมการออกค่ายอาสาพัฒนา และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบําเพ็ญประโยชน์ท้ังในและนอก

มหาวิทยาลัย   และเป็นแหล่งที่เสริมสร้างฐานของความสามัคคีอย่างสําคัญยิ่ง  เป็นสถาบันการศึกษาที่

ให้นักศึกษาพัฒนาคุณค่าของตนเองสืบต่อจากครอบครัวอบรมสั่งสอนและขัดเกลา  ดังนั้น  

กิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นในสถานศึกษาต้องเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา

ในการพัฒนาระบบความคิดและการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตนเอง โดยมีครูอาจารย์เป็นผู้รับ

บทบาทสําคัญในการถ่ายทอดเผยแพร่ และเป็นต้นแบบเหล่านี้  สถาบันการศึกษาเป็นรากฐานของ

การพัฒนา การพัฒนาในรูปแบบใดๆ จําเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาก่อน จนมีการศึกษามากพอ

แก่สถานะของตนเองที่พ่ึงจะรํ่าเรียนได้  ท่ีจะสามารถปฏิบัติงานหรือดําเนินชีวิตไปสู่ทิศทางที่

ต้องการ การกําหนดเป้าหมายการศึกษาได้ถูกต้อง โดยการยึดหลักธรรมชาติเพื่อนําไปสู่การพัฒนา

ท่ีอย่างแท้จริง จึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่มีผู้ท่ีมีเกี่ยวข้องในด้านการบริหารต้องพิจารณาให้ลึกซึ้ง ให้

ถ่องแท้ ให้รอบคอบ ให้ถูกต้องด้วยทัศนะที่กว้างโดยมีจุดหมายรวบยอดว่า “ต้องจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาคนให้มีจิตสํานึกเป็นมนุษย์ท่ีเต็มที่”  

ดังนั้น การจัดการศึกษาของสถานศึกษาควรมุ่งเน้นที่การสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับ

จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันจากภายใน คือ การพัฒนาจิตใจที่เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์ไม่

ควรเน้นที่การพัฒนาเพื่อความสําเร็จในเรื่องของวิชาชีพที่ปราศจากพื้นฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 

เพราะอาจจะเป็นการส่งเสริมให้บุคคลออกไปประกอบวิชาชีพด้วยจิตสํานึกที่ผิดพลาดแล้วก็ไป

สร้างระบบการทํางานที่ผิดมีการเอาเปรียบผู้อ่ืน กอบโกย ความหลงตัวเอง ความมัวเมาวนเวียนแต่

ในวังวนวัตถุ ท่ีอาจก่อให้เกิดการแข่งขันในการทํางาน การให้การศึกษาแก่นักศึกษา ควรหยุดสร้าง

จิตสํานึกที่นิยมในวัตถุ แต่เน้นการสร้างจิตสํานึกในทางคุณธรรมจริยธรรมให้หนักแน่นเข้มแข็ง

ยิ่งขึ้นทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกันช่วยสร้างระบบที่ถูกต้อง เพื่อการดํารงอยู่ของสังคมอย่างมีความสุข โดยเฉพาะเน้นการ

ฝึกอบรมให้รู้จักทําหน้าที่ของตนเองให้ดีท่ีสุด  ทําอย่างสุดฝี มือในทุกหน้าที่แต่ละสถานะที่ตนเอง

เกี่ยวข้องและเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยความสํานึกว่าทุกหน้าที่มีคุณค่าและความสําคัญอย่างเท่าเทียมกัน 

(5)  สถาบันศาสนา  

สถาบันศาสนาเป็นผู้นําในการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันให้เกิดขึ้น นํา

ประชาชนหรือนักศึกษากลับไปสู่คําสอนของพระพุทธองค์ท่ีทรงเน้น “ให้เห็นแก่ประโยชน์สุขของ

สังคมเป็นใหญ่ ไม่บริโภคเกินความจําเป็น หรือ เพราะความอยาก มีความสันโดษ พอใจที่จะมีกินมี

อยู่ มีใช้เท่าที่จําเป็นรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจือจานแก่ผู้อ่ืน มีความเมตตาอาทรต่อกัน เห็นแก่ผู้อ่ืนเสมือน

เห็นแก่ตนเองรู้จักหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง” 
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สถาบันศาสนามีความสําคัญเพราะเป็นสถาบันที่ได้รับการเคารพบูชามาแต่อดีต

จนกระทั่งปัจจุบัน เป็นสถาบันที่มีอิทธิพลสูงต่อจิตใจของประชาชนและนักศึกษา เพราะต่างยึดถือ

สถาบันนี้เป็นที่พ่ึงทางใจมาอย่างเนิ่นนาน ฉะนั้น สถาบันศาสนาจึงอยู่ในฐานะที่จะช่วยสร้างสรรค์

และพัฒนาจิตใจของคนในสังคมโดยเฉพาะนักศึกษาที่กําลังเติบใหญ่เป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมให้

หันเข้ามาและดํารงตนอยู่บนความถูกต้องตามทํานองคลองธรรม และวิธีการพัฒนาจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกันให้เกิดขึ้นโดยตระหนักถึงส่วนรวมมากยิ่งขึ้น และสําคัญคือผู้ท่ีเป็นตัวแทนทาง

ศาสนาต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่คนในสังคมในด้านการช่วยเหลือส่วนรวม 

 

4.6.2  การเห็นคุณค่าในตนเอง  

การเห็นคุณค่าในตนเอง  จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ  สรุปได้ว่าการเห็นคุณค่าใน

ตนเอง คือการที่นักศึกษารู้จักการประเมินตนเองตามความรู้สึกของตน ว่าตนเองเป็นคนที่มีคุณค่า มี

ความสามารถ มีความสําคัญ มีการประสบผลสําเร็จในการเรียนและทํางาน รวมทั้งการยอมรับ  การ

เห็นคุณค่าจากคนในสังคมที่มีต่อตน ตลอดจนการมีเจตคติท่ีดีต่อตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง ซ่ึง

บุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเอง จะมองตนเองในแง่ดี ก็จะทําให้เกิดความรู้สึกกับบุคคลอื่นในแง่ดีด้วย 

 การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสําคัญอย่างยิ่งในการปรับตัวทางอารมณ์ สังคม และการ
เรียนรู้สําหรับนักศึกษา เพราะเห็นพื้นฐานของการมองชีวิต ความสามารถทางด้านสังคมและ

อารมณ์ เกิดจากการเห็นคุณค่าในตนเอง นักศึกษาที่เห็นคุณค่าในตนเองสูงจะสามารถเผชิญกับ

อุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้ สามารถยอมรับเหตุการณ์ท่ีทําให้ตนเองรู้สึกผิดหวัง ท้อแท้ใจ 

ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความหวังและมีความกล้าหาญ จะทําให้เป็นคนที่ประสบผลสําเร็จ มี

ความสุข สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามที่ตนปรารถนาได้ รม 
การเห็นคุณค่าในตัวเองคือความรู้สึกต่อตนเองเกี่ยวกับ ความสามารถในการเรียนรู้  การ

ทํางาน  หรือกิจกรรมต่างๆ  การคิด  การตัดสินใจ ท่ีเกิดจากการปลูกฝังจิตสํานึกที่ดี  การรู้จัก

คุณธรรมจริยธรรมที่ฝังอยู่ในตัวเราเอง  เชื่อมถึงการจิตใต้สํานึกที่ดี  พร้อมทั้งเกิดจากประสบการณ์

และภาพแห่งความทรงจําที่เคยเห็น จนเกิดแรงบันดาลใจ  ขณะเดียวกันตัวเราต้องมีความเชื่อมั่นใน

ตนเองว่าตนเองสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืนได้  เรียกว่าความพร้อมในจิตใจ  และส่งผลต่อการ

แสดงออกด้านร่างกายเพื่อที่จะออกไปปฏิบัติกิจกรรมต่างๆให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมให้ดีท่ีสุด  

เปิ ดโอกาสให้กับตนเองว่าตนเองทําได้  รู้จักเสียสละ รักเมตตามีน้ําใจ  การมองโลกในแง่ดีต่อเพื่อน

มนุษย์ด้วยกันนั้นแสดงถึงการพัฒนาที่เริ่มจากการเห็นคุณค่าในตนเองก่อน  ถึงจะส่งผ่านทาง

ความคิดออกสู่พฤติกรรมที่ช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและแสดงออกด้วยความ

เหมาะสม  สอดคล้องกับ พรรณราย ทรัพยประภา (2548 : 293) ว่า การแสดงออกทางความรู้สึกของ
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นักศึกษาแต่ละบุคคลที่มีต่อตนเองว่าตนเองมีความสําคัญ มีความสามารถ มีความสําเร็จ มีความนับ

ถือตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง เคารพตนเอง และภาคภูมิใจในตนเอง ส่งผลต่อการแสดงออกสู่จิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน สอดคล้องกับ  กฤษณา ศักดิ์ศรี (2534 : 242) นักศึกษาความรู้สึกที่ดีต่อ

ตัวเอง ตนเองมีคุณค่า ภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ซ่ึงความรู้สึกทําให้มีความมั่นใจใน

การกระทํากิจกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ในรูปแบบต่าง ๆโดยไม่ต้องรอพึ่งผู้อ่ืนหรือสิ่งอื่น  

แต่กระทําด้วยตนเอง 

พฤติกรรมของบุคคลที่มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง นักศึกษากลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ

สามารถได้สรุปว่า ต้องเป็นคนว่องไว ชอบแสดงความคิดเห็น เป็นฝ่ายเปลี่ยนหรือชักนําผู้อ่ืน

มากกว่าเป็นผู้ตาม มีความริเริ่มสร้างสรรค์ พึ่งตนเองได้ มีความเป็นผู้นํา ได้รับการยอมรับจาก

บุคคลอื่น มีทัศนคติท่ีดีและมีความหวังดีต่อผู้อ่ืน มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความวิตกกังวลตํ่า 

เสียสละเพื่อส่วนรวมและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ง่าย  นักศึกษาที่มีความรู้สึกเห็นคุณค่า

ในตนเองสูงมักเป็นนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่านักศึกษาที่มีความรู้สึกเห็นคุณค่าใน

ตนเองต่ํา  เนื่องจากการเห็นคุณค่าในตนเองทําให้บุคคลมีความทะเยอทะยานมากขึ้น มีการตั้งระดับ

ความคาดหวังสูงและมีทัศนคติท่ีดีต่อความสามารถของตน ทําให้ไม่ล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆเมื่อมี

อุปสรรคต่างๆ แต่จะพยายามต่อไปจนประสบความสําเร็จ เชื่อมั่นและยอมรับตนเอง เห็นว่าตนเอง

มีความสําคัญ   กล้าแสดงความคิดของตนแม้จะรู้ว่าผู้อ่ืนไม่เห็นด้วย เนื่องจากเชื่อว่าความคิดของ

ตนเองถูกต้อง  ไม่กลัวการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ซ่ึงต่างไปจากเดิม  มีความเชื่อมั่นในการรับรู้ ตัดสิน

และความเชื่อของตนในการแก้ปัญหา  พูดและแสดงความคิดเห็นเมื่ออยู่ในกลุ่ม  มีความเพียร

พยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคและเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อน กระตือรือร้นที่จะมุ่งไปยังจุดมุ่งหมาย

ท่ีวางไว้ แต่ขณะเดียวกัน ก็ยอมรับ ความล้มเหลวของตนเองได้  กล้าแสดงออกและยืดหยุ่นในการ

ใช้ชีวิต  บุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเอง รู้ว่าตนเองมีคุณค่า มักจะมีการประเมินตนเองในด้านดี แต่ถ้า

บุคคลใดที่มีความรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจ ไม่ได้รับการยอมรับหรือทําอะไรแล้วไม่ประสบ

ความสําเร็จ จะทําให้บุคคลนั้นรู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า เมื่อเกิดความรู้สึกเช่นนี้ขึ้นก็จะทําให้บุคคล

นั้นขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 

ดังนั้น ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองจึงมีผลต่อความรู้สึกหรือพฤติกรรมของแต่ละบุคคล  

การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับตนเอง ทําให้คนเรามีความเป็นตัวของ

ตัวเองสูง ทําให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ทําให้เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น มีความมานะพยายามในการ

ทํางานให้ประสบผลสําเร็จ ทําให้เป็นคนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืนในด้านดี ไม่เหยียบยํ่า

ความรู้สึกของผู้อ่ืนให้ตกตํ่าลง เป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะดี มีสุขภาพจิตดี เป็นคนที่มีเพื่อนมาก  
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ในทางตรงกันข้าม นักศึกษามองว่า ถ้าบุคคลใดที่ขาดการเห็นคุณค่าในตนเองก็จะทําให้

เป็นคนที่ชอบโยนความผิดของตัวเองไปให้คนอื่น เป็นคนที่ชอบหาความผิดพลาดของผู้อ่ืน 

ต้องการความเอาใจใส่และต้องการได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนสูง เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อน 

โดยเฉพาะเพื่อนสนิท เป็นคนที่ชอบเอาชนะและตนเองต้องเป็นฝ่ายถูกต้องเสมอ   บุคคลประเภทนี้

มักจะใช้ทุกวิถีทางและใช้ความรุนแรงเพื่อที่จะทําให้ตนเองชนะ เป็นคนที่ติดสิ่งเสพติด เป็นคนที่

ซึมเศร้าสิ้นหวังในชีวิต ทําให้เป็นคนเห็นแก่ตัวและมีความต้องการทางวัตถุสูง ขาดการตัดสินใจที่ดี 

ชอบผัดวันประกันพรุ่ง เป็นคนที่ชอบพึ่งพิงผู้อ่ืนอยู่เสมอ เป็นคนที่ชอบคุยโอ้อวดเกินจริงและที่ยิ่ง

ร้ายไปกว่านั้น คนที่ขาดการเห็นคุณค่าในตนเองยังเป็นคนที่พยายามฆ่าตัวตายเนื่องมาจากว่าเห็นว่า

ตนเองเป็นคนไร้ค่า เมื่อเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นมักจะลงโทษตัวเอง และรู้สึกเจ็บปวดกับปัญหาที่

เกิดขึ้นอย่างมากมาย บุคคลเหล่านี้จึงมักพยายามฆ่าตัวตายเพื่อหลีกเลี่ยงสังคม ดังจะเห็นได้จาก

สภาพปัจจุบันเศรษฐกิจตกตํ่า ผู้คนเกิดความเครียด พยายามหลีกหนีปัญหา พยายามฆ่าตัวตายดังที่

เห็นได้จากทางหน้าหนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ 

หลักการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง 

จากการสนทนากลุ่มของผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน 

สามารถสรุปหลักการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา  ดังนี้  

1) การสร้างต้นแบบที่ดีให้กับนักศึกษาได้เห็น ได้กระทําตามโดย ครูอาจารย์ หรือผู้

ถ่ายทอดความรู้ หรือบิดามารดาเป็นแบบอย่างในการพูด การประพฤติปฏิบัติ การยกตัวอย่างบุคคล

สําคัญ บุคลที่มีช่ือเสียง เป็นที่รู้จัก ให้เห็นถึงการกระทําที่น่ายกย่อง หรือแบบอย่างที่ดีงามจากสื่อ

ต่างๆ ซ่ึงจะเป็นการกระตุ้น เป็นแรงเสริมให้นักศึกษาสนใจ อยากรู้ ชักนําให้เกิดการประพฤติ

ปฏิบัติตาม  

2) การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มในทางบวก โดยการให้นักศึกษามองตนเอง 

ในทางที่ดี เห็นข้อดีในความสามารถของตน สิ่งที่น่าภาคภูมิใจในตนเอง ทั้งด้านร่างกาย ด้านการ

เรียน การช่วยเหลือครอบครัว กิจกรรมของสถานศึกษา การรวมกลุ่มทํางานกับเพื่อน หรือการมี

ส่วนร่วมใน สังคม กระตุ้นให้นักศึกษาแสดงออก ให้คําชมเชย และให้กําลังใจ  

3) การฝึกให้เกิดความสุขความพอใจ ในการรับรู้บุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ในทางที่ดี เห็นความดีของ บิดามารดา ที่ให้ความรัก ให้การเลี้ยงดู มีครูอาจารย์หรือผู้ถ่ายทอด

ความรู้ท่ีมีความเมตตา มีเพื่อนที่ดี มี นํ้าใจ เห็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณค่า โลกนี้น่าอยู่ ฝึกให้

สามารถปรับตนอยู่กับบุคคลทุกเพศทุก วัย ทั้งในครอบครัว สถานศึกษา และสังคมได้อย่างมี

ความสุข  
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4) การฝึกให้สามารถแสดงความคิด รู้จักการตัดสินใจแก้ไขปัญหากระทําสิ่งต่างๆ 

ด้วยตนเอง ให้ค้นหา ลักษณะเด่นพิเศษของตนเองที่ตนเองภูมิใจ เปิดโอกาสให้แสดงออก ทั้งใน

สถานศึกษาและชุมชน การมี กิจกรรมของสถานศึกษา เป็นการฝึกให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้จากการ

กระทํา สามารถเผชิญเหตุการณ์มีประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง เสริมสร้างความสนใจ อยากรู้อยาก

เห็น ตั้งใจพยายามทําสิ่งต่าง ๆ ให้สําเร็จ นําไปสู่การเห็นความสามารถ คุณค่า และความภูมิ ใจใน

ตนเอง  

5) ฝึกให้มีบทบาทมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ร่วมคิด 

ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดและรับชอบ เริ่มจากสิ่งที่ทําได้ง่ายและสามารถทําได้ทันที เช่น การ

ทําความสะอาดทั้งที่บ้าน ในสถานศึกษา ชุมชน การฝึกให้ประหยัดนํ้า ประหยัดไฟ ประหยัด

พลังงาน อนุรักษ์ส่ิงที่อยู่แวดล้อมรอบตัว ของนักศึกษา ปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัย เป็นลูกที่ดีของ

พ่อแม่ เป็นพี่ท่ีดีและดูแลน้อง เป็นลูกศิษย์ เป็นนักศึกษาที่ดีของครูอาจารย์ เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน 

ให้รู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญต่อบุคคลอื่น ได้รับการชื่นชม ยอมรับบุคคลอื่นรู้จักให้เกียรติยกย่อง 

นับถือกันและกัน  

สรุปได้ว่า  การเห็นคุณค่าในตนเองควรได้รับการสนับสนุน ทางสังคม เพื่อตอบสนอง

ความจําเป็นพื้นฐานที่บุคคลต้องการ ในส่วนที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลหรือการ

ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นในสังคม ซ่ึงในกระบวนการด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การ 

สนับสนุนทางสังคม เป็นส่วนสําคัญที่จะมีผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของ

การสนับสนุนทางสังคมที่นักศึกษาพึงจะได้รับ อันได้แก่ การสนับสนุนทางอารมณ์ การสนับสนุน

ด้านสติปัญญา เช่นข้อมูลข่าวสาร คําแนะนําที่ช่วยให้บุคคลเข้าใจสิ่งต่างๆและสามารถปรับตนได้ 

การสนับสนุนด้านสิ่งของบริการต่างๆ ท่ีช่วยให้แก้ปัญหาได้ การสนับสนุนด้านเครื่องมือ วัสดุ

อุปกรณ์ สิ่งของ เงินทอง ท่ี ช่วยให้บุคคลสามารถทํางานที่รับผิดชอบได้ ตลอดถึงการได้รับการ

สนับสนุนด้านความช่วยเหลือ  

 

4.6.3  เหตุผลเชิงจริยธรรม 

เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นกระบวนหรือลักษณะการคิดในระดับต่างๆ  ที่บุคคลใช้ในการ

ตัดสินใจที่กระทําหรือไม่กระทําเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกหรือผิด  เป็นพัฒนาการทางจริยธรรมพื้นฐานที่มา

จากความรู้คิดซึ่งพิจารณาได้จากการใช้เหตุผล  ต้องอาศัยสติปัญญา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ของ

บุคคลเป็นสําคัญ ซ่ึงรวมถึงการมองเห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้ท่ีขาดแคลน ความผูกพันกับเพื่อน

มนุษย์ด้วยกัน ซ่ึงเกิดจากการอบรมในคุณธรรมจริยธรรมให้มีอยู่ในตัวของตัวเอง  ไม่เอารัดเอา

เปรียบผู้อ่ืน  และเชื่อมโยงไปถึงประสบการณ์ท่ีเหมาะสมในสังคมอีกด้วย  ซ่ึงสอดคล้องกับ ดวง
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เดือน  พันธุมนาวิน(2539:105)  ว่า เหตุผลทางจริยธรรม  เป็นลักษณะของการใช้เหตุผลของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ถ้าทางโปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลัยมีการจัดให้นักศึกษาได้มีการเข้า

ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายแล้ว  จะมีผลเกี่ยวข้องกับจิตลักษณะที่เห็นไปในเชิงเหตุผลเชิงจริยธรรม

อย่างชัดเจน  โดยจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนๆของโปรแกรมวิชาฯและ

ทางมหาวิทยาลัยฯจัดขึ้น  ทั้งที่เป็นกิจกรรมทางด้านการบําเพ็ญประโยชน์  และกิจกรรมทางการ

กีฬาและนันทนาการ ซ่ึงส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม   

 จริยธรรมถือเป็นคุณลักษณะที่จําเป็นในการอยู่ร่วมกันในสังคม สังคมใดมีบุคคลที่มี

จริยธรรมสูงจํานวนมากย่อมมีความสงบสุข ส่วนสังคมใดมีผู้มีจริยธรรมตํ่าจํานวนมาก ย่อมนําไปสู่

ความสับสนวุ่นวายดังนั้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังและพัฒนาคนส่วนใหญ่ของชาติ

ให้มีจริยธรรมอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะเรื่องของการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ท่ีเป็นการเลือกกระทํา

หรือไม่เลือกกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันก่อให้เกิดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่เป็นการแสดงออกของ

พฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ การที่บุคคลมีการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับสูงมีจํานวนมาก 

ย่อมจะช่วยพัฒนาสังคมให้มีความสุขร่วมกัน  สรุปได้ว่าคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งที่จําเป็นต้อง

มีในตัวของคน ในสังคมและเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการส่งเสริมให้เกิดขึ้นในตัวเยาวชน โดยเฉพาะเรื่อง

การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ซ่ึงมีความสัมพันธ์หรือช่วย 

พัฒนาทําให้สังคมมีความสุขร่วมกัน  

นักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชนได้แบ่งเหตุผลเชิงจริยธรรมเป็น 2  ประเภท  ได้แก่ 

1) เหตุผลเชิงจริยธรรมในส่วนที่เป็นนามธรรม  คือ สิ่งถูกต้องดีงามที่ปลูกไว้ใน

จิตสํานึกของตัวบุคคล เช่น ความตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ทางสังคมของตนเอง  ความขยันหมั่นเพียร  

ความประหยัดอดออม  ความอดทน   ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต  ความมีวินัย  ความสุภาพ

อ่อนโยน  ความสะอาดเรียบร้อย  ความสามัคคี  ความนํ้าใจ เป็นต้น 

2) เหตุผลเชิงจริยธรรมส่วนที่เป็นรูปธรรม  คือ  คําสั่งสอน  หลักปฏิบัติพ้ืนฐานที่ใช้

ในการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  การประพฤติตนภายในเงื่อนไขของความถูกต้องและ

เหมาะสม เช่น เป็นความประพฤติท่ียึดตามหลักคําสอนของศาสนา  การประพฤติตนที่ดีท้ังกาย 

วาจาและใจ  คือ  การคิดดี ทําดี และพูดดี  พฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อตนเองต่อบุคคลอื่นและส่วนร่วม 

เป็นต้น 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชนที่เป็นผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญในการศึกษาให้ความเห็น  

สามารถสรุปได้ว่าคุณธรรมจริยธรรมหรือการมีเหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นพื้นฐานความดีท่ีมนุษย์ต้อง

มี ถือเป็นสิ่งที่ดีงามที่สัมผัสได้ท้ังทางร่างกายและทางจิตใจ  และนักศึกษาได้แบ่งประโยชน์ของการ
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มีเหตุผลเชิงจริยธรรม ได้สองประการ คือ  การมีเหตุผลเชิงจริยธรรมหรือคุณธรรมจริยธรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อตนเอง และคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  ดังนี้  

1)  คุณธรรมจริยธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  

คุณธรรมจริยธรรมที่เป็นประโยชน์ตนเองของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน 

คือ การที่บุคคลสามารถดํารงชีวิตประจําวันอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสงบสุขอย่าง

แท้จริงและตลอดไป  การที่บุคคลรู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่มากขึ้น  การที่บุคคลมีสติ รู้จัก

คิดพิจารณา ไตร่ตรอง อย่างมีเหตุผล  การที่บุคคลกล้าแสดงความคิด กล้าทําในสิ่งดีงาม  การที่

บุคคลมองโลกในแง่ดี มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส  การที่บุคคลมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การ

งาน  การที่ชีวิตของบุคคลมีระเบียบแบบแผนในการดําเนินชีวิต  การที่บุคคลมีคนเคารพนับถือ เป็น

ท่ียอมรับเชื่อถือ บุคคลอื่นเมตตารักใคร่ การที่บุคคลดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนรอบข้าง 

รู้จักวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองอย่างดี  การที่บุคคลรู้สึกว่าชีวิตของตนเองมีค่าและมีความหมาย

ในการดําเนินชีวิตในสังคมของตนเองและสังคมส่วนรวม 

2)  คุณธรรมจริยธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

คุณธรรมจริยธรรมที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนา

ชุมชน คือ  การมีคุณธรรมจริยธรรมหรือเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมก่อให้เกิดสังคมแห่งคุณภาพ ได้แก่  เป็นสังคมแห่งความสันติและสงบสุข  เป็นสังคมที่เกิด

การพึ่งพากัน เป็นสังคมที่แบ่งปันกันช่วยเหลือกันและกัน  เป็นสังคมที่ไว้วางใจกันได้ไม่เอารัดและ

เอาเปรียบกัน เป็นสังคมที่ปราศจากความขัดแย้ง เป็นสังคมที่รักใคร่ปรองดองสมัครสามัคคีกัน  

เป็นสังคมที่ยึดถือระเบียบวินัย  เป็นสังคมที่มีความยุติธรรม  เป็นสังคมที่มั่นคงและปลอดภัย  เป็ น

สังคมที่ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เสมอภาคและไม่เหลื่อมลํ้ากัน  เป็นสังคมแห่งความพอเพียงมีความ

เจริญรุ่งเรืองแบบยั่งยืนอย่างแท้จริง 

นักศึกษากลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญได้เสนอแนะวิธีการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมที่

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของนักศึกษา 2 ประการ ประการที่หนึ่ง  วิธีการนําคุณธรรมจริยธรรมมา

ปฏิบัติของนักศึกษา กระทําได้โดยการรู้จัก และประการที่สอง  แบ่งปัน  รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีนํ้าใจ 

ถ้อยทีถ้อยอาศัย  รู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน รู้ประหยัด  มีความอดออม  มีความซื่อสัตย์  มีความ

พอเพียง มีเมตตา ฯลฯ 

3) วิธีนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้เป็นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ

ของนักศึกษา ได้แก่ กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาด้านวิชาการต่างๆ อาทิเช่น 

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อปลูกจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันแก่นักศึกษาให้รู้จัก รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย 

เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  โครงการค่ายอาสาเพื่อปลูกจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันแก่นักศึกษาให้
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ความสามัคคี  ความอดทน  การรู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน  การรู้จักแบ่งปัน มีนํ้าใจ 

ช่วยเหลือกันและกัน เป็นต้น 

ดังนั้นผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน มีความเห็นที่

สอดคล้องกันในเรื่องเหตุผลเชิงจริยธรรมว่ามีประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคมอย่างยิ่ง  และกลุ่ม

นักศึกษาเห็นว่าวิธีการสร้างให้เกิดสังคมแห่งการมีเหตุผลเชิงจริยธรรมนั้น ต้องเริ่มจากการปฏิบัติ

ด้วยตนเองด้วยการรู้จักการแบ่งปัน และการนําเหตุผลเชิงจริยธรรมมาเผยแพร่ถ่ายทอดสู่สังคมโดย

วิธีจัดกิจกรรมเป็นโครงการคุณธรรมนําสู่สังคมซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีการชักชวนผู้คนอื่นๆ ให้ปฏิบัติ

ตนด้วยการรู้จักการแบ่งปัน  และกล่าวได้ว่าคุณธรรมจริยธรรม เป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อขัดเกลามนุษย์ ทํา

ให้คนกลายเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ และคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดไม่ได้หากบุคคลรับรู้แล้วไม่

นําสู่การปฏิบัติ 

 

4.6.4  ระบบค่านิยม  

ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชนมองว่าระบบค่านิยมเป็นลักษณะ

ของความพอใจ  และมีคุณค่าในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม  ชุมชนที่ตนเองมีปฏิสัมพันธ์อยู่  และ

ถูกส่งผลต่อมาจากการอบรมสั่งสอนการขัดเกลาจากครอบครัว ค่านิยมเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจาก

ประเพณีวัฒนธรรม สถาบันทางสังคม  บุคลิกภาพของกลุ่มคนในสังคมนั้น  แสดงออกทางเจตคติ

และพฤติกรรมทางสังคมของนักศึกษา  จนกลายเป็นความเชื่อในการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

และส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน ใน

การช่วยเหลือผู้อ่ืน  สอดคล้องกับ สิริอร วิชชาวุธ (2549) ว่า  ค่านิยมเป็นความเชื่อว่าเป้าหมายหรือ

พฤติกรรมที่นักศึกษาจะปฏิบัติ   มองว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือมีความสําคัญต่อตัวของนักศึกษาหรือ

ต่อบุคคลอื่น ๆ ท่ีจะต้องยึดถือปฏิบัติซ่ึงเป็นสิ่งถูกและเป็นสิ่งที่ควรทํา แต่ถ้าพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ผิด 

ก็จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทํา  ดังนั้นนักศึกษาจะทําพฤติกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันนั้น  

เพราะนักศึกษาเห็นว่าพฤติกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ถูก  และนอกจากนี้แล้วนักศึกษายังปรารถนาอยากให้

คนอื่นทํากิจกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันตามอีกด้วย และนักศึกษาจะทําด้วยความเต็มใจ 

สมัครใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการใช้ชีวิตในสังคมอีกด้วย 

การพัฒนาระบบค่านิยมในตัวนักศึกษา 

ระบบค่านิยมเกิดจากประสบการณ์และการประเมินค่าของตัวบุคคล ขณะเดียวกันก็มาจาก

ความเชื่อ  ส่วนที่สําคัญของพฤติกรรมที่แสดงว่าเกิดระบบค่านิยม ได้แก่ การเกิดแรงจูงใจ ไม่ได้เกิด

จากความต้องการที่เชื่อฟังหรือปฏิบัติตาม แต่เกิดจากความชอบที่เกิดในตัวบุคคลที่มีค่านิยมสิ่งใด

สิ่งหนึ่งเป็นตัวนําหรือทําให้เกิดการปฏิบัติต่าง ๆ ซ่ึงนักศึกษามีความเห็นที่สอดคล้องกันว่าการเกิด
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ระบบค่านิยมแสดงออกถึงพฤติกรรมมี  ได้แก่  ประการที่หนึ่ง การยอมรับระบบค่านิยม พฤติกรรม

ในขั้นแรกเป็นการลงความคิดเห็นว่า เหตุการณ์ สิ่งของ การกระทําเป็นสิ่งที่มีคุณค่า บุคคลมีความ

เชื่อซึ่งมีมากน้อยแตกต่างกันออกไป ความเชื่อนี้เป็นการยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ประการที่สอง 

ความชอบในระบบค่านิยม พฤติกรรมความชอบแทรกอยู่ระหว่างการยอมรับ การเกิดระบบค่านิยม

และความรู้สึกถูกผูกมัดอยู่กับระบบค่านิยม ความชอบประเมินได้จากตนเองและจากบุคคลรอบตัว

ว่าเขามีค่านิยมในสิ่งนั้นอย่างไร  ประการที่สาม  การผูกมัด เป็นขั้นที่มีความเชื่อมั่นว่ายอมรับระบบ

ค่านิยม เช่น การเคารพผู้ใหญ่ การแสดงความอ่อนน้อมเป็นสิ่งที่ดี  พวกเขามีระบบค่านิยมในสิ่งนั้น  

ระบบค่านิยมในแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกัน บุคคลเดียวกันก็มีค่านิยมหลาย ๆ อย่าง

ได้ สามารถจัดให้เป็นระบบ โดยการเข้ากลุ่มกัน สร้างแนวคิดเกี่ยวกับระบบค่านิยม และจัดระบบ

ค่านิยม เป็นการเรียงลําดับโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของระบบค่านิยมนั้น ซ่ึงเป็นที่มาของการ

กําหนดแนวทางในการดําเนินชีวิตของตัวเราเอง อาจเป็นเป้าหมายในของชีวิต โดยยึดเป็ น

อุดมการณ์ ความยึดถือ และพฤติกรรมต่อมาคือ  การปฏิบัติซ่ึงสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอกใน

สถานการณ์หนึ่งๆและ บางครั้งเป็นพฤติกรรมภายในที่ไม่ได้นําไปปฏิบัติก็ได้ และระบบค่านิยมที่

นักศึกษามองว่าควรนํามาประพฤติปฏิบัติ  เช่น การพึ่งพาตนเอง ความขยันหมั่นเพียร การมีความ

รับผิดชอบ  การประหยัดและอดออม  การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎ  ระเบียบ กฎหมาย  ท่ีมีอยู่

ในสังคม  การปฏิบัติอยู่ในศีล 5 ความซื่อสัตย์สุจริต  ความยุติธรรม  การรักษาสุขภาพอนามัยให้

สมบูรณ์  ความเป็นไทย  การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย  การหมั่น

ศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพและความรู้ทั่วไป  ความสันโดษ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความสุภาพ

นอบน้อม  การรักษาอุดมการณ์  การยึดมั่นในคําสอนของศาสนา  ความเสียสละ  ความกตัญญู

กตเวทีต่อผู้มีพระคุณและสิ่งแวดล้อมที่ให้ประโยชน์  ความเมตตากรุณา   ความกล้าหาญอย่าง

สมเหตุสมผล  ความสามัคคี  และการยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

           ดังนั้น  ระบบค่านิยมเป็นสิ่งที่นักศึกษาคิดว่า เป็นความเชื่อ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ก็ตาม 

เป็นสิ่งที่บุคคลในกลุ่มเดียวกันมีความเห็นเหมือน ๆ กัน ถ้านักศึกษามีความเชื่อที่ดีต่อเพื่อน ต่อกลุ่ม  

ต่อองค์กร ก็จะทําให้เกิดความผูกพันและสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 

4.6.5  ทัศนะต่อการจัดการสมบัติสาธารณะ 

ทัศนะต่อการจัดการสมบัติสาธารณะ คือการที่นักศึกษามีความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเอง ทั้ง

ด้านความสามารถของตน  รูปร่างลักษณะ  คุณค่าของตนเอง ทั้งการเรียนรู้ การแก้ปัญหาการทํา

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การใช้เหตุผล การคิด การมีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่น การคบเพื่อน 
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การมองโลกในแง่ดี การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และด้านการปรับตัวทางอารมณ์ในการอยู่ร่วมกับบุคคล

อ่ืนในสังคม ซ่ึงแยกทัศนะต่อการจัดการสมบัติสาธารณะเป็น 5 ประเภท มีรายละเอียด ดังนี้ 

1)  ทัศนะต่อการดูแลสมบัติสาธารณะ 

จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันที่ลึกซึ้งอีกระดับหนึ่ง  ท่ีนักศึกษามีทัศนะต่อการดูแล

สมบัติสาธารณะ คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม ในการช่วยเหลือสังคม ไม่ทําให้ผู้อ่ืนหรือสังคม

เดือดร้อนได้รับความเสียหาย ความรับผิดชอบเริ่มตั้งแต่   ความรับผิดชอบต่อครอบครัว เช่น  การ

เคารพเชื่อฟังพ่อแม่  ช่วยเหลืองานบ้าน ไม่ทําให้พ่อแม่เสียใจ  ดับที่สอง  การมีความรับผิดชอบต่อ

มหาวิทยาลัยฯ ต่อครูอาจารย์ เช่น การตั้งใจเล่าเรียนหนังสือ เชื่อฟังคําสั่งสอนของครูอาจารย์ ปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของมหาวิทยาลัย ระดับที่สาม มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม  เคารพกฎระเบียบของสังคม  รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน  ความรัก  ความมีน้ําใจ

ให้กับเพื่อนร่วมสังคมเดียวกัน และภายนอกสังคมอื่น และรับผิดชอบช่วยกันดูแลสิ่งของที่เป็นของ

ส่วนรวมด้วยกัน  จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังจิตสํานึกให้มีจิตคํานึกถึงส่วนรวมร่วมกัน ด้วยวิธี  

กระบวนการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันผ่านการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นโครงการพัฒนา

นักศึกษา จะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมของการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกันเป็นกระบวนการการบําเพ็ญประโยชน์ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  การสร้างความรู้

รักสามัคคี  ความรักความผูกพันต่อโปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลัยอันเป็นคุณสมบัติท่ีแสดงถึง

ความกตัญญูของนักศึกษา  นําไปสู่การพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   ทัศนะต่อการ

ดูแลสมบัติสาธารณะของนักศึกษาโปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การดูแลรักษา

ทรัพย์สมบัติท่ีเป็นของส่วนรวม  ลักษณะของการใช้ท่ี หลีกเลี่ยงการกระทําที่ทําให้เกิดความชํารุด

เสียหายต่อส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอี้  การทําตามหน้าที่ท่ีถูกกําหนด โดยถือเป็นหน้าที่ท่ีจะมีส่วน

ร่วมในการดูแล การรับอาสาที่จะทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม ไม่นําของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง 

และแบ่งปันหรือเปิ ดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้ของส่วนรวม  

2)  ทัศนะต่อการจัดการการอยู่ร่วมกัน  เช่น  กฎระเบียบ   

นักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน  มองว่า เป็นความรู้สึกในการเคารพต่อกฏ 

กติกา การอยู่ร่วมกันของนักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย และนอกมหาวิทยาลัย เช่น ในกิจกรรม

ด้านกีฬา กิจกรรมด้านบําเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น เป็นกิจกรรมที่

นักศึกษาต้องเคารพกฏระเบียบนั้นๆ สิ่งกล่าวถึงข้างต้นนั้น  มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมตัวนักศึกษา

สําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริมให้

นักศึกษามีระเบียบวินัยในตนเอง  เพื่อให้นักศึกษารู้จักวิธีการทํางานร่วมกัน  เพื่อเพิ่มพูนความ

สนใจของนักศึกษาให้กว้างขึ้น  เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสํานึกในการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ 
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และแบบแผนต่าง ๆ ท่ีกําหนดจากส่วนกลางที่ทุกคนต้องปฏิบัติ  และเพื่อพัฒนาความสามัคคีของ

นักศึกษาในโปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลัย 

3)  ทัศนะต่อการมีส่วนร่วมดูแลจัดการแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน มีทัศนะต่อการมีส่วนร่วมดูแลจัดการแก้ไข

ทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษาต้องช่วยเหลือในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีความรู้และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของชุมชนที่ตนเองอยู่กับ

ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็ น

ประโยชน์อย่างลึกซึ้ง จนนักศึกษาเกิดความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

ท้องถิ่นของตนเอง  และให้นักศึกษาเผยแพร่และนําไปปฏิบัติในชุมชนและมหาวิทยาลัยของตนเอง  

นักศึกษามองว่า  สิ่งหนึ่งที่จะทําให้นักศึกษาเกิดความตระหนักมีจิตสํานึกนั้น โดยต้องมี

กระบวนการพัฒนาแกนนํานักศึกษาฝึกให้เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาคนอื่น ๆ

ถ่ายทอดให้ความรู้ ปฏิบัติเป็นแบบอย่างหนึ่งและเป็นต้นแบบในการดูแลรักษาจัดการแก้ไข

ทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกฝังจิตสํานึกการอนุรักษ์และหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน  

4)  ทัศนะต่อบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่น/รัฐบาลกลางในการจัดการส่งเสริมจิต

คํานึงส่วนรวมร่วมกัน 

นักศึกษามีทัศนะต่อบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่นหรือรัฐบาลกลางในการจัดการ

ส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน โดยนักศึกษาได้นําเสนอว่า อยากให้รัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาล

กลางกําหนดบทบาทในการเป็นแบบอย่างที่ดีเสียสละในการทํางาน ประพฤติตนเพื่อสร้างศรัทธา 

สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบ  วินัย  มีความ

ซ่ือสัตย์  มีจิตสาธารณะ  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์   ส่งเสริม

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย  โดยให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการศึกษา คือ การพัฒนา

สติปัญญาและลักษณะนิสัยอันดีงามแก่นักศึกษา เพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบไป   เพื่อให้

นักศึกษาเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์  และเพิ่มพูนศักยภาพทักษะความเป็นผู้นํา  การทํางานเป็ น

กลุ่ม  การแก้ปัญหา  และความรับผิดชอบต่องานที่ทํา นักศึกษามีทัศนคติในการทําความดี  มี

คุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี  เป็นผู้ส่งเสริมให้ผู้อ่ืนทําความดี  มีคุณธรรมและพัฒนาตนเองได้ 

นักศึกษา อยากให้รัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริ ม

กระบวนการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ได้แก่  การปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสําคัญของจิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทั้งด้านร่างกาย จิตใจด้านความรู้และ

การติดต่อสื่อสาร  การสร้างความเชื่อมั่นในตน และการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รัฐควร
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ส่งเสริมทักษะในการเรียน โดยให้สถานศึกษาที่เกี่ยวกับข้องกับการจัดการศึกษา อย่างเช่น

มหาวิทยาลัย คํานึงถึงการจัดการศึกษาในการพัฒนาทักษะต่างๆ ได้แก่  ทักษะการเรียน ทักษะการ

คิด  ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการจัดการ  ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  ทักษะด้านการควบคุม

ตนเอง  ทักษะด้านความรับผิดชอบมีวินัยในตนเอง  ทักษะด้านการช่วยเหลือผู้อ่ืน เสียสละ มุ่งมั่น

พัฒนา และ ทักษะด้านความขยัน อดทน ประหยัด และอดออม ซ่ึงทักษะที่กล่าวมาข้างต้นมี

ความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน

หรือมหาวิทยาลัยต้องมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในทักษะพื้นฐานด้านต่าง ๆ ดังกล่าว

ข้างต้นเช่น  ทักษะความขยัน ซ่ึงสามารถแสดงออกเป็นรูปธรรมในเรื่องความตั้งใจ ความ

กระตือรือร้น ความมุ่งมั่นในการทํางาน ความเต็มใจที่จะทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย หรือการมีจิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันในการทํางานแม้ว่าจะไม่ใช่งานที่ได้รับมอบหมายโดยตรง ทํางานที่

รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและสําเร็จตามเป้าหมายของงานหรือกิจกรรม  ซ่ึงสอดคล้องทัศนะ Rogers 

(1951 : 134-136 อ้างถึงใน ไพฑูรย์ จันตะเสน, 2544 : 34) ว่านักศึกษามองตนเองที่เกิดจากการรับรู้

และไตร่ตรองจากเจตคติและจินตนาการเป็นตัวกระตุ้นที่นําไปสู่พฤติกรรม  ทัศนะเป็นความคิด 

ความรู้สึกตลอดจนการรับรู้เกี่ยวกับตนเอง  ประเมินได้ทางด้านสัมฤทธิ์ผล (Academic Value) 

ความรู้สึกต่อตนเองในด้านสติปัญญา ทักษะ และความสามารถในด้านต่าง ๆ ประเมินด้านการ

ปรับตัวทางอารมณ์ (Emotional Adjustment) คือความรู้สึกต่อตนเองตามความกดดันทางอารมณ์ 

ประเมินด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship) คือ ความรู้สึกต่อตนเองใน

ด้านความสัมพันธ์กับคนอื่น ความสามารถในการคบเพื่อน ความสามารถในการร่วมงานกับเพื่อน

ในการบําเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

ดังนั้น เงื่อนไขทางจิตสังคมที่ก่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาโปรแกรม

วิชาพัฒนาชุมชน  ได้แก่  การขัดเกลาทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง เหตุผลเชิงจริยธรรม  

ระบบค่านิยม  และทัศนะต่อการจัดการสมบัติสาธารณะ ดังตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.11  แสดงเงื่อนไขทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษา

โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน 

 

   เงื่อนไข จํานวน*(n=21) ร้อยละ 

4.5.1  การขัดเกลาทางสังคม  

     1) ครอบครัว 

     2)  สภาพแวดล้อมทางสังคม 

            2.1) กลุ่มเพื่อน 

            2.2) ส่ือ 

            2.3) ครูอาจารย์ 

            2.4) สถานศึกษา 

            2.5) สถานบันศาสนา 

4.5.2  การเห็นคุณค่าในตนเอง 

4.5.3 เหตุผลเชิงจริยธรรม 

4.5.4  ระบบค่านิยม 

4.5.5  ทัศนะต่อการจัดการสมบัติสาธารณะ 

     1)  ทัศนะต่อการดูแลสมบัติสาธารณะ  

     2)  ทัศนะต่อการจัดการการอยู่ร่วมกัน  เช่น  กฎระเบียบ   

 

21 

 

21 

20 

20 

19 

19 

18 

17 

15 

 

14 

10 

 

100.00 

 

100.00 

95.24 

95.24 

90.48 

90.48 

85.71 

80.95 

71.43 

 

66.67 

47.62 

     3)  ทัศนะต่อการมีส่วนร่วมดูแลจัดการแก้ไข 

           ทรัพยากรธรรมชาติ 

     4)  ทัศนะต่อบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่น/กลางในการจัดการ 

             ส่งเสริมจิตคํานึงส่วนรวมร่วมกัน 

 

8 

 

8 

 

38.10 

 

38.10 

 

หมายเหตุ:  * ตอบได้มากกว่า  
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4.7  แนวทางการเสริมสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันโดยใช้โปรแกรมวิชาพัฒนา

ชุมชนและมหาวิทยาลัย 

  

จากการสนทนากลุ่มนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน  จํานวน 21 คน ได้เสนอแนว

ทางการเสริมสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันโดยใช้โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชนและมหาวิทยาลัย  

ดังนี้ 

1) เสริมสร้างกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อให้เอื้อต่อการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 

2) เสริมสร้างกิจกรรมด้านกีฬา  เพื่อส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เรียนรู้

การมีน้ําใจ  รู้แพ้  รู้ชนะ  และรู้จักให้อภัย  ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการอยู่รวมกันในสังคม 

3) เสริมสร้างกิจกรรมวิชาการ  การจัดแสดงผลงานทางวิชาการ  ส่งเสริ ม

แลกเปล่ียนมุมมอง  แนวคิดทางสังคม  ปัญหาต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

4) เสริมสร้างให้ความรู้กับนักศึกษา  โดยครูอาจารย์สั่งสอนเรื่องจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกันบูรณาการเข้าสู่รายวิชาเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจที่ดี  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมทั้งในสังคมโปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลัย 

5) เสริมสร้างการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันให้มาก

ยิ่งขึ้น เช่น  การออกค่ายอาสา เพื่อเป็นการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันทั้งในด้าน

คุณลักษณะบุคลิกภาพเป็นการฝึกจิตที่ดีให้กับนักศึกษา  การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน   

6) เสริมสร้างจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสร้างเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน

แก่นักศึกษา ให้รู้จักรักตนเอง และรักผู้อ่ืน เช่น  การอาสาปลูกป่ า  การรักษาความสะอาด  และการ

ช่วยเหลือผู้อ่ืน  

7) เสริมสร้างให้โปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลัยเป็นผู้อํานวยความสะดวกในทุก

ด้านเพื่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษา 

8) เสริมสร้างต้นแบบของผู้ท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษา โดยเริ่ม

จากผู้บริหาร ครูอาจารย์ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

9) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับจิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันให้มาก การร่วมนั้นไม่ควรเกิดจากการบังคับขู่เข็ญให้กระทําหรือถ้าไม่ทํา

จะไม่ได้คะแนนหรือไม่ผ่านในกิจกรรม  ควรให้เกิดจากความสมัครใจ  

10) ยกย่องผู้ท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วนร่วมรวมกัน  เป็นวุฒิบัตรหรือในลักษณะอื่น ๆ 

เพื่อให้เป็นขวัญกําลังใจ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม  และอยากจะกระทําความดีต่อไป   
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11) สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกันอย่างเหมาะสม  

12) เสริมสร้างการแบ่งปันและช่วยเหลือกันทํางาน มีนํ้าใจที่ดีต่อกันไม่อิจฉาริษยา

ต่อกันเมื่อคนอื่นได้ดีกว่า และส่งเสริมการทํางานเป็นทีม  

13) จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษา  เพื่อพัฒนาจิตตามปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยฯ คือ “ความรู้คู่คุณธรรม”  โดยให้จัดทุกภาคเรียนทั้งในระดับโปรแกรมวิชา  และ

มหาวิทยาลัย 

14) เสริมสร้างการจัดกิจกรรมหรือโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอก  เพื่อเป็ น

การเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษา 

15) เสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนทางความคิดร่วมกันภายในโปรแกรมวิชา  

และมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก 

16) เสริมสร้างกลุ่มจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ในรูปแบบกลุ่มอาสา  ชมรมและ

กลุ่มเครือข่ายจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

17) เสริมสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันในการรักสถาบันและท้องถิ่นของตนเอง

ร่วมถึงสังคม และประเทศชาติ  

18) เสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันภายในโปรแกรมวิชา  และมหาวิทยาลัยอย่าง

ต่อเนื่อง 

19) เสริมสร้างการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

จากแนวทางการเสริมสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันโดยใช้โปรแกรมวิชาและ

มหาวิทยาลัย ท่ีกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.12  

 

ตารางที่ 4.12  แสดงแนวทางการเสริมสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันโดยใช้โปรแกรมวิชาพัฒนา

ชุมชนและมหาวิทยาลัย  

 

แนวทางการเสริมสร้าง จํานวน(n=21) ร้อยละ 

1.เสริมสร้างกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อให้

เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

21  100.00  

2. เสริมสร้างกิจกรรมด้านกีฬา  เพื่อส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน เรียนรู้การมีน้ําใจ  รู้แพ้  รู้ชนะ  และรู้จักให้อภัย  ซ่ึงเป็น

พื้นฐานในการอยู่รวมกันในสังคม 

21  100.00  
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ตารางที่ 4.12  (ต่อ) 

 

  

แนวทางการเสริมสร้าง จํานวน(n=21) ร้อยละ 

3.เสริมสร้างกิจกรรมวิชาการ  การจัดแสดงผลงานทางวิชาการ  

ส่งเสริมแลกเปล่ียนมุมมอง  แนวคิดทางสังคม  ปัญหาต่างๆที่เป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

21  100.00  

4.เสริมสร้างให้ความรู้กับนักศึกษา โดยครูอาจารย์สั่งสอนเรื่อง

จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันบูรณาการเข้าสู่รายวิชาเพื่อเป็นการ

ปลูกฝังจิตใจที่ดี  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งใน

สังคมโปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลัย 

21  100.00  

5.เสริมสร้างการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกันให้มากยิ่งขึ้น เช่น  การออกค่ายอาสาเพื่อเป็นการ

ส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันทั้งในด้านคุณลักษณะ

บุคลิกภาพเป็นการฝึกจิตที่ดีให้กับนักศึกษา  การทํางานร่วมกับ

ผู้อ่ืน   

20  95.24  

6.เสริมสร้างจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสร้างเสริมจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกันแก่นักศึกษา ให้รู้จักรักตนเอง และรักผู้อื่น เช่น  

การอาสาปลูกป่ า  การรักษาความสะอาด  และการช่วยเหลือผู้อ่ืน 

20  95.24  

7.เสริมสร้างให้โปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลัยควรเป็นผู้อํานวย

ความสะดวกในทุกด้านเพื่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน

ของนักศึกษา 

20  95.24  

8.เสริมสร้างต้นแบบของผู้ท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของ

นักศึกษา โดยเริ่มจากผู้บริหาร ครูอาจารย์ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

20  95.24  

9.เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่

เกี่ยวกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันให้มาก การร่วมนั้นไม่ควร

เกิดจากการบังคับขู่เข็ญให้กระทําหรือถ้าไม่ทําจะไม่ได้คะแนน

หรือไม่ผ่านในกิจกรรม  ควรให้เกิดจากความสมัครใจ  

20  95.24  

10.ยกย่องผู้ท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วนร่วมรวมกัน  เป็นวุฒิบัตรหรือใน

ลักษณะอื่นๆเพื่อให้เป็นขวัญกําลังใจ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืน

ปฏิบัติตาม  และอยากจะกระทําความดีต่อไป   

20  95.24  
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ตารางที่ 4.12  (ต่อ) 

 

  

แนวทางการเสริมสร้าง จํานวน(n=21) ร้อยละ 

11.สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการให้เกิดจิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันอย่างเหมาะสม  

20  95.24  

12.เสริมสร้างการแบ่งปันและช่วยเหลือกันทํางาน มีนํ้าใจที่ดีต่อ

กันไม่อิจฉาริษยาต่อกันเมื่อคนอื่นได้ดีกว่า และส่งเสริมการ

ทํางานเป็นทีม  

20  95.24  

13.จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษา  เพื่อพัฒนาจิตตาม

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยฯ คือ “ความรู้คู่คุณธรรม”  โดยให้จัดทุก

ภาคเรียนทั้งในระดับโปรแกรมวิชา  และมหาวิทยาลัย 

19  90.48  

14.เสริมสร้างการจัดกิจกรรมหรือโครงการร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอก  เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษา 

19  90.48  

15.เสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนทางความคิดร่วมกันภายใน

โปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก 

19  90.48  

16.เสริมสร้างกลุ่มจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ในรูปแบบกลุ่ม

อาสา  ชมรมและกลุ่มเครือข่ายจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

19  90.48  

17.เสริมสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันในการรักสถาบันและ

ท้องถิ่นของตนเองร่วมถึงสังคม และประเทศชาติ  

18  85.71  

18.เสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันภายในโปรแกรมวิชา  และ

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

18  85.71  

19.เสริมสร้างการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 18  85.71  

 

4.8  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

 

จากการสนทนากลุ่มนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน  ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ

สร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  ดังนี้  
1)  ควรสร้างกิจกรรมเพื่อเอื้อต่อการปลูกฝังให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

เพื่อให้ประเทศเกิดการพัฒนา โดยใช้การพัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง  เสริมสร้างคนให้กล้าคิด  กล้าทํา

ในสิ่งที่ดีท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม 
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2)  สถาบันครอบครัวควรปลูกฝังความคิดในเรื่องจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันตั้งแต่

ยังเด็ก เพื่อให้เกิดการซึมซับทั้งทางด้านจิตใจ  และการแสดงออกเป็นพฤติกรรม 

3) โปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลัยร่วมทั้งหน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป

ควรมีการส่งเสริมบุคคลที่มีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันให้ได้รับการเชิดชูเกียรติและการยอมรับในสังคม 

4)  ควรมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับค่ายอาสา หรือชมรมเพื่อให้เป็นเวที

ในการแสดงออก หรือจัดอบรมให้กับเยาวชนในการปลูกฝังเพื่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

5)  ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทํางานเพื่อสังคมส่วนรวมโดยไม่ใช้เงิน

เป็นตัวนํา ได้แก่ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ อธิบาย ชักชวน และการบอกเล่า 

6)  ควรปลูกฝังค่านิยมในการช่วยเหลือสังคม การทําคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดย

เข้าวัดฟังธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจรวมถึงการอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนและการทําตัวเป็ น

แบบอย่างที่ดี 

7)  ควรมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหรืองานของชุมชน

ท้องถิ่นอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี การเข้าร่วมประชุม ประชาคม การแสดง

ความคิดเห็น และการลงมติ โดยการชักชวนกันให้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาที่กล่าวข้างต้น

สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.13 

 

ตารางที่ 4.13  แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษา 

 

          ข้อเสนอแนะ ร้อยละ(n=21) ร้อยละ 

1. ควรสร้างกิจกรรมเพื่อเอื้อต่อการปลูกฝังให้เกิดจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกัน เพื่อให้ประเทศเกิดการพัฒนา โดยใช้การพัฒนาคน

เป็นศูนย์กลาง  เสริมสร้างคนให้กล้าคิด  กล้าทําในสิ่งที่ดีท่ีถูกต้อง

และเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม 

21  100.00  

2. สถาบันครอบครัวควรปลูกฝังความคิดในเรื่องจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกันตั้งแต่ยังเด็ก เพื่อให้เกิดการซึมซับทั้งทางด้านจิตใจ  

และการแสดงออกเป็นพฤติกรรม 

21  100.00  

3.โปรแกรมวิชาและมหาวิทยาลัยร่วมทั้งหน่วยงานภายนอกและ

ประชาชนทั่วไปควรมีการส่งเสริมบุคคลที่มีจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกันให้ได้รับการเชิดชูเกียรติและการยอมรับในสังคม 

21  100.00  
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ตารางที่ 4.13  (ต่อ) 

 

  

          ข้อเสนอแนะ ร้อยละ(n=21) ร้อยละ 

4. ควรมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับค่ายอาสา หรือชมรม

เพื่อให้เป็นเวทีในการแสดงออก หรือจัดอบรมให้กับเยาวชนในการ

ปลูกฝังเพื่อให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

21  100.00  

5. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทํางานเพื่อสังคมส่วนรวม

โดยไม่ใช้เงินเป็นตัวนํา ได้แก่ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ อธิบาย 

ชักชวน และการบอกเล่า 

20  95.24  

6. ควรปลูกฝังค่านิยมในการช่วยเหลือสังคม การทําคุณประโยชน์

เพื่อส่วนรวมโดยเข้าวัดฟังธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจรวมถึงการอบรม

สั่งสอนเด็กและเยาวชนและการทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดี 

19  90.48  

7. ควรมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหรืองาน

ของชุมชนท้องถิ่นอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี 

การเข้าร่วมประชุม ประชาคม การแสดงความคิดเห็น และการลงมติ 

โดยการชักชวนกันให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ

กัน 

18  85.71  

 

4.9  ข้อค้นพบ 
 

จากการศึกษาเรื่อง จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรม

วิชาพัฒนาชุมชน   มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว  พบว่า  ความหมายจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันมี  3 

ประการ คือ 1) การสร้างจิตใจแห่งการให้ เสียสละ เอื้ออาทร  แบ่งปัน 2) จิตสํานึกที่มีต่อส่วนรวม

อยากให้สังคมเกิดสันติสุข  และ 3) การกระทําความดีบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์โดยไม่หวังสิ่ง

ตอบแทน ซ่ึงจิตคํานึงถึงส่วนร่วมดังกล่าวแสดงออกด้วยจิตใจ และส่งผลถึงพฤติกรรมที่แสดง

ออกมาเพื่อให้เกิดกับสังคมและบุคคลอื่นทั้งสิ้น เป็นการกระทําที่ไม่มีใครบังคับหรือขู่เข็ญ  แต่เกิด

จากจิตใจของตนเองท่ีมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  

เงื่อนไขทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษา  แบ่งเป็ น

เงื่อนไขภายใน และเงื่อนไขภายนอก  เงื่อนไขภายในของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 

ได้แก่  1) การเห็นคุณค่าในตนเอง คือความรู้สึกว่าตนมีความสามารถ  ความรู้สึกว่าตนมีอํานาจ  
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ความรู้สึกว่าตนมีคุณความดี และความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกัน 2) เหตุผลเชิงจริยธรรม คือกระบวนการหรือลักษณะของการคิดในระดับต่าง ๆ ท่ี

นักศึกษาใช้ในการตัดสินใจกระทําหรือไม่กระทําอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกัน 3) ระบบค่านิยม  เป็นเครื่องจูงใจ ตัวผลักดันนักศึกษาแสดงจุดยืนของตนจิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันอย่างชัดเจน  เป็นตัวกําหนด ให้นักศึกษามีอุดมการณ์ทางการในการ

ทํางานเพื่อสังคม ขณะเดียวกันเป็นบรรทัดฐานที่ช่วยนําการกระทําให้ประพฤติในทางที่ดี  ค่านิยม

เป็นสิ่งที่สืบทอดจากประเพณีวัฒนธรรม สถาบันทางสังคม  บุคลิกภาพของนักศึกษา  โดย

แสดงออกทางเจตคติและพฤติกรรมทางสังคมกลายเป็นความเชื่อและส่งผลต่อพฤติกรรมที่

แสดงออกของนักศึกษา  4) ทัศนะต่อการจัดการสมบัติสาธารณะ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง ทัศนะต่อ

การดูแลสมบัติสาธารณะ  เป็นความรับผิดชอบของนักศึกษาต่อสังคม ช่วยกันดูแลสิ่งของที่เป็นของ

ส่วนรวม ประการที่สอง  ทัศนะต่อการจัดการการอยู่ร่วมกัน  เช่น  กฎระเบียบ  การที่นักศึกษา

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัย  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ต่อตนเอง  เพื่อให้รู้จักวิธีการทํางาน

ร่วมกัน  นักศึกษาเกิดความสํานึกในการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และแบบแผนต่าง  ๆท่ี

กําหนดจากส่วนกลางที่ทุกคนต้องปฏิบัติ  ประการที่สาม ทัศนะต่อการมีส่วนร่วมดูแลจัดการแก้ไข

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สามารถช่วยเหลือดูแล

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรียนรู้ในการจัดการสร้างความรู้สึกหวงแหนใน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง  และช่วยเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ให้สามารถ

นําไปปฏิบัติในชุมชนและมหาวิทยาลัยได้  ประการที่ส่ี ทัศนะต่อบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่น/

รัฐบาลกลางในการจัดการส่งเสริมจิตคํานึงส่วนรวมร่วมกัน นักศึกษาอยากให้รัฐบาลท้องถิ่นและ

รัฐบาลกลางเป็นแบบอย่างที่ดี  เสียสละ  ประพฤติตน ปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  

ระเบียบ วินัย มีความ ซ่ือสัตย์  มีจิตสาธารณะ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย์    

เงื่อนไขภายนอก ประกอบด้วย การขัดเกลาทางสังคม ประกอบด้วย 1)ครอบครัว เป็ น

เงื่อนไขที่ส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษา  มีพ่อแม่เป็นผู้ถ่ายทอด  เป็นต้นแบบที่

ทําให้เกิดพฤติกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  ครอบครัวเป็นสถาบันหลักในการผลิตสมาชิกสู่

สังคม เป็นสถาบันที่ถ่ายทอดความรู้พ้ืนฐาน ได้แก่  ความรัก ความอบอุ่น การขัดเกลาสิ่งที่ดีงาม  

การรู้จักการเอื้ออาทร การแบ่งปัน ความรักเมตตา ให้กับสมาชิกในครอบครัว   2) สภาพแวดล้อม

ทางสังคม  ได้แก่  ประการแรก  เพื่อน มีอิทธิพลสูงในช่วงวัยรุ่น เพื่อนถ่ายทอดทางสังคมและการ

ชักจูงหรือการยอมรับปฏิบัติตามค่านิยมของกลุ่ม เพื่อนจะสอนประสบการณ์ในเรื่องความสัมพันธ์ 

ท่ีเท่าเทียมกัน เพื่อนเป็นแบบอย่างและให้ความรู้ท่ีครอบครัวไม่สามารถให้ได้ เพื่อนทําให้ผู้เรียนได้
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สัมผัสกับ ค่านิยมและประสบการณ์ของครอบครัวอื่น ประการที่สอง  ส่ือ  มีบทบาทต่อการ

ดํารงชีวิตของนักศึกษา ทั้งสื่อประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรทัศน์  วิทยุ หนังสือพิมพ์  เพราะ

เป็นแหล่งให้ข้อมูลทางด้านความรู้และความสนุกสนานบันเทิง และถือว่าเป็นแหล่งจูงใจในทางที่ดี  

เพื่อให้นักศึกษารับข่าวสารในการกระทําความดีมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  ประการที่สาม ครู

อาจารย์ เป็นบุคคลที่นักศึกษาเลียนแบบเป็นตัวอย่าง คําอบรมสั่งสอนมีความสําคัญในการพัฒนาทั้ง

จิตใจ และพฤติกรรม ครูอาจารย์มีบทบาทในการชี้นํา  การเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการถ่ายทอด

ผ่านครูอาจารย์ซ่ึงเป็นต้นแบบและส่งผลต่อจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ประการที่ส่ี สถานศึกษา  

เป็นแหล่งอบรมปลูกฝังความรู้และส่งเสริมด้านอารมณ์ จิตใจและคุณธรรมให้กับนักศึกษา เป็ น

แหล่งชี้แนวทางในการสร้างพฤติกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของสังคม  และประการที่ห้า 

สถาบันศาสนา เป็นสถานที่บ่มเพาะให้บุคคลเกิดคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาส่วนใหญ่นับถือ

พระพุทธศาสนา  สถาบันศาสนารับหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดหลักธรรมทางศาสนา เพื่อส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาใช้หลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น เพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  

เงื่อนไขทางจิตสังคมที่กล่าวข้างต้นเป็นแนวทางดําเนินการขับเคลื่อนสู่จิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษา  ทั้งด้านจิตใจและด้านพฤติกรรมของนักศึกษาในการเกิดจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกัน และแนวทางดําเนินการขับเคลื่อนจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาได้รับ

การหนุนเสริมจากแรงบันดาลใจ  ได้แก่ 1) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท่ีทรงอุทิศตนเพื่อ

ประโยชน์สุขของราษฎร  2) พ่อแม่ท่ีเป็นแบบอย่าง  3) ครูอาจารย์ท่ีเป็นแบบอย่าง  4)  เพื่อนที่

ชักชวนและแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง  และ 5) ส่ือต่างๆที่ถ่ายทอดให้เห็นและอยากปฏิบัติตาม  สิ่ง

ท่ีประทับใจ ได้แก่ 1) การได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เราช่วยเหลือมีความสุขและได้รับโอกาส  2)  เกิด

สังคมที่มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  และ 3) เกิดสังคมที่ไม่แร้งนํ้าใจ ใส่ใจซึ่งกันและกัน  และ

ความภาคภูมิใจ  ได้แก่  1) ได้ทําความดีตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน บุญคุณพ่อแม่ และครูอาจารย์   

2) เห็นบุคคลอื่นมีความสุขและมีรอยยิ้ม 3)  สังคมเกิดความเสมอภาค  ยุติธรรมและไม่เหลื่อมลํ้า 

และ 4)  ผู้ให้เกิดความสุขทั้งทางใจและทางกายในการกระทําที่เกี่ยวข้องกับจิตคํานึงถึงส่วนรวม

ร่วมกัน ซ่ึงอยู่ภายใต้นโยบายมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันเพื่อให้เป็ น

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต และส่งผลให้เกิดสังคมที่พึงปรารถนา  ทั้งระดับโปรแกรมวิชา 

มหาวิทยาลัย และชุมชน  สังคม ประเทศชาติ  ดังที่ผู้วิจัยได้ออกแบบตัวแบบ(Model) การขับเคลื่อน

จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน (ดูภาพที่ 4.4) 
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บทที่ 5 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษา  จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชา

พัฒนาชุมชน   มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว  มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่สําคัญ 2 ประการด้วยกัน 

คือ  

1)   เพื่อศึกษาจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

2)   เพื่อศึกษาเงื่อนไขทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว 

สําหรับวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตามหลักระเบียบวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยอาศัยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth  Interview) ควบคู่กับการสังเกต จากผู้ให้

ข้อมูลที่สําคัญ จํานวน 21 คน  รวมทั้งยังได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเนื้อหา ด้วยเทคนิคสามเส้า 

(Triangulation Technique)   

 

5.1  สรุป 

 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว พบว่า เป้าหมายหลักของการคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกัน ท่ีนักศึกษาต่างคํานึงถึง  คือ การทําให้สังคมเกิดสันติสุข  โดยมีวิธีการหลักที่เริ่ม

จากจิตใจของตนเองก่อน นั้นก็คือ การทําตนให้เป็นคนดี  ได้แก่  การรู้จักให้  เสียสละ  แบ่งปัน เอื้อ

อาทร และบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ จนกลายเป็นลักษณะนิสัย และแสดงออกเป็นพฤติกรรม 

กล่าวคือ  ความหมายจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษามี 3 ประการ คือ 1) การสร้างจิตใจ

แห่งการให้  การเสียสละ  ความเอื้ออาทร  การแบ่งปัน  มีผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญกล่าวถึงร้อยละ 100.00 

2) จิตสํานึกที่มีต่อส่วนรวมอยากให้สังคมเกิดสันติสุข  มีผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญกล่าวถึงร้อยละ 100.00  
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และ 3) การทําความดีบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ

กล่าวถึงร้อยละ 95.24   

เงื่อนไขทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาวกาว  ได้แบ่งเงื่อนไขเป็นเงื่อนไข

ภายในและเงื่อนไขภายนอก  เงื่อนไขภายใน  ประกอบด้วย การเห็นคุณค่าในตนเอง เหตุผลเชิง

จริยธรรม  ระบบค่านิยม  และทัศนะต่อการจัดการสมบัติสาธารณะได้แก่  ทัศนะต่อการดูแลสมบัติ

สาธารณะ  ทัศนะต่อการจัดการการอยู่ร่วมกัน  เช่น  กฎระเบียบ   ทัศนะต่อการมีส่วนร่วมดูแล

จัดการแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติ  และทัศนะต่อบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่น/รัฐบาลกลางในการ

จัดการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน และเงื่อนไขภายนอก ประกอบด้วย การขัดเกลาทาง

สังคม ประกอบด้วย  ครอบครัว  และสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่  เพื่อน  ส่ือ  ครูอาจารย์  

สถานศึกษา และสถานบันศาสนา 

เงื่อนไขภายใน จากการศึกษาพบว่า  การเห็นคุณค่าในตนเอง มีผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญกล่าวถึง

ร้อยละ 85.71 เป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องต่อการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาอย่างยิ่ง 

ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ  ความรู้สึกว่าตนเองมีอํานาจ  ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณ

ความดี และความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญ  ซ่ึงส่งผลทําให้มีอิทธิพลต่อคุณธรรมในหลายๆ ด้าน

ของนักศึกษา การที่จะพัฒนาให้นักศึกษาเห็นคุณค่าในตนเองควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน นอกจากนี้

ครอบครัวยังมีส่วนสําคัญที่ทําให้นักศึกษามีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง โดยครอบครัวสามารถที่

จะทําให้นักศึกษามีความมั่นใจในตนเองโดยการให้ความไว้วางใจในการรับผิดชอบต่อตนเอง การ

เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและยอมรับการตัดสินใจในสิ่งที่สมเหตุสมผลของนักศึกษา และ

การให้โอกาสได้ร่วมตัดสินใจภายในครอบครัว เป็นต้น  

เหตุผลเชิงจริยธรรม มีผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญกล่าวถึงร้อยละ 80.95  เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็ น

กระบวนการหรือลักษณะของการคิดในระดับต่าง ๆ ท่ีนักศึกษาใช้เป็นหลักในการตัดสินใจว่าจะ

กระทําหรือไม่กระทําอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องถูกหรือผิด ลักษณะของการให้เหตุผลเชิง

จริยธรรม เป็นพัฒนาการทางจริยธรรมมีพ้ืนฐานมาจากการพัฒนาด้านการรู้คิด  ซ่ึงพิจารณาได้จาก

การใช้เหตุผล  โดยอิทธิพลทางด้านโครงสร้างทางความคิด แต่การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมจะ

พัฒนาในระดับที่สูงขึ้นไปได้ต้องอาศัยระดับสติปัญญา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ของบุคคลเป็ น

สําคัญ และยังต้องประกอบกับการมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมในสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับ ดวงเดือน 

พันธุมนาวิน (2539: 105) ว่าเหตุผลเชิงจริยธรรม เป็นลักษณะของการให้เหตุผล ถ้ามีการจัดให้

ผู้เรียนมีการเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย  ซ่ึงจะมีผลเกี่ยวข้องกับจิตลักษณะที่เป็นเหตุผลเชิง
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จริยธรรมอย่างชัดเจน ถ้าผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มาก ทั้งการบําเพ็ญประโยชน์ ผู้เรียนมักจะ

เป็นผู้ท่ีท่ีมีความสามารถใน 

ในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมสูง  นักศึกษาได้แบ่งเหตุผลเชิงจริยธรรมออกเป็น 2  ประการ  

ได้แก่  ประการแรก  เหตุผลเชิงจริยธรรมที่เป็นนามธรรม  เช่น ความตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ทาง

สังคมของตนเอง  ความขยันหมั่นเพียร  ความประหยัดอดออม  ความอดทน   ความเสียสละ ความ

ซ่ือสัตย์สุจริต  ความมีวินัย  ความสุภาพอ่อนโยน  ความสะอาดเรียบร้อย  ความสามัคคี  ความนํ้าใจ  

ประการที่สอง เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นรูปธรรม  เช่น ความประพฤติท่ียึดตามหลักคําสอนของ

ศาสนา  การประพฤติตนที่ดีท้ังกาย วาจาและใจ  คือ  การคิดดี ทําดี และพูดดี  พฤติกรรมที่ส่งผลดี

ต่อตนเองต่อบุคคลอื่นและส่วนร่วม  

ระบบค่านิยม มีผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญกล่าวถึงร้อยละ 71.43  ระบบค่านิยมเป็นแรงจูงใจและ

เป็นตัวผลักดันให้นักศึกษาแสดงจุดยืนของตนในการแสดงเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกันอย่างชัดเจน  เป็นตัวช่วยกําหนดให้นักศึกษามีอุดมการณ์ในการทํางานเพื่อสังคม 

ขณะเดียวกันเป็นบรรทัดฐานที่ช่วยนําการกระทําให้ประพฤติในทางที่ดีท่ีงาม  เป็นกระบวนการให้

เหตุผลต่อความนึกคิด และการกระทําของตนในการมีจิตที่จะช่วยเหลือสังคม และช่วยเหลือผู้อ่ืน 

ค่านิยมเป็นสิ่งที่สืบทอดจากประเพณี  วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม  บุคลิกภาพของกลุ่มคนใน

สังคมที่อาศัยอยู่  แสดงออกทางเจตคติและพฤติกรรมทางสังคมของนักศึกษา  จนกลายเป็นความ

เชื่อและส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกของนักศึกษา 

ทัศนะต่อการจัดการสมบัติสาธารณะ ได้แก่ 1) ทัศนะต่อการดูแลสมบัติสาธารณะ 2)  

ทัศนะต่อการจัดการการอยู่ร่วมกัน  เช่น  กฎระเบียบ  3) ทัศนะต่อการมีส่วนร่วมดูแลจัดการแก้ไข

ทรัพยากรธรรมชาติ  4) ทัศนะต่อบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่น/รัฐบาลกลางในการจัดการส่งเสริมจิต

คํานึงส่วนรวมร่วมกัน จากการศึกษาเมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่า 1) ทัศนะต่อการดูแลสมบัติสาธารณะ 
มีผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญกล่าวถึงร้อยละ 66.67   ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษาต่อสังคม ความ

รับผิดชอบต่อครอบครัว เช่น    การเคารพเชื่อฟังพ่อแม่  ความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัย ต่อครู

อาจารย์  เช่น การตั้งใจเล่าเรียนหนังสือ เชื่อฟังคําสั่งสอน รับผิดชอบช่วยกันดูแลสิ่งของที่เป็นของ

ส่วนรวมด้วยกัน  2)  ทัศนะต่อการจัดการการอยู่ร่วมกัน  เช่น  กฎระเบียบ มีผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ

กล่าวถึงร้อยละ 47.62  พบว่า การที่นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัย  มีความรับผิดชอบต่อ

สังคม  และเป็นที่น่าสังเกตการที่นักศึกษามีกฎระเบียบวินัย เป็นการเตรียมตัวนักศึกษาสําหรับการ

ดําเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ส่งเสริมนักศึกษามีระเบียบวินัยใน

ตนเอง  เพื่อให้รู้จักวิธีการทํางานร่วมกัน  นักศึกษาเกิดความสํานึกในการปฏิบัติตามข้อบังคับ 

ระเบียบ และแบบแผนต่าง ๆ ท่ีกําหนดจากส่วนกลางที่ทุกคนต้องปฏิบัติ  และเพื่อพัฒนาความสามัคคี
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ของนักศึกษาที่จะเป็นพลเมืองของสังคมต่อไป 3) ทัศนะต่อการมีส่วนร่วมดูแลจัดการแก้ไข

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญกล่าวถึงร้อยละ 38.10 นักศึกษาเป็นส่วน

หนึ่งของสังคม ในการช่วยดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  เรียนรู้ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ สร้างความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง  และช่วยเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ให้สามารถนําไปปฏิบัติในชุมชน

และมหาวิทยาลัย  เมื่อพิจารณาเห็นได้ว่า  สิ่งหนึ่งที่จะทําให้นักศึกษาเกิดความตระหนักมีจิตสํานึก

ต้องมีกระบวนการพัฒนาแกนนํานักศึกษาฝึกให้เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาคนอื่นๆ

ถ่ายทอดให้ความรู้ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการดูแลรักษาจัดการแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันในการอนุรักษ์และหวงแหนให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา

ด้วยกันเอง  4) ทัศนะต่อบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่น/รัฐบาลกลางในการจัดการส่งเสริมจิตคํานึง

ส่วนรวมร่วมกัน มีผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญกล่าวถึงร้อยละ 38.10  นักศึกษาอยากให้รัฐบาลท้องถิ่นและ

รัฐบาลกลางเป็นแบบอย่างที่ดี  มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตน  ประพฤติตน ปลูกฝังเยาวชนให้มี

คุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบ  วินัย  มีความ ซ่ือสัตย์  มีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  มีความจงรักภักดี

ต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ โดยสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการศึกษา คือ 

การพัฒนาสติปัญญาและลักษณะนิสัยอันดีงามแก่นักศึกษา เพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

สืบไป  พิจารณาเห็นได้ว่า  นักศึกษาอยากให้รัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลางจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม

กระบวนการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  เช่น  การปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสําคัญของจิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม 

อีกทั้งการสร้างความเชื่อมั่นในตน และการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน

อย่างต่อเนื่อง  

เงื่อนไขภายนอก  จะเห็นได้ว่า  การขัดเกลาทางสังคม ประกอบด้วย ครอบครัว มีผู้ให้

ข้อมูลที่สําคัญ กล่าวถึงร้อยละ 100.00 การศึกษาพบว่า ครอบครัวเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ส่งเสริมจิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษา โดยเฉพาะพ่อแม่จะเป็นผู้ถ่ายทอด  เป็นต้นแบบที่ทําให้เกิด

พฤติกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  สิ่งที่สําคัญครอบครัวเป็นสถาบันหลักในการผลิตสมาชิกสู่

สังคม ขณะเดียวกันก็เป็นสถาบันที่ถ่ายทอดความรู้พ้ืนฐาน ได้แก่  ความรัก ความอบอุ่น การขัด

เกลาสิ่งที่ดีงาม  การรู้จักการเอื้ออาทร การแบ่งปัน และความรักเมตตา ให้กับสมาชิกในครอบครัว 

ซ่ึงนักศึกษาจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆไว้ และแสดงออกเป็นพฤติกรรมของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

กล่าวได้ว่าครอบครัว พ่อแม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาตั้งแต่

เริ่มต้นในวัยเด็กจนถึงวัยรุ่นของนักศึกษา ซึ่งในการวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่า  พ่อแม่มีความสําคัญใน

การสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาอย่างยิ่ง  
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สภาพแวดล้อมทางสังคม  พบว่า  เพื่อน มีผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญกล่าวถึงร้อยละ 100.00  เพื่อน

มีอิทธิพลสูงในช่วงวัยรุ่น มีลักษณะเป็นการถ่ายทอดทางสังคมและการชักจูง หรือการยอมรับ

ปฏิบัติตามค่านิยมของกลุ่ม เพื่อนจะสอนประสบการณ์ในเรื่องความสัมพันธ์ ท่ีเท่าเทียมกัน เพื่อน

ให้ความรู้ท่ีครอบครัวไม่สามารถให้ได้ เพื่อนทําให้นักศึกษาได้สัมผัสกับ ค่านิยมและประสบการณ์

ของครอบครัวอื่น และเพื่อนเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษา  ส่ือ  มีผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญกล่าวถึงร้อยละ 

95.24  ส่ือมีบทบาทต่อการดํารงชีวิตของนักศึกษาอย่างยิ่ง  ไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทเทคโนโลยี

สารสนเทศ โทรทัศน์  วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เพราะสื่อเป็นแหล่งให้ข้อมูลทางด้านความรู้และ

ความสนุกสนานบันเทิง และถือว่าสื่อเป็นแหล่งจูงใจในทางที่ดี  เพื่อให้นักศึกษารับข่าวสารในการ

กระทําความดีมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  เพื่อเปลี่ยนระบบความคิด และเกิดพฤติกรรมอันพึง

ประสงค์ของนักศึกษา และเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งในปัจจุบันที่เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นมากที่สุด  ครูอาจารย์ มี

ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญกล่าวถึงร้อยละ 95.24 ครูอาจารย์ เป็นบุคคลที่นักศึกษาเลียนแบบเป็นตัวอย่าง 

การอบรมสั่งสอนนักศึกษามีความสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทั้งจิตใจ และพฤติกรรม ครูมีบทบาท

ในการชี้นําไม่น้อยกว่าครอบครัว คือ พ่อแม่  ซ่ึงเปรียบครูอาจารย์เป็นตัวแบบที่ใกล้ชิดกับนักศึกษา 

การเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการถ่ายทอดผ่านครูอาจารย์ซ่ึงเป็นต้นแบบนั้น จึงมีผลต่อจิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันอย่างยิ่ง  สถานศึกษา มีผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญกล่าวถึงร้อยละ 90.48 เป็ น

เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษา  เห็นได้ว่าสถานศึกษา

ท่ีอบรมปลูกฝังความรู้และส่งเสริมด้านอารมณ์ จิตใจและคุณธรรมให้กับนักศึกษา เป็นแหล่งชี้

แนวทางในการสร้างพฤติกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของสังคม  การสนับสนุนทางสังคมใน

ทุกด้านมีอิทธิพลต่อคุณธรรมของนักศึกษา จึงถือว่าการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา

จึงควรได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาและทางสถาบันทางสังคมต่างๆ ปัจจุบันการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมส่วนใหญ่จะอยู่ที่สถาบันการศึกษาเท่านั้น ดังนั้นควรให้สถาบันการศึกษาและ

สถาบันทางสังคมต่าง ๆ ร่วมมือช่วยกันในการจัดโครงการที่ช่วยพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่

นักศึกษาให้มากขึ้น เช่น การจัดค่ายอาสา ชมรม การจัดกิจกรรมธรรมะ เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษา ได้

เรียนรู้ถึงคุณธรรมที่ถูกต้อง และสามารถนํามาเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ ขณะเดียวกัน

จัดดําเนินกิจกรรมตามความสนใจของนักศึกษาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และช่วยพัฒนาจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกันอย่างแท้จริง สถาบันศาสนา มีผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญกล่าวถึงร้อยละ 90.48 สถาบัน

ศาสนาเป็นสถานที่บ่มเพาะให้บุคคลเกิดคุณธรรมจริยธรรม โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนา

ชุมชนนับถือศาสนาพุทธ  สถาบันศาสนารับหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดหลักธรรมทางศาสนา มี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาใช้หลักธรรมในการ

ดํารงชีวิตมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  

ดังนั้น จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลาวกาว  คือการสร้างจิตใจแห่งการให้ เสียสละ  เอื้ออาทร แบ่งปัน  จิตสํานึกที่มีต่อส่วนรวม
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อยากให้สังคมเกิดสันติสุข  การทําความดีบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  

เงื่อนไขทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษา แบ่งเป็ น เงื่อนไข

ภายใน  และเงื่อนไขภายนอก  เงื่อนไขภายใน ประกอบด้วย 1) การเห็นคุณค่าในตนเอง  2) เหตุผล

เชิงจริยธรรม  3) ระบบค่านิยม  4) ทัศนะต่อการจัดการสมบัติสาธารณะ ได้แก่  ทัศนะต่อการดูแล

สมบัติสาธารณะ  ทัศนะต่อการจัดการการอยู่ร่วมกัน เช่น กฎระเบียบ  ทัศนะต่อการมีส่วนร่วมดูแล

จัดการแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และทัศนะต่อบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่นและ

รัฐบาลกลางในการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  เงื่อนไขภายนอก  ประกอบด้วย  การขัด

เกลาทางสังคม  ได้แก่  1) ครอบครัว  2)  สภาพแวดล้อมทางสังคม   ได้แก่  เพื่อน  ส่ือ  ครูอาจารย์  

สถานศึกษา  และสถาบันศาสนา  เงื่อนไขที่กล่าวข้างต้นเป็นแนวทางดําเนินการที่ขับเคลื่อนสู่จิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  ทั้งที่เกิดกับจิตใจและแสดงออกเป็นพฤติกรรมของนักศึกษาในเรื่องจิต

คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน อีกทั้งแนวทางดําเนินการขับเคลื่อนของนักศึกษาได้รับการหนุนเสริมจาก

แรงบันดาลใจ ได้แก่  พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ พ่อแม่  ครูอาจารย์  เพื่อน และสื่อต่าง ๆ  หนุน

เสริมจากสิ่งที่ประทับใจ ได้แก่ การเห็นรอยยิ้มของคนที่เราช่วยเหลือ มีความสุขและได้รับโอกาส  

เกิดสังคมที่มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  และเกิดสังคมที่ไม่แร้งนํ้าใจ ใส่ใจซึ่งกันและกัน   และ

หนุนเสริมจากความภาคภูมิใจ ได้แก่  ได้ทําความดีตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน บุญคุณพ่อแม่ และ

ครูอาจารย์   เห็นบุคคลอื่นมีความสุขและมีรอยยิ้ม  สังคมเกิดความเสมอภาค  ยุติธรรมและไม่

เหลื่อมลํ้า  และผู้ให้เกิดความสุขทั้งทางใจและทางกาย  สิ่งกล่าวข้างต้นเกี่ยวข้องกับจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาที่ส่งผลทําให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ภายใต้นโยบาย

มหาวิทยาลัยในการส่งเสริมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันเพื่อให้เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

บัณฑิต จากเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้นเป็นที่เชื่อได้ว่า จะส่งผลให้เกิดสังคมที่พึงปรารถนา  ทั้งระดับ

โปรแกรมวิชา มหาวิทยาลัย และชุมชน  สังคม ประเทศชาติต่อไป 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

 

5.2.1  ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ 

จากการศึกษา ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางการป้องกัน  แก้ไข  และพัฒนาจิตคํานึงถึง

ส่วนรวมร่วมกัน ดังนี้ 

1)  ควรสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันในเรื่องการ

ทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยเปิดช่องทางการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การอธิบาย

บอกเล่า แนะนํา และเชิญชวน  
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2)  ควรสร้างระบบกลไก/กิจกรรม/โครงการที่เน้นเรื่องการทําประโยชน์ เพื่อ

ส่วนรวมโดยโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน โดยกําหนดเป็นนโยบายหรือเป็นแบบอย่างในการทํางาน

ด้วยจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันปรับเปลี่ยนแนวคิดไม่ใช้เงินเป็นตัวนําหรือการมีประโยชน์แอบ

แฝงในการจัดกิจกรรมหรือโครงการของโปรแกรมวิชาไปสู่นักศึกษาภายในโปรแกรมวิชาพัฒนา

ชุมชน 

3)  ควรปลูกฝังค่านิยมในการช่วยเหลือสังคม การทําคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดย

เข้าวัดฟังธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจรวมถึงการอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน และการเป็นแบบอย่างที่ดี 

4)   ควรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันให้เป็นแบบอย่างแก่

นักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน และโปรแกรมอื่นๆในมหาวิทยาลัย 

5)  อาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชนควรเป็นผู้จุดประกายสนับสนุนให้ก่อ

เกิดกลุ่มจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันอย่างแพร่หลาย 

6) ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้ให้คําแนะนําข้อเสนอแนะใน

การสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 

5.2.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาคร้ังต่อไป  ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

1)  จิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันเป็นเรื่องที่สังคมกําลังให้ความสนใจและตระหนัก

ถึงความสําคัญจึงควรทําการศึกษาวิจัยกลุ่มจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันกลุ่มอื่นๆ เพิ่มขึ้นทั้งใน

หน่วยงานของรัฐ/เอกชน/สังคมทุกระดับ 

2)  ควรต่อยอดการศึกษาจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันในประเด็นอื่นๆ ท่ีน่าสนใจ

และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคม  และประเทศชาติ  เช่น  การขยายพรมแดนการมีจิตคํานึงถึง
ส่วนรวมร่วมกันไปยังประเทศสมาชิกใกล้เคียงโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน  เช่น  ราชอาณาจักร

กัมพูชา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  เป็นต้น  และที่

น่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคม  และประเทศชาติ 
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แนวทางในการสนทนาและการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 
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แนวทางในการสนทนาและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

 

 ผู้ศึกษาได้นํากรอบแนวคิดดังกล่าวมาสร้างเครื่องมือ  หรือแนวทางในการสนทนาและ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ  ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 เพศ/อายุปัจจุบัน 

1.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปี ท่ี 

1.3 สังกัดชมรม 

1.4 กิจกรรมจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันที่เคยเข้าร่วม 

 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษา 

2.1 ความหมายของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

2.2 ความสําคัญของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

2.3 แรงบันดาลใจที่ทําให้เกิดจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

2.4 ความภาคภูมิใจในการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

2.5 สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

2.6 ลักษณะของจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 

 

ส่วนที่ 3  ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษา 

3.1  การขัดเกลาทางสังคม ประกอบด้วย 

1) ครอบครัว 

2) สภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ 

-เพื่อน 

-ส่ือ 

-ครูอาจารย์ 

-สถานศึกษา 

-สถาบันศาสนา 

3.2  การเห็นคุณค่าในตนเอง 

3.3  เหตุผลเชิงจริยธรรม  
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3.4  ระบบค่านิยม 

3.5  ทัศนะต่อการจัดการสมบัติสาธารณะ ได้แก่ 

1) ทัศนะต่อการดูแลสมบัติสาธารณะ 

2) ทัศนะต่อการจัดการการอยู่ร่วมกัน  เช่น  กฎระเบียบ   

3) ทัศนะต่อการมีส่วนร่วมดูแลจัดการแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

4) ทัศนะต่อบทบาทของรัฐท้องถิ่น/รัฐกลางในการจัดการส่งเสริมจิตคํานึง

ส่วนรวมร่วมกัน 

 

ส่วนที่ 4  แนวทางการเสริมสร้างจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาโดยใช้ 

โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชนและมหาวิทยาลัย 

 

ส่วนที่ 5  ข้อเสนอแนะจิตคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคญั 
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  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคญั 
  

ลาํดับที ่ ช้ันปี นามสมมุต ิ เพศ อายุ(ปี) สังกดัชมรม 

1 1 เมตตา ชาย 19 ชมรมอาสาพฒันา 

2 1 แดง ชาย 18 ชมรมอาสาพฒันา 

3 1 ดาํ ชาย 19 ชมรมอาสาพฒันา 

4 1 มะลิ หญิง 19 ชมรมอาสาพฒันา 

5 1 กหุลาบ หญิง 20 ชมรมอาสาพฒันา 

6 2 กรุณา หญิง 20 ชมรมอาสาพฒันา 

7 2 พลบัพลึง หญิง 20 ชมรมอาสาพฒันา 

8 2 จาํปี หญิง 20 ชมรมอาสาพฒันา 

9 2 เขียว ชาย 20 ชมรมอาสาพฒันา 

10 2 ขาว ชาย 20 ชมรมอาสาพฒันา 

11 3 มุทิตา หญิง 21 ชมรมอาสาพฒันา 

12 3 เฟ่ืองฟ้า หญิง 21 ชมรมอาสาพฒันา 

13 3 ม่วง ชาย 21 ชมรมอาสาพฒันา 

14 3 นํ้าเงิน ชาย 21 ชมรมอาสาพฒันา 

15 3 สม้ ชาย 21 ชมรมอาสาพฒันา 

16 4 อุเบกขา ชาย 22 ชมรมอาสาพฒันา 

17 4 เหลือง ชาย 22 ชมรมอาสาพฒันา 

18 4 อญัชนั หญิง 22 ชมรมอาสาพฒันา 

19 4 ดาวเรือง หญิง 22 ชมรมอาสาพฒันา 

20 4 จาํปี หญิง 22 ชมรมอาสาพฒันา 

21 4 บวั หญิง 22 ชมรมอาสาพฒันา 
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