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The objectives of this research are 1) to study the meaning and charaelir of voluntary 

mind from the community view point ; 2) study the socialization process leading to voluntary 
mind ; 3) to compare the socialization process of voluntary mind done by important institution ; 
4) study supports from various sectors including problems, obstacles and recommendations for 
voluntary mind promotion at Ban Nam Wan 

Qualitative research has been used for this study by in -depth interviews of key-
informants of which the results revealed that the community dwellers gave the meaning of 
voluntary mind as sincere acting, helping and working for other’ benefits as one can, all for the 
stronger community, giving out more than taking in. As for characters of those with voluntary 
minds, the salient ones are ready to sacrifice both mind and body and time and being kind person, 
honest, acting as good example for other to follow, possessing goodness, ethical, diligent,  
endurance, good nature, likable, and can be consulted by other, leadership, and enthusiastic.         

Methods of socialization via various institutions are  
1.  The family in the following methods: verbal teaching, acting as example, punishment, 

giving rewards as motivation, build common rules, self – learning 
 2. Religion institution are : verbal teaching, acting as example, giving advice for living 

and  self – learning.   
 3. School : verbal teaching, punishment, rewards, acting as example.  
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In comparison among main institution responsible for socialization, i.e., family school 
and religious, it was formal that the three institutions use the same and different methods as 
follow : Family – using self  behavior as example verbal advice, punishment and creating 
common rules. Religious institution using verbal advice to behave mercifully and showing self-
conducts as example. School – using methods relating to knowledge transmission, self-conduct as 
example and punishment. Every institution’s socialization methods used; the one that used more 
often than others is verbal teaching/training and doing as examples including punishment by 
using strong words and caring. 

  Recommendations have been proposed for more effective ways of socialization 
methods for individuals and groups among concerned institutions. 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

จากสภาพสังคมและสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ นับตั้งแต่ท่ีประเทศไทยได้มีการท าแผน
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509) มาประกาศใชเ้ป็นแนวทางใน
การพัฒนาประเทศ ได้สะท้อนให้เห็น ถึงการพัฒนาท่ีไม่สมดุลของประเทศ ท่ีเน้นการให้
ความส าคญักบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีการเขา้มาลงทุนของแหล่งอุตสาหกรรมเป็น
จ านวนมาก อนัส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของภาคการเกษตรกรรมในประเทศ กล่าวคือ การ
ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมไดล้ดนอ้ยลง เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไดมี้การเปล่ียนแปลง วิถี
ชีวิตและแนวทางการท ามาหากิน โดยมีการอพยพเขา้มาอาศยัในเมืองใหญ่และประกอบอาชีพตาม
แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นแหล่งธุรกิจท่ีสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี มากกว่าการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดว้ยเหตุน้ีการเลือกแหล่งประกอบอาชีพจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้คน
ส่วนใหญ่ตอ้งเปล่ียนแปลงการด ารงชีวิต เป็นความเร่งรีบแข่งขนัตลอดเวลา จึงท าให้เกิดความเห็น
แก่ตวั สนใจแต่เร่ืองของตนไม่ใส่ใจผูอ่ื้น ท าให้ถูกมองขา้มเร่ืองของจิตใจซ่ึงแต่เดิมคนไทยนั้นมี
ความเห็นอกเห็นใจกนั เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แต่ในปัจจุบนักลบัลดน้อยถอยลง อีกทั้ง
กระแสการพฒันาตามแนวทางของตะวนัตกกลบัมีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเห็นไดจ้ากปัญหาสังคม
ท่ีสะทอ้นให้เห็นว่า สังคมไทยก าลงัเผชิญปัญหาการเห็นแก่ตวั ทั้ งปัญหาครอบครัว การแย่งชิง
ทรัพยากรระหวา่งชุมชน เป็นตน้ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  
2555: ฝ) ซ่ึงปัญหาความเห็นแก่ตวันั้น เน่ืองจากโลกเราน้ีมีทรัพยากรอยู่อย่างจ ากดั และมนุษย์
โดยทัว่ไปพยายามกอบโกยทรัพย์สมบัติเพื่อมาไวค้รอบครองมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ แม้ต้อง
ประพฤติทุจริต คนส่วนมากจึงมีความเห็นแก่ตวั ไร้หิริโอตตปัปะ อยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งชนิดท่ี
มือใครยาวสาวไดส้าวเอา หาความเมตตากรุณาต่อกนัไดย้าก คนท่ีไม่สมปรารถนาในส่ิงท่ีตนอยาก
ได้ก็เป็นทุกข์ หรือได้น้อยกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไวก้็เป็นทุกข์ (พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตัตชีโว), 
2545: 168) ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหค้นมีความเห็นแก่ตวัมากข้ึน และอาจส่งผลท าให้คนขาดความเอ้ือเฟ้ือ 
เอ้ืออาทร ดงัเช่นกรณีตวัอย่าง ข่าวเหตุการณ์น ้ าท่วมประเทศไทยในปี พ.ศ.2554 ซ่ึงมีการบริหาร
จดัการของฝ่ายนกัการเมืองท่ีผดิพลาดและเตม็ไปดว้ยความเห็นแก่ตวัเอง การแบ่งพรรคแบ่งสี จึงท า          
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ให้ประชาชนเกิดความขดัแยง้กนัเองในพื้นท่ีท่ีมีการบริหารจดัการน ้ าท่ีขาดประสิทธิภาพในการ
ตดัสินใจ และขาดเอกภาพในการบริหารงาน และยิ่งไปกวา่นั้นเกิดกรณีท่ียกัยอกเงินบริจาคเพื่อน า
เงินไปช่วยผูป้ระสบภยัน ้ าท่วม ซ่ึงลกัษณะความเห็นแก่ตวัของนกัการเมืองเป็นแบบอยา่งท่ีไม่ดีต่อ
เยาวชนและส่งผลเสียต่อประเทศได ้(ท่านขนุนอ้ย, 2554: ยอ่หนา้ท่ี 7) 

จากเหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหาความเห็นแก่ตวัในสังคมท่ีมีการสะสมมานาน รวมถึงเหตุการณ์
น ้ าท่วมท่ีผูศึ้กษาไดย้กตวัอย่างมานั้น ทางส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ไดมี้การทบทวนสถานะของประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ. 2550 – 2554) ในดา้นสังคม เศรษฐกิจ ไปพร้อม ๆ กนัเพื่อความอยูดี่มีสุขของทุกคน จึงไดมี้
การเน้นในเร่ืองของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันา ส่งผลให้มีการรวมตวัและการเรียนรู้
ร่วมกนัในชุมชน มีการสร้างคุณค่าดา้นการส านึกรักษบ์า้นเกิด ดว้ยการเตรียมพร้อมศกัยภาพรองรับ
ทางด้านการบริหารงานของภาครัฐ เพื่อส่งเสริมกระบวนการประชาคมในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอยา่งทัว่ถึง รวมถึงการรักษาค่านิยมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีถูกละเลยมานาน มาปรับใช้
ให้เขา้กบัสถานการณ์ของประเทศท่ีเปล่ียนไปไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งระบบคุณค่าของสังคมไทยใน
เร่ืองการเห็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม ความเอ้ืออาทร และการช่วยเหลือซ่ึงกนัท่ีเร่ิมเส่ือมถอยลง ดว้ย
วิธีการส่งเสริมให้มีแกนน าชาวบา้นและผูน้ าชุมชนท่ีดีเพื่อกระจายความรู้ความสามารถน ามาปรับ
ใช้ ให้เหมาะสม/สอดคล้องกับพื้นท่ี เพื่อเกิดคุณค่าสูงสุดและสร้างสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง 
รวมทั้งตอ้งมีการสร้างแนวทางการปลูกฝังท่ีดีทางดา้นจิตใจของคนในชุมชนให้เกิดความเอ้ืออาทร
ต่อสังคม เพื่อไม่ให้วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมอนัดีหายไป (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  2555: ผ) ต่อมาในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ. 2555-2559) จึงไดมี้ความตระหนกัในเร่ืองของการยึดโยงคนไทยให้เป็นปึกแผน่ ลดอิทธิพล
ของความทนัสมยัและลดปัญหาดา้นความขดัแยง้ลดลง โดยให้เห็นความส าคญัของการบ่มเพาะจาก
ครอบครัวให้เกิดลกัษณะอตัลกัษณ์ให้บุตรหลานไดต้ระหนกัถึงการมีจิตส านึกท่ีดีรวมถึงการมีจิต
อาสา เพื่อไดท้  าคุณประโยชน์ต่อสังคม (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2555: 6) 

การท่ีคนในชุมชนและในสังคมมีลกัษณะของจิตอาสานั้น น าไปสู่การขบัเคล่ือนสังคมไปสู่
สังคมแห่งการเอ้ือเฟ้ือต่อกนัอนัเป็นรากฐานของสังคมแห่งความสุข ท่ีสามารถเห็นไดจ้ากการเขา้มา
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซ่ึงถือไดว้า่เป็นช่องทางหน่ึงในการพฒันายกระดบัจิตใจให้เยาวชนคน
รุ่นใหม่ไดเ้กิดความเขา้ใจในตนเองและสังคมเพิ่มมากข้ึน อนัจะเห็นไดจ้ากในปัจจุบนัปัญหาสังคม
ไดท้วคีวามรุนแรงเพิ่มมากข้ึนทั้งทางครอบครัว ชุมชน และสังคม ดงันั้นหากไม่ไดรั้บการแกไ้ขใน
ปัญหาดงักล่าวก็จะไม่สามารถแก้ไขไดท้นัท่วงที ส่ิงท่ีตามคือสังคมเกิดความสับสนวุ่นวายและ
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ปัญหาสังคมต่าง ๆ มีความรุนแรงมากข้ึน เพราฉะนั้นในการสร้างจิตอาสาให้เกิดข้ึนในชุมชน / 
สังคม ก็ควรมีการเร่ิมจากการพฒันาระดบัของจิตใจให้สูงข้ึน ทั้งน้ียงัเป็นการสร้างคุณลกัษณะให้มี
ผลดีต่อสังคมดว้ย (Thai NGO,  2542: ยอ่หนา้ท่ี 2)  
  ในการเสริมสร้างดา้นการพฒันาจิตใจท่ีดีเพื่อให้เกิดลกัษณะการมีจิตอาสา จ าเป็นจะตอ้ง
ไดรั้บการขดัเกลาจากสมาชิก เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติและอุดมการณ์ท่ีดี
ในแบบท่ีสังคมปรารถนา ใหแ้ก่ผูท่ี้จะเป็นสมาชิกของกลุ่มไดเ้รียนรู้และรับเอาระเบียบ วิธีกฎเกณฑ ์
ความประพฤติ และค่านิยมต่าง ๆ ท่ีกลุ่มได้ก าหนดไวเ้ป็นระเบียบของความประพฤติและ
ความสัมพนัธ์ของสมาชิกของสังคมนั้น ทั้งน้ีสมาชิกของสังคมทุกคนจะตอ้งผ่านกระบวนการขดั
เกลาทางสังคมตลอดชีวติผา่นสถาบนัต่าง ๆ ทางสังคม ไดแ้ก่  
  1)  สถาบนัครอบครัว ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีเล็กท่ีสุดและมีความส าคญัมากท่ีสุด  เพราะเป็น
สถาบนัท่ีมีความใกลชิ้ดกบัมนุษยต์ั้งแต่เกิด โดยมีหนา้ท่ีในการอบรมเล้ียงดู เพาะบ่มนิสัยสอนให้
เป็นคนดีเพื่อใหอ้ยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได ้        
  2)  ชุมชน เป็นกลุ่มต่าง ๆ ทางสังคมท่ีมีการรวมตวักนัท ากิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม ซ่ึงถือได้
วา่มีบทบาทในการอบรม ปลูกฝังและสอดส่องดูแลบุคคลต่อจากสถาบนัครอบครัว และมีบทบาท
ในการปลูกฝังค่านิยมและวฒันธรรมท่ีดีงาม อย่างเช่น การให้ค่านิยมในการยกยอ่งนบัถือคนดี ไม่
นบัถือคนท่ีเงิน ไม่ใหเ้กียรติคนท่ีประพฤติตนไม่ดี เป็นตน้ ท่ีส าคญัของบทบาทสถาบนัชุมชนอีกคือ
การเปิดโอกาสใหมี้ส่วนรวมร่วมกนัของคนในชุมชน และการมีผูน้ าท่ีดีท่ีท าประโยชน์เพื่อประการ
ส่วนรวมอยา่งสม ่าเสมอ (มนตช์ยั  เตินขนุทดไทย,  2552: ยอ่หนา้ท่ี 1)   
  3)  สถาบนัศาสนา เป็นตวัแทนในการขดัเกลาจิตใจของคนในสังคมให้ยึดมัน่ในส่ิงท่ีดีงาม 
มีศีลธรรม จริยธรรม และความประพฤติในทางท่ีถูกท่ีควร โดยเฉพาะศาสนาพุทธไดส้อนให้คนเรา
ไม่ตั้งอยูใ่นความประมาท  เพราะหลายส่ิงในโลกไม่มีความแน่นอน  จึงตอ้งยึดมัน่ในส่ิงท่ีดีงาม มี
ศีลธรรม  จริยธรรม  และความประพฤติในทางท่ีถูกท่ีควร 
  4)  สถาบนัโรงเรียน ได้เขา้มาท าหนา้ท่ีช่วยเหลือครอบครัวในการขดัเกลาสมาชิกรุ่นใหม่ 
จะมีส่วนรับผิดชอบในส่วนของการถ่ายทอดความรู้ท่ีสะสมอยูใ่นสังคมให้แก่สมาชิก และยงัสอน
แนวทางท่ีสังคมตอ้งการ ให้แก่คนรุ่นหลงัต่อไป ตลอดจนถ่ายทอดวฒันธรรมท่ีหลากหลายแก่เด็ก
อีกด้วย ซ่ึงเด็กท่ีเกิดมาจากครอบครัวและวฒันธรรมต่างกันย่อมเรียนรู้วฒันธรรมย่อยมาจาก
ครอบครัวก่อนเป็นอนัดบัแรก เม่ือได้เขา้สู่ระบบโรงเรียน โรงเรียนจะสอนมาตรฐานวฒันธรรม
หลกัของสังคมระดบัประเทศใหก้บัเด็ก เช่น ภาษาท่ีใชเ้ป็นทางการ การไหวห้รือการทกัทาย รวมทั้ง
การพฒันาดา้นจิตใจท่ีท าใหเ้ด็กเกิดความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จึงท าให้เด็ก ๆ จากทุกกลุ่มยอ่ย
ในสังคมสามารถกลมกลืนเขา้เป็นหน่ึงเดียวกบัสังคมได ้ (คลงัปัญญาไทย, 2550: ย่อหน้าท่ี 2) 



4 
 

ตลอดจนการอบรมเพาะบ่มลกัษณะนิสัย ให้เกิดความตระหนกัถึงการมีจิตอาสาเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อชุมน 
  ในการศึกษาเร่ือง “ รูปแบบการขดัเกลาทางสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตอาสาในชุมชน”   ผู ้
ศึกษา ไดเ้ลือกต าบลเป้าหมายเพื่อการเก็บขอ้มูลโดยใช้ช่ือสมมติว่าชุมชน บางน ้ าหวาน* ซ่ึงเป็น
ชุมชนในอ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยท่ีตวัแทนดงักล่าวท่ีไดเ้ลือกศึกษานั้น ไม่ได้
มุ่งหวงัให้เป็นตวัแทนภาคกลางหรือเป็นตวัแทนของประเทศแต่อย่างใด หากเลือกแต่เพื่อเป็นตวั
แทนท่ีสะทอ้นถึงการมีจิตอาสาของคนในชุมชน ทั้งน้ีพื้นท่ีท่ีผูศึ้กษาเลือกท าการศึกษา เป็นชุมชน
ต้นแบบท่ีสามารถพฒันาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง กล่าวคือแต่เดิมนั้นชาวบ้านในต าบลบาง
น ้าหวานไดพ้บกบัสภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในภายในชุมชน อาทิเช่น ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 
ปัญหาท่ีดินส าหรับท ากินของเกษตรกรท่ีลดน้อยลง เน่ืองจากมีการขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรม และปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน ปัญหาดา้นสังคม ไดแ้ก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการ
วา่งงาน ปัญหาความไม่ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน ปัญหาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
ได้แก่ การคมนาคม เน่ืองจากพื้นท่ีบางส่วนอยู่บริเวณริมแม่น ้ า หรือมีสภาพเป็นร่องสวนจึงไม่
สามารถก่อสร้างถนนเขา้สู่ชุมชนได ้ ปัญหาดา้นแหล่งน ้ า ไดแ้ก่ ปัญหาน ้ าเพื่ออุปโภคและบริโภค 
ปัญหาน ้ าเพื่อการเกษตรท่ีไม่เพียงพอ ปัญหาดา้นสาธารณสุข ปัญหาการก าจดัขยะมูลฝอย และ
สถานบริการด้านสาธารณสุข  ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาน ้ าท่วมพื้นท่ี ปัญหาทางระบายน ้ า ปัญหาขยะมูลฝอย
และปัญหาชุมชนแออดั เป็นตน้ ซ่ึงการเกิดปัญหาดา้นต่าง ๆ น้ี ท าให้หน่วยงานทางภาครัฐในพื้นท่ี 
ได้มีการก าหนดแนวทางด้านการพฒันาข้ึนมา หน่ึงในนั้นท่ีมีความส าคญัต่อการสร้างเสริมให้
ชุมชนเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็ง คือ การมีส่วนร่วมของชาวบา้นท่ีก าลงัเผชิญกบัปัญหา ในการจดัการ
ปัญหาของชุมชน เช่น การฝึกอบรมและเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการท างานกลุ่ม ท าให้เกิด
กลุ่มเป็นอาชีพต่าง ๆ มีความเขม้แข็งข้ึน นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมร่วมกนัในระหว่างชาวบา้น เช่น 
การจดัตั้งชมรมผูสู้งอายุ การก่อสร้างลานกีฬาต่อตา้นยาเสพติด เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดรวมกลุ่ม
ให้กบัชาวบา้นโดยมีผูน้ าและปราชญช์าวบา้นเป็นผูใ้ห้ความรู้ความเขา้ใจและเป็นแกนหลกัในการ
ขบัเคล่ือนงานผ่านการท าประชาคมประจ าหมู่บา้น เพื่อความเห็นชอบร่วมกนัในระหว่างชาวบา้น
ในแต่ละหมู่อีกดว้ย และจากการท่ีชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม เพื่อจดัการกบั  
ปัญหาของชุมชนนั้น ส่งผลใหชุ้มชนไดรั้บรางวลัต่าง ๆ มากมายหลากหลาย ตวัอยา่งรางวลัท่ีไดรั้บ  
ดงัน้ี 
 
 * นามสมมติ 
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1)  พ.ศ. 2545 รางวลัชนะเลิศต าบลพฒันาดีเด่นของจงัหวดัสมุทรปราการ (โดยกรมการ
พฒันาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย 
 2)  พ.ศ. 2545 รางวลัชนะเลิศกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตดีเด่นของจงัหวดัสมุทรปราการ 
(โดยกรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย) 

3)  พ.ศ. 2545 รางวลัชนะเลิศต าบลเขียวขจีดีเด่นของจงัหวดัสมุทรปราการ (โดยกรมการ
พฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย) 

4)  พ.ศ. 2546 รองชนะเลิศอนัดบั 1 การประกวดองคก์ารบริหารส่วนต าบลดีเด่นจงัหวดั
สมุทรปราการ 

5)  พ.ศ. 2547 รางวลัชมเชยความพยายามในการจดัเก็บภาษี (กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน) 

6)  พ.ศ. 2549  รางวลัหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงอยูเ่ยน็เป็นสุข พระราชทานจาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

7)  พ.ศ. 2550  ไดรั้บการประกาศให้เป็น “ต าบลปลอดความยากจนโดยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ในวนัท่ี 13 มิถุนายน 2550 จากกระทรวงมหาดไทย  

8)  พ.ศ. 2550 รางวลัชุมชนดีเด่นทางดา้นการท่องเท่ียว ในโครงการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
ไทยปี  2550 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพะชนมพรรษา 80 พรรษา 5 
ธนัวาคม 2550 โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

9)  พ.ศ. 2550  รางวลัประกาศเกียรติคุณ “ ชุมชนคนรักษน์ ้ า ” โครงการเจา้พระยาสดใส 
เทิดไทอ้งคร์าชนั เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพะชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 เม่ือวนั
จนัทร์ท่ี 3 ธนัวาคม 2550 โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
  นอกจากน้ี ชุมชนบางน ้าหวานเป็นชุมชนท่ีไดมี้การร่วมมือกนัและชาวบา้นมีจิตใจท่ีเป็นจิต
อาสาในการพฒันาภายใต้โครงการตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี
เอกลกัษณ์ประจ าต าบลท่ีไดก่้อตวัเป็นชุมชนตน้แบบ ไดแ้ก่ การเกิดข้ึนตลาดน ้ าบางน ้ าหวาน ท่ีเป็น
ศูนยร์วมในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ดว้ยการมีร้านคา้ท่ีมีของประจ าทอ้งถ่ินมาจ าหน่าย เพื่อเกิดเป็น
รายไดใ้ห้กบัคนในชุมชน ท่ีส าคญัคือการสร้างรายไดค้วบคู่กบัการอนุรักษท์อ้งถ่ิน จึงท าให้คนใน
ชุมชนมีการหวงแหนในบา้นเกิดของตน และการมีจิตอาสาท่ีมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการสร้าง
ใหชุ้มชนเกิดความเขม้แข็ง จนกลายเป็นชุมชนตน้แบบในการพฒันาทั้งดา้นพฒันาจิตใจคน พฒันา
องคค์วามรู้ในการรักษป่์า สร้างอาชีพให้กบัคนในชุมชน สินคา้ท่ีจ  าหน่ายอาทิเช่น สินคา้โอท็อป ท่ี
สร้างสรรค์จากคนในชุมชนบางน ้ าหวานและต าบลใกล้เคียงในจังหวดัสมุทรปราการ เช่น 
ผลิตภณัฑ์ดอกไมเ้กล็ดปลา วิสาหกิจชุมชนบา้นธูปหอมสมุนไพร ผลิตภณัฑ์จากทะเล เช่น กุง้แห้ง  
กะปิ  หอยดอง ภาพประดิษฐ์จากรากมะพร้าว ของตกแต่งบา้น ผลิตภณัฑ์ดอกไมใ้ยบวั  ผลิตภณัฑ์
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ลูกตีนเป็ด  เป็นตน้ และประกอบกบัความทนัสมยัในยุคของการพฒันาแนวคิดแบบทุนนิยม บาง
น ้าหวาน ยงัมีบา้นพกัโฮมสเตยท์ั้งหมด 7 หลงั เพื่อสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งกนัดว้ยกิจกรรมใน
ดา้นการท่องเท่ียวอ่ืน ๆ อีกมาก พร้อมทั้งบรรยากาศสดช่ืน คงความเป็นวิถีชีวิตแบบไทย โดยทุก
หลงัไดรั้บมาตรฐานจากส านกังานพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งครบวงจร 
   ด้วยเหตุน้ีผู ้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงกระบวนการขัดเกลาทางสังคมเพื่อ
เสริมสร้างจิตอาสาในชุมชนบางน ้ าหวาน ซ่ึงจะช่วยท าให้ทราบถึงความหมายและลกัษณะของจิต
อาสาในทศันะของคนในชุมชน และทราบถึงกระบวนการขดัเกลาของสถาบนัทางสังคมท่ีส าคญั
ไดแ้ก่ ครอบครัว ชุมชน ศาสนาและโรงเรียน ท่ีมีต่อผูท่ี้มีจิตอาสา และทราบถึงการสนบัสนุนจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเสนอแนวทางการเสริมสร้างการมีจิตอาสาชุมชนอ่ืน อนัเป็นผลดี
ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1)  ศึกษาความหมายและลกัษณะจิตอาสา ในทศันะของชาวชุมชน 
2)  ศึกษารูปแบบของการขดัเกลาทางสังคมท่ีท าใหเ้กิดจิตอาสาในชุมชน 
3)  ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการขดัเกลาของจิตอาสาของสถาบนัทางสังคมท่ีส าคญั 
4)  ศึกษาการสนบัสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงปัญหา/อุปสรรค  ตลอดจนขอ้เสนอแนะ

แนวทางการเสริมสร้างการมีจิตอาสาของคนในต าบลบางน ้ าหวาน อ าเภอพระประแดง จงัหวดั
สมุทรปราการ 

 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 
       1.3.1  ขอบเขตด้านพืน้ทีแ่ละกลุ่มเป้าหมาย  
  พื้นท่ีในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ชุมชนในต าบลบางน ้ าหวาน ตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาเลือกโดยพิจารณาจากการรวมตวักนัของคนใน
ชุมชน ท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวไดน้ าไปสู่การเสริมสร้างให้ชาวบา้น
เกิดลกัษณะจิตอาสา ได้แก่ การเป็นอาสาสมคัรประจ ากิจกรรมโครงการต่าง ๆ การเป็นปราชญ์
ชาวบา้นในการถ่ายทอดความรู้ เป็นตน้ โดยผูศึ้กษาไดก้ าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั (Key-informant) 
ท่ีสามารถให้ขอ้มูลในประเด็นท่ีศึกษาได ้15 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดมี้ส่วนร่วมกบัชุมชน ประกอบดว้ย 
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ผูน้ าชุมชน ผูน้ าทางดา้นจิตอาสาดา้นสังคม ผูน้ าทางดา้นจิตอาสาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผูน้ าทางดา้นจิต
อาสาดา้นสุขภาพ และผูท่ี้ไดท้  างานร่วมกบัชุมชนภายในต าบล 
 

 1.3.2  ขอบเขตด้านเนือ้หาสาระ 
 การศึกษากระบวนการขดัเกลาทางสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตอาสาในชุมชน ของชุมชนใน

ต าบลบางน ้าหวาน ประกอบดว้ย 
    1.3.2.1  ศึกษาถึงลกัษณะ/องคป์ระกอบของผูท่ี้มีจิตอาสา ท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทาง
ชุมชน โดยมีความเสียสละทั้งทางดา้นแรงกาย แรงใจและก าลงัทรัพย ์รวมทั้งปัจจยัดา้นสถาบนัใน
การขดัเกลาทางสังคม ท่ีส่งผลและเอ้ือท าใหเ้กิดลกัษณะจิตอาสา  
     1.3.2.2  กระบวนการขดัเกลาทางสังคม เป็นการขดัเกลาและอบรมเล้ียงดูทาง
สังคมท่ีจะส่งผลต่อการเสริมสร้างจิตอาสาของคนในชุมชน ผ่านสถาบนัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ครอบครัว 
ชุมชน ศาสนาและโรงเรียน ท่ีจะสามารถเป็นตวับ่งช้ีไดว้า่ลกัษณะของจิตอาสา เกิดมาไดอ้ยา่งไร 
และจะมีวิธีการเสริมสร้างลกัษณะจิตอาสาในรูปแบบของการเล้ียงดูจากสถาบนัทั้ง 4 สถาบนัดว้ย
วธีิการใด  
    1.3.2.3  การสนบัสนุนจากทางภาครัฐและเอกชน ท่ีไดมี้การจดักิจกรรมการพฒันา
ทอ้งถ่ินเพื่อเสริมสร้างลกัษณะการมีจิตอาสาให้กบัคนในชุมชน รวมทั้งศึกษาปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางข้อเสนอแนะและการสนับสนุนท่ีเป็นปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องในด้านของการ
เสริมสร้างตั้งแต่สถาบนัครอบครัว ชุมชน ศาสนา และโรงเรียน เพื่อน าไปสู่การพฒันาของการเป็น
ชุมชนตน้แบบใหก้บัชุมชนอ่ืนต่อไป 

 

1.4  ประโยชน์ของการศึกษา 
 

1)  ท าใหท้ราบความหมายค าวา่ จิตอาสา ในทศันะของชุมชน 
         2)  ท าใหท้ราบกระบวนการขดัเกลาทางสังคมผา่นสถาบนัต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิดจิตอาสาใน
ชุมชน 
        3)  ท าใหท้ราบแนวทางการส่งเสริมของสถาบนัการขดัเกลาทางสังคม และเปรียบเทียบ
วธีิการขดัเกลาทางสังคมของแต่ละสถาบนั เพื่อใหค้นในชุมชนมีจิตอาสาเพิ่มข้ึน 

4)  การน าเสนอแนวทางต่าง ๆ อนัเป็นผลจากการศึกษาน้ี จะช่วยเป็นแนวทางการ
ก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาเพิ่มความมีจิตอาสา และพฒันาชุมชนต่อไป 
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1.5  นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการศึกษา 

 
จิตอาสา หมายถึง การร่วมแรงกนั ทั้งดา้นทางกาย ทางใจและในการถ่ายทอดความรู้รวมถึง

ดา้นทรัพย ์ไปยงัผูอ่ื้นท่ีเดือดร้อนหรือผูด้อ้ยโอกาส ดว้ยการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ไดช่้วยเหลือและ
สร้างประโยชน์ผูอ่ื้นรอบข้างอย่างทัว่ถึง ท าให้เกิดการพฒันาให้มีความเจริญยิ่งข้ึนไป โดยไม่หวงั
ผลตอบแทนใด ๆ  ดว้ยการเสียสละ พร้อมกบัการเป็นผูน้ าท่ีมีความคิดท่ีดี เสียสละ อดทนและเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน น าไปสู่การเกิดชุมชนท่ีเขม้แขง็และย ัง่ยนื 

การขดัเกลาทางสังคม หมายถึง การถ่ายทอดวฒันธรรมและการถ่ายทอดกฎระเบียบ / หลกั
ปฏิบติัประพฤติตนจากรุ่นสู่รุ่น  เพื่อท่ีตอ้งการสร้างลกัษณะบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม โดยท่ีไดรั้บการ
เรียนรู้จากผูท่ี้ถ่ายทอดใหมี้การยอมรับบทบาท สถานภาพของตนเอง เพื่อใชชี้วิตอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น
ในสังคม    
 กระบวนการเสริมสร้างจิตอาสา หมายถึง แนวทางการอบรมสั่งสอนท่ีมีลักษณะการ
ถ่ายทอดดว้ยวิธีการสอน และการปลูกฝังท่ีมีวิธีการและขั้นตอนในการเสริมสร้างท่ีหลากหลายวิธี 
เพื่อให้ผูรั้บการถ่ายทอดไดเ้กิดความรู้และความเขา้ใจอยา่งถูกท านองคลองท าในการมีลกัษณะจิต
อาสา ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มท่ีมีอยูร่อบตวัของผูรั้บการถ่ายทอด ท่ีจะส่งผลการมี
พฤติกรรมในการช่วยเหลือและท าคุณประโยชน์ใหผู้อ่ื้น/สังคมต่อไป 
 สถาบนัทางสังคม หมายถึง ตวัแทนในการขดัเกลา/อบรม/เล้ียงดู หรือหล่อหลอมโดยมีการ
ถ่ายทอดให้กับผูไ้ด้รับการถ่ายทอด ประกอบด้วยสถาบันทางครอบครัว ชุมชน ศาสนา และ
โรงเรียน ซ่ึงมีหน้าท่ีและบทบาทต่างกันออกไปตามสถานภาพทางสังคม ต่อการถ่ายทอดองค์
ความรู้ หรือหลกัการปฏิบติัในการอยู่ร่วมกนัในสังคม โดยมีเป้าหมายเดียวกนัคือให้เป็นคนดีท่ี
สังคมยอมรับและตอ้งการ  



 

 

บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาเร่ือง รูปแบบการขดัเกลาทางสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตอาสาในชุมชน : กรณีศึกษา
ชุมชนบางน ้าหวาน อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวความคิด ทฤษฎี
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัจิตอาสา 
2.2  แนวคิดกระบวนการขดัเกลาทางสังคม 
2.3  แนวความคิดเก่ียวกบักระบวนการเสริมสร้างการก่อใหเ้กิดจิตอาสา 
2.4  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.5  แนวคิดน าในการศึกษา 

 

2.1  แนวคดิเกีย่วกบัจิตอาสา 
 
2.1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของจิตอาสาในประเทศไทย 
จิตอาสา (Volunteer mind) มีลักษณะเป็นการเสียสละของผูท่ี้มีจิตท่ีพร้อมจะท าเพื่อ

ส่วนรวม โดยไม่หวงัผลตอบแทนใด ๆ ท่ีเห็นไดช้ดัเจนในสังคมไทยจากการเกิดข้ึนของสภากาชาด
ไทย โดยผูศึ้กษาจะท าการการกล่าวถึงดงัน้ี 

สภากาชาดไทย ได้เกิดข้ึนวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ.2536 มีรากฐานมั่นคงมาด้วย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จดัตั้งเป็น สภาอุณา
โลมแดงแห่งสยาม ซ่ึงเป็นองคก์ารกุศลเพื่อมนุษยธรรม ไดเ้ร่ิมก าเนิดมาจากกุศลจิตแห่งความเมตตา
การุณย ์อนัเน่ืองจากเหตุการณ์การสู้รบระหวา่งประเทศไทยกบัฝร่ังเศสในกรณีพิพาทเร่ืองพรมแดน 
ริมฝ่ังแม่น ้าโขง ซ่ึงเป็นผลใหมี้ผูบ้าดเจบ็ เสียชีวติและไดรั้บความทุกขท์รมาน ดว้ยความสงสารและ 
ความห่วงใยในความทุกข์ทรมานของทหารเหล่าน้ี จึงได้มีสตรีไทยกลุ่มหน่ึงโดยมีท่านผูห้ญิง
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เปล่ียนภาสกรวงศ ์เป็นผูน้ าในสมยันั้นไดก้ราบบงัคมทูลขอพระราชทานพระเมตตาธิคุณสมเด็จพระ
นางเจา้สวา่งวฒันา พระบรมราชเทวี ซ่ึงต่อมาทรงด ารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระศรีสวรินทิ
ราบรมราชเทวี พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ จดัตั้งองค์กรท่ีจะช่วยบรรเทาทุกข์ทหารข้ึน ในดา้นการ
ด าเนินงานของสภาอุณาโลมแดงแห่งสยามในระยะแรก ได้จดัส่ง ยา อาหาร เส้ือผา้ และเคร่ือง
อุปโภคต่าง ๆ ไปช่วยทหารท่ีได้รับบาดเจ็บ เป็นท่ีช่ือชมของทหารและประชาชนท่ีได้รับ
ทุกขเวทนา ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว ได้ทรงจดัตั้งโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์เม่ือปี พ.ศ. 2457 และมีการตราพระราชบญัญติัวา่ดว้ยสภากาชาดไทย ปี พ.ศ. 2461 มี
วตัถุประสงค์เพื่อช่วยรักษาพยาบาลผูป่้วยไขแ้ละบาดเจ็บในยามสงครามและยามสงบ กบัทั้งการ
บรรเทาทุกขใ์นเหตุการณ์สาธารณภยัโดยไม่เลือกชาติ ชั้น วรรณะ ลทัธิศาสนาหรืออุดมการณ์ทาง
การเมือง ยึดหลกัมนุษยธรรมท่ีตั้ง ยงัผลให้สภาการชาดไทยไดรั้บรองจากคณะกรรมการกาชาด
ระหวา่งประเทศเม่ือปี พ.ศ. 2463 และสันนิบาตสภากาชาด ไดรั้บเขา้เป็นสมาชิกเม่ือปี พ.ศ. 2464 

การด าเนินงานของสภากาชาดไทยไดย้ดึมัน่ในหลกัการกาชาด ท่ีมีหลกัการ 7 ประการ คือ         
1)  มนุษยธรรม ในการช่วยบรรเทาความทุกขท์รมานของมนุษยชาติ 
2)  ความไม่ล าเอียง ดว้ยการไม่เลือกปฏิบติัในเร่ืองชาติ ชั้น วรรณะ ลทัธิศาสนาหรืออุดม- 

การณ์ทางการเมือง 
3)  ความเป็นกลาง ไม่เขา้กบัฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดในกรณีท่ีมีการขดัแยง้กนั  

   4)  ความเป็นอิสระ สภากาชาดจะตอ้งธ ารงความเป็นอิสระอยูเ่สมอไป เพื่อท่ีจะปฏิบติัตาม 
หลกัการกาชาดได ้

5)  บริการอาสาสมคัร กาชาดเป็นองค์กรอาสาสมคัรในการบรรเทาทุกข์ โดยไม่หวงั
ผลตอบแทน 
    6)  ความเป็นเอกภาพ ในประเทศหน่ึง มีสภากาชาดไดเ้พียงแห่งเดียว เพื่อปฏิบติังานดา้น
มนุษยธรรมทัว่ดินแดนของตน 
  7)  ความเป็นสากลกาชาดเป็นสถาบนัสากล ซ่ึงสภากาชาดทั้งมวลมีฐานะเท่าเทียมกนั และ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

ซ่ึงในการด าเนินงานไดแ้บ่งลกัษณะงานออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่  
1)  งานดา้นการรักษาพยาบาล   
2)  งานดา้นบรรเทาทุกขส์งเคราะห์ผูต้กทุกขไ์ดย้ากในเหตุการณ์สาธารณภยัและประชาชน

ในทอ้งถ่ินทุรกนัดาร ซ่ึงอยูใ่นความรับผดิชอบของกองบรรเทาทุกขแ์ละมีกองอ่ืนมีบทบาทร่วมดว้ย 
เช่น กองอาสากาชาด และเหล่ากาชาด  

3)  งานดา้นผลิตพฒันาบุคลากรสาธารณสุข  
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4)  งานดา้นยุวกาชาด เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและในเร่ืองสุขภาพอนามยัแก่เด็กและเยาวชน
ซ่ึงเป็นงานในหนา้ท่ีของยวุกาชาด   

5)  งานดา้นการบริการ มีหน่วยงานปฏิบติัประกอบดว้ย ส านกังานกลางกองคลงั กองการ 
เจา้หนา้ท่ี และกองรายได ้ 

นอกจากกิจกรรมภายในประเทศแลว้ โดยท่ีสภากาชาดไทยมีลกัษณะความเป็นสากลท่ีจะ
ใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือแก่สภากาชาดอ่ืนตามหลกัการมนุษยธรรม ดงันั้น สภากาชาดไทยจึงไดใ้ห้
ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศท่ีประชาชนตอ้งประสบความทุกขย์าก เน่ืองจากสาธารณภยัและภยั
พิบติัต่าง ๆ ดงัเหตุการณ์เม่ือปี พ.ศ. 2522 ได้ช่วยส่งอาหารไปช่วยประชาชนชาวโซมาเลียซ่ึง
ประสบภาวะขาดแคลนอาหาร และการส่งหน่วยแพทย์สภากาชาดไทยไปช่วยเหลือในการ
รักษาพยาบาลในประเทศอ่ืน ๆ พร้อมกนัดว้ย เป็นตน้ (สภากาชาดไทย, 2536)  

 นอกจากการตั้งข้ึนของมูลนิธิสภากาชาดไทยแลว้ ยงัมีอีกหน่ึงมูลนิธิท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการ
เกิดสภากาชาด เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์คือ การเกิดข้ึนของ หน่วยแพทยอ์าสาสมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ดงัน้ี 
    มูลนิธิแพทยอ์าสาสมเด็จพระราชชนนี เรียกว่า หน่วยแพทยอ์าสาสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เน่ืองจากมี พระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี เม่ือปี พ.ศ. 2512  ท่ีตอ้งการช่วยเหลือในดา้นโรคภยัไขเ้จ็บของชาวบา้นและชาวเขาท่ีอยูต่าม
พื้นท่ีทุรกนัดาร ท่ีมีปัญหาในการรักษาด้านทางการแพทย์  เพราะอยู่ห่างไกล การคมนาคมไม่
สะดวก จึงไดท้รงโปรดเกลา้ฯ ให้จดัตั้งหน่วยงานหน่วยแพทยอ์าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ข้ึนมาดูแลช่วยเหลือดูแลประชาชนท่ีด้อยโอกาสในท้องถ่ินทุรกันดารท่ีเรียกว่า 
อาสาสมคัร พอ.สว. มีสัญลกัษณ์ประจ าเคร่ืองแบบคือ สวมเส้ือสีเทา สะพายกระเป๋าสีเขียว และมี
เคร่ืองหมายของหน่วยแพทยอ์าสาสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี  ประชาชนจะเรียกขาน
อาสาสมคัรเหล่าน้ีว่า หมอกระเป๋าเขียว  ซ่ึงต่อมาในปี 2517 หน่วยแพทยอ์าสา พอ.สว.ได้แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี พอ.สว. ท าหนา้ท่ีช่วยเหลือประชาชน โดยไดรั้บการ
สนบัสนุนดา้นพาหนะจากกองทพับก กองทพัเรือ กองทพัอากาศ หรือกรมต ารวจ ในแต่ละพื้นท่ี  
นั้น ๆ และอีกส่วนคือ หน่วยแพทยท์างวิทยุ พอ.สว. จดัตั้งข้ึนปี พ.ศ. 2515 มีทั้งส้ิน 24 จงัหวดัทาง
ภาคเหนือ ภาคตะวนัตก และภาคใต ้โดยมีศูนยก์ลางส านกังานกลางประจ าอยูท่ี่ วงัสระปทุม ในแต่
ละจงัหวดัท่ีถือวา่เป็นพื้นท่ีในการด าเนินกิจการแพทยอ์าสา เรียกว่า จงัหวดัแพทยอ์าสา ท่ีทรงวาง
กฎเกณฑ์ไวว้่า จังหวดัท่ีต้องการตั้ งหน่วยแพทย์อาสา ควรจะเป็นจังหวดัท่ีมีอาณาเขตติดกับ
ชายแดน หรือการคมนาคมไม่สะดวก มีท่ีทุรกันดาร หรือจ าเป็นต้องอาศยัแพทย์อาสา ให้ผูว้่า
ราชการร่วมดว้ยคณะแพทยข์องจงัหวดันั้น ๆ ขอพระราชทานตั้งจงัหวดัของตนเป็นจงัหวดัแพทย์
อาสาเสียก่อน เม่ือทรงพิจารณาเห็นวา่เหมาะสมจึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ รับไวเ้ป็นจงัหวดั
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แพทยอ์าสา ซ่ึงในปัจจุบนัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม
ให้สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี ทรงด ารงต าแหน่งเป็นประธาน
กิตติมศกัด์ิ มูลนิธิแพทยอ์าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) สืบสานพระราช
ปณิธานในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี  และสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ใน
การบ าบดัทุกขบ์  ารุงสุขแก่ราษฎรดา้นการแพทยส์าธารณสุขสืบต่อไป (ส านกังานมูลนิธิแพทยอ์าสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, ม.ป.ป.)   

จะเห็นไดว้่าจิตอาสานั้นไดเ้ร่ิมปรากฏชัดเจนข้ึนจากการจดัตั้งมูลนิธิและจากโครงการ /
กิจกรรมต่าง ๆ ข้ึน ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดร้วบรวมในการนิยามแต่ละยุคแต่ละสมยัและแต่
ละส านกัคิดท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัจิตอาสา เพื่อให้เห็นภาพชดัเจนของการเกิดจิตอาสามากข้ึน ได้
ดงัต่อไปน้ี 

  2.1.1.1  จิตอาสาในมิติทางศาสนา 
  ในชมพูทวีปสมัยพุทธกาลหรือเม่ือ 2,600 กว่าปีมาแล้ว มีความ

เจริญกา้วหนา้ทางดา้นศาสนา ปรัชญาและทางพระพุทธศาสนา  จึงน าไปสู่ในการคน้ควา้วา่ศาสนา
และเร่ืองเล่าของพุทธองคไ์ดมี้มิติแห่งการมองค าวา่ จิตอาสา อยา่งไร และในค าวา่จิตอาสาในสมยั
พุทธกาลและหลกัธรรมค าสอนไดก้ล่าวไวว้่าอย่างไร จากการเรียบเรียงของ ธรรมภทัรภิกขุ โดย
กล่าวถึงปรัชญาของพระพุทธองค์ ว่าความไม่สูญหายสลายไปของพระพุทธศาสนานั้น ย่อมเป็น
เคร่ืองประกนัความเลิศของพระพุทธศาสนาไดดี้ แมแ้ต่เพียงนกัปราชญ์ท่ีมีใจเป็นกลางก็เห็นตอ้ง
พอ้งกนั ดว้ยเหตุน้ีเพราะวา่หลกัธรรมค าสอนไดส้อนให้เราท าความดี และถือวา่ศาสนาเป็นรากฐาน
ของศีลธรรมท่ีสร้างมนุษยข้ึ์นมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ ยอ่มก็ตอ้งมีจิตใจท่ีดี มีความเอ้ือเฟ้ือ เสียสละ 
ซ่ึงมีความหมายคลา้ยกบัความหมายของค าวา่ จิตอาสา ดงัตวัอยา่งเร่ืองเล่าเก่ียวกบัพระจริยวตัรของ
พระองค ์ในเร่ืองการบ าเพญ็ประโยชน์ให้กบัผูอ่ื้น ซ่ึงปรัชญาในทางพระพุทธศาสนา ท่ีมีความหน่ึง
กล่าวว่า “ ผู ้ท่ี มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตัวว่า เป็นคนมีจิตใจไม่สะอาดหรือเรียกว่าคนสกปรก 
ขณะเดียวกนัก็สรรเสริญผูท่ี้มุ่งประโยชน์แก่ผูอ่ื้นวา่ เป็นผูมี้อธัยาศยักวา้งขวาง มีจิตใจบริสุทธ์ิสม
ลกัษณะมหาบุรุษ ” ซ่ึงความขอ้น้ีเราจะดูไดท่ี้องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ซ่ึงพระองคเ์องเป็นผู ้
ทรงบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อผูอ่ื้นอยา่งแทจ้ริง โดยไม่ไดเ้ห็นแก่ประโยชน์ส่วนพระองคเ์ลย พระองค์
ทรงเป็นแบบอย่างในทางเสียสละ โดยยึดหลักท่ีว่า “ การใดท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ก็
พยายามท าการนั้นให้ส าเร็จลุล่วงไป แมจ้ะตอ้งเสียสละประโยชน์ส่วนตนไปบา้ง ก็ไม่ควรน ามา
ค านึงถึง ”  ซ่ึงในทางพุทธวจนะภาษิตก็กล่าวไวว้่า “ จเช มตฺตาสุข  ธีโร สมฺปสฺส  วิปุล  สุข    
นกัปราชญพ์ึงสละสุขพอประมาณเสีย เม่ือเห็นสุขไพบูลย ์” 

จากประโยคท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ หมายความวา่ ถา้เห็นวา่ผูอ่ื้นจะมีความสุขไดเ้พราะตวัเรา
เป็นผูใ้ห้ เราก็ควรยอมเสียสละความสุขของตนให้ไปเสียพอประมาณ และการเสียสละน้ี แมจ้ะท า
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ให้เราตอ้งเสียส่ิงของหรืออะไรไปบา้งท่ีท าให้เกิดทุกขท์างกายแก่เรา แต่เน้ือแทแ้ลว้เรากลบัไดรั้บ
ความสุขทางใจอย่างแทจ้ริง คือ ท าให้เราภูมิใจและอ่ิมใจ ดงันั้นจึงถือวา่ การเสียสละความสุขของ
ตนเองเพื่อให้คนอ่ืนท่ีก าลงัทุกข์ร้อนไดรั้บความสุขไปจากเรา เป็นการบรรเทาความทุกขข์องผูน้ั้น
แลว้ เราก็ไดช่ื้อวา่เป็นผูบ้  าเพญ็ประโยชน์แก่ผูอ่ื้นและเห็นผูอ่ื้นส าคญักวา่ตน ท่ีถือวา่พระองคท์รงได้
บ าเพญ็ไวแ้ก่ผูอ่ื้น แมว้า่พระองคท์รงนิพพานไปแลว้ก็ตาม ประโยชน์ท่ีพระองคท์รงบ าเพญ็ไวย้งัคง
อยูจ่นถึงบดัน้ี (ธรรมภทัรภิกขุ, 2522: 127-129) 

นอกจากน้ีความเสียสละน้ี ยงัไดมี้การกล่าวไวใ้นส่วนของ บารมี 10 ประการ ซ่ึงมีลกัษณะ
คลา้ยกบัการเสียสละอีกแง่หน่ึง คือ ทาน แปลวา่ การให้  การเสียสละ เปรียบเสมือนดัง่เทหมอ้คว  ่า
ลง น ้ าท่ีอยู่หมอ้น ้ านั้น เม่ือตกัให้ นอ้ยบา้งมากบา้ง ก็แปลว่าตกัให้จนหมด เบ้ืองตน้ก็หดัให้ ตกัให ้
แบ่งใหด้งักล่าวนั้น เหมือนอยา่งตกัน ้ าจากหมอ้น ้ าให้ หากไดท้  าการให้เช่นน้ี และไดป้ฏิบติัในทาน
ขอ้น้ี ท่ีได้ให้ผูอ่ื้นเร่ือย ๆ ไป จนถึงสามารถให้ได้ทุกอย่าง เหมือนอย่างเทหม้อคว  ่าให้หมดกัน
ทีเดียว ( สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) , 2532: 56)  นอกจากความ
เสียสละในบารมี 10 ประการ ก็ยงัมีความสอดคลอ้งกบัเร่ืองเล่านิทานชาดกท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระจริย
วตัรของพระพุทธองค์ ท่ีแสดงให้เห็นถึงความอุตสาหะบ าเพ็ญในกรณียกิจแก่ผูอ่ื้นของพระพุทธ
องค์ตั้งแต่คร้ังเสวยพระชาติเป็นพญาวานร ได้มีเร่ืองเล่า ดงัน้ี คร้ังหน่ึงมีพญาวานรซ่ึงได้รับการ
แต่งตั้งจากบริวารทั้งหลายแปดหม่ืนตวั เพราะมีก าลงัวงัชาท่ีแข็งแรงกวา่บรรดาวานรดว้ยกนั จะมี
หน้าท่ีเป็นผูน้ าในการด ารงชีวิตของฝูงและมีการให้ความปลอดภยั โดยพญาวานรจะพาบริวาร
ทั้งหลายออกหาอาหาร ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีอุดมสมบูรณ์เต็มไปดว้ยผลไม ้ซ่ึงตั้งอยูแ่ขวงเมืองพาราณสี
เป็นประจ าทุกวนั และเป็นป่าสงวนไวส้ าหรับพระเจา้พาราณสี คร้ังอยูม่าวนัหน่ึง ประจวบเหมาะกบั
ท่ีพญาวานรพระโพธิสัตวพาบริวารฝงูใหญ่ออกหาอาหารเหมือนกบัทุกวนั ทนัใดนั้นพระเจา้พาราณ
สีทอดพระเนตรพบเช่นน้ีก็พิโรธ และสั่งนายขมงัธนูท่ีตามเสด็จลอ้มยิงธนูฝงูวานรท่ีไดม้ากินผลไม้
เหล่านั้น พญาวานรเห็นภยัจะมาถึงตวักบับริวารเช่นนั้น แทนท่ีคิดจะหลบหนีเอาตวัรอดแต่เพียงผู ้
เดียว กลบัคิดหาทางท่ีจะช่วยชีวติบริวารของตนทั้งหมดก่อน โดยการกระชากเด็ดเอาเถาวลัยเ์พื่อมา
ผูกเป็นทางเช่ือมให้สามารถเดินผ่านหลบหนีได ้แต่เถาวลัยไ์ด้มีความสั้นเกินไป พญาวานรจึงได้
น ามาผกูกบัเอวของตนไวอี้กดา้นหน่ึงก็เกาะยึดตนเองไวก้บัอีกฝ่ังและบริวารทั้งหลายจึงไดข้า้มโดย
ไต่ตามตวัของตนเองไป และรอดชีวิตทั้งหมด จากนั้นพระพาราณสีทรงไดเ้ห็นพฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
จึงด าริในพระทยัวา่ วานรแมผู้เ้ป็นสัตวเ์ดียรฉานยงัเป็นผูมี้จิตใจบริสุทธ์ิ คิดบ าเพญ็ประโยชน์ให้แก่
ผูอ่ื้นโดยไม่ค  านึงถึงความทุกขข์องตน นิทานเร่ืองน้ีอา้งอิงถึงพระจริยวตัรอนัดีงามอนัหน่ึงของพระ
พุทธองค ์ในการเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อบ าเพญ็ประโยชน์ให้แก่พระจริยวตัรผูอ่ื้นไดอี้กแบบ 
อนัเป็นหลกัท่ีวา่ การท่ีเราจะช่วย แมจ้ะตอ้งเสียสละส่วนตวัไปบา้ง การนั้นก็ไม่ควรละเวน้ประพฤติ 

http://libsearch.nida.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=134G2707B0J67.33852&profile=main&uri=search=AL@!%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%20(%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%91%E0%B8%BA%E0%B8%92%E0%B9%82%E0%B8%99),%202456-&ri=2&aspect=basic&menu=search&source=202.28.16.20@!nidadb
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เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมกนัในทางท่ีดีดว้ยกายและใจ โดยไม่มีการเบียดเบียนและท าลายลา้งกนั 
ยอ่มท าใหโ้ลกหรือประเทศชาติกา้วหนา้ออกไปไดม้าก (ธรรมภทัรภิกข,ุ  2522: 131-135) 

หลกัค าสอนทางศาสนากบัจิตอาสา ศาสนาทุกศาสนาต่างสอนให้คนเป็นคนดี โดยในค า
สอนของศาสนาจะมีแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของจิตอาสาท่ีสอดแทรกอยูเ่สมอดงัค าสอนของ
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์ศาสนาอิสลาม ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงในล าดบัต่อไป ดงัน้ี 

     1) ศาสนาพุทธ  ตามค าสอนทางพุทธศาสนาในพระธรรมปิฎก ท่ีมี
ลกัษณะเก่ียวกบัการมีจิตอาสา (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2540: 10-11) ไดแ้ก่ พรหมวิหาร คือ 
ธรรมประจ าใจของผูป้ระเสริฐหรือผูมี้จิตใจยิ่งใหญ่กวา้งขวางดุจพระพรหม 4 อย่าง ไดแ้ก่ เมตตา 
คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี ตอ้งการช่วยเหลือใหทุ้กคนประสบประโยชน์และความสุข  กรุณา คือ 
อยากช่วยเหลือผูอ่ื้นให้พน้จากความทุกข์ ใฝ่ใจท่ีจะปลดเปล้ืองความทุกข์ยากของคนและสัตวท์ั้ง
ปวง มุทิตา คือ ความเบิกบานยนิดี เม่ือเห็นผูอ่ื้นอยูดี่มีสุข ก็มีจิตใจแช่มช่ืน เบิกบาน เม่ือเห็นเขาท าดี
งามประสบความส าเร็จก้าวหน้ายิ่งข้ึนไป ก็พลอยยินดีบนัเทิงใจด้วย พร้อมท่ีจะช่วยส่งเสริม
สนบัสนุน อุเบกขา คือ ความมีใจเป็นกลาง เสมือนเป็นการมองเห็นตามท่ีเป็นจริง โดยวางจิตเรียบ
สม ่าเสมอ มัน่คงเท่ียงตรงดุจตาชัง่ มองเห็นในส่ิงท่ีถูกท่ีควรท่ีบุคคลนั้น ๆ จะไดรั้บผลดี หรือผลไม่
ดีก็ย่อมสมควรแก่เหตุท่ีตนกระท าประกอบ พร้อมท่ีจะวินิจฉยั วางตนและปฏิบติัไปตามหลกัการ
เห็นผลและความเท่ียงธรรม 

ในค าสอนของพุทธศาสนาเองก็มีค  าสอนท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการให้ท่ีถูกตอ้ง เป็นการให้
อยา่งมีธรรมะ ดงัน้ี  

1.  การให้ตอ้งไม่หวงัผลตอบแทน ผูใ้ห้ตอ้งให้อิสระแก่ผูรั้บ การให้โดยคาดหวงัวา่จะมี
อะไรตอบแทน จะไม่เรียกวา่การให้เน่ืองจากไม่บริสุทธ์ิหรือท าให้การให้เป็นการแลกเปล่ียน ดงัท่ี
คนโดยทัว่ไปมกัจะใชก้ารใหเ้ป็นเคร่ืองมือไปบงัคบัจิตใจคนอ่ืน  

2.  ส่ิงท่ีให้ตอ้งเหมาะสม เป็นการให้แลว้ท่ีก่อให้ประโยชน์อยา่งแทจ้ริงกบัผูรั้บ ไม่ใช่ให้
แลว้ท าใหผู้รั้บเป็นอนัตราย เสียนิสัย หรือน าส่ิงท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์อะไรไม่ได ้ 

3.  การให้กบัผูท่ี้สมควรไดรั้บนัน่คือ ผูรั้บเป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บส่ิงนั้นจริง ๆ 
รับไปแลว้ก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.  การใหด้ว้ยอาการท่ีเหมาะสมถูกตอ้ง เป็นการใหด้ว้ยความเคารพในความเป็นมนุษยข์อง
เขา ไม่ใช่ใหแ้บบผูเ้หนือกวา่   

ทั้งน้ี ประเวศ วะสี (2550: 151-154) ไดใ้ห้ความหมายของค าท่ีมีความสอดคลอ้งกบัหลกั
ทางศาสนากบัจิตอาสาไวว้่า ทาน หรือการให้เป็นเคร่ืองยงัให้เกิดความสุขทั้งแก่ผูใ้ห้และผูอ่ื้นรับ  
มนุษยทุ์กหนทุกแห่งไดค้น้พบสัจธรรมขอ้น้ี วา่ถา้มีแต่การเอาโดยไม่มีการให้ มนุษยจ์ะมีความทุกข์
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และความขดัแยง้กนั  ดงัค ากล่าววา่ ท่ีใดเป็นท่ีท่ีมีการให้ ท่ีนัน่ก็จะมีความอบอุ่นหรือร่มเยน็เป็นสุข 
ซ่ึงในหลักค าสอนของทุกศาสนาได้มีหลักการเหมือนกัน คือ ทาน ศีล ภาวนา การฝึกให้มีนา
นานปัการ ทั้งทางใจ ทางวาจา ทางกาย ทางวตัถุส่ิงของและทางปัญญา ซ่ึงการให้ไดแ้บ่งออกได ้4 
ดา้น ไดแ้ก่ 

1.  การให้ทางใจ การให้ความเห็นอกเห็นใจแก่ผูอ่ื้นท่ีมีทุกข ์การรับฟังความทุกข ์การร่วม
ทุกข ์เป็นการใหท่ี้ส าคญัยิง่ คนท่ีมีความทุกขถ์า้โดดเด่ียวเดียวดายยิง่ทุกขม์าก แต่ถา้มีคนเห็นอกเห็น
ใจจะมีความทุกขล์ดนอ้ยลง ในเร่ืองการช่วยเหลือผูท่ี้มีความทุกข ์ก็นบัวา่เป็นผูท่ี้มีจิตอาสาท่ีน าไปสู่
การช่วยเหลือสังคม และสังคมนั้นก็จะมีมิติทางจิตวญิญาณสูงเช่นกนั  

2.  การให้ทางวาจา เป็นการพูดท่ีมีลกัษณะเห็นอกเห็นใจ การพูดไพเราะเป็นปิยวาจาหรือ
พูดให้ก าลงัใจ ท าให้ผูรั้บมีความสุข อย่างเช่น การให้โดยการพูดจากบัผูท่ี้มีฐานะในระดบัเป็น คน
ยาก คนจน คนต ่าตอ้ย และคนท่ีไม่มีใครอินงัขงัขอบ ถา้เราพูดจาท่ีไพเราะกบัคนเหล่าน้ี ก็อาจจะ
เห็นประกายตาแห่งความปีติท่ีฉายออก เป็นความสุขทั้งแก่ผูใ้ห้และผูรั้บ การให้ทางวาจาถือวา่เป็น
ส่วนหน่ึงของวจีสุจริต หรือสัมมาวาจา อนัเป็นองคห์น่ึงในมรรค 8 บุคคลควรเจริญสัมมาวาจา  

3.  การให้วตัถุส่ิงของ บุคคลควรฝึกการให้หรือการเสียสละเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เป็นประจ า ใน
การให้วตัถุส่ิงของแก่ผูอ่ื้น ควรฝึกเสียสละของท่ีมีลกัษณะดี  ซ่ึงตามปรกตินั้น มนุษยจ์ะให้ของท่ี
เล็กกวา่หรือดอ้ยกวา่แก่ผูอ่ื้น และของท่ีมีลกัษณะท่ีมีคุณประโยชน์ท่ีดีกวา่ก็จะเก็บไวใ้ห้ตนเอง นัน่
ก็ถือเป็นเร่ืองธรรมดา แต่ถา้เราฝึกเสียสละของดีท่ีเราตอ้งการให้แก่ผูอ่ื้นดว้ยความเต็มใจ จะเป็น
ความกา้วหนา้ทางจิตใจท่ีน่าภูมิใจ  ซ่ึงในปัจจุบนัสามารถเห็นไดจ้าก การมีช่องวา่งระหว่างคนจน
กบัคนรวยอยา่งสามารถเห็นไดช้ดั เราก็ควรฝึกตนให้เป็นคนมีจิตใจท่ีเอ้ือเฟ้ือให้กบัผูท่ี้ดอ้ยกวา่ดว้ย
การเขา้ไปช่วยเหลือ โดยการสงเคราะห์ใหก้บัผูย้ากจน เพื่อท่ีท าใหส้ังคมมีความน่าอยูต่่อไป  

4.  การใหด้ว้ยการกระท า ในการท างานถา้สักแต่ท าเพื่อเงินเท่านั้นก็จะขาดจิตวิญญาณ งาน
ทุกชนิดสามารถท าโดยตั้งใจใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นหรือประโยชน์ต่อส่วนรวมไดเ้สมอ ไม่วา่งาน
นั้นจะเป็นอะไรก็ตาม เราก็สามารถเสียสละเพื่อส่วนรวมไดเ้สมอ ดว้ยความเตม็ใจและจริงใจ   

5.  การให้ความรู้ เป็นการช่วยในเร่ืองการให้ความรู้ ให้กบัผูท่ี้ไม่รู้ไดเ้รียนรู้ และการให้ท่ี
ใหผู้ไ้ดรู้้นั้นถือเป็นการใหท่ี้ส าคญัยิง่ ทุกคนควรเป็นทั้งครูและนกัเรียน มีการให้และการรับในเร่ือง
ความรู้กนัภายในสังคม  และสังคมนั้น ๆ ก็จะมีความสุขเพิ่มมากข้ึน เพราะการให้และการเรียนรู้ท า
ใหเ้กิดความรู้และเกิดปัญญาเพื่อแกปั้ญหาเร่ืองต่าง ๆ ทั้งน้ียงัมีในเร่ืองของธรรมทาน ท่ีคนไทยมกัมี
ประเพณีท่ีดีงาม เห็นไดจ้ากการแจกหนงัสือธรรมะในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานศพ งานวนัเกิด หรือไม่
ตอ้งมีงานอะไรก็แจกได ้ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีดี ท าใหค้นดอ้ยโอกาสสามารถเขา้ถึงหนงัสือธรรมะได ้ท าให้
ชีวิตเกิดความงอกงาม ธรรมะแมเ้รียกกนัวา่เป็นธรรมทาน ก็ยงัเป็นการให้วตัถุ ธรรมทานท่ีแทจ้ริง
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คือการท่ีผูใ้ห้ประพฤติธรรม และสามารถถ่ายทอดธรรมะจากการรู้จริงจนเกิดธรรมในผูรั้บ การให้
ธรรมทานน้ีก็จะถือวา่เป็นการให้ท่ีวิเศษสุดเช่นกนั  ทั้งน้ียงัมีหลกัค าสอนของพระพุทธเจา้เก่ียวกบั
ความสุขในโลกหนา้ ท่ีเก่ียวกบัลกัษณะการมีจิตอาสา ในการมีจิตใจท่ีเสียสละ ดงัน้ี 

พระพุทธเจา้ไดท้รงแสดงคุณธรรม 4 ประการ อนัจะเอ้ืออ านวยให้คฤหสัถ์ความสุขในโลก
หนา้ คือ  

1.  ศรัทธา คือ มีศรัทธาและความเช่ือมัน่ในคุณค่าของศีล สมาธิ ปัญญา  
2.  ศีล คือ เวน้จากการฆ่าสัตวแ์ละทรมานส่ิงมีชีวิต เวน้จากการลกัทรัพยแ์ละหลอกลวง 

เวน้จากการประพฤติผดิในกาม เวน้จากการพดูเทจ็และเวน้จากการด่ืมเคร่ืองดองของเมา 
3.  จาคะ คือ รู้จกัเสียสละ มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ไม่ยดึมัน่และทะเยออยากในทรัพยข์องตน  
4.  ปัญญา คือ พฒันาปัญญาอนัจะน าไปสู่การท าลายความทุกขโ์ดยส้ินเชิง และการรู้แจง้

เห็นจริงในพระนิพพาน (ชูศกัด์ิ ทิพยเ์กษตร และคณะ, 2555: 143) ในหลกัการปฏิบติัตน ถา้มีการ
น าไปใช้ดว้ยกนัทั้งหมด ก็ท าให้เกิดความสุขและในฐานะท่ีมีคุณสมบติัของความดีอยู่นั้น ยงัเป็น
การให้ประโยชน์ต่อส่วนรวมในการไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม นอกจากจะมีความ
เสียสละให้ผูอ่ื้นแลว้ ยงัตอ้งมีจิตใจท่ีมีความเมตตา ดงัน้ี ความเมตตา คือ ปรารถนาให้ผูอ่ื้นเป็นสุข  
กรุณา คือ ความปรารถนาท่ีจะช่วยผูอ่ื้นใหพ้น้ทุกข ์มุทิตา คือ ความยนิดีเม่ือเห็นผูอ่ื้นเป็นสุข รวมถึง 
อุเบกขา คือ ความมีใจยุติธรรม ไม่เลือกเขาเลือกเรา  ในเม่ือเรามีความเต็มท่ีจะช่วยและเสียสละให้
ผูอ่ื้นแลว้ ก็ยอ่มไม่ควรเลือกวา่ผูใ้ดควรจะไดรั้บการให้น้ีจากเรา เป็นตน้ (บุคเคียว เดนโด เคียวไค,  
2529:  172 ) ดงันั้น เม่ือไดพ้บกบัหลกัธรรมในการท าความดี ในดา้นการเสียสละ และท าเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมของลกัษณะการมีจิตอาสาแลว้ พระพุทธองคย์งัมีหลกัในการประยุกตใ์ชใ้นการ
ด ารงชีวติ เพื่อใหเ้กิดผลดีแก่ตน รวมถึงประเทศชาติโลกและธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงไดมี้หลกัใน
การประยกุตใ์ช ้ดงัน้ี 

การท่ีตอ้งการใหบ้รรลุประโยชน์ของการปฏิบติัน้ี มีหลกัธรรมตอ้งปฏิบติัคือ สัมปรายิกตัถ
สังวตัตนิกธรรม 4 คือ ธรรมท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์เบ้ืองหนา้ หลกัธรรมอนัท าอ านวยประโยชน์สุข
ขั้นสูงข้ึนไป 

1.  สัทธาสัมปทา คือ ถึงพร้อมดว้ยศรัทธา 
2.  สีลสัมปทา คือ ถึงพร้อมดว้ยศีล 
3.  จาคสัมปทา คือ ถึงพร้อมดว้ยการเสียสละ 
4.  ปัญญาสัมปทา คือ ถึงพร้อมดว้ยปัญญา 
ธรรมหมวดน้ี มกัเรียกกนัสั้น ๆ ว่า สัมปรายิกตัถะ ตามช่ือประโยชน์เบ้ืองหน้าท่ีมุ่งหมาย 

และการท่ีจะบรรลุถึงขั้นประโยชน์อย่างยิ่ง คือ นิพพาน ตอ้งปฏิบติัตามหลกัวิปัสสนากรรมฐาน 
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อตัถะ 3 หมวดท่ีสอง แสดงในแนวราบ คือ จุดมุ่งหมาย 3 ดา้นน้ีตอ้งปฏิบติัให้ไดค้รบจุดมุ่งหมาย 3 
ขั้นนั้นสูงไปตามล าดบั ซ่ึงมีจุดมุ่งหมาย 3 ดา้น คือ  

1.  อตัตตัถะ คือ จุดมุ่งหมายเพื่อตน หรือ ประโยชน์ตน คือ ประโยชน์ 3 ขั้นขา้งตน้ ซ่ึงพึง 
ท าใหเ้กิดข้ึนแก่ตนเอง หรือพฒันาชีวติของตนเองข้ึนไปใหไ้ดถึ้ง  

2.  ปรัตถะ คือ จุดหมายเพื่อผูอ่ื้น หรือ ประโยชน์ผูอ่ื้น คือ ประโยชน์ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นใหไ้ดดี้ดว้ยการชกัน าสนบัสนุนใหเ้ขาพฒันาชีวติของเขาข้ึนไปตามล าดบั 

3.  อุภยตัถะ คือ จุดหมายร่วมกนั หรือ ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คือ ประโยชน์สุขและความดี
งามร่วมกนัของชุมชนหรือสังคมรวมทั้งสภาพแวดลอ้มและปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงพึงช่วยกนัสร้างสรรค์
บ ารุงรักษา เพื่อเก้ือหนุนให้ทั้ งตนและผูอ่ื้นก้าวไปสู่จุดหมาย 3 ขั้นข้างต้น (สมาคมผูท้  า
คุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย,  2554: 55) จะเห็นไดว้า่พระพุทธองคท์รงมีการ
ค านึงถึงผูอ่ื้น โดยการให้ประโยชน์และความสุขต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยู่รอบตน ดว้ยการกระท าท่ีมี
ความเสียสละท่ีจะน าพาไปสู่การพึ่งพาอาศยักนัในสังคมนั้นเอง 

ทั้งน้ี พระพุทธเจา้ยงัไดก้ล่าวถึงวิธีปฏิบติัเพื่อหนทางแห่งนิพพานให้เห็นความส าคญัของ 
ศรัทธา เปรียบเสมือนมือท่ีบริสุทธ์ิสะอาด ท่ีรองรับพระธรรม และคุณธรรมความดีทั้งปวง  ศรัทธา
เปรียบเสมือนไฟท่ีเผาผลาญความสกปรกโสมมในจิตใจของมนุษยใ์ห้สูญส้ินเหลือแต่ความบริสุทธ์ิ 
แลว้จูงใจให้ไปสู่หนทางแห่งการรู้แจง้ ยิ่งกวา่นั้นเป็นเสมือนไปท่ีลุกโชติช่วงอยูใ่นใจของผูท่ี้ก าลงั
อยู่ในระหว่างการแสวงหาหนทางนั้น ศรัทธาท่ีกล่าวถึงน้ี ท าให้คนเรามีจิตใจกวา้ง เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
ช่วยก าจดัความโลภ ความฟุ้งเฟ้อ อวดดีไปหมดจากจิตใจ ศรัทธาสอนให้เรารู้จกัถ่อมตวัให้เคารพ
นบัถือผูอ่ื้น ศรัทธาช่วยให้เกิดปัญญาสวา่ง ประพฤติถูกตอ้ง ไม่ยอ่ทอ้เม่ือเผชิญกบัความยากล าบาก 
ไม่ตกอยู่ใตอิ้ทธิพลของสภาพแวดลอ้มภายนอก และท าให้เกิดพลงัใจท่ีจะเอาชนะส่ิงทั้งปวง (บุค
เคียว เดนโด เคียวไค , 2529: 179-180) ดังนั้ นแนวทางในการสอนให้มนุษย์เป็นคนดีของ
พระพุทธศาสนาทรงไดส้อนใหม้นุษยเ์ป็นผูเ้สียสละ มีศรัทธาต่อการด ารงชีวิตให้อยูใ่นศีลธรรม ซ่ึง
ดว้ยมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัการมีลกัษณะจิตอาสาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 

     2)  ศาสนาคริสต์ ยงัมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัดา้นการท าความดีและการ
เห็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวม ซ่ึงไดมี้การบญัญติัเก่ียวกบัการท าดีส่วนรวม ดงัน้ี “ ความดีของแต่ละ
คนนั้นมีความสัมพนัธ์กบัความดีส่วนรวมโดยความจ าเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของ
มนุษยท์างสังคม เร่ืองน้ีไม่อาจให้ค  าจ  ากดัความเป็นอ่ืนไปไดน้อกจากความสัมพนัธ์กบัมนุษย ์” ซ่ึง
ความดีส่วนรวม มีองคป์ระกอบส าคญั 3 ประการ คือ 

1.  เป็นการความเคารพส่วนบุคคลในแง่ท่ีเป็นบุคคล 
2.  เป็นการเรียกร้องความเป็นอยูท่ี่ดีของสังคม และการพฒันากลุ่มของตน   
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3.  การอยู่ในสังคมท่ีมีความสันติสุข กล่าวคือในดา้นของความมัน่คงและปลอดภยัตาม
กฎระเบียบอนัชอบธรรม  นอกจากน้ียงัไดบ้ญัญติัถึง ความรับผดิชอบและการมีส่วนร่วม ดงัน้ี การมี
ส่วนร่วมนั้น เป็นภาระรับผดิชอบในการแลกเปล่ียนกนัทางสังคมโดยสมคัรใจและดว้ยใจกวา้งขวาง 
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูมี้ส่วนร่วมทุกคน และแต่ละคนตามต าแหน่งหน้าท่ีท่ีท าอยู่ และมีบทบาทนั้น มี
ส่วนร่วมในการท่ีค ้าจุนความดีส่วนรวม และผูน้บัถือศาสนาคริสต ์จึงแสดงออกถึงจิตส านึกแห่งการ
ใหอ้ยา่งเป็นรูปธรรมผา่นการรณรงคท่ี์เรียกวา่ Lenten Campaign ในเทศกาลมหาพรต มีลกัษณะเป็น
การระดมทุน เสียสละแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบความทุกข์ยาก (อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ, 
2551) 

    3) ศาสนาอิสลาม ได้กล่าวถึงการเสียสละในหลักค าสอนท่ีส าคญัทาง
ศาสนาคือ  การบริจาคศาสนทานซะกาต เรียกวา่  ซะกาต (Sakat) แปลวา่ การท าให้บริสุทธ์ิ ซ่ึงใน
ศาสนาอิสลามหมายถึง การบริจาคซ่ึงศาสนาบงัคบัให้ผูมี้ทรัพยสิ์นมากเกินจ านวนท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้บญัญติัของทางศาสนา จ่ายแก่ผูค้วรไดรั้บในอตัราส่วนท่ีศาสนาก าหนดเช่นกนั โดยในค าสอน
นั้นบญัญติัไวว้่า ให้มุสลิมทุกคนถือว่า บรรดาทรัพยสิ์นทั้งหลายท่ีไดม้าจากการท ามาหาเล้ียงชีพ
ของตน คือ จากอลัเลาะห์เจา้เพื่อให้จ่ายส่วนหน่ึงแก่คนยากคนจน และให้พิจารณาถึงชีวิตจริงของ
พระศาสดามะหะหมดั ซ่ึงเป็นผูท่ี้เคยผา่นความยากจนมาก่อนเช่นกนั จึงความประสงคใ์ห้เกิดการ
ช่วยเหลือบริจาคให้ผูอ่ื้น เพื่อช าระจิตใจของผูบ้ริจาคให้บริสุทธ์ิไม่ตกเป็นทาสแห่งวตัถุดว้ยความ
โลภและเห็นแก่ตวั และเพื่อปลูกฝังให้มุสลิมทั้งหลายเป็นผูมี้จิตใจเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึง
กนัและกนั รวมทั้งเป็นการลดช่องวา่งระหวา่งชนชั้นในสังคมดว้ยวธีิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ดว้ย
วิธีการไดม้าซ่ึงความสุจริต และเกิดจากความเต็มใจในการบริจาคไม่หวงัส่ิงตอบแทน ไม่มีเจตนา
เพื่ออวดความมัง่มีและไม่ล าเลิกบุญคุณใด ๆ ทั้งส้ิน จึงจะถือวา่เป็นการช าระลา้งจิตอยา่งบริสุทธ์ิผุด
ผอ่ง (มุหมัมดั บิน อิบรอฮีม อตัตุวยัญิรีย,์  2554) 

จะเห็นไดว้า่แนวคิดของการช่วยเหลือผูอ่ื้นของศาสนาอิสลามไดมี้ความสอดคลอ้งกบัหลกั
ทางศาสนาท่ีไดย้กตวัอยา่งมาดงักล่าวท่ีสามารถเปรียบเทียบดงัในตารางท่ี 2.1  ไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่2.1  สรุปแนวคิดของศาสนาท่ีสะทอ้นความหมายของจิตอาสา 
 

แนวคิด / ความหมาย ศาสนาพทุธ ศาสนาคริสต ์ ศาสนาอิสลาม 
ผูท่ี้มีความรับผิดชอบ -  - 

ผูท่ี้มีความเมตตา    

การดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั - -  

ผูท่ี้มีใจเป็นกลาง   - - 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

   

แนวคิด / ความหมาย ศาสนาพทุธ ศาสนาคริสต ์ ศาสนาอิสลาม 
การใหโ้ดยไม่หวงัผลตอบแทน    

 
แหล่งทีม่า: พฒันาโดยผูว้จิยั,  2555. 
 

 จากการศึกษาทางด้านความหมายของลกัษณะจิตอาสาในมิติทางศาสนา ประกอบด้วย 
การมีความรับผดิชอบ มีความเมตตา มีการดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั การมีใจเป็นกลางและการให้
โดยไม่หวงัผลตอบแทน ซ่ึงองคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นหลกัพื้นฐานตามหลกัศาสนาท่ีสอนให้คนเป็น
คนดี โดยกระท าดว้ยความบริสุทธ์ิใจ ไม่วา่จะเป็นการให้ดา้นใดก็ตามก่อให้เกิดการส่งเสริมเก้ือกูล
ซ่ึงกนัและใหก้บัผูท่ี้อยูร่อบขา้งใหมี้ความสุข 

 
  2.1.2  จิตอาสาในทศันะของนักปรัชญาโบราณ 
             2.1.2.1  ทศันะของนกัปรัชญาตะวนัตก  
            ปรัชญาทางตะวนัตก ได้มีนกัปรัชญาไดก้ล่าวในเร่ืองท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการมี

ลกัษณะของจิตอาสา ซ่ึงผูศึ้กษาไดค้น้ควา้ขอ้มูลในยุคต่าง ๆ ดงัน้ี ในยุคของ Socrates ผูซ่ึ้งเป็นนกั
ปรัชญากรีกท่ีเรียกวา่เป็นยุคทองของปรัชญาตะวนัตก ท่ีไดข้นานนามไวเ้ช่นน้ีได ้เพราะวา่ในสมยั
นั้น Socrates เป็นผูท่ี้มีช่ือเสียงมาก ต่างก็เป็นท่ีรู้จักในบรรดานักปราชญ์ด้วยกัน มีลักษณะ
สอดคลอ้งกบัค าวา่ จิตอาสา ซ่ึงก็อยูใ่นยุคของทองของ Socrates ในเวลานั้นเช่นกนั ดว้ยเหตุเพราะ 
Socrates เป็นบุคคลท่ีเห็นความส าคญัทางดา้นจิตใจมากกวา่ในดา้นวตัถุ คือท่าน Socrates ถือวา่การ
ท่ีเราเกิดมานั้นชีวิตของเราน้ีมนัส าคญัท่ีดวงวิญญาณหรือจิตใจ ถา้หากว่าดวงวิญญาณของเราไม่ดี
แล้ว จิตใจและชีวิตของเราก็ไม่ดีไปด้วย เพราะฉะนั้นเราตอ้งพฒันาดวงวิญญาณของเราให้เป็น
วิญญาณท่ีดี โดยรักษาวิญญาณของเรานั้นให้บริสุทธ์ิ ในการพฒันาจิตวิญญาณเช่นน้ีเป็นหลกัค า
สอนท่ีหนกัไปในเร่ืองของจิตนิยม  กล่าวคือ ในการไดอ้ยูร่่วมกบักบัผูอ่ื้นนั้น ตอ้งมีความรู้สึกท่ีดีต่อ
กนั ไม่นึกถึงแต่ตวัเราและตอ้งค านึงถึงผูอ่ื้นให้มากกว่านึกถึงตวัเรา  เพราะว่าถา้หากเราเอาแต่ใจ
ตวัเองแลว้ก็จะเกิดการทะเลาะวิวาท การแก่งแยง่กนัได ้แต่ถา้เรามีจิตเป็นกุศลมีความเห็นอกเห็นใจ
กนัและกนั ต่างคนต่างมองโลกในแง่ดีก็จะสามารถอยู่ร่วมกนัในสังคมได ้(ประยงค์ แสนบุราณ,  
2548)   นอกจากน้ียงัมีนกัปรัชญาอย่าง Plato เช่ือวา่ มนุษยเ์รามีธรรมชาติเป็นจิตกบัร่างกาย เรียก
ทศันะน้ีวา่ ทวินิยม Plato แบ่งจิตออกเป็น 3 ภาคและมี 3 หนา้ท่ี จิตภาคไหนแข็งแรงกวา่ ร่างกายก็
จะท าตามจิตภาคนั้นออกค าสั่ง ไดแ้ก่  
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    1.  ภาคตณัหา คือ เป็นการแสวงหาความสุข เป็นภาคท่ีมนุษยล์ว้นแลว้ก็อยู่ใน
ความตอ้งการความสุข ไดแ้ก่ความสุขทางร่างกาย เช่น กิน อยู ่โดยไม่คิดถึงส่ิงอ่ืนใดเลย ไม่สนใจ
ความดี ความงาม หรือความเป็นจริง  
    2.  ภาคน ้ าใจ คือ เป็นภาคท่ีมนุษยมี์ความรู้สึกทางใจเกิดข้ึนโดยไม่มีสาเหตุทาง
วตัถุ เช่น ความซ่ือสัตย ์ความรักเกียรติ ความมีเมตตา คนท่ีมีจิตในภาคน้ีจะเกิดความเขม้แข็ง ดงันั้น
ในการแสวงหาความสุขในภาคตณัหาก็จะลดนอ้ยลง เพราะความสุขของผูท่ี้มีจิตภาคท่ีเขม้แข็งแลว้
ก็จะไม่ไดอ้ยูท่ี่ท่ีตอ้งการสนองตณัหาอ่ืนใด   
    3.  ภาคปัญญา คือ จิตในดา้นท่ีเป็นเหตุผล เป็นจิตภาคท่ีมีความส าคญัท่ีสุดส าหรับ
ความเป็นมนุษย ์ ซ่ึง Plato ถือว่า มนุษยจ์ะแตกต่างจากสัตวแ์ละส่ิงต่าง ๆ ในโลก ก็ด้วยจิตภาค
ปัญญาน้ีเท่านั้น และการใช้ปัญญาและเหตุผลของมนุษยใ์นภาคน้ี ก็จะท าให้มนุษยเ์ขา้ถึงโลกของ
แบบได ้มนุษยทุ์กคนมีจิตทั้ง 3 ภาคเหมือนกนั แตกต่างท่ีอตัราส่วนของจิตในแต่ละภาคนั้นไม่
เท่ากนั ใครคนหน่ึงจะแสดงพฤติกรรมอะไรออกมา ก็แลว้แต่วา่มีจิตภาคไหนเขม้แข็งท่ีสุด  โดยการ
มีจิตท่ีดีท่ีสุด คือ จิตท่ีมีครบทั้ง 3 ภาค อยา่งมีความสมดุลกนั อยา่แรกให้มีภาคปัญญาก่อน แลว้จึง
กา้วไปต่อในการมีจิตของภาคอ่ืน ๆ พร้อมกนั (พิมพพ์รรณ  เทพสุเมธานนท,์  2552)    
  ทั้งน้ีการบ่งบอกลกัษณะของการมีจิตท่ีดี และพร้อมท่ีจะเป็นจิตท่ีมีความเขม้แข็ง ก็ยงัมี
แนวความคิดของ Hagel กล่าวคือ หลกัทางจริยศาสตร์ของ Hagel วางอยู่บนพื้นฐานเร่ืองเสรีภาพ 
และรัฐคือการท าใหค้วามคิดทางจริยศาสตร์เป็นจริงและเป็นรูปธรรมได ้ซ่ึงไดม้องจากพื้นฐานแลว้
ว่ารัฐเป็นสถาบนัทางจริยธรรม ดังนั้ นรัฐจึงมิควรใช้ก าลัง เพราะว่าการท่ีรัฐตั้ งอยู่บนพื้นฐาน
เสรีภาพความเขม้แขง็ของรัฐมิไดอ้ยูท่ี่การใชก้ าลงั ให้เป็นเร่ืองของการจดัการเก่ียวกบัสิทธิ เสรีภาพ
และสวสัดิการของปัจเจก ให้มีความกลมเกลียวเป็นหน่ึงเดียวและเอกภาพท่ีมีเหตุผลน้ีท าให้เกิด   
อตัลกัษณ์ของแต่ละปัจเจกท่ีมีฐานะเป็นเสรีชน จึงถึงว่าบรรลุความเป็นมนุษยอ์ย่างแทจ้ริง Hagel 
เห็นว่า ปัจเจกแต่ละคนสามารถบรรลุเป้าหมายของตนเองและมีเสรีภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะเวลาท่ีไดเ้สียสละเป้าหมายส่วนตนเพื่อประโยชน์ให้ไปสู่เป้าหมายรวมท่ีมีประโยชน์ต่อ
คนส่วนใหญ่มากกวา่ ดว้ยสภาพเช่นน้ีจึงถือวา่เป็นพื้นฐานของชีวิตทางสังคมท่ีแทจ้ริง  (ชชัชยั คุม้
ทวพีร,  2547) 

2.1.2.2  ทศันะของนกัปรัชญาตะวนัออก 
   ในยุคท่ีมีนักปรัชญาตะวนัออก ไดมี้การให้แนวคิดในเร่ืองปรัชญาเมธีของจีนท่ี
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีลกัษณะจิตอาสา ซ่ึงผูศึ้กษาได้รวมรวบแนวคิดและทศันะท่ีเก่ียวขอ้ง 
ได้แก่ทศันะทางการเมืองของผูท่ี้มีหน้าท่ีปกครองบา้นเมืองกบัลักษณะของการมีจิตอาสา ดงัน้ี 
ปรัชญาขงจ๊ือ กล่าวไวว้า่การมีบุคลิกภาพทางจริยธรรมทางการเมืองนั้นประกอบดว้ย  เป็นผูมี้จิตใจ
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ท่ีไม่เอนเอียงไปในทางท่ีชัว่และในทางท่ีผิด ไดแ้ก่ การปฏิบติัตนดว้ยการมีความจงรักภกัดี มีความ
มัน่คง อยูภ่ายใตค้วามยติุธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยให้มองภาพวา่
ใจของเขาเหมือนใจของเรา คือการรู้จกัเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น โดยขงจ้ือ อธิบายเพิ่มเติมไวเ้พื่อให้เป็น
คติในการด าเนินชีวิตและเป็นหลกัปฏิบติัของจริยธรรมทางการเมืองกบัผูซ่ึ้งปกครองรัฐดว้ยการมี
อุดมคติท่ีดีมาปกครองบา้นเมือง จะเห็นได้ว่าขงจ้ือให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตนเพื่อน าไปสู่
ความชอบธรรมในการปกครองประชาชน  (เสถียร โพธินนัทะ, 2522: 138-139)  และปรัชญาขงจ้ือ 
ยงัได้กล่าวถึงระดับจิตใจของมนุษย์ท่ีต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในการอยู่ร่วมกัน ท่ี
ประกอบดว้ยความเอ้ืออาทร และการเสียสละให้กบัผูอ่ื้น  ตามหลกัปรัชญาในคมัภีร์ขงจ้ือ ไดก้ล่าว
ไวอี้กวา่ ในความคิดของขงจ้ือในแง่มุมของ จริยศาสตร์แห่งความอาทร ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการเขา้ใจ
มนุษยว์่าเกิดและด ารงอยู่ในความสัมพนัธ์ในสังคม โดยให้ความส าคญักบัขนบธรรมเนียม จารีต
หลกัปฏิบติัของสังคม ท่ีมีลกัษณะเป็นความเอ้ืออาทร ท่ีมีลกัษณะการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ซ่ึงใน
คมัภีร์ขงจ้ือ ไดก้ล่าวไวคื้อ เม่ือบุคคลแห่งมนุษยธรรมอนัสมบูรณ์  หวงัจะไดต้ าแหน่งเองก็ยอ่มจะ
หาหนทางสนบัสนุนคนอ่ืนดว้ย เม่ือหวงัจะเจริญกา้วหนา้ ก็ยอ่มจะหาทางช่วยให้ผูอ่ื้นกา้วหนา้ดว้ย 
ซ่ึงสามารถกล่าวได้ว่า การท าดีไม่ใช่เร่ืองส่วนตวัเพียงอย่างเดียว แต่การท าความดีหมายถึงการ
แสวงหาส่ิงท่ีดีแก่ผูอ่ื้น ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่ามนุษยจ์ะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้จะตอ้งอยู่ในภาวะ
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั โดยพึ่งพากนัและกนัในสังคมนั้นเอง (สุวรรณา สถาอานนัท,์ 2547: 214-215)  ใน
ทศันะทางการเมืองท่ีคลา้ยกนักบัการมีลกัษณะของจิตอาสาอีกทศันะของเม่งจ้ือ กล่าวคือ มีลกัษณะ
เป็น Maternalism ไดส้อนเก่ียวกบัธรรมชาติแห่งจิตสันดานของมนุษยน์ั้นวา่เป็นจิตท่ีบริสุทธ์ิ โดย  
เม่งจ้ือไดท้  าการพิสูจน์หลกัฐานมาแลว้วา่ ธรรมชาติของมนุษยเ์หมือนกนั โดยกล่าวถึงคุณสมบติัใน
ธรรมชาติแห่งมนุษย ์ ในดา้นของความรู้สึกเห็นอกเห็นใจในความทุกขข์องผูอ่ื้น เป็นคุณสมบติัมีอยู่
ดว้ยกนัทุกคน  เรียกวา่ความเมตตา ท่ีมาจากสติปัญญาของมนุษยโ์ดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ ถา้รู้จกัคุณค่า
ของมนัและน ามนัออกมาใช้ก็เป็นคุณแก่ตนและสังคม ถ้าหากทอดทิ้งละเลยมนัไปก็เป็นโทษแก่
ตนเองและผูอ่ื้นในสังคม (เสถียร โพธินนัทะ, 2522: 226-227) ทั้งน้ีไดมี้ความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้ง
กันในทัศนะของปรัชญาทางการเมืองของเหลาจ้ือ ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของนักปกครองไว ้
กล่าวคือ การเป็นนกัปกครองควรรู้จกัความเสียสละความสุขส่วนตวั จึงสามารถกา้วไปสู่การเป็น
รัฐบุรุษเรืองนามผูเ้ป็นคนดีในการปกครองประเทศไดโ้ดยมีการนบัถือและศรัทธาจากประชาชน  
ซ่ึงมีหลกัการในการปกครองบา้นเมือง คือ ประการแรก มีความเมตตา ประการท่ีสอง คือมีความ
ประหยดั และประการท่ีสาม คือการกระท าอะไรก็ตามอยา่เกินเลยและล ้ าหนา้ประชาชน  จึงจะถือ
ไดว้า่เป็นผูน้ าของประชาชนโดยแทจ้ริง (เสถียร โพธินนัทะ,  2522: 219-220) 
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ตารางที ่2.2  สรุปแนวคิดของนกัปรัชญาท่ีสะทอ้นความหมายของลกัษณะจิตอาสา 
 

 
แนวคิด/ความหมาย 

นกัปรัชญาตะวนัตก นกัปรัชญาตะวนัออก 

So
cra

tes
\ 

Pla
to 

He
ga

l 

ขง
จื้อ

 

เม่
งจื้
อ 

เห
ลา
จื้อ

 

 
ผูท่ี้มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น      

 
 

 
- 

 
- 

 
 

 
 

 
 

ผูท่ี้มีความเมตตา -  - -   

ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม      - 

มีความเอ้ืออาทร - - -  - - 

 
แหล่งทีม่า: พฒันาโดยผูว้จิยั, 2555. 
 

2.1.3  ความหมายของจิตอาสาในทศันะของนักคิดร่วมสมัยในต่างประเทศ 
  ค าว่า “จิตอาสา”  มีลักษณะท่ีมนุษย์ได้กระท าข้ึนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และการให้
ความส าคญักบัการมีลกัษณะของจิตอาสาก็มีความคลา้ยคลึงกนัในทุกยคุทุกสมยั ดงัเช่นในเร่ืองของ
ปรัชญาทางการเมือง ท่ีมีบทบาทท่ีเด่นชดัมากตั้งยุคคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 เป็นตน้มา  ไดมี้นกัปรัชญา
สมยันั้นไดแ้ก่  Rousseau , Francis Bacon,  Immanuel Kant และ John Locke ท่ีมีแนวคิดเก่ียวกบั
การเสียสละ และจากการคน้ควา้ทศันะของแต่ละท่านท่ีไดมี้การกล่าวไว ้มีดงัน้ี 
    ท่านแรกคือ Rousseau ได้กล่าวเก่ียวเร่ืองของหลกัสิทธิแห่งการเป็นมนุษยท่ี์มีสิทธ์ิเท่า
เทียมกนั จากท่ีไดก้ล่าวไวใ้น สัญญาประชาคม และสรุปไดว้า่ ผูเ้ขา้ร่วมสัญญาแต่ละคนจะตอ้งสละ
สิทธิของตนทั้งหมดให้แก่สังคม เม่ือทุกคนตอ้งมอบตวัให้แก่สังคมเหมือนกนัหมดก็ไม่มีใครมี
ฐานะดีกวา่กนั ทุกคนเท่าเทียมกนัหมด ไม่มีใครไดป้ระโยชน์จากการท าให้คนอ่ืน ๆ มีภาระหนกั
เป็นพิเศษ และในการท าสัญญาประชาคมนั้น ผูร่้วมทุกคนตอ้งมีความกลมเกลียวกนัภายในอย่าง
แน่นกระชบัมาก จะไม่มีผูร่้วมสัญญาคนไหนเรียกร้องนอกเหนือไปจากส่ิงท่ีตนพึงมีพึงได ้และการ
ท่ีผูร่้วมสัญญาแต่ละคนมอบตวัให้แก่ผูร่้วมสัญญาทั้งมวลนั้นยอ่มไม่ไดเ้ป็นการมอบตวัให้แก่ผูอ่ื้น
ร่วมสัญญาคนใดคนหน่ึง  จะเป็นสร้างพลงัให้กบัสังคมท่ีตนอยูใ่ห้มีความเขม้แข็งมากข้ึน  จะเห็น
ไดว้่าไม่ว่าจะอยู่ในสังคมแบบใดก็ตาม ย่อมตอ้งการความสละเพื่อส่วนรวม ในการท าให้สังคมมี
ความเจริญก้าวหน้า และทุกคนมีการเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่มากกว่าส่วนตนเอง ซ่ึงสมยันัก
ปรัชญาไดมี้การบนัทึกเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริงตามหลกัธรรมชาติของมนุษย ์ท่ีตอ้งมีการพึ่งพากนัและ



23 
 

กนัดว้ยการเคารพสิทธิซ่ึงกนัและกนั ใหจิ้ตใจของมนุษยเ์กิดความตระหนกัการอยูร่่วมกนัเป็นส าคญั 
ดว้ยความเตม็ใจและมองคนส่วนใหญ่เป็นหลกัส าคญั  (จินดา จินตนเสรี,  2522: 47)   
  และในเร่ืองของปรัชญาทางดา้นจริยศาสตร์ของ Francis Bacon ไดก้ล่าวถึงค าวา่ ความดี
ทางสังคม หมายถึง หนา้ท่ี ท่ีเป็นส่ิงท่ีรัฐพึงแสวงหาความสุขและความยุติธรรมให้กบัสังคมของตน 
รัฐมีหนา้ท่ีท าเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยูอ่ย่างสุขสบาย  
ทั้งน้ี Francis Bacon ยงักล่าวไวอี้กวา่ การกระท าของรัฐนั้น มีการยึดหลกัท่ีท าเพื่อส่วนรวมเท่านั้น 
ไม่ตอ้งค านึงถึงปัจเจกชน ถา้เป็นความประสงคห์รือผลประโยชน์ของรัฐ เพราะถือวา่รัฐเป็นจุดรวม
ปัจเจกชน  ถ้าเป็นประโยชน์ต่อรัฐก็ควรกระท า แมจ้ะขดัแยง้กบัปัจเจกชนก็ตาม เพราะหลกัการ
เช่นน้ีเห็นว่าประชาชนไม่อาจปกครองตนเองได้ ทั้ งหมดน้ีก็เพื่อความสุข และความปลอดภัย 
รวมถึงความยติุธรรม โดยมีรัฐเขา้มาท าหนา้ท่ีทั้งหมด เหตุน้ีจึงเรียกวา่ ความดีของรัฐตามทศันะของ 
Francis Bacon 
   ซ่ึงในค าว่าหนา้ท่ีไดมี้ความขดัแยง้กนัในความคิดของ Immanuel Kant  ท่ีไดตี้กรอบต่าง
จาก Francis Bacon กล่าวคือ การกระท าท่ีส านึกในคุณธรรม บุคคลจะท าอะไรก็ตามถา้เขาท าบน
หลกัการทางศีลธรรมและไม่หวงัผลตอบแทนใด ๆ จากการกระท าอนันั้น และเขาท าเพราะเป็น
หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งท าซ่ึงต่างจากทศันะของ Francis Bacon ท่ี Immanuel Kant  จะกระท าโดยไม่หวงั
ผลตอบแทนใด ๆ ทั้งน้ีในทศันะของ Immanul Kant  นั้นยงัได้กล่าวถึง การกระท าเจตนาดี ท่ีได้
แนวคิดมาจาก Rousseau วา่ ในโลกน้ีไม่มีอะไรเลยเป็นความดีสูงสุด ยกเวน้ ค าวา่ เจตนาดี และมี
ความเห็นดว้ยกบัความคิดน้ีของ Rousseau โดยไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่ เจตนาเป็นส่ิงท่ีดีถา้แสดงออกมา
โดยการเคารพกฎ ศีลธรรมหรือจิตส านึกต่อหนา้ท่ี วา่เป็นการกระท าดว้ยอารมณ์ความรู้สึก จะมีสอง
ดา้นคือ ดา้นบวก เช่น สงสารเห็นใจ อยากเขา้ไปช่วยเม่ือพบเห็นให้เขาพน้จากภาวะเดือดร้อน หรือ
ในดา้นลบ เช่น รังเกียจ เกลียด อิจฉาริษยา เป็นตน้ แต่ Immanul Kant ให้ความเขา้ใจในค าวา่ เจตนา
ดี วา่เป็นผลท่ีเกิดจากการกระท าบนพื้นฐานของเหตุผลหรือหลกัการนั้น จะออกมาอยา่งไรก็ตาม ไม่
อาจท าใหก้ารกระท าตามเหตุผลหรือหลกัการนั้นผิดศีลธรรม เพราะการกระท าดว้ยเจตนาดีเช่นการ
กระท าตามหนา้ท่ี (Duty) ตามหลกัการตามเหตุผล ไม่ใชก้ารกระท าตามอารมณ์หรือความรู้สึก 
    เช่นเดียวกนักบัในความคิดของ John Locke ท่ีถือไดว้า่เป็นนกัปรัชญาท่ีแมว้่าจะเห็นดว้ย
กบัหลกัการดา้นอ่ืน ๆ ของนกัพาณิชยนิ์ยม แต่เขาไม่เห็นดว้ยในเร่ืองบทบาทของรัฐบาล ความคิดท่ี
ส าคญัในเร่ืองน้ีก็คือ การก่อตั้งรัฐบาลนั้นเป็น “สัญญาสังคม” (Social Contract) ท่ีท  าข้ึนระหวา่ง
รัฐบาลกบัประชาชน โดยฝ่ายประชาชนตกลงยนิยอมท่ีจะเสียสละเสรีภาพบางส่วนของตนไปให้แก่
รัฐบาลเพื่อท่ีรัฐบาลจะได้ท าหน้าท่ีในการให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนแต่ละคนให้ได้รับ
ผลประโยชน์  ดงันั้นเพื่อเป็นการให้การตอบแทนแก่ประชาชนท่ียอมเสียสละเสรีภาพส่วนบุคคลน้ี 
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รัฐบาลควรจะให้หลกัประกนัแก่ประชาชนในการมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในการผลิต ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัภาษี และ John Locke มีความเห็นว่าประชาชนควรจะตอ้งยินยอม
พร้อมใจให้รัฐบาลปกครองประเทศเสียก่อนรัฐบาลจึงจะสามารถเรียกร้องให้ประชาชนเสียสละ
ส่วนหน่ึงของทรัพยสิ์นของเขาในรูปภาษีได ้และถา้หากรัฐบาลเรียกร้องผลประโยชน์ท่ีประชาชน
ได้รับจากแรงงานของเขามากเกินไป ประชาชนเหล่านั้นก็มีสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธรัฐบาล โดย John 
Locke เช่ือวา่บทบาทของรัฐบาลในการท่ีจะจดัการเศรษฐกิจของประเทศควรอยูใ่นขอบเขตท่ีจ ากดั
อยา่งเป็นธรรม   
  ในล าดบัต่อไปจะกล่าวถึงแนวคิดของนกัวชิาการและนกัปฏิบติั ดงัน้ี 
 

2.1.4  ความหมายของจิตอาสาในทศันะของนักปฏิบัติและนักวชิาการไทย 
  จิตอาสามีความชดัเจนเพิ่มข้ึนจากเหตุการณ์คล่ืนยกัษสึ์นามิ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยเม่ือ
วนัท่ี 26 ธันวาคม 2547 เป็นเหตุท่ีท าให้คนทัว่โลกทั้ งในประเทศและต่างชาติได้เห็นถึง
ปรากฏการณ์ท่ีท าใหเ้ห็นถึงความงดงามทางดา้นจิตใจของผูค้นท่ีเสียสละต่อเพื่อนมนุษย ์โดยมีการ
เขา้ไปช่วยเหลือในการคน้หาผูร้อดและเสียชีวิต  จากเหตุการณ์ดงักล่าวด้วยความเต็มใจ ทั้งการ
ช่วยเหลือบริจาคทรัพย ์ส่ิงของ แมแ้ต่การเอาตวัเขา้ไปช่วย โดยไม่มีการแบ่งแยกเช้ือชาติ รวมถึงการ
ช่วยเหลือของภาคส่วนต่าง ๆ ในยามวิกฤติเช่นน้ี จึงเกิดการมองภาพไดช้ดัเจนข้ึนของ   ค  าว่า จิต
อาสา ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย และก็ไดมี้การต่อกระแสของการช่วยเหลือโดยท่ีไม่หวงัผลตอบแทน
ไปในดา้นอ่ืน ๆ อีกมากมาย  (มิชิตา จ าปาเทศ รอดสุทธิ, 2551) จากนั้นไดมี้นกัวิชาการในประเทศ
ไทยไดใ้หค้วามหมายและนิยามของค าวา่ จิตอาสา ดงัน้ี   
  ในกรณีศึกษาในการท างานในลกัษณะการมีจิตอาสาว่า หมายถึง การมีน ้ าใจ การมีความ
เมตตากรุณา การช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและความดีท่ีได้สร้างมานั้นก็จะส่งผลดีให้กบัสังคมต่อไป  
(ยรรยง สินธ์ุงาม, 2553) นกัวชิาการท่ีมีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัคือความหมายของจิตอาสาของ 
มิชิตา จ าปาเทศ รอดสุทธิ (2551) ซ่ึงไดใ้หค้วามหมายของจิตอาสาวา่ การมีความเมตตาท่ีจะให้ผูอ่ื้น
ใหแ้บบอ่อนนอ้ม ไม่ใชเ้ป็นการให้แบบผูใ้ห้อยูเ่หนือกวา่ผูรั้บ แต่เป็นการให้โดยสละตวัตนของเรา
ออกไปด้วย การท างานช่วยเหลือให้บริการผูอ่ื้น   ซ่ึงได้มีนักวิชาการและนักปฏิบติักล่าวถึง
ความหมายคล้ายคลึงกนั และได้ศึกษาไวเ้พิ่มเติมดงัน้ี พระมหาทวี มหาปํฺโญ (ละลง), 2554)  
ความหมายของค าวา่ จิตอาสา วา่หมายถึง การมีจิตท่ีตอ้งการช่วยเหลือผูอ่ื้น นึกถึงส่วนรวมอยูเ่สมอ 
โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน อยากเห็นความสุขและความส าเร็จของผูอ่ื้น และปรารถนาท่ีจะเห็น
ส่วนรวมมีความสุขในการกระท าของท่ีแสดงถึงการมีจิตใจท่ีแน่วแน่มัน่คง ค านึงวา่กิจกรรมส่วนท่ี
ตนท าแลว้จะก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ผูอ่ื้น      
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  จิตอาสา หมายถึง การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเร่ืองของส่วนรวมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความส านึกและยึดมัน่ในระบบคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงาม ละอาย
ต่อส่ิงผดิ เนน้ความเรียบร้อย ประหยดัและมีความสมดุลระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ (ชยัวฒัน์ สุทธิ
รัตน์, 2552: 13) สอดคลอ้งกบั พระไพศาล วิสาโล, (ม.ป.ป.) กล่าวไวว้า่ จิตอาสาเป็น จิตท่ีพร้อมจะ
สละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นจิตท่ีไม่น่ิงดูดายเม่ือพบเห็นปัญหา 
หรือความทุกขย์ากท่ีเกิดข้ึนกบัผูค้น เป็นจิตท่ีมีความสุขเม่ือไดท้  าความดี เปรียบเสมือนกบัการได้
เปล่ียนจากการเห็นน ้ าตาเปล่ียนให้เป็นรอยยิ้ม เป็นจิตท่ีเป่ียมดว้ย บุญ คือความสงบเยน็และพลงั
แห่งความดี ในการท าความดีโดยท่ีไม่หวงัผลตอบแทน ก็ออกมาจากความรู้สึกขา้งในของผูท่ี้มีจิตท่ี
อยากจะช่วยเหลือผูอ่ื้น และการให้ความหมายของ (ปิยะนาถ สรวิสูตร, 2552: 35-37) กบัค าวา่ จิต
อาสา หมายถึง บุคคลท่ีมีจิตท่ีพร้อมจะใหห้รือเสียสละ เวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อช่วยให้ผูอ่ื้น
และสังคม โดยไม่หวงัผลตอบแทนการมีจิตอาสา   

วนภทัร์  แสงแก้ว (2553: 6) ได้ให้ความหมายของจิตอาสา คือ ผูท่ี้มีจิตใจท่ีเป็นผูใ้ห ้
ตวัอยา่งเช่น การให้ส่ิงของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือดว้ยแรงกายรวมทั้งดา้นแรงสมอง ซ่ึงเป็นการ
เสียสละส่ิงท่ีตนเองมี แมก้ระทัง่เสียสละดา้นเวลา  เพื่อเผื่อแผ่ให้กบัส่วนรวม รวมถึง (นนัทรัตน์  
ปริวติัธรรม,  2553: 23) ท่ีไดใ้ห้ความหมายวา่ เป็นการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่การเสียสละเวลา ส่ิงของ เงิน
ทอง แรงกาย สติปัญญา เพื่อสาธารณะประโยชน์ เป็นจิตใจท่ีมีความสุขเม่ือได้ท าความดี การ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นและสังคม  เพื่อให้ผูอ่ื้นมีความสุขด้วยการกระท าด้วยความสมคัรใจและไม่หวงั
ผลตอบแทน มีการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ ส านึกของบุคคลท่ีมีต่อส่วนรวม เอา
ใจใส่ป้องกนัแกไ้ขปัญหาสังคม (ศูนยคุ์ณธรรม, 2548: 41) ไดใ้ห้ความหมายวา่ จิตอาสา หมายถึง 
จิตท่ีพร้อมจะสละเวลา แรงกาย สติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นจิตท่ีมีความสุขเม่ือได้ท า
ความดี จากการรวบรวมเอกสารท่ีส าคญัสามารถแสดงไดต้ามตารางท่ี 2.3 ดงัน้ี 
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           ตารางที ่2.3  สรุปแนวคิดท่ีสะทอ้นความหมายของลกัษณะจิตอาสาของนกัคิดร่วมสมยั นกัปฏิบติัและนกัวชิาการไทยและต่างประเทศ 
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57.1 

ความเมตตา     - - - - -    - - -  -  - 4 28.6 
การมีท่ีเป็นกลาง       - - - - -   -  -  - - - - 3 21.4 
ไม่หวงัผลตอบแทน                         7 50.0 
เสียสละเพ่ือส่วนรวม        -               13   92.3 
เอาใส่ใจผูอ่ื้นและสงัคม                         -  - - -      -  - - - 5 35.7 
การท าดว้ยความสมคัรใจ                       - -   -  - -        9 64.3 
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จากการท่ีได้รวบรวมความหมายของจิตอาสา สรุปไดว้่า หมายถึง ผูท่ี้มีความเอ้ืออาทร  มีความ
เมตตาให้กบัผูอ่ื้น พร้อมกบัการมีใจท่ีเป็นกลาง มีความรับผิดชอบ เสียสละเพื่อส่วนรวมและเอาใจ
ใส่ผูอ่ื้นดว้ยการกระท าดว้ยความสมคัรใจ เพื่อท่ีจะไดช่้วยเหลือผูอ่ื้นและสร้างประโยชน์ให้กบัคนท่ี
อยูใ่นชุมชน / สังคมเดียวกนั  ท าให้เกิดการพฒันาให้มีความเจริญยิ่งข้ึนไป โดยมีคุณสมบติัของผูท่ี้
มีจิตอาสาท่ีจะกล่าวต่อไป ดงัน้ี 

2.1.4.1  คุณลกัษณะของผูท่ี้มีจิตอาสา 
    คุณสมบติัของผูท่ี้มีจิตอาสา ผูศึ้กษาไดร้วบรวมในการให้ค  านิยามของนกัวิชาการ
ท่ีน่าสนใจหลายท่าน ดงัน้ี ท่านแรก Howard Gardner  (กวิน ชุติมา,  2552)  ไดก้ล่าววา่ บุคคลจะ
สามารถเอาตวัรอดและประสบความส าเร็จทั้งในดา้นการท างานและการด าเนินชีวิต  ประกอบดว้ย
คุณลกัษณะอนัดีงามทางจิต 5 ประการ ท่ีน าไปสู่การมีจิตอาสาท าให้ช่วยจรรโลงให้สังคมโลกใน
อนาคตเป็นสังคมท่ีน่าอยูม่ากยิง่ข้ึน ประการแรก จิตแห่งวิทยาการ  (Disciplined Mind) หมายถึง จิต
แห่งการใฝ่รู้ และมุ่งท าให้การเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ประการท่ีสอง  จิตแห่งการ
สังเคราะห์ (Synthesizing Mind) หมายถึง จิตแห่งการสั่งสมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ และสร้าง
นวตักรรมใหม่ ๆ  ประการท่ีสาม  จิตแห่งการสร้างสรรค ์(Creating Mind) หมายถึง จิตแห่งการ
คิดค้นนอกกรอบ ไม่หยุดน่ิงอยู่กับกรอบความคิดเดิม ๆ  ประการท่ีส่ี  จิตแห่งความ
เคารพ (Respectful Mind) หมายถึง จิตท่ีเปิดกวา้งพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น และเคารพในความ
แตกต่างระหวา่งเพื่อนมนุษย ์และประการสุดทา้ย คือ จิตแห่งคุณธรรม (Ethical Mind) หมายถึง จิต
ท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมายของความถูกตอ้ง ดีงาม และความเอ้ืออาทรแก่เพื่อนมนุษย ์  
  มิชิตา จ าปาเทศ รอดสุทธิ (2551) ได้กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูมี้จิตอาสา คือการมีจิตท่ี
ตอ้งการให้ผูอ่ื้น ตั้งแต่การให้เงิน ให้ส่ิงของ จนกระทัง่ดา้นแรงงานรวมถึงแรงสมอง ซ่ึงเป็นจิตใจท่ี
ยกระดบัปัญญาภายในท่ีน าไปสู่การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและสันติ ซ่ึงการให้หรือ
เสียสละน้ีสามารถท าไปไดจ้นถึงการเสียสละความเป็นตวัตนหรืออตัตาของตนเอง 
  ปิยะนาถ สรวิสูตร (2552: 35-37)  เห็นวา่มีคุณลกัษณะของผูท่ี้มีจิตอาสา ดงัน้ี 1) การเกิด
ความรู้สึกสงสาร เน่ืองจากพบเห็นผูท่ี้มีความเดือดร้อนมากกว่าตนเองและ อยากท่ีจะหาหนทาง
ช่วยเหลือผูอ่ื้น 2) ประสบการณ์ท่ีไดช่้วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยตนเอง และไดรั้บความสุขจึงอยากท่ีจะ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น 3) ความรู้สึกต่อเน่ือง เม่ือบุคคลไดรั้บการช่วยเหลือและรู้สึกประทบัใจจึงอยากท าส่ิง
ดี ๆ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น   
  ศูนยคุ์ณธรรม (2548: 41)  อนัเกิดจากพื้นฐานความคิด 4 ประการ ไดแ้ก่ เป็นการบ าเพญ็
ประโยชน์ต่อส่วนรวมมิใช่เพื่อส่วนตวั เป็นการกระท าท่ีเป็นไปโดยความสมคัรใจ เป็นการกระท าท่ี
ไม่มุ่งหวงัผลตอบแทนในรูปของสินจา้งรางวลั และเป็นการอุทิศก าลงักาย ก าลงัใจ และเวลาให้
ส่วนรวม ไม่ใช่อุทิศก าลงัทรัพยแ์ต่เพียงอยา่งเดียว   
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  ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ (2550: 30-32)  กล่าววา่ลกัษณะท่ีสอดคลอ้งของจิตอาสาประกอบ
ไปดว้ยพฤติกรรมหลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ ดา้นแรกคือ การช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน ท่ี
แสดงออกถึงความมีน ้ าใจเอ้ืออาทร จิตใจโอบออ้มอารี เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ ดา้นท่ีสองคือ การเสียสละ
ต่อสังคมท่ีแสดงออกถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม การเสียสละเงิน เวลา ก าลงักาย 
ก าลงัทรัพย ์เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้นและสังคม รวมทั้งการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รู้จกั
เป็นผูใ้ห้มากกว่าผูรั้บ และดา้นท่ีสามคือ ความมุ่งมัน่พฒันา คิดริเร่ิมในการพฒันาตนและสังคม
เพื่อใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึงไดมี้ลกัษณะของการมีคุณสมบติัของผูท่ี้มีจิตอาสาคลา้ยกบั 
จารุพงศ ์พลเดช (2551: ยอ่หนา้ท่ี 7) ไดก้ล่าวไวว้า่ 1) มีความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น มีความ
ปรารถนาดีต่อคนอ่ืน และอยากเห็นคนอ่ืนมีความสุข 2) มีความตั้งใจ และมุ่งมัน่ท าประโยชน์เพื่อ
ผูอ่ื้น ไม่ยอ่ทอ้กบัอุปสรรคหรือความยากล าบาก โดยท างานดว้ยใจไม่มีการบงัคบั 3) ผูท่ี้มีจิตอาสา 
ต้องมีความพอใจในการท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น พอใจในการกระท าท่ีช่วยผูอ่ื้นอย่างเต็มใจ โดยมี
ความส าเร็จ ความสมหวงัท่ีเกิดจากความพอใจในการท าให้ผูอ่ื้นไดมี้ความสุข 4) ผูท่ี้มีจิตอาสานั้น
ตอ้งดีใจกบัส่ิงท่ีไดท้  าเพื่อผูอ่ื้น ดีใจกบัส่ิงท่ีประจกัษต์ามความตอ้งการของตน เพื่อเป็นแรงผลกัดนั
ใหไ้ดท้  าประโยชน์ต่อผูอ่ื้นต่อไป จากการรวบรวมศึกษาดา้นคุณลกัษณะของผูท่ี้มีจิตอาสา สามารถ
สรุปไดด้งัตารางท่ี 2.4 ดงัน้ี   
 
ตารางที ่2.4  สรุปคุณลกัษณะของผูมี้จิตอาสา 
 

    นกัวชิาการ/นกัปฏิบติั 
 
 

คุณลกัษณะ 
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 เอ้ืออาทร  มีน ้ าใจ    - -    -   

 เสียสละ เช่น ดา้นเวลา แรงกาย    -      

 มีจิตท่ีตอ้งการช่วยเหลือผูอ่ื้น            

 การกระท าดว้ยความสมคัรใจ - - -    -  

มีความคิดสร้างสรรคด์า้น  
การพฒันา 

 - -    -  - 

รับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น      - -    - - - 

จิตแห่งการใฝ่รู้   ท าประโยชน์
ใหผู้อ่ื้น             

      -   

 

แหล่งทีม่า: พฒันาโดยผูว้จิยั,  2555. 
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จากการท่ีไดศึ้กษาคุณลกัษณะของผูมี้จิตอาสา มีลกัษณะเป็นบุคคลท่ีพร้อมจะช่วยเหลือ
สังคมทุกเวลา เป็นคนท่ีตระหนกัถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน และยงัมี
ความรักและชอบในส่ิงท่ีตนพึ่ งกระท าด้วยใจจริงอย่างโดยท่ีปราศจากการเลือกผูท่ี้ต้องการจะ
เสียสละให้ และไม่ไดถู้กบงัคบัให้กระท าจากผูอ่ื้นเป็นการกระท าออกมาดว้ยจริงอย่างแทจ้ริง ซ่ึง
ลกัษณะของผูท่ี้มีจิตอาสานั้น ผูศึ้กษาเห็นวา่บุคคลท่ีมีลกัษณะจิตอาสานั้น ผา่นการไดรั้บการปลูกฝัง
และการอบรม  ถ่ายทอดพฤติกรรมในการเสียสละ โดยมีสถาบนัต่างก็ท าหนา้ท่ีอบรมสั่งสอนหรือ
เป็นแบบอย่าง ซ่ึงลักษณะเหล่าน้ีอาจเกิดมาจากกระบวนการขดัเกลาทางสังคมเพื่อให้เกิดการ
เสริมสร้างอาสาของคนในชุมชนไดต้อ้งอาศยักระบวนการขดัเกลาจากสถานบนัทางสังคม ต่าง ๆ  
โดยจะมีการกล่าวถึงองคป์ระกอบและสถาบนัท่ีมีส าคญัต่อการขดัเกลาทางสังคม ดงัจะไดก้ล่าวถึง
ในล าดบัต่อไป 
 
2.2  แนวคดิกระบวนการขดัเกลาทางสังคม 
 

การขดัเกลาทางสังคมเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยท าให้คนในชุมชนเกิดลกัษณะจิตอาสา น าไปสู่
การสร้างคุณประโยชน์ใหก้บัผูอ่ื้น ส าหรับการขดัเกลาทางสังคมจะมีลกัษณะของการถ่ายทอดและ
การอบรมใหบุ้คคลไดเ้กิดความรู้ความเขา้ใจท่ีดี สามารถเลือกส่ิงท่ีถูกสอนไปประพฤติตนไดอ้ยา่ง
เหมาะสมในชุมชนและต่อสังคม ซ่ึงกระบวนการขดัเกลาทางสังคมในแต่ละสถาบนัก็ไดมี้บทบาท
ในแต่ละด้านของการให้ความรู้และการปลูกฝังให้คนในชุมชนเป็นคนดี และมีการวางตวัให้
เหมาะสม โดยมีสถาบนัการขัดเกลาท่ีส าคัญได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ศาสนา โรงเรียน และ
ส่ือมวลชน ทั้งน้ีดา้นการรับรู้ของผูท่ี้ถูกขดัเกลามีความแตกต่างกนัไป ข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้ม  
ต่าง ๆ ในรอบตวั เช่น สภาพทางครอบครัว รวมถึงการไดรั้บอิทธิพลในกลุ่มท่ีตนสังกดัหรือชุมชน
ท่ีอาศยัอยู ่ ส่ิงเหล่าน้ีต่างเป็นตวัเอ้ือให้ปัจจยัของแต่ละสถาบนัการขดัเกลาด าเนินการไดไ้ปสู่การ
ก่อให้เกิดจิตอาสา   จากการท่ีไดศึ้กษารวบรวมความหมายเก่ียวกบัการขดัเกลาทางสังคมและการ
อบรมสั่งสอนเพื่อให้เกิดลกัษณะการมีจิตอาสา ผูศึ้กษาไดส้รุปความหมายของนกัวิชาการหลาย
ท่านมาเป็นแนวทางในการศึกษาไดด้งัน้ี 

 
2.2.1  ความหมายของการขัดเกลาทางสังคม 
ความหมายในลกัษณะของนกัวิชาการในปัจจุบนัไดนิ้ยามกระบวนการขดัเกลาทางสังคม

สามารถสรุปได ้ดงัน้ี   
ศิริรัตน์ แอดสกุล (2553: 85) ไดใ้ห้ความหมายของการขดัเกลาทางสังคมไวว้่า เป็นการ

เรียนรู้ของสมาชิกในสังคมทั้งทางตรงและทางออ้มทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีกรุ่นหน่ึง และเพื่อเป็น
การพฒันาบุคลิกภาพของคนให้เป็นไปตามท่ีตอ้งการของสังคม ตลอดจนเป็นการสร้างความเป็น
ตวัตนให้กบัตนเอง เพื่อให้อยู่ในสังคมไดอ้ย่างเหมาะสม เช่นเดียวกนักบัความหมายของ ขตัติยา 
กรรณสูต,  ธญัญา สนิทวงศ ์ณ อยธุยา, เสาวนิจ รัตนวิจิตร และขวญัรัก สุขสมฤทยั (2547: 44-1) ได้
ให้ความหมาย ไวว้า่ คือกระบวนการท าให้คนเรียนรู้และยอมรับบทบาทของแต่ละฐานะ ต าแหน่ง 
หมายถึง การสั่งสอนอบรม บ่มเพาะให้คนซ่ึงเป็นสัตวส์ังคม ไดเ้รียนรู้กฎเกณฑ์ของสังคม เพื่อท่ีจะ
ไดอ้ยูร่่วมกบัสมาชิกอ่ืน ๆ ในสังคมของตนเองไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง และในการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นใน
สังคมแลว้ ยงัตอ้งปฏิบติัตนใหมี้พฤติกรรมคลา้ยคลึงเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม  

พิสมยั วบิูลยส์วสัด์ิ (2529: 27) ไดใ้หค้วามหมายของ การขดัเกลาทางสังคม ไวว้า่ ในแต่ละ
กลุ่มแต่ละหน่วยท่ีมนุษย ์เราเป็นสมาชิกอยู่  ยอ่มมีกฎเกณฑ์ให้ปฏิบติัตามเพื่อให้กลุ่มนั้นมัน่คงอยู่
ไดโ้ดยราบร่ืน บุคคลจึงตอ้งเรียนรู้ท่ีจะประพฤติปฏิบติัในทางท่ีสังคมยอมรับซ่ึงการเรียนรู้น้ีเร่ิม
ตั้งแต่บุคคลคลอดออกมาเป็นสมาชิกของสังคมนั้น ๆ การเก่ียวขอ้งสังสรรคก์บัเพื่อนมนุษยค์นอ่ืน ๆ 
ในสังคมจะท าใหบุ้คคลมองเห็นลู่ทางท่ีจะปฏิบติัตวัใหเ้ป็นไปตามท่ีกลุ่มของตนคาดหวงัไว ้ทั้งน้ีค  า
ท่ีใชใ้นอธิบายค าวา่ การอบรมขดัเกลา นิยมใชค้  าวา่ สังคมประกิต หรือ การเรียนรู้ระเบียบสังคม 
กนัเป็นส่วนใหญ่เพื่อการรับรู้และเขา้ใจท่ีเหมือนกนัในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 คลงัปัญญาไทย (2550) ซ่ึงไดใ้ห้ความหมายของการขดัเกลาทางสังคม (Socialization) คือ 
กระบวนการท่ีสังคมหรือกลุ่มสั่งสอนโดยตรงหรือโดยออ้มให้ ผูท่ี้จะเป็นสมาชิกของกลุ่มไดเ้รียนรู้
และรับเอาระเบียบวิธีกฎเกณฑ์ ความประพฤติ และค่านิยมต่าง ๆ ท่ีกลุ่มไดก้ าหนดไวเ้ป็นระเบียบ
ของความประพฤติและความสัมพนัธ์ของสมาชิกของสังคมนั้น ซ่ึงสมาชิกของสังคมจะตอ้งผ่าน
กระบวนการขดัเกลาทางสังคมตลอดชีวติ  

Elkin and Handel (1972: 4) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการขดัเกลาทางสังคมวา่ หมายถึง เป็น
กระบวนการท่ีได้เรียนรู้จากสังคมและการอยู่ร่วมกันของคนในกลุ่มเดียวกัน เพื่อรับทราบถึง
ระเบียบหลกัปฏิบติัและหนา้ท่ีของตนเองท่ีเหมาะสม เช่นเดียวกบัความคิดของ Popenoe (1993 อา้ง
ถึงใน ศิริรัตน์ แอดสกุล,  2553: 85) ได้ให้ความหมายของค าว่า Socialization ไวว้่า หมายถึง 
กระบวนการของคนในสังคมในการกระท าระหวา่งกนัทางสังคม การไดรั้บรูปแบบของบุคลิกภาพ 
และการเรียนรู้การด าเนินวิถีชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ จากกลุ่มและสังคม และในความหมายของ  
Broom and Selznick (อา้งถึงใน สุพตัรา สุภาพ,  2514: 25) กล่าวา่ การอบรมให้รู้ระเบียบของสังคม
เป็นส่ิงท่ีมนุษย์ตอ้งประสบตั้งแต่เด็กจนเป็นผูใ้หญ่ เป็นหลกัในการปฏิบติั ซ่ึงทุกคนต้องเรียนรู้
คุณค่า กฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผนท่ีกลุ่มนั้น ๆ วางไว ้เพื่อให้การมีความสัมพนัธ์ต่อกนัสามารถ 
เกิดข้ึนได ้ฉะนั้นการอบรมให้รู้ระเบียบของสังคมจึงเป็นวิธีการถ่ายทอดวฒันธรรม ท าให้บุคคล
สามารถปรับตวัเขา้กบัวิถีชีวิตท่ีเป็นระเบียบ และเป็นกระบวนการท่ีมีอยู่ตลอดชีวิตซ่ึงจะขาดเสีย
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มิได ้โดยทัว่ไปจะเร่ิมเรียนตั้งแต่วยัเด็ก โดยเด็กจะเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมในชีวิตกลุ่ม (Group life) 
และรับเอาคุณค่าของกลุ่มท่ีเราร่วมดว้ยในฐานะเป็นสมาชิกของกลุ่ม และเม่ือร่วมกบักลุ่มใด เขาก็
ตอ้งเรียนรู้กฎเกณฑ์ของกลุ่มนั้น เป็นการเรียนรู้กฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนใหม่และพฒันาคุณค่า
ใหม่ ๆ โดยทัว่ไปพอ่แม่จะเป็นผูอ้บรมท่ีส าคญั เพราะพ่อแม่ก็ไดรั้บการอบรมมาเช่นกนั การเป็นพ่อ
แม่จะตอ้งมีบทบาทอยา่งไรต่อการเล้ียงดูบุตร ซ่ึงสามารถกล่าวไดโ้ดยสรุปวา่การอบรมสั่งสอนให้
รู้จกัระเบียบของสังคม คือ การถ่ายทอดวฒันธรรมและการพฒันาบุคลิกภาพ  ดงันั้นสามารถสรุป
ความหมายของการขดัเกลาทางสังคมของนกัวชิาการต่าง ๆ สามารถสรุปตาม ตารางท่ี 2.5 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.5  สรุปความหมายการขดัเกลาทางสังคม 
 
                      นกัวิชาการ/นกัปฏิบติั                    
                           
ความหมาย 

นกัวิชาการต่างประเทศ  นกัวิชาการในประเทศ 
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การถ่ายทอดวฒันธรรมจากรุ่นสู่รุ่น                         

 
- 

 
- 

 
 

  
 

 
- 

 
- 

 
- 

การพฒันาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม -  -   - - - 
การให้ความรู้การยอมรับบทบาท
ของตน           

 -   -    

การปลูกฝังกฎระเบียบวินยั             -  
การเรียนรู้ในการอยูร่่วมกนัในสงัคม                  

 

แหล่งทีม่า:  พฒันาโดยผูว้จิยั, 2555.  
 

จากการศึกษาความหมายของการขดัเกลาทางสังคม  จากแนวความคิดของนกัวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศนั้น การขดัเกลาทางสังคม หมายถึง การถ่ายทอดวฒันธรรมจากรุ่นสู่รุ่นและการ
ถ่ายทอดกฎระเบียบและหลกัปฏิบติัประพฤติตน  เพื่อท่ีตอ้งการสร้างลกัษณะบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
โดยท่ีไดรั้บการเรียนรู้จากผูท่ี้ถ่ายทอดให้มีการยอมรับบทบาท สถานภาพของตนเอง ในการใชชี้วิต
อยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคม    
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 2.2.2  ความส าคัญของการขัดเกลาทางสังคม 
 การขดัเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการท่ีส าคญัอย่างหน่ึงในการพฒันาบุคคลเป็นการ

ฝึกอบรมใหส้มาชิกสามารถปรับตวัเขา้กบัค่านิยมท่ีดีของสังคม ดงันั้นจึงไดมี้นกัคิดหลายท่านท่ีได้
เสนอแนวทางการขดัเกลาทางสังคม ไดส้รุปไว ้ดงัน้ี (จ านง อดิวฒันสิทธ์ิ, 2548: 51-53) พ่อแม่เป็น
ครูคนแรกของลูก พ่อแม่จึงตอ้งเป็นตวัอย่างท่ีดีในการแนะน าสั่งสอนลูกการพูดอย่างเดียวไม่พอ 
ต้องมีการแสดงออกทางพฤติกรรมให้เป็นตัวอย่างท่ีดีไปด้วย ลูกทุกคนในครอบครัวมักถ่าย
แบบอย่างจากพ่อแม่ไวเ้สมอ ถา้ลูกรักพ่อ มีความผูกพนักบัพ่อ ก็จะมีการถ่ายทอดกิริยาอาการทุก
อย่างของพ่อไว้กับตนเอง แต่ถ้าลูกรักแม่ มีความผูกพันกับแม่ ก็จะมีรับการถ่ายทอดกิริยา 
พฤติกรรมและอาการทุกอย่างของแม่ไว ้ซ่ึงการไดรั้บถ่ายทอดบ่อยคร้ัง ก็จะสามารถน าไปสู่การ
สร้างนิสัยข้ึนในใจของลูกเสมอ (Internalization) และจากนั้นก็จะถ่ายทอดการแสดงออกของ
พฤติกรรมตามแบบอยา่งท่ีไดรั้บจากพอ่แม่  ฉะนั้นพ่อแม่จึงตอ้งระมดัระวงัให้มากเป็นพิเศษ เพราะ
จะมีการลอกเลียนแบบพฤติกรรมเกิดข้ึนได้ เด็กเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ เปรียบเสมือนส าลี และอ่อน
เหมือนกบัดินเหนียวอ่อน ผูใ้หญ่จะป้ันให้เป็นอะไรก็ได้ จะวาดหรือจะระบายสีอะไรลงไปก็ได ้
ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งระมดัระวงัในการป้ันและประทบัภาพต่าง ๆ ลงไปในจิตใจของเด็ก  ในการ
อบรมเด็ก ควรด าเนินไปในทางส่งเสริมให้เด็กมีความคิดทางสร้างสรรคใ์ห้มีความเจริญเติบโตทาง
สมอง และให้เสรีภาพทางความคิดภายในขอบเขตท่ีเหมาะสม ไม่ควรปล่อยให้เด็กท าอะไรตามใจ
ชอบโดยไม่มีหลกัและขอบจ ากดั ปกติจิตใจมีสภาพวิ่งตลอดเวลา หากไม่มีการบงัคบัไวบ้า้งอาจจะ
ท าให้เด็กเสียคนก็ได ้จึงจ าเป็นตอ้งมีระเบียบไวก้ล่อมเกลาใจของเขาให้เคยชินกบัการถูกกกัไวใ้น
กรอบเสียบ้าง มิฉะนั้นจะล าบากใจเม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ท่ีต้องมีการประพฤติและปฏิบติัตาม
ระเบียบวินยั ขนบธรรมเนียมและประเพณี และนกัวิชาการ Durkheim (ม.ป.ป. อา้งถึงใน จ านง 
อดิวฒันสิทธ์ิ, 2548: 93)  ซ่ึงเป็นนกับุกเบิกแนวคิดทางสังคมวิทยาในยุคแรก ๆ ไดเ้สนอวิธีการขดั
เกลาทางสังคมไวด้งัน้ี  

1) ในการแนะน าสั่งสอนเด็กจะตอ้งเน้นหนกัการใช้อ านาจบงัคบัอย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการอบรมและสั่งสอนทางศีลธรรมเป็นงานยิ่งใหญ่มากส าหรับผูส้อน การศึกษา
ศีลธรรมจ าเป็นตอ้งด าเนินการอยา่งจริงจงั และตอ้งพยายามยึดบรรทดัฐานท่ีดีของสังคมไวใ้นจิตใจ
ของเด็กไวอ้ยา่งถาวรจนกลายเป็นบุคลิกภาพประจ าตวั   

2)   เด็กเหมือนกบัผา้ขาวหรือกระดาษเปล่า ๆ ท่ียงัขาดลกัษณะเด่นของตนเอง เด็ก
ได้รับลกัษณะทุกอย่างจากสังคมในการอบรมในการอบรมเด็กให้มีสติปัญญา ครูจะตอ้งมีความ
ตั้งใจจริงและมีความมัน่ใจ ถา้หากวา่ผูส้อนขาดความมัน่ใจและความกลา้หาญทางศีลธรรม  เด็กก็
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จะไม่กลวัและปราศจากการเช่ือฟัง ดงันั้นการอบรมทางศีลธรรมจึงตอ้งอาศยัแบบท่ีแน่วแน่ มีความ
มัน่คงในการตดัสินใจต่อการอบรมขดัเกลาทางสังคม 
 

2.2.3  จุดมุ่งหมายในการขัดเกลาทางสังคม 
จุดมุ่งหมายของการขดัเกลาทางสังคม โดยผ่านกระบวนการขดัเกลาทางสังคมและการ

อบรมสั่งสอนท่ีตอ้งมีการถ่ายทอดอบรม  เพื่อเป็นสมาชิกท่ีสมบูรณ์ในชุมชน รวมทั้งให้รู้ในส่ิงท่ี
จะตอ้งรู้เพื่อจะไดพ้ฒันาตนเองใหมี้ศกัยภาพ และไดรั้บส่ิงตอบสนองอนัมัง่คงและมีความเหมาะสม 
เพราะว่ามนุษยไ์ม่ใช่เกิดมาพร้อมกบัความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมในกลุ่ม แต่จะตอ้งมีการ
เรียนรู้ เช่น รู้จกัปรับพฤติกรรมของตนให้สอดคลอ้งหรือเขา้กนัไดก้บัพฤติกรรมของผูอ่ื้น รู้จกัการ
แบ่งปันและรู้จกัการให้ความร่วมมือกบัผูอ่ื้น กระบวนการขดัเกลาทางสังคมเป็นการควบคุมอย่าง
หน่ึงซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตในกลุ่มและเพื่อพฒันาตวับุคคล ซ่ึงกล่าวในลกัษณะ  
กวา้ง ๆ มีจุดมุ่งหมายดงัน้ี ประการแรก ให้เกิดความมีระเบียบวินัยท่ีเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการอยู่
ร่วมกับผู ้อ่ืนและในสังคม ท่ีการปลูกฝังให้กับบุคคลจนเกิดเป็นนิสัยถาวรในตัวบุคคลให้มี
พฤติกรรมและการกระท าท่ีเหมาะสม  ประการท่ีสอง ให้เกิดการมีวินยัในตนเอง โดยการสร้างแรง
บนัดาลใจท่ีท าให้รู้สึกประพฤติตนให้มีวินัยได้ง่ายและเห็นความส าคญัของการมีวินยัให้มากข้ึน 
อยา่งเช่น การหลกัยดึหลกัธรรมค าสอนทางศาสนามาใชใ้นการด ารงชีวิตประจ าวนั  ดว้ยการปฏิบติั
อยา่งเคร่งครัด แต่อยา่งไรก็ตามก็ควรมีระดบัของความเขม้งวดให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เพื่อไม่ให้
เป็นการลม้เลิกในการมีแรงบนัดาลใจต่อการมีวินยัต่อตนเองเช่นกนั ประการท่ีสาม  การขดัเกลา
ทางสังคมไดส้อนให้บุคคลรู้จกับทบาททางสังคม รวมถึงทศันคติต่าง ๆ ซ่ึงก็ข้ึนอยู่แต่ละบทบาท
ของบุคคลในการอยู่ในสังคม ท่ีแตกต่างทางสถานภาพ ทางต าแหน่งท่ีตนได้รับ ซ่ึงบทบาทท่ี
แตกต่างกนัทั้งหลายเหล่าน้ีต่างก็อาศยักระบวนการขดัทางสังคม ท่ีตอ้งมีการเรียนรู้วิธีการปรับตวั
ใหเ้ขา้กบับทบาทท่ีไดก้ าหนดไวโ้ดยเฉพาะ และตอ้งมีการเขา้ใจบทบาทและสถานะขอผูอ่ื้นดว้ย จึง
จะท าให้ความสัมพนัธ์ในทางสังคมเป็นไปอย่างราบร่ืน ประการท่ีส่ี การขดัเกลาทางสังคมท าให้
บุคคลมีความช านาญและเกิดทกัษะในดา้นต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้บุคคลมีการเตรียมพร้อมท่ีจะเขา้ร่วม
ในกิจกรรมทางสังคม น าไปสู่การก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมจากกิจกรรมท่ีกระท าร่วมกนักบั
ผูอ่ื้นและกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม (จ านง อดิวฒันสิทธ์ิ, เฉลียว ฤกษรุ์จิพิมล, ประพีร์ วิริยะสมบูรณ์,  
เสาวคนธ์ สุดสวาสด์ิ, สุดา ภิรมยแ์กว้ และสุรพนัธ์ เพชราภา,  2540: 44)   
 นอกจากน้ีในความส าคญัของการอบรมเล้ียงดู ยงัสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นใหญ่ ๆ  
ไดแ้ก่ ให้มีสุขภาพดี มีกิริยามารยาทดี มีคุณธรรมทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งน้ีกรมการแพทย ์กระทรวง
สาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2525 สรุปไดว้า่ วตัถุประสงคข์องการอบรมเด็กไทยสมยัก่อน มีดงัน้ี  
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1)  ใหว้า่นอนสอนง่าย  
2)  ใหส้ ารวมกาย วาจา ใจ 
3)  ใหก้ตญัญู  
4)  ใหเ้ติบโตเป็นเจา้คนนายคน 
5)  ใหมี้ความกลา้หาญส าหรับเด็กผูช้าย และเด็กผูห้ญิงใหเ้ป็นกุลสตรี  
6)  ใหเ้ป็นผูมี้วชิาการความรู้   
ทั้ งน้ีในการอบรมเล้ียงดูโดยเฉพาะในเด็กในครอบครัวไทยมีความเช่ือต่าง ๆ เข้ามา

เก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงดูรวมทั้งยงัมีประเพณีต่าง ๆ ท่ีนิยมหรือปฏิบติักนัเป็นแบบแผนมาช้านาน 
เพราะถือว่าจะเป็นคุณประโยชน์หรือเป็นศิริมงคลแก่เด็ก ความเช่ือ ทัศนคติ ประเพณี และ
วฒันธรรมเหล่าน้ี มีผลต่อการอบรมเล้ียงดูและการพฒันาเด็กเป็นอยา่งมาก ประเพณีและวฒันธรรม
ของไทยนั้น พ่อแม่และผูใ้หญ่ไดใ้ห้ความส าคญัแก่เด็กทั้งร่างกายและจิตใจ ดงัจะเห็นไดจ้ากความ
เช่ือ และการปฏิบติัตวัของพ่อแม่ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์จนกระทัง่คลอดรวมทั้งการดูแลเล้ียงเด็ก
จนกระทัง่เติบใหญ่ แม่ก็จะคอยระวงัดูแลรักษาตวัเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ และในเร่ืองของ
ประเพณีวฒันธรรมของไทยก็ยงัแสดงให้เห็นถึงความรัก ความห่วงใย ท่ีผูใ้หญ่ให้แก่เด็ก ( ทิศนา 
แขมมณี และคณะ,  2536:  3-4)  
 

2.2.4  ประเภทของการขัดเกลาทางสังคมและวธีิการขัดเกลาทางสังคม 
ปฐม ทรัพยเ์จริญ  (2533: 59) การขดัเกลาทางสังคมสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ประเภท 

ใหญ่ ๆ ท่ีส าคญั คือ  
1)  การขดัเกลาทางสังคม ดงักล่าวน้ี จะปรากฏตั้งแต่ทารกไดเ้ป็นสมาชิกของสังคม เร่ิม

ตั้งแต่ครอบครัวท่ีท าหน้าท่ีให้การอบรมสั่งสอนเด็ก ครอบครัวจะเตรียมตวัให้เด็กพร้อมท่ีจะเขา้
ร่วมกนัคนอ่ืนในสังคม โดยเป็นผูอ้บรมสั่งสอน ให้ความอบอุ่นและความรัก เร่ืองของหน้าท่ีและ
สิทธิต่าง ๆ ซ่ึงจะสอนใหอ้ยูร่่วมกนักบัคนอ่ืน ๆ ในสังคมได ้ 

2)  การขดัเกลาทางสังคมขั้นทุติยภูมิ จะเกิดข้ึนไดน้ั้นเม่ือบุคคลไดผ้า่นกระบวนการขดัเกลา
ทางสังคมขั้นปฐมภูมิมาแล้ว และตอ้งการเขา้กลุ่มทางสังคมหรือเปล่ียนสภาพทางสังคม เช่นการ
เล่ือนชั้นทางสังคม จากชนชั้นต ่าเป็นชนชั้นกลาง เขาผูน้ี้จะไดรั้บการขดัเกลาทางสังคมผ่านกลุ่มท่ี
เขาไดเ้ขา้ไปมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยเช่นกนั  

สุพตัรา สุภาพ (2514: 25-26) วิธีการเล้ียงดูและอบรมสั่งสอนสามารถแบ่งมีวิธีการในการ
ขดัเกลาได ้2 รูปแบบ ดงัน้ีไดแ้ก่  

1)  การอบรมโดยตรง (Direct Socialization)  เป็นการอบรมในรูปท่ีตอ้งการให้ปฏิบติัตาม
ระเบียบแบบแผนอยา่งถูกตอ้งตามท่ีกลุ่มในสังคมไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงการอบรมน้ีจะช่วยให้บุคคลได้
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เรียนรู้วธีิการประพฤติตน  เพราะเป็นการกล่าวดว้ยวาจาวา่ส่ิงใดควรกระท าและส่ิงใดไม่ควรกระท า 
อะไรผดิอะไรถูก เป็นตน้ ซ่ึงก็นบัวา่ไดผ้ลต่อการพฒันาบุคลิกภาพมาก เน่ืองจากมีการช้ีแนวทางใน
การปฏิบติัตน  เพื่อใหส้ามารถวางตวัไดถู้กตอ้งและเหมาะสมต่อสถานการณ์หน่ึง ๆ ซ่ึงการอบรมน้ี  
มกัจะพบเห็นในสถาบนัครอบครัว โรงเรียน และวดั อยา่งเช่นกรณี  ถา้เป็นครอบครัวก็จะอบรมสั่ง
สอนและแนะน าเด็กให้เขา้กบัสมาชิก หรือกลุ่มสังคมในรูปของการว่ากล่าว ดุด่า บอกเล่า ชมเชย 
เป็นตน้  

2)  การอบรมสั่งสอนทางออ้ม (Indirect Socialization ) เป็นการอบรมท่ีไม่ประสงคจ์ะให้
เป็นประโยชน์ต่อบุคคลโดยตรง โดยอาจจะมีการเลียนแบบประพฤติของพ่อแม่โดยไม่รู้ตัว 
เพราะฉะนั้นผูท่ี้ท  าหน้าท่ีในการอบรมเล้ียงดูควรเป็นแบบอย่างให้แก่เด็กและเยาวชน ควรมีการ
แสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ประพฤติตนให้เป็นคนดีต่อผูอ่ื้นและสังคม และเม่ือไดมี้รับ
การขดัเกลาเรียบร้อยแลว้  ช่วงเวลาท่ีอยูใ่นกลุ่มหรืออยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นบางคร้ังก็ตอ้งมีการปรับตวั
เพื่อใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้นใหไ้ด ้โดยการเรียนรู้จากพฤติกรรมท่ีไดป้ฏิบติักนั เป็นการเรียนรู้ทางออ้มจากส่ิง
รอบขา้งนั้นเอง นอกจากน้ียงัมีการอบรม / สั่งสอนท่ีให้รู้จกัคุณค่าของตนเอง ซ่ึงจะกล่าวดงัหวัขอ้
ต่อไปน้ี 
 

2.2.5  การอบรม / ส่ังสอนให้รู้จักคุณค่าของตนเอง 
สายฤดี วรกิจโคทร (2539: 13-14) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัการท่ีสอนให้เด็กให้รู้จกัตนเองวา่ พ่อ

แม่ทุกคนอยากเล้ียงบุตร ให้เป็นผูท่ี้รู้วา่เขาเป็นคนท่ีมีประโยชน์มีคนรัก แต่ในทางกลบักนัในบาง
ครอบครัวอาจใช้วิธีการสอนท่ีผิด ดว้ยการตามใจ มุ่งเน้นแต่ชมเชย เสียสละให้ลูกเพียงอย่างเดียว
เพื่อให้รู้ว่ามีแต่คนรัก ซ่ึงทั้งหมดนั้นไม่ไดท้  าให้เด็กเขา้ใจหรือรู้สึกไดอ้ย่างมัน่ใจว่าตนมีคุณค่าท่ี
ใคร ๆ ท่ีน่าจะเขา้มารัก และท าในส่ิงท่ีพ่อแม่คิดวา่คนท่ีรู้จกัค่าของตวัเองไดน้ั้น จะเกิดจากการให้
ความรักและให้แต่ส่ิงท่ีดี ๆท่ีเขาไดรั้บและกลายเป็นเด็กดีไดเ้ท่านั้น ในลกัษณะพฤติกรรมและการ
กระท าท่ีปรากฏออกมาในการสอนลูกให้ได้มีการนึกถึงตนเองในทางท่ีดีเพื่อท่ีจะน าไปสู่การ
ค านึงถึงผูอ่ื้น ดว้ยการปลูกฝังลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี  

1)  สอนใหเ้ป็นคนมีเมตตา เด็กจะรู้สึกต่อตวัเขาดีไม่ไดเ้ลยถา้เป็นคนท่ีมีลกัษณะจิตใจท่ีใจ
ร้าย ถา้เป็นคนท่ีใจร้าย เห็นแก่ตวั ตระหน่ี ไม่รู้สึกรู้สากบัความรู้สึกของคนอ่ืน ถา้เราปฏิบติัต่อคน
อ่ืนดีก็ไม่ต้องหวงัส่ิงตอบแทน แล้วก็จะท าให้เกิดความรู้สึกดี โดยท่ีในการท าความดีนั้นไม่
จ  าเป็นตอ้งรอใหใ้ครมาบอกใหใ้ครมาชม หรือจะรอใครใหม้าตอบแทนความดีก็ได ้ 

2)  เป็นผูซ่ื้อสัตย ์มีลกัษณะเป็นคนท่ีไม่ข้ีโกง ลอกขอ้สอบ ไม่พูดโกหก ฯลฯ ถา้ปราศจาก
การกระท าดงักล่าวแลว้ ก็จะน าไปสู่การมีจิตใจแกร่งกลา้กวา่เด็กท่ีพดูปดอยูต่ลอดเวลาท่ีอยูก่บัผูอ่ื้น  
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3)  สอนใหเ้ป็นคนขยนั มีลกัษณะเป็นผูไ้ม่เฉ่ือยชา คนท่ีข้ีเกียจก็จะรู้สึกต่อตนเองวา่ตนนั้น 
เป็นผูไ้ม่มีการวางแผนไม่ประสบความส าเร็จอะไรเลย เพราะส่ิงท่ีมีคุณค่านั้นมิใช่จะได้มาอย่าง   
ง่าย ๆ  

4)  เป็นผูคิ้ดในทางท่ีดี ถา้เราเป็นผูท่ี้มองทุกอยา่งในแง่ร้าย จิตใจขา้งในคงร้ายไม่มองคน
อ่ืนในแง่ดี ดังนั้น จะช่ืนชมใครก็ให้เห็นชัด มุมมองของคนท่ีประสบความส าเร็จคือ คนท่ีเห็น
ความส าคญัในการสร้างความเขา้ใจสร้างมิตร สร้างความส าเร็จทั้งต่อตนเองและส่วนรวม จากท่ีได้
กล่าวถึงการใหรู้้จกัคุณค่าของตนเอง เพื่อใหเ้ด็กนั้นเกิดความสามารถ และมีความเก่งมากข้ึน ทั้งน้ีก็
คือการเสริมก าลงัใจท่ีดีให้กบัเด็กในช่วงวยัก่อน 10 ปี หรือในวยัท่ีก าลงัเร่ิมกา้วเขา้สู่การใชชี้วิตอยู่
ร่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคม และในภายภาคหนา้ในการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น พ่อแม่ตอ้งสอนให้รู้จกัตนเอง
และเขา้ใจผูอ่ื้น และรู้จกัท่ีจะเรียนรู้ในตวัผูอ่ื้นในขณะเดียวกนัก็รู้จกัวิธีการท่ีจะเขา้กบัคนอ่ืนได ้
ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กบัสภาพแวดล้อมท่ีและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเล้ียงดู และในล าดบัต่อไปจะกล่าวถึง
สภาพปัจจยัท่ีอาจจะส่งผลเอ้ือใหเ้ด็กเกิดลกัษณะของจิตอาสาได ้ดงัน้ี 
 

2.2.6  สภาพปัจจัยทีเ่อือ้ต่อการขัดเกลาทางสังคม 
ในการขัดเกลาทางสังคมมีลักษณะในการถ่ายทอดท่ีแตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับ

สภาพแวดลอ้มรอบดา้นของผูถ่้ายทอดและผูเ้รียนรู้ รวมถึงการศึกษาเก่ียวกบัสภาพของปัจจยัท่ีเอ้ือ
ใหก้ารขดัเกลาทางสังคมประสบผลส าเร็จ ซ่ึงจากการรวบรวมเอกสารในการขดัเกลาทางสังคม ได้
ขอ้สรุปไดว้า่  ส่ิงท่ีจ  าเป็นในการขดัเกลาทางสังคม ส าหรับผูท่ี้อยู่ในวยัเด็ก ไดแ้ก่ 3 ประการ คือ 
ประการแรก ผูท่ี้ไดรั้บการขดัเกลาตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัสังคมอย่างท่ีมีการยอมรับและอย่าง
เหมาะสม ประการท่ีสอง เด็กจะตอ้งมีการเจริญเติบโตทางร่างกายและพฒันาการดา้นจิตใจ ความคิด 
ทกัษะไปพร้อม ๆ กนั ถา้หากวา่มีการถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจก็จะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโต
ท่ีไม่มีคุณภาพได ้ ประการท่ีสาม คือ ธรรมชาติของเด็กท่ีมีการเติบโตอยา่งมีพฒันาการ ท่ีเร่ิมตน้จาก
การมีการประสานสัมพนัธ์ทางอารมณ์กบัผูอ่ื้น ไดแ้ก่ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ ความรู้สึกอบัอาย 
อิจฉา และความภาคภูมิใจเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดอ้ยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น ส่ิงเหล่าน้ีเด็กไดรั้บการ
เรียนรู้อารมณ์ต่าง ๆได้จากสังคมจากผูค้นท่ีไดพ้บเห็น ไม่เพียงแต่การสั่งสอนทางตรงเป็นค าพูด
หรือลายลักษณ์อกัษรเท่านั้น แต่ก็ยงัมีการเรียนรู้ทางอ้อมท่ีมาจากบุคคลอ่ืน ๆ นอกครอบครัว 
กลายเป็นสัญลกัษณ์ของการกระท าพฤติกรรมในหลาย ๆ ดา้นของเด็ก (Elkin and Gerald, 1972:11-
12) 

ดงันั้นปัจจยัแวดลอ้มทางสังคมจึงมีความส าคญัต่อกระบวนการขดัเกลาทางสังคมท่ีเอ้ือให้
เกิดจิตอาสาของคนในสังคม/ชุมชน ท่ีแตกต่างกนั หรืออาจกล่าวไดว้า่สถาบนัต่าง ๆ ทางสังคม มี 
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ความส าคญัท่ีท าใหเ้กิดจิตอาสาในชุมชน ซ่ึงสถาบนัในการขดัเกลาทางสังคมต่าง ๆ มีดงัต่อไปน้ี 
 

2.2.7  กระบวนการขัดเกลาของสถาบันต่าง ๆ ในสังคม 
             การขดัเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการท่ีมนุษยมี์ความเก่ียวขอ้งดว้ยตลอดเวลาตั้งแต่วยั
เด็กตอ้งเรียนรู้ระเบียบและวิธีปฏิบติัตวัขั้นพื้นฐานกบับุคคลในวงแคบ ๆ ก่อนคือ การอยู่ร่วมกบั
ญาติพี่น้อง เม่ือโตข้ึนถึงวยัเรียนก็ได้เรียนรู้หนงัสือและระเบียบสังคมท่ีซับซ้อนไปถึงเร่ืองของ
กฎหมาย และระดบัประเทศชาติ และเม่ือโตข้ึนก็จะไดก้า้วเขา้สู่กลุ่ม ๆ ต่าง ๆ ในหนา้ท่ีการงานอีก
มากมายจึงต้องมีการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผูอ่ื้น  เน่ืองจากวฒันธรรมมีลักษณะท่ีมีความ
เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การเรียนรู้และการปรับตวัของมนุษยใ์ห้เขา้กบัสังคมจึงเป็น
ส่ิงท่ีต้องท าอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด จากการศึกษาสถาบันทางสังคมท่ีมีหน้าท่ีขดัเกลาทางสังคมมี          
6 สถาบนัใหญ่ ๆ ไดแ้ก่   

1)  ครอบครัว สถาบนัครอบครัวจดัเป็นสถาบนัสังคมท่ีส าคญัมากท่ีสุดในสังคมมนุษย ์
เป็นสถาบนัแห่งแรกของมนุษย ์สถาบนัท่ีให้ความรักความอบอุ่น ความใกลชิ้ดผูกพนักบัมนุษย์
ยาวนานท่ีสุด เรียกไดว้า่เป็นสถาบนัแรกท่ีท าหนา้ท่ีในการขดัเกลาทางสังคม (จ านง อดิวฒันสิทธ์ิ 
และคณะ, 2540: 47) และครอบครัวยงันบัว่ามีความส าคญัอย่างมากต่อการขดัเกลาทางสังคม
สมาชิกในเบ้ืองตน้แต่ละครอบครัวก็มีวิธีในการขดัเกลาทางสังคมท่ีแตกต่างกนัออกไป ในบาง
ครอบครัวอาจจะมีการขดัเกลาทางสังคมแบบประชาธิปไตย บางครอบครัวก็มีรูปแบบในการขดั
เกลาทางสังคมแบบเผด็จการ ไม่วา่จะมีรูปแบบในการขดัเกลาทางสังคมแบบใดก็ตาม สมาชิกก็จะ
ไดรั้บการหล่อหลอมให้มีรูปแบบพฤติกรรมหรือมีบุคลิกภาพตามรูปแบบวิธีการเล้ียงดูนั้น ๆ หาก
พบว่ามนุษยค์นใดมีลกัษณะท่ีไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของสังคมหรือไม่พึงปรารถนาของ
สังคม อาจจะแกไ้ขปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงไดย้ากเม่ือเขาเติบโตข้ึนมาเป็นผูใ้หญ่ ดงันั้นสถาบนั
ทางครอบครัวจึงตอ้งระมดัระวงัและตระหนกัในบทบาทหน้าท่ีดา้นการอบรมขดัเกลาสมาชิกให้
มากเป็นพิเศษ เพื่อท่ีจะไดส้มาชิกท่ีมีบุคลิกลกัษณะตามท่ีสังคมคาดหวงัไว ้ ยงักล่าวไดว้า่สถาบนั
ครอบครัวถือวา่เป็นตวัแทนท่ีส าคญัท่ีสุด กล่าวคือ สถาบนัครอบครัวถือวา่เป็นตวัแทนแรกสุดใน
การขดัเกลาทางสังคมมนุษยห์ากมนุษยค์นใดไดรั้บการขดัเกลาทางสังคมในวยัเด็กอย่างเขม้แข็ง 
ไม่วา่จะเป็นในลกัษณะวิธีการเช่นใดก็ตาม  เด็กคนนั้นยอ่มมีบุคลิกภาพหรือมีคุณลกัษณะเช่นนั้น
ค่อนขา้งมัน่คง และเม่ือไดเ้ติบโตเป็นผูใ้หญ่ข้ึนอาจจะกลายเป็นคนท่ีเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพหรือ
เปล่ียนแปลงคุณลกัษณะค่อนขา้งยาก เช่น พ่อแม่สั่งสอนลูกให้เป็นคนท่ีมีระเบียบวินยั มีความ
ซ่ือสัตย ์เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน เม่ือเขาโตข้ึนมา เขาก็มีแนวโนม้ท่ีจะ
มีคุณลกัษณะเช่นนั้นค่อนขา้งมาก เพราะพ่อแม่พร ่ าสอนมาอย่างจริงจงัและอยา่งเขม้แข็ง (ศิริรัตน์ 
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แอดสกุล,  2546:  66) ในการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่แบบวิธีการอบรมสั่งสอนท่ีพึงปรารถนาพ่อ 
แม่เข้มงวดน้อยลง โดยเฉพาะเร่ืองการไปเท่ียวกับเพื่อน ต้องการให้พ่อ แม่ใช้เหตุผลมากกว่า
อารมณ์ในการอบรมสั่งสอน เอาใจใส่เร่ืองการเรียน ฝึกให้เด็กรู้จกัรับผิดชอบ และตอ้งการให้พ่อ
แม่มีเวลาให้กับเด็กมากข้ึน ตามท่ีเด็กต้องการความรักและความอบอุ่นจากพ่อแม่ยิ่งกว่านั้ น 
รูปแบบครอบครัวท่ีพึงปรารถนา ตอ้งการรูปแบบท่ีบิดามารดาและบุตรอยูก่นัพร้อมหนา้พร้อมตา
อย่างอบอุ่น นอกจากนั้ นยงัต้องการรูปแบบครอบครัวท่ีมีความรักและผูกพัน และรูปแบบ
ครอบครัวท่ีทุกคนในครอบครัวต่างใชเ้หตุผลเป็นในการสั่งสอนไม่ใชอ้ารมณ์หรือใชค้วามรุนแรง    

2)  กลุ่มเพื่อน กลุ่มเพื่อนนั้นอาจจะเร่ิมตั้งแต่การคบเพื่อนในวยัเด็กเป็นตน้มา จนกระทัง่
ถึงเพื่อนในวยัเรียน เพื่อนท่ีท างานร่วมกนั กลุ่มเพื่อนมีบทบาทส าคญัในการขดัเกลาทางสังคม
เช่นเดียวกนัเพื่อนในวยัเดียวกนั เพื่อนท่ีท างานดว้ยกนั มกัจะมีบุคลิกภาพ นิสัยใจคอท่ีใกลเ้คียง
หรือเหมือนกัน ท าให้เข้าใจกัน รักใคร่กลมเกลียวกัน เพื่อนมกัจะช้ีแนะ แนะน าให้มีรูปแบบ
พฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกนั  

3)  โรงเรียน  โรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษา ถือวา่เป็นตวัแทนในการขดัเกลาทางสังคมท่ี
เป็นทางการมากท่ีสุด ครูอาจารยจ์ะท าหนา้ท่ีในการขดัเกลาทางสังคมอยา่งเป็นทางการ สมาชิกทุก
คนในสถาบนัการศึกษานั้นๆ จะไดรั้บการขดัเกลาออกมาในลกัษณะท่ีสังคมตอ้งการหรือคาดหวงั 
อน่ึง โรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษากบัครอบครัว หากมีทิศทางในการขดัเกลาไปในทางเดียวกนัก็
ไม่มีปัญหา แต่ในทางตรงกนัขา้ม หากโรงเรียนกบัครอบครัวมีทิศทางการขดัเกลาท่ีไม่เหมือนกนั
ย่อมท าให้เด็กหรือเยาวชนเกิดความสับสน ไม่รู้ว่าจะเช่ือฟังใครดี ระหว่างครูกบัพ่อแม่ เพราะ
บางคร้ังพบวา่ทางโรงเรียนสอนอยา่งหน่ึงแต่ทางครอบครัวสอนอีกอยา่งหน่ึง เช่น การสอนให้เห็น
ประโยชน์ส่วนรวม การเสียสละต่อสังคมกบัการสอนใหเ้ห็นแก่ตวั เป็นตน้  

4)  กลุ่มอาชีพ  อาชีพแต่ละอาชีพนั้นจะมีการขดัเกลาทางสังคมท่ีแตกต่างกนั เช่น แพทยก์็
จะตอ้งมีจรรยาบรรณแพทย ์ท่ีตอ้งไม่มีการเปิดเผยความลบัของคนไข ้รักษาคนไขทุ้กระดบัชั้นไม่
เลือกปฏิบติัวา่คนไขน้ั้นจะยากดีมีจนอยา่งไร ก็ตอ้งรักษาเหมือนกนัทุกคน ผูพ้ิพากษาตอ้งมีความ
ยติุธรรมเท่ียงธรรม ครูอาจารยต์อ้งมีความเมตตาต่อศิษย ์พอ่คา้แม่คา้ตอ้งไม่คดโกงตาชัง่ ทหารตอ้ง
มีความรักและเทิดทูนในสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์เป็นตน้ 

5)  ศาสนา ศาสนาทุกศาสนามีวธีิการและมีผูน้ าทางศาสนาในการขดัเกลาสมาชิกในสังคม 
ศาสนาพุทธตวัแทนคือพระสงฆ์ ศาสนาคริสต์ตวัแทนคือบาทหลวง ศาสนาอิสลามตวัแทนคือ
โตะ๊อิหม่าม เป็นตน้ ถึงแมว้า่แต่ละศาสนาจะมีวิธีการในการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัก็ตาม แต่ตวัแทน
ในแต่ละศาสนานั้นต่างก็มีจุดมุ่งหมายปลายทางท่ีตรงกนัคือ การมุ่งหวงัให้สมาชิกของสังคมเป็น
คนดีมีศีลธรรม เป็นผูป้ระพฤติดี ปฏิบติัชอบ ไม่ท าผดิคิดชัว่ เป็นตน้  
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6)  ส่ือมวลชน ส่ือมวลชนไม่จะเป็นแขนงใดก็ตาม ลว้นมีบทบาทท่ีส าคญัในการขดัเกลา
ทางสังคมแก่สมาชิกของสังคมได้เช่นกัน เช่น โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต วีดีทศัน์ หนังสือพิมพ ์      
เป็นตน้ โดยเฉพาะวยัเด็กหรือวยัรุ่นท่ีอาจจะได้รับอิทธิพลจากส่ือต่าง ๆ โดยขาดวิจารณญาณ
ใคร่ครวญวา่ส่ิงใดถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้ง เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม บางคร้ังก็มีการเลียนแบบโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หากส่ิงท่ีเลียนแบบมานั้นเป็นส่ิงไม่ถูกตอ้ง ไม่ดีงาม หรือไม่เหมาะไม่ควร ก็จะ
ก่อใหเ้กิดเป็นปัญหาตามมาได ้(รัชฎา ช่ืนเสียง, 2547) 

สถาบนัในการขดัเกลาสังคมซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นตวัแทนในการช่วยอบรม ปลูกฝังให้กบัเด็ก
และเยาวชน รวมถึงคนในชุมชน ซ่ึงผูศึ้กษาไดเ้ห็นความส าคญัของสถาบนัต่าง ๆ ทางสังคม ไดแ้ก่  
ครอบครัว ชุมชน ศาสนา และโรงเรียน  โดยเร่ิมจากสถาบนัท่ีนบัวา่มีความส าคญัต่อมนุษย ์ในการ
ขดัเกลาทางสังคมคือ สถาบนัครอบครัว ท่ีมีความใกลชิ้ดกบัมนุษยท่ี์สุด และมีความละเอียดอ่อนต่อ
ในการถ่ายทอดและขดัเกลาให้มนุษยส์ามารถใช้ชีวิตในสังคมให้อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้  ทั้งน้ีผูศึ้กษา
ไดเ้ลือกสถาบนัท่ีมีบทบาทในการขดัเกลาทางสังคมคือ ศาสนาและโรงเรียน  เพราะวา่เป็นสถาบนัท่ี
มีบทบาทเอ้ือต่อการปลูกฝัง อมรมให้ความรู้ ทั้งน้ีรวมถึงกลุ่มต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบขา้ง ท่ีเรียกวา่ ชุมชน 
ยงัมีส่วนในการปลูกฝังบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองทศันคติ หลกัการประพฤติตนในการอยู่ร่วมใน
สังคม และการมีส่วนร่วมกบัภาครัฐท่ีทางชุมชนมีการจดัข้ึน  โดยผูศึ้กษาจะขอกล่าวถึงรายละเอียด
ของกระบวนการขดัเกลาทางสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตอาสาในชุมชนของสถาบนัทั้ง 3 สถาบนั ซ่ึงจะ
ขอกล่าวในล าดบัต่อไป 

2.2.7.1  กระบวนการอบรมขดัเกลาจากครอบครัว 
   สังคมไทยไดมี้การเร่ิมเปล่ียนแปลงจากลกัษณะของครอบครัวขยายเป็นครอบครัว
เด่ียวมากข้ึน แต่ในดา้นของระบบความสัมพนัธ์เครือญาติยงัมีมาก นอกจากพ่อแม่ซ่ึงมีบทบาทใน
การอบรมเล้ียงดูเด็ก ญาติผูใ้หญ่ เช่น ปู่  ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พี่ ก็ยงัมีส่วนในการอบรมเล้ียงดู 
โดยเฉพาะอยา่งยา่/ยาย เป็นผูเ้ล้ียงดูอยา่งใกลชิ้ด เม่ือเวลาท่ีพ่อแม่มีความจ าเป็นตอ้งออกไปท างาน
นอกบา้น พี่ทั้งหญิงและชายมกัจะไดรั้บมอบหมายให้ดูแลนอ้ง (Richter et al., 1992: 37) ซ่ึงก็มี
ลกัษณะของการเล้ียงดูเรียกวา่ การขดัเกลา ท่ีเป็นหน้าท่ีของคนในครอบครัวท าการหล่อหลอมขดั
เกลาหรือการอบรมเล้ียงดูสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงการขดัเกลาถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันา
คุณภาพของคนมากท่ีสุด เพราะครอบครัวซ่ึงมีพ่อแม่เป็นหลกัมีอิทธิพลต่อชีวิตและพฒันาการทุก
ดา้นของบุคคลมาก พ่อแม่มีบทบาทในถ่ายทอดความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยมและแบบแผนพฤติกรรม
ต่าง ๆ ให้แก่เด็กดว้ยการเล้ียงดู (ขตัติยา กรรณสูต และคณะ, 2547: 45-1) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั
ในการศึกษาถึงบทบาทของครอบครัวของ Elkin ไดก้ล่าวไวว้า่ ครอบครัวเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีเด็ก
มีการรับรู้และรับการสั่งสอนจากพอ่แม่อยา่งต่อเน่ือง จึงท าใหเ้ด็กสามารถซึมซบัการกระท าโดยการ
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ลอกเลียนแบบพฤติกรรมของผูป้กครองไดท้ั้งทางตรงท่ีถ่ายทอดทางวาจาและทางออ้มท่ีออกมาจาก
การแสดงพฤติกรรม ถ้าพ่อแม่กระท าตวัท่ีดีก็ส่งผลให้ลูกมีนิสัยและบุคลิกภาพท่ีดีท่ีสังคมมีการ
ยอมรับเช่นกัน ในความเป็นจริงแล้วไม่เพียงแต่ครอบครัวเท่านั้ นท่ีมีอิทธิพลต่อเด็กในการ
เสริมสร้างพฒันาการในการขดัเกลายงัมีหน่วยสถาบนัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลในการขดัเกลาทางสังคมอีก
ดว้ย (Elkin and Handel,  1972: 127-128) 

รวมทั้งการถ่ายทอดคุณธรรมและจริยธรรมทางศาสนาดว้ย องคป์ระกอบท่ีท าให้ครอบครัว
มีบทบาทส าคญัในการพฒันาคน เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวไดมี้พฤติกรรมท่ีดีเป็นท่ีตอ้งการและ
ยอมรับของสังคม ผูศึ้กษาไดท้  าการรวบรวมหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัการอบรม เพาะบ่มนิสัยของสถาบนั
คอบครัว โดยแบ่งหัวขอ้ใหญ่ ๆ ออกเป็น 2 ประการ ไดแ้ก่ การไดรั้บการอบรมปลูกฝังจากพ่อแม่
และการอบรมเล้ียงดูสมาชิกในครอบครัวโดยหน้า ท่ีของพ่อแม่ ท่ีได้รับแนวค าสอนจาก
พระพุทธศาสนา ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  

1)  การปลูกฝังอบรมจากพอ่แม่ 
              ในการเล้ียงดูเด็กไดมี้การจ าแนกวิธีการออกเป็น 5 แบบ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

การพฒันาจิตใจ และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไทย ไดแ้ก่ วธีิดงัต่อไปน้ี  
        (1)  การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนบัสนุน  หมายถึงการท่ีพ่อแม่เล้ียงดูลูก

โดยแสดงความรักใคร่ เอาใจใส่ สนใจทุกข์สุขลูกของตนมาก มีความใกลชิ้ดกบัลูก โดยตนไดท้  า
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัลูกให้มีความสนิทสนม การสนบัสนุนช่วยเหลือ และการให้ความส าคญักบั
ลูกดว้ย การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนบัสนุนมากน้ี เป็นการให้ในส่ิงท่ีลูกตอ้งการทั้งส้ิน ฉะนั้นพ่อแม่
ท่ีเล้ียงลูกวิธีน้ี จึงเป็นผูท่ี้ลูกรักและลูกเห็นความส าคญัของพ่อแม่ ซ่ึงจะท าให้ลูกยอมรับการอบรม
สั่งสอนต่าง ๆ ของพอ่แม่ไดโ้ดยง่าย และยอมรับพอ่แม่เป็นแบบอยา่งโดยไม่รู้ตวั   

         (2)  การอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล  หมายถึงการท่ีพ่อแม่ไดอ้ธิบาย
เหตุผลให้แก่ลูกในขณะท่ีมีการส่งเสริมลูกหรือขดัขวางการกระท าของลูก หรือลงโทษลูก รวมทั้ง
การใหร้างวลัและลงโทษลูกอยา่งเหมาะสมกบัการกระท าของลูกมากกวา่ท่ีจะปฏิบติัลูกตามอารมณ์
ของตน การกระท าของพ่อแม่จะเป็นเคร่ืองให้ลูกช่วยเรียนรู้และรับทราบถึงส่ิงท่ีควรจะกระท า
หรือไม่กระท า นอกจากนั้นจะช่วยใหลู้กสามารถท านายวา่ตนจะไดรั้บรางวลัหรือลงโทษจากพ่อแม่
มากนอ้ยเพียงใด หลงัจากท่ีตนกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ แลว้   
           (3)  การอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษทางจิตมากกวา่ทางกาย การลงโทษ
เม่ือเด็กท าผิดน้ีเป็นส่ิงท่ีพ่อแม่ใชก้นัอยูเ่สมอ ซ่ึงลกัษณะการลงโทษเด็กมีอยูห่ลายวิธี เช่น การห้าม
ปราม การใช้ค  าสั่งบงัคบัโดยการลงโทษทางกาย การใชว้าจาดุวา่ การริบวตัถุส่ิงของ การลดแสดง
ความรักใคร่ และการตดัสิทธ์ิต่าง ๆ เป็นตน้ ในการลงโทษเด็กสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
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         1.  การลงโทษเด็กโดยการท าใหเ้จบ็กาย เป็นวธีิการปรับ 
พฤติกรรมท่ีพอ่แม่มกัใชอ้ยา่งจงใจ และจะมีการใชว้ิธีน้ีมากหรือนอ้ยก็ข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมของเด็ก
ท่ีได้แสดงออก  จากการศึกษาทางการลงโทษและการให้รางวลักบัลูกนั้นพบว่า มารดาไทยมกั
เพิกเฉยเวลาลูกท าความดี ซ่ึงการเพิกเฉยไม่รู้ไม่เห็นเม่ือลูกท าความดีน้ีเท่ากนัเป็นทางการลงโทษลูก 
และท าใหลู้กนั้นไม่ทราบวา่การกระท านั้นเป็นส่ิงท่ีดี ควรท าซ ้ าหรือไม่ การลงโทษลูกทางกายนั้น มี
ประโยชน์เพียงเล็กนอ้ย คือ สามารถยบัย ั้งพฤติกรรมไดช้ัว่คราว แต่การลงโทษทางกายน้ีมีผลลบต่อ
เด็กมาก เพราะสอนให้เด็กก้าวร้าว รังแก ข่มเหงผูท่ี้อ่อนแอกว่า ท าให้เกลียดกลวัผูล้งโทษและ
หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่ีตนเคยถูกลงโทษ ส่วนการลงโทษทางจิตใจให้ผลดีในการ
เสริมสร้างจริยธรรมอยูบ่า้ง  

                2.  การเล้ียงดูแบบลงโทษทางจิต จะมีลกัษณะท่ีมีความเหมาะสม
มากกวา่การอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษทางกาย ท่ีมีความเหมาะสมกบัเด็กท่ีอาย ุ7 ขวบข้ึนไป  
           (4)  การอบรมเล้ียงดูแบบควบคุม การควบคุมมาก หมายถึง การออก
ค าสั่งให้เด็กท าตามแลว้ผูใ้หญ่คอยตรวจตราใกลชิ้ดวา่เด็กท าตามท่ีตนตอ้งการหรือไม่ ถา้เด็กไม่ท า
ตามก็ลงโทษเด็ก ส่วนการควบคุมนอ้ย หมายถึง การสอนให้เด็กรู้จกัคิด ตดัสินใจวา่ควรท าหรือไม่
ควรท าส่ิงใด และเปิดโอกาสให้เด็กเป็นตวัของตวัเองบา้งโดยไม่เขา้ไปยุง่กบัเด็กมากนกั อยา่งไรก็
ตาม การเล้ียงดูแบบควบคุมมากเหมาะสมท่ีจะใช้กับเด็กในระยะก่อนวยัรุ่นและเหมาะสมกับ
เด็กผูห้ญิง ส่วนการอบรมแบบเล้ียงดูนอ้ยเหมาะสมกบัเด็กท่ีโตระยะวยัรุ่นเป็นตน้ไปและเหมาะสม
กบัเด็กชาย   

          (5)  การอบรมเล้ียงดูแบบให้พึ่งตนเองเร็ว หมายถึง การเปิดโอกาสให้
เด็กได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัด้วยตนเอง ภายใตก้ารแนะน าและการฝึกฝนจากบิดา
มารดาหรือผูเ้ล้ียงดูอ่ืน ๆ ซ่ึงจะท าให้เด็กช่วยตนเองได้เร็ว และไม่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นมากและนาน
เกินไป (งามตาม วนินทานนท์,  2534: 122)  และจากการศึกษาเชิงมานุษยวิทยาเร่ืองการอบรมเล้ียง
ดูเด็กตามวถีิชีวติไทย สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 10 แบบ ดงัน้ี   

      1.  การให้อิสระเชิงควบคุม มีลกัษณะท่ีให้เด็กไดมี้อิสระในการ
ตดัสินเร่ืองราวต่าง ๆ เก่ียวกบัตนเอง ท่ีให้เด็กช่วยตนเองโดยผูใ้หญ่จะควบคุมดูแลอยู่ห่าง ๆ เพื่อ
ความปลอดภยัของเด็ก และอาจะเป็นการลดภาระให้ผูใ้หญ่ในการท่ีปล่อยให้เด็กไดมี้อิสระ ความ
อิสระจะลดนอ้ยลงเม่ือเด็กไปอยูท่ี่ศูนยเ์ด็ก เพราะเด็กจะตอ้งปฏิบติัตามตารางสอนท่ีก าหนด จะเล่น
ในเม่ือถึงเวลาเล่น เด็กจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัวถีิชีวติแบบใหม่ ซ่ึงจะแตกต่างจากวิถี
ชีวติท่ีอยูบ่า้น  
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      2.  การควบคุมเชิงละเลย การอบรมแบบน้ี ผู ้ใหญ่จะคอย
ควบคุมดูแลใหเ้ด็กกินอยูห่ลบันอน โดยเด็กจะอยูใ่นสายตาของผูใ้หญ่ แต่การควบคุมของผูใ้หญ่ไม่
เป็นการควบคุมตลอดกระบวนการ ถา้พฤติกรรมใดท่ีห้ามเด็กหรือบอกเด็กแลว้ เด็กนัง่เฉย ๆ หรือ
ยงักระท าอยู ่บางคร้ังก็ปล่อยให้เด็กท าต่อไป บางคร้ังผูใ้หญ่ก็มีการเขม้งวด การควบคุมของผูใ้หญ่
ไม่คงเส้นคงวาลกัษณะเช่นน้ีอาจจะข้ึนอยูก่บัอารมณ์ผูใ้หญ่ แต่เม่ือถึงวยัท่ีเด็กตอ้งเขา้โรงเรียนแลว้ 
เด็กไดรั้บการควบคุมดูแลตลอดกระบวนการมากกวา่ท่ีบา้นก็เป็นไปได ้ 

      3.  การยอมรับแบบไม่แสดงออก ผูใ้หญ่อาจให้การยอมรับเด็ก
โดยไม่แสดงออกอย่างชดัเจนทางพฤติกรรม เม่ือเด็กยงัเล็กจนอายุไดป้ระมาณ 3 ขวบ ผูใ้หญ่จะ
แสดงความรักโดยการกอดรัดจูบ แต่เม่ือโตข้ึนการสัมผสัทางกายจะลดน้อยลง การแสดงความรัก 
และการยอมรับจะเปล่ียนจากการสัมผสัและสัมพนัธ์ทางกายเป็นการแสดงออกทางวาจาและการ
กระท า เม่ือเด็กมีพฤติกรรมในทางท่ีดีเป็นท่ีพอใจของผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่มกัไม่ใหก้ารชมเชย การเฉยหรือ
น่ิงของผูใ้หญ่ถือวา่เป็นการแสดงการยอมรับเด็ก แต่ถา้การกระท าไม่เป็นท่ีพอใจ ผูใ้หญ่จะตกัเตือน 
ดุ ว่า หรือสั่งสอน สภาพการณ์น้ีเร่ิมเปล่ียนแปลงเม่ือเด็กไปศูนยเ์ด็ก ครูหรือผูดู้และให้ค  าชมเชย 
หรือยกยอ่งทางวาจามากข้ึน เม่ือเด็กมีพฤติกรรมท่ีน่าพึงพอใจ  
     4.  การเป็นแบบอย่าง เด็กจะเรียนรู้พฤติกรรมผูใ้หญ่จากการ
เลียนแบบ ซ่ึงมีพฤติกรรมทั้งดา้นบวกและดา้นลบ พฤติกรรมทางบวกเช่น การแสดงความสัมมาคา
ราวะต่อผูใ้หญ่ และพระสงฆ ์การช่วยเหลือกนัในหมู่เพื่อนบา้น ส่วนพฤติกรรมทางลบ เช่น การพูด
ไม่จริงหรือพูดโกหก การด่าทอทะเลาะวิวาท นอกจากน้ียงัมีพฤติกรรมท่ียงัตดัสินไม่ไดว้่าถา้เด็ก
เลียนแบบแลว้จะใหคุ้ณหรือโทษอยา่งไร เช่น การบนบานศาลกล่าวและการเช่ือในโชคลาง เป็นตน้ 

       5.  การให้เด็กสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม โดยการพาเด็กไปร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ เด็กจะเกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ และเรียนรู้จากการสัมผสัและสัมพนัธ์กับ
สภาพแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นบุคคล สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ สภาพแวดลอ้มทางจิตวิญญาณและ
สภาพแวดลอ้มทางวตัถุ เป็นตน้ เด็กจะไดส้ั่งสมประสบการณ์ต่าง ๆ จากการท ากิจวตัรประจ าวนั 
การสังเกตและการเรียนรู้บทบาทของตนในครอบครัว การเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมพิธีกรรมศาสนา
และการท ามาหากิน การเรียนรู้จากการเล่นจากเพื่อนบา้น และการเผชิญกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ดว้ย
การเรียนรู้ของเด็กไปเองโดยตามธรรมชาติ 

      6.  การใชพ้ฤติกรรมทางวาจาอยา่งมากและการแสดงเหตุผลนอ้ย 
ในการอบรมเล้ียงดูเด็ก ผูใ้หญ่มกัใชพ้ฤติกรรมทางวาจาโดยการบอก การออกค าสั่ง การห้าม การ
ตกัเตือน การหลอก การขู่และดุด่า และในการท่ีพ่อแม่ผูดู้แลเด็กและครูท่ีโรงเรียนใชพ้ฤติกรรมทาง
วาจาเหมือน ๆ กนั วธีิการพดูของผูใ้หญ่มีการ้ีแจงเหตุผลนอ้ย   
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       7.  การใชอ้ านาจในการอบรมเล้ียงดู ผูใ้หญ่ใชอ้  านาจทั้งทางวาจา
และท่าทางเม่ือเด็กท าส่ิงใดท่ีผูใ้หญ่ไม่พอใจ ผูใ้หญ่จะดุด่าหรือลงโทษเด็กดว้ยการตี หรืองดรางวลั 
การใชอ้  านาจของผูใ้หญ่ข้ึนอยูก่บัอารมณ์ ถา้ผูอ้ารมณ์ไม่ดีก็จะใชอ้  านาจมากและมีความรุนแรงกวา่
ท่ีเวลาอารมณ์ดี เด็กเล็กจะไดรั้บโทษนอ้ยและรุนแรงนอ้ยกวา่เด็กโต ครูหรือผูดู้แลเด็กในศูนยเ์ด็กก็
จะใชอ้  านาจเช่นเดียวกนั เม่ืออกค าสั่งแลว้คาดหวงัว่าเด็กตอ้งปฏิบติัตาม ส่วนใหญ่เด็กสามารถรับ
ค าสั่งและเช่ือฟังดี  

    8.  การไม่คงเส้นคงวา ในการอบรมเล้ียงดูเด็กผูใ้หญ่แสดง 
พฤติกรรมทั้งทางวาจาและการกระท าท่ีไม่คงเส้นคงวา ข้ึนอยูก่บัอารมณ์ผูใ้หญ่ ถา้ผูใ้หญ่อารมณ์ดีก็
จะแสดงออกอีกอย่างหน่ึง แต่ถา้อารมณ์ไม่ดีก็จะแสดงออกอีกแบบหน่ึง พ่อแม่อบรมสั่งสอนเด็ก
โดยใชอ้ารมณ์ค่อนขา้งมาก ไม่ค่อยสนใจหาสาเหตุของพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาเหล่านั้น   

       9.  การมีผูดู้แลเล้ียงดูเด็กหลายคน ครอบครัวในชนบทยงัมี 
ลกัษณะเป็นครอบครัวขยาย นอกจากพอ่แม่ท่ีมีบทบาทในการอบรมเล้ียงดูเด็กแลว้ ยงัมีญาติพี่นอ้งท่ี
อาศยัอยู่ดว้ย เช่น ยาย หรือป้า ท่ีมีส่วนในการอบรมเล้ียงดู พี่ก็มีบทบาทในการอบรมเล้ียงดูน้อง 
นอกจากนั้นบางคร้ังเพื่อนบา้นก็ใหค้วามช่วยเหลือในเร่ืองน้ีดว้ยเช่นกนั   

      10.  พอ่แม่สนองความตอ้งการของเด็กเปล่ียนแปลงไปตามวยั 
วุฒิภาวะและเพศของเด็กลกัษณะการอบรมเล้ียงดูของพ่อแม่ก็จะแตกต่างไปตามตวัแปรดงักล่าว 
เช่น พ่อแม่จะกอดรัดสัมผสัทางกายอย่างใกลชิ้ดกบัเด็กเล็ก ๆ เม่ือเด็กอายุมากข้ึน พ่อแม่จะแสดง
ความรักดว้ยการกอดและสัมผสัทางกายน้อยลง แต่เปล่ียนเป็นการใช้ค  าพูดและแสดงความสนใจ
ห่วงใยแทน เม่ือเด็กเร่ิมโตข้ึนพ่อแม่จะใช้การลงโทษทางกายโดยใช้เหตุผลร่วมด้วยหรือไม่ใช้
เหตุผลเลย ส าหรับเด็กผูห้ญิงพ่อแม่จะสอนให้ระมดัระวงักิริยามารยาท ฝึกให้ช่วยเหลืองานบา้น 
ในขณะท่ีเด็กผูช้ายจะไดรั้บการปลูกฝังใหท้ าตวัเป็นผูท่ี้เขม้แขง็ อดทน เป็นตน้ (ทิศนา แขมมณี และ
คณะ, 2536: 9-12)  

จากการท่ีกล่าวถึง กระบวนการขดัเกลาและการอบรมจากครอบครัว สรุปไดว้่า หมายถึง 
การท่ีพอ่แม่และผูป้กครองท่ีเล้ียงดู ไดมี้การสั่งสอนช้ีแนะส่ิงท่ีดีงาม วา่ส่ิงใดพึงกระท าหรือส่ิงใดไม่
พึงกระท าดว้ยทางวาจาและกริยาท่ีแสดงออกไปเป็นพฤติกรรมให้เด็กไดเ้รียนรู้ และน าไปประพฤติ
ปฏิบติัจนออกมาเป็นนิสัยส่วนตน โดยอาศัยการเล้ียงดูท่ีมีเหตุผลเพื่อให้เด็กมีพฒันาการทาง
ความคิดท่ีดี อีกทั้งยงัปลูกฝังให้การเล้ียงดูนั้นเกิดลกัษณะดา้นจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวมจนติด
เป็นนิสัยลกัษณะส่วนบุคคล ซ่ึงยงัมีแนวทางการอบรมเล้ียงดู ดงัจะกล่าวในล าดบัต่อไปน้ี  คือ ในวยั
ท่ีจ  าเป็นต่อการอบรมสั่งสอนให้รู้ระเบียบของสังคม (สุพตัรา สุภาพ, 2514: 29-32) วยัท่ีส าคญัต่อ
การอบรมสั่งสอนให้รู้ระเบียบของสังคมอาจแยกออกเป็น 2 วยั คือ การอบรมสั่งสอนในระยะท่ียงั
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เป็นเด็ก  เป็นช่วงท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาบุคลิกภาพของเด็กมากท่ีสุด เพราะเป็นสถาบนัแรกท่ี
เด็กไดรั้บการสั่งสอน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีพอ่แม่และผูป้กครองโดยเฉพาะ เช่น ตอนท่ีเด็กยงัเป็นทารก เด็ก
ก็ตอ้งการรับการตอบสนองทางร่างกาย และการเอาใจใส่ ความตอ้งการขั้นมูลฐานคือ ความอาหาร 
ซ่ึงในการเล้ียงดูก็แตกต่างกนัไปตามแต่ละสังคม จะเห็นไดว้า่พ่อแม่มีความส าคญัต่อการอบรมสั่ง
สอนเด็ก เพราะถือวา่เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีใกลต้วัเด็กท่ีสุด ถา้พ่อแม่เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี เด็กก็จะเติบโต
ไปเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในวนัขา้งหน้า แต่ถ้าเป็นไปทางตรงกนัขา้ม เด็กอาจจะตอ้งพบกบัความผิดหวงั
และไม่ไดพ้ฒันาตนไปในทางท่ีควรจะเป็นไป ส่วนสุขภาพจิตของเด็กจะดีหรือจะไม่ดี มกัมีเหตุมา
จากการไดรั้บการแนะน า ว่ากล่าว ตกัเตือนจากพ่อแม่ ฉะนั้นพ่อแม่จะตอ้งเสริมสร้างสุขภาพทาง
กายและทางใจแก่เด็ก ส่วนทางดา้นของอารมณ์จะมีการปลูกฝังลงไปถึงในจิตใจของเด็กท่ีอยูภ่ายใต้
อิทธิพลของอารมณ์ของบุคคลในครอบครัว ซ่ึงเด็กจะมีความรู้สึกปลอดภยั เกลียดชังหรือเกิด
ความรู้สึกทางดา้นอารมณ์ต่าง ๆ ทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาเป็นการไดรั้บการปลูกฝังจากผูใ้หญ่หรือพ่อ
แม่โดยไม่รู้ตวั โดยเฉพาะดา้นคุณธรรม ทศันคติ หรือแนวทางท่ีเด็กจะเลือกปฏิบติั ย่อมมาจากภูมิ
หลงัและความเป็นอยูภ่ายในครอบครัวท่ีมีความแตกต่างกนั  ตลอดจนไดรั้บคุณธรรมจากการเรียนรู้
ส่ิงต่าง ๆ ในสังคม สังคมช่วยขดัเกลาใหเ้ด็กมีคุณธรรม น ้าใจและอธัยาศยัต่าง ๆ นบัแต่เด็กจนถึงวยั
ผูใ้หญ่ ดงันั้นเด็กท่ีมีความผกูพนัใกลชิ้ดกบัผูใ้หญ่มากจะไดรั้บการถ่ายทอดวฒันธรรมจากผูใ้หญ่
ดว้ยเช่นกนั  และการอบรมสั่งสอนให้รู้ระเบียบของสังคมในระยะท่ีเป็นวนัรุ่น วยัรุ่นเป็นวยัท่ีได้
ผ่านการอบรมมากพอท่ีจะเขา้ใจกฎเกณฑ์ของสังคม ซ่ึงการอบรมสั่งสอนก็จะได้จากครอบครัว 
โรงเรียน กลุ่มเพื่อน เป็นตน้ เป็นวยัท่ีเด็กจะพน้จากสภาพของความเป็นผูเ้ยาว ์และเร่ิมเขา้สู่สภาวะ
วยัหนุ่มสาว วยัรุ่นจึงเป็นเพียงชั่วระยะหน่ึงของการเติบโต เป็นระยะท่ีมีการเปล่ียนแปลงทาง
ร่างกายและจิตใจ เพื่อกา้วเขา้สู่ผูใ้หญ่เต็มตวั โดยเฉพาะร่างกายท่ีเปล่ียนไปมาก มีการแปรปรวน
ของอารมณ์และจิตใจ ความแปรปรวนของอารมณ์เป็นสาเหตุให้เขามีพฤติกรรมแปลก ๆ เช่น รัก
ชอบอะไรก็จะรักจนหลง ชอบจนคลัง่ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัตอ้งการความเป็นอิสระจากผูป้กครอง 
จะแสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การขดัขืน ด้ือดึงจากค าสอนของพ่อแม่ หรือครู 
อาจารย ์เป็นตน้ ส่วนความตอ้งการกา้วหนา้ในดา้นการมีจุดเด่นจนบางคร้ังอาจจะออกมาในรูปท่ีฝืน
ระเบียบและขอ้ปฏิบติัของสังคม ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือการท่ีครอบครัวและสังคมยอมรับวา่ ตวัเขาผา่น
ระยะเด็กมาแล้ว และก าลงัเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ ยอมรับความคิดเห็นของเขา ให้เขามีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ เขาตอ้งการใหพ้อ่แม่มีความไวว้างใจและเช่ือมัน่วา่เขามีความสามารถในตน 

การอบรมสั่งสอนใหรู้้กฎระเบียบสังคมของพอ่แม่จะออกมาในรูปแบบของการเขา้ใจความ
ต้องการของสมาชิกในครอบครัวและลดความเข้มงวดในกฎข้อบังคับต่าง ๆ ลง สมาชิกใน
ครอบครัวจะไดมี้ความรู้สึกวา่มีอิสระโดยอยู่ภายใตก้ารแนะน าดูแล โดยให้ความสนใจต่อปัญหา
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ของเขาไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไร เพราะส าหรับเด็กวยัน้ีทุกอย่างส าคญัหมด พ่อแม่ควรจะปรึกษา
ปัญหากบัเขา โดยให้เขามีโอกาสแสดงความคิดเห็นแก้ปัญหาและยอมรับความคิดเห็นนั้นถ้ามี
เหตุผลและเห็นเป็นสมควร โดยท่ีใหค้วามสนใจในกิจกรรมท่ีเด็กวยัรุ่นไดรั้บประโยชน์ และให้การ
สนบัสนุนตามสมควรและพร้อมเป็นผูใ้หค้  าแนะน า ปรึกษาในเหตุการณ์ต่าง ๆ อยา่งเสมอ 

ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า การเล้ียงเด็กในช่วงวยัรุ่นเป็นช่วงท่ีตอ้งการให้ผูใ้หญ่เขา้ใจ และ
ยอมรับวา่เขาเป็นบุคคลหน่ึง ฉะนั้นการอบรมในวยัน้ีจึงอาจจะตอ้งพบกบัการด้ือดึงขดัแยง้บา้ง ซ่ึง
ในสังคมซบัซอ้น วยัรุ่นจะไม่ไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัพ่อแม่ผูป้กครองตลอดเวลา แต่ตอ้งพบกบักลุ่มต่าง ๆ 
ท่ีมีคุณค่าในแบบต่าง ๆ กนั ท าให้วยัรุ่นมีโอกาสเลือกว่าจะยึดคุณค่าใดเป็นหลกั เพราะแต่ละกลุ่ม
ก าหนดไปตามวตัถุประสงค์และความเหมาะสมของกลุ่ม พ่อแม่ควรเขา้ใจและควรปรับปรุงท่าที
ของตวัเพื่อการอบรมสั่งสอนจะไดผ้ลและเป็นประโยชน์ต่อวยัรุ่นนั้นต่อไป เพื่อเขาจะไดเ้ป็นผูใ้หญ่
ท่ีพร้อมและช่วยเหลือตวัเองไดใ้นอนาคต  ทั้งน้ีหลกัในการเล้ียงดูขอพ่อแม่ ยงัมีแนวทางค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาในการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีของสมาชิกในครอบครัว เพื่อเป็นการวางรากฐานใน
การอยูร่่วมในสังคมได ้หลกัการดงักล่าว มีดงัน้ี 

             2)  แนวคิดเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูท่ีไดรั้บแนวค าสอนจากพระพุทธ - 
ศาสนา 
 (1)  หลกัการส าคญัในการเล้ียงดูของสถาบนัครอบครัวตามหลกั 
พระพุทธศาสนาท่ีส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวมีหลกัคุณธรรม เก่ียวกบัเร่ืองความสัมพนัธ์กนั
ระหวา่งคนในครอบครัว ในบทบาทระหวา่ง พอ่-แม่-ลูก ระหวา่งพี่นอ้ง ทั้งน้ีมีแนวทางในการสอน
ท่ีเช่ือมโยงกบัหลกัพระพุทธศาสนา ไดคื้อ ตามหลกัปฏิบติัทัว่ไปโดยพื้นฐานกวา้ง ๆ คือการเร่ิม
จากการมีพ่อ แม่ ท่ีเป็นหวัหนา้ครอบครัว โดยพ่อแม่เป็นผูน้ า ส่องแสงสวา่ง พระพุทธองคท์รงยก
ใหพ้อ่ - แม่ เป็นเสมือนทิศตะวนัออก คือทิศท่ีพระอาทิตยข้ึ์น ซ่ึงมีความส าคญัมาก คือดวงอาทิตย์
ข้ึนมาส่องแสงสวา่ง น าทางในการด าเนินชีวิตของคนและสัตวท์ั้งหลาย ชีวิตของลูก พ่อ-แม่ ก็เป็น
แบบอย่างและให้ความสวา่ง คือให้ความรู้ ความเขา้ใจ บอกวิธีด าเนินชีวิต ให้แมแ้ต่ชีวิตของลูกท่ี
จะท าใหลู้กเป็นคนดี และคุณธรรมท่ีจะท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดี ขอ้ส าคญัคือ เม่ือเป็นพระพรหม 
พอ่แม่ก็เล้ียงลูกโดยมีหลกัธรรมคือ พรหมวหิาร 4 ไดแ้ก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซ่ึงสาระโดย
ส าคญัทั้ง 4 ขอ้ รวมแลว้มี 2 ดา้น คือ  ดา้นท่ีหน่ึง คือ ดา้นความรู้สึก หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีงาม คือ 
พ่อแม่โดยพื้นใจไม่มีความรู้สึกลบต่อลูก เช่นโกรธเคือง ชิงชงั รังเกียจ คิดร้าย เอาเปรียบ เป็นตน้ 
แต่ให้มีความรู้สึกในทางท่ีดี คือ เมตตาคือ การให้ความรักและความปรารถนาดี กรุณา คือ การ
สงสาร คิดจะช่วยเหลือผูอ่ื้นให้พน้ทุกข์ มุทิตา คือ ยินดีดว้ยเม่ือประสบความสุข ความส าเร็จ ท า
อะไรได้ดีก็ ช่ืนชม และจากนั้ นควรส่งเสริมแนวทางทั้ งสามน้ีเป็นความรู้สึกท่ีดี ท าให้ชีวิต
ความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อ-แม่-ลูก รวมไปถึงในครอบครัวอบอุ่นข้ึน ส่วนอีกด้านคือ ด้านความรู้ 
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พ่อ-แม่ จะมีเพียงดา้นความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได ้ตอ้งมีความรู้ และรู้จกัใชปั้ญญาดว้ย เพราะหลกั
ทัว่ไปมีอยู่ว่า คนเรามีชีวิต ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ และกฎท่ีเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ 
ตอ้งเป็นไปตามกฎธรรมชาติ และกฎธรรมชาติน้ีไม่เขา้ใครออกใคร พ่อแม่จะใช้ความรู้สึกไป
ช่วยเหลืออย่างไร ก็ท  าเกินกฎธรรมชาติไม่ได ้เป็นตน้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 
2554: 2-3) 

          (2)  แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันามนุษย ์ท่ีสืบเน่ืองมาจากพระพุทธ - 
ศาสนาไดว้างหลกัการพฒันามนุษยไ์วอ้ยา่งชดัเจนวา่มนุษยท่ี์เกิดดว้ยการคลอดออกมาแลว้นั้นเป็น
สภาวะการรวมตวัของขนัธ์ 5 คือ รูป(กาย) เวทนา(รู้สึก) สัญญา (ความจ าไดห้มายรู้) สังขาร 
(ความคิด) และวิญญาณ (ความรู้) หรือเป็นการรวมกนัของรูปและนาม (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 
2536:  28) ดงันั้น การพฒันามนุษยจึ์งตอ้งพฒันารูป (ร่างกาย พฤติกรรม และการท างานของ
อวยัวะ) กับนาม (อารมณ์ จิตใจ)ไปพร้อมกนั ด้วยหลักการดังกล่าวในการเล้ียงดูเด็กจึงต้อง
พิจารณาองคร์วมทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และสังคม โดยมีคุณธรรม/ศีล
เป็นแกนน าในการพฒันาทุกดา้น หลกัการของพุทธศาสนานั้นยอมรับในศกัยภาพของมนุษยว์า่ทุก
คนสามารถพฒันาได ้แมว้า่คนจะมีความแตกต่างกนัโดยก าเนิด นอกจากน้ีหลกัธรรมะวา่ดว้ยทิศ 6 
ยงัแสดงให้เห็นการพฒันามนุษยต์ามนยัแห่งพุทธศาสนา มิไดมุ้่งพฒันาบุคคลแต่ละคนเพียงอยา่ง
เดียว แต่ยงัเนน้ความสัมพนัธ์หน้าท่ี แนวปฏิบติั และความรับผิดชอบท่ีคนในสังคมมีต่อกนั เช่น 
หนา้ท่ีของบิดามารดาท่ีมีต่อบุตร และหนา้ท่ีของบุตรท่ีมีต่อบิดามารดา เป็นตน้  

           (3)  แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการพฒันาสติปัญญาตามหลกัพระ -  
พุทธศาสนาไดอ้ธิบายถึงการพิจารณาดา้นความพร้อมและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยให้
ความส าคญักบัปัญญาท่ีเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนและการเรียนรู้ ปัญญาท่ีเกิดจากการพิจารณาหา
เหตุผล และปัญญาท่ี เกิดจากการฝึกหัดอบรมและลงมือปฏิบัติจนเกิดความช านาญ ใน
กระบวนการพฒันาปัญญา พระพุทธศาสนายึดหลกัของการสร้างศรัทธาคู่กบัปัญญา ซ่ึงตรงกบั
หลักสากลท่ีเน้นแรงจูงใจใฝ่รู้  ในกระบวนการพฒันาปัญญาต้องอาศัยปัจจัยทั้ งภายในและ
ภายนอก กระบวนการพัฒนาปัญญาท่ีมีความส าคัญและเหมาะสมกับการด ารงชีวิต คือ 
กระบวนการแกปั้ญหาตามหลกัอริยสัจส่ี ไดแ้ก่ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ และมรรค และหลกัธรรมเร่ือง
พหูสูต 5 (ฟัง/อ่านมาก จบัประเด็น ท่อง/พดูจนคล่อง พิจาณาจนชดัเจน เขา้ใจลึกซ้ึงดว้ยปัญญา) จะ
เห็นไดว้า่กระบวนปัญญาโดยหลกัพุทธศาสนาเพื่อการพฒันาเด็กนั้นมีอยูแ่ละตรงกบัหลกัสากล 
           (4)  แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการพฒันาคุณธรรม การอบรมเล้ียงดู
เด็กโดยใช้หลกัของศีล สมาธิ ปัญญา ควบคู่ไปกบัวิธีการอ่ืน ๆ เป็นการพฒันาคุณธรรมตามหลกั
ไตรสิขา กระบวนการพฒันาคุณธรรมดงักล่าว มุ่งเนน้ให้เด็กเติบโตข้ึนไปเป็นบุตรท่ีดี เป็นศิษยท่ี์ดี 
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เป็นพลเมืองท่ีดีและเป็นมนุษย์ท่ีเต็ม กระบวนการสอนท่ีพระพุทธเจ้า ทรงใช้อย่างได้ผลมี 4 
ขั้นตอน คือ การช้ีใหช้ดั การชกัชวนใหป้ฏิบติั การเร้าใจให้กลา้หาญ (กลา้พูด กลา้ท าในส่ิงท่ีดี) การ
ปลุกใจให้ร่าเริง (มีความสุขกบัความดีท่ีไดท้  าไป) และในการเล้ียงดูบุตรให้รู้จกัตวัตนคุณค่าของ
ตนเอง ใหรู้้จกัวธีิการใชชี้วติอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นแลว้ ยงัมีแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการกลัยาณมิตร ท่ี
ถือวา่เป็นบทบาทของ พอ่ แม่ ครู และผูเ้ล้ียงดูมีความส าคญัมากโดยเฉพาะพ่อ แม่ มิใช่เป็นเพียงการ
เล้ียงดูให้เติบโตเท่านั้ น แต่พ่อแม่ต้องเล้ียงดูด้วยรัก ถนอมช้ีแนะและช่วยเหลือด้วยลักษณะ
กลัยาณมิตร 7 ประการซ่ึงไดป้รากฏอยูใ่นพระไตรปิฎก 

ในการปลูกฝังอบรมและดูแลลูก ซ่ึงสามารถท าให้ลูกมีคุณสมบติัของคนดีท่ีโลกตอ้งการ 
พระพุทธองคจึ์งไดท้รงก าหนดหนา้ท่ีไวใ้หพ้อ่แม่ยดึถือเป็นอริยวินยั ในการปลูกฝังอบรมและดูแล
ลูก 5 ประการ คือ 1) ห้ามไมใ้ห้ท าชัว่  2) ให้ตั้งอยูใ่นความดี 3) ให้ศึกษาศิลปวิทยา 4) หาภรรยา
หรือสามีท่ีสมควรให้ 5) มอบทรัพยส์มบติัให้ในเวลาอนัสมควร ในบรรดาห้าประการน้ีถือวา่สาม
อนัดบัแรกส าคญัท่ีสุด ล าดบัอ่ืนก็รองลงมา (พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตัตชีโว), 2545: 268) ซ่ึง
ทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาน้ีเป็นวิธีทางขดัเกลาทางสังคมทั้งจากสมาชิกในครอบครัวเองและจากการท่ี
ไดรั้บหลกัปฏิบติัจากพระพุทธศาสนา ซ่ึงช่วยให้พ่อ แม่ สามารถอบรมสั่งสอนลูกไดอ้ยา่งถูกวิธี 
ทั้งดา้นการใชค้วามรู้สึกและความรู้ในการเล้ียงดูไปพร้อมกนั เพื่อใหเ้ด็กเกิดลกัษณะการมีจิตใจท่ีดี
ตามหลกัพระพุทธศาสนา  และในการขดัเกลาทางสังคมยงัมีสถาบนัทางศาสนาโดยตรง  ซ่ึงผู ้
ศึกษาเห็นวา่มีความส าคญัต่อบทบาทในการถ่ายทอดและขดัเกลาทางสังคม ท่ีเอ้ือให้เกิดลกัษณะ
การมีจิตอาสาได ้ จะไดก้ล่าวในล าดบัต่อไป ดงัน้ี 
   2.2.7.2  การขดัเกลาทางสังคมผา่นสถาบนัศาสนา 

                เน่ืองจากประเทศไทยเป็นเมืองท่ีมีการนับถือและมีความศรัทธาในสถาบัน
ศาสนาค่อนขา้งมาก เป็นสถาบนัท่ีคนส่วนใหญ่ใชเ้ป็นท่ียึดเหน่ียวและเป็นท่ีพึ่งทางจิตใจ  ดงันั้นจึง
นบัวา่สถาบนัทางศาสนายอ่มมีอิทธิพลต่อคนในสังคมท่ีส าคญัท่ีมีบทบาทในการขดัเกลาทางสังคม 
ซ่ึงความส าคญัของศาสนาตามความหมายของศาสนาตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 
2525 ได้ให้ความหมายของศาสนาไวว้่า ศาสนา คือ ลทัธิความเช่ือถือของมนุษยอ์นัมีหลกัแสดง
ก าเนิดและส้ินสุดของโลก  ท่ีไดมี้การแสดงหลกัธรรมเก่ียวกบับุญบาปอนัเป็นไปในง่ายศีลธรรม
ประการหน่ึง พร้อมทั้งลทัธิพิธีท่ีกระท าตามความเห็นหรือตามค าสั่งสอนในความเช่ือถือนั้น ๆ จึง
ท าให้ผูค้นต่างก็กลวัท่ีจะท าบาปน าไปสู่การประพฤติตนให้เป็นคนดี อยูศี่ลธรรมตามค าสอน  ซ่ึง
ศาสนาได้มีบทบาทและมีความส าคญัการหล่อหลอมขดัเกลาให้เป็นบุคคลเป็นคนดี มีดงัน้ี คือ 
ศาสนาท าให้มนุษยอ์ยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข เพราะทุกศาสนาลว้นมุ่งหวงัให้เป็นคนดี และเม่ือเป็น   
ผูท่ี้ประกอบด้วยความดีแลว้สังคมก็ย่อมจะปราศจากความเดือดร้อน และศาสนาเป็นบ่อเกิดแห่ง
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ธรรมจรรยาและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม ให้คนใช้มีหลกัยึดเหน่ียวในการด ารงชีวิตตาม
หลกัศาสนาค าสอน ใหเ้กิดการรู้ผดิชอบ ชัว่ดี ทราบถึงผลของการกระท านั้น ๆ ซ่ึงก็หมายถึง การท า
ดีได้ดี การท าชั่วได้ชั่ว ท่ีเป็นเคร่ืองส่งเสริมความมั่นคงในการปกครองประเทศด้วยการยึด
หลกัธรรมในการประพฤติตน และเม่ือมีปัญหาต่าง ๆ ก็สามารถใชห้ลกัธรรมทางศาสนามาเป็นแนว
ทางแกไ้ขในปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้   

 ซ่ึงในการศึกษาถึงบทบาทการขัดเกลาทางสังคมผ่านสถาบันศาสนานั้ น เห็นได้ว่า
พระพุทธศาสนามีความส าคญัต่อสังคมไทย ซ่ึงถือวา่เป็นแนวทางในการถ่ายทอดอบรมให้ความรู้  
ศาสนาในดา้นของการเป็นรากฐานของวฒันธรรม ท่ีสังคมไทยไดมี้หลกัปฏิบติัและมีวิถีชีวิตอยูบ่น
หลกัของพระพุทธศาสนา ซ่ึงไดย้ดึถือและปฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน  หลกัธรรม
ค าสอนและความเช่ือตลอดจนแนวปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาไดซึ้มซาบอยูก่บัวิถีชีวิตของคนไทย
ทุกคน  จึงกล่าวไดว้า่สังคมไทยทุกระดบัไดรั้บความเช่ือทางศาสนามาเป็นแบบอยา่งแห่งการด าเนิน
ชีวิตจนก่อให้เกิดเป็นวฒันธรรมข้ึนมา เพื่อความชัดเจนต่อความส าคัญและบทบาทของ
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยมากข้ึน และจากการรวบรวมเก่ียวกับเร่ืองความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวฒันธรรม  มีรายละเอียด ดงัน้ี วฒันธรรมไทยท่ีมีบ่อเกิด
มาจากพระพุทธศาสนา  มี 4  ดา้นใหญ่ ๆ ไดแ้ก่  ดา้นภาษาและดา้นวรรณกรรม  คือ ภาษาท่ีใชก้นั
ในปัจจุบันในประเทศไทย   มีแหล่งก าเนิดมาจากพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่  ถ้าเป็น
พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทไดน้ าภาษาบาลีเขา้มา  ถา้เป็นฝ่ายมหายาน  ไดน้ าภาษาสันสกฤตเขา้มา
ใช ้ เช่น  ค าท่ีใชเ้รียกช่ือต่าง ๆ เช่น ช่ือคน ช่ือเมือง ช่ือบา้น  และช่ือสถานท่ีราชการ ดา้นของ
วรรณกรรมของไทยท่ีมาจากพระพุทธศาสนาท่ีไดใ้ห้ความรู้และหลกัประพฤติตนท่ีดีท่ีแฝงอยู่ใน
วรรณกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปกรรม คือ งานสร้างสรรค์ท่ีมนุษยไ์ดจ้ดัสร้างหรือประดิษฐ์ข้ึน ท่ีมี
อิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ งานจิตรกรรมต่าง ๆ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา
ทั้งส้ิน ส่วนในด้านของวฒันธรรม และประเพณีไทยก็มีบ่อเกิดมาจากพระพุทธศาสนาเช่นกนั 
ประเพณี  คือ แบบแผนท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นเวลาชา้นาน  ประเพณีส าคญั ๆ  ของไทยท่ีสืบทอด
มาจากพระพุทธศาสนา  ดงันั้น  เม่ือไดมี้การถ่ายทอดหรือไดเ้รียนรู้ในหลกัการของศาสนา ท าให้
ผูเ้รียนรู้ไดเ้กิดการมีลกัษณะนิสัยเฉพาะตวั  ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา เช่น ความโอบ
ออ้มอารี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเมตตา ความเคารพอ่อนน้อม  ความอดทน  รักอิสระ  รัก
สันโดษ ชอบช่วยเหลือ ไม่มีการบงัคบัข่มเหงซ่ึงกนัและกนัยิม้ง่าย ใจดี เป็นตน้ จนไดก้ลายเป็น
เอกลกัษณ์ของคนไทย ซ่ึงในการอบรมปลูกฝังตามหลกัศาสนานั้น มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
      1)  แนวคิดการปลูกฝังอบรมตามหลกัพระพุทธองค ์ 
                                                 (1)  การกระท าส่ิงใดบ่อย ๆ ซ ้ า ๆ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองท่ีดีหรือไม่ดี จน
กลายเป็นการเสพคุน้นั้น คือกระบวนการท่ีเป็นการเพาะนิสัย เม่ือเกิดเป็นนิสัยเสียแลว้ ยอ่มยากท่ีจะ
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เลิกได้ เป็นตน้ ซ่ึงในการท าดีก็เช่นกนั ถ้าคนเราท าดีจนคุน้ ก็จะไม่เลิกท าดี แต่ทั้งน้ีไม่ใช่เพราะ
อ านาจกิเลส อาจเป็นเพราะมนุษยน์ั้นเกิดปัญญารู้ชดัถึงคุณค่าอนัประเสริฐของกรรมดีแลว้ ดงันั้น 
การปลูกฝังอบรมธรรมะให้แก่ประชาชนไม่วา่เด็กหรือผูใ้หญ่ จ าเป็นตอ้งใชก้ระบวนการปฏิบติัซ ้ า
อีก เพื่อใหฝั้งแน่นเป็นนิสัยดี ๆ ความชัว่จึงจะแทรกเขา้มาไม่ได ้
            (2)  ความรู้ทางโลกมีไวเ้พื่อท ามาหากินเล้ียงชีวิต แต่ความรู้ทางธรรม
มีไวเ้พื่อเล้ียงใจ ให้สามารถสร้างคุณความดี สร้างบุญกุศล ส าหรับเปิดประตูสวรรค์ และนิพพาน 
เปรียบเสมือนเป็นการงดท าความชัว่นัน่เอง สามารถกล่าวไดคื้อ ในการท่ีพระภิกษุผูท่ี้ให้ความทางรู้
ทางธรรมแก่มนุษยก์็ยอ่มท่ีจะมีความเขา้ใจพระพุทธศาสนาอยา่งลึกซ้ึง ทั้งปริยติัและปฏิบติั จนเกิด
ปฏิเวธ มีสมณสารูป มีเมตตากรุณาประจ าใจ มีอุเบกขาธรรม มีวาทะท่ีเฉียบคมด้วยปฏิภาณและ
ปัญญา รู้ปัญหาธรรมชาติของผูค้นในชุมชนของตน เสมอตน้เสมอปลาย ไม่มีข้ึนลง เป็นตน้    
             (3)  ความรู้ในพระพุทธศาสนาเป็นนามธรรม จึงเป็นเร่ืองเขา้ใจยาก
ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยไดเ้รียนรู้มาก่อน ผูท่ี้จะรู้ซ้ึงถึงคุณค่าอนัประเสริฐและยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา 
ก็ต่อเม่ือตนเองไดป้ระจกัษผ์ลจากการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองจริงจงั ซ่ึงอาจตอ้งใชเ้วลานานพอสมควร 
ยิ่งกวา่นั้นถา้ผลของการกระท า เขา้ลกัษณะ กรรมท่ีจะรอให้ผลในภพชาติต่อ ๆ ไป เม่ือสบโอกาส 
(อปรปริยายเวทนียกรรม) ยอ่มยากท่ีจะใหผู้ค้นเกิดศรัทธาอยา่งแทจ้ริงได ้ดงันั้น ในการถ่ายทอดใน
การให้ความรู้ธรรมจึงได้มีการแสดงธรรมเหมือนดังเช่นท่ีได้กล่าวมาขา้งต้น ว่ามีการถ่ายทอด
ความรู้ดว้ยการใชโ้วหาอุปมาอุปไมยประกอบการแสดงธรรม เพราะจะท าให้ผูฟั้งเกิดจินตนาการ
ตามโวหารเปรียบเทียบ ซ่ึงจะสามารถตรองตามเหตุผล น าไปสู่ความเขา้ใจธรรมะท่ีฟังไดง่้ายข้ึน 
แลว้เกิดศรัทธา น าไปปฏิบติัท าความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมไดต่้อไป (พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ 
ทตัตชีโว), 2545: 306-308) ในการขดัเกลาทางสังคมนั้นตามหลกัของพระพุทธองคย์งัไดมี้วิธีและ
กลวธีิ/อุบายในการสอน ดงัจะกล่าวต่อไป ดงัน้ี 

2)  วธีิและกลวธีิ / อุบายในการสอนตามหลกัพระพุทธองค ์
     (1)  วธีิการสอนแบบต่าง ๆ  ทางพระพุทธองค ์ไดแ้ก่วธีิ ดงัน้ี 

      1.  แบบสากจัฉา หรือสนทนา วิธีน้ีน่าจะเป็นวิธีท่ีทรงใชบ้่อยไม่
นอ้ยไปกวา่วธีิใด ๆ โดยเฉพาะในเม่ือผูม้าเฝ้าทรงพบเห็นนั้น ยงัไม่ไดเ้ส่ือมใสในพระศาสนา ยงัไม่รู้ 
ไม่เขา้ใจหลกัธรรม ในการสนทนา พระพุทธเจา้มกัจะทรงเป็นฝ่ายถามน าคู่สนทนาเขา้สู่ความเขา้ใจ
ธรรมและเส่ือมใสศรัทธาในท่ีสุด  
        2.  แบบบรรยาย วิธีการสอนแบบน้ี น่าจะทรงใชใ้นการประชุม
คร้ังใหญ่ในการแสดงธรรมประจ าวนั ซ่ึงมีประชาชน หรือพระสงฆจ์ านวนมากและส่วนมากเป็นผู ้
ท่ีมีพื้นความรู้ความเขา้ใจ กบัมีความเล่ือมใสศรัทธาอยูแ่ลว้ มาฟังเพื่อหาความรู้ความเขา้ใจเพิ่มเติม 
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และหาความสงบสุขทางจิตใจ นบัไดว้า่เป็นคนประเภทและระดบัใกลเ้คียงกนัพอจะใชว้ิธีบรรยาย
อนัเป็นแบบกวา้ง ๆได้ ลกัษณะพิเศษของพุทธวิธีสอนแบบน้ีท่ีพบในคมัภีร์บอกว่า ทุกคนท่ีฟัง
พระองค์แสดงธรรมอยู่ในท่ีประชุมนั้น แต่ละคนรู้สึกว่าพระพุทธเจา้ตรัสอยู่กบัตวัเองโดยเฉพาะ 
ซ่ึงนบัวา่เป็นความสามารถอนัน่าอศัจรรยอี์กอยา่งหน่ึงของพระพุทธเจา้  
         3.  แบบวางกฎขอ้บงัคบั เม่ือเกิดเร่ืองมีภิกษุกระท าความผิดอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงข้ึนเป็นคร้ังแรก พระสงฆห์รือประชาชนเล่าลือโพนทะนาติเตียนกนัอยู ่มีผูน้  าความมา
กราบทูลพระพุทธเจา้ พระองค์ก็จะทรงเรียกประชุมสงฆ ์สอบถามพระภิกษุผูก้ระท าความผิด เม่ือ
เจา้ตวัรับไดค้วามเป็นสัตยจ์ริงแลว้ ก็จะทรงต าหนิช้ีแจงผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ส่วนรวม พรรณนา
ผลร้ายของความประพฤติไม่ดี และคุณประโยชน์ของความประพฤติท่ีดีงาม แล้วทรงแสดง
ธรรมกถาท่ีสมควรเหมาะสมกนักบัเร่ืองนั้น จากนั้นจะตรัสใหส้งฆท์ราบวา่ จะทรงบญัญติัสิกขาบท 
โดยแถลงวตัถุประสงค์ในการบัญญัติให้ทราบ แล้วทรงบัญญัติสิกขาข้อนั้น ๆ ไว ้โดยความ
เห็นชอบพร้อมกนัของสงฆ์ ในท่ามกลางสงฆ์ และโดยรับทราบร่วมกนัของสงฆ ์ ซ่ึงในการสอน
เช่นน้ี พึงสังเกตวา่พระพุทธเจา้ทรงบญัญติัสิกขาบทโดยความเห็นชอบของสงฆ ์ซ่ึงภาษาบาลีใชค้  า
วา่ “ สงฺฆสุฏฺฐุตาย ”อธิบายไดว้า่ ทรงบญัญติัโดยช้ีแจงให้เห็นแลว้วา่ถา้ไม่รับจะเกิดผลเสียอยา่งไร 
เม่ือรับจะมีผลดีอยา่งไร จนสงฆรั์บค าของพระองคว์า่ ดีแลว้ ไม่ทรงบงัคบัโดยพลการ (พระพรหม
คุณาภรณ์ (ประยทุธ์ ปยตฺุโต), 2554: 46 – 47) 
              (2)  กลวธีิและอุบายประกอบการสอน ประกอบดว้ย  
         1.  การยกอุทาหรณ์ และการเล่านิทานประกอบ จะช่วยให ้
ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจไดง่้ายและชดัเจนข้ึน ช่วยให้จ  าแม่นย  า เห็นจริง และเกิดความเพลิดเพลิน ท าให้การ
เรียนการสอนมีรสชาติมากข้ึน  
         2.  การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมา จะช่วยใหเ้ร่ืองท่ีลึกซ้ึงเขา้ใจ 
ยาก ปรากฏความหมายชดัเจนออกมา และเขา้ใจง่ายข้ึน โดยเฉพาะมกัใชใ้นการอธิบายในส่ิงท่ีเป็น
นามธรรม เปรียบเทียบให้เห็นไดช้ัดเจนข้ึน การใช้อุปมาน้ีเป็นวิธีท่ีพระพุทธองค์ทรงใช้มากกว่า
วธีิการอ่ืนใด  
         3.  การใชอุ้ปกรณ์การสอน  ท่ีในสมยันั้นยงัไม่ค่อยมีวสัดุ 
อุปกรณ์มากนกั ทรงอาศยัวตัถุของท่ีมีในธรรมชาติ หรือเคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีผูค้นใชก้นั เพื่อเป็นใชใ้น
การประกอบการสอน  

       4.  การท าเป็นตวัอยา่ง วธีิการสอนท่ีดีท่ีสุดอยา่งหน่ึง โดยเฉพาะ 
ในทางจริยธรรม คือการท าเป็นตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นการสอนแบบไม่ตอ้งกล่าวสอนเป็นท านองการสาธิต
ให้ดู แต่ท่ีพระพุทธเจา้ทรงกระท านั้นเป็นไปในรูปทรงท่ีเป็นผูน้ าท่ีดี  การสอนโดยการท าเป็น
ตวัอยา่ง ก็คือ พระจริยาวตัรอนัดีงามท่ีเป็นอยูโ่ดยปกตินัน่เอง   
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         5.  การเล่นภาษา เล่นค า และใชค้  าในความหมายใหม่ เป็นเร่ือง 
ของความสามารถในการใชภ้าษาผสมกบัปฏิภาณ ขอ้น้ีก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถ
ของพระพุทธเจา้มีอยู่รอบทุกด้าน ในบางคร้ังก็มีการสอนตามท านองกลอนสด ข้ึนอยู่กบัแต่ละ
สถานการณ์ในการถ่ายทอดนั้น ๆ  
         6.  อุบายเลือกคน และการปฏิบติัรายบุคคล การเลือกคนเป็น 
อุบายส าคญัในการเผยแพร่พระศาสนา ในการประกาศธรรมของพระพุทธเจ้า ทรงใช้วิธีการ
วางแผนท่ีไดผ้ลยิ่ง ทรงพิจารณาวา่เม่ือจะเขา้ไปประกาศพระศาสนาในถ่ินใดถ่ินหน่ึงควรไปโปรด
ใครก่อน เป็นตน้  
         7.  การรู้จกัจงัหวะและโอกาส ผูส้อนตอ้งรู้จกัใชจ้งัหวะและ 
โอกาสใหเ้ป็นประโยชน์ เม่ือยงัไม่ถึงจงัหวะ ไม่เป็นโอกาส เป็นตน้ 
         8.  ความยดืหยุน่ในการใชว้ธีิการ ถา้ผูส้อนสอนอยา่งไม่มีอตัตา 
ตดัตณัหา มานะ ทิฏฐิเสียให้น้อยท่ีสุด ก็จะมุ่งไปยงัผลส าเร็จในการเรียนรู้เป็นส าคญั สุดแต่จะใช้
กลวิธีใดให้การสอนไดผ้ลดีท่ีสุดก็จะท าในทางนั้น ไม่กลวัว่าจะเสียเกียรติ ไม่กลวัจะถูกรู้สึกวา่แพ้
บางคราวเม่ือสมควรก็ตอ้งยอมใหผู้เ้รียนรู้สึกวา่เก่งกวา่ และบางคราวสมควรข่มก็ข่ม เป็นตน้ 
         9.  การลงโทษและใหร้างวลั  มีค  าสรรเสริญพระพุทธคุณท่ียก 
มาแสดงขา้งตน้แล้วว่า “…พระผูมี้พระภาคทรงฝึกอบรมชุมชนได้ดีถึงเพียงน้ี โดยไม่ตอ้งใช้
อาชญา…”แสดงวา่การใชอ้  านาจลงโทษ ไม่ใช่วธีิการฝึกคนของพระพุทธเจา้ แมใ้นการแสดงธรรม
ตามปกติพระองคก์็ทรงแสดงไปตามเน้ือธรรม ไม่กระทบการทัง่ผูอ่ื้น และวา่ “…พึงรู้จกัการยกยอ 
และการรุกราน คร้ันรู้แลว้ไม่พึงยกยอ ไม่พึงรุกราน พึงแสดงแต่ธรรมเท่านั้น...”  หมายถึง การใช้
วิธีการลงโทษและการให้รางวลั แมว้่าพระพุทธเจา้จะทรงใช้การชมเชยยกย่องบา้ง ก็เป็นไปใน
รูปการยอมรับคุณความดีของผูน้ั้น กล่าวชมโดยธรรมให้เขามัน่ใจในการกระท าความดีของตน แต่
ไม่ให้เกิดเป็นการเปรียบเทียบข่มคนอ่ืนลง บางทีเป็นการชมเพื่อให้ถือเป็นตวัอย่าง หรือเพื่อแก้
ความเขา้ใจผดิ และใหต้ั้งอยูใ่นทศันคติท่ีถูกท่ีควร  

10.  กลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ย่อมตอ้งอาศยัปฏิภาณ คือ 
ความสามารถในการประยกุตห์ลกัวธีิการ และกลวธีิต่าง ๆ มาใชใ้หเ้หมาะสม เป็นเร่ืองเฉพาะคร้ัง 
เฉพาะคราวไป อย่างไรก็ดี การได้เห็นตวัอย่างการแก้ปัญหาน้ี อาจช่วยให้เกิดความเข้าใจใน
แนวทางท่ีจะน าไปใชป้ฏิบติัไดบ้า้ง (พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยทุธ์ ปยตฺุโต), 2554: 62-63) 

   สรุปบทบาทของพระพุทธศาสนาต่อสังคม  คือเป็นแหล่งให้ความรู้และการศึกษาแก่คน
ในสังคม ท าให้สังคมมีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม ดว้ยการสอนคนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
ช่วยเหลือกนั ท าให้สังคมอยู่กนัอย่างสงบสุข  และยงัช่วยอบรมให้รู้จกัระเบียบสังคม และเป็น
กลไกในการควบคุมระเบียบสังคม ในพฒันาจิตใจคนให้ดีข้ึน ท าให้สังคมมีความเจริญกา้วหน้า 
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และมีความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั อีกทั้งยงัจดัใหเ้ป็นแหล่งรวมน ้าใจ เป็นท่ีพึ่งทางใจ และ
เป็นสถานท่ีให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศ  สถาบันท่ีมี
ความส าคญัอีกสถาบนัหน่ึงก็คือ โรงเรียน ซ่ึงก็มีส่วนช่วยท าให้เด็กเกิดเรียนรู้และพฒันาตนเองให้
มีจิตส านึกในการอยูร่่วมกบัคนในสังคมไดเ้ช่นกนั ในลกัษณะของการจิตอาสานั้นโรงเรียนก็ตอ้งมี
ส่วนช่วยและเสริมสร้างให้เด็กไดเ้ห็นความส าคญัให้มาก และบทบาทในการขดัเกลาทางสังคม
ผ่านสถาบนัโรงเรียน มีการศึกษารวบรวมเอกสารในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อการขดัเกลาทางสังคม
เพื่อใหเ้กิดลกัษณะจิตอาสาในชุมชน ดงัต่อไปน้ี 

2.2.7.3  การขดัเกลาทางสังคมผา่นสถาบนัโรงเรียน 
    โรงเรียนเป็นสถาบนัหน่ึงท่ีมีบทบาทและหนา้ท่ีในการขดัเกลาทางสังคม มีหนา้ท่ี

ในการอบรมเด็กท่ีนอกเหนือจากการถ่ายทอดอบรมสั่งสอนจากสถาบนัครอบครัว โรงเรียนเป็น
สถานท่ีตอ้งอบรมคนเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นตอ้งมีกฎเกณฑ์การอบรมแบบเป็นทางการ และเป็น
แบบอบรมสั่งสอนโดยตรงถา้ท าผดิก็มีการลงโทษตามหลกัปฏิบติัในฐานะท่ีอยูใ่นสถาบนันั้น ๆ ซ่ึง
เป็นสถานท่ีใหเ้ด็กมีโอกาสเรียนรู้วิชาการต่างๆอยา่งเป็นทางการ และให้เด็กมีโอกาสไดส้มาคมกบั
เพื่อนฝงู เพราะโรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีให้เด็กไดมี้โอกาสสังสรรคก์บัหมู่คนกลุ่ม โดยมีบทบาทหรือ
หนา้ท่ีท่ีส าคญัคือการเตรียมเด็กและเยาวชนให้เป็นผูใ้หญ่ท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอยา่งมี
ความสุข บทบาทของโรงเรียนจะมีลกัษณะคลา้ย ๆ กบัสถาบนัครอบครัวหรือเรียกวา่เป็นบา้นหลงัท่ี
สอง  และในสถาบนัการศึกษาในสังคมไทยในอดีต  ไดแ้ก่ วดัและวงั ถือไดว้า่เป็นแหล่งการเรียนรู้
ของชนชาวไทย ซ่ึงในปัจจุบนัสังคมไทยมีการปฏิรูปการศึกษา มีการตราพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ซ่ึงส่งผลให้การศึกษาของสังคมไทยมีการพฒันาในด้านต่าง ๆ เช่น   การ
ปฏิรูปการศึกษาของไทย น าไปสู่การมุ่งปฏิรูปการศึกษาท่ีให้ครูปฏิรูปการเรียนรู้ และยงัจดัให้มีการ
จดัการศึกษานอกระบบโดยใหผู้เ้รียนเป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้   

โรงเรียนจะมีบทบาทในด้านการปลูกฝังให้ตวัผูเ้รียนไดมี้การพฒันาตนเอง ทั้งเร่ืองของ
ความรู้ และการเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม ประกอบดว้ย หลักคุณธรรมและจริยธรรม คือ ความดีท่ี
ควรประพฤติ กิริยาท่ีควรประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมท่ีส่งเสริมความเป็นคนดีในสังคมท่ี
โรงเรียนสามารถถ่ายทอดใหเ้ด็กและผูเ้รียนได ้คือ  

1)  ความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์เป็นการสร้างความตระหนักใน
ความส าคญัของความเป็นชาติไทย  การยึดมัน่ในหลกัศีลธรรมของศาสนา และความจงรักภกัดีต่อ
พระมหากษตัริย ์ 

2)  ถ่ายทอด ปลูกฝังให้มีระเบียบวินยั คือ การยืดมัน่ในการอยูร่่วมกนัโดยยึดระเบียบวินยั 
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม  
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3)  ความกลา้ทางจริยธรรม  คือการประพฤติตนในความกลา้หาญท่ีอยูภ่ายใตห้ลกัความ
ถูกตอ้ง และเป็นส่ิงถูกท่ีควร  

4)  การเสียสละ คือ การยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผูอ่ื้น หรือสังคมโดยไดรั้บ
ประโยชน์จากการกระท าของตน  

5)  การตรงต่อเวลา เป็นการท างานท่ีตรงกบัการไดรั้บมอบหมาย  
ซ่ึงเป็นหลกัการแห่งการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนได้ปลูกฝังให้นักเรียนและผูเ้รียนได้ยึดถือให้

น าไปปฏิบติัเพื่อให้เป็นคนดีของสังคม  ทั้งน้ีบทบาทหน้าท่ีของของโรงเรียนไดเ้ร่ิมจากการสอน
และอบรม  เพื่อใหเ้กิดความรู้และความคิด มีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้
อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม และการน าความรู้ท่ีไดจ้ากมาใชอ้ยา่งมีความสุข ไม่ก่อความเดือดร้อน
ใหก้บัสังคม นอกจากจะมีหนา้ท่ีใหค้วามรู้ภายในโรงเรียนแลว้ ก็ยงัมีการค านึงชุมชน โดยให้ความรู้
แก่ชุมชนในด้านการประกอบอาชีพ และด้านการพฒันาตนเองทั้งด้านด้านร่างกายและจิตใจ ท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิต โดยการให้บริการด้านความรู้แก่ชุมชน ให้ชาวบ้านเป็น
ศูนยก์ลางในการรวมก าลงัของหมู่บา้น เพื่อให้มาแลกเปล่ียนความรู้กนั หรือให้บริการดา้นสถานท่ี
ในการแลกเปล่ียนความรู้กนัของชาวบา้น และส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการในดา้นของทั้งร่างกาย
และสมองรวมถึงการมีจิตใจท่ีสมบูรณ์แขง็แรง (วราพงษ ์ดงัศรีพล,  ม.ป.ป.: ยอ่หนา้ท่ี 1) 

จะเห็นไดว้่าโรงเรียนไดมี้บทบาทในการช่วยปลูกฝังและถ่ายทอดความท าให้คนในสังคม
ไดรั้บความรู้และวิธีปฏิบติัตนให้เหมาะสมต่อการอยูร่่วมในสังคม และในสถานการณ์ปัจจุบนัไดมี้
การพฒันาในด้านความความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร โดยเฉพาะส่ือจากทาง
โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต วทิย ุและส่ือต่าง ๆ ท่ีปัจจุบนัสามารถรับชมและฟังไดง่้าย ส่ือมีทั้งประโยชน์
และโทษต่อเด็กและเยาวชนมาก เพราะกลุ่มเด็กและเยาวชนน้ียงัไม่มีประสบการณ์ในการรับขอ้มูล 
ไม่สามารถแยกแยะส่ิงท่ีควรกระท าหรือไม่ควรได ้และท่ีส าคญัคือการรับส่ือในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกายและจิตใจยงัไม่มัน่คงแน่นอน เป็นวยัท่ีอยากลองท าตามส่ิงท่ีได้
พบมา นั้นคือการเลียนแบบส่ือ ถา้ในการรับส่ือต่าง ๆ มีผูท่ี้ดูแลใกลชิ้ดก็เป็นส่ิงท่ีช่วยให้เด็กไม่ท า
ในส่ิงท่ีไม่ควรท า ดงันั้นก็ยอ่มเป็นหนา้ท่ีของทุกสถาบนัในการตอ้งช่วยกนัดูแลและเสริมสร้างให้
เป็นบุคคลท่ีสามารถอยู่ร่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคมได ้ โดยมีกระบวนการในการขดัเกลาท่ีมีสถาบนั
ต่างๆท่ีส าคญัทางสังคม ผูศึ้กษาไดน้ าเสนอเป็นตารางท่ี 2.6  ดงัน้ี 

 
ตารางที ่2.6  สรุปกระบวนการขดัเกลาทางสังคมของแต่ละสถาบนั 
 
สถาบนัต่างๆ ทางสงัคม กระบวนการขดัเกลาทางสงัคม 
1)  ครอบครัว    -  แนะน า และกล่าวตกัเตือน 
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ตารางที ่2.6 (ต่อ)  

  
สถาบนัต่างๆ ทางสงัคม กระบวนการขดัเกลาทางสงัคม 
  ครอบครัว (ต่อ) -  การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของพอ่แม่   
 -  ใชเ้หตุผลในการเล้ียงดู   
 -  สนบัสนุนในการท าความดี 
 -  การลงโทษ (ดว้ยวาจาและทางร่างกาย) 
              -  เปิดโอกาสใหไ้ดฝึ้กฝนตนเอง ดว้ยการท ากิจกรรมต่าง ๆ   

 -  ใชห้ลกัธรรมสอนใหมี้คุณสมบติัของคนดี  

              -  ปราศจากการใชค้วามรุนแรงในการอบรม/เล้ียงดู       

 -  ใชปั้ญญา และความรู้ในการสัง่สอน 
 -  ใชค้วามรู้สึกในทางท่ีดีในการถ่ายทอด (เมตตา, กรุณา, มุทิตา) 
 -  การเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวแสดงความคิดเห็นอยา่งเท่า     

เทียมกนั 
2)  ศาสนา -  ถ่ายทอดและสอนหลกัธรรมให้ประยกุตใ์ชใ้นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคม    
 -  สอนใหค้นมีความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ ่ตามหลกัพระพทุธศาสนา 

 -  อบรมใหรู้้จกักฎระเบียบในการอยูร่่วมกนั 

 -  บ่มเพาะนิสยัในการท าความดี โดยการปฏิบติัซ ้ าเป็นประจ า 

 -  ใชปั้ญญาคิดก่อนกระท า 

 -  อบรมสั่งสอนดว้ยวิธีการบรรยายธรรม อยา่งถูกตอ้งและเขา้ใจ เป็น
แบบอยา่งท่ีดี 

 -  ลงโทษและใหร้างวลั (กล่าวยกยอ่ง, ติเตียน) 

 -  ถ่ายทอดหลกัธรรมโดยการสนทนาธรรม 

3)  โรงเรียน -  ถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังใหมี้ระเบียบวนิยั 

 -  ครูเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บันกัเรียน 

 -  ให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการแลกเปล่ียนความรู้และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 

 -  เสริมสร้างการพฒันาทั้งดา้นร่างกายและจิตใจในดา้นท่ีเป็นประโยชน์
ต่อตนเองและผูอ่ื้น 

  

แหล่งทีม่า:  พฒันาโดยผูว้จิยั, 2555. 
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จากการสรุปและอธิบายถึงวิธีการขัดเกลาของแต่ละสถาบันนั้ น ผู ้ศึกษาจึงท าการ
เปรียบเทียบวา่มีวธีิการขดัเกลาใดท่ีมีลกัษณะเหมือนและแตกต่างกนัในแต่ละบทบาท/หนา้ท่ีของแต่
ละสถาบนั เป็นการเร่ิมจากการสั่งสอนดว้ยวาจา แนะน า จากนั้นในขั้นต่อไปถา้หากไม่มีการเช่ือฟัง
หรือปฏิบติัตามก็จะเป็นการสร้างแรงจูงใจ หรือท าการลงโทษ และเม่ือได้มีการสร้างจูงใจให้
ประพฤติตามค าสอนแลว้ ล าดบัถดัไปเป็นการหนุนเสริมให้กระท าหรือปฏิบติัตนต่อไป ซ่ึงรูปแบบ
วธีิการถ่ายทอดสามารถแบ่งออกได ้ 3 ขั้นตอนท่ีส าคญัไดแ้ก่ ขั้นท่ี  1 การถ่ายทอด (วฒันธรรม และ
บรรทดัฐานทางสังคม) ขั้นท่ี  2 การจูงใจ และขั้นท่ี 3 การหนุนเสริมให้กระท าต่อ ทั้งน้ีในการ
เปรียบเทียบวธีิการถ่ายทอด รูปแบบการอยูร่่วมกนัทางสังคมในผา่นกระบวนการขดัเกลาทางสังคม
ทั้ง 3 กระบวนการนั้น เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีสังคมปรารถนา ดงัตารางการเปรียบเทียบท่ี 2.7 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.7  เปรียบเทียบวธีิการถ่ายทอด/รูปแบบการอยูร่่วมกนัทางสังคม 
 
ขั้นตอนในการ
ถ่ายทอด 

วิธีการถ่ายทอด/รูปแบบการอยู่ร่วมกันทาง
สงัคม 

สถาบนัในการขดัเกลาทางสงัคม 

 ครอบครัว ศาสนา โรงเรียน 
ขั้นท่ี 1 การถ่ายทอด 1. การท าใหเ้ห็นเป็นแบบอยา่ง    
(วฒันธรรม และ -  การเป็นแบบอยา่งท่ีดี   

 
 

 

บรรทดัฐานทางสงัคม) -  ปราศจากความรุนแรง  - - 
 -  แสดงออกดว้ยการใหค้วามรัก ความอบอุ่น  - - 
 -  ปฏิบติัซ ้ าอยา่งเป็นประจ า -  - 
 -  วา่กล่าวตกัเตือน   

 
 

 

 -  ใชเ้หตุผลในการเล้ียงดู  - - 

 - ใชห้ลกัธรรมในการสอนใหเ้ป็นคนมีเมตตา     

 และมีคุณธรรม    

 - ใชปั้ญญาและความรู้ในการสอน    

 - สอนใหมี้ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่     

 - อบรมใหรู้้กฎระเบียบร่วมกนั  -  

ขั้นท่ี 2  การจูงใจ 1. การลงโทษ    

 - ทางวาจา (ต าหนิติเตียน)    

 - ทางร่างกาย (ตีดว้ยไมเ้รียว)  -  

 2. การใหร้างวลั    

 -  กล่าวยกยอ่ง -  - 
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ตารางที ่2.7  (ต่อ)  

 

   

ขั้นตอนในการ
ถ่ายทอด 

วิธีการถ่ายทอด/รูปแบบการอยู่ร่วมกันทาง
สงัคม 

สถาบนัในการขดัเกลาทางสงัคม 

  ครอบครัว ศาสนา โรงเรียน 
 
ขั้นท่ี 3 การหนุนเสริม 

 
- เปิดโอกาสใหฝึ้กฝนดว้ยตนเอง 

 
 

 
- 

 
 

 

ใหท้ าต่อ - เปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นเท่าเทียมกนั  -  

 - สนบัสนุนใหท้ าความดี    

 
แหล่งทีม่า:  พฒันาโดยผูว้จิยั, 2555. 
 
  ล าดบัถดัไปผูว้ิจยัมองเห็นว่ายงัมีปัจจยัแวดลอ้มอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเห็นไดจ้ากการท่ีชาวบา้น
ในชุมชนท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษานั้น ไดมี้การจดักิจกรรมรวมกลุ่มกนัท่ีเห็นไดจ้ากการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ข้ึน ซ่ึงอาจถือได้ว่าเป็นปัจจัยแวดล้อม ท่ีเป็นกลุ่มต่าง ๆ ในการเสริมสร้าง อาจส่งผลช่วยให้
ชาวบา้นเกิดลกัษณะของจิตอาสาข้ึนได ้โดยมีลกัษณะเป็นการรวมตวักนัของชาวบา้น ท่ีมีการนดั
ตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เป็นจุดศูนยก์ลางของหมู่บา้น หรือเป็นแหล่งท่ีมี
การส่ือสารเก่ียวข้องกัน อนัเน่ืองมาจากการอยู่ในพื้นท่ีร่วมกนั หรือมีอาชีพร่วมกัน หรือมีการ
ประกอบกิจการซ่ึงมีวตัถุประสงค์ร่วมกนั และมีวฒันธรรม ความเช่ือ หรือความร่วมสนใจร่วมกนั
ในการท าหนา้ท่ีกิจกรรมต่าง ๆ  (ไพบูลย ์ วฒันศิริธรรม,  2541)  และสามารถเรียกการรวมตวักนั
ของชาวบ้านได้ว่า ชุมชน ท่ีซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีผู ้คนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นเดียวกันได้มีการเรียนรู้
แลกเปล่ียนทัศนคติความรู้จากได้การรวมกลุ่มร่วมกัน ได้มีการถ่ายทอดลักษณะอนัดีงามทาง
วฒันธรรม ไดแ้ก่ การมีความเอ้ืออาทรต่อกนัและการเสียสละของชาวบา้น (ประเวศ วะสี, 2539)  
และในกิจกรรมในการเสริมสร้างทั้งจากกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนและภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนท่ีไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในการพฒันาดา้นการยกระดบัจิตใจของพื้นท่ี ท่ีผูศึ้กษาไดเ้ลือกศึกษา เพื่อท่ีจะให้คน
ในชุมชนเกิดลกัษณะจิตอาสา ไดมี้การคน้ควา้รวบรวมในล าดบัต่อไป ดงัน้ี 
 

2.3  แนวความคดิเกีย่วกบักระบวนการเสริมสร้างการก่อให้เกดิจิตอาสา 
 

กระบวนการในการสร้างเสริมจิตอาสาให้กบัคนในชุมชน มีแนวทางท่ีหลากหลายเพื่อให้
คนในชุมชนเกิดความรู้และความเขา้ใจท่ีสามารถน าออกมาใชไ้ดใ้นลกัษณะการมีจิตอาสาต่อตนเอง
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และต่อผูอ่ื้นในชุมชน  ซ่ึงในการเสริมสร้างให้กบัผูเ้รียนรู้ก็มีหลากหลายวิธีการท่ีจะช่วยให้คนใน
ชุมชนไดรั้บรู้และเรียนรู้ไดอ้ยา่งถูกธรรมนองคลองธรรม เพื่อไปสู่การมีพฤติกรรมในการช่วยเหลือ
และเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนต่อไป และในการศึกษาถึงกระบวนการในการเสริมสร้าง ผูศึ้กษา
ไดร้วบรวมหลกัวธีิการสอนตามหลกัวธีิของพระพุทธเจา้เป็นหลกัพื้นฐานของจิตใจของมนุษย ์โดย
จะกล่าวถึงความหลากหลายของกรรมวธีิต่างท่ีเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือให้เกิดการมีลกัษณะของจิตอาสาจาก
การท่ีไดเ้สริมสร้าง ซ่ึงอนัไดแ้ก่ ผูส้อนและผูเ้รียนเป็นส่ิงส าคญัท่ีให้ผลของการเสริมสร้างบรรลุผล 
และส่ิงท่ีส าคญัในการคือผูเ้รียนรู้ท่ีมาจากหลากหลายครอบครัว หลากหลายตระกูลท่ีไดอ้บรมกนั
มา รวมถึงการมีผูเ้รียนท่ีต่างวยั ทั้งดา้นเพศ ดา้นอาย ุตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผูใ้หญ่ จนถึงผูสู้งวยั ทั้งน้ีใน
วิธีการขั้นตอนในการเสริมสร้างย่อมต่างกนัไป ข้ึนอยู่กบัปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มท่ีมีอยู่รอบตวั
ของผูเ้รียนรู้  ซ่ึงผูศึ้กษาได้รวบรวมถึงหลกัวิธีการสอน ไดส้รุปไว้มีดงัน้ี ในความหมายของค าว่า 
การสอน  ท่ีเป็นส่ิงส าคญัต่อการเสริมสร้างการมีจิตอาสาคือ การสอนหมายถึงกรรมวิธีส าหรับเร่ง
เร้าให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ในระดบัต่าง ๆ ตั้งแต่ต ่าท่ีสุดจนถึงระดบัสูงท่ีสุด รวมถึงการรู้ถึงสัจจะใน
ระดบัต่าง ๆ ตั้งแต่สมมติสัจจะถึงอริยสัจจะ เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปสู่ในทางท่ีดีข้ึนจากผลใน
การเรียนรู้ ซ่ึงผลในการของความรู้มาจากการเสริมสร้างการปลูกฝังจากวิธีการสอน สามารถกล่าว
ได้ตามระดับความรู้ได้ห้าระดบั อนัได้แก่ ความรู้ในระดับแรก  ด้านปัญญา มีลักษณะเป็นการ
เปล่ียนจากความไม่รู้เป็นความรู้ เปรียบเสมือนเปล่ียนจากความมืดไปสู่ความสวา่ง จะส่งผลให้การ
ปลูกฝังท่ีดี เป็นประโยชน์ต่อบุคคลและต่อชุมชน สามารถน าออกมาใชไ้ดโ้ดยมีลกัษณะของผูมี้จิต
อาสา  ต่อไปคือความรู้ในระดบัท่ีสอง ดา้นสุขภาพจิต เป็นการเปล่ียนจากการมีความคิดท่ีไม่ดี ไปสู่
ความคิดท่ีดีบริสุทธ์ิ และประพฤติตนดี และมีความเหมาะสมในการอยูร่่วมกบัคนในสังคม คือตอ้ง
เป็นผูท่ี้นึกถึงผูอ่ื้นรวมทั้งการมีจิตใจท่ีเมตตา แบ่งปันให้กบัคนรอบขา้ง ความรู้ในระดบัท่ีสาม ดา้น
อารมณ์ เม่ือได้รับความรู้จากวิธีการสั่งสอนแล้วก็จะเปล่ียนจากการมีอารมณ์ท่ีสับสนวุ่นวาย ก็
เปล่ียนไปเป็นอารมณ์ท่ีเป็นความสงบสุข และมีภาวะอารมณ์ท่ีมีมัน่คง ไม่แปรปรวนไปในทางท่ีไม่
ดี ซ่ึงผูท่ี้มีลกัษณะเป็นจิตอาสาก็จะประกอบดว้ยการมีภาวะทางอารมณ์ท่ีดีเช่นกนั พร้อมท่ีช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น ความรู้ในระดบัท่ีส่ี ทศันคติต่อโลก เป็นการเปล่ียนจากความยืดถือ เป็นการปล่อยวาง ไดแ้ก่ 
เปล่ียนจากความโกรธ เกลียด เป็นความสงสาร เมตตากรุณาใหก้บัเพื่อนมนุษยแ์ละสัตว ์ความกรุณา 
เมตตาน้ีเป็นการอยากให้ผูอ่ื้นได้พ้นจากทุกข์ให้ได้รับสุขเช่นเดียวกันกับตน และก็เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ความรู้ระดบัท่ีหา้ ดา้นพฤติกรรม  เม่ือไดรั้บการสอนแลว้ก็จะเปล่ียนพฤติกรรม
เป็นจากการท าผดิ ท าไม่ดี กลายเป็นผูท่ี้ท  าแต่ความดีและไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ซ่ึงการท่ีจะท าให้คนเกิด
ลกัษณะการมีจิตอาสาก็ตอ้งปลูกฝังใหมี้พฤติกรรมตามวธีิการสอนของพระพุทธศาสนาเช่นกนั 

วิธีการสอนตามแบบพระพุทธเจา้ไดแ้บ่งเป็น 3 รูปแบบ ซ่ึงผูศึ้กษาไดส้รุป และรวบรวม
แนวทางการเสริมสร้างท่ีน าไปสู่การปลูกฝังใหค้นในชุมชนเกิดลกัษณะการมีจิตอาสา ซ่ึงมีวิธีการท่ี
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เก่ียวข้องกับหลักทางพระพุทธศาสนา มีวิธีการดังน้ี วิธีการสอนแบบท่ีหน่ึง วิธีสอนแบบ
อิทธิปาฏิหาริย์   ซ่ึงค าว่า ปาฏิหาริย์ แปลว่า ส่ิงน่าอศัจรรย์ หมายความว่า มีผลส าเร็จอย่างน่า
อศัจรรย ์เพราะสามารถท าให้คนเกิดความรู้ถึงขั้น   วิชชุญาณได ้และมีการเปล่ียนแปลงไดถึ้งขั้น
เป็นพระอริยบุคคล ในการสอนนั้นมกัจะใชค้วามสามารถพิเศษในการสอนกบับุคคลท่ีมีลกัษณะท่ีมี
นิสัยกา้วร้าวดัง่เป็นนกัเลง หรือเป็นคนหวัแขง็ไม่เช่ือฟังใครง่าย ๆ ซ่ึงลกัษณะของการสอนเป็นแบบ
ค่อนขา้งรุนแรง ให้ผูถู้กสอนจดจ า วิธีการสอนแบบน้ีพระพุทธเจา้ทรงใชเ้ฉพาะกรณีจ าเป็นเท่านั้น 
และหลงัจากถูกสอนดว้ยวธีิน้ีแลว้ก็จะมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากท่ีเคยท าความชัว่ก็เปล่ียนเป็น
การท าความดีโดยส้ินเชิง วิธีการสอนแบบท่ีสอง วิธีสอนแบบอาเทสนาปาฏิหาริย ์หมายถึง การรู้
สภาพจิตใจของผูเ้รียนหรือผูฟั้ง แลว้ก็สอนตามสภาพจิตนั้น ๆ จะมีดว้ยกนั 2 วธีิไดแ้ก่ การสอนดว้ย
ค าพูดสั้น ๆ แต่ประทบัใจหรือกินใจ และการสอนแบบปฏิบติัตนเป็นแบบอย่าง จนผูเ้รียนนั้นเกิด
ความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นการสอนบุคคลท่ีมีจิตใจพื้นฐานตั้งอยู่ในการปฏิบติัดีแลว้ และเม่ือไดใ้ช้
วธีิการสอนแบบสั้น ๆ ก็จะท าใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถเขา้ใจและมีพฤติกรรมการประพฤติออกมา
ดีและมีความเหมาะสม วธีิการสอนแบบท่ีสาม การสอนแบบอนุสาสนีปาฏิหาริย ์ เป็นการสอนแบบ
บรรยายหรือการแสดงธรรมแบบธรรมดา ซ่ึงจะสอนตามจริต ภูมิปัญญาและภูมิหลงัของฟัง โดย
การปรับเน้ือหาใหเ้ขา้กบัวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของการสอน และใหเ้ขา้กบัผูฟั้งให้เขา้ใจไดง่้าย  
ทรงมีการระมดัระวงัในการใชภ้าษาเพื่อให้การส่ือสารตรงประเด็นตามท่ีค าสอนนั้น ๆ ส่ิงท่ีส าคญั
ในการสอนแบบสุดทา้ยน้ีคือ การสอนตามจริตและภูมิสติปัญญาของคนฟัง ซ่ึงบางคร้ังพระพุทธ
องค์จะยงัไม่ทรงสั่งสอนทนัที แต่จะรอจงัหวะเสียก่อน เพื่อคอยให้คนบางคนมีภูมิปัญญาแก่กล้า
พอสมควรท่ีจะบรรลุธรรมไดก่้อนจึงทรงสอน เพื่อให้การเรียนการสอนสัมฤทธ์ิผล (แสง  จนัทร์
งาม, 2526: 56) 

นอกจากวิธีการสอนดังกล่าวแล้ว พระพุทธองค์ยงัทรงใช้เทคนิคอ่ืน ๆ อีกในการสอน 
เพื่อใหเ้หมาะกบัจริตและภูมิหลงัของผูฟั้งและผูเ้รียน เทคนิคดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี   

1)  ทรงใชอ้ารมณ์ขนั  มีลกัษณะเป็นการสอนท่ีซ่อนเร้นดว้ยองคค์วามรู้ในท่าทางท่ีแสดง
ออกมาดว้ยอารมณ์ขนั ไม่เคร่งเครียด คลา้ยกบัเป็นอุบายในการสอนท่ีท าให้ผูฟั้งเกิดความตั้งใจใน
การเรียนและมีการซึมซบัเขา้ไปในตวัของผูเ้รียนอยา่งลึกซ้ึง  

 2)  ทรงเร้าให้เกิดอารมณ์กลวั ในการใชค้วามกลวัมาข่มนั้นพระองคจ์ะทรงเอาการกระท า
อนัน่าหวาดกลวัต่าง ๆ ข้ึนมาเปรียบเทียบสอน เพื่อให้ผูฟั้งเกิดความกลวัแลว้จะได้ปฏิบติัตามค า
สอนนั้นโดยเคารพอยา่งใหเ้กียรติในหลกัปฏิบติันั้น ๆ  

3)  ทรงเร่งเร้าให้รีบปฏิบติั การปฏิบติัธรรมเพื่อความพน้ทุกข ์เป็นภารกิจท่ีจะตอ้งท าอยา่ง
รีบเร่ง เปรียบเสมือนก่อนถึงเวลาท่ีมจัจุราชจะมาฉุดคร่าชีวิตไป พระพุทธองคท์รงต าหนิความเกียจ
คร้านและความประมาท เพราะส่ิงท่ีเรารับรู้แลว้และสามารถปฏิบติัไดท้นัทีก็ควรจะกระท า ไม่ควร
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ปล่อยเวลาให้สูญเปล่าจนไม่สามารถกระท าส่ิงท่ีตนอยากท าได้ เปรียบเสมือนกบัการท าความดี
เช่นกนั ตวัอยา่งเช่น เม่ือมีความตอ้งการท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีอยูใ่นความทุกข ์ก็ควรรีบช่วยในเวลา
นั้นเลยก่อนท่ีจะไม่มีโอกาสจะไดช่้วยเหลือใหผู้อ่ื้นพน้ทุกข ์

4)  ทรงใชว้ิธีรุนแรงในการสอน เฉพาะในบางกรณี พระพุทธเจา้ก็ทรงใชว้ิธีรุนแรงในการ
สอน เช่น การขบัไล่ การประณาม ทั้งน้ีเพื่อให้ผูมี้อุปนิสัยหยาบบางคนหรือบางพวกไดส้ านึก และ
กลวัท่ีจะท าความอบัอายและความผดิท่ีไดก้ระท าในดา้นไม่ดี  

5)  ทรงใช้ปฏิภาณไหวพริบในการตอบโต ้ในการสอนบุคคลบางคน พระพุทธองค์ตอ้ง
ทรงใช้ปฏิภาณไหวพริบโต้ตอบอย่างฉับพลัน จึงจะสามารถเปล่ียนท่าทีทางจิตใจของเขาต่อ
พระองคไ์ด ้เพื่อไม่ใหก่้อใหเ้กิดการดูถูกผูส้อน ดว้ยการใหไ้ม่ใหค้วามเคารพในหลกัปฏิบติันั้น ๆ  

6)  ไม่ทรงกา้วร้าวใคร มีลกัษณะในการสอนดว้ยวิธีการใชค้วามไมตรีจิตเสมอ  โดยไม่มี
การกล่าวใหร้้ายผูอ่ื้นและใชค้วามดีเป็นเคร่ืองช่วยในการสอน (แสง จนัทร์งาม,  2526: 98-106)  

ทั้งน้ีปัจจยัท่ีส าคญัอีกดา้นคือ ดา้นความแตกต่างระหวา่งบุคคลและความเป็นธรรมชาติของ
ผูเ้รียน กล่าวไดว้า่ การอมรมและการสอนให้บุคคลเกิดความรู้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้
ผูส้อนควรมีการตระหนกัถึงความแตกต่างในระหวา่งบุคคล ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีจริตและภูมิหลงัท่ี
แตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นเร่ืองรูปร่าง เจตคติ ค่านิยม ความรู้สึกนึกคิด อุปนิสัย ฐานะทางสังคม ภูมิ
หลงัของครอบครัว เป็นตน้ ท าให้แต่ละคนมีลกัษณะบุคลิกท่าทางท่ีไม่เหมือนกนั ในการเรียนการ
สอนก็เช่นกนั ในการถ่ายทอดทอดความรู้ก็จะข้ึนอยูก่บัเอกลกัษณ์ส่วนตนของผูเ้รียนเป็นส าคญั ใน
การปลูกฝังลกัษณะการมีจิตอาสาก็เช่นกนั ก็มีวิธีการถ่ายทอดและปลูกฝังให้ผูถู้กขดัเกลาไดอ้ย่าง
เหมาะสมกับสภาพของส่ิงแวดล้อมท่ีได้เผชิญอยู่ในขณะนั้น เน่ืองจากแต่ละบุคคลมาจากต่าง
สถานท่ี ต่างฐานะ ต่างครอบครัวกนั ส่ิงเหล่าน้ีจึงท าให้การรับรู้หรือการเรียนรู้จากถ่ายทอดด้าน
เสริมสร้างให้มีลกัษณะของจิตอาสาย่อมแตกต่างกนัไปด้วย ซ่ึงมีปัจจยัท่ีส่งผลท าให้มีบุคคลเกิด
ความต่างกันตามหลักพุทธวิธีการสอนคือ ส่ิงแวดล้อม เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลภายใน 
อุปนิสัย ความถนดั สภาพความเป็นอยู่  ส่ิงแวดลอ้มจึงมีส่วนส าคญัในการเป็นไดท้ั้งอุปสรรคการ
เจริญเติบโตและส่งเสริมให้เป็นไปอย่างเต็มท่ีตามศกัยภาพ ประกอบด้วย วิธีการอบรมเล้ียงดู 
การศึกษาอบรมท่ีโรงเรียน สภาพของชุมชนท่ีเด็กอาศยัอยู ่ส่ือมวลชน กลุ่มเพื่อน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วฒันธรรมท่ีได้รับการปลูกฝังของแต่ละชุมชน  สถานภาพของบุคคล บทบาทภายใน
ระบบสังคม และประสบการณ์ในการเรียนรู้ของแต่ละคน ซ่ึงปัจจยัทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวไวก้็จะท าให้
การไดรั้บการปลูกฝังให้เกิดลกัษณะจิตอาสาก็จะแตกต่างกนัไปดว้ยเช่นกนั (พระมหาสหสั  ฐิตสา
โร, ม.ป.ป.: 5-7) 
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2.3.1  วธีิการในการเสริมสร้างลกัษณะจิตอาสา 

วธีิการเสริมสร้างลกัษณะจิตอาสาให้กบัคนในชุมชนนั้น จะเร่ิมจากการปลูกฝังให้
ตระหนกั ถึงความส าคญัของจิตอาสา และให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจดา้น
ความรู้และการติดต่อส่ือสาร  พร้อมกบัการสร้างความเช่ือมัน่ในตน และการเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่ง
ต่อเน่ือง  (วราพร วนัไชยธนวงศ,์ ประกายแกว้ ธนสุวรรณ และวรรณา พิพฒัน์ธนวงศ,์ 2551) ซ่ึงจะ
เห็นไดว้า่ความจริงแลว้คนเราต่างก็มีจิตอาสาท่ีอยูใ่นตวัเอง เพียงแต่รอให้มีการกระตุน้หรือมีการเร่ง
เร้าจากภายนอกให้เกิดความมั่นใจและแสดงออกมาในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ตามความรู้
ความสามารถ ความสนใจและพรสวรรค์ท่ีมี ดงันั้นการส่งเสริมแนวทางการก่อให้เกิดส่ิงท่ีจะพา
ไปสู่จิตอาสาไดก้็ยงัข้ึนอยูก่บัการปลูกฝังแต่เยาวว์ยัเพื่อให้มีการซึมซับจากการรับการสั่งสอนและ
การรู้จกัพฤติกรรมการช่วยเหลือ ดว้ยการเห็นประโยชน์ส่วนร่วมมากกวา่ส่วนตนอยา่งน ามายึดถือ
มาเป็นนิสัยใจคอประจ าตน พร้อมท่ีจะเสียสละช่วยเหลือผูอ่ื้นอยู่เสมอ พร้อมกับการเข้าร่วม
กิจกรรมในสังคมในดา้นจิตอาสาท่ีจดัรณรงค์ข้ึน มีการจดัการรณรงค์ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตอาสา
น าไปสู่การเป็นเป็นอาสาสมคัรจากภาครัฐ ดงัน้ี 
 มาตรการการช่วยเหลือของรัฐท่ีเอ้ือประโยชน์ใหก้บัประชาชน เอกชน และขา้ราชการท่ีเขา้
มามีส่วนร่วมเป็นอาสาสมคัร โดยการเปิดช่องวา่งให้เขา้มารวมตวักนัของประชาชนไดง่้ายข้ึน และ
ส่งเสริมให้ข้าราชการสามารถใช้เวลาเป็นอาสาสมัครได้ โดยไม่ถือเป็นวนัลา และการสร้าง
แรงจูงใจในการให้พนักงานเอกชนมีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครร่วมกับภาครัฐกับภาค
ประชาชนมากข้ึน ( ศูนยส่์งเสริมการใหแ้ละการอาสาช่วยเหลือสังคม,  2550)  ดว้ยมติคณะรัฐมนตรี
วนัท่ี 30 มกราคม 2550 มีนโยบายก าหนดการให้และอาสาช่วยเหลือสังคม เป็นวาระแห่งชาติ 
สืบเน่ืองจากการมีความรุนแรงของปัญหาท่ีสะสมมายาวนานในสังคม ประกอบกับในปี 2549 
รัฐบาลเห็นวา่การสร้างส านึกความรับผดิชอบและการสร้างความเขม้แขง็ของหุน้ส่วนทางสังคมโดย
ส่งเสริมจิตอาสาผ่านการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมอย่างเป็นระบบจะเป็นกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพในการจดัระบบการมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมจากทุกภาคส่วนและท่ีส าคญันั้น
ไดรั้บพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ณ สีหบญัชร พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม ดงัน้ี     
 

คุณธรรมซ่ึงเป็นท่ีตั้งของความรัก ความสามคัคีท่ีท าให้คนไทยเราสามารถ
ร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพฒันาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อกันไป
ตลอดรอดฝ่ัง  และการท่ีแต่ละคนต่างช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ประสานงาน 
ประสานประโยชน์ต่อกนั ใหง้านท่ีท าส าเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผูอ่ื้นและกบัชาติ  
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ตามมติคณะรัฐมนตรีไดมี้แนวทางการเสริมสร้างจิตอาสาให้กบัทุกภาคส่วน 
โดยมีประเด็น ดงัต่อไปน้ี   

1)  การรณรงคจิ์ตส านึกการใหแ้ละการอาสาช่วยเหลือสังคม  
2)  การขบัเคล่ือนนโยบายและมาตรการต่าง ๆ  
3)  การพฒันากลไกการใหแ้ละการอาสาช่วยเหลือสังคม  
4)  ส่งเสริมประสานงานและศกัยภาพของภาคส่วนต่างๆในการด าเนินเร่ืองการและการ

อาสาช่วยเหลือสังคม โดยไดมี้กลไกการด าเนินงานในดา้นการเสริมสร้างจิตอาสา ดงัภาพท่ี 2.1 
 

กลไกด าเนินงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมแห่งชาติ 

 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใหแ้ละการอาสาช่วยเหลือ

สังคม 
 

คณะท างานขบัเคล่ือนศูนยส่์งเสริมการใหแ้ละการ
อาสาช่วยเหลือสังคม 

 
ศูนยส่์งเสริมการใหแ้ละการอาสาช่วยเหลือ

สังคม 
 

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม
แห่งชาติ 

 
ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

 

 
ภาพที ่2.1   กลไกการด าเนินงานส่งเสริมการใหแ้ละการอาสาช่วยเหลือสังคม 
 
แหล่งทีม่า:  ศูนยส่์งเสริมการใหแ้ละการอาสาช่วยเหลือสังคม, 2550 
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 นอกจากแนวทางการเสริมสร้างลกัษณะของจิตใจท่ีน าไปสู่การเกิดการช่วยเหลือผูอ่ื้นใน
ลกัษณะของจิตอาสาแลว้ ยงัมีการปลูกฝังของแนวทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงถือเป็นการอบรมดา้น
คุณธรรม ท่ีเรียกวา่ การปลูกฝังอบรมคิหิวนิยั ท่ีมีลกัษณะเป็นท่ีอุบายถึงการสร้างหลกัคุณธรรม โดย
มีผูถ่้ายทอดลกัษณะต่าง ๆ ไดแ้ก่ คณะสงฆ์ ทางภาครัฐ และทางส่ือสาธารณะ น าไปสู่การพฒันา
จิตใจท่ียึดหลกัทางพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานให้คนเกิดลกัษณะของจิตอาสาเพิ่มข้ึน  ดงัจะกล่าว 
ต่อไปน้ี 

2.3.1.1  แนวทางในการปลูกฝังอบรมคิหิวนิยั 
เพื่อเป็นการน าเสนอแนวทางการเสริมสร้างให้มนุษย์นั้ นมีหลักคุณธรรม 4 

ประการของพระพุทธองค ์ไดแ้ก่ ศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา ท่ีน าไปสู่การปลูกฝังจิตใจให้เป็นผูท่ี้
สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดดี้  ซ่ึงการปลูกฝังอบรมคิหิวินยั จะอธิบายถึงหน้าท่ี และภาระ
ของบุคคลท่ีควรแสดงประโยชน์ท่ีดีต่อชาติ บา้นเมือง และบทบาทของคณะสงฆท่ี์ทรงตอ้งแสดง
ธรรม ดว้ยการถ่ายทอดลกัษณะคุณความดีต่าง ๆ อย่างเป็นผูน้ าท่ีดี และยงักล่าวถึงบทบาทหน้าท่ี
ของรัฐบาลท่ีก าหนดนโยบายต่าง ๆ ท่ีเอ้ือต่อการเสริมสร้างจิตใจของประชาชน ท่ีไปทางดา้นระบบ
การศึกษา คือกระทรวงสาธารณสุข และท่ีส าคญัคืออบรมปลูกฝังดว้ยการส่งเสริมผา่นส่ือสาธารณะ 
ดงักล่าวรายละเอียดดงัน้ี 
   1)  ยดึหลกัในการแกปั้ญหาของชาติเป็นภาระหนา้ท่ีของทุก ๆ คน 
        กล่าวคือ ให้ทุก ๆ คนไดต้ระหนกัถึงการแกปั้ญหาของชาตินั้น ถือว่า
เป็นภาระหนา้ท่ีของทุกคน ท่ีตอ้งร่วมกนัแกไ้ข ดว้ยความสมานสามคัคี  ในทางดา้นภาระหนา้ท่ีของ
แต่ละคน ยอ่มแตกต่างกนัไปตาม ฐานะ ต าแหน่ง ความรับผิดชอบ ตลอดจนศกัยภาพของแต่ละคน 
ตวัอย่างเช่น เยาวชนมีหน้าท่ีเป็นเยาวชนท่ีดีพึงปฏิบติั และไม่ท าตวัเป็นพิษเป็นภยัต่อสังคม ส่วน
ขา้ราชการก็มีภาระหนา้ท่ี ท่ีราชการท่ีดีพึงปฏิบติั และไม่ท าตวัให้เป็นอุปสรรคปัญหาต่อการพฒันา
ประเทศ และนกัการเมืองเช่นกนั ก็มีภาระหนา้ท่ีบริหารบา้นเมืองอยา่งนกัการเมืองท่ีดีพึงปฏิบติั ไม่
ถือเอาต าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาอ านาจและผลประโยชน์ดว้ยวิธีการทุจริตต่าง ๆ ถา้ทุกคนปฏิบติัถูก
ตามภาระหนา้ท่ีของตน ก็ยอ่มช่ือวา่ไดมี้ส่วนในการแกปั้ญหาชาติบา้นเมืองแลว้ ทั้งน้ี การแกปั้ญหา
ของประเทศชาติไม่ไดถื้อเป็น หนา้ท่ีของรัฐบาล องคก์ร หรือแมแ้ต่บุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ 
ใหทุ้กคนควรพึงระลึกเสมอวา่ ประเทศชาตินั้นถือเป็นภาระหนา้ท่ีของประชาชนท่ีทุก ๆ คนจะตอ้ง
ร่วมมือร่วมใจกนัแกปั้ญหาของชาติ ดว้ยการปฏิบติัหน้าท่ีของตนให้สมบูรณ์และถูกตอ้ง และอีก
ประการหน่ึงท่ีส าคญั คือ ถา้แต่ละคนปฏิบติัถูก ทั้งทางโลกและทางธรรม ย่อมเช่ือไดว้า่ ไดมี้ส่วน
ร่วมในการแกไ้ขปัญหาของชาติอยา่งสมบูรณ์แบบ 

2)  คณะสงฆต์อ้งแสดงบทบาทผูน้ าในการปลูกฝังดา้นคุณธรรม 
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             กล่าวคือ ผูท่ี้เหมาะสมในการถ่ายทอดและเผยแพร่หลกัธรรมต่อบุคคล
ทัว่ไป คือ คณะสงฆ์ ผูซ่ึ้งตอ้งเป็นผูน้ าทางดา้นความคิดจิตใจ ช้ีถูกช้ีผิดในเร่ืองการครองชีวิตแก่
สังคม ในฐานะทิศเบ้ืองตน้ ขณะเดียวกนัก็ตอ้งมีบทบาทในการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิและนิสัยท่ีดีโดย
การถ่ายทอดความรู้ทางหลกัพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้เกิดความรู้ความเขา้ใจ และน าไป
ปฏิบติัประพฤติในชีวิตประจ าวนัได ้ ในสภาพสังคมไทยแต่คร้ังโบราณกาล การอาศยัอยู่ของคน
ไทยในแต่ละหมู่บา้น แต่ละชุมชน ยอ่มมีวดัประจ าหมู่บา้นหรือวดัประจ าชุมชน ซ่ึงวดัเหล่าน้ีไดเ้คย
เป็นสถานศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมของประชาชน และเป็นท่ีพึงพาทางจิตใจของคนใน
สมยัก่อน แต่ในสภาพสังคมไทยในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปมาก แมว้ดัประจ าหมู่บา้นหรือชุมชนยงั
มีอยู่ แต่ผูค้รองเรือนต่างก็พากนัห่างเหินจากวดัหาผูท่ี้สนใจศึกษาและปฏิบติัธรรมได้ยากเต็มที 
ดงันั้นคนรุ่นใหม่ แมจ้ะเรียกตนเองวา่เป็นชาวพุทธ แต่ก็ไม่มีความรู้เร่ืองพระพุทธศาสนา การไม่รู้
ธรรม ไม่ปฏิบติัธรรม จิตใจย่อมขาดท่ีพึ่ง คร้ันเม่ือประสบปัญหาร้ายแรงในชีวิต คนเราก็แกปั้ญหา
อย่างไร้สติ ไร้ปัญญา ดงัปรากฏเป็นข่าวลกัษณะต่าง ๆ ฆ่าตวัตาย หรือข่าวปลน้ จ้ี ต่าง ๆ เกิดข้ึน 
ดว้ยเหตุน้ี วดัในชุมชนต่าง ๆ จึงจ าเป็นตอ้งมีกุศโลบายโน้มน้าวชกัชวนญาติโยมในชุมชนให้หัน
หนา้เขา้วดัปฏิบติัธรรม ตอ้งจดักิจกรรมอนุเคราะห์ญาติโยมให้เกิดความเขา้ใจวา่ พระสงฆคื์อผูน้ า
สวา่งในชีวติของพวกเขา พระสงฆคื์อเน้ือนาบุญส าหรับพวกเขาให้ไดมี้โอกาสร้างบุกุศล ตราบใดท่ี
ยงัมีพระสงฆผ์ูป้ฏิบติัชอบอนัเป็นศาสนทายาท ตราบนั้นพระพุทธศาสนาก็ยงัด ารงอยู ่และตราบใด
ท่ียงัมีผูศึ้กษาและปฏิบติัธรรมอยู ่ตราบนั้นบา้นเมืองของเราก็จะมีแต่คนท่ีมีอริยวินยั ซ่ึงจะสามารถ
ท าใหบ้า้นเมืองเกิดสันติสุข และพฒันาถาวรต่อไปเร่ือย ๆ และในการส่งเสริมอาจมีการจดักิจกรรม
ภายในวดั เพื่อเป็นการปูพื้นฐานทางจิตใจให้คนในชุมชนและให้เป็นคนดี มีจิตใจท่ีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
น าไปสู่ลกัษณะจิตอาสานั้นเอง 

3)  ทางดา้นนโยบายของภาครัฐกบัการปลูกฝังหลกัคุณธรรมใหป้ระชาชน 
            ในการท างานของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้กบัการขดัเกลาทางสังคมมากท่ีสุดก็
คือ ภาคส่วนท่ีเก่ียวกบัระบบของการศึกษา ท่ีเป็นพื้นฐานในการอบรมให้ความรู้ต่อประชาชนได้
ชดัเจน ประกอบด้วย มีหน้าท่ีในการมอบหมายไปตามสถานศึกษาในภาคส่วนต่าง ๆ โดยตอ้งมี
นโยบายในการปลูกฝังหลกัคุณธรรม ดว้ยคณะสงฆ์ท่ีมีการจดัหลกัสูตรในการถ่ายทอดหลกัธรรม
และหลกัการปฏิบติัตนให้เป็นคนดี ท่ีมีภาครัฐเป็นผูด้  าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม และยิ่งกว่านั้น จะ
น าไปสู่การเสริมสร้างความแขง็แกร่งของเครือข่ายทางโรงเรียนและวดั ท่ีมีกลัยาณมิตรเช่ือมโยงคน
ในชุมชนเข้าด้วยกัน ยิ่งแข็งแรงมากเท่าไร รัฐก็จะสามารถประหยดังบประมาณส าหรับการ
ปราบปรามคอรัปชัน่ และปราศจากการประพฤติทุจริตผดิกฎหมายของผูค้นในบา้นเมือง 
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   4)  การปลูกฝังอบรมเพื่อการเสริมสร้างผา่นส่ือสาธารณะ  
            ในยุคปัจจุบนัท่ีมีการติดต่อส่ือสารกนัได้อย่างง่ายและรวดเร็ว ไดแ้ก่ 
การติดต่อผา่นส่ือสาธารณะ เช่น หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ซ่ึงเป็นส่ือท่ีคน
ส่วนใหญ่มกัใช้กนัเพื่อติดต่อส่ือสาร ส่งและรับขอ้มูลข่าวสารกนั ทั้งน้ี เม่ือมีการเสริมสร้างการ
ปลูกฝังดา้นคุณธรรม ก็ควรใชส่ื้อสาธารณะเป็นเคร่ืองมือในการเขา้ถึงผูค้นในทุก ๆ ชุมชน เป็นตน้ 
(พระภาวนาวริิยคุณ (เผด็จ ทตัตชีโว),  2545: 344-349) 
 จะเห็นไดว้า่การปลูกฝังและการอบรมเพื่อเสริมสร้างทางดา้นคุณธรรมนั้น ผูศึ้กษาเห็นวา่ 
เป็นอีกหน่ึงช่องทางในการวางพื้นฐานใหจิ้ตใจของเยาวชนและทุก ๆ วยั ท่ีเร่ิมมาจากการใหค้วาม
ร่วมมือในทุกภาคส่วน แนวทางการเสริมสร้างใหค้นในชาติ ลดความเห็นแก่ตวัลงได ้จะตอ้งมีการ
ปลูกฝังทางดา้นจิตใจ ท่ีจะน าไปสู่การเกิดลกัษณะของจิตอาสาในชุมชน  
 

2.3.2  องค์ประกอบการมีจิตอาสาเพือ่ชุมชน 
  อนุชาติ พวงส าลี และวรีบูรณ์ วสิารทสกุล (2540) ไดก้ล่าวสรุปการท่ีมีบุคคลมีจิตส านึกท่ีดี 
น าไปสู่การสร้างชุมชนท่ีเขม้แข็ง รวมถึงการท่ีบุคคลในชุมชนมีลกัษณะจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ซ่ึง
หมายถึงชุมชนแห่งส านึกท่ีสมาชิกต่างเป็นส่วนหน่ึงของระบบโดยรวมท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอย่าง
เหนียวแน่น ซ่ึงมีองคป์ระกอบดงัน้ี   

1)  มีวิสัยทศัน์ร่วมกนั คนในชุมชนตอ้งมองอนาคตร่วมกนั เรียนรู้และท าความเขา้ใจ
ร่วมกนั โดยอาศยัการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้ถึงสถานการณ์ แนวโนม้ความเปล่ียนแปลงพร้อม
ควบคู่กบัการปฏิบติั   

2)  ประชาชนส านึกถึงพลงัของตนเองวา่จะสามารถร่วมแกไ้ขเปล่ียนแปลงสังคมได ้คือการ
ท่ีท าใหเ้กิดกลุ่มความสนใจต่อสาธารณะจ านวนมาก ท าให้เกิดความเขม้แข็งเป็นพลงัทางสังคม ไม่
รอคอยให้ผูอ่ื้นแกปั้ญหาให้กบัตนเอง รวมถึงการเสนอตนเขา้ไปสู่การร่วมมือกนัในชุมชน โดยมี
การใหค้วามส าคญัในการร่วมมือกนัทางสังคม   

3) ความรักความเอ้ืออาทรสามคัคี การรวมกลุ่มของบุคคลในสังคม มีความหลากหลายจึง
จ าเป็นตอ้งสร้างข้ึนบนฐานแห่งความรัก ความเมตตา ความเอ้ืออาทร และความสามคัคี ความ
แตกต่างระกวา่งบุคคลยอ่มเกิดข้ึนได ้อยา่งไรก็ตาม สุดทา้ยคือไดมี้การเช่ือมโยงให้เกิดความร่วมมือ
อยา่งมีพลงั  

4) การเรียนรู้ท่ีมีการปฏิบติัร่วมกนั จิตส านึกท่ีเกิดข้ึนโดยมีลกัษณะจิตอาสาเป็นนามธรรม
ท่ีไม่สามารถบงัคบัให้เกิดได ้ดงันั้นตอ้งสร้างเง่ือนไขหรือกิจกรรมร่วมกนั ตลอดจนการพฒันาให้
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เกิดความต่อเน่ือง การมีเครือข่ายและการติดต่อส่ือสาร การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่ือสารและเครือข่าย 
เป็นส่วนท่ีท าใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นแนวทางใหเ้กิดจิตท่ีมีลกัษณะเป็นจิตอาสา  

2.3.2.1  การก่อตวัของจิตส านึกต่อส่วนรวมของคนในสังคม  
    จากไดศึ้กษาเน้ือหา สามารถสรุปแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ระดบั   ดงัน้ี 
    1)  จิตส านึกระดบัชุมชน เป็นส่ิงท่ีมีอยูม่าแต่เดิมในสังคมไทย ทั้งในเขตเมืองและ
ในชนบท ในรูปของกลุ่มบา้น ตรอก ซอย ยา่น การมีวิถีร่วมกนัในระดบัชุมชนน้ี ชุมชนจะควบคุม
ซ่ึงกนัและกนั ร่วมกนัรับผิดชอบในปัญหาศีลธรรม คุณธรรมอ่ืนๆร่วมกนั ภาพชีวิตในลกัษณะของ
การร่วมมือร่วมใจในระดบัชุมชนน้ีเกิดข้ึนอย่างเป็นปกติในสังคมไทยสมยัโบราณ แต่เร่ิมจะขาด
หายไปในยุคของการพฒันาแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเกิดข้ึนในปี 2504 ท่ีเป็นยุคเร่ิมตน้
แห่งการให้ความส าคญักบัเศรษฐกิจสูงข้ึน แต่ส่วนทางกบัคุณภาพชีวิตของคนในสังคมท่ีก าลงัพบ
กบัปัญหาและการด้ินรนในการด าเนินชีวิตอีกมากมาย  และเร่ิมมีการฟ้ืนคืนกลบัมามีบทบาทท่ี
ชดัเจนมากข้ึนภายใตแ้นวคิดแบบเศรษฐกิจพึ่งพาตนเอง ประชาคมต าบลและทฤษฎีใหม่  
    2)  จิตส านึกระดบัสังคม เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือสังคมไทยได้ด าเนินการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปแลว้ช่วงเวลาหน่ึง 
และเผชิญกบัปัญหาและสังคมท่ีเกิดข้ึนตามมา อาทิ ปัญหาความยากจน ปัญหาแรงงานเด็ก ปัญหา
โสเภณี ปัญหาสภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรม ฯลฯ สมาชิกในสังคมท่ีรับรู้และตระหนกัในความรุนแรง
ของปัญหาได้มีการร้องให้มีการแก้ไขร่วมกนั เพื่อน าไปสู่ความเท่าเทียมทางสังคม  ลดการรวย
กระจุกจนกระจาย ท่ีเป็นปัญหาท่ีส าคญัยิง่ไม่นอ้ยไปกวา่ปัญหาดา้นอ่ืน ๆ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีควรค านึงถึง
ต่อการสร้างจิตส านึกดา้นชุมชน คือ การส านึกรักบา้นเกิด เพื่อน าไปสู่การกา้วเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ
กบัชุมชนในดา้นการพฒันา และไดรั้บอิทธิพลการชกัน าจากผูท่ี้มีลกัษณะจิตอาสาดว้ยกนัภายใน
ชุมชน ท่ีมีการกระตุน้ให้เกิดการให้ความร่วมมือระหว่างชาวบา้นดว้ยกนั เขา้มาร่วมใจกนัพฒันา
ทอ้งถ่ินอนัเป็นท่ีรักยิ่งของคนในชุมชน และยงัสามารถลดปัญหาทางสังคมไดด้ว้ยการมีการพฒันา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับคนในชุมชน และเกิดการด ารงชีวิตท่ีพอเพียง ไม่สร้างหน้ีสิน 
ก่อใหเ้กิดแหล่งอาชีพของชาวบา้นไดต้ามพื้นฐานทางชีวภาพของชุมชนอยา่งย ัง่ยืนและพึ่งพาตนเอง
ไดดี้ (ธีรยทุธ บุญมี, 2536: 192-193) 
 

2.4  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

นอกเหนือจากงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัแนวทางการเสริมสร้างจิตอาสาท่ีได้เคยน าเสนอไปก่อ
หนา้น้ีแลว้ ยงัมีงานวจิยัอ่ืนๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งและสามารถน ามาเป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี  
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วลยัรักษ ์บุญภา (2553: บทคดัยอ่) การศึกษาเร่ือง กระบวนการสร้างจิตอาสาคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตต าบลโพธ์ิไทร อ าเภอโพธ์ิไทร จงัหวดัอุบลราชธานี โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ใช้
วิธีการศึกษาเชิงเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลท่ีสนใจจ านวน 20 คน และมีการสนทนา
กลุ่มจ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 12 คน ผลการศึกษาพบวา่ จิตอาสาเป็นค าใหม่ท่ีมีอยูใ่นตวับุคคล เคย
ชินและแสดงออกในลกัษณะของการอาสาท าบุญ การช่วยเหลือกนัภายในชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิไทรให้ความหมายจิตอาสา เป็นความสมคัรใจ เต็มใจ เสียสละ ไม่
หวงัผลตอบแทน และมีความสุขท่ีไดช่้วยเหลือผูอ่ื้น ส่วนในกระบวนการสร้างจิตอาสา เป็นการท า
ความเขา้ใจโดยการส่ือสาร การอธิบาย บอกเล่าประชาสัมพนัธ์ การปลูกจิตส านึกให้ตระหนกัถึง
ความส าคญัของจิตอาสา และการเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม ่าเสมอ ส่วนแนวทางการ
พฒันากระบวนการสร้างจิตอาสา ประกอบดว้ยการสร้างจิตส านึกเร่ืองการท างานเพื่อส่วนร่วมให้
ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคมโดยยึดหลักธรรมในการด ารงชีวิต การให้
รางวลั ยกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างของสังคม และให้โอกาสบุคคลท่ีมีจิตอาสาท า
คุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ตลอดจนสร้างระบบกลไกท่ีเนน้เร่ืองการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดย
ทอ้งถ่ิน/เทศบาลเป็นแบบอยา่งไม่ใชเ้งินเป็นตวัน าในการด าเนินกิจกรรม  

กรรณิกา มาโน (2553: บทคดัยอ่) เป็นการศึกษาเร่ืองความหมายของชีวิตกบัจิตอาสา โดย
ท าการเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้เป็นนกัจิตอาสาท่ีร่วมท ากิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 3 ปี จ  านวน 6 
คน และมีวิธีการคดัเลือกกลุ่มบุคคลท่ีสัมภาษณ์อย่างเจาะลึกโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบลูกโซ่ 
เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยอาศยัการแนะน าของกลุ่มตวัอย่างท่ีไดเ้ก็บขอ้มูลไปแลว้ ใช้วิธีการ
ถามช่ือพร้อมท่ีตามท่ีคนแรกแนะน าไว ้และไดท้  าไปเร่ือยๆจนกระทัง่ไดค้รบตามจ านวน เม่ือได้
ขอ้มูลและมีการตรวจสอบความสมบูรณ์และแยกแยะหมวดหมู่ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาเพื่อ
ตอบวตัถุประสงคแ์ละน าเสนอตามแนวคิดเชิงปรากฏการณ์วิทยา และแนวคิดอตัถิภาวะนิยม  ผล
ของการศึกษาคือ โลกของฉนักบั  “จิตอาสา”  และจิตอาสาคือการให้โดยไม่หวงัผลตอบแทน เป็น
การเล่าถึงตวัตนของผูใ้หข้อ้มูล ทศันคติส่วนตวั มุมมองท่ีมีต่อสังคม ผา่นการใชชี้วิตแลว้กลัน่กรอง
เป็นนิยามของจิตอาสา จิตอาสาผกูพนัและเรียนรู้ เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความผกูพนัจากความรู้สึก
และมิตรภาพท่ีไดรั้บจากการท ากิจกรรมจิตอาสา และการเรียนรู้จากประสบการณ์การท ากิจกรรม
จิตอาสา ในการน าไปปรับใชใ้นชีวิต และเขา้ใจถึงการอยูร่่วมกนั การมองเห็นคุณค่าซ่ึงกนัและกนั
ของคนท่ีอยูร่่วมในสังคมเดียวกนั และผลท่ีไดย้งัน าไปสู่ความรู้ความเขา้ใจและการให้ความส าคญั
ในเร่ืองของการใหค้วามหมายกบัส่ิงท่ีกระท าเพื่อน าไปสู่ชีวติท่ีมีความหมาย 

สุนทรี จูงวงศสุ์ข (2548: บทคดัยอ่) งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการใชก้ระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาในการสร้างเสริมลกัษณะนิสัยจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 41 คน โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้
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ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 3 แผน รวม 10 คาบ แบบบนัทึกการปฏิบติักิจกรรมของ
นกัเรียนจากการศึกษาปัญหาขยะในโรงเรียน โดยมีชุดท่ี 1 – 9 แบบการเขียนบนัทึกส่วนตวัของ
นกัเรียนรายบุคคล และการบนัทึกภาพวีดิทศัน์กิจกรรมการเรียนรู้ระหวา่งเรียน วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
การจดัหมวดหมู่ขอ้มูลแลว้พรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการส่ิงแวดลอ้มศึกษา
สามารถเสริมสร้างลกัษณะนิสัยจิตสาธารณะของนกัเรียนได้คือ มีความช่างสังเกต ไม่เห็นแก่ตวั 
และรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม นกัเรียนมีทกัษะการเป็นผูต้ดัสินใจหลกัและผูจ้ดัท านโยบาย
ทกัษะการสร้างความร่วมมือ ต่อรอง ประนีประนอมและแสวงหาขอ้ตกลงร่วมกนั และทกัษะการ
จดัการความขดัแยง้ 

ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ (2550: บทคดัยอ่) การศึกษาเร่ือง การพฒันาโมเดลเชิงสาเหตุของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการ
วิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  ศึกษาองค์ประกอบและตวัช้ีวดัจิตอาสาของนกัเรียน 2) ศึกษา
สภาพจิตอาสาและปัจจยัท่ีส่งผลต่อจิตอาสา และ3) เพื่อพฒันาและตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของจิตอาสาท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และมีกลุ่มตวัอยา่งใน
การวิจยัคือนักเรียนชั้นมธัยมตอนปลายโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน  675  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อจิตอาสา และแบบวดั
จิตอาสาของนกัเรียน การวเิคราะห์ขอ้มูลใชห้ลกัวเิคราะห์โมเดลลิสเรล ผลการวจิยัพบวา่   

1)  จิตอาสาของนกัเรียนมีองคป์ระกอบ 3 ดา้นคือ การช่วยเหลือผูอ่ื้น การเสียสละต่อสังคม 
และความมุ่งมัน่พฒันา และมีตวัช้ีวดัทั้งหมด 7 ตวัคือ (1)  การช่วยแนะน าส่ิงท่ีถูกท่ีควรแก่ผูอ่ื้น     
(2)  การอ านวยความสะดวกใหก้บัผูอ่ื้น (3)  การแบ่งปันส่ิงของใหก้บัผูอ่ื้น (4)  การสละเงิน แรงกาย 
เพื่อผูอ่ื้นและสังคม (5)  การสละเวลา และการใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (6)  การสนใจ
ในปัญหาและการเปล่ียนแปลงพร้อมทั้งเสนอความคิดท่ีจะพฒันา และ (7)  การร่วมพฒันากิจกรรม
การเสริมสร้างจิตอาสาเพื่อสังคมอยา่งสร้างสรรคแ์ละหลากหลาย  

2)  นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายมีค่าเฉล่ียของคะแนนจิตอาสาอยู่ในระดบัปานกลาง 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อจิตอาสาของนกัเรียนมี 6 ดา้นคือ ปัจจยัดา้นนกัเรียน ครอบครัว โรงเรียน/ครู เพื่อน 
สังคม/ชุมชน และดา้นส่ือมวลชน และโมเดลท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ยตวัแปรแฝง 7 ตวั และตวัแปร
สังเกตได ้16 ตวั โดยมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์และสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตวัแปรจิตอาสาของนกัเรียนได ้38.60  

ปิยะนาถ สรวิสูตร (2552: บทคดัยอ่) การศึกษาเร่ือง แรงจูงใจของผูน้ าเยาวชนท่ีมีจิตอาสา
ในการท ากิจกรรมเพื่อสังคม : กรณีศึกษาสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการ
ปฏิบติัเก่ียวกบัลกัษณะกิจกรรมเพื่อสังคมและระดบัแรงจูงใจในการท ากิจกรรมเพื่อสังคมของผูน้ า
เยาวชนท่ีมีจิตอาสาในสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ศึกษาจากผูน้ าเยาวชนจ านวน 100 คน เก็บ
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รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามส าหรับขอ้มูลเชิงปริมาณ และแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง
ส าหรับข้อมูลด้วยการใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ F-test ผล
การศึกษามีดงัน้ี  ผูน้  าเยาวชนท่ีมีจิตอาสาในสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครเป็นเพศหญิงและชาย
ใกลเ้คียงกนั อายุ 18-23 ปี ก าลงัศึกษาอยู่ระดบัชั้นมธัยมศึกษา เกรดเฉล่ียสะสมคร้ังสุดทา้ย 2.51-
3.00 นบัถือศาสนาพุทธ ส่วนมากครอบครัวมีรายไดต้  ่ากว่า 10,001 บาทและไม่เกิน 15,000 บาท 
เกือบทั้งหมดมีต าแหน่งเป็นสมาชิก ผูท่ี้เป็นตวัแทนกลุ่มเยาวชนและประธานสภาเยาวชนเขตมี
จ านวนท่ีใกลเ้คียงกนั กิจกรรมท่ีเขา้ร่วมมากท่ีสุดคือ การเขา้ประชุมสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
โดยมีแรงจูงใจภายในอยูใ่นระดบัสูงส่วนแรงจูงใจภายนอกอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัดา้นศาสนา
ของผูน้ าเยาวชนท่ีมีจิตอาสาท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจโดยรวมในการท ากิจกรรมเพื่อสังคมแตกต่าง
กนั ส าหรับผูน้ าเยาวชนท่ีมีจิตอาสาท่ีท าและไม่ท ากิจกรรมการพฒันามาตรการและการดูแลเยาวชน
มีแรงจูงใจภายในแตกต่างกนั ผูน้ าเยาวชนท่ีมีจิตอาสามีขอ้เสนอวา่ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนควรสนบัสนุนให้เกิด การขบัเคล่ือนกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบนัการศึกษาและ
ครอบครัวควรสนบัสนุนใหท้ ากิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

2.5  แนวคดิน าในการศึกษา 
 
แนวคิดน าในการศึกษาเป็นการน าแนวคิดกระบวนการขดัเกลาทางสังคมในสถาบนัต่าง ๆ 

น ามาปรับใช้ในการศึกษา โดยมีการเช่ือมโยงลกัษณะและองค์ประกอบของการเกิดจิตอาสาใน
ชุมชนท่ีผ่านสถาบันต่าง ๆ ท่ีเอ้ือให้เกิดลักษณะจิตอาสา โดยได้ให้ความหมายของจิตอาสา  
หมายถึง ผูท่ี้มีความเอ้ืออาทร ความเมตตาให้กับผูอ่ื้น พร้อมกับการมีใจท่ีเป็นกลาง มีความ
รับผิดชอบ เสียสละเพื่อส่วนรวม เอาใจใส่ผูอ่ื้นด้วยการกระท าด้วยความสมคัรใจ เพื่อท่ีจะได้
ช่วยเหลือผูอ่ื้น และ มีคุณลกัษณะท่ีเป็นองคป์ระกอบ คือ เป็นผูท่ี้พร้อมจะช่วยเหลือสังคมทุกเวลา 
เป็นคนท่ีตระหนกัถึงส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน  โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน และยงัมีความรักและชอบ
ในส่ิงท่ีตนพึ่งกระท าด้วยใจจริงอย่างไม่มีการเลือกปฏิบติั และไม่ไดถู้กบงัคบัให้กระท าจากผูอ่ื้น
เป็นการกระท าออกมาดว้ยจริงอย่างแทจ้ริง โดยมีการขดัเกลาทางสังคมท่ีมีสถาบนัต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
ครอบครัว ชุมชน ศาสนาและโรงเรียน  ทั้งน้ีแต่ละสถาบนัก็ท าหน้าแตกต่างกนัไปทั้งทางตรงและ
ทางออ้มกับผูท่ี้ได้รับการขดัเกลาทางสังคมดังกล่าว  เพื่อให้น าไปสู่การเสริมสร้างและปลูกฝัง 
อบรมใหเ้กิดลกัษณะจิตอาสา  ซ่ึงการขดัเกลาทางสังคมนั้น หมายถึง การถ่ายทอดวฒันธรรมจากรุ่น
สู่รุ่นและการถ่ายทอดกฎระเบียบและหลักปฏิบัติประพฤติตน เพื่อน าไปสู่ผูท่ี้มีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม โดยท่ีไดรั้บการเรียนรู้จากผูท่ี้ถ่ายทอดให้มีการยอมรับบทบาท สถานภาพของตนเอง อนั
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จะส่งผลดา้นการใช้ชีวิตอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม โดยไดมี้การขดัเกลาทางสังคมผา่นสถาบนั ดงัน้ี
สถาบนัทางครอบครัวและโรงเรียน ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีมีความใกลชิ้ดกบัผูท่ี้ถูกขดัเกลา จึงสามารถ
น าไปสู่การท าให้มีลกัษณะจิตอาสา  รวมทั้งการขดัเกลาทางสังคมโดยผ่านสถาบนัทางชุมชนและ
ศาสนาท่ีมีความส าคญัไม่น้อยไปกว่ากัน ท่ีจะสามารถขดัเกลาทางสังคมและเอ้ือให้บุคคลเกิด
ลกัษณะจิตอาสาไดเ้ช่นกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล เน่ืองจากสภาพการด ารงชีวิตและภูมิหลงัของ
ครอบครัวและสภาพแวดล้อมรอบล้อมข้างท่ีแตกต่างกันออกไป โดยสรุปแนวความคิดน าใน
การศึกษา  ดงัภาพท่ี 2.2 
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                           ภาพที ่2.2  แสดงแนวคิดน าในการศึกษา 

การสนบัสนุน 
-  ภาครัฐ และภาคเอกชน 
-  ชุมชน ไดแ้ก่ กลุ่มต่าง ๆ ท่ีไดมี้การรวมตวั

กนัท ากิจกรรมร่วมกนัในต าบล/ชุมชน   ท่ีไดมี้การท ากิจกรรมร่วมกนั 

โรงเรียน 
-  ถ่ายทอดความรู้ ปลูกฝังระเบียบวินยั 
-  อบรมให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
-  วิธีการสอนแบบให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
-  พฒันาในดา้นจิตใจ ดา้นร่างกาย  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
   ตนเองและผูอ่ื้น 

ปัญหา / อุปสรรค 
-  กลุ่มการเมือง 
-   สงัคมและวฒันธรรม                                          

-   ดา้นเศรษฐกิจ    ท่ีไดมี้การท ากิจกรรมร่วมกนั 

ศาสนา 
-  ถ่ายทอดและสอนหลกัธรรม   - สนบัสนุนและสอนใหค้นมีความเอ้ือเฟ้ือ เผ่ือแผ ่ 
-  อบรมสัง่สอนดว้ยวิธีการบรรยายธรรม อยา่งถูกตอ้งและเขา้ใจ 
-  เป็นแบบอยา่งท่ีดี โดยการปฏิบติัซ ้าเป็นประจ า  -  ลงโทษและให้รางวลั (กล่าวยกยอ่ง, ติ
เตียน)   

จิตอาสา 
-   เอ้ืออาทร มีน ้าใจ  -  เสียสละ 
-  มีความคิดสร้างสรรคด์า้นการพฒันา 
-  รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
-  มีใจท่ีใฝ่เรียนรู้ ท  าประโยชน์ให้ผูอ่ื้น 

-  ท าดว้ยความเตม็ใจในการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
 

ครอบครัว 
-  แนะน า และกล่าวตกัเตือน   -  การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของพอ่แม ่ -  ใชเ้หตุผลในการเล้ียงดู   
-  สนบัสนุนในการท าความดี  -  การลงโทษ (ดว้ยวาจาและทางร่างกาย) 
-  เปิดโอกาสให้ไดฝึ้กฝนตนเอง และเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น 
-  ใชห้ลกัธรรมสอนให้มีคุณสมบติัของคนดี (ดา้นคุณธรรม, ความเมตตา ) 
-  ปราศจากการใชค้วามรุนแรงในการอบรม/เล้ียงดู 



บทที ่3 
 

วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง รูปแบบการขดัเกลาทางสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตอาสาในชุมชน กรณีศึกษา 
ชุมชนบางน ้ าหวาน* อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เป็นหลกั โดยอาศยักระบวนการและวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) กบัผูรู้้หรือผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั ร่วมกบัการศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร และใช้
เทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique) เพื่อใช้ในการตรวจสอบขอ้มูล รวมถึงการน าเทคนิค 
RRA – Rapid Rural Appraisal ในการระบุขอ้มูลท่ีส าคญัมาด าเนินการในงานวิจยั ซ่ึงไดด้ าเนินตาม
ขั้นตอนมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

3.1  วธิีการศึกษา   
 

ผูศึ้กษาไดก้ าหนดวธีิการศึกษาไวด้งัน้ี 
 
3.1.1  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)   

   เป็นการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารโดยผูว้ิจยัใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีมีอยูชุ่มชน อาทิเช่น ประวติัความเป็นมา กระบวนการขั้นตอนในการ
จดัท ากิจกรรมร่วมกนัภายในชุมชน ขอ้มูลดา้นการออมทรัพย ์และกิจกรรมแก่ผูสู้งอายุ โดยท าการ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการก่อให้เกิดลักษณะของจิตอาสาของคนในชุมชน         
ในทุกๆระดบัทางสังคม และขอ้มูลอ่ืน ๆ ได้แก่ หนงัสือ บทความงานวิจยั งานวิทยานิพนธ์ ภาค
นิพนธ์ และรายงานทางวิชาการ ขอ้มูลจากส่ืออิเล็กทรอนิคส์เก่ียวขอ้งท่ีสามารถน ามาสนบัสนุน
งานวจิยัได ้
 
 
 
  * นามสมมติ 
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3.1.2  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
เป็นการศึกษาภาคสนาม (Field Study) ดว้ยการออกแบบสอบถามเก็บจากชาวบา้นในต าบล  

ผูศึ้กษาอาศยัเทคนิคการส ารวจอย่างเร่งด่วน (RRA-Rapid Rural Appraisal)  ซ่ึงเป็นขอ้ค าถาม
จ านวน 3 ขอ้ในการเก็บตวัอย่างให้ไดค้รบทัว่ถึง ดว้ยการเก็บตามจ านวนขนาดของครัวเรือนใน
จ านวนหมู่บา้นทั้ง 11 หมู่  จ  านวน 1,291 ครัวเรือน (ใชสู้ตร Yamane จากจ านวนครัวเรือนทั้งหมด) 
จึงได ้305 ครัวเรือน โดยในแต่ละครัวเรือนให้หวัหนา้ครอบครัวระบุผูท่ี้ท  าให้เห็นวา่มีลกัษณะจิต
อาสาในชุมชน เพื่อให้ไดร้ายช่ือ Key Person มากลุ่มหน่ึง จากนั้นท าการส ารวจเพื่อให้ไดร้ายช่ือผูมี้
จิตอาสาท่ีจะท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในขั้นตอนต่อไป 
 

3.1.3  การสัมภาษณ์บุคคลผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญ (Key - informant) 
  โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth) ตามแนวประเด็นค าถาม โดยมีประเด็นท่ีส าคญั
คือ ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูล ลกัษณะในการเล้ียงดูบุตร ลกัษณะของการไดรั้บการเล้ียงดูจากพ่อ
แม่ การไดรั้บการขดัเกลาจากสถาบนัศาสนา และจากทางโรงเรียน รวมถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจดั
ในชุมชน และการไดรั้บการสนบัสนุนจากคนรอบขา้ง รวมทั้งอุปสรรคและขอ้เสนอแนะต่างๆ โดย
ผูศึ้กษาไดบ้นัทึก จดัหมวดหมู่ตามวนัและเวลาท่ีเขา้ไปในชุมชน เรียงล าดบัจากวนัแรกจนถึงวนั
สุดทา้ยในการลงพื้นท่ี และมีการจดัท าตารางวิเคราะห์เบ้ืองตน้ ดว้ยการท าตารางกิจกรรมในการลง
พื้นท่ีในแต่ละคร้ัง เป็นตน้ 
 

3.2  กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคญั (Key - informant) 
 

เน่ืองจากเป็นการท าวิจยัเชิงคุณภาพ และก าหนดพื้นท่ีแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้
ความหมายและลกัษณะของจิตอาสาในทศันะชุมชนบางน ้าหวานจึงมีวธีิการคน้หา ดงัน้ี 

 
 3.2.1  กลุ่มเป้าหมาย  

ประกอบดว้ยคนในชุมชนบางน ้าหวาน ท่ีมีทะเบียนบา้นอยูใ่นชุมชนเกิน 6 เดือน 
 
3.2.2  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญ  
ในการศึกษาของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัจึงไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 

          1) การศึกษาไดใ้ชเ้ทคนิค การประเมินแบบเร่งด่วน (RRA – Rapid Rural Appraisal) 
จึงไดท้  าการส ารวจโดยกระจายครอบคลุมพื้นท่ีในต าบล ใชเ้ส้นทางคมนาคมมาแบ่งเขตเพื่อท าการ
เก็บขอ้มูล 
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           2)  จากรายช่ือ 40 คนแรก แลว้มาท าการคดัเลือกให้เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั ให้เหลือ
มา 20 คนแรกมาเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั (Key-informant) โดยท าการตรวจสอบคุณสมบติั และตาม
รายช่ือจากคนท่ีในชุมชนให้มา โดยใชเ้ทคนิค Snow Ball ในความสัมพนัธ์ของคนผูท่ี้ไดถ้าม ดว้ย
การถามหาถึงรายถดัไป หรือการขอผูท่ี้มีคุณสมบติัจิตอาสาใหม้าเป็น ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั จากนั้นท า
การคดัเลือกมา 40 คนแรกตามล าดบัความถ่ีสูง จากนั้นจึงจดัท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) กบัชาวชุมชน เพื่อให้ไดร้ายช่ือผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั (Key-informant) เรียงล าดบั  20 คน
แรกเพื่อท าการสัมภาษณ์ 15 คน ท่ีเตม็ใจใหข้อ้มูล 

 

3.3  แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) 
 

จากแนวความคิดในการศึกษาถึงกระบวนการขดัเกลาทางสังคมผ่านสถาบนัครอบครัว  
ชุมชน ศาสนาและโรงเรียน  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการท่ีไดล้งพื้นท่ีไปสัมภาษณ์ ความหมาย
และลกัษณะของค าว่าจิตอาสาในต าบลบางน ้ าหวาน แนวทางในการสนทนาและสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกกบัผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 
  1)   เพศ   
  2)   อาย ุ
  3)   สถานภาพสมรส 
  4)   จ านวนสมาชิกในครอบครัว   
  5)   การศึกษาขั้นสูงสุด 
  6)   อาชีพหลกั/ อาชีพรอง 
  7)   รายไดต่้อเดือน(ส่วนบุคคล)/รายไดร้วมของสมาชิกในครอบครัว 
  8)   บทบาทและหนา้ท่ีต่อชุมชน 
  9)   ระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชน 
 10)  การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในกิจกรรมต่าง ๆ ในการพฒันาของชุมชน 
 11)  ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมงานการท างานใหส้ังคมและชุมชน 

ส่วนท่ี 2  ความหมายของค าวา่จิตอาสา 
  1)  ลกัษณะ/องคป์ระกอบของผูมี้จิตอาสา 
  2)  วธีิการในดา้นระดบัความคิดและระดบัพฤติกรรมของผูท่ี้มีจิตอาสา 
  3) เป้าหมายของการกระท าท่ีเกิดจากการมีลกัษณะจิตอาสา 
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ส่วนท่ี 3  ความหมายและภาพในอุดมคติของค าวา่จิตอาสา 
   1)  ภาพในความคิดและทศันคติท่ีดีท่ีสุด 
       2)  ภาพในความเขา้ใจและทศันคติของค าวา่จิตอาสา  

  3)  ภาพของค าวา่จิตอาสา ท่ีสามารถเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 
ส่วนท่ี 4  แนวทางในการขดัเกลาผา่นสถาบนัต่าง ๆ  

  1)  สถาบนัครอบครัว ไดแ้ก่ การอบรมสั่งสอนในการเล้ียงดูบุตร 
        (1)  กระบวนการ ขั้นตอนในการถ่ายทอดการมีจิตอาสาในตนเอง 

       (2)  การถ่ายทอดวธีิคิดแบบจิตอาสาแก่บุตร 
  (3)  เน้ือหา/วธีิการในการอบรมเล้ียงดูบุตร 
              2)  สถาบนัทางศาสนา                                                                       

  (1)  ผูน้ าทางศาสนาในชุมชน มีวธีิการถ่ายทอดหลกัธรรมท่ีสามารถน า 
ไปประยกุตใ์ชใ้นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  (2)  การไดรั้บการถ่ายทอดหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีท าให ้
เกิดลกัษณะจิตอาสาอยา่งไร 
  (3)  พระพุทธศาสนาสั่งสอนและอบรมใหรู้้จกักฎระเบียบในการอยูร่่วม 
กนัในสังคม    

  (4)  การพฒันาจิตใจและท าใหเ้กิดปัญญาในการใชชี้วติ แนวทางใน 
การฝึกอบรมอยา่งไร 

     3)  สถาบนัโรงเรียน 
 (1)  การไดรั้บวธีิการ/การอบรมสั่งสอนจากโรงเรียนถ่ายทอด 
  (2)  การจดัระบบการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางโดยให้ผูเ้รียน

ไดมี้การแลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็น การพฒันาบุคลิกภาพและพฒันาจิตใจ ท่ีน าไปสู่การ
เกิดลกัษณะจิตอาสา  

        (3)  การอบรม / สั่งสอนจากโรงเรียน ช่วยให้เสริมสร้างการพฒันาทั้งดา้น
ร่างกายและจิตใจ ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวติ 

        (4)  โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีเป็นศูนยก์ลางในการแลกเปล่ียนความรู้ และเรียนรู้
ร่วมกนัของชาวบา้นในชุมชน โดยมีการรวมตวักนัในรูปแบบลกัษณะอยา่งไร    

   4)  กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน  ไดแ้ก่  ชาวบา้นท่ีไดร้วมกลุ่มกนัในการท ากิจกรรม 
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ต่าง ๆ ในชุมชน 
       (1)  การท่ีได้เข้าไปมีส่วนร่วม โดยการแลกเปล่ียนความรู้ และทศันคติกัน 

ภายในชุมชน มีผลต่อการเกิดลกัษณะจิตอาสา 
           (2)  ลกัษณะและวธีิการท่ีไดถ่้ายทอดลกัษณะความเป็นจิตอาสาในดา้นความ

น ้าใจและเสียสละใหผู้อ่ื้นผา่นกิจกรรมชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
        (3)  การประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและใหช้าวบา้นตระหนกัถึงประโยชน์            
       (4)  การรวมตวักนัในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีช่วยใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน  

มีรูปแบบและความต่อเน่ืองในการเสริมสร้างลกัษณะจิตอาสา 
ส่วนท่ี 5  การสนบัสนุนของภาคส่วนต่าง ๆ  

  1)  หน่วยงานท่ีเขา้มาสนบัสนุนในการเสริมสร้างจิตอาสาภายในชุมชน 
              2)  จ  านวน (ความถ่ี) และคุณภาพท่ีไดรั้บการสนบัสนุนในการด าเนินการต่าง ๆใน

การจดักิจกรรมในการเสริมสร้างจิตอาสาในชุมชน   
          (1)  งบประมาณ 

                                 (2)  สถานท่ีและอุปกรณ์ 
           (3)  วทิยากรผูถ่้ายทอดองคค์วามรู้/การแลกเปล่ียนความรู้/การศึกษาวิจยัและ

พฒันา 
              (4)  ก าลงัใจของผูท่ี้มีจิตอาสาท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
          (5)  ความต่อเน่ืองและแนวโนม้ในอนาคตของการไดรั้บการสนบัสนุน 
ส่วนท่ี 6  ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

  1)  ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างลกัษณะจิตอาสา 
   2)  แนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
  3)  ขอ้เสนอแนะในการด าเนินการต่าง ๆ  
 

3.4  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ผูศึ้กษาใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพโดยรวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่ง คือ จากเอกสารการคน้ควา้
ขอ้มูล ทบทวนวรรณกรรมจากหนงัสือทางวิชาการ และการศึกษาความหมายและลกัษณะความเป็น
จริงในภาคสนาม โดยการเร่ิมเข้าไปส ารวจชุมชนท่ีจะเก็บข้อมูลด้วยเป็นระยะๆ พร้อมทั้ งท า
ความคุน้เคยกบัชาวบา้น จนกระทัง่เกิดความไวว้างใจในผูว้ิจยั เพราะการเก็บ RRA ก่อนท่ีจะได้
รายช่ือมาตอ้งท าความรู้จกักบัคนในพื้นท่ี มีการพูดคุยแนะน าตวัแลว้ก็ท  าการสอบถามขอ้มูลไปเป็น
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เร่ือง ๆ พร้อมกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ กบัความหมายความเขา้ใจค าวา่ จิตอาสา ของชาวบาง
น ้ าหวานเม่ือไดข้อ้มูลรายช่ือผูมี้จิตอาสามาจ านวน 15 คนเรียบร้อยก็จะมีวิธีในการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดม้าโดยอาศยัเทคนิคสามเส้า (Triangular Technique) เพื่อการตรวจสอบขอ้มูล
ไดจ้ากบุคคล เวลา สถานท่ีท่ีแตกต่างกนั ควบคู่กบับริบทและกิจกรรมท่ีมีการร่วมมือกนัในชุมชน 
โดยมีรายละเอียดของวธีิวจิยัในการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 

 
3.4.1  การศึกษาค้นคว้าข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร (Document  Study 

and Literature Review)  
  ไดแ้ก่ หนงัสือทางวิชาการ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ บทความ ฐานขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ และรายงาน / หนงัสือทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษา 
โดยเฉพาะเร่ืองความเป็นมาและแนวคิดเก่ียวกบัจิตอาสา รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจากความหมาย
ค าวา่ จิตอาสาของคนในชุมชนบางน ้ าหวานโดยไดข้อความอนุเคราะห์เอกสารจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางน ้ าหวานและสถานีอนามยั เพื่อรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน บริบทและสภาพทัว่ไปของ
ต าบล 
 

3.4.2  การสัมภาษณ์ (Interview) 
        1)  การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ถึงขอ้มูลพื้นฐาน 

บริบททัว่ไปของชุมชน  
        2)  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  เป็นการลงพื้นท่ีวจิยัภาคสนามเพื่อท าการคน้ 

หาประเด็นตามขอ้ค าถามของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั เพื่อท่ีจะน าเน้ือหาในการสัมภาษณ์มาใช้งานใน
การวิเคราะห์และตีความในแต่ละสถาบนัของการขดัเกลาทางสังคมให้สามารถเขา้ใจไดง่้ายยิ่งข้ึน 
อยา่งเป็นประโยชน์ในการเห็นภาพในลกัษณะของจิตอาสาอยา่งเป็นรูปธรรมเพิ่มมากข้ึน  

 
 3.4.3 การสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EFR (The Ethnographic Futures     

Research)   
เป็นการสัมภาษณ์โดยให้ผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์ไดส้ะทอ้นถึงภาพของผูท่ี้มีลกัษณะจิตอาสา หรือ

สะทอ้นถึงค าวา่จิตอาสา ภาพในอุดมคติของผูถู้กสัมภาษณ์ ซ่ึงโดยใชภ้าพท่ีเป็นทางเลือก ไดแ้ก่  
         1)  ภาพในความคิดและทศันคติท่ีดีท่ีสุด   
         2)  ภาพท่ีแยท่ี่สุดของจิตอาสาคาดวา่อาจจะเกิด 

            3)  ภาพของค าวา่จิตอาสา ท่ีสามารถเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 
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3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล  
 

เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา  (Descriptive Analysis)  โดยการจดัหมวดหมู่ตาม
วตัถุประสงค์ จากข้อมูลท่ีได้สัมภาษณ์และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเช่ือมโยงกับ
แนวคิด ทฤษฎี และการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ควบคู่กบับริบทท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา โดยใชก้าร
วเิคราะห์แบบ Successive approximation ในการแยกหมวดหมู่ จดักลุ่มขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
ตามค าพูด จดัให้อยูต่ามประเด็นค าส าคญัในการศึกษา ท่ีอยู่ภายใตบ้ริบทของชุมชน และท าความ
เขา้ใจกบัความหลากหลายของขอ้มูลท่ีไดม้า เพื่อใหท้ราบถึงแนวโนม้ในการเสริมสร้างลกัษณะของ
จิตอาสาในชุมชน โดยผา่นการขดัเกลาทางสังคมจากทุก ๆ สถาบนั และเปล่ียนจากชุดขอ้มูลให้เป็น
แนวคิดและรูปแบบการเสริมสร้าง โดยการเช่ือมโยงตีความและสร้างขอ้คน้พบสรุปของขอ้มูล
ทั้งหมดต่อไป 
  
 

 
 



บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง กระบวนการขดัเกลาทางสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตอาสาในชุมชน: กรณีศึกษา
ชุมชนบางน ้ าหวาน* อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ได้ด าเนินการศึกษาโดยการ
รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิและขอ้มูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลโดยท าการ
เก็บจาก กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยคนในชุมชนบางน ้ าหวาน* จากจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 1,291 
คนโดยใชสู้ตร Yamane จึงไดจ้  านวน 305 คน จากนั้นไดร้ายช่ือของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัจากการ
คน้หาดว้ยการประเมินแบบเร่งด่วน (RRA – Rapid Rural Appraisal) จากนั้นจึงท าการคดัเลือกมา 
40 คนแรกตามล าดบัความถ่ี ตามดว้ยจดัท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กบัชาว
ชุมชน เพื่อให้ไดร้ายช่ือผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั  (Key-informant) เรียงล าดบั 20 คนแรกเพื่อท าการ
สัมภาษณ์ 15 คน มีรายละเอียดของผลการศึกษาดงัน้ี 

4.1 บริบทชุมชน 
4.2 ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 
4.3 ตวัอยา่งการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
4.4 ความหมายและคุณลกัษณะของจิตอาสาในทศันะชุมชน 
4.5 กระบวนการขดัเกลาทางสังคมผา่นสถาบนัต่าง ๆ ในชุมชน 
4.6 การเปรียบเทียบกระบวนการขดัเกลาของจิตอาสาของสถาบนัทางสังคมท่ีส าคญั  
4.7ปัจจยัสนับสนุนของการเล้ียงดูจากสถาบนัครอบครัว และการได้รับการสนับสนุน

ภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ในการเสริมสร้างจิตอาสา 
4.8  ปัญหา อุปสรรคของการเล้ียงดูจากสถาบนัครอบครัว และการเขา้มามีส่วนร่วมท างาน

ในชุมชน รวมทั้งขอ้เสนอแนะในการเสริมสร้างจิตอาสา 
4.9  สรุปผลการศึกษาของกระบวนการขดัเกลาทางสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตอาสา 

 

 

  * นามสมมติ 
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4.1  บริบทชุมชน 
 

4.1.1  สภาพทัว่ไปของต าบลบางน า้หวาน 
ชุมชนต าบลบางน ้าหวาน อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นต าบลอยูใ่นอ าเภอ

พระประแดง มีอายุราว 200 กว่าปี ต าบลบางน ้ าหวาน เม่ือในอดีตคร้ันเวลาน ้ าข้ึนสูงจากแม่น ้ า
เจา้พระยาก็จะไหลเขา้ทุก ๆ ดา้นบริเวณพื้นท่ีจึงท าให้น ้ าท่วมเป็นเวลานาน  พอน ้ าลดลงก็กลายเป็น
แอ่งกระทะ มีเน้ือท่ีทั้งหมด 12,000 ไร่ มีลกัษณะทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นท่ีราบดินตะกอนลุ่มแม่น ้ า มี
ลกัษณะพิเศษเป็นคุง้น ้ าขนาดใหญ่คลา้ยกระเพาะหมู แผน่ดินยื่นเขา้นั้นจรดกรุงเทพมหานครโดยมี
แม่น ้าเจา้พระยาเป็นอาณาเขตกั้น ซ่ึงมีความเป็นมาตั้งแต่สมยัสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทา้ยสระแห่งกรุง
ศรีอยธุยา ทรงโปรดใหข้ดุคลองลดัในส่วนท่ีแคบท่ีสุดระหวา่งฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตกของแม่น ้ า
เจา้พระยา คือคลองลดัโพธ์ิ หรือคลองลดัโพธ์ิในปัจจุบนั เพื่อท่ีจะย่นระยะเวลาเดินเรือในสมยั
รัชกาลท่ี  1 น ้ าทะเลไหลเขา้มาท่วมเรือกสวนไร่นาของชาวบา้นเสียหาย จึงโปรดให้ถมคลองให้
แคบลง ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 – 2549 สมยัรัชกาลท่ี 9 ทรงโปรดให้ขุดคลองลดัโพธ์ิ เพื่อย่น
ระยะเวลาการไหลของน ้ าออ้มพื้นท่ีคุง้บางกะเจา้ มีระยะทาง 17.5 กิโลเมตร แลว้ให้ไหลออกสู่อ่าว
ไทย เพื่อป้องกนัไม่ใหน้ ้าท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยขุดขยาย แนวคลอง โดยมี
ระยะของความกวา้ง 65 – 66 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร ท าให้พื้นท่ีมีน ้ าลอ้มรอบ และไดมี้การ
ก่อสร้างประตูระบายน ้ าคลองลดัโพธ์ิ รวมทั้งมีการก่อสร้างสะพานขา้มคลองลดัโพธ์ิเพื่อใช้เป็น
เส้นทางสัญจรเขา้และออกพื้นท่ี (ศรีรัฐ ไทรชมภู,  2555: 27) และโดยธรรมชาติแลว้จะมีน ้ าท่ีไหล
เขา้มานั้นไดเ้ขา้สู่เขตชุมชนในหลาย ๆ  พื้นท่ีรวมทั้งบริเวณของต าบลบางน ้ าหวาน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ี
ชาวบา้นไดใ้ชท้  าการประกอบอาชีพท าสวน ดว้ยสภาพพื้นท่ีท่ีมีคูคลอง ร่องสวน ปกคลุมดว้ยตน้ไม ้
มีป่าชานเลนริมแม่น ้ าเจา้พระยา มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ดิน แร่ธาตุและสารอาหารของพืช
นานาชนิด  มีวถีิชีวติของผูค้นทอ้งถ่ินคือท าสวนผลไม ้และยงัใชพ้ืชพรรณและสัตวน์ ้ าท่ีหลากหลาย
ชนิดพนัธ์ุเพื่อหาเล้ียงชีวติมาจนถึงปัจจุบนั และมีน ้าหวานจากเกสรดอกไมน้านาชนิดไดดึ้งดูดให้ผึ้ง
มาอาศยัอยูใ่นบริเวณพื้นท่ี จากนั้นชาวบา้นจึงไดน้ ้ าผึ้งมาตกับาตรในวนัส าคญัต่าง ๆ จนกลายเป็น
วิถีชีวิต เป็นประเพณี วฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น จึงไดมี้การขนานนามพื้นท่ีว่าต าบล
บางน ้ าหวาเป็นพื้นท่ีท่ีถือว่าเป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีใหญ่ท่ีสุดและอยูใ่กลก้รุงเทพมหานครท่ีมีการไดรั้บ
อนุรักษพ์ื้นท่ีไว ้(ศรีรัฐ ไทรชมภู, 2555: 28-28) และไดมี้วิสัยทศัน์และแนวทางการพฒันาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล ดงัน้ี“…ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมี
ความสามคัคี มีสภาพแวดลอ้มท่ีร่มร่ืนสวยงาม จึงมีศกัยภาพเพียงพอส าหรับ จะพฒันาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์…” และไดต้ั้งวิสัยทศัน์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน ้ าหวาน ท่ี
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กล่าวไดโ้ดยรวม คือ สภาพแวดลอ้มตอ้งร่มร่ืนเขียวขจี เศรษฐกิจให้ดีถว้นหนา้ รู้รักษาคุณค่าของ
ชุมชน  พฒันาคนใหมี้คุณภาพรองรับความเป็นเมืองน่าอยู ่ 

 
4.1.2  ลกัษณะภูมิประเทศ 
สภาพลกัษณะพื้นท่ีของต าบลบางน ้ าหวาน มีเน้ือท่ี 4.75 ตารางกิโลเมตร (ส านกังาน

สาธารณสุขอ าเภอพระประแดง,  2551) และมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มริมแม่น ้าเจา้พระยา มี
ล าคลองไหลผา่น 6 สาย  ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร โดยมีอาณาเขต
ติดต่อ ดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดกบั ต าบลปทุม* อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
ทิศใต ้ติดกบั ต าบลบางบางถุง* อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
ทิศตะวนัออก ติดกบัแม่น ้าเจา้พระยา ( ติดกบัเขตบางนา ) 

              ทิศตะวนัตก ติดกบั ต าบลปทุม*และต าบลบางซอ* อ าเภอพระประแดง จงัหวดั
สมุทรปราการ (ราชกิจจานุเบกษา, 2505 : 2083 – 2084)  

 
4.1.3  สภาพทางเศรษฐกจิ 
         4.1.3.1  การประกอบอาชีพ  
         ประชากรร้อยละ 70.0  ประกอบอาชีพรับจา้งในโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน

ประกอบการนอกพื้นท่ี เพราะเป็นต าบลท่ีอยูฝ่ั่งตรงขา้มกบักรุงเทพมหานครและมีเขตอุตสาหกรรม
และการพาณิชยอ์ยู่โดยรอบพื้นท่ี ท าให้มีการขยายโอกาสในการจา้งงานให้กบัประชาชนจ านวน
มาก  ส่วนอาชีพรองลงมาร้อยละ 20.0 คืออาชีพประกอบธุรกิจประเภทกิจการ    ต่าง  ๆ  เช่น ร้านคา้
ปลีกยอ่ย  อาชีพบริการโดยมีอุตสาหกรรมขนาดเล็กและรับราชการ และอีก    ร้อยละ 10.0 ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม   
               4.1.3.2 รายได ้ ประชากรส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย  64,324.14 บาท/คน/ปี   (จากการ
รายงานคุณภาพชีวิตคนสมุทรปราการ จากข้อมูลความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน ปี 2554 จดัท าโดย
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัสมุทรปราการ ) 
 

4.1.4  สภาพสังคม 
          4.1.4.1  ดา้นการปกครอง 
         ระบบการปกครองเป็นระบบท่ีปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภายใตอ้ าเภอพระประแดงได้

แบ่งพื้นท่ีการปกครองครอบคลุมทุกต าบลในอ าเภอพระประแดง จัดตั้ ง ข้ึนตามประกาศ
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กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไดด้ ารงต าแหน่งตั้งแต่ปี 2549 จนถึง
ปัจจุบนั  

          4.1.4.2  ประชากร/ครัวเรือน 
         มีจ  านวนหมู่บา้นทั้งหมด 11 หมู่  ไดแ้ก่  หมู่ท่ี  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  และ 11 

รวมจ านวนประชากรโดยประมาณทั้งส้ิน 4,951 คน  เช้ือสายของคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนไทย
ภาคกลาง  และมีเช้ือมอญกับจีนเป็นบางส่วน โดยแยกเป็นชาย 2,365 คน หญิง 2,586 คน
(สมุทรปราการ.  กรมการปกครอง.  ส านักบริหารการทะเบียน, 2555) โดยมีรายละเอียดแสดง
จ านวนประชากรทั้งส้ิน ดงัตารางท่ี 4.1 

 
ตารางที ่4.1  ตารางแสดงจ านวนประชากร 

 
ล าดบัหมู่บา้น จ านวนประชากรของต าบลบาน ้ าหวาน 

ชาย หญิง รวมทั้งส้ิน 
หมู่ 1 315 353 668 
หมู่ 2 57 44 101 
หมู่ 3 152 79 331 
หมู่ 4 169 182 351 
หมู่ 5 72 77 149 
หมู่ 6 38 34 72 
หมู่ 7 106 142 248 
หมู่ 8 152 154 306 
หมู่ 9 415 487 902 
หมู่ 10 586 617 1,203 
หมู่ 11 275 296 571 
หมู่ 77 72 82 149 
รวมทั้งส้ิน 2,365 2,586 4,951 

 
แหล่งทีม่า: สมุทรปราการ.  กรมการปกครอง.  ส านกับริหารการทะเบียน, 2555 
 
หมายเหตุ:  หมู่บา้นท่ี 77 (หมู่บา้นในทะเบียนบา้นกลาง) หมายถึง ทะเบียนซ่ึงผูอ้  านวย 

การทะเบียนกลางก าหนดให้จดัท าข้ึนส าหรับลงรายการบุคคลท่ีไม่อาจมีช่ือใน        
ทะเบียนบา้น  
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4.1.4.3  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี ไดแ้ก่ ทรัพยากรดิน  สภาพดินทัว่ไปเป็นดินท่ีเกิดจาก

ตกตะกอนทบัถม  ประกอบดว้ยแร่ธาตุอนัอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช  เน่ืองจาก
ตั้งอยูบ่ริเวณริมแม่น ้าเจา้พระยาตอนล่าง ทรัพยากรน ้ า แม่น ้ าเจา้พระยา 1 สาย และคูคลองใหญ่นอ้ย
อีกเป็นจ านวนมากซ่ึงมีผลต่อการด ารงชีพและวิถีชีวิตของชาวบา้น โดยบริเวณรอบเป็นพื้นท่ีป่าไม้
ชายเลน ประกอบดว้ย ป่าจาก ตน้ล าภู บริเวณริมแม่น ้ าเจา้พระยา และมีคลองธรรมชาติจ านวน 6 
สาย ส่วนใหญ่เป็นล าคลองสายเล็ก ๆ ทั้งหมดเช่ือมต่อกบัแม่น ้ าเจา้พระยา ล าคลองสายท่ีส าคญัคือ 
คลองบางน ้าหวาน ซ่ึงมีระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตรและมีแม่น ้า 1 สาย คือ แม่น ้าเจา้พระยา  

4.1.4.4  การบริการพื้นฐาน  
  การคมนาคม ส่วนใหญ่เป็นถนนสายสั้ น ๆ ผิวการจราจรอยู่ในสภาพดี   เป็น

ระเบียบเรียบร้อย การจราจรยงัไม่หนาแน่น มีรถยนตป์ระจ าทางผา่น ไดแ้ก่ สายพระประแดง – บาง
ปทุม* ท่าเรือขา้ม ระหวา่งเขตบางนา – ต าบลบางน ้ าหวาน จ านวน 2 ท่า ไดแ้ก่ ท่าวดับางน ้ าหวาน*
นอก และ ท่าตาเล่ือน* มีถนนสายท่ีส าคญั 2 สาย คือ ถนนสายบวัหวาน*พฒันา เป็นถนนสายหลกั
ของต าบลบางน ้าหวาน ขนาดกวา้งเมตร เช่ือมต่อกบัถนนเพชรหึงในเขตต าบลบางซอ* ไปส้ินสุดท่ี
เขตติดต่อต าบลบางปทุม* รวมระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร ถนนสายซอยยิ่งอ านวย  แยกจาก
ถนนบวัหวาน*พฒันา บริเวณหมู่ท่ี  9 ไปส้ินสุดบริเวณริมแม่น ้าเจา้พระยา หมู่ท่ี 6 เป็นถนน กวา้ง  4 
เมตร ระยะทางประมาณ 2 กิโมเมตร 

4.1.4.5  ศาสนาและประเพณี 
  การนบัถือทางศาสนาของประชากรทั้งหมด นบัถือศาสนาพุทธ ซ่ึงมีวดัจ านวน 2 

แห่ง ดงัน้ี วดับางน ้ าหวานนอก* ประวติัการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2460 ซ่ึงไม่มีการปรากฏหลกัฐานว่า
ใครเป็นผูส้ร้าง และอีกวดัไดต้ั้งอยูห่มู่ท่ี 1  วดับางน ้ าหวานใน* ซ่ึงสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 5 โดยมี
พระวิหารเป็นโบสถ์หลงัเก่า มีพระประธานในอุโบสถ นามว่า หลวงพ่อใหญ่ มีลกัษณะเป็นปาง
สมาธิ มีเสาก่ออิฐขนาดใหญ่ มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีบานประตูหน้าต่างท่ีงดงาม มีภาพสาวมอญ
ในอิริยาบถอนังดงามเขียนด้วยสีฝุ่ น ซ่ึงแต่เดิมเป็นศิลปะเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัรัชการท่ี 4  และมี
ประเพณีท่ีส าคญั ไดแ้ก่ประเพณีตกับาตรน ้ าหวาน ประเพณีแห่สงกรานต ์ประเพณีลอยกระทง งาน
เทศน์มหาชาติและงานทอดกฐิน  เป็นประจ าทุกปี เป็นตน้ และยงัมีวิถีวฒันธรรม คือ การอยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสุขไดน้ั้น ประกอบดว้ยความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่มีความเป็นเครือญาติ ช่วยกนัท ามาหากิน 
และส่ิงท่ีส าคญัคือการมีศาสนาเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ และมีวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมา 

4.1.4.6  สถานศึกษา 
 การศึกษาในต าบลบางน ้ าหวาน  มีโรงเรียนในระดบัประถมศึกษา  2 แห่ง คือ 

โรงเรียนวดับางน ้ าหวานนอก  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 1 – 6 ประกอบดว้ยนกัเรียน
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จ านวน 212 คน และโรงเรียนวดับางน ้ าหวานใน ซ่ึงเปิดสอนในระดบัอนุบาลจนถึงระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบด้วยนักเรียนจ านวน 63 คน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  

4.1.4.7  สถานพยาบาล 
  ชาวบา้นในต าบลบางน ้าหวานสามารถเลือกเขา้รับบริการไดท่ี้สถานีอนามยัประจ า

ต าบลหมู่บา้น 1 แห่ง  
 4.1.4.8  กลุ่มออมทรัพย/์สถาบนัทางการเงินของชุมชน 
   การเกิดข้ึนของกลุ่มออมทรัพยน์ั้น มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ชาวบา้นได้มีเงินออม  

และท าใหชุ้มชนเกิดความเขม้แข็งท่ีสามารถดูแลกนัเองได ้กลุ่มออมทรัพย/์สถาบนัทางการเงินของ
ชุมชนไดก่้อตั้งเม่ือวนัท่ี  22  พฤษภาคม 2541 โดยใชท่ี้ท าการอยูท่ี่  อาคารศูนยส่์งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน  ตั้งอยูภ่ายในวดับางน ้ าหวานในในอดีต และไดย้า้ยท่ีท าการมาท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ในปัจจุบนั โดยเร่ิมจากมีจ านวนสมาชิกเพียง 38 คน จนถึงปัจจุบนัน้ีไดมี้สมาชิกรวมทั้งส้ิน 1,587 
คน วิธีการคือให้สมาชิกส่งเงินเขา้กองทุนหุ้นละ 100 บาทต่อเดือนเพื่อเป็นสวสัดิการและเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ร่วมกนั  ต่อมาไดเ้ร่ิมมีการน ารูปแบบ
การด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพยเ์ขา้มาใชโ้ดยสมาชิกสามารถกูเ้งินในอตัราดอกเบ้ียต ่าจากกองทุน
เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในกิจการกรณีพิเศษได ้ การด าเนินงานมีการปันผลดอกเบ้ียปีละ 1 คร้ัง โดย
มีวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งเพื่อให้สมาชิกในชุมชนรู้จกัการประหยดัและเป็นแหล่งเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ “วิสาหกิจชุมชน” เพื่อเป็นการปลูกฝังและเป็นการสร้างค่านิยมและเป็นการสร้าง
ค่านิยมการออมใหก้บัชาวบา้นในชุมชน  เพื่อให้ชุมชนรู้จกัเก็บเงินเพื่อความเขม้แข็งของครอบครัว
และเศรษฐกิจ ดว้ยการใหช้าวบา้นรู้จกัการรวมกลุ่มในรูปของกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตต าบลบาง
น ้าหวานน าไปสู่ความมัน่คงย ัง่ยืน สามารถพึ่งตนเองไดแ้ละอยูไ่ดอ้ยา่งพอเพียงและเขม้แข็งโดยยึด
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัในการด ารงชีวติ  

4.1.4.9  ชมรมผูสู้งอาย ุ
 กลุ่มผูสู้งอายุมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นความส าคญัของ

ผูสู้งอาย ุซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์มากในการครองตนและครองงาน และผูสู้งอายุสามารถถ่ายทอด
ความรู้ โดยถือวา่เป็นคลงัทางปัญญาให้กบัลูกหลานไวค้อยปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ภายในชุมชน และ
ท่ีส าคญัคือ การดูแลดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ  ตวัอยา่งกิจกรรมเช่น  การเตน้แอโรบิคโดย  (เวลาตี
ห้าคร่ึงถึงเจ็ดโมงเช้าของทุกวนัอาทิตย์) และในศูนยช์มรมผูอ้ายุยงัมีเคร่ืองออกก าลงักายท่ีใช้เป็น
สถานท่ีส าหรับฟิตเนส  ตั้งอยูใ่นบริเวณวดับางน ้ าหวานใน เพื่อให้ผูสู้งอายุท่ีไดอ้าศยัในชุมชนได้มี
คุณภาพชีวติท่ีดี และยงัมีกิจกรรมพิเศษคือ โครงการวนัเกิดใหแ้ก่ผูสู้งอายุในต าบลบางน ้ าหวาน  ซ่ึง
เป็นส่ิงส าคญัในการสร้างความเขม้แข็งดา้นจิตใจให้เกิดข้ึนแก่ครอบครัวผูสู้งอายุและชุมชนไดเ้ป็น
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อย่างดี และในวันท่ี 14 เมษายนของทุกปี ได้จัดงานวันผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุทุกคนให้ได้มาร่วม

สังสรรค์  รับประทานอาหารร่วมกัน  และฉลองวันเกิดให้แก่ผู้สูงอายุท่ีจ าวันเกิดตนเองไม่ได้ไป

พร้อม ๆ กัน รวมถึงการรดน ้าด าหัวขอพรผู้ใหญ่ในวันเดียวกัน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลานทั้ง

หมู่บ้าน   

 

4.1.5  กิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน 

          4.1.5.1  กิจกรรมและสถานท่ีด้านการท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญภายใน 

ชุมชนบางน ้าหวาน โดยมีการเน้นการท่องเท่ียวแบบผสมผสานเชิงอนุรักษ์ ได้แก่ ตลาดน ้าบาง

น ้าหวานท่ีได้จัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งกระจายรายได้และสร้างโอกาสให้กับชาวบ้านในการประกอบ

อาชีพอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้ด าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ าหน่ายสินค้าของชุมชน

ท่ีได้ผลผลิตท่ีได้มาจากวัสดุอุปกรณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีชาวบ้าน ตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2550 เป็น

ต้นมา ได้ออกแบบสร้างศูนย์จ าหน่ายสินค้าท่ีหลากหลาย ได้แก่ ซุ้มจ าหน่ายสินค้าโอท็อป ทั้งยังเปิด

โอกาสให้ชาวบ้านในต าบลใกล้เคียงได้น าผลผลิตทางการเกษตร เช่น พืชผัก ผลไม้ ท่ีมีอยู่ในสวน

ได้น าออกจ าหน่าย โดยรอบบริเวณพื้นท่ีของตลาดน ้า ประกอบด้วยซุ้มจ าหน่ายสินค้าชุมชน จะเป็น

ชาวบ้านในพื้นท่ีต าบลบางน ้าหวาน ซ่ึงจะจ าหน่ายผลิตผลของชาวบ้านมีทั้งผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ

เช่น กล้วยน ้าว้า กล้วยหอม มะพร้าวอ่อน ชมพู่ม่าเหม่ียว มะม่วงน ้าดอกไม้ และมีผลไม้ท่ีขึ้นช่ือของ

ต าบลบางน ้าหวาน เพราะมีรสชาติดีและมีกลิ่นหอม ผักสวนนานาชนิดอาทิ ผักบุ้ง ผักกระถิน ผัก

กรูด ยอดมะระขี้นก ยอดกระทกรก ผักหวาน มะแว้ง มะเขือพวง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ใบยอ เป็น

ต้น และยังจ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้นานาชนิด และมีอาหารจากฝีมือชาวบ้านมีให้เลือก

มากมาย เช่น ขนมถ้วย ขนมจาก ลูกจากลอยแก้ว ม้าฮ้อ ข้าวต้มมัด น ้าตาลสด ฝรั่งแช่บ๊วย ทอดมัน 

ไข่ปลาหมึกย่าง ปลาแหนม ไส้กรอกโบราณ แกงบอน หอยทอด  ผัดไทย หม่ีกะทิ หม่ีกรอบ ข้าวตู 

เม่ียงค า  เป็นต้น  

4.1.5.2  กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ทางชุมชนโดยมี

องค์การบริหารส่วนต าบล ได้จัดกิจกรรมให้คนในชุมชนได้ปลูกป่าและผู้น าชุมชนก็ได้ปลุก

จิตส านึกให้คนในชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของป่า รวมทั้งปัญหาของการตัดไม้ท าลายป่าท่ี

สังคมปัจจุบันก าลังเผชิญหน้าท่ีน าไปสู่การเกิดภาวะโลกร้อน โดยให้ความรู้ชาวบ้านปรับเปล่ียน

ทัศนคติ แนวคิดตลอดจนวิธีการด าเนินชีวิตให้เป็นการพ่ึงพิงธรรมชาติเพ่ือลดภาวะโลกร้อน และได้

รณรงค์ให้ปลุกป่าทดแทนขึ้นมาใหม่ไปพร้อมกัน คือ กิจกรรมฟื้นฟูสวนป่าและปลูกต้นไม้เพิ่มเติม 

พัฒนาพื้นท่ีให้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจท่ีปกคลุมด้วยพันธ์ุไม้นานาชนิด ท าให้มีสัตว์นานาชนิด
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มาอาศยัอยู่ อากาศเย็นสบาย เป็นการประหยดัไฟไดอี้กทางหน่ึงและท่ีส าคญัทุกคนในชุมชนจะ
ช่วยกนัรักษาแม่น ้ าล าคลอง งดการใชโ้ฟมภายในตลาดน ้ าบางน ้ าหวานเพราะเป็นการเพิ่มปริมาณ
ขยะ ทั้งน้ีชาวบา้นยงัไดร่้วมท าโครงการปุ๋ยหมกัชีวภาพและน ้ าจุลินทรียเ์พื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม   
และช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลบาง
น ้ าหวาน นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะ ลดปริมาณการใช้สารเคมี ยงัน าไปใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรได้อีก เน่ืองจากได้มีการน าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาผนวก
ผสมผสานกนัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีบนฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
หรือวิจยัและพฒันาของจงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อให้แน่ใจวา่ต่อจากน้ีไปชุมชนบางน ้ าหวาน*จะดี
ข้ึนกว่าเดิม ส่ิงส าคญัท่ีท าให้ชุมชนบางน ้ าหวาน เป็นชุมชนท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดีเพราะคนใน
ชุมชนมีขอ้ปฏิบติัร่วมกนัคือ การห้ามจบัสัตวน์ ้ าในคลองสาธารณะ ห้ามเผาขยะ เป็นตน้ และยงัมี
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าปุ๋ยชีวภาพ เพื่อให้ความรู้กับชาวบ้านในงดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรท าให้ผลผลิตในชุมชน ทั้งน้ีทางผูน้ าชุมชนยงัให้ความส าคญัในเร่ืองการปลูกฝังให้
ชาวบา้นได้อนุรักษ์ท้องถ่ินประเพณีและวฒันธรรม รวมถึงการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินออกมาใช้
เพื่อให้รักษาค่านิยมอนัดีและเอกลกัษณ์ของตนเอง และพร้อมท่ีจะน านวตักรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้
ในชีวติประจ าวนัให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดว้ยประการน้ีเองผูน้ าชุมชนจึงมีการจดักิจกรรมท่ีมีความ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความส าคญัในทอ้งถ่ินของตน ท่ีมีค่าและเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้มรดกทางวฒันธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดงันั้นภูมิปัญญาและวถีิชีวติจึงไดมี้การจดักิจกรรมส่งเสริมให้ชาวบา้นมีส่วน
ร่วมร่วมกนั เช่นการรวมกลุ่มในการท าอาหารทอ้งถ่ิน การประดิษฐ์ และการแปรรูปผลิตผลต่าง ๆ  
และการน าสมุนไพรชนิดต่าง ๆ มาท าเป็นยารักษาโรคดว้ยภูมิปัญญาชาวบา้นตามต าราแพทยแ์ผน
ไทย เป็นตน้ การมีกิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี คนในชุมชนไดร่้วมมือกนัอยา่งมีส่วนร่วมโดยไดน้อ้มน า
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาพฒันาปรับปรุงให้เหมาะสม
กบัสภาพพื้นท่ี  อีกทั้งเป็นการกระตุน้เตือนนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวตลาดน ้ าและเกิดความอ่ิม
เอิบภาคภูมิใจในความเป็นไทยท่ีมีวฒันธรรมดี ๆ ให้ลูกหลานไทยได้ดูได้ศึกษา และเป็นแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อช่วยกนัสืบสานวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงามเหล่าน้ีให้คงอยู่คู่สังคมไทย
ตลอดไป   

 4.1.5.3  กิจกรรมท่ีไดรั้บรางวลั 
  รางวลัของผูน้ าทอ้งถ่ิน และรางวลัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีเคยไดรั้บทั้ง

ในระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั ระดบัเขต ระดบัภาค หรือระดบัประเทศ (ทั้งท่ีไดรั้บจาก
หน่ายงานภาครัฐและเอกชน) เน่ืองจากองคก์ารมีความเขม้แขง็ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกนัท าใหผ้ลจาการท่ีร่วมแรงร่วมใจท าใหไ้ดรั้บรางวลัต่าง ๆ ดงัน้ี 
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                         1)  พ.ศ. 2545 รางวลัชนะเลิศต าบลพฒันาดีเด่นของจงัหวดัสมุทรปราการ  

(โดยกรมการพฒันาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย) 
    2)  พ.ศ. 2545 รางวลัชนะเลิศกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตดีเด่นของ 

จงัหวดัสมุทรปราการ 
   3)  พ.ศ. 2545 รางวลัชนะเลิศต าบลเขียวขจีดีเด่นของจงัหวดั 

สมุทรปราการ  
    4)  พ.ศ. 2545 รองชนะเลิศอนัดบั  1  การประกวดองคก์ารบริหารส่วน 

ต าบลดีเด่นจงัหวดัสมุทรปราการ 
    5)  พ.ศ. 2547 รางวลัชมเชยความพยายามในการจดัเก็บภาษี  จากกรม 

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
    6)  พ.ศ. 2549 รางวลัหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง  อยูเ่ยน็เป็นสุข   

พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
    7)  พ.ศ. 2550 ไดรั้บการประกาศใหต้ าบลบางน ้าหวานจงัหวดั 

สมุทรปราการเป็น “ต าบลปลอดความยากจนโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในวนัท่ี 13 มิถุนายน 
2550 จากกระทรวงมหาดไทย  

    8)  พ.ศ. 2550 รางวลัชุมชนดีเด่นทางดา้นการท่องเท่ียว ในโครงการ 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยปี 2550 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพะ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

    9)  พ.ศ. 2550 รางวลัประกาศเกียรติคุณ “ชุมชนคนรักษน์ ้า”  โครงการ 
เจา้พระยาสดใส เทิดไทอ้งค์ราชัน เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพะชนมพรรษา 80 พรรษา 5 
ธนัวาคม 2550 เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2550  โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
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   ภาพที่ 4.1  แผนท่ีทางสังคม  ชุมชนบางน ้าหวาน อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

แหล่งที่มา: ส ารวจและพัฒนาโดยผู้วิจัย,  2555. 
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4.2  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคญั 
 

จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัทั้งหมด 15 คน ท าให้ทราบขอ้มูล
พื้นฐานของประชากร โดยสามารถสรุปประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 

จากการศึกษา พบวา่ ขอ้มูลพื้นฐานของผูท่ี้ให้ขอ้มูลท่ีส าคญัเป็นเพศชายมากกวา่คร่ึงหน่ึง 
(ร้อยละ 60.0) ท่ีเหลือเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 40.0 ) 

อายุของผูท่ี้ให้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบวา่อายุ 60 ปีข้ึนไป มากท่ีสุด (ร้อยละ 53.3) รองลงมาใน
สัดส่วนเท่ากนั คือ อายุระหวา่ง 41-50 ปี (ร้อยละ 20.0 ) และอายุระหวา่ง 51-60 ปี (ร้อยละ 20.0) 
และอายนุอ้ยท่ีสุดระหวา่ง 20-30 ปี  (ร้อยละ 6.7 )  

ส าหรับสภาพสมรสนั้น พบว่า ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสแล้ว (ร้อยละ 73.3 )  และ
สถานภาพโสด (ร้อยละ 13.3) 

ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า เกินคร่ึงจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 53.3 )  
รองลงมามีสัดส่วนเท่ากนั คือ ระดบัมธัยมศึกษา (ร้อยละ 20.0 )  และระดบัอนุปริญญา (ร้อยละ 
20.0) และสุดทา้ยการศึกษาระดบัปริญญาโท (ร้อยละ 6.7) 

ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัทั้งหมดนบัถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100.0) 
จ านวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่าคร่ึงหน่ึง มีจ  านวนสมาชิกในครอบครัวระหว่าง 3-4 

คน (ร้อยละ 53.3) รองลงมามีจ านวนสมาชิกในครอบครัวระหวา่ง 5-6 คน (ร้อยละ 26.7) 
อาชีพหลกั พบว่า เกินกว่าคร่ึงหน่ึงมีอาชีพเกษตรกร ท าสวน (ร้อยละ 33.3) รองลงมามี

สัดส่วนเท่ากนั คือ อาชีพคา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั และพนกังาน อบต. (ร้อยละ 20.0) และ และอาชีพ
พนกังานเอกชน (ร้อยละ 6.7) 

อาชีพเสริม พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเสริมเป็นอาสาสมคัรท่ีมีค่าตอบแทนรายเดือนเป็น    
อสม. (ร้อยละ 86.7) และไม่มีอาชีพเสริม (ร้อยละ 13.3)  

รายได ้(ส่วนตนเอง) พบวา่ เกินกวา่คร่ึงหน่ึงมีรายไดร้ะหวา่ง 50,001 – 20,000 บาท (ร้อย
ละ 53.3) รองลงมามีสัดส่วนเท่ากนั คือ รายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาทและมีรายได ้50,001 บาทข้ึนไป 
(ร้อยละ 20.0)  และมีรายไดร้ะหวา่ง 20,001-50000 บาท (ร้อยละ 6.7)  

รายได ้(ส่วนครอบครัว) พบว่า มีรายไดร้ะหว่าง 20,001-50000 บาท และ รายไดร้ะหว่าง 
50,001 ข้ึนไป มีสัดส่วนเท่ากนั (ร้อยละ 46.7) และรายไดร้ะหวา่ง 5,001-20000 บาท (ร้อยละ 6.7) 

การด ารงต าแหน่งทางสังคม จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบวา่ ร้อยละ 13.33 เป็น
ปราชญเ์กษตรกรของแผน่ดิน รองลงมา (ร้อยละ 6.7) คือ เป็นผูน้ าชุมชน อาสาสมคัรประจ าหมู่บา้น
ผูใ้หญ่บา้น รองประธานสตรีของต าบล รองประธานสภาวฒันธรรม เหรัญญิกของกลุ่มอาสาสมคัร
ประจ าหมู่บา้น ประธานวิสาหกิจชุมชนเพื่อสุขภาพ วิทยากร/ผูถ่้ายทอดความรู้ดา้นสมุนไพรไทย
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วทิยากร/ผูถ่้ายทอดความรู้ดา้นวฒันธรรม นกัพฒันาชุมชน ประธานศูนยผ์ูสู้งอายุ และประธานกลุ่ม
อนุรักษน์ ้าในคูคลองอยา่งมีสัดส่วนท่ีเท่ากนั 

การเขา้ร่วมการเป็นสมาชิกในกลุ่มต่าง ๆ พบว่า ร้อยละ 33.0 คือ คณะกรรมการหมู่บา้น 
รองลงมา คือ (ร้อยละ 20.0)  คณะกรรมการบริหารศูนยเ์รียนรู้ชุมชนบา้นบางน ้ าหวาน รองลงมา คือ 
(ร้อยละ 13.33) คือ กรรมการจดัการมรดกท่ีดินของวดับางน ้ าหวานใน และล าดบัสุดทา้ย (ร้อยละ 
6.7) คือ คณะกรรมการจิตอาสาการเกษตร ผูน้ ากลุ่มการต่อตา้นยาเสพติด คณะกรรมการคลงัปัญญา
ผูสู้งอายุ คณะกรรมการพฒันาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ผูน้ าอาสาพฒันาชุมชน คณะกรรมการคณะ
กรรมส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ กรรมการวดับางน ้ าหวานนอก กรรมการสถาบนัทางการเงิน
ในชุมชน ผูดู้แลดา้นการท าโฮมสเตยใ์นชุมชน กรรมการออมทรัพยร์ะดบัจงัหวดั และอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน อยา่งมีสัดส่วนท่ีเท่ากนั 

เป็นท่ีน่าพิจารณาว่า ผู ้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญนั้ น มีการศึกษาค่อนข้างสูง โดยเฉพาะเม่ือ
เปรียบเทียบกบัอายุ และมีรายไดท้ั้งส่วนตวัและรายไดร้วมของครอบครัวดว้ยแลว้ จึงน่าจะเป็นผล
เช่ือมโยงสู่การมีจิตอาสาในชุมชน ซ่ึงได้แสดงขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัทั้งหมด ดงั
ตารางท่ี 4.2  
 
ตารางที ่4.2  แสดงขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูล 
 
ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั จ านวน ร้อยละ 
 (n=15) (100.0) 

   1)  เพศ 
        ชาย         9     60.0 
        หญิง        6  40.0 
    2)  อาย ุ
         20-30 ปี        1    6.7 
         31-40 ปี        0    0.0 
         41-50 ปี        3  20.0 
         51-60 ปี        3  20.0 
       60  ปี ข้ึนไป        8  53.3 
    3) สถานภาพ 
        โสด         2  13.3 
         สมรส         11  73.3 
         หมา้ย          2  13.3 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 
ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั จ านวน 

(n=15) 
ร้อยละ
(100.0) 

    4)  ระดบัการศึกษา             
         มธัยมศึกษา          3  20.0 
        อนุปริญญา         3  20.0 
         ปริญญาตรี         8  53.3 
         ปริญญาโท        1   6.7 
    5)  ศาสนา 
         พทุธ        15 100.0 
    6)  สมาชิกในครอบครัว 
         1-2 คน         3  20.0 
         3-4 คน          8  53.3 
         5-6 คน            4     26.7 
    7)  อาชีพหลกั 
         พนกังาน อบต.          3 20.0 
         ธุรกิจส่วนตวั        3 20.0 
          เกษตรกร/ท าสวน       5 33.3 
          คา้ขาย        3 20.0 
         บริษทัเอกชน        1   6.7 
    8)  อาชีพเสริม 
         อาสาสมคัร(เช่น อสม.โดยมีค่าตอบแทน)       13  86.7 
         ไม่มีอาชีพเสริม       2  13.3 
    9)  รายได ้(ส่วนตนเอง) 
         ต  ่ากวา่ 5,000 บาท       3  20.0 
         5,001-20,000 บาท       8  53.3 
         20,001-50,000 บาท       1   6.7 
         50,000 บาท ข้ึนไป       3  20.0 
   10) รายได ้(ส่วนครอบครัว) 
         5,001-20,000 บาท        1   6.7 
         20,001-50,000 บาท       7  46.7 
         50,000 บาท ข้ึนไป        7  46.7 
   11)  การเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง  ๆ 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 
ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั จ านวน 

(n=15) 
ร้อยละ
(100.0) 

การด ารงต าแหน่งทางสงัคม 
         เป็นผูน้ าชุมชน       1   6.7 
         อาสาสมคัรประจ าหมู่บา้น       1   6.7 
         ผูใ้หญ่บา้น        1   6.7 
         ปราชญเ์กษตรกรของแผน่ดิน      2 13.3 
         รองประธานสตรีของต าบล      1   6.7 
         รองประธานสภาวฒันธรรม      1   6.7 
         เหรัญญิกของกลุ่มอาสาสมคัรประจ าหมู่บา้น    1   6.7 
         ประธานวสิาหกิจชุมชนเพ่ือสุขภาพ        1   6.7 
         วทิยากร/ผูถ่้ายทอดความรู้ดา้นสมุนไพรไทย    1   6.7 
         วทิยากร/ผูถ่้ายทอดความรู้ดา้นวฒันธรรม       1   6.7 
         นกัพฒันาชุมชน         1   6.7 
         ประธานศูนยผ์ูสู้งอาย ุ        1   6.7 
         ประธานกลุ่มอนุรักษน์ ้ าในคูคลอง     1   6.7 
การเขา้ร่วมการเป็นสมาชิกในกลุ่มต่าง ๆ 
         คณะกรรมการจิตอาสาการเกษตร      1   6.7 
         ผูน้ ากลุ่มการต่อตา้นยาเสพติด      1   6.7 
         คณะกรรมการคลงัปัญญาผูสู้งอาย ุ       1   6.7      
         คณะกรรมการพฒันาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า     1   6.7 
         ผูน้ าอาสาพฒันาชุมชน       1   6.7 
         คณะกรรมการหมู่บา้น           5  33.3 
         คณะกรรมการคณะกรรมส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ      1   6.7 
         คณะกรรมโรงเรียนวนับางน ้ าหวานใน     3  20.0 
         กรรมการวดับางน ้ าหวานนอก          1   6.7 
         กรรมการจดัการมรดกท่ีดินของวดับางน ้ าหวานใน     2  13.3 
         กรรมการจดัการมรดกท่ีดินของวดับางน ้ าหวานนอก         1   6.7 
         กรรมการสถาบนัทางการเงินในชุมชน     1   6.7 
         ผูดู้แลดา้นการท าโฮมสเตยใ์นชุมชน          1   6.7 
         กรรมการออมทรัพยร์ะดบัจงัหวดั      1   6.7 
         คณะกรรมการบริหารศูนยเ์รียนรู้ชุมชนบา้นบางน ้ าหวาน   3 20.0  
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 
ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั จ านวน 

(n=15) 
ร้อยละ
(100.0) 

 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

 
1 

 
  6.7 

          

4.3  ตัวอย่างการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 

 
เน่ืองจากการสัมภาษณ์เจาะลึกของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั (Key-Informants)  ทั้งส้ินจ านวน 15 คน 

นั้นมีความคล้ายคลึงกนั ผูศึ้กษาจึงของยกตวัอย่างขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึกของผูใ้ห้
ขอ้มูล ท่ีส าคญั 3 คน ประกอบดว้ย ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวบา้นและวิทยากร/ผูถ่้ายทอดทางดา้น
การเกษตร 

 
4.3.1  กรณตีัวอย่างรายที ่1 : วนัชัย*  
วนัชยั (2555) เป็นคนในชุมชนบางน ้าหวานโดยก าเนิด ปัจจุบนัอายุ 68 ปี  สถานภาพหมา้ย ซ่ึง

ภรรยาไดเ้สียชีวิตไปแลว้ สมาชิกภายรวมภายในครอบครัวทั้งหมด 4 คน ประกอบดว้ยวนัชยั  บุตร 
อีก 2 คนและภรรยาของบุตรอีก 1 คน การศึกษาขั้นสูงสุด ปริญญาตรี (สาขาภูมิศาสตร์) ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั มีรายได ้10,000 บาทต่อเดือน และอาชีพเสริม ไดแ้ก่ รายไดจ้าก
การท่ีได้รับต าแหน่งในกิจกรรมทางชุมชน เฉล่ีย 5,000 บาทต่อเดือน มีรายได้รวมทั้งหมดของ
สมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 70,000 บาทต่อเดือน ในดา้นการมีส่วนร่วมกบัชุมชนได้แก่  ด ารง
ต าแหน่งประธานกลุ่มต่าง ๆ ทางด้านการเกษตร ท่ีมีการเน้นทางด้านเกษตรเพราะวนัชยัเป็นผูมี้
ความรู้ดา้นการเกษตรเป็นอยา่งดี ไปพร้อมกบัดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้มไปควบคู่ดว้ย ซ่ึงวนัชยัไดมี้
หนา้ท่ีต าแหน่งทางสังคมดงัน้ี เป็นผูเ้ขา้ร่วมในกลุ่มโครงการของ ปตท. เป็นวิทยากรประจ าหมู่บา้น 
/ สมาชิกสภาเกษตรแห่งชาติ / อาสาสมคัรเกษตร อาสาสมคัรประจ าหมู่บา้น / อาสาสมคัรดา้น
พลงังาน / ประธานกองทุนหมู่บา้นธุรกิจขนาดยอ่ม / กรรมการวดัในต าบลและนอกต าบล / เป็น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / เป็นท่ีปรึกษาของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นชุมชน ไดแ้ก่ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มยาวชน / ต าแหน่งประธานในโครงการต่าง ๆ ทางดา้นสาธารณสุข / โครงการอนุรักษค์ลอง
สวยน ้าใส / โครงการป่าชุมชน  เป็นตน้  
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4.3.1.1  ส่ิงท่ีเป็นแรงบนัดาลใจท่ีท าใหอ้ยากช่วยเหลือผูอ่ื้น 
  ลกัษณะการมีจิตอาสาของวนัชยั ได้มีแรงบนัดาลใจมาจาก 2 เร่ืองใหญ่ ได้แก่ 

ประเด็นแรกท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในการท าให้ตนเองอยากท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นเกิดมาจากการ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ไดอ้ธิบายว่า ตั้งแต่วนัชยัเป็นเด็ก
จนกระทัง่ไดโ้ตเป็นผูใ้หญ่ ไดเ้ห็นในหลวงไดท้  างานเพื่อประชาชน ทรงเหน่ือยยาก พระองคท์รงท า
เพื่อคนไทยทั้งชาติมาเป็นเวลายาวนาน โดยเห็นไดจ้ากการจดัท าโครงการดา้นการพฒันาประเทศ
หลากหลายโครงการ ท าใหว้นัชยัเองไดย้อ้นกลบัท่ีตวัเรา และจึงเกิดส านึกวา่  “ท าไมตวัเราเองจะท า
เพื่อประโยชน์ของบา้นเมืองไม่ได้” จึงเป็นได้ความคิดและเร่ิมการท าประโยชน์ท าให้ผูอ่ื้น จึง
น าไปสู่การเกิดปณิธานในใจตนข้ึน วา่เราจะตอ้งท างานสนองพระเดชพระคุณให้ในหลวง  เพื่อให้
ท่านเกิดความสบายทั้งกายและใจ และมีรอยยิม้มีพระชนมพรรษายืนยาวและเป็นม่ิงขวญัของชาว
ไทย โดยวนัชยัเล่าวา่คนเราเกิดมาทุกคนตอ้งมีจุดยนืเป็นของตนเอง และจุดยืนของวนัชยัเองคือ การ
ไดมี้ความจงรักภกัดีต่อ ประเทศชาติ ศาสน์ และพระมหากษตัริย ์ และวนัชยัยงัไดรั้บแรงบนัดาลใจ
มากจากความรักทอ้งถ่ิน เรียกว่า รักถ่ินก าเนิดคือการมีจิตท่ีรักถ่ินก าเนิดอยากจะให้ทอ้งถ่ินเจริญ
และดีข้ึน เน่ืองจากวนัชยัเป็นผูท่ี้อาศยัในพื้นท่ีโดยก าเนิด 

4.3.1.2  ภาพรวมของชุมชนในอดีต 
  วนัชยัไดเ้ล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัชุมชนบางน ้ าหวาน เดิมนั้นพื้นท่ีในชุมชนส่วนใหญ่

มกัเป็นสวนผลไม้  เรียกว่า สวนเบญจพนัธ์ุ คือสวนในพื้นท่ีกระเพาะหมูมีเน้ือท่ีโดยประมาณ 
12,000 ไร่ประกอบดว้ย  6 ต าบล ผลไมท่ี้ปลูกและข้ึนเองตามทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ กลว้ย หมาก มะพร้าว 
มะนาว ส้ม เป็นหลกั  นอกจากนั้นยงัมีผลไมช้นิดอ่ืน ๆ ท่ีน าเขา้มาปลูกภายใหม่ในภายหลงัโดยเพิ่ม
การปลูกพืช และพนัธ์ุผลไมท่ี้หลากหลายชนิด ไดแ้ก่  ล าไย มะเฟือง เป็นตน้ ซ่ึงบริเวณของสวนนั้น
มีลกัษณะเป็นการยกของร่อง เรียกวา่ ร่องสวนเจก๊ หมายถึง เม่ือสมยัก่อนคนจีน (เช้ือสายจีนตอนใต้
จีนแคะ จีนไหหล าและจีนโพน้ทะเล) ท่ีเขา้มาประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป และถา้ในเร่ืองของ
ความรู้ในการปลูกตน้ไมโ้ดยเฉพาะ จีนโพน้ทะเลท่ีมีทกัษะความสามารถในการปลูก ดว้ยวิธีการขุด
ร่องในสวน เพื่อใชท้  าสวนใหน้ ้าไหลผา่นของคนในสมยัก่อน วนัชยัยงัไดก้ล่าวเพิ่มวา่การท่ีเขาเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการเกษตรนั้น ตวัของเขาเองก็ไดรั้บการปฏิบติัจากท่ีไดเ้ห็นแบบอยา่ง จากการท่ี
ไดมี้เพื่อนเป็นลูกหลานของคนจีนท่ีไดอ้พยพถ่ินฐานและไดอ้ยูบ่า้นบริเวณใกลเ้คียงกนั  เม่ือเพื่อน
คนจีนไดอ้อกไปช่วยพอ่ แม่ท าสวนและเวลาท่ีไดอ้อกไปวิง่เล่น วนัชยัไดไ้ปเล่นตามประสาของเด็ก
ในสวน ในแต่ละวนัพ่อ แม่ ของเพื่อนท่ีเป็นคนจีนก็ไดมี้การฝึกและถ่ายทอดหลกัวิธีการในการท า
สวน จึงไดรั้บความรู้จากการถ่ายทอดจากคนจีนท่ีไดอ้พยพมาอยู่ในชุมชน  เพราะคนจีนนั้นมกัใช้
เทคนิค/วธีิการท่ีค่อนขา้งง่ายและดีกวา่ของคนไทยในเวลานั้น เช่น การปลูกพืชให้มีการเจริญเติบโต
ท่ีงอกงามกวา่ และยงัมีความรู้ดา้นการปลูกพืชเชิงเด่ียว ซ่ึงปัจจุบนัวนัชยัไดรั้บการถ่ายทอด/ปลูกฝัง



94 
 

ให้เกิดความรักในการเกษตรมาถึงทุกวนัน้ี ได้น าความรู้ท่ีได้มาปรับใช้ให้เขา้กบับริบทพื้นท่ีใน
ทอ้งถ่ินมาตลอด ท่ีเรียกวา่ เกษตรผสมผสาน ทั้งหมดท่ีวนัชยัไดก้ล่าวมานั้น เป็นท่ีมาของการท่ีเขา
ไดเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการเกษตรของชุมชนมาถึงปัจจุบนั 

  4.3.1.3  คุณสมบติั/องคป์ระกอบของลกัษณะจิตอาสา 
 ทศันะความคิดของวนัชัยเก่ียวกบัการให้ความส าคญักบัลกัษณะของผูมี้จิตอาสา

นั้นคือ เป็นผูท่ี้มีลกัษณะทางจิตใจท่ีประกอบดว้ย การมีความเมตตา กรุณา สามารถด ารงตนเองให้
เป็นแบบอย่างท่ีดีได ้โดยไม่ไดมุ้่งผลประโยชน์อนัใดของส่วนรวม มุ่งท่ีจะเป็นผูท่ี้ให้มากกว่า มี
ลกัษณะเป็นจิตบริการ เพื่อใหชุ้มชนไดมี้การพฒันาข้ึน โดยไม่หวงัผลตอบแทนใด    

   4.3.1.4  ผลท่ีไดรั้บจากการกระท าตนในลกัษณะของการมีจิตอาสา 
  วนัชยัเล่าวา่ การท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นไดน้ั้น ตอ้งเร่ิมมาจากการมีจิตใจท่ีดี พร้อมจะ

เสียสละอยูเ่สมอ และส่ิงท่ีไดก้ลบัมา คือความภาคภูมิใจ และการไดรั้บความมีน ้ าใจท่ีดีจากคนรอบ
ขา้ง ไดก้ารยอมรับ นบัถือและมีส่ิงท่ีดีเขา้มาในชีวิต แต่ไม่ไดต้ั้งเป้าหรือมุ่งหวงัวา่จะไดส่ิ้งท่ีตนท า
ไปและจะไดก้ลบัมา โดยท่ีไม่ไดมี้การคาดหวงัผลตอบแทน     
  4.3.1.5  การไดเ้ขา้ท ากิจกรรมและการมีส่วนร่วมกบัชุมชน 

 การได้เขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชน วนัชัยเล่าว่า บทบาทและต าแหน่งต่าง ๆ ทาง
สังคมท่ีวนัชยัไดท้  านั้น เป็นการกระท าท่ีไม่ไดรั้บส่ิงตอบแทน หรือเรียกไดว้า่ ไม่มีเงินประจ าเดือน 
อาจจะมีการตอบแทนบ้าง เช่น ในการร่วมประชุมแต่ละคร้ัง ในท่ีประชุมก็มีการเล้ียงอาหาร
กลางวนั หรือม้ืออ่ืน ๆ และอาจมีค่าเดินทางในการตอบแทนบา้งเล็กน้อย และบทบาทสถานภาพ
ทางสังคมท่ีวนัชัยได้รับคือ การเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร ซ่ึงเป็นหน้าท่ีท่ีวนัชัย  ได้
อาสาสมคัรมาเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ดา้นการเกษตรใหก้บัคนในชุมชน  ซ่ึงการท่ีไดม้าเป็นผูถ่้ายทอด
นั้น เกิดมาจากหน้าท่ีการงาน คือ วนัชยัเคยเป็นครูสอนหนงัสือมาก่อน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นผูเ้สียสละ 
และมีความเป็นผูน้ า วนัชยัเรียกวา่ “เป็นผูติ้ดอาวุธทางปัญญาให้กบัสังคม”  เพราะโดยคุณสมบติั
ของการท่ีไดม้าเป็นครูนั้นย่อมเป็นผูท่ี้พร้อมจะให้ และมีจิตใจท่ีดีเป็นพื้นฐาน พร้อมท่ีจะเสียสละ 
ถ่ายทอดความรู้ให้กบัผูอ่ื้น จึงกลายเป็นผูท่ี้อยากให้ประโยชน์กับผูอ่ื้น และในฐานะท่ีวนัชัยเอง
ได้รับเกียรติให้ปราชญ์ชาวบา้น สามารถเผยแพร่ความรู้ความสามารถท่ีตนเองสะสมความรู้มา
ยาวนานให้คนในชุมชนได ้โดยเฉพาะความรู้ในเร่ืองของการท าการเกษตร การปลูกตน้ไม ้ควบคู่
ไปกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มให้กบัชาวบา้น มีการเขา้ร่วมการประชุมภายในหมู่บา้นเพื่อเผยแพร่
ความรู้จนท าใหว้นัชยัเป็นผูท่ี้ชาวบา้นเกิดการยอมรับ  นบัถือและใหค้วามเคารพ ท่ีชาวบา้นต่างเรียก
วนัชัยว่า อาจารย ์ผูท่ี้เผยแพร่ความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ให้กบัผูอ่ื้น วนัชัยได้ให้
ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมในชุมชนท่ีน าไปสู่การเกิดลกัษณะจิตอาสาของวนัชยั ควบคู่กบัการ
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ไดป้ระกอบอาชีพรับราชการครู ไดแ้ก่ ในช่วงระหวา่งท่ียงัเป็นครูอยูน่ั้น วนัชยัไดเ้ล่ากิจกรรมของ
ชุมชนท่ีจดัท าเพื่อพฒันาชุมชนและเสริมลกัษณะของการมีจิตอาสา ได้แก่ การท่ีไดพ้าเด็กไปท า
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น ปลูกตน้ไมต้ามท่ีสาธารณะ / การท่ีไดท้  าความสะอาดบริเวณในวดั 
กวาดลานวดั ลา้งห้องน ้ า / ไปดูงานในสถานท่ีราชการ / การท่ีไดไ้ปดูงาน ฝึกงาน ทศันศึกษาใน
สถานท่ีท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ตามชุมชน เป็นตน้ ซ่ึงก็นบัไดว้า่เป็นการแสดงพฤติกรรมการเป็นตนแบบ
ในการปลูกจิตส านึกของการมีจิตอาสาใหเ้ด็กนกัเรียนดว้ยเช่นกนั                          

  4.3.1.6  กระบวนการขดัเกลาทางสังคม  
  1)  วธีิการอบรม / เล้ียงดูจากครอบครัว   

     การไดรั้บการเล้ียงดูของวนัชยัมีลกัษณะการท าตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีจาก
มารดา ในช่วงตั้งแต่วยัเด็ก ซ่ึงมารดามกัจะถ่ายทอดออกมาจากพฤติกรรมให้วนัชยัไดเ้ห็นอยู่เป็น
ประจ า ดว้ยวิธีการช่วยเหลือเพื่อนบา้น ช่วยเหลือคนแก่คนเฒ่า และช่วยเหลือญาติพี่น้อง ตวัอย่าง
สถานการณ์ของการแสดงออกให้เห็นเป็นแบบอยา่ง เช่น ในช่วงท่ีมีการสอยผลไมห้รือข้ึนมะพร้าว 
สอยมะม่วงและดายหญา้ วนัชยัมกัจะออกไปกบัแม่เพื่อออกไปช่วยเก็บ ซ่ึงในสมยัก่อนจะไม่มีการ
จา้งดว้ยเงิน แต่จะเป็นการเก้ือกูลและพึ่งพาอาศยักนัระหวา่งญาติมิตรและเพื่อนบา้น หลงัจากท่ีได้
เก็บหรือสอยผลไมเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ หลงัจากนั้นก็มีการแบ่งปันกนั โดยคนรุ่นปู่  ยา่ ตา ยาย ของ
วนัชยั มกัจะปฏิบติัตวัให้วนัชยัเห็นอยา่งเสมอ  และวนัชยักล่าววา่ ส่ิงท่ีตนเองไดรั้บกลบัมาคือการ
ท าแลว้สบายใจและมีความภาคภูมิใจ แมก้ระทัง่เม่ือคร้ันเวลาท่ีเพื่อนบา้น หรือญาติพี่นอ้งท่ีอาศยัใน
บริเวณเดียวกนั ก็ไดน้ าอาหารและผลไมม้าแบ่งกนัอยูป่ระจ า  การเป็นผูมี้จิตอาสาของวนัชยั ไดรั้บ
จากท่ีไดเ้ห็นแม่ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี เพราะวนัชยักล่าววา่แม่เป็นคนดี เป็นคนเสียสละ รักลูก 
อยู่ในศีลในธรรม อบรมลูกทุกคนให้เป็นคนดี มีเมตตา และรู้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้น จนวนัชัยได้เกิด
ลกัษณะของการมีจิตอาสานั้น สามารถกล่าวไดว้า่ไดรั้บแบบอยา่งมากจากมารดารวมทั้งญาติผูใ้หญ่
ท่ีวนัชยัไดอ้าศยัอยูด่ว้ย ท่ีมีการท่ีไดพ้าวนัชยัไดร่้วมท ากิจกรรมกบัคนในทอ้งถ่ินอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
จนท าใหเ้กิดเป็นนิสัยส่วนตน                    

  2)  การไดรั้บการขดัเกลาจากศาสนา 
    เน่ืองจากแม่เป็นผูท่ี้เล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ไดป้ฏิบติัตามธรรมเนียม

ของชาวพุทธคือ การใส่บาตรท าบุญ คร้ันช่วงสมยัวนัชัยยงัเด็กได้นั่งเรือเพื่อไปท าบุญกบัแม่ มี
โอกาสท่ีจะเขา้ทางหลกัพระพุทธศาสนาอยูเ่สมอ ดว้ยการไหวพ้ระตั้งแต่เล็ก จนกระทัง่วนัชยัไดเ้ขา้
ไปเรียนในโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนก็ตั้งอยู่ขา้ง ๆ วดั  ในเวลาท่ีท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น กวาดลานวดั 
เก็บขยะบริเวณรอบวดั ส่ิงเหล่าน้ีจึงท าให้เกิดความคุน้เคยกบัพระพุทธศาสนา  ส่ิงท่ีวนัชยัไดรั้บคือ 
ไดเ้รียนรู้ถึงหลกัปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งตามหลกัพระพุทธศาสนา  เน่ืองมาจากวนัชยั กล่าววา่    
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  บา้นได้มีปลูกฝัง คือครอบครัว จากนั้นก็มาเขา้เรียนในโรงเรียนเพื่อได้รับการ
เรียนรู้และอบรม ปรุงแต่งให้ตนเป็นคนดี จากนั้นก็มาประกอบอาชีพเป็นครู  ก็
เป็นผูส้อนถ่ายทอดแบบอย่างท่ีดีให้กบัเด็ก และทางวดันั้นก็ได้เป็นพิธีกรทาง
ศาสนาตามงานประเพณีต่าง ๆ ท าให้ไดเ้รียนรู้และรู้จกัขนบธรรมเนียม ประเพณี
ทุกอยา่ง เกิดจากการคลุกคล่ีการเลยท าใหเ้กิดเป็นนิสัย จนซึมซบัเขา้ไปในตนเอง 

 
  3)  การไดรั้บการขดัเกลาจากโรงเรียน 

    จากการไดส้ัมภาษณ์วนัชัยกบัการได้รับการขดัเกลาทางสังคมจากทาง
โรงเรียน วนัชัยเล่าว่า โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีท าหน้าท่ีในการอบรม สั่งสอนต่อจากสถาบัน
ครอบครัว โดยมีครูอาจารย ์ท่ีเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ วนัชยัมกัจะเกรงกลวัครูอาจารย ์ในเวลาท่ีท าผิด
มกัจะถูกครูลงโทษดว้ยการตี หรือถูกตกัเตือน ซ่ึงภาพลกัษณ์ของครูในเม่ือสมยัก่อนมีการปฏิบติัตน
ท่ีดี ใหน้กัเรียนไดดู้เป็นแบบอยา่งท่ีดี ค่อนขา้งมีความเขม้งวดกวดขนัในเร่ืองของการมีระเบียบวินยั
และการความรับผิดชอบ ส่วนในเร่ืองของกิจกรรมท่ีไดจ้ดัให้นกัเรียนมีส่วนร่วมเพื่อปลูกฝังให้ได้
ท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม คือ การได้เข้าไปท ากิจกรรมร่วมกับท่ีวดั เก่ียวกับในได้บ าเพ็ญตน 
เสียสละใหก้บัผูอ่ื้นและส่วนรวม ทั้งน้ีไดจ้ดัให้นกัเรียนไดมี้การกวาดลานวดั หรือไดท้  ากิจกรรมใน
เร่ืองการใช้หลกัพระพุทธศาสนามาสอนในเร่ืองการใช้ชีวิตประจ าวนั ซ่ึงวนัชยัไดรั้บรู้และซึมซับ 
ในตั้งแต่คร้ังยงัเป็นเด็ก จึงอาจจะท าให้เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้วนัชยัมีจิตท่ีพร้อมจะช่วยเหลือผูอ่ื้น 
หรือเรียกวา่ ผูท่ี้มีจิตอาสา 

  4.3.1.7  แนวทางการอบรม/เล้ียงดูของคนในสมยัปัจจุบนั 
  วนัชยัเล่าวา่ การใชแ้นวทางวธีิการเล้ียงดูในแบบของตนเองท่ีเคยไดรั้บและวิธีการ

เล้ียงลูกหลาน วนัชยักล่าวว่าการท าตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีและการสอน/แนะน าดว้ยวาจา ถือว่า
เป็นส่ิงท่ีดี สามารถใช้กบัคนในปัจจุบนัได ้คือ ในวยัเด็ก เล็ก ๆ สอนให้รู้จกัรักสัตว ์อย่าท าลาย, 
รังแกสัตว,์ อยา่ฆ่าสัตว ์จิตใจจะละเอียดอ่อน เพราะวา่การท่ีไดป้ลูกฝังให้ลูกรู้จกัเล้ียงสัตวม์าตั้งแต่
เล็ก เป็นการวางรากฐานทางดา้นจิตใจ เช่น ความเมตตา การสงสารผูอ่ื้น และการรู้จกัการให้ และใน
วยัท่ีเร่ิมโตข้ึนโตข้ึนก็จะพาไปวดั เพื่อให้รู้จกัพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา น าไปสู่การประพฤติตาม
ระเบียบวิธีปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง พร้อมกบัการพาเด็กไปเท่ียวนอกสถานท่ี เช่น เท่ียวงานวดั งานวงั
และพิพิธภณัฑท่ี์จดันิทรรศการต่าง ๆ โดยมีผูป้กครองคอยช้ีแนะอยูใ่กล ้ๆ วา่ส่ิงใดควรกระท าหรือ
ส่ิงใดควรกระท า นอกจากการพาเด็กออกไปเท่ียวขา้งนอกบา้นแลว้ การเรียนรู้ในขณะท่ีอยูใ่นบา้นก็
ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นกัน เพราะในยุคสมัยปัจจุบันมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารกัน
ค่อนขา้งมาก ไม่ว่าจะเป็นส่ือทางโทรทศัน์ ส่ือทางวิทยุและส่ือทางอินเตอร์เน็ต ถ้าส่ือออกแล้ว
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กลายเป็นส่ิงท่ีไม่ดี แง่ลบโดยไม่มีเน้ือหาสาระท่ีเหมาะสม ลว้นแลว้แต่เป็นภยัและมีความเส่ียงท่ีจะ
น าไปสู่ชกัน าพาก่อใหเ้กิดการประพฤติตนแบบผดิ ๆ ได ้ 

  4.3.1.8  วธีิการขดัเกลาและการเล้ียงดูท่ีก่อใหเ้กิดลกัษณะการมีจิตอาสา 
  วนัชัยได้มีโอกาสเป็นตวัแทนในการถ่ายทอดความรู้ โดยเป็นท่ีรู้จกัของคนใน

ชุมชนในฐานะปราชญ์ชาวบา้น ในด้านของการพฒันาชุมชน จึงได้มีโอกาสถ่ายทอดให้คนใน
ครอบครัวและชุมชน  คือ การประพฤติและปฏิบติัให้ดูเป็นแบบอย่าง ในการถ่ายทอดความรู้และ
การเสียสละแบ่งปันความรู้เร่ืองเกษตรกรท่ีเป็นข้อมูลข่าวสารทางราชการและทางหน่วยงาน
ภายนอกท่ีมาจากท่ีต่าง ๆ มาอธิบายช้ีแจงให้ชาวบา้นในชุมชนไดรั้บรู้ร่วมกนั และเน่ืองจากท่ีบา้น
ของวนัชยัไดต้ั้งศูนยก์ารถ่ายทอดความรู้ท่ีหลากหลาย ท่ีให้ชาวบา้นในชุมชนและนอกชุมชนไดม้า
ศึกษางาน ซ่ึงไดแ้ก่  ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีและการเกษตร  ศูนยป์ราชญช์าวบา้น  ศูนยข์ยายพนัธ์ุ
พืชอ าเภอ  ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  การศึกษานอกโรงเรียน  แปลงสาธิตไมด้อกไมป้ระดบั 
การสาธิตการเล้ียงสัตวป่์า การเล้ียงกบ การเล้ียงไก่ และสัตวอี์กมากมายหลากหลายพนัธ์ุ วนัชยัไดมี้
โอกาสเป็นผูแ้นะน าส่ิงท่ีดี ๆ ให้กบัคนอ่ืน ๆ ดว้ยวิธีการในการท าตนเป็นแบบอย่างเพื่อให้คนใน
ชุมชนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของจิตอาสา อยา่งเช่น ในการเขา้มาดูงานหรือมีการจดัอบรมท่ีใช้
สถานท่ีศูนยถ่์ายทอดความรู้ในแต่ละคร้ังมกัมีค่าใชจ่้าย  ทั้งค่าน ้า ค่าไฟ และค่าขนมกบัเคร่ืองด่ืม แต่
ทางครอบครัวรวมทั้งวนัชยัเองก็ไดมี้การบริการท่ีไม่เสียใชจ่้าย เพราะวนัชยัมกัคิดเสมอวา่การท่ีตน
ไดท้  าประโยชน์เพื่อชุมชนนั้น แสดงให้เห็นวา่ “ ถา้หากไม่มีผูเ้สียสละก็จะไม่มีผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์ 
แต่ถา้เราไม่เสียสละคนอ่ืนก็ไม่ไดป้ระโยชน์ เพราะการเสียสละของเราก็ไม่ถึงกบัเราไม่มีกินหรือ
เดือดร้อน เราไม่เดือดร้อน เปรียบเสมือนแค่เศษเงินหรือแค่ดอกเบ้ียธนาคารก็วา่ได”้  น่ีก็ถือว่าเป็น
ส่ิงท่ีย  ้าเตือนความประพฤติและปฏิบติัของวนัชยัมาตลอด เพื่อท่ีจะตอบแทนชุมชนและสังคม  ทั้งน้ี
ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีบา้นของวนัชยัมีเคร่ืองอ านวยความสะดวกครบครัน ส าหรับเป็นหน่วยฝึกงาน ดู
งาน และมีวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และพร้อมเพรียงในการตอ้นรับชาวบา้น ท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้จะเขา้มาศึกษาหาความรู้ เพื่อน ากลบัไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
  4.3.1.9  ภาพท่ีพึงประสงคข์องผูมี้ลกัษณะจิตอาสา 

  วนัชยัเล่าวา่ ผูท่ี้มีจิตอาสานั้นตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่เห็นแก่ตวั เพราะคนท่ีเห็นแก่ตวันั้นจะ
ไม่เรียกว่าเป็นผูมี้จิตอาสา ภาพท่ีพึงปรารถนาของผูท่ี้มีจิตอาสาคือ พร้อมท่ีจะท าประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม  โดยมีวิธีคือ การเขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม การเสียสละและให้ความร่วมมือกบัชุมชน  
และผูท่ี้มีจิตอาสาโดยแทจ้ริงแลว้ วนัชยักล่าววา่จะเป็นผูใ้ห้มากกวา่บทบาทและหนา้ท่ีหลกัของตน 
จากการเป็นครูท่ีอยากให้ความรู้นักเรียนและเป็นแบบอย่างพฤติกรรมท่ีดี ๆ แก่เด็กและเยาวชน 
เพื่อท่ีจะไดน้ าแนวทางท่ีไดรั้บจากการอบรม/สั่งสอนไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้เพราะวนัชยับอกวา่
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ครูเป็นต้นแบบอยู่แล้ว ครูท่ีดีมีหลายรูปแบบโดยต้องเป็นแบบอย่างและสามารถเลียนแบบได ้ 
นอกเหนือจากการอบรม/สั่งสอนในห้องเรียนแลว้  อีกวิธีทางหน่ึงคือการปลูกฝังเด็กให้ปฏิบติัและ
ใหเ้ด็กไดพ้บส่ิงแวดลอ้มภายนอกโรงเรียน  ดว้ยการพาเด็กนกัเรียนออกรณรงคช่์วยกนัอนุรักษแ์ละ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม เช่น รดน ้าตน้ไม ้ปลูกตน้ไม ้เป็นตน้  

   4.3.1.10  ปัจจยัท่ีช่วยในการสนบัสนุนและอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการเล้ียง
ดูผา่นสถาบนัครอบครัว 

  ปัจจยัท่ีสนบัสนุนในการเล้ียงดูของวนัชยั คือ การท่ีตนเองไดรั้บการเล้ียงดูอยา่งคน
โบราณ ไดแ้ก่  
         1)  ตั้งกฎกติกาการอยูร่วมกนัของคนในครอบครัว  

      2)  มีการแสดงใหเ้ห็นเป็นแบบอยา่ง โดยมีปู่  ยา่ ตา ยาย   
       3) การถ่ายทอดท่ีได้รับจากผูถ่้ายทอดในการประพฤติตวัในการใช้

ชีวติประจ าวนั  
       4)  ไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ดจากมารดา ดว้ยการช้ีแนะ คอยตกัเตือน

อยูส่ม ่าเสมอ  
  อุปสรรคในการเล้ียงดู  ปัญหาของการอบรมเล้ียงดูของครอบครัววนัชยัมารดาไดมี้

บุตรจ านวนหลายคน ซ่ึงก็มีผลค่าใช้จ่ายต่อการด ารงชีวิต วนัชยักล่าวว่า วนัชยัเป็นบุตรคนโต ใน
บางคร้ังตอ้งมีการเสียสละให้นอ้ง ดว้ยการการหารายไดเ้สริมในระหวา่งเรียนก็ท างานไปดว้ย เป็น
การรับจา้งดา้นการเกษตรทัว่ไป  

แนวทางการแกไ้ขและขอ้เสนอแนะในการเล้ียงดู 
 ในปัญหาท่ีวนัชัย พบคือ ความสามารถในการเล้ียงคนในครอบครัวท่ีตนเอง

ประสบมายามท่ียงัเป็นเด็ก แต่ปัญหาน้ียงัไม่ถือว่าเป็นปัญหาท่ีหนัก เพราะในปัจจุบันวนัชัย 
สามารถหาเล้ียงชีพด้วยเองได้ และสร้างฐานท่ีมั่นคงให้กับลูกหลานได้แล้ว และส่ิงท่ีอยาก
เสนอแนะในการเล้ียงดูบุตร วนัชยักล่าววา่ การเล้ียงดูถา้เป็นไปได ้ควรสร้างความผกูพนัและความ
ใกลชิ้ดกนัระหวา่งคนในครอบครัวให้ลูก หลานและถา้สามารถกระท าไดคื้อ การให้ลูก หลานท่ีจะ
เกิดข้ึนในตระกูลนั้น ได้การเรียนรู้กับ ปู่  ย่า ตา ยาย ท่ีเรียกว่าเป็นคนรุ่นหลังมีแนวคิดแบบ
หัวโบราณ ท่ีมีความเป็นอยู่ดว้ยความเป็นคนไทย ไม่ตามเทคโนโลยีหรือตามกระแสโลกท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วนัชัยจึงให้ความส าคัญของการอยู่กับญาติผูใ้หญ่ และอยากให้
ครอบครัวอ่ืน ๆ ไดป้ฏิบติัตวัให้เหมือนตน อย่างท่ีในปัจจุบนัตอนน้ีวนัชยัก็มีหน้าท่ีในการเล้ียงดู
บุตร ถ่ายทอดให้การอบรมเหมือนอยา่งท่ีตนไดรั้บการถ่ายทอดมาจากญาติผูใ้หญ่ท่ีเคยเล้ียงดูตนมา
เช่นกนั 
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4.3.1.11  ส่ิงสนบัสนุนจากภาคส่วนอ่ืน ๆ  
  สนับสนุนส าหรับการเสริมสร้างจิตอาสาในชุมชน วนัชัยกล่าวถึงการได้รับ

สนบัสนุนของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชนท่ีจะเขา้มาในอนาคตนั้น จะมี
แนวโน้มการไดรั้บการสนบัสนุนท่ีดี เพราะชุมชนท่ีเป็นตน้แบบและท่ีดีดว้ยการท่ีไดมี้การรวมตวั
ร่วมกนัในการท ากิจกรรม ท าใหภ้าพลกัษณ์ของคนในชุมชนมีความเขม้แขง็ และมีการบริหารจดัท่ีดี 
โดยให้ทุก ๆ คนท่ีเขา้กิจกรรมและชาวบ้านได้มีส่วนช่วยคิดและช่วยลงมือปฏิบติัร่วมกนั ทั้งน้ี
แนวโน้มในการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคส่วนภายนอก เช่น ภาครัฐและภาคเอกชน ก็ยงัจะมี
แนวโนม้ท่ีจะเขา้มาเพิ่มมากข้ึนเช่นกนั ทั้งน้ีทางชุมชนเองก็ไดมี้การเตรียมความพร้อมของบุคลากร
และชาวบา้นในการประสานงานกบัภาคส่วนต่าง ๆ ดว้ยความพร้อมเพรียงท่ีจะรองรับหน่วยงาน
ภายนอกท่ีจะมาศึกษา ดูงานหรือสร้างโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชน 

  4.3.1.12  ปัญหา อุปสรรคในการท างานในชุมชน 
    วนัชยัเล่าวา่ ส่วนมากจะมีก็เร่ืองของการเมืองเขา้มาเก่ียวดว้ย เน่ืองจากการเมืองมี

ความเปล่ียนแปลงบ่อย  เน่ืองจากมีการเปล่ียน โยกยา้ยต าแหน่งเกิดข้ึน ผูบ้ริหารคนใหม่มาท่ีเขา้มา
บริหารบางคร้ังก็ไม่ยอมท่ีจะเปิดใจหรือรับสภาพกบักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีคนในชุมชนร่วมมือร่วมแรง
กนัท าก่อนหน้าน้ีแล้ว เพราฉะนั้น ถ้าการเมืองไม่เปล่ียนขั้วหรือไม่เปล่ียนผูบ้ริหาร ก็จะไม่เกิด
ปัญหาและอุปสรรคข้ึน เห็นไดจ้าก ปัญหาการอนุมติัจดังานสงกานตป์ระจ าปี พ.ศ. 2555 วนัชยัเล่า
วา่ จากเหตุการณ์ในการจดังานวนัสงกานต์เป็นประเพณีท่ีชุมชนตอ้งจดัข้ึนในทุก ๆ ปี เพราะเป็น
ประเพณีท่ีส าคญัในหมู่ชาวไทย ชาวบา้นไดมี้การจดัเตรียม อุปกรณ์ อาหาร พื้นท่ี ไวเ้รียบร้อยแลว้ 
แต่พอคร้ันจะไปของบประมาณมาลงในการจดังานก็เกิดปัญหาข้ึน โดยมีผูบ้ริหารไดเ้กิดความคิดท่ี
ไม่เหมือนกบัชาวบา้น จึงท าให้ชาวบา้นเกิดความไม่พอใจ เพราะประเพณีสงกานต์นั้น ถือว่ามี
ความส าคญักบัชุมชนมาก แต่ในผลสุดทา้ยแลว้ก็เกิดการเจรจาและหาทางออกไปไดด้ว้ยดี และอีก
ส่ิงหน่ึงท่ีจะก่อให้เกิดปัญหา ก็คือกิจกรรมท่ีเขา้ร่วมกบัชุมชนคือ การไม่ไดรั้บความร่วมมือจากคน
บางคนหรือวา่กลุ่มบางกลุ่ม บางกลุ่มก็ไม่ให้ความสนบัสนุน  เพราะมีความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกนับา้ง 
เป็นตน้ 

4.3.1.13  แนวทางแกไ้ขและขอ้เสนอแนะ 
   วนัชยัเล่าวา่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นมีประเด็นเร่ืองของการเมืองเขา้มาเก่ียว และเร่ือง

ของการมีผูน้ านอกชุมชนท่ีเขา้มามีอิทธิพลต่องบประมาณการพฒันาชุมชน และในการท าหนา้ท่ีใน
การท่ีจะเขา้มาพฒันาทอ้งถ่ิน วนัชยั เล่าว่า “ ผูน้ าท่ีดีจะตอ้งค านึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ี
ทอ้งถ่ินท าไดป้ฏิบติักนัมายาวนาน  เห็นไดจ้ากท่ีมีปัญหาข้ึนนั้นเท่ากบัวา่ไม่ส่งเสริมและสนบัสนุน 
ส่ิงท่ีคนทอ้งถ่ินท ามา ”  และอีกประเด็นคือ การท่ีคนในชุมชนหรือบางกลุ่มไม่ค่อยให้ความส าคญั
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กบัการมีส่วนร่วม มีวิธีการแก้ไขคือ การรณรงค์ ท าการประชาสัมพนัธ์ให้มีจ  านวนเพิ่มข้ึนโดย
ช้ีใหเ้ห็นถึงประโยชน์ท่ีตนเองและคนในชุมชนจะไดรั้บ เป็นตน้ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4.3.2  กรณตีัวอย่างรายที ่2 : กติิ*  
กิติ (2555) เพศชาย อายุ 47 ปี สถานภาพสมรส ภูมิล าเนาเป็นคนในพื้นท่ี นบัถือศาสนา

พุทธ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประกอบธุรกิจส่วนตัว (เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้าง)  และมี
ต าแหน่งเป็นผูน้ าชุมชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 200,000 บาท เน่ืองจากเป็นการประกอบธุรกิจส่วนตวั
ภายในครอบครัวจึงมีการรับรายไดจ้ากกิติท่ีเป็นหวัหนา้ครอบครัวเพียงอยา่งเดียว ปัจจุบนัอาศยัอยู่
กบัภรรยาและลูกอีก 1 คนซ่ึงเป็นลูกคนท่ีสาม จากลูกทั้งหมด 3 คน คนโตและคนกลางไม่ไดอ้าศยั
อยูท่ี่บา้นเป็นประจ า  บทบาทหนา้ท่ีในชุมชน กิติ เคยด ารงต าแหน่งอดีตผูใ้หญ่บา้นหมู่ 8 ต าบลบาง
น ้ าหวานและในปัจจุบนั ไดเ้ขา้ไปช่วยเหลือชุมชนโดยการเขา้มาท าหน้าท่ีเป็นผูน้ าชุมชน อีกทั้งยงั
เป็นผูแ้ทนดูงบประมาณทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ  ระยะเวลาในการท างานให้กบัชุมชนมาแลว้กวา่ 10 ปี 
ในฐานะท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผูน้ าชุมชน ไดมี้ผลงานในการท างานให้กบัชุมชน ดงัน้ี เป็นผูท่ี้ก่อตั้ง
ตลาดน ้ าบางน ้ าหวานโดยการน าความรู้ความสามารถและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวบา้น รวมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีในทอ้งถ่ินมาพฒันาให้เกิดคุณค่าเป็นธุรกิจในชุมชน อยา่งเช่น ผลไม ้งาน
ฝีมือ  อาหารคาวหวาน  เป็นตน้ เป็นผูท่ี้ส่งเสริมและพฒันาสินคา้  OTOP  ภายในต าบลบางน ้ าหวาน
ให้มีคุณภาพ  เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายของชาวบา้น เป็นมีส่วนร่วมในจดัท าโครงการ
โฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมตลาดน ้ าบางน ้ าหวานเป็นผูริ้เร่ิมกิจกรรมการข่ี
จกัรยานใชช่ื้อ “ เส้นทางจกัรยานเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบา้นและศึกษาธรรมชาติ” เป็นผูน้ าในการสร้าง
อาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนมากมายและ เป็นผูท่ี้ให้ความส าคญัด้านสาธารณสุข จึงได้จดัการ
ประสานงานใหก้บัชุมชนใหไ้ดรั้บบริการโครงการหลกัประกนัสุขภาพ  และมีหมอมาตรวจรักษาท่ี
สถานีอนามยัเป็นประจ าทุกวนัพฤหสับดี ท่ีไดใ้หบ้ริการแก่เด็กและผูสู้งอายใุนชุมชนอยา่งทัว่ถึง 

4.3.2.1  ส่ิงท่ีเป็นแรงบนัดาลใจท่ีท าใหอ้ยากช่วยเหลือผูอ่ื้น 
  แรงบนัดาลใจ คือ กิติมีความใฝ่ฝันอยากเป็นผูน้ าชุมชน เป็นเพราะในอดีตช่วงวยั

กิติยงัเป็นเด็ก พ่อของตนก็ได้เป็นเคยเป็นตัวอย่างในการเป็นผูน้ าชุมชนอยู่แล้ว เลยเกิดความ
อยากจะด าเนินตามรอยของพ่อ เพื่อท่ีจะช่วยเหลือและอยากจะพฒันาชุมชนให้ดีข้ึนดว้ยการสร้าง
บารมีให้ตนเอง ตวัอยา่งท่ีกิติไดคิ้ดอยากจะท าเพื่อส่วนรวม เช่น การสร้างให้ตลาดน ้ าในชุมชนก่อ
ตวัข้ึน และมีระบบการจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพ ไดส่้งผลต่อการสร้างรายไดช้าวบา้นและสามารถ
พึ่งพาตนเองได ้จากการน าความเป็นทอ้งถ่ิน วิถีชีวิตและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของพื้นท่ีออกมาใช ้โดย
การให้ชาวบา้นเปิดร้านคา้ให้กบัคนท่ีเขา้มาเท่ียวชม ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นอีกหน่ึงอยา่งท่ีกิติท่ีคาดหวงั
อยากให้เกิดข้ึน  ทั้งน้ีกิติยงัเล่าวา่ “…ในการท่ีจะท าตามความใฝ่ฝันท่ีตั้งไว ้มนัมกัจะมีความตั้งมัน่
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อยูท่ี่ตวัเราเอง และในเวลาท่ีเหน่ือยท่ีทอ้ ตนก็ยงัมีแรงบนัดาลใจอีกหน่ึงอยา่งคือ การส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั…”   กิติไดซ้าบซ้ึงในพระราชกรณียกิจท่ีพระองค์
ท่านไดส้ร้างโครงการหลวงต่าง ๆ ไวม้ากมาย และในฐานะท่ีตนเองเป็นผูน้ าชุมชน ก็อยากท่ีจะทรง
เดินตามรอยเทา้ของในหลวง เพื่อน าไปสู่ชุมชนท่ีเขม้แขง็ยิง่ข้ึนไป และส่ิงท่ีส าคญัจากค าบอกของกิ
ติก็คือ “…อยากตอบแทนแผ่นดิน อยากตอบแทนแผน่ดินไทย เพราะค าว่าจิตอาสานั้น ถือวา่เป็น
การท างานถวายให้พ่อหลวง...” ถา้ไม่มีพ่อหลวงมาดลบนัดาลใจให้ กิติ*ก็คงยงัไม่เกิดการส านึก
และการเขา้ร่วมช่วยท างานให้กบัชุมชน คือการไม่มีการเอาเปรียบชุมชน อยากท่ีจะให้  ยงักล่าวอีก
วา่  

 
อยากแบ่งเบาให้พ่อหลวง ไม่ใช่ให้ท่านท าคนเดียว คือ การท างานให้สังคม ดว้ย
การไม่เอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน อยากใหพ้อ่หลวงมีรอยยิม้ ในเม่ือเกิดมาเป็นคนไทย
และคิดว่าตวัเราเป็นคนไทย ก็เกิดค าถามข้ึนมาในใจของตวัเราเองว่า ท าไมใน
หลวงท่านท าหนกักวา่เรา ท าไมพอ่ไม่เคยเหน่ือยและยอ่ทอ้ แลว้เราเป็นคนไทยคน
หน่ึงอยูใ่นต าบลเล็กอยา่งน้ี จึงอยากใหค้นในชุมชนรวมทั้งคนไทยทุกคนไดมี้ส่วน
ร่วมกนัทุกคน 
 
  4.3.2.2  ภาพรวมของชุมชนในอดีต 
   กิติได้เล่าว่า ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของสถาบนัครอบครัวจะมีลักษณะเป็น

ครอบครัวใหญ่ท่ีประกอบดว้ย ปู่  ยา่ ตา ยาย ลุง ป้า นา้ อา มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดสนิทสนม
กัน เพราะได้สร้างบ้านเรือนไวใ้นบริเวณเดียวกัน เดินไปมาหาสู่กันได้ คร้ันเม่ือเวลาท่ีมีการ
ท าอาหารในบา้นหลงัใดหลงัหน่ึง ก็มีการน าไปแจกให้ตามบา้นท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียงกนัท่ีรู้จกักนั
และมีฐานะเป็นญาติพี่นอ้งกนัทั้งส้ิน และในการอยูร่่วมกนัในบริเวณเดียวกนัมีลกัษณะของการอยู่
กนัดว้ยความสันติไม่มีขอ้ทะเลาะเบาะแวงกนั แต่เม่ือท่ีเกิดปัญหากนัหรือหาขอ้ตกลงกนัไม่ไดใ้น
ระหวา่งครอบครัว ก็จะมีผูท่ี้อาวุโสท่ีสุดในบา้นคอยเป็นคนตดัสินวา่ใครถูกใครผิด และเร่ืองท่ีเกิด
ข้ึนมาก็มกัจะจบลงได้ โดยภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือนก็อยู่กันแบบพึ่ งพาอาศยักัน มีอะไรก็
ช่วยเหลือกนัไดห้มด ไม่ค่อยมีความขดัแยง้มากนกั จึงอยูก่นัอยา่งรักใคร่สามคัคีกนั ในอดีตคนใน
ชุมชนมีอาชีพท าสวน  เช่น ปลูกส้มเขียวหวาน มะพร้าว มะม่วง รวมถึงท านาดว้ย พอดีถึงเวลาออก
ผลหรือเก็บเก่ียวแล้วนั้น ก็จะน าไปขายฝ่ังตรงขา้ม ซ่ึงเป็นตลาดน ้ าและเป็นจุดศูนยก์ลางในการ
คา้ขายในสมยันั้น การเดินทางก็ไปดว้ยการพายเรือ เพราะสมยันั้นยงัไม่ถนนตดัผา่น ในการเดินทาง
ก็จะใช้เรือเป็นส่วนใหญ่ ทางการติดต่อส่ือสารก็จะมีการส่งไปรษณียข์นส่งตามบา้น ในเร่ืองของ
การศึกษาในสมยัก่อนมีการเรียนจนจบการศึกษาถึง ป. 4 โดยมีสถานท่ีในการให้การศึกษาคือวดั 
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ประกอบดว้ย วดับางน ้ าหวานใน กบัวดับางน ้ าหวานนอก ท่ีสร้างข้ึนประมาณ พ.ศ. 2450 ในสมยั
รัชกาลท่ี 5 และไม่ไดมี้ปรากฏวา่ผูใ้ดเป็นผูส้ร้างไว ้ไดมี้บทบาทในการให้การศึกษากบัชาวบา้นใน
สมยันั้น และเม่ือเรียนส าเร็จก็จะออกมาท านาท าสวนเพื่อประกอบอาชีพต่อเพื่อหาเล้ียงครอบครัว 
ในเร่ืองความเช่ือนั้นจะมีการผสมผสานกบัการรักษาของหมอชาวบา้นเม่ือยามเจ็บป่วย ตวัอยา่งเช่น 
เม่ือมีผูท่ี้เจ็บไข้มารักษากับหมอชาวบ้าน ก็จะรักษาโดยการน าดอกไม้ ธูป เทียน มาประกอบ
พิธีกรรมทางดา้นความเช่ือแลว้มาท าเป็นน ้ ามนต์ แลว้ก็น ามาพ่นใส่ผูท่ี้เจ็บไข ้และมีความเช่ือว่า 3 
วนัแลว้ก็จะหายเป็นปกติ เพราะฉะนั้นแลว้ในความเช่ือและการรักษาเม่ือยามป่วยก็มกัจะเกิดข้ึน
ดว้ยกนั ในการท าคลอดก็ยงัใช้วิธีการหมอต าแย และมีหมอทหารจากกรมสรรพาวุธมาช่วยรักษา
ดูแลชาวบา้นอีกดว้ย  ในเร่ืองของการเมืองการปกครองในสมยันั้น ยงัไม่มีบทบาทในการมีส่วน
ร่วมกับภาคประชาชนมากนัก ส่วนด้านของประเพณีและวฒันธรรมท่ีปฏิบัติยึดถือกันมาท่ีมี
ความส าคญั ไดแ้ก่ การตกับาตรเทโว และตกับาตรบางน ้ าหวานซ่ึงเป็นประเพณีดั้งเดิมและนบัว่า
เป็นการรวมตวักนัของชาวบา้นในการพบปะกนัแต่ละคร้ังแต่ละคร่าวของคนท่ีอยูใ่นละแวกเดียวกนั  
เม่ือเวลาผา่นไปก็เร่ิมมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงไป ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปและเห็นไดช้ดัเจนเป็น
เร่ืองของการประกอบอาชีพ ผูค้นบางส่วนออกไปท างานนอกพื้นท่ี อาชีพท่ีท าไดแ้ก่ รับราชการ 
อาชีพครู ทหาร และรัฐวิสาหกิจ เป็นตน้ และสถานท่ีท างานก็ได้อยู่ห่างออกไปอีกฝ่ัง ซ่ึงเป็นฝ่ัง
ตรงกนัขา้มของบางน ้าหวาน ในการเดินทางก็จะเดินดว้ยเรือเพื่อขา้มฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา ในดา้นของ
การศึกษาก็ได้มีเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึนไป ไดแ้ก่ ระดบัอาชีวศึกษา และระดบัปริญญาตรี  เป็นตน้ 
แลว้เม่ือถึงยุคท่ีมีความเจริญในทุก ๆ ดา้นเขา้ถึงทุกพื้นท่ี วิถีการด ารงชีวิตการเปล่ียนแปลงไปอยา่ง
เต็มตวั เห็นได้จาก การเปล่ียนแปลงด้านของอาชีพจากเดิมท่ีท าสวนยา้ยไปท างานตามโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ การมีสาธารณสุขประจ าต าบล การมีถนนตดัผา่นเช่ือมกบัต าบล ความกา้วหนา้
ทางดา้นการศึกษา และดา้นการอพยพยา้ยออกจากพื้นท่ี  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวับ่งบอกถึงการพฒันามี
ความเจริญในแต่ละพื้นท่ี ประกอบกบัการมีบทบาทจากทางภาครัฐมากข้ึน มีการบริหารจดัการโดย
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นศูนยก์ลางในการประสานงาน ติดต่อกบัทางประชาชนและทาง
หน่วยงานอ่ืน ๆ ภายนอก และในปี 2547 ไดมี้การจดัตั้งตลาดน ้ าบางน ้ าหวานข้ึนมา ประกอบกบั
การมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ข้ึนตามมาภายในชุมชน จึงท าให้เกิดการรวมกลุ่มกนัของคนในต าบล จ านวน
หมู่บา้นมีทั้งส้ิน 11 หมู่บา้น และการรวมตวัในการมีส่วนร่วมนั้นก็จะมีการจดัท าประชาคมของแต่
ละหมู่บา้น เพื่อลงมติเห็นพอ้งตอ้งกนัในเร่ืองของกิจกรรมแต่ละโอกาสท่ีไดจ้ดัข้ึน และดว้ยจาก
ปัจจยัต่าง ๆ น้ีเองท าชุมชนนั้นเร่ิมให้ความส าคญักบัการรวมตวักนัของชาวบา้น โดยเร่ิมจากความ
สมคัรใจเองของชาวบา้นในการออกมาช่วยด าเนินการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบางน ้ าหวานจัดข้ึน และจากการมีชาวบ้านมาร่วมมือร่วมใจกัน ก็น าไปสู่ยุคแห่งการ
เจริญเติบโต ท่ีเห็นไดจ้ากการมีส่วนร่วมของชาวบา้นเพิ่มมากข้ึน ในการรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมใน
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แต่ละคร้ัง ก็มีชาวบา้นบางคนท่ีพร้อมจะท าดว้ยความสมคัรใจไม่มีการถูกบงัคบั มีความเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงในปัจจุบนัชุมชนบางน ้ าหวานไดป้ระสบความส าเร็จจากการร่วมไมร่้วมมือ
กนัของคนในชุมชนดว้ยกนัเอง และมีช่ือเสียงดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และเชิงอนุรักษท์อ้งถ่ิน 

  4.3.2.3  คุณสมบติั/องคป์ระกอบของลกัษณะจิตอาสา 
  จิตอาสา ท าอะไรก็ไดท่ี้ไม่หวงัส่ิงตอบแทนใด ๆ ทั้งส้ิน และมีการเอ้ือเฟ้ือกนั ใน

ฐานะท่ีเป็นผูน้ าก็จะสอนคนให้ รู้จกัคิด ถา้ชุมชนไหนมีจิตอาสาแลว้ก็จะมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่วา่
จะในเร่ืองวฒันธรรม สังคม ตอ้งเดินไปพร้อมกนัหมด  และในเวลาท่ีออกไปดูงานภายนอกก็จะน า
ความรู้มาคุยให้ชาวบา้นฟัง ส่ิงเหล่าน้ีจะค่อย ๆ ปลูกฝังและวางรากฐานให้ชาวบา้นและเยาวชนมี
ลกัษณะจิตอาสาท่ีทุกคนลว้นแลว้แต่มีในตนเองทุกคน เหลือแค่วิธีการและดึงน าออกมาใช ้และกิติ
ยงักล่าวในฐานะท่ีตนเป็นผูน้ าชุมชนวา่ “…จิตอาสา ตอ้งตอบสนองชาวบา้นดว้ย เพราะในฐานะท่ี
เป็นผู ้น า ไม่ใช่อยู่ดี  ๆ มีโครงการอะไรก็สร้างและจัดท าไปเองโดยไม่มีมติ/ข้อตกลงของ
ส่วนรวม…” 

  4.3.2.4  ผลท่ีไดรั้บจากการกระท าตนในลกัษณะของการมีจิตอาสา 
 ในฐานะกิติเป็นผูน้ าชุมชนท่ีไดเ้ขา้มาช่วยงานและบริหารในหน่วยงานราชการ ซ่ึง

ต่างจากภาพลกัษณ์ในอดีต กิติเล่าวา่ “…ตนเป็นผูท่ี้ค่อนขา้งมีนิสัยและมีการใช้ชีวิตท่ีเกเร ไม่ค่อย
เป็นผูเ้ป็นคนเท่าไรนกั…” เน่ืองจากการมีพฤติกรรมเช่น ท าให้ชาวบา้นและคนใกลต้วัของกิติเห็น
ว่าเป็นผูท่ี้ไม่มีความรับผิดชอบ เหลวไหลและเท่ียวเตร่ ด้วยเหตุน้ีเอง กิติจึงตอ้งการท่ีจะพิสูจน์
ตนเองให้ผูอ่ื้นและชาวบา้นไดเ้ห็นว่า กิติมีความตั้งใจและพร้อมท่ีจะเป็นคนดีไม่มีนิสัยอย่างเดิม 
และผลของการท่ีตนเสียสละเวลาเพื่องานชุมชน ก็ยอ่มไดรั้บการยอมรับนบัถือของคนในชุมชน 

  4.3.2.5  การไดเ้ขา้ท ากิจกรรมและการมีส่วนร่วมกบัชุมชน   
  กิติเล่าว่า ไดมี้การเขา้มาร่วมท างานกบัชุมชนท่ีบ่อยคร้ังและหลากหลายกิจกรรม 

เช่น การตั้งข้ึนของตลาดน ้า การท าโครงการเก่ียวกบัเยาวชนและผูสู้งอายุ และดา้นอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ท่ีดูแลคนในชุมชนตั้งแต่ในวยัเด็กไปถึงวยัผูสู้งอายุ กิติจึงยกตวัอย่าง ในโครงการ/กิจกรรมท่ีดูแล
ผูสู้งอาย ุคือ มีการส่งเคก้ไปอวยพรในวนัเกิดไปถึงท่ีบา้น เพื่อให้ผูสู้งอายุไดมี้สุขภาพจิตใจท่ีดี เป็น
การมอบความรักอีกดา้นหน่ึง ถึงแมว้า่จะไม่ใชเ้ป็นสมาชิกในครอบครัว ก็ถือวา่เป็นการดูแลลูกบา้น 
และพร้อมกบัเป็นผูส้นบัสนุนเร่ืองดูแลดา้นสุขภาพทางร่างกายของชาวบา้นดว้ย เช่น โครงการเร่ือง
ของสุขภาพทางช่องปาก กิจกรรมดา้นการให้ความรู้ทางโภชนาการ ส าหรับเด็กท่ีก าลงัเจริญเติบโต
และความรู้ในเร่ืองอาหารใหก้บัผูสู้งอาย ุเป็นตน้ ทั้งน้ีกิติเล่าวา่ ยงัมีการจดัหาแพทยม์าตรวจคนไขท่ี้
ป่วย เพราะจะไดช่้วยให้ชาวบา้นไม่ตอ้งล าบากในการเดินทางไปตรวจสุขภาพ โดยบริการให้กบั
คนชราและเด็กไดรั้บการบริการอยา่งทัว่ถึง 

  4.3.2.6  กระบวนการขดัเกลาทางสังคม  
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              1)  วธีิการอบรม / เล้ียงดูจากครอบครัว   
  โดยส่วนตวัของกิติ ไดรั้บการเล้ียงดูมาอย่างอิสระ เน่ืองจากกิติ เล่าว่า

ไม่ไดอ้าศยัอยูก่บัพอ่ แม่ มาตั้งแต่เด็กเพราะพอ่ แม่ แยกกนัอยูใ่นช่วงท่ีกิติอายุไดป้ระมาณ 13 ปี โดย
มีพ่อเป็นผูเ้ล้ียงดูจึงเกิดความใกล้ชิดมากกว่าผูเ้ป็นแม่ ในเวลาท่ีพ่อกิติสอนส่วนมากจะสอนด้วย
วาจา จะเนน้เร่ืองการใหรู้้จกัหนา้ท่ีของตนเอง และให้มีความซ่ือสัตยไ์ม่คดโกงผูอ่ื้น และพ่อของกิติ 
ก็ไดเ้ป็นแบบอยา่งในการเป็นผูน้ าชุมชน ไดท้  างานร่วมกบัชุมชน กิติ จึงไดรั้บการซึมซบัในดา้นการ
ช่วยเหลือและเสียสละเพื่อชุมชนจากการท่ีไดเ้ห็นพ่อเป็นแบบอยา่งเช่นกนั  จึงท าให้กิติไดเ้ป็นเดิน
ตามความเป็นผูน้ าชุมชนของพอ่มาถึงปัจจุบนั และกิติมีวธีิในการสอนลูก ก็คือ  

 
เล้ียงดูใหลู้กไดท้  าตามหนา้ท่ี โดยสอนให้รู้วา่ ตวัเองท าอะไร ทุกอยา่งจะดี จะไม่ดี
มกัอยู่ท่ีตวัเอง เราท าอะไรเรารู้ตวัเอง หน้าท่ีของตวัเอง ตวัเองต้องรู้  และส่ิงท่ี
ส าคญัมากคือ การให้ความเคารพพ่อแม่ มีความซ่ือสัตยต่์อพ่อแม่  น าไปสู่ธรรม
เนียมประเพณีปฏิบติัของคนสายเลือดไปยงัรุ่นสู่รุ่น คือพ่อแม่ พาลูกกราบปู่ ยา่ตา
ยาย รุ่นลูกเม่ือเติบใหญ่ มีครอบครัว ก็จะพาลูกมากราบไหวเ้รา เป็นตน้ 
 
และการวางรากฐานทางการศึกษาก็ส าคญัเช่นกนั โดยกิติจะมีวิธีในการบงัคบัลูกให้ไปท า

การบา้นทุกคร้ังท่ีกลับมาจากโรงเรียน เพื่อน าไปสู่การปลูกฝังด้านความรู้และฝึกให้เด็กมีความ
อดทน และขยนั จนเป็นนิสัยส่วนตวั 

  2)  การไดรั้บการขดัเกลาจากศาสนา 
    การไดรั้บการถ่ายทอดทางศาสนา กิติเล่าว่า ตนได้ท ากิจกรรมในวดัมา

ตั้งแต่เล็ก ดว้ยการเขา้ไปสวดมนตแ์ละไหวพ้ระกบัพ่อ เพราะพ่อเป็นผูท่ี้เขา้ไปมีส่วนร่วมกบัชุมชน
มาโดยตลอด จึงส่งผลใหเ้กิดเป็นความเช่ือ ส่งผลต่อแนวทางการด ารงชีวิตอยา่งเขา้ใจธรรมชาติของ
สรรพส่ิงทั้งปวงอยา่งลึกซ้ึง และในฐานะท่ีกิติเขา้วดัเป็นประจ าอยา่งน้ีในทุก ๆ วนัส าคญั ท าให้ตน
ไดรั้บการถ่ายทอดจากศาสนาดว้ยตวัของตวัเอง โดยกิติเล่าว่า “…ค าสอนทางศาสนาเร่ืองเวรกรรม 
ใครท ากรรมไม่ดีไว ้ผลกรรมนั้นก็จะกลบัคืนสนอง ดงันั้นเราตอ้งท าดีไว ้เพื่อผลกรรม จะไดเ้ป็นผล
กรรมท่ีดีในปัจจุบนั ด้วยการศึกษาธรรมด้วยตวัของตนเอง ท าให้ตนเกิดการปฏิบติัตนได้ตาม
หลกัธรรมค าสอน...”  

  3)  การไดรั้บการขดัเกลาจากโรงเรียน 
     โรงเรียนไดมี้ส่วนช่วยในการถ่ายทอดความรู้ กล่อมเกลาให้เป็นคนดีของ

สังคม  กิติเล่าว่า ตนเองได้รับการถูกสอนจากโรงเรียนให้เป็นผูมี้ระเบียบวินัยในตนเอง มีความ
รับผิดชอบ ช่วยเหลือท าคุณประโยชน์ให้กบัสังคม และปลูกฝังจิตใจให้มีความอ่อนโยน และยงัได้
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เห็นครูเป็นแบบอย่างในเวลาอยู่หน้าชั้นเรียนในเร่ืองของการตรงต่อเวลา และในสมยัเด็ก ๆ นั้น 
มกัจะกลวัครูเวลาท่ีท าผิดหรือเวลาไม่ท าการบา้นเพราจะถูกครูลงโทษดว้ยไมเ้รียว กิติยงัเล่าอีกว่า 
ครูมกัชอบพาท ากิจกรรมในโรงเรียนและขา้ง ๆ บริเวณโรงเรียน เช่น พานกัเรียนออกไปเก็บขยะ
บริเวณนอกโรงเรียน หรือบางคร้ังก็ไดพ้าไปวดัเพื่อไปไหวพ้ระและกวาดลานวดั เป็นตน้ 

 4.3.2.7  แนวทางการอบรม/เล้ียงดูของคนในสมยัปัจจุบนั 
 วิธีในการอบรมเล้ียงดูของครอบครัวไทยในสมยัปัจจุบนั กิติเล่าว่า ในการสอน 

หรือการปลูกฝัง ไม่ควรท่ีจะบงัคบั ควรจะเป็นการช้ีแนะหรือท าตวัเป็นแบบอยา่ง ในส่ิงท่ีตอ้งการ
จะสอน และท าตนเป็นแบบอยา่งให้ลูก รวมถึงพาลูก ๆ ไปศึกษาส่ิงท่ีมีประโยชน์ในสถานท่ีต่าง ๆ 
เช่น พิพิธภณัฑ์ และสถานท่ีท่ีเสริมสร้างทกัษะและความรู้ให้กบัเด็ก  รวมทั้งการพาไปงานท่ีจดั
กิจกรรมท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัวดั เช่น การไปช่วยงานบุญ การส่งเสริมให้ลูกไดเ้ขา้ไปมีส่วนช่วย
ผูอ่ื้นท าอาหารหรือกวาดลานวดั เป็นตน้ ทั้งน้ีการเล้ียงดูลูกท่ีดี พ่อ แม่ตอ้งไม่ทะเลาะกนัต่อหนา้ลูก 
เพราะอาจจะสร้างภาพลกัษณ์ในดา้นน าไปสู่พฤติกรรมท่ีมีการใชค้วามรุนแรงให้เด็กได ้

4.3.2.8  วธีิการขดัเกลาและการเล้ียงดูท่ีก่อใหเ้กิดลกัษณะการมีจิตอาสา 
    วิธีการขดัเกลาถ่ายทอดลกัษณะการมีจิตอาสาของวิธีของกิติ เน่ืองจากกิติได้ท า
หน้าท่ีเป็นผู ้น าชุมชนท่ีเน้นและให้ความส าคัญกับเยาวชนในด้านการปลูกฝังด้านคุณธรรม 
จริยธรรมแล้ว กิติยงัเน้นการมีส่วนร่วมของกิจกรรมโดยการให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ก็จะมีการจดัตั้งทีมเยาวชนจิตอาสาข้ึนมา ในเวลาท่ีมีกิจกรรมหรือมีการเขา้มาดูงานจาก
หน่วยภายนอก ก็จะน าทีมเยาวชนจิตอาสาเหล่าน้ี ไปช่วยงานเช่น เป็นไกด์น าเท่ียวหรือเป็นคน
ตอ้นรับในพื้นท่ีของชุมชน กิติเล่าวา่ ถา้ไดมี้การปลูกฝังเยาวชนตั้งแต่ในยงัเด็กแลว้จะท าให้ตวัของ
เด็กเกิดการรักทอ้งถ่ินมากข้ึน ดว้ยการสร้างและแนะแนวในการท ากิจกรรมในทอ้งถ่ินเพื่อให้เกิด
ความผกูพนั เป็นตน้  ส่วนการปลูกฝังให้กบัคนในครอบครัวคือ กิติจะใชว้ิธีการชกัจูง ลูก ๆ ให้มา
ช่วยงานท่ีชุมชนจดัอย่างเป็นประจ า รวมทั้งชกัชวนคนใกล้ตวัทุกคนเพื่อพยายามก่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมกบัชุมชนใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ 

4.3.2.9  ภาพท่ีพึงประสงคข์องผูมี้ลกัษณะจิตอาสา 
 ลกัษณะพึงประสงคใ์นภาพท่ีกิติเห็นวา่การท่ีบุคคลจะมีลกัษณะของผูท่ี้มีจิตอาสา

นั้น ตอ้งเป็นผูท่ี้เปิดใจกวา้งและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ไม่ว่าจะมีต าแหน่งทางสังคม/
ฐานะใดก็ตาม และเป็นผูท่ี้มีจิตใจท่ีเป็นผูใ้ห้ เช่น ส่ิงของ ช่วยเหลือดา้นเงินทองบา้ง แมก้ระทัง่การ
เสียสละเร่ืองของเวลา เพื่อเผือ่แผใ่หก้บัส่วนรวม  

  4.3.2.10  ปัจจยัท่ีช่วยในการสนบัสนุนและอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการเล้ียง
ดูผา่นสถาบนัครอบครัว 
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  ปัจจยัท่ีสนบัสนุน ส าหรับปัจจยัในการสนบัสนุนของการเล้ียงดูของครอบครัวของ
กิตินั้น จะเป็นเร่ืองของการมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีบา้นท่ีค่อนขา้งมีฐานะ กิติเล่าวา่เดิมนั้น ครอบครัว
ของกิติเป็นตระกูลท่ีค่อนขา้งมีขนาดใหญ่ และได้รับมรดกตกทอดมาหลายรุ่นและมีฐานะทาง
รายได้ท่ีดีมาตลอด ท าให้ครอบครัวค่อนขา้งมีรายได้ฐานะท่ีดี ส่ิงน้ีจึงถือว่าเป็นส่ิงท่ีเข้ามาช่วย
สนับสนุนในการเล้ียงดู เพราะเป็นส่ิงท่ีท าให้สมาชิกในครอบครัวด ารงอยู่ได้ มีการศึกษาและ
ประกอบอาชีพท่ีอยูฐ่านะทางเศรษฐกิจท่ีดี  

   ปัญหาและอุปสรรค การเล้ียงดูลูกของกิติเล่าวา่ ปัญหาในการเล้ียงดูเป็นเร่ืองปกติ
ท่ียอ่มตอ้งเกิดข้ึนทุกบา้น แต่ส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอาจท าให้เด็กเกิดความเคยชิน คือ กิติเป็นคนเล้ียง
ลูกแบบตามใจ ลูกอยากไดส่ิ้งใดถา้กิติท าไดก้็จะท าเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกไดห้มด แต่
ทั้งน้ี กิติก็ไม่ไดต้ามใจลูกในทุก ๆ เร่ืองเสมอไป ถา้หากวา่ลูกของกิติเป็นผูท่ี้เอาแต่ใจตนเองอาจถือ
ไดว้า่เป็นปัญหาในการเล้ียงดู ท่ีพ่อ แม่ ตอ้งพยายามเขา้ใจและเอาใจใส่อยูต่ลอด ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจตั้ง
ขอ้สังเกตไดว้า่เป็นเพราะกิติไดรั้บการเล้ียงดูอบรมเล้ียงดูแบบอิสระและถูกตามใจเช่นใจกนั และ
เม่ือคร้ันเวลาท่ีมีปัญหาเขา้มาแต่ละดา้น กิติก็พร้อมท่ีจะเป็นผูใ้หค้  าแนะน า/ปรึกษาแก่ลูกอยูเ่สมอ 

 แนวทางการแกไ้ขและขอ้เสนอแนะในการเล้ียงดู 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาในการอบรม/เล้ียงดู กิติเล่าว่า ผูป้กครองต้องเป็นท่ี

ปรึกษาใหลู้กไดทุ้กเร่ืองและทุกคร้ัง ใหพ้ยายามมองปัญหาของตวัเด็กเป็นส าคญั โดยไม่ละเลย และ
ควรใชว้ธีิการลงโทษและการใหร้างวลัลูกไปดว้ย ดว้ยการเสริมแรงเป็นแรงจูงใจในการประพฤติตวั
ท่ีดี ทั้งน้ีวิธีในการเล้ียงดูของกิติควรน าไปใช้เล้ียงลูกได้ในทุกวยั ตั้งแต่อยู่ในวยัเด็ก วยัก าลงัโต 
วยัรุ่น รวมถึงวยัเติบโตเป็นผูใ้หญ่ เพราะเป็นการเพิ่มความรักความอบอุ่นให้กบัคนในครอบครัวอยู่
ตลอดช่วงอาย ุท าใหเ้ป็นคนในสังคมไดอ้ยา่งไม่สร้างความเดือดร้อนและปัญหาให้กบัสังคมได ้ผล
ของการไดรั้บการเล้ียงดูดว้ยความอบอุ่นน้ีเอง ในอนาคตท่ีมีการสืบต่อวงศต์ระกูลแลว้ครอบครัวมี
ความอบอุ่นก็จะสามารถถ่ายทอดไปยงัสู่รุ่นต่อรุ่นไดต่้อไป 

4.3.2.11  ส่ิงสนบัสนุนจากภาคส่วนอ่ืน ๆ 
    การได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนท่ีดี และใน
อนาคตอาจจะมีจ านวนเพิ่มข้ึน และมีองค์กรเอกชนภายนอก เช่น บริษทั ป.ต.ท. จ ากดั(มหาชน), 
บางจากและไทยน ้ าทิพยเ์ป็นตน้ ส่วนการไดรั้บการสนบัสนุนภาครัฐ เช่น  ส านกังานส่งเสริมและ
สนบัสนุนวิชาการ 2 , กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ ส านกังานส่งเสริมและ
พิทกัษเ์ยาวชนและทางองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสนบัสนุนงานท่องเท่ียว เป็นตน้ ท่ีเขา้มาให้การ
สนบัสนุนกิจกรรม ๆ ในการท่ีชุมชนไดรั้บการสนบัสนุนเร่ืองเงิน และวสัดุอุปกรณ์ รวมทั้งวิทยากร
ผูท่ี้มาถ่ายทอดใหค้วามรู้/อบรมใหก้บัชาวบา้น กิติยงักล่าววา่ 
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 กิจกรรมต่าง ๆ ในจิตอาสา ก่อนปตท. จะเขา้มา บางน ้ าหวานไดท้  ากิจกรรมเช่น 
เกษตรอินทรีย ์บ่อดกัไขมนัเป็นตน้ ชาวบา้นไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าไร แต่เม่ือปตท.
เขา้มา จะมีแรงจูงใจให้ชาวบา้นไดเ้ขา้มาร่วมท ากิจกรรมมากข้ึน แรงจูงใจส าคญั
ของปตท. คือการอบรมความรู้ การดูงาน วางสายงานอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพ
ต่าง ๆ เป็นตน้ 
 
  แนวโน้มของชุมชนท่ีจะได้รับการสนบัสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ กิติเล่าว่า จะมี

แนวโนม้ท่ีดีและชดัเจนมากข้ึน เน่ืองจากคนในชุมชนไดม้องเห็นถึงขอ้ดีของการเขา้มาส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิตเขาให้ดีข้ึน ทั้งน้ีชาวบา้นต่างก็พร้อมท่ีจะเปิดใจและยอมรับในหน่วยงาน อ่ืน ๆ 
จากภายนอก กิติยงักล่าวอีกว่า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัประโยชน์ส่วนรวมของชาวบา้นท่ีได้รับและความ
ย ัง่ยนืในการจดักิจกรรมแต่ละหน่วยงาน 

   4.3.2.12  ปัญหาและอุปสรรคในการท างานในชุมชน  
 ปัญหาการท างานส่วนใหญ่กิติเห็นว่า โดยส่วนตวัในการท่ีได้เป็นผูน้ าชุมชน ก็

จะตอ้งมีการรับฟังความคิดเห็นของลูกบา้นและของผูท่ี้มาร่วมท างานดว้ย โดยท่ีไดต้อบสนองความ
ตอ้งการให้ลูกบา้นอย่างเป็นธรรมและทัว่ถึง กิติยงัเล่าว่า ในเวลาท างานและการประชุมก็จะเกิด
ความเห็นไม่ตรงกนั การถกเถียงกนั มกัจะเป็นเร่ืองปกติ และในการท่ีชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมกบั
ชุมชนก็เกิดปัญหาในการเดินทางบ้าง เน่ืองจากบ้านอาจจะอยู่ไกลไม่สะดวกในการเดิน เช่น 
ผูสู้งอาย ุบางรายเม่ือไดเ้กษียณอายรุาชการแลว้ไดอ้ยูบ่า้นไม่ไดมี้ภาระหนา้ท่ีจะตอ้งรับผิดชอบ และ
ไดอ้าศยัอยูบ่า้นเพียงอยา่งเดียว จึงเกิดการอยากมีส่วนร่วมกบัชุมชน แต่ก็เกิดปัญหาคือ การเดินทาง
ท่ีไม่เอ้ือต่อการใหลู้กบา้นท่ีเป็นผูสู้งอายุเขา้มาร่วมท ากิจกรรม 

4.3.2.13  แนวทางแกไ้ขและขอ้เสนอแนะ 
   ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขนั้น กิติกล่าวว่า ในการพูดคุยกนัจะเป็นผลดีและ

เป็นทางออกท่ีดีท่ีสุด อย่างไรก็ตามในฐานะท่ีกิติไดเ้ป็นผูน้ าชุมชนชน ตนเองก็จะมีการเคารพและ
การตดัสินใจของคนส่วนใหญ่ และในการท่ีคนในชุมชนมีความเป็นจิตอาสานั้น ส่วนใหญ่จะไม่เขา้
มายุง่เก่ียวกบัผลประโยชน์และท าในส่ิงท่ีขดัแยง้กบัชุมชน ก็ท าให้การท างานและการประชุมในแต่
ละคร้ังสามารถด าเนินการไปดว้ยดี ในส่วนของการอ านวยความสะดวกในการจดัหายานพาหนะไว้
ใช้ยามท่ีผูสู้งอายุบางรายตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรม กิติเล่าว่า เป็นปัญหาท่ีสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการ
พึ่งพาอาศยักนัระหวา่งชาวบา้นกนัไปก่อนดว้ยการฝากฝังผูท่ี้สามารถพึ่งพาได ้และในอนาคตบาง
น ้ าหวานอาจจะมีการอ านวยความสะดวกและบริการพื้นฐานในทุกดา้นให้กบัผูสู้งอายุอย่างครบ
วงจรก็เป็นไปได ้ 
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4.3.3  กรณตีัวอย่างรายที ่3 : สมคิด*  
สมคิด (2555) เป็นคนในชุมชนบางน ้ าหวานโดยก าเนิด ปัจจุบนัอายุ 61 ปี  และไดอ้าศยั

ร่วมกนักบัคนในครอบครัวทั้งหมด 2 คน การศึกษาขั้นสูงสุด ปริญญาตรี ปัจจุบนัประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีรายได้ของตนเองเฉล่ียต่อเดือน 10,000 บาท และประกอบอาชีพคา้ขายเป็นอาชีพ
เสริม โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 บาท  รายไดเ้ฉล่ียรวมของคนในครอบครัวต่อเดือนเฉล่ีย 
30,000 บาท และบทบาทหนา้ท่ี สถานะภาพทางสังคมและการมีส่วนร่วมในชุมชนไดแ้ก่ เป็นผูน้ า
ชุมชน เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาผูน้ าชุมชนและเครือข่าย ท าหน้าท่ีในการเผยแพร่
กิจกรรม ความรู้ความสามารถของเรา สู่ชุมชนและเครือข่าย รอบดา้นท่ีออกไปทั้งหมด/สมาชิกเป็น
กรรมการ จิตอาสาการเกษตร/หมอดินอาสา/คณะกรรมการศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
สมาชิกเกษตร (โดยเป็นศูนย์เกษตรกรท่ีมีการข้ึนทะเบียน) /กรรมการบริหารชมรมคลงัปัญญา
ผูสู้งอาย ุจงัหวดัสมุทรปราการ/คณะกรรมการพฒันาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า/ประธานกลุ่มอนุรักษน์ ้ า
ในคูคลองตามโครงการคลองสวยน ้าใส ปี 51  

4.3.3.1  ส่ิงท่ีเป็นแรงบนัดาลใจท่ีท าใหอ้ยากช่วยเหลือผูอ่ื้น 
   สมคิดเล่าว่า การท่ีตนได้เกิดแรงบนัดาลใจในการเกิดลกัษณะจิตอาสาท่ีเขา้มา

ท างานเพื่อชุมชน เกิดมาจาก การท่ีตนตระหนกัและตอ้งการรักษาใหส่ิ้งแวดลอ้มใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยืน 
เน่ืองจากการท่ีสมคิดไดมี้อาชีพเป็นครูมาก่อนประมาณ 12 – 13 ปี และหลงัจากนั้นเปล่ียนอาชีพไป
ท างานในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงมีประสบการณ์ท างานมา 20 กว่าปี และด้วยความท่ีสมคิดได้
ประกอบอาชีพครูมาก่อนน้ีเอง ท าให้สมคิดได้ใช้วิชาความรู้และประสบการณ์ด้านการเป็นผู ้
ถ่ายทอดความรู้ใหผู้อ่ื้นจึงสามารถใชจิ้ตวทิยาปกครองลูกนอ้งได ้เพราะตนไดเ้ป็นหวัหนา้งานจึงท า
ให้สามารถสั่งสอนหรือสั่งการลูกน้องได้ จากการท่ีสมคิดได้มีประสบการณ์จนเกิดเป็น
ลกัษณะเฉพาะตนกระท าจนเกิดเป็นนิสัยในการถ่ายทอดความรู้และเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ิงแวดลอ้ม
น้ีเอง ท าให้สมคิดไดมี้บทบาทหน้าท่ีในชุมชน และชาวบา้นก็เกิดการยอมรับ ดว้ยจากผลงานการ
สร้างวธีิการบ าบดัน ้า  ถ่ายบ่อกรองน ้า บ่อแรก ท่ีน าไปสู่การจดัการปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  
จากการท่ีสมคิดไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมดา้นการรักษาและป้องปัญหาเร่ืองน ้า ดว้ยวธีิการถ่ายทอดหลกัการและ
ขั้นตอนในการบ าบดัโดยเร่ิมจากคนท่ีใกลต้วัก่อนตามค ากล่าวของ สมคิดวา่ การถ่ายทอดจะเร่ิมจาก
การให้ญาติพี่นอ้งก็ไดล้องท าดูกนัหลาย ๆ บา้น แลว้เราก็จะไปช่วยเขาท าตามบา้น ปรากฏวา่ไดท้  า
ไปนาน ๆ จึงไดข้ึ้นช่ือว่า เป็นตระกูลตน้แบบในการท าการบ าบดัน ้ าเสีย  ส่วนแรงบนัดาลใจของ
สมคิดสรุปได้ว่าเกิดการท่ีตนประกอบอาชีพครู และหลังจากนั้นก็มาเกษียณจากงานจากทาง
ภาคเอกชนในอายุ 55 ปี แต่ในระหว่างท่ีตนท างานตนก็ไดเ้กิดแนวคิดท่ีอยากจะช่วยเหลือชุมชน
หรือสมคิดเรียกวา่ มีการแอบคิดคน้บ่อบดับดัน ้ ามาตั้งนานแลว้ เน่ืองจากวา่เห็นวา่ภาคเกษตรกรรม
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ไดมี้การใชส้ารเคมี/วิทยาศาสตร์มากเกินไปเยอะ ท าให้พื้นดินและหนา้ดินเสียหาย แต่ก็ไม่ประสบ
ความส าเร็จเหมือนในปัจจุบนั 

4.3.3.2  ภาพรวมของชุมชนในอดีต 
 สมคิดได้เล่าว่า เม่ือสมัยก่อนพื้นท่ีของชุมชนมีลักษณะเป็นสวน และมีการ

ประกอบอาชีพท าสวนกนัเป็นส่วนใหญ่ พื้นท่ีและบา้นเรือนของชาวบา้นก็จะตั้งอยูไ่ม่ไกลจากวดั 
และโรงเรียนมากนัก คร้ันในเวลาท่ีมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือมีการจดัประเพณีท่ี
ส าคญัต่าง ๆ ของไทย ชาวบา้นก็มกัมารวมตวักนัท่ีวดัอยูเ่ป็นประจ า ในการมาพบปะเจอกนัท่ีวดัแต่
ละคร้ังก็ไดท้  าบุญมีการน าอาหารมาถวายพระตามขนบธรรมเนียมของชาวไทยทัว่ไป และในเวลาท่ี
มีการประกอบอาหาร ทางบา้นแต่ละบา้นก็น าออกมาแจกจ่ายบา้นเรือนท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกนั ซ่ึง
ก็เป็นญาติพี่นอ้งกนันั้นเอง สังคมในสมยัก่อนจึงเกิดความสามคัคีกนัไดง่้ายและอยูก่นัอยา่งสงบสุข 
ส่วนในเร่ืองของด้านสาธารณูปโภค น ้ า ไฟ สมคิดเล่าว่ายงัเข้าไปไม่ถึง ตามบ้านเรือนจึงไม่มี
น ้าประปาและไฟฟ้าใหใ้ชส้อยอยา่งสะดวกสบาย ถา้หากตอ้งการใชน้ ้ าก็ให้ตกัข้ึนมาจากคลองหรือ
แม่น ้าเจา้พระยาในบริเวณใกลก้บัตวับา้น หรือถา้หากตอ้งการใชไ้ฟ ก็ใหใ้ชไ้ฟจากตะเกียงแทน และ
เม่ือบริเวณบา้นเรือนไดมี้การพฒันาข้ึน ก็ไดมี้การใชน้ ้ าจากการเจาะน ้ าบาดาลมาใช ้และน ้ าฝน ซ่ึง
สมยัก่อนน ้าท่ีสะอาดและบริสุทธ์ิท่ีสุดคือ น ้ าฝน เม่ือฝนตกชาวบา้นก็ต่างไดพ้ากนัรองน ้ าไวใ้ชย้าม
หนา้แหง้ เพื่อป้องกนัการขาดแคลนน ้า โดยไดร้องน ้าไวใ้ชส้ ารองในตุม้น ้า เป็นตน้ 

4.3.3.3  คุณสมบติั/องคป์ระกอบของลกัษณะจิตอาสา 
 สมคิดบอกวา่ จิตอาสา หมายถึง การให้ โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน เป็นการเสียสละ

ให้กับคนในชุมชน การเป็นทั้ งผู ้ให้และผู ้รับในตัว สมคิดบอกว่า การเป็นผู ้รับคือ การรับ
ประสบการณ์จากการท่ีได้เป็นผูถ่้ายองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้นในชุมชน เพื่อท่ีจะน ามา
พฒันาตนเองและสังคมต่อไปและดงัค าพดูของสมคิด กล่าววา่  

 
การเป็นผูรั้บยงัหมายถึง คนท่ีจะเป็นผูน้ าชุมชนได้ให้อย่างเดียวไม่ได ้ถา้รับอยา่ง
เดียวเรียกวา่ เต่าพนัปี เพราฉะนั้น เราตอ้งยอมรับความคิดเห็นคนอ่ืนดว้ย และใน
การเผยแพร่ออกไป เราก็ตอ้งยอมรับ  ให้คนในทอ้งถ่ินยอมรับตวัเรา เพราะว่า
ความรู้ท่ีเรามอบให ้หรือการยอมรับการท่ีเราเป็นการใหอ้อก 
 
จากการท่ีสมคิดไดเ้ป็นท่ีมีจิตอาสายงัเล่าเพิ่มอีกวา่  
เราไม่ตอ้งหวงัถึงรายได้ แต่เราได้ เราได้ประสบการณ์เอง แล้วเรามาปรับ และ
พฒันาดว้ยตวัของตวัเอง รายไดท่ี้วา่ไม่จ  าเป็นตอ้งมีมากมาย เพราะยึดหลกัแนวคิด
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เศรษฐกิจพอเพียง สามารถด าเนินชีวิตอยู่ได้เองด้วยการพึ่ งพาตนเองและดึง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัมาใชใ้หป้ระหยดัมากท่ีสุด 
 
องค์ประกอบของผูมี้จิตอาสาในความคิดเห็นของสมคิดกล่าวค าว่าจิตอาสาส าหรับตนเอง

วา่ 
 
เราเป็นจิตอาสา หรือคนท่ีท างานชุมชน เราตอ้งพร้อม ส่ิงส าคญัคือความพร้อม 
เช่นความพร้อมดา้นครอบครัว การท่ีสามีจะออกมา ภรรยา ตอ้งยอมรับ ปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจ ก็จ  าเป็นตอ้งดีพอสมควรด้วย เพราะการท างานเพื่อสังคมนั้นจะไม่มี
รายได ้มีแต่การให ้และใหโ้ดยไม่หวงัผลตอบแทน 
 

4.3.3.4  ผลท่ีไดรั้บจากการกระท าตนในลกัษณะของการมีจิตอาสา 
 ผลจากการท่ีเป็นผูมี้จิตอาสาสมคิดกล่าววา่ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ ในเร่ืองท่ีได้

ช่วยเหลือ ไดใ้หค้วามรู้แก่คนอ่ืน ๆ และในขณะเดียวกนัก็ไดช่้วยเหลือสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม และก็
จะเป็นเคร่ืองพิสูจน์ใหค้นอ่ืนในชุมชนไดเ้ห็นในความพยายามของตนเองในการช่วยเหลือชุมชน ก็
ท าใหช้าวบา้นเกิดการยอมรับและไดรั้บการเคารพนบัถือมาโดยตลอด 

   4.3.3.5  การไดเ้ขา้ท ากิจกรรมและการมีส่วนร่วมกบัชุมชน 
 การมีบทบาททางชุมชนสมคิดเ ร่ิมจากการเกษียณจากอยุการท างานใน

ภาคอุตสาหกรรมเม่ืออายุ 55 ปี ท่ีก่อนหนา้น้ีตนไดคิ้ดคน้การท าบ่อบ าบดัน ้ าเสียมาแลว้เม่ือ 20 ปี
ก่อนหนา้นั้น โดยการค่อย ๆ ทดลองผดิลองถูกและค่อยท าการแกไ้ขไปเร่ือย ๆ จนประสบผลส าเร็จ 
และสมคิดเล่าวา่  

 
จากการเกษียณอยา่งเต็มตวั จึงตอ้งการท่ีจะท าตนให้เป็นประโยชน์ดว้ยการจดัการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น เร่ืองน ้า วา่น ้าท าไมถึงตอ้งดีตอ้งสะอาดและตอ้งใส  จึงไดน้ า
ความรู้จากท่ีได้เป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีมีหลักการกรองน ้ า อิฐ หิน ดิน 
ทราย ท่ีเราเคยเรียนกนัมา แลว้เราก็ท างานงานเก่ียวกบัเคร่ืองก าเนิดไปน ้ า  น ้ าท่ีเอา
ไปต้ม ต้องอ่อนและไม่มีสารแขวนลอยมาก  ถึงจะสามารถน ามาใช้บ าบัด
เหมือนเดิมได ้  ถา้หากวา่โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยของเสีย ลงแม่น ้ า  กุง้ หอย ปู 
ปลาอยูไ่ม่ได ้ท าลายน ้ าส่วนรวมในแม่น ้ าเจา้พระยา  สมคิดจึงเห็นว่าส่ิงแวดลอ้ม
ตอ้งแยแ่น่ เห็นแลว้ก็รู้สึกเสียดาย ตอ้งดูแลน ้ า ตอ้งจดัการน ้ า จึงหาวิธีการบ าบดัน ้ า
เสียในครัวเรือน 
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จากความคิดของสมคิดท่ีได้ริเร่ิมท าโครงการบ่อบ าบดัน ้ าเสีย ในช่วงแรกเร่ิมจากการได้
ทดลองท าคนเดียว โดยมีวิธีการคือ ใชก้ารกรองน ้ า 3 ตอน ท่ีสามารถหาวสัดุจากทอ้งถ่ินไดไ้ม่ยาก 
ให้มนัผา่นน ้ า ดกัไขมนั กรองแบบหยาบ ๆ และกรองแบบละเอียด  เพื่อให้สารแขวนลอยท่ีจะปน
ไปกบัน ้าใหล้ดลง ดว้ยวธีิการคิดคน้ดงักล่าวจึงไดป้ระสบความส าเร็จและพร้อมเผยแพร่ความรู้และ
ขั้นตอนให้กบัผูอ่ื้นและชาวบา้น  และช่องทางในการเผยแพร่ความรู้สมคิดเร่ิมจากไปเผยแพร่ท่ี
ตลาดน ้ าไดเ้กิดข้ึน ปี พ.ศ. 2547 ให้กบักลุ่มชาวบา้นและถ่ายทอดให้กบันกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ
เขา้มาศึกษาดูงาน เป็นตน้ 

4.3.3.6  กระบวนการขดัเกลาทางสังคม  
1)  วธีิการอบรม / เล้ียงดูจากครอบครัว   

   การไดรั้บการเล้ียงดูในช่วงยงัเป็นเด็กสมคิดเล่าวา่ ตนไดถู้กเล้ียงดูมาแบบ
คนชนบทเล้ียงเหมือนครอบครัวคนอ่ืน ๆ ทัว่ไป คือ ไดล้งไปคลุกดิน ลงทอ้งร่องบา้ง ดว้ยการท่ีแม่
ของสมคิดไดป้ระกอบอาชีพท าสวน เกษตรกรรม จึงไดเ้ขา้ไปช่วยงานแม่ตั้งแต่เด็ก เช่น การไปเก็บ
ผลไมใ้นสวนกบัแม่ทุกคร้ัง และสมคิดเล่าวา่ แม่จะมีการสั่งสอนให้สมคิดเป็นคนดีเป็นผูใ้ห้ ท่ีเห็น
ไดจ้ากเหตุการณ์ในการช่วยเหลือผูอ่ื้น คือ แม่มกัจะเก็บน ้ าตาลมะพร้าวเพื่อมาขาย และในระหวา่ง
ทางท่ีเดินกลบับา้น แม่ก็จะน าไปให้แจกจ่ายให้กบัเพื่อนบา้นแลว้สมคิดก็จะช่วยแม่ห้ิวกลบับา้น 
การเล้ียงดูของสมคิดมีวิธีการคือ แม่จะเล้ียงดูอยา่งให้อิสระ เป็นผูต้กัเตือนและแนะน าในเวลาท่ีมี
ปัญหาเกิดข้ึน และแม่ก็มกัจะพาสมคิดไปวดัอยูเ่สมอ ดว้ยการพาไปท าบุญในวนัส าคญัทางศาสนา 
นัง่สมาธิ สวดมนต ์และบางคร้ังก็จะพาสมคิดไปกวาดลานวดั เป็นตน้ 

   2)  การไดรั้บการขดัเกลาจากศาสนา 
  การไดรั้บการขดัเกลาทางศาสนาของสมคิดนั้นส่วนใหญ่แลว้สมคิดมกัจะ

ใช้วิธีการคอยสังเกตพฤติกรรมหลกัปฏิบติัตนให้เป็นคนดีจากการท่ีได้เขา้วดัไปกบัแม่แต่ละคร้ัง 
สมคิดกล่าววา่ สมยัก่อนไปวดัทุกวนัพระ ฟังเทศน์ เราก็รู้เอง การไหวพ้ระ กราบพระ เราคอยสังเกต
เขาไม่ไดบ้อกไม่ไดส้อน แต่รู้เอง เพราะการมีแบบอยา่งท่ีดี ไดไ้ปวดัไดรั้บการกล่อมเกลาปลูกฝังจน
เกิดเป็นจิตส านึกเองและ พระจะเป็นผูท่ี้ยึดเหน่ียวไม่ให้ท าความชัว่ ในช่วงสมยัเป็นเด็กแม่มกัจะ
สอนใหไ้หวพ้ระทุกคร้ังท่ีเดินผา่น และสมคิดก็ไดเ้ห็นแบบอยา่งของการเป็นผูเ้สียสละและการเป็น
ผูใ้ห้ผา่นสถาบนัทางศาสนา คือ เม่ือถึงเวลาท่ีพระไดฉ้นัทอ์าหารและมกัจะมีอาหารเหลือ พระก็จะ
เรียกคนท่ีอยูบ่ริเวณวดั หรือไม่ก็เรียกคนก่อสร้างท่ีท างานอยู่ในพื้นท่ีนั้น ไดม้าแบ่งอาหารไปทาน  
ดว้ยลกัษณะเหตุการณ์น้ีเองจึงท าให้สมคิด ไดรั้บการถ่ายทอดจากพระในแบบอยา่งท่ีดี และส่งผล
ให้สมคิดมีความคุ้นเคยและความผูกพันกับวดัท่ีมีหลักศาสนาเป็นส่ิงยึดเหน่ียว สมคิดจึงได้
กลายเป็นผูใ้หแ้ละปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งตามหลกัศาสนา 
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     3)  การไดรั้บการขดัเกลาจากโรงเรียน 
     การไดรั้บการสั่งสอน/อบรมผา่นจากสถานบนัของโรงเรียน สมคิดไดใ้ห้

ความเคารพครูเป็นอย่างยิ่ง ในเวลาท่ีท าผิดหรือไม่ไดส่้งการบา้น สมคิดมกัจะโดนครูตี และเม่ือครู
ไดตี้ ตกัเตือน สมคิดเล่าวา่ ก็ไม่มีเด็กนกัเรียนคนไหนท่ีจะเถียงครู และในการลงโทษก็จะใชไ้มเ้รียว
ในการลงโทษ เน่ืองจากจะให้นักเรียนได้จ  าและไม่ให้กระท าผิดใหม่อีกคร้ัง และเม่ือถึงเวลามี
กิจกรรมท่ีได้จดัข้ึนในวดัและโรงเรียน ครูก็จะได้พานักเรียนไปร่วมงาน เช่น ประเพณีแห่เทียน 
หรือพาไปช่วยพระท าความสะอาดวดั เป็นตน้  สมคิด เล่าวา่ บางคร้ังก็ตอ้งงดเรียนการเขา้เรียนใน
ชัว่โมงนั้น เพื่อท่ีจะไปช่วยงานท่ีวดั โดยมีครูเป็นผูน้ าพาไป เพราะในสมยัก่อนวดักบัโรงเรียนมกัจะ
มีความผกูพนัและพึ่งพาอาศยักนัในเวลาท่ีมีงานบุญ ประเพณีท่ีส าคญัทุกโอกาส 

  4.3.3.7  แนวทางการอบรม/เล้ียงดูของคนในสมยัปัจจุบนั 
  สมคิดเล่าวา่ แนวทางการอบรม/สั่งสอนให้กบัคนไทยในสังคมในปัจจุบนั สมคิด

เล่า  
 
พอ่แม่ ตอ้งแนะน าเร่ืองส่ือ คอยแนะน า ช้ีวา่ส่ิงไหนถูกหรือส่ิงไหนผิด ผูใ้หญ่ตอ้ง
เปิดใจยอมรับ เด็กท่ีถามและเถียงกบัพ่อแม่ ผูใ้หญ่ตอ้งใชเ้หตุผล พ่อแม่จะตอ้งไม่
ใชอ้ารมณ์ ทั้งน้ีผูใ้หญ่ตอ้งติดตามข่าวสาร และตอ้งทนัทุกข่าวสารในเหตุการณ์ยุค
ท่ีใหม่ เพราะในทุกวนัน้ีก็ตอ้งควบคุมการใชส่ื้อ เทคโนโลยต่ีาง ๆ  อยา่งทนัถ่วงที 
 
 และสมคิด ยงัยกตวัอยา่งในการเล้ียงลูกในช่วงยงัเป็นเด็ก คือ การปลูกฝังให้อ่านหนงัสือ 

อาจจะใช้หนังสือการ์ตูนในการเร่ิมปลูกฝัง เพื่อท่ีจะเป็นแนวทางในการเร่ิมในการพฒันาทกัษะ  
ต่าง ๆ ของเด็ก และยงัตอ้งปลูกฝังเร่ืองการใชส่ิ้งของท่ีมีราคาแพง ฟุ่มเฟือย วา่เป็นเร่ืองท่ีไม่สมควร
กระท า  และสมคิดยงับอกวา่ให้ปลูกฝังให้เด็กรักถ่ินฐานของตน ส าหรับเด็กคนใดท่ีออกไปศึกษา
เรียนต่อในสถานท่ีท่ีเป็นนอกถ่ินฐานบา้นเกิด เม่ือโตข้ึนจะไดก้ลบัมาพฒันาถ่ินฐานของตนเอง เป็น
ตน้   

4.3.3.8  วธีิการขดัเกลาและการเล้ียงดูท่ีก่อใหเ้กิดลกัษณะการมีจิตอาสา 
 วิธีในการเสริมสร้างและเล้ียงดูให้เด็กและเยาวชนเกิดลักษณะเป็นผูมี้จิตอาสา 

สมคิดเล่าว่า ส่ิงเดียวท่ีจะช่วยให้ท าให้คนเกิดลกัษณะจิตอาสาไดน้ั้น ตอ้งไดรั้บการปลูกฝังเล้ียงดู 
เร่ืองการการมีความเมตตา และการเสียสละ เช่น สอนใหลู้กมีความเมตตากบัสัตวก่์อน และหลงัจาก
นั้นอาจจะท าตนเป็นแบบอย่างให้กับลูก คือ การปฏิบติัตนเป็นผูใ้ห้และผูเ้สีย เช่น ยามเม่ือเจอ
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ขอทาน ก็ช่วยเหลือดว้ยการบริจาคเงินหรืออาหารให้ไป เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ี สมคิดเล่าวา่ เป็นวิธีการ
ท่ีง่ายท่ีสุดของปลูกฝังท่ีวางรากฐานไวต้ั้งแต่ภายในจิตใจ  และอีกส่ิงหน่ึงคือ สมคิดกล่าววา่ 

 
การให้เด็กและเยาวชนหรือชาวบา้นในชุมชนทัว่ไป ไดมี้ความตระหนักโดยให้
เห็นความส าคญัของการเขา้ร่วมกิจกรรมในชุมชน ไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้ร่วมโครงการ/
กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงท่ีเป็นทางการ อาจจะพากนัตั้งกลุ่มเยาวชน ในการรักษา
ความสะดาดในบริเวณของชุมชน ดว้ยการเก็บขยะ ทั้งบนถนนและในคูคลอง 

 
 ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีก็นับว่าจะช่วยหล่อหลอมกล่อมเกลาให้เด็กพร้อมท่ีจะเป็นผูใ้หญ่เป็นผู ้

เสียสละในวนัขา้งหนา้ได ้ 
   4.3.3.9  ภาพท่ีพึงประสงคข์องผูมี้ลกัษณะจิตอาสา 
  ภาพท่ีพึงปรารถนาของจิตอาสาในทศันะของสมคิด อยากเห็นผูท่ี้มีจิตอาสาท่ี

พร้อมจะใหโ้ดยการท าประโยชน์ใหก้บัผูอ่ื้นและชุมชน รวมถึงสังคมดว้ย มีจิตใจท่ีเมตตา มีอธัยาศยั
ท่ีดีเขา้กบัผูอ่ื้นไดง่้าย เป็นคนดี เป็นคนไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น ไม่เอาผลประโยชน์ของตนเพียงอยา่งเดียว 
อีกทั้งยงัตอ้งมีความเป็นผูน้ า เป็นผูท่ี้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และเป็นผูท่ี้ถ่ายทอดความรู้
ความสามารถได ้เพื่อใหค้วามรู้แก่ผูอ่ื้นอยา่งไม่ห่วงความรู้และพร้อมท่ีจะสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ท่ี
น าไปสู่การเกิดนวตักรรมใหม่ ๆ ในดา้นของการพฒันาชุมชน ภาพในคุณลกัษณะของจิตอาสาพึง
ประสงคน้ี์ ถา้มีครบองคป์ระกอบท่ีกล่าวมา สมคิดบอกวา่ ถึงจะเป็นผูท่ี้สังคมตอ้งการ  

4.3.3.10  ปัจจยัท่ีช่วยในการสนบัสนุนและอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการเล้ียง
ดูผา่นสถาบนัครอบครัว 

  ปัจจยัท่ีช่วยในการสนบัสนุน  การมีความเป็นอยูเ่ป็นครอบครัวท่ีไดอ้ยูอ่าศยักบั
ญาติผูใ้หญ่  ท่ีมีลกัษณะเครือญาติ โดยมีการช่วยกนัดูแล ในช่วงยงัเป็นเด็ก สมคิดเล่าวา่เวลาท่ีพ่อแม่
ไดอ้ยู่บา้น เม่ือไม่มีผูดู้แล ญาติของสมคิดก็ไดม้าเล้ียงดูแทนไม่ปล่อยให้ละทิ้งจากสายตา เพราะยงั
เด็กอยู ่แต่เวลาส่วนมากมดัจะอยูก่บัแม่ เพราะส่วนมากแลว้แม่มกัจะมีเวลาให้ โดยในเวลาท่ีแม่ตอ้ง
ไปขายของ สมคิดก็มกัจะติดตามไปดว้ย ตามวิถีชีวิตแบบชาวบา้น จึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้สมคิด 
ไดรั้บการเล้ียงดูท่ีไดรั้บความอบอุ่นจากผูเ้ล้ียงดู 

   ปัญหาและอุปสรรค ในการเล้ียงดู  สมคิดเล่าวา่ ปัญหาของตนเองท่ีไดรั้บในการ
เล้ียงดูมาตั้งแต่เด็กจะเป็นเร่ืองของฐานะทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากสมยัก่อนมีฐานะท่ีไม่ร ่ ารวย จึงท า
ใหต้อ้งมีการท างานไปดว้ยและศึกษาไปดว้ยพร้อม ๆ กนั ในบางคร้ังสมคิด บอกวา่ ในเวลาท่ีไดง้าน 
และสมคิดยงักล่าวว่า ในสมยัปัจจุบนัปัญหาและอุปสรรคภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้คือ 
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ปัญหาทางดา้นเทคโนโลยี การไดรั้บส่ือทางช่องทางต่าง ๆ ท าให้ไม่สามารถควบคุมในพฤติกรรม
ความตอ้งการและความสนใจของเด็กได ้เพราะไม่มีโอกาสไดแ้นะน า/ตกัเตือนเลย 

แนวทางการแกไ้ขและขอ้เสนอแนะในการเล้ียงดู 
 ผูป้กครองควรมีการดูแลเล้ียงลูกอยา่งใกลชิ้ด สอนให้ลูกมีเหตุมีผลในการใชชี้วิต 

ไม่ควรลงโทษลูกดว้ยความรุนแรงและใช้การบงัคบัลูก เพราะจะท าให้เด็กอึดอดัได ้ทั้งน้ีในการ
อบรมเล้ียงดูจากครอบครัว ก็เป็นส่วนหน่ึงของในการขดัเกลาทางสังคม ซ่ึงสมคิดบอกวา่ ตอ้งมีการ
อบรม บ่มเพาะนิสัยและพฤติกรรมไปพร้อมกบัการไดรั้บการอบรมจากสถาบนัอ่ืน ๆ ซ่ึงก็อยากให้
ชุมชนเป็นเหมือนสมยัเม่ือก่อนท่ีมีความเก้ือกลูกนัระหวา่ง บา้น วดัและโรงเรียน สมคิดหมายถึงทุก
ระบบตอ้งมีความสอดประสานกนั จึงจะน าพาคุณภาพชีวิตของเด็กไปสู่การเติบโตการเป็นผูใ้หญ่ท่ี
ดีได ้ 

  4.3.3.11  ส่ิงสนบัสนุนจากภาคส่วนอ่ืน ๆ  
   หน่วยงานทางภาครัฐ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั (จดัของบประมาณใน

การท าโครงการต่าง ๆ เช่นใหง้บ ให้เต็นท์ ให้รถไฟฟ้าใชใ้นวนัท่ีมีตลาดน ้ า ) ทางหน่วยงานองคก์ร
ภาคเอกชน เช่น บางจาก (ได้เข้ามาสร้างห้องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนบางน ้ าหวานในและบาง
น ้ าหวานนอกโรงเรียนละ 20 เคร่ือง โดยมาสร้างปีละโรงเรียน)  และสมคิดยงัเล่าวา่ “ …หน่วยงาน
พฒันาชุมชน เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีดี คอยดูแลชาวบา้นชุมชน เช่นมีการเขา้ร่วมในกลุ่มชุมชน 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม มีนกัวชิาการมาสนบัสนุนเป็นตน้ เม่ือใดก็ตามท่ีชุมชนเขม้แข็ง ก็จะมีคนท่ีจะให้
ความสนบัสนุน เขา้มาเอง โดยท่ีเราไม่จ  าเป็นตอ้งร้องขอ...” 

4.3.3.12  ปัญหา อุปสรรคในการท างานในชุมชน  
สมคิดกล่าววา่ 

 
ในการท่ีตนเองเป็นผูท่ี้คนในชุมชนใหค้วามเคารพใหค้วามเช่ือถือในฐานะผูน้ า เรา
ตอ้งเป็นคนท่ีใหก้ าลงัใจในการท างานในทุก ๆ ท่ี ในขณะเดียวกนั เราก็รับฟังความ
คิดเห็นจากคนอ่ืน ๆ ส่ิงไหนท่ี เราท าผดิพลาด เราก็รับฟังและพร้อมท่ีจะแกไ้ขดว้ย
ความเขา้ใจในสภาพปัญหานั้น ๆ  
 

4.3.3.13  แนวทางแกไ้ขและขอ้เสนอแนะ 
 สมคิดเล่าวา่ 
 
จะตอ้งรับฟังความคิดเห็นจากคนต่าง ๆ โดยจะตอ้งค านึงถึงอารมณ์ความรู้สึก เช่น 
เพศหญิงกบัเพศชายย่อมมีความละเอียดอ่อนท่ีต่างกนั ในฐานะเป็นผูช้ายตอ้งมี
ความเขา้ใจในเร่ืองน้ี ผูช้ายมองปัญหาบางเร่ืองเป็นเร่ืองเล็ก แต่บางเร่ืองเป็นเร่ือง
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ใหญ่ส าหรับผูห้ญิง ในการท าความเขา้ใจกนัหลงัจากการเกิดปัญหาหรือเร่ืองท่ี
เขา้ใจไม่ตรงกนั คือ การท่ีไดม้าประชุมกลุ่มพร้อมหนา้พร้อมตากนั พูดคุย ช้ีแจง 
อธิบายถึงการกระท าต่าง ๆ รวมถึงการรับฟัง เสนอแนะขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ในส่ิงท่ี
เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย เพื่อท่ีจะไดป้รับปรุงแกไ้ข ระยะเวลา/ความถ่ีประมาณ
อาทิตยล์ะคร้ังหรือตามความเหมาะสม 
 
จากค ากล่าวน้ี สมคิดไดเ้ล่าเพิ่มวา่ ในเวลาท่ีไดพู้ดคุยกนั จะท าให้สามารถแกไ้ขปัญหาและ

อุปสรรค ตอ้งใหเ้ป็นไปตามประชามติของคนส่วนใหญ่ 
 

4.4  ความหมายและคุณลกัษณะของจิตอาสาในทศันะชุมชน 
 

4.4.1  ความหมายของจิตอาสาในทศันะชาวชุมชน  
ผลการศึกษาความหมายของค าว่าจิตอาสา จากผู ้ให้ข้อท่ีส าคัญ พบว่า ทั้ งหมดให้

ความส าคญัในความหมายของค าวา่จิตอาสาวา่ (ร้อยละ100.0) หมายถึง การเสียสละเพื่อส่วนรวม 
กระท าเพื่อชุมชนเป็นหลกั อยา่งไม่หวงัผลตอบแทน รองลงมา (ร้อยละ 93.3) ให้ความหมายวา่ การ
กระท าด้วยใจจริง โดยไม่มีเงินเดือนและการท าด้วยความบริสุทธ์ิใจ รองลงมา (ร้อยละ60.0)ให้
ความหมายวา่ การช่วยเหลือท าประโยชน์ให้ผูอ่ื้นไดเ้ท่าท่ีตนท าได ้อยา่งไม่อยูน่ิ่งเฉย และรองลง 
(ร้อยละ 40.0 )  ใหค้วามหมายวา่ การท่ีไดช่้วยเหลือชุมชนเพื่อใหพ้ฒันาและเขม้แขง็มากข้ึนและการ
เสียสละดา้นความคิด ดา้นก าลงักายและดา้นก าลงัทรัพย ์ในสัดส่วนเท่ากนั รองลงมา (ร้อยละ33.3) 
ใหค้วามหมายวา่ เป็นการเสียสละเวลาใหก้บังาน การท าดว้ยใจ ไม่ไดคิ้ดอะไร ท าดว้ยความบริสุทธ์ิ 
และการให้ความหมายของค าวา่จิตอาสานอ้ยท่ีสุด คือ (ร้อยละ 20.0)  หมายถึง มุ่งท่ีจะเป็นผูท่ี้ให้
มากกวา่ มีลกัษณะเป็นจิตบริการไม่หวงัผลประโยชน์อนัใดของส่วนรวม ดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3  แสดงความหมายของจิตอาสา 
 

ความหมายของจิตอาสา ความถ่ี 
(n=15) 

ร้อยละ 
(100.0) 

 

-  มุ่งท่ีจะเป็นผูท่ี้ให้มากกว่า มีลกัษณะเป็นจิตบริการไม่หวงั
ผลประโยชน์อนัใดของส่วนรวม 

3 20.0  

-  เสียสละเพ่ือส่วนรวม กระท าเพ่ือชุมชนเป็นหลกั อยา่งไม่หวงั
ผลตอบแทน 

15 100.0  
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ตารางที ่4.3 (ต่อ)    

    
ความหมายของจิตอาสา ความถ่ี 

(n=15) 
ร้อยละ 
(100.0) 

 

-  เสียสละเวลาให้กบังาน การท าดว้ยใจ ไม่ไดคิ้ดอะไร ท าดว้ย
ความบริสุทธ์ิ 

5 33.3  

-  การช่วยเหลือท าประโยชน์ให้ผูอ่ื้นไดเ้ท่าท่ีตนท าได ้อยา่งไม่
อยูน่ิ่งเฉย 

9 60.0  

-  การท่ีไดช่้วยเหลือชุมชนเพ่ือใหพ้ฒันาและเขม้แขง็มากข้ึน 6 40.0  
-  การกระท าดว้ยใจจริง โดยไม่มีเงินเดือนและการท าดว้ยความ
บริสุทธ์ิใจ 

14 93.3  

-  เสียสละดา้นความคิด ดา้นก าลงักายและดา้นก าลงัทรัพย ์ 6 40.0  
 

หมายเหตุ: * เลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ  
                 ** ฐานร้อยละ คิดจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 15 คน 

  

 4.4.2  ภาพทีส่ะท้อนความเข้าใจในทศันะของชาวชุมชน 
 ภาพของทัศนะในความคิดเห็นของผู ้ท่ีให้สัมภาษณ์ พบว่า มีความสอดคล้องกับผล

การศึกษาของความหมายและองคป์ระกอบของผูท่ี้มีจิตอาสาในชุมชน ดงันั้น สามารถตั้งขอ้สังเกต
ไดว้า่ คนในชุมชนไดใ้ห้ความส าคญัของการมีจิตอาสา ท่ีทุกคนไดรั้บไดเ้ห็นจากการท่ีไดร้วมกลุ่ม
กนัท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน โดยต่างคนต่างไดเ้รียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ท่ีออกมาเป็นการกระท าคือ
ไดช่้วยเหลือกนั  จึงออกมาเป็นภาพสะทอ้นของความเขา้ใจในลกัษณะของจิตอาสา 

จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัได้ให้ความคิดและความเขา้ใจ/
ทศันคติของค าว่าจิตอาสา พบว่า (ร้อยละ 86.7) คือ เป็นคนท่ีพร้อมจะให้ เสียสละทั้งดา้นเวลา 
แรงกาย รองลงมา (ร้อยละ 60.0) คือ เป็นผูท่ี้สามารถและมีความรู้ รองลงมา (ร้อยละ 53.3) คือ เป็น
ผูท่ี้คอยช่วยเหลือผูอ่ื้นยามทุกขย์าก รองลงมา (ร้อยละ 46.7) คือ เป็นท่ียอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น ล าดบัสุดทา้ย  (ร้อยละ 40.0) คือ เป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตย ์ ดงัตารางท่ี 4.4  
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ตารางที ่4.4  แสดงภาพความเขา้ใจและทศันคติของค าวา่จิตอาสา 
 
ภาพความเขา้ใจและทศันคติของค าวา่จิตอาสา ความถ่ี 

(n=15) 
ร้อยละ 
(100.0) 

 

- เป็นคนท่ีพร้อมจะให ้เสียสละทั้งดา้นเวลา แรงกาย 13 86.7  
- เป็นผูท่ี้สามารถและมีความรู้ 9 60.0  
- เป็นผูท่ี้คอยช่วยเหลือผูอ่ื้นยามทุกขย์าก 8 53.3  
- เป็นท่ียอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 7 46.7  
- เป็นผูท่ี้มีความซ่ือสตัย ์    6 40.0  

 

หมายเหตุ: * เลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ  
                 ** ฐานร้อยละ คิดจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 15 คน 

 
4.4.3  คุณลกัษณะ/องค์ประกอบของการมีจิตอาสา 
 จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั สามารถแยกออกได ้2 กลุ่ม คือ  
         1)  พฤติกรรมท่ีแสดงออก ไดแ้ก่ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่มีอธัยาศยัดี เขา้กบัผูอ่ื้นไดง่้าย

ประพฤติตนเป็นบุคคลตวัอยา่งให้กบัผูอ่ื้น เป็นท่ีปรึกษาให้ผูอ่ื้นได้ ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ
ของตนใหก้บัผูอ่ื้นได ้และเป็นผูท่ี้เสียสละต่อส่วนรวม ทั้งแรงกาย แรงใจ รวมทั้งเสียสละดา้นเวลา  

         2)  ลกัษณะนิสัยส่วนตวั ไดแ้ก่ มีความเมตตา มีคุณธรรม จริยธรรม ขยนั อดทน มี
ความซ่ือสัตย ์ มีความกระตือรือร้น และมีภาวะผูน้ า พฤติกรรมท่ีแสดงออก ซ่ึงผลการศึกษาใน
ทศันะขององคป์ระกอบผูท่ี้มีจิตอาสาทางดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก มากท่ีสุด พบวา่ (ร้อยละ 60.0) 
คือ ประพฤติตนเป็นบุคคลตวัอย่างให้กบัผูอ่ื้น รองลงมา (ร้อยละ 46.7) คือ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
รองลงมา คือ (ร้อยละ 20.0) คือ  (ร้อยละ73.3  ) คือ ผูท่ี้เสียสละต่อส่วนรวม ทั้งแรงกาย แรงใจ 
รวมทั้งดา้นเวลา รองลงมา (ร้อยละ 60.0) พบวา่มีสองขอ้ท่ีส าคญัเท่ากนั คือ เป็นผูท่ี้มีความเมตตา
และ ประพฤติตนเป็นบุคคลตวัอยา่งใหก้บัผูอ่ื้น  รองลงมา (ร้อยละ53.3 )  คือ เป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตย ์
และรองลงมา (ร้อยละ 46.7) พบวา่มีสองขอ้ท่ีส าคญัเท่ากนั คือ  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ละคุณธรรม 
จริยธรรม  รองลงมา (ร้อยละ 33.3) คือ  เป็นผูท่ี้มีความขยนั อดทน รองลงมา (ร้อยละ 20.0) พบวา่มี
ความส าคญัเท่ากนัใน 4 องค์ประกอบ คือ เป็นผูท่ี้มีอธัยาศยัดี เขา้กบัผูอ่ื้นไดง่้าย เป็นท่ีปรึกษาให้
ผูอ่ื้นได ้  ถ่ายทอดความความรู้ ความสามารถของตนให้กบัผูอ่ื้น และมีภาวะความเป็นผูน้ า และ
ล าดบัสุดทา้ย (ร้อยละ 13.3)  คือ มีความกระตือรือร้น ดงัตารางท่ี 4.5 และตามท่ีประชยั* (2555) 
กล่าวเพิ่มเติมวา่  
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จิตอาสา คือ เป็นผูท่ี้ชอบช่วยเหลือคนในชุมชนหรือนอกชุมชน โดยไม่หวงั
ผลประโยชน์ บางคร้ังการช่วยเหลือก็ท าใหฐ้านะการเงินเราแยล่งไป เช่น ชาวบา้น
มาของส่ิงอะไรก็แลว้แต่ ก็ตอ้งให้เขา ขอยืมโน่น ยืมน้ี ยืมนั้น และเราในฐานะเป็น
ผูน้ าชุมชนก็ตอ้งใหเ้ขา 

 
ตารางที ่4.5  แสดงองคป์ระกอบของผูมี้จิตอาสา 

 
องคป์ระกอบของผูมี้จิตอาสา ความถ่ี

(n=15) 
ร้อยละ 
(100.0) 

 

1) พฤติกรรมท่ีแสดงออก    
-  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่  7 46.7  
-  มีอธัยาศยัดี เขา้กบัผูอ่ื้นไดง่้าย 3 20.0  
-  เป็นท่ีปรึกษาใหผู้อ่ื้นได ้  3 20.0  
-  ประพฤติตนเป็นบุคคลตวัอยา่งใหก้บัผูอ่ื้น 9 60.0  
-  ถ่ายทอดความความรู้ความสามารถของตนใหก้บัผูอ่ื้น 3 20.0  

2) นิสยัส่วนตวั     
-  มีความเมตตา 9 60.0  
-  มีคุณธรรม จริยธรรม 7 46.7  
-  ขยนั อดทน   5 33.3  
-  มีความซ่ือสตัย ์         8 53.3  
-  มีความกระตือรือร้น 2 13.3  
-  มีภาวะผูน้ า 3 20.0  
- ผูท่ี้เสียสละต่อส่วนรวม ทั้งแรงกาย แรงใจ รวมทั้ ง

เสียสละดา้นเวลา    
11 73.3  

  
หมายเหตุ: * เลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ  
                  ** ฐานร้อยละ คิดจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 15 คน 
 

4.4.4  แรงบันดาลใจ/จุดหักเหในการมีจิตอาสา 
 จากการท่ีไดพ้ิจารณาถึงผูท่ี้มีจิตอาสานั้น ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัมกัมีแรงบนัดาลใจในการท่ีจะ

เลือกท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น หรือช่วยเหลือท่ีท่ีอยูใ่นคุณลกัษณ์ของผูมี้จิตอาสา ซ่ึงชุมชนบางน ้ าหวานก็
เป็นชุมชนท่ีเก่าแก่อีกชุมชนหน่ึงท่ีไดมี้การพึ่งพาอาศยักนัในบริเวณบา้นใกลเ้รือนเคียง คร้ันในอดีต
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จนถึงปัจจุบนั ในล าดบัต่อไป ผูศึ้กษาขอสรุปในส่วนท่ีเป็นแรงขบั หรือแรงสนบัสนุน เรียกวา่ แรง
บนัดาลใจ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น แรงบนัดาลใจหลกั และแรงบนัดาลใจรอง ทั้งน้ียงัจุดหกัเหส าหรับผูใ้ห้
ขอ้มูลบางรายท่ีท่ีสามารถกล่าวไดว้่า เป็นจุดประกายให้เกิดลกัษณะจิตอาสาท่ีพร้อมจะช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น มีดงัน้ี 
    4.4.4.1 แรงบนัดาลใจหลกั 

   แรงบนัดาลใจข้อผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส าคญัในการมีลกัษณะของจิตอาสา พบว่า แรง
บนัดาลท่ีมีล าดบัจ านวนมากท่ีสุดคือ (ร้อยละ 26.7) คือการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช รองลงมา (ร้อยละ 13.3) ใชเ้วลาให้เกิดประโยชน์ คือ
การหมดอายุราชการเป็นข้าราชการบ านาญ และการประกอบอาชีพ (ครู) มีสัดส่วนท่ีเท่ากัน 
รองลงมา (ร้อยละ 6.7) คือ การรักถ่ินก าเนิด ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสุขภาพของคนในชุมชน และ
ศูนยผ์ูสู้งอาย ุดา้นคุณภาพชีวติของความเป็นอยูอุ่ปโภคและสาธารณูปโภคในชุมชน อยากให้ชุมชน
เกิดความสามคัคี และเขม้แข็งเพิ่มข้ึน ดา้นการเสียสละ การเป็นอดีตผูน้ าชุมชนเก่า เป็นผูท่ี้เขา้มา
ท างานกบัชุมชน ไดแ้ก่ สถาบนัการเงินและกลุ่มอาสาสมคัรประจ าหมู่บา้น ดา้นการรักษาความ
สะอาดและวทิยากรและพนกังานดบัเพลิง โดยมีสัดส่วนท่ีเท่ากนั  ดงัตารางท่ี 4.10 และจากค ากล่าว
ของ พล* (2555) 

 
แรงบนัดาลใจคือ มนัเป็นสันดานคน บางคนล ้ารวยมีเงินทองเยอะแยะ และก็ไม่ให ้ 
พ่อ เป็นผูน้ าชุมชนเช่นกนั  ถา้เราเป็นผูน้ า ตอ้งท าให้ลูกบา้นอยู่ดี กินดี มีสุข เขา
เดือดร้อนอะไรเราก็ช่วยเขา เปรียบเทียบกบัคนท่ีรวมมีฐานะเขาคงไม่มาคลุกคล่ี
กบัชุมชน  บางคร้ังภรรยาก็บ่นว่าท าไมตอ้งถึงขนาดนั้น เพราะภรรยาเห็นว่าได้
ช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยการท่ีน าทรัพยส่์วนตวัออกมาช่วย บางเดือนเกือบแสนบาทก็มี  
พ่อเคยท ามาแบบนั้น เราคงติดสายเลือกของการเป็นผูน้ าชุมชน การเป็นก านนัมนั
ก็มาจากสายเลือดทุกคน บางคนรับมานอ้ย ไม่ใช่วา่จะเป็นทุกคน เพรามีลูก 9 คน 
ก็ไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้มีจิตอาสาทุกคน อยา่งนอ้งสาว ก็ออกไปท าธุรกิจ ไม่ไดท้  างานเพื่อ
ชุมชนก็มีและแต่คนก็แตกต่างกนัไป 
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ตารางที ่4.6  แสดงขอ้มูลการเกิดแรงบนัดาลใจหลกั 
 
แรงบนัดาลใจหลกั ความถ่ี 

(n=15) 
ร้อยละ 
(100.0) 

 

1)  รักถ่ินก าเนิด 
     -  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
     -  ดา้นสุขภาพของคนในชุมชน และศูนยผ์ูสู้งอาย ุ 
     -  ด้านคุณภาพชีวิตของความเป็นอยู่อุปโภคและ

สาธารณูปโภคในชุมชน 
     -  อยากใหชุ้มชนเกิดความสามคัคี และเขม้แขง็เพ่ิมข้ึน 
2)  การไดรั้บแบบอยา่งจากคนในครอบครัว 

 
1 
1 
1 
1 

 
6.7 
6.7 
6.7 
6.7 

 

      -  ดา้นการเสียสละ 1 6.7  
      -  การเป็นอดีตผูน้ าชุมชนเก่า 1 6.7  
      -  เป็นผูท่ี้เขา้มาท างานกบัชุมชน ไดแ้ก่ สถาบนัการเงิน 

กลุ่มอาสาสมคัรประจ าหมู่บา้น 
1 6.7  

      -  ดา้นการรักษาความสะอาด 1 6.7  
3)  การส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช         
4 26.7  

4)  ใชเ้วลาให้เกิดประโยชน์ คือการหมดอายรุาชการเป็น
ขา้ราชการบ านาญ  

2 13.3  

5)  ไดรั้บจากการประกอบอาชีพ/หนา้ท่ีการงาน    
      -  ครู 2 13.3  
      -  วทิยากรและพนกังานดบัเพลิง 1 6.7  

 

หมายเหตุ: * เลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ  
                  ** ฐานร้อยละ คิดจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 15 คน 

 

   

    4.4.4.2  การมีแรงบนัดาลใจรอง  
     จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบวา่ (ร้อยละ 66.7) คือ ไม่มีแรงบนัดาลใจ
รอง รองลงมา (ร้อยละ 13.33) คือ มารดาเป็นตน้แบบในการช่วยเหลือผูอ่ื้น รองลงมา (ร้อยละ 6.7) 
การส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ตระหนกัถึงส่ิงแวดลอ้มและให้
ผูอ่ื้นเกิดการยอมรับ และไดมิ้ตรภาพท่ีดี โดยมีสัดส่วนท่ีเท่ากนั ดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7  แสดงขอ้มูลการเกิดแรงบนัดาลใจรอง 
 

แรงบนัดาลใจรอง ความถ่ี 
(n=15) 

ร้อยละ 
(100.0) 

 

1)  การส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  

2)  ตระหนกัถึงส่ิงแวดลอ้ม   
3)  มารดาเป็นตน้แบบในการช่วยเหลือผูอ่ื้น  
4)  ใหผู้อ่ื้นเกิดการยอมรับ และไดมิ้ตรภาพท่ีดี 
5)  ไม่มีแรงบนัดาลใจรอง 

1 
 

1 
2 
1 

10 

6.7 
 

6.7 
13. 3 

6.7 
66.7 

 

       
 หมายเหตุ: * เลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ  
                   ** ฐานร้อยละ คิดจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 15 คน 

    
4.4.4.3  จุดหกัเหท่ีท าใหเ้กิดลกัษณะจิตอาสา  

 ผูท่ี้มีลกัษณะจิตอาสาท่ีเกิดจากส่ิงท่ีมาจุดประกายความคิดให้เกิดแรงผลกัดนัเพื่อ
ท าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ให้ผูอ่ื้นนั้น มีการตระหนกัและค านึงถึงทอ้งถ่ินเป็นหลกั และในดา้นของ
การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มาประยุกตใ์ชไ้ม่ให้เลือนหายไปพร้อมกบัวฒันธรรมสมยัใหม่ท่ีก าลงั
จะเร่ิมเขา้มาในสังคมไทย เพราฉะนั้นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัจึงอยากท่ีจะอนุรักษ์ความเก่าแก่ ความ
ดั้งเดิมเอาไว ้ไปสู่ลูกหลานในอนาคตต่อไป และขอ้คน้พบในเร่ืองของการมีจุดหกัเหของผูท่ี้ไดใ้ห้
ขอ้มูลท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

พบวา่ (ร้อยละ 80.0 )คือ ไม่มีจุดหกัเหรองลงมา (ร้อยละ 6.7) คือ การท่ีไดอ้ยูใ่นชุมชนท่ีมี
ความเขม้แข็งดีอยู่แลว้ การไดเ้รียนรู้ดา้นการดึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์และ
ค านึงถึงสุขภาพของผูสู้งอายุ โดยมีสัดส่วนท่ีเท่ากนั ดงัตารางท่ี 4.13  

ค ากล่าวเพิ่มเติมของกนัย*์ (2555) 
 
อยากสร้างประโยชน์ให้คนในชุมชน  อยากให้พวกเรามารวมตวักนั ไม่ไดท้  าเพื่อ
การประกวด มาพักผ่อนหย่อนใจ เช่น มานอนท่ีน้ีได้ ซ้ืออาหารมาทานกัน  
สมาชิกโดยทะเบียน 7 กวา่คน แต่ปัจจุบนัท่ีมาออกก าลงักายเหลือประมาณ 100 
กวา่คน  เพราะมีเสียชีวติไปบา้งแลว้ อายเุกือบ 20 กวา่ปีมาแลว้ 
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และค ากล่าวของ พล  
 

จุดหกัเห คือ เม่ือเกือบสามสิบปีก่อน โดยประมาณ ช่วงอายุวยั 20 ปีกวา่ เคยไดใ้ช้
ชีวิตไปอยู่ท่ีต่างประเทศ จึงได้เห็นลกัษณะการรวมพื้นท่ีในชุมชน มีโรงเรียน มี
ฟาร์ม มีครูสอนเด็ก อยากจะท าอะไรอยา่งนั้น เราไปเห็นเขา รวมทั้งผูสู้งอายุก็ไดมี้
อาชีพเสริมท า เห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีดี ผลประโยชน์ไดท้ั้ง คนแก่ท่ีในอนาคตจะไม่ตอ้ง
ถูกทอดทิ้ง และในเร่ืองเก่ียวกบัท าการเกษตร ใหอ้ยูใ่นเครือข่ายของเรา ให้คนแก่มี
งานท า อยูแ่ลว้ไดเ้ห็นอะไรแปลก ๆ เพราะในเมืองไทยไม่มี ไปศึกษาดูงาน ถา้ท า
ไดก้็ดี ถา้อยูดี่กินดีได ้มนัคงดีกวา่ ก็เลยท าไดเ้ท่าท่ีท าไดคื้อการเป็นผูน้ าชุมชน 
 

ตารางที ่4.8  แสดงขอ้มูลจุดหกัเหท่ีท าใหเ้กิดลกัษณะการมีจิตอาสา 
 
จุดหกัเหท่ีท าใหเ้กิดลกัษณะการมีจิตอาสา ความถ่ี 

(n=15) 
ร้อยละ 
(100.0) 

 

การท่ีไดอ้ยูใ่นชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็ดีอยูแ่ลว้  
การไดเ้รียนรู้ดา้นการดึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินออกมาใชใ้ห้

เกิดประโยชน ์
ค านึงถึงสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
ไม่มีจุดหกัเห 

1 
1 

 
1 

12 

6.7 
6.7 

 
6.7 

80.0 

 

 

หมายเหตุ: * เลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ  
                  ** ฐานร้อยละ คิดจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 15 คน 

 

4.4.5  ผลทีไ่ด้รับการกระท า / การมีจิตอาสา 
ผลท่ีไดรั้บจากการมีจิตอาสา จากขอ้มูลแบ่งออกได ้2 อยา่ง ไดแ้ก่ 1) ผลท่ีไดรั้บต่อตนเอง 

ไดแ้ก่ ความภาคภูมิใจ และไดรั้บความสุข  การไดรั้บประสบการณ์เพื่อน ามาพฒันาตนเอง ไดมิ้ตร
แทใ้นการท างานกบัชุมชน การไดรั้บการยอมรับจากคนในชุมชน และท าใหต้นเองมีจิตใจท่ีเขม้แข็ง
ข้ึน 2) ผลท่ีไดรั้บต่อชุมชน ไดแ้ก่ ไดรั้บความมีน ้ าใจจากชาวบา้นและคนรอบขา้ง เกิดความสามคัคี 
และชุมชนเกิดความสงบสุข และเพื่อใหชุ้มชนไดมี้การพฒันาและเกิดความเขม้แขง็มากข้ึน  

 จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั พบวา่ ผลท่ีไดรั้บจากการมีจิตอาสา (ร้อยละ 46.7) คือ
เพื่อให้ชุมชนไดมี้การพฒันาและเกิดความเขม้แข็งมากข้ึน รองลงมา (ร้อยละ40.0) คือ เกิดความ
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ภาคภูมิใจ และไดรั้บความสุขทั้งตนเองและคนในครอบครัว รองลงมา (ร้อยละ 26.7) คือไดรั้บ
ความมีน ้ าใจจากชาวบา้นและคนรอบขา้งและด้านการไดรั้บการยอมรับจากคนในชุมชน และผล
การท่ีเป็นผูมี้จิตอาสาล าดับสุดท้าย (ร้อยละ 6.7)ซ่ึงมีทั้ งหมด 5 ประเด็น ได้แก่ การได้รับ
ประสบการณ์เพื่อน ามาพฒันาตนเอง ได้มิตรแทใ้นการท างานกบัชุมชน ท าให้ตนเองมีจิตใจท่ี
เขม้แขง็ข้ึน  เกิดความสามคัคี และท าใหส้ังคมเกิดความสงสุข ดงัค ากล่าวของสมศรี* (2555) 

 
คนในชุมชนรู้จกัเรามากข้ึน และผูอ่ื้นก็ไดรู้้นิสัยเราว่าเราเป็นคนยงัไง ไปท่ีไหน
ภายในชุมชนก็ได้รับการตอ้นรับท่ีดี ยิ้มแยม้แจ่มใส ทกัทาย ทัว่ไปหมดเลยทั้ง
ต าบล นอกจากคนในต าบลแลว้ก็ยงัมีต าบลใกลเ้คียงก็ยงัรู้จกัเรามากเพิ่มข้ึน รู้จกั
เราในทางท่ีดี เราก็ภูมิใจ 

 
ตารางที ่4.9  แสดงผลของการกระท าท่ีไดรั้บจากการมีจิตอาสา 

 
ผลท่ีไดรั้บจากการมีจิตอาสา ความถ่ี

(n=15) 
ร้อยละ 
(100.0) 

 

1)  ผลท่ีไดรั้บต่อตนเอง    
      -  ความภาคภูมิใจ และไดรั้บความสุข    6 40.0  
      -  การไดรั้บประสบการณ์เพื่อน ามาพฒันาตนเอง  1 6.7  
      -  ไดมิ้ตรแทใ้นการท างานกบัชุมชน 1 6.7  
      -  ท าใหต้นเองมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ข้ึน 1 6.7  
      -  การไดรั้บการยอมรับจากคนในชุมชน 4 26.7  
2)  ผลท่ีไดรั้บต่อชุมชน    
      - ไดรั้บความมีน ้ าใจจากชาวบา้นและคนรอบขา้ง 4 26.7  
     -  เพื่อใหชุ้มชนไดมี้การพฒันาและเกิดความเขม้แขง็มากข้ึน 7 46.7  
     -  เกิดความสามคัคี 1 6.7  
     -  ชุมชนเกิดความสงบสุข 1 6.7  

  
หมายเหตุ: * เลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ  
                  ** ฐานร้อยละ คิดจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 15 คน 

 

จากการศึกษาขอ้มูลในเร่ืองของความหมายและองค์ประกอบของผูท่ี้มีจิตอาสาในทศันะ
ของชาวชุมชนแลว้นั้น ผูศึ้กษาไดพ้บขอ้คน้พบวา่ควรให้คนในชุมชนเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะท่ีพึง
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ประสงคห์รือท่ีพึงปรารถนา เพื่อเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึงความตอ้งการของชาวชุมชน รวมถึงชุมชนอ่ืน 
ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 

 
4.4.6  ภาพของจิตอาสาทีพ่งึปรารถนา 
ได้ท าการศึกษาถึงแนวทางในการเสริมสร้างจิตอาสาในชุมชน เพื่อท่ีจะให้เด็ก เยาวชน 

รวมทั้งชาวบา้น ให้มีลกัษณะจิตอาสาในชุมชน ดว้ยการสัมภาษณ์โดยใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบ EFR 
(The Ethnographic Futures Research)  ให้ผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์ไดส้ะทอ้นความคิดเห็นถึงภาพของจิต
อาสาท่ีพึงปรารถนาท่ีชุมชนตอ้งการ โดยใชอ้นาคตภาพท่ีเป็นทางเลือก 3 ภาพ เรียงล าดบั 

         1)  ภาพในความคิดและทศันคติท่ีดีท่ีสุด   
         2)  ภาพท่ีแยท่ี่สุดของจิตอาสาคาดวา่อาจจะเกิด 
         3)  ภาพของค าวา่จิตอาสา ท่ีสามารถเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 
            ซ่ึงในการสะท้อนภาพแต่ละภาพในคร้ังน้ี จะท าให้เห็นว่าภาพในทัศนคติของ

ชาวบา้นท่ีไดท้  าการศึกษา เป็นไปในทิศทางใด เพื่อท่ีจะน าไปสู่การส่งเสริม/สร้างเสริม เพื่อให้ภาพ
ท่ีพึงปรารถนา ผลการศึกษาจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั พบวา่  

ในอันดับแรกจะเป็นการสะท้อนของภาพในความคิดและทัศนคติท่ีดีท่ี สุด ของผูท่ี้มี
ลกัษณะจิตอาสา พบวา่ (ร้อยละ 100.0 ) คือ  การกระท าเพื่อผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน  รองลงมา 
(ร้อยละ 93.4) คือ เป็นผูมี้ความเป็นผูน้ า โดยให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากท่ีสุด รองลงมา (ร้อย
ละ 86.7) คือ เป็นผูท่ี้ท  าประโยชน์เพื่อผูอ่ื้นดว้ยใจจริง รองลงมา (ร้อยละ 80.0) คือ เป็นคนพร้อม
เสียสละทุกเม่ือเพื่อผูอ่ื้นและสังคม  รองลงมา (ร้อยละ 60.0) คือ เป็นผูอ้ยูใ่นศีลและธรรม และล าดบั
สุดทา้ย (ร้อยละ 26.7) คือ เป็นผูท่ี้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น    

  ภาพท่ีแย่ท่ีสุดของจิตอาสาคาดวา่อาจจะเกิด จากการศึกษาถึงชุมชนบางน ้ าหวาน
ดา้นวถีิการด ารงชีวติของคนในชุมชนท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงตามสังคมกระแสโลกของคนรุ่นใหม่ 
เช่น กระแสของเทคโนโลยี กระแสของให้ความส าคญักบัวตัถุมากกว่าจิตใจ สาเหตุเหล่าน้ีอาจจะ
น าพาใหค้นในชุมชนเห็นความส าคญัของการส่ิงใหม่ ๆ ท่ีก าลงัจะเขา้มาในชุมชนไปได ้จึงน าไปสู่
ตั้งขอ้สังเกตจากการมองถึงปรากฏการณ์เช่นน้ีไดว้า่  ภาพของจิตอาสาอาจมีทิศทางท่ีเปล่ียนไปจาก
ภาพท่ีชาวบา้นพึงปรารถนาได ้ตามท่ีไดศึ้กษาไวข้า้งตน้ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัของ
ภาพท่ีแยท่ี่สุดของจิตอาสาท่ีอาจจะเกิดข้ึน พบวา่ (ร้อยละ 53.3) คือการถูกครอบง าดว้ยวตัถุส่ิงของ 
เงินทอง มากกว่าทางดา้นของจิตใจ (เอาแต่ได)้ รองลงมา (ร้อยละ 46.7) คือ ไม่ฟังเหตุผลของคน
ส่วนใหญ่ (ยึดความคิดของตนเอง) รองลงมา (ร้อยละ 40.0 )เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ส่วนรวม รองลงมา (ร้อยละ33.3) คือ ให้ความส าคญัของความเป็นทอ้งถ่ินลดลง และรองลงมา 
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(ร้อยละ20.0 ) คือ การพูดจาให้ผูอ่ื้นเขา้ใจผิดกันและปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างในทางไม่ดีด้าน
พฤติกรรม (ใจร้อน/พดูค าหยาบ) ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั 

ในล าดบัต่อไปเป็นการสะทอ้นภาพของค าวา่จิตอาสาท่ีสามารถเป็นไปไดม้ากท่ีสุด เห็นได้
จากชุมชนท่ีมีจิตอาสา จะท าใหชุ้มชน/สังคมนั้นเขม้แข็งและมีความสามคัคี แต่อยา่งไรก็ตาม ก็ยงัมี
สภาพแวดล้อมปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได้เช่นกนั อนัได้แก่ เร่ืองของเศรษฐกิจ การเมืองและ
ทางด้านสังคมส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้น ภาพของผูท่ี้มีจิตอาสาท่ีสามรถเป็นได้มากท่ีสุด จากการ
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบวา่  (ร้อยละ 100.0) คือ เป็นผูท่ี้มีน ้ าใจและเอ้ือเฟ้ือ รองลงมา (ร้อย
ละ 66.7) คือ เป็นผูท่ี้ไม่เอาเปรียบคนในชุมชน/สังคม  รองลงมา (ร้อยละ33.3) คือ เป็นผูท่ี้เป็นท่ี
พึ่งพาอาศยัให้ผูอ่ื้นได้ในยามตอ้งการความช่วยเหลือ  และล าดบัสุดทา้ย (ร้อยละ 20.0) คือ เป็นผูท่ี้
ไม่สร้างความเดือดร้อน/ปัญหาใหก้บัสังคม  

 
ตารางที ่ 4.10  ตารางแสดงคุณสมบติั/ลกัษณะของจิตอาสาท่ีพึงปรารถนา 

 
ลกัษณะของจิตอาสาท่ีพึงปรารถนา ความถ่ี

(n=15) 
ร้อยละ 
(100.0) 

 

 ภาพในความคิดและทศันคติท่ีดีท่ีสุด    

การกระท าเพ่ือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน   15 100.0  
 ผูท่ี้ท าประโยชน์เพื่อผูอ่ื้นดว้ยใจจริง 13 86.7  
ผูมี้ความเป็นผูน้ า โดยให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก

ท่ีสุด 
14 93.3  

ผูอ้ยูใ่นศีลและธรรม  9 60.0  
ผูท่ี้พร้อมเสียสละทุกเม่ือเพื่อผูอ่ื้นและสงัคม       12 80.0  

ผูท่ี้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น    4 26.7  
ภาพท่ีแยท่ี่สุดของจิตอาสาคาดวา่อาจจะเกิด    

เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ส่วนรวม 6 40.0  
การพดูจาใหผู้อ่ื้นเขา้ใจผิดกนั 3 20.0  
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในทางไม่ดีดา้นพฤติกรรม (ใจ

ร้อน/พดูค าหยาบ) 
3 20.0  

ไม่ฟังเหตุผลของคนส่วนใหญ่  7 46.7 
                ใหค้วามส าคญัของความเป็นทอ้งถ่ินลดลง 5 33.3  

การถูกครอบง าดว้ยวตัถุส่ิงของ เงินทอง มากกวา่ทางดา้น 8 53.3  
ของจิตใจ     
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ตารางที ่ 4.10  (ต่อ) 
 

   

ลกัษณะของจิตอาสาท่ีพึงปรารถนา ความถ่ี
(n=15) 

ร้อยละ 
(100.0) 

 

ภาพของค าวา่จิตอาสา ท่ีสามารถเป็นไปไดม้ากท่ีสุด    
ผูท่ี้เป็นท่ีพึ่ งพาอาศัยให้ผู ้อ่ืนได้ในยามต้องการความ

ช่วยเหลือ   
5 33.3  

ผูท่ี้มีน ้ าใจและเอ้ือเฟ้ือ  15 100.0  
ผูท่ี้ไม่เอาเปรียบคนในชุมชน/สงัคม 10 66.7  
ผูท่ี้ไม่สร้างความเดือดร้อน/ปัญหาใหก้บัสงัคม   
 

3 20.0  

 

หมายเหตุ: * เลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ  
                  ** ฐานร้อยละ คิดจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 15 คน 
 

4.5  กระบวนการขดัเกลาทางสังคมผ่านสถาบันต่าง ๆ ในชุมชน  
 

4.5.1  กระบวนการอบรม/เลีย้งดู ผ่านสถาบันครอบครัว 
สถาบนัครอบครัวจดัเป็นสถาบนัสังคมท่ีส าคญัมากท่ีสุดในสังคมมนุษย ์เป็นสถาบนัแห่ง

แรกของมนุษย ์สถาบนัท่ีให้ความรักความอบอุ่น ความใกลชิ้ดผูกพนักบัมนุษยย์าวนานท่ีสุด เรียก
ได้ว่าเป็นสถาบนัแรกท่ีท าหน้าท่ีในการขดัเกลาทางสังคม  ซ่ึงจากการศึกษาได้รูปแบบของการ
อบรม/เล้ียงดู ผา่นสถาบนัครอบครัว สามารถแบ่งไดอ้อกเป็นออกได ้6 วิธี ไดแ้ก่ 1) การอบรม/สั่ง
สอนดว้ยวาจา 2) การท าตนใหเ้ห็นเป็นแบบอยา่ง 3) การลงโทษ 4) สร้างแรงจูงใจดว้ยการให้รางวลั 
5) สร้างกฎเกณฑ/์ขอ้ตกลงร่วมกนั 6) การใหเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 

            1)  การอบรม/สั่งสอนดว้ยวาจา  จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบวา่ คนใน
ชุมชนไดนิ้ยมใช้วิธีการสอนให้รู้จกัการให้และเป็นผูเ้สียสละ มากท่ีสุด (ร้อยละ 73.3) คือ สอน
ไม่ให้เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น รองลงมา (ร้อยละ46.7) คือ สอนให้มีความขยนั อดทน รองลงมา (ร้อย
ละ 26.7) คือ การสอนดว้ยการใชเ้หตุผล, การเล้ียงดว้ยการใหอิ้สระโดยไม่มีการบงัคบัและสอนให้มี
ความซ่ือสัตย ์ โดยสัดส่วนท่ีเท่ากนั รองลงมา (ร้อยละ 20.0) คือ การแนะน าให้อ่านหนงัสือให้เกิด
เป็นนิสัยส่วนตน  สอนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  สอนการแบ่งเวลาให้เหมาะสม  เป็นผูน้ าท่ีดี ให้รับ
ฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและสอนให้เป็นผู ้ท่ีให้โอกาสผูอ่ื้น โดยมีสัดส่วนท่ีเท่ากนั รองลงมา     
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(ร้อยละ13.3) คือ มีวิธีการสอนให้มีความรับผิดชอบโดยให้รู้จกัหน้าท่ีของตนเอง  การสอนแบบ
ค่อย ๆ เร่ิม คอยบอกกล่าวอยา่งใกลชิ้ดและสอนให้รักษาความสะอาดทั้งในบา้นและในชุมชน โดย
สัดส่วนท่ีเท่ากนั และล าดบัสุดทา้ย (ร้อยละ 6.7) คือ อบรมดา้นมารยาทอย่างเคร่งครัด (ห้ามเดิน
พื้นบา้นใหมี้เสียง) 

          2)  การท าให้เห็นเป็นแบบอยา่ง  จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบวา่ วิธีการ
สอนท่ีเป็นแบบอยา่งวิธีการสอนกนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 73.3) คือ การพาเขา้วดัในทุกวนัพระและวนั
ส าคญัทางศาสนา  รองลงมา (ร้อยละ 33.3)  คือ  พอ่ แม่ พาไปช่วยเหลือเพื่อนบา้น เช่น การช่วยเก็บ
ผลไม ้ช่วยดายหญา้  รองลงมา (ร้อยละ 20.0) คือ ถ่ายทอดดว้ยการให้ความรัก/ความผกูพนัอยา่ง
ใกลชิ้ด เช่น การนัง่ทานขา้วพร้อมกนัและปรุงอาหารแจกจ่ายเพื่อนบา้น  โดยมีสัดส่วนท่ีเท่ากนั 
รองลงมา (ร้อยละ 13.3) คือ ให้ความเคารพพ่อแม่ และญาติผูใ้หญ่,  เป็นแบบอยา่งในการใช้ชีวิตท่ี
เรียบง่าย ประหยดัไม่ใชชี้วิตอยา่งหรูหรา  เป็นผูถ่้ายทอดความรู้ให้ผูอ่ื้น (ดา้นการเกษตร)  และต่ืน
เชา้มาหุงขา้ว ท าความสะอาดบา้นอยา่งตรงเวลา โดยมีสัดส่วนท่ีเท่ากนั และวิธีการท าตนให้เป็น
อยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 6.7) คือ ถ่ายทอดดว้ยการใหค้วามรักและความผกูพนัอยา่งใกลชิ้ด การนดั
พบในโอกาสส าคัญ ได้แก่ วนั ครบรอบเกิดของสมาชิกในครอบครัวและปฏิบติัตนให้เป็นผู ้
ถ่ายทอดความรู้ใหผู้อ่ื้น (ดา้นสมุนไพรไทย) โดยมีสัดส่วนท่ีเท่ากนั 
              3)  การลงโทษ  จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบวา่ วิธีการใชม้ากท่ีสุดใน
การลงโทษ(ร้อยละ66.7) คือ การตกัเตือนดว้ยวาจา รองลงมา (ร้อยละ 33.3) ตีดว้ยไมเ้รียวและหาง
กระเบน รองลงมา (ร้อยละ20.0) คือ การใช้สายตาลงโทษ น้อยท่ีสุด(ร้อยละ13.3) คือ การลงโทษ
ดว้ยน ้าเสียง    

          4)  การสร้างแรงจูงใจดว้ยการให้รางวลั  จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั ท่ีใช้
วิธีการเล้ียงดูดว้ยการให้รางวลัเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัท่ีดีของสมาชิกในบา้น พบวา่  (ร้อยละ 20.0) 
คือ มีวิธีการให้รางวลัดว้ยการพาไปเท่ียว  และ (ร้อยละ 13.3) คือให้รางวลัดว้ยขนม ในการให้
รางวลัเพื่อเป็นแรงจูงใจของผูท่ี้ให้ขอ้มูลท่ีส าคญั จะไม่ค่อยไดใ้ห้ความส าคญักบัการให้แรงจูงใจ
มากนกั เพราะผูใ้ห้ขอ้ท่ีส าคญัส่วนใหญ่จะถูกเล้ียงดูอยูก่บัญาติผูใ้หญ่ โดยมีวิธีการโดยรวมจะเป็น
ตกัเตือนดว้ยค าพดูและวธีิการอ่ืนมากวา่การใชแ้รงจูงใจในการสั่งสอน 

            5)  สร้างกฎเกณฑ์/ขอ้ตกลงร่วมกนั  จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั ไดใ้ห้
ขอ้มูลในการเล้ียวดูท่ีตอ้งมีการก าหนด กฎเกณฑ์/ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกนัภายในบา้น พบว่า 
ขอ้ตกลงท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัเน้นมากท่ีสุด  (ร้อยละ26.7) คือ ทานขา้วพร้อมกนัอย่างตรงเวลา 
รองลงมา  (ร้อยละ13.3) คือ การให้กลบับา้นอยา่งตรงเวลา และการตั้งขอ้ตกลงดว้ยวิธีท่ีนอ้ยท่ีสุด
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(ร้อยละ6.7) คือ ให้เดินพื้นบา้นดว้ยเสียงเบา, ห้ามทานอาหารให้หก และต่ืนทุกเช้าตอ้งทกัทาย
ผูใ้หญ่ดว้ยการไหว ้ โดยมีสัดส่วนท่ีเท่ากนั 

          6)  การใหเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง  จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบวา่ วิธีการเล้ียง
ดูท่ีส าคญัอีกอยา่งคือ (ร้อยละ 33.3) คือ ให้ลงมือปฏิบติัดว้ยปล่อยอิสระ และให้ลงมือปฏิบติัดว้ย
การดูแลอย่างใกล้ชิด ซ่ึงจะมีขอ้แตกต่างกนัคือ การปล่อยอิสระคือ ให้มีการควบคุมตนเองใน
กระบวนการทุกอบย่างท่ีไดล้งมือกระท า แต่ในปล่อยแต่มีผูใ้หญ่ดูอยู่ใกล ้ คือ มีผูใ้หญ่คอยเตือน 
คอยสอน/แนะน าตลอดกระบวนการขั้นในการกระท า ซ่ึงวิธีในการอบรม/สั่งสอนผ่านสถาบนั
ครอบครัว ผูศึ้กษาไดจ้ดัท าตาราง ดงัตารางท่ี 4.11 

 
ตารางที ่4.11  แสดงวธีิการ/เทคนิคในกระบวนการอบรม/เล้ียงดูผา่นสถาบนัครอบครัว 
 

กระบวนการอบรม/เล้ียงดู 
ผา่นสถาบนัครอบครัว 

จ านวน* 
(n=15) 

ร้อยละ* 
(100.0) 

 

 
1)  การอบรม/สัง่สอนดว้ยวาจา 
     -  การสอนดว้ยการใชเ้หตุผล 

 
4 

 
26.7 

 

     -  การเล้ียงดว้ยการใหอิ้สระโดยไม่มีการบงัคบั     4 26.7  
     -  การแนะน าใหอ่้านหนงัสือใหเ้กิดเป็นนิสยัส่วนตน 3 20.0  
     - ใหมี้ความรับผิดชอบโดยใหรู้้จกัหนา้ท่ีของตนเอง   2 13.3  
     -  สอนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม 3 20.0  
     -  ใหมี้ความขยนั อดทน   7 46.7  
     -  การสอนแบบค่อย ๆ เร่ิม คอยบอกกล่าวอยา่งใกลชิ้ด 2 13.3  
     -  สอนการแบ่งเวลาใหเ้หมาะสม   3 20.0  
     -  สอนไม่ใหเ้อารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น    11 73.3  
     -  เป็นผูน้ าท่ีดี ใหรั้บฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   3 20.0  
     -  สอนใหมี้ความซ่ือสตัย ์     4 26.7  
     -  สอนใหเ้ป็นผูท่ี้ใหโ้อกาสผูอ่ื้น     3 20.0  
     -  สอนใหรั้กษาความสะอาดทั้งในบา้นและในชุมชน   2 13.3  
     -  อบรมดา้นมารยาทอยา่งเคร่งครัด 1 6.7  
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ตารางที ่4.11  (ต่อ) 
 

   

กระบวนการอบรม/เล้ียงดู 
ผา่นสถาบนัครอบครัว 

จ านวน* 
(n=15) 

ร้อยละ* 
(100.0) 

 

 
2)  การท าใหเ้ห็นเป็นแบบอยา่ง 

   

     -  ถ่ายทอดดว้ยการให้ความรัก/ความผูกพนัอยา่งใกลชิ้ด เช่น 
การนัง่ทานขา้วพร้อมกนั     

3 20.0  

     -  ถ่ายทอดด้วยการให้ความรักและความผูกพนัอย่างใกลชิ้ด 
การนดัพบในโอกาสส าคญั ไดแ้ก่ วนั ครบรอบเกิดของสมาชิกใน
ครอบครัว    

1 6.7  

     -  เป็นแบบอยา่งในการใชชี้วิตท่ีเรียบง่าย ประหยดัไม่ใชชี้วิต
อยา่งหรูหรา   

2 13.3  

     - ใหค้วามเคารพพอ่แม่ และญาติผูใ้หญ่    1 6.7  
     -  ปฏิบติัตนให้เป็นผูถ่้ายทอดความรู้ให้ผูอ่ื้น (ดา้นสมุนไพร
ไทย)     

1 6.7  

     -  เป็นผูถ่้ายทอดความรู้ใหผู้อ่ื้น (ดา้นการเกษตร)     2 13.3  
     -  การพาเขา้วดัในทุกวนัพระและวนัส าคญัทางศาสนา    11 73.3  
     -  พ่อ แม่ พาไปช่วยเหลือเพ่ือนบ้าน เช่น การช่วยเก็บผลไม ้
ช่วยดายหญา้     

5 33.3  

     -  ปรุงอาหารแจกจ่ายเพ่ือนบา้น    3 20.0  
     -  ต่ืนเชา้มาหุงขา้ว ท าความสะอาดบา้นอยา่งตรงเวลา   2 13.3  
3)  การลงโทษ    
     -  การใชส้ายตาลงโทษ    3 20.0  
     -  ตีดว้ยไมเ้รียวและหางกระเบน    5 33.3  
     -  การลงโทษดว้ยน ้ าเสียง    2 13.3  
     -  ตกัเตือนดว้ยวาจา        10 66.7  
4)  การสร้างแรงจูงใจดว้ยการใหร้างวลั      
     -  ใหร้างวลัดว้ยขนม   2 13.3  
     -  ใหร้างวลัดว้ยการพาไปเท่ียว    3 20.0  
5)  การสร้างกฎเกณฑ/์ขอ้ตกลงร่วมกนั    
     -  ทานขา้วพร้อมกนัอยา่งตรงเวลา     4 26.7  
     -  การใหก้ลบับา้นอยา่งตรงเวลา     2 13.3  
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ตารางที ่4.11  (ต่อ) 
 

   

กระบวนการอบรม/เล้ียงดู 
ผา่นสถาบนัครอบครัว 

จ านวน* 
(n=15) 

ร้อยละ* 
(100.0) 

 

      
     -  ใหเ้ดินพ้ืนบา้นดว้ยเสียงเบา   

 
 1 

 
6.7 

 

     -  หา้มทานอาหารใหห้ก   1 6.7  
     -  ต่ืนทุกเชา้ตอ้งทกัทายผูใ้หญ่ดว้ยการไหว ้  1 6.7  
6)  การใหเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง       
     -  ใหล้งมือปฏิบติัดว้ยปล่อยอิสระ    5 33.3  
     -  ใหล้งมือปฏิบติัดว้ยการดูแลอยา่งใกลชิ้ด    5 33.3  

 

หมายเหตุ: * เลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ  
                  ** ฐานร้อยละ คิดจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 15 คน 
 

สรุปจากการศึกษาของของกระบวนการการอบรมเล้ียงดูผ่านสถาบนัครอบครัว สามารถ
จดัล าดบัวธีิการท่ีไดผ้ลมากท่ีสุดหรือวิธีการเล้ียงดูท่ีส าคญัท่ีสามารถน าไปสู่การเกิดลกัษณะของจิต
อาสาได ้ ประกอบไปดว้ย จากขอ้คน้พบวิธีการท่ีใช้ในการเล้ียงดูมากท่ีสุด มีอยูด่ว้ยกนั 2 วิธีการ
ดว้ยกนัคือ การอบรม/สั่งสอนดว้ยวาจา และการท าตนให้เป็นแบบอยา่ง ซ่ึงการใชไ้ดเ้ขา้ไปท าการ
ส ารวจและลงพื้นท่ีนั้น ผูศึ้กษาสามารถตั้งขอ้สังเกตไดว้า่ ชุมชนบางน ้ าหวาน ให้ความส าคญัในการ
เล้ียงดูบุตรดว้ยการท าตนเป็นแบบอยา่งมากกวา่การอบรมสั่งสอนดว้ยวาจา ซ่ึงมีลกัษณะท่ีโดดเด่น 
ดงัน้ี   

1)  การท าตนเป็นแบบอยา่ง ดว้ยการพาลูก หลาน เขา้วดัในวนัส าคญั   ต่าง ๆ หรืออาจเป็น
การตามพ่อ แม่ ไปวดัเป็นประจ าทุกวนั ส่ิงเหล่าน้ีท าให้เกิดการซึมซับตั้งแต่ในวยัเด็ก ท่ีไดน้ าหลกั
แนวทางพระพุทธศาสนาเขา้มาเป็นรากฐานในการใชชี้วิต ประกอบกบัการไดรั้บการเห็นแบบอยา่ง
จากพระสงฆ์ในการท าความดี ช่วยเหลือเก็บกวาดลานวดัและท าตนให้เป็นสาธารณะประโยชน์
ใหก้บัชุมชน  

2)  การอบรม/สั่งสอนดว้ยวาจา คือ การท่ีพอ่ แม่ หรือผูป้กครองสอนไม่ให้เอารัดเอาเปรียบ
ผูอ่ื้น  และสอนให้เป็นคนขยนัอดทน เพื่อน าไปสู่การเป็นผูมี้จิตอาสาดว้ยการถูกหล่อหลอมด้วย
วธีิการเช่นน้ีได ้ 

3)  การลงโทษ การลงโทษมีหลายรูปแบบดว้ยกนั แต่ท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัไดใ้ห้ให้คือ     
จะเนน้ในเร่ืองของการลงโทษดว้ยสายตามากกวา่การลงโทษให้เจ็บทางร่างกาย เพราะคนในชุมชน
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จะเป็นผูท่ี้ถูกถ่ายทอดและเล้ียงดูแบบสมยัโบราณนั้น คือ ได้ผ่านลงโทษด้วยการตีมาก่อนจะ
สามารถใชไ้ดก้บัคนในรุ่นสมยัก่อน แต่เน่ืองดว้ยปัจจยัทางสภาพสังคมในปัจจุบนัดว้ยแลว้ การเล้ียง
ดูเด็กควรเล้ียงด้วยความรักและเม่ือไดมี้การท าผิดจะไม่นิยมใช้วิธีการลงโทษ เพราะจะท าให้เด็ก
ไดรั้บผลจากการใช้ความรุนแรง และอาจจะไประบายออกในทางท่ีไม่ควรไม่เหมาะสมได ้เช่นไป
รังแกผูอ่ื้น หรือรังแกดว้ยการใชค้วามรุนแรงกบันอ้งของตนเองก็สามารถเกิดข้ึนได ้ 

4)  การให้เรียนรู้ดว้ยตวัเอง ไดแ้ก่ การให้เรียนรู้ดว้ยปล่อยให้เป็นอิสระและการไดดู้แลอยู่
อย่างใกลชิ้ด ซ่ึงจากการศึกษาผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั ไดเ้น้นในทั้ง 2 รูปแบบอย่างเท่า ๆ กนั ตวัอย่าง
จากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น การท่ีพ่อ แม่ ให้ลูกออกไปท ากิจกรรมนอกบา้น ท่ีไดไ้ปพบเพื่อนหรือ
ไดพ้บปะกบัคนอ่ืน ๆ ลูกก็จะสามารถเรียนรู้วิธีการในการเลือกคบคน พ่อ แม่ก็จะคอยดูอยู่ห่าง ๆ 
และพร้อมท่ีจะรอใหค้  าปรึกษากบัลูกไดทุ้กเม่ือ ท่ีออกมาในลกัษณะของการพูดคุยกนัในครอบครัว
หรือใหค้วามไวเ้น้ือเช่ือใจกนั ลูกก็จะเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจท่ีมีพอ่ แม่ คอยใหค้  าปรึกษาอยูใ่กล ้ๆ  

5)  การสร้างกฎเกณฑ์/ขอ้ตกลงร่วมกนั คือ การกลบับา้นมาทานขา้วพร้อมหนา้พร้อมตากนั
ทุกวนั ดว้ยการตรงต่อเวลา เน่ืองจากครอบครัวในชุมชนบางน ้ าหวานมีลกัษณะวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม 
ท่ีมีจ  านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีเป็นครอบครัวใหญ่ อาศยัอยูด่ว้ยกนัอยา่งเป็นเครือญาติกนั ผูท่ี้ได้
ตั้งหลกัเกณฑ์ท่ีส าคญัและเคร่งครัดจะไดแ้ก่ ญาติผูใ้หญ่ เช่น ผู ้ย่า ตา ยาย เป็นตน้ ดงันั้นผูท่ี้ให้
ขอ้มูลท่ีส าคญัจึงถูกการอบรมเล้ียงดูมาดว้ยการถูกตั้งกฎ/กติกาภายในบา้น ดว้ยสภาพเง่ือนไขของ
การถูกถ่ายทอดและการเล้ียงดูของแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกนั  

6)  การสร้างแรงจูงใจดว้ยการให้รางวลั  เป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีใชเ้ล้ียงดูกบัวยัท่ียงัเป็นเด็ก 
คือ ถา้มีการท าดีหรือท าในส่ิงท่ีเหมาะสมตามท่ีพ่อ แม่ ไดส้ั่งสอนในทางท่ีดี พ่อ แม่ก็จะให้รางวลั
ดว้ยส่ิงของ ขนม ท่ีถือวา่เป็นจูงใจให้เด็กท าความดีและเช่ือฟังพ่อ แม่ ทั้งน้ีในการเล้ียงดูท่ีใชร้างวลั
ดว้ยการพาไปเท่ียว จากการท่ีไดส้ัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบวา่ การท่ีเล้ียงดูแบบการให้รางวลั
ดว้ยการพาไปเท่ียว สามารถใชว้ธีิการน้ีเล้ียงบุตรไดก้บัทุกวยัไดเ้ช่นกนั  

จากการอบรมเล้ียงดูผา่นสถาบนัครอบครัว สามารถสรุปไดว้า่คนในชุมชนบางน ้ าหวานได้
เกิดลักษณะของจิตอาสาจากการท่ีได้ถูกอบรมเล้ียงดูจากการท าให้ตนให้เห็นเป็นแบบอย่าง 
รองลงมาคือ การอบรม/สั่งสอนดว้ยวาจา และวิธีการในการเล้ียงดูอีกส่ีวิธีท่ีกล่าวไปขา้งตน้ ก็ถือวา่
เป็นวธีิการอีกรูปแบบกรเล้ียงดูท่ีมีความส าคญัเช่นกนั เพราะพ่อ แม่ ผูป้กครองอาจจะมีการเลือกใช้
ในวธีิการทั้ง 6 วธีิ ดว้ยการเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือเลือกควบคู่กนั แต่วิธีการท่ีไดผ้ลดีท่ีสุดหรือ
เลือกนิยมท่ีจะใช้คือสองวิธีแรก ท่ีผูศึ้กษาไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ทั้งน้ียงัจะสามารถตั้งขอ้พิจารณาใน
ของการก่อให้พฤติกรรมของจิตอาสา ไดว้่ามาจากการเล้ียงดูและการถูกอบรม ปลูกฝังดว้ยวิธีการ
ต่าง ๆ ใน 6 วธีิท่ีไดท้  าการศึกษานั้นก่อใหเ้กิดการมีพฤติกรรมของจิตอาสาในชุมชนได ้
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4.5.2  การได้รับการขัดเกลาจากสถาบันศาสนา 
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัไดเ้ขา้วดัและไดรั้บการสั่งสอนจากพระในฐานะเป็น

ตวัแทนของการถ่ายทอดหลกัพระพุทธศาสนา ในชุมชน ไดแ้บ่งวิธีการอบรม/ถ่ายทอด พบวา่ มี 4 
วิธี ไดแ้ก่ การสั่งสอนดว้ยวาจา,  ท าตนเป็นแบบอยา่ง, เป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา/แนะน าหลกัการด าเนิน
ชีวติ และการไดรั้บการถ่ายทอด/เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

1)  การอบรม/สั่งสอนดว้ยวาจา  จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั ไดใ้ห้วิธีถ่ายทอด 
อบรมท่ีตนเองไดรั้บผา่นทางวดัและทางศาสนา ส่วนใหญ่ พบวา่ วิธีท่ีไดรั้บถ่ายทอดดว้ยวาจาจาก
ศาสนามากท่ีสุด (ร้อยละ93.3)  คือ สอนใหมี้เมตตา เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ รองลงมา (ร้อยละ60.0) คือ บอก
กล่าวความดีความชอบท่ีสมควรกระท า รองลงมา (ร้อยละ53.3) คือ การให้รู้จกัเสียสละ และสอน
ให้เป็นผูใ้ห้  รองลงมา  (ร้อยละ26.7) คือ ไม่ให้พูดค าหยาบ และสุดทา้ย (ร้อยละ13.3) คือ สอนให้
ซ่ือสัตย ์   

2)  การท าให้เห็นเป็นแบบอยา่ง  จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบวา่ การไดรั้บได้
เห็นแบบอย่างจากผูท่ี้มีหน้าท่ีถ่ายทอดหลักธรรมค าสอน มีวิธีการถ่ายทอดในการท าตนเป็น
แบบอยา่ง ดว้ยวธีิการมากท่ีสุด  (ร้อยละ80.0)  คือ เก็บกวาดลานวดั  รองลงมา(ร้อยละ60.0)  คือ ฟัง
เทศนาทางธรรม  รองลงมา(ร้อยละ 53.3) คือ  การสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กบัคนอ่ืน (บริจาค
เงินสนบัสนุนทุนการศึกษาให้กบัเด็กนกัเรียน) ล าดบัสุดทา้ย (ร้อยละ 13.3) คือ การแบ่งขนม และ
การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ดงัค ากล่าวของ ด า* (2555) 

 
พระยดึเหน่ียวไม่ใหท้  าความชัว่ พระเดินผา่นตอ้งไหว  สมยัท่ีบวช จะเรียกคนท่ีอยู่
บริเวณวดั ก็เรียกคนก่อสร้างท่ีเหลือกินแต่สมยัน้ีเวลาพระ ก็จะไม่ค่อยมีการแบ่ง
โรงเรียน เพราะวดักบัโรงเรียนจะอยูด่ว้ยกนัอยูแ่ลว้ เวลากินเหลือก็แบ่งให้เด็กเล็ก
กินเอาในถาด ดีกว่าเหลือทิ้ง ๆ ขวา้ง ๆ ท่ีเห็นได้จากมีการเปล่ียนไปซ่ึงจะไม่
เหมือนเม่ือก่อนแลว้ 
 
3)  เป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา/แนะน าหลกัการด าเนินชีวิต จากการศึกษาพบวา่ (ร้อยละ 86.7)คือ 

การน าพาสวดมนต ์  รองลงมา(ร้อยละ 33.3) คือ สอนโดยให้ยึดหลกัค าสอนทางศาสนาเม่ือเจอ
ปัญหาต่าง ดงัค ากล่าวของ แมว* (2555) “...พระสอนให้มีศีล 5  ตอ้งมีจิตใจท่ีดี สอนไม่ให้โกหก
ตวัเอง และละอายต่อการท าผดิ และพระยงัไดส้ร้างสาธารณะประโยชน์ใหก้บัคนอ่ืน ๆ …” 

4)  การเรียนรู้หลกัธรรมะดว้ยตนเอง  จากการศึกษาพบวา่ (ร้อยละ33.3) คือ อ่านหนงัสือ
ธรรมะดว้ยตนเอง รองลงมา (ร้อยละ13.3) คือ การไดบ้วชเรียน/บวชเป็นพระ ดงัค ากล่าวของ นาย* 
(2555) 
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ตอนท่ีบวชเรียน พระไดท้  าแบบอยา่งถ่ายทอดลกัษณะการมีจิตอาสาคือ  เจา้อาวาส 
ท่ีไดอ้ยูด่ว้ย คือ ท่านเป็นนกัเสียสละ สอนเราตอนเป็นเณร ท่านเป็นนกัเทศน์ นกั
ผูน้ าชุมชน ก็ไดเ้ห็นและตนเองก็ไดรั้บมาใหก้ระท าตนตามแบบอยา่ง พูดง่าย ๆ ท า
อะไรก็อยา่น่ิงดูดาย ช่วยไดต้ามความสามารถของตน 
 

ตารางที ่4.12  แสดงวธีิการถ่ายทอดผา่นสถาบนัศาสนา 
 
วธีิการถ่ายทอดผา่นสถาบนัศาสนา จ านวน* 

(n=15) 
ร้อยละ* 
(100.0) 

 

1)  สัง่สอนดว้ยวาจา      
    -  ไม่ใหพ้ดูค าหยาบ 4 26.7  
    -  มีเมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่     14 93.3  
    -  สอนใหซ่ื้อสตัย ์สุจริต    2 13.3  
    -  การเสียสละ และสอนใหเ้ป็นผูใ้ห้    8 53.3  
    -  บอกกล่าวความดีความชอบท่ีสมควรกระท า   9 60.0  
2)  ท าตนเป็นแบบอยา่ง    
    -  ฟังเทศนาทางธรรม      9 60.0  
    -  สร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับคนอ่ืน  (บริจาคเงิน
สนับสนุนทุนการศึกษาให้กบัเด็กนักเรียน และการแสดงดนตรี
ไทยในงานวดัต่าง ๆ )        

8 53.3  

    -  เก็บกวาดลานวดั           12 80.0  
    -  การแบ่งขนม และการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั     2 13.3  
3)  เป็นผูใ้หค้  าปรึกษา/แนะน าหลกัการด าเนินชีวติ    
    -  น าพาสวดมนต ์    13 86.7  
    -  สอนโดยใหย้ดึหลกัค าสอนทางศาสนาเม่ือเจอปัญหาต่าง ๆ     5 33.3  
4)  การเรียนรู้หลกัธรรมะดว้ยตนเอง    
    -  การไดบ้วชเรียน/บวชเป็นพระ   
    -  อ่านหนงัสือธรรมะดว้ยตนเอง 

2 
5 

13.3 
33.3 

 

 

หมายเหตุ: * เลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ  
                  ** ฐานร้อยละ คิดจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 15 คน 
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ในการศึกษาสามารถตั้งขอ้พิจารณาไดว้่าวิธีการขดัเกลาทางสถาบนัศาสนาของชาวบา้น
ชุมชนบางน ้ าหวาน มีวิธีการได้รับการขดัเกลาการด้วยวิธีการอบรม/สั่งสอนด้วยวาจา ผ่านการ
ถ่ายทอดจากผูแ้ทนทางศาสนาดว้ยการสอนให้มีความเมตตาและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และการขดัเกลา
ด้วยวิธีการในการแนะน าหลักการในการด ารงชีวิตด้วยการน าพาสวดมนต์  และการได้เห็น
พระสงฆ์ไดท้  าตนเป็นแบบอย่าง เช่น การกวาดลานวดั หรือท าความสะอาดในสถานท่ีสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และการเรียนรู้หลกัธรรมะดว้ยตนเอง คือ การท่ีมีการลงมือกระท าดว้ย
ตนเอง ไดแ้ก่ การบวชเรียน และการเขา้หลกัธรรมะโดยการอ่านหนงัสือธรรมะ รวมถึงการไดส้วด
มนตอ์ยูต่ามท่ีอาศยัของตนเอง 

ดว้ยวิธีการทั้งวิธีท่ีไดจ้ากการคน้พบในการศึกษาขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั สามารถ
กล่าวไดว้า่ วิธีท่ีดีท่ีสุดส าหรับการไดรั้บการอบรม ถ่ายทอดจากทางสถาบนัศาสนา คือ การอบรม/
สั่งสอนให้เป็นผูมี้ความเมตตา และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่  ท่ีเป็นหนา้ท่ีของพระสงฆผ์ูเ้ป็นตวัแทนในการ
ถ่ายทอดหลกัพระพุทธศาสนา 

 
4.5.3  การได้รับการขัดเกลาจากสถาบันโรงเรียน 

  จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบวา่ ไดรั้บการขดัเกลาทางสังคมผา่นทางโรงเรียน
ดว้ย 4 วธีิ ไดแ้ก่  การอบรม/สั่งสอน ดว้ยวาจา, การลงโทษ, ให้รางวลั และท าให้เห็นเป็นแบบอยา่ง 
ดงัผลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

         1)  การอบรม/สั่งสอนด้วยวาจา พบว่า ได้รับการอบรมทางวาจาด้วยวิธีท่ีมากท่ีสุด 
(ร้อยละ100.0) คือถ่ายทอดความรู้ในต ารา  รองลงมา (ร้อยละ60.0) คือ สอนให้ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั   
รองลงมา (ร้อยละ26.7) คือ การใชห้ลกัธรรมะช่วยสอน  รองลงมา (ร้อยละ13.3) คือ สอนให้เป็นคน
ดี เช่น เป็นผูมี้คุณธรรม(มีคุณงาม ความดี )จริยธรรม (ขอ้ควรปฏิบติั) และวิธีการสอนดว้ยวาจา
ล าดบัสุดทา้ย (ร้อยละ6.7) คือ สอนไม่ใหฟุ่้มเฟือย อดออม และครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแลกเปล่ียน
ความเขา้ใจร่วมกนักบันกัเรียน โดยมีสัดส่วนอยา่งเท่ากนั 

        2)  การลงโทษ การอบรม/สั่งสอนดว้ยวธีิการลงโทษไดมี้หลายวธีิ และวิธีท่ีผูใ้ห้ขอ้มูล
ท่ีส าคญัได้รับ พบว่า(ร้อยละ33.3) คือ การตีด้วยไม้เรียว รองลงมา (ร้อยละ26.7) คือ การกล่าว
ลงโทษตกัเตือนดว้ยวาจา และล าดบัสุดทา้ย(ร้อยละ6.7) คือ ใหไ้ปลา้งหอ้งน ้าในโรงเรียน/วดั 
ดงัค ากล่าวของ โพธ์ิ* (2555) 
 

นอกจากจะมีบทบาทหนา้ท่ีในการสอนตามรายวิชาแลว้ ครูยงัเน้นย  ้าในเร่ืองของ
การรักษาความสะอาด ท่ีได้มีการท าตนให้นักเรียนดู ส่ิงน้ีอาจท าให้เราเกิด
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พฤติกรรมกระท าตามครู เพราะมกัจะช่างสังเกตในเวลาท่ีครูสอนในชั้นเรียน ถา้ครู
เห็นขยะ ครูก็จะเก็บเอาไปทิ้งเองลงถงัขยะหลงัหอ้งเรียน 
 

ค ากล่าวของ เผอืก* (2555) 
 

ครูพาท าความสะอาดวดัและท าความสะอาดโรงเรียน จึงปลูกฝังให้เป็นผูรั้กความ
สะอาด น าไปสู่การช่วยงานชุมชนและโรงเรียนท ากิจกรรม อะไรท่ีมาสร้างปลูกฝัง
ให้นกัเรียน พากนัร่วมแสดงกลองยาวจะใช้ช่วยงานสาธารณะ ไปช่วยงาน กุศล  
งานบวช งานสงกานต ์งานแห่พระ เป็นตน้ รวมถึงกิจกรรมการเล่นกีฬาออกก าลงั
กาย 
 

ค ากล่าวของ เพียง* (2555) 
 

ค าสอนทางศาสนา ในเร่ืองของการท าดีและบาป สอนให้เราตอ้งท าดีไว ้เพื่อผล
กรรม จะได้เป็นผลกรรมท่ีดี ปัจจุบนั ด้วยการศึกษาธรรม จากทางโรงเรียนท่ีมี
หน้าท่ี/บทบาทในการหล่อหลอมกล่อมเกลาด้วยการสอน/ถ่ายทอดหลกัการใช้
หลกัธรรมะนั้น จะส่งผลให้เยาวชนในปัจจุบนั มีส่วนได้รับอิทธิพลจากศาสนา
ดว้ยเช่นกนั คือ ท าใหเ้ด็กนกัเรียน/เยาวชนมีความอ่อนโยนไปดว้ย 
 
3)  การให้รางวลั จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบวา่ (ร้อยละ20.0 )  คือ การให้

ขนมเป็นรางวลั และรองลงมา(ร้อยละ 13.3 ) คือ ให้คะแนนในชั้นเรียน ซ่ึงเป็นวิธีการครูใชใ้นการ
กล่อมเกลาสั่งสอนเด็กนกัเรียนรวมทั้งผูไ้ดใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัดว้ย 

 4)  การท าใหเ้ห็นเป็นแบบอยา่ง จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบวา่ (ร้อยละ40.0 )  
คือ การพานกัเรียนท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์สังคมรองลงมา (ร้อยละ 20.0) คือ การรักษาความ
สะอาด รองลงมา (ร้อยละ 13.3) คือ การตรงต่อเวลาและการท าให้เห็นแบบอยา่งล าดบัสุดทา้ย (ร้อย
ละ 6.7) คือ การสอนหนงัสือนอกเวลาไม่คิดค่าใชจ่้าย ดงัตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.13  แสดงวธีิการอบรม/สั่งสอนผา่นสถาบนัโรงเรียน 
 
วธีิการอบรม/สัง่สอนผา่นสถาบนัโรงเรียน จ านวน* 

(n=15) 
ร้อยละ* 
(100.0) 

 

1)  การอบรม/สัง่สอน ดว้ยวาจา    
     -  ใชห้ลกัธรรมะช่วยสอน    4 26.7  
     -  ถ่ายทอดความรู้ในต ารา   15 100.0  
     -  ให้เป็นคนดี เช่น เป็นผูมี้คุณธรรม(มีคุณงาม ความดี)
จริยธรรม (ขอ้ควรปฏิบติั)   

2 13.3  

     -  สอนไม่ใหฟุ้่ มเฟือย อดออม    1 6.7  
     -  ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั   9 60.0  
2)  การลงโทษ    

    -  ตีดว้ยไมเ้รียว       5 33.3  
     -  ใหไ้ปลา้งหอ้งน ้ าในโรงเรียน/วดั 1 6.7  
    -  ลงโทษตกัเตือนดว้ยวาจา     4 26.7  
3)  การใหร้างวลั       
     -  ใหข้นม      3 20.0  
     -  ใหค้ะแนนในชั้นเรียน     2 13.3  
 4)  การท าใหเ้ห็นเป็นแบบอยา่ง    

     -  พาท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์สงัคม     6 40.0  
     -  การตรงต่อเวลา    2 13.3  
     -  รักษาความสะอาด     3 20.0  
     -  สอนหนงัสือนอกเวลาไม่คิดค่าใชจ่้าย 1 6.7  

 

หมายเหตุ: * เลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ  
                  ** ฐานร้อยละ คิดจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 15 คน 

 

จากการศึกษาของของกระบวนการการอบรมเล้ียงดูผ่านสถาบนัครอบครัว โรงเรียนการ
ไดรั้บการขดัเกลาทางโรงเรียน ท่ีนิยมใชไ้ดแ้ก่  1) วธีิการอบรม/สั่งสอน ดว้ยวาจา คือ การไดรั้บการ
ถ่ายทอดความรู้เน้ือหาในต าราจากครูผูเ้ป็นตวัแทนในการถ่ายทอดผา่นสถาบนัโรงเรียน โดยมีการ
สอนด้วยวาจาท่ีเน้นทั้งด้านวิชาการให้ความรู้ควบคู่การสอนให้มีพฤติกรรมท่ีท าประโยชน์ให้
ส่วนรวม คือการสอนให้ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ทั้งกบัเพื่อนในชั้นเรียน ต่างชั้นเรียน และให้กบัคน
รอบขา้ง  และวธีิท่ีจะท่ีส าคญัอีกวธีิเช่นกนัท่ีจะน าไปสู่การเกิดลกัษณะจิตอาสาคือ 2) การท าให้เห็น
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เป็นแบบอย่าง โดยท่ีครูจะเป็นตน้แบบหรือแม่แบบให้กบันกัเรียน ออกมาในลกัษณะดว้ยการพา
นกัเรียนไปท ากิจกรรมช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ต่อส่วนรวม และในการพานกัเรียนออกไปท า
กิจกรรมในด้านพฒันาชุมชนแต่ละคร้ัง ครูก็จะเป็นผูพ้าท า เช่น เก็บกวาดขยะตามบริเวณใน
โรงเรียน วดัรวมถึงในชุมชน 3) การลงโทษ ดว้ยการตีดว้ยไมเ้รียว ซ่ึงเป็นการขดัเกลาทางดา้น
พฤติกรรมท่ีดี ซ่ึงจากการท่ีได้เก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัพบว่า ไดถู้กการขดัเกลาจากทาง
โรงเรียนดว้ยการถูกตีในการท าผิดในแต่ละคร้ัง จึงเกิดการเกรงกลวัท่ีจะท าผิดในคร้ังต่อไป ทั้งน้ียงั
เกรงใจและให้ความเคารพครูผูถ่้ายทอดวิชาความรู้อยา่งนอบนอ้มและเช่ือฟังอีกดว้ย และการสร้าง
แรงจูงใจท่ีสถาบนัโรงเรียนน ามาใชใ้นการขดัเกลาคือ 4) การใหร้างวลั เป็นอีกหน่ึงวิธีการในการขดั
เกลาเพื่อใหน้กัเรียนไดส้นใจในต าราเรียนขณะอยูใ่นห้องเรียน ซ่ึงเป็นเทคนิคในวิธีการสอนของครู
ท่ีน ามาใช้กบันักเรียน ท่ีสามารถใช้ได้กบัผูเ้ป็นนักเรียนทุกวยัเช่นกนั ดงันั้นวิธีการขดัเกลาผ่าน
สถาบนัโรงเรียน สามามารถสรุปไดว้า่ มี 4 วิธี ซ่ึงไดว้ิธีการท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัไดรั้บการขดัเกลา
จากโรงเรียนคือ การอบรม/สั่งสอนดว้ยวาจา และการท าตนใหเ้ป็นแบบอยา่งของครู  

 

4.6  การเปรียบเทยีบกระบวนการขดัเกลาของจิตอาสาของสถาบันทางสังคมทีส่ าคญั 
 
การศึกษากระบวนการขดัเกลาทางสังคมผา่นสถาบนัท่ีส าคญัในสังคมไทย ซ่ึงผูศึ้กษาไดใ้ห้

ความส าคญัในด้านกระบวนการอบรม/เล้ียงดูผ่านสถาบนัครอบครัวเป็นส าคญัมากท่ีสุด เพราะ
ครอบครัวถือไดว้า่เป็นสถาบนัท่ีมีความใกลชิ้ดและผกูพนัของมนุษยม์ากท่ีสุด อยา่งไรก็ตามผูศึ้กษา
ไดท้  าการศึกษาถึงปัจจยัในการอบรม/สั่งสอน พบว่า ยงัมีสถาบนัอีก 2 สถาบนัท่ีมีความส าคญักบั
มนุษยเ์ช่นกนั คือ สถาบนัทางศาสนา และสถาบนัโรงเรียน ซ่ึงทั้งสองสถาบนัน้ีไดมี้บทบาทเขา้ช่วย
ฝึก/อบรม หล่อหลอมให้มนุษยไ์ด้เรียนรู้ในส่ิงท่ีดีและพึงปฏิบติั ทั้งน้ี ชุมชนท่ีผูศึ้กษาได้เลือกท า
การเก็บข้อมูลนั้น มีความชัดเจนในด้านของผูท่ี้มีจิตอาสาพอสมควร เห็นได้จาก การเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ และจากการสังเกตการณ์ของผูศึ้กษาเอง สามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่า กิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ท่ีไดจ้ดัข้ึนในชุมขน อาจมีส่วนช่วยโนม้นา้วและการขดัเกลารวมถึงเสริมสร้างให้
คนในชุมชนเกิดลกัษณะการมีจิตอาสาเพิ่มข้ึน  

ในดา้นการเขา้กิจกรรมในชุมชนของคนบางน ้ าหวานจากการศึกษาพบวา่ คนในชุมชนได้
ให้ความส าคญัและตระหนกัถึงการเขา้รวมกลุ่ม เช่น การประชุมประจ าเดือนของกลุ่มต่าง ๆ หรือ
การเขา้ร่วมฝึกอบรมเพื่อพฒันาใหต้นเองมีศกัยภาพท่ีดีข้ึน ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานและ
ภาคส่วนต่าง ๆ จึงท าให้ผูท่ี้ให้ขอ้มูลท่ีส าคญัไดมี้บทบาททางสังคม เก่ียวกบัดา้นจิตอาสาท่ีกระท า
ดว้ยความสมคัรใจและไม่ได้หวงัผลตอบแทน แต่อย่างไรก็ตามขอ้มูลท่ีไดท้  าการวิเคราะห์แต่ละ
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กรณีศึกษาจะให้ความส าคญัไปท่ีสถาบนัท่ีมีส่วนขดัเกลาหล่อหลอมเล้ียงดูให้เป็นผูมี้จิตอาสา มกั
เป็นสถาบนัทาง ครอบครัว มากท่ีสุด รองลงมาศาสนาและโรงเรียน จะข้ึนอยูส่ภาพแวดลอ้มปัจจยั
ในการไดรั้บการเล้ียงดู/ขดัเกลาของแต่ละคนท่ียอ่มจะมีสภาพแวดลอ้มท่ีส่งท่ีแตกต่างกนัเช่นกนั 

ล าดบัต่อไป ผูศึ้กษาขอท าการเปรียบเทียบวิธีการในการขดัเกลาผ่านสถาบนัทางสังคมท่ี
ส าคญั ซ่ึงวธีิการในการอบรมเล้ียงดูจากสถาบนัทั้ง 3 สถาบนั ท่ีมีการเลือกใชว้ิธีการในการอบรมท่ี
มีลกัษณะคลา้ยกนัและแตกต่างกนั ในการเปรียบเทียบวิธีการอบรมเล้ียงดูเพื่อท่ีจะคน้หาวิธีท่ีท าให้
บุคคลนั้นเกิดลกัษณะจิตอาสาและใหไ้ดเ้ป็นแนวทางตน้แบบในการอบรมเล้ียงดูท่ีสามารถน ามาใช้
ในการอบรมเล้ียงดูบุตรหลานซ่ึงจะเป็นตวัเสริมสร้างจิตอาสาในชุมชน ซ่ึงมีกระบวนการ ดงัน้ี 

วธีิการขดัเกลา/อบรมท่ี 1 คือ การอบรมเล้ียงดู/สั่งสอนดว้ยวาจา พบวา่ วธีิการน้ีทางสถาบนั
ศาสนาและโรงเรียนจะใชใ้นการสอนมาเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงก็จะก็จะมีวิธีการสอนดว้ยการให้มีความ
เมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผก่นัและกนั รวมถึงการขดัเกลาผา่นโรงเรียนท่ีครูจะมีการสอนโดยการท าหนา้
ผูถ่้ายทอดความรู้ และสอนให้เป็นผูมี้จิตใจท่ีเสียสละ แบ่งปันด้วยการให้กบัผูอ่ื้น ซ่ึงวิธีการสอน
ดว้ยวาจาน้ี ในสถาบนัครอบครัวไดใ้ห้มีการใชเ้ป็นอนัท่ีสอง ดว้ยการท่ีพ่อ แม่สอนไม่ให้เอารัดเอา
เปรียบผูอ่ื้น ซ่ึงจะต่างจากวธีิการสอนผา่นสถาบนัทางศาสนากบัโรงเรียนไม่มากนกั เพราะเป้าหมาย
ของการอบรมดว้ยวิธีการใช้วาจานั้น ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ผูป้กครอง ตวัแทนสอนผ่านทางศาสนา
และครูเองก็ยอ่มตอ้งการใหเ้ด็กเป็นผูท่ี้มีจิตใจท่ีเสียสละเช่นกนั 

วิธีการขดัเกลา/อบรมท่ี 2 คือ การท าตนให้เห็นเป็นแบบอยา่ง ซ่ึงทางสถาบนัครอบครัวได้
นิยมใชม้าเป็นอนัดบัแรก ดว้ยการท าตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัสมาชิกในครอบครัว เพื่อน าไปสู่
การมีจิตอาสา พ่อ แม่ ก็จะพาลูกหลานไปท าความดี ดว้ยการเขา้วดัในวนัส าคญัและการช่วยเหลือ
เพื่อนบา้นไม่วา่จะอยูใ่นยามทุกข์หรือสุข เป็นตน้ ส่วนในสถาบนัทางศาสนาและโรงเรียน จะนิยม
ใชม้าเป็นอนัดบัท่ีสอง ผูเ้ป็นตวัแทนในการถ่ายทอด อบรม กระท าให้เห็นเป็นแบบอยา่ง หรือไดพ้า
เด็กหรือชาวชุมชนไดท้  าความดี ดว้ยการท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ท่ีน าไปสู่การเกิดลกัษณะ
จิตอาสา 

วิธีการขดัเกลา/อบรมท่ี 3 คือ การให้เรียนรู้ดว้ยตนเอง วิธีการให้สัมผสัดว้ยตนเองนั้น มี
สถาบนัครอบครัวและศาสนาท่ีมีการใช้วิธีน้ี แต่จะมีความแตกต่างกนัตรงท่ี ครอบครัวจะมีการให้
สมาชิกบุตร หลาน ไดท้  าในส่ิงท่ีตนเองอยากท า เพื่อให้เรียนรู้จากการท่ีไดล้งปฏิบติั แต่ในสถาบนั
ทางศาสนา เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยการเขา้วดัสวดมนตห์รือไดอ่้านหนงัสือธรรมะดว้ยตนเอง 
เพื่อเป็นการสงบจิตใจใหมี้ปัญญาในการด าเนินชีวิต 

วิธีการขดัเกลา/อบรมท่ี 4 คือ การลงโทษ  วิธีการลงโทษน้ีทางสถาบนัครอบครัวและ
โรงเรียนไดน้ ามาใช ้จะมีความแตกต่างกนัตรงท่ีครอบครัวไดใ้ชก้ารลงโทษดว้ยสายตามากกวา่การ
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ลงโทษดว้ยการตีหรือใชค้วามรุนแรง และในสถาบนัโรงเรียนไดใ้ชก้ารลงโทษดว้ยตี เพื่อเป็นอบรม
บ่มนิสัยใหเ้ป็นผูมี้ความประพฤติท่ีดีและเหมาะสม 

วิธีการขดัเกลา/อบรมท่ี 5 คือ การสร้างแรงจูงใจดว้ยการให้รางวลั คือ ครอบครัว จะมีการ
ใชแ้รงจูงใจดว้ยการพาไปเท่ียวหรือการให้รางวลัเป็นขนม เพื่อเป็นการแลกกบัการประพฤติตวัของ
บุตรหลาน ส่วนโรงเรียนมีการสร้างแรงจูงใจให้เด็กนกัเรียนดว้ยการให้คะแนนในชั้นเรียน เพื่อให้
เด็กเกิดความตั้งใจเรียนและเช่ือครู อาจารยท่ี์สอนสั่ง   

วิธีการขดัเกลา/อบรมท่ี 6  คือ การสร้างกฎเกณฑ์ร่วมกนั สถาบนัท่ีใชว้ิธีน้ีครอบครัว ท่ีแต่
ละครอบครัวไดมี้การตั้งกฎเกณฑ์ขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีแตกต่างกนัตามสภาพวิถีการใชชี้วิตของบรรพ
บุรุษแต่เดิม เม่ือมีการถ่ายทอดมาในลกัษณะเช่นใด ต่อมาก็จะถ่ายทอดดว้ยการตั้งกฎ/กติกาในการ
อยูร่่วมกนัในครอบครัวก็เป็นลกัษณะเช่นนั้น ซ่ึงในชุมชนชาวบางน ้ าหวาน* ก็นบัวา่เป็นชุมชนท่ีมี
ความเก่าแก่ มีบรรพบุรุษท่ีเก่าแก่ ในการอบรมสั่งสอนก็ย่อมมีการวางเง่ือนไขท่ีเคร่งครัด ใน
ลกัษณะของการไดรั้บการอบรมจากญาติผูใ้หญ่ท่ีค่อนขา้งมีระเบียบและมกัจะให้ความส าคญักบั
การตรงเวลามาก เช่น เวลาท่ีตอ้งรับประทานร่วมกนั และการกลบัถึงบา้นท่ีตรงต่อเวลา 

วิธีการขดัเกลา/อบรมท่ี 7 คือ แนะน าหลกัการในการด ารงชีวิต  การไดรั้บการขดัเกลาจาก
สถาบนัศาสนา คือ การไดรั้บท่ีพึ่งและยึดเหน่ียวทางจิตใจ ผูแ้ทนในการถ่ายทอดหลกัทางศาสนา 
หรือพระสงฆ์ก็จะเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าต่าง ๆ รวมถึงการน าพาสวดมนต์ ไหวพ้ระเพื่อด ารงหลัก
พระพุทธศาสนาใหค้งด ารงอยูต่่อไป   

ทั้งน้ีหากพิจารณาวิธีการขดัเกลาทั้งหมดแลว้จะเห็นไดว้า่ วิธีการขดัเกลาหลกั ๆ ทั้งหมด 7 
วธีิการท่ีทั้ง 3 สถาบนันิยมใชใ้นการอบรม / สั่งสอน และเป็นวธีิท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ การท าตน
ใหเ้ป็นแบบอยา่ง และการอบรม/สั่งสอนดว้ยวาจา ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีส าคญัในการท่ีจะท าให้ลูกหลาน
และคนในชุมชนไดเ้กิดลกัษณะของจิตอาสา  / วิธีการลงโทษ สถาบนัท่ีน ามาใชคื้อ ครอบครัวและ
โรงเรียน จะต่างกนัท่ีสถาบนัทางศาสนาไม่ไดน้ ามาใชใ้นการขดัเกลา / วิธีการให้เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
สถาบนัท่ีใช้วิธีน้ีคือครอบครัวและศาสนา ต่างจากสถาบนัโรงเรียนไม่ไดมี้การน ามาใช้ในการขดั
เกลา / สร้างกฎเกณฑ์ร่วมกนั สถาบนัครอบครัวได้น ามาใช้ในการขดัเกลา ต่างจากสถาบนัทาง
ศาสนาและโรงเรียนท่ีไม่ได้น าใช้ในการขดัเกลา / การจูงใจและการให้รางวลั มีสถาบนัทาง
ครอบครัวและโรงเรียน ต่างจากสถาบนัทางศาสนาและโรงเรียนท่ีไม่ไดน้ าใชใ้นการขดัเกลา และ
วธีิการสุดทา้ยคือ แนะน าหลกัการในการด ารงชีวติ คือ สถาบนัทางศาสนาท่ีเลือกน ามาใชใ้นการขดั
เกลาต่างจากสถาบนัครอบครัวและโรงเรียนท่ีไม่ไดน้ าใชใ้นการขดัเกลา ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.14   
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ตารางที ่4.14  การเปรียบเทียบวธีิการขดัเกลาทางสังคม 
 

วธีิการขดัเกลาทางสงัคม สถาบนัในการขดัเกลาทางสงัคม 
ครอบครัว ศาสนา โรงเรียน 

1.  สัง่สอน/แนะน าดว้ยวาจา    

2.  ท าตนใหเ้ห็นเป็นแบบอยา่ง    

3.  การลงโทษ  -  

4.  การใหเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง   - 

5.  สร้างกฎเกณฑร่์วมกนั  - - 

6.  จูงใจและใหร้างวลั  -  

7.  แนะน าหลกัการในการด ารงชีวติ   -  - 

 
หมายเหตุ: * เลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ  
                  ** ฐานร้อยละ คิดจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 15 คน 

 
จากการท่ีไดท้  าการเปรียบเทียบในวิธีการของการอบรมเล้ียงดูผ่านทั้งสามสถาบนั พบว่า 

ทุก ๆ สถาบนันั้นมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การท่ีต้องการหล่อหลอมให้บุคคลเป็นคนดีในการอยู่
ร่วมกนัในชุมชน ท่ีเร่ิมมากจากการได้รับการขดัเกลาจากครอบครัว โรงเรียนและไดรั้บอิทธิพล
ทางดา้นศาสนาท่ีเขา้มาช่วยขดัเกลาจิตใจใหดี้ข้ึน ทั้งน้ีวธีิการขดัเกลา  7 วธีิการในอบรม/เล้ียงดู ผา่น
สถาบนัทั้งสาม ก็จะสามารถเลือกใชห้รือน ามาปรับให้เขา้กบัหนา้ท่ีและบทบาทของแต่ละสถาบนั
ทางสังคมท่ีต่างกนัไป ซ่ึงก็ส่งผลใหบุ้คคลนั้นเกิดลกัษณะของจิตอาสาต่อไป 
 

4.7  ปัจจัยสนับสนุนของภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ในการเสริมสร้างจิตอาสา 
 
4.7.1  ปัจจัยทีส่นับสนุนในการเลีย้งดูผ่านสถาบันครอบครัว 
จากการศึกษาข้อมูลจากผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส าคญั พบว่า (ร้อยละ 73.3) คือการเล้ียงดูแบบ

ครอบครัวใหญ่ มีญาติพี่ น้อง รองลงมา( ร้อยละ 66.7) คือ การมีความมัน่คงทางดา้นฐานะทาง
การเงิน รองลงมา (ร้อยละ 60.0) พบวา่ การไดอ้าศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี อยูก่นัแบบเครือญาติ 
ใกลชิ้ดสนิทกนั (ปัจจยัทางดา้นทอ้งถ่ิน ทั้งทางกายภาพ และศกัยภาพของคนในทอ้งถ่ินรักถ่ินฐาน) 
และการได้รับโภชนาการท่ีดี รวมถึงสุขอนามยัท่ีครบตามความต้องการทางโภชนาการ  โดยมี
สัดส่วนท่ีเท่ากนั รองลงมา (ร้อยละ  33.3) คือ การท่ีพ่อ แม่ มีเวลาในการเล้ียงดูและเอาใจใส่ลูก 
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ได้แก่ มีการนัดกันทานข้าวพร้อมกันทุกเย็นท าให้ครอบครัวอบอุ่น และปัจจยัสนับสนุนล าดับ
สุดทา้ย คือ (ร้อยละ20.0) คือ การท่ีมีบา้นท่ีอาศยัอยูใ่กลก้บัวดั   

สามารถกล่าวได้ว่า การมีสภาพแวดล้อมในชุมชนท่ีดี นั้นเป็นปัจจยัท่ีส าคัญท่ีเอ้ือต่อ
เยาวชน และลูกหลาน ส่งผลใหก้ารเล้ียงดูผา่นครอบครัวง่ายข้ึน ดงัตารางท่ี 4.15 
 
ตารางที ่4.15  แสดงปัจจยัสนบัสนุนในการอบรมเล้ียงดูผา่นสถาบนัครอบครัว 

 
ปัจจยัสนบัสนุนในการเล้ียงดูผา่นสถาบนัครอบครัว 
  

ความถ่ี 
(n=15) 

ร้อยละ 
(100.0) 

-  การเล้ียงดูแบบครอบครัวใหญ่ มีญาติพ่ี นอ้ง       11    73.3 
-  การไดอ้าศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีอยูก่นัแบบเครือญาติ ใกลชิ้ดสนิทกนั    9 60.0 
-  การไดรั้บโภชนาการท่ีดี รวมถึงสุขอนามยัท่ีครบตามความตอ้งการทางโภชนาการ 9 60.0 
-  พ่อ แม่ มีเวลาในการเล้ียงดูลูก เอาใจใส่ลูก  เช่น มีการนดักนัทานขา้วพร้อมหน้า  
พร้อมตากนัทุกเยน็  ท าใหค้รอบครัวอบอุ่น    

5 33.3 

-  การมีความมัน่คงทางดา้นฐานะทางการเงิน 10 66.7 
-  การท่ีมีบา้น ท่ีอาศยัอยูใ่กลก้บัวดั 3 20.0 

   
 

  หมายเหตุ: * เลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ  
                   ** ฐานร้อยละ คิดจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 15 คน 
  

4.7.2  การสนับสนุนของภาครัฐและหน่วยงานองค์กรเอกชนต่อการเสริมสร้างจิตอาสา 
         4.7.2.1  หน่วยงานท่ีเขา้มาสนบัสนุนจากทางภาครัฐ 
         ผลจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบว่า การรับรู้ในการเขา้มาสนบัสนุนของ

ภาครัฐ ท่ีผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัไดรั้บรู้มากท่ีสุด (ร้อยละ80) คือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สนบัสนุน
งานท่องเท่ียว (ให้งบประมาณ, สนับสนุนเต็นท์ในการใช้สอย, สนับสนุนรถไฟฟ้าใช้ในวนัท่ีมี
ตลาดน ้ า) รองลงมา  (ร้อยละ46.7) กรมพฒันาสังคมหน่วยท่ี 58 รองลงมา  (ร้อยละ 33.3)  คือ กรม
พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ และส านกังานส่งเสริมและพิทกัษเ์ยาวชน รองลงมา (ร้อย
ละ 26.7) คือ ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ รองลงมา (ร้อยละ 20) 
คือ กรมการท่องเท่ียว และล าดบัหน่วยงานสุดทา้ยท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัรับรู้ (ร้อยละ 13.3) คือ สถาน
สงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง  ดงัค ากล่าวของ เหลือง* (2555) 
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หน่วยงานพฒันาชุมชน เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีดี คอยดูแลชาวบา้นชุมชน เช่นมี
การเขา้ร่วมในกลุ่มชุมชน ช่วยเหลือ ส่งเสริม มีนักวิชาการมาสนบัสนุนเป็นตน้ 
เม่ือใดก็ตามท่ีชุมชนเขม้แข็ง ก็จะมีคนท่ีจะให้ความสนบัสนุน เขา้มาเอง โดยท่ีเรา
ไม่จ  าเป็นตอ้งร้องขอ 
 

4.7.2.2  การส่งเสริมความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 
  จากการสัมภาษณ์ผูท่ี้ให้ข้อมูลท่ีส าคญั โดยส่วนมากมีแนวความคิดท่ีจะสร้าง

ชุมชนและพฒันาตนเอง เพื่อน าไปสู่การขบัเคล่ือนศูนยเ์รียนรู้ชุมชน ท่ีท าให้เกิดกิจกรรมเผยแพร่  
ความคิด  และโน้มน้าวให้เกิดการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนในพื้นท่ีอีกทั้ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางน ้ าหวานให้ความร่วมมือประสานงาน  เช่ือมโยงศูนยเ์รียนรู้ชุมชนกบัหมู่บา้นและต าบล
อ่ืน ๆ  จนเกิดแหล่งเรียนรู้ภาคีชุมชนต่าง ๆ อย่างกวา้งขวาง ทั้งน้ีเพื่อให้การบริหารจดัการแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชน  (ตลาดน ้ า) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวและท้องถ่ินให้มากท่ีสุด ในขณะเดียวกันเพื่อป้องกันหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไดมี้การพฒันาบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวอยู่เสมอเพื่อเป็นการช่วยยกระดบัมาตรฐาน  การบริการการท่องเท่ียว  
เช่น  ส่งพนกังานไปอบรมให้มีความรู้และแนวคิด  และวิธีปฏิบติัในการพฒันาการท่องเท่ียวย ัง่ยืน
ในเครือข่ายกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ประกอบดว้ย จงัหวดันครนายก  จงัหวดัปราจีนบุรี จงัหวดั
สระแกว้  จงัหวดัสมุทรปราการ  จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีการท่องเท่ียวแหล่งประเทศไทยรับเป็นพี่
เ ล้ียงในการอบรมให้ความรู้และประสานงาน อีกทั้ งมีการส่งตัวแทนชุมชนเข้าร่วมในการ
แลกเปล่ียนประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินในระดบัจงัหวดั  เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั โดย
ส านักงานพฒันาการท่องเท่ียวจังหวดัสมุทรปราการ เป็นผูป้ระสานงานให้ชมรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรปราการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและเป็นแกนกลางในการขบัเคล่ือน
ทางดา้นการท่องเท่ียว และผลการวิเคราะห์ของภาพรวมในการส่งเสริมความร่วมมือกบัภายนอก
ดงัน้ี 

ผลการศึกษา พบวา่ ในการรับรู้ของผูท่ี้ให้ขอ้มูลท่ีส าคญั อนัดบัมากท่ีสุด(ร้อยละ66.7)  คือ 
การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว  เพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืและภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
รองลงมา (ร้อยละ 20) คือ การรับรู้ดา้นเตรียมการพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารและการ และการให้
ความรู้ทางดา้นการเกษตร รองลงมา (ร้อยละ 13.3) คือ ดา้นการพฒันาศกัยภาพของมคัคุเทศก ์  
อนัดบัสุดทา้ย (ร้อยละ 6.7) คือ กลุ่มเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว (สวนมะปราง) และการสร้างและ
พฒันาเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยมีสัดส่วนท่ีเท่ากนั  
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 4.7.2.3   ส่ิงท่ีไดรั้บการสนบัสนุนการจดักิจกรรมในชุมชน 
     1)  ปริมาณและคุณภาพท่ีไดรั้บการสนบัสนุนในการด าเนินการต่าง ๆ 

ปริมาณท่ีได้รับการสนับสนุนนั้นมีส่วนส าคญัในการท าให้คนในชุมชนได้ออกมาท ากิจกรรม
ร่วมกนัจากการสัมภาษณ์ผูท่ี้ให้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบวา่ ส่ิงท่ีไดรั้บจากการสนบัสนุนในดา้นของการ
จัดโครงการ /กิจกรรม ท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดคือ จ านวนหน่วยงานท่ีเข้ามาสนับสนุน ,  
งบประมาณ,  วสัดุ/อุปกรณ์และ วิทยากรให้ความรู้/การฝึกอบรมรวมถึงการศึกษาวิจยัและพฒันา  
ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
      2)  งบประมาณในการสนบัสนุนจากภายใน/ภายนอก จากการสัมภาษณ์ผู ้
ท่ีให้ขอ้มูลท่ีส าคญั  ได้ให้ข้อมูลว่า ทางองค์การบริหารส่วนต าบล จะมีการตระหนักและให้
ความส าคญัดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์จึงไดมี้การไดรั้บงบประมาณในการ จดัอบรมเพื่อพฒันา
เครือข่ายการท่องเท่ียว จากส านักงานปลัด ท่ีให้งบประจ าปีสนับสนุน จ านวน 500,000 บาท 
ติดต่อกนัมาทุกปี เพื่อพฒันาเครือข่ายการท่องเท่ียวให้มีมากข้ึน โดยแต่ละปีจะมีผูเ้ขา้ร่วมอบรม
พฒันาเครือข่ายการท่องเท่ียว จ านวนประมาณกวา่ 300 คน และตวัอย่างของงบประมาณจากการ
สัมภาษณ์ผูท่ี้ให้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบว่า ได้รับการสนับสนุนโครงการจดังานประเพณีลอยกระทง  
ประจ าปี เพื่อเป็นการอนุรักษป์ระเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามดว้ยการจดักิจกรรมข้ึนในทุกปี ไดแ้ก่  
กิจกรรมการประกวดขบวนกระทงของชุมชน,  กิจกรรมการประกวดนางนพมาศประจ าปี และจดั
กิจกรรมให้ประชาชนอนุรักษ์ประเพณี โดยไดรั้บการสนบัสนุน ส่วนของการศึกษา(ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ) เป็นงบประมาณปีละ 150,000 บาท ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทั้งน้ียงัมี โครงการจดังานวนัข้ึนปีใหม่  โดยมีการจดักิจกรรมท าบุญตกั
บาตรเน่ืองในวนัปีใหม่เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอนัดีงามไวใ้ห้เยาวชนรุ่นหลัง ท่ีได้สนับสนุนให้
งบประมาณปีละ 30,000 บาททุกปี ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นตน้  
     3)  สถานท่ีและอุปกรณ์ จากการสัมภาษณ์ผูท่ี้ให้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบว่า
หน่วยงานท่ีไดเ้ขา้มาสนบัสนุน ไดมี้การน าวสัดุ/อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
นั้น ๆ รวมทั้งการจดัการดา้นอ านวยความสะดวกดา้นสถานท่ี ในคราวท่ีตอ้งมีการเขา้มาด าเนินงาน 
เช่น การพาชาวบา้นไปฝึกอบรมในดา้นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบวา่  ตวัยอ
ยา่งเช่น ในโครงการของหน่วยงาน บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ไดมี้การสร้างห้อง
คอมพิวเตอร์ พร้อมกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนบ้านบางน ้ าหวานในและโรงเรียนบาง
น ้าหวานนอกเพื่อใชเ้ป็นการศึกษาใหก้บันกัเรียนทั้งสองโรงเรียน โดยจะไดรั้บการสร้างห้องปีละ 1 
โรงเรียน และอีกปีถดัไปก็สร้างใหอี้กโรงเรียนท่ีเหลือจนครบ เป็นตน้ 
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      4)  วิทยากรผูถ่้ายทอดองคค์วามรู้/การแลกเปล่ียนความรู้/การศึกษาวิจยั
และพฒันาจากการสัมภาษณ์ผูท่ี้ใหข้อ้มูลท่ีส าคญั พบวา่ จ  านวนวิทยากรท่ีเขา้มาถ่ายทอดความรู้นั้น 
ไดรั้บการดูแลจากหน่วยงานภายนอกเป็นอยา่งดี ไดมี้การแลกเปล่ียนความรู้ และไดมี้การไดรั้บการ
ท าการวิจยัและโครงการการพฒันาต่าง ๆ ในบริเวณของชุมชน หน่วยงานท่ีเขา้มาสนบัสนุนใน
ชุมชนนั้นส่วนมากจะเป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมท่ีจะให้การสนบัสนุน โดยเฉพาะการไดเ้รียนรู้
และการไดรั้บการถ่ายทอดจากวทิยากร 

                 5)  ก าลงัใจของผูท่ี้มีจิตอาสาท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
จากการสัมภาษณ์ผูท่ี้ให้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบวา่  ผูท่ี้มีจิตอาสาไดรั้บก าลงัใจท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองจากการ
สนบัสนุนการท ากิจกรรมในการพฒันา และสามารถเป็นแรงผลกัดนัให้ตนเองและคนในครอบครัว 
รวมทั้งผูท่ี้อยู่รอบกาย ให้มาร่วมและเห็นความส าคญัของการท างานร่วมกบัชุมชน อย่างท่ีไม่ได้
คาดหวงัในเร่ืองของรายได้หรือผลตอบแทนแต่อย่างใด ดงัค าพูดของผูใ้ห้ขอ้มูลในค ากล่าวของ 
พิชยั* (2555) 

 
จิตใจท่ีเสียสละ เสียสละดา้นความคิด ดา้นก าลงั ดา้นทรัพย ์กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ มี
จิตใจท่ีรักการแบ่งปัน แต่ก่อน คนในชุมชนก็ไม่ค่อยมีผูท่ี้เสียสละมากนกัเหมือน
ตอนน้ี แต่เม่ือมีโครงการของ ปตท. และกิจกรรมจากภาคส่วน    อ่ืน ๆ  ไดจ้ดัให้
คนในชุมชนได้เขา้ร่วมกิจกรรม ส่งผลให้คนในชุมชนเกิดการหล่อหลอมจิตใจ 
อาจกล่าวไดเ้ลยว่า การไดรั้บการสนบัสนุนในจ านวนท่ีชาวบา้นมีความพึงพอใจ 
จะเป็นส่ิงท่ีส าคญัท าให้เกิดการกระตุน้ใหเ้กิดการหล่อหลอมกล่อมเกลาให้คนใน
ชุมชนเกิดการเสียสละ 
 
   6)  ความต่อเน่ืองในการไดรั้บการสนบัสนุน พบวา่ จากการสัมภาษณ์ผูท่ี้

ให้ขอ้มูลท่ีส าคญัมีความเห็นว่า ความต่อเน่ืองท่ีได้รับมากท่ีสุด (ร้อยละ 80.0) คือ จากองค์การ
บริหารส่วนต าบล (เม่ือมีนโยบายลงมาและรองบประมาณ) รองลงมา (ร้อยละ 66.7) คือ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั (ต่อเน่ืองทุกเดือน) และล าดบัสุดทา้ย (ร้อยละ 53.3) คือ ภาคองคก์รเอกชน(ปีละ 
3 คร้ัง โดยเฉล่ีย)  

     7)  แนวโนม้ในอนาคตของการไดรั้บการสนบัสนุน จากการสัมภาษณ์ผูท่ี้
ให้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบว่ามากท่ีสุด (ร้อยละ60.0)  คือ ไดรั้บจากองค์การบริหารส่วนต าบลอย่าง
ต่อเน่ือง รองลงมา (ร้อยละ40.0) คือ การไดรั้บจากหน่วยงานอ่ืน(ทั้งภาครัฐและองคก์รเอกชน)อยา่ง
ต่อเน่ือง  ดงัค ากล่าวของ สายลม* (2555) 
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แนวโนม้ในอนาคต  ถือวา่ดี เพราะชุมชนเรา เยอะมาก หน่วยงานท่ีจะเขา้มา เพราะ
เป็นแห่งท่องเท่ียวของชุมชน และมองบางน ้ าผึ้งเป็นเป้าหมายแรก ๆ เลย  และท่ีน้ี 
โชคดีท่ีท าอะไรก็ส าเร็จ ด้วยชุมชนมีผูน้ าท่ีดี สามารถบริหารได้ดี ดงันั้นท าให้
องคก์รเครือข่ายต่าง ๆใหก้ารสนบัสนุน กบัในชุมชนเยอะมาก 
 
ค ากล่าวของ สายฟ้า* (2555) 
 

แนวโน้มการเขา้มาสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก  จะเขา้มาค่อนขา้ง
เยอะ เพราะเหมือนว่าเราลงทุน รวมตวักันอยู่แล้ว ก็จะมีเกษตรชุมชน พฒันา
ชุมชนและภาคอ่ืน ๆ เขา้มาร่วมมากข้ึน 
 
ค ากล่าวของ โพธ์ิ  
 
แนวโน้มในอนาคตของการท าจิตอาสา หน่วยงานภายนอกให้การสนบัสนุนกบั
ทางบางน ้ าผึ้ งมาก ประเด็นคือ ถ้าคุณเร่ิมท า งบประมาณ จะเข้ามาเอง การ
สนบัสนุนก็จะเขา้มาเอง ถา้ไม่เร่ิมการสนบัสนุนก็จะไม่มี สังคมไทยคือ แบมือรอ
อยา่งเดียว อะไรไม่ไดก้็เดินขบวน แลว้กลบัมามองตวัเราเองวา่ ลงมือท าแลว้หรือ
ยงั ถึงบางน ้าหวานจะไม่มีงบประมาณ แต่เราก็สามารถลงมือดว้ยตวัเองได ้ทั้งน้ีจะ
อยูท่ี่การบริหารจดัการ และการมีผูน้ าท่ีดีและเขา้ใจลูกบา้น 
 
จากขอ้มูลเห็นวา่ภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีส่วนส าคญัต่อกระบวนการขดัเกลาสังคม

เพื่อเสริมสร้างจิตอาสาให้กบัคนในชุมชน โดยหลกัมี  17  หน่วยงาน คือ รวมทั้งการจดัซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม โดยสนบัสนุนการให้ความรู้และการ่วมกลุ่มเป็น
หลกั เพื่อให้คนในชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยการเขา้มาร่วมท ากิจกรรมใน
ชุมชน ดว้ยการไม่หวงัผลตอบแทนท่ีสมคัรกายและสมคัรใจมาท างานร่วมกบัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง    
นอกจากการท่ีชุมชนมีการร่วมกลุ่มกนัและมีการสร้างกิจกรรมดว้ยการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช ้
ยงัเกิดการประสานความร่วมมือในการประชาสัมพนัธ์วิถีชีวิตและสถานท่ีท่องเท่ียวให้กับคน
ภายนอก และยงัสร้างรายไดจ้ากการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาประกอบอาชีพ รายไดใ้นการด ารงชีวิต
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ต่อครอบครัวและชุมชน ดงัตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.16  แสดงการสนบัสนุนของภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ 
 

การสนบัสนุนของภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ จ านวน* 
(n=15) 

ร้อยละ* 
(100.0) 

 

หน่วยงานท่ีเขา้มาสนบัสนุน    
 -  กรมพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 5 33.3  
-  สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง 2 13.3  
-  พฒันาสงัคมหน่วยท่ี 58 7 46.7  
-  ส.ส.ว. ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ  
(กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย)์ 

4 26.7  

-  ส านกังานส่งเสริมและพิทกัษเ์ยาวชน 5 33.3  
-  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ไดส้นบัสนุนงานท่องเท่ียว  
(ให้งบประมาณ, สนับสนุนเต็นท์ในการใช้สอย, สนับสนุน
รถไฟฟ้าใชใ้นวนัท่ีมีตลาดน ้ า) 

12  80.0  

-  กรมการท่องเท่ียว 3 20.0  
-  สกว. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั  3 20.0  
-  ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ 4 26.7  
ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รเอกชน 15 100.0  
-  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  12 80.0  
-  บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 10 66.7  

-  บริษทั ไทยน ้ าทิพย ์จ ากดั  5 33.3  
-  บริษทัเมเจอร์ ฮอลลีวดู เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั 6 40.0  
-  ธนาคารกสิกรไทย 7 46.7  
-  ธนาคารออมสิน  5 33.3  
-  โรงพยาบาลกรุงเทพ 4 26.7  
-  โรงพยาบาลราชบูรณะ  15 100.0  
ส่ิงท่ีไดรั้บการสนบัสนุน    
-  งบประมาณ   15 100.0  
-  วสัดุอุปกรณ์ส่ิงของ/ส่ิงปลูกสร้าง 4 26.7  
-  การสนบัสนุนวทิยากรใหค้วามรู้/การอบรม  12 80.0  
การส่งเสริมความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก    
-  ความรู้ทางดา้นการเกษตร   3 20.0  
-  การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว  เพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน
และภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

10 66.7  
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ตารางที ่4.16  (ต่อ)    

    

การสนบัสนุนของภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ จ านวน* 
(n=15) 

ร้อยละ* 
(100.0) 

 

-  พฒันาศกัยภาพของมคัคุเทศก ์ 2 13.3  
- กลุ่มเกษตรเพ่ือการท่องเท่ียว  (สวนมะปราง)  1 6.7  
-  เตรียมการพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์
การท่องเท่ียว  

3 20.0  

-  สร้างและพฒันาเครือข่ายการท่องเท่ียว  1 6.7  
ปริมาณท่ีไดรั้บการสนบัสนุน    
-  ตอบสนองความตอ้งการ         9 60.0  
-  ไม่เพียงพอในการสนบัสนุนในบางเร่ือง 2 13.3  
-  ตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งเหมาะสม  4 26.7  
ความถ่ีท่ีไดรั้บการสนบัสนุน    
-  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (ต่อเน่ืองทุกเดือน)    10 66.7  
-  องค์การบริหารส่วนต าบล (เม่ือมีนโยบายลงมาและรอ
งบประมาณ) 

12 80.0  

-  ภาคองคก์รเอกชน(ปีละ 3 คร้ัง โดยเฉล่ีย) 8 53.3  
แนวโนม้ของการไดรั้บการสนบัสนุน    
-  ไดรั้บจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลอยา่งต่อเน่ือง    9 60.0  
-  ไดรั้บจากหน่วยงานอ่ืน(ทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชน)อย่าง
ต่อเน่ือง  

6 40.0  

 
หมายเหตุ: * เลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ  
                  ** ฐานร้อยละ คิดจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 15 คน 

 

4.8  ปัญหาและอปุสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างจิตอาสา 
 
        4.8.1 ปัญหาในการเลีย้งดูผ่านสถาบันครอบครัว 
        ผลการศึกษาปัญหาการเล้ียงดูในครอบครัวของผูมี้จิตอาสาท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั 

พบว่า มากท่ีสุด (ร้อยละ33.3) คือ การไม่เช่ือฟังผูเ้ล้ียงดู (เช่ือมัน่ตนเองสูง) และฐานะทางการเงิน   
รองลงมา  และปัญหาการคบเพื่อน และปัญหาไม่ตั้งใจเรียนหนงัสือ ท่ีมีสัดส่วนท่ีเท่ากนั รองลงมา 
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(ร้อยละ26.7) คือ ปัญหาทางสังคม (ไดแ้ก่ยาเสพติด, เกมออนไลน์ เป็นตน้)  และปัญหาล าดบั
สุดทา้ย (ร้อยละ6.7) คือ ปัญหาการทะเลาะกนั/เขา้ใจผดิกนั  ดงัตารางท่ี 4.17 

 
  ตารางที ่4.17  แสดงปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงดูผา่นครอบครัว 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงดูผา่นครอบครัว 

 
ความถ่ี 
(n=15) 

ร้อยละ 
(100.0) 

 

ปัญหาไม่ตั้งใจเรียนหนงัสือ 5 33.3  
ปัญหาการทะเลาะกนั/เขา้ใจผิดกนั    1 6.7  
ปัญหาทางสงัคม (ไดแ้ก่ยาเสพติด, เกมออนไลน์ เป็นตน้) 4 26.7  
ปัญหาการคบเพื่อน 5 33.3  
ดา้นฐานะทางการเงินท่ีไม่เพียงพอ    5 33.3  
การไม่เช่ือฟังผูเ้ล้ียงดู (เช่ือมัน่ตนเองสูง) 5 33.3  

 
   หมายเหตุ: * เลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ  
                     ** ฐานร้อยละ คิดจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 15 คน 

 
4.8.2  ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างลกัษณะจิตอาสา 

           4.8.2.1  ปัญหาในระดบับุคคล จากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั เห็นปัญหาอุปสรรคท่ีส าคญั
ท่ีสุดในการเสริมสร้างลกัษณะของจิตอาสา ได้เรียงล าดบัจากมาไปหาน้อย เห็นว่า (ร้อยละ46.7)  
การเป็นครอบครัวเด่ียวมากข้ึนและ การออกไปท างาน/เรียนนอกพื้นท่ี  ท่ีมีสัดส่วนเท่ากนั รองลงมา 
วา่ (ร้อยละ20) คือ การเดินทางออกมาท ากิจกรรมในวยัผูสู้งอายุ และล าดบัสุดทา้ย  (ร้อยละ13.3) 
การปิดกั้นของผูท่ี้ยา้ยเขา้มาอยู่ใหม่ และคนแปลกหนา้เขา้มาอาศยัในชุมชน มีสัดส่วนอย่างเท่ากนั 
ดงัค าอธิบายดงัต่อไปน้ี ดงัตารางท่ี 4.18   จากค ากล่าวของ เพียง 
 

โรงเรียนบางน ้ าหวานใน* และบางน ้ าหวานนอก* เด็กส่วนมากจะไม่เรียน
โรงเรียนในหมู่บา้น ส่วนมากมกัจะไปเรียนใกลก้รุงเทพ แลว้คนท่ีไปเรียนกรุงเทพ 
เป็นค่านิยมของพ่อแม่ ท าให้เราไม่ค่อยไดมี้เพื่อนในหมู่บา้นเลย รวมถึงการเขา้มา
อาศยัอยูใ่หม่ของคนแปลกหนา้ดว้ย 
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ตารางที ่4.18  แสดงปัญหาและอุปสรรคในระดบับุคคล 
 

แสดงปัญหาและอุปสรรคในระดบับุคคล จ านวน* 
(n=15) 

ร้อยละ* 
(100.0) 

 

การเดินทางออกมาท ากิจกรรมในวยัผูสู้งอาย ุ 3 20.0  
การออกไปท างาน/เรียนนอกพ้ืนท่ี 7 46.7  
การปิดกั้นของผูท่ี้ยา้ยเขา้มาอยูใ่หม่ 
(ไม่ยอมออกมามีส่วนร่วมกบัชุมชน) 

2 13.3  

การเป็นครอบครัวเด่ียวมากข้ึน 7 46.7  
มีคนแปลกหนา้เขา้มาอาศยัในชุมชน 2   13.3  

 

หมายเหตุ: * เลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ  
                  ** ฐานร้อยละ คิดจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 15 คน 

 
    4.8.2.2  ปัญหาระดบัของการรวมกลุ่มในการท ากิจกรรม  เรียงล าดบัจากมาไปหา
นอ้ย พบวา่ มากท่ีสุด (ร้อยละ40.0) คือ ความขดัแยง้ ไม่เขา้ใจกนัในกลุ่มสมาชิก  รองลงมา  ชุมชน    
(ร้อยละ20.0) คือ การแฝงผลประโยชน์ต่อการท ากิจกรรมในชุมชน  รองลงมา (ร้อยละ13.3) คือ การ
ไม่ให้ความส าคญัในการวมกลุ่ม  และล าดบัสุดทา้ย (ร้อยละ6.7) คือ การละเลยจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในการรับรองผลิตภณัฑท่ี์ชาวบา้นผลิตจ าหน่าย ดงัตารางท่ี 4.18 ค  ากล่าวของ สมศรี 
   

เน่ืองจากร้านลูกประคบมีการผลิตสินค้าออกจดัจ าหน่ายไปถึงต่างประเทศ แต่
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท างานล่าช้าและไม่ได้มีการสนับสนุน ให้ท าการติดตรา
สินคา้ นบัวา่เป็นปัญหาท่ีอยากขอความร่วมมือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 
ตารางที ่4.19  แสดงปัญหาและอุปสรรคในการรวมกลุ่ม 
 

แสดงปัญหาและอุปสรรคในในการรวมกลุ่ม จ านวน* 
(n=15) 

ร้อยละ* 
(100.0) 

 

-  การไม่ใหค้วามส าคญัในการวมกลุ่ม 2 13.3  
-  การละเลยจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการรับรองผลิตภณัฑ์ท่ี
ชาวบา้นผลิตจ าหน่าย   

1 6.7  

-  ความขดัแยง้ ไม่เขา้ใจกนัในกลุ่มสมาชิก   6 40.0  
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ตารางที ่4.19  (ต่อ) 
 

   

แสดงปัญหาและอุปสรรคในในการรวมกลุ่ม จ านวน* 
(n=15) 

ร้อยละ* 
(100.0) 

 

-  การมีผลประโยชน์ต่อการท ากิจกรรมในชุมชน   3 20.0  

 
หมายเหตุ: * เลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ  
                ** ฐานร้อยละ คิดจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 15 คน 
 

4.8.3  แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
แนวทางในการแกไ้ขและขอ้เสนอแนะน้ี ผูศึ้กษาขอท าการสรุปขอ้เสนอแนะทั้งในส่วนขอ้

การอบรมเล้ียงและในภาพรวมของการเขา้มาส่วนร่วมจากทางหน่วยงานจากภายนอกไปพร้อมกนั 
เพื่อน าไปสู่การเสริมสร้างจิตอาสาตามความตอ้งการขอ้คนในชุมชน และจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีส าคญั พบวา่  

4.8.3.1  ขอ้เสนอแนะในการขดัเกลาทางสังคม ดงัน้ี 
              1)  การให้ความรักและการเอาใจใส่ลูก พร้อมกบัเปิดโอกาสให้ไดมี้ส่วน

ร่วมกบัชุมชน  (ร้อยละ33.3) 
               2)  ควรให้ความส าคญัเร่ืองการศึกษา เช่น บงัคบัให้อ่านหนงัสือ และพ่อ 

แม่ ควรพาลูกออกศึกษาหาความรู้ในสถานท่ีต่าง ๆ การพาออกไปพิพิธภณัฑ์ หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง 
ๆ (ร้อยละ40.0) 

              3)  ในการเล้ียงดูบุตร ผูป้กครอง/ผูเ้ล้ียงดู ไม่ควรหรือไม่แสดงออกทาง
ความรุนแรง เช่น ไม่ควรทะเลาะกนัต่อหนา้เด็ก  (ร้อยละ53.3) 

              4)  โรงเรียนตอ้งมีการปรับปรุงในการเรียนการสอนมากข้ึน เพื่อให้เด็ก
นกัเรียนมีคุณภาพและเกิดความเป็นมาตรฐานในระบบของการศึกษา  (ร้อยละ 6.7) 

              5)  ในแนวทางวธีิการลงโทษของครู ไม่ควรงดใชไ้มเ้รียว   (ร้อยละ 13.3) 
              6)  วดัและโรงเรียน ไม่ควรอยูห่่างกนัและควรจดักิจกรรมดว้ยกนัอย่าง

สม ่าเสมอ (ร้อยละ 53.3) 
4.8.3.2  ขอ้เสนอแนะการร่วมมือกนัในชุมชน มีดงัน้ี   

   1)  มีการรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น (ร้อยละ 60.0) 
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    2)  ควรจะมีการมอบหมายหน้าท่ี/บทบาทของผูท่ี้ท  างานเป็นจิตอาสาให้
ชดัเจน (ร้อยละ 13.3) 

   3)  ในการร่วมประชุมกลุ่มแต่ละ ควรมีการยึดหลกัเกณฑ์ขอ้ตกลงท่ีไดม้า
ของการประชุมแต่ละคร้ัง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมคร้ังท่ีมีจ  านวนผูร่้วมประชุมน้อยหรือมีจ านวน
มากก็ตาม (ร้อยละ 33.3 ) 

4.8.3.3  ขอ้เสนอแนะจากภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี 
            1)  หน่วยงานท่ีเขา้มาสนบัสนุนควรมีการกระตุน้และตระหนกัถึงพื้นท่ีท่ี

เป็นพื้นท่ีสีเขียวและพื้นธรรมชาติ โดยใหท้ าการอนุรักษไ์วใ้หก้บัทอ้งถ่ิน (ร้อยละ 46.7) 
  2)  ภาครัฐและหน่วยงานจากองคก์รภายนอก ควรให้ความส าคญัในดา้น

การศึกษาเพื่อใหมี้มาตรฐานและระดบัการพฒันาท่ีดี (ร้อยละ 40.0) 
  3)  ภาครัฐและหน่วยงานจากองค์กรภายนอก ควรให้ความส าคญัใน

พฒันาดา้นสาธารณสุขใหม้ากข้ึน (ร้อยละ 13.3) 
   จากขอ้มูลสามารถสรุปไดว้า่ แนวทางขอ้เสนอแนะในกระบวนการขดัเกลาทางสังคมท่ีมี

การเปรียบเทียบสถาบนัในการเล้ียงดูและการเสริมสร้างจิตอาสาให้กบัคนในชุมชน ขอ้เสนอแนะ
ในการเสริมสร้างจิตอาสาในชุมชน สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 แนวทาง ไดแ้ก่  

ขอ้เสนอแนะในการขดัเกลาทางสังคม  
พบว่า การขดัเกลาทางสังคมผ่านสถาบนัท่ีส าคญัในสังคม ไดแ้ก่ ครอบครัว ศาสนา และ

โรงเรียน และมีปัจจยัอีกหน่ึงปัจจยัท่ีเอ้ือในการท าให้เกิดลกัษณะการมีจิตอาสาเช่นกนั คือ การได้
รวมกลุ่มกนัทางสังคม เรียกวา่ ชุมชน ท่ีไดท้  าใหเ้กิดการรวมกลุ่มโดยมีเป้าหมายร่วมกนัในการท่ีจะ
พฒันาชุมชนให้เจริญข้ึนนั้นเอง ส่วนในขอ้เสนอในการเล้ียงดูทั้งหมดทุกสถาบนั ก็ควรมีการสั่ง
สอน/อบรมไปพร้อม ๆ กัน ทั้งการอบรมจากครอบครัว การได้รับการหล่อหลอมจากวดัและ
โรงเรียน แต่อยา่งไรก็ตาม ท่ีไดศึ้กษาขอ้มูลมานั้นจะพบวา่ คนในชุมชนเร่ิมมีแนวโนม้ความคิดท่ีจะ
ส่งลูกหลานออกไปเรียนนอกต าบล เน่ืองจากเป็นเร่ืองทางค่านิยม ท่ีจะท าใหค้นในชุมชนเร่ิมยา้ยถ่ิน
ฐานออกไปอยูน่อกพื้นท่ี และอาจจะใหผู้อ่ื้นหรือคนต่างพื้นท่ีเขา้มาอาศยัแทน ซ่ึงก็จะส่งกระทบต่อ
การสร้างเครือข่ายในการพฒันาหรือการรวมกลุ่มท่ีน่ิงมีคนต่างถ่ินเขา้มา การรวมกลุ่มกนัยิ่งอ่อนแอ
ลงนั้นเอง นอกจากจะเป็นเร่ืองของการศึกษาแลว้ วิธีการอบรมเล้ียงดูท่ีส าคญัคือ พ่อ แม่ ผูป้กครอง
ควรดูแลเอาใจใส่เด็กให้มาก รวมถึงการให้ญาติผูเ้ข้ามาช่วยมีบทบาทในการเล้ียงดู  ซ่ึงอาจจะ
สามารถตั้งขอ้สังเกตได ้น าไปสู่การเป็นผูมี้จิตอาสาตามองคป์ระกอบและคุณลกัษณะของผูศึ้กษาได้
ศึกษาไวก้็เป็นได ้เป็นตน้  

ขอ้เสนอแนะการร่วมมือกนัในชุมชน  จากการศึกษาในการรวมกลุ่มกนัของชุมชน ไดมี้
แนวทางเสนอแนะ พบวา่ ควรมีการพดูคุยกนัในกลุ่มให้เพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัได้
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เล่าถึงปัญหาในการท างานในฐานะท่ีตนเป็นผูมี้จิตอาสาในชุมชน ก็ไดเ้ล่าว่า ควรมีการแบ่งและ
มอบหมายหน้าในการท างานในฐานะท่ีเป็นผูมี้จิตอาสา เพื่อท่ีจะป้องกนัความผิดพลาดในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี และในการประชุมแต่ละคร้ังควรมีการยึดและมติของส่วนรวมเป็นหลกั เพื่อความเท่า
เทียมกนัของทุกฝ่าย ป้องกนัความขดัแยง้และความไม่พอใจในปฏิบติังานในภายภาคหนา้ 

ขอ้เสนอแนะจากภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หน่วยงานท่ีเขา้มาสนบัสนุนในกิจกรรม/โครงการต่างนั้น ทางต าบลไดรั้บการสนบัสนุนท่ี

ดีอยูแ่ลว้ ขาดแต่แค่บางเร่ืองท่ีผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัไดใ้หไ้วคื้อ การส่งเสริมดา้นการศึกษาและดา้นการ
บริการความจ าเป็นพื้นฐานคือดา้นสาธารณสุข ท่ียงัไม่ค่อยเพียงพอต่อความตอ้งการเท่าท่ีควร ส่วน
ในดา้นการศึกษานั้น ภาครัฐหรือภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการเขา้มาปรับปรุงในระบบการศึกษา
ของชุมชน ซ่ึงก็มีในส่วนของโรงเรียนบางน ้ าหวานในและบางน ้ าหวานนอกอยูแ่ลว้ 2 โรงเรียน ท่ี
ควรมีปลูกฝังค่านิยมให้คนในชุมชนไดส่้งลูก หลานท่ีก าลงัเขา้สู่วยัเรียนมาไดม้าศึกษาโรงเรียนใน
ชุน แทนการส่งให้ออกไปเรียนนอกพื้นท่ี และควรรณรงคใ์นดา้นการอนุรักษพ์ื้นท่ีสีเขียว ดว้ยเขา้
มาร่วมกบัเครือข่ายของชุมชนในการอนุรักษป่์าใหเ้กิดความเหน่ียวแน่นมากข้ึน 

 
ตารางที ่4.20  แสดงแนวทางการแกไ้ขและขอ้เสนอแนะ 
 

แนวทางการแกไ้ขและขอ้เสนอแนะ จ านวน* 
(n=15) 

ร้อยละ 
(100.0) 

 

ขอ้เสนอแนะในการขดัเกลาทางสงัคม    

  -  การใหค้วามรักและการเอาใจใส่ลูก 5 33.3  
  -  ควรใหค้วามส าคญัเร่ืองการศึกษา 6 40.0  
  -  ไม่ควรใชค้วามรุนแรง 8 53.3  
  -  โรงเรียนตอ้งมีการปรับปรุงในการเรียนการสอน 1 6.7  
  -  ควรมีวธีิการลงโทษของครู ดว้ยการใชไ้มเ้รียวในการอบรม  2 13.33  
  -  วดัและโรงเรียน ไม่ควรอยูห่่างกนัและควรจดักิจกรรมดว้ยกนั
อยา่งสม ่าเสมอ 

8 53.3  

ขอ้เสนอแนะการร่วมมือกนัในชุมชน    
  -  มีการรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 9 60.0  
  -  ควรจะมีการมอบหมายหนา้ท่ี/บทบาทของผูท่ี้ท างานเป็นจิต
อาสาใหช้ดัเจน 

2 13.3  

  -  ในการร่วมประชุมกลุ่มแต่ละ ควรมีการยดึหลกัเกณฑ์ขอ้ตกลง
ท่ีไดม้าของการประชุมแต่ละคร้ัง 

5 33.3  
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ตารางที ่4.20  (ต่อ) 
 

   

แนวทางการแกไ้ขและขอ้เสนอแนะ จ านวน* 
(n=15) 

ร้อยละ 
(100.0) 

 

ขอ้เสนอแนะจากภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง    
  -  หน่วยงานท่ีเขา้มาสนบัสนุนควรมีการกระตุน้และตระหนกัถึง
พ้ืนท่ีท่ีเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนธรรมชาติ โดยใหท้ าการอนุรักษไ์ว ้
ใหก้บัทอ้งถ่ิน 

7 46.7  

  -  ภาครัฐและหน่วยงานจากองคก์รภายนอก ควรให้ความส าคญั
ในดา้นการศึกษาเพื่อใหมี้มาตรฐานและระดบัการพฒันาท่ีดี 

6 40.0  

  -  ภาครัฐและหน่วยงานจากองคก์รภายนอก ควรให้ความส าคญั
ในพฒันาดา้นสาธารณสุขใหม้ากข้ึน 

2 13.3  

 
หมายเหตุ: * เลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ  
                  ** ฐานร้อยละ คิดจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 15 คน 

 

4.9  สรุปผลการศึกษาของกระบวนการขดัเกลาทางสังคมเพือ่เสริมสร้างจิตอาสา 
 
         4.9.1  ผลการศึกษาการในทศันะความหมายของจิตอาสาและองค์ประกอบของผู้มีจิตอาสา 
          ในศึกษาขอ้มูลของการให้ความหมายของค าวา่จิตอาสาในทศันะของชาวชุมชนทั้งในการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกและผลการประเมินแบบเร่งด่วน ส่วนใหญ่ท่ีชาวบ้านให้ความส าคญัใน
ความหมายของจิตอาสา วา่เป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวม กระท าเพื่อชุมชนเป็นหลกั อยา่งไม่หวงั
ผลตอบแทน ซ่ึงเป็นค าตน้ ๆ ในการใหข้อ้มูลในแต่ละคร้ังของการลงพื้นท่ี และก็ให้ความหมายเพิ่ม
ไปมากกว่านั้น คือการกระท าดว้ยใจจริง ไม่แอบแฝงความตอ้งการเอาเปรียบชุมชนแต่อย่างใด ท่ี
เรียกวา่การช่วยเหลือดว้ยความบริสุทธ์ิใจ และเป็นการช่วยเหลือท าประโยชน์ให้ผูอ่ื้นไดเ้ท่าท่ีตนท า
ได ้อยา่งไม่อยูน่ิ่งเฉย เพื่อท่ีจะชุมชนไปสู่ความเขม้แขง็ดว้ยการท่ีเป็นผูใ้หม้ากกวา่ผูรั้บ 

องค์ประกอบของผูมี้จิตอาสานั้น ผูศึ้กษาของให้ค  านิยามวา่ เป็นคุณสมบติัอนัพึงประสงค์
ของการเป็นผูมี้จิตอาสา ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความหมายในลกัษณะขององคป์ระกอบผูท่ี้มี
จิตอาสา คือ เป็นผูท่ี้พร้อมจะเสียสละเพื่อส่วนรวมทั้งแรงกาย แรงใจ รวมทั้งดา้นเวลา และเป็นผูท่ี้มี
ความเมตตา มีความซ่ือสัตย ์โดยประพฤติตนเป็นบุคคลตวัอย่างให้กบัผูอ่ื้นดว้ยการยึดคุณธรรม 
จริยธรรม พร้อมกบัมีความความขยนั อดทน และเป็นผูท่ี้มีอธัยาศยัดี เขา้กบัผูอ่ื้นไดง่้าย เป็นท่ี
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ปรึกษาให้ผูอ่ื้นได ้   ถ่ายทอดความความรู้ ความสามารถของตนให้กบัผูอ่ื้น และมีภาวะความเป็น
ผูน้ าและมีความกระตือรือร้น  คุณสมบติัทั้งหมดน้ี เป็นส่ิงสะทอ้นท่ีจะช่วยในการอบรมเล้ียงดูบุตร
ดว้ยวิธีเล้ียงดู/สั่งสอนผา่นสถาบนัต่างๆ ท่ีส าคญัในชุมชน ให้มีการอบรม/เล้ียงดูเพื่อมีเป้าหมายใน
ใหส้มาชิกในครอบครัวมีลกัษณะอนัพึงประสงค์  สรุปไดว้า่ ขอ้มูลคุณสมบติั/องคป์ระกอบท่ีไดม้า
จากการศึกษา สามารถน ามาเป็นเป้าหมายของการขดัเกลาทางสังคมท่ีถือว่าเป็นส่วนหน่ึงในการ
เสริมสร้างคนในชุมชน เพื่อใหเ้กิดลกัษณะจิตอาสา 

 
4.9.2  ผลการศึกษาการอบรมเลีย้งดูผ่านสถาบันการขัดเกลาทางสังคม 

            4.9.2.1  การเล้ียงดูผา่นสถาบนัครอบครัว วิธีการ/เทคนิค ในการอบรมเล้ียง
ดูผา่นครอบครัว จากการศึกษาสามารถแบ่งไดต้ามผลการศึกษาได ้6 วธีิการเล้ียงดู ดงัน้ี 

             1)  การอบรม/สั่งสอนดว้ยวาจา ในการให้ความส าคญักบัวิธีการ
เล้ียงดูดว้ยการตกัเตือน/แนะน าดว้ยวาจา ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัจะสอนให้ลูกเป็นผูท่ี้ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น 
ซ่ึงเป็นผลท่ีออกมาจากการเล้ียงดูของผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นส่วนใหญ่ นอกจากสอนไม่ให้เป็นผูเ้อาเปรียบ
คนอ่ืนแลว้ก็ยงัมีวิธีการ/เทคนิคการเล้ียงลูกดว้ยการอบรม/สั่งสอนดว้ยวาจาอีกหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 
การสอนและเล้ียงใหเ้ด็กมีเหตุผลดว้ยการใชเ้หตุผลในการแนะน า/ช้ีแนะ  การเล้ียงดว้ยการให้อิสระ
โดยไม่มีการบงัคบัและสอนให้มีความซ่ือสัตย ์ทั้งน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัยงัมีวิธีในการปลูกฝังให้เด็ก
ไดเ้ห็นความส าคญัของการศึกษา ดว้ยวิธีการแนะน าให้อ่านหนังสือให้เกิดเป็นนิสัยส่วนตน และ
การถ่ายทอดให้เด็กเป็นคนดีก็ตอ้งประกอบดว้ยคุณธรรมจริยธรรม และการตรงต่อเวลา และสอน
ใหเ้ป็นผูน้ าท่ีดี ใหรั้บฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและสอนใหเ้ป็นผูท่ี้ใหโ้อกาสผูอ่ื้น อีกทั้งยงัสอนให้มี
ความรับผิดชอบโดยให้รู้จกัหนา้ท่ีของตนเอง และการให้เด็กเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีอาจจะต้องใชเ้วลา
เพื่อให้เกิดความเคยชินและคุน้เคยกบัส่ิงใหม่ ๆ โดยการสอนแบบค่อย ๆ เร่ิม คอยบอกกล่าวอยา่ง
ใกลชิ้ด พร้อมกบัการช้ีแนะในเร่ืองของมารยาทในการอยูใ่นสังคมกบัผูอ่ื้น 

             2)  การท าตนให้เห็นเป็นแบบอย่าง  จากภาพรวมของการศึกษา
วิธีการเล้ียงดูดว้ยการท าตนเป็นแบบอยา่ง ผลท่ีไดอ้อกมาคือ ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัมกัจะพาลูก หลาน
เขา้วดัอยูเ่ป็นประจ า ไม่วา่จะเป็นวนัส าคญัหรือการท าบุญตกับาตรในช่วงเชา้ บางรายคือ พบวา่ได้
ช่วยพระสงฆถื์อบาตรกลบัวดัทุกวนั ท่ีไดท้  าในช่วงวยัเด็กและช่วยพระถือของกลบัมาเป็น 4 -5 ปี 
เป็นตน้ และนอกจากการพาเขา้วดัแลว้ ยงัมีการท าตนเป็นแบบอยา่งในการช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ย ทั้งน้ี
ยงัเป็นตวัอย่างในการอดออม สอนให้ประหยดัไม่ฟุ่มเฟือย และการตรงต่อเวลา และการถ่ายทอด
ความรักและการให้ความอบอุ่น ผ่านกิจกรรมภายในครอบครัว วิธีการเล้ียงดูในการท าตนเป็น
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แบบอย่างเหล่าน้ี เป็นวิธีการท่ีผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส าคญันิยมใช้และเป็นเทคนิคในการอบรมท่ีส าคญั
เช่นกนั 

                 3)  การลงโทษ  วธีิการใชม้ากท่ีสุดในการลงโทษของผูท่ี้ให้ขอ้มูล
ท่ีส าคญั มกัจะเป็นวิธีการว่ากล่าว/ตกัเตือนดว้ยวาจา ก่อนในอนัดบัแรก และจากนั้นหากไม่มีการ
เช่ือฟังอีก ก็จะใชว้ธิรีการลงโทษดว้ยไมเ้รียว และหางกระเบน วิธีน้ีจะใชก้บัเด็ก แต่ถา้โตข้ึนมาก็จะ
ใช้วิธีการลงโทษดว้ยสายตาและดว้ยน ้ าเสียง จะลดการใช้ไมเ้รียวหรือความรุนแรงในการลงโทษ
นอ้ยลง  

              4)  การสร้างแรงจูงใจดว้ยการให้รางวลั  จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีส าคญั สรุปวา่ ในการเล้ียงดูบุตรในทุกวยั ไดแ้ก่ วยัเด็ก วยัรุ่น หรือวยัท่ีโตแลว้  ย่อมตอ้งมี
แรงจูงใจในอบรม/สั่งสอน อย่างเช่น ถา้อยู่ใยวบัเด็กก็จะใช้การให้รางวลัดว้ยขนม เม่ือโตข้ึนเป็น
วยัรุ่นก็จะใหร้างวลัดว้ยการไปเท่ียวต่างจงัหวดักบัสมาชิกในคอบครัวอยา่งพร้อมหนา้พร้อมตา และ
เม่ือลูกโตข้ึนแล้วอาจจะให้ส่ิงของหรือเป็นเงิน ทอง หรืออะไรก็แล้วความสะดวกและความพึง
พอใจของแต่ละครอบครัวนั้น ๆ แต่โดยในภาพรวมส่วนใหญ่แลว้ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัจะไม่ค่อยได้
ถูกการเล้ียงดูแบบการให้รางวลั มีเพียงไม่ถึงคร่ึงหน่ึงของจ านวนผูใ้ห้สัมภาษณ์ตามสัดส่วน 15 คน  
ท่ีไดถู้กรับการเล้ียงดูแบบใหร้างวลัดว้ยการมีแรงจูงใจ 

           5)  สร้างกฎเกณฑ์/ขอ้ตกลงร่วมกนั จากภาพรวมพบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี
ส าคญัไดใ้ห้ขอ้มูลของตนเองวา่ไดรั้บการเล้ียงดูแบบมีการตั้งกฎเกณฑ์แต่ละบา้นอยา่งไร สามารถ
สรุปไดว้า่ ตอ้งตรงต่อเวลา เช่น เวลาของการกลบัเขา้บา้น และเวลาในการทานอาหารเยน็พร้อมกนั 
ส่วนใหญ่ผูท่ี้รับผิดชอบในการตั้งกฎเกณฑ์น้ีมกัจะเป็นมารดา เป็นส่วนมาก และผูท่ี้เป็นหัวหน้า
ครอบครัวรองลงมา และในเร่ืองของให้เดินพื้นบา้นดว้ยเสียงเบา ห้ามทานอาหารให้หกเป้ือน และ
การทกัทายผูใ้หญ่ดว้ยการไหวใ้นทุก ๆ เชา้ของวนั 

                6)  การใหเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นอีกหน่ึงวิธีการเล้ียงดูท่ีผูใ้ห้ขอ้มูล
ท่ีส าคญัไดถู้กเล้ียงดูมาตั้งแต่ในวยัเด็ก และก็ใชว้ธีิการเช่นน้ีกบัลูก หลานของตนเองเช่นกนั ดว้ยการ
ปล่อยให้ลงมือปฏิบติัดว้ยปล่อยอิสระ และให้ลงมือปฏิบติัดว้ยการดูแลอยา่งใกลชิ้ด  ซ่ึงจะมีขอ้
แตกต่างกนัคือ การปล่อยอิสระคือ ให้มีการควบคุมตนเองในกระบวนการทุกอบย่างท่ีได้ลงมือ
กระท า แต่ในปล่อยแต่มีผูใ้หญ่ดูอยูใ่กล ้คือ มีผูใ้หญ่คอยเตือน คอยสอน/แนะน าตลอดกระบวนการ
ขั้นในลงมือปฏิบติั   

4.9.2.2  การขดัเกลาทางสังคมผา่นสถาบนัศาสนา 
  วิธีการ/เทคนิค ในการอบรม/ขดัเกลาผ่านสถาบนัทางศาสนาหรือจากผูท้  าหน้าท่ี

ในการถ่ายทอดหลกัพระพุทธศาสนา ซ่ึงจากการศึกษาสามารถแบ่งไดต้ามผลการศึกษาได ้4 วิธีการ
ถ่ายทอด/อบรม ดงัน้ี  
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    1)  การอบรม/สั่งสอนดว้ยวาจา  ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัไดใ้ห้ขอ้มูลจากการท่ี
ตนเองได้รับการถ่ายทอด/เรียนรู้จากสถาบนัทางศาสนา คือ มีพระสงฆ์เป็นถ่ายทอดและวดัเป็น
สถานท่ีในการในการกล่อมเกลา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่พระสงฆ์จะมีการถ่ายทอดหลกัธรรม ดว้ยการ
ถ่ายทอดออกมาดว้ยค าพดู หรือการยกตวัอยา่งเร่ืองราวโดยการให้ประยุกตใ์ชก้บัหลกัธรรม เพื่อให้
ไดมี้การถ่ายทอดท่ีมีประสิทธิภาพ ให้ผูไ้ดเ้รียนรู้ไดน้ าหลกัปฏิบติัไปใช้ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่าง
เกิดประโยชน์สูงสุด และหลกัพระพุทธศาสนาส่วนมากมกัจะสอนให้มีเมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่  การ
ใหรู้้จกัเสียสละ และการสอนใหมี้ความซ่ือสัตย ์ 

     2)  การท าให้เห็นเป็นแบบอย่าง  โดยภาพรวมจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีส าคญั ยงัไดรั้บการถ่ายทอดพระสงฆท่ี์เป็นผูถ่้ายทอดหลกัทางศาสนา คือ ไดรั้บแบบอยา่งท่ี
ดี คือการได้เห็นพระสงฆ์ปฏิบติัตนในด้านการเสียสละ และเป็นผูใ้ห้ เช่น การสร้างสาธารณะ
ประโยชน์ให้กบัคนอ่ืน (บริจาคเงินสนบัสนุนทุนการศึกษาให้กบัเด็กนกัเรียน) และการแบ่งขนม 
และการช่วยเหลือคนในชุมชน เป็นตน้  

     3)  เป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา/แนะน าหลกัการด าเนินชีวิต ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั
มกัจะไดรั้บการขดัเกลาทางจิตใจดว้ยการท่ีพระสงฆ ์ไดส้อนให้ยึดหลกัค าสอนทางศาสนาเม่ือเจอ
ปัญหาต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้เม่ือเขา้วดัก็ไดส้วดมนตแ์ละนัง่สมาธิ เป็นแนวทางแกไ้ขท่ีดีท่ีสุด ใน
ระหว่างนั้นก็จะมีการปรึกษาพระสงฆ์ในเร่ืองของความทุกข์ต่าง ๆ เพื่อหาทางออกโดยใช้หลกั
ธรรมะยดึเหน่ียวและควบคุมจิตใจไวไ้ม่ใหท้  าผดิพลาดอีก 

    4)  การไดรั้บการถ่ายทอด/เรียนรู้ดว้ยตนเอง   จากไดรั้บการถ่ายทอดดว้ย
วิธีการให้เรียนรู้ดว้ยตวัเอง ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัไดศึ้กษาอ่านหนงัสือธรรมะดว้ยตนเอง และการได้
บวชเรียน/บวชเป็นพระ ซ่ึงก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการท าให้เกิดการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ท่ีได้
คน้หาและลงมือท าดว้ยตนเอง 

4.9.2.3  การขดัเกลาทางสังคมผา่นสถาบนัโรงเรียน 
 วิธีการ/เทคนิค ในการอบรม/กล่อมเกลา จากทางโรงเรียนโดยมีครูเป็นผูมี้หน้าท่ี

ในการถ่ายทอด ซ่ึงจากการศึกษาสามารถแบ่งไดต้ามผลการศึกษาได ้4 วธีิการอบรม  ดงัน้ี  
    1)  การอบรม/สั่งสอนดว้ยวาจา จะเป็นวิธีการในการถ่ายทอดจากครูใน

โรงเรียนท่ีมีหนา้ท่ีกล่อมเกลา อบรมให้กบัลูกศิษย ์ซ่ึงในผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัไดรั้บการถ่ายทอดดา้น
การถ่ายทอดความรู้ในต ารา  และครูจะสอนใหช่้วยเหลือเก้ือกูลกนั โดยการใชห้ลกัธรรมะช่วยสอน  
เพื่อให้เป็นผูท่ี้สามารถใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้นได ้พร้อมกบัการมีคุณธรรม(มีคุณงาม ความดี)จริยธรรม 
(ขอ้ควรปฏิบติั) ทั้งน้ี ครูในโรงเรียนจะผูเ้ป็นมีหน้าในการอบรม/ขดัเกลาก็จะมีการพูดคุยกัน
นกัเรียนและมีการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้นเรียน เป็นตน้   
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   2)  การลงโทษ ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัไดรั้บการลงโทษดว้ยการตีดว้ยไมเ้รียว
และ การกล่าวลงโทษตกัเตือนดว้ยวาจา  และส าหรับผูท่ี้ครูสั่งสอนแลว้ไม่เช่ือหรือ ๆ ไม่ท าตามก็จะ
ใหไ้ปลา้งหอ้งน ้าในโรงเรียนหรือในวดั เพราะโรงเรียนมีท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัวดั  

     3)  การให้รางวลั การให้ขนมและการให้รางวลั รวมถึงการให้คะแนนก็
เป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีครูในโรงเรียนใช้เป็นแรงจูงใจในการกล่อมเกลา เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการศึกษาเล่าเรียน เป็นตน้  

      4)  การท าให้เห็นเป็นแบบอยา่ง ครู นอกจากจะเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญั
ในการสั่งสอน ถ่ายความรู้จากต าราแลว้ ยงัสามารถเป็นผูใ้ห้แบบอย่างท่ีดีกบันักเรียนและคนใน
ชุมชนอีกด้วย จากการศึกษาคร้ังน้ี จะพบว่าครูในโรงเรียนประจ าชุมชนนั้นได้พานักเรียนท า
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์สังคม ดว้ยการพาเขา้ร่วมงานประเพณีส าคญัต่าง ๆ และในบทบาทของ
ความเป็นรู้คือ ผูท่ี้ถ่ายทอดความรู้ให้กบัศิษย ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัไดรั้บการถ่ายทอดท่ีเป็นอย่างใน
การเสียสละท่ีเห็นไดจ้าก ครูไดมี้การสอนพิเศษเพิ่มโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายกบัเด็กแต่อยา่งใด จากขอ้มูล
ในการเป็นแบบอยา่งของครู สะทอ้นให้เห็นถึงการเป็นตน้แบบหรือเป็นแม่พิมพใ์ห้กบัเด็ก ถา้หาก
วา่โรงเรียนใดมีครูท่ีดี มีจรรยาบรรณในความเป็นครูอยูแ่ลว้ ชุมชนหรือสังคมนั้นก็จะสามารถสร้าง
คนดีไดเ้พิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั 

 
4.9.3  ผลสรุปของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมเพือ่เสริมสร้างจิตอาสาในชุมชน 
ผลจากการศึกษาสามารถสรุปได้ ดงัน้ี  ในการเสริมสร้างจิตอาสาในชุมชนนั้น จะตอ้ง

ไดรั้บความร่วมมือจากสถาบนัและภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ สถาบนัในการขดัเกลาทางสังคม
เก่ียวกบัการเล้ียงดู/กล่อมเกลา และหน่วยงานการพฒันาต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน ซ่ึงจะตอ้ง
พึ่งพากนัไปพร้อม ๆ กนั ซ่ึงจะตอ้งมีวิธีการในการขดัเกลาในระดบับุคคล และในระดบัของการ
รวมกลุ่มควบคู่กนั   

ในการเสริมสร้างจิตอาสาในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดส้นใจในการศึกษากระบวนการขดั
เกลาทางสังคมจากสถาบนัทางสังคมท่ีส าคญั เพื่อหาแนวทางและวิธีการในการเสริมสร้างบุคคลให้
เกิดลกัษณะของจิตอาสาในชุมชน และวิธีในการเสริมสร้างนั้นจะตอ้งเร่ิมจากตวับุคคลท่ีมีวิธีการ
อบรม/เล้ียงดู ผา่นสถาบนัครอบครัวมี 6 วิธี และวิธีการขดัเกลาผ่านสถาบนัทางศาสนา อีก 4 วิธี 
และจากโรงเรียนอีก 4 วิธี เช่นกนั ซ่ึงวิธีท่ีคน้พบจากการศึกษา สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญันั้น มี
บางวิธีท่ีทุกสถาบนัได้ใช้วิธีท่ีเหมือนกนั และมีวิธีท่ีต่างกนับา้ง ซ่ึงก็ข้ึนอยู่กบัสถานะหน้าท่ีและ
บทบาทของผูท้  าหน้าท่ีในการถ่ายทอดในแต่ละสถาบนันั้น ๆ รวมถึงการรวมกลุ่มกนัในชุมชน/
สังคม ต่าง ๆ ยงัเป็นปัจจยัท่ีสนับสนุนท าให้เกิดการมีลกัษณะของจิตอาสาเช่นกนั ดงันั้นในการ
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เสริมสร้างจิตอาสาในชุมชนจะตอ้งมีรากฐานมากจากการอบรม /เล้ียงดูขดัเกลาผา่นสถาบนัต่าง ๆ 
ในสังคม อย่างมีความส าคญัเท่าเทียมกนัสอดประสานกนั ทั้งน้ีการไดรั้บปัจจยัในการเล้ียงดูผ่าน
สถาบนัทางสังคมท่ีส าคญัน้ีจะข้ึนอยู่ตวัของแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อมท่ีได้อาศยัอยู่เช่นกนั 
และการเสริมสร้างจิตอาสานั้นยงัตอ้งมีทั้งในส่วนการไดรั้บการสนบัสนุนจากทางหน่วยงานอ่ืน ๆ 
รวมถึงชุมชน และปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ซ่ึงจะไดภ้าพของโมเดลในการน าไปสู่
การปฏิบติัจากกระบวนการขดัเกลาทางสังคมผา่นทั้ง 3 สถาบนั เพื่อท าให้บุคคลนั้นมีพฤติกรรมท่ี
ช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน คือ การมีจิตอาสาในชุมชน สังคม รวมไปถึงประเทศชาติ ดงั
ภาพท่ี 4.2 ดงัน้ี 
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พฤติกรรม
ของบุคคล 

การสนบัสนุน 
-  ภาครัฐ และภาคเอกชน 
- ชุมชน ไดแ้ก่ กลุ่มต่าง ๆ ท่ีไดมี้การรวมตวั
กนัท ากิจกรรมร่วมกนัในต าบล/ชุมชน 

 

การเสริมสร้าง 

 

การสริมสร้าง 

 

ครอบครัว 
1. การท าตนใหเ้ห็นเป็นแบบอยา่ง   2. การอบรม/สัง่สอนดว้ยวาจา 
3. การลงโทษ   4. การใหเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง  5. การสร้างกฎเกณฑ/์
ขอ้ตกลงร่วมกนั  6.การสร้างแรงจูงใจดว้ยการใหร้างวลั   

ศาสนา 
1. การอบรม/สัง่สอนดว้ยวาจา   2. การแนะน าหลกัการในการ
ด ารงชีวติ   3.การท าตนเป็นแบบอยา่ง  4.การเรียนรู้หลกัธรรมะดว้ย
ตนเอง 

โรงเรียน 
1. การอบรม/สัง่สอนดว้ยวาจา  2. การท าตนใหเ้ห็นเป็นแบบอยา่ง 
3. การลงโทษ   4.การใหร้างวลั   
 

ภาพที ่4.2 โมเดลการขดัเกลาทางสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตอาสาในชุมชน       

แหล่งทีม่า:  ส ารวจและพฒันาโดยผูว้จิยั,  2555. 

 

      ปัญหา / อุปสรรค 
-  กลุ่มการเมือง 
-  สงัคมและวฒันธรรม     -  ดา้นเศรษฐกิจ 

แรกดดนั/ 
แรงตา้น 

จิตอาสา 
- ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
- ประพฤติตนเป็นบุคคล
ตวัอยา่งใหก้บัผูอ่ื้น 
- มีเมตตา  
- เป็นท่ีปรึกษาใหผู้อ่ื้น 
- มีอธัยาศยัดี 
ขยนั อดทน  ซ่ือสตัย ์
- มีความกระตือรือร้น 
- เสียสละใหส่้วนรวม 

แรงผลกัดนั 
/แรงกระตุน้ 

 



บทที ่5 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง “รูปแบบการขดัเกลาทางสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตอาสาในชุมชน:  ศึกษากรณี 
ชุมชนบางน ้าหวาน* อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ” มีวตัถุประสงคก์ารศึกษา ดงัน้ี 

1  ศึกษาความหมายและลกัษณะจิตอาสาในทศันะของชาวชุมชน 
2  ศึกษากระบวนการขดัเกลาทางสังคมท่ีท าใหเ้กิดจิตอาสาในชุมชน 
3  ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการขดัเกลาของจิตอาสาของสถาบนัทางสังคมท่ีส าคญั 
4  ศึกษาการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนสรุปและ

เสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างการมีจิตอาสาของคนในต าบลบางน ้ าหวาน* อ าเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บรวบรวมข้องมูลแบบวิธีการ
สัมภาษณ์ เจาะลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั (Key-informants) ทั้งส้ิน 15 คน  กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั  
ไดมี้การคดัเลือกจากกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากมีจ านวนคนมาก ในการคน้หาจึงท าการประเมินแบบ
เร่งด่วน (RRA – Rapid Rural Appraisal) จาก 305 คน ท่ีไดม้าจากกลุ่มเป้าหมาย  โดยท าการ
คดัเลือกมา 40 คนแรกตามล าดับความถ่ี จากนั้นจึงจัดท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) กบัชาวชุมชน เพื่อให้ไดร้ายช่ือผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั (Key-informant) เรียงล าดบั 20 คน
แรกเพื่อท าการสัมภาษณ์ 15 คน นอกจากน้ียงัใช้วิธีการเก็บรวบรวมจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ขอ้มูลจากทางบริบทพื้นท่ีของชุมชน เอกสารการเผยแพร่ขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน และจากต ารา
เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง แล้วจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ กันกับการเก็บข้อมูลตาม
หลักการวิจัยเชิงคุณภาพและตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลด้วยวิธีการเทคนิคสามเส้า 
(Triangulation) เป็นการตรวจสอบขอ้มูลไดจ้ากบุคคล เวลา สถานท่ีท่ีแตกต่างกนั ควบคู่กบับริบท 
 และกิจกรรมท่ีมีการร่วมมือกนัในชุมชน เพื่อใช้ส าหรับการวิเคราะห์เช่ือมโยงความสอดคล้อง
กระบวนการขดัเกลาทางสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตอาสาในชุมชน รวมถึงการไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ  ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ แลว้จึงท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยยดึ 
 
* นามสมมติ 
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ตรรกะเทียบเคียงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ควบคู่กบับริบท (Context) โดยใช้สถิติ
พรรณนาประกอบ 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
5.1.1  ทศันะของชุมชนเกีย่วกบัความหมายและลกัษณะของจิตอาสาในทศันะของชาว 
          ชุมชน 
จากการศึกษาเร่ืองรูปแบบการขดัเกลาทางสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตอาสาในชุมชน:  ศึกษา

กรณี ต าบลบางน ้ าหวาน อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ผูศึ้กษามีวตัถุประสงค์ใน
การศึกษาดงัน้ี 

           5.1.1.1 ความหมายและลกัษณะของจิตอาสา 
           ชุมชนบางน ้ าหวาน ได้ให้ความหมายจิตอาสาว่า เป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวม

กระท าเพื่อชุมชนเป็นหลกั อย่างไม่หวงัผลตอบแทน ท าให้ชุมชนพฒันาไปในทิศทางท่ีดีข้ึน เป็น
หนทางน าไปสู่ชุมชนท่ีเขม้แข็ง ซ่ึงลกัษณะของจิตอาสาของชาวชุมชนบางน ้ าหวาน นั้นมีทั้งใน
ลกัษณะของการบริจาคทุนทรัพยแ์ละการเสียสละดว้ยการใชแ้รงนัน่เอง 

            5.1.1.2  ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการมีจิตอาสา  
                        ชาวชุมชนบางน ้ าหวาน เห็นว่าการมีจิตอาสาท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง คือเกิด
ความสุขในชีวิตและเกิดการยอมรับจากคนในชุมชนเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งได้รับประสบการณ์เพื่อ
น ามาพฒันาตนเอง ไดมิ้ตรแทใ้นการท างานกบัชุมชนน าไปสู่การเกิดความสามคัคีในชุมชน โดย
ปัจจยัในการสร้างแรงบนัดาลใจท่ีท าให้เป็นผูท่ี้มีจิตอาสา คือ เกิดมาจากการท่ีไดส้ านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และการได้รับแบบอย่างจาก บิดา 
มารดา รวมถึงการได้รับแรงบนัดามาจากการประกอบอาชีพครู ท่ีตอ้งท าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้
ใหแ้ก่ศิษย ์

            5.1.1.3  ลกัษณะจิตอาสาท่ีพึงปรารถนา  
             ผูศึ้กษาพบว่า ชุมชนบางน ้ าหวาน เห็นว่าลกัษณะจิตอาสาท่ีพึงปรารถนา ตอ้งมี

ลกัษณะคือ การกระท าเพื่อผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน และภาพของความเป็นผูน้ าท่ีดี โดยให้เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากท่ีสุด โดยเป็นภาพของจิตอาสาท่ีพึงปรารถนาท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัอยาก
ให้เป็นมากท่ีสุด ซ่ึงภาพของทศันะในความคิดเห็นของผูท่ี้ให้สัมภาษณ์ พบว่า มีความสอดคลอ้ง
การผลการศึกษาของความหมายและองคป์ระกอบของผูท่ี้มีจิตอาสาในชุมชน ดงันั้นสามารถสรุป
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ตามขอ้ท่ีไดต้ั้งขอ้สังเกตไวไ้ดว้า่ คนในชุมชนท่ีผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษานั้น มีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบั
ภาพอุดมคติท่ีดีท่ีสุด และในภาพของความเขา้ใจและทศันคติของค าวา่จิตอาสา ของผูท่ี้มีลกัษณะจิต
อาสา เป็นผูท่ี้พร้อมจะให้ เสียสละทั้งดา้นเวลา แรงกาย ต่อไปจะเป็นการสะทอ้นภาพของค าว่าจิต
อาสา ท่ีสามารถเป็นไปไดม้ากท่ีสุด เห็นไดจ้ากชุมชนท่ีมีจิตอาสา จะท าให้ชุมชน/สังคมนั้นเขม้แข็ง
และมีความสามคัคี มีลกัษณะเป็นผูท่ี้มีน ้ าใจและเอ้ือเฟ้ือ เป็นผูท่ี้ไม่เอาเปรียบคนในชุมชน/สังคม  
รองลงมา ตอ้งการใหเ้ป็นผูท่ี้เป็นท่ีพึ่งพาอาศยัใหผู้อ่ื้นไดใ้นยามตอ้งการความช่วยเหลือ และเป็นผูท่ี้
ไม่สร้างความเดือดร้อน/ปัญหาใหก้บัสังคม  

 
 5.1.2  การศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคมผ่านสถาบันต่าง ๆ ในสังคม 

ชุมชนบางน ้าหวานมีกระบวนการขดัเกลาท่ีท าใหเ้กิดลกัษณะจิตอาสา ดงัน้ี 
                       5.1.2.1  การขดัเกลาทางสังคมผา่นสถาบนัครอบครัว  
             สรุปวธีิการเล้ียงดูผา่นสถาบนัครอบครัว  จากการศึกษาสามารถแบ่งออกได้

เป็น  6 กระบวนการ ดงัน้ี  
   1)  การท าตนเป็นแบบอยา่ง  

  2)  การอบรม/สั่งสอนดว้ยวาจา  
            3)  การลงโทษ   

4)  การใหเ้รียนรู้ดว้ยตวัเอง  
5)  การสร้างกฎเกณฑ/์ขอ้ตกลงร่วมกนั และ  

     6)  การสร้างแรงจูงใจดว้ยการให้รางวลั   ซ่ึงวิธีการอบรมท่ีนิยม
ใชเ้ล้ียงดูและไดผ้ลในการก่อให้เกิดลกัษณะของจิตอาสา คือ การท าตนให้เป็นแบบอย่าง และการ
อบรม/สั่งสอนดว้ยวาจา   

ซ่ึงแต่ละครอบครัวก็มีวธีิการท่ีเล้ียงดูท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัการไดรั้บ
การถ่ายทอดมาแต่เดิมของญาติผูใ้หญ่ และดว้ยสภาพสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่อนขา้งรวดเร็วท า
ให้พ่อ แม่ ผูป้กครองตอ้งมีวิธีการในการเล้ียงดูบุตรและอบรมให้สมาชิกในครอบครัวเป็นคนดี มี
คุณลกัษณะความประพฤติท่ีพึงประสงค์แล้ว พ่อ แม่ มีการดูแลลูกอย่างใกลชิ้ดด้วยความรักและ
ความอบอุ่น และส่ิงท่ีส าคญัคือ การท าตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัลูก เพราะเด็กมกัจะมีความจ าจาก
การกระท ามากกวา่การตกัเตือนและสอนดว้ยวาจา 

               5.1.2.2  การขดัเกลาจากสถาบนัศาสนา 
              วธีิการอบรม/ขดัเกลาทางสถาบนัศาสนา พบวา่ มี 4 การบวนการคือ 
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               1)  การอบรม/สั่งสอนดว้ยวาจา   
                           2)  การแนะน าหลกัการในการด ารงชีวติ   

                                       3)  การท าตนเป็นแบบอยา่ง   
  4)  การเรียนรู้หลกัธรรมะดว้ยตนเอง   
   ซ่ึงจากการศึกษามานั้น สถาบนัทางศาสนาจะใชว้ธีิการอบรมดว้ยวาจาใน
การขดัเกลา ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัการอบรมสั่งสอนของสถาบนัโรงเรียน ท่ีมีการสอนดว้ยการใช้
วาจาและการท าตนเป็นแบบอย่างไปพร้อม ๆ กนั ดว้ยการท าตนให้เป็นแบบอย่างให้ผูอ่ื้นไดเ้ห็น 
โดยเฉพาะในวยัเด็กท่ีไดมี้การเลียนแบบพฤติกรรมในสถานการณ์ท่ีไดพ้บ  จึงเป็นวิธีการถ่ายทอดท่ี
มีความส าคญัไม่น้อยไปกว่าการอบรมสั่งสอนด้วยวาจา  จากการศึกษานั้นสถาบนัทางศาสนามี
วธีิการถ่ายทอดอบรมทางวาจา ใหไ้ดต้ระหนกัถึงการมีความเมตตาให้กบัผูอ่ื้น ซ่ึงก็ถือไดว้า่เป็นเหตุ
ปัจจยัในการไดรั้บการขดัเกลาจากทางศาสนาวา่ส่งผลใหเ้กิดลกัษณะจิตอาสา 
                                     5.1.2.3  การขดัเกลาจากสถาบนัโรงเรียน 

  ในวธีิการอบรม/สั่งสอนจากสถาบนัโรงเรียน จากการศึกษาสามารถแบ่ง
ได ้4 วธีิการอบรม/เล้ียงดู ๆ ไดแ้ก่  

   1)  การอบรม/สั่งสอน ดว้ยวาจา   
   2)  การท าใหเ้ห็นเป็นแบบอยา่ง  
   3)  การลงโทษ  
   4)  การให้รางวลั วิธีการท่ีใชไ้ดผ้ลมากท่ีสุดของการอบรมผา่น

สถาบนัโรงเรียนคือ การอบรม/สั่งสอนด้วยวาจา ท่ีครูจะมีหน้าท่ีในการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
นกัเรียน ทั้งน้ีครูยงัเป็นผูเ้ป็นแบบอยา่งและตน้แบบในการประพฤติของเด็กนกัเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี
ส าคญัได้ให้ความส าคญัในการลงโทษด้วยการตีด้วยไม้เรียวมากเช่นกนั เพราะถ้าหากไม่มีการ
ลงโทษใหเ้ด็กเจบ็ตวัถึงร่างกายแลว้ เด็กก็จะไม่สามารถปรับพฤติกรรมในส่ิงท่ีไม่ดีได ้เพราะฉะนั้น
ในการลงโทษดว้ยไมเ้รียว จะมีความเหมาะสมกบัเด็กในวยัประถมถึงมธัยม แต่ในช่วงท่ีเด็กโตข้ึน
แลว้เช่นเขา้มหาวทิยาลยั ก็ควรมีการเปล่ียนวธีิการลงโทษ อาจจะเป็นการลงโทษดว้ยสายตา หรือลด
การใชค้วามรุนแรงนอ้ยลง ครูตอ้งใชว้ธีิการขดัเกลาดว้ยการมีเหตุและผลในการสั่งสอนดว้ยเช่นกนั 

 
 5.1.3  การเปรียบเทยีบวธีิการได้รับการขัดเกลาทางสังคม 

    ในการเปรียบเทียบกระบวนการเล้ียงดู ผูศึ้กษาไดท้  าการเปรียบเทียบวิธีการในการ
ขดัเกลาผา่นสถาบนัทางสังคมท่ีส าคญั ซ่ึงไดผ้ลการเปรียบเทียบออกมา คือ วิธีการทุกสถาบนัท่ีขดั
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เกลาทางสังคม ทั้งครอบครัว ศาสนาและโรงเรียน ไดใ้ช้มากท่ีสุดคือ การอบรม/สั่งสอนดว้ยวาจา 
และวิธีการท าให้เห็นเป็นแบบอย่าง / วิธีการลงโทษ สถาบนัท่ีน ามาใชคื้อ ครอบครัวและโรงเรียน 
จะต่างกนัท่ีสถาบนัทางศาสนาไม่ไดน้ ามาใชใ้นการขดัเกลา / วิธีการให้เรียนรู้ดว้ยตนเอง สถาบนัท่ี
ใชว้ธีิน้ีคือครอบครัวและศาสนา ต่างจากสถาบนัโรงเรียนไม่ไดมี้การน ามาใช้ในการขดัเกลา / สร้าง
กฎเกณฑ์ร่วมกนั สถาบนัครอบครัวได้น ามาใช้ในการขดัเกลา ต่างจากสถาบนัทางศาสนาและ
โรงเรียนท่ีไม่ไดใ้ชว้ธีิน้ี / การจูงใจและการให้รางวลั มีสถาบนัทางครอบครัวและโรงเรียน ต่างจาก
สถาบนัทางศาสนาและโรงเรียนท่ีไม่ได้ใช้วิธีน้ี และวิธีการสุดท้ายคือ แนะน าหลักการในการ
ด ารงชีวิต คือ สถาบนัทางศาสนาท่ีเลือกน ามาใช้ในการขดั เกลา ต่างจากสถาบนัครอบครัวและ
โรงเรียนท่ีไม่ไดน้ าใช ้สามารถกล่าวกล่าวไดว้า่ การอบรม/สั่งสอนดว้ยวาจา และวิธีการท าให้เห็น
เป็นแบบอย่าง เป็นวิธีการท่ีทุกสถาบนัในการขดัเกลาน ามาใช้ในขดัเกลา และเป็นวิธีการท่ีนิยม
น ามาใช้แลว้ส่งผลก่อท าให้เกิดจิตอาสามากสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการอ่ืน ๆ และถือว่าท่ีเป็น
ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเสริมสร้างจิตอาสาในชุมชนได้ตามท่ีได้ตั้ งข้อสังเกตไวใ้นการศึกษาไวแ้ล้ว
เบ้ืองตน้ 
 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

5.2.1  ข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางการปฏิบัติภายในชุมชน 
จากการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการขดัเกลาทางสังคมเพื่อเสริมสร้างจิต

อาสาในชุม ผูศึ้กษาขอเสนอแนวทางการป้องกนั แกไ้ข และพฒันา ดงัน้ี 
 5.2.1.1  ขอ้เสนอแนะในการอบรมเล้ียงดูผา่นสถาบนัครอบครัว 
                         1)  ควรมีวธีิการในการเล้ียงลูกท่ีไม่ใหต้อ้งพึ่งพาส่ือทางเทคโนโลยมีาก  

ดว้ยการแบ่งเวลาในการดูแลเอาใส่ใจลูก วธีิน้ีสามารถใชก้บัการเล้ียงลูกไดทุ้กวยั 
   2)  ชาวชุมชนควรส่งลูก หลานเขา้โรงเรียนประจ าต าบล เพื่อก่อใหเ้กิด 

ความคุน้เคยและความผกูพนัในการรักถ่ินก าเนิด 
   3)  ในการอบรมเล้ียงดูผา่นสถาบนัทางสังคมท่ีส าคญันั้น ควรมีการ 

ลงโทษดว้ยไมเ้รียวบา้งพอสมควร โดยเฉพาะทางโรงเรียน ถา้หากวา่ไม่มีวธีิเช่นน้ีเลยเด็กก็จะไม่เช่ือ
ฟัง และ อาจจะน าไปสู่การปฏิบติัตนไปในทางท่ีผดิได ้
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 5.2.1.2  ขอ้เสนอในการรวมกลุ่มในการร่วมท ากิจกรรมในชุมชน 
     1)  ควรมีเปิดใจกนัทุกคร้ังท่ีมีการประชุม ดว้ยการตกลงกนัและปิดการ

ประชุมดว้ยความพึงพอใจของทุก ๆ ฝ่าย เพื่อสานสัมพนัธ์กลุ่มใหเ้หน่ียวแน่นยิง่ข้ึน 
    2)  ในการท างานร่วมกบัคนในชุมชน ในฐานะท่ีมีหนา้ท่ีเป็นผูมี้จิตอาสา  

ควรมีแนวทางในการรณรงคช์าวชุมชน เพื่อใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมใหม้ากข้ึนอยา่งทัว่ถึงทั้งต าบล 
    3)  ชุมชนควรจดักิจกรรมวนัครอบครัวประจ าชุมชนท่ีใหค้นใน 

ครอบครัวไดมี้กิจกรรมท าร่วมกนัอยา่งประจ า 
 
5.2.2  ข้อเสนอส าหรับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
           5.2.2.1  รัฐควรมีแนวทางการคดัสรรผูท่ี้จะเขา้มาเก่ียวกบังานบริหาร ท่ีมีอ านาจใน

การสั่งการท่ีมีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกบัประชาชนในพื้นท่ี 
           5.2.2.2  ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีการรณรงคใ์ห้ชาวบา้นในเร่ืองการ

อบรมเล้ียงดูบุตร เพื่อไม่ใหปั้ญหาในการเล้ียงดูก่อใหเ้กิดปัญหากบัสังคม 
           5.2.2.3  ควรให้ความส าคญัในด้านการศึกษาเพิ่มมากข้ึน เช่น มีการสนบัสนุน

กิจกรรมในโรงเรียน และปรับปรุงใหมี้มาตรฐานเดียวกนั  
 

5.2.3  ข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางการวจัิยคร้ังต่อไป 
           5.2.3.1  การศึกษาการขดัเกลาทางสังคมท่ีก่อใหเ้กิดความเขม้แขง็ในชุมชน 
           5.2.3.2  การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนกบัการก่อใหเ้กิดจิตอาสา 
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                 รูปแบบการขดัเกลาทางสังคมเพือ่เสริมสร้างจิตอาสาในชุมชน : 
กรณศึีกษา ต าบลบางน า้หวาน* อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 

 
แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview)                                                                                                                                                     
ส่วนที ่1  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญ 
             1)   เพศ 
               2)   อายุ  
               3)   สถานภาพสมรส  
               4)   จ านวนสมาชิกในครอบครัว   
               5)   การศึกษาขั้นสูงสุด 
               6)   อาชีพหลกั/ อาชีพรอง          
               7)   รายไดต่้อเดือน(ส่วนบุคคล)/รายไดร้วมของสมาชิกในครอบครัว 
               8)   บทบาทและหนา้ท่ีต่อชุมชน 

 9)   ระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชน 
              10)  การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในกิจกรรมต่าง ๆ ในการพฒันาของชุมชน 
              11)  ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมงานการท างานใหส้ังคมและชุมชน 
ส่วนที ่2  ความหมายของค าว่าจิตอาสา  
               1)  ลกัษณะ/องคป์ระกอบของผูมี้จิตอาสา 
             2) วธีิการในดา้นระดบัความคิดและระดบัพฤติกรรมของผูท่ี้มีจิตอาสา 
               3)  เป้าหมายของการกระท าท่ีเกิดจากการมีลกัษณะจิตอาสา 
 ส่วนที ่3  ภาพในอุดมคติของค าว่า “จิตอาสา” 
                1)  ภาพในความคิดและทศันคติท่ีดีท่ีสุด  
                2)  ภาพท่ีเลวร้าย/ภาพท่ีไม่ดี  
                3)  ภาพท่ีสามารถเป็นไปไดม้ากท่ีสุด  
ส่วนที ่4  แนวทางในการขัดเกลาผ่านสถาบันต่าง ๆ    
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 1)  สถาบนัครอบครัว ไดแ้ก่ การอบรมสั่งสอนในการเล้ียงดูบุตร                                        -     
-  กระบวนการ ขั้นตอนในการถ่ายทอดการมีจิตอาสาในตนเอง                   

     -  การถ่ายทอดวธีิคิดแบบจิตอาสาแก่บุตร          
                   -  เน้ือหา/วธีิการในการอบรมเล้ียงดูบุตร 
               2)  สถาบนัทางศาสนา 

-  ผูน้ าทางศาสนาในชุมชน มีวธีิการถ่ายทอดหลกัธรรมท่ีสามารถน าไป          
ประยกุตใ์ชใ้นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมอยา่งไร 
                   -  การไดรั้บการถ่ายทอดหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
จะท าใหเ้กิดลกัษณะจิตอาสาอยา่งไร 

 -  พระพุทธศาสนาไดส้ั่งสอนและอบรมให้รู้จกักฎระเบียบในการอยูร่่วมกนัในสังคม
ดว้ยวธีิการใด 

-  วดัเป็นสถานท่ี ท่ีน าไปสู่การพฒันาจิตใจและท าใหเ้กิดปัญญาในการใชชี้วติ นั้น ไดมี้
การใชแ้นวทางในการฝึกอบรมอยา่งไร 

 3)  สถาบนัโรงเรียน 
        -  โรงเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังใหมี้ระเบียบวนิยัคุณธรรมและ 
 จริยธรรม น าไปสู่การเกิดลกัษณะจิตอาสา 
         -  การจดัระบบการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางโดยใหผู้เ้รียนไดมี้การ   
แลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็น มีส่วนช่วยใหเ้กิดการพฒันาบุคลิกภาพและพฒันาจิตใจ ท่ี
น าไปสู่การเกิดลกัษณะจิตอาสาอยา่งไร 

              -  การอบรม / สั่งสอนจากโรงเรียน ช่วยใหเ้สริมสร้างการพฒันาทั้งดา้นร่างกายและ
จิตใจ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตอยา่งไร 

                              - โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีเป็นศูนยก์ลางในการแลกเปล่ียนความรู้ และเรียนรู้ร่วมกนัของ
ชาวบา้นในชุมชน โดยมีการรวมตวักนัในรูปแบบลกัษณะอยา่งไร 

             4)  กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน  ไดแ้ก่  ชาวบา้นท่ีไดร้วมกลุ่มกนัในการท ากิจกรรมต่าง ๆ              
ในชุมชน  

       -  การท่ีไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม โดยการแลกเปล่ียนความรู้ และทศันคติกนั ภายใน       
ชุมชน มีผลต่อการเกิดลกัษณะจิตอาสาอยา่งไร 
    -  ลกัษณะและวธีิการท่ีไดถ่้ายทอดลกัษณะความเป็นจิตอาสาในดา้นความน ้าใจและ
เสียสละใหผู้อ่ื้นผา่นกิจกรรมชุมชนอยา่งไร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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          -  การประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและใหช้าวบา้นตระหนกัถึงประโยชน์            
          -  การรวมตวักนัในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีช่วยใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน มีรูปแบบ
และความต่อเน่ืองในการเสริมสร้างลกัษณะจิตอาสาอยา่งไร 
ส่วนที ่5  การสนับสนุนของภาคส่วนต่าง ๆ  
  1)  หน่วยงานท่ีเขา้มาสนบัสนุนในการเสริมสร้างจิตอาสาภายในชุมชน 
               2)  จ  านวน (ความถ่ี) และคุณภาพท่ีไดรั้บการสนบัสนุนในการด าเนินการต่าง ๆ ในการจดั
กิจกรรมในการเสริมสร้างจิตอาสาในชุมชน   
        (1)  งบประมาณ 
           (2)  สถานท่ีและอุปกรณ์ 

                                  (3)  วทิยากรผูถ่้ายทอดองคค์วามรู้/การแลกเปล่ียนความรู้/การศึกษาวจิยัและ 
              พฒันา 

            (4)  ก าลงัใจของผูท่ี้มีจิตอาสาท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
 (5)  ความต่อเน่ืองและแนวโนม้ในอนาคตของการไดรั้บการสนบัสนุน 
ส่วนที ่6  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  1)  ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างลกัษณะจิตอาสา 
  2)  แนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
  3)  ขอ้เสนอแนะในการด าเนินการต่าง ๆ  
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การแสดงความคดิเห็นของลกัษณะ “จิตอาสา” ภายในชุมชน 

1. ระบุรายช่ือผูมี้จิตอาสาในชุมชน  

1.1  ……………………………………………………………………………….. 

1.2  ……………………………………………………………………………….. 

1.3  ……………………………………………………………………………….. 

1.4  ………………………………………………………………………………. 

1.5  ……………………………………………………………………………….     

2.  หลกัเกณฑใ์นการพิจารณา หรือเห็นวา่บุคคลท่ีท่านเสนอช่ือเป็นบุคคลท่ีมีลกัษะจิตอาสา  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

การเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการท่ีมีภายในชุมชน

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

3.  ค าวา่  “จิตอาสา”  ในภาพอุดมคติของท่านท่ีอยากให้เป็นมากท่ีสุด หรือท่ีท่านคิดวา่มีลกัษณะ

ของจิตอาสาท่ีสามารถเป็นไปได ้มีลกัษณะแบบใด (อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขใด) 

.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

         

                 ขอขอบพระคุณอยา่งสูง 
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ความหมายของค าว่า “จิตอาสา” ในทศันะของชาวชุมชน 
 

ความหมายของจิตอาสาในทัศนะของชาวชุมชน จ านวน 
(n=304) 

ร้อยละ 
(100.0) 

ลกัษณะของการมีจิตอาสาในตนเอง   
    -  ใจเยน็ รอบคอบ 10 3.3 
    -  อธัยาศยัดี เขา้กบัคนไดง่้าย 20 6.6 
    -  รักบา้นเกิดและรักษท์อ้งถ่ินของตน 10 3.3 
    -  ซ่ือสัตย ์ 4 1.4 
    -  สุขภาพแขง็แรง ทั้งร่างกายและจิตใจ 8 2.6 
    -  มองโลกในแง่ดี  29 9.6 
    -  ขยนั อดทน และมีความรับผดิชอบ 11 3.6 
ลกัษณะของการมีจิตอาสาที่แสดงออก   
    -  เสียสละ ไม่เห็นแก่ตวั มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่มีเมตตาและมีคุณธรรม 103 33.9 
    -  ตั้งใจท างาน ทุ่มเทเพื่อชุมชน 18 6.0 
    -  ประพฤติตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เยาวชน 5 1.6 
    -  รับฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่  22 7.2 
    -  ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น และเป็นท่ีพึ่งพาอาศยัไดแ้ละเป็นท่ีปรึกษาให้
ชาวบา้น 

170 56.0 

    -  ชอบถ่ายทอดความรู้ความสามารถใหก้บัผูอ่ื้น เช่น เป็นวทิยากร ไกด ์
และเขา้ร่วมเป็นกรรมการหมู่บา้น และ การเป็นปราชญช์าวบา้น ในการ
ใหค้วามรู้เร่ืองการท าน ้าหมกัจุลินทรีและปุ๋ยหมกั 
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