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______________________________________________________________________ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1)  เพื่อศึกษาระดับความรับผิดชอบตอสังคม
ตามหลักโรงเรียนคาทอลิก ของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 
2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหกรุงเทพ ฯ  2)  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตาง
ในระดับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก ของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ          
3)  เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการนําหลักคําสอน ดานความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก
โรงเรียนคาทอลิก ไปใชในชีวิตประจําวันของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ปการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายป
การศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ จํานวน 198 คน โดยการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม และแนวประเด็นสําหรับการ
สัมภาษณเจาะลึก 12 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐาน โดยใช t-test และF-test  
 ผลการศึกษาพบวา 
 1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง แผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปนแผนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร อยูระดับชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัย ศึกษาในสถาบันของรัฐ 
และเขารวมทํากิจกรรมเพื่อสังคมต่ํากวา 6 ครั้งตอ 1 ปการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 
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 2.  ระดับคุณลักษณะพื้นฐานของนักเรียนแตละบุคคลโดยรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับสูง โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอย คือ ดานการกลอม
เกลาทางสังคม ดานความตระหนัก และดานการเสริมแรงทางบวก  
 3.  ระดับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกโดยรวมอยูในระดับสูง เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับสูง โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอย คือ ดาน
ความรัก ดานความรับผิดชอบ ดานเสรีภาพ และดานการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน  
 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ตัวแปรที่มีผลตอความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก
โรงเรียนคาทอลิก คือ เพศ ความตระหนัก และการเสริมแรงทางบวก สวนตัวแปรที่ไมมีผลตอความ
รับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก คือ แผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับชั้นปในมหาวิทยาลัย สถาบันที่กําลังศึกษา จํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม (ตอ 1 ป
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย) และการกลอมเกลาทางสังคม  
 ขอเสนอแนะ 

1.  ครูผูสอนในวิชาตาง ๆ ควรจัดทําแผนการสอนที่มีกิจกรรม ที่แสดงออกถึงการทํางาน
รวมกันเปนหมูคณะ โดยสมาชิกในแตละกลุมมีทั้งเพศหญิงและเพศชาย เพ่ือที่จะเรียนรูการ
ทํางานรวมกันกับเพศตรงขาม โดยเฉพาะงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 

2. ทุกฝายของโรงเรียน คือ อนุบาล ประถม มัธยมตน และมัธยมปลาย ควรประชุม
รวมกัน เพ่ือกําหนดเปาหมาย วิธีการ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รวมถึงการประเมินผลตาม
สภาพจริงที่สามารถนํามาพัฒนานักเรียน โดยใหเปนโครงการตอเนื่อง ที่เอ้ือตอการสงตอขอมูล
ของนักเรียนแตละคน จนจบการศึกษาจากโรงเรียน 

3. โรงเรียนควรสํารวจขอมูลจากนักเรียนในแตละระดับชั้น เพ่ือทราบชนิดของตัว
เสริมแรงทางบวก ไดแก อาหาร แรงเสริมทางสังคม (แตะตัว ยิ้ม พูดชมเชย) การทําในสิ่งที่ชอบ 
การใชดาวหรือคะแนน และการไดรับขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนาของตนเอง ที่จะสงผลตอความ
รับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกในแตละระดับชั้น แลวทําขอสรุปที่ไดมาเปน
แนวทางจัดการศึกษาอบรม ในดานของความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก  
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This study has three objectives: 1) to study about the levels of students’ social 
responsibility in line with the Catholic school principles with a case study of students, who 
completed high school level between B.E. 2548 and B.E. 2551 from the Our Lady of Perpetual 
Help School in Bangkok; 2) to compare their social responsibilities; 3) to explore problems and 
obstacles to apply the Catholic school principles of social responsibility with their daily lives. 

The targeted group of study was 198 students, who completed high school level between 
B.E. 2548 and B.E. 2551 from the Our Lady of Perpetual Help School in Bangkok. These students 
were intently selected through the random process. Questionnaires were used for the quantitative 
data collection. In addition, the in-depth interview of 12 targeted populations was utilized as a 
qualitative research method. Percentage, mean and standard deviation were used for analyzing 
data, while the t-test and F-test were applied with the hypotheses testing. 

The research results were as the followings:  
1.  Most of the targeted populations were female. They have already completed high 

school in which most of them had the major course in science and mathematics. Majority of them 
are now state universities’ freshmen who participated in activities for society less than six times a 
year. 
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2.  The basic attributes of targeted populations were found to be at high level. These basic 
attributes arranged in order from the highest to the lowest marks were socialization, awareness 
and constructive reinforcement. 

3.  The targeted group’s level of social responsibility in line with the Catholic school 
principles was found to be high. There were four aspects of social responsibility arranged in order 
from the highest to the lowest marks as the following: loving, responsibility, liberty and mutual 
respect. 

4. According to the hypotheses test, it was found that factors affecting social 
responsibility in line with the Catholic school principles were sex, awareness and the constructive 
reinforcement. On the other hand, factors like study program at the high school level, the students’ 
levels in the university, types of university they are belonging to, the regularity of students’ 
participation in the activities for society, and their socializations were found not to be relevant 
with the students’ social responsibility in line with the Catholic school principles. 

Recommendations 
1.  Teachers should set teaching plan with activities that could make students working as 

a group. Both male and female should work together in the same group so that they could learn 
from each other, particularly the activities for social responsibility.   

2.  All sectors in the school, including the kindergarten, primary program, junior high 
school and high school levels, should work together to set goal, means to achieve goal, and clear 
operational approaches. Furthermore, the evaluation of the real situation that could be utilized for 
the student development should be done on the continuous basis. These activities will help 
gathering data from each student until they are completed high school level. 

3.  The school should make a survey research for collecting data from students in all 
levels. This is to classify about types of constructive reinforcement like food, social reinforcement 
(i.e. touching with the tips of the fingers, smiling and admiring) favorite activities, the using of 
stars or scores as rewards, and the acknowledgement of their own progress that could help them 
be responsible to the society in accordance with the Catholic school principles. This gathered data 
will be used for preparing the further training courses on the social responsibility in line with the 
Catholic school principles.  
 



 
กิตติกรรมประกาศ 

 
 การจัดทํางานวิจัยเลมนี้สําเร็จไดดวยดี อันเนื่องมาจากความกรุณาและความชวยเหลือของ
บุคคลหลายทานดวยกัน   

ขอขอบพระคุณ อ.ดร.สุวิชา เปาอารีย อาจารยที่ปรึกษา เปนอยางยิ่ง ที่ไดใหคําปรึกษา 
แนวทางในการทําวิจัย และกําลังใจที่มอบใหแกผูเขียน อีกทั้ง รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอําพร และ         
ผศ.ดร.อาแว มะแส สําหรับคําแนะนําในการแกไขงานวิจัย จนทําใหรายงานเลมนี้สําเร็จลุลวงไปได 

ขอรําลึกพระคุณคณาจารยทุกทาน ผูประสิทธิ์ประสาทความรูในงานวิจัย และขอบคุณ
เจาหนาที่ทุกทานของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สําหรับ
ความชวยเหลือ และคําแนะนํา ตลอดระยะเวลาที่ผูเขียนไดศึกษา ณ สถาบันแหงนี้   

ขอขอบพระคุณบาทหลวงชัยยะ กิจสวัสดิ์ เปนอยางสูง สําหรับความชวยเหลือตาง ๆ อยาง
มากมาย และน้ําใจอันดียิ่งที่คุณพอชวยคนควาหาขอมูลตัวช้ีวัดอันสําคัญสําหรับงานวิจัยนี้ ตลอดจน
กําลังใจที่มอบใหแกผูเขียน โดยเฉพาะในชวงระยะเวลา 4-5 เดือนที่ผูเขียนไดเดินทางมาทํางานวิจัย
ที่กรุงเทพ ฯ 
 ขอขอบคุณคณะผูบริหาร คณะครู นักเรียน และศิษยเกาโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห 
กรุงเทพ ฯ สําหรับความอนุเคราะหชวยเหลือ และความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณครูกรวีร สุดเนตร เพราะตลอดระยะเวลาของการทํารายงานวิจัยเลมนี้ คุณครู
ไดใหคําแนะนํา และชวยเหลือตลอดมา 

นอกจากนี้ ขอบคุณเพื่อน ๆ รุนที่ 43 และพี่ ๆ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมทุกคน 
สําหรับมิตรภาพอันดี และกําลังใจที่มอบใหกัน 
 อันคุณความดีทั้งหลายที่ไดมาจากการทํารายงานวิจัยคร้ังนี้ ผูเขียนขอมอบใหแดบิดา-
มารดา และญาติพี่นองทุกคน รวมทั้งผูมีพระคุณทุกทานที่คอยใหกําลังใจและความชวยเหลือใน
การศึกษาตอระดับปริญญาโทของผูเขียน แมจะเอยนามไมไดทั้งหมด แตพระคุณของทุกทานจะอยู
ในใจเสมอ  
 
        เทพประสิทธิ์   ทอแสงธรรม 
                    มกราคม  2554 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 

  ปญหาความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในสังคมมีมากมายหลายปญหา ไมวาจะเปน ปญหาความ

ซ่ือสัตยสุจริต ปญหาคนขาดจรรยาบรรณ ปญหาการฉอราษฎรบังหลวง ปญหาการขาดความ

รับผิดชอบ ความเกียจครานแตกลับอยากรวยทางลัด ปญหาการขาดการประมาณตนและขาดการ

ยับยั้งชั่งใจ ความฟุงเฟอฉาบฉวยในสังคม ปญหาการขาดการใชเหตุผลเชิงคุณธรรมในการดําเนิน

ชีวิต ปญหาวิกฤติทางคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก และเยาวชน ปญหาเด็กแสดงพฤติกรรมกาวราว

รุนแรง อีกทั้งกอการทะเลาะวิวาทซึ่งสรางความเดือดรอนเปนอันตรายตอบุคคลอื่น  ลวนแสดงถึง

สภาพความเสื่อมถอยดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไทยปจจุบัน ท่ีเริ่มเขาสูภาวะวิกฤติข้ึน

ทุกขณะ (เอกชัย ชิณโคตร, 2551: 112) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2543: 10) ไดกลาวถึง จุดออน

ท่ีตองเรงแกไข คือ ดานจริยธรรมของคนไทยที่มีแนวโนมเสื่อมถอยลง  คนขาดความศรัทธาในหลัก

ศาสนาและไมไดนําหลักธรรมมาใชในการดํารงชีวิตเทาที่ควร ประกอบกับวัฒนธรรมตางชาติท่ีเขา

มามีผลตอพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย โดยเฉพาะคนในสังคมเมืองและเยาวชน ซ่ึง

ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมนี้จะสงผลโดยตรงตอการพัฒนาคนและสังคมไทยในอนาคตอยาง

หลีกเลี่ยงไมได  การเกิดปญหาที่กลาวขางตนเพิ่มขึ้นมาก ทําใหคนในสังคมไดเริ่มมีสํานึกในเรื่อง

ของความถูกตอง ความดี ความเลว คุณธรรมประจําใจ กฎเกณฑทางศีลธรรมและสิทธิหนาที่ เพื่อ

กอบกูวิกฤติดานคุณธรรมจริยธรรมใหดีข้ึน ซ่ึงจักตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน อยาง

จริงจังและตอเนื่อง 

จุดประสงคของโรงเรียนทั่วไป เมื่อพิจารณาอยางถี่ถวนเกี่ยวกับคําจํากัดความ และ

แนวโนมใหมของการศึกษาในทุกระดับ ทําใหเรารวบรวมความคิดเกี่ยวกับโรงเรียนไดวา เปน

สถานที่สําหรับการอบรมแบบองครวม โดยอาศัยการซึมซาบอยางเปนระบบเขาไปในวัฒนธรรม  

ดังนั้น โรงเรียนจึงเปนสถานที่พิเศษที่กอใหเกิดการอบรมแบบบริบูรณ  ซ่ึงกระบวนการสําคัญนี้จะ

เกิดขึ้นในโรงเรียนในรูปแบบการสัมผัสรายบุคคล และการสรางพันธกิจ เพื่อเปนการยอมรับคุณ
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คาสูงสุดในชีวิตจริง และแลวทําการสอดแทรกคุณคาเหลานั้นในกิจกรรมทุกอยางของชีวิต  

วัฒนธรรมจะกลายเปนการศึกษาไดก็ตอเมื่อเยาวชนสามารถเชื่อมโยงการเลาเรียนของตนกับ

สภาพการณตาง ๆ ของชีวิตจริงที่ตนคุนเคย  โรงเรียนจะตองกระตุนใหนักเรียนฝกฝนสติปญญา

อาศัยความเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดอยางชัดเจน รวมถึงการรูจักมีจินตนาการที่สรางสรรคดวย โดยจะตอง

พร่ําสอนใหนักเรียนรูจักหาความหมายแหงประสบการณ และความจริงที่อยูเบื้องหลังประสบการณ

เหลานั้น  โรงเรียนใดที่ละเลยหนาที่นี้และสอนเฉพาะขอสรุปตาง ๆ ท่ีสําเร็จรูปมาแลวถือวาไดสราง

อุปสรรคตอการพัฒนาสําหรับเด็กนักเรียนแตละคน (สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก, 2551ค: 

28-29) 

โรงเรียนคาทอลิกมีกระจัดกระจายอยูท่ัวโลก และรับนักเรียนปละเปนลาน ๆ คน  นักเรียน

เหลานี้เปนเด็กที่มีชาติพันธุ เชื้อชาติ ขนบประเพณี และครอบครัวของตนเอง  อีกทั้งพวกเขายังเปน

เด็กในยุคสมัยของเราอีกดวย  นักเรียนแตละคนมีพ้ืนเพดั้งเดิมอยางชัดเจนและเปนปจเจกชนที่มีอยู

เพียงหนึ่งเดียวไมซํ้าแบบใคร  โรงเรียนคาทอลิกมิไดเปนเพียงสถานที่ท่ีมีการสอนบทเรียนเทานั้น 

แตยังเปนศูนยกลางซึ่งมีปรัชญาทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการที่ใสใจในความตองการของเยาวชนทุก

วันนี้ และไดรับความสวางจากสิ่งที่ส่ือมาในพระวรสาร การไดรูอยางละเอียดลออและถูกตองถึง

สถานการณอันแทจริงยอมจะชวยใหสามารถเสนอแนะวิธีการใหการศึกษาที่ดีท่ีสุดดวย (สมณ

กระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก, 2551ข: 105) 

โรงเรียนคาทอลิกเปนสถาบันในความรับผิดชอบของศาสนาคริสตคาทอลิก ท่ีพยายามทํา

หนาที่ในการปลูกฝงคุณธรรมความดีใหแกเยาวชน ตามหลักคําสอนของศาสนาคริสตคาทอลิก 

เพื่อใหเยาวชนไดแสดงออกถึงความรักตอผูอ่ืน โดยการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมตาม

หลักโรงเรียนคาทอลิก ดังที่ไดกลาวไวในมิติดานศาสนาในชีวิตของเยาวชนทุกวันนี้วา แตละ

โรงเรียน (คาทอลิก) จะตองคอยระมัดระวัง สอดสองดูแลพฤติกรรมของเยาวชนทางดานศาสนา ใน

สถานที่ (โรงเรียน) เพื่อจะคนใหพบกระบวนการความคิดของพวกเขา วิธีดําเนินชีวิตและปฏิกิริยาที่

พวกเขามีตอการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเปนไปอยางลึกซึ้ง แลวแตสถานการณ  

(สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก, 2531: 11) 

พระคารดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู (มุขนายกคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ) ให

ความเห็นวา หัวใจของการจัดการศึกษาคาทอลิก คือ ตองสอนใหเด็กเราเติบโตขึ้นเปนมนุษยท่ี

สมบูรณ ปรากฏวา เด็กสวนใหญของเรานั้นไมใชเด็กคาทอลิก ดังนั้น นาจะเปนการดี ถาหากวาเรา

จะพูดถึงมิติความเปนมนุษยในมุมมองของศาสนาแลวนาจะฟงจากศาสนาอื่นดวย เมื่อความเชื่อ

แสดงออกเปนการกระทํา อาศัยความรัก ชีวิต และพันธกิจของผูบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่ใหการ

ส่ังสอนดวยความเอาใจใส หมายถึง การใหความรัก (ชัยณรงค มณเฑียรวิเชียรฉาย, 2009: 13) 
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โดยนัยดังกลาว โรงเรียนคาทอลิกระดับมัธยมพึงใหความเอาใจใสเปนพิเศษตอ “การทา

ทาย” ซ่ึงวัฒนธรรมของมนุษยนํามาเผชิญกับความเชื่อ อยางไรก็ตาม เราก็เชื่อมั่นวาโรงเรียนเปน

สถานที่สุดพิเศษแลวในอันที่จะพาการจัดการกับปญหาเหลานี้อยางเหมาะสม (สมณกระทรวงเพื่อ

การศึกษาคาทอลิก, 2551ข: 123) 

โรงเรียนคาทอลิกสวนใหญมีนักบวชชาย-หญิงเปนคณะผูบริหาร การที่นักบวชถือความ

ยากจนดวยใจรัก และแสดงตนวาเลือกความเชื่อที่ตองตอตานปจเจกนิยม และการทําตามใจตนที่

แสดงออกมาในรูปแบบตาง ๆ จึงทําใหนักบวชมีสวนนําเยาวชนใหพัฒนาขีดความสามารถที่จะรัก

อยางสมบูรณ ตอตานความรักอยางฉาบฉวย และชวยเยาวชนที่จะปดกั้นชีวิตในสังคมที่หวังใหได

อะไรมางาย ๆ 

ในฐานะที่ผูทําวิจัยเปนนักบวช ซ่ึงมีสวนในการอบรมจริยธรรม ศีลธรรม และสอน        

พระธรรมคําสอนของศาสนาคริสตคาทอลิกใหแกนักเรียนระดับมัธยม โรงเรียนพระมารดานิจจานุ

เคราะห ซ่ึงเปนโรงเรียนคาทอลิก นักเรียนสวนใหญอยูในโรงเรียนตั้งแตระดับอนุบาลจนถึง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 แลวไปศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ดวยความเปนนักบวช และผูใหการ

อบรมแกนักเรียน ผูวิจัยจึงมีความหวงใยตอนักเรียนในสภาพเหตุการณปจจุบัน จึงคิดวาการติดตาม

ประเมินผลดานความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนที่จบการศึกษาไปแลว นาจะเปนผลดีท่ี

สามารถนํามาสะทอนการอบรมสั่งสอนของโรงเรียนคาทอลิกวา สามารถปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

ในการดําเนินชีวิต และเปนประโยชนตอสังคมเพียงใด 

ผูวิจัยคาดหวังวา ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนการแสดงออกของความรักอยางสมบูรณตอลูก

ศิษย และนําผลที่ไดมาเปนแนวทางในการสรางเยาวชนที่ดีใหแกสังคมตอไป  

 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

 1.   เพื่อศึกษาระดับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก ของนักเรียนที่จบ

การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2548-2551โรงเรียนพระมารดานิจจานุ

เคราะห กรุงเทพ ฯ  

 2.   เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางในระดับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิก ของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2548-

2551โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ 
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 3.   เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการนําหลักคําสอนดานความรับผิดชอบตอสังคมตาม

หลักโรงเรียนคาทอลิก ไปใชในชีวิตประจําวันของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ปการศึกษา 2548-2551โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ 

 

1.3  ขอบเขตในการศึกษา 

 

 1.3.1  ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษา 

                         1.3.1.1  ตัวแปรอิสระมี 8 ตัวแปร ไดแก เพศ แผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ระดับชั้นปในมหาวิทยาลัย สถาบันที่กําลังศึกษา จํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม 

(ตอ 1 ปการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย) การกลอมเกลาทางสังคม ความตระหนัก และการเสริมแรง

ทางบวก 

                         1.3.1.2  ตัวแปรตาม ไดแก ระดับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิก ซ่ึงมี 4 ดาน ไดแก  

           1)  เสรีภาพ   

           2)  ความรักตามพระวรสาร   

           3)  ความรับผิดชอบ   

           4)  การเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน 

 

 1.3.2  ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย  

การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ป

การศึกษา 2548-2551โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพฯ จํานวน 383 คน 

 

 1.3.3  ขอบเขตดานพื้นที่  

ศึกษาเฉพาะโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ 

 

1.3.4 ขอบเขตดานเวลา  

ศึกษาในภาคเรียนที่ 1-2 ประจําปการศึกษา 2552 
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1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

 1.  ทําใหทราบถึงระดับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกของนักเรียนที่

จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุ

เคราะห กรุงเทพ ฯ  

 2.   ทําใหทราบถึงตัวแปรที่มีผลตอระดับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิกของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2548-2551 

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ  

 3.   ทําใหทราบขอมูลและแนวทางในการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิกใหแกนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระมารดา

นิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ  

 

 

  

 

 

 

 
 



 
บทที่ 2 

 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยเร่ืองการศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกของนักเรียน
ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุ
เคราะห กรุงเทพ ฯ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อ
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ตามลําดับดังตอไปนี้ คือ 
  2.1  แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม 
                2.1.1  ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม 
   2.1.2  ประเภทของความรับผิดชอบ 
   2.1.3  การปลูกฝงความรับผิดชอบ 
  2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคม 
   2.2.1  ความหมายของการขัดเกลาทางสังคม 
   2.2.2  ตัวแทนของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
   2.2.3  การขัดเกลาทางสังคมกับบุคลิกภาพของเด็กไทย 
  2.3  แนวคิดเกี่ยวกับความตระหนัก 
   2.3.1  ความหมายของความตระหนัก 
   2.3.2  ปจจัยที่กระทบตอความตระหนัก 
  2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมแรงทางบวก 
   2.4.1  ความหมายของการเสริมแรง 
   2.4.2  ประเภทของการเสริมแรง 
   2.4.3  แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมแรงทางบวก 
  2.5  แนวคิดเกี่ยวกับจิตสํานึก 
   2.5.1  ความหมายของจิตสํานึก 
   2.5.2  ประเภทของจิตสํานึก 
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2.6  หลักคําสอนดานสังคมของศาสนาคริสตคาทอลิก 

 2.6.1   ท่ีมาของคําสอนดานสังคมของศาสนาคริสตคาทอลิก 

 2.6.2   ความหมายของคําสอนดานสังคมของศาสนาคริสตคาทอลิก 

 2.6.3   สาระที่สําคัญของคําสอนดานสังคม 

 2.6.4   จุดมุงหมายของคําสอนดานสังคม 

 2.6.5   รายชื่อเอกสารสังคมที่สําคัญ 

2.6.6  ภารกิจดานสังคมของพระศาสนจักร 

  2.7   แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย 

   2.7.1   ปรัชญาการศึกษาคาทอลิก 

   2.7.2   นโยบายของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย 

                 2.7.2.1  ดานเสรีภาพ 

           2.7.2.2  ดานความรักตามพระวรสาร  

           2.7.2.3  ดานความรับผิดชอบ 

           2.7.2.4  การเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน 

   2.7.3   หนาที่ และความรับผิดชอบของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย 

  2.8   แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนคาทอลิกขณะกาวสูสหัสวรรษที่สาม 

2.9  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม 

 

2.1.1  ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม 

พรชัย รอดสมจิตร (2527: 7) กลาววา ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง มีสวนรวมใน

กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนและสังคม บําเพ็ญประโยชนและสรางสรรคความเจริญใหชุมชนและ

สังคมอยางเต็มความสามารถ ชวยสอดสองพฤติกรรมของบุคคลที่จะเปนภัยตอสังคม ใหความรู  

ความสนุกเพลิดเพลินแกประชาชนตามความสามารถของตน ชวยคิดและแกปญหาตาง ๆ ของสังคม 

เชน การรักษาสาธารณสมบัติ การมีความรับผิดชอบตอการมีระเบียบวินัยจราจรรวมกัน การมีสวน

รวมในการเสนอแนวความคิดในการพัฒนาตอรัฐ และการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม การ

สงเสริมโครงการพระราชดําริของสมเด็จพระเจาอยูหัว เชน เศรษฐกิจพอเพียง 

อุไร ดุลยเกษม (2529: 10) กลาววา ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง คุณธรรมถือเปน

ความรับผิดชอบรวบยอดในความรับผิดชอบชั่วดี อันเปนเครื่องเหนี่ยวรั้งควบคุมพฤติกรรม เพื่อ
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สนองความปรารถนา สามารถมองเห็นวาอะไรเปนสิ่งพึงปรารถนาของคนกลุมใหญ และพรอมที่จะ

แสดงเมื่อมีเหตุการณหรือสิ่งแวดลอมมากระตุน 

วิทยา เศรษฐวงศ (2538:  34) กลาวถึงแนวคิดของ Sartre นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส เกี่ยวกับ

ลักษณะความรับผิดชอบตามความหมายในเชิงขอเท็จจริง (Fact Responsibility) ใน 4 ลักษณะ คือ  

             1.  ผูสรางหรือผูกระทําที่โตแยงมิได (Incontestable  Authorship) Sartreนิยามความ

รับผิดชอบวา การสึกนึกวาตนเองเปนผูสรางเหตุการณหรือสิ่งตาง ๆ ท่ีโตแยงมิได (Consciousness 

of  Being the Incontestable Author of an Event or an Object) คําวา โตแยงมิไดในที่นี้หมายถึง 

ปราศจาก (No  Excuse) หมายความวา ความรับผิดชอบไมเปดโอกาสใหมีขออางใด ๆ ในการแกตัว 

ดังนั้น จึงเปนความรับผิดชอบที่ไมมีระดับ (No  Degree) เมื่อไมมีระดับความหมายของความ

รับผิดชอบของSartre ก็เริ่มหางไกลจากความหมายปกติท่ีใชกันโดยทั่วไปแลว ไมเกี่ยวกับสิ่งที่ควร 

การประณาม การสรรเสริญ สําหรับSartre ความรับผิดชอบก็ขยายออกไปเหนือสิ่งที่เขาสามารถ

เลือกไดอยางอิสระ ไมมีอะไรที่จะหลบพนจากความรับผิดชอบของมนุษยได (Inescapable) ไม

เพียงแตการกระทําสวนบุคคลเทานั้น แตรวมถึงเหตุการณภายนอกที่ไมเกี่ยวกับตัวเราอีกดวย เรา

รับผิดชอบตอทุกสิ่งทุกอยางเชน ความดี ความเลว เอามาไวในตัวเอง เราตองรับผิดชอบ 

  2.  การกําหนดเลือกดวยตนเอง (Self-Determination) บางครั้งภายใตสถานการณ

บางอยางที่บีบบังคับเราเลือกที่จะกระทําบางอยาง เมื่อกระทําไปแลวภายหลังเราก็มาสํานึกเสียใจ 

และละอายตอการกระทําเชนนั้น (Remorse  and  Shame) ฉะนั้น มนุษยมีทางเลือกเสมอที่จะเลือก

ดวยตนเองเพราะมีเสรีภาพในความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สามารถใชเปนเกณฑวัดวา

กระทําใดไมถูกบังคับและรับผิดชอบก็คือ ความมีจิตสํานึกและความละอาย เปนตน 

  3.  ความเปนไปได (Possibility) และความรับผิดชอบอยูควบคูกับความรับผิดชอบ

ในการกระทําก็หมายความวาเขามีความเปนไปได ท่ีจะมีชีวิตอยูอยางสรางสรรค จึงมีลักษณะของ

ความเปนไปได ในเมื่อความเปนไปไดเปนสวนหนึ่งของความหมายเสรีภาพกับความรับผิดชอบ

ฉะนั้น ความเปนไปไดท่ีเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบที่Sartreนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสตั้ง

ขอสังเกตไว 

  4.  ความรูสึก (Feeling) เมื่อมนุษยเปนอิสระเขาควรทําสิ่งที่เขาอยากทําเปนการ

แสดงทางความรูสึกไมวาเชิงตอบรับหรือ ปฏิเสธในการแสดงนี้ มีความรับผิดชอบตอตนเองและ

สังคมเปนที่ประจักษในหมูมวลมนุษย 
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2.1.2  ประเภทของความรับผิดชอบ 

 พิจิตรา  พงษจินดากร (2525: 16) กลาวถึงประเภทของความรับผิดชอบไวดังนี้ คือ 

             2.1.2.1  ความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก 

              1)  ความรับผิดชอบตอชุมชนสังคม 

              2)  ความรับผิดชอบตอบิดามารดาและครอบครัว 

              3)  ความรับผิดชอบตอโรงเรียนและครูอาจารย 

              4)  ความรับผิดชอบตอเพื่อน 

          2.1.2.2  ความรับผิดชอบตอตนเอง ไดแก 

              1)  ความรับผิดชอบในการรักษาสุขภาพอนามัย 

              2)  ความรับผิดชอบในการจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค 

              3)  ความรับผิดชอบดานสติปญญาและความสามารถ 

            4)  ความรับผิดชอบในดานความประพฤติ 

              5)  ความรับผิดชอบดานมนุษยสัมพันธ 

              6)  ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจสวนตัว 

              7)  ความรับผิดชอบดานการงานที่ไดรับมอบหมาย 

              8)  ความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง 

 

2.1.3  การปลูกฝงความรับผิดชอบ 

 กอ  สวัสดิพาณิชย (2525: 54) กลาววา การปลูกฝงความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน 

โรงเรียนควรมุงสอนใหเด็กสรางสมหลักธรรมประจําใจดังตอไปนี้ การรูจักสิทธิและหนาที่ของตน 

และเคารพในสิทธิของผูอ่ืน การทํางานใหสําเร็จเปนชิ้นเปนอัน โดยไมละทิ้งงานที่ไดรับไวแลว 

และความซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน  

กิ่งแกว อัตถากร (2524: 15) กลาววา การปลูกฝงความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน เปนสิ่ง

ท่ีเกิดจากการฝกอบรมตั้งแตในวัยเด็ก และจะพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนถึงวัยรุนผูใหญ จึงตองเขาใจ

ธรรมชาติของเด็ก แนะนําสงเสริมในสิ่งที่ถูกที่ควรใหเขารูจักการแกปญหาและคอย ๆ ปลูกฝงความ

รับผิดชอบใหกับเขา เพราะนอกเหนือจากการมีวินัยและความรับผิดชอบตามธรรมชาติจะเกิดขึ้นได

เองแลวเด็กยังเรียนรูความรับผิดชอบจากวัฒนธรรม โดยอาศัยการสั่งสอนฝกอบรมจากบุคคลหรือ

ส่ิงแวดลอม ลักษณะเชนนี้เปนกฎของธรรมชาติในการอยูรวมกันในสังคม สําหรับความรับผิดชอบ

ตอสังคมนั้นจะพัฒนาขึ้นได ก็ตอเมื่อเด็กนั้นรูจักรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และการใหเด็ก

ไดมีโอกาสทํากิจกรรมที่ตองทําตามหนาที่นั้นเปนการทําเพื่อหมูคณะหรือสังคมไปในตัว แตเด็กยัง
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ไมเขาใจถึงประโยชนท่ีมีตอตนเองและผูอ่ืนไดดี แตเมื่อเด็กเขาสูวัยรวมกลุมในราวอายุ 11 ปข้ึนไป 

ตั้งแตวัยนี้ เราสามารถฝกใหเขามีความรับผิดชอบตอสังคมได เชน การใหเขาไดมีโอกาสรับผิดชอบ

ตอการทํางานเปนหมูคณะ 

 ชม ภูมิภาค (2516: 50-51) กลาววา การปลูกฝงความรับผิดชอบตอสวนรวมและตอบุคคล  

จะตองปลูกฝงดวยการใหเขาไดกระทํา มิใชจะเกิดขึ้นไดจากการบอกเลากันเทานั้น วิธีการสอนใน

โรงเรียนมีสวนสําคัญในการปลูกฝงความรับผิดชอบ การบอกใหทํางานเปนรายบุคคลไมไดมี     

สวนชวยปลูกฝงความรับผิดชอบตอสวนรวมเลย ควรจะใหรูจักทํางานเปนกลุมคณะตามความ

เหมาะสม ในการทํางานเปนกลุม แตละคนไดรับมอบหมายใหทํางานอันเปนสวนหนึ่งของงาน

ท้ังหมด เพื่อจะใหงานสวนรวมสําเร็จลงดวยดี แตละคนก็จะทํางานในสวนความรับผิดชอบของตน

อยางเต็มที่ งานสําเร็จเมื่อแตละคนทํางานประสานงาน หากคนใดคนหนึ่งขาดความรับผิดชอบงานก็

จะสําเร็จไดยาก นอกจากนี้ ควรจัดใหมีครูใหคําแนะนําในการทํากิจกรรมตาง ๆ ของนักเรียนดวย 

เพื่อฝกความรับผิดชอบไปในตัว 

 เรวดี วงศพรหมเมฆ (2521: 33) กลาววา การปลูกฝงความรับผิดชอบใหเด็ก มิใชดวยการวา

กลาวตักเตือนเทานั้น แตตองใหเด็กไดฝกปฏิบัติอยางจริงจัง จึงจะกอใหเกิดความเคยชิน และเกิด

เปนนิสัยที่ฝงแนนจนกลายเปนคานิยมตอไป อีกทั้งยังมีการกลาวถึงการปลูกฝงความรับผิดชอบให

เด็กวามิใชการตักเตือนวากลาวอบรมเทานั้น แตตองใหฝกปฏิบัติอยางจริงจัง จึงจะกอใหเกิดความ

เคยชิน เกิดเปนนิสัยและน้ําใจที่ฝงแนนเปนคุณธรรมและคานิยมตอไป เพราะในการเรียนรูใด ๆ นั้น 

จะตองใหเกิด 3 ประการคือ เกิดความรูความเขาใจสามารถปฏิบัติได และเกิดเปนน้ําใจหรือ

ความรูสึกนึกคิดในทางที่ดีตอสิ่งนั้น ๆ การฝกปฏิบัติจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง  

Milton และ Harris (1962: 407-416 อางถึงใน สุปราณี ศรีใสดํา, 2531: 100) กลาวถึงการฝก

ความรับผิดชอบตอหนาที่การงานใหกับเด็ก ๆ ควรปฏิบัติตามขอแนะนําดังนี้ 

1.   การฝกความรับผิดชอบ ควรเริ่มตั้งแตเด็กยังอายุนอย ๆ 

2.   เด็กทุกคนควรมีโอกาสฝกความรับผิดชอบ โดยการปฏิบัติจริงใหเด็กมีสวนรวม

ในการทํางาน 

3.   การจัดประสบการณใหเด็กรับผิดชอบตอหนาที่การทํางาน ควรใหเหมาะสมกับ

วัยและความสามารถของแตละบุคคล 

4.   ควรใหเด็กไดทราบวาผูใหญหวังอะไรจากตัวเขา 

5.   ในการฝกความรับผิดชอบนั้น ผูใหญตองรูจักยืดหยุนไมควรเรงรัดเด็กจนเกินไป 

6.   ตองระลึกไวเสมอวา ในการทํางานนั้น เด็กตองการคําแนะนําจากผูใหญ 
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7.   เด็กตองการความไววางใจจากผูใหญ ดังนั้น เมื่อมอบหมายงานใหแลวก็ควรให

เด็กไดรับผิดชอบอยางเต็มที่ 

8.   การใหเด็กรับผิดชอบเกินความสามารถก็อาจเปนอันตรายแกเด็กได 

สรุป ความรับผิดชอบตอสังคม คือ คุณธรรม ซ่ึงเปนเครื่องเหนี่ยวรั้งควบคุมพฤติกรรม ทํา

ใหสามารถมองเห็นวา อะไรเปนสิ่งพึงปรารถนาของคนสังคม เชน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ

ประเทศชาติ เปนตน และพรอมที่จะมีสวนรวมรับผิดชอบ เพื่อรังสรรคความเจริญ และความดีงาม

ใหเกิดขึ้นในสังคม โดยไดรับการปลูกฝงความรับผิดชอบตอหนาที่การงานทั้งตอสวนรวม และตอ

บุคคล ซ่ึงโรงเรียนไดมุงสอน และสรางสมหลักธรรมประจําใจแกนักเรียน 

    

2.2  แนวความคิดเกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคม 

 

 2.2.1   ความหมายของการขัดเกลาทางสังคม 

              การขัดเกลาทางสังคมหรือการอบรมเลี้ยงดูเปนกระบวนการที่มนุษยไดรับตั้งแตเล็กจนโต

เปนผูใหญ  เพื่อทําใหมนุษยรูระเบียบทางสังคม  มีคุณลักษณะและความสามารถ อุดมคติ คุณคา 

และรูปแบบของพฤติกรรม กอใหเกิดความรูสึกเปนตัวของตัวเอง  โดยการถายทอดทางวัฒนธรรม 

สงวน  สุทธิเลิศอรุณ (2529: 19) กลาวถึงการขัดเกลาทางสังคม โดยผานทางความหมาย

ของสังคมประกิต ๆ คือ กระบวนการเรียนรูระยะยาวของมนุษยท่ีจะทําใหบุคคลไดเรียนรูถึงคานิยม 

(Values) ท่ีสําคัญ ๆ ของสังคม ตลอดจนรูปแบบสัญลักษณ (Symbols) ในระบบสังคม ซ่ึงบุคคลนั้น 

 ๆเขารวมอยูและนํามาใชเปนบทบาทในการแสดงออก 

Erikson (1960) กลาววา ส่ิงแวดลอมเปนสิ่งสําคัญในการเปลี่ยนแปลง เพราะเด็กที่เกิดมา

นั้น มีสวนประกอบทางกายภาพและการตอบสนอง (Reflex) ท่ีเหมือนกัน การกระทําตาง ๆ ของเด็ก

นั้น เกิดจากความไมสะดวกสบายทางรางกายของเขา การตอบสนองทางปาก ทางทวาร การดูด และ

การกัดนั้น เกิดจากประสบการณ อันเกิดมาจากอาหาร การเห็น เสียง ส่ิงตาง ๆ จะพัฒนาใหเขามีวุฒิ

ภาวะ ความรูสึกครั้งแรก คือ ความพอใจตอสิ่งที่อยูรอบ ๆ ตัวเขา การขัดเกลาทางสังคมอาจทําได 2 

ลักษณะ คือ 

          1.  การขัดเกลาโดยตรง (Direct Socialization) การอบรมวิธีนี้เปนการบอกใหปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑของสังคม บอกใหรูวาอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา อะไรผิด อะไรถูก เปนการชี้แนะ

แนวทางในการปฏิบัติให เพื่อแสดงออกอยางเหมาะสม 
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          2.  การขัดเกลาโดยทางออม (Indirect Socialization) เปนการอบรมโดยที่ไมบอกให

โดยตรงเหมือนอยางแรก แตอาจจะอยูในรูปของการเลือกแบบในสถานการณบางอยางเพื่อใหเกิด

ความสอดคลองในสถานการณนั้น 

Freud (1967: 26-29) นักจิตวิทยาวิเคราะห กลาววา การพัฒนาบุคลิกภาพของคนนั้น เริ่ม

ตั้งแตเปนทารกและเชื่อวาชวงชีวิตในตอนตน หากไดรับการเลี้ยงดูท่ีไมดีพอจะมีผลตอบุคลิกภาพ

ในวัยผูใหญ การขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการปฏิสังสรรคท่ีมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล

เปลี่ยนไปใหสอดคลองกับความคาดหวังของสมาชิกในกลุม การศึกษาของ Freud พยายามที่จะทํา

ความกระจางกับทฤษฎีบุคลิกภาพในกระบวนการของพัฒนาการ และชี้ใหเห็นความสําคัญวา 

ปญหาของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมนั้นอยูในชวงแรกของวัยเด็ก 

 

2.2.2  ตัวแทนของการขัดเกลาทางสังคม 

สุพัตรา สุภาพ (2531: 102-108) ไดแบงกลุมตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมไว 6 กลุม คือ 

 1.  ครอบครัว (Family) เปนสถาบันพื้นฐานที่ขัดเกลามนุษยใหรูวา ส่ิงใดควรทําสิ่ง

ใดไมควรทํา หรืออะไรถูกอะไรผิด เปนตน พอแม ผูปกครองซึ่งอยูใกลชิดกับเด็กจะมีอิทธิพลตอ

การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กเปนอยางมาก และมีอิทธิพลตออารมณ ทัศนคติ ความประพฤติของ

เด็กเปนอยางยิ่ง  

 การอบรมของครอบครัวนี้ทําไดท้ังทางตรงและทางออม ทางตรงก็บอกกันตรง ๆ วา

ตองทําตัวอยางไร เพื่อจะไดวางตัวไดถูกตองเหมาะสม เชน สอนใหมีวินัย มีสัมมาคารวะ รูจักไหว

เมื่อพบผูใหญ รูจักกลาวคําขอบคุณเมื่อมีใครใหของหรือทําอะไรให สวนการอบรมทางออม เปน

การอบรมแบบไมไดทําเปนทางการ อาจจะเปนการเลียนแบบหรือรับเขาไปโดยไมรูตัว เชน พอแม

สกปรก ลูกก็สกปรก พอแมชอบใชคําหยาบ ลูกก็ใชคําหยาบดวย เปนตน 

 2.   กลุมเพื่อน (Peer Group) กลุมเพื่อนมีอิทธิพลตอทัศนคติของวัยรุนเปนอยางยิ่ง 

เพราะเด็กวัยนี้มีแนวโนมตองการอยูรวมกับเพื่อนที่มีรสนิยมใกลเคียงกัน ไมวาในดานความคิด การ

แตงกาย การแสดงออก เพื่อใหเพื่อนยอมรับตนเปนสมาชิกคนหนึ่งของกลุม ดังนั้น การคบเพื่อนดี

จึงมีความหมายมาก หากคบเพื่อนไมดี อาจจะเสียคนไดงาย สุพัตรา สุภาพ (2525: 69) กลาววา กลุม

เพื่อนจะเปนกลุมที่มีความสําคัญมากที่สุด ในกลุมตัวแทนในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม เพื่อให

รูระเบียบของสังคม เด็กไดเรียนรูกติกาในการเลนดวยกัน มีการทดลองโดยใชพลังกลุม หรือเพื่อ

เปนกําลังใจ 

 3.   โรงเรียน (School) เปนเสมือนบานที่สองของเด็กในการใหวิชาความรู ความคิด

ตางๆ ฝกระเบียบวินัย ตลอดจนทําใหเด็กไดมีโอกาสสมาคมกับคนเปนจํานวนมากในลักษณะตาง ๆ 
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กัน จึงเปนแหลงที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กไดในชวงเวลาที่นานพอสมควร ทําใหเด็กไดรับ

คุณคาและความรูบางอยางทั้งแบบรูตัว และไมรูตัว เพื่อความกาวหนาของชีวิต  

 4.   กลุมอาชีพ (Professional  Groups) เปนชวงที่บุคคลจะไดมีการเผชิญกับ

ส่ิงแวดลอมภายนอกอยางกวางขวางยิ่งขึ้น กลุมอาชีพแตละอยางจะมีคุณคาหรือระเบียบวิธีการ

ปฏิบัติท่ีแตกตางกัน ซ่ึงบุคคลจะตองปรับตัวใหเขากับกลุมอาชีพใหได เชน ครูตองสอนศิษยดวย

ความเมตตา แพทยรักษาคนไขดวยจรรยาบรรณ ไมเห็นแกเงิน นักสังคมสงเคราะหไมเปดเผย

ความลับของผูมารับการสงเคราะห เปนตน  

 5.   สื่อมวลชน (Mass Communication) เปนเครื่องมือที่ทําใหบุคคลที่ไดทราบขอมูล

ความรูตาง ๆ ในทุก ๆ ดาน อันเปนผลใหเกิดการเรียนรูในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลอยางมาก 

ในดานตาง ๆ ตั้งแต ความคิด ความเชื่อ และแบบของความประพฤติ อิทธิพลของสื่อมวลชนนี้จะมี

มากนอยเพียงไรขึ้นอยูกับแตละบุคคล ข้ึนอยูกับภูมิหลังของครอบครัววา ไดสอนลูกมาใหรูจักเหตุ

และผลหรือเลือกเฟนขาวสารตาง ๆ ไดแคไหน หรือขึ้นอยูกับเจตคติของแตละบุคคลตอสิ่งที่ตน

ไดรับ 

 6.   สถาบันศาสนา (Religion Institution) เปนตัวแทนขัดเกลาคนหรือแนะแนวทางให

เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคน เพื่อเปนเปาหมายในการกระทํา ศาสนาจึงมีสวนสรางเจตคติท่ีดี มีจิตใจที่

งดงาม มีพฤติกรรมที่ประกอบดวยคุณธรรม ความสุจริต ซึ่งชวยใหบุคคลเขาใจความจริงแหงชีวิต

และสามารถระงับความตึงเครียดหรือขจัดความฟุงซานหรือทุกขได ซ่ึงตัวแทนทางศาสนาไดแก วัด

วาอาราม พระ นักบวช ผูสอนศาสนาหรือผูเผยแพรศาสนา ซ่ึงพยายามชวยขัดเกลาใหบุคคลได

เปนไปตามครรลองที่มุงหมายไว 

ตัวแทนที่กลาวมาทั้งหมดนี้ มีสวนสําคัญในการหลอหลอมบุคลิกภาพของบุคคลที่สังคม

ตองการ เพื่อเปนกําลังสําคัญในการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตอไป 

           

2.2.3  การขัดเกลาทางสังคมกับบุคลิกภาพของเด็กไทย 

การปลูกฝงบุคลิกภาพใหแกเด็กในสังคมไทยตามแบบแผนของพฤติกรรม ส่ิงแวดลอมและ

วัฒนธรรม ประสบการณแรกที่เด็กสังเกตและไดรับจากครอบครัว จะเปนสิ่งที่พัฒนาขึ้นกลายเปน

ความเชื่อ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ โดยพอแมจะเปนผูมีอิทธิพลในการปลูกฝงสิ่งตาง ๆ ใหแกบุตร 

เชน พอแมท่ีปลอยปละละเลย จะทําใหบุตรมีลักษณะเปนคนกาวราว เจาคิดเจาแคน ชอบพูดปด หนี

โรงเรียน ลักเล็กขโมยนอย หรือ พอแมท่ีประคบประหงมบุตรจนเกินไป บุตรจะมีลักษณะเปนคนที่

ไมใหความรวมมือ และพึ่งตนเองไมได ไมมีความมั่นใจในตนเอง อีกทั้ง พอแมท่ียอมจํานนตอบุตร 

บุตรจะขาดความรับผิดชอบ ไมอยูในโอวาท เห็นแกตัว ดื้อดึง และมักทําอะไรตามใจชอบ สวนพอ
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แมท่ีมีอิทธิพลตอความคิดของบุตร บุตรจะเปนคนเจาระเบียบ สุภาพเรียบรอย อยูในโอวาท สามารถ

ปรับตัวเขากับผูใหญไดดี สงบเสงี่ยม แตจะเปนผูท่ีขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค 

รัชนีกร เศรษโฐ (2523: 137-139) กลาวถึง ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวที่

แตกตางกันตามชนชั้นทางสังคมของสังคมไทย ซ่ึงแบงได 3 ลักษณะ คือ 

1.   ครอบครัวชาวไรชาวนา การอบรมเลี้ยงดูไมมีพิธีรีตองพิถีพิถันเทาไร ทําตาม

ความสะดวก และตามใจเด็ก คือ เมื่อเด็กรองก็จะตอบสนอง และเปนไปตามสถานการณ เชน การ

หยานม ถาเปนลูกคนเดียวก็จะดูดนมไปเรื่อย ๆ จนกวาจะมีนอง การอบรมกิริยามารยาท และความ

รอบรูมักจะสอนตามวัฒนธรรมโดยใหความรูโดยตรง และอยูในวงจํากัดของสังคม ไมวาจะเปน

พฤติกรรม ทัศนคติ และคานิยม 

2.   ครอบครัวเจานายผูดีเกา การอบรมสั่งสอนจะเขมงวดพิถีพิถัน โดยเฉพาะ

กิริยามารยาทของผูดี การใหการศึกษาก็มักจะใหกับลูกชายเพื่อสืบตระกูล มีความทนุถนอมเด็กมาก 

ถาเปนหญิงมักจะถูกเก็บไวใหอยูแตในบาน การศึกษาก็ไดรับนอยกวาผูชาย สวนมากจะใหเรียนรู

เกี่ยวกับการบานการเรือน 

3.   ครอบครัวชนชั้นกลาง ครอบครัวในระดับนี้ถือไดวา เปนตัวแทนของครอบครัว

ไทยสมัยใหม การอบรมมักจะเนนเรื่องความสามารถทางการศึกษาและการทํางานของเด็กที่มีทักษะ

ในการแขงขันมากกวา 2 พวกแรก การอบรมจะเพิ่มความพิถีพิถันมากขึ้น 

             ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524: 26-42) ไดศึกษาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรของพอแมท่ีมี

ผลกระทบตอบุคลิกภาพของบุตร โดยแบงการอบรมเลี้ยงดูออกเปน 5 แบบ คือ 

 1.   แบบมุงอนาคต หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูท่ีสรางนิสัย การบีบบังคับตัวเองใหอด

ไดรอได หรือเลือกที่จะไมรับประโยชนเล็กนอยในทันที แตจะรอรับประโยชนท่ียิ่งใหญหรือสําคัญ

กวาที่จะตามมาภายหลัง 

 2.   แบบรักสนับสนุน หมายถึง ลักษณะการปฏิบัติของบิดามารดาในลักษณะการ

แสดงความสนิทสนมรักใคร ช่ืนชม สนใจทุกขสุข ชวยกันแกปญหาใหลูก 

 3.   แบบควบคุม หมายถึง ลักษณะแบบปฏิบัติของบิดามารดา ในลักษณะของการ

ออกคําสั่ง และควบคุมการกระทําในเรื่องตาง ๆ อยูเสมอ โดยไมปลอยใหลูกเปนตัวของตัวเอง 

 4.   แบบใหเหตุผล หมายถึง ลักษณะการปฏิบัติของบิดามารดาโดยการอธิบายเหตุผล

ในขณะที่สนับสนุน และหามปรามการกระทําของลูก 

 5.   แบบลงโทษทางกายและทางจิต หมายถึงลักษณะการปฏิบัติของบิดามารดาใน

ลักษณะที่ลงโทษลูกดวยการทําใหเจ็บตัว หรือการติเตียน ไมใหความรัก ตัดสิทธิ์ตาง ๆ 
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             นอกจากนี้ ยังไดแบงบิดามารดาออกเปน 4 ประเภท ตามทัศนคติของพอแมในการอบรม

เลี้ยงดูบุตร ดังนี้ 

 1.   ประเภทรักจนเหลิง หมายถึง การเลี้ยงดูท่ีใหเด็กเปนศูนยกลาง เด็กจะไดรับความ

รัก และการตามใจอยางมากจนเกินไป ไมมีความรับผิดชอบหรือหนาที่ท่ีจะปฏิบัติภายในบาน ไดรับ

ของและพาไปเที่ยวสนุกสนาน โดยไมมีเหตุผลอันควร 

 2.   ประเภทเขมงวด หมายถึง การเลี้ยงดูท่ีตองการหรือคาดหวังใหเด็กปฏิบัติตาม

อยางเครงครัด หากไมปฏิบัติจะถูกลงโทษ การกระทํามีกฎเกณฑลงโทษอยางรุนแรง คาดหวังจะให

เด็กมีความสามารถเกินธรรมชาติ 

 3.   ประเภทละทิ้งและปฏิเสธ หมายถึง การเลี้ยงดูท่ีทําตนเปนศัตรูอยางเปดเผยกับเด็ก 

แสดงความโกรธ เกลียดในรูปแบบของการควบคุม และลงโทษ ซํ้าพอแมยังรูสึกวาลูกของตนเปนผู

แกไขใหดีไมไดแลว 

 4.   ประเภททนุถนอมแบบไขในหิน หมายถึง การเลี้ยงดูแบบคอยสอดสองลูก

ตลอดเวลา โดยมิใหเสี่ยงเลย พอแมจะทําใหลูกทุกสิ่งแมจะโตแลว 

             จากการอบรมเลี้ยงดูบุตรของพอแมท่ีมีรูปแบบ และทัศนคติที่แตกตางกัน  จะสงผลกระทบ

ตอบุคลิกภาพของบุตร คือ 

 1.   ละเลยไมเอาใจใสตอบุตร ทําใหบุตรมีความรูสึกไมปลอดภัย ไมม่ันคง วาเหว 

มักจะแสดงพฤติกรรมปฏิเสธและใหความรักแกผูอ่ืนไมเปน 

 2.   แบบปกปองคุมครองดวยการบังคับออกคําสั่งตลอดเวลา ทําใหขาดความเชื่อมั่น

ตนเอง  ขาดความริเริ่ม มักพึ่งผูอ่ืนตลอดเวลา และควรใชระเบียบวินัยอยางเครงครัดของบิดามารดา 

จะทําใหบุตรมีลักษณะลงโทษตนเอง พฤติกรรมที่แสดงออกจะเปนไปในทางลบและมีความรุนแรง 

 3.   แบบที่ทะเลาะและหยาราง บุตรจะมีความเครียด ไมปลอดภัย ไมม่ันใจในตนเอง 

มองโลกในแงราย ขาดแบบฉบับของตนเอง 

 4.   แบบยึดมั่นและเครงครัดในศีลธรรมจรรยาอยางมาก บุตรจะเกิดความขัดแยงทาง

จิต กลายเปนคนลงโทษตัวเอง ไมเห็นคุณคาตนเอง 

 5.   แบบที่ศีลธรรมหยอนยาน บุตรจะมีทัศนคติท่ีสังคมไมตองการ และกลายเปนผูมี

ปญหาของสังคม 

              สรุป การขัดเกลาทางสังคม หมายถึง กระบวนการที่มีผลตอพฤติกรรมของบุคคลที่

เปลี่ยนไปตั้งแตเล็กจนโต เพื่อทําใหรูระเบียบทางสังคม และเปนการพัฒนาบุคลิกภาพอยางตอเนื่อง 

โดยมีตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมไดแก ครอบครัว กลุมเพื่อน โรงเรียน กลุมอาชีพ สื่อมวลชน 

สถาบันศาสนา สภาพสังคม และเศรษฐกิจ ในสังคมไทยการอบรมเลี้ยงดูบุตรจะแตกตางกันออกไป 
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ตามลักษณะของครอบครัว ในระดับครอบครัวชนชั้นกลาง ซ่ึงถือไดวา เปนตัวแทนของครอบครัว

ไทยสมัยใหม จะมีการอบรมเลี้ยงดู โดยเนนเรื่องความสามารถทางการศึกษา และการทํางานของเด็ก

ใหมีทักษะในการแขงขันสูง ทําใหพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเยาวชนไทยมีความแตกตางกัน

ออกไปตามระดับความเขมงวดของแตละครอบครัว 

 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับความตระหนัก 

 

 2.3.1   ความหมายของความตระหนัก 

 ชํานาญ  โสภารัตน (2540: 4) กลาววา ความตระหนัก คือ ความสํานึก ความรูสึกนึกคิด และ

ความปรารถนาตาง ๆ ตอสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง โดยมีสภาพแวดลอมในสังคม

หรือ ส่ิงเราจากภายนอกเปนปจจัยที่ทําใหบุคคลเกิดความตระหนักขึ้น 

 ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2520: 14) กลาววา ความตระหนัก คือ การที่บุคคลฉุกคิดได หรือการ

เกิดขึ้นในความรูสึกวา มีส่ิงหนึ่งสิ่งใดหรือเหตุการณหนึ่งเหตุการณใด ซ่ึงความรูสึกฉุกคิดขึ้นได

เปนความรูสึกของสภาวะจิต แตไมไดหมายความวา บุคคลนั้นสามารถจําไดหรือระลึกไดถึงลักษณะ

บางอยางของสิ่งนั้น 

 วิชัย  วงศใหญ (2523:  133) กลาววา ความตระหนักเปนพฤติกรรมต่ําสุดดานความรู 

(Cognitive Domain) แตในความตระหนักไมเกี่ยวกับการจําหรือการระลึกได ความตระหนัก 

หมายถึง ความสามารถนึกคิด ความรูสึกที่เกิดจากสภาวะจิต 

Wolman (1975: 38) กลาววา ความตระหนัก เปนภาวะที่บุคคลเขาใจ หรือสํานึกถึงบางสิ่ง

บางอยางของเหตุการณ ประสบการณ หรือวัตถุส่ิงของได 

 Eysench;  Arnold  และMeili (1971: 271) กลาววา ความตระหนัก เปนความต่ําสุดของ

อารมณ เกือบคลายอารมณและความรูสึก (Affective Domain) ความตระหนักเกือบคลายความรูสึก

ตรงที่ ท้ังความรูสึกและความตระหนักตางไมเนนลักษณะของสิ่งเรา แตแตกตางกันตรงที่ความ

ตระหนักไมจําเปนตองเนนปรากฏการณหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะเกิดขึ้นเมื่อมีส่ิงเราใหเกิดความ

ตระหนัก 
 

2.3.2  ปจจัยที่กระทบตอความตระหนัก 

 Brackle  (1968  อางถึงใน ประภาส บุญยินดี, 2536:  15) กลาววา ความตระหนักเกิดจาก

ทัศนคติท่ีมีตอสิ่งเรา อันไดแก บุคคล กลุมสังคมและสิ่งตาง ๆ ท่ีโนมเอียง หรือพรอมที่จะ
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ตอบสนองในทางบวกหรือทางลบ เปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู และประสบการณ องคประกอบ

สําคัญที่กอใหเกิดความตระหนักมี 3 ประการ คือ 

           1.  พุทธิปญญาหรือความเขาใจ (Cognitive or Belief Component) ความรูสึกหรือ

ความเขาใจ จะเริ่มตนจากระดับงาย มีการพัฒนาขึ้นตามลําดับ 

           2.  อารมณความรูสึก (Affective  Component) เปนความรูสึกดานทัศนคติ คานิยม 

ความตระหนักชอบหรือไมชอบ ดีหรือไมดี เปนองคประกอบในการประเมินสิ่งเราตาง ๆ 

           3.  พฤติกรรม (Behavioral Component) เปนการแสดงออกทั้งทางวาจา กริยา ทาทาง 

ตอสิ่งเราหรือแนวโนมที่บุคคลจะกระทํา ดังนั้น บุคคล สถานการณ กลุมสังคม การเรียนรู และ

ประสบการณ จึงเปนปจจัยที่มีผลตอความตระหนัก โดยมีความรู ความเขาใจ ความรูสึก และ

พฤติกรรมเปนองคประกอบที่กอใหเกิดความตระหนัก 

สรุป ความตระหนัก คือ การสํานึกไดถึงสิ่งหนึ่ง โดยมีปจจัยที่สําคัญที่กอใหเกิดความ

ตระหนัก 3 ประการ คือ ความเขาใจ อารมณความรูสึก และพฤติกรรม 

 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมแรงทางบวก 

 

2.4.1  ความหมายของการเสริมแรง 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2541:  15) กลาววา การใหแรงเสริม หมายถึง ส่ิงที่เมื่อเกิดขึ้นหลัง

การตอบสนอง หรือหลังพฤติกรรมหนึ่ง จะทําใหเพิ่มโอกาสที่พฤติกรรมนั้นจะเกิดอีก 

ประดินันท อุปรมัย (2534: 805) กลาววา การใหแรงเสริม หมายถึง การใหส่ิงที่เด็กพอใจ 

เพื่อใหเด็กแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคซํ้าอีกจนติดเปนนิสัย และกลายเปนบุคลิกภาพเฉพาะตัว ส่ิง

ท่ีเด็กพอใจหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “แรงเสริม” นี้ อาจเปนคําพูด ส่ิงของเหตุการณ หรือ

สถานการณก็ได 

สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2530:  284) กลาววา การเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง การ

ทําใหความถี่ของการแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้น อันเปนผลเนื่องมาจากการไดรับผลกรรมที่พึงพอใจ 

หลังจากแสดงพฤติกรรมนั้น หรืออันเปนผลเนื่องมาจากความสําเร็จในการหลีก (Avoidance) หรือ

การหนี (Escape) จากสิ่งเราที่ไมพึงพอใจ (Aversive Stimulus) ซ่ึงผลกรรมที่พึงพอใจนั้น เรียกวา ตัว

เสริมแรงบวก (Positive  Reinforcer) สวนสิ่งเราที่ไมพึงพอใจนั้นเรียกวาตัวเสริมแรงลบ (Negative 

Reinforcer) ซ่ึงจุดประสงคในการเสริมแรงนั้น เพื่อที่จะเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมเปนหลัก 
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สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2546:  173) กลาววา การเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง การ

ใหผลกรรมเพื่อเปนการเสริมกําลังใหกระทําพฤติกรรมที่ตองการใหกระทํา และผลกรรมที่เปนตัว

ทําใหแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้นนั้นเราเรียกวา แรงเสริม (Reinforcer)  

 

2.4.2  ประเภทของการเสริมแรง 

สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2530:  284) กลาววา ตัวเสริมแรงนั้นสามารถแบงออกไดเปน 2 

ประเภท คือ 

           1.  ตัวเสริมแรงที่ไมตองวางเงื่อนไข เปนตัวเสริมแรงที่มีคุณสมบัติเปนตัวเสริมแรง

ในตัวของมันเอง โดยไมตองอาศัยขบวนการเรียนรู ซ่ึงไดแก ส่ิงที่มีอิทธิพลตอรางกายโดยตรง เชน 

อาหาร ความตองการทางเพศ เวลาพักผอน ความรอน ความเจ็บปวด เปนตน 

           2. ตัวเสริมแรงที่ตองวางเงื่อนไข ไดแก ตัวเสริมแรงที่ไมมีคุณสมบัติเปนตัวเสริมแรง

โดยตัวของมันเอง แตเมื่อใชคูกับตัวเสริมแรงตัวอื่น ๆ ท่ีมีคุณสมบัติเปนตัวเสริมแรงอยูแลว จึงทํา

ใหตัวของมันเองกลายเปนตัวเสริมแรง ซ่ึงไดแก เงิน คะแนน การยอมรับ การชมเชย เปนตน 

 

2.4.3  แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมแรงทางบวก 

สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2530: 284) กลาววา การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcer) 

หมายถึง การทําใหความถี่ของการแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้น อันเปนผลเนื่องมาจาก การไดรับผล

กรรมที่พึงพอใจหลังจากการแสดงพฤติกรรมนั้น เชน การที่เด็กชายรักดีนั่งกับที่ และเริ่มทําการบาน 

ครูสมชายเดินเขาไปหาพรอมทั้งแตะไหลของเด็กชายรักดีเบา ๆ และกลาวคําชม เด็กชายรักดี เปน

ผลทําใหพฤติกรรมการนั่งทําการบานในหองเรียนของเด็กชายรักดีเพิ่มขึ้น แสดงวาพฤติกรรมการ

ทําการบานในหองเรียนของเด็กชายรักดี ไดรับผลกรรมที่พึงพอใจ หรือการเสริมแรงทางบวก (การ

ชมเชยและการแตะไหล) หรือทุกครั้งที่เด็กชายรักดีลุกจากที่นั่ง ครูสมชายจะตองดุใหเด็กชายรักดี

นั่งลงเสมอ ผลปรากฏวา พฤติกรรมการลุกจากที่นั่งของเด็กชายรักดีเพิ่มขึ้น แสดงวา พฤติกรรมการ

ลุกจากที่นั่งของเด็กชายรักดีนั้น ไดรับการเสริมแรงทางบวกจากครูสมชาย (เด็กชายรักดีแปล

ความหมายของการดุของครูสมชายเปนการแสดงออกซึ่งความสนใจตอตนเอง) 

ตัวเสริมแรงทางบวกที่นิยมใชกันอยูในปจจุบัน สามารถแบงออกไดเปน 5 ชนิดดวยกัน คือ 

1.  อาหารหรือสิ่งที่เสพได ซ่ึงไดแก ขนม ท็อฟฟ บุหรี่ หรือน้ําหวาน เปนตน 

2.  แรงเสริมทางสังคม อันไดแก การยอมรับ การแตะตัว การยิ้ม การพูดจาชมเชย 

เปนตน 
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3.  พฤติกรรมหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีบุคคลชอบทํามาก สามารถนํามาเปนตัว

เสริมแรงพฤติกรรมหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีชอบทํานอยที่สุดได เชน การที่เด็กชอบดูทีวี เราอาจจะเอา

การดูทีวีเปนตัววางเงื่อนไขก็ได โดยที่บอกวาถาทําการบานเสร็จแลวจึงคอยดูทีวี เปนตน ซ่ึงวิธีการ

เชนนี้ เรียกวา หลักของ Premack Principle 

4.  เบี้ยอรรถกร (Token Economy) ไดแก การใชเบี้ย ดาว หรือคะแนนเปนตัว

เสริมแรง โดยที่เบี้ย ดาว หรือคะแนนนี้สามารถนําไปแลกตัวเสริมแรงอื่น ๆ ไดมากกวา 1 ตัวขึ้นไป

ของที่เบี้ยสามารถแลกไดนั้นอาจไดแก ขนม ตุกตา เวลาวาง เปนตน จึงทําใหเบี้ยอรรถกรเปนตัว

เสริมแรงที่มีประสิทธิภาพมาก และไมกอใหเกิดการหมดสภาพการเปนตัวเสริมแรงไดงาย 

5.  การไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเอง ซ่ึงขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของ

ตนเองนั้น จะทําใหผูแสดงพฤติกรรมไดทราบถึงความกาวหนาของตนเองอันจะเปนการจูงใจให

แสดงพฤติกรรมตอไป 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2541: 16-19) กลาววา การเสริมแรงทางบวกมีอยางนอย 5 วิธีท่ี

สําคัญ คือ 

1.  การใหบัตรกํานัลแลกของได (Token Economy) เมื่อบุคคลกระทําพฤติกรรมที่

นาปรารถนา หรือทําตามคําสั่งก็จะไดรับบัตรกํานัล เบี้ย หรือแตมคะแนน ซ่ึงสามารถเก็บรวบรวม

ไว แลวนําไปแลกเปนสิ่งที่ตนตองการ เชน เปนเงิน ส่ิงของเครื่องใช หรือแลกเปนกิจกรรม หรือ

สิทธิ์ตาง ๆ โดยเก็บสะสมบัตร แตมไวมากหนอย ก็จะไดของรางวัลที่มีคามากขึ้น 

2.  วิธีการ Premack  Technique พฤติกรรมนี้เกิดบอยหรือที่ผูรับตองการจะทําอาจ

ใชเปนตัวเสริมแรงแกพฤติกรรมที่ตองการสรางใหมีข้ึนใหมได เชน ใหเด็กกินผักกอนจึงจะให

ออกไปเลนได 

3.  วิธีการสลายทีละนอย (Fading) หมายถึง การเรียนรูท่ีจะกระทําพฤติกรรมหนึ่ง

ในสถานการณใหม ๆ เชน เมื่อเด็กอนุบาลไปโรงเรียนเปนวันแรก ๆ จะรองไหหาแม หรือคนเลี้ยง 

จะไมยอมอยูกับครู หรือเลนกับเพื่อนใหม ในขั้นแรกก็ใหแมอยูท่ีหองเรียนดวย จะมีการสลายสิ่งเรา

เดิมทีละขั้น ดังนี้ วันแรกเด็กนั่งอยูกับมารดาในหองเรียน วันตอมาเด็กอยูแยกจากมารดา โดยมารดา

ไปนั่งหลังหองเรียน เด็กจะรวมกลุมอยูกับครูและเพื่อน ๆ แตจะหันมามองมารดาเปนระยะ เมื่อเห็น

หนามารดา เด็กจะเกิดความอุนใจ และรวมกิจกรรมไดตอไป วันหลัง ๆ มารดาออกมาอยูนอก

หองเรียนใหเด็กมองเห็นบางจากในหองเรียน ตอจากนั้น มารดาอาจกลับบานไปได โดยเด็กไมมอง

หา หรือเริ่มคุนกับครูและเพื่อนก็ไมรองไหเมื่อพบวา มารดาไมอยูในบริเวณโรงเรียน เด็กจะเรียนรู

การแยกตัวจากมารดาและจากบานได ดวยวิธีการสลายสิ่งเราทีละนอย 
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4.  การปนพฤติกรรม (Behavioral  Shaping) คือ วิธีใหรางวัลแกพฤติกรรมที่ยัง

สมบูรณเต็มรูปแบบไมได ตองสรางขั้นพฤติกรรมเขยิบไปทีละนอย แลวใหรางวัล เริ่มจากจุดที่ไมมี

พฤติกรรมปนเลย หรือมีอยูเล็กนอย แลวเขยิบขึ้นไป ทําใหการพัฒนาเปนไปอยางราบรื่น ตรวจหา

ขอผิดพลาดหรือปญหาไดเร็ว เพราะทําเปนขั้น ๆ เชน การปนพฤติกรรมสอนเด็กที่ไมยอมพูด โดย

เริ่มใหตบมือทําเสียง แลวใหรางวัล ตอมา ใชปากชวยทําเสียง ใหรางวัล ตอไป ตองทําเสียงใหคลาย

ผูฝกใหมากยิ่งขึ้น จึงใหรางวัล ทายสุดสามารถพูดได 

5.  การใชตัวแบบใหเลียนแบบ (Modeling) คือ การใหผูท่ีสามารถกระทํา

พฤติกรรมหนึ่งแสดงใหผูเรียนไดเห็น เชน การแสดงการทักทายคนตางเพศ การเปนตัวแบบนี้ 

อาจจะเปนการแสดงจริงหรือใหผูรับคิดสรางภาพเอาเอง เชน การเปนคนริเริ่มหรือแนะนําควบคุม

ผูอื่น (Assertiveness) โดยใหผูถูกฝกคิดเอาเองวา ควรกระทําอยางไร แลววัดผลวาพฤติกรรมของผู

ถูกฝกจะเปลี่ยนไปหรือไม 

 สรุป  การเสริมแรงทางบวก หมายถึง การทําใหเกิดพฤติกรรมเชิงบวกมีมากขึ้น โดยไดรับ

ความพึงพอใจ หลังจากแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา โดยที่ตัวเสริมแรงทางบวกอาจจะเปนสิ่งของ 

แรงเสริมทางสังคม ไดแก ภาษากาย การยิ้ม การแตะตัว การชมเชย หรือการใชเบี้ย ดาว หรือคะแนน 

รวมทั้งขอมูลที่เปนเชิงบวกของตนเองที่ไดจากผูอ่ืนก็เปนตัวเสริมแรงไดเชนกัน 

 

2.5  แนวคิดเกี่ยวกับจิตสํานึก (Consciousness) 

 

2.5.1  ความหมายของจิตสํานึก 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของคําวา “จิตสํานึก” คือ ภาวะจิตที่ตื่น

และรูตัว สามารถตอบสนองตอสิ่งเราจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสิ่งที่สัมผัส

ดวยกาย ภาวะจิตที่ตื่น คือ ภาวะที่สามารถรับรูและเรียนรูในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งตอตนเอง และจากสังคม 

ภาวะที่ตื่นและรูตัวนี้ เปนภาวะที่เกิดขึ้นกับความรูสึก หรือรับรูในสิ่งที่เปนอยู จิตสํานึกของแตละ

บุคคลขึ้นอยูกับพื้นฐานของจิตใจ และพื้นฐานของความรู ความเปนผูมีศีลธรรมจรรยาของบุคคล 

นั้น ๆ ในการสรางจิตสํานึกในสังคม (Social Conscious) ทําไดโดยการไมทําลายสภาพแวดลอมทาง

สังคม ชวยกันรักษาสาธารณะสมบัติ และสิ่งแวดลอมที่เปนทรัพยากรของสังคมหรือของชุมชน และ

ยังชวยลดปญหาของสังคมไดดวย 

สงคราม เชาวนศิลป (2535: 152-154) กลาววา จิตสํานึก หรือภาวะการรูสึกตัว หมายถึง 

การมีความระมัดระวัง มีการเตรียมตัวและตื่นตัว มีความคลองแคลวกระฉับกระเฉง เสมือนหนึ่งวา 
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ไดตื่นตัวอยางเต็มที่ พนจากความสะลึมสะลือหลังตื่นนอนแลว หรือการที่มนุษยมีความรูสึกตื่นตัว 

และพรอมที่จะมีปฏิกิริยาโตตอบตอสิ่งแวดลอมนั่นเอง 

 

2.5.2  ประเภทของจิตสํานึก 

พระไพศาล วิสาโล (2535: 62) กลาววา จิตสํานึกทางสังคมที่มีผลตอการกระทําใน

โครงสราง และสถาบันทางสังคม มี 3 ลักษณะ คือ  

        1.  จิตสํานึกที่มุงรับใชระบบที่เปนอยู เปนจิตสํานึกแบบลาหลัง แสดงออกโดยยอมรับ

เคราะหกรรม ถือเปนโชควาสนา ยอมรับสภาพที่เปนอยูไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขอะไรได 

       2.  จิตสํานึกที่มุงเปลี่ยนแปลงระบบที่เปนอยู เปนจิตสํานึกแบบกาวหนา โดยมุงถึงการ

มีชีวิตที่ดีกวา สังคมที่ยุติธรรมกวา สงบสุขกวา ไดแก การเขารวมกลุมทําประโยชนแกสังคม ตอรอง

กับอํานาจ หรือคัดคานสิ่งที่เห็นวาไมถูกตอง เอารัดเอาเปรียบสังคมหรือทําใหสังคมเสื่อม เปนตน 

       3.  จิตสํานึกตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม จิตสํานึกของมนุษยตอสิ่งแวดลอมมีท้ังอนุรักษ

และทําลาย ถามนุษยมีความคิดวาตนเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอม จะมีความเคารพตอสิ่งแวดลอม

และมีพฤติกรรมเชิงอนุรักษสูง หากมีความคิดวามนุษยกับสิ่งแวดลอมแยกจากกันและมนุษยเปน

ใหญเหนือสิ่งแวดลอม ยอมมีพฤติกรรมทางทําลายสูง การตระหนักถึงความสัมพันธเชื่อมโยง

ระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมนั้น มนุษยจําตองเนนการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมแทนการปรับ

สิ่งแวดลอมเขากับความตองการของตน ธรรมชาติไมควรมีฐานะเปนเพียงแคแหลงทรัพยากรที่

มนุษยสามารถตักตวงมาสนองความโลภของตนหรือเปนเพียงแหลงรองรับสิ่งหลงเหลือจากการ

บริโภคของมนุษย  

มัลลิกา  มัติโก (2541: 23) ไดกลาวถึงจิตสํานึกทางสังคมใน 2 ดาน ดังนี้ 

        1.  ดานเศรษฐกิจและการเมือง ในสังคมไทย จิตสํานึกดานเศรษฐกิจและการเมือง มัก

อยูในรูปแบบของความสัมพันธเชิงอุปถัมภ-พ่ึงพากัน Gramsci (1978: 366-367 อางถึงใน กําชัย ลาย

สมิต, 2533:  45) กลาววา การพัฒนาจิตสํานึกทางการเมือง จะเกิดขึ้นภายหลังการพัฒนาจิตสํานึก

ทางเศรษฐกิจ ท่ีเห็นวาถูกเอารัดเอาเปรียบเสียผลประโยชนหรือตระหนักวา ถูกครอบงําจากฝาย

นายทุนที่เหนือกวา กระบวนการดังกลาวเปนการพัฒนาการทางจิตสํานึกที่เกิดจากภววิสัย 

(Objective) ไปสูจิตสํานึกเชิงอัตวิสัย (Subjectivity) ดวยการมีความตองการในเสรีภาพหรือตองการ

ท่ีจะเห็นความเปนธรรมเกิดขึ้นในสังคม 
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        2.  ดานสังคมและวัฒนธรรม เปนจิตสํานึกทางสังคมเปนสภาวะความรูตัว ถึงความคิด

ความรูสึกตอบุคคลหรือสิ่งของอื่น ๆ ท่ีเกิดจากความคํานึงถึงการมีสวนรวมกัน เชน กลุม สถาบัน 

โครงสรางระบบ และนําไปสูอิทธิพลตอปฏิสัมพันธกับบุคคลในกลุมเดียวกันหรือกลุมอื่นที่

เกี่ยวของกัน รวมทั้งตอสถาบันและโครงสรางสังคม 

Lukacs (1979 อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2527:  34-39) กลาวถึงทฤษฏีจิตสํานึกตาม

แนวทางมารกซิสวา จิตสํานึกมิไดเปนเพียงภาพสะทอนของโครงสรางทางเศรษฐกิจเทานั้น แตยัง

เปนบทบาทดานอัตวิสัยของมนุษย คือ ความตั้งใจที่จะกระทําการของมนุษยอีกดวย จิตสํานึกแบง

ออกไดเปน 2 ระดับ โดยที่ระดับแรกเปนจิตสํานึกแบบทันทีทันใด หากไดผานกระบวนการ

ยกระดับจิตสํานึกแลว ก็จะมีจิตสํานึกในขั้นที่สูงกวา คือ จิตสํานึกทางการเมือง จิตสํานึกทั้ง 2 ระดับ

นี้เกิดจากการทํางานของอุดมการณ 

       1.  จิตสํานึกแบบทันทีทันใด (Immediate Consciousness) เปนจิตสํานึกที่เกิดขึ้นเองโดย

อัตโนมัติและเปนไปตามธรรมชาติ มองเห็นผลประโยชนสวนตัวในระยะใกล เชน ความตองการ

ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจิตสํานึกชนิดนี้ มีท้ังของปจเจกชน (Psychological Consciousness of Individual) 

และของมวลชนโดยสวนรวม (Mass Psychological Consciousness) 

        2.  จิตสํานึกทางชนชั้น (Political Class Consciousness) จิตสํานึกประเภทนี้เกิดขึ้นได

ดวยปฏิบัติการที่มีความตั้งใจของมนุษยเทานั้น เชน การปกปองผลประโยชนชาวนาสวนรวม การ

ยกระดับจิตสํานึกแรกมาเปนชนิดหลังจะตองผานการทํางานประวัติศาสตรของตัวสื่อกลาง เชน 

ผูนํา ปญญาชน พรรคการเมือง สหภาพแรงงาน องคกรมวลชน ซึ่งจิตสํานึกทางการเมืองนี้จะมี

ลักษณะทางชนชั้นเปนตัวกําหนด  

นอกจากนี้ Lukacs ยังไดกลาวเสริมอีกวา จิตสํานึกสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยอาศัยปจจัย

ดังตอไปนี้ 

         1.  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม การเปดเผยความจริงที่ซอนเรนทําให

ประชาชนมีโอกาสไดตระหนักและรวมกับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

        2.  เกิดจากกระบวนการสั่งสมประสบการณ การตอสูในอดีตของชนชั้น  และการ

ถายทอดอุดมการณ 

         3.  เกิดปจจัยฉับพลัน เชนภาวะสงคราม กระตุนใหเกิดจิตสํานึก 

         4.  การมีโอกาสติดตอกับกลุมภายนอก เชน นักศึกษา ปญญาชน เปนการชวยใหเพิ่ม

ความรับรูท่ีกวางขวางขึ้น 
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 สรุป  จิตสํานึกเปนภาวะการตื่นรู ซ่ึงแตละบุคคลจะมีจิตสํานึกที่ดีหรือไมนั้น 

สภาพแวดลอม และการอบรมก็นับเปนสวนสําคัญดวยเชนกัน ท้ังนี้ จิตสํานึกแบงไดออกเปน 2 

แบบดวยกัน คือ จิตสํานึกแบบทันทีทันใด ซ่ึงเปนแบบที่เกิดโดยอัตโนมัติ เปนการเกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ และจิตสํานึกแบบชนชั้น ซ่ึงผูท่ีจะมีจิตสํานึกในระดับนี้ได ตองผานการสั่งสม

ประสบการณ และผานกระบวนการเรียนรูในวิถีสังคมของตน จิตสํานึกเชนนี้จึงจะเกิดขึ้นได 

จิตสํานึกที่มุงรับใช มุงเปลี่ยนแปลง และจิตสํานึกตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมเปนจิตสํานึกที่สงผล

ตอสถาบันทางสังคมทั้งสิ้น  

 

2.6  หลักคําสอนดานสังคมของศาสนาคริสตคาทอลิก (Social Doctrine of the Church) 

 

บาทหลวงสีลม ไชยเผือก (2545: 32-62) ไดเขียนอธิบาย และสังเคราะหเนื้อหาคําสอนดาน

สังคมของศาสนาคริสตคาทอลิก ตั้งแตปค.ศ.1891-ค.ศ.1991 ซ่ึงมีเนื้อหาสําคัญดังนี้ 

 

2.6.1  ท่ีมาของคําสอนดานสังคมของศาสนาคริสตคาทอลิก 

 คําสอนดานสังคมของพระศาสนจักรมาจากพระคัมภีร เปนตนหนังสือปฐมกาล พระวรสาร

และจดหมายของอัครสาวก ปตาจารยของพระศาสนจักร และนักเทววิทยา ขอความในพันธสัญญา

เดิม และพันธสัญญาใหม เปนแรงบันดาลใจใหพระศาสนจักรเขามาพัวพันกับปญหาสังคม และยัง

เปนพื้นฐานของคําสอนดานสังคมของพระศาสนจักร 

             2.6.1.1  พันธสัญญาเดิม  

            ประกาศกสอนเรื่องความยุติธรรม พระเจาทรงแสดงพระองคเปนผูปลดปลอยผูถูก

บีบบังคับ บางครั้งพระองคทรงขูจะลงโทษ หรือลงโทษผูละเมิดความยุติธรรม พระองคยังทรงสอน

ใหชาวอิสราเอลเผื่อแผแกเพื่อนมนุษย “เพราะวาเขาทั้งหลายเหยียบย่ําคนยากจน และเอาสวยขาว

สาลีไปเสียจากเขา เจาจึงสรางตึกดวยศิลาสกัด แตเจาจะไมไดอยูในตึกนั้น เจาทําสวนองุนที่รมรื่น 

แตเจาจะไมไดดื่มเหลาองุนจากสวนนั้น เพราะเรารูวา การทรยศของเจามีเทาใดและบาปของเจา

มากมายสักเทาใด เจาทั้งหลายผูขมใจคนชอบธรรม ผูรับสินบน และขับไลคนขัดสนออกไปเสียจาก

ประตูเมือง  จงเกลียดชังความชั่ว และรักความดี และตั้งความยุติธรรมไวท่ีประตูเมืองชะรอยพระเจา

จอมโยธาจะทรงพระกรุณาตอพงศพันธุโยเซฟที่เหลืออยูนั้น เราเกลียดชัง เราดูหมิ่นบรรดาวัน

เทศกาลของเจาและไมชอบในการประชุมตามเทศกาลของเจาเลย แตจงใหความยุติธรรมหลั่งไหล

ลงอยางน้ํา และใหความชอบธรรมเปนอยางลําธารที่ไหลอยูเปนนิตย” (อมส 5: 11-12, 15, 21, 24) 
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                       2.6.1.2  พันธสัญญาใหม 

                          1)  ศักดิ์ศรีและคุณคาของมนุษย  

                      พระเยซูเจาทรงตรัสถึง เกียรติภูมิของมนุษยในดานศักดิ์ศรีและคุณคาของ

มนุษยหลายครั้ง เชน มนุษยคนหนึ่งยอมประเสริฐยิ่งกวาแกะมากทีเดียว (มธ 12: 12) ทานทั้งหลาย

ประเสริฐกวานกกระจอกหลายตัว (มธ 10: 31) จงดูนกในอากาศ มันมิไดหวาน มิไดเกี่ยว มิได

สะสมไวในยุงฉางแตพระบิดาทรงเลี้ยงนกไว ทานทั้งหลายมิประเสริฐกวานกหรือ (มธ 6: 26) อยา

กระวนกระวายถึงรางกายของตนวา จะเอาอะไรนุงหม ชีวิตสําคัญยิ่งกวาอาหารมิใชหรือ และ

รางกายสําคัญยิ่งกวาเครื่องนุงหมมิใชหรือ (มธ 6: 25) เพราะถาผูใดจะไดส่ิงของสิ้นทั้งโลก แตตอง

เสียชีวิตของตน ผูนั้นจะไดประโยชนอะไร หรือผูนั้นจะนําอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมา 

(มธ 16: 26; ปอลที่ 6, 1967: การพัฒนาประชาชาติ (พปช) ขอ 40; เลโอที่ 13, 1891: เรรุม นอวารุม  

(รน) ขอ 42 นํามาอาง) คําอุปมาเรื่องลูกลางผลาญ (ลก 15:  11-32; สมณสาสนเรื่องพระเมตตาของ

พระเจา (มพ)ขอ 6 นํามาอธิบายเรื่องศักดิ์ศรีของมนุษย ซ่ึงพระเจาทรงประทานแกทุกคนดวยพระ

เมตตา) 

                                    2)  พระบัญญัติสําคัญ 

                            พระเยซูเจาทรงตอบเขาวา “จงรักพระองคผูเปนพระเจาของเจา ดวยสุดใจสุด

จิตของเจา และดวยสิ้นสุดความคิดของเจา นั่นแหละเปนพระบัญญัติขอใหญและขอตน ขอที่สองก็

เหมือนกันคือ จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง ธรรมบัญญัติและคําของผูเผยวจนะทั้งสิ้น ก็ข้ึนอยู

กับพระบัญญัติสองขอนี้” (มธ 22: 37-39) อุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาซารัส พระเยซูเจาทรงสอนให

มนุษยรักกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งคนรวยตองเมตตาคนจน เราตองรักแมแตศัตรู (ลก 16:  19-31;    

ปอลที่ 6, 1967: พปช ขอ 47 อาง) อุปมาเรื่องชาวสะมาเรียผูใจดี (ลก 10: 25-37) ทานทั้งหลายจงมีใจ

เมตตา กรุณาเหมือนอยางพระบิดาของทานมีพระทัยเมตตากรุณา (ลก 6: 36) บุคคลใดมีใจกรุณา ผู

นั้นเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระกรุณาตอบแทน (มธ 5: 7) 

 

2.6.2  ความหมายของคําสอนดานสังคมของศาสนาคริสตคาทอลิก 

 สมเด็จพระสันตะปาปาปโอที่ 12 ใหคําจํากัดความวา “คําสอนดานสังคมของพระศาสนจักร 

คือ การเอาศีลธรรมอันเปนนิรันดรของคริสตศาสนามาประยุกตกับสถานการณดานเศรษฐกิจและ

สังคมปจจุบัน” (พระดํารัสวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ.1952) นอกจากนี้ สมเด็จพระสันตะปาปา จอหนที่ 

23 นิยามวา “คําสอนดานสังคมคาทอลิกเปนองคประกอบหนึ่งของคําสอนเกี่ยวกับชีวิตมนุษย” คํา

สอนนี้เปนเพียงสวนเดียวของคําสอนที่สืบทอดตอกันมาเรื่องชีวิตมนุษย จึงทําใหคําสอนที่สอน   

ตอ ๆ กันมามีความครบถวน พระองคเสริมอีกวา “คําสั่งสอนดานสังคมของพระศาสนจักรเปนการ
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ประยุกตพระวาจาของพระเจากับชีวิตของประชาชนและชีวิตของสังคม รวมทั้งประยุกตเขากับ

ความเปนจริงของโลกที่เกี่ยวกับชีวิตของประชาชน โดยเสนอ “หลักเพื่อการไตรตรอง” “เกณฑ

วินิจฉัย” ตลอดจน “คําแนะนําในเชิงปฏิบัติ” อีกทั้ง สมเด็จพระสันตะปาปาจอหนปอลที่ 2 กลาววา 

“คําสอนดานสังคม ตั้งแตแรกเริ่มแลวเปนสวนหนึ่งของคําสั่งสอน เปนแนวความคิดเกี่ยวกับคนและ

ชีวิตในสังคม ความมีศีลธรรมในสังคม ซ่ึงพระศาสนจักรเขียนขึ้นตามความจําเปนของยุคตาง ๆ 

มรดกนี้ไดรับการถายทอด และพัฒนาโดยการสอนของสมเด็จพระสันตะปาปาเกี่ยวกับ “ปญหา

สังคม” สมัยใหม โดยเริ่มตนจากสมณสาสนเรรุม นอวารุม”  

หลักคําสอนดานสังคมของศาสนาคริสตคาทอลิกจะตองมีองคประกอบ 3 ประการ คือ 

               2.6.2.1  ความยุติธรรมในสังคม  

                2.6.2.2  ลักษณะของคําสอนดานสังคม  

                2.6.2.3  คําสอนดานศีลธรรม  

            2.6.2.1  ความยุติธรรมในสังคม 

             สมเด็จพระสันตะปาปา ปโอ ท่ี 11 อธิบายความหมายของความยุติธรรมในสังคม 

(Social Justice) วา “แมมีการแบงโลกออกเปนสวน ๆ โดยเอกชนเปนเจาของแลวก็ตาม โลกยังคงมี

ไวเพื่อความจําเปนของมนุษยทุกคน ธรรมชาติก็ยืนยันวา การแบงทรัพยใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของ

เอกชน ตองกระทําโดยมีจุดมุงหมายที่จะใหส่ิงที่ผลิตขึ้นมาสนองความจําเปนของมนุษยอยางมีแบบ

แผนและสม่ําเสมอ การที่มนุษยกระจายความมั่งคั่ง และทรัพยสินทุกชนิดยังขาดความถูกตอง ไม

ตรงกับเจตนารมณของพระเจา ฉะนั้น ความมั่งคั่งที่เพิ่มพูนขึ้นเพราะความกาวหนาของสังคมและ

เศรษฐกิจ จะตองกระจายใหท่ัวถึงแตละคน รวมทั้งชนชั้นตาง ๆ ในสังคม จนสามารถสนองความ

จําเปนของทุกคน  คือ ตองรักษาความดีของกลุมชนทั้งหมด ตามหลักความยุติธรรมในสังคม หาม

ชนชั้นหนึ่ง (คือ ทุน) ตัดคนอีกชนชั้นหนึ่ง (คือ แรงงาน) ออกไป โดยไมไดรับสวนแบงของ

ผลประโยชน” (ปโอที่ 11, 1931: กวาดราเยซีโม (กอ) ขอ 57) 

              2.6.2.2  ลักษณะของคําสอนดานสังคม 

              ในสารสังคมของพระศาสนจักร จะพบคําสอนดานสังคม 3 ลักษณะดังนี้   

              1)  หลักเพื่อการไตรตรอง (Principle of Reflection) หมายถึง เนื้อหาของคํา

สอนดานสังคม คําสอนดานสังคมที่เปนพื้นฐาน ไดแก หลักเกี่ยวกับบุคคล ประโยชนสวนรวม 

ความเปนพี่นอง และการมีสวนรวม (สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก, 1988: แนวการศึกษา

และการสอนคําสอนดานสังคมของพระศาสนจักร (นศส) ขอ 30) 
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              2)  เกณฑวินิจฉัย  (Criteria  of  Judgment) คําสอนดานสังคมเปน “เกณฑ

วินิจฉัยสถานการณ โครงสรางและสถาบัน การจัดระเบียบชีวิตทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

วัฒนธรรมและเทคโนโลยีตลอดจนระบบสังคม ในแงนี้คําประกาศเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูของ

บุคคล คุณคาของโครงสราง พิจารณาในแงศีลธรรมและระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ

วัฒนธรรม เกี่ยวกับขอเรียกรองของความยุติธรรมทางสังคม เปนสวนประกอบของภารกิจการ

ประกาศพระวรสารของพระศาสนจักร” (สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก, 1988: นศส ขอ 47) 

                 3)  คําแนะนําในเชิงปฏิบัติ (Directives for Social Action) คําสอนดานสังคมเปน

คําแนะนําที่พระศาสนจักรเสนอ เพื่อคลี่คลายปญหาสังคม เชน “ความหิวโหย ความรุนแรง การกอการ

รายในประเทศและระหวางประเทศ การลดกําลังอาวุธและสันติภาพหนี้ตางประเทศ และความดอย

พัฒนาของประเทศโลกที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม (เพื่อหาประโยชน) ยาเสพติด ความ

เสื่อมลงของสภาพแวดลอม” (สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก, 1988: นศส ขอ 56) 

            2.6.2.3  คําสอนดานศีลธรรม 

            เปาหมายที่สําคัญคือ การอธิบายความเปนจริงทางสังคม โดยกําหนดวาตรงกันหรือ

แตกตางกันไปจากแนวทางแหงคําสอนของพระวรสารเรื่องมนุษยและกระแสเรียกของเขา อันเปน

กระแสเรียกทั้งในโลกนี้และโลกหนา ดังนี้ เปาหมายของแนวทางนั้นก็คือ ชักนําความประพฤติของ

คริสตชน แนวทางนี้จึงมิใชเปนอุดมการณ แตเปนเทววิทยาเชิงศีลธรรม (จอหนปอลที่ 2, 1987: 

ความหวงใยเรื่องสังคม (หส) ขอ 46; จอหนปอลที่ 2, 1991: การเฉลิมฉลองปท่ีหนึ่งรอย (ฉปร)     

ขอ 55) 

 

2.6.3  สาระที่สําคัญของคําสอนดานสังคม 

 สาระคําสอนดานสังคมของพระศาสนจักร เนื้อหาที่สําคัญคือ บุคคล (มนุษย) ประโยชน

สวนรวม ความเปนปกแผนของมนุษยชาติ หรือความเปนพี่นองกันของมนุษย (Solidarity) และการ

มีสวนรวม (Participation) ท้ังหมดนี้เปนคําสอนพื้นฐานเรียกวา หลักเพื่อการไตรตรอง (Principle of 

Reflection)  

สาระที่สําคัญของคําสอนดานสังคมตองคํานึงถึง ศักดิ์ศรีของมนุษย สิทธิมนุษยชน 

ความสัมพันธระหวางบุคคลกับสังคม และลักษณะธรรมชาติของการชอบอยูกันเปนหมู ดังนี้ 

           2.6.3.1  ศักดิ์ศรีของมนุษย 

           “มนุษยถูกสรางมาตามภาพลักษณและความเหมือนของพระเจา ถูกยกสูจุดหมาย

เหนือธรรมชาติ คือ เหนือชีวิตในโลก มนุษยจึงเปนสัตวท่ีมีสติปญญา และเปนอิสระ มนุษยเปนผูมี 

(Subject) สิทธิ และหนาที่คําสอนนี้คือ หลักประการแรก อาจกลาวไดวาเปนหัวใจของคําสอนดาน
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สังคมของพระศาสนจักร ทุกสิ่งในโลกควรใหมนุษยเปนศูนยกลางและผูมีความสําคัญสูงสุด พระ 

ศาสนจักรจะไมมีวันเบื่อหนาย หากแตจะยืนยันศักดิ์ศรีของบุคคล ตอตานการเปนทาส การเอา

เปรียบและการใชมนุษยแสวงหาผลประโยชนทุกชนิดที่เปนอันตรายตอมนุษย มิใชในดานการเมือง 

และเศรษฐกิจเทานั้น แตในดานวัฒนธรรม อุดมการณ และการแพทยดวย” (สมณกระทรวงเพื่อ

การศึกษาคาทอลิก, 1988: นศส ขอ 31) 

          2.6.3.2  สิทธิมนุษยชน 

           “สิทธิมนุษยชนเปนผลสืบเนื่องมาจากศักดิ์ศรีของมนุษย พระศาสนจักรตระหนักถึง

ความจําเปนรีบดวนในการปกปองและคุมครองสิทธิเหลานี้ โดยถือวาเปนสวนหนึ่งในภารกิจการไถ

กูตามรอยพระบาทของพระคริสตเจา พระองคไดแสดงใหเห็นวาพระองคสนใจความจําเปนของ

ผูคนอยูเสมอ เปนตนความจําเปนของคนจน ๆ” (สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก, 1988: นศส 

ขอ 32) 

           2.6.3.3  ความสัมพันธระหวางบุคคลกับสังคม 

            “บุคคล (มนุษย) เปนสัตวสังคมโดยธรรมชาติ กลาวคือ มนุษยมีความตองการติดตัว

มาและมีความโนมเอียงตามธรรมชาติท่ีจะติดตอกับผูอ่ืน ลักษณะธรรมชาติของการชอบอยูกันเปน

หมูเปนฐานของรูปแบบทุกชนิดของสังคม และขอเรียกรองจริยธรรมที่ฝงอยูในลักษณะธรรมชาติ

ดังกลาว มนุษยไมสามารถบรรลุถึงการพัฒนาอยางเต็มที่ มนุษยตองการผูอ่ืนและสังคม สังคมมนุษย

จึงเปนคําสอนขอหนึ่งของคําสอนดานสังคมของพระศาสนจักร” (สมณกระทรวงเพื่อการศึกษา

คาทอลิก, 1988: นศส ขอ 34-35) 

            2.6.3.4  คําสอนสืบเนื่องจากศักดิ์ศรี สิทธิ และลักษณะธรรมชาติของการชอบอยูกัน

เปนหมู 

            การนําทางและการควบคุมชีวิตสังคม จะถูกนําทางและควบคุมโดยประโยชน

สวนรวม ความเปนปกแผน การอุดหนุน (การชวยเสริม) การมีสวนรวมแนวความคิดชีวิตสังคม 

และสิ่งสราง ซ่ึงมีไวเพื่อประโยชนของมวลมนุษย (Universal Destination of Goods) (สมณ

กระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก, 1988: นศส ขอ 36) ซ่ึงสามารถแยกออกเปนประเด็นตาง ๆไดดังนี้ 

                        1)  ประโยชนสวนรวม 

              “เมื่อกลาวถึงกฎหรือหลักที่ควบคุมชีวิตสังคมตองนึกถึง “ประโยชน

สวนรวม” กอนอื่นหมดประโยชนสวนรวมคือ เงื่อนไขทั้งมวลทางสังคมที่เอื้อตอการพัฒนา

บุคลิกลักษณะของมนุษยอยางเต็มที่ การกอใหเกิดประโยชนสวนรวม นับวาเปนเหตุผลที่สนับสนุน

ใหมีเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงมีหนาที่เอาใจใสใหเกิดประโยชนสวนรวม เพื่อผลประโยชนของพลเมือง 
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และมนุษยในทุกดาน ไมวาจะเปนผลประโยชนทางโลกหรือประโยชนเหนือธรรมชาติ”          

(สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก, 1988: นศส ขอ 37) 

                        2)  ความเปนปกแผน และการอุดหนุน (Solidarity and Subsidiarity) 

            ความเปนปกแผน และการอุดหนุน (หรือการชวยเหลือ) เปนหลักสําคัญอีก 2 

ประการ ท่ีควบคุมชีวิตสังคมโดยหลักความเปนปกแผน (หรือความเปนพี่นอง) บุคคลแตละบุคคล

ในฐานะสมาชิกสังคมถูกโยงกับชีวิตสังคมอยางเหนียวแนน และอาศัยพลังพระวรสารก็ถูกโยงกับ

ความรอดของมวลมนุษย หลัก 2 ประการดังกลาวเรียกรองขอประพฤติปฏิบัติวา มนุษยท้ังมวล กลุม

ชุมชนทองถิ่น สมาคมและองคกร ชาติ และทวีปทั้งมวล ตองมีสวนรวมในการจัดการกิจกรรมทั้ง

มวล คือ กิจกรรมดานเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม และพยายามขจัดแนวความคิดปจเจกนิยม

ท้ังสิ้น การสงเสริมเปนสวนประกอบของความเปนปกแผน คุมครองบุคคล ชุมชนทองถิ่น และ 

“องคกรกลาง” มิใหสูญเสียความเปนอิสระอันชอบธรรม (สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก, 

1988: นศส ขอ 38) 

                      3)  แนวความคิดชีวิตสังคมแบบเบ็ดเสร็จ 

                ตามหลักนี้ “การสรางสังคมตองเกิดจากพลังภายในของสมาชิก คือ ปญญา 

และเจตจํานงเสรีของบุคคลผูแสวงหาประโยชนสวนรวมในความเปนปกแผน สังคมยังตองจัด

โครงสรางและระเบียบสังคม โดยการมีสวนรวมของบุคคลที่เปนอิสระแตละคน สังคมระหวาง

กลางที่รวมตัวกันเปนหนวยที่สูงขึ้น ตั้งแตครอบครัวจนถึงกลุมเหนือประเทศ และสังคมสากลที่รวม

ประชาชาติ และประเทศทั้งหลาย” (สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก, 1988: นศส ขอ 39) 

                      4)  การมีสวนรวม 

          “การมีสวนรวมเริ่มมีความสําคัญโดดเดนขึ้นในคําสอนดานสังคมของ        

พระศาสนจักร การมีสวนรวมเปนประกันวา ขอที่เรียกรองดานจริยธรรมของความยุติธรรมทาง

สังคมจะไดรับการตอบสนอง การมีสวนรวมที่ยุติธรรมพอเหมาะและรับผิดชอบของมวลสมาชิก

และทุกภาคของสังคมในการพัฒนาชีวิต ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม เปนทางที่

นําไปสูการอยูรวมกันแบบใหมของมนุษย พระศาสนจักรพบแรงจูงใจในการสงเสริมความกาวหนา

ของคุณภาพชีวิตของมนุษยแตละคนและสังคม นี่คือสิ่งที่มนุษยปรารถนาเปนการแสดงออกของ

ศักดิ์ศรีของมนุษยและเสรีภาพ ในความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและหลักวิชาในโลกของงานและ

ชีวิตสาธารณะ” (สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก, 1988: นศส ขอ 40) 
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                     5)  โครงสรางของมนุษยและกลุมคน 

                พระศาสนจักรเห็นวา กลุมและสมาคมเอกชนเปนสิ่งจําเปนสําหรับบุคคล

กระตุนใหมนุษยรวมมือกันมากขึ้น เพื่อกอใหเกิดประโยชนสวนรวม ในกลุมและสมาคมเอกชน

เหลานี้สมาชิกตอง ถูกถือวาเปนบุคคลและไดรับความเคารพ ตลอดจนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน

รวมกัน (สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก, 1988: นศส ขอ 41) 

                     6)  สิ่งสรางมีไวเพื่อประโยชนของมวลมนุษย 

               พระศาสนจักรยืนยันเสมอวา “สรรพสิ่งในโลกมีไวเพื่อประโยชนของมนุษย

ทุกคน เพื่อสนองสิทธิในการมีชีวิตที่สอดคลองกับศักดิ์ศรีของบุคคล และความจําเปนของ

ครอบครัว พระเจามีพระประสงคใหโลกและทุกสิ่งในโลก เกิดประโยชนแกมนุษยทุกคนและทุก

ชาติ (สังคายนาวาติกันที่ 2, 1965: ศสน ขอ 69) เพราะฉะนั้น สิทธิในทรัพยสินสวนบุคคลควรถูก

กําจัดใหอยูในขอบเขตของหลักที่วา ส่ิงสรางมีไวเพื่อประโยชนของมวลมนุษย (Social Function of 

Property)” (สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก, 1988: นศส ขอ 42) 

           2.6.3.5  คุณคาพื้นฐาน 

            คุณคาสําคัญอยูในศักดิ์ศรีของมนุษย คือ “ความจริง อิสรภาพ ความยุติธรรม ความ

เปนปกแผน สันติภาพและความรักที่พระคริสตเจาสอน การนําคุณคาเหลานี้ลงสูการปฏิบัติจะ

นําไปสูความเปนคนอยางสมบูรณ และเปนการปฏิบัติของคนอยางแทจริง ตลอดจนการอยูรวมกัน

แบบใหมในสังคม เราตองกลาวถึงคุณคาเหลานี้ เพื่อกอใหเกิดการปฏิรูปจริง ๆ ในดานเศรษฐกิจ 

การเมือง วัฒนธรรม โครงสรางทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงที่จําเปนในสถาบัน” (สมณ

กระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก, 1988: นศส ขอ 43) 

 

2.6.4  จุดมุงหมายของคําสอนดานสังคม 

 คําสอนดานสังคมของศาสนาคริสตคาทอลิก มีจุดมุงหมายที่สําคัญ ดังนี้ 

                         1.  ชวยกําหนดวาปญหาสังคมที่กําลังเผชิญอยูวา เปนปญหาอะไรแนและหาทาง

ออกไดถูกตอง (จอหนปอลที่ 2, 1987 : หส ขอ 41.5 ; จอหนปอลที่ 2, 1991 : ฉปร ขอ 55) 

          2.  นําทางพฤติกรรมของคริสตชน (จอหนปอลที่ 2, 1987 : หส ขอ 41.8) 

          3.  ชวยมนุษยท่ีกําลังเดินบนทางแหงความรอด (จอหนปอลที่ 2, 1991: ฉปร ขอ 54.1) 

          4.  ชวยมนุษยตอบสนองกระแสเรียกในฐานะผูสรางสังคมบนแผนดิน (จอหนปอลที่ 

2, 1987: หส ขอ1.2) 
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2.6.5  รายชื่อเอกสารสังคมที่สําคัญของคาทอลิก 

              ศาสนาคริสตคาทอลิกไดใหความสําคัญในเรื่องคําสอนดานสังคมเปนอยางมาก ซ่ึงปรากฏ

จากหลักฐานเอกสาร ดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 2.1 รายชื่อเอกสารสังคมที่สําคัญของคาทอลิก 

 

วันประกาศ ชื่อเอกสาสน เรื่อง 

สมเด็จพระสันตะปาปา เลโอ ท่ี 13 (ค.ศ.1878-1903) 
15 พฤษภาคม ค.ศ.1891 1. สมณสาสน เรรุม นอวารุม  

 (Rerum Novarum) 

สภาพของแรงงาน สิทธิและหนาที่ของ

แรงงาน 

สมเด็จพระสันตะปาปา ปโอ ท่ี 11 (ค.ศ.1922-1939) 
15 พฤษภาคม ค.ศ.1931 2.  สมณสาสน กวาดราเยซีโม อันโน 

(Quadragesimo Anno) 

การสรางระเบียบสังคมใหม (ระลึกถึงเรรุม 

นอวารุม ในโอกาสครบรอบ 40 ป) 

สมเด็จพระสันตะปาปา จอหน ท่ี 23 (ค.ศ.1958-1963) 
15 พฤษภาคม ค.ศ.1961 3.   สมณสาสนมาแตร แอต มายีสตรา 

(Mater et Magistra) 

คริสตศาสนากับความกาวหนาทางสังคม 

(ระลึกถึงเรรุม นอวารุม ในโอกาสครอบ

รอบ 70 ป) 

11  เมษายน ค.ศ.1963 4. สมณสาสนสันติภาพบนแผนดิน 

(Pacem in Terris, Peace on Earth) 

การสรางสันติภาพในความจริง ความ

ยุติธรรม ความรักและเสรีภาพ (เนนสิทธิ

มุนษยชน) 

สมเด็จพระสันตะปาปา ปอลที่ 6 (ค.ศ.1963-1978) 
7 ธันวาคม ค.ศ.1965 5.   ธรรมนูญดานการอภิบาล เรื่อง 

พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ 

(Gaudium et Spes, The Church in the 

Modern World) 

บทบาทของพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน 

(ภาค 2 ขอ 67-72 กลาวถึงเรื่อง เศรษฐกิจ

และสังคม) 

26 มีนาคม ค.ศ.1967 6. สมณสาสนการพัฒนาประชาชาติ  

(Populorum Progressio) 

  

การพัฒนาประชาชาติ(กลาวถึง คื อ

ประชาชนในโลกที่ 3 ลัทธิคอมมิวนิสต 

และทุนนิยมที่เกี่ยวของกับโลกที่ 3) 

14 พฤษภาคม ค.ศ.1971 
 

 

 

 

7. สาสนสวนพระองคออกโตเยซีมา

อัดเวนีแอนส 

(Octogesima Adveniens) 

การเรียกรองใหสรางสันติภาพและความ

ยุติธรรมขึ้นในโลก (ระลึกถึงเรรุม นอวารุม

ในโอกาสครบรอบ 80 ป) 
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ตารางที่ 2.1  (ตอ) 

 

วันประกาศ ชื่อเอกสาสน เรื่อง 

สมเด็จพระสันตะปาปา ปอลที่ 6 (ค.ศ.1963-1978) 
30 พฤศจิกายน ค.ศ.1971 8. ความยุติธรรมในโลก 

(Justitia in Mundo-Justice in the 

World ผลการประชุมของสมัชชา

พระสังฆราช) 

เรียกรองใหสรางความยุติธรรมและการมี

สวนรวมในการเปลี่ยนแปลงโลก 

8  ธันวาคม ค.ศ.1975 9. สาสนเตือน การประกาศพระวร

สาสนในโลกปจจุบัน  

(Evangelii Nuntiandi - Evangelization 

in the Modern World ผลการประชุม

ของสมัชชาพระสังฆราช) 

พระวรสาสนเกี่ยวของกับชีวิตชาวโลกใน

ปจจุบัน 

สมเด็จพระสันตะปาปา จอหน ปอลที่ 2  (ค.ศ.1978) 
4 มีนาคม ค.ศ.1979 10. สมณสาสนพระผูไถมนุษย 

(Redemptor Hominis) 

สภาพการณของสังคมปจจุบัน (การคุกคาม

ของวัตถุนิยมและความปรารถนาที่จะใหมี

การพัฒนาที่ยุติธรรม (ขอ 15-17) 

30 พฤศจิกายน ค.ศ.1980 11. สมณสาสนพระเมตตาของพระ

เปนเจา 

(Dives in Misericordia) 

พระเมตตาของพระเจา +และการแสวงหา

ความยุติธรรมในโลก (ขอ 12, 14) 

14 กันยายน ค.ศ.1981  12.  สมณสาสนเรื่องการทํางาน 

(Laborem Exercens, Human Work) 

งาน (ระลึกถึงเรรุม นอวารุม ในโอกาส

ครบรอบ 90 ป) 

30 ธันวาคม ค.ศ.1987 13. สมณสาสนความหวงใยเรื่อง

สังคม 

(Sollicitudo Rei Socialis, Social 

Concern) 

การพัฒนาประชาชาติ(ระลึกถึงการพัฒนา

ประชาชาติในโอกาสครบ 20 ป) 

1 พฤษภาคม ค.ศ.1991 14. สมณสาสนการเฉลิมฉลองปที่

หนึ่งรอย 

(Centesimus Annus) 

ความสําคัญของสมณสาสนดานสังคมของ

พระศาสนจักร (ระลึกถึงเรรุม นอวารุม ใน

โอกาสครบรอบ 100 ป) 
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2.6.6  ภารกิจดานสังคมของพระศาสนจักร 

     2.6.6.1  พระศาสนจักรกับการใสใจคนจน 

       พระศาสนจักรเขาแทรกแซงโดยตรงเพื่อประโยชนของคนจน ดวยการจัดตั้งและ

สนับสนุนสมาคมตาง ๆ ดวยความมั่นใจวา สมาคมเหลานี้สามารถบรรเทาความยากจนอยางไดผล 

ซ่ึงในเรื่องนี้พระศาสนจักรประสบความสําเร็จอยางงดงาม จนไดรับคําชมจากศัตรู ความรักฉันทพ่ี

นองในหมูคริสตชนสมัยแรก ๆ รอนแรงถึงกับ ผูท่ีมีฐานะดีไดสละทรัพย เพื่อชวยเหลือพี่นอง  

คริสตชน ผลที่ตามมาคือ “ในพวกศิษย ไมมีผูใดขัดสน” (กจ 4:  34) สังฆานุกรที่ไดรับการแตงตั้ง

เพื่อจุดมุงหมายนี้ ไดรับมอบหมายจากอัครสาวกใหแจกทานประจําวัน ทานอัครสาวกเปาโลมีงาน

ลนมือในการดูแลกลุมคริสตชนในที่ตาง ๆ อยูแลว ทานไมไดลังเลในการเดินทางดวยความ

ยากลําบาก เพื่อนําทานของสัตบุรุษไปใหแกคริสตชนที่มีฐานะยากจนกวา แดรตุลเลียนเรียกของ

บริจาคที่คริสตชนเต็มใจบริจาคในการชุมนุมวา ของฝากดวยความศรัทธา ขออางคําของทาน ของ

บริจาคที่ถูกนําไปเลี้ยงดูคนขัดสน ฝงศพพวกเขา จุนเจือเยาวชนและสาวกที่ไรปจจัยและกําพราบิดา

มารดา ดูแลผูสูงอายุและสงเคราะหผูประสบเรืออับปาง (Apologia Secunda) ดังนั้น จึงคอย ๆ เกิดมี

มรดกที่พระศาสนจักรรักษาไวเปนมรดกของคนจน ดวยความใสใจอยางดี ท้ังนี้ เพื่อมิใหเขาตองอาย

ในการขอมารดาของคนรวยและคนจนไดรวบรวมกองทุน เพื่อจุนเจือผูขัดสน พระศาสนจักรได

กระตุนคริสตชนทุกหนแหงใหแสดงความรักขั้นสูงสุด และไดคณะนักบวชและสถาบันที่มี

ประโยชนอ่ืน ๆ อีกมากมาย เพื่อใหความชวยเหลือ และความเมตตา จนกวาแทบจะไมมีความทุกข

ยากชนิดใดที่ไมไดรับการสงเคราะห (เลโอที่ 13, 1891: รน ขอ 24) 

                  2.6.6.2  พระวรสารกับปญหาสังคม 

                  พระวรสารมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 13 

อธิบายวา พระศาสนจักรมิไดเพียงพอใจกับการชี้แนะทางออกของปญหาสังคม หากแตนําไป

ประยุกตดวย เพราะพระศาสนจักรพยายามอยางเต็มที่โดยการสอน การอบรมและใหการศึกษาแก

มนุษย เผยแพรคําสอนที่มีประโยชน อาศัยพระสังฆราชและพระสงฆพยายามโนมนาวจิตใจใหทุก

คนยอมรับพระบัญญัติของพระเจา และเอาพระบัญญัตินําทางการปฏิบัติ เพราะความสําคัญพื้นฐาน

ของเรื่องนี้ พระศาสนจักรมีอํานาจโดยเฉพาะพระเยซูคริสตเจา ทรงประทานหนาที่และการ

ปฏิบัติงานของตัวแทนดวยความมุงหมายใหเขาถึงจิตใจของมนุษย และพระเจาเปนผูกระทําให

เกิดผล อาศัยการปฏิบัติงานนี้ พระศาสนจักรสามารถเขาถึงสวนลึกของจิตใจและมโนธรรม นํา

มนุษยมากระทําดวยความตระหนักในหนาที่ ควบคุมกิเลสและความปรารถนาของตน ใหแสดง

ความรักตอพระเจาและเพื่อนมนุษยออกมาอยางโดดเดนจนสุดความสามารถทําลายสิ่งที่ขวางทาง

ไปสูการปฏิบัติคุณธรรมอยางกลาหาญ 
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 สรุป หลักคําสอนดานสังคมของศาสนาคริสตคาทอลิก คือ การเอาศีลธรรมอันเปนนิรันดร

ของคริสตศาสนามาประยุกตกับสถานการณดานเศรษฐกิจ และสังคมปจจุบัน เปนการประยุกต    

พระวาจาของพระเจากับชีวิตของประชาชนและชีวิตของสังคม รวมทั้งประยุกตเขากับความเปนจริง

ของโลกที่เกี่ยวกับชีวิตของประชาชน โดยเสนอ หลักเพื่อการไตรตรอง เกณฑวินิจฉัย ตลอดจน

คําแนะนําเชิงปฏิบัติการ “เมื่อกลาวถึงกฎหรือหลักที่ควบคุมชีวิตสังคมตองนึกถึง “ประโยชน

สวนรวม” ไมวาจะเปนผลประโยชนทางโลกหรือผลประโยชนเหนือธรรมชาติ” พระศาสนจักร

คาทอลิกพยายามอยางเต็มที่ โดยการสอน การอบรม และใหการศึกษาแกมนุษย เผยแพรคําสอนที่มี

ประโยชน เพื่อแสดงความรักตอพระเจา และเพื่อนมนุษยออกมาอยางโดดเดน สุดความสามารถ 

ทําลายสิ่งที่ขวางทางไปสูการปฏิบัติคุณธรรมอยางกลาหาญ 

 

2.7  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย 

 

             บาทหลวงวิทยา  คูวิรัตน (2544: 7-14) ไดรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษาคาทอลิก 

โดยเนื้อหาที่สําคัญเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย มีดังนี้คือ 

 

             2.7.1  ปรัชญาการศึกษาคาทอลิก 

 ในการประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ไดมีถอยแถลงในเรื่องการอบรมตามหลักพระ

คริสตธรรม (สภาสังคายนาวาติกันที่ 2, 2512: 199-216) ซ่ึงพอสรุปแนวคิดอยางยอ ๆ ไดดังนี้ 

 การอบรมมีความสําคัญยิ่งยวดในชีวิตของมนุษยและมีอิทธิพลตอความเจริญพัฒนาของ

สังคมปจจุบัน ดวยวามนุษยไดสํานึกถึงศักดิ์ศรีและพันธะของตนมากขึ้น มนุษยทุกคนไมวาจะมีเชื้อ

ชาติ ฐานะ และอายุอยางไร ในฐานะที่มีศักดิ์ศรีเปนบุคคลยอมมีสิทธิท่ีจะรับการอบรมที่ตรงกับ

จุดหมายเฉพาะของตน เขากับอุปนิสัยและเพศของตน ตลอดจนวัฒนธรรมและประเพณีของ

บรรพบุรุษ และในขณะเดียวกันการอบรมนั้นจะตองเปดโอกาสใหติดตอกันอยางฉันทพี่นองกับชน

ชาติอ่ืน เพื่อสงเสริมเอกภาพอันแทจริงกับสันติสุขในโลก 

 คริสตชนทุกคนไดช่ือวา เปนบุตรของพระเจาตามหลักพระคริสตธรรม คือ รูจักนมัสการ

พระบิดาดวยจิตใจและความสัตยจริง เขาจะตองไดรับการฝกฝนใหบรรลุถึงการเปนคนดีพรอม จะ

ไดมีสวนทําคุณประโยชนแกสังคมเปนสวนรวม 

 บิดามารดาเปนผูอบรมสําคัญคนแรกของลูก หนาที่อบรมของพอแมมีความสําคัญอยาง

ยิ่งยวดจนวาถาขาดการอบรมของพอแม ก็ยากที่จะหาการอบรมอื่นใดมาทดแทนได 
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 โรงเรียนเปนปจจัยสําคัญสําหรับพัฒนาสมรรถภาพทางสติปญญาและยังชวยใหสมรรถภาพ

ในการวินิจฉัยนั้นสมบูรณเต็มที่ ฝกหัดการพิจารณาไตรตรอง นําเราใหเขาถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่

คนในยุคกอน ๆ ไดสรางสมไว สงเสริมการรูจักคุณคาตาง ๆ เตรียมชีวิตในดานวิชาอาชีพ ทําใหเกิด

สัมพันธไมตรีข้ึนในระหวางนักเรียนที่มีฐานะทางสังคมและอุปนิสัยตางกัน และสงเสริมจิตใจใหมี

ความเขาใจดีตอกัน 

 คุณลักษณะเฉพาะของโรงเรียนคาทอลิก คือ มุงสรางใหประชาคมในโรงเรียนเกิด

บรรยากาศอันมีชีวิตชีวาดวยจิตตารมณแหงเสรีภาพ และความรักตามแบบอยางพระคริสตเจา มุง

ชวยคนรุนหนุมสาวใหพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อประโยชนของประเทศบานเมืองในโลก ใน

ขณะเดียวกันก็เตรียมเขาใหทําการรับใชอาณาจักรของพระเจา  ดวยเหตุนี้บรรดาคณาจารยควรไดรับ

การอบรมดวยความเอาใจใสเปนพิเศษ  เพื่อพวกเขาจะไดพรอมไปดวยความรูทางโลกและความรู

เกี่ยวกับศาสนา มีคุณวุฒิอันเหมาะสมและมีการฝกฝนในดานทักษะการสอนที่สอดคลองกับการ

คนพบใหม ๆ ในปจจุบัน ขอใหความรักรวม ครู อาจารย ตลอดจนลูกศิษยใหสนิทสนมเปนหนึ่ง

เดียวกัน ใหครูเต็มไปดวยจิตตารมณการแพรธรรมดวยการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางยิ่งกวา

การสั่งสอน ขอใหครูพยายามปลุกเราใหนักเรียนรูจักทํางานดวยตนเอง และเมื่อจบการเรียนแลวให

ครูคอยชวยเหลือเขาตอไปดวยคําแนะนําและไมตรีจิต หนาที่ของครูคือการรับใชสังคมอยางแทจริง 

ดังนั้นโรงเรียนคาทอลิกจึงตองปรับตัวใหเหมาะสมเขากับสภาพแวดลอมของยุคสมัยที่กําลัง

กาวหนา โรงเรียนคาทอลิกไดอบรมนักเรียนใหทํางานของตนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน

ของประเทศชาติในโลกนี้ พรอมเสมอเพื่อการรับใชและการพัฒนาอาณาจักรของพระเจา โดยการ

ส่ังสอนและเสริมสรางความรูทางสติปญญา โรงเรียนยังตองคํานึงถึงการอบรมทางศีลธรรมและ

ศาสนาอีกดวย 

              ดังนั้น ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกจึงตระหนักอยูเสมอวา  

         1.  ไมมีสถาบันใดทําหนาที่แทนโรงเรียนได 

                       2.  การศึกษาที่แทจริงมุงหลอหลอมมนุษยสูจุดหมายของตน 

                       3.  โรงเรียนคาทอลิกมุงพัฒนามนุษยท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และจิต

วิญญาณ (The Whole Man) เพราะวาคุณคาของความเปนมนุษย (All Human Values) พบไดในพระ

คริสตผูเปนมนุษยท่ีดี (The Perfect Man) 

                        4.   การศึกษามีสวนเตรียมบุคคลสูหนาที่ และการมีสวนรวมสรางสรรคสังคมที่เขา

ดํารงอยูใหดี 

                        5.  กระบวนการศึกษาจะตองเหมาะกับแตละคน ตองเคารพในเสรีภาพ และสราง

เสริมความรับผิดชอบสวนบุคคล นั่นคือจะตองปรับใหเหมาะกับความสามารถ เพศ วัย วัฒนธรรม 
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เชื้อชาติ พรอมทั้งเอื้อใหเกิดความสัมพันธระหวางชาติ ท้ังนี้เพื่อความสมานฉันท และสันติภาพใน

โลก 

         6. ดวยศักดิ์และสิทธิ์แหงความเปนมนุษย ทุกคนตองไดรับการศึกษา โดยไมมีเงื่อนไข

ใด ๆ 

 

2.7.2  นโยบายของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย 

 จุดมุงหมายของโรงเรียนคาทอลิกคือ ใหการอบรมสั่งสอนกุลบุตร กุลธิดาของชาติใหเปน

บุคคลที่บรรลุถึงความสมบูรณในทุกมิติ(Holistic) ในอันที่จะทําประโยชนใหแกประเทศชาติมาก

ท่ีสุดตามหลักคริสตธรรม ดังนั้น นโยบายของการศึกษาคาทอลิก โดยสภาการศึกษาคาทอลิกแหง

ประเทศไทย (2528: 95) จึงกําหนดหลักความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาคาทอลิกตอสังคมไว

ดังนี้ 

            2.7.2.1  ดานเสรีภาพ 

                       สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทยไดเนนย้ําใหสถาบันการศึกษาคาทอลิกได

สรางบรรยากาศที่สงเสริมเสรีภาพในสถาบัน เสรีภาพตามทัศนคติของคริสตชนคาทอลิกมีความ

เกี่ยวของกันอยางมากกับการเปนศิษยท่ีแทจริงของพระเยซูเจา เพราะการเปนศิษยของพระเยซูเจาจะ

สงผลใหเกิดเสรีภาพที่แทจริง 

          Barclay (1975a: 1) ไดพูดถึง การเปนศิษยท่ีแทจริงของพระเยซูเจา โดยยกเอา

ขอความในพระคัมภีรไบเบิลที่พระเยซูเจาไดตรัสสอนถึงการเปนศิษยของพระองควา “ถาทาน

ท้ังหลายยึดมั่นในวาจาของเรา ทานก็เปนศิษยของเราอยางแทจริง ทานจะรูความจริง และความจริง

จะทําใหทานเปนอิสระ” (ยน 8: 31-32) 

          ขอความบางตอนในพันธสัญญาใหมไดแสดงรูปแบบที่สมบูรณของความเปนศิษยไว

ดังนี้ 

          1)  ความเปนศิษยเริ่มไดท่ีความเชื่อ การเริ่มตนจากชวงเวลาที่มนุษยยอมรับ

ในสิ่งที่พระเยซูทรงตรัสเปนความจริง ซ่ึงก็คือ ทุกสิ่งที่พระองคทรงกลาวเกี่ยวกับความรักของ   

พระเจา ทุกสิ่งที่พระองคทรงกลาวเกี่ยวกับความเกรงกลัวตอบาป ทุกสิ่งที่พระองคทรงกลาวเกี่ยวกับ

ความหมายที่แทของชีวิต 

          2)  ความเปนศิษย หมายถึง การยึดมั่นในคําสอนของพระเยซูอยางซื่อตรง 

โดยการมีสวนรวมในการกระทํา 4 ส่ิงดังตอไปนี้ 
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  (1)  การรวมสดับรับฟงคําสอนของพระเยซูอยางสม่ําเสมอ จอหน 

บราวน แหงแพดดิงตันไดกลาวไววา ทุกครั้งที่เขาเทศนาสั่งสอนผูคน เขาจะมีชวงเวลาที่หยุดพัก

กลางคันราวกับวาเขากําลังรอฟงเสียงจากพระเยซูเจา 

  (2)  การรวมเรียนรูจากพระเยซูอยางสม่ําเสมอ คําวาสาวกตาม

ความหมายในภาษากรีกก็คือผูเรียนรู ตลอดชีวิตของชาวคริสตควรจะเรียนรูเกี่ยวกับพระเจามากขึ้น

เรื่อย ๆ จิตใจที่ปดสนิทคือจุดจบของความเปนศิษย 

  (3)  การรวมซึมซับเขาไปในความจริงแทในคําสอนที่พระเยซูทรงแสดง

เอาไว ไมมีใครสามารถไดยินหรืออานคําสอนของพระองคเพียงครั้งเดียวและพูดไดวา เขาเขาใจ

ความหมายทั้งหมดของคําสอนนั้น ๆ ความแตกตางระหวางหนังสือที่ดีกับหนังสืออานเลนนั้นคือ 

เราจะอานหนังสืออานเลนเพียงครั้งเดียวและไมเคยคิดจะหยิบขึ้นมาเปดดูอีก ในขณะที่หนังสือที่ดี 

เราจะอานหลายครั้ง เชนเดียวกับการยึดมั่นในคําสอนของพระองคก็หมายถึงการศึกษาอยางละเอียด

และคิดอยางรอบคอบมากขึ้นเรื่อย ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่พระองคทรงตรัส จนกระทั่งความหมายของคํา

สอนเหลานั้นหลอมรวมอยูในตัวตนของพวกเขา 

  (4)  การรวมปฏิบัติตามคําสอนของพระเยซูอยางสม่ําเสมอ เราศึกษามิใช

เพียงเพื่อความรูทางวิชาการ หรือเพื่อเพิ่มพูนสติปญญา แตเพื่อที่จะคนหาสิ่งที่พระองคตองการให

เราปฏิบัติ เหลาสาวกคือผูเรียนรูท่ีศึกษาเพื่อที่จะลงมือทํา ความจริงที่พระองคนํามาคือการกระทําที่

ถูกกําหนดไวแลว 

         3)  ความเปนศิษยสอนใหรูแจง การเรียนรูจากพระเยซู คือ การเรียนรูความ

จริง พระองคตรัสวา “ทานจะไดรูความจริง” แลวอะไรคือความจริง คําตอบมากมายที่มีความเปนไป

ไดสําหรับคําถามนั้น ๆ แตคําตอบที่ครอบคลุมเนื้อหามากที่สุดคือ ความจริงที่พระเยซูทรงนําคุณคา

ท่ีแทจริงของชีวิตมาแสดงตอพวกเรา คําถามทั่วไปที่มนุษยตองตอบทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจ คือ 

“ฉันจะยอมสละชีวิตเพื่ออะไร เพื่อหนาที่การงาน เพื่อทรัพยสมบัติมหาศาล เพื่อความพึงพอใจ

สวนตัว หรือเพื่อรับใชพระเจา” ในความจริงแทสําหรับพระเยซู เราจะมองเห็นไดเองวาสิ่งไหนที่

สําคัญอยางแทจริงและสิ่งไหนที่ไมมีความสําคัญ 

         4)  ความเปนศิษยใหผลในเสรีภาพ “ความจริงจะทําใหคุณรูสึกปลดปลอย” 

“การรับใชพระเจาคือเสรีภาพที่สมบูรณแบบ” ความเปนศิษยนํามาซึ่งความอิสระ 4 ประเภท คือ 

  (1)   การเปนอิสระตอความกลัว ผูท่ีเปนสาวกจะไมตองเดินโดยลําพังอีก

ตอไป เพราะเขาจะเดินรวมทางไปกับเหลาสาวกของพระเจา และทามกลางเหลาสาวกนั้น ความกลัว

จะหายไป 
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  (2)  การเปนอิสระตอตนเอง มนุษยสวนใหญเต็มไปดวยความคิดที่วา 

อุปสรรคอันใหญหลวงคือ ตัวพวกเขาเอง และพวกเขาอาจรองออกมาอยางหมดหวังวา “ฉันไม

สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได ฉันลองแลว แตก็เปนไปไมไดเลย” แตดวยพลังและการมีอยูของ 

พระเจาสามารถหลอหลอมคนเหลานั้นจนกระทั่งพวกเขากลายเปนคนใหม 

  (3)  การเปนอิสระจากผูอ่ืน ผูคนมากมายมีชีวิตดวยการถูกครอบงําจาก

ความกลัววาคนอื่น ๆ จะคิดหรือพูดอะไร H. G. Wells เคยกลาวไววา เราไดยินเสียงของเพื่อนบาน

ของเราดังกวาเสียงของพระเจาที่ดังอยูในหูของเราเสียอีก เหลาสาวกคือ ผูท่ีเลิกสนใจวาคนอื่นจะพูด

อยางไร เพราะเขาจะคิดถึงแตส่ิงที่พระเจาทรงตรัสเทานั้น 

  (4)  การเปนอิสระจากบาปทั้งปวง ผูคนมากมายมาที่หองฟงแกบาป 

ไมใชเพราะพวกเขาตองการมา แตเปนเพราะพวกเขาไมรูจะทําอยางไร ความผิดบาปของพวกเขา

ควบคุมเขาอยู เขาไมสามารถหลุดพนจากความผิดบาปนั้น ความเปนศิษยไดตัดโซท่ีตรึงเราไวกับ

ความผิดบาป และทําใหเราเปลี่ยนเปนบุคคลตามที่เราควรจะเปน 

         2.7.2.2  ดานความรักตามพระวรสาร 

   สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทยไดเนนย้ําใหสถาบันการศึกษาคาทอลิกได

สรางบรรยากาศที่สงเสริมความรักตามพระวรสารในพระคัมภีรไบเบิล ซ่ึงไดอธิบายความรักไวใน 3 

ประเด็นใหญดังนี้    

         1)  ความรักคือบทบัญญัติเอก 

         Barclay (1975 อางถึงใน ชัยยะ กิจสวัสดิ์, ม.ป.ป.: 6-8) ไดอธิบายความรักใน

ฐานะที่เปนบทบัญญัติเอก โดยนําเอาพระวรสารของนักบุญมัทธิว บทที่ 22 ขอ 35-40 มาอธิบายใน

เรื่องนี้  

         มีคนหนึ่งเปนบัณฑิตทางกฎหมายไดทูลถามเพื่อจะจับผิดพระองควา “พระ

อาจารย บทบัญญัติขอใดเปนเอกในธรรมบัญญัติ” พระเยซูเจาตรัสตอบวา “ทานจะตองรักองคพระผู

เปนเจา พระเจาของทานสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปญญาของทาน นี่คือบทบัญญัติเอกและเปน

บทบัญญัติแรก บทบัญญัติประการที่สองก็เชนเดียวกัน คือ ทานตองรักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตนเอง  

ธรรมบัญญัติและคําสอนของบรรดาประกาศกก็ข้ึนอยูกับบทบัญญัติสองประการนี้” (มธ 22: 35-40) 

             บัณฑิตทางกฎหมายทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจาวา “พระอาจารย 

บทบัญญัติขอใดเปนเอกในธรรมบัญญัติ” (มธ 22: 36) พวกเขาถกเถียงกันวาในบรรดาธรรมบัญญัติ 

613 ขอ ซ่ึงแยกออกเปนประเภทสั่งใหทํา 248 ขอ และประเภทสั่งหามทําอีก 365 ขอนั้น ขอใด

สําคัญที่สุด บางคนยืนยันวา การสวมพูหอยที่ชายเสื้อสําคัญที่สุด พวกเขาหวังวา หากดึงพระองคเขา

มารวมวงถกเถียงดวย บางทีพระองคอาจพลาดทาเสียทีเสนอทฤษฎีท่ีไมเขาทา พวกเขาจะได
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กลาวหาพระองควา หมิ่นประมาทศาสนาหรือพระเจาได แตไมวาแผนการของพวกเขาจะเปนเชนใด 

คําถามดังกลาวไดนําไปสูคําจํากัดความที่สมบูรณแบบของคําวา “ศาสนา” 

             สําหรับพระเยซูเจา ศาสนาที่แทจริงตองมีองคประกอบ 2 ประการ กลาวคือ 

                (1)  รักพระเจา  องคประกอบนี้พระองคทรงนํามาจากหนังสือเฉลยธรรม

บัญญัติบทที่ 6 ขอที่ 5 ซ่ึงระบุวา “ทานจะตองรักพระยาหเวห พระเจาของทาน สุดจิตใจ สุดวิญญาณ 

และสุดกําลังของทาน” 

              ขอความนี้เปนสวนหนึ่งของ “เชมา” (Shema แปลวา “จงฟง”) ซึ่ง

ประกอบดวยพระคัมภีร 3 ตอนสั้น ๆ (ฉธบ 6: 4-9; 11: 13-21; กดว 15: 37-41) ซ่ึงชาวยิวถือวาเปน

พ้ืนฐานสําคัญที่สุดของความเชื่อในศาสนายิว ชาวยิวทุกคนตองสวด “เชมา” ทุกเชาเย็น จน

กลายเปนสิ่งแรกที่เด็กยิวทุกคนทองจําได 

              พระองคทรงนําสิ่งที่เปนแกนแทของศาสนายิวมาดัดแปลงจาก “สุดกําลัง” 

เปน “สุดสติปญญา” เพื่อเตือนพวกฟาริสีใหเลิกเลน “เกมลับสมอง” ดวยการคิดคน ตีความ หรือ

ประดิษฐกฎระเบียบใหม ๆ จากพระคัมภีร 

              สําหรับพระองค ส่ิงสําคัญที่สุดที่เราตองทุมเทสุดจิตใจ สุดวิญญาณ และ

สุดสติปญญา คือ “รักพระเจา” หรือพูดสั้น ๆ คือ เราตองทุมเทความรักทั้งหมดแดพระเจา อยางสุด

จิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปญญา สุดกําลัง 

                ความรักที่ทําใหเรามอบถวายชีวิตของเราทั้งครบแดพระเจานี้เอง ท่ี

พระองคตรัสวา “นี่คือ บทบัญญัติเอกและเปนบทบัญญัติแรก” (มธ 22: 38) แปลวา “การรักพระเจา” 

นอกจากจะสําคัญที่สุดเพราะเปนบัญญัติเอกแลว ยังตองมากอนบทบัญญัติอ่ืนใดทั้งสิ้นอีกดวย  

              (2)  รักเพื่อนมนุษย  องคประกอบที่สองทรงนํามาจากพระคัมภีรฉบับเลวี

นิติบทที่ 19 ขอที่ 18 “จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง” ความรักตอพระเจาตองแสดงออกดวยการ

รักมนุษย และ ตองรักพระเจากอนเทานั้น จึงจะรักเพื่อนมนุษยได  

              เหตุผลคือ “มนุษยถูกสรางมาตามฉายาของพระเจา” (ปฐก 1: 26-27) หาก

ไมรักพระเจา เราจะรักมนุษยผูเปนฉายาของพระองคไดอยางไร ความรักตอพระเจาจึงเปนบอเกิด

แหงความรักตอเพื่อนมนุษย  

               ดวยเหตุนี้ นักบุญยอหนจึงสอนวา “ถาผูใดพูดวา ‘ฉันรักพระเจา’ แต

เกลียดชังพี่นองของตน ผูนั้นยอมเปนคนพูดเท็จ เพราะผูไมรักพี่นองที่เขาแลเห็นได ยอมไมรักพระ

เจาที่เขาแลเห็นไมได” (1 ยน 4: 20) 

             พระเยซูเจาจึงเปนอาจารยทานแรกที่นํา “ความรักตอพระเจา” และ “ความ

รักตอเพื่อนมนุษย” มาเชื่อมสัมพันธกัน เมื่อเรา “รัก” เพื่อนมนุษย การเคารพและยอมรับสิทธิและ
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หนาที่ของเพื่อนมนุษยจึงเปนไปได เมื่อสิทธิและหนาที่ไดรับการยอมรับ ประชาธิปไตยจึงเกิดขึ้น

ได 

              เมื่อมีประชาธิปไตย การตรากฎหมายตามความตองการของคนสวนใหญ

จึงเปนไปไดความรักตอพระเจาและตอเพื่อนมนุษยจึงเปนพื้นฐานของกฎหมายอื่น ๆ ท้ังมวล ดวย

เหตุนี้ พระเยซูเจาจึงตรัสวา “ธรรมบัญญัติและคําสอนของบรรดาประกาศกก็ข้ึนอยูกับบทบัญญัติ

สองประการนี้” (มธ 22:  40) เพราะฉะนั้น หากไมรักพระเจาและเพื่อนมนุษย ทุกกิจกรรมยอมขาด

พ้ืนฐานและเปนไดก็เพียงการสรางภาพ  

         2)  ตองรักกันเหมือนพระเยซูเจาทรงรักเรา 

         Barclay  (1975 อางถึงใน ชัยยะ กิจสวัสดิ์, ม.ป.ป.: 8-10) ไดอธิบายความรัก

ในฐานะที่เราตองรักกันเหมือนพระเยซูเจาทรงรักเรา โดยไดนําพระวรสารของนักบุญยอหนบทที่ 

13 ขอ 33-35 มาอธิบาย 

        “ลูกทั้งหลายเอย เราจะอยูกับทานอีกไมนาน ทานจะแสวงหาเรา แตเราบอก

ทานบัดนี้เหมือนกับที่เราเคยบอกชาวยิววา ท่ีท่ีเราไปนั้น ทานไปไมได เราใหบทบัญญัติใหมแกทาน

ท้ังหลาย ใหทานรักกัน เรารักทานทั้งหลายอยางไร ทานก็จงรักกันอยางนั้นเถิด ถาทานมีความรักตอ

กัน ทุกคนจะรูวา ทานเปนศิษยของเรา”  (ยน 13: 33-35) 

                        จากขอความในพระคัมภีรขางตนสามารถนํามาอธิบายในประเด็นเชิงคําถาม

ท่ีวา พระเยซูเจาทรงรักเรามนุษยอยางไร  

                 (1)  รักอยางไมเห็นแกตัว 

                 ปกติความรักตามประสามนุษยมักมี “ความเห็นแกตัว” เจือปนอยูดวย

เสมอ เมื่อเรารักใครสักคนหนึ่ง ไมวาจะรูตัวหรือไมก็ตาม เรามักคิดถึงตัวเองเปนลําดับแรก เชน เขา

จะใหความสุขและความมั่นคงแกเราไดหรือไม หากเขาปฏิเสธความรักของเรา เราจะอับอาย โดด

เดี่ยว เจ็บปวด หรือทรมานมากนอยเพียงใด ฯลฯ 

              เรามักคิดถึงประโยชนท่ีเราจะไดจาก “ความรัก” จนอาจกลาวไดวา

เบื้องหลังของความรักก็คือ “ความสุข” ของตัวเรานั่นเอง แตความรักของพระเยซูเจาไมมีความเห็น

แกตัวเจือปนอยูแมแตนิดเดียว ไมมีครั้งใดที่พระองคทรงคิดถึงตัวพระองคเอง ทุกสิ่งที่ทรงมี 

แมกระทั่งชีวิตของพระองคเอง พระองคทรงมอบแกเราทั้งหมด  

                  (2)  รักอยางเสียสละ 

                 หากเราคิดวาความรักคือความสุขเสมอไป เราคิดผิดเพราะที่ถูกคือ ความ

รักยอมมีท้ังความสุขและความทุกขคลุกเคลากันไป มีแต “ความเสียสละ” เทานั้นที่ชวยคลุกเคลา

ความทุกขใหเปนความสุขได  
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                สําหรับพระเยซูเจา หากความรักเรียกรองใหพระองค “เสียสละชีวิต” 

พระองคทรงเต็มพระทัยมอบชีวิตนั้นเพื่อเรา ความเสียสละของพระองคไรขีดจํากัด ตั้งแตประสูติ

จนกระทั่งสิ้นพระชนม เพราะความเสียสละอยางไรขีดจํากัดนี้เอง พระองคทรงไดรับการยกยอง

สูงสุด 

              สําหรับเราก็เชนเดียวกัน ความรักอยางเสียสละที่พรอมเผชิญหนากับ

ปญหาและความทุกขยากตาง ๆ ไมเวนแมแตความตายนี้เอง ท่ีสามารถนําความสุขและความมั่นคง

แทจริงมาสูชีวิตของเราได 

                (3)  รักอยางเขาใจ 

                 เราเคยไดยินคําพูดวา “ความรักคือตาบอด” ซ่ึงหมายความวา เราตองรูจัก

หลับหูหลับตา “มองขาม” ความบกพรองหรือความออนแอของคนรักบาง  แตนี่ไมใชวิถีทางแบบ

พระเยซูเจา  

              ปกติ ผูท่ีรูจักกันเพียงผิวเผิน จะพบเห็นเฉพาะสวนที่ดีท่ีสุดของกันและกัน

เทานั้น  แตพระเยซูเจาทรงใชชีวิตรวมหัวจมทายกับบรรดาศิษยยาวนาน จนลวงรูปญหา ความ

ออนแอ และขอบกพรองตาง ๆ ของศิษยแตละคนเปนอยางดี 

              กระนั้นก็ตาม พระองคทรงรักพวกเขาทุกคน ไมใชเพราะทรง “มองขาม” 

แตเพราะทรง “เขาใจ” และ “ยอมรับ” ขอบกพรองของแตละคน พระองคทรงรักพวกเขาอยางที่พวก

เขาเปน และทรงรักพวกเขาจนถึงที่สุด  

              การปดหูปดตาไมยอมรับความจริงวา คนรักของเรามีขอบกพรอง แลว

พยายามคิดสรางภาพเอาเองวา เขาเปนคนดีอยางที่เราตองการ ผลที่จะตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมพนก็

คือ ความผิดหวังและความเจ็บปวดแสนสาหัสของตัวเรานั่นเอง 

                (4)  รักอยางใหอภัย 

                 ในบรรดาศิษยของพระองค ไมมีใครเลยที่เขาใจพระองคจริง ๆ  พวกเขา

เรียนรูชาและดื้อ ยามที่พระองคถูกจับกุมและตองการพวกเขามากที่สุด  พวกเขากลับหลบหนีไป 

แลวปลอยใหพระองคตกอยูในกํามือของศัตรูตามลําพัง  แมแตหัวหนาของพวกเขาก็ปฏิเสธพระองค

ถึงสามครั้ง แตพระองคไมเคยถือโทษพวกเขา เพราะไมมีความผิดใดที่พระองค “ใหอภัย” ไมได  

                ปกติ มนุษยเรามีธรรมชาติท่ีสุดแสนโหดรายอยูอยางหนึ่ง นั่นคือเรามัก

แสดงอัธยาศัยไมตรีอันดีแกผูท่ีไมคุนเคย  สวนผูท่ีเราคุนเคยและรักมากที่สุด เรากลับทํารายพวกเขา

ไมวาจะโดยรูตัวหรือไมก็ตาม  เชนเมื่อเหน็ดเหนื่อยหรือมีปญหานอกบาน เรามักพูดกับคนอื่นวา 

“ไมเปนไร” แตกับสมาชิกในครอบครัวที่เรารักมากที่สุด พวกเขากลับตองรองรับอารมณของเราไป

เต็ม ๆ 
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              ความรักที่พรอมใหอภัยแบบพระเยซูเจาจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคน  

หากเราไมเรียนรูท่ีจะ“ใหอภัย” ซ่ึงกันและกัน ความรักของเราก็มีแตจะเหี่ยวแหงเฉาตายไป ความรัก

ท่ียืนนานตองมีพ้ืนฐานอยูบนการใหอภัยเสมอ เพราะความรักที่ไมรูจักใหอภัย มีแตจะเหี่ยวแหงเฉา

ตายไป 

        3)  จงรักศัตรู 

        Barclay (1975 อางถึงใน ชัยยะ กิจสวัสดิ์, ม.ป.ป.: 10-11) ไดอธิบายความรัก

ในฐานะที่เปนการรักศัตรู โดยไดนําเอาพระวรสารของนักบุญมัทธิวบทที่ 5 ขอ 43-48 มาอธิบาย 

        “ทานทั้งหลายไดยินคํากลาววา จงรักเพื่อนบาน จงเกลียดศัตรู  แตเรากลาวแก

ทานวา จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาใหผูท่ีเบียดเบียนทาน  เพื่อทานจะไดเปนบุตรของพระบิดาเจา

สวรรค พระองคโปรดใหดวงอาทิตยของพระองคข้ึนเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดใหฝนตกเหนือคน

ชอบธรรมและคนอธรรม  ถาทานรักแตคนที่รักทาน ทานจะไดบําเหน็จรางวัลอะไรเลา บรรดาคน

เก็บภาษีมิไดทําเชนนี้ดอกหรือ  ถาทานทักทายแตพ่ีนองของทานเทานั้น ทานทําอะไรพิเศษเลา คน

ตางศาสนามิไดทําเชนนี้ดอกหรือ  ฉะนั้น ทานจงเปนคนดีอยางสมบูรณ ดังที่พระบิดาเจาสวรรคของ

ทาน ทรงความดีอยางสมบูรณเถิด” (มธ 5: 43-48) 

        สําหรับคนไทยที่ใชคําวา “รัก” กับทุกสิ่ง ไมวาจะรักพอแม รักเพื่อน รักสุนัข 

รักรถ ฯลฯ คงเห็นวา พระวาจานี้ชางฝนธรรมชาติอยางยิ่งและไมมีทางเปนไปได เพราะขนาดลูกใน

ไสของตัวเองแท ๆ ยังรักไมเทากันเลย บางคนถึงกับเกลียดขี้หนาลูกก็มี แลวจะใหรักศัตรูไดอยางไร

กัน  

        แตสําหรับชาวกรีก ซ่ึงแยกศัพทท่ีแปลวา “รัก” ออกเปน 4 คํานั้น พวกเขาไม

เห็นวาเปนการฝนธรรมชาติแตอยางใด คําศัพทท้ังสี่ คือ 

        1.    erōs  (เอรอส) หมายถึง ความรักระหวางชายหนุมหญิงสาว ซ่ึงมักลงเอย

ดวยการมีเพศสัมพันธ  ภายหลังความหมายเลยเพี้ยนเปน “ความใคร” 

          2.   storgē  (สตอรเก) หมายถึง ความรักภายในครอบครัว เชน พอแมรักลูก 

ลูกรักพอแม 

            3.  philia  (ฟเลีย) เปน “ความรักอันอบอุน” ท่ีมีตอมิตรสหาย หรือคนใกลชิด

ท่ีสุด 

        4.  agapē  (อากาเป) หมายถึง ความปรารถนาใหผูอ่ืนบรรลุความดีสูงสุด โดย

ไมมีเงื่อนไข แมวาผูนั้นจะปฏิบัติตอเราเลวรายเพียงใดก็ตาม 
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        ส่ิงที่พระเยซูเจาทรงสอนคือ ใหเราปรารถนาดีหรือมี agapē ตอศัตรูของเรา 

แปลวา พระองคไมไดส่ังใหเรา “ตกหลุมรัก” ศัตรูดุจเดียวกับชายหนุมตกหลุมรักหญิงสาว (เอรอส) 

หรือใหเรารักศัตรูเหมือนรักพอแม ลูกหลาน (สตอรเก) หรือมิตรสหาย (ฟเลีย) ซ่ึงเปนการฝน

ธรรมชาติอยางยิ่ง 

        นอกจากไมทรงฝนธรรมชาติมนุษยแลว พระองคยังปรารถนาดีตอเราอยาง 

สุด ๆ ท่ีทรงสั่งใหรักศัตรู  เพราะแรงจูงใจของพระองคคือ “เพื่อทานจะไดเปนบุตรของพระบิดาเจา

สวรรค” (มธ 5:  45) ภาษาฮีบรูไมคอยมีคําคุณศัพท จึงตองเลี่ยงไปใชคําวา “บุตรของ” หรือ “บุตร

แหง” (son of) แลวตามดวยคํานามแทน  สําหรับชาวฮีบรู “บุตรแหงความสวาง” จึงหมายถึง “คนดี”  

“บุตรของพระเจา” หมายถึง “เหมือนพระเจา” แปลวา “พระเยซูเจาทรงประสงคใหเรารักศัตรู ก็เพื่อ

เราจะมีชีวิตเหมือนพระเจา”  

        พระเจาผูทรง “โปรดใหดวงอาทิตยของพระองคข้ึนเหนือคนดีและคนชั่ว 

โปรดใหฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม” โดยไมเลือกวาเปนใคร (มธ 5: 45) 

        ท่ีสุด พระองคทรงขมวดทายสรุปวา “ฉะนั้น ทานจงเปนคนดีอยางสมบูรณ 

ดังที่พระบิดาเจาสวรรคของทาน ทรงความดีอยางสมบูรณเถิด” (มธ 5: 48)  เปนการตอกย้ํา

วัตถุประสงคของพระเยซูเจาที่เสด็จมาบังเกิดเปนมนุษย ก็เพื่อทําใหเรามนุษย “มีชีวิตเหมือนพระ

เจา” ชีวิตนี้จะมีอะไรประเสริฐเลิศล้ําไปกวาการมีชีวิตเหมือนพระเจา  

                      ความรักของคริสตชนคาทอลิก โดยนิยามความรักของนักบุญเปาโลที่ไดเขียนไวใน

บทจดหมายถึงชาวโคริน ดังนี้  

                      “แมขาพเจาพูดภาษาของมนุษยและของทูตสวรรคได ถาไมมีความรัก ขาพเจาก็เปนแต

เพียงฉาบหรือฉิ่งที่สงเสียงอึกทึก  แมขาพเจาจะประกาศพระวาจา เขาใจธรรมล้ําลึกทุกขอ และมี

ความรูทุกอยาง หรือมีความเชื่อพอที่จะเคลื่อนภูเขาได ถาไมมีความรัก ขาพเจาก็ไมมีความสําคัญแต

อยางใด  แมขาพเจาจะแจกจายทรัพยสินทั้งปวงใหแกคนยากจน หรือยอมมอบตนเองใหนําไปเผา

ไฟเสีย ถาไมมีความรัก ขาพเจาก็มิไดรับประโยชนใด ความรักยอมอดทน มีใจเอื้อเฟอ ไมอิจฉา ไม

โออวดตนเอง ไมจองหอง  ไมหยาบคาย ไมเห็นแกตัว ความรักไมฉุนเฉียว ไมจดจําความผิดที่ไดรับ 

ไมยินดีในความชั่ว แตรวมยินดีในความถูกตอง  ความรักใหอภัยทุกอยาง เชื่อทุกอยาง หวังทุกอยาง 

อดทนทุกอยาง ความรักไมมีส้ินสุด” (1คร 13: 1-8) 
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         2.7.2.3  ดานความรับผิดชอบ 

         สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทยไดเนนย้ําใหสถาบันการศึกษาคาทอลิกเปด

โอกาสใหเด็กและเยาวชนรูจักความรับผิดชอบตอสวนตัว และสวนรวมตามวัยและภาวะของแตละ

คน ความรับผิดชอบตามหลักคาทอลิกเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับหนาที่ของคริสตชน (Duties) ซ่ึงมี

หลายหนาที่ดวยกัน 

           Fox  (1909:  7) กลาวถึงเรื่องหนาที่ของคริสตชนวา พันธกิจของการดํารงชีวิตตาม

ธรรมชาติท่ีมีเหตุมีผลของเราคือ แหลงกําเนิดของหนาที่พิเศษ ๆ ท้ังหมด หนาที่เหลานี้สามารถ

จําแนกไดเปน 3 กลุมหลักดวยกัน คือ  

                 1)   หนาที่ตอพระเจา เจานายสูงสุดแหงจักรวาล พระผูสราง พระผูศักดิ์สิทธิ์

ครบครัน องคแหงความดีงามทั้งมวล เราเปนหนี้ตอเกียรติ การรับใช การเชื่อฟง และความรักตอ

พระองค หนาที่เหลานี้สามารถตีความไดภายใตนิยามของศาสนา เมื่อพระเจาคือองคแหงความจริง

โดยเนื้อแท  เราจึงตองเชื่อฟงทุกสิ่งที่พระองคทรงเผยแสดงดวยวิธีเหนือธรรมชาติ เพื่อแสดงความ

เคารพตอพระองคในวิถีท่ีทรงแสดง  พระองคทรงสอนใหเราทําตนใหเปนที่พอพระทัย ท้ังยังใหเรา

เชื่อฟงอํานาจซึ่งพระองคบัญญัติข้ึน การแสดงความเคารพตอพระองคหามไมใหเราใชคําพูดหยาบ

คายดูถูกพระองค หรือแมแตส่ิงใด ๆ ก็ตามที่เปนไปเพื่อการสักการบูชาพระองค  การโกหกถือเปน

การกระทําผิดตอพระองคผูซ่ึงมีธรรมชาติเปนองคแหงความจริง  หนาที่เล็กนอยเหลานี้รวมอยูใน

หนาที่ท่ีจําเพาะทั้งหมด ท่ีเรามีพันธกิจตอพระเจา  ซ่ึงนอกเหนือไปจากหนาที่ท่ีสืบทอดมาสูเราใน

ฐานะที่เปนสมาชิกของพระศาสนจักรคาทอลิก 

                2)  หนาที่ตอตนเอง  อาจรวมอยูภายใตหลักการเพียงขอเดียวคือ ชีวิต ความดี

งามของบุคคล ความคิดและรางกาย ไดถูกมอบแกเราดวยความเชื่อพรอมกับหนาที่ท่ีจะใชส่ิงเหลานี้

เพื่อใหไดมาซึ่งความดีงามสูงสุด  ดังนั้นเราไมอาจทําลายหรือกระทําชําเรารางกายราวกับวาเราเปน

นายหนึ่งเดียวเหนือสิ่งเหลานั้น  ดวยเหตุนี้การฆาตัวตาย การใชสติปญญา จิตใจและรางกายไป

ในทางเสื่อม  และการนําชีวิตหรือสุขภาพไปสูความเสี่ยงโดยปราศจากแรงจูงใจที่เหมาะสมจึงเปน

ส่ิงตองหาม  รวมไปถึงการกระทําใด ๆ ก็ตามที่ขัดแยงกับการแสดงความเคารพบูชา ซ่ึงเรามีภารกิจ

ตอธรรมชาติแหงศีลธรรมของเราดวย  เรามีหนาที่ท่ีตองมุงมั่นฝาฟนเพื่อการพัฒนาทางความคิด 

และความดีงามในชีวิตตราบเทาที่ส่ิงเหลานี้มีความจําเปนในการเติมเต็มกฎเกณฑแหงศีลธรรม  เมื่อ

หนาที่เปนดังภารกิจที่เรามีตอผูอ่ืนนอกเหนือจากตัวเราเองแลว  เราจึงไมสามารถทําตนใหเปนไปแต

เพื่อประโยชนของตนเทานั้น  
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                 3)   หนาที่ตอผูอ่ืน คริสตชนไดรับการพร่ําสอน คือ “จงรักผูอ่ืนเหมือนดัง

ตนเอง”  พระเจาทรงมีแผนการสําหรับทุกคน และทรงจัดใหชีวิตของมนุษยดําเนินไปในทิศทางที่

พระองคทรงมีพระประสงค  เราทุกคนจึงตองรูจักเคารพในชีวิตของผูอ่ืน รวมทั้งแผนการของ    

พระเจาดวย  และดวยเหตุท่ีพระเจาทรงวางรูปแบบของชีวิตใหมนุษย  เราจึงตองเคารพธรรมชาติท่ีมี

เหตุมีผลซึ่งมีในผูอ่ืนดวย และเรายังตองเคารพกฎเกณฑซ่ึงมาพรอมกับความคิด และพฤติกรรมที่มี

เหตุมีผลนั้นดวย  ท้ังนี้ ดวยเหตุท่ีเราเปนเผาพันธุท่ีใชเหตุผล มีความคิด อีกทั้งเรายังมีสิทธิและความ

เปนเจาของ  ดังนั้น เราจึงตองเคารพในสิทธิของผูอ่ืน รวมถึงทรัพยสินของเขาดวย เพราะพระเจา

ทรงมีพระประสงคใหของสิ่งนั้นเปนของเขา  เราไมอาจขโมยสิ่งเหลานั้นจากเขา ทําลายชื่อเสียงเขา 

ฆาเขา ทําลายเกียรติยศศักดิ์ศรีของเขา หรือแมแตบังคับใหเขาทําในสิ่งที่เขาไมเต็มใจ 

                     ดวยเหตุท่ีปจจัยตางๆมีความจําเปนในการดํารงชีวิต  พระเจาจึงทรงสราง

ศีลธรรมและคุณคาแหงศีลธรรม  เพื่อเราจะไดมีเหตุผลที่จะปฏิบัติตามหนาที่ตอผูอ่ืนและตอตนเอง  

ดังนั้น จึงมีการบัญญัติศีลธรรมที่ควบคุมการทะเลาะวิวาทขึ้น  สิทธิแหงความเปนเจาของจึงเกิดขึ้น

เนื่องจากความจําเปนของชีวิตในดานศีลธรรมตอบสนองใหบางสิ่งไดอยูภายใตการควบคุมของเรา

อยางถาวร  สิทธิจะไมมีความสําคัญเลยหากเราไมเคารพสิทธินั้น ๆ  ดวยเหตุนี้ เราจึงมีหนาที่ท่ีตอง

เคารพในสิทธิเหลานั้น 

                     โดยทั่วไป เราไดกําหนดขอบเขตหนาที่ของบุคคลหนึ่งตอผูอ่ืนวา เปนหนาที่

โดยสวนตัว นอกจากหนาที่สวนตัวแลวก็ยังมีหนาที่ตอสังคม  สังคมลําดับแรกก็คือ ครอบครัว ซ่ึง

เปนรากฐานของธรรมชาติของมนุษยเรา  ความสัมพันธซ่ึงประกอบขึ้นในครอบครัวนี้กอใหเกิด

สิทธิ และหนาที่ท่ีเกี่ยวของกันเปนสองกลุม คือ ความสัมพันธฉันทสามีภรรยา และความสัมพันธ

ของพอแมกับบุตร  นอกจากครอบครัวแลว มนุษยยังมีความตองการที่จะมีสังคมเพื่อน เพื่อที่จะ

พัฒนาชีวิตไปในทางที่จําเปน และดวยศักยภาพของตน  พระเจามีพระประสงคใหมนุษยใชชีวิตใน

สังคม และมีหนาที่รับผิดชอบ รวมทั้งสิทธิตามสังคมที่เขาเปนสมาชิกอยู  ดวยเหตุนี้ กฎเกณฑใน

สังคมจึงถูกบัญญัติข้ึน เพื่อควบคุมศีลธรรม  ซ่ึงกฎนี้ไดมาจากกฎแหงธรรมชาติท่ีมาจากพระเจา

นั่นเอง  ดังนั้น พระเจามีพระประสงคใหธรรมชาติของมนุษยไดรับการพัฒนา โดยทางสังคม

ประชากรนี้  สําหรับสังคมที่ต่ํากวาเชน สังคมสัตว ซ่ึงไมมีสิทธิเหลานี้ เราจึงไมมีภาระใด ๆ ตอสัตว

เหลานั้น  หากแตเรามีพันธกิจตอพระเจา ซ่ึงมีความเกี่ยวของกับสัตวเหลานั้นอยู 
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       2.7.2.4  ดานการเคารพสิทธิของกันและกัน 

                     สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทยไดเนนย้ําใหสถาบันการศึกษาคาทอลิกเนน

การปฏิบัติ และการปลูกฝงคานิยมของการเคารพสิทธิของกันและกัน ซ่ึงจําเปนที่จะตองมีความ

เขาใจในเรื่องความยุติธรรมตามหลักคําสอนของพระศาสนจักรเสียกอน เพราะดวยเหตุท่ีสิทธิกับ

ความยุติธรรมเปนสิ่งที่เกี่ยวของกันเปนอยางยิ่ง จนอาจเรียกไดวาเปนเรื่องเดียวกัน 

                     คําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก (ชัยยะ กิจสวัสดิ์, มปป: 1-4)ไดสอนเรื่องความ

ยุติธรรมไววา ความยุติธรรม คือหนึ่งในคุณธรรมที่สําคัญที่สุด 4 ประการ ซ่ึงประกอบดวยความ

ยุติธรรม (Justice) ความรอบคอบ (Prudence: ทําทุกสิ่งตามเหตุผลอันถูกตอง) ความอดกลั้น 

(Fortitude: ควบคุมอารมณโกรธ) และความรูจักประมาณ (Temperance: ใชเหตุผลควบคุมความ

พอเพียงเรื่องกินและดื่ม) ในบรรดาคุณธรรมหลักทั้ง 4 ประการ มีเพียงความยุติธรรมเทานั้นที่

เกี่ยวของโดยตรงกับความสัมพันธกับ ผูอ่ืน ดังนั้น ความยุติธรรม จึงมีความหมายถึง คุณภาพ

ทางดานศีลธรรม หรือลักษณะนิสัยที่ทําใหน้ําใจของเราบรรลุความสมบูรณครบครัน และโนมนํา

เราใหคืนสิ่งที่เปนของผูอ่ืนแกผูอ่ืน 

        พ้ืนฐานสําคัญที่สุดของความยุติธรรม คือ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย พระเจาทรงสราง

มนุษยตามพระฉายาของพระองค (ปฐก 1:  26) คือ ใหมีสติปญญาและน้ําใจ ดังนั้น มนุษยผูมี

สติปญญาและน้ําใจจึงมีความปรารถนาที่จะรูจัก รัก และนมัสการพระผูสรางของตน ความ

ปรารถนานี้เปนเปาหมายที่มนุษยทุกคนมีหนาที่ตองบรรลุใหได เพื่อเปนหลักประกันวามนุษยจะมี

เสรีภาพเพียงพอสําหรับปฏิบัติหนาที่ของตนจนบรรลุเปาหมายได พระเจาจึงประทานสิทธิ (ท่ีจะ

รูจัก รัก และนมัสการพระผูสรางของตน) ใหแกมนุษยทุกคน 

                     สิทธิจึงเปนสิ่งแรกที่ทุกคนมีและเปนเจาของในฐานะที่เปนมนุษยและมีศักดิ์ศรี ดังนั้น

หากจะพูดใหแคบเขามา ความยุติธรรมจึงหมายถึง การคืนสิทธิของผูหนึ่งผูใดใหแกผูเปนเจาของ 

การเรียกรองความยุติธรรมจึงเปนเรื่องเดียวกันกับการเรียกรองสิทธิ 

                     สิทธิ หมายถึง ความสามารถตามกฎหมายที่จะกระทํา เปนเจาของ หรือบังคับเอาสิทธิ

ท่ีเปนของตนคืนมา สิทธิอันเกิดจากธรรมชาติมนุษย ตามที่พระเจาทรงประทานให เราเรียกวา สิทธิ

ตามกฎธรรมชาติ (Natural  Law) ซ่ึงอยูเหนือสิทธิประเภทอื่น และจะลวงละเมิดมิได แตเนื่องจาก

มนุษยไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดตามลําพัง จําเปนตองอยูรวมกันเปนหมูคณะหรือเปนสังคม ซ่ึง

เรียกรองใหมีการตรากฎหมายบังคับใช เพื่อใหการดํารงชีวิตรวมกันเปนไปดวยความสงบสุข

เรียบรอย ดังนั้น นอกจากจะมีสิทธิอันเกิดจากกฎธรรมชาติแลว ยังมีสิทธิอันเกิดจากกฎหมาย 

พระศาสนจักร และกฎหมายบานเมือง (Positive Law) อีกดวย 
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                     อยางไรก็ตาม สิทธิท่ีเกี่ยวของกับความยุติธรรมมากที่สุดคือ สิทธิในความเปนเจาของ

ซ่ึงหมายถึง ความสามารถที่จะใชส่ิงที่เปนของเรา เพื่อประโยชนของเราเอง ความเปนเจาของนี้

ครอบคลุมถึงผลผลิตหรือผลประโยชนอ่ืนใด อันพึงเกิดขึ้นในอนาคตดวย ความเปนเจาของถือวา

เปนเนื้อหาสําคัญที่สุดของความยุติธรรม ซ่ึงตองไดรับการเคารพและถือปฏิบัติอยางเครงครัดกอน

คุณธรรมอื่น ๆ ไมเวนแมแตความรัก ความกตัญู  ความรักชาติบานเกิดเมืองนอน ฯลฯ 

                     ความยุติธรรมนอกจากเปนเรื่องของสิทธิระหวางบุคคลดวยกันเองแลว  ยังเปนเรื่อง

ของสิทธิระหวางบุคคลกับสังคม และสังคมกับบุคคลแตละคนอีกดวย บุคคลแตละคนสามารถ

เรียกรองสิทธิตามความยุติธรรมบางประการจากรัฐได เชน สิทธิท่ีจะไดรับความมั่นคงปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน  สิทธิท่ีจะไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีสาธารณูปโภคตาง ๆ ฯลฯ ในเวลา

เดียวกัน รัฐก็สามารถเรียกรองสิทธิบางอยางจากพลเมืองเพื่อความดีของสวนรวมได เชน การเก็บ

ภาษี  การเกณฑทหาร ฯลฯ เพื่อความดีของสวนรวม พระเจาจึงทรงประทานอํานาจแกผูปกครองรัฐ 

ดังที่นักบุญเปาโลกลาวไววา “ทุกคนจงนอบนอมตอผูมีอํานาจปกครอง เพราะไมมีอํานาจใดที่ไมมา

จากพระเจา และอํานาจทั้งหลายที่มีอยูก็ไดรับจากพระเจาทั้งสิ้น” (รม 13: 1) “ผูกระทําความดีไม

ตองเกรงกลัวผูมีอํานาจปกครอง แตผูกระทําความชั่วตองเกรงกลัว เพราะผูมีอํานาจปกครองเปน

ผูรับใชพระเจาเพื่อความดีของทาน” (รม 13: 2-7) เชนเดียวกัน นักบุญเปโตรสอนวา “เพราะความรัก

ตอองคพระผูเปนเจา จงออนนอมเชื่อฟงมนุษยทุกคนที่มีอํานาจปกครอง ท้ังพระจักรพรรดิซ่ึงมี

อํานาจสูงสุด และผูวาราชการซึ่งไดรับการแตงตั้งใหลงโทษผูกระทําความชั่วและยกยองผูกระทํา

ความดี” (1ปต 2: 13-14) 

                     อยางไรก็ตาม อํานาจของผูปกครองถูกจํากัดไวเพียงเพื่อความดีของสวนรวมเทานั้น  

ผูปกครองจะใชอํานาจของตน เพื่อลวงละเมิดสิทธิตามธรรมชาติของมนุษยหาไดไม ตัวอยางของ

สิทธิตามธรรมชาติในฐานะที่เปนมนุษยอันจะลวงละเมิดมิไดคือ สิทธิในชีวิต ในอวัยวะสวนตาง ๆ  

ในเสรีภาพที่จําเปนตอการบรรลุวัตถุประสงคท่ีพระเจาทรงกําหนดไว ตลอดจนสิทธิในการแตงงาน

หรือถือโสด เปนตน สิทธิของมนุษยเริ่มตนตั้งแตกอนเกิด  เพราะฉะนั้น ทารกในครรภมารดาจึงมี

สิทธิท่ีจะมีชีวิต หรือมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเชนเดียวกับมนุษยทุกคน มนุษยทุกคนไมวาจะเปน

ชายหรือหญิง โสดหรือแตงงาน ลวนมีสิทธิเทาเทียมกันตามกฎธรรมชาติ  แตกฎหมายบานเมืองมัก

เปลี่ยนแปลงสิทธิเหลานี้ใหผิดเพี้ยนไป ตัวอยางเชน สมัยกอน หญิงที่แตงงานแลวตองขึ้นกับสามีใน

ทุกเรื่อง  แตปจจุบันสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสแลวจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่รวมกันหามา

คนละครึ่ง เปนตน 
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                     นอกจากนี้ พระคัมภีรไบเบิล (ชัยยะ กิจสวัสดิ์, มปป: 5-8) ยังไดกลาวถึงเรื่องความ

ยุติธรรมไวอยางชัดเจน ดังนี้ คือ 

                       1)  พระเจา 

                    (1)  ทรงสั่งใหเรารักษาความยุติธรรม 

                      “ความยุติธรรม ทานจงติดตามความยุติธรรมเทานั้น เพื่อทานจะมีชีวิตและสืบ

มรดกในแผนดิน ซ่ึงพระยาเวหพระเจาของทานประทานแกทาน” (ฉธบ 16:  20)  “จงรักษาความ

ยุติธรรมไวและกระทําความชอบธรรม เพราะความรอดของเราใกลจะมา และการชวยกูของเราจะ

เผยออก” (อสย 56: 1) 

                      (2)  ทรงปรารถนาความยุติธรรม 

          “มนุษยเอย พระองคทรงสําแดงแกเจาแลววาอะไรดี และพระเจาทรงมีพระ

ประสงคอะไรจากเจา นอกจากใหกระทําความยุติธรรมและรักสัจกรุณา และดําเนินชีวิตดวยความ

ถอมใจไปกับพระเจาของเจา” (มคา 6: 8) 

                     (3)  ทรงใหคุณคาสูงสุดตอความยุติธรรม 

          “เจาจะเขาใจความชอบธรรม และความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมคือ วิถีท่ีดี

ทุกสาย” (สภษ 2: 9) 

                      (4)  ทรงยินดีในความยุติธรรม 

          “ตราชูข้ีฉอนั้นเปนที่เกลียดชังตอพระเจา แตลูกตุมที่ยุติธรรมเปนที่ปติยินดีแด

พระองค” (สภษ 11: 1) 

                     (5)  ทรงประทานปรีชาญาณใหเรารักษาความยุติธรรม 

                     “พระเจาประทานปญญา ความรูและความเขาใจมาจากพระโอษฐของพระองค 

พระองคทรงสะสมสติปญญาไวใหคนเที่ยงธรรม พระองคทรงเปนโลใหแกผูท่ีดําเนินในความ

ซ่ือสัตย” (สภษ 2: 6-7) พระเจาจึงตรัสกับซาโลมอนวา “เพราะเจาไดขอสิ่งนี้และมิไดขอชีวิตยืนยาว

หรือความมั่งคั่งหรือชีวิตของบรรดาศัตรูของเจาเพื่อตัวเจาเอง แตเจาขอความเขาใจเพื่อตัวเจาเอง 

เพื่อใหประจักษวาสิ่งใดถูกตองและเปนธรรม ดูเถิด เราจะกระทําตามคําของเจา ดูเถิด เราใหจิตใจ

อันประกอบดวยปญญาและความเขาใจ เพื่อวาจะไมมีใครที่เปนอยูกอนเจาเหมือนเจา และจะไมมี

ใครที่ข้ึนมาภายหลังเจาเหมือนเจา” (1 พกษ  3: 11-12) 

                     (6)  ไมทรงพอพระทัยเห็นความ “อยุติธรรม” 

                     “ถาเจาเห็นคนจนในเมืองถูกขมเหงก็ดี เห็นความยุติธรรมและสิทธิถูกคราเอา

ไปเสียก็ดี เจาอยาประหลาดใจในเรื่องนั้น ดวยวามีเจาหนาที่คอยจับตาเจาหนาที่อยู แลวยังมีผูสูงกวา

อีกชั้นหนึ่งจับตาอยูเหนือพวกเขาทั้งสิ้น” (ปญจ 5: 8) 
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                       2)  คําทํานายถึงพระเยซูเจาผูเปนแบบอยางแหง “ความยุติธรรม” 

                “ทานจะพิพากษาคนจนดวยความชอบธรรม และตัดสินเผื่อผูมีใจถอมตนแหง

แผนดินโลกดวยความเที่ยงธรรม” (อสย 11: 4)  

              “ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะเพาะเชื้อสายชอบธรรมใหดาวิด และทานจะทรง

ครอบครองเปนกษัตริยและกระทํากิจอยางเฉลียวฉลาด และจะทรงประทานความยุติธรรมและ

ความชอบธรรมในแผนดินนั้น” (ยรม 23: 5)  

       “พระองคเสด็จมาพิพากษาโลก พระองคจะทรงพิพากษาโลกดวยความชอบธรรม

และชนชาติท้ังหลายดวยความเที่ยงธรรม” (สดด 98: 9) 

                      3)  คุณธรรมพิเศษของผูปกครองคือ “ความยุติธรรม” 

          “พระเจาแหงอิสราเอลทรงลั่นพระวาจา พระศิลาแหงอิสราเอลไดตรัสกับขาพเจา

วา เมื่อผูหนึ่งปกครองมนุษยโดยชอบธรรม คือปกครองดวยความยําเกรงพระเจา เขาทอแสงเหนือ

ประชาชนเหมือนแสงอรุณเมื่อดวงอาทิตยข้ึน” (2 ซมอ 23: 3-4)  

        “พระเจาตรัสดังนี้วา โอ บรรดาเจานายแหงอิสราเอลเอย พอเสียทีเถิด จงทิ้งการ

ทารุณและการบีบคั้นเสียและกระทําความยุติธรรมและความชอบธรรม พระเจาตรัสวา จงเลิกการ

ขับไลประชากรของเราใหออกจากที่ดินอันเปนกรรมสิทธิ์ของเขาเสีย” (อสค 45: 9) 

                        4)  ตองมี “ความยุติธรรม” 

                      (1)  ในการพิพากษา 

          “ทานทั้งหลายจงเลือกตั้งผูพิพากษาและเจาหนาที่ตามหัวเมืองของทาน ซ่ึงพระ

เยโฮวาหพระเจาของทานประทานแกทานตามเผาคนของทาน ใหเขาพิพากษาประชาชนตามความ

ยุติธรรม” (ฉธบ 16: 18) 

                      (2)  ในการซื้อขาย 

          “ทานจงมีลูกตุมอันเที่ยงตรงและมีถังตวงอันเที่ยงตรง เพื่อวาวันคืนของทานจะ

ยืนนานในแผนดิน ซ่ึงพระเยโฮวาหพระเจาของทานประทานแกทาน” (ฉธบ 25: 15) 

                      (3)  ตอคนยากจน 

          “ถาพระราชาพิพากษาคนยากจนดวยความเที่ยงธรรม พระที่นั่งของพระองคจะ

สถาปนาอยูเปนนิตย” (สภษ 29: 14) 

       “จงอาปากของเจา พิพากษาอยางชอบธรรม รักษาสิทธิของคนจนและคนขัดสน

ใหคงอยู” (สภษ 31: 9) 

                      (4)  ตอเด็กกําพราและหญิงมาย 

         “จงฝกกระทําดี จงแสวงหาความยุติธรรม จงบรรเทาผูถูกบีบบังคับ จงปองกัน
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ใหลูกกําพราพอ จงสูความเพื่อหญิงมาย” (อสย 1: 17) 

                     (5)  ตอทาสและคนใช 

         “เจานาย จงใหทาสของทานไดรับความยุติธรรมตามความเหมาะสม ทานรูแลว

วา ทานก็มีเจานายองคหนึ่งในสวรรคเชนเดียวกัน” (คส 4: 1) 

                       5)  คําสัญญาและรางวัลสําหรับผูรักษาความยุติธรรม 

           “ราชบิดาของเจามิไดกินและดื่ม และกระทําความยุติธรรมและความชอบธรรม

ดอกหรือ ฝายราชบิดาก็อยูเย็นเปนสุข” (ยรม 22: 15) 

         “ถาเจาซอมวิถีและการกระทําของเจาจริง ๆ ถาเจาใหความยุติธรรมตอกันและกัน

จริง ๆ ถาเจาไมขมเหงคนตางดาว ลูกกําพราพอหรือแมมาย และไมหลั่งโลหิตที่ไรความผิดใหถึง

ตายในที่นี้ และเจาทั้งหลายไมติดตามพระอื่นไปใหเจ็บตัวเอง แลวเราจะใหเจาอาศัยอยูในสถานที่นี้ 

ในแผนดินซึ่งแตดึกดําบรรพเราไดยกใหแกบรรพบุรุษของเจาเปนนิตย” (ยรม 7: 5-7) 

         “เขาผูดําเนินอยางชอบธรรม และพูดอยางเที่ยงธรรม เขาผูดูหมิ่นผลไดจากการบีบ

บังคับ ผูสลัดมือของเขาเกรงวาจะถือสินบนไว ผูอุดหูไมฟงเรื่องเลือดตกยางออก และหลับตาไม

มองความชั่วราย เขาจะอาศัยอยูบนที่สูง ท่ีกําบังของเขาจะเปนปอมหิน จะมีผูใหอาหารเขา น้ําของ

เขามีแน” (อสย 33: 15-16) 

                       6)  บรรดาผูชอบธรรมควร 

                      (1)  ศึกษาและใครครวญสิ่งที่ยุติธรรม 

           “ดังนั้น พ่ีนองทั้งหลาย ส่ิงใดจริง ส่ิงใดประเสริฐ สิ่งใดชอบธรรม ส่ิงใด

บริสุทธิ์ ส่ิงใดนารัก ส่ิงใดควรยกยอง ถามีส่ิงใดเปนคุณธรรม ถามีส่ิงใดนาสรรเสริญ ทานจง

พิจารณาสิ่งเหลานี้ดวยการใครครวญเถิด ส่ิงตาง ๆ ท่ีทานไดเรียนรู ไดรับ ไดฟงและไดเห็นในตัว

ขาพเจานั้น จงนําไปปฏิบัติเถิด แลวพระเจาแหงสันติจะสถิตอยูกับทาน” (ฟป 4: 8-9) 

                      (2)  รับคําสั่งสอนเรื่องความยุติธรรม 

                      “จงรับคําสั่งสอนในเรื่องการกระทําที่ฉลาด ในเรื่องความชอบธรรม ความ

ยุติธรรมและความเที่ยงธรรม” (สภษ 1: 3) 

                      (3)  ภาวนาวอนขอปรีชาญาณเพื่อจะไดมีความยุติธรรม 

          “ขอพระองคทรงประทานความคิดความเขาใจแกผูรับใชของพระองค เพื่อจะ

วินิจฉัยประชากรของพระองค เพื่อขาพระองคจะประจักษในความผิดแผกระหวางดีและชั่ว”          

(1 พกษ 3: 9) 
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                      (4)  มีความยุติธรรมเสมอ 

          “ถาคนนั้นกระทําความยุติธรรมอันแทจริงระหวางมนุษยกับมนุษยดวยกัน 

ดําเนินตามกฎเกณฑของเรา และระวังที่จะกระทําตามกฎหมายของเรา คนนั้นเปนคนชอบธรรม   

เขาจะมีชีวิตดํารงอยูแน พระเจาตรัสดังนี้แหละ” (อสค 18: 8-9) 

                      (5)  ช่ืนชมยินดีในการรักษาความยุติธรรม 

          “เมื่อกระทําการยุติธรรม ก็เปนการชื่นบานแกคนชอบธรรม แตเปนความพินาศ

แกคนกระทําชั่ว” (สภษ 21: 15) 

                     (6)  สอนผูอ่ืนใหมีความยุติธรรม 

          “เราเลือกเขาแลว เพื่อเขาจะไดกําชับลูกหลานและครอบครัวที่สืบมาใหรักษา

พระมรรคาของพระเจา โดยทําความชอบธรรมและความยุติธรรม เพื่อวาพระเจาจะไดประทานสิ่ง

ซ่ึงพระองคทรงสัญญาไวแลวใหแกอับราฮัม” (ปฐก 18: 19) 

 

            2.7.3  หนาที่และความรับผิดชอบของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย 

            โรงเรียนคาทอลิกเปนสถาบันการศึกษาที่มีวัตถุประสงคใหการอบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดา

ของชาติ ใหเปนบุคคลที่บรรลุถึงความสมบูรณ มีความรับผิดชอบตอตนและตอสังคม รวมทั้งหลัก

ปรัชญาทางศาสนา และจริยธรรม พรอมที่จะทําประโยชนใหแกประเทศชาติใหมากที่สุด ตามหลัก

พระคริสตธรรม ดังนั้นโรงเรียนคาทอลิกมุงมั่นในการศึกษาอบรมเพื่อ 

         1.   พัฒนาเด็กนักเรียนใหเปนบุคคลที่สมบูรณ คือ พัฒนารางกาย จิตใจ สติ ปญญา 

อารมณ ตลอดจนเอกลักษณและบุคลิกภาพ 

                       2.  ปลูกฝงคานิยมดานจิตใจใหมีจริยธรรมและคุณธรรม มีความเคารพซึ่งกันละกัน มี

ความคิดริเริ่มสรางสรรคและผนึกกําลังกันรับผิดชอบเพื่อความดีของสวนรวม มีความรักและกตัญู

รูคุณตอพอแม ครูอาจารย และตอสถาบันของตน 

                       3.  ปลูกฝงใหเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย โดยเนนใหมีความรักตอชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย อันเปนวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย รูจักรักษา

ศิลปวัฒนธรรม ศีลธรรม และประเพณีท่ีดีงามของชาติ 

                       4.  สงเสริมดานวิชาการและการปฏิบัติโดยมุงใหนักเรียนมีความรู ความสามารถ มี

ทักษะที่จําเปนเพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต 

วัตถุประสงคของโรงเรียนเอกชนคาทอลิกนี้ ทุกโรงเรียนในสภาการศึกษาคาทอลิกจะ

รับทราบและนําไปเปนหลักปฏิบัติตามนโยบาย ตามแนวคิดหรือจิตตารมณของแตละคณะนักบวช
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หรือสังฆมณฑล หรือฆราวาส ซ่ึงก็ไดวางหลักปรัชญาของตนไวแลว (ประทีป โกมลมาศ, 2539: 

92-93) 

สรุป แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย โดยยึดหลักวา โรงเรียน

เปนปจจัยสําคัญสําหรับพัฒนาสมรรถภาพทางสติปญญา และยังชวยใหสมรรถภาพในการวินิจฉัย

นั้นสมบูรณเต็มที่ ฝกหัดการพิจารณาไตรตรอง นําเราใหเขาถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่คนในยุค  

กอน ๆ ไดสรางสมไว สงเสริมการรูจักคุณคาตาง ๆ เตรียมชีวิตในดานวิชาอาชีพ ทําใหเกิด

สัมพันธไมตรีข้ึนในระหวางนักเรียนที่มีฐานะทางสังคมและอุปนิสัยตางกัน และสงเสริมจิตใจใหมี

ความเขาใจดีตอกัน การศึกษาที่แทจริงมุงหลอหลอมมนุษยสูจุดหมายของตน โรงเรียนคาทอลิกมุง

พัฒนามนุษยท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ (The Whole Man) เพราะวาคุณคา

ของความเปนมนุษย (All  Human  Values) พบไดในพระคริสตผูเปนมนุษยท่ีดี (The Perfect Man) 

การศึกษามีสวนเตรียมบุคคลสูหนาที่ และการมีสวนรวมสรางสรรคสังคมที่เขาดํารงอยูใหดี 

กระบวนการศึกษาจะตองเหมาะกับแตละคน ตองเคารพในเสรีภาพ และสรางเสริมความรับผิดชอบ

สวนบุคคล นั่นคือ จะตองปรับใหเหมาะกับความสามารถ เพศ วัย วัฒนธรรม เชื้อชาติ พรอมทั้งเอื้อ

ใหเกิดความสัมพันธระหวางชาติ ท้ังนี้ เพื่อความสมานฉันท และสันติภาพในโลก ดวยศักดิ์และ

สิทธิ์แหงความเปนมนุษย ทุกคนตองไดรับการศึกษา โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ จุดมุงหมายของ

โรงเรียนคาทอลิกคือ ใหการอบรมสั่งสอนกุลบุตร กุลธิดาของชาติใหเปนบุคคลที่บรรลุถึงความ

สมบูรณในทุกมิติ (Holistic) ในอันที่จะทําประโยชนใหแกประเทศชาติมากที่สุด ตามหลัก       

คริสตธรรมที่จะสงเสริมเสรีภาพ และความรักแบบพระสารใหเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาคาทอลิก 

 

2.8  แนวความคิดเกี่ยวกับโรงเรียนคาทอลิกขณะกาวสูสหัสวรรษที่สาม 

 

 สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก (2542:  1-18) กลาววา  ขณะที่กําลังกาวเขาสู

สหัสวรรษที่สาม การศึกษาตองเผชิญกับปญหาใหมหลายประการ ซ่ึงเปนผลของบริบทใหมทาง

สังคมการเมืองและวัฒนธรรม ปญหาแรกที่สําคัญที่สุด คือ ปญหาวิกฤตการณดานคุณคา ซ่ึงปรากฏ

มาในรูปของอัตนัยนิยม (Subjectivism) สัมพันธนิยมทางศีลธรรม (Moral Relativism) และสูญนิยม 

(Nihilism) การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางโครงสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีกับระบบเศรษฐกิจ

แบบไรพรมแดน สงผลกระทบตอชีวิตมนุษยท่ัวโลกยิ่งวันยิ่งมากขึ้น เกิดชองวางระหวางคนรวย

และคนจนมากขึ้น มีการอพยพคนจากประเทศดอยพัฒนาไปสูประเทศที่พัฒนามากกวา 

ปรากฏการณของชุมชนหลายวัฒนธรรมและสังคมหลายเชื้อชาติศาสนาเปนทั้งความอุดมสมบูรณ 
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และที่มาของปญหา ความเชื่อของคริสตชนถูกตัดออกจากการเปนจุดอางอิงและที่มาของแสงสวางที่

มีประสิทธิผลและนาเชื่อถือ สําหรับการทําความเขาใจกับชีวิตความเปนอยูของมนุษย 

 ขอบเขตของหนาที่ดานการศึกษาไดขยายวงออกไป และมีความซับซอนยิ่งขึ้น มีความ

ตองการความชํานาญเฉพาะดานมากขึ้น ในอดีตไดมุงเนนที่การศึกษาเด็กและการฝกหัดครู แต

ปจจุบันตองขยายการศึกษาออกไป เพื่อวัยอื่น ๆ ของชีวิตดวย 

 โรงเรียนคาทอลิกจึงตองทําการปฏิรูปอยางกลาหาญ ตองสามารถพูดถึงเรื่องราวของตัวเอง

ไดอยางมีประสิทธิผลและนาเชื่อถือ การปฏิรูปมิใชเพียงเรื่องของการปรับตัว แตเปนเรื่องของ

แรงผลักดันดานการแพรธรรม คือ หนาที่พ้ืนฐานของการเผยแผพระวรสาร เพื่อทุกคนจะไดรับ

พระคุณแหงความรอด ซ่ึงในสมณสารนักบวชและพันธกิจในโรงเรียน (สมณกระทรวงเพื่อ

การศึกษาคาทอลิก, 2551ก: 202-203) ไดพูดถึง กระแสโลกาภิวัตนท่ีแทรกซึมเขามาในโรงเรียน ทํา

ใหเสี่ยงตอการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการเรียกรองของโครงสรางเศรษฐกิจเชิงผลิต หรือจาก

อุดมการณท่ีมีอคติ และจากการเมืองที่คํานึงถึงแตผลประโยชน ทําใหบทบาทการศึกษาเกิดความ

คลุมเครือ สภาพการณเชนนี้กระตุนใหโรงเรียนทําการประเมินบทบาทเฉพาะของตน ซ่ึงชวย

กระตุนการไตรตรองและความใฝฝนเชิงวิเคราะห เพื่อสงเสริมศักดิ์ศรีของมนุษย และของสิ่งสราง

ท้ังหลาย ส่ิงนี้หมายความวา ตองฝกฝนมนุษยใหสามารถคุมครองและเปลี่ยนแปลงกระบวนการและ

เครื่องไมเครื่องมือใหมีความเปนมนุษยธรรม และมีความเปนหนึ่งเดียวกัน โดยรวมมือกับโรงเรียน

ตาง ๆ เพื่อทําใหโรงเรียนกลายเปนสถานที่การศึกษาทั้งครบ เปนสนามแพรธรรม และเปนสถานที่

เพื่อเรียนรูถึงการเสวนาระหวางกลุมชนตางวัฒนธรรม ตางศาสนา และตางพื้นฐานทางสังคม 

 โรงเรียนคาทอลิกเปนสถาบันการศึกษาที่ใหการศึกษาอบรมคนใหเปนมนุษยในทุกมิติ 

(Holistic) ท้ังในดานรางกาย สติปญญา จิตใจ สังคม อารมณ โดยมีพ้ืนฐานอยูท่ีองคพระคริสตเจา ผู

เปนองคแหงความรัก ฉะนั้น พันธกิจของการศึกษาคาทอลิกจึงมิใชอะไรอื่น แตเปนพันธกิจแหง

ความรัก การแบงปน การเปนมโนธรรมใหกับสังคม และการใหบริการแกชุมชนสังคมสวนรวม ยิ่ง

ไปกวานั้น พระศาสนจักรคาทอลิกสอนใหเคารพในคุณคาอันดีงามของประเพณีและวัฒนธรรม

ทองถิ่น จึงเนนใหผูบริหารและครูโรงเรียนคาทอลิกใหความสําคัญกับการเสวนาระหวางศาสนา

และวัฒนธรรมทองถิ่น พรอมทั้งนําคุณคาของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั้นมาบูรณาการใน

การจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาและสามารถประยุกตใชความดี ความงามจาก

วัฒนธรรมไปสูชีวิตประจําวันได ซ่ึงสอดคลองกับจุดมุงหมายทั่วไปของโรงเรียนคาทอลิก ตามที่ 

ปยนุช สุวรรณทัต (2540:  108-109) ไดสรุปจุดมุงหมายทั่วไปของโรงเรียนคาทอลิกวา โรงเรียน

คาทอลิกเปนสถานที่อบรมอยางครบครัน โดยอาศัยความคิดและวัฒนธรรมที่มีแบบแผนเปน

เครื่องมือ โดยผูเรียนไดพบมรดกทางวัฒนธรรมในรูปแบบการติดตอทั้งกับสวนตัวและการมี
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ความสัมพันธกับสวนรวม โรงเรียนมุงใหการศึกษาคุณคาอันดีงามของชีวิตและพยายามที่จะให

คุณคานั้นแทรกเขาไปในชีวิต ในความเปนจริงแลววัฒนธรรมจะมีคุณคาในการอบรมก็ตอเมื่อ

ผูเรียนสามารถประยุกตวัฒนธรรมดังกลาวเขาสูชีวิตจริงได และชวยใหผูเรียนเขาในประสบการณ

และความจริงที่เขาพบนั้นวา หมายความวาอยางไร 

 โรงเรียนคาทอลิกในอดีตไดรวมแบงเบาความรับผิดชอบดานการพัฒนาทางสังคมและ

วัฒนธรรมของชุมชนและชาติ พัฒนาดานจิตใจ และใหโอกาสแกประชาชนผูดอยโอกาส ไดใหการ

เอาใจใส และอภิบาลโดยเฉพาะอยางยิ่งการอภิบาลครอบครัว โดยจัดใหผูปกครองและบุตรหลาน

ไดเขามามีสวนรวมอยางแข็งขันในงานอภิบาลดังกลาว โรงเรียนคาทอลิกมีสวนอยางมากในการ

เยียวยาและชวยเหลือครอบครัวที่แตกแยกหรือใกลจะแตกแยกดวยความจริงใจและจริงจังตลอดมา

ดวยวิธีการที่หลากหลายโดยเชิญผูเชี่ยวชาญดานครอบครัวมาใหคําปรึกษาแกครอบครัวที่มีปญหา 

ในขณะเดียวกันโรงเรียนคาทอลิกก็ใหโอกาสแกเด็กและเยาวชนที่มาจากครอบครัวที่แตกแยกไดรับ

โอกาสทางการศึกษาอบรมอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

 โรงเรียนคาทอลิกตองเผชิญกับเด็กและเยาวชน ซ่ึงมีประสบการณกับความยุงยากของยุค

ปจจุบัน พบนักเรียนที่ไมรูจักเสียสละตนเองและไมพากเพียร โรงเรียนคาทอลิกควรมีความสามารถ

ในการมอบเครื่องมือแกเยาวชนเพื่อแสวงหาความรูท่ีพวกเขาตองการเพื่อพบที่ของตนในสังคม ซ่ึงมี

ลักษณะเปนสังคมของทักษะดานเทคนิคและวิทยาศาสตร แตในเวลาเดียวกันและเหนือสิ่งอื่นใด 

โรงเรียนคาทอลิกจะตองสามารถใหการอบรมแบบคาทอลิกที่ม่ันคงแกพวกเขา 

 โรงเรียนคาทอลิกถือเปนขอผูกมัดที่จะพัฒนามนุษยทุกมิติ เปนทั้งสถานที่ของการเผยแพร

พระวรสารและสถานที่ของการเสวนาระหวางเยาวชนจากหลายศาสนาและหลายพื้นเพทางสังคม 

ธรรมชาติของการเปนสวนหนึ่งของพระศาสนจักรจึงถูกจารึกไวท่ีแกนของเอกลักษณของโรงเรียน

คาทอลิกในฐานะเปนสถาบันของการสอน โรงเรียนคาทอลิกเปนองคการแทและเหมาะสมของ 

พระศาสนจักรก็เพราะกิจกรรมดานการศึกษาอบรมของโรงเรียนนั่นเอง ซ่ึงทั้งความเชื่อวัฒนธรรม

และชีวิตถูกนํามาประสานเขาเปนหนึ่งเดียวกัน 

 โรงเรียนคาทอลิกสามารถเปนประสบการณแทจริงของพระศาสนจักรได เฉพาะเมื่อ

โรงเรียนสามารถกําหนดจุดยืนของตนเองไดภายในงานอภิบาลทั้งหมดของชุมชนคริสตชน โดย

สวนที่พิเศษสุดก็คือ โรงเรียนคาทอลิกมีโอกาสพบคนรุนเยาวในสภาพแวดลอม ซ่ึงเอื้อตอการอบรม

ดานการเปนคริสตชนของพวกเขา แตนาเสียดายที่หลายกรณี ซ่ึงโรงเรียนคาทอลิกไมไดรับการมอง

วาเปนสวนหนึ่งของงานอภิบาลหรืออยูนอกงานอภิบาลสําหรับหมูคณะ จึงเปนสิ่งเรงดวนที่ชุมชน

ระดับวัดและระดับสังฆมณฑลจะใสใจเปนพิเศษแกการศึกษาและโรงเรียน 
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 การมีอยูของนักบวชในชุมชนของการศึกษาเปนสิ่งจําเปน เนื่องจากผูไดรับการเจิมเปน

นักบวชสามารถเปนผูมีประสิทธิผลเปนพิเศษในกิจกรรมดานการศึกษา พวกเขาเปนตัวอยางหนึ่ง

ของการอุทิศตัวในการบริการผูอ่ืนตามจิตตารมณของการถวายตัวของนักบวช โดยไมมีการสงวน

ทาที และโดยไมหวังสิ่งตอบแทน การมีนักบวชชายหญิงเคียงขางพระสงฆและครูฆราวาส ทําให

นักเรียนไดเห็นภาพที่ชัดเจนของพระศาสนจักร และทําใหเห็นความสมบูรณของพระศาสนจักรได

งายขึ้น นอกจากนี้ ในสมณสารนักบวชและพันธกิจในโรงเรียน (สมณกระทรวงเพื่อการศึกษา

คาทอลิก, 2551ก: 231-232) ยังไดกลาวถึงความสําคัญของชีวิตนักบวชวา ความยากลําบากใด ๆ ก็ไม

ควรทําใหนักบวชละทิ้งโรงเรียนและการศึกษาไป ถาฝงใจลึก ๆ วาถูกเรียกใหนําพระวาสารเกี่ยวกับ

พระอาณาจักรของพระเจาไปสูคนยากจนและต่ําตอย ความลําบากตางๆ และความสับสนของ

สมัยใหมรวมทั้งแนวทางใหม ๆ ท่ีปรากฏตัวขึ้นในตอนเริ่มสหัสวรรษใหมนี้ เปนเครื่องเตือนใจอัน

สําคัญใหใชชีวิตของตน เพื่อใหการศึกษาอบรมคนรุนใหมนี้ ซ่ึงยกยองวัฒนธรรมของการแบงปน

ไปสูชนทุกผูทุกนาม เจตนาหลักและเปาหมายของการอุทิศตนของนักบวชทุกคน ก็คือ การจุด

ประกายและแตงไสตะเกียงแหงความเชื่อของชนรุนใหม ผูเปน “คนยามชวงเชาของสหัสวรรษ

ใหม” 

 ธรรมชาติของโรงเรียนคาทอลิก ยังเปนที่มาขององคประกอบที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของ

โครงการศึกษา นั่นคือ การสังเคราะหระหวางวัฒนธรรมและความเชื่อ และในความเปนจริง ความรู

ท่ีถูกจัดขึ้นในบริบทของความเชื่อจะกลับเปนปรีชาญาณและมุมมองของชีวิต ความพยายามที่จะ

สานเหตุผลเขากับความเชื่อ ซ่ึงกลับเปนหัวใจของแตละวิชาที่สอนจะนําไปสูเอกภาพ นําไปสูการ

เชื่อมโยงและการประสานกันและนําไปสูการมีโลกทัศน มุมมองของชีวิตของวัฒนธรรม และประ

ศาสตรแบบคริสตภายในสิ่งที่เรียนรูในโรงเรียนนั่นเอง ในโครงการการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก 

ไมมีการแบงแยกระหวางเวลาสําหรับการเรียนรูและเวลาสําหรับการอบรม ระหวางการแสวงหา

ความคิดและการเติบโตในปรีชาญาณ วิชาที่เรียนในโรงเรียนไมไดนําเสนอเพียงแตความรูท่ีตองมี 

แตยังเสนอคุณคาที่ตองใชและความจริงที่ตองพบ ท้ังหมดนี้เรียกรองบรรยากาศที่มีคุณลักษณะเปน

การแสวงหาความจริง ในบรรยากาศดังกลาวผูใหการศึกษาที่มีความสามารถที่มีความเชื่อมั่นและ

ความคงเสนคงวา ครูของการเรียนรูและชีวิตสามารถกลับเปนภาพสะทอนของพระผูทรงเปนครูแต

ผูเดียว แมจะเปนภาพที่ไมสมบูรณ แตนับไดวาเดนชัดพอสมควร ในมุมมองนี้โครงการการศึกษา

ของคริสตชน ทุกวิชาจะประสานกันเพื่อกลับเปนการอบรมสูการมีบุคลิกภาพที่มีวุฒิภาวะโดยแตละ

วิชาจะมีเนื้อหาสาระจําเพาะของตัวเอง (สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก, 2551ง: 179) 

 ความเอาใจใสตอการเรียนรู หมายถึง ความรัก  (ปชญ 6:  17)  โรงเรียนคาทอลิกมีอีก

คุณลักษณะหนึ่งที่สําคัญ นั่นคือ การเปนโรงเรียนสําหรับทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูออนแอ
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ท่ีสุด ในอดีตการจัดตั้งสถาบันการศึกษาของคาทอลิก สวนใหญเปนการตอบสนอง ความตองการ

ของผูดอยโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ ไมใชเรื่องใหมท่ีจะยืนยันวาโรงเรียนคาทอลิกกอกําเนิด

ข้ึนจากความหวงใยลึก ๆ ท่ีมีตอการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่ถูกปลอยทิ้งไวตามยถากรรมและ

ปราศจากการเลาเรียนทุกรูปแบบในหลายสวนของโลกปจจุบันนี้ ความขัดสนไดเปนอุปสรรคทําให

เยาวชนและเด็กจํานวนมากไมสามารถเขารับการศึกษาในระบบและขาดโอกาสที่จะไดรับการอบรม

ท่ีดี ในแงของการเปนมนุษยและคริสตชนในสวนอื่นของโลกรูปแบบใหมของความจนไดปรากฏ

ข้ึนเปนปญหาทาทายโรงเรียนคาทอลิกเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีต โรงเรียนคาทอลิกจะหันเขาหา

เด็กยากจนสมัยใหมเหลานี้ดวยจิตตารมณของความรัก ดวยแรงกระตุนจากจุดหมายที่จะใหทุกคน

โดยเฉพาะอยางยิ่งคนจนและผูท่ีสังคมเพิกเฉยมีโอกาสไดรับการศึกษา การฝกงาน การอบรมดาน

การเปนมนุษยและคริสตชน ในบริบทของความยากจน ท้ังในรูปแบบเกาและรูปแบบใหม โรงเรียน

คาทอลิกมีความสามารถและจะตองสามารถสังเคราะหความรอนรนและการอุทิศตนดวยความเรา

รอนเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผานมา ซ่ึงเปนการแสดงออกของความรักของพระคริสตเจาตอ

คนยากจน คนต่ําตอย และมวลชนที่แสวงหาความจริง 

 โรงเรียนไมอาจแยกตัวจากสถาบันการศึกษาอื่น และบริหารจัดการเหมือนเปนองคการที่

แยกออกตางหาก แตจะตองสัมพันธกับโลกของการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมโดยรวม

ในสวนของโรงเรียนคาทอลิกจะตองมีความตั้งใจแนวแนท่ีจะรับเอาสถานการณทางวัฒนธรรมไว 

ขณะกําลังกาวเดินไปขางหนา และดวยการปฏิเสธการยอมรับโครงการการศึกษาซึ่งไมมีความ

ครบถวน จะตองเปนแบบอยางและเปนสิ่งเราสําหรับสถาบันการศึกษาอื่น ตั้งอยูในแนวหนาของ

การแสดงความหวงใยของชุมชนพระศาสนจักรตอการศึกษา ดวยวิธีนี้บทบาทตอสาธารณชนของ

โรงเรียนคาทอลิกจะปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด โรงเรียนคาทอลิกมิไดเกิดขึ้นจากการริเริ่มสวนตัว 

แตเกิดขึ้นในฐานะเปนการแสดงออกของความเปนจริงของพระศาสนจักร ซ่ึงโดยธรรมชาติมี

ลักษณะเปนความเปนจริงสําหรับสาธารณชน ดังนั้น จึงใหการบริการที่เปนสาธารณประโยชน และ

แมจะถูกจัดขึ้นตามหลักความเชื่อคาทอลิกอยางชัดเจนและดวยความตั้งใจ แตส่ิงนี้ไมไดเปนการ

กระทําเพื่อคนเปนคาทอลิกเพียงพวกเดียว แตเปดรับทุกคน ผูเห็นคุณคาและรวมมีความเห็นเดียวกัน

กับโครงการการศึกษาที่มีคุณภาพ มิตินี้เปนการเปดกวางใหปรากฏเห็นอยางชัดเจนในประเทศ ซ่ึง 

คริสตชนไมไดเปนสวนใหญของประเทศหรือในประเทศที่กําลังพัฒนา ซ่ึงโรงเรียนคาทอลิกได

สงเสริมความกาวหนาและการพัฒนาดานมนุษยอยูเสมอ โดยไมมีการเลือกปฏิบัติใด ๆ ยิ่งไปกวา

นั้น โรงเรียนคาทอลิกเชนเดียวกับโรงเรียนของรัฐยังทําหนาที่ทางสังคมตามบทบาทที่ไดรับอีกดวย 

เพราะการมีอยูของโรงเรียนเปนเครื่องประกันความหลายหลากของวัฒนธรรมและการศึกษาและ
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เหนือสิ่งอื่นใด เปนเครื่องประกันเสรีภาพและสิทธิของครอบครัวที่จะเห็นบุตรหลานไดรับ

การศึกษาที่พวกเขาตองการ 

 โรงเรียนคาทอลิกจึงดําเนินการเสวนาดวยไมตรีและอยางสรางสรรคกับเจาหนาที่รัฐและ

เจาหนาที่บานเมือง การเสวนาดังกลาวและการประสานงานจะตองตั้งอยูบนฐานของความเคารพ 

การยอมรับบทบาทของกันและกัน และบนความมุงมั่นของการบริการที่รวมกันใหกับมนุษยชาติ 

เพื่อบรรลุเปาหมายนี้ โรงเรียนคาทอลิกเต็มใจที่จะมีบทบาทอยูภายในระบบโรงเรียนของประเทศ

ตาง ๆ และในการนิติบัญญัติของแตละรัฐ เมื่อรัฐเหลานี้เคารพสิทธิพ้ืนฐานของบุคคล เริ่มตนดวย

การเคารพตอชีวิตและเสรีภาพในการนับถือศาสนา ความสัมพันธท่ีถูกตองระหวางรัฐกับโรงเรียน

ไมเพียงแตเฉพาะกับโรงเรียนคาทอลิกเทานั้น ไมไดตั้งอยูบนฐานของความสัมพันธระหวางสถาบัน

มากเทากับบนสิทธิของแตละบุคคลที่จะไดรับการศึกษาตามการเลือกเสรีของพวกเขา สิทธินี้ไดรับ

การยอมรับตามหลักของการกระจายอํานาจ (Principle of Subsidiary) 

 บรรยากาศและบทบาทของหมูคณะนักการศึกษา ซ่ึงถูกสรางดวยปฏิสัมพันธและการ

ประสานงานระหวางองคประกอบทั้งหมด อันไดแก นักเรียน ผูปกครอง ครู ผูบริหารและเจาหนาที่ 

สนับสนุนใหมีการใหความสนใจอยางถูกตองกับความสัมพันธระหวางทุกคนที่ประกอบกันขึ้นเปน

หมูคณะนักการศึกษานี้ระหวางที่ยังอยูในวัยเด็กและวัยรุน นักเรียนจําเปนตองมีประสบการณกับ

ความสัมพันธสวนตัวกับผูใหการอบรมที่โดดเดน และการสั่งสอนจะมีอิทธิพลใหญหลวงตอการ

อบรมนักเรียน ถาไดรับการจัดขึ้นในบริบทของการมีสวนรวมและความเกี่ยวของเปนการสวนตัว

ของการมีบทบาทตอกันและกันอยางแทจริงของทาทีท่ีเสมอตนเสมอปลาย และในบริบทของวิถีการ

ดําเนินชีวิตและพฤติกรรมของแตละคน ขณะที่เคารพบทบาทของแตละคน มิติหมูคณะควรไดรับ

การสงเสริม เนื่องจากเปนหนึ่งในการพัฒนาที่เสริมความอุดมสําหรับโรงเรียนในปจจุบัน 

นอกจากนั้น ยังเปนประโยชนท่ีจะจดจําคําสอนที่สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ยืนยัน กลาวคือ มิติ

หมูคณะดังกลาวในโรงเรียนคาทอลิกไมไดเปนเพียงความคิดทางดานสังคมวิทยา แตยังมีพ้ืนฐาน

ทางเทววิทยาดวย หมูคณะของการศึกษาเมื่อมองดูในภาพรวมจึงถูกเรียกใหขยายวัตถุประสงคของ

โรงเรียนออกไป เพื่อเปนสถานที่ของการอบรมที่สมบูรณอาศัยความสัมพันธระหวางบุคคล 

 ผูรับผิดชอบคนแรกในการสรางบรรยากาศแบบคริสตข้ึนในโรงเรียนคาทอลิก คือ ครู ใน

ฐานะสวนตัวและในฐานะหมูคณะการสอนเปนการกระทําซึ่งมีความลึกซึ้งระดับศีลธรรมและถือ

เปนกิจกรรมที่ลํ้าเลิศและสรางสรรคท่ีสุดประการหนึ่งของมนุษย เพราะครูไมไดเขียนลงบนวัสดุท่ี

ไมมีชีวิต แตเขียนลงบนจิตใจของมนุษยเองความสัมพันธสวนตัวระหวางครูกับนักเรียนจึงมี

ความสําคัญใหญหลวงและไมไดจํากัดอยูเพียงการใหและการรับ ยิ่งไปกวานั้น เราตองจดจําเสมอวา 

ครูและผูใหการอบรมทํางานตามกระแสเรียกจําเพาะของคริสตชน และมีสวนรวมจําเพาะในพันธกิจ
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ของพระศาสนจักรจนกระทั่งวา ทุกอยางขึ้นอยูกับพวกเขาที่โรงเรียนคาทอลิกจะบรรลุเปาหมายที่ตั้ง

ไวหรือไม 

 ผูปกครองมีบทบาทสําคัญเฉพาะที่ตองทําในหมูคณะของการศึกษาอบรม เนื่องจากความ

รับผิดชอบของการศึกษาอบรมตกอยูกับพวกเขาเปนพวกแรกและโดยธรรมชาติ ดังนั้น จําเปนตอง

สงเสริมใหมีการริเริ่ม เพื่อใหผูปกครองเริ่มถือเปนขอผูกมัดที่จะทําบทบาทของตน ซ่ึงจะตองไดรับ

การสนับสนุนอยางเปนรูปธรรม และถูกตองตามความจําเปน เพื่อใหครอบครัวสามารถเขามา

เกี่ยวของในโครงการการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก จุดมุงหมายคงที่อีกประการหนึ่งของโรงเรียน

จึงไดแก การติดตอสรางความสัมพันธโดยการเสวนากับครอบครัวของนักเรียน ซ่ึงควรไดรับการ

สนับสนุนโดยการสงเสริมใหมีสมาคมผูปกครอง เพื่อวาจากความรวมมือที่สําคัญของพวกเขา 

แนวทางแบบบุคคลนิยมซึ่งจําเปนตอประสิทธิภาพของโครงการการศึกษาจะไดปรากฎชัดเจนตอ

ทุกคน 

 มนุษยเปนหนทางแรกสําหรับพระศาสนจักร เปนหนทางที่พระคริสตเจาเองไดทรงวางไว

หนทางนี้จึงไมอาจเปนเรื่องแปลกสําหรับผูเผยแผพระวรสาร เมื่อเดินไปบนทางสายนี้ พวกเขาจะมี

ประสบการณกับปญหาเรงดวนและการทาทายของการศึกษาทุกประการ ดังนั้น ส่ิงที่ตามมาคือ งาน

โรงเรียนเปนงานที่ไมมีการกระทําอื่นสามารถทดแทนได และการลงทุนดานบุคลากรและดานวัตถุ

ในโรงเรียนถือเปนการเลือกเยี่ยงประกาศก ขณะที่กําลังอยูในชวงสุดทายกอนเขาสูสหัสวรรษที่สาม 

เรามองเห็นความหนักหนวงของคําสั่ง ซ่ึงพระศาสนจักรใหกับโรงเรียนคาทอลิกในวันพระจิต 1 

เสด็จลงมาวันนั้น ซ่ึงไดแกการประชุมสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ท่ีวา “เนื่องจากโรงเรียน

คาทอลิกสามารถทํางานเพื่อพัฒนาพันธกิจของประชากรของพระเจา และในการสงเสริมการเสวนา

ระหวางพระศาสนจักร และหมูคณะทั่วไป เพื่อประโยชนของทั้งสองฝาย โรงเรียนคาทอลิกจึงมี

ความสําคัญยิ่งยวด แมกระทั่งในสมัยของเรา” 

 สรุป โรงเรียนคาทอลิกเปนสถาบันการศึกษาที่ใหการศึกษาอบรมคนใหเปนมนุษยในทุก

มิติ (Holistic) ท้ังในดานรางกาย สติปญญา จิตใจ สังคม อารมณ โดยมีพ้ืนฐานอยูท่ีองคพระคริสต

เจา ผูเปนองคแหงความรัก ฉะนั้น พันธกิจของการศึกษาคาทอลิกจึงมิใชอะไรอื่น แตเปนพันธกิจ

แหงความรัก การแบงปน การเปนมโนธรรมใหกับสังคม และการใหบริการแกชุมชนสังคม

สวนรวม ยิ่งไปกวานั้น พระศาสนจักรคาทอลิกสอนใหเคารพในคุณคาอันดีงามของประเพณีและ

วัฒนธรรมทองถิ่น จึงเนนใหผูบริหารและครูโรงเรียนคาทอลิกใหความสําคัญกับการเสวนาระหวาง

ศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น พรอมทั้งนําคุณคาของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั้น มาบูรณา

                                                 
1
 ศาสนาคริสตเชื่อในพระเจาองคเดียว ท่ีเสด็จลงมาสรางความสัมพันธกับมนุษย เพื่อชวยมนุษยใหบรรลุถึงความรอดพนในสามพระบุคคล 

คือ พระบิดา พระบุตร (พระเยซูเจา) และพระจิตเจา  
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การในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาและสามารถประยุกตใชความดี ความงาม

จากวัฒนธรรมไปสูชีวิตประจําวันได โรงเรียนคาทอลิกถือเปนขอผูกมัดที่จะพัฒนามนุษยทุกมิติ 

เปนทั้งสถานที่ของการเผยแพรพระวรสารและสถานที่ของการเสวนาระหวางเยาวชนจากหลาย

ศาสนา และหลายพื้นเพทางสังคม ธรรมชาติของการเปนสวนหนึ่งของพระศาสนจักรจึงถูกจารึกไว

ท่ีแกนของเอกลักษณของโรงเรียนคาทอลิกในฐานะเปนสถาบันของการสอน โรงเรียนคาทอลิกเปน

องคการแทและเหมาะสมของพระศาสนจักรก็เพราะกิจกรรมดานการศึกษาอบรมของโรงเรียน

นั่นเอง ซ่ึงทั้งความเชื่อ วัฒนธรรม และชีวิตถูกนํามาประสานเขาเปนหนึ่งเดียวกัน โรงเรียนคาทอลิก

จะตองสรางไมตรีอยางสรางสรรคกับเจาหนาที่รัฐ บนพื้นฐานความเคารพ และการยอมรับบทบาท

ของกันและกัน โรงเรียนคาทอลิกเต็มใจที่จะมีบทบาทอยูภายระบบโรงเรียนของประเทศตาง ๆ ดวย

การเคารพตอชีวิตและเสรีภาพในการนับถือศาสนาบนพื้นฐานที่แตละบุคคลจะไดรับการศึกษาตาม

การเลือกเสรีของพวกเขา 

 

2.9  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

              เวคิน วุฒิวงศ  (2541: บทคัดยอ)  ไดศึกษาความรับผิดชอบตอสังคม ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยในภาคใต ผลการวิจัยพบวา ระดับความรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ในภาคใตท้ังในภาพรวมและจําแนกแตละตัวแปรอยูในระดับสูง นักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใตท่ีมี

เพศตางกันมีความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวมไมแตกตางกัน นักศึกษาที่อยูในสถาบันแตกตางกันมี

ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวมแตกตางกัน นักศึกษาที่อยูในชั้นปท่ีแตกตางกันมีความรับผิดชอบ

ตอสังคมโดยรวมไมแตกตางกัน นักศึกษาที่ผูปกครองมีอาชีพหลัก มีประเภทของกิจกรรมที่เขารวม 

มีจํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรม และมีท่ีพักอาศัยแตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมไมแตกตาง

กัน 

              ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก (2520:  175-177) ไดทําการวิจัยเรื่อง

จริยธรรมของเยาวชนไทยพบวา ผูท่ีเกิดตางสถานที่กันจะมีลักษณะมุงอนาคตตางกัน คือ ผูท่ีเกิดใน

กรุงเทพมหานคร มีลักษณะมุงอนาคตสูงกวาที่เกิดในตางจังหวัด ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมมี

ความสัมพันธกับระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม ดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนพบวา เยาวชน

ท่ีมาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํามีจริยธรรมต่ํากวาเยาวชนที่มีฐานะปานกลาง

และสูง นอกจากนี้ยังพบวา เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีจริยธรรมต่ํามีแนวโนมจะมีพัฒนาการทาง

จริยธรรมชากวาเด็กที่มาจากครอบครัวปกติ แตเมื่อเรียนจบ ม.5 และชั้นอุดมศึกษาแลวจะกาวทัน

ผูอ่ืน แสดงวาปริมาณการศึกษาที่ไดรับชวยใหผูท่ีมีจริยธรรมต่ํากาวทันเพื่อน 
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 ประพันธ โกยสมบูรณ  (2519:  72-73)  ไดทําการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของนักเรียน

มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม” พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตนกับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม ไมแตกตางกัน และ

นักเรียนในโรงเรียนที่มีชมรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ มีทัศคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม 

สูงกวานักเรียนในโรงเรียนที่ไมมีชมรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ อยางมีนัยสําคัญ 

              นภาพร  เมฆรักษาวนิช (2514: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางนิสัย

ในการเรียน ทัศนคติในการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 พบวา 

นักเรียนแผนกวิทยาศาสตรมีนิสัยในการเรียน และทัศนคติในการเรียนดีกวานักเรียนในแผนกศิลป

นอกจากนี้ ยังพบวานิสัยการเรียน ทัศนคติมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ คือนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีนิสัยในการเรียน และทัศนคติในการ

เรียนดีกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

               นิพนธ  คันธเสวี (2518 อางถึงใน สมพร ศิลปสุวรรณ, 2534: 29) ไดศึกษาปญหาของนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2518 เกี่ยวกับการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 

ผลการวิจัยพบวา นิสิตประสบปญหาพื้นความรูไมดีเพียงพอในดานการเรียน สงผลตอการเรียนและ

การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 

  สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2520 อางถึงใน สมาคมผูบริหารการศึกษาแหง

ประเทศไทย, 2527: 8) ไดทําการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา 

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของบิดามารดา การอบรมเลี้ยงดูท่ีแตกตางกัน ทําใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน เด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจน ขาดอาหาร มีผลตอความเจริญ

ทางสมอง รางกาย และความเจริญทางดานอื่น ๆ  

  Andrew (1978 อางถึงใน สุริยา ชางพลายแกว 2533: 36-37) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง

พุทธพิสัย จิตพิสัย และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับโปรแกรมสิ่งแวดลอมนอกชั้นเรียน โดยกลุมตัวอยาง

เปนนักเรียนระดับ 6 จํานวน 58 คน ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอเจตคติของนักเรียน

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการอนุรักษส่ิงแวดลอม คือ ส่ือประเภทตาง ๆ ไดแก โทรทัศน วิทยุ การ

ทัศนศึกษาการดูชมภาพยนตร การจัดนิทรรศการ เอกสารเผยแพร รวมไปถึงการเขาไปมีสวนรวมใน

กิจกรรมการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

 
 



  
 
 

 

บทที่ 3 
 

กรอบแนวคิด และวิธีการศึกษา 
 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบในการวิจัย 

เรื่อง การศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกของนักเรียนที่จบการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห 

กรุงเทพฯ โดยทําการศึกษาในรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ ท่ีเสริมดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เพื่อใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ดังนี้ คือ ตัวแปรในการศึกษา กรอบแนวคิด นิยามศัพท

ท่ีใชในการศึกษา สมมติฐาน ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา การเก็บรวม

ขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ และแนวทาง

การสัมภาษณเจาะลึก ดังตอไปนี้ 

 

3.1  ตัวแปรในการศึกษา 

 

 3.1.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดวย 

                         ตอนที่ 1 สถานภาพสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ แผนการเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นปในมหาวิทยาลัย สถาบันที่กําลังศึกษา  และจํานวนครั้งที่เขารวม

กิจกรรมเพื่อสังคม   (ตอ 1 ปการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย) 

                         ตอนที่ 2 คุณลักษณะพื้นฐานของแตละบุคคล ประกอบดวย การกลอมเกลาทาง

สังคม ความตระหนัก และการเสริมแรงทางบวก 
 

 3.1.2  ตัวแปรตาม (Dependent  Variables) ความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิกของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 2548-2551 

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ ประกอบดวย เสรีภาพ ความรักตามพระวรสาร ความ

รับผิดชอบ และการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน 
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3.2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

การศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกของนักเรียนที่จบการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุง   

เทพ ฯ มีกรอบแนวคิดในการศึกษาดังภาพที่ 3.1 

 

  ตัวแปรอิสระ                                                                           ตัวแปรตาม 
 

  

     

        

        

      

 

 

  

แผนภูมิท่ี 3.1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

สถานภาพสวนบุคคล 

-  เพศ 

-  แผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  

-  ระดับชั้นปในมหาวิทยาลัย  

-  สถาบันที่กําลังศึกษา   

-  จํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม   

(ตอ 1 ปการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย) 

 
คุณลักษณะพื้นฐานของแตละบุคคล 

- การกลอมเกลาทางสังคม 

- ความตระหนัก 

- การเสริมแรงทางบวก 

 

ความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิก 

 

1.  เสรีภาพ 

2.  ความรักตามพระวรสาร 

3.  ความรับผิดชอบ 

4.  การเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน 
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3.3  นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 

  

 ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง คุณธรรมที่เปนเครื่องเหนี่ยวรั้งควบคุมพฤติกรรม ทําให

สามารถมองเห็นวาอะไรเปนสิ่งพึงปรารถนาของคนกลุมใหญ และพรอมที่จะกระทํา เมื่อมี

เหตุการณหรือสิ่งแวดลอมมากระตุน  

 สังคม หมายถึง มนุษยและสิ่งแวดลอมที่นักเรียนไดมีความสัมพันธในชีวิตประจําวัน 

โรงเรียนคาทอลิก หมายถึง โรงเรียนที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของศาสนาคริสตคาทอลิก 

รวมถึงโรงเรียนที่อยูในเครือขายคาทอลิก 

ความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก หมายถึง พฤติกรรมความรับผิดชอบที่

มากกวา ความรับผิดชอบตอสิ่งที่บุคคลนั้นกระทํา และยังหมายถึง ความรับผิดชอบชั่วดีตอสวนรวม 

สังคม ชุมชน และประเทศชาติ เพื่อรังสรรคความเจริญ ความดีงาม และความรุงเรืองใหเกิดการ

พัฒนาอยางยั่งยืน ใน 4 ดาน คือ เสรีภาพ ความรักตามพระวรสาร ความรับผิดชอบ และการเคารพ

สิทธิซ่ึงกันและกัน 

นักเรียน หมายถึง ผูท่ีจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2548-2551

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพฯ ท้ัง 3 แผนการเรียน คือ วิทย-คณิต คณิต-อังกฤษและ

อังกฤษ- ฝรั่งเศส 

 เสรีภาพ หมายถึง การเกี่ยวของกับการเปนศิษยของพระเยซูเจา ทําใหพบความจริง และ

ความจริงจะทําใหเปนอิสระ ซ่ึงใหผลใน 4 ดาน คือ การเปนอิสระจากความกลัว การเปนอิสระจาก

ตนเอง การเปนอิสระจากผูอ่ืน และการเปนอิสระจากบาปทั้งปวง 

 ความรักตามพระวรสาร หมายถึง นิสัยที่พระเจาทรงโปรดใหซึมซาบในตัวเรา เพื่อโนมนํา

น้ําใจของเราใหรักพระเจาเหนือสิ่งอื่นใด เพราะเห็นแกพระองคเอง และรักมนุษยเพราะเห็นแกพระ

เจา ดังนั้น ความรักตามพระวรสาร จึงหมายถึง รักพระเจาเหนือสิ่งอื่นใด และรักเพื่อนมนุษยเหมือน

รักตนเอง 

 ความรับผิดชอบ หมายถึง พันธกิจของการดํารงชีวิตตามธรรมชาติ ซ่ึงกอกําเนิดหนาที่ใน 3 

ดาน คือ หนาที่ตอพระเจา หนาที่ตอตนเอง และหนาที่ตอผูอ่ืน 

 การเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน หมายถึง ความยุติธรรมในการตัดสิน ในการซื้อขาย ความ

ยุติธรรมตอคนยากจน ตอเด็กกําพราและสตรีท่ีถูกทอดทิ้ง และตอคนรับใช 

การกลอมเกลาทางสังคม หมายถึง การเรียนรูแบบแผนพฤติกรรมกฎเกณฑ โดยการอบรม 

ส่ังสอน ปลูกฝง และฝกฝน จากคณะนักบวช ผูบริหาร และคณะครูโรงเรียนพระมารดานิจจานุ

เคราะห กรุงเทพ ฯ 
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ความตระหนัก หมายถึง การใหความสําคัญในความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิก ในดานเสรีภาพ ความรักตามพระวรสาร ความรับผิดชอบ และการเคารพสิทธิซ่ึงกันและ

กันมากนอยเพียงใด 

การเสริมแรงทางบวก หมายถึง การทําใหเกิดพฤติกรรมเชิงบวกมีมากขึ้น เพื่อปฏิบัติความ

รับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก ในดานเสรีภาพ ความรักตามพระวรสาร ความ

รับผิดชอบ และการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน โดยเสริมแรงตนเองจากความเชื่อ และคุณธรรม และ

การเสริมแรงจากผูอ่ืน โดยไดรับการยอมรับ และความรักเปนสิ่งตอบแทน 

 

3.4  สมมติฐานในการศึกษา 

 

 การวิจัยในครั้งนี้ไดตั้งสมมติฐานไวดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1  นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 2548-

2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ ท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคม

ตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2  นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 2548-

2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ ท่ีมีแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายแตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3  นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 2548-

2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ ท่ีมีระดับชั้นปในมหาวิทยาลัยแตกตางกัน มี

ความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก แตกตางกัน  

สมมติฐานที่ 4  นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 2548-

2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ ท่ีมีสถาบันที่กําลังศึกษาแตกตางกัน มีความ

รับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 5  นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 2548-

2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ ท่ีมีจํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม (ตอ 

1 ปการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย) แตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิกแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 6  นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 2548-

2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ ท่ีมีระดับการกลอมเกลาทางสังคมแตกตางกัน 

มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน 
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สมมติฐานที่ 7  นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 2548-

2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ ท่ีมีระดับความตระหนักแตกตางกัน มีความ

รับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 8  นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 2548-

2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ ท่ีมีระดับการเสริมแรงทางบวกแตกตางกัน มี

ความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน 

  

3.5  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ กลุมนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ปการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ จํานวนทั้งสิ้น 383 

คน ซ่ึงประกอบไปดวย นักเรียนที่เรียนในแผนการเรียนตาง ๆ ดังตารางที่ 3.1  

 

ตารางที่ 3.1  แสดงจํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2548- 

                      2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ ในแตละแผนการเรียน 

 

แผนการเรียน 
ปการศึกษา 

วิทย-คณิต คณิต-อังกฤษ อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

2548 

2549 

2550 

2551 

รวม 

30 

26 

36 

43 

135 

39 

34 

37 

40 

150 

27 

20 

24 

27 

98 

            

 กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายป

การศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ เปนจํานวน 198 คน โดยการ

เจาะจง (Purposive or Judgemental Sampling) จากกลุมนักเรียนที่ทางโรงเรียนพระมารดานิจจานุ

เคราะห กรุงเทพ ฯ สามารถติดตอประสานงานกับศิษยเกาที่กําลังศึกษาอยูระดับมหาวิทยาลัยตาง ๆ 

เพื่อนัดวันและเวลาในการตอบแบบสอบถามที่โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ 
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3.6  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

 

ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามแบบมีโครงสรางชนิดปลายปด (Close-ended 

Questionnaires) เพียงอยางเดียว โดยมีโครงสรางของแบบสอบถามประกอบดวยคําถาม 3 สวน คือ 

สวนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

เพศ แผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นปในมหาวิทยาลัย สถาบันที่กําลัง

ศึกษา และจํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม (ตอ 1 ปการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย) จํานวน 

5 ขอ 

สวนที่ 2  แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐานของแตละบุคคล จํานวน 24 ขอ 

ไดแก การกลอมเกลาทางสังคม จํานวน 8 ขอ ความตระหนัก จํานวน 8 ขอ และการเสริมแรง

ทางบวก จํานวน 8 ขอ 

สวนที่ 3  แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิกของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 2548-2551 

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพฯ จํานวน 32 ขอ ไดแก เสรีภาพ จํานวน 8 ขอ ความรัก

ตามพระวรสาร จํานวน 8 ขอ ความรับผิดชอบ จํานวน 8 ขอ และการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน 

จํานวน 8 ขอ  

 

3.6.1  การสรางเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล 

ในการสรางเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

          1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาความรับผิดชอบตอ

สังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปนแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม 

          2.  การกําหนดขอบเขตเนื้อหาที่สรางแบบสอบถาม 

          3.  สรางแบบสอบถามในการวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหครอบคลุมเนื้อหา อันไดแก เสรีภาพ 

ความรักตามพระวรสาร ความรับผิดชอบ และการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน 

          4.   เมื่อสรางแบบสอบถามนี้เสร็จเรียบรอยแลว จึงนําไปใหผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความ

เชี่ยวชาญในดานที่ศึกษานี้จํานวน 3 ทาน ไดตรวจดูความชัดเจน ความถูกตองของการใชภาษา ความ

เที่ยงตรงของเนื้อหา ตลอดจนวิจารณ เสนอแนะ และใหแนวทางในการแกไข แลวจึงนํามาปรับปรุง

ใหสมบูรณ  
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          5.   นําแบบทดสอบที่ผานการหาความเที่ยงตรงจากผูเชี่ยวชาญ (ภาคผนวก ข) นําไป

ทดสอบหาคาความเชื่อมั่น โดยใชกลุมนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ป

การศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 

คน ในการหาคุณภาพเครื่องมือครั้งนี้ (คาความเชื่อมั่นปรากฏในตารางที่ 3.2) 

 

ตารางที่ 3.2  คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 

 

แบบสอบถาม คาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

  ท้ังฉบับ 

  คุณลักษณะพื้นหฐานของแตละบุคคล 

       ดานการกลอมเกลาทางสังคม 

       ดานการสรางความตระหนัก 

       ดานการเสริมแรง 

  พฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก 

  โรงเรียนคาทอลิก 

       ดานเสรีภาพ  

       ดานความรัก  

       ดานความรับผิดชอบ  

  ดานการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน 

.975 

.874 

.724 

.734 

.941 

.983 

 

.973 

.980 

.943 

.962 

 

          6.  หลังจากหาคุณภาพของเครื่องมือทั้งความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่นแลว จึงนําไป

สอบถามกับกลุมตัวอยางจํานวน 198 คน 

 

3.6.2  การกําหนดคาและเกณฑการวัดระดับของตัวแปร 

           3.6.2.1  ตัวแปรอิสระ 

           การกําหนดคาน้ําหนักคะแนนกระบวนการอบรมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก

ประกอบดวยการกลอมเกลาทางสังคม ความตระหนัก และการเสริมแรงทางบวก เปนแบบมาตรา

สวน ประมาณคา 5 ระดับ ตั้งแต 1 ถึง 5 คะแนน ดังนี้ 
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5  คะแนน  หมายถึง พฤติกรรมที่ไดการอบรมสั่งสอน ปลูกฝง ฝกฝน และถูก

นําไปปฏิบัติมากที่สุด 

4  คะแนน  หมายถึง พฤติกรรมที่ไดการอบรมสั่งสอน ปลูกฝง ฝกฝน และถูกนํา

ปฏิบัติคอนขางมาก 

3  คะแนน  หมายถึง พฤติกรรมที่ไดการอบรมสั่งสอน ปลูกฝง ฝกฝน และถูก

นําไปปฏิบัติปานกลาง 

2  คะแนน  หมายถึง พฤติกรรมที่ไดการอบรมสั่งสอน ปลูกฝง ฝกฝน และถูก

นําไปปฏิบัติคอนขางนอย 

1  คะแนน  หมายถึง พฤติกรรมที่ไดการอบรมสั่งสอน ปลูกฝง ฝกฝน และถูก

นําไปปฏิบัตินอยที่สุด 

           การแปลความหมายคาเฉลี่ยน้ําหนักของคําตอบ กระบวนการอบรมตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิก ภาพรวม และรายดาน ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ โดยจะไดคาพิสัย คือ (5-1)/3 

เทากับ 1.35 จึงกําหนดตามเกณฑตอไปนี้ 

คะแนนเฉลี่ย    ความหมาย 

3.71 - 5.00 พฤติกรรมที่ไดการอบรมสั่งสอน ปลูกฝง ฝกฝน และถูก

นําไปปฏิบัติในระดับสูง 

2.36 - 3.70 พฤติกรรมที่ไดการอบรมสั่งสอน ปลูกฝง ฝกฝน และถูก

นําไปปฏิบัติในระดับปานกลาง 

1.00 - 2.35 พฤติกรรมที่ไดการอบรมสั่งสอน ปลูกฝง ฝกฝน และถูก

นําไปปฏิบัติในระดับต่ํา 

                        3.6.2.2  ตัวแปรตาม 

           การกําหนดคาน้ําหนักคะแนนความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก

เปนแบบมาตราสวน ประมาณ คา 5 ระดับ ตั้งแต 0 ถึง 4 คะแนน ดังนี้ 

4  คะแนน  หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติเปนประจํา 

3  คะแนน  หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติบอยครั้ง 

2  คะแนน  หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติปานกลาง 

1  คะแนน  หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัตินอยครั้ง 

0  คะแนน  หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติไมเคย 
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          การแปลความหมายคาเฉลี่ยน้ําหนักของคําตอบ พฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม

ตามหลักกระบวนการโรงเรียนคาทอลิก ภาพรวม และรายดาน ซ่ึงแบงออกเปน 3 ระดับ โดยจะได

คาพิสัย คือ (5-1)/3 เทากับ 1.35 จึงกําหนดตามเกณฑตอไปนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย    ความหมาย 

  2.71 - 4.00   รับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกระดับสูง 

1.36 - 2.70 รับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกระดับ         

ปานกลาง 

 0.00 - 1.35  รับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกระดับต่ํา 

         สําหรับการแปลความหมาย กรณีเปนคําถามยอยในดานตาง ๆ  

 คะแนนเฉลี่ย    ความหมาย 

  2.71 - 4.00   รับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกระดับสูง 

1.36 - 2.70 รับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกระดับ

ปานกลาง 

  0.00 - 1.35   รับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกระดับต่ํา 

 

3.7  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  

 การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหจากผูอํานวยการ และ

ครูโรงเรียนพระมารดานิจจานะเคราะห กรุงเทพ ฯ ในการประสานงานกับศิษยเกาที่กําลังศึกษาอยู

ระดับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ซ่ึงเปนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 

2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ เพื่อนัดหมายวันและเวลาในการจัดเก็บ

ขอมูล และจากการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการแจกแบบสอบถามใหกับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน

ท้ังสิ้น 198 ชุด ปรากฏวา ไดรับความรวมมือเปนอยางดี คือ ไดรับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 

 

3.8  การวิเคราะหขอมูล 

 

 ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู และลงรหัส (Coding) เพื่อทําการ

ประมวลผล และวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/FW  (Statistical 

Packages for the Social/for Window) โดยใชสถิติในการวิเคราะหดังนี้ 
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1.  สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยง

แบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2.   สถิติเชิงอนุมาน ไดแก สถิติ t-test และ F-test สําหรับวิเคราะหความแตกตางตาม

ลักษณะของตัวแปร 

  

3.9  การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

  

 การศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกของนักเรียนที่จบการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห 

กรุงเทพฯ ครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาในรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ ท่ีเสริมดวยการวิจัยเชิง

คุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ดวยการสัมภาษณขอมูลเชิงลึก จากผูใหขอมูล

ท่ีสําคัญ (Key-Informants) จํานวน 12 คน ท่ีไดเลือกแบบเจาะจง โดยการกําหนดกลุมผูใหขอมูลที่

สําคัญแบงออกเปน 4 กลุม ซ่ึงสามารถแบงกลุมผูใหขอมูลที่สําคัญไดดังนี้ 

          1.  นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2548 โรงเรียน

พระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพฯ จํานวน 3 คน 

          2.  นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2549 โรงเรียน

พระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพฯ จํานวน 3 คน 

          3.  นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2550 โรงเรียน

พระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพฯ จํานวน 3 คน 

         4.  นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2551 โรงเรียน

พระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพฯ จํานวน 3 คน 

 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลที่สําคัญ โดยมีการแนะนําตัวกับ

กลุมเปาหมาย และแจงใหทราบถึงวัตถุประสงคของการศึกษา ใชวิธีการนั่งพูดคุยกันแบบสวนตัว 

ใชเครื่องบันทึกเสียง และการจดบันทึกประเด็นสําคัญ ๆ ไว 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูศึกษาทําการวิเคราะหขอมูลไปพรอมกับการเก็บขอมูล 

โดยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก มาทําการสรุปประเด็นสําคัญ ๆ ของผูใหขอมูลที่สําคัญ

เพื่อนํามาเสริมการวิจัยเชิงปริมาณ  
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3.10  แนวทางการสัมภาษณเจาะลึก 

  

 แนวทางที่ใชในการสัมภาษณครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นมา เพื่อตอบคําถามของ

วัตถุประสงคการศึกษาวิจัย เพื่อที่จะนําขอมูลเชิงลึกที่ไดเหลานี้ ไปวิเคราะหหาบทสรุปอันจะ

นําไปสูการคนหาคําตอบของประเด็นการศึกษา ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดประเด็นการสัมภาษณแบงเปน 3 

ประเด็น โดยใชแนวการสัมภาษณกับผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key-informants) เหมือนกันทั้งหมด 

สามารถแยกประเด็น และรายละเอียดไดดังนี้ 

 

ประเด็นที่ 1 ความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก 

1.  ความเขาใจเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกที่

ประกอบดวยเสรีภาพ ความรักตามพระวรสาร ความรับผิดชอบ และการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน 

2.  หลักคําสอนศาสนาคาทอลิกที่ใชในการอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคม  

3.  ความสอดคลอง หรือความขัดแยงกัน ระหวาง “เสรีภาพ” กับ “การเคารพสิทธิ

ซ่ึงกันและกัน”  

  
ประเด็นที่ 2 สถานภาพสวนบุคคลกับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก 

1.  ความเหมือน หรือความแตกตางกัน ในบทบาทความรับผิดชอบตอสังคมของ

ผูชายและผูหญิง 

2.  การนําผลที่ไดรับจากการเรียนการสอนในโรงเรียนคาทอลิก ไปปฏิบัติตอ

บุคคลอื่นในสังคม 

3.  การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก ในขณะเรียนใน

มหาวิทยาลัย 

4.  บุคคล ส่ิงแวดลอม หรือองคกร ท่ีมีผลตอความรับผิดชอบตอสังคมของทาน 

5.  ประเภทกิจกรรมเพื่อสังคม ท่ีมีโอกาสเขารวมกิจกรรม 

6.  เหตุผลสําคัญที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม 
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ประเด็นที่ 3 คุณลักษณะพื้นฐานของแตละบุคคลกับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิก 

1. บทบาทในสังคมที่เปนผลมาจากการอบรมของโรงเรียนพระมารดานิจจานุ

เคราะห  

2.  ความหมายของความตระหนัก ท่ีมีผลตอความรับผิดชอบตอสังคม 

3.  เหตุผลที่ทําใหบุคคลมีความตระหนักตอความรับผิดชอบตอสังคมแตกตางกัน 

4.  วิธีการเสริมแรงทางบวกใหแกผูท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม           

5.  การเสริมแรงทางบวก เชน การใหรางวัล คําชมเชย ฯลฯ จะทําใหบุคคลมีความ

รับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น  
 



 

บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกของนักเรียนที่จบการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห 

กรุงเทพฯ ในบทนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษา โดยแบงเปน 7 หัวขอ คือ  

4.1  บริบทของสถานศึกษา 

4.2  ขอมูลดานสถานภาพสวนบุคคล  

4.3  ขอมูลดานคุณลักษณะพื้นฐานของแตละบุคคล  

4.4  ขอมูลดานความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก 

4.5  กรณีตัวอยางการสัมภาษณเจาะลึก  

4.6  การทดสอบสมมติฐาน 

4.7  ขอมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณเจาะลึก 

 

4.1 บริบทของสถานศึกษา 

 

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ (2553) ไดกลาวถึง บริบทของสถานศึกษาไว

ใน 6 ประเด็น ดังนี้ คือ 

 

4.1.1  ประวัติของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ 

 ในปพุทธศักราช 2527 พระคารดินัล ไมเกิล มีชัย กิจบุญชู (มุขนายกคาทอลิก) ประมุขของ

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ ไดรับมอบที่ดินจํานวน 18 ไร จากครอบครัวปญจทรัพย เพื่อใชเปน

สถานที่สรางวัดและโรงเรียน ท่ีดินผืนนี้ตั้งอยูในหมูบานโชคชัย คลองจั่น ซอยนวมินทร 81 ถนน  

นวมินทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กทม. 

 ตึกเรียนหลังแรกไดถูกกอสรางขึ้นในเดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ. 2527 การกอสรางใชเวลา 1 

ป แลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2528 เปนอาคารคอนกรีต 4 ช้ัน ประกอบไปดวยหองเรียน
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จํานวน 42 หอง พรอมทั้งหองกิจกรรมอนุบาล หองกิจกรรมประถมตน หองกิจกรรมประถมปลาย 

หองกิจกรรมมัธยมตน หองสมุด หองวิทยาศาสตร หองดนตรี หองพลานามัย หองพยาบาลชาย-

หญิง และอื่น ๆ รวมทั้งสิ้นจํานวน 55 หอง และทําการเสกในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2528 โดยพระ 

คารดินัล ไมเกิล มีชัย กิจบุญชู (มุขนายกคาทอลิก) เปนประธานในพิธีเสก สถาบันการศึกษาแหงนี้

จึงไดกอกําเนิดขึ้นในปการศึกษา 2528 ภายใตช่ือซึ่งเปยมดวยความเมตตาวา “โรงเรียนพระมารดา

นิจจานุเคราะห” ซ่ึงหมายถึง แมพระผูใหความชวยเหลือเปนนิจ พระคารดินัลไดมอบใหภคินี (คณะ

นักบวชหญิงคณะหนึ่งของคาทอลิก) เซนตปอล เดอ ชารต (SOEURS DE St. PAUL DE 

CHARTRES) เปนผูบริหารงานโดยมี มาแมร1 มีเรียม กิจเจริญ ซ่ึงเปนเจาคณะแขวงเปนผูรับ

ใบอนุญาตจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการขยายการศึกษาสูชุมชน และเพื่อ

ชวยเหลือเยาวชนในชุมชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนเปนการพัฒนาเยาวชนใหเติบโตขึ้น

อยางมีคุณภาพ 

 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหเปดรับสมัครนักเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 เมษายน 

2528 มีนักเรียนตั้งแตช้ันอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมปท่ี 4 จํานวน 913 คน มาเซอร2 4 ทาน ครู 40 คน 

 อธิการิณีคนแรกของโรงเรียน คือ มาแมร หลุยส กิจเจริญ พรอมดวยมาเซอรอีก 3 ทาน คือ 

มาเซอรเทโอดอร ประราศี ครูใหญ มาเซอรมารี โลด สกุลทอง และมาเซอร วีรจินี เดชานนท ซ่ึง

ทานเหลานี้ไดวางรากฐานตาง ๆ มากมายผานอุปสรรคนานัปการ แตนั่นก็มิไดทําใหทานมาแมร   

มาเซอร และครูบาอาจารยทอถอยแตประการใด กลับยิ่งทําใหทุกคนมุงมั่นที่จะสรางโรงเรียนแหงนี้

ใหเปนสถานศึกษาที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

ตอมาทางโรงเรียนไดซ้ือที่ดินเพิ่มเติม สรางอาคารเซนตไมเกิล (ตึกอนุบาล) หอประชุม 

หลุยส เดอ ลา ตรีนิเต และอาคารประกอบอีกหลายหลัง ขยายชั้นเรียนจนถึงมัธยมปลาย  

ปจจุบันโรงเรียนเปดสอนตั้งแตช้ันอนุบาลปท่ี 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  และโครงการใช

สื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษ  เกรด 1 ถึง 6  มีนักเรียนจํานวน 3,603 คน และครู-อาจารย จํานวน 

253 คน จัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐ เพื่อปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  โดยในปการศึกษา 2551  

บาทหลวงประยุทธ  ชลหาญ  ดํารงตําแหนงผูทําการแทนผูรับใบอนุญาต  และมาเซอรมอนิกา  ประ

ทุมเทา  ดํารงตําแหนงผูจัดการ – ผูอํานวยการ 

 การดําเนินงานของโรงเรียนไดเจริญกาวหนามาเปนลําดับในทุกดานดวยจิตตารมณอันแนว

แนท่ีจะเสริมสรางเด็ก และเยาวชนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู ความสามารถทาง

                                                 
1 อธิการิณีคณะนักบวชหญิงคณะหนึ่งของคาทอลิก เปนภาษาฝรั่งเศส 
2 ช่ือที่ใชเรียกนักบวชหญิงคณะหนึ่งของคาทอลิก เปนภาษาฝรั่งเศส 
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วิชาการ มีความตั้งใจใฝรูในการเรียนและการทํางาน มีวินัยในตนเอง มีความรูและทักษะที่จําเปนตอ

การดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพและมีความสุข บุคลากรของโรงเรียนทุกคนไดรวมมือรวมใจกันทํางาน

และประสานงานกับผูปกครองและชุมชนเปนอยางดีตลอดมา 

  

4.1.2  วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ 

พ.ศ.2550-2554 

           4.1.2.1  วิสัยทัศน  

           เปนองคกรแหงความรูและภูมิปญญา พัฒนาผูเรียนครบทุกมิติ สรางภูมิคุมกัน รูเทา

ทันสังคมโลก ตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของทุกคน 

              4.1.2.2  พันธกิจ 

                                      1)  จัดการศึกษาอบรมผูเรียน ใหเปนผูมีคุณธรรม ความรู และความสุข บน

พ้ืนฐานของความรักและเมตตาธรรม สูความเปนเลิศแหงการเปนมนุษย 

                                      2)  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาชาติและ

การศึกษาคาทอลิกเพื่อพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพทุกดาน 

                                      3)  พัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณของการศึกษาคาทอลิก 

                                      4)  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและภูมิปญญาแกองคกร

และชุมชน 

                                      5)  เสริมสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่อบอุน ปลอดภัย จัดใหเปน

แหลงความรูและปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

                                      6)  ประสานความรวมมือระหวางบาน วัด โรงเรียน ชุมชน และสังคม ใน

การพัฒนาคุณภาพผูเรียน และดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย 

                                      7)  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยใช

โรงเรียนเปนฐาน 

4.1.2.3  เปาหมาย 

                                      1)  ดานผูเรียน 

                                      ผูเรียนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม ดําเนินชีวิตในหมูคณะดวยการแบงปน 

ปฏิบัติคุณธรรม ความรักและเมตตาที่แสดงออกในการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน เปนเลิศทาง

วิชาการ ใฝรู ใฝเรียน สรางองคความรูดวยตนเอง มีทักษะการคิดขั้นสูงและการวิจัย ใชภาษาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรูอยางสรางสรรค มีสุนทรียภาพดานวรรณกรรม 
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ศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม แสดงออกซึ่งเอกลักษณ

ความเปนไทย บําเพ็ญตนเปนประโยชนตอสังคม และยืนหยัดปฏิบัติความดีดวยความมั่นใจ 

                        2)  ดานครู 

                                      ครูเปนผูมีความรูความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ เชี่ยวชาญ

ดานการจัดการเรียนรูและพัฒนางานดวยการวิจัยและพัฒนา นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ

จัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สรางผลงานทางวิชาการ มีจรรยาบรรณ เปนแบบอยางที่ดีในการ

ปฏิบัติตนและการดําเนินชีวิต มีความรักและศรัทธา อุทิศตนเพื่อความดีงามของศิษย หมูคณะ 

สถาบัน และสังคม 

                        3)  ดานการบริหารจัดการ 

                                  มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีหลักสูตร

สถานศึกษาที่สนองความตองการของผูเรียนและชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาการศึกษาคาทอลิก เปน

ผูนําการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมที่หลากหลาย สงเสริมการ

ใชประโยชนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีเอกลักษณของโรงเรียนคาทอลิกปรากฎ

เดนชัด สรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีงานระหวางบาน วัด โรงเรียน และชุมชนมี

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ยอมรับของสังคม 

 

4.1.3  ปรัชญาการศึกษาโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหดําเนินงานภายใตปรัชญา ดังนี้ 

“การศึกษา คือ การทําใหผูเรียนถึงพรอมดวยความเปนผูมีคุณธรรมและมีความรู มีระเบียบวินัยใน

ตนเอง มีความตั้งใจ ใฝรูในการเรียนและการทํางาน ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณภาพและมี

ความสุข” 

 

4.1.4  เกียรติประวัติโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ  

พ.ศ.2540 รางวัลหองสมุดดีเดน  ระดับประถมศึกษา 

พ.ศ.2541 โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษา 

พ.ศ.2544 นักเรียนรับรางวัลพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษา 

                                   นางสาวปุณฑรีก  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

               พ.ศ.2545 โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา 

                                    ไดรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อปฏิรูปการเรียนรูท้ัง           

โรงเรียน 
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พ.ศ.2546 ไดรับปายพระราชทานการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

                                    โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ 

พ.ศ.2549 รางวัลเหรียญเงิน  หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม 

                                     “การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยกระบวนการวิจัย” 

 ไดรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพ      

องคกรทางการศึกษาดวยการจัดการความรู 

พ.ศ.2549-2550 รางวัลโลทอง หองสมุดดีเดนดานการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

 

4.1.5 สี และสัญลักษณของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ 

 

 

 

ภาพที่ 4.1  ตราประจําโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ 

แหลงที่มา: โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ, 2553. 

รูปพระมารดานิจจานุเคราะห เปนเครื่องหมาย หรือตราประจําโรงเรียนพระมารดานิจจานุ

เคราะห แมพระทรงอุมพระเยซูไวในออมแขนดวยความรัก พรอมทั้ง ปลอบใจ ใหขวัญพระองค 

เหมือนดังครูอาจารยท่ีโอบกอดลูกศิษยของตนดวยความรัก และความอบอุน พระหัตถของพระเยซู 

เจาบีบแนนอยูกับมือของแมพระ เพื่อเตือนเราวา ผูปกครองมอบลูกหลานของเขาไวในความ

คุมครองดูแลของครูอาจารยโดยสิ้นเชิง  
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ภาพที่ 4.2  เครื่องหมายของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ  

แหลงที่มา: โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ, 2553. 

MP OY อักษรกรีก แปลวา มารดาพระเจา มุงกุฎทอง เปนเครื่องยืนยัน ถึงอัศจรรย ซ่ึงแม

พระประทานใหเรา ภายใตนาม "นิจจานุเคราะห" 

              M หมายถึง พระนามของแมพระ (มารีอา) 

              ดอกลิลลี่ หมายถึง แมพระคงความบริสุทธิ์ ไรมลทิน ประดุจดาวที่สองสวาง  

              วงกลม หมายถึง โลก ซ่ึงแมพระยังอยูทามกลางโลกเพื่อชวยทุกคน 

 

 

 

ภาพที่ 4.3  อักษรยอโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ 

แหลงที่มา: โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ, 2553. 

 

ม. ยอมาจาก พระมารดา ปกทึบดวย เสนดายสีน้ําเงิน 

น. ยอมาจาก นิจจานุเคราะห ปกทึบดวย เสนดายสีแดง เดินเสน รอบนอก ดวยดายสีน้ําเงิน  

สีประจําโรงเรียน คือ สีขาว และสีฟา 
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4.1.6  สถานที่ตั้ง และการติดตอของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ 

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห (Our Lady of Perpetual Help School) ตั้งอยูเลขที่ 48 

ซอยโอฬาร 2 ถนนนวมินทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท          

0-2733-4060-9 โทรสาร 0-2733-4070 E-mail: webmaster@pramanda.ac.th  

 

4.2  ขอมูลดานสถานภาพสวนบุคคล  

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลของนักเรียนกลุมตัวอยางที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายปการศึกษา 2548- 2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ กลุมตัวอยางจํานวน 

198 คน พบรายละเอียดดังตารางที่ 4.1 คือ 

 เพศ  นักเรียนสวนใหญรอยละ 60.10 เปนเพศหญิง รอยละ 39.90 เปนเพศชาย 

 แผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนเกือบครึ่งหนึ่ง รอยละ 49.50 อยู

ในแผนการเรียนวิทย-คณิต รองลงมา คือ รอยละ 33.30 อยูในแผนการเรียนคณิต-อังกฤษ และ     

รอยละ 16.70 อยูในแผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส ตามลําดับ 

ระดับชั้นปในมหาวิทยาลัย  นักเรียนเกินกวาครึ่ง รอยละ 53.00 ศึกษาอยูในระดับชั้นปท่ี 1 

รองลงมา คือ รอยละ 24.30 ศึกษาอยูในระดับชั้นปท่ี 2 และกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นปท่ี 3 และปท่ี 

4 คิดเปนรอยละ 11.10 ของแตละระดับชั้น ตามลําดับ 

 สถาบันที่กําลังศึกษา นักเรียนสวนใหญ รอยละ 62.60 กําลังศึกษาในสถาบันของรัฐ รอยละ   

34.90 กําลังศึกษาในสถาบันเอกชน และรอยละ 1.50 กําลังศึกษาในสถาบันอื่น ๆ 

 จํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม (ตอ 1 ปการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย) นักเรียน

สวนใหญ รอยละ 74.80 เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมต่ํากวา 6 ครั้ง รองลงมา คือ รอยละ 19.70 เขารวม

กิจกรรมตั้งแต 6-10 ครั้ง ในขณะที่รอยละ 2.00 เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมตั้งแต 11-15 ครั้ง และ

สุดทาย คือ รอยละ 3.50 เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมมากกวา 15 ครั้ง 

 ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลของนักเรียนที่ไดทําการสัมภาษณเจาะลึกจํานวน 12 คน ท่ีไดมาจาก

ศิษยเกา 4 รุน (ปการศึกษา2548-2551) ๆ ละ 3 คน เพื่อเปนขอมูลในการสนับสนุนผลของขอมูล

พฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก และการทดสอบสมมติฐานใน

การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยยังไดทําการสัมภาษณขอมูลเชิงลึก (In-depth Interview) ในประเด็นอื่น ๆ ท่ีมี

ความนาสนใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก ในดานความประทับใจ

ในกิจกรรมเพื่อสังคม เมื่อเรียนอยูท่ีโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ และดาน

ความสัมพันธของศาสนากับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก  
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จากการสัมภาษณ เกี่ยวกับประเด็นในดานกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีความประทับใจ เมื่อเรียน

อยูท่ีโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ พบวา กิจกรรมที่ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความ

ประทับใจ คือ กิจกรรมCleaning Day หรือวันทําความสะอาดรวมกันของนักเรียนทั้งโรงเรียน การ

ทาสีใหกับโรงเรียนอื่น และการบริจาคสิ่งของใหผูยากไร นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นที่มีความ

คิดเห็นที่แตกตางกันไป โดย หนู (2553) ศิษยเการุนที่ 13 กลาวถึงกิจกรรมวันคืนพระมารดา ฯ วา 

“วันคืนพระมารดา ฯ ไดรวมแสดงในคืนพระมารดา ซ่ึงเปนการชวยเหลือโรงเรียน และเกิดความ

สนุกสนาน” ไก (2553) ศิษยเการุนที่ 13 กลาววา “กิจกรรมบริจาคสิ่งของใหเด็กยากไร” เปด (2553) 

ศิษยเการุนที่ 13 ไดกลาววา “กิจกรรมกีฬาสีท่ีไดรวมจัดงานกีฬาสีของโรงเรียน มีความประทับใจ 

เพราะเปนกิจกรรมที่ทําใหทุกคนมีความสุข” ในขณะที่นก แมว และหงส (2553) ศิษยเการุนที่ 14 

ไดกลาววา “กิจกรรมคลีนนิ่งเดย เพราะเปนวันหนึ่งที่นักเรียนทั้งโรงเรียนมาทําความสะอาดรวมกัน 

เปนวันที่ทุก ๆ คนจะมาชวยกันเก็บขยะ ทําความสะอาดโรงเรียน” สวน มด (2553) ศิษยเการุนที่ 15 

พูดวา “กิจกรรรมการบริจาคสิ่งของใหกับเด็กกําพรา และการรวมวงดุริยางคของโรงเรียน” กระแต 

(2553) ศิษยเการุนที่ 15 กลาววา “กิจกรรมที่ประทับใจ คือ กิจกรรมCleaning Day เปนวันที่ให

นักเรียนทําความสะอาดโรงเรียนรวมกัน” กระรอก (2553) ศิษยเการุนที่ 15 กลาววา “กิจกรรม

Cleaning Day การไปชวยทาสีใหกับโรงเรียนอื่น ๆ และบริจาคสิ่งของ” ทางดานผึ้ง (2553) ศิษยเกา

รุนที่ 16 กลาวถึงกิจกรรมที่ประทับใจวา “การไปรวมกันทําความสะอาด และทาสีโรงเรียนที่จังหวัด

นครนายก ในขณะเรียนลูกเสือวิสามัญ” หมี (2553) ศิษยเการุนที่ 16 กลาววา “การบริจาคสิ่งของ

ใหแกผูยากไร และเด็กผูดอยโอกาส การทําความสะอาดโรงเรียนและพื้นที่สาธารณะ” แตน (2553) 

ศิษยเการุนที่ 16 กลาววา “กิจกรรมที่มีความประทับใจ คือ การไดมีโอกาสไปชวยทาสีโรงเรียนอื่น 

ตอนที่ยังเรียนวิชาลูกเสือวิสามัญ” (ตารางที่ 4.2) 
 

ตารางที่  4.1  แสดงสถานภาพสวนบุคคลของนักเรียนกลุมตัวอยาง                                      
      (n = 198) 

สถานภาพสวนบุคคล จํานวน (n)  รอยละ ( % )    

เพศ     

 ชาย 79  39.90   

 หญิง 119  60.10   

แผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    

 แผนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 98  49.50   

 แผนคณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ 66  33.30   

 แผนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส 33  16.70   

 ไมระบุ 1  0.50   
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ตารางที่  4.1  (ตอ) 
 

  
                (n = 198) 

สถานภาพสวนบุคคล จํานวน (n)  รอยละ ( % )    

ระดับชั้นปในมหาวิทยาลัย    

 ป 1 105  53.00  

 ป 2 48  24.30  

 ป 3 22  11.10  

 ป 4 22  11.10  

 ไมระบุ 1  0.50   

สถาบันที่กําลังศึกษา     

 สถาบันของรัฐ 124  62.60   

 สถาบันของเอกชน 69  34.90   

 อื่น ๆ เชน สถาบันการบินพลเรือน 3  1.50   

 ไมระบุ 2  1.00   

จํานวนครั้งที่เขารวมทํากิจกรรมเพื่อสังคม     (ตอ 1 ป

การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย) 

    

 ตํ่ากวา  6  ครั้ง 148  74.80   

 6-10 ครั้ง 39  19.70   

 11-15 ครั้ง 4  2.00   

 มากกวา 15 ครั้ง 7  3.50   

 รวม 198  100.00   

 

ตารางที่ 4.2     กิจกรรมเพื่อสังคมที่สรางความประทับใจ ขณะเรียนอยูท่ีโรงเรียนพระมารดานิจจานุ

เคราะห กรุงเทพ ฯ 

 

กิจกรรมเพื่อสังคมที่สรางความประทับใจ จํานวน (n) รอยละ (%) 

วันคืนพระมารดา (เขารวมกิจกรรมเพื่อใหงานสวนรวมสําเร็จ)  1    8.33 

การบริจาคสิ่งของใหผูยากไร 4  33.33  

กีฬาสี (กระทํากิจกรรมเพื่อใหงานสวนรวมสําเร็จ) 1    8.33 

การทําความสะอาดโรงเรียนรวมกัน (Cleaning Day) 6  50.00 

การทําความสะอาด และการทาสีโรงเรียนอื่น ๆ 3  25.00  
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นอกจากประเด็นในดานกิจกรรมเพื่อสังคมที่สรางความประทับใจ เมื่อเรียนอยูท่ีโรงเรียน

พระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ แลว ยังมีประเด็นในดานความสัมพันธของศาสนากับความ

รับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก จากการสัมภาษณ พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมี

ความคิดเห็นวา มีสวนสัมพันธกัน เนื่องจากศาสนาสอนใหเปนคนดี และเลือกทําแตส่ิงที่ดี ซ่ึงการ

ทําความดีเปนสวนหนึ่งในความรับผิดชอบตอสังคมเชนกัน โดย หนู (2553) ศิษยเการุนที่ 13 กลาว

วา “ศาสนาสอนใหคนเปนคนดี รักผูอ่ืน มีจิตใจที่คิดดีทําดี สงผลใหเปนคนมีความรับผิดชอบตอ

สังคม” ไก (2553) ศิษยเการุนที่ 13 กลาววา “ศาสนาสอนใหบุคคลมีความรับผิดชอบ แตความ

รับผิดชอบอาจเกิดไดจากศาสนาหรือไมใชก็ได” เปด (2553) ศิษยเการุนที่ 13 กลาววา “ศาสนาเปน

แนวทางในการปฏิบัติ เพื่อทําใหอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” แมว (2553) ศิษยเกา

รุนที่ 14 ไดแสดงความเห็นวา “ศาสนาปลูกฝงใหเราเปนคนดี มีความรับผิดชอบที่จะกระทําสิ่งดี ๆ 

ดังนั้น เหมือนเปนพื้นฐานที่จะทําใหเราเกิดความรับผิดชอบตอสวนรวมเชนกัน” กระแต (2553) 

ศิษยเการุนที่ 15 “ศาสนาสอนใหคนคิดดี ทําดี การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมก็เปนการทําดี

อยางหนึ่ง” กระรอก (2553) ศิษยเการุนที่ 15 ใหความเห็นวา “มีความสัมพันธกัน เพราะเมื่อเราทําสิ่ง

ท่ีดี ชีวิตของเราก็จะเจอแตส่ิงที่ดี ๆ” หมี (2553) ศิษยเการุนที่ 16 กลาววา “มีสวนเกี่ยวของ เพราะ

ศาสนามีหลักธรรมคําสอน เพื่อสงเสริมใหแตละคนมีความรับผิดชอบตอสังคม” แตน (2553) ศิษย

เการุนที่ 16 ไดกลาววา “มีความสัมพันธกัน คือ ศาสนาสอนใหเรารูจักใหและความผิดชอบชั่วดีใน

การกระทํา” ซ่ึงความเห็นดังกลาวสอดคลองกับความเห็นของผึ้ง (2553) ศิษยเการุนที่ 16 กลาววา 

“ศาสนาสอนใหเราตระหนักคิดทําในสิ่งดีดี ดังนั้น จึงสัมพันธกับความรับผิดชอบตอสังคมดวย”  

อยางไรก็ตาม ในประเด็นเรื่องความสัมพันธของศาสนากับความรับผิดชอบตอสังคมตาม

หลักโรงเรียนคาทอลิกนี้ มีผูใหสัมภาษณบางสวนไดแสดงความเห็นแตกตางออกไป โดยเชื่อวา 

หลักคําสอนทางศาสนาไมมีสวนสัมพันธกับความรับผิดชอบตอสังคม หรือไมนับเปนพื้นฐาน

สําคัญที่จะสรางจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบ แตถือเปนเพียงปจจัยหนึ่งเทานั้น โดย นก (2553) 

ศิษยเการุนที่ 14 ไดใหความเห็นวา “ศาสนาเปนเพียงเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคน สวนความ

รับผิดชอบเปนเรื่องของจิตสํานึก ไมถึงกับสัมพันธกัน” และอีกหนึ่งความเห็นจาก มด (2553) ศิษย

เการุนที่ 15 ท่ีวา “ศาสนาเปนแคปจจัยหนึ่ง ในการผลักดันใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคม” และ

หงส (2553) ศิษยเการุนที่ 14 ใหความคิดเห็นวา “ศาสนาอาจมีสวนในการสอนใหเปนคนดี มี

คุณธรรม แตการอบรมสั่งสอน การตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมของแตละบุคคลก็เปนสิ่ง

สําคัญ” (ตารางที่ 4.3) 
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ตารางที่ 4.3     แสดงความเห็นเกี่ยวกับ ความสัมพันธของศาสนาตอการแสดงพฤติกรรมความ

รับผิดชอบทางสังคม 

 

ความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธของศาสนาตอการแสดงพฤติกรรม    

ความรับผิดชอบทางสังคม 

จํานวน (n) รอยละ (%) 

- มีความสัมพันธกัน เนื่องจากศาสนาสอนใหเปนคนดี และเลือกทํา

แตส่ิงที่ดี ซ่ึงการทําความดีเปนสวนหนึ่งในความรับผิดชอบตอสังคม

เชนกัน 

9  75.00  

-ไมมีความสัมพันธกัน หรือถามีก็เพียงแคสวนหนึ่ง เนื่องจากไม

นับเปนพื้นฐานสําคัญที่จะสรางจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบ แตถือ

เปนเพียงปจจัยหนึ่งเทานั้น 

3  25.00  

 

4.3  ขอมูลคุณลักษณะพื้นฐานของแตละบุคคล 

 

 ขอมูลคุณลักษณะพื้นฐานของแตละบุคคลในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคุณลักษณะ

พ้ืนฐาน จํานวน 3 ตัวแปรดวยกัน ไดแก การกลอมเกลาทางสังคม ความตระหนักตอสังคม และการ

เสริมแรงทางบวก ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอขอมูล โดยใชคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะหขอมูลรายขอ รายดาน และโดยรวม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

 4.3.1  คุณลักษณะพื้นฐานของแตละบุคคล จําแนกตามรายดาน และโดยรวม 

               ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะพื้นฐานของแตละบุคคลของนักเรียนที่จบการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห 

กรุงเทพฯ จํานวน 198 คน พบรายละเอียด ดังตารางที่ 4.4 พบวา นักเรียนมีคุณลักษณะพื้นฐานของ

แตละบุคคลโดยรวมอยูในระดับสูง คาเฉลี่ย 4.11 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทุกดานมีคุณลักษณะ

พ้ืนฐานของแตละบุคคลในระดับสูง โดยดานการกลอมเกลาทางสังคมอยูในลําดับสูงที่สุด คาเฉลี่ย 

4.18 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .71 รองลงมาคือ ดานการเสริมแรงทางบวก คาเฉลี่ย 4.18 และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .81 สวนลําดับสุดทายคือ ดานความตระหนัก คาเฉลี่ย 3.97 และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน .60  
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ตารางที่  4.4  แสดงคุณลักษณะพื้นฐานของแตละบุคคล จําแนกตามรายดาน และโดยรวม 

 

คุณลักษณะพื้นฐานของแตละบุคคล X S ความหมาย 

ดานการกลอมเกลาทางสังคม 4.18 .71 สูง 

ดานความตระหนัก 3.97 .60 สูง 

ดานการเสริมแรงทางบวก 4.18 .81 สูง 

รวม 4.11 .56 สูง 

 

               4.3.2  คุณลักษณะพื้นฐานของแตละบุคคล จําแนกตามรายขอของแตละดาน 

 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ป

การศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ มีคุณลักษณะพื้นฐานของแต

ละบุคคล ดานการกลอมเกลาทางสังคมอยูในระดับสูง คาเฉลี่ย 4.18 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ทุกขอ

อยูในระดับสูง ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอ 3 การไดรับการปลูกฝงการปฏิบัติความรักศรัทธาตอ

พระเจา และขอ 4 การไดรับการปลูกฝงการปฏิบัติความรักตอผูอื่น คาเฉลี่ย 4.27 และขอที่มีคาเฉลี่ย

นอยที่สุด คือ ขอ 1 การไดรับการอบรมสั่งสอนในเรื่องความหมายของเสรีภาพ คาเฉลี่ย 3.79  

       ดานความตระหนักอยูในระดับสูง คาเฉลี่ย 3.97 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ทุกขออยูใน

ระดับสูง ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอ 1 การตระหนักวา การใชเสรีภาพอยางถูกตองมีความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 4.13 และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขอ 7 การตระหนักวา การปฏิบัติตนอยางยุติธรรมตอง

ข้ึนอยูกับความพึงพอใจของทั้งสองฝาย คาเฉลี่ย 3.77 

ดานการเสริมแรงทางบวกอยูในระดับสูง คาเฉลี่ย 4.18 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ทุกขอ

อยูในระดับสูง ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอ 8 การมีความสุข เมื่อใหความยุติธรรมแกทุกคน 

คาเฉลี่ย 4.23 และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขอ 3 การไดรับความรักตอบแทน เมื่อไดแสดงความ

รักตอผูอ่ืน คาเฉลี่ย 3.76 (ตารางที่ 4.5) 
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ตารางที่  4.5  แสดงคุณลักษณะพื้นฐานของแตละบุคคล จําแนกตามรายขอของแตละดาน 

          (n = 198)    

  

ขอความ 

มาก

ท่ีสุด 

n 

(%) 

คอนขาง 

มาก 

n 

(%) 

ปาน

กลาง 

n 

(%) 

คอนขาง 

 นอย 

n 

(%) 

นอย

ท่ีสุด 

n 

(%) 

 

คา 

เฉลี่ย 

ดานการกลอมเกลาทางสังคม       4.18  

 1. การไดรับการอบรมสั่งสอนใน

เรื่องความหมายของเสรีภาพ 

30 

(15.30) 

101 

(51.50) 

61 

(31.10) 

2 

(1.00) 

2 

(1.20) 

3.79 

 2. การไดรับการอบรมสั่งสอนใน

การใชเสรีภาพอยางถูกตอง 

37 

(18.90) 

96 

(49.00) 

57 

(29.10) 

6 

(3.10) 

- 

(-) 

3.84 

 3. การไดรับการปลูกฝง การปฏิบัติ

ความรักศรัทธาตอพระเจา 

82 

(42.10) 

87 

(44.60) 

23 

(11.80) 

3 

(1.50) 

- 

(-) 

4.27 

 4. การไดรับการปลูกฝง การปฏิบัติ

ความรักตอผูอ่ืน 

77 

(39.30) 

98 

(50.00) 

18 

(9.20) 

3 

(1.50) 

- 

(-) 

4.27 

 5. การไดรับการฝกฝนใหมีความ

รับผิดชอบตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีนับถือ 

75 

(38.30) 

96 

(49.00) 

23 

(11.70) 

2 

(1.00) 

- 

(-) 

4.24 

 6. การไดรับการฝกฝนใหมีความ

รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน     

        74  

(37.80) 

            98 

(50.00) 

        24 

(12.20) 

              - 

(-) 

        - 

(-) 

 4.26 

 7.การไดรับการอบรมในเรื่อง

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของตนเอง 

และผูอ่ืน 

70 

(35.70) 

93 

(47.40) 

30 

(15.30) 

3 

(1.50) 

- 

(-) 

4.17 

 8. การไดรับการอบรมในเรื่องความ

ซ่ือสัตยและความยุติธรรมตอตนเอง 

และผูอ่ืน 

75 

(38.30) 

91 

(46.40) 

26 

(13.30) 

4 

(2.00) 

- 

(-) 

4.21 

ดานความตระหนัก       3.97  

 1. การตระหนักวา การใชเสรีภาพ

อยางถูกตองมีความสําคัญ 

55 

(27.90) 

112 

(56.90) 

30 

(15.20) 

- 

(-) 

- 

(-) 

4.13 

 2. การตระหนักวา  เสรีภาพมีไวเพื่อทํา

ความดีตอผูอ่ืน 

52 

(26.40) 

84 

(42.60) 

53 

(26.90) 

8 

(4.10) 

- 

(-) 

3.91 
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ตารางที่  4.5  (ตอ) 

 

     

        (n = 198)  

  

ขอความ 

มาก

ท่ีสุด 

n 

(%) 

คอนขาง 

มาก 

n 

(%) 

ปาน

กลาง 

n 

(%) 

คอนขาง 

 นอย 

n 

(%) 

นอย

ท่ีสุด 

n 

(%) 

 

คา 

เฉลี่ย 

ดานความตระหนัก      3.97  

 3. การตระหนักวา ความรักตองมีการ

แสดงออกดวยการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม 

        43 

(21.80) 

           85 

(43.10) 

        58 

(29.40) 

             9 

(4.60) 

       2 

(1.00) 

3.80 

 4. การตระหนักวา การปฏิบัติตน

เปนคนดีเปนการแสดงความรักตอ

พระเจา 

50 

(25.50) 

78 

(39.80) 

54 

(27.60) 

12 

(6.10) 

2 

(1.00) 

3.83 

 5. การตระหนักวา ความรับผิดชอบ

ตองมีการแสดงออกอยาง

สมเหตุสมผล 

55 

(27.90) 

93 

(47.20) 

41 

(20.80) 

8 

(4.10) 

- 

(-) 

3.99 

 6. การตระหนักวา ระดับความ

รับผิดชอบขึ้นอยูกับมโนธรรมของแต

ละคน 

57 

(28.90) 

96 

(48.70) 

42 

(21.30) 

2 

(1.00) 

-  

(-) 

4.06 

 7. การตระหนักวา การปฏิบัติตน

อยางยุติธรรมตองขึ้นอยูกับความพึง

พอใจของทั้งสองฝาย 

 47 

(23.90) 

74 

(37.60) 

62 

(31.50) 

12 

(6.10) 

2 

(1.00) 

3.77 

 8. การตระหนักวา บุคคลทุกระดับ

ช้ันในสังคมสามารถปฏิบัติความ

ยุติธรรมไดเทาเทียมกัน 

68 

(34.50) 

80 

(40.60) 

36 

(18.30) 

8 

(4.10) 

5 

(2.50) 

4.01 

ดานการเสริมแรงทางบวก       4.18  

 1. การไดรับการยอมรับจากสังคม

เมื่อไดใชเสรีภาพอยางถูกตอง  

43 

(21.90) 

85 

(43.40) 

59 

(30.10) 

6 

(3.10) 

3 

(1.50) 

3.81 

 2. ความภูมิใจในตนเอง เมื่อไดใช

เสรีภาพอยางถูกตอง  

72 

(36.70) 

92 

(46.90) 

30 

(15.30) 

2 

(1.00) 

-  

(-) 

4.19 
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ตารางที่  4.5  (ตอ) 

 

     

        (n = 198)  

  

ขอความ 

มาก

ท่ีสุด 

n 

(%) 

คอนขาง 

มาก 

n 

(%) 

ปาน

กลาง 

n 

(%) 

คอนขาง 

 นอย 

n 

(%) 

นอย

ท่ีสุด 

n 

(%) 

 

คา 

เฉลี่ย 

 3. การไดรับความรักตอบแทน เมื่อ

ไดแสดงความรักตอผูอ่ืน  

        43 

(21.90) 

            81 

(41.30) 

        56 

(28.60) 

            13 

(6.60) 

       3 

(1.50) 

3.76 

 4. การแสดงความรักที่ดีท่ีสุด คือ

การให 

58 

(29.70) 

96 

(49.20) 

33 

(16.90) 

4 

(2.10) 

4 

(2.10) 

4.03 

 5. ความภูมิใจที่สามารถรับผิดชอบ

ตอตนเองไดดี 

64 

(33.90) 

95 

(50.30) 

29 

(15.30) 

1 

(0.50) 

-  

(-) 

4.17 

 6. ความภูมิใจที่สามารถรับผิดชอบ

ตอบุคคลรอบขางไดดี 

53 

(28.00) 

84 

(44.40) 

49 

(25.90) 

2 

(1.10) 

1 

(0.50) 

3.98 

      7. การมีความสุข เมื่อไดปฏิบัติดี  

ตอผูอ่ืนอยางเทาเทียมกัน 

        64 

 (33.90) 

          96 

   (50.80) 

        24 

 (12.70) 

            5 

     (2.60) 

       - 

     (-) 

4.16 

      8. การมีความสุข เมื่อไดใหความ

ยุติธรรมแกทุกคน 

        70 

 (37.00) 

          93 

   (49.20) 

        25 

 (13.20) 

            1 

     (0.50) 

       - 

     (-) 

4.23 

 

4.4  ขอมูลดานพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก 

 

 การวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกของนักเรียนที่จบ

การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจา             

นุเคราะห กรุงเทพ ฯ ไดใชแบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก 

ใน 4 ดาน คือ ดานเสรีภาพ ดานความรักตามพระวรสาร ดานความรับผิดชอบ และดานการเคารพ

สิทธิซ่ึงกันและกัน แตละดานมี 8 ขอ รวมจํานวนทั้งหมด 32 ขอ ใหเลือกตอบ 5 ระดับคะแนน แต

ละขอมีคะแนนอยูระหวาง 0-4 คะแนน (ไมเคย นอยครั้ง ปานกลาง บอยครั้ง และทําเปนประจํา) ซ่ึง

ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูล โดยใชคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ยเลยคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการ

วิเคราะหขอมูลรายขอ รายดาน และโดยรวม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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 4.4.1  พฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก จําแนกตามรายดาน 

และโดยรวม 

               ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกของ

นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดา

นิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ จํานวน 198 คน พบรายละเอียด ดังตารางที่ 4.6 พบวา นักเรียนมีความ

รับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกโดยรวม อยูในระดับสูง คาเฉลี่ย 3.14 เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน ทุกดานมีพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในระดับสูง ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ

ดานความรักตามพระวรสาร คาเฉลี่ย 3.24 รองลงมือ ดานความรับผิดชอบ คาเฉลี่ย 3.14 ดาน

เสรีภาพ คาเฉลี่ย 3.10 และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน คาเฉลี่ย 

3.08  

 

ตารางที่  4.6  แสดงระดับพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก จําแนกตาม      

รายดาน และ โดยรวม 

 

พฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม X S ระดับ 

1. ดานเสรีภาพ 3.10  1.32  สูง 

2. ดานความรักตามพระวรสาร 3.24  1.52  สูง 

3. ดานความรับผิดชอบ 3.14  1.16  สูง 

4. ดานการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน 3.08  0.91    สูง  

รวม 3.14  1.04  สูง 

 

4.4.2  ความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก จําแนกตามรายขอของแตละ

ดาน 

 ผลการวิเคราะหขอมูล ตามตารางที่ 4.7 พบวา นักเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิกดานเสรีภาพ อยูในระดับสูง คาเฉลี่ย 3.10 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีระดับ

พฤติกรรมมากที่สุด คือ ขอ 7 การสามารถแยกแยะสิ่งที่จะทําไดวา ส่ิงไหนเปนความดี และสิ่งไหน

เปนบาป คาเฉลี่ย 3.25 และขอที่มีระดับพฤติกรรมที่นอยที่สุด คือ ขอ 3 การทําดีเพื่อผูอ่ืนเทานั้น 

คาเฉลี่ย 2.33  
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          ดานความรักตามพระวรสาร อยูในระดับสูง คาเฉลี่ย 3.24 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มี

ระดับพฤติกรรมมากที่สุด คือ ขอ 6 การยินดีท่ีจะใหคําปรึกษา และความบรรเทาใจกับทุกคนที่ไดรับ

ความเดือดรอน คาเฉลี่ย 3.20 และขอที่มีระดับพฤติกรรมนอยที่สุด คือ ขอ 1 การทําความดี เพราะ

ทานรักพระเจา คาเฉลี่ย 2.61  

ดานความรับผิดชอบ อยูในระดับสูง คาเฉลี่ย 3.14 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีระดับ

พฤติกรรมมากที่สุด คือ ขอ 7 การอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข คาเฉลี่ย 3.08 และขอที่มีระดับ

พฤติกรรมนอยที่สุด คือ ขอ 1 การสวดมนตภาวนาและนมัสการพระเจา หรือศาสดาของศาสนาที่

นับถืออยางสม่ําเสมอ คาเฉลี่ย 2.60   

ดานการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน อยูในระดับสูง คาเฉลี่ย 3.08 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอ

ท่ีมีระดับพฤติกรรมมากที่สุด คือ ขอ 8 การใหความยุติธรรมแกเพื่อนรวมงาน หรือคนใช คาเฉลี่ย 

3.16 และขอที่มีระดับพฤติกรรมนอยที่สุด คือ ขอ 6 การปกปองและรักษาสิทธิของเด็กที่ถูกทอดทิ้ง 

และสตรีท่ีถูกขมเหง คาเฉลี่ย 2.72  
 

ตารางที่  4.7  พฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก จําแนกตามรายขอของ 

           แตละดาน 

  (n = 198) 

  

ขอความ 

ทําเปน

ประจํา  

n 

(%) 

บอย 

ครั้ง 

n 

(%) 

ปาน

กลาง 

n 

(%) 

นอย 

ครั้ง 

n 

(%) 

ไมเคย 

n 

(%) 

 

คา 

เฉลี่ย 

ดานเสรีภาพ       3.10  

 1.  การมุงมั่นกระทําความดี โดยไมมีความ

หวาดกลัว 

33 

(17.50) 

105 

(55.60) 

51 

(27.00) 

-  

(-) 

-  

(-) 

2.90 

 2.  การยอมรับผลจากการกระทําดี โดยไมมี

ความหวาดกลัว 

39 

(20.70) 

92 

(48.90) 

53 

(28.20) 

4 

(2.10) 

-  

(-) 

2.88 

 3.  การทําดีเพื่อผูอื่นเทานั้น 16  

(10.10) 

58 

(30.90) 

87 

(46.30) 

14 

(7.40) 

10 

(5.30) 

2.33 

 4.  การตัดสินใจเลือกกระทําความดีดวย

ความคิดของตนเอง 

55 

(29.10) 

95 

(50.30) 

38 

(20.10) 

1 

(0.50) 

-  

(-) 

3.08 

 5.  ความคิดเห็นจากบุคคลรอบขางไมมีผล

ตอการตัดสินใจในการทําดี 

1 

(0.50) 

25 

(13.20) 

89 

(47.10) 

65 

(34.40) 

9  

(4.80) 

2.70 

 6.  ความคิดเห็นจากบุคคลรอบขางไมมี

ผลกระทบตอตนเอง หลังจากทําความดี 

34 

(18.20) 

87 

(46.50) 

57 

(30.50) 

7 

(3.70) 

2 

(1.10) 

2.77 
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ตารางที่  4.7  (ตอ)  

(n = 198)  

  

ขอความ 

ทําเปน

ประจํา  

n 

(%) 

บอย 

ครั้ง 

n 

(%) 

บอย 

ครั้ง 

n 

(%) 

นอย 

ครั้ง 

n 

(%) 

ไม

เคย 

n 

(%) 

 

คา 

เฉลี่ย 

 

 7.  การสามารถแยกแยะสิ่งที่จะทํา ได

วา ส่ิงไหนเปนความดี และสิ่งไหน

เปนบาป 

        77 

(40.70) 

       86 

(45.50) 

        23 

(12.20) 

          2 

(1.10) 

       1 

(0.50) 

  3.25 

 8.  การตอสูกับมโนธรรมและบาป ใน

ตนเอง เมื่อทําความดี 

21 

(11.20) 

77 

(41.20) 

57 

(30.50) 

21 

(11.20) 

11 

(5.90) 

2.41 

ดานความรักตามพระวรสาร       3.24  

 1.   การทําความดี เพราะรักพระเจา 39  

(20.90) 

64 

(34.20) 

65 

(34.80) 

11 

(5.90) 

8 

(4.30) 

2.61 

 2.  การทําความดี เพราะตองการให

ความรักของพระเจาแกบุคคลอื่น  

38 

(20.30) 

74 

(39.60) 

56 

(29.90) 

11 

(5.90) 

8 

(4.30) 

2.66 

 3.  การปฏิบัติตนเปนคนดีเหมือนมี

พระเจา ซ่ึงเปนองคความรักอยูใน

ตนเอง 

38 

(20.30) 

72 

(38.50) 

62 

(33.20) 

7 

(3.70) 

8 

(4.30) 

2.67 

 4.  การปฏิบัติศาสนกิจอยางดี เปนการ

แสดงความรักตอพระเจาอยางหนึ่ง  

45 

(24.10) 

71 

(38.00) 

61 

(32.60) 

7 

(3.70) 

3 

(1.60) 

2.79 

 5.  การรักและเมตตาตอผูอ่ืน โดยให

ความชวยเหลือและแบงปนสิ่งของ

ตามโอกาส 

47 

(25.30) 

99 

(53.20) 

37 

(19.90) 

3 

(1.60) 

-  

(-) 

3.02 

 6.  การยินดีท่ีจะใหคําปรึกษา และการ

บรรเทาใจกับทุกคน ท่ีไดรับความ

เดือดรอน 

77 

(41.20) 

74 

(39.60) 

33 

(17.60) 

2 

(1.10) 

1 

(0.50) 

3.20 

 7.  การใหอภัย และใหโอกาสแกผูอ่ืน

เสมอ เมื่อไดกระทําสิ่งที่ไมดี 

58 

(31.20) 

80 

(43.00) 

44 

(23.70) 

2 

(1.10) 

2 

(1.10) 

3.02 
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ตารางที่  4.7  (ตอ) 

(n = 198) 

  

ขอความ 

ทําเปน

ประจํา  

n 

(%) 

บอย 

ครั้ง 

n 

(%) 

บอย 

ครั้ง 

n 

(%) 

นอย 

ครั้ง 

n 

(%) 

ไม

เคย 

n 

(%) 

 

คา 

เฉลี่ย 

 8.  การเขาใจและยอมรับในขอบกพรอง

ของผูอ่ืน 

56 

(30.60) 

86 

(47.00) 

38 

(20.80) 

2 

(1.10) 

1 

(0.50) 

3.06 

ดานความรับผิดชอบ       3.14  

 1.  การสวดมนตภาวนา และนมัสการ

พระเจา หรือศาสดาของศาสนาที่นับ

ถืออยางสม่ําเสมอ 

47 

(25.30) 

50 

(26.90) 

61 

(32.80) 

23 

(12.40) 

5 

(2.70) 

2.60 

 2.  การเคารพเชื่อฟง และปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมของศาสนาที่นับถือ  

45 

(24.10) 

87 

(46.50) 

47 

(25.10) 

7 

(3.70) 

1 

(0.50) 

2.90 

 3.  การดําเนินชีวิตอยางมีเหตุผลตาม

หลักคําสอนของศาสนา 

37 

(19.80) 

88 

(47.10) 

54 

(28.90) 

7 

(3.70) 

1 

(0.50) 

2.82 

 4.  การใชรางกายและสติปญญา  เพื่อทํา

ส่ิงที่ดี 

45 

(24.10) 

93 

(49.70) 

42 

(22.50) 

5 

(2.70) 

2 

(1.10) 

2.93 

 5.  การพยายามพัฒนาอารมณ และ

ความคิด เพื่อเปนผูท่ีมีคุณธรรม 

44 

(23.50) 

89 

(47.60) 

45 

(24.10) 

8 

(4.30) 

1 

(0.50) 

2.89 

 6.  การหวงใยความทุกขสุขของผูอ่ืน 62  

(31.80) 

88 

(45.10) 

37 

(19.00) 

2 

(1.00) 

6 

(3.10) 

3.02 

 7.  การอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 60  

(30.80) 

96 

(49.20) 

33 

(16.90) 

6 

(3.10) 

-  

(-) 

3.08 

 8.  การทําดีตอผูอ่ืน โดยไมมีเงื่อนไข 

 

 

 

 

43 

(22.10) 

98 

(50.30) 

47 

(24.10) 

2 

(1.00) 

5 

(2.60) 

2.88 
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ตารางที่  4.7  (ตอ) 

(n = 198) 

  

ขอความ 

ทําเปน

ประจํา  

n 

(%) 

บอย 

ครั้ง 

n 

(%) 

บอย 

ครั้ง 

n 

(%) 

นอย 

ครั้ง 

n 

(%) 

ไม

เคย 

n 

(%) 

 

คา 

เฉลี่ย 

ดานการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน       3.08  

 1.  การตัดสินผูอ่ืน ตามหลักเหตุผลที่

เปนจริง 

51 

(26.30) 

98 

(50.50) 

44 

(22.70) 

1 

(0.50) 

-  

(-) 

3.03 

 2.  การเลือกผูแทน ดวยความบริสุทธิ์

ยุติธรรม  

59 

(30.30) 

97 

(49.70) 

36 

(18.50) 

2 

(1.00) 

1 

(0.50) 

3.08 

 3.  การเปนผูซ้ือ และผูขายที่มีความ

ยุติธรรม 

54 

(27.80) 

83 

(42.80) 

53 

(27.30) 

3 

(1.50) 

1 

(0.50) 

2.96 

 4.  การปฏิบัติตนตอผูอ่ืน อยางเทา

เทียมกันโดยไมคํานึงถึงฐานะ 

69 

(35.40) 

85 

(43.60) 

39 

(20.00) 

2 

(1.00) 

- 

(-) 

3.13 

 5.  การปกปอง และรักษาสิทธิของผู

ยากไร และผูดอยโอกาส 

45 

(23.10) 

77 

(39.50) 

60 

(30.80) 

8 

(4.10) 

5 

(2.60) 

2.76 

 6.  การปกปอง และรักษาสิทธิของเด็ก

ท่ีถูกทอดทิ้ง และสตรีท่ีถูกขมเหง 

39 

(20.00) 

77 

(39.50) 

68 

(34.90) 

7 

(3.60) 

4 

(2.10) 

2.72 

 7.  การปฏิบัติตอเพื่อนรวมงาน หรือ

คนใชอยางเหมาะสม 

54 

(27.70) 

97 

(49.70) 

42 

(21.50) 

1 

(0.50) 

1 

(0.50) 

3.04 

 8.  การใหความยุติธรรมแกเพื่อน

รวมงาน หรือคนใช 

 

64 

(32.80) 

101 

(51.80) 

28 

(14.40) 

1 

(0.50) 

1 

(0.50) 

3.16 
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4.5  กรณีตัวอยางการสัมภาษณเจาะลึก 

 

 เนื่องจากการสัมภาษณเจาะลึกผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key-informants) ท้ังสิ้นจํานวน 12 คน มี

รายละเอียดที่คลายคลึงกัน ผูศึกษาจึงยกตัวอยางขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึกผูใหขอมูลที่

สําคัญ 3 คน ประกอบดวย นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 2550 

จํานวน 1 คน และนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 2551 จํานวน  

2 คน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

กรณีศึกษาที่ 1: มด (นามสมมุติ) ศิษยเการุนที่ 15 ปการศึกษา 2550 

  1)  ขอมูลดานความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก 

              มด เพศหญิง อายุ 21 ป นับถือศาสนาคริสตคาทอลิก เปนนักเรียนที่จบระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายรุนที่ 15 ปการศึกษา 2550 ของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ 

ปจจุบันกําลังศึกษาอยูช้ันปท่ี 2 คณะเทคนิคการสัตวแพทย ในมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงแหงหนึ่งของ

รัฐ พอแมแยกทางกันตั้งแตยังเล็ก มดจึงอยูกับแม และพี่ชายหนึ่งคน แมมีอาชีพเปนพนักงานบัญชี 

สวนพี่ชายมีอาชีพทําธุรกิจสวนตัว มดจะมีความสนิทสัมพันธกับแมและพี่ชายเปนอยางมาก โดยจะ

ไปโบสถคาทอลิกดวยกันในทุกวันอาทิตย ยกเวนวาถามีเหตุจําเปนจริง ๆ ก็อาจจะไมไดไป เพื่อรวม

พิธีกรรมทางศาสนาคริสตคาทอลิก นอกจากแมและพี่ชายแลว มดยังมีเพื่อนผูหญิงที่สนิทกัน และ

มักจะชวนกันไปทํากิจกรรมที่ดีรวมกัน เชน การบริจาค ชวยเหลือคนยากจน ผูประสบภัยน้ําทวม 

และการบริจาคโลหิต เปนตน  

ในประเด็นดานความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก มดไดมี

ทัศนะความคิดเกี่ยวกับความเขาใจในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกวา

ความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก คือ การปฏิบัติตามหนาที่ตามแตจิตสํานึกของ

แตละคนที่ไดรับการสั่งสอนมาใหควรกระทํา เราสามารถอยูรวมกับคนอื่นในสังคมได โดยอาศัย

หลักคําสอนศาสนาคาทอลิกในเรื่องการเสียสละในการทํางานของคณะใหสําเร็จ อีกทั้ง ความ

คิดเห็นในเรื่อง “เสรีภาพ” กับ “การเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน” ไมขัดแยง เพราะเราสามารถเลือกได

วา จะใชเสรีภาพใหเกิดการรุกล้ําสิทธิของผูอ่ืนหรือเปลา (มด, ศิษยเการ.ร.พระมารดานิจจานุ

เคราะห ฯ รุนที่ 15, 2553)  
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  2)  ขอมูลดานสถานภาพสวนบุคคลที่มีตอความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิก 

             ในประเด็นดานสถานภาพสวนบุคคลที่มีตอความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิกนี้ มด (2553) ไดใหความเห็นวา ผูชายและผูหญิงมีบทบาทในการรับผิดชอบตอ

สังคมเหมือนกัน เพราะปจจุบันเราทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน ความรับผิดชอบและหนาที่ตาง ๆ ก็จะ

ตามมาพรอม ๆ กันดวย หลังจากที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน       

พระมารดานิจจานุเคราะหไปแลว ไดนําสิ่งที่ไดรับจากโรงเรียนไปปรับปรุงตนเองใหทําใจ และ

ปรับตัวไดในสภาพแวดลอมใหม ๆ ของสังคม เมื่อเราสามารถปรับปรุงตนเองไดแลว ก็จะสามารถ

เปนแบบอยางและชวยเหลือผูอ่ืนไดตอไป รวมทั้ง การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยไดแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก ในการรับผิดชอบตอหนาที่และบทบาทของตนเอง 

การรักษากิริยามารยาทที่เหมาะสมโดยอาศัยบุคคล และสถาบันที่สงผลตอความรับผิดชอบตอสังคม

ของตน ซ่ึงไดแก พอแม โรงเรียน ญาติ เพื่อน มหาวิทยาลัย และบุคคลรอบขาง ไดมีโอกาสเขารวม

กิจกรรมเพื่อสังคม เปนการรวมคายปศุสัตวเฉลิมพระเกียรติท่ีจังหวัดรอยเอ็ด ทําความสะอาด

โรงเรียน และมหาวิทยาลัย บริจาคสิ่งของใหเด็กกําพรา รวมวงดุริยางคของโรงเรียน และโดยเฉพาะ

อยางยิ่งการไดไปออกคาย ปศุสัตวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งเปนคายเกี่ยวกับการฉีดยา 

และตรวจสุขภาพสัตวใหแกชาวบานทุกป ถึงจะเปนงานที่นิสิตทุกคนตองทํา แตชอบมาก เพราะได

ประสบการณจริง และประสานงานกับคนในทองถิ่น มีความสุขมากเพราะปกติชาวบานตองเสียเงิน

ในการรักษาสุขภาพสัตว เชน ฉีดยากันโรคปากเทาเปอยใหวัวควาย กรอกยาคาพยาธิ ฉีดยากันพิษ

สุนัขบาใหหมาแมว แตคายอาสาบริการโดยไมคิดคาใชจาย มีความรูสึกที่ดีมาก ๆ คือ การรูสึกวา

ตัวเองเปนผูให และเปนประโยชนตอคนอื่น มดกลาววา การที่ตนเองมีใจดี อยากทําประโยชนแก

ผูอ่ืน มีผลมาจากทางครอบครัว และโรงเรียนอบรมมา โดยครอบครัว คือ คุณแมจะเปนแบบอยาง

การชวยเหลือคนอื่น สวนทางโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมสอนใหอยูรวมกันกับผูอ่ืนอยางมีความสุข โดย

รูจักการชวยเหลือแบงปน   

  3)  ขอมูลดานคุณลักษณะพื้นฐานของแตละบุคคล ท่ีมีตอความรับผิดชอบตอสังคม

ตามหลักโรงเรียนคาทอลิก  

                ในประเด็นดานคุณลักษณะพื้นฐานของแตละบุคคล ท่ีมีตอความรับผิดชอบตอ

สังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก ซ่ึงมีสวนเกี่ยวของกับการอบรมของโรงเรียนพระมารดานิจจานุ

เคราะห ซ่ึงสงผลตอบทบาทของผูเรียน ในความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก มด 

(2553) ไดใหความเห็นวา โรงเรียนจัดใหมีการมอบของใหเด็กสลัม มอบของขวัญใหตํารวจจราจร

ทุกป บริจาคเงินทําบุญวันจันทร และรวมบริจาคชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมผานทางโรงเรียนที่
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จัดเก็บตามหองเรียน และชวยเหลือกิจกรรมที่เปนสวนรวมของโรงเรียน และรวมกับสภานักเรียน

ทํางานใหกับสวนรวม ทําใหสามารถปรับตัวเขากับสังคมได และเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูอ่ืนได มี

ความรับผิดชอบในหนาที่ของตน ซ่ึงเกี่ยวของกับการสรางความตระหนัก คือ ทําใหเรามีสติและรูตัว

วา เราทําอะไรอยู ทําใหเราสามารถทําหนาที่ของตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม เหตุผลที่ทําใหแต

ละคนมีความตระหนักตอความรับผิดชอบตอสังคมแตกตางกัน ก็เปนเพราะการมีสภาพแวดลอม

และการสั่งสอนของแตละบุคคลที่ไดรับมาตั้งแตเด็ก ผูมีความรับผิดชอบตอสังคมควรไดรับการ

เสริมแรงทางบวก โดยการไดรับความชมเชยเพื่อเปนกําลังใจในการทําความดีตอไป แตก็ไมเสมอ

ไปมีสวนที่จะทําใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น เพราะบางคนก็จะพอใจกับสิ่งที่เปนอยู 

แลวก็จะไมกระตือรือรนที่จะกระทําสิ่งใด ๆ ตอไป 

 

กรณีศึกษาที่ 2: หมี (นามสมมุติ) ศิษยเการุนที่ 16 ปการศึกษา 2551 

  1)  ขอมูลดานความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก 

              หมี เพศชาย อายุ 20 ป นับถือศาสนาคริสตคาทอลิก เปนนักเรียนที่จบระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายรุนที่ 16 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ 

ปจจุบันกําลังศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ในมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงแหงหนึ่งของรัฐ อยูกับพอแม 

และนองสาว พอมีอาชีพเปนวิศวกร มีบริษัทเปนของตนเอง สวนแมชวยงานพอที่บริษัท พอนับถือ

ศาสนาพุทธ แมนับถือศาสนาคริสตคาทอลิก นองสาวกําลังเรียนอยูระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใน

โรงเรียนแหงหนึ่งในกรุงเทพ ฯ หมีมีเพื่อนสนิทหลายคนที่รักการเรียน ชวยกันเรียน และเกือบทุก

วันอาทิตยจะไปโบสถคาทอลิกกับแมและนองสาว เพื่อรวมพิธีกรรมทางศาสนา ก็จะไดรับขอคิด    

ดี ๆ ในการดําเนินชีวิต 

ในประเด็นดานความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก หมีไดให

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเขาใจในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกวา 

ความรับผิดชอบตอสังคมเปนการทําหนาที่ของตนเอง เพื่อประโยชนของสวนรวมและผูอ่ืน เรา

สามารถอยูรวมกับคนอื่นในสังคมได โดยอาศัยหลักคําสอนศาสนาคาทอลิกในเรื่อง การให 

(ชวยเหลือและแบงปน เชน ส่ิงของ ความสามารถ) อีกทั้ง ความคิดเห็นในเรื่อง “เสรีภาพ”กับ“การ

เคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน” เปนสิ่งที่ไมขัดแยง แตควรปฏิบัติท้ังเสรีภาพ และการเคารพสิทธิพรอม ๆ 

กัน (หมี, ศิษยเการ.ร.พระมารดานิจจานุเคราะห ฯ รุนที่ 16, 2553) 

 

 



  
95 

 

 
 

  2)  ขอมูลดานสถานภาพสวนบุคคล ท่ีมีตอความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิก 

             ในประเด็นดานสถานภาพสวนบุคคล ท่ีมีตอความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิกนี้ หมี (2553) ไดใหความเห็นวา ผูชายและผูหญิงมีบทบาทในการรับผิดชอบตอ

สังคมเหมือนกัน เพราะแตละคนมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกัน และแตละคนยอมมีบทบาทที่

แตกตางกันในสังคม ทําใหขาดใครคนใดคนหนึ่งไมได จึงจําเปนตองการทั้งผูชายและผูหญิงในการ

ทําหนาที่รับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหสังคมนั้นเกิดความเจริญรุงเรืองไปสูจุดสูงสุด หลังจากที่จบ

การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหไปแลว ไดนําสิ่งที่

ไดรับจากโรงเรียน มาใช คือ โรงเรียนคาทอลิกจะอบรมสั่งสอนใหนักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม 

และจริยธรรม ควบคูไปกับการเรียนการสอนที่ดี ทําใหนักเรียนที่จบออกไปนั้นสามารถเขาสังคมได

งาย รูจักการทํากิจกรรมอื่น ๆ เพื่อประโยชนตอสังคม และสามารถเปนผูนํากลุมคนใหทําในสิ่งที่ดี

และถูกตอง รวมทั้ง การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยไดแสดงความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิกมากที่สุด คือ การทําคายสอนหนังสือและเนื้อหาวิชาการ เชน คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรใหแกนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่ตางจังหวัด หรือนักเรียนที่ดอยโอกาส ส่ิงที่ยังไมเคย

ปฏิบัติ คือ การฟนฟูและพัฒนาสภาพความเปนอยูของชาวบานในชนบท โดยมีบุคคล ส่ิงแวดลอม 

และสถาบันที่สงผลตอความรับผิดชอบตอสังคมของตน ซ่ึงไดแก ชุมนุมวิชาการของมหาวิทยาลัย 

สงเสริมการทําคายโครงการสอนนักเรียนตางจังหวัด บุคคลตาง ๆ คือ อาจารยและเพื่อน ๆ ใน

มหาวิทยาลัย ไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม เปนการออกคายสอนหนังสือและวิชาการแก

นักเรียนตางจังหวัด หรือนักเรียนที่ดอยโอกาส รวมทั้งนักเรียนที่ตองการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื้อหาวิชาการที่สอน เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร โดยไปออก

คายกับชมรม สโมสรนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยไปที่จังหวัดสกลนคร 2 ครั้ง และจังหวัดสุรินทร 1 

ครั้งที่สกลนคร ไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งจะมีนักเรียนจากจังหวัดสกลนคร และจังหวัด

ใกลเคียงเดินทางมาเรียน และที่จังหวัดสุรินทรไดไปสอนที่โรงเรียนประจําตําบล ก็มีบรรยากาศ

คลาย ๆ กัน คือ มีนักเรียนจากบริเวณใกลเคียงมาเรียน หมีกลาววา ผมรักการสอน อยากแบงปน

ความรูใหแกผูท่ีไมมีโอกาสศึกษาหาความรูนอกเหนือไปจากหองเรียน การทําเชนนี้ไมไดรับ

คาตอบแทน เพียงแตไดกินอยูฟรี เหตุผลที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม เพราะโรงเรียนเปนแหลงสอน

ใหรูจักแบงปน แตตนเองไมมีเงินอะไรมากมาย มีแตความรู จึงอยากแบงปนความรู นอกจากนี้ 

ครอบครัวก็สนับสนุนเต็มที่ เพื่อเปนการทําบุญสรางโอกาสใหแกผูท่ีดอยโอกาส เพื่อประโยชนของ

สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งเสริมสรางประสบการณท่ีดีแกตนเอง และเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองดวย   
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  3)  ขอมูลดานคุณลักษณะพื้นฐานของแตละบุคคล ท่ีมีตอความรับผิดชอบตอสังคม

ตามหลักโรงเรียนคาทอลิก  

               ในประเด็นดานคุณลักษณะพื้นฐานของแตละบุคคล ท่ีมีตอความรับผิดชอบตอ

สังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก ซ่ึงมีความเกี่ยวของกับการอบรมของโรงเรียนพระมารดานิจจานุ

เคราะห ซ่ึงสงผลตอบทบาทของผูเรียน ในความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก หมี

(2553) ไดใหความเห็นวา โรงเรียนไดสอนเกี่ยวกับการแบงปน โดยเริ่มตั้งแตอนุบาล 2 ท่ีไดเขามา

เรียนในโรงเรียนนี้ มีโครงการแบงปนของโรงเรียน โครงการทําบุญวันจันทร ใหของแก

ผูประสบภัย และคนยากจน ใหของขวัญวันคริสตมาสและปใหมแกตํารวจ เยี่ยมผูพิการซ้ําซอน 

ทําบุญไถชีวิตโค-กระบือ ตลอดระยะเวลาของการศึกษาเลาเรียน จะมีการสอนดานศาสนา เชน การ

สอนคําสอน เรียนคริสต และพุทธศาสนาก็สอนเรื่องการแบงปน ทําใหเราเปนคนที่มีความ

รับผิดชอบตอสังคม มีความกลาแสดงออกในสิ่งที่ดีและถูกตอง มีใจรักในการบริการและการ

เสียสละตอผูอ่ืน มีความรักและรักษาชื่อเสียงของสถาบัน ซ่ึงเกี่ยวของกับการสรางความตระหนัก ท่ี

เปน การระลึกไดในหนาที่ท่ีควรรับผิดชอบของตนเอง ทําใหเรารูวา เราจะตองทําอะไรบางตอสังคม 

ตามบทบาทและหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย เหตุผลที่ทําใหแตละคนมีความตระหนักตอความ

รับผิดชอบตอสังคมแตกตางกัน ก็เปนเพราะแตละคนมีความรูความสามารถ และสถานะทางสังคมที่

แตกตางกัน ทําใหบุคคลแตละบุคคลมีหนาที่ความรับผิดชอบตอสังคมแตกตางกันออกไป ผูมีความ

รับผิดชอบตอสังคมควรไดรับการเสริมแรงทางบวก โดยการยกยองชมเชย การใหกําลังใจจากบุคคล

รองขาง หรือบุคคลในสังคม ควรไดรับการสนับสนุนจากองคกรทางสังคมตาง ๆ ซ่ึงจะทําใหบุคคล

มีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น เพราะเปนการเสริมสรางกําลังใจใหแกบุคคลที่ทําความดี

เสริมสรางแรงบันดาลใจ และเปนการสรางแบบอยางที่ดีใหแกผูอ่ืนไดรับรูและทําตาม อีกทั้งกระตุน

ใหบุคคลนั้นมีความรับผิดชอบตอสังคมตอไป 

 

กรณีศึกษาที่ 3: แตน (นามสมมุติ) ศิษยเการุนที่ 16 ปการศึกษา 2551 

  1)  ขอมูลดานความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก 

               แตน เพศหญิง อายุ 20 ป นับถือศาสนาพุทธ เปนนักเรียนที่จบระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายรุนที่ 16 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ 

ปจจุบันกําลังศึกษาชั้นปท่ี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร ในมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงแหงหนึ่งของรัฐ คุณ

พอของแตนเกษียณอายุจากราชการแลว สวนคุณแมมีอาชีพเปนแมบาน มีพ่ีสาวหนึ่งคนกําลังศึกษา

ในระดับปริญญาโท ปกติเวลาที่ตองเรียนที่มหาวิทยาลัยแตนจะอยูหอพักของมหาวิทยาลัย แลววัน

เสาร-อาทิตยหรือวันหยุดจึงจะกลับบาน 
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ในประเด็นดานความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก แตนไดแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเขาใจในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกวา 

ความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกเปนการทําเพื่อสวนรวม ไมใชเพื่อตัวเองคน

เดียว เราสามารถอยูรวมกับคนอื่นในสังคมได โดยอาศัยหลักคําสอนศาสนาคาทอลิกในเรื่องการ

ชวยเหลือแบงปนซึ่งกันและกัน สวนความสัมพันธระหวางศาสนากับความรับผิดชอบตอสังคมนั้น 

คิดวา มีความสัมพันธกัน คือ สอนใหเรารูจักใหและความผิดชอบชั่วดีในการกระทํา อีกทั้ง ความคิด

ในเรื่อง “เสรีภาพ”กับ“การเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน” มองวา มีความขัดแยงกัน มีเสรีภาพได แตก็

ตองรูจักเคารพสิทธิซ่ึงกันและกันดวย (แตน, ศิษยเการ.ร.พระมารดานิจจานุเคราะห ฯ รุนที่ 16, 

2553) 

  2)  ขอมูลดานสถานภาพสวนบุคคล ท่ีมีตอความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิก 

ในประเด็นดานสถานภาพสวนบุคคลที่มีตอความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิกนี้ แตน (2553) ไดใหความเห็นวา ผูชายและผูหญิงมีบทบาทในการรับผิดชอบตอ

สังคมเหมือนกัน เพราะทั้งผูหญิงและผูชายตางมีบทบาททางสังคมเหมือนกัน รับผิดชอบและเคารพ

กฎหมายบานเมืองดวยกัน จึงมีความรับผิดชอบตอสังคมเทาเทียมกัน หลังจากที่จบการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหไปแลว ไดนําสิ่งที่ไดรับจาก

โรงเรียน มาใช คือ เราสามารถนําคําสอนตาง ๆ ไปปรับใชรวมกับคําสอนของพุทธศาสนาได เชน 

เวลาที่เราทะเลาะกับเพื่อนก็พยายามที่จะใหอภัยตอกัน ไมคิดเล็กคิดนอย รวมทั้ง การเรียนในระดับ

มหาวิทยาลัยไดแสดงความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกมากที่สุด คือ ทานขาว

แลวนําจานไปเก็บที่กําหนดไว และคัดแยกขยะ โดยมีบุคคล ส่ิงแวดลอม และสถาบันที่สงผลตอ

ความรับผิดชอบตอสังคมของตน ซ่ึงไดแก ครอบครัว มหาวิทยาลัย และโรงเรียน ไดมีโอกาสเขา

รวมกิจกรรมเพื่อสังคม เปนการเขาคายอาสาพัฒนาชุมชน ทําธงวันมหิดล เพื่อนํารายไดเขาสูกองทุน

มหิดล และการทําความสะอาดคณะ แตนเลาวา ทางบานมีอิทธิพลมากตอการแสดงความรับผิดชอบ

ตอสังคม เนื่องจากคุณพอคุณแมชอบเลี้ยง และใหอาหารแกสุนัขจรจัดทุกวัน เวลาเพื่อนบานมีสัตวท่ี

เจ็บปวย เชน นก ชาวบานก็จะนํามาใหพอแมรักษา อีกทั้ง เพื่อน ๆ ก็มีอิทธิพลเชนกัน ตอการแสดง

ความรับผิดชอบตอสังคม โดยเพื่อน ๆ ท่ีเปนคาทอลิกก็จะชอบชวนไปชวยบริจาคสิ่งของใหแกผู

ยากไร สวนเพื่อนที่เปนพุทธก็จะชอบชวนไปถือศีล ภาวนา ทําจิตใจใหออนโยน เปนตน โดยมี

เหตุผลที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเปนการเปดโอกาสใหตัวเองไดทํากิจกรรมชวยเหลือสังคม 

อยากชวยเหลือคนที่ขาดโอกาส 
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  3)  ขอมูลดานคุณลักษณะพื้นฐานของแตละบุคคล ท่ีมีตอความรับผิดชอบตอสังคม

ตามหลักโรงเรียนคาทอลิก  

               ในประเด็นดานคุณลักษณะพื้นฐานของแตละบุคคล ท่ีมีตอความรับผิดชอบตอ

สังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก ซ่ึงมีความเกี่ยวของกับการอบรมของโรงเรียนพระมารดานิจจานุ

เคราะห ซ่ึงสงผลตอบทบาทของผูเรียนในความรับผิดชอบตอสังคม ตามหลักโรงเรียนคาทอลิก 

แตน (2553) ไดใหความเห็นวา ทางโรงเรียนสอนใหรูจักการแบงปน เชน บริจาคเงินทําบุญวัน

จันทร สมทบทุนชวยเหลือผูยากไร หรือผูประสบภัย รวมกับทางโรงเรียน โดยมีการจัดเก็บเงิน

แลวแตศรัทธาตามหองเรียน ทําใหเรามีจิตสํานึกตอสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และรูจักวางตัวเมื่อ

อยูตอหนาผูใหญ ซ่ึงเกี่ยวของกับการสรางความตระหนัก ท่ีเปนการคิดไตรตรองวาสิ่งไหนควรทํา

ไมควรทําและมีผลตอความรับผิดชอบตอสังคม คือ ทําในสิ่งที่ควรทําและทําในสิ่งที่ถูกตอง เหตุผล

ท่ีทําใหแตละคนมีความตระหนักตอความรับผิดชอบตอสังคมแตกตางกัน ก็เปนเพราะการอบรมสั่ง

สอนของครอบครัว และโรงเรียนที่เพาะบมมาตั้งแตเด็ก ทําใหเมื่อเติบโตขึ้นมามีความรับผิดชอบ

ตางกัน ผูมีความรับผิดชอบตอสังคมควรไดรับการเสริมแรงทางบวก โดยการไดรับการสงเสริมใน

การทําความดี ซ่ึงจะทําใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น เพราะเปนเหมือนแรงผลักดันทํา

ใหทําความดีมากยิ่งขึ้น 

 

4.6  การทดสอบสมมติฐาน 

 

 4.6.1  สมมติฐานที่ 1 นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 

2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ ท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอ

สังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิกของนักเรียน จําแนกตามเพศ พบวา นักเรียนเพศชาย มีพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม

โดยรวม คาเฉลี่ย 2.94 ในขณะที่นักเรียนเพศหญิง มีพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม 

คาเฉลี่ย 3.27 เมื่อทดสอบความแตกตาง โดยใชสถิติ t-test พบวา นักเรียนที่มีเพศแตกตางกัน มีความ

รับผิดชอบตอสังคมโดยรวมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว   

เมื่อวิเคราะหรายดาน พบวา นักเรียนเพศชาย และนักเรียนเพศหญิงมีความรับผิดชอบตอ

สังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกรายดาน คือ ดานความรักตามพระวรสาร และดานความรับผิดชอบ

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ในดานความรักตามพระวรสารนักเรียนเพศชาย มี
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คาเฉลี่ย 2.93 นักเรียนเพศหญิงมีคาเฉลี่ย 3.45 ดานความรับผิดชอบ นักเรียนเพศชายมีคาเฉลี่ย 2.90 

นักเรียนเพศหญิงมีคาเฉลี่ย 3.30 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.8) 

จากการสัมภาษณ เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิกของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 2548-2551 (รุนที่

13-16) พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นวา ผูหญิงและผูชายมีความเทาเทียมกันในการ

รับผิดชอบตอสังคม แตมีความแตกตางกันในบทบาทและหนาที่ รวมถึงสถานภาพที่ผูหญิงและ

ผูชายพึงจะมีในคุณลักษณะที่แตกตางกัน 

ดังที่ หมี (2553) ศิษยเการุนที่ 16 กลาววา “ผูชายและผูหญิงมีความเทาเทียมกันในการ

รับผิดชอบตอสังคม เพราะแตละคนมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกัน และแตละคนยอมมีบทบาทที่

แตกตางกันในสังคม ทําใหขาดใครคนใดคนหนึ่งไมได จึงจําเปนตองการทั้งผูชายและผูหญิงในการ

ทําหนาที่รับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหสังคมนั้นเกิดความเจริญรุงเรืองไปสูจุดสูงสุด” รวมทั้ง นก 

(2553) ศิษยเการุนที่ 14 ไดกลาวสนับสนุนวา “ผูชายและผูหญิงมีบทบาทในการรับผิดชอบตอสังคม

เหมือนกัน เพราะคนแตละคนก็ยอมมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูชายหรือผูหญิง 

ดังนั้น บทบาทในการรับผิดชอบตอสังคมจึงมีเหมือนกัน อาจจะแตกตางในดานสถานภาพมากกวา” 

และ กระแต (2553) ศิษยเการุนที่ 15 ไดใหความคิดเห็นวา “ผูชายและผูหญิงมีบทบาทในการ

รับผิดชอบตอสังคมเหมือนกัน เพราะแตละคนมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน บทบาทในการรับผิดชอบ

ตอสังคมจึงเหมือนกัน จะแตกตางกันในสถานภาพทางสังคมมากกวา” 

 

ตารางที่  4.8    เปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม ตามหลักโรงเรียนคาทอลิก ของ

นักเรียนชาย และหญิง 

(n = 198) 

เพศ 

ชาย (n=79) หญิง (n=119) 

พฤติกรรมความรับผิดชอบ 

ตอสังคม 

X S X S 

 

t 

 

P 

ดานเสรีภาพ 2.98  1.20  3.17  1.39  -0.98  .33  

ดานความรักตามพระวรสาร 2.93  1.15  3.45  1.70  -2.53* .01  

ดานความรับผิดชอบ  2.90    .87  3.30  1.29  -2.44* .02  
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ตารางที่ 4.8  (ตอ) 

                                                                                                                                         (n = 198)   

เพศ 

ชาย (n=79) หญิง (n=119) 

พฤติกรรมความรับผิดชอบ 

ตอสังคม 

X S X S 

 

t 

 

P 

ดานการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน 2.94   .61   3.18  1.06   -1.80   .07  

รวม 2.94  .78  3.27  1.64  -2.25* .03  

หมายเหตุ: * แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 4.5.2  สมมติฐานที่ 2 นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 

2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ ท่ีมีแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายแตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิกของนักเรียน จําแนกตามแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชสถิติ       

F-test พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และเมื่อพิจารณารายดาน ทุก

ดานพบวา นักเรียนที่มีแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแตกตางกัน มีความรับผิดชอบ

ตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ

สมมติฐานที่ตั้งไว (ตารางที่ 4.9) 

จากการสัมภาษณ เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิกของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 2551  (รุนที่13-16) 

พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นวา หลังจากจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายในแผนการเรียนตาง ๆ ไปแลว ไมวาแผนการเรียนใดก็ตาม ส่ิงที่นําไปใชกับบุคคลอื่นใน

สังคม เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกในดานตาง ๆ ไมแตกตางกัน 

โดยใหความคิดเห็นวา โรงเรียนคาทอลิกอบรมสั่งสอนใหนักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรมเขากับสังคม

อ่ืนไดงาย สามารถเปนแบบอยาง และชวยเหลือผูอ่ืนได โดยการรูจักใหความรักแกผูอ่ืน การใหอภัย 

และการใชชีวิตประจําวันอยางเปนสุข  
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ดังตัวอยางคําพูดของนก (2553) ศิษยเการุนที่ 14 ไดกลาววา “การที่ไดมาเรียนในโรงเรียน

คาทอลิก ทําใหเราไดรูจักการใชชีวิตรวมกันกับบุคคลอื่นที่อาจจะนับถือศาสนาตางกัน โดยจะเนน

การรักผูอ่ืน และการใหอภัยผูอ่ืนเปนสิ่งสําคัญ” ในขณะที่ผ้ึง (2553) ศิษยเการุนที่ 16 ไดกลาว

สนับสนุนวา “ส่ิงที่ไดรับจากโรงเรียนคาทอลิก เรานําไปใชกับบุคคลรอบขาง โดยเฉพาะในขณะที่

เราอยูรวมกับผูอ่ืน ก็รูจักที่จะยอมรับฟงซึ่งกันและกัน ยอมรับฟงความเห็นที่แตกตาง และรูจักที่จะ

รักและใหอภัยเมื่อมีคนทําผิดตอเรา” และหมี (2553) ศิษยเการุนที่ 16 ไดกลาววา “โรงเรียนคาทอลิก

จะอบรมสั่งสอนใหนักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม ควบคูไปกับการเรียนการสอนที่ดี 

ทําใหนักเรียนที่จบออกไปนั้นสามารถเขาสังคมไดงาย รูจักการทํากิจกรรมอื่น ๆ เพื่อประโยชนตอ

สังคม และสามารถเปนผูนํากลุมคนใหทําในสิ่งที่ดีและถูกตอง”  

 

ตารางที่  4.9    เปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก ของ

นักเรียนที่มีแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแตกตางกัน 

(n = 197) 

แหลงความแปรปรวน Df  SS  MS  F  P  

ดานเสรีภาพ      

ระหวางกลุม 2       5.59  2.80  1.60  .20 

ภายในกลุม 194  338.54  1.74    

รวม 196  344.13     

ดานความรักตามพระวรสาร      

ระหวางกลุม 2    12.09  6.04  2.65  .07 

ภายในกลุม 194  443.22  2.29    

รวม 196  455.31     

ดานความรับผิดชอบ      

ระหวางกลุม 2      4.23  2.12  1.57  .21 

ภายในกลุม 194  261.00  1.35    

รวม 196  265.23     

ดานการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน      

ระหวางกลุม 2        .15  .08  .09  .92 

ภายในกลุม 194  162.94  .84    

รวม 196  163.09     
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ตารางที่  4.9   (ตอ) 

                                                                                                                                           (n = 197) 

แหลงความแปรปรวน Df  SS  MS  F  P  

พฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม

โดยรวม 

ระหวางกลุม 

 

 

2 

 

 

     3.79 

 

 

1.90 

 

 

1.76 

 

 

.18 

ภายในกลุม 194  209.09  1.08    

รวม 196  212.88     

 

4.6.3  สมมติฐานที่ 3 นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 

2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ ท่ีมีระดับชั้นปในมหาวิทยาลัยแตกตาง

กัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิกของนักเรียน จําแนกตามระดับชั้นปในมหาวิทยาลัย โดยใชสถิติ F-test พบวา โดยรวมไม

แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และเมื่อพิจารณารายดาน ทุกดานพบวา นักเรียนที่มี

ระดับชั้นปในมหาวิทยาลัยแตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว (ตารางที่ 4.10) 

จากการสัมภาษณ เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิกของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 2548-2551 (รุนที่

13-16) พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นวา การเรียนในมหาวิทยาลัยไมวาจะเปน

ระดับชั้นปใดก็ตาม มีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกไม

แตกตางกัน ผูใหสัมภาษณสวนใหญ แสดงความเห็นวา การปฏิบัติท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบ

ตอสังคม ท่ีปฏิบัติเปนประจําเสมอ ๆ ในเวลาที่อยูในมหาวิทยาลัย คือ การรักษาความสะอาดและ

ส่ิงแวดลอม การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และการเคารพกฎของมหาวิทยาลัย  

ดังที่ หนู (2553) ศิษยเการุนที่ 13 ไดกลาววา “การเรียนในมหาวิทยาลัยไดแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคม คือ ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน และเชื่อฟงใหความรวมมือตอรุนพี่และ

อาจารย ซ่ึงเปนการอยูรวมกันกับผูอ่ืนอยางสันติดวยความรักความเขาใจ” ในขณะที่ มด (2553) ศิษย

เการุนที่ 15 ไดกลาวเสริมวา “ความรับผิดชอบตอหนาที่และบทบาทของตนเอง และการรักษา

กิริยามารยาทที่เหมาะสม” และหมี (2553) ศิษยเการุนที่ 16 ไดกลาววา “ส่ิงที่แสดงความรับผิดชอบ

ตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกในมากที่สุด คือ การทําคายสอนหนังสือและเนื้อหาวิชาการ เชน 
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คณิตศาสตร วิทยาศาสตรใหแกนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่ตางจังหวัด หรือนักเรียนที่ดอยโอกาส ส่ิงที่

ยังไมเคยปฏิบัติ คือ การฟนฟูและพัฒนาสภาพความเปนอยูของชาวบานในชนบท”  

 

ตารางที่  4.10     เปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก ของ 

นักเรียนที่มีระดับชั้นปในมหาวิทยาลัยแตกตางกัน 

(n = 197) 

แหลงความแปรปรวน Df  SS  MS  F  P  

ดานเสรีภาพ      

ระหวางกลุม 3       2.76    .92  .52  .67 

ภายในกลุม 193  340.28  1.76    

รวม 196  343.04     

ดานความรักตามพระวรสาร      

ระหวางกลุม 3       6.49  2.16  .93  .43 

ภายในกลุม 193  447.34  2.32    

รวม 196  453.83     

ดานความรับผิดชอบ      

ระหวางกลุม 3      7.06  2.35  1.77  .16 

ภายในกลุม 193  256.86  1.33    

รวม 196  263.92     

ดานการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน          

ระหวางกลุม 3       3.05  1.02  1.23  .30 

ภายในกลุม 193  159.30    .83     

รวม 196  162.35     

พฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม

โดยรวม 

        

ระหวางกลุม 3       3.37  1.12  1.04  .38 

ภายในกลุม 193  208.22  1.08    

รวม 196  211.60     
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4.6.4  สมมติฐานที่ 4 นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 

2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ ท่ีมีสถาบันที่กําลังศึกษาแตกตางกัน มี

ความรับผิดชอบตอสังคมแตกตางกัน 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิกของนักเรียน จําแนกตามสถาบันที่กําลังศึกษา พบวา นักเรียนที่กําลังศึกษาในสถาบันรัฐมี

ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม คาเฉลี่ยเทากับ 3.17 ซ่ึงมากกวา นักเรียนที่กําลังศึกษาในสถาบัน

เอกชน ซ่ึงมีความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม คาเฉลี่ยเทากับ 3.08 เมื่อทดสอบความแตกตาง โดย

ใชสถิติ t-test พบวา นักเรียนที่มีสถาบันที่กําลังศึกษาแตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตาม

หลักโรงเรียนคาทอลิกไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ

สมมติฐานที่ตั้งไว (ตารางที่ 4.11) 

จากการสัมภาษณ เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิกของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 2548-2551 (รุนที่

13-16) พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นวา ครอบครัวและบุคคลรอบขาง ครู เพื่อน ๆ 

และโรงเรียน มีผลตอความรับผิดชอบตอสังคมของตนเอง สวนผูใหสัมภาษณบางคนบอกวา ชีวิต

ในมหาวิทยาลัยที่แตกตางไปจากโรงเรียนมีผลสําหรับความรับผิดชอบตอสังคม ไมวาจะเปน

มหาวิทยาลัยใดก็ตาม 

 ดังที่นก (2553) ศิษยเการุนที่ 14 ไดกลาวถึง บุคคล องคกรหรือสถาบันที่มีผลตอความ

รับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกวา “บุคคลก็จะเปน พอกับแม คนในครอบครัว สวน

องคกรก็จะเปน สถาบันโรงเรียนที่ไดศึกษามาตลอด 15 ป” ในขณะที่หงส (2553) ศิษยเการุนที่ 14 

ไดกลาววา “บุคคล และสถาบันที่มีผลตอความรับผิดชอบตอสังคม คือ พอแม ครอบครัว โรงเรียน 

เปนผูซ่ึงสั่งสอน อบรมบมนิสัย” สวนไก (2553) ศิษยเการุนที่ 13 และแมว (2553) รุนที่ 14 ไดกลาว

ในลักษณะที่คลายคลึงกันวา “พอแม และครูอาจารยท่ีอบรมสั่งสอนตั้งแตเด็ก”  
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ตารางที่  4.11  เปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก ของ

นักเรียนสถาบันของรัฐ และสถาบันเอกชน 

(n = 196) 

สถาบัน 

รัฐ (n=124) เอกชน (n=69) 

พฤติกรรมความรับผิดชอบ 

ตอสังคม 

X S X S 

 

t 

 

P 

ดานเสรีภาพ 3.09  1.18  3.13  1.59  -.20  .84  

ดานความรักตามพระวรสาร 3.31  1.52  3.13  1.57   .78  .44  

ดานความรับผิดชอบ  3.21  1.05  3.01  1.38  1.05  .29  

ดานการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน 3.09  .74  3.06  1.18  .22  .82  

รวม 3.17  .91  3.08  1.27  .57  .57  

 

                 4.6.5  สมมติฐานที่ 5 นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 

2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ ท่ีมีจํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมเพื่อ

สังคม (ตอ 1 ปการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย) แตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน 

 ผลการวิเคราะหขอมูล เปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิกของนักเรียน จําแนกตามจํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม (ตอ 1 ปการศึกษาใน

ระดับมหาวิทยาลัย) โดยใชสถิติ F-test พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

และเมื่อพิจารณารายดาน ทุกดานพบวา นักเรียนที่มีจํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม (ตอ 1 ป

การศึกษาในมหาวิทยาลัย) แตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว (ตารางที่ 4.12) 

จากการสัมภาษณ เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิกของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 2548-2551 (รุนที่

13-16) พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นวา กิจกรรมทางสังคมที่มีโอกาสเขารวมมาก

ท่ีสุด คือ การบริจาคสิ่งของชวยผูยากไร และดอยโอกาส การทําความสะอาดบริเวณสาธารณะ ซ่ึง

จํานวนครั้งที่ทํากิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ไมมีความสัมพันธกับความรับผิดชอบตอสังคม เพราะ
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จิตสํานึกที่ถูกปลูกฝงมาตั้งแตเด็ก เชน การบริจาคสิ่งของชวยผูยากไร หรือการบําเพ็ญประโยชนตอ

สวนรวม ส่ิงเหลานี้ข้ึนอยูกับปจจัยสิ่งแวดลอมที่จะมีผลมากกวาจํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรม 

ดังที่ ผ้ึง (2553) ศิษยเการุนที่ 16 กลาวถึงประเภทของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ไดมีโอกาสเขา

รวม พรอมทั้งเหตุผลวา “กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน บริจาคสิ่งของใหเด็กพิการซ้ําซอน และคนชรา 

กิจกรรมทําความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน รวมถึงรอบคณะในขณะอยูมหาวิทยาลัย เพราะอยากที่

จะชวยเหลือสังคม อยากมีสวนรวมในการชวยเหลือผูอ่ืน” ในขณะที่มด (2553) ศิษยเการุนที่ 15 ได

พูดถึงกิจกรรมเพื่อสังคมที่ไดเขารวมวา “กิจกรรมเพื่อสังคมที่ไดเขารวม ก็เปนคายปศุสัตวเฉลิมพระ

เกียรติท่ีจังหวัดรอยเอ็ด ทําความสะอาดโรงเรียน และมหาวิทยาลัย บริจาคสิ่งของใหเด็กกําพรา รวม

วงดุริยางคของโรงเรียน เพราะเปนกฎระเบียบที่ตั้งขึ้น และบางครั้งก็ดวยความสมัครใจเพราะมี

ความจําเปน” และแตน (2553) ศิษยเการุนที่ 16 กลาววา “กิจกรรมเพื่อสังคมที่ไดมีโอกาสเขารวม 

คือ การเขาคายอาสาพัฒนาชุมชน ทําธงวันมหิดลเพื่อนํารายไดเขาสูกองทุนมหิดล ทําความสะอาด

คณะ เพื่อเปดโอกาสใหตัวเองไดทํากิจกรรมชวยเหลือสังคม และอยากชวยเหลือคนที่ขาดโอกาส”  

 

ตารางที่  4.12  เปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม ตามหลักโรงเรียนคาทอลิก ของ

นักเรียนที่มีจํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม (ตอ 1 ปการศึกษาในระดับ

มหาวิทยาลัย) แตกตางกัน 

(n = 198) 

แหลงความแปรปรวน Df  SS  MS  F  P  

ดานเสรีภาพ      

ระหวางกลุม 3       5.58  1.86  1.07  .37 

ภายในกลุม 194  338.67  1.75    

รวม 197  344.25     

ดานความรักตามพระวรสาร         

ระหวางกลุม 3    13.43       4.48  1.96  .12 

ภายในกลุม 194  441.95  2.28    

รวม 197  455.38     

ดานความรับผิดชอบ         

ระหวางกลุม 3       5.73  1.91  1.43  .24 

ภายในกลุม 194  259.50  1.34    

รวม 197  265.23     
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ตารางที่  4.12  (ตอ) 

(n = 198) 

แหลงความแปรปรวน Df  SS  MS  F  P  

ดานการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน        

ระหวางกลุม 3       1.78  .59  .71  .55 

ภายในกลุม 194  161.75  .83    

รวม 197  163.53     

พฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม

โดยรวม 

       

ระหวางกลุม 3       4.29  1.43  1.33  .27 

ภายในกลุม 194  208.61  1.08    

รวม 197  212.90     

 

4.6.6  สมมติฐานที่ 6 นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 

2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ ท่ีมีระดับการกลอมเกลาทางสังคม

แตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิกของนักเรียน จําแนกตามระดับการกลอมเกลาทางสังคม เมื่อทดสอบความแตกตาง โดยใช

สถิติ t-test พบวา นักเรียนที่มีระดับการกลอมเกลาทางสังคมแตกตางกัน  มีความรับผิดชอบตอ

สังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้น จึง

ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว (ตารางที่ 4.13) 

จากการสัมภาษณ เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิกของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 2549-2551 (รุนที่

13-16) โดยผูใหสัมภาษณทุกคนเปนกลุมตัวอยางเดียวกันกับผูท่ีตอบแบบสอบถาม ซ่ึงผลการ

วิเคราะหขอมูลพบวา เปนกลุมที่มีระดับการกลอมเกลาทางสังคมอยูในกลุมปาณกลาง และกลุมสูง 

ซ่ึงมีการขัดเกลาทางสังคมใกลเคียงกัน ดังนั้น ความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก

ของกลุมตัวอยางเหลานี้ จึงไมแตกตางกัน โดยผลของการสัมภาษณสวนใหญจะระบุบทบาทของ

ตนเองในสังคมใกลเคียงกัน คือ มีความรับผิดชอบ รูจักหนาที่ของตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม มี

จิตสํานึกที่ดี และชวยเหลือสังคม 



  
108 

 

 
 

ดังที่ มด (2553) ศิษยเการุนที่ 15 ไดกลาววา “การไดรับการอบรมจากโรงเรียนพระมารดา

นิจจานุเคราะห ทําใหสามารถปรับตัวเขากับสังคมได และเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูอ่ืนได มีความ

รับผิดชอบในหนาที่ของตน” ในขณะที่ผ้ึง (2553) ศิษยเการุนที่ 16 ไดใหสัมภาษณวา “สําหรับชีวิต

ในทุกวันนี้ การอบรมจากทางโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหมีผลตอดิฉันมาก เนื่องจากสิ่งที่

ไดมา ไมวาจะเปนคําสอนคุณธรรมตาง ๆ รวมถึงความออนโยนลวนรับมาจากการศึกษาในโรงเรียน

ท้ังสิ้น” และหมี (2553) ศิษยเการุนที่ 16 กลาววา “การอบรมที่ไดรับจากโรงเรียนพระมารดานิจจานุ

เคราะห ทําใหเปนคนที่มีความรับผิดชอบตอสังคม มีความกลาแสดงออกในสิ่งที่ดีและถูกตอง มีใจ

รักในการบริการและการเสียสละตอผูอ่ืน มีความรักและรักษาชื่อเสียงของสถาบัน”  

 

ตารางที่  4.13  เปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก ของ

นักเรียนที่มีระดับการกลอมเกลาทางสังคมแตกตางกัน 

(n = 198) 

ระดับการกลอมเกลาทางสังคม 

ปานกลาง (n=32) สูง (n=166) 

พฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 

X S X S 

 

t 

 

P 

ดานเสรีภาพ 2.93  1.65  3.13  1.25  -.76  .45  

ดานความรักตามพระวรสาร 3.09  1.99  3.27  1.42  -.62  .53  

ดานความรับผิดชอบ  3.02  1.54  3.16  1.08  -.65  .52  

ดานการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน  2.92  1.23  3.11   .84  -1.10  .28  

รวม 2.99  1.47  3.17   .94  -.89  .38  

 

4.6.7  สมมติฐานที่ 7 นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 

2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ ท่ีมีระดับความตระหนักตอสังคมแตกตาง

กัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิกของนักเรียน จําแนกตามระดับความตระหนักตอสังคมโดยรวม เมื่อทดสอบความแตกตาง 

โดยใชสถิติ t-test พบวา นักเรียนที่มีระดับความตระหนักตอสังคมแตกตางกัน  มีความรับผิดชอบ

ตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้น จึง
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ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อวิเคราะหรายดาน พบวา นักเรียนกลุมปานกลาง และกลุมสูง มีระดับ

ความตระหนักในดานความรับผิดชอบแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 และมีระดับความ

ตระหนักในดานการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกันแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 (ตารางที่ 

4.14) 

จากการสัมภาษณ เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิกของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 2551 (รุนที่13-16) 

พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นวา ความตระหนักหมายถึง ความคิด ไตรตรองที่รูวา

อะไรควรทํา ไมควรทํา ซ่ึงจะสงผลตอความรับผิดชอบตอสังคม คือ รูวาควรทําอะไรเพื่อสังคม 

เพื่อใหสังคมเกิดความสงบสุข และไมสรางความเดือดรอนใหกับสังคม นอกจากนี้ ผูใหสัมภาษณ

สวนใหญยังมีความเห็นวา การเลี้ยงดูตั้งแตเล็กจนโต การอบรมสั่งสอนจากครอบครัว โรงเรียน 

รวมถึงสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ทําใหความตระหนักตอความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน  

 ดังที่ นก (2553) ศิษยเการุนที่ 14 กลาวถึง ความหมายของความตระหนักที่สงผลตอความ

รับผิดชอบตอสังคมวา “การที่เรารูจักวาอะไรที่ควรทํา และไมควรทําอยางไรบาง ซ่ึงจะสงผลใหเรา

มีความรับผิดชอบตอสังคมดวย คือ เมื่อเรารูวาเราตองทําอะไรตอสังคมตามบทบาทและหนาที่ของ

เรา” และพูดถึงปจจัยที่ทําใหบุคคลมีความตระหนักตอความรับผิดชอบที่แตกตางกันวา “การที่แตละ

คนมีความตระหนักตางกันก็เปนเพราะการอบรมเลี้ยงดูตั้งแตวัยเด็กของผูปกครอง รวมไปถึงการ

อบรมจากสถาบันการศึกษาที่ไดรํ่าเรียนมาดวย” ในขณะที่ ผ้ึง (2553) ศิษยเการุนที่ 16 ไดกลาวถึง 

ความหมายของความตระหนักที่สงผลตอความรับผิดชอบตอสังคมวา “ความตระหนัก หมายความ

วา ความคิดที่เราไตรตรองไววา ในขณะนี้นั้นเรากระทําสิ่งใด และสิ่งใดควรหรือไมควรกระทํา และ

มีผลตอความรับผิดชอบตอสังคม คือ เมื่อเราเรียนรูท่ีจะตระหนักวาสิ่งใดควรทําหรือไมควรทําแลว 

ดังนั้น เราก็จะไมทําใหสังคมหรือผูอ่ืนเดือดรอน” และพูดถึงปจจัยที่ทําใหบุคคลมีความตระหนักตอ

ความรับผิดชอบที่แตกตางกันวา “ส่ิงแวดลอม และการปลูกฝง เนื่องจากเราทุกคนนั้นไมไดมาจาก

ส่ิงแวดลอมเดียวกัน ไมไดถูกปลูกฝงมาเหมือนกัน ดังนั้นกระบวนการคิดจึงแตกตางกัน ดังนั้น จึงมี

ความตระหนักตอความรับผิดชอบตอสังคมที่แตกตางกัน” และ หมี (2553) ศิษยเการุนที่ 16 กลาวถึง 

ความหมายของความตระหนักที่สงผลตอความรับผิดชอบตอสังคมวา “ความตระหนัก คือ การระลึก

ไดในหนาที่ท่ีควรรับผิดชอบของตนเอง ทําใหเรารูวาเราจะตองทําอะไรบางตอสังคม ตามบทบาท

และหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย” และพูดถึงปจจัยที่ทําใหบุคคลมีความตระหนักตอความรับผิดชอบที่

แตกตางกันวา “แตละคนมีความรูความสามารถ และสถานะทางสังคมที่แตกตางกัน ทําใหบุคคลแต

ละบุคคล มีหนาที่ความรับผิดชอบตอสังคมแตกตางกันออกไป” 
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ตารางที่  4.14  เปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม ตามหลักโรงเรียนคาทอลิก ของ

นักเรียนที่มีระดับความตระหนักแตกตางกัน 

(n = 198) 

ระดับความตระหนัก 

ปานกลาง (n=62) สูง (n=136) 

 

พฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 

X S X S 

 

t 

 

P 

ดานเสรีภาพ 2.89   1.60  3.19  1.17   -1.47  .14  

ดานความรักตามพระวรสาร 2.95   1.69  3.37  1.42   -1.81  .07  

ดานความรับผิดชอบ 2.87  1.29  2.76  .92  -2.23 * .03  

ดานการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน  2.76   .92  3.23  .87  -3.44 ** .00 

รวม 2.87  1.23  3.26  .92  -2.51* .01  

หมายเหตุ:  * แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

                              ** แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

 4.6.8  สมมติฐานที่ 8 นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 

2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ ท่ีมีระดับการเสริมแรงทางบวกแตกตาง

กัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิกของนักเรียน จําแนกตามระดับการเสริมแรงทางบวกโดยรวม เมื่อทดสอบความแตกตาง 

โดยใชสถิติ t-test พบวา นักเรียนที่มีระดับการเสริมแรงทางบวกแตกตางกัน  มีความรับผิดชอบตอ

สังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้น จึงยอมรับ

สมมติฐานที่กําหนดไว เมื่อวิเคราะหรายดาน พบวา นักเรียนที่มีระดับการเสริมแรงทางบวกแตกตาง

กัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก ดานเสรีภาพ ดานความรักตามพระ       

วรสาร ดานความรับผิดชอบ และดานการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกันแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ .01 ในทุกดาน (ตารางที่ 4.15) 
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จากการสัมภาษณ เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิกของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 2548-2551(ศิษยเกา

รุนที่ 13-16) พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นวา ควรมีการเสริมแรงทางบวกสําหรับผูท่ี

มีความรับผิดชอบตอสังคม โดยวิธีการชมเชย ใหกําลังใจ ยกยอง และมีการสงเสริมใหกระทําความ

ดีตอไป นอกจากนี้ ผูใหสัมภาษณยังมีความเห็นวา การเสริมแรงทางบวกจะกอใหเกิดความรูสึก

อยากรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น เพราะไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน เปนการสงเสริมใหทําความดี ให

มากยิ่ง ๆ ข้ึน 

ดังที่ หนู (2553) ศิษยเการุนที่ 13 กลาวถึงประเด็นวิธีการเสริมแรงทางบวกใหกับผูมีความ

รับผิดชอบตอสังคมวา “ควรมีการเสริมแรงทางบวก โดยการใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ยกยองชมเชย

เวลาที่มีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมซึ่งเปนแรงสงผลใหคนทําความดีตอสังคมตอไป” และ

พูดถึงการเสริมแรงทางบวกวา “การเสริมแรงทางบวกจะสงผลใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอสังคม

มากขึ้นเพราะเปนการใหกําลังใจ ซึ่งทําใหบุคคลอยากที่จะมีความรับผิดชอบตอสังคมตอไป สงผล

ใหสังคมมีคุณภาพและอยูไดอยางสงบมีความสุข” ในขณะที่ ไก (2553) ศิษยเการุนที่ 13 ไดกลาวใน

ลักษณะที่คลายกัน ถึงประเด็นวิธีการเสริมแรงทางบวกใหกับผูมีความรับผิดชอบตอสังคมวา “โดย

การชมเมื่อทําถูกตอง และการปลอบโยนเมื่อผิดพลาด” และพูดถึงการเสริมแรงทางบวกวา “การ

เสริมแรงทางบวกจะสงผลใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น เพราะจะทําใหบุคคลยอมรับ

ฟงเหตุผลเมื่อไดรับคําสั่งสอน ในทางกลับกันหากบุคคลโดนตําหนิ เมื่อไดรับคําสั่งสอนจะไม

ยอมรับฟงเหตุผล” และนายหมี (2553) ศิษยเการุนที่ 16 ไดกลาวเสริมถึงประเด็นวิธีการเสริมแรง

ทางบวกใหกับผูมีความรับผิดชอบตอสังคมวา “ผูท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมควรไดรับการยกยอง

ชมเชย การใหกําลังใจจากบุคคลรองขาง หรือบุคคลในสังคม ควรไดรับการสนับสนุนจากองคกร

ทางสังคมตาง ๆ” และพูดถึงการเสริมแรงทางบวกวา “การเสริมแรงทางบวกจะสงผลใหบุคคลมี

ความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น เพราะเปนการเสริมสรางกําลังใจใหแกบุคคลที่ทําความดี 

เสริมสรางแรงบันดาลใจ และเปนการสรางแบบอยางที่ดีใหแกผูอ่ืนไดรับรูและทําตาม อีกทั้งกระตุน

ใหบุคคลนั้นมีความรับผิดชอบตอสังคมตอไป”  
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ตารางที่ 4.15   เปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก ของ

นักเรียนที่มีระดับการเสริมแรงทางบวกแตกตางกัน 

(n = 198) 

ระดับการเสริมแรงทางบวก 

ปานกลาง (n=47) สูง (n=151) 

พฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 

X S X S 

 

t 

 

p 

ดานเสรีภาพ 2.46    .40  3.30  1.44  -6.34 ** .00 

ดานความรักตามพระวรสาร 2.59   1.10  3.45  1.58  -3.47 ** .00 

ดานความรับผิดชอบ 2.56   .85  3.32  1.19  -4.08 ** .00 

ดานการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน  2.58  .43  3.24    .96  -4.58 ** .00 

รวม 2.55  .57  3.33  1.08  -6.43 ** .00 

หมายเหตุ:   ** แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
 



 
บทที่ 5 

 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกของนักเรียนที่จบ

การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุ

เคราะห กรุงเทพ ฯ มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 

1.  เพื่อศึกษาระดับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกของนักเรียนที่จบ

การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุ

เคราะห กรุงเทพ ฯ  

 2.   เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางในระดับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิกของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2548-

2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ 

 3.   เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการนําหลักคําสอนดานความรับผิดชอบตอสังคมตาม

หลักโรงเรียนคาทอลิกไปใชในชีวิตประจําวันของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ปการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ป

การศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ จํานวน 383 คน วิเคราะห

ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานใชสถิติ t-test และ F-test 

ตามลักษณะของตัวแปร สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ คือ 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

 

 5.1.1  ขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของนักเรียน  

 นักเรียนสวนใหญรอยละ 60.10 เปนเพศหญิง เกือบครึ่งหนึ่งเลือกแผนการเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายเปนแผนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร รอยละ 49.50 มากกวาครึ่งหนึ่งอยู

ระดับชั้นปในมหาวิทยาลัย ปท่ี 1 รอยละ 53.00 นักเรียนสวนใหญกําลังศึกษาในสถาบันของรัฐ   
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รอยละ 62.60 และสวนมากเขารวมทํากิจกรรมเพื่อสังคมต่ํากวา 6 ครั้งตอ 1 ปการศึกษาในระดับ

มหาวิทยาลัย รอยละ 74.80 

 

 5.1.2   ขอมูลคุณลักษณะพื้นฐานของแตละบุคคล 

 นักเรียนมีคุณลักษณะพื้นฐานของแตละบุคคล ในดานการกลอมเกลาทางสังคม ความ

ตระหนัก และการเสริมแรงทางบวก โดยรวมอยูในระดับสูง คาเฉลี่ย 4.11 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ทุกดานอยูในระดับสูง โดยนักเรียนไดรับการกลอมเกลาทางสังคม และการเสริมแรงทางบวก

ในระดับคาเฉลี่ยที่เทากัน คือ 4.18 และมีความตระหนัก คาเฉลี่ย 3.97  

 

 5.1.3  ขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก 

 นักเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกโดยรวม อยูในระดับสูง 

คาเฉลี่ย 3.14 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับสูง โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย 

คือ ดานความรัก คาเฉลี่ย 3.24 ดานความรับผิดชอบ คาเฉลี่ย 3.14 ดานเสรีภาพ คาเฉลี่ย 3.10 และ

ดานการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน คาเฉลี่ย 3.08 

 

 5.1.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1  นักเรียนที่มีเพศแตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิกแตกตางกัน  

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ พบวา นักเรียนที่มีเพศแตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอ

สังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนการยอมรับ

สมมติฐานที่ตั้งไว 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นวา ผูหญิง

และผูชายมีความเทาเทียมกันในการรับผิดชอบตอสังคม แตมีความแตกตางกันในบทบาทและ

หนาที่ รวมถึงสถานภาพที่ผูหญิงและผูชายพึงจะมีในคุณลักษณะที่แตกตางกัน 

  สมมติฐานที่ 2  นักเรียนที่มีแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแตกตางกัน มี

ความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน  

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ พบวา นักเรียนที่มีแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายแตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกไมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว 
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ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นวา หลังจาก

จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนตาง ๆ ไปแลว ไมวาแผนการเรียนใดก็

ตาม ส่ิงที่นําไปใชกับบุคคลอื่นในสังคม เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิกในดานตาง ๆ ไมแตกตางกัน โดยใหความคิดเห็นวา โรงเรียนคาทอลิกอบรมสั่งสอนให

นักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรมเขากับสังคมอื่นไดงาย สามารถเปนแบบอยาง และชวยเหลือผูอ่ืนได 

โดยการรูจักใหความรักแกผูอ่ืน การใหอภัย และการใชชีวิตประจําวันอยางเปนสุข  

 สมมติฐานที่ 3  นักเรียนที่มีระดับชั้นปในมหาวิทยาลัยแตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอ

สังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน  

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา นักเรียนที่มีระดับชั้นปในมหาวิทยาลัยแตกตางกัน 

มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 เปนการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นวา การ

เรียนในมหาวิทยาลัยไมวาจะเปนระดับชั้นปใดก็ตาม มีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม

ตามหลักโรงเรียนคาทอลิกไมแตกตางกัน ผูใหสัมภาษณสวนใหญ แสดงความเห็นวา การปฏิบัติท่ี

แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคม ท่ีปฏิบัติเปนประจําเสมอ ๆ ในเวลาที่อยูในมหาวิทยาลัย คือ 

การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และการเคารพกฎของ

มหาวิทยาลัย  

 สมมติฐานที่ 4  นักเรียนที่มีสถาบันที่กําลังศึกษาแตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคม

ตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน  

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ พบวา นักเรียนที่มีสถาบันที่กําลังศึกษาแตกตางกัน มี

ความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 เปนการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นวา 

ครอบครัวและบุคคลรอบขาง ครู เพื่อน ๆ และโรงเรียน มีผลตอความรับผิดชอบตอสังคมของ

ตนเอง สวนผูใหสัมภาษณบางคนบอกวา ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่แตกตางไปจากโรงเรียนมีผลสําหรับ

ความรับผิดชอบตอสังคม ไมวาจะเปนมหาวิทยาลัยใดก็ตาม 

 สมมติฐานที่ 5  นักเรียนที่มีจํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม (ตอ 1 ปการศึกษาใน

ระดับมหาวิทยาลัย) แตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ พบวา นักเรียนที่มีจํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมเพื่อ

สังคม (ตอ 1 ปการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย) แตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก
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โรงเรียนคาทอลิก ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนการปฏิเสธสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นวา กิจกรรม

ทางสังคมที่มีโอกาสเขารวมมากที่สุด คือ การบริจาคสิ่งของชวยผูยากไร และดอยโอกาส การทํา

ความสะอาดบริเวณสาธารณะ ซ่ึงจํานวนครั้งที่ทํากิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ไมมีความสัมพันธกับความ

รับผิดชอบตอสังคม เพราะจิตสํานึกที่ถูกปลูกฝงมาตั้งแตเด็ก เชน การบริจาคสิ่งของชวยผูยากไร 

หรือการบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม ส่ิงเหลานี้ข้ึนอยูกับปจจัยสิ่งแวดลอมที่จะมีผลมากกวา

จํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรม 

 สมมติฐานที่ 6  นักเรียนที่มีระดับการกลอมเกลาทางสังคมแตกตางกัน มีความรับผิดชอบ

ตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน  

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ พบวา นักเรียนที่มีระดับการกลอมเกลาทางสังคม

แตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยผูใหสัมภาษณทุกคนเปนกลุมตัวอยางเดียวกันกับผูท่ี

ตอบแบบสอบถาม ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูล พบวา เปนกลุมที่มีระดับการกลอมเกลาทางสังคมอยู

ในกลุมปาณกลาง และกลุมสูง ซ่ึงมีการขัดเกลาทางสังคมใกลเคียงกัน ดังนั้น ความรับผิดชอบตอ

สังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกของกลุมตัวอยางเหลานี้ จึงไมแตกตางกัน โดยผลของการ

สัมภาษณสวนใหญจะระบุบทบาทของตนเองในสังคมใกลเคียงกัน คือ มีความรับผิดชอบ รูจัก

หนาที่ของตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี และชวยเหลือสังคม 

 สมมติฐานที่ 7  นักเรียนที่มีระดับความตระหนักแตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคม

ตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน  

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ พบวา นักเรียนที่มีระดับความตระหนักแตกตางกัน มี

ความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 และ .01 เปนการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นวา ความ

ตระหนักหมายถึง ความคิด ไตรตรองที่รูวาอะไรควรทํา ไมควรทํา ซ่ึงจะสงผลตอความรับผิดชอบ

ตอสังคม คือ รูวาควรทําอะไรเพื่อสังคม เพื่อใหสังคมเกิดความสงบสุข และไมสรางความเดือดรอน

ใหกับสังคม นอกจากนี้ ผูใหสัมภาษณสวนใหญยังมีความเห็นวา การเลี้ยงดูตั้งแตเล็กจนโต การ

อบรมสั่งสอนจากครอบครัว โรงเรียน รวมถึงสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ทําใหความตระหนักตอ

ความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน  



  
117 

 

 
 

 สมมติฐานที่ 8  นักเรียนที่มีระดับการเสริมแรงทางบวกแตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอ

สังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน  

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ พบวา นักเรียนที่มีระดับการเสริมแรงทางบวกแตกตาง

กัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 เปนการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นวา ควรมี

การเสริมแรงทางบวกสําหรับผูท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยวิธีการชมเชย ใหกําลังใจ ยกยอง 

และมีการสงเสริมใหกระทําความดีตอไป นอกจากนี้ ผูใหสัมภาษณยังมีความเห็นวา การเสริมแรง

ทางบวกจะกอใหเกิดความรูสึกอยากรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น เพราะไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน 

เปนการสงเสริมใหทําความดีใหมากยิ่ง ๆ ข้ึน 

 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

 

 การศึกษา เรื่องความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกของนักเรียนที่จบ

การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุ

เคราะห กรุงเทพ ฯ ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลการศึกษา โดยเรียงลําดับตามวัตถุประสงคของ

การศึกษา ดังนี้ 

 

 5.2.1   ระดับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกของกลุมตัวอยาง 

 ระดับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกของนักเรียนที่จบการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุง  

เทพ ฯ พบวา โดยรวมอยูในระดับสูง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานเสรีภาพ ดานความรัก

ตามพระวรสาร ดานความรับผิดชอบ และดานการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกันก็อยูในระดับสูง

เหมือนกัน เนื่องจากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหไดจัดการศึกษา โดยยึดปรัชญาการศึกษา

คาทอลิก (สภาสังคายนาวาติกันที่ 2,  2512:  199-216) ท่ีวา การอบรมมีความสําคัญยิ่งยวดในชีวิต

มนุษย และมีอิทธิพลตอความเจริญพัฒนาของสังคม มนุษยทุกคนไมวาจะมีเชื้อชาติ ฐานะ และอายุ

อยางไรยอมมีสิทธิท่ีจะรับการอบรมที่ตรงกับจุดหมายเฉพาะของตน เขากับอุปนิสัยของตน 

โรงเรียนเปนปจจัยสําคัญสําหรับพัฒนาสมรรถภาพทางสติปญญา ฝกหัดการพิจารณาไตรตรอง 

สงเสริมจิตใจใหมีความเขาใจอันดีตอกัน ดังนั้น หนาที่ของครู คือ การรับใชสังคมอยางแทจริง 

เพื่อใหนักเรียนบรรลุถึงความสมบูรณในทุกมิติ (Holistic) โรงเรียนคาทอลิกจึงตองปรับตัวให
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เหมาะสมเขากับสภาพแวดลอมของยุคสมัยที่กําลังกาวหนา อบรมนักเรียนใหทํางานของตนอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนของประเทศชาติ และพัฒนาอาณาจักรของพระเจา โดยมุงสราง

บรรยากาศอันมีชีวิตชีวาดวยจิตตารมณแหงเสรีภาพ และความรักตามพระวรสารในพระคัมภีร ดัง

นิยามความรักของนักบุญเปาโลที่เขียนไววา “ความรักยอมอดทน  มีใจเอื้อเฟอ ไมอิจฉา ไมโออวด

ตนเอง ไมยินดีในความชั่ว แตรวมยินดีในความถูกตอง ความรักใหอภัยทุกอยาง เชื่อทุกอยางหวังทุก

อยาง อดทนทุกอยาง ความรักไมมีส้ินสุด” (1คร 13:  1-8) รวมทั้ง โรงเรียนคาทอลิกยังไดเนนย้ําให

เด็กและเยาวชนรูจักความรับผิดชอบสวนตัว และสวนรวมตามวัย และภาวะของแตละคน เนนการ

ปฏิบัติ และการปลูกฝงคานิยมของการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน ความยุติธรรม และความเสมอภาค 

 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 นักเรียนสวนใหญใชระยะเวลาในการศึกษาเลาเรียนในโรงเรียนประมาณ 

15 ป ในบรรยากาศของการศึกษาคาทอลิก ซ่ึงมีการปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิกใหมีความตระหนัก และไดรับการเสริมแรงทางบวกตั้งแตอายุยังนอย ๆ โดยการ

ฝกใหปฏิบัติจริงในชวงเวลาที่ยาวนานนี้ ทําใหความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก

ในดานเสรีภาพ ดานความรักตามพระวรสาร ดานความรับผิดชอบ และดานการเคารพสิทธิซ่ึงกัน

และกันเกิดขึ้นในตัวนักเรียนในระดับสูง 

 

 5.2.2   ตัวแปรท่ีมีผลตอระดับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกของกลุม

ตัวอยาง 

 ตัวแปรที่มีผลตอระดับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกของนักเรียนที่

จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุ

เคราะหกรุงเทพ ฯ พบวา เพศที่แตกตางกัน ระดับความความตระหนักที่แตกตางกัน และระดับการ

เสริมแรงทางบวกที่แตกตางกัน จะมีระดับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก

แตกตางกัน 

 คุณลักษณะเฉพาะของโรงเรียนคาทอลิก คือ มุงสรางใหประชาคมในโรงเรียนเกิด

บรรยากาศอันมีชีวิตชีวาแหงเสรีภาพ และความรักตามแบบอยางพระคริสตเจา มุงชวยใหคนรุน

หนุมสาวใหพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อประโยชนของประเทศบานเมืองในโลก กระบวนการศึกษา

จะตองเหมาะกับแตละคน ตองเคารพในเสรีภาพ และสรางเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคล ซ่ึงตอง

ปรับใหเหมาะกับความสามารถ เพศ วัย วัฒนธรรม และเชื้อชาติ (สภาสังคายนาวาติกันที่ 2,  2512: 

199-216) 
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 Freud  (1967:  26-29)  ไดใหขอคิดวา การพัฒนาบุคลิกภาพของคนในชวงชีวิตตอนตน จะ

สงผลตอบุคลิกภาพในวัยผูใหญ การขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการปฏิสังสรรคท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมของบุคคล รวมทั้ง Erikson (1960) ไดกลาวถึง การขัดเกลาโดยตรง (Direct Socialization) 

เปนวิธีบอกใหปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคม บอกใหรูวาอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา อะไรผิด 

อะไรถูกเปนการชี้แนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใหแสดงออกอยางเหมาะสมตามสถานภาพของตน 

ประกอบกับลักษณะในสังคมไทยที่วา เพศที่แตกตางกัน การแสดงออกอยางเหมาะสมก็แตกตางกัน

ดวย  ดังนั้น โรงเรียนนอกจากจะใหวิชาความรู ฝกระเบียบวินัย ไดสมาคมกับคนจํานวนมากใน

ลักษณะตาง ๆ กัน ยังเปนแหลงที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กในชวงเวลาที่ยาวนานพอสมควร 

โดยเฉพาะโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห ซ่ึงเปนโรงเรียนคาทอลิกใหการอบรมที่เนนศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย ความสัมพันธระหวางบุคคลและสังคม  ทําใหลักษณะธรรมชาติของเพศที่แตกตาง

กัน การใหการอบรมจึงตองแตกตางกัน เพื่อตอบสนองลักษณะธรรมชาติเหลานี้ จึงอาจจะสงผลให

ระดับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกันไปดวย 

 ปจจัยที่กอใหเกิดความตระหนักมี 3 ประการ คือ ความเขาใจ อารมณความรูสึก และ

พฤติกรรม ความตระหนัก คือ การที่บุคคลฉุกคิดได เปนความรูสึกของสภาวะจิต (ประภาเพ็ญ 

สุวรรณ, 2520:  14)  โดยพื้นฐานจิตใจของแตละคนนั้น ข้ึนอยูกับพื้นฐานของครอบครัว และ

ส่ิงแวดลอม สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทยไดเนนย้ําใหเด็กและเยาวชนรูจักความ

รับผิดชอบสวนตัว และสวนรวมตามวัย และภาวะของแตละคน นอกจากนี้ ยังเนนการปฏิบัติ และ

การปลูกฝงคานิยมของการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน ความยุติธรรม ความรัก และความเสมอภาคที่

ไมอาจตัดสินไดดวยกฎหมายเพียงอยางเดียว เพราะความเขาใจ และอารมณความรูสึกที่แตกตางกัน 

จะสงผลใหเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกแตกตางกัน ดังนั้น จึงเปนไปไดวา นักเรียนที่มีระดับความ

ตระหนักที่แตกตางกัน เพราะพื้นฐานครอบครัว และสิ่งแวดลอมแตกตางกัน จึงมีระดับความ

รับผิดชอบตอสังคมแตกตางกันดวย 

 โรงเรียนคาทอลิกเปนสถาบันการศึกษาที่มีวัตถุประสงคใหการอบรมสั่งสอนกุลบุตร 

กุลธิดาใหเปนบุคคลที่บรรลุถึงความสมบูรณ ปลูกฝงคานิยมดานจิตใจใหมีจริยธรรม และคุณธรรม 

มีความเคารพซึ่งกันและกัน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และผนึกกําลังกันรับผิดชอบ เพื่อความดีของ

สวนรวม มีความรัก และกตัญูรูคุณตอพอแม ครูอาจารย และตอสถาบันของตน ซ่ึงการปลูกฝง

คุณสมบัติดังกลาวมานี้ ไดนําการเสริมแรงทางบวกมาใช โดยยึดพระวาจาเกี่ยวกับคําสัญญา และ

รางวัลสําหรับผูรักษาความยุติธรรม ดังที่สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2530: 284) ไดกลาวถึงความหมาย

ของการเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcer) และตัวเสริมแรงทางบวกวา การเสริมแรงทางบวก

เปนการทําใหความถี่ของการแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้น อันเปนผลเนื่องมาจาก การไดรับผลที่พึงพอใจ
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หลังจากการแสดงพฤติกรรมนั้น และตัวเสริมแรงทางบวกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ตัวเสริมแรง

ท่ีไมตองวางเงื่อนไข แตมีอิทธิพลโดยตรง เชน อาหาร เวลาพักผอน ความเจ็บปวด ประเภทที่สอง 

คือ ตัวเสริมแรงที่ใชกับตัวเสริม  อ่ืน ๆ เชน เงิน คะแนน การยอมรับ การชมเชย ดังนั้น 

ประสิทธิภาพของตัวเสริมแรงจะขึ้นอยูกับความแตกตางระหวางบุคคล และความตองการชนิดของ

ตัวเสริมแรงในแตละบุคคล จึงอาจจะเปนสาเหตุใหระดับการเสริมแรงทางบวกที่แตกตางกัน สงผล

ตอระดับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน 

 

5.2.3  ปญหา และอุปสรรคในการนําหลักคําสอนดานความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิกไปใชในชีวิตประจําวันของกลุมตัวอยาง 

 ปญหาและอุปสรรคในการนําหลักคําสอนดานความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิกไปใชในชีวิตประจําวันของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ป

การศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ ผลจากการสัมภาษณพบวา 

นักเรียนสวนใหญนําหลักคําสอนดานความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกไปใชใน

ชีวิตประจําวันดานสิ่งแวดลอมมากที่สุด เชน การเก็บขยะ การรักษาความสะอาดบริเวณ

มหาวิทยาลัย รองลงมาคือ การบริจาคสิ่งของ ชวยเหลือผูยากไร การเขาคายอาสาพัฒนาชนบท การ

บริจาคโลหิต จากขอมูลขางตนจะพบวา ความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนสวนใหญจะอยูใน

แวดวงภายในมหาวิทยาลัย และขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีมาจากมหาวิทยาลัย ซ่ึงถาหากมีการรวมตัว

กันของนักเรียนที่เปนกลุมใหญ มีแกนนําก็จะสามารถขยายวงกวางของกิจการที่แสดงออกถึงความ

รับผิดชอบตอสังคมไดมากกวาที่เปนอยู เชน การรวมกลุมกันไปซอมแซม อาคารสถานที่สาธารณะ

ตาง ๆ อาสาสมัครในการชวยเหลือผูเจ็บปวย ผูสูงอายุ หรือผูอพยพลี้ภัย เปนตน 

 

 5.2.4   เพศกับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก 

 นักเรียนที่มีเพศแตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตาง

กัน  

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา นักเรียนที่มีเพศแตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคม

โดยรวมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนการ

ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว  

จากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวอภิปรายไดวา โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหเปน

โรงเรียนคาทอลิกที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาการศึกษาคาทอลิกที่จะตองใหการ

อบรมตรงกับจุดหมายเฉพาะ เขากับอุปนิสัยที่แตกตางกันและเพศที่แตกตางกัน กระบวนการศึกษา
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จะตองเหมาะกับแตละคน และเหมาะกับความสามารถของแตละเพศ (สภาสังคายนาวาติกันที่ 2, 

2512: 199-216) นั่นแสดงใหเห็นวา การจัดการศึกษาอบรมแกนักเรียนเพศหญิงและนักเรียนเพศชาย

แตกตางกัน ผลการวิเคราะหรายดานพบวา มี 2 ดาน ท่ีเพศตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตางกัน 

คือ ดานความรักตามพระวรสาร และดานความรับผิดชอบ สําหรับดานความรักตามพระวรสาร ซ่ึง

ความหมายของความรักตามพระวรสาร หมายถึง รักพระเจา รักเพื่อนมนุษย รักกันเหมือนพระเยซู

เจารักเรา (รักอยางไมเห็นแกตัว รักอยางเสียสละ รักอยางเขาใจ รักอยางใหอภัย) และรักศัตรู แต

สําหรับคนไทย คําวา “รัก” ใชกับทุกสิ่งไมวาจะเปนรักพอแม รักเพื่อน รักสุนัข รักรถ ซ่ึงBarclay 

(1975 อางถึงใน ชัยยะ กิจสวัสดิ์, ม.ป.ป,: 10-11) กลาววา “พระวาจานี้ชางฝนธรรมชาติอยางยิ่ง และ

ไมมีทางเปนไปได” จากการที่การใหการอบรมตามหลักปรัชญาการศึกษาคาทอลิกที่แตกตางตาม

เพศ และความเขาใจตอคําวา “รัก” และ “ความรักตามพระวรสาร” ท่ีแตกตางกัน จึงทําใหนักเรียนที่

มีเพศตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกดานความรักตามพระวรสาร

แตกตางกัน สวนดานความรับผิดชอบ ซ่ึงความหมายของความรับผิดชอบตามหลักคาทอลิกที่ Fox 

(1909) กลาวถึงหนาที่ของคริสตชนวา พันธกิจของการดํารงชีวิตตามธรรมชาติท่ีมีเหตุมีผลของเรา 

คือ แหลงกําเนิดของหนาที่พิเศษ ๆ ท้ังหมด หนาที่เหลานี้สามารถจําแนกไดเปน 3 กลุมดวยกัน คือ 

หนาที่ตอพระเจา หนาที่ตอตนเอง และหนาที่ตอผูอ่ืน บิดามารดาเปนผูอบรมสําคัญคนแรกของลูก 

หนาที่อบรมของพอแมมีความสําคัญยิ่งยวด ถาขาดการอบรมจากพอแม ก็ยากจะหาการอบรมอื่นใด

มาแทนได โรงเรียนก็เปนปจจัยสําคัญ ในการเตรียมชีวิตของนักเรียนที่มีฐานะทางสังคม และ

อุปนิสัยที่แตกตางกัน (สภาสังคายนาวาติกันที่ 2, 2512: 199-216) จากการใหการอบรมของทาง

โรงเรียนคาทอลิกที่ยึดหลักปรัชญาการศึกษาคาทอลิก ท่ีใหการอบรมแตกตางกันตามเพศ ประกอบ

กับการอบรมเลี้ยงดูจากบิดามารดาที่แตกตางกัน จึงทําใหนักเรียนที่มีเพศแตกตางกัน มีความ

รับผิดชอบแตกตางกัน 

 

 5.2.5   แผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิก 

 นักเรียนที่มีแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอ

สังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกไมแตกตางกัน  

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา นักเรียนที่มีแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว  
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จากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวอภิปรายไดวา เนื่องจากโรงเรียนพระมารดานิจจานุ

เคราะหไดจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักปรัชญาการศึกษาคาทอลิก สงเสริมการรูจักคุณคาตาง ๆ 

เตรียมชีวิตในดานวิชาชีพ จึงจัดแผนการเรียนตาง ๆ เพื่อใหเขาถึงอุปนิสัยของนักเรียนที่ตางกัน แต

ยังยึดลักษณะเฉพาะของโรงเรียนคาทอลิก คือ “มุงชวยคนหนุมสาวใหพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อ

ประโยชนของประเทศชาติ และพลเมืองของโลก ขณะเดียวกันก็เตรียมนักเรียน เพื่อจะรับใช

อาณาจักรของพระเจา ดังนั้น นักเรียนทุกคนจะพรอมไปดวยความรูทางโลก และความรูเกี่ยวกับ

ศาสนา มีคุณวุฒิอันเหมาะสม และมีการฝกฝนในดานทักษะที่สอดคลองกับการคนพบใหม ๆ ใน

ปจจุบันครูและลูกศิษยเปนหนึ่งเดียวกัน ครูเต็มไปดวยจิตตารมณแหงการแพรธรรม ถึงแมจบการ

เรียนแลว ก็ยังคอยชวยเหลือ แนะนําดวยไมตรีจิต” (สภาสังคายนาวาติกันที่ 2, 2512: 199-216) 

ดังนั้น นักเรียนที่มีแผนการเรียนแตกตางกัน แตไดรับการอบรมดวยความเอาใจใสจากคุณครู ท่ี

สอดคลองกับแผนการเรียนเหลานั้น โดยนักเรียนจะมีความรูท้ังทางโลกและศาสนา จึงทําให

นักเรียนที่มีแผนการเรียนแตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมไมแตกตางกัน  

 

5.2.6  ระดับชั้นปในมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก 

 นักเรียนที่มีระดับชั้นปในมหาวิทยาลัยแตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เวคิน วุฒิวงศ (2541: บทคัดยอ) ท่ี

ศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่อยู

ในชั้นปท่ีแตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวมไมแตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา นักเรียนที่มีระดับชั้นปในมหาวิทยาลัยแตกตางกัน มีความ

รับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เปนการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว  

จากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาว อภิปรายไดวา การปลูกฝงความรับผิดชอบเปนสิ่งที่เกิด 

จากการฝกอบรมตั้งแตวัยเด็ก และจะพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนถึงวัยผูใหญ (กิ่งแกว อัตถากร, 2518: 50-

51) โรงเรียนมีสวนสําคัญในการปลูกฝงความรับผิดชอบ (ชม ภูมิภาค, 2518: 50-51) หนาที่และ

ความรับผิดชอบของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยที่สําคัญ คือ ปลูกฝงคานิยมดานจิตใจใหมี

จริยธรรมและคุณธรรม มีความเคารพรักซึ่งกันและกัน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และผนึกกําลังกัน

รับผิดชอบ เพื่อความดีของสวนรวม ซ่ึงวัตถุประสงคนี้ ทุกโรงเรียนในสภาการศึกษาคาทอลิกจะ

รับทราบและนําไปปฏิบัติตามนโยบายนี้ (วิทยา คูวิรัตน, 2544: 7-14) ซ่ึงโรงเรียนพระมารดานิจจานุ

เคราะหก็ไดนํานโยบายนี้มาเปนหลักปฏิบัติดวย ดังนั้น จากผลการศึกษาที่วา ระดับชั้นปท่ีแตกตาง
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กัน มีความรับผิดชอบตอสังคมไมแตกตางกัน เนื่องจากนักเรียนทุกคนไดรับการปลูกฝงความ

รับผิดชอบมาแลว ตั้งแตวัยเด็ก 

 

5.2.7  สถาบันที่กําลังศึกษากับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก 

นักเรียนที่มีสถาบันที่กําลังศึกษาแตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิกแตกตางกัน  

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา นักเรียนที่มีสถาบันที่กําลังศึกษาตางกัน มีความรับผิดชอบตอ

สังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนการ      

ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว  

จากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาว อภิปรายไดวา เมื่อเด็กเขาสูวัยรวมกลุมในราวอายุ 11 ป

ข้ึนไป ตั้งแตวัยนี้ เราสามารถฝกใหเขามีความรับผิดชอบตอสังคม (กิ่งแกว อัตถากร, 2524: 15) 

ความรับผิดชอบตอหนาที่การงานในโรงเรียน ใหเด็กสรางสมหลักธรรมประจําใจตอไปนี้ การรูจัก

สิทธิ และหนาที่การงาน การเคารพในสิทธิของผูอ่ืน ความซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน (กอ สวัสดิ

พานิชย, 2525: 54) โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหเปนโรงเรียนคาทอลิกที่มีวัตถุประสงคใหการ

อบรมกุลบุตร กุลธิดาของชาติ ใหเปนบุคคลที่บรรลุถึงความสมบูรณ มีความรับผิดชอบตอตนเอง 

และตอสังคม โดยการปลูกฝงคานิยมดานจิตใจ ใหมีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝงใหเปนพลเมืองดีใน

ระบอบประชาธิปไตย มีความรัก และกตัญูตอครูอาจารย และตอสถาบันของตน (วิทยา คูวิรัตน,  

2514: 7-14) ดังนั้น นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปศึกษาตอสถาบันของรัฐ หรือเอกชน 

จึงไมมีความแตกตางกันของความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก  

 

 5.2.8  จํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม (ตอ 1 ปการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย)กับ

ความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก 

 นักเรียนที่มีจํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม (ตอ 1 ปการศึกษาในระดับ

มหาวิทยาลัย) แตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน ซ่ึง

สอดคลองกับผลงานวิจัยของ เวคิน วุฒิวงศ (2541: บทคัดยอ) ท่ีศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่มีจํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรแตกตาง

กัน มีความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวมไมแตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา นักเรียนที่มีจํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม (ตอ 1 ป

การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย) แตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก

ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว  
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จากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาว อภิปรายไดวา ความรับผิดชอบตอสังคมนั้น เด็กไดมี

โอกาสที่ตองทําตามหนาที่นั้น เพื่อหมูคณะหรือสังคม (กิ่งแกว อัตถากร, 2524: 15) หลักธรรม

ประจําใจในความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน คือ การทํางานใหสําเร็จเปนชิ้นเปนอัน (กอ สวัสดิ

พานิชย, 2525: 54) ควรจัดใหมีการทํากิจกรรมตาง ๆ ของนักเรียน เพื่อฝกความรับผิดชอบ (ชม 

ภูมิภาค, 2518: 50-51) ควรใหเด็กมีโอกาสฝกความรับผิดชอบ ปฏิบัติจริง การจัดประสบการณให

เด็กรับผิดชอบตอหนาที่การทํางาน ควรใหเหมาะสมกับวัย และความสามารถของแตละบุคคล 

(Milton and Harris, 1962: 407-416 อางถึงใน สุปราณี ศรีใสดํา, 2531:  100) ความรับผิดชอบ เด็ก

ตองไดฝกปฏิบัติอยางจริงจัง (เรวดี วงศพรหมเมฆ, 2521: 33) 

จากที่กลาวมาทั้งหมดจะพบวา ความรับผิดชอบตอสังคมจะเกี่ยวของกับ โอกาส และการ

ปฏิบัติจริง ดังนั้น จํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม (ตอ 1 ปการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย) 

ท่ีแตกตางกัน จึงทําใหความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกไมแตกตางกัน เนื่องจาก

ยังมีอีกปจจัยหนึ่งเขามาเกี่ยวของ คือ โอกาส 

 

 5.2.9   ระดับการกลอมเกลาทางสังคมกับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิก 

 นักเรียนที่มีระดับการกลอมเกลาทางสังคมแตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน  

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา นักเรียนที่มีระดับการกลอมเกลาทางสังคมแตกตางกัน มี

ความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 เปนการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว  

จากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาว อภิปรายไดวา ในสังคมไทยมีลักษณะของการอบรม

เลี้ยงดูสมาชิกรุนเยาวของครอบครัวที่แตกตางกัน ตามชั้นทางสังคม การอบรมเลี้ยงดูบุตรของพอแม

ท่ีมีรูปแบบ และทัศนคติท่ีแตกตางกัน จะสงผลตอบุคลิกภาพของบุตร (รัชนีกร เศรษโถ, 2523: 137-

139) 

 อีกทั้ง ตัวแทนของการขัดเกลาทางสังคม คือ ครอบครัว (Family) กลุมเพื่อน (Peer Group) 

ซ่ึงบุคคลตองปรับตัวใหเขากับกลุมอาชีพตาง ๆ (Professional  Groups) (สุพัตรา สุภาพ, 2531:  102-

108) 

 ดังนั้น นักเรียนที่มีการกลอมเกลาทางสังคมที่แตกตางกัน คือ กลุมปานกลาง และกลุมสูง มี

ความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกไมแตกตางกัน แสดงวา นักเรียนทั้งสองกลุมมี

ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู และมีตัวแทนของการอบรม การขัดเกลาทางสังคมใกลเคียงกัน 
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 5.2.10  ระดับความตระหนักกับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก 

 นักเรียนที่มีระดับความตระหนักแตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิกแตกตางกัน  

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา นักเรียนที่มีระดับความตระหนักแตกตางกัน มีความ

รับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เปนการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว  

จากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาว อภิปรายไดวา ความตระหนัก คือ ความรูสึก ความนึก

คิด ความปรารถนาตาง ๆ ตอสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง โดยมีสภาพแวดลอมในสังคม 

หรือสิ่งเราภายนอก เปนปจจัยที่ทําใหบุคคลเกิดความตระหนักขึ้น (ชํานาญ โสภารัตน, 2540: 4) 

องคประกอบสําคัญที่กอใหเกิดความตระหนัก คือ ความเขาใจ อารมณความรูสึก และพฤติกรรม 

(Brackle, 1968 อางถึงใน ประภาส บุญยินดี, 2530: 15) พ้ืนฐานจิตใจของแตละคนนั้นขึ้นอยูกับ

พ้ืนฐานของครอบครัว และสิ่งแวดลอม จิตสํานึกของแตละบุคคลขึ้นอยูกับพื้นฐานของจิตใจ และ

พ้ืนฐานของความรู จิตสํานึกเปลี่ยนแปลงได โดยปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การสั่งสม

ประสบการณ ปจจัยเฉียบพลัน และการมีโอกาสติดตอกับกลุมภายนอก 

จากผลการวิเคราะหขอมูล นักเรียนที่มีระดับความตระหนักแตกตางกัน มีความรับผิดชอบ

ตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกโดยรวมแตกตางกัน และรายดานความรับผิดชอบแตกตางกันที่

ระดับ .05 และดานการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน แตกตางกันที่ระดับ .01 เนื่องจากองคประกอบที่ทํา

ใหเกิดความตระหนัก และพื้นฐานจิตใจ และจิตสํานึกของนักเรียนกลุมปานกลาง และกลุมสูง

แตกตางกัน 

 

 5.2.11  ระดับการเสริมแรงทางบวกกับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก 

 นักเรียนที่มีระดับการเสริมแรงทางบวกแตกตางกัน มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน  

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา นักเรียนที่มีระดับการเสริมแรงทางบวกแตกตางกัน มีความ

รับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

เปนการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว  

จากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาว อภิปรายไดวา การเสริมทางบวก (Positive  Reinforcer) 

หมายถึง การทําใหความถี่ของการแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้น ตัวเสริมแรงที่ใชกันอยูในปจจุบัน

สามารถแบงออกไดเปน 5 ชนิด คือ อาหาร แรงเสริมทางสังคม (แตะตัว ยิ้ม พูดชมเชย) ใหทําในสิ่ง
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ชอบ การใชดาวหรือคะแนน และการไดรับขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนาของตนเอง (สมโภชน เอี่ยม

สุภาษิต, 2530: 284) 

จากผลการวิเคราะหขอมูลโดยรวม และรายดานพบวา กลุมที่ไดรับการเสริมแรงทางบวก 

ระดับปานกลาง และระดับสูง มีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน 

นั่นหมายถึงวา ถาตองการเพิ่มระดับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก ตอง

เสริมแรงทางบวกในระดับสูง หรือ เปลี่ยนชนิดของการเสริมแรง  

 

5.3  ขอเสนอแนะ 

 

 จากผลการศึกษาเรื่อง ความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกของนักเรียนที่

จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุ

เคราะห มีประเด็นตาง ๆ ท่ีควรไดรับความสนใจ ผนวกกับขอสัมภาษณของนักเรียนที่ไดตอบไวใน

แบบสัมภาษณ นํามากําหนดเปนขอเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

 

5.3.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

           1.  จากผลการวิจัยที่พบวา นักเรียนเพศหญิง และเพศชายมีความรับผิดชอบตอสังคม

ตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน จึงจําเปนที่จะตองใหความสําคัญในประเด็นนี้ โดยเฉพาะ

ดานความรักตามพระวรสาร และดานความรับผิดชอบ คือ โรงเรียนควรสงเสริมในเรื่องศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย จิตอาสา รักและรับใช การทํางานเปนหมูคณะ โดยเนนความเปนมนุษยบุตรพระเจา 

โดยใหการปฏิบัติท่ีมีจุดมุงหมายอยางเดียวกัน 

           2.  จากผลการวิจัยที่พบวา นักเรียนที่มีระดับความตระหนักแตกตางกัน มีความ

รับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกัน จึงจําเปนที่จะตองใหความสําคัญ

ประเด็นนี้ โดยเฉพาะดานความรับผิดชอบ และดานการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน โดยโรงเรียนตอง

มีวิธีการเรียนการสอนที่บูรณาการเขาไปในชีวิตประจําวันของนักเรียน ปลูกฝงตั้งแตอนุบาลจนถึง

มัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะความตระหนักเปนความรูสึกที่เกิดจากสภาวะจิต การฉุกคิดขึ้นได ตอง

ปลูกฝงใหเปนธรรมชาติ จนเปนความเคยชินในการปฏิบัติ ตั้งแตเด็กจนถึงวัยผูใหญ 

           3.  จากผลการวิจัยที่พบวา นักเรียนที่มีระดับการเสริมแรงทางบวกแตกตางกัน มี

ความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกแตกตางกันในทุกดาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่

จะตองใหความสําคัญประเด็นนี้ โดยโรงเรียนควรทําการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัว
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เสริมแรงทางบวกกับระดับชั้นเรียนของนักเรียน เพื่อเปนแนวทางในการเสริมสรางความรับผิดชอบ

ตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก โดยใหตัวเสริมแรงทางบวกที่เหมาะสม 

 

5.3.2  ขอเสนอแนะในทางปฏิบัติ 

           1.  โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหเปนโรงเรียนสหศึกษา มีท้ังนักเรียนหญิงและ

นักเรียนชาย มีความเขมงวด จัดแยกกลุมเพศชายและกลุมเพศหญิงในการใหการอบรมดานตาง ๆ 

ดังนั้น ครูผูสอนในวิชาตาง ๆ ควรจัดทําแผนการสอนที่มีกิจกรรม ท่ีแสดงออกถึงการทํางานรวมกัน

เปนหมูคณะ โดยสมาชิกในแตละกลุมมีท้ังเพศหญิงและเพศชาย เพื่อที่จะเรียนรูการทํางานรวมกัน

กับเพศตรงขาม โดยเฉพาะงานดานความรับผิดชอบตอสังคม           

 2.   โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหมีนักเรียนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย การสรางความตระหนัก ซ่ึงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเอง โดยการสํานึกได จําได เปน

ความเคยชินของการปฏิบัติ โดยฝายอนุบาล ประถม มัธยมตน และมัธยมปลาย รวมประชุมรวมกัน

ทุกฝาย เพื่อกําหนดเปาหมาย วิธีการ และแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน รวมถึงการประเมินผลตามสภาพ

จริงที่สามารถนํามาพัฒนานักเรียน โดยใหเปนโครงการตอเนื่อง ท่ีเอื้อตอการสงตอขอมูลของ

นักเรียนแตละคน จนจบการศึกษาจากโรงเรียน 

           3.  ผลการศึกษาคนควาชัดเจนมากวา การเสริมแรงทางบวกมีผลอยางมากในทุกดาน

ของความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก ประเด็นก็คือ ตองเสริมแรงทางบวกที่นิยม

ใชในปจจุบัน มี 5 ชนิด คือ อาหาร แรงเสริมทางสังคม พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่บุคคลชอบทํา การ

ใชเบี้ย ดาว หรือคะแนน และสุดทาย การไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเอง เพื่อเปน

แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมตอไป ดังนั้น ทางโรงเรียนควรสํารวจขอมูลจากนักเรียนในแตละ

ระดับชั้น เพื่อทราบชนิดของตัวเสริมแรงทางบวกที่จะสงผลตอความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิกในแตละระดับชั้น แลวทําขอสรุปที่ไดมาเปนแนวทางจัดการศึกษาอบรมในดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก 

 

 5.3.3   ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาตอไป 

                         1. ควรมีการศึกษาวา สาเหตุใดที่ทําใหเพศ มีผลตอการศึกษาอบรมเรื่องความ

รับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหเปนโรงเรียน

สหศึกษา ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนตอการใหการศึกษาอบรมแกนักเรียนตอไป 
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                         2.   ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางชนิดของตัวเสริมแรงทางบวกที่มีผลตอ

นักเรียนแตละระดับชั้น เนื่องจากผลการศึกษาครั้งนี้ชัดเจนมากวา ระดับการเสริมแรงทางบวก มีผล

ตอพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกในทุกดาน และในระดับสูง ผล

การศึกษาที่ไดจะเปนประโยชนตอการใหการศึกษาอบรมแกนักเรียนตอไป 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

เรื่อง การศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก ของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพฯ 
 

คําชี้แจง 

 1.   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค 

  1.1  เพื่อศึกษาระดับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกของนักเรียนที่จบ

การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ 

  1.2  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางในระดับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียน

คาทอลิกของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจ

จานุเคราะห กรุงเทพ ฯ 

  1.3   เพื่อเปนแนวทางในการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกของ

นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห 

กรุงเทพ ฯ 

 2.   ผูวิจัยใครขอความรวมมือจากนักศึกษาในการตอบแบบสอบถามที่แนบมานี้ โดยนักศึกษาไมตองลงชื่อ

และขอมูลที่ไดจะถือเปนความลับจึงขอใหตอบคําถามตามความเปนจริง 

 3.   ผูวิจัยขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่สละเวลาและใหความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ 

ตอนที่ 1  ขอมูลสวนตัว 

คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางใหตรงกับความเปนจริง 

1.  เพศ     

    1.  ชาย    2.  หญิง 

2.  แผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   1. แผน วิทย-คณิต   2. แผน  คณิต- อังกฤษ   3. แผน  อังกฤษ- ฝรังเศส 

3.  ระดับชั้นปในมหาวิทยาลัย 

  1. ช้ันปท่ี 1      2. ชั้นปท่ี 2     3. ช้ันปท่ี 3     4. ช้ันปท่ี 4 

4.  สถาบันท่ีกําลังศึกษา 

   1. สถาบันของรัฐบาล      2. สถาบันของเอกชน 

  3. อื่น ๆ .................................................................    

5.  จํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม   (ตอ 1 ปการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย) 

   1. ตํ่ากวา 5 ครั้ง      2. 6 - 10 ครั้ง 

  3. 11 - 15 ครั้ง      4. มากกวา 15 ครั้ง 



 
 

ตอนที่ 2  ขอคําถามเกี่ยวกับกระบวนการของโรงเรียนคาทอลิกในการกลอมเกลาทางสังคม การสรางความ

ตระหนัก และการเสริมแรง  

คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย ลงในชองวางใหตรงกับความเปนจริง 

 

ระดับพฤติกรรม 

ขอความ มากที่สุด 
คอนขาง 

มาก 
ปานกลาง 

คอนขาง

นอย  
นอยที่สุด 

ดานการกลอมเกลาทางสังคม (จาก

โรงเรียนพระมารดาฯ) 

1. ทานไดรับการอบรมสั่งสอนในเรื่อง

ความหมายของเสรีภาพ 

     

2.ทานไดรับการอบรมสั่งสอนในการใช

เสรีภาพอยางถูกตอง 

     

3.ทานไดรับการปลูกฝงการปฏิบัติความ

รักศรัทธาตอพระเจา 

     

4. ทานไดรับการปลูกฝงการปฏิบัติความ

รักตอผูอ่ืน 

     

5. ทานไดรับการฝกฝนให มีความ

รับผิดชอบตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีทานนับถือ 

     

6. ทานไดรับการฝกฝนให มีความ

รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน 

     

7.ทานไดรับการอบรมในเรื่องศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษยของตนเอง และผูอ่ืน 

     

8.ทานไดรับการอบรมในเรื่องความ

ซ่ือสัตยและความยุติธรรมตอตนเอง และ

ผูอ่ืน 

     

  
 
 
 
 
 



 
 

ระดับพฤติกรรม 

ขอความ 
มากที่สุด 

คอนขาง 

มาก 
ปานกลาง 

คอนขาง

นอย 
นอยที่สุด 

ดานความตระหนัก (จากตัวทานเอง) 

1.  ทานตระหนักวา การใชเสรีภาพอยาง

ถูกตองมีความสําคัญ 

     

2. ทานตระหนักวา เสรีภาพมีไวเพื่อทําความดี

ตอผูอ่ืน 

     

3. ทานตระหนักวา ความรักตองมีการ

แสดงออกดวยการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

     

4. ทานตระหนักวา การปฏิบัติตนเปนคนดี

เปนการแสดงความรักตอพระเจา 

     

5. ทานตระหนักวา ความรับผิดชอบตองมี

การแสดงออกอยางสมเหตุสมผล 

     

6. ทานตระหนักวา ระดับความรับผิดชอบ

ข้ึนอยูกับมโนธรรมของแตละคน 

     

7. ทานตระหนักวา การปฏิบัติตนอยาง

ยุติธรรมตองขึ้นอยูกับความพึงพอใจของ

ท้ังสองฝาย 

     

8. ทานตระหนักวา บุคคลทุกระดับชั้นใน

สังคมสามารถปฏิบัติความยุติธรรมไดเทา

เทียมกัน 

     

ดานการเสริมแรงทางบวก 

1. เมื่อทานใชเสรีภาพอยางถูกตอง ทานจะ

ไดรับการยอมรับจากสังคม 

     

2. เมื่อทานใชเสรีภาพอยางถูกตอง จะทํา

ใหทานภูมิใจในตนเอง 

     

3. เมื่อทานแสดงความรักตอผูใด ทานจะ

ไดรับความรักตอบแทน 

     

4. การแสดงความรักที่ดีท่ีสุดของทาน คือ

การให 

 

     



 
 

ระดับพฤติกรรม 

ขอความ 
มากที่สุด 

คอนขาง 

มาก 
ปานกลาง 

คอนขาง

นอย 
นอยที่สุด 

5. ทานภูมิใจที่ทานรับผิดชอบตอตนเอง

ไดดี 

     

6. ทานภูมิใจที่ทานรับผิดชอบตอบุคคล

รอบขางไดดี 

     

7. ทานมีความสุข เมื่อทานปฏิบัติดีตอ

ผูอ่ืนอยางเทาเทียมกัน 

     

8. ทานมีความสุข เมื่อทานใหความ

ยุติธรรมแกทุกคน 

     

 

ตอนที่ 3 ขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก 

 

ระดับพฤติกรรม 
ขอความ 

ทําเปน

ประจํา  
บอยครั้ง ปานกลาง 

นอย    

(1-2 ครั้ง) 
ไมเคย 

ดานเสรีภาพ 

1. ทานมุงมั่นกระทําความดี โดยไมมีความ

หวาดกลัว 

        

2.  ทานยอมรับผลจากการกระทําดี โดยไมมี

ความหวาดกลัว 

        

3. ในการทําดี ทานทําดีเพื่อผูอ่ืนเทานั้น          

4. ทานตัดสินใจเลือกกระทําความดีดวย

ความคิดของตนเอง 

        

5.  ความคิดเห็นจากบุคคลรอบขางไมมีผลตอ

การตัดสินใจในการทําดีของทาน 

        

6. หลังจากทําความดี ความคิดเห็นจากบุคคล

รอบขางไมมีผลกระทบตอทาน 

        

7. ทานสามารถแยกแยะสิ่งที่จะทําไดวา ส่ิง

ไหนเปนความดี และสิ่งไหนเปนบาป 

        



 
 

ระดับพฤติกรรม 
ขอความ ทําเปน

ประจํา  
บอยครั้ง ปานกลาง 

นอย    

(1-2 ครั้ง) 
ไมเคย 

8. เมื่อทานทําความดี ทานตองตอสูกับมโน

ธรรมและบาปในตัวของทานเอง 

        

ดานความรัก 

1.  ทานทําความดีเพราะทานรักพระเจา 

        

2. ทานทําความดี เพราะตองการสงความรัก

ของพระเจาใหแกบุคคลอื่น  

        

3. ทานปฏิบัติตนเปนคนดีเหมือนมีพระเจา ซ่ึง

เปนองคความรักอยูในตนเอง 

        

4. การปฏิบัติศาสนกิจอยางดี เปนการแสดง

ความรักตอพระเจาอยางหนึ่ง  

        

5. ทานรักและเมตตาตอผูอ่ืน โดยใหความ

ชวยเหลือและแบงปนสิ่งของตามโอกาส 

        

6. ทานยินดีท่ีจะใหคําปรึกษา และความ

บรรเทาใจกับทุกคนที่ไดรับความเดือดรอน 

        

7. ทานใหอภัย และใหโอกาสแกผูอ่ืนเสมอ 

เมื่อผูอ่ืนไดกระทําสิ่งที่ไมดีตอทาน 

        

8. ทานเขาใจและยอมรับในขอบกพรองของผูอ่ืน          

ดานความรับผิดชอบ 

1. ทานสวดมนตภาวนาและนมัสการพระเจา

หรือศาสดาของศาสนาที่ทานนับถืออยาง

สม่ําเสมอ 

        

2. ทานเคารพเชื่อฟง และปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมของศาสนาที่ทานนับถือ  

        

3. ทานดําเนินชีวิตอยางมีเหตุผลตามหลักคํา

สอนของศาสนา 

        

4. ทานใชรางกายและสติปญญา  เพื่อทําสิ่งที่ดี          

5. ทานพยายามพัฒนาอารมณ และความคิด

เพื่อเปนผูท่ีมีคุณธรรม 

 

        



 
 

ระดับพฤติกรรม 
ขอความ ทําเปน

ประจํา  
บอยครั้ง ปานกลาง 

นอย    

(1-2 ครั้ง) 
ไมเคย 

6. ทานหวงใยความทุกขสุขของผูอ่ืน       

7. ทานอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข       

8. ทานทําดีตอผูอ่ืน โดยไมมีเงื่อนไข       

ดานการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน 

1. ทานตัดสินผูอ่ืนตามหลักเหตุผลที่เปนจริง 

      

2. ทานเลือกผูแทนของทาน ดวยความบริสุทธิ์

ยุติธรรม  

      

3. ทานเปนผูซ้ือ และผูขายที่มีความยุติธรรม       

4. ทานปฏิบัติตนตอผูอ่ืน อยางเทาเทียมกัน

โดยไมคํานึงถึงฐานะ 

      

5. ทานปกปอง และรักษาสิทธิของผูยากไร 

และผูดอยโอกาส 

      

6. ทานปกปอง และรักษาสิทธิของเด็กที่ถูก

ทอดทิ้ง และสตรีท่ีถูกขมเหง 

      

7. ทานปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานหรือคนใชของ

ทานอยางเหมาะสม 

      

8. ทานใหความยุติธรรมแกเพื่อนรวมงานหรือ

คนใชของทาน 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง 

 

รายชื่อ      ตําแหนง 

1. บาทหลวง ชัยยะ  กิจสวัสดิ์    เจาอาวาสวัดแมพระกุหลาบทิพย ลาดพราว กรุงเทพ ฯ 

2. ดร. อภิญญา  หิรัญวงษ รองศาสตราจารย ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3. ดร. วีณา  อองแสงคุณ หัวหนาฝายจิตตาภิบาล ร.ร.พระมารดานิจจานุเคราะห 

กรุงเทพ ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แนวประเด็นการสัมภาษณเจาะลึก 

เรื่อง การศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก ของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายปการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ ฯ 

 

1.  ความเขาใจเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกที่ประกอบดวยเสรีภาพ ความรัก

ตามพระวรสาร ความรับผิดชอบ และการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน 

2.  หลักคําสอนศาสนาคาทอลิกที่ใชในการอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคม  

3.  ความสอดคลอง หรือความขัดแยงกัน ระหวาง “เสรีภาพ” กับ “การเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน”  

4.  ความเหมือน หรือความแตกตางกัน ในบทบาทความรับผิดชอบตอสังคมของผูชายและผูหญิง 

5.  การนําผลที่ไดรับจากการเรียนการสอนในโรงเรียนคาทอลิก ไปปฏิบัติตอบุคคลอื่นในสังคม 

6.  การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก ในขณะเรียนในมหาวิทยาลัย 

7.  บุคคล ส่ิงแวดลอม หรือองคกร ท่ีมีผลตอความรับผิดชอบตอสังคมของทาน 

8.  ประเภทกิจกรรมเพื่อสังคม ท่ีมีโอกาสเขารวมกิจกรรม 

9.  เหตุผลสําคัญที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม 

10.  บทบาทในสังคมที่เปนผลมาจากการอบรมของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห  

11.  ความหมายของความตระหนัก ท่ีมีผลตอความรับผิดชอบตอสังคม 

12.  เหตุผลที่ทําใหบุคคลมีความตระหนักตอความรับผิดชอบตอสังคมแตกตางกัน 

13.  วีธีการเสริมแรงทางบวกใหแกผูท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม           

14.  การเสริมแรงทางบวก เชน การใหรางวัล คําชมเชย ฯลฯ จะทําใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอสังคม     

มากขึ้น  

 
 
 
 
 



 
 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายละเอียดของขอมูลการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
 

ตารางที่ 1ก  แสดงขอมูลความรับผิดชอบตอสังคม ตามหลักโรงเรียนคาทอลิก 

 

ชื่อ เพศ อายุ จบปการศึกษา 

(ศิษยเการุนที่) 

ศาสนา การศึกษาระดับ 

มหาวิทยาลัย (ชั้นป) 

สถาบันที่กําลังศึกษา 

(มหาวิทยาลัย) 

หนู หญิง 21   2548  ( รุน 13) อิสลาม 4  สถาบันรัฐ 

ไก ชาย 21   2548  ( รุน 13) คริสเตียน 4  สถาบันรัฐ 

เปด ชาย 21   2548  ( รุน 13) พุทธ 4  สถาบันรัฐ 

นก หญิง 20   2549  ( รุน 14) คริสตคาทอลิก 3  สถาบันเอกชน 

หงส หญิง 20   2549  ( รุน 14) พุทธ 3  สถาบันรัฐ 

แมว หญิง 20   2549  ( รุน 14) คริสตคาทอลิก 3  สถาบันเอกชน 

กระแต หญิง 19   2550  ( รุน 15) พุทธ 2  สถาบันรัฐ 

กระรอก หญิง 19   2550  ( รุน 15) พุทธ 2  สถาบันรัฐ 

ผ้ึง หญิง 18  2551  (รุน 16) พุทธ 1  สถาบันรัฐ 
 

 



 
 

 

ตารางที่ 1ข  แสดงขอมูลความรับผิดชอบตอสังคม ตามหลักโรงเรียนคาทอลิก 
 

ชื่อ ความเขาใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม ตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิก ที่ประกอบดวยเสรีภาพ ความรักตาม

พระวรสาร ความรับผิดชอบ และการเคารพสิทธิซ่ึงกัน

และกัน 

หลักคําสอนศาสนาคาทอลิกที่ใชใน

การอยูรวมกับบุคคลอื่น 

ความสอดคลองหรือความขัดแยงกันระหวางเสรีภาพ กับการ

เคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน 

หนู -  การทําสิ่งที่ดี ดวยหลาย ๆ เหตุผล แตทุกเหตุผลลวน

ตองการใหสังคมนาอยู และสงบสุข เราสามารถอยู

รวมกับคนอื่นในสังคมได 

- ความรัก โดยรักผูอ่ืนเหมือนรัก

ตนเอง ซ่ึงจะทําใหเราเขาใจผูอ่ืน และ

อยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

- สอดคลองกัน เสรีภาพทําใหเรามีอิสระในการทําสิ่งตาง ๆ ได

อยางเสรี แตถาเราใชเสรีภาพโดยคิดถึงความเดือดรอนและสิทธิ

ของบุคคลอื่น เราก็จะเรียกสิ่งนี้วาการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 

ไก -  การทําความดีไมวาจะทําดวยเหตุผลใดก็ตาม เรา

สามารถอยูรวมกับคนอื่นในสังคมได 

- การใหและการมีความรับผิดชอบ -  เกี่ยวของกันขึ้นอยูกับวา บุคคลจะเลือกเสรีภาพที่ไม

เบียดเบียนผูอ่ืนหรือไมก็ได 

เปด -  การเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน คือ ไมเบียดเบียนผูอ่ืน

และไมตองการใหผูอ่ืนเบียดเบียน 

- การแบงปนสิ่งดีดีใหผูอ่ืน   - เกี่ยวของกันอยูคือ เสรีภาพของเราไมควรจะไปเบียดเบียน

เสรีภาพของผูอ่ืน 

นก -  การชวยเหลือเกื้อกูลกัน และมีน้ําใจใหแกกัน -  การให (ทําบุญเปนเงิน/ส่ิงของ/

เสื้อผา) 

- ไมขัดแยง เพราะคนทุกคนมีเสรีภาพเหมือนกัน โดยขอบเขต

ของเสรีภาพนั้นตองเคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืนเสมอ 

หงส -  การชวยเหลือ การมีเมตตากรุณา และการปฏิบัติตาม

หนาที่ เราสามารถอยูรวมกับคนอื่นในสังคมได 

- ความรักตอตนเองและผูอ่ืน จะทําให

เราปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความรักสิ่งดี ๆ 

- ไมขัดแยงกัน เพราะการอยูอยางเสรีภาพเปนสิ่งที่ทําได แต

จะตองเคารพสิทธิของผูอ่ืนดวย ตองไปดวยกัน 

แมว -  การชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะอยูในสังคม

เดียวกัน นาจะรับผิดชอบรวมกัน 

- การใหและแบงปนชวยเหลือ -  ไมขัดแยงกัน แตนาจะเปนตัวสงเสริมกัน เพราะในเมื่อเราได

เสรีภาพ เราก็ควรจะเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืนเชนกัน 



 
 

 

ตารางที่ 1ข  (ตอ) 

 

ชื่อ 

 

 

ความเขาใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม ตามหลัก

โรงเรียนคาทอลิก ที่ประกอบดวยเสรีภาพ ความรักตาม

พระวรสาร ความรับผิดชอบ และการเคารพสิทธิซ่ึงกัน

และกัน 

หลักคําสอนศาสนาคาทอลิกที่ใชใน

การอยูรวมกับบุคคลอื่น 

ความสอดคลองหรือความขัดแยงกันระหวางเสรีภาพ กับการ

เคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน 

กระแต 

 

- การกระทําที่เราสมควรทํา -  การแบงปน เชน การบริจาคเงิน

ส่ิงของ และขนมแกเพื่อน ๆ 

- ไมขัดแยงกัน แตการใชเสรีภาพจะตองใชอยางมีความ

รับผิดชอบตอสิ่งที่ตนกระทําก็จะไมละเมิดสิทธิกันและกัน 

กระรอก 

 

- การที่เรารูจักหนาที่ของตนเอง ทําในสิ่งที่ถูกตองเพื่อ

คนอื่นและตัวเราเอง 

- การมีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมหวัง

ส่ิงตอบแทน 

- ขัดแยงกัน เพราะในบางครั้งถาเราใชแตเสรีภาพของเรามาก

เกินไปอาจทําใหคนอื่นเดือดรอนได 

ผ้ึง -  ความรับผิดชอบเกิดจากความมีน้ําใจ และจิตสํานึกที่

อยากจะทํา หรืออยากจะดูแลสังคม 

- การรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน รูจัก

ท่ีจะแบงปนกัน รวมถึงการเปดใจรับ

ความเห็นผูอ่ืน 

- ไมขัดแยงกัน เพราะเสรีภาพ คือสิ่งที่เราทําไดโดยไมทําให

ผูอ่ืนเดือดรอน ซ่ึงก็ตรงกับการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน

เชนกัน 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางที่ 2ก  แสดงขอมูลสถานภาพสวนบุคคล กับความรับผิดชอบตอสังคม ตามหลักโรงเรียนคาทอลิก 

 

ชื่อ ความเหมือนหรือความแตกตางกัน ในบทบาทความรับผิดชอบตอ

สังคมของผูชาย และผูหญิง 

การนําผลที่ไดรับจากการเรียนการสอนใน

โรงเรียนคาทอลิก ไปปฏิบัติตอบุคคลอื่นใน

สังคม 

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ตาม

หลักโรงเรียนคาทอลิก ในขณะเรียนใน

มหาวิทยาลัย 

หนู -  เหมือนกัน เพราะในปจจุบันทั้งชาย และหญิงมีสิทธิเทาเทียมกันใน

การดํารงชีวิต จึงมีหนาที่ความรับผิดชอบรวมกันเพราะอาศัยอยูใน

สังคมเดียวกัน ภายใตกฎหมายเดียวกัน 

- การปลูกฝงใหรูจักรักตนเอง และรักผูอ่ืน ทํา

ใหอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยางสันติ 

และมีความสุข 

- ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชื่อ

ฟง ใหความรวมมือตอรุนพี่และอาจารย 

และการอยูรวมกันกับผูอื่นอยางสันติ

ดวยความรักความเขาใจ 

ไก -  เหมือนกัน เพราะปจจุบันผูชายและผูหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน -  ไดนําคําสอน และความรูทางศาสนาไป

ปฏิบัติใชในชีวิตประจําวัน 

- ชวยเหลือกันและกัน และการรักษา

ความสะอาดในที่สาธารณะ 

เปด -  เหมือนกัน เพราะไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิง ตางใชชีวิต

รวมกันในสังคม ดังนั้น ทุกคนควรมีสวนรวมในการดูแล และ

รับผิดชอบตอสังคม 

- จงทําสิ่งที่ดีและถูกตอง -  รวมรับบริจาค เพื่อนําเงินไปสราง

โรงเรียนใหเด็กในชนบท 

นก -  เหมือนกัน เพราะคนแตละคนก็ยอมมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกัน 

ไมวาจะเปนผูชายหรือผูหญิง ดังนั้น บทบาทในการรับผิดชอบตอ

สังคมจึงมีเหมือนกัน อาจจะแตกตางในดานสถานภาพมากกวา 

- รูจักการใชชีวิตรวมกันกับบุคคลอื่น โดยจะ

เนนการรักผูอ่ืน การใหอภัยผูอ่ืนเปนสิ่งสําคัญ 

- เมื่อกินขาวเสร็จทุกครั้ง จะเดินเอาจาน

ไปเก็บในที่เก็บจานที่ทางมหาวิทยาลัย

กําหนดไว 

หงส -  เหมือนกัน เพราะในยุคสมัยนี้ผูหญิงและผูชายมีสิทธิ เสรีภาพเทา

เทียมกัน ฉะนั้น บทบาทหนาที่ในการรับผิดชอบตอสังคมจึงไม

แตกตางกัน 

- การนําเอาหลักธรรมคําสอน ไมใชเพียง

ศาสนาคริสตเทานั้น ยังมีศาสนาพุทธอีกดวย 

ทําใหเปนคนที่มีหลักธรรมประจําใจ 

- ในดานการรักษาสิ่งแวดลอม เชน ท้ิง

ขยะใหลงถัง ไมท้ิงเกลื่อนกลาด ไมเปด

น้ําทิ้งไว เปนตน 



 
 

ตารางที่ 2ก  (ตอ) 

 

ชื่อ ความเหมือนหรือความแตกตางกัน ในบทบาทความรับผิดชอบตอ

สังคมของผูชาย และผูหญิง 

การนําผลที่ไดรับจากการเรียน การสอนใน

โรงเรียนคาทอลิก ไปปฏิบัติตอบุคคลอื่นใน

สังคม 

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ตาม

หลักโรงเรียนคาทอลิก ในขณะเรียนใน

มหาวิทยาลัย 

แมว -  เหมือนกัน เพราะตามระบอบของประชาธิปไตย ผูชายและผูหญิงมี

สิทธิ และบทบาทหนาที่เทาเทียมกัน จึงมีความรับผิดชอบตอสังคม

เชนเดียวกัน อยูรวมกันในสังคมเดียวกัน จึงควรรับผิดชอบรวมกัน 

- มีการปลูกฝงในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม

เปนหลัก จึงเปนสิ่งที่ไดรับและเอาไปใชในการ

ปรับตัวรวมกับคนอื่น ๆ ในสังคม 

- การบริจาคสิ่งของเพื่อผูยากไร การ

รักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ 

กระแต - เหมือนกัน เพราะแตละคนมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน บทบาทใน

การรับผิดชอบตอสังคมจึงเหมือนกัน จะแตกตางกันในสถานภาพ

ทางสังคมมากกวา 

- ทําใหเปนคนที่รูจักใหอภัยผูอ่ืน ไมเจาคิดเจา

แคน รูจักการแบงปน จึงสามารถอยูรวมกับ

ผูอ่ืนได 

- การแบงปนมากที่สุด เชน การบริจาค

ส่ิงของ 

กระรอก - เหมือนกัน เพราะทั้งชายและหญิงตางมีหนาที่เหมือนกัน ตางคน

ตางตองรับผิดชอบในบทบาทและหนาที่ของตนเองและตองเคารพ

ตอกฎหมายบานเมืองเหมือนกัน  

- การเขารวมสังคม เชน เราตองรูจักใหอภัย ให

ความรักแกผูอ่ืน ชวยเหลือโดยไมหวังสิ่งตอบ

แทน 

- การดูแลบริเวณที่เรานั่งใหสะอาด เมื่อ

ทานอาหารเสร็จก็นําจานขาวไปเก็บให

เรียบรอย อีกทั้งแยกขยะ 

ผ้ึง -  เหมือนกัน เพราะไมวาจะชายหรือหญิงยอมตองมีบทบาทในการ

รับผิดชอบตอสังคมที่เหมือนกัน คือ ตองปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

เหมือนกัน และเนื่องจากบทบาทตามสังคม ท้ังชายและหญิงลวนมี

สิทธิเสรีภาพเทากัน 

- ในขณะที่เราอยูรวมกับผูอ่ืน ก็รูจักที่จะ

ยอมรับฟงซึ่งกันและกัน ยอมรับฟงความเห็นที่

แตกตาง และรูจักที่จะรักและใหอภัยเมื่อมีคน

ทําผิดตอเรา 

- การเคารพตามกฎของมหาวิทยาลัย 

การรูจักรักษาสาธารณะสมบัติ สวนเรื่อง

ท่ียังไมมีโอกาสปฏิบัติ คือ การแสดง

ความเอื้อเฟอ โดยบริจาคสิ่งของชวย

ผูประสบภัยตาง ๆ 



 
 

ตารางที่ 2ข  แสดงขอมูลสถานภาพสวนบุคคล กับความรับผิดชอบตอสังคม ตามหลักโรงเรียนคาทอลิก 

 

ชื่อ บุคคล ส่ิงแวดลอม หรือองคกร ท่ีผลตอความ

รับผิดชอบตอสังคม 

ประเภทกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีโอกาสเขารวม เหตุผลสําคัญที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม 

หนู -  ครอบครัว ผูมีพระคุณ ครูอาจารย และญาติพ่ีนอง -  ทําบุญบริจาคโลหิต ทําความสะอาดมหาวิทยาลัย -  เพราะรูสึกดีท่ีไดทํา 

ไก -  พอแม และครูอาจารยท่ีอบรมสั่งสอนตั้งแตเด็ก -  บริจาคสิ่งของชวยเหลือผูยากไร -  เพราะจิตสํานึกที่ถูกปลูกฝงแตเด็ก 

เปด -  พอแม และครู -  ทําบุญในวันปใหม บริจาคสิ่งของเพื่อผูยากไร -  เพราะเปนการแบงปนสิ่งดี ๆ ใหผูอ่ืน 

นก -  พอกับแม คนในครอบครัว และสถาบันโรงเรียนที่

ไดศึกษามาตลอด 15 ป 

- รวมทําบุญเปนการบริจาคสิ่งของ เสื้อผา ตามโอกาส

ตาง ๆ 

- เพราะรูสึกมีความสุขที่ไดทําบุญ คิดวามัน

เปนประโยชน 

หงส -  พอแม ครอบครัว โรงเรียน เปนผูซ่ึงสั่งสอน อบรม

บมนิสัย 

- รวมบริจาคเงิน และสิ่งของใหแกผูดอยโอกาส -  มีความสุขเมื่อไดทําสิ่งดีดี มีความรูสึกสงสาร 

หรืออยากชวยเหลือผูอ่ืน 

แมว -  พอแม และครูท่ีคอยอบรมสั่งสอนตั้งแตเด็ก -  บริจาคสิ่งของชวยเหลือผูยากไร -  เพราะมีจิตสํานึกที่ถูกปลูกฝงแตเด็ก 

กระแต - ครอบครัว และบุคคลรอบขาง -  การรวมคายอาสาพัฒนา บริจาคเงิน และสิ่งของให

เด็กบนดอยและเด็กดอยโอกาส 

- เพราะอยากหาประสบการณใหม ๆ และยัง

เปนการชวยเหลือผูขาดแคลน 

กระรอก 

 

- ครอบครัว มหาวิทยาลัย โรงเรียน และเพื่อน ๆ -  เปนการรวมทําความสะอาดคณะ และภาควิชา -  เพื่อใหเกิดความสะอาด เกิดความสามัคคีใน

กลุมเพื่อน 

ผ้ึง -  บุพการี ครอบครัว ครูอาจารย โรงเรียน -  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน บริจาคสิ่งของใหเด็กพิการ

ซํ้าซอน และคนชรา ทําความสะอาดรอบคณะใน

มหาวิทยาลัย 

- อยากที่จะชวยเหลือสังคม อยากมีสวนรวมใน

การชวยเหลือผูอ่ืน 



 
 

ตารางที่ 3ก  แสดงขอมูลคุณลักษณะพื้นฐานของแตละบุคคลกับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก 

 

ชื่อ บทบาทในสังคมที่เปนผลมาจากการอบรมของ

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห 

ความหมายของความตระหนัก ท่ีมีผลตอความ

รับผิดชอบตอสังคม 

เหตุผลที่ทําใหบุคคลมีความตระหนัก ตอความ

รับผิดชอบตอสังคมแตกตางกัน 

หนู - โรงเรียนอบรมใหเปนคนดี มีความรับผิดชอบตอ

หนาที่ สงผลใหเปนคนที่ดี มีความรับผิดชอบตอ

สังคม และมีสวนรวมในสังคม 

- ความสํานึกดวยความมีสติในการทํากิจกรรมตาง ๆ ใน

การดํารงชีวิต รูวาสิ่งใดควรทําสิ่งใดไมควรทํา สงผลให

อาศัยอยูในสังคมดวยความมีสติและสงบสุข และไม

สรางความเดือดรอนใหกับสังคม 

- เนื่องจากบุคคลแตละคนไดรับการเลี้ยงดูและ

การปลูกฝงสิ่งตาง ๆ ท่ีแตกตางกัน และโตมาจาก

สังคมที่แตกตางกัน 

ไก -  โรงเรียนฝกใหมีความรับผิดชอบ -  การรูวาอะไรควรอะไรไมควร -  เพราะการปลูกฝงจิตใตสํานึกตั้งแตเด็ก 

เปด -  โรงเรียนปลูกฝงเมล็ดพันธุท่ีดีในดินที่ดี ทําให

ไดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

- การเขาใจในหนาที่ของตนเองและวางตนใหเหมาะสม - ความคิดของแตละบุคคลวา จะมีหลักยึดมั่นใน

การดํารงชีวิตอยางไร 

 

นก 

-บทบาทหนาที่ในการเปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย เราก็รับผิดชอบ และรักษาชื่อเสียง

ของสถาบัน และบทบาทในการเปนพลเมืองของ

สังคมก็มีความรับผิดชอบ เชน การเลือกตั้ง 

- การที่เรารูจักวาอะไรที่ควรทํา และไมควรทําอยางไร

บาง ซ่ึงจะสงผลใหเรามีความรับผิดชอบตอสังคมดวย 

คือ เมื่อเรารูวาเราตองทําอะไรตอสังคมตามบทบาทและ

หนาที่ของเรา 

- เพราะการอบรมเลี้ยงดูตั้งแตวัยเด็กของ

ผูปกครอง รวมไปถึงการอบรมจาก

สถาบันการศึกษาที่ไดรํ่าเรียนมาดวย 

หงส -  ทําใหเราเปนคนมีหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

ทําใหมีจิตสํานึกดี 

- การที่เรารูวาควรทําอะไร หรือไมควรทําอะไร ซ่ึงมีผล

ตอความรับผิดชอบตอสังคม คือ รูวาควรทําอะไรเพื่อ

สังคม 

- การอบรมเลี้ยงดูท่ีตางกัน อีกทั้งสภาพแวดลอม

ก็เปนปจจัยหนึ่ง 

แมว -  ทําใหเรามีความรับผิดชอบตอสังคม และรูจัก

หนาที่ 

- การรับรูวาเราควรทําสิ่งใด และไมควรทําสิ่งใด -  เพราะการมีจิตสํานึกที่ดีท่ีจะกระทํา เพราะอาจ

ไดรับการปลูกฝงและสั่งสอนมาไมเทากัน 



 
 

ตารางที่ 3ก  (ตอ) 

 

ชื่อ บทบาทในสังคมที่เปนผลมาจากการอบรมของ

โรงเรียนพระมารดา นิจจานุเคราะห 

ความหมายของความตระหนัก ท่ีมีผลตอความ

รับผิดชอบตอสังคม 

เหตุผลที่ทําใหบุคคลมีความตระหนัก ตอความ

รับผิดชอบตอสังคม แตกตางกัน 

กระแต - ทําใหเราสามารถแสดงความรับผิดชอบ และ

ชวยเหลือสังคม 

- ความมีสติในการคิดพิจารณา ซ่ึงมีผลในการคิดวาสิ่ง

ไหนควรทําและไมควรทํา 

- เพราะแตละคนมีความคิด มุมมองและ

สถานภาพทางสังคมที่ตางกัน และสถานภาพทาง

สังคมที่ตางกัน 

กระรอก 

 

 

- ทําใหเรารูจักรับผิดชอบ รูจักหนาที่ของตนเอง มี

คุณธรรม และจริยธรรม 

- ความคิดไตรตรองวาสิ่งใดควรทําและสิ่งใดไมควรทํา 

ซ่ึงมีผลตอสังคม คือ เมื่อเราทําสิ่งใดนั้น เราจะทําได

อยางถูกตอง 

- เพราะการอบรมสั่งสอนของครอบครัว 

โรงเรียน และการนึกคิดของแตละบุคคล 

ผ้ึง 

 

- ไมวาจะเปนคําสอนคุณธรรมตาง ๆ รวมถึงความ

ออนโยนนั้นไดรับมาจากการศึกษาในโรงเรียน

ท้ังสิ้น 

- ความคิดที่เราไตรตรองไววา ในขณะนี้นั้นเรากระทํา

ส่ิงใด และสิ่งใดควรหรือไมควรกระทํา  

- เพราะสิ่งแวดลอม และการปลูกฝงเนื่องจากเรา

ทุกคนนั้นไมไดมาจากสิ่งแวดลอมเดียวกัน ไมได

ถูกปลูกฝงมาเหมือนกัน ดังนั้นกระบวนการคิดจึง

แตกตางกัน 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางที่ 3ข  แสดงขอมูลคุณลักษณะพื้นฐานของแตละบุคคลกับความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิก 
 

ชื่อ วิธีการเสริมแรงทางบวก ใหกับผูท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม การเสริมแรงทางบวก เชนการใหรางวัล คําชมเชย ฯลฯ จะทําใหบุคคลมีความรับผิดชอบ

ตอสังคมมากขึ้น 

หนู -  การใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ยกยองชมเชยเวลาที่มีการแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงเปนแรงสงผลใหคนทําความดีตอสังคมตอไป  

- มากขึ้น เพราะเปนการใหกําลังใจ ซ่ึงทําใหบุคคลอยากที่จะมีความรับผิดชอบตอสังคม

ตอไป สงผลใหสังคมมีคุณภาพและอยูไดอยางสงบมีความสุข 

ไก -  การชมเมื่อทําถูกตอง และการปลอบโยนเมื่อผิดพลาด -  มากขึ้น เพราะจะทําใหบุคคลยอมรับฟงเหตุผลเมื่อไดรับคําสั่งสอน ในทางกลับกันหาก

บุคคลโดนตําหนิ เมื่อไดรับคําสั่งสอนจะไมยอมรับฟงเหตุผล 

เปด -  การใหกําลังใจ ชมเชย -  มากขึ้น เนื่องจากเปนการสงเสริมใหมีการทําดี 

นก -  การชมเชย ใหกําลังใจ หรือการยกยองจากสังคมที่อยู -  มากขึ้น เพราะคนทุกคนตองการเปนที่รัก เปนจุดเดน และตองการเกียรติยศตอตนเอง 

หงส -  การใหกําลังใจซึ่งกันและกัน การยกยองชมเชย -  มากขึ้น เพราะทุกคนตองการกําลังใจ และการยอมรับจากผูอ่ืน 

แมว -  การชมและสงเสริมในสิ่งที่ดี และใหอภัย ปลอบใจเมื่อผิดพลาด -  มากขึ้น เพราะเปนเหมือนกําลังใจที่จะทําใหปฏิบัติตอไป 

กระแต - การสงเสริมในการทําความดี -  มากขึ้น เพราะเปนการใหกําลังใจคนที่ทําความดี 

กระรอก - การสงเสริมทางดานความคิดใหคนมีกระบวนการความคิดที่ดีข้ึน -  มากขึ้น เพราะเหมือนเปนกําลังใจ ยกยองใหคนมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น 

ผ้ึง -  การชมเชยเมื่อมีบุคคลทําการรับผิดชอบตอสังคม -  มากขึ้น เพราะคนที่ไดรับคําชมเชยก็ยอมตองรูสึกดี และรูสึกอยากที่จะทําตนรับผิดชอบ

ตอสังคมตอไป และสําหรับบุคคลที่เห็นก็ยอมอยากทําตาม เพราะตามจริงมนุษยนั้นยอม

อยากไดรับคําชมกันทุกคน 
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