
บทบาทหน้าที่ของจิตอาสาและ 
จิตส านึกสาธารณะ 



เค้าโครงการน าเสนอ 

• จิตอาสาและจิตส านึกสาธารณะคืออะไร? 
• เพราะเหตุใดจึงมีความจ าเป็นตอ้งมีการปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพฒันาจิตอาสาและ

จิตส านึกสาธารณะ?  
• การปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพฒันาจิตส านึกสาธารณะมีกลยุทธ์และวิธีการพฒันา

อยา่งไร? 
• ตวัอยา่ง (วิดีโอ) โครงการ/กิจกรรมพฒันาจิตสาธารณะท่ีน่าสนใจ 

 



(1) จิตอาสาและจิตส านึกสาธารณะคอือะไร? 



จิตอาสา คอือะไร? 

จิตอาสา (Volunteer Spirit) 
- หมายถึง จิตแห่งการให้โดยเต็มใจจะช่วยผูอ่ื้นโดยไม่คิดค่าตอบแทน ยอมสละ
เวลาทรัพย์สินเงินทอง และก าลังกายเพ่ือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
รวมถึงยงัเป็นการฝึกฝนตนเองเพื่อลดอตัตา คือลดความเป็นตวัตนของตนเองดว้ย 
-  เป็นค าใหม่ท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงหลงัเหตุการณ์พิบติัภยัสึนามิท่ีภาคใตข้องไทย
ปลายปี 2547 โดยมองว่างานอาสาสมคัรเป็นหน่ึงช่องทางส าคญัท่ีน าไปสู่การมี
จิตส านึกใหม่หรือ จิตวิวฒัน์ (new consciousness) จึงเลือกผสมค าวา่ “จิต” กบัค าวา่ 
“อาสา” และเลือกใชค้  าภาษาองักฤษวา่ “Volunteer Spirit” 
- ปัจจุบนัมีการใชค้  าวา่ “อาสาสมคัร” และ “จิตอาสา” ในลกัษณะท่ีเสมือนหน่ึงเป็น
ค าเดียวกนั ซ่ึงค าว่า “จิตอาสา” น้ี อาจเทียบไดก้บัค าว่า “อุดมการณ์อาสาสมคัร” 
หรือ “ส านึกอาสาสมคัร” ท่ีเคยใชก้นัมาแต่ดั้งเดิมในสังคมไทย 



จิตส านึกสาธารณะคอือะไร? 

จิตส านึกสาธารณะ(Public Consciousness)  
- หมายถึง คุณลกัษณะทางจิตใจของบุคคลท่ีมีความพร้อม ความปรารถนาท่ีจะช่วย
แกปั้ญหา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการใช้และการรักษาส่ิงของที่เป็น
ของส่วนรวม  
- มีหลายระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ชุมชน และสังคม 
- จิตส านึกสาธารณะ (Public Consciousness)  = จิตสาธารณะ (Public mind)  
- จิตส านึกสาธารณะ (Public Consciousness)  จิตสาธารณะ (Public mind) เป็น
องค์ประกอบส าคญัท่ีก่อให้เกิดประชาสังคม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทฤษฎีประชา
สังคม (Civil Society) 
 



ข้อสังเกต 

ประการที่หน่ึง: ความแตกต่างระหวา่งค าวา่ “จิตอาสา” กบั “จิตส านึกสาธารณะ” 
“จิตอาสา” เป็นการให้ การเสียสละ ท ากิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 

หรือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น โดยไม่หวงัผลตอบแทน  ดา้นหน่ึงก็เพ่ือเป็นการ
ฝึกฝนตนเองเพ่ือลดอตัตาตนเอง 

ในขณะท่ี “จิตส านึกสาธารณะ” นอกจากการอุทิศตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม ยงัรวมถึงการใช้และการรักษาส่ิงของทีเ่ป็นของส่วนรวมอกีด้วย 

ดงันั้น โดยทัว่ไปแลว้ มีความเขา้ใจวา่ “จิตอาสา” กบั “จิตส านึกสาธารณะ” 
เป็นค าเดียวกนั แต่แทจ้ริงแลว้มีความแตกต่างกนั 



ข้อสังเกต 

การท างานเพ่ือส่วนรวมดว้ยความเขา้ใจ ดว้ย
ควรตระหนกัรู้วา่ส่วนรวมมีความส าคญักวา่
ส่วนตวั 

การท าเพ่ือส่วนตวั เพราะใจอยากช่วย เพราะ
ความสงสาร เพราะไดบุ้ญ  เพราะถูกบงัคบั 
เพราะช่ือเสียง สร้างภาพลกัษณ์ เพื่อการ
ยอมรับในสังคม ฯลฯ 

ประการทีส่อง: ฐานคิดของปัจเจกบุคคล 

จิตอาสา  

จิตส านึก
สาธารณะ  



 

ช่วยใหเ้ดก็มีการศึกษา ยกระดบัคุณภาพชีวิต และ
ลดอตัราการเกิดอาชญากรรม ซ่ึงจะส่งผล
ทางออ้มใหผู้ใ้หส้ามารถมีชีวิตในสังคมไดอ้ยา่ง
สงบสุข 

สงสาร ท าบุญ อ่ิมเอมใจ ช่ือเสียง สร้าง
ภาพลกัษณ์ การยอมรับในสังคม ลดภาษี ได ้เป็น
ตน้ 

ตัวอย่าง: การบริจาคทุนการศึกษา 

จิตส านึก
สาธารณะ  

จิตอาสา  



(2) เพราะเหตุใดจึงมคีวามจ าเป็นต้องมกีารปลูกฝัง ส่งเสริม 
หรือพฒันาจิตอาสาและจิตส านึกสาธารณะ? 



ความส าคญั 

ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบนั อนัเน่ืองมาจากกระแสทุนนิยม
และความกา้วหน้าของเทคโนโลยี ท าให้ประเทศไทยตอ้งเร่งพฒันาให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลง และสามารถแข่งขนักบันานาประเทศได ้

ภายใตส้ภาวการณ์ดังกล่าว ด้านหน่ึงส่งผลกระทบวิถีชีวิตของคนไทยให้
เปล่ียนแปลงไปดว้ย เช่น  มีค่านิยมทางวตัถุสูงข้ึน เกิดการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกนัและ
กัน มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวม และขาดคุณธรรม
จริยธรรม ฯลฯ 

การปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพฒันาจิตอาสาและจิตส านึกสาธารณะจะช่วยให้
บุคคลค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รวมถึงการใชแ้ละการรักษา
ส่ิงของท่ีเป็นของส่วนรวมในหลายระดบั ตั้งระดบัครอบครัว ชุมชน และสังคมอีก
ดว้ย 













(3) การปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพฒันาจิตส านึกสาธารณะม ี 
กลยุทธ์และวธีิการพฒันาอย่างไร? 



สถาบันทีม่ีส่วนร่วมในการพฒันาจิตส านึกสาธารณะ 

 

สถาบนัท่ีมีส่วน
ร่วมในการพฒันา
จิตส านึกสาธารณะ 

สถาบนั
ครอบครัว  

สถาบนัการศึกษา 

สถาบนัศาสนา  

ส่ือมวลชน 

แผนภาพ แสดงสถาบนัท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาจิตส านึกสาธารณะ 
ท่ีมา: ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2555: 54) 



ทฤษฎ ีแนวคดิ และกระบวนการพฒันาที่เกีย่วข้อง 

แนวคิดในประเทศ เช่น 
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ค  าสอนทางศาสนา (ทุกศาสนา) 

แนวคิดต่างประเทศ เช่น 
- ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรม 
- ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบกระท า 
- ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคม 
- กระบวนการพฒันาจิตพิสัยของบลมู (Bloom) 
                               ฯลฯ 



กลยุทธ์และวธีิการพฒันาจิตส านึกสาธารณะ 

• ปัจจัยที่มีอทิธิพล 

อิทธิพล
ภายนอก 

อิทธิพล
ภายใน 

พฤติกรรม
และการ
แสดงออก 

แผนภาพ แสดงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของคน 
ท่ีมา: ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2555: 76) 



กลยุทธ์และวธีิการพฒันาจิตส านึกสาธารณะ (ต่อ) 

• องค์ประกอบ 

บลูม (Bloom,2523) อธิบายว่า ส านึกเป็นผลลัพธ์ทางด้านจิตใจท่ีเกิดจาก
กระบวนการเรียนรู้ของคน ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 

1. คุณลกัษณะดา้นพทุธิพิสัย 
2. คุณลกัษณะดา้นจิตพิสัย 
3. คุณลกัษณะดา้นทกัษะพิสัย 

  



กลยุทธ์และวธีิการพฒันาจิตส านึกสาธารณะ (ต่อ) 

• กลยุทธ์ 

ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม และสังคม สัญจร (2543:55-59) ไดเ้สนอกลยทุธ์ไวด้งัน้ี 
1. การใชบ้ทบาทผูน้ า 
2. การส่ือสารแบบรวมศูนย ์
3. การใชก้ระบวนการศึกษาเรียนรู้ 
4. การใชบ้ทบาทของส่ือมวลชน 
5. การใชต้วัอยา่งท่ีดีในสังคม 

 
 



กลยุทธ์และวธีิการพฒันาจิตส านึกสาธารณะ (ต่อ) 

• วธีิการพฒันา 

ส่วนใหญ่จะยึดหลกัการของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางปัญญาเป็นหลกั ซ่ึง
สามารถสรุปวธีิการต่างๆ ท่ีใชเ้ป็นตวัอยา่งในการพฒันาจิตสาธารณะไดด้งัต่อไปน้ี 

1. การใชบ้ทบาทสมมุติกบัตวัแบบ 
2. การใชส้ถานการณ์จ าลองผสานกบัเทคนิคการประเมินผลจากสภาพจริง 
3. การใชต้วัแบบสัญลกัษณ์ผา่นส่ือหนงัสือเรียนเล่มเลก็เชิงวรรณกรรม 

 



กลยุทธ์และวธีิการพฒันาจิตส านึกสาธารณะ (ต่อ) 

• วธีิการพฒันา (ต่อ) 
4. การเสนอตวัแบบผา่นการ์ตูน 
5. การใชว้ีดิทศัน์ละครหุ่นเชิดเป็นตวัแบบ 
6. การใชว้ิธีการสอนพฒันาจิตสาธารณะ* เช่น การจดัการเรียนรู้แบบอริยสัจ, 

การจดัการเรียนรู้โดยใชส้ัญญาการเรียน (Learning contracts), การจดัการเรียนรู้แบบ
โครงการ (Project method), การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญญาเป็นหลกั (Problem-based 
learning), การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ ของ เดอ โบโน (Six thinking 
hats) เป็นตน้ 
 

*ดูเพ่ิมเติมไดใ้นหนงัสือ  80 นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ของ ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2552)  



(4) ตัวอย่าง (วดิีโอ) โครงการ/กจิกรรมพฒันาจิตสาธารณะทีน่่าสนใจ 



เอกสารอ้างองิ/อ่านเพิม่เติม 
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• ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์. 80 นวตักรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั. กรุงเทพฯ  : บริษทั แดเน็กซ์ 

อินเตอร์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั. 2552. 
• ณฐัณิชากร ศรีบริบูรณ์. การพฒันาโมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสา ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน

โรงเรียนสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, สาขาวิชา
วิจยัการศึกษา ภาควิชาวิจยัและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550.  

• ทวภิทัร บุณฑริกสวสัด์ิ. สอน เปลีย่น เรียนรู้- คู่มือการจัดการเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมจิตอาสาใน
รายวชิาเรียนระดบัอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ  : ภาพพิมพ.์ 2557. 

• สุรัสวดี หุ่นพยนต.์ งานอาสาสมัครในประเทศไทยและทิศทางในอนาคต. วารสารส านกับณัฑิต
อาสาสมคัร ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 มกราคม-มิถุนายน 2556: 1-39. 

• ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. นวตักรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
กจิกรรมนิสิตนักศึกษา กรณจีิตอาสา. กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2556. 

• อรสม สุทธิสาคร. เร่ืองเล่าจิตอาสา ความดขีองคนเลก็ๆ ที่มีจิตอาสา. กรุงเทพฯ  : ศนูยส่์งเสริมและพฒันา
พลงัแผน่ดินคุณธรรม (ศนูยคุ์ณธรรม). 2551. 


