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บทน า 
 สงัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุร่วมกนั  มีคณุธรรมน าความรู้เท่าทนัโลก  ครอบครัวอบอุ่น  ชมุชนเข้มแข็ง 
สันติสุข  เศรษฐกิจมีคุณธรรม  เสถียรภาพ  และเป็นธรรม จิตอาสาเป็นปัจจัยหนึ่ง ท่ีส าคญัในส่วน            
ตวัของบคุคลท่ีจะท าให้มีจิตสาธารณะ ทกุคนค านงึถึงสาธารณะซึ่งอยู่เหนือความเป็นส่วนตวั มากกว่า
การคดิถึงความเป็นธุรกิจ  การท าถกูท าชอบ  ได้ช่ือวา่ท าความดีเพราะเห็นคณุคา่ของความดี 
  จิตอาสาท าให้ทุกคนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ เป็นสังคมท่ีมีการให้และแบ่งปันซึ่งกัน        
และกัน  ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นท่ีตัง้  ซึ่งต้องขับเคล่ือนทัง้ระบบ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง           
เดก็วยัเรียน เพราะจิตอาสาและจิตสาธารณะเป็นคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์อย่างหนึ่งท่ีจะต้องปลกูฝัง
อยา่งตอ่เน่ือง  ดงัสภุาษิตท่ีวา่  “ไม้ออ่นดดัง่ายไม้แก่ดดัยาก” 
 
ความหมาย 
 จิตอาสา หมายถึง ความส านึกของบุคคลท่ีมีต่อส่วนรวม เป็นจิตท่ีเป็นผู้ ให้ คิดดี คิดทางบวก  
มีความหวังดีต่อผู้ อ่ืน เป็นความสมัครใจ เต็มใจ ตัง้ใจท า อยากช่วยเหลือ โดยไม่หวังผลตอบแทน    
และส่งผลให้เกิดความสุขทางจิตใจ ผู้ ท่ีมีจิตสาธารณะจะแสดงพฤติกรรมท่ีอาสาท าประโยชน์           
เพ่ือส่วนรวม การงดเว้นการกระท าท่ีจะส่งผลให้เกิดความช ารุดเสียหาย การมีส่วนร่วมดูแลรักษา       
และเคารพสิทธิของบคุคลอ่ืนในการใช้ทรัพย์สินสว่นรวม  
 
 “จิต”  (mind) หมายถึง ใจ  สิ่งท่ีมีหน้าท่ีรู้  คดิและนกึ  
 “จิตส านึก” (consciousness)  หมายถึง เป็นภาวะท่ีจิตต่ืนและรู้ตัว รู้ว่าท าอะไร อยู่ท่ีไหน     
เป็นอยา่งไร สามารถตอบสนอง ตอ่สิ่งเร้าจากประสาทสมัผสัทัง้ 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งท่ีสมัผสั
ได้ด้วยกาย  
 “อาสา”  (service , volunteer) หมายถึง  การเสนอตวัเข้ารับท าสิ่งท่ีเป็นประโยชน์  ซึ่งอาจเป็น
ประโยชน์ตอ่บคุคลใดบคุคลหนึง่หรือเป็นประโยชน์ตอ่ส่วนร่วมก็ได้  
 “สาธารณะ” (public) หมายถึง  ทัว่ไป  เป็นของกลางส าหรับสว่นรวม การแสดงออกเพ่ือสงัคม
สว่นรวม เป็นการบริการชมุชน ท าประโยชน์เพ่ือสงัคม ถ้าใช้ของก็จะใช้ประโยชน์ร่วมกนั 

* สาขาการวิจยัและพฒันาหลกัสตูร บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 



 

ความส าคัญของจิตอาสา 
 1.  ท าให้บคุคลมีความคดิขัน้สงูชว่ยยกระดบัจิตใจท่ีเป่ียมไปด้วยเมตตา เพราะจิตอาสามุ่งเน้น
การให้มากกว่าการรับ  ท าให้ได้พบความสขุท่ีเกิดจากการให้  ซึ่งเป็นความสขุท่ี มีคณุค่ากว่าความสุข         
ท่ีเกิดจากการได้รับ 
 2. บุคคลท่ีมีจิตอาสาย่อมเป็นท่ีรักใคร่ของบุคคลรอบข้าง  เพราะมองเห็นคุณค่าในความดี        
ท่ีมีอยูใ่นบคุคลนัน้  มากกวา่มลูคา่ของทรัพย์สินใดๆ  นอกจากนีย้งัเป็นการผกูมิตรแท้ได้อยา่งยัง่ยืน 
 3.  ท าให้สงัคมมีการแบง่ปัน  การช่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งกนัและกัน  ร่วมมือกันดแูลรักษาสิ่งของ
สาธารณะเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกนั  รวมทัง้สิ่งแวดล้อมรอบตวั 
 4.  ท าให้สงัคมน่าอยู่และเป็นสงัคมคณุภาพท่ีทุกคนสามารถอยู่ร่วมกนัได้  พึ่งพาอาศยัซึ่งกัน
และกนั   
 
ความสัมพันธ์ระหว่างจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
 ”จิตอาสา” (volunteer mind) หมายถึง จิตใจท่ีคิดช่วยเหลือผู้ อ่ืน จิตใจท่ีเป็นผู้ ให้ เช่น                 
ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยก าลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งท่ีตนเองมี  
แม้กระทัง่เวลา  โดยมีปัญญาเป็นเคร่ืองก ากบั  เป็นการกระท าท่ีไม่เบียดเบียนตนเอง ส่งผลให้แสดง
พฤติกรรมหลกั 3 ด้าน ได้แก่ 1) การช่วยเหลือผู้ อ่ืนโดยไม่หวงัสิ่งตอบแทน 2) การเสียสละประโยชน์
สว่นตนเพ่ือประโยชน์สว่นรวม  และ 3) การมุง่มัน่พฒันาสิ่งรอบตวัให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ 
 “จิตสาธารณะ” (public mind) บางครัง้อาจใช้ค าว่า จิตส านึกสาธารณะ หมายถึง จิตใจท่ี
ค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  ค านึงถึงบุคคลอ่ืนท่ีต่างมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมทัง้          
มีความส านึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม  และจริยธรรมท่ีดีงาม  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ประหยดั  และมีความสมดลุระหวา่งมนษุย์กบัธรรมชาต ิส่งผลท าให้แสดงพฤติกรรมหลกั 3 ด้าน ได้แก่ 
1) การงดเว้นการกระท าท่ีจะส่งผลท าให้เกิดความช ารุดเสียหายของทรัพย์สินส่วนรวม 2) การมีส่วน
ร่วมดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนรวม และ 3) การเคารพสิทธิของบุคคลอ่ืนในการใช้ทรัพย์สินส่วนรวม 
บางครัง้หมายถึงจิตอาสา 
  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างจิตอาสาและจิตสาธารณะ  ถ้าใช้มมุมองของการคิดท่ีเป็น
ระบบ  ไม่มองแยกส่วน  จะพบว่า จิตอาสาและจิตสาธารณะเป็นสิ่งท่ีเกือ้กูลซึ่งกันและกัน การมี        
จิตอาสาท าให้แสดงพฤติกรรมออกมาซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในระดบัส่วนบุคคลหรือในระดบัส่วนรวม    
ถ้าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสิ่งนัน้จะกลายเป็นจิตสาธารณะ  ส่วนการมีจิตสาธารณะ บางครัง้ต้อง
อาศยัจิตอาสาเป็นสิ่งกระตุ้นให้แสดงพฤตกิรรมเชน่กนั   



 

 จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์พฤติกรรมส าคัญของจิตอาสาและจิตสาธารณะ พบว่า            
ทัง้จิตอาสาและจิตสาธารณะมีองค์ประกอบท่ีเป็นรากฐานร่วมกัน 3 ประการ ได้แก่ 1) การให้              
2) การไมเ่บียดเบียน  และ 3) การมุง่ประโยชน์  ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 

   

ประเดน็ พฤตกิรรมหลกั 

 

องค์ประกอบท่ีเป็นรากฐานร่วมกนั 
 

การให้ 
การไม่

เบียดเบียน 
การมุง่
ประโยชน์ 

จิตอาสา 

1)  การชว่ยเหลือผู้ อ่ืนโดยไม่หวงัสิ่งตอบแทน     
2)  การเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
     เพ่ือประโยชน์สว่นรวม    

3)  การมุง่มัน่พฒันาสิ่งรอบตวัให้เกิด 
     การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้    

จิตสาธารณะ 

1)  การงดเว้นการกระท าท่ีจะสง่ผลท าให้เกิด 
     ความช ารุดเสียหายของทรัพย์สินสว่นรวม     

2)  การมีสว่นร่วมดแูลรักษาทรัพย์สิน 
     ส่วนรวม      

3)  การเคารพสิทธิของบคุคลอ่ืนในการใช้ 
     ทรัพย์สินสว่นรวม    

      
 การพัฒนาผู้ เรียนและบุคคลควรบูรณาการเข้าด้วยกันโดยใช้องค์ประกอบท่ีเป็นรากฐาน
ร่วมกนัดงัท่ีสงัเคราะห์ไว้ 
 
แนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจิตอาสา 
 การจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาจิตอาสาสามารถท าได้ทกุช่วงวยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งวยัเด็กท่ีเป็น
วยัแหง่การเรียนรู้ ผู้สอน เป็นหวัใจส าคญัในการปลกูฝังคณุลกัษณะจิตอาสาท่ีสามารถพฒันาพร้อมกนั  
ส าหรับแนวทางการจัดการเรียนรู้จ าเป็นต้องน าองค์ความรู้เชิงทฤษฎีมาปรับประยุกต์ให้มีความ
เหมาะสมกบัผู้ เรียนในปัจจุบนั  เร่ิมจากตวัผู้สอนเองท่ีจะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีและค่อยๆ ขยายไปสู่
การพฒันาผู้ เรียน  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพฒันาไปให้ถึงระบบคิดของผู้ เรียนมากกว่าการให้ท า
กิจกรรมโดยปราศจากความคิด  อย่างไรก็ตามต้องถือเป็นหลักการว่าการพัฒนาจิตอาสาสามารถ



 

สอดแทรกได้ในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การช่วยเหลือเพ่ือนท่ีท าการบ้านไม่ได้ก็เป็นจิตอาสาชนิด
หนึ่ง หรือการประหยัดน า้ ไฟฟ้า การจัดท าโครงการจิตอาสาท่ีออกไปนอกโรงเรียนเป็นรูปแบบหนึ่ง       
ของการพฒันาเท่านัน้  แตก่ารพฒันาท่ียัง่ยืนจะต้องเช่ือมโยงเข้ากบัวิถีชีวิตของผู้ เรียนในแต่ละชุมชน
ท้องถ่ิน  แนวทางการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาจิตอาสามีดงันี ้
 1.  การเป็นตวัแบบท่ีทางด้านจิตอาสาอย่างสม ่าเสมอ ตามทฤษฎีเซลล์กระจกเงา  (mirror 
neuron  theory) เม่ือผู้ สอนแสดงพฤติกรรมใดๆ  ออกมาอย่างสม ่าเสมอ แม้ไม่ต้องสอนโดยวาจา        
แต่เป็นการสอนโดยการกระท า  ผู้ เรียนจะมีแนวโน้มแสดงพฤติกรรมนัน้ด้วย การพัฒนาลักษณะนี ้    
เป็นการให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้โดยกระบวนการซึมซบั การสงัเกต การเลียนแบบพฤติกรรม แตค่วรใช้
ควบคูก่บัการสะท้อนผลตนเอง (reflection) ในข้อ 5 ด้วย 
 2.  การจัดการเรียนรู้ต้องผ่านกระบวนการการปฏิบตัิ (action learning) โดยการให้ผู้ เรียน    
ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมจิตอาสาตามความเหมาะสมด้วยตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องจัดท าเป็นโครงการ
เฉพาะกิจขึน้  แต่ควรบูรณาการไปในทุกกิจกรรมการเรียนรู้  และท่ีส าคัญจะต้อง มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ผลการปฏิบตัติอ่เพ่ือนและผู้สอน 
 3.  การสร้างบรรยากาศท่ีกระตุ้ นการเรียนรู้จิตอาสา โดยท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกร่วม  
(Empathy) ความเห็นอกเห็นใจ  เอาใจผู้ อ่ืนมาใสใ่จตนเอง  เพ่ือรับรู้ความรู้สึก  และตอบสนองโดยการ
แสดงพฤตกิรรมจิตอาสาอยา่งถกูต้องเหมาะสม ทัง้ภาษาพดูและภาษากาย 
 4.  มุง่เน้นการการเรียนรู้เพ่ือปรับเปล่ียนความคิดและมมุมอง (Transformation  of  learning)
ของผู้ เรียน  ท าให้เห็นว่าผู้ เรียนแตล่ะคนมีศกัยภาพท่ีจะช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสงัคมส่วนรวมได้ ไม่ส าคญั
ว่าจะเรียนเก่งสอบได้คะแนนดีหรือไม่  การปรับเปล่ียนความคิดและมุมมองดงักล่าวจะท าให้ผู้ เรียน 
เกิดการพฒันาจิตอาสาอยา่งยัง่ยืนและตอ่เน่ือง 
 5.  การจดัการเรียนรู้ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสะท้อนตนเอง (self - reflection) มุ่งให้เห็น
ความคิดและความรู้สึกของตนเองเม่ือได้ช่วยเหลือผู้ อ่ืน  หรือท าประโยชน์ต่อส่วนรวม  รวมทัง้การ
ก าหนดแนวทางส าหรับพฒันาตนเองให้เป็นคนท่ีมีจิตอาสาตอ่ไป 
 6.  ผู้ สอนต้องสร้างความเข้าใจให้ชดัเจนว่าการมีจิตอาสานัน้จะต้องไม่เป็นการเบียดเบียน
ตนเองหรือบุคคลรอบข้างด้วย  มิฉะนัน้จะเกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา  สิ่งใดท่ีเกินก าลงัท่ีเราจะท าได้คน
เดียวต้องรู้จกัสร้างแนวร่วมหรือเครือขา่ยมาชว่ยให้ส าเร็จ 
 
 
 
 



 

แนวทางการวัดและประเมินจิตอาสา 
 แนวทางการประเมินจิตอาสาต้องใช้การประเมินตามสภาพจริง ท่ีเป็นการประเมินพฤติกรรม
การแสดงออกของผู้ เรียน จากกระบวนการท างาน และจากผลงาน โดยใช้แหล่งข้อมลูและวิธีการอย่าง
หลากหลาย  และมีความสอดคล้องกบับริบทของการเรียนการสอน 
 หลกัการวดัและประเมินผลท่ีเสริมพลงัตามสภาพจริงมี  4  ประการ  ดงันี ้
  1.  ใช้ผู้ประเมินหลายๆ  คน  เชน่  ผู้ เรียน  เพ่ือน  ผู้สอน  ผู้ เก่ียวข้อง 
  2.  ใช้วิธี / เคร่ืองมือวดัหลายๆ  ชนิด  เชน่ การสงัเกต  การปฏิบตัิ  การทดสอบ   
       การรายงานตนเอง 
  3.  ประเมินหลายๆ  ครัง้ในแตล่ะชว่งเวลาของการเรียนรู้  ได้แก่ ก่อนเรียน    
       ระหวา่งเรียน  สิน้สดุ  ติดตามผล   
  4.  สะท้อนผลการประเมินสูก่ารพฒันาผู้ เรียน 
 การวดัและประเมินผลจิตอาสาผู้สอนควรให้ความส าคญักบัการสะท้อนผลการประเมินให้มาก 
เพราะหวัใจของการประเมินไมไ่ด้อยูท่ี่การตดัสินวา่ผู้ เรียนคนใดมีจิตอาสาหรือไมมี่จิตอาสา  หากแตอ่ยู่
ท่ีการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในผลการประเมินนัน้แล้วก าหนดทิศทางการพฒันาตนเองให้เป็นบุคคลท่ีมี        
จิตอาสา โดยอาศยักระบวนการสะท้อนผลการประเมินท่ีเป็นระบบ จนท าให้ เกิดจากการเปล่ียนแปลง
ภายในตวัผู้ เรียน 
 
สรุป 
 จิตอาสาเป็นจิตท่ีกว้างใหญ่ไม่คับแคบ รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รับฟังข่าวสารใหม่ๆ        
จากท่ีเคยรู้มา  แสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ ท าให้ทุกคนในสงัคมสามารถอยู่ร่วมกนัได้ เป็นสงัคมท่ีมี
การให้และแบ่งปัน ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นท่ีตัง้  เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้ อ่ืน           
การพฒันาต้องเร่ิมตัง้แตว่ยัเด็ก โดยมีผู้สอนเป็นกลไกส าคญัของการพฒันา  โดยเร่ิมจากตวัผู้สอนเอง
ก่อนแล้วบูรณาการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ เ รียน สอดแทรกไปในทุกกิจกรรมการเรียนรู้  
กระบวนการพัฒนามีความสมดุลระหว่างการคิดและการปฏิบัติ ส่วนการประเมินผลมุ่งเน้น                
การประเมินตามสภาพจริงและสะท้อนผลการประเมินสูผู่้ เรียน   
 
ค าส าคัญ 
 1.  จิตอาสา 
 2.  จิตสาธารณะ 
 3.  การประเมินจิตอาสา 
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