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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค ไดแก 1) เพือ่ สํารวจความคิดเห็นเกีย่ วกับปจจัยดานคานิยมและความเชือ่ สวนบุคคลของ
นักศึกษา 2) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยดานเพศกับผลกระทบดานคานิยมและความเชื่อสวนบุคคลกับการพัฒนา
ชุมชน 3) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยดานเพศกับผลกระทบดานการสื่อสารกับบุคคลอื่นและการพัฒนาชุมชน
4) เพื่อสรุปนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาดานคานิยมและความเชื่อสวนบุคคลที่สงผลกระทบตอการสื่อสารกับบุคคลอื่น
รวมทั้งจะสงผลไปถึงการพัฒนาชุมชนในดานตางๆ วิธีดําเนินการวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ จากการตอบแบบสอบถามและการสนทนากลุมยอย สรุปผลการวิจัยจากขอมูลเชิงปริมาณ พบวา กลุมผูให
ขอมูลมีความคิดเห็นดานคานิยมสวนบุคคลเกี่ยวกับปจจัยการคิดนอกกรอบเพื่อสรางความแตกตาง ในระดับมากที่สุด
จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 17.47 ความคิดเห็นดานความเชื่อวาทุกอยางที่เกิดขึ้นในชีวิตไมใชเหตุบังเอิญและเชื่อวา
คนเราพัฒนาไดถาตั้งใจจริงตองทําได อยูในระดับมากที่สุดเทากัน คือดานละ 14 คน คิดเปนรอยละ 13.59 ผลการทดสอบ
โดยมีนยั สําคัญทางสถิตริ ะดับ .05 พบวา ความสัมพันธของปจจัยดานเพศกับผลกระทบดานคานิยมสวนบุคคลกับการพัฒนา
ชุมชน มีคาไคสแคว = .007 คือ ยอมรับสมมติฐาน ผลการทดสอบความสัมพันธของปจจัยดานเพศกับผลกระทบดาน
ความเชื่อสวนบุคคลกับการพัฒนาชุมชน มีคาไคสแคว = .091 คือ ปฏิเสธสมมติฐาน และผลการทดสอบความสัมพันธของ
ปจจัยดานเพศกับผลกระทบดานการสื่อสารกับบุคคลอื่นและการพัฒนาชุมชน มีคาไคสแคว = .001 คือ ยอมรับสมมติฐาน
ขอมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุมยอย สรุปไดวา กลุมผูใหขอมูลสวนใหญ เห็นดวยอยางยิ่งวาปจจัยดานคานิยมและ
ความเชื่อสวนบุคคลจะสงผลตอการสื่อสารเพื่อพัฒนาความสัมพันธกับบุคคลอื่นและสงผลกระทบตอการพัฒนาชุมชน
ใหเปนไปในทางที่ดีมากขึ้น ในอีกดานหนึ่งถึงแมวาผูคนในชุมชนมีปจจัยทั้งสองดานแตกตางกันแตถาสามารถปรับคานิยม
และความเชื่อเขาหากันไดและทําการสื่อสารกันไดอยางเปนมิตร จะทําใหเกิดความรวมมือเพื่อปองกันและแกไขปญหา
ในชุมชนของตนเองใหประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: คานิยมสวนบุคคล ความเชื่อสวนบุคคล การสื่อสารระหวางบุคคล การพัฒนาชุมชน
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Abstract
The objectives of this research were 1) to survey the opinions of a group of sample undergraduate
students on personal values and beliefs; 2) to analyze the relationship of the variable of gender with the
impact of personal values and beliefs on community development; 3) to analyze the relationship of the
variable of gender with the impact of interpersonal communication on community development; and
4) to form recommendations on how to solve problems related to personal values and beliefs that impact
interpersonal communication and community development. The research method employed both
qualitative and quantitative data collection methods, including a questionnaire and focus group discussions.
The quantitative data showed that 18 of the samples (17.47%) placed the greatest importance on the
value of thinking outside the box and creating differentiation. For personal beliefs, 14 of the samples
(13.59%) gave the highest score to the belief that everything in life is not accidental and people have the
agency to develop if they put in sincere effort. The following relationships were found to be statistically
significant at .05 confidence level: the relationship of the variable of gender to the impact of personal
values on community development had a chi square value .007 so the hypothesis was supported.
The relationship of the variable of gender to the impact of personal beliefs on community development
had a chi square value .091 so the hypothesis was rejected. The relationship of the variable of gender
to the impact of interpersonal communication on community development had a chi square value
= .001 and the hypothesis was upheld. Qualitative data from the group discussions indicated that the
majority of samples strongly agreed that personal values and beliefs affect communication to develop
relationships with other people and can have a positive impact on community development. They
perceived that even if people began with differing values and beliefs, they could reach an agreement
to better align their values and engage in friendly communication. This can create cooperation to prevent
and solve problems in the community and to achieve effective community development.
Keywords: Personal values, Personal beliefs, Interpersonal communication, Community development

บทนํา
การพัฒนาใดๆ จะสําเร็จไดนั้น มีปจจัยหลายประการเขามาเกี่ยวของ ไดแก การสื่อสารในระดับตางๆ ทั้งระดับ
ปจเจกบุคคล ระดับชุมชน ระดับสังคมและประเทศชาติ เพราะการสื่อสาร สามารถชวยสรางกรอบความคิดใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได ดังนั้นการสื่อสารจึงสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางคานิยม ความเชื่อและพฤติกรรม
ของผูคนได โดยผูสงสารทําการสงขอมูลขาวสารที่บงบอกความหมายตามความตั้งใจที่เตรียมการไวและผูรับสารสามารถ
เขาใจ ยอมรับในเนื้อหาสาระที่ไดรับดวย จึงทําใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ ตามมา การสื่อสารจึงมีบทบาท
สําคัญในฐานะที่เปนหนึ่งในกระบวนการกลอมเกลาสังคม โดยเฉพาะการเรียนรูในสิ่งตางๆ ที่กําลังเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้น
ในอนาคต โดยจุดสําคัญที่ผูวิจัยไดวิเคราะหและมองเห็นปญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาชุมชนไดอยางชัดเจน คือ การพัฒนา
ตางๆ จะเกิดความติดขัดและไมประสบผลสําเร็จอยางที่ตั้งเปาหมายไว เพราะมีปจจัยสําคัญมากอีก 2 ประการ คือ
คานิยมและความเชื่อสวนบุคคลที่สงผลกระทบใหการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชนนั้นไมเปนไปตามที่วางแผนไว ในบริบท
ตองประเด็นนี้ ทําใหผูวิจัยตองการศึกษาใหทราบถึงความคิดเห็นและความตองการของกลุมวัยรุนที่กําลังศึกษาอยูใน
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มหาวิทยาลัยวาเปนเชนไร เพราะกลุมวัยรุนเหลานี้กําลังอยูในวัยที่เปนกําลังสําคัญใหกับการพัฒนาชุมชนถิ่นฐานที่อยูอาศัย
ของตนเอง
ดังนั้นการพัฒนาชุมชนจะประสบความสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไวไดดีเพียงใดนั้น นอกจากการสื่อสารที่ดีแลว
ยังตองขึ้นอยูกับความแตกตางระหวางบุคคล ปจจัยดานคานิยมสวนบุคคล และปจจัยดานความเชื่อสวนบุคคลดวย ซึ่งผูวิจัย
วิเคราะหสิ่งที่เกี่ยวของไดจากการทบทวนวรรณกรรมตางๆ ดังนี้
1. ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences Theory) ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดเรื่อง
สิ่งเราและการตอบสนอง (Stimulus-Response) และนํามาประยุกตใช โดย DeFleur, M. L., & Ball-Rokeach, S. (1982)
ไดอธิบายไววา มนุษยมคี วามแตกตางกันอยางมาก หลายประการ ในองคประกอบทางดานจิตวิทยาสวนบุคคล เปนความแตกตาง
ที่เกิดจากการเรียนรูสิ่งแวดลอมทําใหเกิดทัศนคติ คานิยม และความเชื่อ รวมเปนลักษณะทางจิตวิทยาสวนบุคคลที่แตกตาง
กันไป ความแตกตางนี้ยังขึ้นอยูกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม โดยหลักการพื้นฐานสําคัญของทฤษฎีนี้ คือ 1) บุคคล
มีความแตกตางกันในดานบุคลิกภาพและสภาพจิตวิทยา 2) ความแตกตางกันดังกลาวนีเ้ ปนเพราะบุคคลมีการเรียนรู 3) บุคคล
ทีอ่ ยูต า งสภาพแวดลอมกันจะไดรบั การเรียนรูท แี่ ตกตางกัน 4) การเรียนรูจ ากสภาพแวดลอมทีแ่ ตกตางกัน ซึง่ สวนหนึง่ เกีย่ วของ
กับสุขภาพจิตของบุคคลที่แตกตางกัน สงผลทําใหกระบวนการเรียนรูของมนุษยแตกตางกันไป สงผลตอการกระทําของ
แตละบุคคลที่ไมเหมือนกัน เชน การใหความรวมมือหรือการตอตานตอการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาในชุมชน โดยปจจัย
ที่ผูวิจัยสนใจศึกษา คือ ปจจัยดานคานิยมและความเชื่อสวนบุคคล ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมการสื่อสารและกระบวนการ
เลือกเปดรับสารที่แตกตางกันดวย ตามขั้นตอนสําคัญ 4 ประการ คือ
ขั้นตอนแรก คือ การเลือกเปดรับสาร (Selective Exposure) เปนกระบวนการแรกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ
ของบุคคล ที่พิจารณาจากคานิยมและความเชื่อของตนเองวาพรอมที่จะเปดรับสารหรือไม จะเลือกเปดรับขอมูลขาวสาร
ประเภทไหน จากสื่อใด และเวลาใด
ขั้นตอนที่สอง คือ การเลือกสารที่สนใจ (Selective Attention) เปนขั้นตอนที่ถัดจากขั้นตอนแรก หลังจากการ
เปดรับสารแลว บุคคลจะเลือกสรรขอมูลขาวสารที่สอดคลองหรือสนับสนุนความตองการของตนเอง (Supportive
Information)
ขั้นตอนที่สาม คือ การเลือกสรรการรับรู (Selective Perception) มนุษยมีแนวโนมที่จะรับรูสารสนเทศที่ตน
เห็นวาสนใจตรงกับคานิยมและความเชื่อของตนเอง โดยการแปรสภาพขอมูลขาวสารหรือสารสนเทศที่สนใจไปเปนความรู
พื้นฐาน (Cognition)
ขั้นตอนที่สี่ คือ การจดจํา (Selective Retention) เปนขั้นตอนสุดทายที่บุคคลจะนําความรูพื้นฐานที่สอดคลอง
กับคานิยมและความเชื่อของตนพัฒนาตอไปเปนการยอมรับที่ถาวร คือ พรอมที่จะจดจําตอไป
2. ปจจัยดานคานิยมสวนบุคคล สุพัตรา สุภาพ (2531) ไดนําเสนอแนวคิดเรื่องคานิยมของสังคมเมืองและคานิยม
ของสังคมชนบทในสังคมไทยไว ซึ่งคานิยมของทั้งสองประเภทมีอิทธิพลสงผลตอคานิยมที่สืบทอดไปยังพฤติกรรมของบุคคล
โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
คานิยมของสังคมเมือง คือ เชื่อในเรื่องเหตุและผล ขึ้นอยูกับเวลา มีการแขงขันมาก นิยมตะวันตก ชอบจัดงานพิธี
ฟุมเฟอยหรูหรา นิยมวัตถุ ชอบทําอะไรเปนทางการ ยกยองผูมีอํานาจผูมีตําแหนง วินัย ไมรักของสวนรวม พูดมากกวาทํา
ไมชอบเห็นใครเหนือกวา เห็นแกตัวไมเชื่อใจใคร
คานิยมของสังคมชนบท คือ ยอมรับบุญรับกรรมไมโตแยง ขึ้นอยูกับธรรมชาติ เชื่อถือโชคลาง ชอบเสี่ยงโชค
นิยมเครื่องประดับ นิยมคุณความดี นิยมพิธีการและการทําบุญเกินกําลัง ชอบเปนฝายรับมากกวาฝายรุก ทํางานเปนเลน
ทําเลนเปนงาน พึ่งพาอาศัยกัน มีความเปนสวนตัวมากเกินไป รักญาติพี่นอง มีความสันโดษ หวังความสุขชั่วหนา
โดยเฉพาะคานิยมของบุคคล (Human Value) เปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดยาก เพราะมักเปนสิ่งที่ถูกปลูกฝงมา
ตั้งแตเยาววัย โดยสะสมขึ้นจากกระบวนการเรียนรูผนวกกับประสบการณ สิ่งที่มีอิทธิพลทําใหเกิดคานิยมของแตละบุคคล
มีที่มาจากหลายประการ เชน จากวัฒนธรรมของสังคมที่อยูอาศัย จากวิถีปฏิบัติในครอบครัวในชุมชน คานิยม จึงเปน
ความเชื่อที่คงทนถาวรพอสมควร (Rokeach, 1973) และเปนตัวกําหนดแบบแผนในการดําเนินชีวิต (Mode of Conduct)
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รวมทั้งเปนจุดมุงหมายของชีวิต (End-States of Existence) ที่บุคคล ชุมชนและสังคมเห็นวาเปนสิ่งที่ดีงามและ
ชื่นชอบ (Preferable) โดยเฉพาะคานิยมของบุคคล เปนสิ่งที่มีความเกี่ยวของกับความเชื่อตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดและจะมีอิทธิพล
ตอความคิด การตัดสินใจ รวมทั้งพฤติกรรมการแสดงออกในสถานการณตางๆ ของบุคคลดวยเสมอ (กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม, 2558, ปนกนก วงศปนเพ็ชร, 2558, Schwartz, 2006)
นอกจากนั้น ฤทธิณัณฑ เชื้อทอง และรุจิระ โรจนประภายนต (2559) ยังไดนําเสนอแนวคิดเรื่องคานิยมที่สําคัญ
ของคนไทย จํานวน 10 คานิยม โดยคานิยมทั้งหมดลวนสงผลตอแบบแผนพฤติกรรมของมนุษยทั้งสิ้น ประกอบดวยคานิยม
ตางๆ ดังนี้ คือ 1) การใหความสําคัญกับตัวเองหรือบุคคล 2) ภาระบุญคุณ 3) การปรับตัวเขากับโอกาสและสิ่งแวดลอม
4) ความสัมพันธและคุณธรรมทางสังคม 5) ความมั่งคั่งรํ่ารวย 6) การมีความรูความสามารถ 7) อํานาจนิยม 8) พุทธศาสนา
9) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และ 10) ความสนุกสนาน
จากขอมูลจะพบวามนุษยแตละคนจะมีความแตกตางหลากหลายทั้งคานิยมและความเชื่อ สวนบุคคล ความรู
ความสามารถ ทักษะความชํานาญ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู ความพึงพอใจความชอบหรือไมชอบสิ่งตางๆ ที่ไมเหมือน
กัน ดังนั้นจึงเปนปกติวิสัยที่จะเกิดปญหาความไมเขาใจซึ่งกันและกันได บางครั้งจึงเกิดการแขงขันแยงชิงทรัพยากรหรือ
ความดีความชอบกัน (สุพาณี สฤษฎวานิช, 2552) ดังนั้นการมีปจจัยตางๆ ดานความคิดเห็นและมุมมองตอสถานการณ
ที่เกิดขึ้นแตกตางกันนี้เอง จึงเกิดเปนสาเหตุของการกระทบกระทั่งกันและกลายเปนความไมพึงพอใจกันไมชอบหนากัน
เกิดความไมลงรอยกันและสุดทายจะกลายเปนความขัดแยงกันในทีส่ ดุ โดยผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วของอีกเรือ่ งหนึง่ ของฤทธิณณ
ั ฑ
เชื้อทอง และรุจิระ โรจนประภายนต (2561) พบขอมูลวา คานิยมเกี่ยวกับการใหความสําคัญกับตัวเองหรือตัวบุคคล
มากที่สุด (รอยละ 85.40) และคานิยมเกี่ยวกับการมีความรู ความสามารถนอยที่สุด (รอยละ 26.90)
Phillips (1965) ไดแสดงความคิดเห็นไววาคนไทยสวนใหญมีคานิยมเอาตัวเองเปนศูนยกลาง (Self-Centered)
จึงสงผลใหมีพฤติกรรมชอบทําอะไรตามที่ตนเองพึงพอใจ เปนคนไมคอยตรงตอเวลา มีพฤติกรรมการเลียนแบบตามกระแส
สังคม เชน ใชจายอยางฟุมเฟอย ไมคอยมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ เกียจคราน ไมคอยมีความอดทนและเห็นแกตัว
Miller (1995) ใหความหมายเกี่ยวกับคานิยมทางสังคมวาเปนสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิตอยูในสังคมของมนุษย
เพราะคานิยมมีผลตอความรูสึก ความคิด และทาทางการแสดงออก ที่ทําใหสังคมเปนไปในทิศทางเดียวกัน เปนสิ่งที่มนุษย
คิดไตรตรองแลววาเปนสิ่งที่ดี ไดรับการยอมรับจากสังคมและยึดถือปฏิบัติมาอยางสมํ่าเสมอและสามารถปรับเปลี่ยนไดตาม
ความคิดเห็นสวนใหญของคนในสังคมตามชวงเวลาตางๆ และสถานการณของชุมชนหรือสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
Rojjanaprapayon (1997) ไดแสดงความคิดเห็นไววาคนไทยมีคานิยมเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบ
ตอสังคม ไมคอยมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบดานหนาที่พลเมืองของตนเอง ปฏิบัติตัวแบบไมคงเสนคงวาไมเสมอตน
เสมอปลาย และบางสวนไมชอบปฏิบัติตามกฎหมายชอบหาชองวางหลีกเลี่ยงกฎกติกา
พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุง เรืองโรจน (2560) ไดศกึ ษาชุมชนและพบวาชุมชนกําลังประสบปญหาคานิยมของระบบ
ทุนนิยมกําลังเขามา ในขณะที่ความเขมแข็งของชุมชนโดยเฉพาะความสัมพันธระหวางผูใหญกับเด็กกําลังเสื่อมคลายลง
เนือ่ งจากวิถใี นการดําเนินชีวติ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไป โดยการสํารวจขอมูลพบวาถึงแมความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว
ยังอยูในระดับมาก แตความสัมพันธระหวางสมาชิกในชุมชนและเครือญาติมีคะแนนอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงจําเปน
ตองระดมความคิดเห็นจากคนทุกๆ กลุมในชุมชนเพื่อสรางมติรวมกัน (Consensus-Common Agreement) ตองมีการ
สรางความเขาใจรวมกันระหวางกลุมที่เขามารวมทํากิจกรรม นอกจากนั้น งานวิจัยยังพบขอมูลวาการมีสวนรวมนั้น
ควรตระหนักวาใครมีคุณสมบัติ มีความเหมาะสมที่จะแสดงลักษณะการมีสวนรวมแบบใด
3. ปจจัยดานความเชื่อสวนบุคคล ความเชื่อสวนบุคคล เปนการยอมรับอันเกิดอยูในจิตสํานึกของมนุษยตอ
พลังอํานาจเหนือธรรมชาติที่เปนผลดีหรือผลรายตอมนุษยนั้นๆ หรือสังคมมนุษยนั้นๆ แมวาพลังอํานาจเหนือธรรมชาติ
เหลานั้น ไมสามารถที่จะพิสูจนไดวาเปนความจริง แตผูคนในสังคมยอมรับและใหความเคารพเกรงกลัวสิ่งเหลานี้ ความเชื่อ
จึงมิไดขึ้นอยูกับความจริงเชิงวัตถุวิสัยในเนื้อหา คนเราจึงสามารถกระทําการอยางใดอยางหนึ่งไดอยางจริงจังแข็งขันหรือ
อยางบาคลัง่ ดวยความเชือ่ ทีผ่ ดิ แตเปนทีย่ อมรับกันในกลุม ชนหรือสังคมไดเทาๆ กับทีท่ าํ อยางตอเนือ่ งดวยความเชือ่ ทีถ่ กู ตอง
ดังนั้นการกระทําที่ใชสติปญญายอมตองอาศัยความเชื่ออยูดวยเสมอ แตสติปญญาเองนั้นอาจใชมาทดสอบความเชื่อและ
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ตรวจดูความถูกตองของความเชื่อนั้นได (กมลชนก จันทรแดง และคณะ, 2561) ในอีกแงมุมหนึ่งพิจารณาไดวาการที่คนเรา
จะยอมรับและเชื่อสิ่งใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ ประกอบดวย (บานจอมยุทธ, 2561) ไดแก 1) การถูกครอบงําใหเชื่อ
ดวยสือ่ โฆษณาหรือการครอบงําจากวัฒนธรรมทีเ่ จริญมากกวา 2) การถูกลางสมองใหเชือ่ ดวยการสือ่ สารจากขอมูลทีบ่ ดิ เบือน
และ 3) การถูกลอลวงใหเชื่อดวยการโฆษณาชวนเชื่อตางๆ สมปราชญ อัมมะพันธุ (2536) ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ความเชื่อไววา เปนระดับสภาพจิตใจของบุคคลที่มอบความไววางใจ ใหความเชื่อใจและมั่นใจตอสิ่งตางๆ หรือบุคคลตางๆ
ที่ตนเองมีความเชื่อมั่น หากบุคคลใดมีความเชื่อวาสถานการณใดเปนความจริงมันก็จะเปนจริงตามนั้น ใครเชื่อวาสิ่งใด
จะเปนอยางไร ผลดีจะเปนอยางนั้น เชน เชื่อวาเพื่อนเปนมิตรที่ดี เพื่อนก็จะเปนมิตรตามความเชื่อของตน ทั้งนี้เพราะเมื่อมี
ความเชื่อเกิดขึ้นมา ความมั่นใจก็จะเกิดขึ้นตามมาดวยและจะมีความพยายามที่หาวิถีทางที่จะเขาถึงความสําเร็จตาม
ความเชือ่ ของตนเองใหจงได ไมวา ความเชือ่ นัน้ จะมีจริงหรือไมจริง ความเชือ่ ก็มอี ทิ ธิพลตอการกระทําของมนุษยอยางแนนอน
นันทนา ขุนภักดี (2530) ไดศึกษาและสรุปแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อไววาเปนสภาพที่บุคคลใหความมั่นใจ เห็นสอดคลอง
คลอยตามและเต็มใจที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองเชื่อไดอยางไมมีขอสงสัยใดๆ รวมทั้งเต็มใจที่จะนําขอมูลขาวสารนั้นๆ
ไปแจงกับบุคคลอื่นๆ ตอเนื่องไปไดอีก โดยอาจไมคํานึงถึงความถูกตองหรือไมจากความเชื่อนั้นๆ ของตนเอง ซึ่งเปนการ
บงบอกถึงความเชื่อของบุคคล อาจมีสาเหตุมาจากความไมรูก็เปนไปได เพราะความเชื่อ คือ การยอมรับ การไวใจวา
สิ่งนั้นสิ่งนี้เปนความจริงหรือเปนสิ่งที่ตนเองไววางใจได โดยไมจําเปนตองเปนความจริงที่ตรงตามหลักตรรกะหรือมีเหตุผล
มีหลักวิทยาศาสตรมารองรับความเชือ่ นัน้ ๆ เชน คนทีเ่ ชือ่ ในเรือ่ งไสยศาสตร โหราศาสตร โชคลางตางๆ หรือเชือ่ เรือ่ งเครือ่ งราง
ของขลัง จะมีความยึดมั่นวา สิ่งตางๆ เหลานั้นใหคุณใหโทษแกตนไดจริง หรือคนที่เชื่อในฤกษยามจะยึดมั่นวาวันเวลา
การโคจรของดวงดาวตางๆ จะกอใหเกิดผลกระทบทางใดทางหนึ่งตอตัวมนุษยหรือตอสังคมประเทศชาติได นอกจากนั้น
ความเชื่อของมนุษย ยังสามารถแบงออกไดเปนอีก 2 ประเภท คือ
1) ความเชื่อทั่วๆ ไป หรือความเชื่อธรรมดา เชน ความเชื่อในปรากฏการณธรรมชาติ เชน ฝนตกฟารองฟาผา
นํ้าทวม ฯลฯ วาเปนเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลใหเกิดขึ้น จึงหาวิธีการเพื่อกราบไหวออนวอนมิใหเหตุรายเกิดขึ้น เปนตน
หรือความเชื่อเกี่ยวกับลักษณะของคนและสัตวที่บอกเลาสืบตอกันมา เชน บอกวาคนที่หนากรอ คอสั้น หามคบ หรือหญิง
ที่เดินกางแขนเหมือนชาย เปนสตรีโทษ หามแตงงานดวย กรณีเกี่ยวกับสัตว เชน ควายที่จะนํามาใชงานตองดูขวัญวาที่ตัว
มีกี่ขวัญ ถามีไมครบตามลักษณะที่กําหนดถือวาไมดี เปนตน ความเชื่อเกี่ยวกับการทํามาหากินและอาชีพ จึงมีทั้งขอหาม
และขอปฏิบัติ เชน เวลาตนไมมีดอกชอหามชี้จะทําใหผลเนา เปนตน ความเชื่อเกี่ยวกับนรก สวรรค ชาติ ภพ เปนความเชื่อ
ของมนุษยที่มีมานานแลววาการทําไมดีจะตกนรก ถูกยมบาลทรมาน ถาทําดีจะมีสุขขึ้นสวรรค เชื่อวาตายแลวไปเกิด
ในชาติหนาตอๆ ไป เปนความเชื่อที่เนื่องมาจากศาสนาเชนกัน เปนความชาญฉลาดของคนโบราณที่ใชเปนอุบายสอนคน
เพื่อใหเปนคนดี มีความหวังในชีวิต
2) ความเชื่อที่แฝงไวดวยความกลัวหรือความเชื่อทางไสยศาสตร คือ การเชื่อถือโดยรูสึกเกรงขามหรือกลัว
ในสิง่ ทีเ่ ขาใจวาอยูเ หนือธรรมชาติหรือในสิง่ ลึกลับ อันไมสามารถจะทราบดวยเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร และสิง่ นัน้ อาจจะ
ใหดีหรือรายแกผูที่เชื่อถือก็ได นับเปนอีกหนึ่งความเชื่อที่ยังคงอยูในสังคมไทยที่สืบทอดมาอยางยาวนาน
ดังนั้นความเชื่อ จึงเกิดขึ้นไดอยางหลากหลายหนทาง โดยเปนการยอมรับวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนความจริงหรือ
เปนสิ่งที่คนไวใจเชื่อมั่น โดยไมจําเปนวาจะตองเปนความจริงที่ตรงตามหลักเหตุผลหรือหลักวิทยาศาสตรใดๆ เพราะ
ความเชื่ อ เป น ความรู  สึ ก นึ ก คิ ด ของคนในสั ง คมที่ ยึ ด มั่ น และยอมรั บ ในสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง อาจเป น ความจริ ง มี เ หตุ ผ ลหรื อ
อาจไมมีเหตุผลและไมสามารถพิสูจนใหเห็นไดอยางชัดเจน เชน เชื่อเรื่องดวงโหราศาสตร เชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดใหม
เปนกฎแหงวิบากกรรม จึงทําใหบุคคลนั้นมุงกระทําแตความดี ไมตองการทําใหผูอื่นเดือดรอน สงผลทําใหสังคมโดยรวม
เกิดความสงบสุขขึ้นมาได เมื่อพิจารณาในประเด็นนี้จึงถือเปนประโยชนของความเชื่อไดเชนกัน จากขอมูลที่นําเสนอมา
ผูวิจัยจึงตองการศึกษาปจจัยดังกลาวเพื่อสรุปขอคนพบและนําเสนอแนวทางแกไขในการนําไปพัฒนาชุมชนตอไป
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วัตถุประสงค

ชุมชน

1. เพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานคานิยมและความเชื่อสวนบุคคลของนักศึกษา
2. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยดานเพศกับผลกระทบดานคานิยมและความเชื่อสวนบุคคลกับการพัฒนา

3. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยดานเพศกับผลกระทบดานการสื่อสารกับบุคคลอื่นและการพัฒนาชุมชน
4. เพื่อสรุปนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาดานคานิยมและความเชื่อสวนบุคคลที่สงผลกระทบตอการสื่อสาร
กับบุคคลอื่นอันจะสงผลไปถึงการพัฒนาชุมชนในดานตางๆ

ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุมผูใหขอมูล นักศึกษาชายและหญิง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
รหัส GE2242 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 103 คน โดยมีนักศึกษาจากคณะตางๆ ไดแก
คณะศิลปศาสตร สาขาภาษาอังกฤษ และสาขาการทองเที่ยวคณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม สาขาการจัดการ
โรงพยาบาล คณะบริหารธุรกิจ/การบัญชี คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สมุทรปราการ
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามปลายเปด ประเด็นเกี่ยวกับความหมายของปจจัยดานคานิยม
และความเชื่อสวนบุคคลของผูใหขอมูล โดยใหเปนผูเขียนคําตอบแบบสอบถามเอง (Self-administration questionnaire)
โดยมีการสํารวจความคิดเห็น (Survey research) แบบวัดผลครั้งเดียว (One-Shot Case Study) ของกลุมผูใหขอมูล
การสนทนากลุม ยอย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นประเด็นประสบการณจากคานิยมและความเชือ่ สวนบุคคลของตนเองกับผลกระทบ
ทั้งขอดี ขอเสียในการนําไปพัฒนาชุมชน

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปใชคาสถิติพื้นฐาน ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห
ความสัมพันธระหวางปจจัยตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดวยการทดสอบคาไคสแคว (Chi-Square) โดยทดสอบนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เพื่อสรุปใหเห็นขอมูลที่บงบอกถึงความสัมพันธที่ผูวิจัยตองการศึกษาไดอยางชัดเจนมากขึ้น

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานคานิยมสวนบุคคล
ที่
1
2
3
4
5
6

ปจจัยดานคานิยมสวนบุคคล

ชอบใชของแบรนดเนม
ไมชอบใหใครมายุงเรื่องสวนตัว
ตองมีความเชื่อมั่นในตนเองถึงจะดี
คิดนอกกรอบเพื่อสรางความแตกตาง
ตองติดตามขาวสารทันสมัยอยูตลอดเวลา
ตองพูดภาษาที่สอง เชน อังกฤษ จีน ใหได

จํานวน
10
8
9
18
17
14

รอยละ
9.70
7.76
8.73
17.47
16.50
13.59
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ปจจัยดานคานิยมสวนบุคคล
ทํางานจิตอาสาบางเพื่อใหเปนคนดีของสังคม
ตองเรียนใหสูงเพื่อทํางานที่ดีคาตอบแทนสูง
ควรมีแฟนเปนเพื่อนคูคิดในการเรียนหรือการทํางานตางๆ
ไมยุงเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นเพราะจะทําใหเกิดความวุนวายกับชีวิต
รวม

จํานวน
13
7
4
3
103

รอยละ
12.62
6.79
3.88
2.91
100.00

จากตารางที่ 1 พบขอมูลวากลุม ผูใ หขอ มูลมีความคิดเห็นดานปจจัยการคิดนอกกรอบเพือ่ สรางความแตกตางมากทีส่ ดุ
จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 17.47
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธของปจจัยดานเพศกับผลกระทบดานคานิยมสวนบุคคลกับการพัฒนาชุมชน
ความสัมพันธของปจจัย
ดานเพศกับผลกระทบ
ดานคานิยมสวนบุคคล
กับการพัฒนาชุมชน
กลุมผูใหขอมูล
103 คน

มากที่สุด
(รอยละ)

มาก
(รอยละ)

ปานกลาง
(รอยละ)

32
48
19
(31.06)
(46.60)
(18.44)
(ช=8, ญ=24) (ช=28, ญ=20) (ช=7, ญ=12)

นอย
(รอยละ)

คา
เฉลี่ย

SD.

χ2

4
(3.88)
(ช=0, ญ=4)

4.05

0.81

.007

ระดับ α = .05

จากตารางที่ 2 ขอมูลจากผลการทดสอบ พบวา ปจจัยดานเพศกับคานิยมสวนบุคคลมีความสัมพันธดานผลกระทบ
กับการพัฒนาชุมชน กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α = .05 โดยผลการทดสอบความสัมพันธ ไดคาไคสแควที่ระดับ
χ2 = .007 คือ ยอมรับสมมติฐาน
ตารางที่ 3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานความเชื่อสวนบุคคล
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ปจจัยดานความเชื่อสวนบุคคล
เชื่อวาทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว
เชื่อวากตัญูตอพอแมชีวิตจะเจริญ
เชื่อวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง
เชื่อวาหากไมเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะตองมีเหตุรายได
เชื่อวาคนเราเกิดมามีวิบากกรรมของตนเองตองชดใช
เชื่อวาทุกอยางที่เกิดขึ้นในชีวิตไมใชเหตุบังเอิญ
เชื่อวาคนที่ประกอบอาชีพดีๆ เชน ครู นักวิชาการ นักกฎหมาย จะเปนคนดีดวย
เชื่อวาคนเราพัฒนาไดถาตั้งใจจริงมุงมั่นจริงตองทําได
เชื่อวาการคบคนดีจะพาตัวเราไปเจอสิ่งที่ดีดวย
เชื่อวาชาติหนามีจริงตองทําสิ่งที่ดีๆ ทําบุญไวมากๆ ชาติหนาจะไดสบาย

จํานวน
8
12
11
13
10
14
12
14
6
3

รอยละ
7.76
11.65
10.67
12.62
9.70
13.59
11.65
13.59
5.82
2.91

จากตารางที่ 3 พบขอมูลวากลุมผูใหขอมูลมีความคิดเห็นดานความเชื่อวาทุกอยางที่เกิดขึ้นในชีวิตไมใชเหตุบังเอิญ
และเชือ่ วาคนเราพัฒนาไดถา ตัง้ ใจจริงมุง มัน่ จริงตองทําได จํานวนมากทีส่ ดุ เทากัน คือดานละ 14 คน คิดเปนรอยละ 13.59
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธของปจจัยดานเพศกับผลกระทบดานความเชื่อสวนบุคคลกับการพัฒนาชุมชน
ความสัมพันธของปจจัยดานเพศ
กับผลกระทบดานความเชื่อ
สวนบุคคลกับการพัฒนาชุมชน
กลุมผูใหขอมูล
103 คน

มากที่สุด
(รอยละ)

มาก
(รอยละ)

83
(80.58)
(ช=38, ญ=45)

20
(19.41)
(ช=5, ญ=15)

คาเฉลี่ย

SD.

χ2

4.81

0.40

.091

จากตารางที่ 4 ขอมูลจากผลการทดสอบพบวา ปจจัยดานเพศกับความเชือ่ สวนบุคคลไมมคี วามสัมพันธดา นผลกระทบ
กับการพัฒนาชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ α = .05 โดยผลการทดสอบความสัมพันธไดคาไคสแควที่ระดับ
χ2 = .091 คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความสัมพันธของปจจัยดานเพศกับผลกระทบดานการสือ่ สารกับบุคคลอืน่ และการพัฒนาชุมชน
ความสัมพันธของปจจัย
ดานเพศกับผลกระทบ
ดานการสื่อสารกับบุคคลอื่น
และการพัฒนาชุมชน
กลุมผูใหขอมูล
103 คน

มากที่สุด
(รอยละ)

มาก
(รอยละ)

ปานกลาง
(รอยละ)

32
(31.06)
(ช=11, ญ=21)

45
(43.68)
(ช=13, ญ=32)

26
(25.24)
(ช=19, ญ=7)

คาเฉลี่ย

SD.

χ2

4.06

0.75

.001

ระดับ α = .05

จากตารางที่ 5 พบขอมูลจากผลการทดสอบวา ปจจัยดานเพศมีความสัมพันธกับผลกระทบดานการสื่อสารกับ
บุคคลอื่นและการพัฒนาชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ α = .05 โดยผลการทดสอบความสัมพันธไดคาไคสแคว
ที่ระดับ χ2 = .001 คือ ยอมรับสมมติฐาน
ผลการวิจยั จากขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการสนทนากลุม ยอย พบวาผูใ หขอ มูลสวนใหญ มากกวารอยละ 50 คือ จํานวน
เกินครึ่งหนึ่งของกลุมนักศึกษาผูใหขอมูลทั้งหมด ไดแสดงความคิดเห็นที่เปนไปในแนวทางเดียวกันวาปจจัยดานคานิยม
สวนบุคคลนั้นเปนแนวคิดแนวปฏิบัติที่สังคมยึดเปนตัวกําหนดและตัดสินใจในการดํารงชีวิต เชน คนไทยเชื่อวา การเรียนจบ
สูงๆ มีหนาทีก่ ารงานทีด่ ี จะทําใหสบายหรือถาทํางานรับราชการจะทําใหดมู หี นามีตาในสังคม เพราะจะไดรบั การดูแลจากรัฐ
และจะไดสุขสบายทั้งตัวเองและครอบครัว จากตัวอยางที่กลาวมา ในความเปนจริงของชีวิต คานิยมนั้นๆ ก็มิไดเปนจริง
หรือสําคัญเสมอไป เพราะคนทีเ่ รียนจบมาสูงแตไมประสบความสําเร็จในชีวติ ก็มมี ากมาย ทํางานเปนรับราชการแตไมไดสบาย
ก็มีเปนจํานวนมากเชนกัน ดังนั้นการมีคานิยมเปนสิ่งที่ดีแตควรเดินตามคานิยมที่นําไปปรับใชไดจริงไมใชจมอยูกับสิ่งที่เขา
บอกกันตอๆ กันวาทําแลวดี คานิยมเปนทัศนะของคนหรือสังคมที่มีตอสิ่งของ ความคิด และเหตุการณที่เกี่ยวของกับ
ความปรารถนา คุณคาและความถูกตองของสังคมนั้นๆ เชน คนตะวันตกอยางชาวอเมริกันถือวาประชาธิปไตย มีคา
มีความสําคัญมากควรดูแลปกปองรักษาไวดวยชีวิต ชาวอเมริกันมีความรักในอิสระและรักเสรีภาพ เปนตน สวนคานิยมของ
คนไทยหรือคนตะวันออกโดยทั่วไปนั้นแตกตางจากคานิยมของชาวอเมริกันหรือคนตะวันตก เชน คนไทยถือวาความสงบสุข
ทางจิตใจและการทําบุญใหทานเปนสิ่งที่พึงปรารถนา การเคารพเชื่อฟงบิดามารดาและการกตัญูรูคุณเปนสิ่งที่ควรยกยอง
นอกจากนั้น คานิยม ยังหมายถึง สิ่งที่บุคคลพอใจหรือเห็นวาเปนสิ่งที่มีคุณคาแลวยอมรับไวในความรูสึกนึกคิดของตนเอง
คานิยมจะคงอยูในตัวบุคคลในรูปของความเชื่อตลอดไป จนกวาจะพบกับคานิยมใหม ซึ่งตนพอใจกวาก็จะยอมรับไว
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เมือ่ บุคคลประสบกับการเลือกหรือเผชิญกับเหตุการณและตองตัดสินใจอยางใดอยางหนึง่ เขาจะนําคานิยมมาประกอบการตัดสินใจ
ทุกครั้งไป คานิยมจึงเปนเสมือนพื้นฐานแหงการประพฤติปฏิบัติของบุคคลโดยตรง
สวนปจจัยดานความเชือ่ สวนบุคคลนัน้ ผูใ หขอ มูลสวนใหญ มากกวารอยละ 50 ไดแสดงความคิดเห็นวาเปนความรูส กึ
นึกคิดของบุคคลที่ยึดมั่นและยอมรับในสิ่งนั้นๆ อาจมีเหตุผลหรือไมมีก็ได จึงเรียกไดวาเปนความเชื่อสวนบุคคล ตัวอยางเชน
คนไทยมีความเชื่อในเรื่องของผีสาง เทวดา กฎแหงกรรม กระทําสิ่งใดก็จะไดรับผลตอบแทนเชนนั้น เชื่อเรื่องบาปบุญ
เชื่อการรูคุณบิดามารดา จะทําใหชีวิตเจริญ การเลือกเชื่อมีทั้งขอดีและขอเสีย เชื่อไปในทางที่ดีก็ไปปรับใชในชีวิตใหมี
ความสุข แตถาเชื่อมากเกินไปก็เกิดเปนความงมงายหรือถาทําไมไดตามความเชื่อหรือคานิยมที่ตั้งไวก็จะกอใหเกิดทุกข
โดยคานิยมของคนไทยในยุคนี้นิยมวัดคุณคาของคนจากวัตถุหรือวัดจากการแตงกาย ใหความสําคัญกับสินคาที่มียี่หอ
ราคาแพงและเปนสิ่งที่คนสวนใหญนิยมเรียกกันวาสินคา “แบรนดเนม” (Brand Name) โดยเฉพาะอยางยิ่ง เสื้อผา รองเทา
กระเปา หรืออุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกอยางโทรศัพทมือถือนั้นจะเขามามีบทบาทในชีวิตมากกวาการเปนสิ่งของ
เครือ่ งใช เพราะกลายเปนเครือ่ งวัดความมัง่ มี วัดความดีงาม ความนาเคารพ สรรเสริญของคนในสังคม จึงเปนเหตุใหหลายคน
ขาดสติความยัง้ คิดดิน้ รนแสวงหาขาวของเครือ่ งใชราคาแพง เพียงเพือ่ ความภาคภูมใิ จในการไดครอบครอง ไดโออวด โดยไมเลือก
วิธีการในการแสวงหาสิ่งเหลานั้น หลงคิดไปวาการมีบางถือเปนสิ่งที่ดี จึงเขาสูกระบวนการกระทําความผิดเพียงเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่เรียกกันวาแบรนดเนม เพราะคนในสังคมใชเกณฑคานิยมเหลานี้มาเปนตัวตัดสินคุณคาของมนุษย

การอภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบวามีความสอดคลองเปนไปตามวัตถุประสงคและสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว คือ ปจจัยดานเพศ
กับคานิยมสวนบุคคลมีความสัมพันธดานผลกระทบกับการพัฒนาชุมชน รวมทั้งปจจัยดานเพศมีความสัมพันธกับผลกระทบ
ดานการสื่อสารกับบุคคลอื่นและการพัฒนาชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนปจจัยดานเพศกับความเชื่อสวนบุคคล
ไมมีความสัมพันธดานผลกระทบกับการพัฒนาชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงสามารถวิเคราะหและสังเคราะหไดวา
ปจจัยดานเพศและคานิยมสวนบุคคลนั้นมีอิทธิพลมากกวาความเชื่อสวนบุคคล ดังที่สุพัตรา สุภาพ (2531)
ไดนําเสนอไววาคานิยมมีอิทธิพลที่สืบทอดไปยังพฤติกรรมของบุคคล โดยเฉพาะคานิยมของบุคคล (Human Value)
เปนสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไดยากเพราะมีความคงทนถาวรพอสมควร (Rokeach, 1973) โดยจะมีอทิ ธิพลตอความคิด การตัดสินใจ
รวมทั้งพฤติกรรมการแสดงออกในสถานการณตางๆ ของบุคคลดวยเสมอ (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2558, ปนกนก
วงศปนเพ็ชร, 2558, Schwartz, 2006) สอดคลองกับงานวิจัยของ ตระกูล ชํานาญและคณะ (2561) ที่พบวา ปจจัยดานเพศ
มีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจที่สงผลกระทบกับวิถีชีวิตของชุมชน และสอดคลองกับ ฤทธิณัณฑ
เชือ้ ทอง และรุจริ ะ โรจนประภายนต (2561) และ Phillips (1965) ทีพ่ บขอมูลวา คนไทยมีคา นิยมเกีย่ วกับการใหความสําคัญ
กับตัวเองหรือตัวบุคคลมากที่สุดถึงรอยละ 85.40 แตที่นาเปนหวงคือ งานวิจัยที่พบวา คนไทยมีคานิยมเกี่ยวกับพฤติกรรม
ที่ขาดความรับผิดชอบตอสังคม ไมคงเสนคงวา หลีกเลี่ยงกฎกติกา (Rojjanaprapayon, 1997) และควรตองดําเนินการ
ตามที่ พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุงเรืองโรจน (2560) ไดศึกษาชุมชนและพบวามีความจําเปนตองระดมความคิดเห็นจาก
คนทุกกลุมในชุมชนเพื่อสรางมติรวมกัน (Consensus-Common Agreement) ตองมีการสรางความเขาใจรวมกัน
ระหวางกลุมที่เขามารวมทํากิจกรรมหรือชวยกันพัฒนาชุมชนของตนเอง

RAJABHAT CHIANG MAI RESEARCH JOURNAL

Vol. 19 No. 2 July-December 2018

123

บทสรุป
ขอดีของคานิยมและความเชือ่ สวนบุคคล ไดแก ทําใหมคี วามเชือ่ มัน่ ในตนเองสูง คิดนอกกรอบอยูเ สมอ เปนแรงจูงใจ
หรือผลักดันของบุคคล เปนอิสระไมอยูภายใตอํานาจของใคร เปนคนทันสมัยอยูตลอดเวลา อาจนําไปพัฒนาชุมชน สังคม
และประเทศชาติใหดียิ่งขึ้นได
ขอเสียของคานิยมและความเชื่อสวนบุคคล ไดแก ถามีมากไปก็อาจทําใหชีวิตประสบปญหาได อาจจะชักจูง
ไปในทางที่ผิด อาจไมฟงความคิดเห็นของใคร เอาแตตัวเองเปนหลัก คานิยมบางอยางอาจไมเหมาะกับตัวเอง แตก็ยัง
ทําตามคานิยมอยู ความเชื่อหรือคานิยมบางอยางอาจมีแตความเท็จไมมีความจริง ซึ่งสงผลใหทํางานรวมกับผูอื่นไดลําบาก
จะกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา จนทําใหการปองกันและแกไขปญหาของสวนรวมลมเหลวได ดังนั้นมนุษยเราควรพิจารณา
ยึดถือทั้งสองปจจัยแตพอสมควร อยาเอาทั้งชีวิตไปผูกติดกับความเชื่อหรือคานิยมใหมากจนเกินไป
แนวทางการแกไขปญหาดานคานิยมและความเชื่อสวนบุคคลที่สงผลกระทบตอการสื่อสารกับบุคคลอื่นอันจะสงผล
ไปถึงการพัฒนาชุมชนในดานตางๆ จากขอมูลที่ไดรับมาผูวิจัยเสนอวา ควรนําขอมูลจากงานวิจัยครั้งนี้ไปประยุกตใชเพื่อการ
ปองกันและแกปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนตางๆ ดังนี้ คือ
1. รณรงคใหเกิดการรับรูและตระหนักในปญหาดานคานิยมสวนบุคคลรวมทั้งความเชื่อสวนบุคคลมากยิ่งขึ้น เพราะ
สงผลตอการสื่อสารระหวางบุคคลและการรวมมือรวมแรงรวมใจกันพัฒนาชุมชนของตนเอง
2. แนวทางการปรับแกไขปญหาจากปจจัยทั้งสองดานนี้ จึงตองอาศัยองคความรูในการวิเคราะหตนเองของบุคคล
นั้นๆ วาตนเองเปนเชนไร มีความชอบหรือไมชอบสิ่งใด มีความรูความสามารถทักษะใดที่สามารถนําไปชวยพัฒนาชุมชน
ของตนเองไดบาง โดยตองสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขอยางแทจริงและยั่งยืน
3. เมือ่ สรางความเขาใจและรูเ ทาทันปญหาในดานนีแ้ ลวจะทําใหบคุ คลยอมรับในสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ จากปจจัยทัง้ สองดาน
ของตนเอง และพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับตัวใหเขากับผูอื่นเพื่อการสื่อสารที่มีจุดมุงหมายเหมือนกัน คือ สรางสิ่งที่ดี
ใหเกิดขึ้นในชุมชนที่อยูอาศัยรวมกัน เชน สรางความรวมมือในการดําเนินการเพื่อปองกันความเสียหายตางๆ ที่จะเกิดขึ้น
และการชวยกันแกไขปญหาในชุมชนที่เกิดขึ้นแลว และตองการใหคนในชุมชนชวยกันดําเนินงาน สิ่งตางๆ เหลานี้จะเกิด
ความสําเร็จขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตองอาศัยการมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันของคนในชุมชนที่อาจมีคานิยม
และความเชื่อสวนบุคคลที่แตกตางกัน แตสามารถทํางานรวมกันไดเพื่อประโยชนสุขของสวนรวม อันเปนเปาประสงคสําคัญ
ของการวิจัยในครั้งนี้
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