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บทนา
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีความรวดเร็วเป็นอัตราทวีคู ณทาให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่
หยุดยั้ง โลกไร้พรมแดนเชื่อมต่อกันได้ทั่วทุกส่วนของมุมโลกทาให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วเพียงกระพริบตาการแข่งขันด้านการค้า การเปิดการค้าเสรี เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ ด้านชีวิตของมนุษย์ ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแต่ละ
กลุ่มในสังคม ที่สามารถแทรกซึมไปได้ทุกจุด
“ประเทศไทยต้องก้าวสู่ Thailand 4.0” เป็นสิ่งที่ทุกคนรับทราบถึงการก้าวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของ
รัฐบาลไทยประกอบด้วยการเริ่มต้น ยุค Thailand 1.0 เป็นช่วงของการลงทุนภาคเกษตรกรรมและกสิกรรม
ยุค Thailand 2.0 เริ่มมุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมเบา ด้วยการใช้แรงงานจานวนมากแทน เช่น เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า
กระเป๋า เครื่องประดับ ยุค Thailand 3.0 เริ่มเป็นยุคอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก มีการลงทุนจาก
ต่างประเทศมากขึ้น ใช้เทคโนโลยีสูง เน้นเรื่องชิ้นส่วนยานยนต์ แผงวงจรไฟฟ้าที่ซับซ้อ นยิ่งขึ้น สาหรับการ
ลงทุนเริ่มขยายไปลงทุนต่างประเทศแต่ประเทศไทย ยึดติดกับยุค Thailand 3.0 เป็นเวลานาน เนื่องจากความ
เหลือมล้าด้านความร่ารวย กับดักรายได้ปานกลางทาให้เกิดการขาดความไม่สมดุลในการพัฒนาส่งผลให้รัฐบาล
เร่งรัดการพัฒนาให้ก้าวข้าม จากยุค Thailand 3.0 ไปสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อผลักดันประเทศหลุดพ้นกับดัก
ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 10-15 ปี ดังนั้นยุคThailand 4.0 จึงเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม คือ
การเปลี่ยนจากอดีตลงมือทามาก ได้ผลตอบแทนน้อย มาเป็นการลงมือทาน้อย ๆ แต่ได้ผลตอบแทนมหาศาล
ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดันและการนานวัตกรรมเข้ามาช่วย เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่
การบริการมากขึ้น
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ตาราง 1.1 อธิบายถึงยุคของการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาวัฒนธรรมไทย
ยุค
เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม
1.0
เกษตรกร กสิกรรม
พื้นบ้าน พื้นฐานของการดารงชีวิต
2.0
อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
งานฝีมือ งานจักสาร
3.0
อุตสาหกรรมหนัก รับผลิต
มีแนวคิดทางตะวันตก สู่สังคมผู้สูงอายุ สังคมเมือง
ส่งออก เทคโนโลยี
ผู้หญิงเป็นผู้บริหารมากขึ้น ใส่ใจสุขภาพ เดินทาง
มากขึ้น มีเทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
(ชัชรพล เพ็ญโฉม , 2012)
4.0
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม ความเป็นปัจเจกสูง ความกล้าเสี่ยง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง มองระยะยาว ความเป็นอานาจนิยม
ต าแหน่ ง นิ ย ม เปิ ด ใจรั บ ข้ อ มู ล ใหม่ ชอบการ
เดินทาง มองวิทยาศาสตร์ในด้านบวก เห็นคุณค่า
การศึกษา (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2559)
ตารางที่ 1.1 แสดงยุคการพัฒนาของประเทศไทยกับวัฒนธรรมไทย
ที่มา: สุวิทย์ เมษิณทรีย์, 2560
ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนี้ทาให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนไปอย่างมหาศาล เช่น
1) แรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหวของทุน (Globalization) สินค้าและบริการอย่างเสรี จนโลกที่
เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายในตลาดเดียวกัน จากการปรับเปลี่ยนหนึ่งประเทศ (One Country) เป็นหนึ่งโลก
(One World) (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559)
2) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการสื่อสารกับบางคน บางสถานที่ บางเวลา เป็นสื่อสารกับใครก็ได้ที่
ไหนก็ได้ และเวลาใดก็ได้
3) สัดส่วนของผู้คนในเมืองจะมีมากขึ้น (Urbanization) ทาให้วิถีชีวิต พฤติกรรม และการปฏิสัมพันธ์
ของผู้คนจะเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง
4) คนในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นตัว ของตัวเอง มีความคิดอ่านและการแสดงออกที่มากขึ้น จึง
กลายเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่สร้างสรรค์ ผู้คนอยากอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สังคม ทาให้สังคมเข็มแข็ง
ส่วนรูปแบบที่ 2 คือ รูปแบบที่ผู้คนต่างคนต่างอยู่ มองแต่ประโยชน์ส่วนตน เกิดสังคมที่เปราะบาง เกิดการ
ขัดแย้งสูง
5) เมื่อโลกมีความเชื่อมต่อกันมากขึ้น การพึ่งพากันก็มีมากขึ้น ถ้าเกิดความเสี่ยงภัยคุกคาม จะมีผลต่อ
โลกโดยรวม เช่น ภาวะโรคระบาด ภาวะโลกร้อน ผู้ก่อการร้ายทาให้เกิดความทุกข์ในภาพรวมทั้งหมด
วิถีชีวิตดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมดั้งเดิม ของไทย และปรับเปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมใหม่ เช่น
วัฒนธรรมด้านวัตถุ ที่เกี่ยวกับความสุขทางกายด้วยปัจจัย 4 ไม่ได้เพียงพอต่อความต้องการแต่ เพื่อตอบสนอง
และอานวยสะดวกให้กับตนเองมากขึ้น เช่น สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มากเกินความจาเป็น ส่วนวัฒนธรรมทาง
จิตใจ ที่ทาให้ปัญญาและจิตใจมีความเจริญงอกงาม ในด้านการศึกษา ด้านปัญญา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ทีถ่ ูกลดบทบาทลงแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นวัฒนธรรมสากล กลายเป็นที่ยอมรับ
และได้รับการปฏิบัติตามกันมาทั่วโลก เช่น 1) การแต่งกายชุดสากล 2) การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลใน
การสื่อสาร 3) การใช้เครื่องจักรในการผลิต 4) การมีมารยาทและพิธีการทางสังคม การรับสิ่งเหล่านี้มาปรับใน
วิถีชีวิตของวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาความรู้ให้ทันกับสากลเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้แต่สังคมไทยเป็นสังคมที่
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เปิดทาให้วัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกซึมซับได้รวดเร็ว เริ่มเกิดการสูญหายอัตลักษณ์ของสั งคมไทย
กระแสวัฒ นธรรมใหม่ที่ มาพร้ อมกับ ความบั นเทิ งจากนอกประเทศ ก าลั งลดความเป็นเอกลั กษณ์ คุณค่ า
แบบเดิมของสั งคมไทย จากนิ สัย แบบไทยที่มีโครงสร้างแบบหลอม ไม่มีการรักษากฎเกณฑ์ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด มีการผ่อนปรนในเรื่องต่าง ๆ พร้อมค่านิยมในการยึดมั่นสืบทอดตามบรรพบุรุษ พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่
เป็นแบบเรียบง่ายไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง ในเรื่องการยึดมั่นในพระพุทธศาสนา เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม เจ้าที่เจ้า
ทาง ผีบ้านเรือน การยกย่องระบบศักดินา และเคารพผู้อ าวุโส ทั้งด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ การเห็นความสาคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมไทย การดารงชีวิตแบบวิถีไทยในแนวทางธรรมชาติ ได้ปรับเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิง เช่น ปัญหา
ความเอื้ออาทรระหว่างพี่น้อง การปรับเปลี่ยนครอบครัวใหญ่สู่ครอบครัวเดี่ยว การอยู่ร่วมกันของสังคม ปัญหา
การหย่าร้าง และปัญหาของวัยรุ่นไทย (สุพจน์ กล้าหาญ, 2555, น. 3) นอกจากนี้ สุชาติ ไชยมะโน (2554) ได้
กล่าวว่า เยาวชนไทยมีความเบี่ยงเบนในเรื่องการแต่งกายที่ขัดกับวัฒนธรรมไทย ที่ใส่สายเดี่ยว เอวลอย จาก
การรับอิทธิพลจากตะวันตกผ่านการสื่อสารต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน ขาดความสนใจเรื่อง ประเพณี กิจกรรม
ทางศาสนา ดนตรีไทย การแสดงแบบไทย และความสนใจในการรับประทานอาหารไทย ไม่เชื่อในเรื่องบาป
บุญคุณโทษ ความกตัญญูกลายเป็นการกระทาเพื่อประโยชน์ของตนเอง ใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อ มีความสนใจในเรื่อง
วัต ถุ เบื่ อ ง่ า ยหน่ า ยเร็ ว กลายเป็ น วิก ฤตที่ ปรากฏขึ้ น อย่ า งเด่ น ชั ด และมากขึ้ น เรื่ อย ๆ ท่า มกลางกระแส
โลกาภิวัฒน์ สามารถมองทั้งด้านบวกและด้านลบ กล่าวคือ ความทันสมัยในเรื่องของข้อมูลข่าวสารในการ
ตัดสินใจด้วยเวลารวดเร็ว การเท่าทันตามวัฒนธรรมโลก ส่วนด้านลบ คือ การยอมรับวัฒนธรรมต่างชาติอย่าง
ง่ายขาดการไตร่ตรอง วิเคราะห์และแยกแยะถึงความประเด็น ที่สาคัญต่อการดารงชีวิต สาเหตุหนึ่งอาจเกิดขึ้น
เกิดขึ้นจากความเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น การแตกแยกของครอบครัวที่ต้องทางานในเมืองเพื่อความอยู่รอด
ในสังคม ปล่อยให้เด็กถูกทอดทิ้งให้อยู่กับผู้สูงอายุ ด้วยเหตุผลที่ว่าพ่อแม่ ต้องหาเงินให้มากที่สุด จนกลายเป็น
ว่าเงินคือสิ่งที่จาเป็นต่อการเลี้ยงดูลูกมากที่สุดและกลายเป็นสังคมบริโภคนิยมมากขึ้น
จากค่านิยมดังกล่าว ทาให้เกิดกระแสการก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 จะมีผลต่อหลายด้าน ๆ ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมการดารงอยู่
2) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมการดาเนินธุรกิจ
3) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการทางาน
4) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้
ส่งผลให้ วัฒ นธรรมที่สืบ จากบรรพบุรุษอาจถูกลบเลื อนไปตามกระแสกาลเวลา หากไม่ได้รับการ
ปลูกฝังเสริมสร้างด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับเยาวชนให้ เรียนรู้ เข้าใจซึมซับกับสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดจากคนรุ่น
บรรพบุรุษ ดังนั้นตลอดระยะเวลาการใช้ชีวิตในสถานบันอุดมศึกษา 4 ปี มหาวิทยาลัย จึงมีหน้าที่ในการขัด
เกลาสติปัญญา ความคิด ประสบการณ์ บ่มเพาะบุคลิกภาพให้เป็นในทิศทางที่ถูกต้องตามกระแสที่เกิดขึ้น แต่
ยังธารงไว้ซึ่งความเป็นวัฒนธรรมไทย ที่แสดงออกทางพฤติกรรมวัฒนธรรมสังคมให้ไม่ให้ตกยุค
พฤติกรรมวัฒนธรรม
พฤติกรรมทางสังคม คือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสังคม โดยระดับ
พฤติ ก รรมทางสั ง คม มี 3 ระดั บ คื อ 1) พฤติก รรมของแต่ ล ะบุ ค คลในการแสดงออกเมื่ ออยู่ ใ นสั ง คม 2)
พฤติกรรมระหว่างบุคคล คือการแสดงออกของ 2 คน ที่มีผลต่อกันอาจเป็นลักษณะการโต้ตอบ การสื่อสารไป
ในทิศทางเดียวกัน 3) พฤติกรรมกลุ่ม คือ การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น การเข้าชั้นเรียน การอบรม การประชุม
การปรึกษาหารือ
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พฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมเป็นลักษณะของการแสดงการประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรมที่ทา
ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รักใคร่สามัคคี เริ่มจากการปฏิบัติต่อครอบครัวตนเอง ญาติพี่น้อง เพื่อน
บ้าน เพื่อนที่ทางาน คนในสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วนั ก ศึ ก ษาพั น ธุ์ ใ หม่ ใ นยุ ค ไทยแลนด์ ป ระเทศไทย 4.0 ควรได้ รั บ การพั ฒ นา
คุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยที่เป็นพื้นฐานอันดีงามก่อนใน 3 ด้าน ดังนี้ ด้านการพูด ด้านการมีระเบียบวินัย
และด้านความรับผิดชอบ
ความมีมารยาทในการพูด
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2546) ได้กล่าวว่า “มารยาท” คือ กิริยา วาจา
เรียบร้อย ที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผน อันเหมาะสมตามกาลเทศะ อีกความหมายของคา
ว่า “มารยาท หรือ มรรยาท” คือ กิริยาวาจาที่ได้รับการอบรมให้งดงามตามความนิยมแห่งสากล ไม่ไ ด้ติดตัว
มาแต่กาเนิด ได้จากสิ่งแวดล้อม การศึกษาอบรมเป็นสาคัญ ดูกิริยา ฟังวาจา สามารถคาดเดาได้ว่า ได้รับการ
อบรมมาอย่างไร ดังนั้น พื้นฐานของมารยาท คือ ความสุภาพ จะเป็นคนที่มีจิตใจดี เชื่อมั่นในตัวเอง (พรทิพย์
เกยุรานนท์, 2559) มารยาทที่แสดงถึง การมีสั มมาคารวะ สุภาพ อ่อนโยน อ่อนน้อม คือ มารยาทในการพูด
มนุษย์ตอ้ งสื่อสารซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกให้มีการรับรู้ การพูดมีความสาคัญ
ต่อตนเองในการดารงชีวิต การดาเนินกิจการงาน สมาคม หน่วยงาน การพูดต้องมีศิลปะในการพูดเพื่อเป็นคุณ
แก่ตนเอง ส่วนในสังคม คือ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สาหรับมารยาทการพูดเป็นสิ่งที่สั่งสมหรือถ่ายทอด
ทางวัฒนธรรมทางมารยาทของตนเอง ด้วยการรับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุ ษ เป็นสิ่งที่ได้รับการยกย่อง
ยอมรับว่ามีความงดงาม เรียบร้อย ด้วยการปรับให้เข้ากับกาลเทศะ
มารยาทในการพูดที่ปรากฏในอดีตยังควรปฏิบัติในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีดังนี้
1. กล่าวคาว่า “ขอบคุณ” ทันทีหลังจากที่ผู้อื่นให้สิ่งของ ให้ความช่วยเหลือ ให้บริการ ใน
ระดับของการกล่าวขอบคุณ เช่น ขอบใจ กับระดับต่ากว่า ส่วนคาว่า ขอบคุณ ขอบพระคุณ อาจใช้กับระดับที่
สูงกว่า การกล่าวคาว่า ขอบคุณ ต้องเป็นการกล่าวที่แสดงด้วยนาเสียงจากใจและให้การอ่อนน้อมอย่างแท้จริง
2. กล่าวคาว่า “ขอโทษ” เมื่อรู้สึกสานึกผิดในสิ่งที่ตนกระทา การพูด การแสดงออก การ
กล่าวคา ขอโทษ กับผู้อาวุโสจะแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้นั้น
3. คาพูดที่ใช้เมื่อสนทนาหรือกล่าวถึงผู้อื่นในลักษณะการให้เกียรติ พูดด้วยคาพูดดี ๆ ให้น่า
ฟัง อ่อนโยน ใช้ภาษาที่เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ
4. การทักทาย ใช้คาว่า “สวัสดี” หรือการไหว้ เป็นการทักทาย
5. การแนะนาบุคคลให้รู้จักกัน ต้องแนะนาผู้อาวุโสก่อน หรือมีตาแหน่งระดับสูงกว่า
ผู้อื่นตามมารยาทการพูดตามกลอนของสุนทรภู่ บางตอนจากสุภาษิตสอนหญิงได้กล่าวว่า
จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น
อย่าตะค้นตะคอกให้เคืองหู
ไม่ควรพูดอื้ออึ้งขึ้นมึงกู
คนจะหลู่ล่วงลามไม่ขามใจ (เอกรัตน์ อุดมพร, 2552)
การพูด คือการใช้เสียงและกิริยาท่าทางเป็นเครื่องถ่ายทอดความรู้ ความคิดและความรู้สึกจากผู้พูด
ไปสู่ผู้ฟัง การพูดจึงต้องให้เหมาะกับบุคคล เช่น เพศ วัย ระดับการศึกษา อาชีพ ความสนใจพิเศษเพื่อเตรียม
เรื่องที่พูดอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันเรื่องกาลเทศะ ต้องพิจารณาถึง การพูดในโอกาสใด เป็น การพูด
ทางการหรือไม่ ดังนั้น ผู้พูดที่ดีต้องมีมารยาท ทาให้ผู้ฟังเชื่อถือและศรัทธาในตัวผู้พูด แนวทางปฏิบัติมีดังนี้
1) คิดให้รอบคอบก่อนการพูด ไม่พูดตามอารมณ์
2) พูดให้ถูกกาลเทศะ ตามโอกาสต่าง ๆ
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3) การกล่าวคาขึ้นต้นและลงท้ายในการพูดให้เหมาะสม
4) พูดอย่างตั้งใจ การเตรียมเรื่องก่อนพูด
5) พูดให้เหมาะสมกับเวลา รู้จักรักษาเวลา ไม่กระทบต่อรายการอื่น ๆ
6) ไม่พูดพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่นในที่ประชุม
7) ไม่ควรพูดอวดกัน อวดภูมิ หรือยกตนข่มท่าน
8) ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
9) ก่อนพูดควรแสดงความเคารพต่อผู้ฟังตามธรรมเนียมนิยม
10) พยายามแสดงออกถึงบุคลิกภาพ ลักษณะท่าทางที่ดีและสุภาพ
การพูดนั้น พูดเก่งอยางไร แต่ขาดซึ่งมารยาท ผู้ฟังจะไม่เชื่อถือ ไม่ศรัทธา ไม่ประสบผลสาเร็จในการ
พูด (วัชรี เกิดคา, 2543)
สรุปมารยาทการพูด คือ การมีกิริยาวางเรียบร้อย อ่อนโยนสุภาพ มีการใช้ท่าทางในการประกอบ
คาพูดเพื่อความข้าใจทั้งผู้พูดและผู้ฟังเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสนทนา
ด้านการมีระเบียบวินัย
พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโต, 2550 ได้ให้ความหมายของคาว่า วินัย เป็นการจัดสรร
โอกาส ทาให้ชีวิตและสังคมมีระบบระเบียบและมีโอกาสเกิดขึ้น ทาให้ทาอะไร ได้คล่อง การดาเนินชีวิตสะดวก
ในอีกความหมายของคาว่า วินัย ที่มี ความหมายไปในทิศทางเดียวกัน คือ ระเบียบ วินัย ข้อบังคับ ข้อห้าม ที่
บั ญ ญั ติ ไ ว้ เ ป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ เพื่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยดี ง ามทั้ ง ตนเองและหมู่ ค ณะ (กั ล ยาณมิ ต ร, 2557)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2558) อ้างถึงในวีระศักดิ์ ไชยเสน, 2558 ได้กล่าวแยกระหว่างระเบียบ
และวินัย ว่า ระเบียบหมายถึง ถูกลาดับ ถูกแถว ส่วนวินัย คือ ระเบียบสาหรับกากับความประพฤติให้เป็น
แบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือ“คนที่มีระเบียบวินัยนั้นเป็นผู้ที่เข้มแข็ง เป็นผู้ที่หวังดีต่อตัวเอง เป็นผู้ที่มี
ความสาเร็จในอนาคต อันนี้เป็ นระเบียบอย่างหนึ่ง คือ ถ้าคนใดมีระเบียบวินัยในร่างกาย คือได้หาอะไรก็มี
ความสาเร็จ คือ หาสิ่งที่ตัวกาลังมุ่งที่จะปฏิบัติ การปฏิบัติด้วยความมีระเบียบมีวินัย การปฏิบัตินั้นสาเร็จอันนี้
เป็นระเบียบชนิดหนึ่ง ระเบียบวินัยอีกชนิดที่กล่าวเมื่อตะกี้ ก็คือระเบียบในใจนั้นก็คือ การกระทาอะไร ทาต้อง
คิด เมื่อมีระเบียบในความคิด คือ มีเหตุผลสิ่งใดที่คิดก็คิดออก สมมติว่า เราคิดเรื่องหนึ่งแล้วก็ไปคิดอีกเรื่อง
หนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง แล้วไปคิดถึงเรื่องที่สาม เรื่องที่สี่ เรื่องทั้งสามสี่เรื่องก็ไม่มีความสาเร็จแน่นอน เพราะว่ามัน
ฟุ้ ง ซ่ า น ฉะนั้ น ต้ อ งมี ร ะเบี ย บในความคิ ด ที่ เ รี ย กว่ า ระเบี ย บในใจหรื อ วิ นั ย ในความคิ ด (พระราชด ารั ส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตภาคใต้ จังหวัด
สงขลา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ จังหวัดสงขลา วันพฤหัสดีที่ 10 กันยายน 2528)
จากความหมายดั ง กล่ า ว สรุ ป ได้ ว่ า ระเบี ย บวิ นั ย ความสามารถของบุ ค คลที่ ส ามารถควบคุ ม
สถานการณ์ อารมณ์ ของตนเอง ให้ ป ฏิบัติตามแบบแผนที่กาหนดไว้ในสถานที่นั้น เช่น สถานการศึกษา
สถาบันต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบต่อสังคม
ประเภทของระเบียบวินัยประกอบด้วย
1. การมีระเบียบในการศึ กษาเล่าเรียน คือ การที่สามารถควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอย่างมี
ระเบียบแบบแผน มีเหตุผล เป้าหมายในการเพิ่มพูนความรู้เพื่อตนเอง โดยการจัดตารางไว้สาหรับศึกษาเล่า
เรียนและการควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตามตารางดังกล่าว มีความตั้งใจเล่าเรียนอย่างสม่าเสมอในทุก ๆ วิชา มี
การเตรียมตัวอ่านบทเรียนมาก่อนที่จะถึงเวลาเรียน ทบทวนบทเรียนทุกครั้งภายหลังจากการเรีย น เข้าเรียน
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ตรงเวลา ไม่ลอกคาตอบจากเพื่อน ไม่เปิ ดโอกาสให้เพื่อลอกข้อสอบ มีการเตรียมอุปกรณ์การเรียนอย่ าง
ครบถ้วนและพร้อมสาหรับการใช้อยู่ตลอดเวลา
2. การมีระเบียบวินัยในที่อยู่อาศัย คือ สามารถควบคุมตนเองโดยการประพฤติปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
ในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบของบ้านเรือนที่อยู่อาศัย มีการจัดแต่งที่อยู่อาศัยให้น่าอยู่ ไม่
รับประทานอาหารให้ห้อง มีการแบ่งพื้นที่ภายในให้เป็น สัดส่วนเหมาะสมต่อการทากิจกรรมต่าง ๆ ต้องไม่คุย
หัวเราะ จัดงานสังสรรค์ การเปิดโทรทัศน์รบกวนผู้อื่น
3. การมีระเบียบวินัยในสังคม คือ การที่สามารถประพฤติปฏิบัติอย่างมีระเบียบแบบแผน ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาน เคารพปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับของสังคม รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ ละ
เว้น การใช้อภิสิทธิ์โดยรับการบริการและให้บริการที่เป็นไปตามลาดับก่อนหลัง (วินัย, ออนไลน์)
ด้านความรับผิดชอบ
ความหมายของคาว่า รับผิดชอบ คือ ความกล้า ความจริงใจ ความมีใจตั้งมั่น ความพอใจใฝ่รักใน
หน้าที่การงานให้สาเร็จตามความประสงค์ (กนก จันทร์ขจร, 2543) เป็นการผูกพันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สาเร็จ
ลุล่วงไปได้ ความสาเร็จมี 3 ปัจจัย คือ พันธะ ผูกพัน หน้าที่การงาน และวัตถุประสงค์ ความรับ ผิดชอบ ให้
ถูกต้อง ขอให้เข้าใจว่า “รับผิด” ไม่ใช่การรับโทษหรือถูกลงโทษ “รับชอบ” ไม่ใช่รางวัลหรือคาชมเชย การรู้จัก
รับผิด หรือยอมรับว่าอะไรผิดพลาดเสียหาย และเสียหายเพราะอะไร เพียงใดนั้น มีประโยชน์ทาให้บุคคลรู้จัก
พิจารณาตนเอง ยอมรับความผิดของตนเองโดยใจจริงเป็นทางที่รู้จักรับชอบหรือรู้ว่าอะไรถูก อันได้ แก่ถูกตาม
ความมุ่งหมายถูกต้องหลักวิชา ถูกตามวิธีการนั้น มีประโยชน์ทาให้ทราบแจ้งว่าจะทาให้งานเสร็จสมบูรณ์ได้
อย่างไร จักได้ถือปฏิบัติต่อไป ดังนั้น ความรับผิดชอบ คือ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทา จะหลีกเลี่ยงละเลย
ไม่ได้ (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:
16 กรกฎาคม 2519, ออนไลน์)
ประเภทของความรับผิดชอบ
การสร้ า งให้ บุ ค คลในชาติ รู้ สึ ก ส านึ ก ในความรับ ผิ ด ชอบ 1) ความรั บ ผิ ดชอบต่ อตนเอง
2) ความรับผิดชอบต่อครอบครัว 3) ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง
คือ การยอมรับผลที่เกิดจากสิ่งที่กระทา ทั้งดีและไม่ดี เมื่อทาผิดจะรู้สึกไม่ทาผิดต่อไป แต่จะ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
1.1 มีความรับผิดชอบทางกาย คือ ดูแลรักษาสุภาพของตนให้ดีอยู่เสมอ ช่วยเหลือตัวเองใน
กิจการต่าง ๆ ที่สามารถช่วยตัวเองได้ มีการทางานบ้าน งานอดิเรก งานพิเศษเพื่อความเพลิดเพลิน
1.2 ความรับผิดชอบทางใจ ด้านคุณธรรมความดี มีจิตดี ทาแต่ความดี จิตใจผ่องใส
1.3 ความรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ข องตน ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการท างานหรื อ การเรี ย นให้ มี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิพลในการเรียนที่ดีขึ้น สูงขึ้น
หลักเกณฑ์ที่ควรยึดถือในการรับผิดชอบต่อตนเอง
1. รู้จักบทบาทภาระหน้าที่ของตนเอง
2. มีความกล้าหาญ ยอมรับผลการกระทาของตน
3. มีความตั้งใจจริงในการประพฤติปฏิบัติทั้งปวง
4. รู้จักวางแผนในการทางานอย่างมีเป้าหมาย ปฏิบัติถูกต้องตามวัตถุประสงค์และแผนการ
นั้น ๆ
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5. มีความเพียรพยายามในการประกอบงาน ไม่ท้อถอยและล้มเลิกก่อนที่งานจะสาเร็จ มี
ความอดทน อดกลั้นต่ออุปสรรค์ทั้งปวง
6. มีความซื่อสัตย์ ยืนหยัด ในการปฏิบัติที่สิ่งที่ถูกต้อง
7. เคารพ และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายของสังคม
8. รู้จักประหยัด การเก็บออก เพื่อสร้างครอบครัวที่ดี
9. ไม่กระทากิจใด ๆ โดยผิดศีลธรรม และจรรยาบรรณ
10.มีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามเป้าหมายชีวิตที่ดี เพื่อความสาเร็จในการใช้ชีวิตปัจจุบัน
และอนาคต

บทสรุป
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้วัฒนธรรมจากบรรพบุรุษมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในด้าน
ของวัตถุนิยม ในสมัยก่อนมีชีวิตที่เรียบง่ายประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อความเจริญในภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวขึ้น การผลิตต่าง ๆ ทาให้เกิดสิ่งอานวยความสะดวกมากขึ้น จนอาจกล่าวได้ว่า วัตถุจึงกลายเป็น
จุดหมายปลายเชิงวัฒนธรรมของนักศึกษาโดยส่วนใหญ่ด้วยการหาความสุขเชิงวัตถุ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ หรือ
เครื่องอานวยความสะดวก การหันไปใช้ประเภทวัตถุนิยมมากขึ้นจนกลายเป็นค่านิยมเพื่อความสะดวกสบาย
ทั้งการรับวัฒนธรรมจากตะวันออก (ประเทศเกาหลี) และตะวันตก จากคนต่างชาติในด้านเทคโนโลยี การแต่ง
กาย หนังสือ ภาพยนตร์ เครื่องสาอาง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น นอกจากนี้การใช้หลักวัฒนธรรม
สากล มีผลต่อนักศึกษาด้วยเช่นกัน การยอมรับวัฒนธรรมจากทั่วโลก เช่น วันที่ 1มกราคม เป็นวันปีใหม่ แต่ใน
ขณะเดียวกัน ประเพณีสงกรานต์ไทย ก็ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสากลมากขึ้นและขัดต่อประเพณีไทยในสมัยก่อน
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว นี้หากไม่ได้รับการกระตุ้ นปลูกฝังด้าน
วัฒ นธรรมต่ อ ไป โดยเฉพาะการใช้ ชีวิ ต ในรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย ที่ต้ อ งได้ รับ การเอาใจใส่ กระตุ้น ตอกย้า กั บ
วัฒนธรรมของไทย เริ่มตั้งแต่ มารยาทการพูด การมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบของนักศึกษา จะเป็นการให้
ประโยชน์โดยตรงกับนักศึกษา ให้มีพฤติกรรมเชิงวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม กับกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุค
ประเทศไทย 4.0
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