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This research had an experimental design and the objectives of the research 

were as follows are: 1) to create a public mind development program for Matthayomsuksa 
One students; and 2) to study the results of the public mind development program created 
by the researcher by comparing the scores of public mindedness among 
Matthayomsuksa One students between the experimental group and control group in the 
post-trial period and the follow-up period. The samples included seventy students who 
studied at St.Peter’s School in the first semester of the 2018 academic year and scored 
lowest on the first. Then they were with matched with the scores of students who received 
similar ones. Each group had thirty five students and randomly assigned into a trial group 
and a control group. The instruments used in this study were the public mind test and the 
development program. The information was analyzed and interpreted through a statistical 
program. The statistical value is analyzed as follows: average (M) standard deviation (SD) 
and Two-Way ANOVA repeated. The results claimed that the public mind development 
program developed by the researcher had a program consistency index of .60 to 1.00 
and that the students in the experimental group had public mind scores after the 
experiment and in the follow-up period and the scores in the control group were at a 
statistically significant figure of  .001. 

 
Keyword : Public Mind, Affective Domain, Active Learning, Problem Base Learning 
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บทที่ 1  
บทน า 

 

ภมิูหลัง 
 เม่ือกล่าวถึงคณุธรรมท่ีมีคณุค่าต่อการธ ารงอยู่ของสงัคมท่ีเป็นสขุ และควรปลกูฝังแก่

บคุคลแล้ว หนึ่งในนัน้ก็คือการมีจิตสาธารณะ ซึง่จิตสาธารณะ ถือเป็นการมีจิตส านึกเพื่อสว่นรวม 
มีความตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ  
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อสังคมส่วนรวม และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน  
เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม(ส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร ศูนย์สาธารณประโยชน์และ
ประชาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย , 
2555) ยงัถือว่าจิตสาธารณะเป็นสิ่งส าคญัต่อประชาชนชาวไทย ดงัจะเห็นได้จากหลกัการส าคญั
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ท่ีมีเป้าหมายในการ
พัฒนาชาติ คือ เศรษฐกิจไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคง คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีวินัย 
มีค่านิยมท่ีดี มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญา มีจิตสาธารณะ และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม 
(ส านักนายกรัฐมนตรี, 2559) อีกทัง้นโยบายพฒันาตวับุคคล ท่ีเป็นค่านิยม 12 ประการท่ีแต่ละ
บุคคลควรมี ในข้อ 12 ได้ให้ความส าคญักับการค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติ
มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง และในการพัฒนาผู้ เ รียนตามหลักสูตรแกนกลางของ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 ได้ก าหนดให้จิตสาธารณะ เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ท่ีผู้ เรียนพึงมี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จะเห็นได้ว่าจิตสาธารณะถือเป็นคุณธรรมท่ีส าคญั
อย่างยิ่ง ซึ่งเป็นคุณธรรมประชาชนทุกคนควรมี โดยควรปลูกฝังให้เกิดขึน้กับประชาชนทุกวัย 
และทกุอาชีพ  
 จิตสาธารณะถือเป็นสิ่งท่ีส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่ง หากประชาชนในชาติ 
ขาดจิตสาธารณะแล้ว จะสง่ผลกระทบกบัสงัคมเป็นวงกว้าง ดงัท่ี กรรยา  พรรณา (2559) ได้กลา่ว
ว่าหากประชาชนขาดจิตสาธาระจะท าให้ความสามคัคีในครอบครัวลดลง มีการทะเลาวิวาทกนั  
ในครอบครัว มีการเบียดเบียนองค์กรท่ีเราท างานอยู่ ด้วยการแบ่งพรรคแบ่งพวกกัน น าสมบตัิ  
ของส่วนรวมมาเป็นของตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม คนในชมุชนต่างคนต่างอยู่ 
ไม่สนใจปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคม แตล่ะครอบครัวยดึตนเองเป็นศนูย์กลาง ขาดการช่วยเหลือซึง่กนั
และกัน มีอาชญากรรมสูงขึน้ ประเทศพัฒนาช้า เน่ืองจากประชาชนในประเทศเห็นแก่ตัว  
คนในประเทศไม่รู้หน้าท่ี ประเทศท่ีใหญ่จะแสวงหาผลประโยชน์จากประเทศท่ีด้อยพัฒนา 
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แสวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติเกินความจ าเป็น  ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นผลกระทบจากการขาด 
จิตสาธารณะ ดังนัน้ สิ่งท่ีส าคัญท่ีจะท าให้สังคมเป็นสังคมท่ีดีและเป็นสุขนัน้ ก็ต้องปลูกฝังให้
บุคคลด าเนินชีวิตในสังคม ด้วยการรู้จักสร้างสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนเต็มใจท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม  
มีความสามารถท่ีจะรับใช้สงัคมอยา่งสร้างสรรค์ (แผนกคริสตศาสนธรรมอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ
, 2556) ด้วยเหตนีุผู้้วิจยัจึงเล็งเห็นความส าคญัของจิตสาธารณะ ท่ีต้องน ามาพฒันาในเกิดขึน้กบั
ประชาชนเพื่อให้สงัคมพฒันาอยา่งยัง่ยืน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเร่ิมต้นปลกูฝังในเด็กและเยาวชน 
เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคณุภาพของสงัคม 

 จากการสอบถามความคิดเห็นของวยัรุ่นไทย ในรายงาน “คนไทย” มอนิเตอร์ 2557: 
เสียงเยาวชนไทย (2557) ท่ีได้สอบถามเก่ียวกับคุณค่าท่ีมีความส าคัญต่อการสร้างความเป็น
พลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคมให้กับเยาวชน ซึ่งสงัคมและครอบครัวควรให้การปลูกฝัง 
แก่เยาวชน คณุค่านัน้ก็คือการมีจิตสาธารณะ อีกทัง้ในการพฒันาผู้ เรียนตามหลกัสตูรแกนกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีได้มีจุดเน้นการพฒันาผู้ เรียนสู่การปฏิบตัิในนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา  
ปีท่ี 1 – 3 โดยคาดหวังให้นักเรียนมีความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย มีการวางแผนชีวิต 
มีจิตอาสาและสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ นอกจากนัน้ยงัเน้นให้มีการคิดอย่างมีเหตผุลและมี
การกระท าเพื่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพฒันาประเทศในระดบัต่างๆ ท่ีกล่าวไปข้างต้น จากเสียงเรียกร้อง
ของเยาวชน และความคาดหวงัของกระทรวงศึกษาธิการ จึงควรปลกูฝังจิตสาธารณะให้เกิดขึน้ 
ในวยัรุ่นนัน่เอง 

เม่ือศึกษาพัฒนาการของวัยรุ่น จะพบว่าวัยรุ่นเป็นวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ ความคิด และสงัคมอย่างสมบรูณ์ วยัรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายอย่างรวดเร็ว 
เขาจะหนักลบัไปสู่แบบแผนของพฤติกรรมท่ีปรับตวัได้ดี เขามกัมีแรงจูงใจอนัแรงกล้าท่ีจะแทนท่ี
พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ทางสังคม ด้วยพฤติกรรมท่ี เป็นไปตามมาตรฐานท่ีสังคมยอมรับ 
(ประณต  เค้าฉิม, 2549) มีการเลียนแบบและทดลองบทบาทเพื่อท่ีจะเป็นผู้ ใหญ่ในวัยต่างๆ 
เป็นรากฐานของความสนใจ ความมุ่งหมายในชีวิต อาชีพ ลักษณะของเพื่อน คู่ครอง ฯลฯ  
(ศรีเรือน  แก้วกังวาล, 2549) วัยรุ่นมีอารมณ์ท่ีแปรปรวน มีอารมณ์ร่วมรู้สึกกับกลุ่มท่ีเขาร่วม
มากกว่าในวัยเด็ก อีกทัง้วยัรุ่นต้องได้รับการสนับสนุนจากสงัคมในการพฒันาการทางอารมณ์ 
เพื่อให้เขาได้แสดงออกทางอารมณ์อย่างสร้างสรรค์ (ประณต  เค้าฉิม, 2549) วยัรุ่นยงัเป็นวยัท่ีมี
การเรียนรู้ระเบียบทางสงัคมได้ดี เพื่อการบรรลอุตัลกัษณ์ของตนเอง โดยกลุม่ท่ีวยัรุ่นอาศยัอยูน่ัน้มี
ผลต่อการแสดงออกของวยัรุ่นอย่างมาก โดยการบรรลุเอกลกัษณ์แห่งตนเป็นกระบวนการทาง
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อารมณ์ และสติปัญญา โดยสิ่งท่ีส าคญัส าหรับท่ีจะส่งเสริมวยัรุ่นได้ดีก็คือ การท่ีวยัรุ่นได้มีโอกาส
ปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน อีกทัง้สงัคมคาดหวงัให้วยัรุ่นมีความช่วยเหลือคนอ่ืน เช่น การช่วยเหลืองาน
ของห้องเรียน การเข้าร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์เพื่อสงัคม โดยกิจกรรมตา่งๆ จะเน้นการ
บริการคนอ่ืนด้วยความเต็มใจ ด้วยเหตุนีว้ัยรุ่นส่วนมากจะท าสิ่งต่างๆ เพื่อคนอ่ืนมากกว่า 
ในวยัเด็ก เพื่อให้เป็นท่ีนยอมรับของสงัคม (ประณต  เค้าฉิม, 2549) นอกจากนีก้ารพฒันาด้าน
ความคิดของวัยรุ่น ก็เป็นวัยท่ีความคิดมีการพัฒนาถึง ขัน้สูงสุด ตามแนวคิดของเพียเจต์  
โดยเพียเจต์(Piaget) ได้แบง่ล าดบัขัน้ของพฒันาการด้านการรู้คิดของมนษุย์เป็น 4 ขัน้ ซึง่ขัน้สงูสดุ
คือบุคคลท่ีมีอายุ 11 หรือ 12 ปีขึน้ไป คือ ขัน้ปฏิบตัิการคิดด้วยนามธรรม (Formal operational 
stage) ซึ่งจิตสาธารณะเป็นความคิดเชิงอดุมคติเป็นคณุธรรม ท่ีต้องอาศยัความคิดเชิงนามธรรม 
มาใช้ในการตดัสินใจเพื่อเลือกหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้  จากการศึกษา
พฒันาการของวยัรุ่น พบว่าเป็นวยัท่ีมีการพฒันาการในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม และสามารถ
พฒันาจิตสาธารณะให้เกิดขึน้ได้ ทัง้ยงัเป็นวยัท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้การพฒันาการของวยัรุ่นในด้าน
ตา่งๆ นี ้ในการวางแนวทางการด าเนินชีวิตเพื่อให้เป็นท่ียอมรับทางสงัคม ผู้วิจยัจงึเลือกท าการวจิยั
เพื่อศกึษาการพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  ซึง่เป็นช่วงวยัรุ่นตอนต้น 

โดยท่ีผ่านมาจะเห็นว่าจิตสาธารณะสามารถพฒันาให้เกิดกบันกัเรียนชัน้ ม.1 – ม.3 ได้ 
ทัง้ยงัพบว่ามีการใช้เทคนิควิธีการท่ีหลายหลาย แต่ละวิธีก็ส่งผลต่อจิตสาธารณะในองค์ประกอบ
ของความคดิ อารมณ์และพฤตกิรรมท่ีแตกตา่งกนัเช่นกนั อาทิเช่น การพฒันาจิตสาธารณะทัง้ด้าน
ความคิด ความรู้สกึและพฤติกรรม จะเห็นได้จากงานของ อติฌาณ แสงค า (2555) ท่ีใช้วิธีการทาง
พทุธศาสนามาใช้ในการพฒันาจิตสาธารณะ  ส าหรับการพฒันาจิตสาธารณะทางด้านความคิด
และพฤติกรรม จะเห็นได้จากงานของ ภาสุดา   ภาคาผล (2556) ท่ีใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
โครงงาน มาใช้ในการพฒันาจิตสาธารณะ และการพฒันาจิตสาธารณะเพียงแคด้่านความคิดก็จะ
เห็นได้จากงานของ โกวิทย์  พงษ์ภกัดี (2553) ท่ีใช้วิธีการปรับพฤติกรรมทางปัญญามาใช้ในการ
พฒันา จิตสาธารณะ จะเห็นได้วา่วิธีการท่ีแตกตา่งกนันัน้ตา่งก็สามารถพฒันาจิตสาธารณะให้เกิด
ขึน้กับนักเรียนได้ในองค์ประกอบท่ีแตกต่างต่างกัน เน่ืองจากนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
เป็นวยัท่ีมีพฒันาการทางด้านอารมณ์ สงัคม ความคิด ในขัน้สูงสุด จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
พฒันาจิตสาธารณะให้เกิดขึน้ให้ครบทกุองค์ประกอบของพฒันาการของวยัรุ่น ซึง่ยงัพบงานวิจยัท่ี
สามารถพัฒนาจิตสาธารณะทัง้ 3 องค์ประกอบน้อยอยู่ อย่างไรก็ดีมีแนวคิดของนักจิตวิทยา
ก า ร ศึ ก ษ า  ท่ี ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร พัฒน า ผู้ เ รี ย น ว่ า  ค ว ร พัฒน า ทั ้ง  3  ด้ า น 
ได้แก่ 1) ด้านพุทธิพิสยั ซึ่งเป็นทักษะด้านการคิด ความรู้ ความจ า 2) ด้านจิตพิสยั ซึ่งเป็นการ
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ปลูกฝังด้านคณุธรรม และ 3) ด้านทักษะพิสยั ซึ่งเป็นการปลูกฝังทกัษะความสามารรถของการ
ปฏิบัติงาน (Bloom, 1956) จะกล่าวได้ว่าจิตสาธารณะเป็นสิ่งท่ีควรปลูกฝังให้แก่นักเรียน  
ซึ่งจิตสาธารณะคือคณุธรรมรูปแบบหนึ่งท่ีต้องแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม ซึ่งนัน่ก็คือการพฒันา
ผู้ เรียนด้านจิตพิสยั  ในการพฒันาจิตพิสยั ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ขัน้รับรู้ (Receiving) 
เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และการคิด 2) ขัน้ตอบสนอง (Responding) เป็นการ
ส่งเสริมด้านอารมณ์และพฤติกรรม 3) การเห็นคณุค่า (Valuing) จะเป็นการส่งเสริมด้านความคิด 
อ า รม ณ์  4 )  ก า รจัด ร ะบบ  (Organization) เ ป็ นกา รส่ ง เ ส ริ ม ด้ านความคิ ด  อ า รม ณ์ 
และ 5) การเกิดนิสยั (Characterization) เป็นการส่งเสริมด้านความคิด อารมณ์และพฤติกรรม 
ซึ่งกระบวนการพัฒนาจิตพิสยันี ้เป็นการพัฒนาทักษะให้นักเรียนจากจากความคิด ความรู้สึก 
สู่พฤติกรรม อาศัยการประยุกต์ใช้ความคิดและความรู้สึก อาศัยการ เลือกสิ่งท่ีได้รับรู้ผ่าน
ประสบการณ์มาแสดงออกในชีวิตประจ าวัน (Krathwohl, Bloom, & Masia, 1973) และเม่ือได้
ศึกษาแนวคิดการพัฒนาจิตพิสยัจะพบว่า เป็นแนวคิดท่ีสามารถส่งเสริมพัฒนาการทัง้ 3 ด้าน  
ให้เกิดขึน้ได้ อาทิเช่น การศึกษาของ ชัชวรรณ  จูงกลาง (2559) ท่ีได้ใช้กิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” เร่ืองเพศศกึษาตามแนวคิดการพฒันาด้านจิตพิสยัท่ีมีต่อค่านิยมทางเพศท่ีเหมาะสม
กับสงัคมไทย และการศึกษาของ จินตนา  สรายุทธพิทกัษ์ (2557) ท่ีได้พฒันารูปแบบการเรียน 
การสอนตามแนวคิดการพฒันาจิตพิสยั เพื่อใช้ในการสร้างเสริมสขุภาพนกัเรียนหญิงวยัเรียนระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้น จะเห็นได้ว่ามีงานวิจัยท่ีได้น าแนวคิดการพัฒนาจิตพิสัยมาใช้ 
ในการสร้างคา่นิยม และพฤติกรรมตา่งๆ ให้เกิดขึน้กบันกัเรียน และท่ีผ่านมายงัไมพ่บผู้วิจยัท่านใด 
น าแนวคิดการพฒันาจิตพิสยัมาใช้ในการพฒันาจิตสาธารณะให้เกิดขึน้ในนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 1 เลย ด้วยเหตุนีผู้้ วิจัยมีความสนใจท่ีจะน าแนวคิดการพัฒนาจิตพิสยัของ ของเดวิท อาร์ .  
แครทโวล (Krathwohl et al., 1973) มาใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะให้เกิดขึน้กับนักเรียน 
ตามพฒันาการทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม 

 นอกจากจะใช้แนวคิดการพัฒนาจิตพิสัยของ ของเดวิท อาร์ .แครทโว ในการพัฒนา 
จิตสาธารณะให้เกิดขึน้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 แล้ว ผู้วิจยัยงัพบว่าในการปรับพฤติกรรม
นั น้ จ า เ ป็น ต้อง มีตัวแบบ ท่ีสามารถส่ ง เส ริม ใ ห้นัก เ รี ยน มีพฤติ ก ร รมอันพึ งประสง ค์  
และยงัต้องมีการเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึน้จริง จึงได้ใช้ทฤษฏีการเรียนรู้ทางสงัคมเชิงพทุธิปัญญา 
(Social Cognitive Learning Theory) ของแบนดูรา (สุรางค์  โค้วตระกูล, 2552 อ้างอิงจาก 
Badura ,1997) มาใช้ในการน าเสนอตัวแบบ และสร้างแรงจูงในให้กับในบางกิจกรรมของตัว
โปรแกรม และยังใช้รูปแบบการสอนมาใช้เป็นเทคนิคเพิ่มเติมท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียน  



  5 

ได้แก่  การใช้เทคนิคการเ รียนรู้เชิง รุก (Active Learning) ท่ี เป็นการเรียนรู้อาศัยกิจกรรม 
กระบวนการกลุ่ม และการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมโดยมีครูเป็นผู้ แนะน า และการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem-based Learning) ท่ีเป็นการเรียนรู้โดยอาศยัปัญหาท่ีเกิดขึน้จริง 
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้แนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง  เป็นการส่งเสริมทกัษะการคิด การแสดงออก 
เกิดการเรียนรู้ และสงัเคราะห์ความรู้ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนั  

กลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัยครัง้นี  ้ เป็นนักเรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนเอกชนคาทอลิก  
โดยโรงเรียนมุ่งหวังให้นักเรียนมีอัตลักษณ์คือ รักและรับใช้   ซึ่งเป็นคุณลักษณะของการเป็น 
ผู้ มีคุณธรรมแห่งความรัก และการช่วยเหลือ  แบ่งปันด้วยความเอือ้อาทร อยู่ ร่วมกันได้ 
อย่างสนัติสขุ และความรัก หมายถึง ความดีงามท่ีมีต่อพระเจ้า ต่อตนเอง และต่อผู้ อ่ืน ความรัก  
จะมีพลงัท่ีจะสร้างสรรค์สิ่งตา่งๆ ให้เกิดขึน้อย่างมีคณุคา่ และการรับใช้ หมายถึง การปฏิบตัิตนตอ่
ผู้ อ่ืน เหมือนท่ีเราอยากให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัิต่อเรา มีความเสมอภาคทกุคนมีความยินดีพร้อมจะแบง่ปัน 
และเสียสละ เคารพศกัดิศ์รีซึง่กนัและกนั ดงัท่ีพระเยซเูจ้าทรงเป็นแบบฉบบัแก่มนษุย์ ซึง่สอดคล้อง
กับความหมายและองค์ประกอบของจิตสาธารณะ อีกทัง้โรงเรียนคาทอลิกมีเป้าหมายในการ
พฒันามนุษย์ทุกมิติ โดยมีกระบวนการอบรมผู้ เรียนเป็นรายบคุคล ในฐานะท่ีทุกคนเป็นบุตรของ
พระเจ้า เน่ืองจากพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามฉายาของพระเจ้า และเคารพศกัดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป้าหมายของการหล่อหลอมมนุษย์สู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ได้แก่  
การพฒันาตวับุคคลทุกมิติ การพฒันาผู้ เรียนเต็มตามศกัยภาพสงูสดุ การพฒันาผู้ เรียนให้บรรลุ
เปา้หมายสงูสดุของชีวิต การพฒันาผู้ เรียนเพื่อท าประโยชน์แก่สงัคมและด าเนินชีวิตในสงัคมอยา่ง
เป็นสุข และการพัฒนาตนเองของผู้ เ รียนท่ีต้องควบคู่ ไปกับการพัฒนา “สิ่ งสร้างใหม่ ” 
(พระสนัตะปาปาเปาโลท่ี 6, 2556) ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับการพฒันาบุคคลในทางพุทธ
ศาสนาท่ีต้องการพฒันามนษุย์ทัง้ 3 มิติได้แก่ 1) ด้านพฤตกิรรม 2) ด้านจิตใจ และ 3) ด้านปัญญา 
ซึ่งทัง้ 3 ด้านนี ้มีความสมัพนัธ์อาศยักนั และส่งผลต่อกนัเป็นปัจจยัแก่กนัในกระบวนการพฒันา 
(ป.อ.ปยุตฺโต, 2544) ดังนัน้ ผลการพัฒนาจิตสาธารณะท่ีของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
นครัง้นี ้ยงัเป็นการ หลอ่หลอมอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก ให้เกิดขึน้แก่ตวัของนกัเรียน และเป็น
การพัฒนาจิตสาธารณะทัง้ 3 ด้าน นั่นคือ ด้านอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรม ซึ่งเป็นการให้
นักเรียนรักษาทรัพย์สมบัติของผู้ อ่ืน สมบัติของส่วนรวมเหมือนของตนเอง รู้หน้าท่ีของตน 
คิดเพื่อส่วนรวมและแสดงออกด้วยการรับใช้สงัคมด้วยความสามารถของตนเองด้วยความเต็มใจ
โดยไม่หวงัผลตอบแทน  
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อสร้างโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  
2. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะท่ีมีต่อนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1  

โดยใช้โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะท่ีสร้างขึน้ โดยเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยจิตสาธารณะของนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผลระหว่างกลุ่มทดลองและ  
กลุม่ควบคมุ 
 
ความส าคัญในการวิจัย 

ท าให้ได้โปรแกรมท่ีสามารถพัฒนาได้ทัง้ความคิด อารมณ์และพฤติกรรมของการ 
มีจิตสาธารณะในวัยรุ่น ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้วัยรุ่นใช้ทักษะการคิด ในการคิดเพื่อส่วนรวม  
และช่วยเหลือสงัคมอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมอารมณ์ร่วมของวยัรุ่น ให้วยัรุ่นมีอารมณ์ร่วมรู้สกึกบั
ปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงในสงัคม และมีอารมณ์ท่ีคงทนต่อการเห็นคณุค่าของจิตสาธารณะ อีกทัง้ยงั
ส่งเสริมให้วยัรุ่นมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ด้วยการใช้แรงกาย ในการช่วยเหลือผู้ อ่ืนอย่างดีตาม
ความสามารถของแต่ละคน ทัง้ยงัเป็นประโยชน์ส าหรับครู และบคุลากรทางการศกึษา ท่ีต้องการ
พฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียน โดยน าไปจดัเป็นกิจกรรมเสริมให้กบันกัเรียนได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
และน าโปรแกรมนีไ้ปต่อยอดในการจดัการเรียนการสอน หรือท าเป็นแผนจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
จิตสาธารณะส าหรับนกัเรียน อาทิเช่น คาบชมรม เป็นต้น 
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ขอบเขตในการวิจยั 
ประชากรในการวิจัย  

ประชากรในการศกึษาครัง้นี ้เป็นนกัเรียนท่ีได้คะแนนจากแบบวดัจิตสาธารณะน้อย 
เม่ือเทียบกบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนนกับุญ 
เปโตร สามพราน  

 กลุ่มตวัอย่างในการวิจัย 
เป็นนกัเรียนท่ีได้คะแนนจากแบบวดัจิตสาธารณะน้อยสดุ 70 คนแรก และสมคัรใจ

เข้าร่วมการวิจยั จากนัน้ท าการจบัคูค่ะแนนของนกัเรียนท่ีใกล้เคียงกนั โดยแตล่ะคูท่ าการสุม่อย่าง
ง่ายเพื่อเข้าเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 35 คน  

 ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรต้น เง่ือนไขการพฒันาจิตสาธารณะ โดยแบง่เป็น  

1.1 ได้รับโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะ 
1.2 ไม่ได้รับโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะ 

2. ตวัแปรตาม คือ จิตสาธารณะ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
 โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาจิตสาธารณะของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ตามแนวคิดการพฒันาจิตพิสยั 5 ขัน้ ได้แก่ การรับรู้  การตอบสนอง 
การเห็นคณุค่า  การจดัระบบ และการสร้างลกัษณะนิสยั ร่วมกับการใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning) คือ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem-Based Learning) และเทคนิค
การเรียนรู้ทางสงัคมเชิงพทุธิปัญญาในกิจกรรมบางครัง้ จ านวน 12 กิจกรรม 
 
นิยามปฏิบัตกิาร 

จิตสาธารณะ  คือ การท่ีนักเรียนมีความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม เก่ียวกับ 
การเอาใจใส่และเป็นธุระในเร่ืองของส่วนรวม ท าตามหน้าท่ีของตนเพื่อส่วนรวมอย่างดี มีความ
ปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือสงัคมด้วยความเต็มใจ  เคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวม ด้วยการใส่ใจ 
ต่อสมบัติของส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกัน อีกทัง้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ในสงัคม ด้วยความเตม็ใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน ซึง่แสดงออกเป็น 4 ด้าน ดงันี ้
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1. ด้านการใช้ หมายถึง นกัเรียนมีความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม เก่ียวกบัการ
เอาใจใส่ในการใช้สิ่งของส่วนรวม อย่างประหยดัและทะนุถนอม รู้จกัดแูลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
และไม่ท าลายให้เกิดความช ารุดเสียหาย ด้วยความเตม็ใจ 

2. ด้านการถือเป็นหน้าท่ี หมายถึง นักเรียนมีความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม 
เก่ียวกับการท าหน้าท่ีเพื่อส่วนรวม ด้วยการท าตามหน้าท่ีของตนอย่างดี และเคารพกฎระเบียบ 
ของการอยู่ร่วมกัน อีกทัง้รู้จักดูแลรักษาสาธารณะสมบัติของส่วนรวมเปรียบเสมือนตนเอง  
เป็นเจ้าของด้วยความเตม็ใจ 

3. ด้านการเคารพสิทธิ หมายถึง นักเรียนมีความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม  
เ ก่ียวกับการเคารพสิทธิในการใ ช้ของส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยการไม่ยึดครอง 
ของสว่นรวมมาเป็นของตน  และเปิดโอกาสให้บคุคลอ่ืนได้ใช้ของสว่นรวมนัน้ด้วยความเตม็ใจ 

4. ด้านการปฏิบตัิกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หมายถึง นกัเรียนมีความคิด 
ความรู้สึก และพฤติกรรม เก่ียวกับการท าความดีเพื่ อประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน และสังคมส่วนรวม 
ด้วยก าลงักายก าลงัปัญญา ก าลงัทรัพย์สิน ตามความสามารถของตนเอง ด้วยความเต็มใจโดยไม่
หวงัผลตอบแทน  

ส าหรับการวดัจิตสาธารณะในครัง้นี ้สามารถวดัได้จากแบบวดัจิตสาธารณะ ท่ีใช้ช่ือว่า 
แบบวดัฉนักบัสงัคม โดยวดัจิตสาธารณะตามองค์ประกอบของจิตสาธารณะทัง้ 4 ด้าน ครอบคลมุ 
ทัง้ด้าน ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของจิตสาธารณะ ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เอง ทัง้นี ้ลกัษณะ
ของแบบวัดเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 6 ระดับ ได้แก่ จริงท่ีสุด จริง ค่อนข้างจริง 
ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง และไม่จริงเลย จ านวน 45 ข้อ นักเรียนท่ีได้คะแนนจากแบบวดัมากกว่า 
แสดงวา่เป็นนกัเรียนท่ีมีจิตสาธารณะมากกวา่นกัเรียนท่ีได้คะแนนจากแบบวดัน้อยกวา่



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจยัพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสาร
ตา่งๆ และน าเสนอหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

 1. จิตสาธารณะ 
  1.1 ความหมายของจิตสาธารณะ 
  1.2 องค์ประกอบของจิตสาธารณะ 
  1.3 ความส าคญัของจิตสาธารณะ 
  1.4 การวดัจิตสาธารณะ 

 2. พฒันาการของวยัรุ่นกบัการมีจิตสาธารณะ 
  2.1 พฒันาการทางด้านร่างกายของวยัรุ่นตอนต้น 
  2.2 พฒันาการทางด้านอารมณ์ของวยัรุ่นตอนต้น 
  2.3 พฒันาการทางด้านสงัคมของวยัรุ่นตอนต้น 
  2.4 พฒันาการทางด้านสติปัญญาของวยัรุ่นตอนต้น 

 3. แนวคดิทฤษฏีและเทคนิคท่ีใช้ในการพฒันาจิตสาธารณะของวยัรุ่นตอนต้น 
  3.1 แนวคดิการพฒันาจิตพิสยั (Affective Domain) 
  3.2 การจดัการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning) 
  3.3 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) 
  3.4 การเรียนรู้ทางสงัคมเชิงพทุธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) 

 4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  4.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาจิตสาธารณะ 
  4.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาจิตพิสยั 
 5. กรอบแนวคิดการวิจยั 
 6. สมมติฐานในการวิจยั 
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1. จติสาธารณะ 
ค าว่า จิตสาธารณะ(Public Mind)  ก าหนดอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับชาติ 

ฉบบัล่าสดุ คือฉบบัท่ี 12(ส านกันายกรัฐมนตรี, 2559) ท่ีมุ่งหวงัให้ประชาชนมีจิตสาธารณะ เพื่อ
การเป็นพลเมืองท่ีดี อีกทัง้เป็นค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของชาติ และยังอยู่ใน
แผนการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 ในคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีนกัเรียนทกุคนพงึมี จากการศกึษาของผู้วิจยั พบว่าปัจจบุนัมีค าท่ีคล้ายคลงึกบัค าว่าจิต
สาธารณะ(Public Mind)นัน่คือ จิตอาสา(Volunteer Spirit) โดยทัง้สองค านีมี้ความแตกตา่งกนัใน
องค์ประกอบ ผู้วิจยัจึงน าเสนอถึงความแตกตา่งดงันี ้
 1.1 ความหมายของจิตสาธารณะ (Public Mind) กับจติอาสา (Volunteer Spirit) 

จิตสาธารณะ คือ กระบวนการคิดและพฤติกรรมของบุคคลท่ีรู้จักการเอาใจใส่
และค านึงถึงผู้ อ่ืน (จุฑาพร  นาครอด, 2554; พรพรหม  พรรคพวก, 2550; ลดัดาวลัย์ เกษมเนตร 
และคณะ, 2547;  ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 2542;  Margery McMahon;  Christine 
Forde; &Margaret Martin, 2017) โดยมีความปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือผู้ อ่ืน  ด้วยความเต็มใจ 
(ชลธิชา ศรภักดี , 2558; ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ , 2555; กระทรวงศึกษาธิการ , 2553; Penner;& 
Finkelstein, 1998) เกิดความตระหนกัถึงสิทธิหน้าท่ีของตนเอง (กรรยา  พรรณา, 2559; ชยัวฒัน์ 
สทุธิรัตน์, 2555; พระไพศาลวิสาโล, 2544) ด้วยการยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นท่ีตัง้ อีกทัง้
รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งสาธารณะ  (กรรยา  พรรณา , 2559; ชลธิชา  ศรภักดี, 2558;  
Stuart I. Hammond;&Celia A. Brownell, 2015) รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ในสังคม (จุฑาพร  นาครอด , 2554; กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) โดยเป็นการกระท า 
ท่ีไม่หวังผลตอบแทน (กระทรวงศึกษาธิการ , 2553;  Margery McMahon; Christine Forde; 
&Margaret Martin, 2017)  ส่วนค าว่า จิตอาสา (Volunteer Spirit) หมายถึง คุณลักษณะท่ีดี
ภายในตวับคุคลท่ีคิดค านงึถึงประโยชน์สว่นรวม (จิราพรรณ เรืองพทุธ, 2556; สดุาพรรณ บนินอก, 
2551; ณฐัณิชากร ศรีบริบรูณ์, 2550;  Debbie, 2008) โดยมีความปรารถนาท่ีอยากจะช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืนและสงัคม (วีรพร สีสถาน. 2557; จิราพรรณ เรืองพุทธ. 2556; วลยัรัตน์  ยิ่งด านุ่น, 2554; 
Helen; Amanda; & Rachael Gooberman-Hill, 2015; Elena Claudia Mihai, 2014; Alexandra 
Coghlan, 2015 ; Rachael Long; James Doorley; &Deiniol Jones, 2007)  ท่ี ไม่ ใช่บุคคล 
ในครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนบ้าน (กนกพร  สทุธิสณัหกุล, 2557) เกิดความสขุเม่ือได้ช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืน (วลัยรัตน์  ยิ่งด านุ่น , 2554; ฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร , 2556; วรรณภา สาโรจน์ , 2551;  
ศนูย์คณุธรรม, 2548;  Stephan Meier, 2004) เป็นการกระท าด้วยความสมคัรใจ ไม่หวงัสิ่งตอบ
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แทน (วีรพร สีสถาน, 2557; บวัไข วีระโห, 2554; สุดาพรรณ บินนอก, 2551; Helen; Amanda; 
&Rachael Gooberman-Hill, 2015; Huiting Wu, 2011) ซึ่งไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้า 
แต่เป็นการช่วยเหลือผู้ อ่ืนท่ีมีการวางแผนและก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน (กนกพร  สทุธิสณัหกลุ , 
2557; ปริญญา  ฤกษ์อรุณ, 2548)  

จะเห็นได้ว่า  จิตสาธารณะนัน้มีความหมายรวมถึงการตระหนักถึงหน้าท่ี 
และการยดึผลประโยชน์ของสว่นรวมเป็นท่ีตัง้ มีความรู้สกึถึงความเป็นเจ้าของในสิง่ของสาธารณะ 
ท่ีใช้ร่วมกัน สามารถท าได้ทันทีโดยไม่มีการวางแผน หรือมีการก าหนดช่วงเวลาท่ีชัดเจน 
ซึ่งแตกต่างจากจิตอาสา ท่ีเป็นการช่วยเหลือผู้ อ่ืนด้วยท่ีต้องวางแผน และมีการก าหนดเวลา 
ท่ีชดัเจน นอกจากนี ้จิตอาสาไม่ได้รวมถึงการดแูละรักษาของส่วนรวม และการตระหนกัถึงสิทธิ
หน้าท่ีของตนเอง แต่เป็นการเน้นการช่วยเหลือผู้ อ่ืนด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน
เท่านัน้ เพราะเหตนีุ ้ผู้ วิจยัจึงเล็งเห็นว่าจิตสาธารณะเป็นสิ่งท่ีสามารถท าได้ทกุท่ี ทุกเวลาและทกุ
โอกาส และเป็นสิง่พืน้ฐานท่ีทกุคนพงึมี จงึเหมาะสมท่ีจะน ามาพฒันาให้เกิดขึน้เป็นอนัดบัแรก 

 จากความหมายของค าว่า  จิตสาธารณะ ข้าง ต้น  ผู้ วิ จัยไ ด้วิ เคราะห์ 
และสงัเคราะห์ความหมายเพื่อสรุปเป็นความหมายของจิตสาธารณะของผู้วิจยัเอง ดงัตาราง 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  12 

ตาราง 1 สรุปความหมายของจิตสาธารณะ 
 

ความหมาย 
ของจติสาธารณะ 

กร
รย
า  
พร
รณ

า (
25
59
) 

ชล
ธิช
า  
ศร
ภกั
ดี 
(2
55
8)

 

ชยั
วฒั

น์ 
 ส
ทุธิ
รัต
น์ 
(2
55
5)

 

จฑุ
าพ
ร  
นา
คร
อด
 (2
55
4)

 

พร
ะไ
พศ

าล
 วิส

าโ
ล 
(2
55
4)

 

กร
ะท
รว
งศ
กึษ

าธิ
กา
ร (
25
53
) 

ลดั
ดา
วลั
ย์ 
 เก
ษม

เน
ตร
 แล

ะค
ณ
ะ (
25
47
) 

เก
รีย
งศ
กัด
ิ ์ เจ

ริญ
วง
ศ์ศ
กัด
ิ ์(2
54
3)

 

St
ua

rt 
I. H

am
mo

nd
, C

eli
a A

. B
ro

wn
ell
 (2

01
5)

 

Pe
nn

er
 ,&

 Fi
nk

els
tei

n (
19

98
) 

- เอาใจใสเ่ป็นธุระ 
  ในเร่ืองของสว่นรวม  - -  - -  -   

- มีความปราถนา 
  ท่ีจะช่วยเหลือผู้ อ่ืน 

-  -  -  -    

- เข้าร่วมกิจกรรม 
  ท่ีแก้ปัญหาให้ผู้ อ่ืนในสงัคม 

-        - - 

-  ดแูลเอาใจใส ่
    สิง่ของสาธารณะ  -    - - - - - 

-  ยดึผลประโยชน์ของ 
   สว่นรวมเป็นท่ีตัง้   - - - - - -  - 

-  รู้จกัสทิธิของตนเอง 
   และผู้ อ่ืน  -  - - - - - - - 

-  ยดึมัน่ในคณุธรรมจริยธรรม -   - - - - - - - 
-  มีความเตม็ใจและตัง้ใจ -  - - -  -    
-  มองโลกในแง่ดีบนพืน้ฐาน 
   ของความเป็นจริง 

- - - - - - -  - - 

-  ไม่หวงัผลตอบแทน - - - - -  - -  - 
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 จากความหมายของจิตสาธารณะดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า จิตสาธารณะ คือ 
การท่ีนกัเรียนมีความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม เก่ียวกบัการเอาใจใส่และเป็นธุระในเร่ืองของ
สว่นรวม ท าตามหน้าท่ีของตนเพื่อสว่นรวมอยา่งดี มีความปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือสงัคมด้วยความ
เต็มใจ  เคารพสทิธิในการใช้ของสว่นรวม ด้วยการใสใ่จตอ่สมบตัิของสว่นรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกนั 
อีกทัง้เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ที่แก้ไขปัญหาตา่งๆ ในสงัคม ด้วยความเตม็ใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

 1.2 องค์ประกอบของจติสาธารณะ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่างๆ ท่ีกล่าวถึงองค์ประกอบของจิตสาธารณะ 

มีดงันี ้
กรรยา  พรรณา (2559)  ได้พิจารณาจากความรู้ความเข้าใจถึงพฤติกรรม 

ท่ีแสดงออกของผู้ มีจิตสาธารณะ โดยแบง่ออกเป็น 4 ด้าน ดงันี ้
1. ด้านการใช้ หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของผู้ เรียนในการใช้ของส่วนรวม 

การรักษาทรัพย์สิน การดแูลรักษาความสะอาด การไม่ท าลายทรัพย์สินท่ีเป็นสาธารณะสมบตัิของ
โรงเรียน ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ให้เกิดความช ารุดเสียหาย โดยแสดงออกดงันี ้ 

1.1 ดแูลรักษาสิง่ของ เมื่อใช้แล้วมีการเก็บรักษาให้คงอยูใ่นสภาพดี 
1.2 ลกัษณะของการใช้ ใช้ของสว่นรวมอยา่งประหยดั และทะนถุนอม  

2. ด้านการถือเป็นหน้าท่ี หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมุ่งปฏิบัติ 
เพื่อส่วนรวมในการดแูลรักษาของส่วนรวมในโรงเรียน ทัง้ห้องเรียนและนอกห้องเรียนในวิสยัท่ีตน
สามารถท าได้ โดยแสดงออกดงันี ้

2.1 ท าตามหน้าท่ี และเคารพกฎระเบียบท่ีก าหนดไว้ 
2.2 รับอาสาท่ีจะท าบางสิ่งบางอย่างเพื่อสว่นรวม อีกทัง้ยงัคอยสอดสอ่งดแูล

สาธารณะสมบตัิของสว่นรวม 
3. ด้านการเคารพสิทธิ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเคารพสิทธิในการ

ใช้ของสว่นรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกนัของกลุม่ การไมย่ดึครองของสว่นรวมมาเป็นของตน  ตลอดจน
ไม่ปิดกัน้โอกาสของบคุคลอ่ืนท่ีจะใช้ของสว่นรวมนัน้ โดยแสดงออกดงันี ้

3.1 ไม่น าของสว่นรวมมาเป็นของตนเอง 
3.2 แบง่ปันและเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้ใช้ของสว่นรวม 

4. ด้านการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หมายถึง พฤติกรรม  
ท่ีแสดงออกถึงการท าความดีให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน และสังคมส่วนรวม ด้วยความจริงใจ  
และเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน การเข้าไปช่วยเหลือผู้ อ่ืนด้วยก าลัง กาย ก าลังปัญญา 
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ก าลงัทรัพย์สินตามความสามารถของตนเอง ซึ่งผลของการกระท าจะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่คน
สว่นใหญ่ ด้วยความบริสทุธ์ิใจ โดยไมห่วงัผลตอบแทน โดยแสดงออกดงันี ้

4.1 การกระท าบางสิ่ง ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ อ่ืนและสงัคมส่วนรวมด้วยความ
เต็มใจ 

4.2 การเข้าช่วยเหลือผู้ อ่ืนด้วยก าลงักาย ก าลงัปัญญา และก าลงัทรัพย์ตาม
ความสามารถของตน 

ชยัวฒัน์  สทุธิรัตน์ (2555) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบและตวัชีว้ดัของจิตสาธารณะ 
ไว้ 3 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. การใช้ ซึ่งเป็นการดแูลรักษาของส่วนรวม เม่ือใช้ของส่วนรวมแล้ว มีการ
เก็บเข้าท่ี และรู้จกัใช้ของสว่นรวมอยา่งประหยดัและทะนถุนอม 

2. การถือเป็นหน้าท่ี ซึ่งเป็นการท าตามหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายเพื่อสว่นรวม 
หรือการรับอาสาท่ีจะท าบางสิง่เพื่อสว่นรวมด้วยความเตม็ใจ 

3. การเคารพสิทธิ ซึ่งเป็นการไม่ยึดครองของส่วนรวมนัน้มาเป็นของตนเอง
และเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้สามารถใช้ของสว่นรวมนัน้ได้  

กระทรวงศกึษาธิการ (2553) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของผู้ มีจิตสาธารณะไว้ใน
แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่  

1. การช่วยเหลือผู้ อ่ืนด้วยความเต็มใจ และพึงพอใจ โดยไม่หวงัผลตอบแทน 
ซึง่มีพฤตกิรรมบง่ชี ้ได้แก่  

1.1 ช่วยพอ่แม่ ผู้ปกครอง ครู ท างานด้วยความเตม็ใจ 
1.2 อาสาท างานให้ผู้ อ่ืนด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติปัญญา 

โดยไม่หวงัผลตอบแทน 
1.3 แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และอ่ืนๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้าง

ความสขุให้กบัผู้ อ่ืน 
2. การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

ซึง่มีพฤตกิรรมบง่ชี ้ได้แก่ 
2.1 ดแูลรักษาสาธารณะสมบตัิและสิง่แวดล้อมด้วยความเตม็ใจ 
2.2 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียน ชมุชน และสงัคม 
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2.3 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสิ่งท่ีดีงามของส่วนรวม 
ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ด้วยความกระตือรือร้น 

ลดัดาวลัย์  เกษมเนตร; ประทีป  จินง่ี; และทศันา  ทองภกัดี (2547) ได้พิจารณา
จากความรู้ความเข้าใจถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผู้ มีจิตสาธารณะ โดยแบง่เป็น 3 องค์ประกอบ 
ดงันี ้

1. การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระท าท่ีจะท าให้เกิดการช ารุดเสียหายตอ่ของ
สว่นรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกนัของกลุม่  

2. การถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะมีสว่นร่วมในการดแูลรักษาของสว่นรวม 
3. การเคารพสิทธิ ในการใช้ของส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 

โดยไม่ยึดครองของส่วนรวมนัน้เป็นของตนเอง ตลอดจนไม่ปิดกัน้โอกาสของบุคคลอ่ืน  
ท่ีจะใช้ของสว่นรวม  

จากองค์ประกอบของจิตสาธารณะของต้น ผู้วิจยัได้วิเคราะห์และสงัเคราะห์องค์ประกอบ
เพื่อสรุปเป็นองค์ประกอบของจิตสาธารณะของผู้วิจยัเอง ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 สรุปองค์ประกอบของจิตสาธารณะ  
 

ความหมาย 
ของจติสาธารณะ 

กรรยา  
พรรณา 
(2559) 

ชยัวฒัน์ 
สทุธิรัตน์ 
(2555) 

กระทรวง 
ศกึษาธิการ
(2553) 

ลดัดาวลัย์ 
เกษมเนตร 
และคณะ 
(2547) 

ด้านการใช้   -  
    -  เม่ือใช้แล้วมีการเก็บรักษาให้คงอยูใ่นสภาพดี   -  
    -  ขณะใช้ต้องประหยดั และทะนถุนอม   -  
ด้านการถือเป็นหน้าที่   - - 
    -  ท าตามหน้าท่ีเพื่อสว่นรวม   - - 
    -  เคารพกฎระเบียบการอยูร่่วมกนั  - - - 
    -  ดแูลรักษาสาธารณะสมบตัิของสว่นรวม  - -  
    -  อาสาท าบางสิง่เพื่อสว่นรวม   -  
ด้านการเคารพสิทธิ  - -  
    -  ไมน่ าของสว่นรวมมาเป็นของตนเอง  - -  
    -  แบง่ปันและเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้ใช้ของสว่นรวม  - -  
ด้านการปฏิบัตกิิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม  - - - 

    -  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม  - - - 
    -  การชว่ยเหลือผู้ อ่ืน  - - - 
    -  ช่วยเหลอืผู้ อ่ืนด้วยความเต็มใจ 
        ไมห่วงัผลตอบแทน 

- -  - 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ - -  - 
    -  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม - -  - 
       ดแูลรักษาสมบตัิสาธารณะ - -  - 
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จากตาราง 2 จะเห็นได้ว่า นกัวิจยัและนกัวิชาการ ได้แบง่องค์ประกอบของจิตสาธารณะ
ในหัวข้อหลักท่ีคล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างกันในองค์ประกอบย่อยและบางองค์ประกอบย่อย 
ก็มีความซบัซ้อนกัน ผู้ วิจยัเองจึงเลือกองค์ประกอบของจิตสาธารณะ ท่ีสอดคล้องกับเหตกุารณ์
ปัจจุบัน ตามแนวคิดของ กรรยา พรรณา(2559) ซึ่งได้ท าการสังเคราะห์องค์ประกอบของ  
จิตสาธารณะจากงานวิจัยและหนังสือต่างๆ ไว้ และได้แยกองค์ประกอบของ จิตสาธารณะไว้ 
4 องค์ประกอบ แตใ่นองค์ประกอบของจิตสาธารณะท่ีกรรยา  พรรณา (2559) ให้ไว้นัน้ จะมีสว่นท่ี
คล้ายกันคือ ในด้านการถือเป็นหน้าท่ี ท่ีมีองค์ประกอบย่อยคือ การอาสาท าบางสิ่งเพื่อส่วนรวม 
จะมีส่วนคล้ายคลึงกบั ด้านการปฏิบตัิกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ท่ีมีองค์ประกอบย่อย 
คือ การช่วยเหลือผู้ อ่ืน ผู้วิจยัเล็งเห็นว่า องค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบนีมี้ลกัษณะใกล้เคียงกนั 
จึงเลือกองค์ประกอบท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีค้ือ การช่วยเหลือผู้ อ่ืน เน่ืองจากการช่วยเหลือผู้ อ่ืนนัน้ 
เป็นการท าบางสิง่บางอยา่ง ซึง่อาจไมใ่ช่หน้าท่ีตน ซึง่เหมาะกบัการพฒันาจิตสาธารณะในนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน อีกทัง้จะสังเกตได้ว่าในองค์ประกอบ 
ทัง้ 4 ของจิตสาธารณะนัน้ ได้รวมจิตสาธารณะด้านความคิด คือการคิดท่ีจะท าบางสิ่งบางอย่าง
เพื่อส่วนรวม ด้านพฤติกรรมคือการแสดงออกซึ่งการมีจิตสาธารณะ และด้านความรู้สึก 
คือ ท าทุกสิ่งด้วยความเต็มใจไว้ในแต่ละองค์ประกอบ ด้วยเหตุนีผู้้ วิจัยจึงก าหนดองค์ประกอบ 
ของจิตสาธารณะ ครอบคลมุทัง้ด้านความคิด อารมณ์ความรู้สกึ และพฤติกรรมของจิตสาธารณะ 
ซึ่ งก าหนดองค์ประกอบของจิตสาธารณะให้สอดคล้องกับงานบริบทของการวิจัยไ ว้   
4 องค์ประกอบ คือ 

1. ด้านการใช้ หมายถึง นกัเรียนมีความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม เก่ียวกบัการ  
เอาใจใส่ในการใช้สิ่งของส่วนรวม อย่างประหยดัและทะนุถนอม รู้จกัดแูลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
และไม่ท าลายให้เกิดความช ารุดเสียหาย ด้วยความเตม็ใจ 

2. ด้านการถือเป็นหน้าท่ี หมายถึง นักเรียนมีความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม 
เก่ียวกับการหน้าท่ีเพื่อส่วนรวม ด้วยการท าตามหน้าท่ีของตนอย่างดี และเคารพกฎระเบียบ 
ของการอยู่ร่วมกัน อีกทัง้รู้จักดูแลรักษาสาธารณะสมบัติของส่วนรวมเปรียบเสมือนตนเอง  
เป็นเจ้าของด้วยความเตม็ใจ 

3. ด้านการเคารพสิทธิ หมายถึง นักเรียนมีความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม 
เก่ียวกับการเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมท่ีใช้ประโยช น์ร่วมกัน โดยการไม่ยึดครอง 
ของสว่นรวมมาเป็นของตน  และเปิดโอกาสให้บคุคลอ่ืนได้ใช้ของสว่นรวมนัน้  ด้วยความเตม็ใจ 
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4. ด้านการปฏิบตัิกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หมายถึง นกัเรียนมีความคิด 
ความรู้สึก และพฤติกรรม เก่ียวกับการท าความดีเพื่อประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน และสงัคมส่วนรวม ด้วย
ก าลงักาย ก าลงัปัญญา ก าลงัทรัพย์สิน ตามความสามารถของตนเอง ด้วยความเต็มใจโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน  

 1.3 ความส าคัญของจติสาธารณะ 
จิตสาธารณะถือเป็นคณุธรรมท่ีส าคญัตอ่การพฒันาประเทศชาติอยา่งมาก และเป็นสิง่ท่ี

ควรปลูกฝังให้แก่ประชาชน โดยจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 12  ท่ีมีเปา้หมายให้ประชาชนคนไทย เป็นพลเมืองท่ีดีมีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ 
ท่ีส าคญัเป็นผู้ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม(กรรยา  พรรณา, 2559) อีกทัง้ในแง่
ของการพฒันาผู้ เรียนท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนดให้เป็นคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ท่ีผู้ เรียนพงึมี 
ซึ่งก าหนดไว้จะเห็นได้ในหลักสูตรแกนกลา ง การศึกษาขัน้พื น้ฐาน พุทธศักราช 2551 
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) โดยทุกโรงเรียนต้องน าไปปฏิบัติใช้ในการศึกษาให้แก่ผู้ เรียน 
นอกจากนี ้ค่านิยม 12 ประการ ก็ได้ให้ความส าคญักบัการท่ีบคุคลควรมีจิตสาธารณะ อาจกล่าว
ได้ว่าจิตสาธารณะเป็นสิ่งท่ีส าคญัยิ่งต่อประเทศชาติ และประชาชนคนไทยทุกคนต้องได้รับการ
ปลกูฝังจิตสาธารณะ  

การขาดจิตสาธารณะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อตนเองแล้ว ยังจะส่งผลกระทบต่อ
บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน ประเทศชาติและระดับสากล ต่างๆ ดงันี  ้1) ผลกระทบระดบั
ครอบครัว ความสามคัคีของสมาชิกในครอบครัวลดน้อยลง มีการทะเลาะวิวาทภายในครอบครัว 
2) ผลกระทบระดบัองค์กร เบียดเบียนสมบตัิขององค์กรมาเป็นสมบตัิส่วนตัวมีการแบ่งพรรค 
แบง่พวกภายในองค์กร เห็นแก่ตวั แก่งแย่งชิงดีชิงเดน่ในหน้าท่ีการงาน และท าทกุอย่างเพราะเห็น
แก่ผลประโยชน์ของตนเอง องค์กรไม่ก้าวหน้า ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานลดลง 
3) ผลกระทบระดับชุมชน  ต่างคนต่างอยู่ ไม่สนใจกันและกัน สมาชิกในชุมชนยึดตนเองเป็น
ศนูย์กลาง แต่ละคนมองปัญหาของตนเองเป็นเร่ืองท่ีส าคญั  ขาดการอาสาท่ีจะช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน หรือแม้กระทั่งไม่สนใจกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในชุมชน ขาดความรักและเอือ้อาทร  
คนในชมุชนขาดความสามคัคี ชมุชนมีความออ่นแอ สง่ผลให้ชมุชนไมมี่การพฒันา มีอาชญากรรม
เพิ่มขึน้ 4) ผลกระทบระดบัประเทศ ประเทศเต็มไปด้วยความขดัแย้ง ผู้คนเห็นแก่ประโยชน์สว่นตน 
เกิดการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย ไม่ให้ความร่วมมือกับนโยบายการพัฒนาประเทศ เบียดเบียน  
และท าลายทรัพยากรธรรมชาติไม่ดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ  น าสู่การทุจริตคอรัปชั่น  
และ 5) ผลกระทบระดับโลก  เกิดความไม่ไว้วางใจกันระหว่างประเทศ แก้ไขปัญหาด้วย 
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ความรุนแรง เกิดการเอารัดเอาเปรียบกนัทางเศรษฐกิจ ประเทศท่ีมีความมัน่คง จะหาผลประโยชน์
จากประเทศท่ีก าลงัพฒันาหรือท่ีด้อยพฒันา และยงัลดทอนคณุคา่หรือศกัดิ์ศรีของผู้คนในประเทศ
ท่ีด้อยกว่าอีกด้วย สิ่งต่างๆ ท่ีกล่าวไปข้างต้นล้วนมาจากปัจจัยของบุคคลท่ีขาดจิตสาธารณะ 
(กรรยา พรรณนา, 2559) นอกจากนี ้รายงาน “คนไทย” มอนิเตอร์ 2557: เสียงเยาวชนไทย(2557)  
ท่ีได้สอบถามความคิดเห็นของวยัรุ่นไทย เก่ียวกับคุณค่าท่ีมีความส าคญัต่อการสร้างความเป็น
พลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคมให้กับเยาวชน ซึ่งสงัคมและครอบครัวควรให้การปลูกฝัง 
แก่เยาวชนคือการมีจิตสาธารณะ และในการพัฒนาผู้ เ รียนตามหลักสูตรแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีได้มีจุดเน้นการพัฒนาผู้ เรียนสู่การปฏิบัติ ในนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา  
ปีท่ี 1 – 3 โดยคาดหวังให้นักเรียนมีความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย มีการวางแผนชีวิต 
มีจิตอาสาและสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ นอกจากนัน้ยงัเน้นให้มีการคิดอย่างมีเหตผุลและมี
การกระท าเพื่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
ซึง่สอดคล้องกบัความหมายของจิตสาธารณะท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น  

ดงันัน้จิตสาธารณะ เป็นสิง่ท่ีมีความจ าเป็น ซึง่จะเป็นประโยชน์ ตอ่สงัคม ถ้าหากได้มีการ
พฒันาให้เกิดขึน้ในตวับคุคลแล้ว ก็จะเกิดผลดีตอ่สงัคมสว่นรวมอีกด้วย สิง่ท่ีส าคญัของการพฒันา
จิตสาธารณะนัน้  คือการท าให้คงทนและถาวรในตัวบุคคล โดยหากสามารถปลูกฝัง  
หรือพฒันาให้เด็กมีจิตสาธารณะ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้ จะท าให้เด็กและเยาวชน มีจิตใจท่ีเห็นแก่
ประโยชน์สว่นรวม มากกวา่ประโยชน์สว่นตน นัน่คืออาสาดแูลรับผิดชอบสมบตัิสว่นรวม ใช้สิ่งของ
ส่วนรวมอย่างเห็นคณุค่า และทะนุถนอม รู้จักการแบ่งปันและเปิดโอกาสในการใช้ของส่วนรวม 
เม่ือเด็กและเยาวชนเจริญเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ ปัญหาท่ีเกิดการเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน ปัญหาการ
ท าลายสาธารณะสมบตัิต่าง ๆ จะลดลง การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ของพวกพ้อง  
ก็จะลดน้อยลง และจะน ามาสูส่งัคมท่ีพฒันาขึน้ 

จากเหตผุลดงักล่าว ผู้วิจยัจึงเล็งเห็นความส าคญัของจิตสาธารณะ ท่ีต้องน ามาพฒันา 
ให้เกิดขึน้แก่ประชาชนเพื่อให้สงัคมพฒันาขึน้อย่างยัง่ยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่ิมต้นปลกูฝังใน
เด็กและเยาวชน เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคณุภาพของสงัคม  

 1.4 การวัดจติสาธารณะ 
จิตสาธารณะนับเป็นจิตส านึก รูปแบบหนึ่ ง  เ ป็นสิ่ ง ท่ี เ ก่ียวเ น่ืองกับความรู้สึก 

หรือพฤติกรรมด้านจิตพิสัย ท่ีมีความส าคัญ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนา  
จิตสาธารณะในวยัรุ่นตอนต้นท่ีผ่านมา พบลกัษณะของการวดัจิตสาธารณะอยู่ คือ ลกัษณะแบบ
มาตรประมาณคา่ (Raing scale) แบบเลือกตวัเลือกตอบตามสถานการณ์ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
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แบบวัดจติสาธารณะแบบมาตรประมาณค่า 
อติฌาณ แสงค า (2555) ได้สร้างแบบวัดจิตสาธารณะเป็นแบบมาตรส่วน

ประมาณค่า จ านวน 56 ข้อ ซึ่งวดัพฤติกรรมของการมีจิตสาธารณะ โดยแบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ 
คือการช่วยเหลือผู้ อ่ืนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน และ การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน โดยมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือระดับ  
4  3  2  1  0  ซึ่งเรียงล าดบัจากนักเรียนได้ปฏิบตัิตามหรือคิดว่าจะปฏิบตัิตามข้อความนัน้เป็น
ประจ าทุกครัง้ จนถึง นักเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามหรือคิดว่าจะไม่ปฏิบัติตามข้อความนัน้เลย
ตามล าดบั โดยมีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .908 
    เช่น   ข้อ 1  เม่ือนกัเรียนเห็นเพื่อนก าลงัจดัโต๊ะเรียน 
               นกัเรียนไปช่วยเพื่อน 
            ข้อ 2 เม่ือนกัเรียนเห็นเพื่อนก าลงัท าความสะอาดห้องเรียน  
              นกัเรียนเข้าไปช่วยเพื่อน 

นุสสรี  คนัธิก (2553) ได้สร้างแบบวดัจิตสาธารณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 
ค่า 4 ระดบั จ านวน 90 ข้อ ซึ่งวดัพฤติกรรมของการมีจิตสาธารณะ โดยแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การไม่ท าให้สมบตัิของส่วนรวมในโรงเรียนช ารุดเสียหาย การมีน า้ใจในการช่วยเหลือผู้ อ่ืน
และการถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะมีสว่นร่วมในการดแูลรักษาสมบตัิของสว่นรวม  การเคารพสิทธิในการใช้
ของส่วนรวมในโรงเรียนท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกัน และไม่ยึดครองของส่วนรวมนัน้มาเป็นของตน  
โดยมีคา่ความเท่ียงเท่ากบั .86 
    เช่น   ข้อ 1  เม่ืออ่านหนงัสือเสร็จข้าพเจ้าน าไปเก็บไว้ท่ีเดิม 
      ข้อ 2  ข้าพเจ้าน าไม้กวาดไปเก็บไว้ท่ีเดิมเม่ือใช้เสร็จ 

พรทิพย์  มนตรีวงศ์ (2554) ได้สร้างแบบวัดจิตสาธารณะ จ านวน 36 ข้อ 
ซึ่งวัดพฤติกรรมของการมีจิตสาธารณะ โดยแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การใช้ การถือ 
เป็นหน้าท่ี และการเคารพสิทธิ โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือระดับ  
5  4  3  2  1  ปฏิบัติทุกครัง้ จนถึง ไม่เคยปฏิบัติเลย ตามล าดับ โดยมีค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบบั
เท่ากบั .89 
    เช่น   ข้อ 1  หลงัเลกิเรียนวิชาตา่งๆ ข้าพเจ้าจะเก็บอปุกรณ์การเรียน 
                ของโรงเรียนเข้าท่ี 
      ข้อ 2  ข้าพเจ้าเคลื่อนย้ายโต๊ะหรือเก้าอีเ้พื่อท างานกลุม่  
               เม่ือท างานเสร็จแล้วข้าพเจ้าจะเก็บเข้าท่ีให้เหมือนเดิม 
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 แบบวัดจติสาธารณะแบบเลือกตัวเลือกตอบตามสถานการณ์ 
ศศิธร  รอดย้อย (2559) ได้สร้างแบบวัดจิตสาธารณะส าหรับนักเ รียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  1-3 จังหวัดชัยนาท จ านวน 42 ข้อ ซึ่งวัดพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
โดยแบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ คือ การช่วยเหลือผู้ อ่ืนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน  
และการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม  โดยมีลักษณะเป็นตัว
เลือกตอบตามสถานการณ์ แบบ 5 ตวัเลือก โดยแตล่ะตวัเลือกมีคะแนนตา่งกนัตัง้แต ่1-5 คะแนน 
มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .93 

    เช่น  หลงัสอนเสร็จ ครูรีบไปท าธุระจงึไมไ่ด้ไปลบกระดานท่ีเขียนไว้  
       นกัเรียนจะท าอยา่งไร 

      ก. ขอเป็นคนลบกระดานแทนครูเอง 
  ข. ปลอ่ยไว้แบบนัน้เพราะเดี๋ยวก็มีคนลบ 
  ค. ลบกระดานเพื่อช่วยแบง่เบาภาระของครู 
  ง. รีบลบกระดานเพราะนกัเรียนควรช่วยงานครู 
  จ. ลบกระดานและช่วยครูท าทกุงานด้วยความเตม็ใจ 

ศิริลักษณ์  เลื่อนยศ (2553) ได้พัฒนาแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านการมีจิตสาธารณะ ส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่ง วัดพฤติกรรม 
โดยแบ่งเป็น 7  ด้าน คือ การช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูท างานด้วยความเต็มใจ ด้านการอาสา
ท างานให้ผู้ อ่ืน ด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติ ปัญญา โดยไม่หวังผลตอบแทน  
ด้านการแบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สินและอ่ืนๆ ด้านการช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้ อ่ืน 
ด้านการดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม  
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและด้านสงัคมและการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วม
สร้างสิ่งท่ีดีงามของส่วนรวม ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ด้วยความกระตือรือร้น โดยมีลกัษณะเป็น
ตวัเลือกตอบตามสถานการณ์ แบบ 3 ตวัเลือก จ านวน 49 สถานการณ์ มีค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั
เท่ากบั .90 

    เช่น  มาลีและน้องของเธอได้รับผิดชอบล้างจานโดยผลดักนัคนละวนั วนันี ้
มาลีน าถ้วยขนมท่ีตวัเองรับประทานเสร็จไปล้าง ก็พบว่าท่ีอ่างล้างชาม
ยงัมีชามท่ีไม่ได้ล้าง มีอยูอี่กจ านวนหนึง่ ซึง่วนันีเ้ป็นหน้าท่ีของน้องมาลี 
แต่น้องของเธอก าลงัท าการบ้านซึ่งมีอยู่หลายวิชาถ้านกัเรียนเป็นมาลี 
นกัเรียนจะท าอยา่งไร 



  22 

      ก. ล้างจานแทนน้อง แตพ่รุ่งนีน้้องต้องล้างจานแทนตนเอง 
          เรียกน้องให้มาล้างจาน และตนเองจะช่วยน้องล้างจาน 
          ด้วยงานจะได้เสร็จเร็วขึน้ 

  ข. ล้างจานแทนน้อง เพราะน้องมีงานท่ีต้องท าอีกมาก 
จากรูปแบบของแบบวัดจิตสาธารณะท่ีผ่านมา ผู้ วิจัยได้น ารูปแบบของ  

แบบวดัจิตสาธารณะแบบมาตรประมาณคา่ มาใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เน่ืองจากในกิจกรรมแตล่ะครัง้
ผู้วิจยัให้นกัเรียนท าใบงานท้ายกิจกรรม ส่งผลให้นกัเรียนได้ประเมินสถานการณ์ต่างๆ ท่ีได้เรียน  
ไปแล้ว จึงไม่จ าเป็นท่ีต้องสร้างแบบวดัในลกัษณะของการเลือกตอบตามสถานการณ์เพื่อ ไม่ให้ 
ทบัซ้อนกนัอีก นอกจากนีย้งัเพื่อความเหมาะสม และสะดวกแก่การตอบของนกัเรียน ผู้วิจยัจึงได้
ส ร้างแบบวัด จิตสาธารณะขึ น้  เ ป็นแบบมาตรประมาณค่า  6 ระดับ  ไ ด้แก่  จ ริ ง ท่ีสุด 
จริง  คอ่นข้างจริง  คอ่นข้างไมจ่ริง ไม่จริง และไม่จริงเลย  
 
2. พัฒนาการของวัยรุ่นกับการมีจติสาธารณะ 

 วัย รุ่น  (Adolescence)  มี รากศัพ ท์จากภาษาละติน  คือ  adolescere หมายถึ ง 
เติบโตเข้าสูว่ฒุิภาวะ หรือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เม่ือพิจารณาความหมายนี ้วยัรุ่นเปรียบเหมือนสะพาน
เช่ือมระหว่างวัยเด็ก กับวัยผู้ ใหญ่ เป็นวัยหัวเลีย้วหัวต่อ (Period of transition) ท่ีบุคคลมีการ
เจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงเกือบทกุด้าน ทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา ซึง่เป็นระยะ
ท่ีบคุคลต้องเผชิญกบัประสบการณ์ใหม่ๆ ความรับผิดชอบใหม่ๆ สมัพนัธภาพใหม่ๆ ทัง้กบัผู้ ใหญ่ 
และกลุม่เพื่อน (ประณต เค้าฉิม, 2549) โดยวยัรุ่นจะเร่ิมเม่ือบคุคลมีวฒุิภาวะทางเพศเป็นครัง้แรก 
และสิน้สุดเม่ือบุคคลบรรลุนิติภาวะ หรือเม่ือบุคคลเป็นอิสระจากการควบคุมของพ่อแม่  
โดยมีเกณฑ์ทางกฎหมายรับรอง ช่วงอายขุองวยัรุ่น ซึ่งอยู่ระหว่าง 13-20 ปี และแบ่งเป็น 2 ช่วง  
คือ ช่วงวยัรุ่นตอนต้นอายุระหว่าง 13-17 ปี และวยัรุ่นตอนปลาย อายุระหว่าง 17-20 ปี อีกทัง้
วยัรุ่นยงัมีเปลี่ยนแปลงเกือบทุกด้าน ทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา เป็นระยะท่ี
บุคคลต้องเผชิญกับประสบการณ์ใหม่ๆ ความรับผิดชอบใหม่ๆ สมัพนัธภาพใหม่ๆ ทัง้กับผู้ ใหญ่
และกลุ่มเพื่อน (ประณต เค้าฉิม, 2549)  ซึ่งในการพฒันาจิตสาธารณะให้เกิดขึน้ในวยัรุ่นจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องเรียนรู้พฒันาการด้านต่างๆ ในวยัรุ่น เพื่อการสร้างและพฒันาโปรแกรมให้เหมาะสม
กับพฒันาการด้านต่างๆ ของวยัรุ่น ซึ่งวยัรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ จิตใจ ค่านิยม ฯลฯ 
มีการเลียนแบบและทดลองบทบาทเพื่อท่ีจะเป็นผู้ใหญ่ในวยัตา่ง ๆ ซึง่เป็นรากฐานของความสนใจ 
ความมุ่งหมายในชีวิต อาชีพ ลักษณะของเพื่อน คู่ครอง ฯลฯ (ศรีเรือน  แก้วกังวาล, 2549) 
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อีกทัง้ยงัเป็นวยัท่ีมีความรู้สกึสบัสน ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง เพราะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ร่างกาย และจิตใจเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ ใหญ่ วุฒิภาวะทางกาย และแรงผลกัดนัทางสงัคม 
ท่ีมาบรรจบกนัในระยะนี ้ผลกัดนัให้วยัรุ่น ต้องครุ่นคิดเก่ียวกบัสถานภาพของตนในสงัคม วิธีท่ีคน
อ่ืนๆ  ปฏิบัติ ต่ อพวกเขารวมไปถึ งทาง เลื อกของ เขาในอนาคต ในช่ ว ง เวลา นี ว้ัย รุ่น  
จึงมักมีข้อสงสัยเก่ียวกับตัวเอง เช่น ฉันเป็นใคร ฉันเหมาะกับอาชีพอะไร และให้พยายามหา
เอกลักษณ์ของตนในด้านต่างๆ เช่น ความสนใจเป้าหมายในชีวิต อาชีพ ปรัชญาชีวิต เป็นต้น  
การบรรลุ เ อกลักษณ์แห่ งตน  เ ป็นกระบวนการทางอารมณ์  และสติ ปัญญา ดังนั น้  
การบรรลุเอกลักษณ์แห่งตนจึงไม่เกิดขึน้จนกว่าวัยรุ่นจะมีความสามารถทางด้านสติปัญญา  
และจิตใจท่ีจะรับมือกับงานดงักล่าวนีไ้ด้ และสิ่งท่ีส าคญัส าหรับแก้ไขภาวะวิกฤตในระยะวยัรุ่น 
ก็คือการท่ีวัยรุ่นได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน ท่ีมีความส าคัญเพราะช่วยท าให้เขาสามารถ  
เลือกรับเอาส่วนส าคัญส าคัญเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์แบบผู้ ใหญ่ สังคมคาดหวัง  
ให้วยัรุ่นให้ความช่วยเหลือคนอ่ืน เช่น การช่วยเหลืองานเล็กๆ น้อยๆ ของห้องเรียน การเข้าร่วมใน
กิจกรรมตา่งๆ เพื่อหาเงินส าหรับการกศุล หรือ การเป็นลกูเสือท่ีท าความดีให้กบัชมุชน ในชัน้เรียน
โดยเฉพาะวิชาสงัคมศึกษาจะเน้นในเร่ืองการบริการคนอ่ืนๆ ด้วยเหตุนี ้วยัรุ่นส่วนมากจะท าสิ่ง
ตา่งๆ เพื่อคนอื่นมากขึน้ (ประณต เค้าฉิม, 2549) โดยพฒันาการท่ีสง่ผลตอ่จิตสาธารณะของวยัรุ่น
มีดงันี ้

  2.1 พัฒนาการทางด้านร่างกายของวัยรุ่นตอนต้น 
วัยรุ่นมีการพัฒนาในด้านร่างกายอย่างรวดเร็ว มีการเจริญเติบโตทัง้ภาย 

ในและภายนอก ซึ่งวัยรุ่นส่วนมากจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย 
ท่ี เ กิดขึน้ในระยะพิวเบอร์ตี ไ้ ด้  เ ป็นผลให้วัย รุ่นลดการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
การท่ีวยัรุ่นปรับตวัได้นัน้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาพอใจกบัร่างกายมากขึน้กว่าแต่ก่อน เขารู้จกัน า
ส่วนเด่นมาชดเชยส่วนด้อย และเพราะความรู้สึกเก่ียวกบัร่างกายดีขึน้เม่ืออตัราการเจริญเติบโต
อยา่งรวดเร็วนัน้ช้าลง (ประณต  เค้าฉิม, 2549) 

โดยเม่ือการเปลี่ยนแปลงร่างกายสมบรูณ์ วยัรุ่นจะหนักลบัไปสูแ่บบแผนของ
พฤติกรรมท่ีปรับตวัได้ดี ถ้าวยัรุ่นพอใจการติดต่อกับเพื่อนๆ และต้องการการยอมรับทางสงัคม  
เขามกัมีแรงจงูใจอนัแรงกล้าท่ีจะแทนท่ีพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค์ทางสงัคมของระยะพิวเบอร์ตี ้
ด้วยพฤตกิรรมท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีสงัคมยอมรับ (ประณต  เค้าฉิม, 2549) 

จะเห็นได้ว่าวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายท่ีรวดเร็ว และจากการ
เปลี่ยนแปลงลกัษณะทางร่างกายท่ีรวดเร็วนีส้ง่ผลกระทบตอ่จิตใจ และพฤตกิรรมของวยัรุ่น โดยใน
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การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในครัง้ นี  ้องค์ประกอบหนึ่ง  
ของจิตสาธารณะคือ การท าความดีเพื่อประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน และสังคมส่วนรวม ด้วยก าลังกาย  
ก าลังปัญญา ก าลังทรัพย์สิน ตามความสามารถของตนเอง วัยรุ่นต้องแสดงออกถึงการมี 
จิตสาธารณะ อาศัยก าลังกายท่ีเหมาะสมและสมบูรณ์ ทัง้ยังส่งเสริมให้เขาใช้พลงังานในทาง 
ท่ีสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียว นอกจากนีย้งัให้พวกเขาสามารถมองโลกแห่งความเป็นจริง 
ท าสิง่ตา่งๆ อาศยัร่างกายท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามการคาดหวงัของสงัคม  

  2.2 พัฒนาการทางด้านอารมณ์ของวัยรุ่นตอนต้น 
อารมณ์ของวยัรุ่นมีความแปรปรวน วยัรุ่นยงัมีความสงสยัในเร่ืองของตนเอง

อยู่บางสถานการณ์จะมีพฤติกรรมแสดงความมีเหตผุล แตใ่นบางเวลาก็จะมีพฤติกรรมที่ท าตามใจ
ตนเอง ซึ่งน ามาให้เกิดความสับสน และขาดความเช่ือมั่นในตนเอง อารมณ์ของวัย รุ่น  
มีอารมณ์ขุ่นมัวง่าย ไม่คงเส้นคงวา เ น่ืองจากมีความกังวลใจในบุคลิกภาพของตนเอง 
เช่น รูปลักษณ์ ความสูง สิวท่ีใบหน้า เสียงท่ีเปลี่ยนไป เป็นต้น เน่ืองจากสัดส่วนเปลี่ยนไป 
จากวัยเด็ก และมีรูปร่างลักษณะใกล้เคียงกับวัยผู้ ใหญ่ ท าให้วัยรุ่น สนใจในตนเองมากขึน้  
ต้องการเลียนแบบผู้ใหญ่ ทัง้การแตง่กายและพฤตกิรรม เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของสงัคม ซึง่ลกัษณะ
พัฒนาการทางด้านอารมณ์ของวัยรุ่นตอนต้นท่ีผู้ วิจัยคาดว่าน่าจะเก่ียวข้องกับจิตสาธารณะ  
คือการมีอารมณ์ร่วมรู้สกึ 

ซึง่อารมณ์ร่วมรู้สกึ(Sentiments)  เป็นรูปแบบอารมณ์ของวยัรุ่นท่ีพบได้เสมอ 
มีความสมัพนัธ์กับสติปัญญา (Intellectual emotion) โดยเกิดขึน้พร้อมกับความคิดหรืออุดมคติ 
เช่น ความรักชาติ ความภูมิใจในครอบครัว หรือการเคารพในศาสนา อารมณ์ร่วมรู้สึกต่อกลุ่ม  
หรืออารมณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัความภาคภมูิใจและความจงรักภกัดีของกลุ่ม มกัพบได้เสมอในวยัเด็ก
ตอนปลาย ซึ่งเป็นช่วงท่ีบุคคลมีความผูกพันอย่างมากกับโรงเรียน วัด ชุมชน และประเทศ  
เด็กจะแสดงออกอย่างรุนแรงถึงความรู้สึกภูมิใจและจงรักภกัดีอย่าง ด้วยการเต็มใจท่ีจะเผชิญ 
หรือตอ่สู้ เพื่อกลุม่ซึง่เขาผกูพนัด้วย (ประณต เค้าฉิม, 2549)  

เ ม่ือวัย รุ่นค่อยๆ ปรับตัวได้  ความรู้สึกเ ก่ียวกับตนเองก็จะมั่นคงขึน้ 
อารมณ์ร่วมรู้สึกต่อบุคคล เช่น ความภาคภูมิใจ  ความเคารพในตนเอง ความเคารพครอบครัว  
หรือพ่อแม่ และความริษยา จะปรากฏขึน้ พร้อมๆ กบัพฒันาการของอารมณ์ร่วมรู้สกึนี ้บคุคลจะมี
ความสนใจในการแต่งกาย มารยาท การพูดจา โดยจะไม่มีการแสดงออกถึงความไม่ใส่ใจ 
ในขณะเดียวกันถ้าต้องการรักษาอารมณ์ร่วมรู้สึกต่อบุคคลท่ีสร้างขึน้นี  ้สงัคมต้องสนบัสนุนด้วย 
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หากปราศจากการยอมรับจากสงัคม จะท าให้ความรู้สึกเช่ือมัน่ในตวัเองไขว้เขว ส่งผลท าให้ขาด
ความมัน่คงของอารมณ์ร่วมรู้สกึ (ประณต  เค้าฉิม, 2549) 

โดยทั่วไปแล้ว อารมณ์ร่วมรู้สึกของวัยรุ่น จะรุนแรงกว่าวัยเด็กตอนปลาย 
เน่ืองจากวยัรุ่นมีความสามารถในการคิด และอุดมคติท่ีกว้างขวาง และมีระดบัท่ีสงูกว่าของเด็ก  
นอกจากนีแ้ล้ว อารมณ์รุนแรงในช่วงวยัรุ่น ยงัช่วยท าให้อารมณ์ร่วมรู้สึกของวยัรุ่น รุนแรงขึน้ไป 
อีกด้วย ในขณะท่ีวยัเด็กตอนปลายควบคมุอารมณ์ได้มากกว่า จึงท าให้อารมณ์ร่วมรู้สึกต่อกลุ่ม  
มีความรู้สึกรุนแรงน้อยกว่าของวัยรุ่น แต่อย่างไรก็ตาม อารมณ์ร่วมรู้สึกของวัยรุ่นไม่ได้รุนแรง  
อย่างไร้เหตุผล  ความรุนแรงของอารมณ์ร่วมรู้สึกพัฒนาสูงสุดก่อนเข้าสู่วัยผู้ ใหญ่หลายปี  
และจะคอ่ยๆ ลดน้อยลงในเวลาตอ่มา (ประณต  เค้าฉิม, 2549) 

จะเห็นได้ว่าวัยรุ่นต้องได้รับการสนับสนุนจากสังคมในการพัฒนาการ 
ทางอารมณ์ เพื่อให้วยัรุ่นได้แสดงออกทางอารมณ์อยา่งสร้างสรรค์ หากสง่เสริมให้วยัรุ่นมีอารมณ์ท่ี
แจ่มใสก็จะส่งผลให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเป็นท่ียอมรับของสังคม (ประณต เค้าฉิม , 2549) 
โดยอารมณ์ร่วมรู้สึกในวัยรุ่นมีส่วนส าคัญในการพัฒนาจิตสาธารณะ  เน่ืองจากปัญหาและ
ผลกระทบของของการขาดจิตสาธารณะเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้รอบๆ ซึ่งเป็นปัญหาในสังคม 
ในโรงเรียน เป็นสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับตัวของนังเรียนในแต่ละวัน โดยกิจกรรมในแต่ละครัง้ 
จะกระตุ้นให้วยัรุ่นมีอารมณ์ร่วมรู้สกึถึงผลเสียและผลกระทบของขาดจิตสาธารณะ และมีอารมณ์
ร่วมรู้สกึต่อคณุค่าของจิตสาธารณะ และท านองเดียวกนัก็สนบัสนนุให้วยัรุ่นมีอารมณ์ร่วมรู้สึกถึง
การเป็นเจ้าของของส่วนรวม ท่ีเขาต้องคิดเสมอว่า สิ่งของท่ีใช้ส่วนรวมนัน้ต้องใช้อย่างประหยดั  
ทะนุถนอม อีกทัง้ต้องมีอารมณ์ร่วมรู้สึกถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม เพื่อให้เขามีอารมณ์ใน
การร่วมกิจกรรมตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์กบัสงัคม ด้วยความเตม็ใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

  2.3 พัฒนาการทางสังคมของวัยรุ่นตอนต้น 
การปรับตัวทางสังคมเป็นหนึ่งในภารกิจพัฒนาการท่ียากส าหรับวัยรุ่น 

จากท่ีเคยรวมกลุม่กบัเพื่อนเพศเดียวกนัในวยัเดก็ตอนปลาย วยัรุ่นต้องเรียนรู้ด้านความสมัพนัธ์กบั
เพื่อนต่างเพศ จากท่ีเคยมีความสมัพนัธ์กบับคุคลในครอบครัวหรือผู้ ใหญ่ในโรงเรียนเพียงไม่ก่ีคน  
วยัรุ่นต้องปรับตวัให้เข้ากบัผู้ใหญ่ภายนอกครอบครัวและโรงเรียนด้วย (ประณต  เค้าฉิม, 2549) 

จะกล่าวได้ว่าในช่วงวัยรุ่นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายด้าน  
แต่ละด้านล้วนมีผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีส าคัญของวัยรุ่น 
ท่ีสง่ผลตอ่จิตสาธารณะ มีดงันี ้



  26 

วัย รุ่น มีการ เ รียน รู้ระ เบียบทางสังคม  (Socialization) ซึ่ ง ถือเ ป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีจะท าตามมาตรฐานของกลุ่ม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมต่างๆ 
เป็นความสามารถท่ีจะประพฤติตามความคาดหวังของสังคม  โดยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี  ้ 
1) การมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาอย่างเหมาะสม หรือการมีพฤติกรรมตามมาตรฐานซ่ึงเป็นที่
ยอมรับ  2) การมีบทบาททางสงัคมซ่ึงกลุ่มก าหนดไว้ส าหรับแต่ละบคุคล  และ 3) การมีทศันคติ
ทางสงัคมที่จะน าไปสู่การมีพฤติกรรมที่เหมาะสม นอกจากการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการเรียนรู้
ระเบียบทางสงัคมแล้วสงัคมยงัความหวงัให้วยัรุ่นเกิดการเรียนรู้ ดงัตอ่ไปนี ้1) มีความสมัพนัธ์ใหม่
กบัเพื่อนรุ่นเดียวกนัทัง้สองเพศ  2) เป็นอิสระจากพ่อแม่ และผู้ใหญ่ 3) มีทกัษะทางสติปัญญา
และมีความคิดทีจ่ าเป็นส าหรับการเป็นพลเมืองทีมี่ความสามารถ 4) การมีพฤติกรรมทีร่ับผิดชอบ
ต่อสงัคม และ 5) มีศีลธรรมและค่านิยมอนัเป็นเคร่ืองชีน้ าความประพฤติ (ประณต เค้าฉิม, 2549) 
จะเห็นได้ว่า สังคมคาดหวังให้วัยรุ่นเกิดความสุมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศ มีอิสระในการคิด 
เป็นพลเมืองท่ีดีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะจะส่งเสริมให้วยัรุ่น 
คิดอยา่งอิสระในการหาพฤตกิรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม อาศยักิจกรรมกลุม่ซึง่มี
ทัง้สองเพศ เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศผ่านกิจกรรมต่างๆ  จะท าให้วัยรุ่น
สามารถพฒันาพฤติกรรมและความคิดผ่านทางกระบวนการทางสงัคมท่ีใช้ในกิจกรรมของการ
พฒันาจิตสาธารณะ 

นอกจากนี ก้ารเ รียน รู้ระเบียบทางสังคม มีลักษณะ 3 ประการ 
คือ ประการแรก การเรียนรู้ทางสังคมเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ดังนัน้ทฤษฏีการเรียนรู้ต่างๆ 
โดยเฉพาะทฤษฏีการเรียนรู้ทางสงัคม จึงสามารถน ามาใช้อธิบายได้ว่าบุคคลถกูหล่อหลอมทาง
สงัคมได้อย่างไร และสามารถอธิบายโดยใช้หลักการเรียนรู้อย่างเดียวกนั เช่น การเกิดพฤติกรรม
เอือ้สังคม เป็นต้น ประการที่สอง การเรียนรู้ระเบียบทางสังคมสะท้อนถึงความคาดหวัง 
และทัศนคติทั่วไปของกลุ่มสังคม(Stereotype) เรามักคาดหวังว่าเด็ก วัย รุ่น และผู้ ใหญ่ 
จะประพฤติในลักษณะท่ีแตกต่างกัน  แต่สอดคล้องกับความคาดหวังทางสังคม ตัวอย่างเช่น 
เราคาดหวงัให้วยัรุ่นมีพฤติกรรมท่ีเป็นผู้ ใหญ่มากกว่าคาดหวงักบัเด็ก เม่ือวยัรุ่นท าตวัเป็นเด็ก เรา
จะรู้สึกไม่พอใจ ในท านองเดียวกนั เราจะรู้สึกขดัหขูดัตา เม่ือวยัรุ่นชายแสดงลกัษณะแบบผู้หญิง 
เพราะพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคมท่ีก าหนดไว้ เป็นต้น และประการที่สาม 
ส่ิงทีเ่คยคาดหวงัในอดีตอาจไม่ใช่เป็นส่ิงทีค่วามคาดหวงัในปัจจุบนั  ถึงแม้กระบวนการเรียนรู้ทาง
สงัคมจะเหมือนๆ กันในแต่ละยุคสมยั แต่สิ่งท่ีเป็นความคาดหวงัของสงัคมนัน้อาจแตกต่างกัน 
(ประณต  เค้าฉิม, 2549 ;อ้างอิงจาก Dusek, 1987)  
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จะเห็นได้ว่าลักษณะการเรียนรู้ระเบียบทางสังคมในวัยรุ่น สามารถ
ส่งเสริมให้วัยรุ่นเกิดพฤติกรรมท่ีสังคมยอมรับได้ อาศัยการเรียนรู้จากกระบวนการทางสังคม  
โดยในบางกิจกรรมผู้ วิจัยได้ใช้เทคนิคการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา มาใช้เป็นเทคนิค
เพิ่มเติมในการพัฒนาจิตสาธารณะให้เกิดขึน้ในวัยรุ่นอีกด้วย นอกจากนีก้ารเรียนรู้ทางสังคม  
ของวัยรุ่นอาศัยปัจจัยหลายประการ ได้แก่  1) การมีโอกาสเรียนรู้ในการอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืน 
2) การมีความสามารถท่ีจะสื่อสารกับคนอ่ืนๆ ได้ดี สามารถพูดคุยในหัวข้อท่ีคนอ่ืนเข้าใจและ
น่าสนใจ  3) มีแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้ในสิ่งท่ีสงัคมยอมรับ โดยแรงจูงใจนีข้ึน้อยู่กับความพึงพอใจ 
ท่ีได้รับจากการมีกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม และ 4) วิธีการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัย
ค าแนะน า ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น วยัรุ่นบางคนใช้การลองผิดลองถูก บางคนใช้วิธีการเลียนแบบจาก
บุคคลท่ีเขาเลื่อมใสศรัทธา อย่างไรก็ตาม วยัรุ่นจะเรียนรู้ได้เร็วขึน้และได้ผลดี หากได้รับการสอน
จากคนท่ีสามารถชีแ้นะ และแนะน าการเรียนรู้แก่เขาได้โดยตรง รวมไปถึงการสอนให้รู้วิธีการเลือก
คบคน เพื่อว่าวยัรุ่นจะได้มีต้นแบบท่ีดีส าหรับการเลียนแบบอีกทัง้วยัรุ่นจะเกิดการเรียนรู้ระเบียบ
ทางสงัคมได้ดี ก็ตอ่เม่ือเขาได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดตา่ง คือการมีพฤติกรรมการแสดงออกมาอย่าง
เหมาะสม หรือการมีพฤติกรรมตามมาตรฐานซ่ึงเป็นที่ยอมรับ การมีบทบาททางสังคม 
ซ่ึงกลุ่มก าหนดไว้ส าหรับแต่ละบคุคล  และการมีทศันคติทางสงัคมทีจ่ะน าไปสู่การมีพฤติกรรมที่
เหมาะสม โดยสิ่งเหลา่นีจ้ะท าให้เขาได้ช่ือว่าเป็นบคุคลท่ีมีพฤติกรรมตามความคาดหวงัของสงัคม  
(ประณต เค้าฉิม, 2549) จะเห็นได้ว่าปัจจยัภายนอกส่งผลต่อพฤติกรรม ความคิด และความรู้สึก
ของวยัรุ่นอย่างมาก ซึ่งในการพฒันาจิตสาธารณะครัง้นี ้เป็นการรวมกลุ่มทางสงัคม ซึ่งเป็นการ
รวมกลุม่ในลกัษณะหนึ่งท่ีสนบัสนนุให้วยัรุ่นเกิดการเรียนรู้ทางสงัคมได้ดียิ่งขึน้ โดยกลุม่ท่ีว่านีเ้ป็น
การก่อตัง้เป็นชมรมเพื่อการพฒันาจิตสาธารณะโดยเฉพาะ หรืออาจะเรียกว่าเป็นกลุ่มทางการ 
(Organized groups)  (ประณต เค้าฉิม , 2549) ท่ีจัดตัง้ขึน้ส าหรับการพัฒนาจิตสาธารณะ
โดยเฉพาะในกลุ่มทางการท่ีจัดตัง้นี  ้เป็นการร่วมกลุ่มของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ซึ่งเป็นนักเรียนท่ีเป็นวัยเดียวกัน โดยการเรียนรู้ทางสังคมได้ดีนัน้จะต้องเรียนรู้จากเพื่อนใน  
วัยเดียวกัน โดยเพื่อนร่วมวัยจะมีอิทธิพลสูงกับความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของวัยรุ่น 
อย่างมาก เพราะกลุ่มเพื่อนของวยัรุ่น คือโลกท่ีแท้จริงของพวกเขา เป็นกลุ่มท่ีให้โอกาสพวกเขา 
ได้ตอบสนอง ได้คิดค้น และปรับเปลี่ยนความคิดเก่ียวกับตน กลุ่มเพื่อนร่วมวยัยงัช่วยให้วยัรุ่นป
ประเมินคณุคา่ของตวัเอง ดงันัน้ วยัรุ่นจงึได้รับการสนบัสนนุส าหรับความพยายามท่ีจะปลดปลอ่ย
ตนเอง และหากพวกเขามีศกัยภาพเพียงพอ ก็อาจสง่เสริมให้เขาได้เป็นผู้น าได้ และยงัท าให้วยัรุ่นมี
ความสุขและรู้สึกสบายใจเม่ือได้อยู่กับกลุ่มเพื่อนร่วมวัยอีกด้วย (ประณต  เค้าฉิม , 2549)  
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อาศัยกลุ่มเพื่อนร่วมวัยท าให้วัยรุ่นอยู่ในกลุ่มทางการท่ีจัดตัง้ขึน้เพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะ
โดยเฉพาะอย่างมีความสขุและความสบายใจ อีกทัง้ยงัช่วยกนัส่งเสริมความคิด พฤติกรรม อาศัย
เพื่อนท่ีมีลกัษณะความคิดท่ีใกล้เคียงกัน อีกทัง้ในกิจกรรมแต่ละครัง้ผู้ วิจัยใช้กระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้วยัรุ่นมีโอกาสท่ีจะเรียนรู้การอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน ซึง่เป็นกลุม่เพื่อนท่ีเป็นวยัเดียวกนั ช่วยให้วยัรุ่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน มีการน าเสนอความคิด การอภิปรายกันภายในกลุ่ม 
และหน้าชัน้เรียน เพื่อพฒันาทกัษะการสื่อสาร อาศยัแรงจงูใจเป็นคะแนนกลุม่ และรางวลัในแตล่ะ
กิจกรรมทัง้ยงัมีครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าเพื่อให้วยัรุ่นได้มีกระบวนการคิด ท่ีเหมาะสมและถกูต้อง   

นอกจากนี ก้าร เปลี่ ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมทางสังคม 
จะเกิดควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยวัยรุ่นมีการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสงัคมมากกว่าในวยัเด็ก ท าให้เกิดการเข้าใจผู้ อ่ืนมากยิ่งขึน้ ส่งผลให้วยัรุ่นปรับตวั 
ตอ่สถานการณ์ทางสงัคมได้ดีกวา่เดิม  เม่ือวยัรุ่นมีการเข้าสงัคมมาก ก็สง่ผลให้วยัรุ่นมีสมรรถภาพ
ทางสังคม(Social competency) สูงตามไปด้วย ทัง้ ด้านการพูดคุย และการประพฤติตน 
อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ทางสังคม วัยรุ่นท่ีประสบความส าเร็จและได้รับการยอมรับ
ความสามารถ จะส่งผลให้วยัรุ่นเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง (Self-confidence) ท าให้เขาเข้าสงัคม
ได้อย่างดีและมีความมั่นใจ ซึ่งทักษะทางสังคมนีเ้กิดจากการเรียนรู้อาศัยประสบการณ์ต่างๆ   
ทัง้ยงัเกิดจากการปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ือง และยงัอาศยัค าแนะน าจากผู้ อ่ืน ตลอดจนโอกาสในการฝึก
ปฏิบัติ ในสิ่งท่ีเรียนรู้มา วัยรุ่นต้องมีโอกาสท่ีจะน าสิ่งท่ีรู้มาปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย 
(ประณต เค้าฉิม, 2549) ในการพฒันาจิตสาธารณะครัง้นี ้วยัรุ่นจะได้ค าแนะน าจากครู และการ
เรียนรู้จากเพื่อนในกลุม่ เพื่อการเปลี่ยนแปลงทศันคติและพฤตกิรรมทางสงัคม อาศยัประสบการณ์
ในการร่วมกิจกรรมแต่ละครัง้ เป็นการร่วมกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและยาวนาน และในกิจกรรมยงัเป็น
การเปิดโอกาสให้วยัรุ่นมีการแสดงออกถึงสิ่งท่ีพวกเขาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบตัิจิตสาธารณะอย่าง
เป็นรูปธรรมในชิวิตประจ าวนัอีกด้วย 

   2.4 พัฒนาการทางสตปัิญญาของวัยรุ่นตอนต้น 
ในช่วงวยัรุ่น สมองมีการพฒันาอย่างสมบรูณ์  วยัรุ่นจึงมีความสามารถทาง

สมองมากกว่าในวยัเด็ก ส่งผลให้วยัรุ่นมีความสามารถใหม่ๆ เกิดขึน้มากมาย เช่น ความสามารถ
ในการ ให้เหตุผลเชิงนามธรรม  ความสามารถในการสรุปความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นทาง
จ ริยธรรม ท่ีซับ ซ้อน ความสามารถในการวางแผนอนาคตท่ี เ ป็นจ ริงมากขึ น้  เ ป็นต้น  
(ประณต  เค้าฉิม, 2549) โดยจิตสาธารณะ ถือเป็นเร่ืองของความคิดเชิงนามธรรม และยงัเป็น
คณุธรรมท่ีมีความซบัซ้อนอย่างมาก ต้องอาศยัความคิดในหลากหลายรูปแบบ เพื่อใช้หาแนวทาง
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ในการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และน าสู่การคิดถึงวิธีการท่ีจะมีพฤติกรรม
ตามท่ีสงัคมคาดหวงัอย่างคงทน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเข้าใจพฒันาการด้านความคิดของ
วยัรุ่น เพื่อน ามาใช้ในการพฒันาจิตสาธารณะให้เกิดกับวยัรุ่นได้อย่างเหมาะสม จะสงัเกตได้ว่า
กระบวนการคิดของวัยรุ่นแตกต่างจากวัยเด็กอย่างชัดเจน ไม่เพียงแค่รู้มากกว่าวัยเด็กเท่านัน้ 
แตย่งัสามารถคิดได้อย่างก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ และซบัซ้อนมากกว่าวยัเด็กอีกด้วย ซึง่ลกัษณะ
การคดิท่ีมีผลตอ่การมีจิตสาธารณะของวยัรุ่น มีรายละเอียดดงันี ้

2.4.1 ลั กษณะการคิ ด เกี่ ย วกั บความ เ ป็น ไป ไ ด้  วัย รุ่นจะ มี
ความสามารถเก่ียวกลัความคิดถึงสิ่งท่ีเป็นไปได้มากกว่าช่วยวยัเด็ก เขาไม่คิดเฉพาะสิ่งท่ีเกิดขึน้
เท่านัน้  อีกทัง้ไม่จ ากัดความคิดไว้เฉพาะสิ่งท่ีเกิดขึน้หรือเหตุการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมเท่านัน้ 
และสามารถอธิบายสิ่งท่ีเป็นไปได้อย่างเป็นระบบ (ประณต  เค้าฉิม, 2549)  ความสามารถ 
ของวยัรุ่นในการใช้เหตผุลอยา่งเป็นระบบในการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ น ามาใช้ในการพฒันา
จิตสาธารณะให้เกิดขึน้กบัวยัรุ่น กล่าวคือเขาสามารถหาความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้
อย่างเป็นขัน้ตอน หาวิธีการแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ตามความสามารถและความเหมาะสมของ 
แตล่ะคน อีกทัง้การคดิของวยัรุ่น มีความสามารถในการช่วยให้วยัรุ่นมองปัญหาท่ีเกิดขึน้ในมมุมอง
ของคนอ่ืน  มีความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน และยังมีบทบาทต่อการแสดงออกของวยัรุ่นจากการคิด 
ในลกัษณะนีด้้วย  

 2.4.2 ลักษณะการคิดเชิงนามธรรม วยัรุ่นมีความสามารถท่ีจะเข้าใช้
ความคิดเชิงนามธรรม ซึ่งไม่เป็นการเห็นเหตุการณ์หรือวัตถุโดยตรง ซึ่งสามารถน าไปสู่การให้
เหตุผลและกระบวนการทางตรรกศาสตร์มีการคิดเช่ือมโยง มีความเป็นเหตุเป็นผลท่ีดีมากขึน้ 
ต่อเร่ืองราวทางสงัคมและทางอุดมคติซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่า  วัยรุ่นมักมีความสนใจเก่ียวกับ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การเมือง ปรัชญา ศาสนา และจริยธรรม รวมถึงประเด็นต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้องกับความคิดเชิงนามธรรม เช่น มิตรภาพ ความศรัทธา ประชาธิปไตย ความยุติธรรม 
ความซื่อสัตย์ เป็นต้น โดยการเจริญงอกงามทางด้านสังคม หรือการรู้คิดทางสังคม(Social 
cognition) ในวยัรุ่น เป็นความสมัพนัธ์โดยตรงกบัความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม (ประณต  
เค้าฉิม, 2549) ซึ่งจิตสาธารณะ เป็นจริยธรรมประเภทหนึ่ง  ทีต้องอาศัยการคิดท่ีเป็นระบบ 
และกิจกรรมต่างๆ ในการพฒันาจิตสาธารณะครัง้นี ้ยงัเก่ียวข้องกับสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล 
ซึ่งเป็นสิ่งท่ีวยัรุ่นให้ความสนใจ ดงันัน้การพฒันาจิตสาธารณะจึงควรพฒันาให้เกิดขึน้ในวัยรุ่น 
เน่ืองจากวัยรุ่นมีลักษณะการคิดเชิงนามธรรม ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญท่ีส่งผลต่อการคิดถึงค่านิยม 
และคณุคา่ของจิตสาธารณะในแตล่ะกิจกรรมอีกด้วย 
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2.4.3 การคิดเกี่ ยวกับการคิด  (Thinking about thinking) โดยเรียก
กระบวนการนีว้่า อภิปรัชญา (Metacognition) ซึ่งอภิปรัชญามกัจะไปเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ
กิจกรรมการรู้คิดของบคุคลในระหว่างกระบวนการคิด เช่น ระหว่างท่ีจ าบางสิ่งบางอย่าง  หรือการ
ประเมินความเข้าใจในสิ่งท่ีอ่านอยู่ โดยวยัรุ่นไม่เพียงแค่บริหารจดัการ การคิดของตนได้มากกว่า
วยัเดก็เท่านัน้ แตย่งัสามารถอธิบายให้คนอ่ืนๆ เข้าใจเก่ียวกบักระบวนการท่ีเขาใช้ในการคดิได้ด้วย
ซึ่งการคิดเก่ียวกับการคิดท่ีมีความเด่นชัดในวัยรุ่นก็คือ การคิดเก่ียวกับอารมณ์ความรู้สึกของ
ตนเอง ( Introspection) การคิดว่าคนอ่ืนๆ คิดเก่ียวกับตนอย่างไร (Self – consciousness) 
และการคิดเก่ียวกับความคิดของตนเอง (Intellectualization) โดยกระบวนการทัง้ 3 ประการนี ้
มีบทบาทส าคญัต่อการเจริญเติบโตทางจิตใจของวยัรุ่น ตวัอย่างเช่น กระบวนการเหล่านีท้ าให้มี
การพิจารณาและส ารวจตนเอง ซึ่ ง เ ป็นสิ่ งส าคัญในการสร้างเอกลักษณ์ในตัวบุคคล  
(ประณต  เค้าฉิม, 2549) การท่ีวยัรุ่นคิดว่าคนอ่ืนคิดเก่ียวกบัตนเองอย่างไร ส่งผลให้เขาท าตาม 
ข้อเรียกร้องทางสงัคม เพื่อให้เกิดการยอมรับทางสงัคม ดงันัน้ความคิดเก่ียวกบัการคิดนีจ้ึงมีส่วน
ส าคญัต่อจิตสาธารณะในวยัรุ่น ซึง่ถือเป็นความเข้าใจในแง่มมุต่างๆ ของจิตสาธารณะ เพื่อแสดง
ความเข้าใจผ่านทางการแสดงออก น าสู่การหล่อหลอมเป็นเอกลกัษณ์ส่วนบุคคล ส่งผลให้เป็นท่ี
ยอมรับของสงัคม อีกทัง้เขาต้องมีการอธิบายเก่ียวกบัความรู้สกึจากการมีพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
ซึง่จ าเป็นต้องใช้การคดิในลกัษณะนีใ้นแตล่ะกิจกรรม  

2.4.4 การคิดในหลายแง่มุม การคิดในหลายแง่มมุ เป็นความสามารถ
ท่ีจะคดิเก่ียวกบัสิ่งตา่งๆ ได้หลากหลาย โดยวยัรุ่นสามารถมองสิง่ตา่งๆ ท่ีซบัซ้อนได้ สง่ผลให้วยัรุ่น
สามารถให้ค าตอบต่อสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าในวยัเด็ก โดยการเพิ่มศกัยภาพของบุคคล ทัง้ยังส่งผล 
ต่อพฤติกรรมและการคิดของวัยรุ่นในสถานการณ์อ่ืนๆ โดยวัยรุ่นสามารถบรรยายตัวเอง  
และคนอ่ืนๆ ได้หลากหลายและซบัซ้อนขึน้ มีการมองปัญหาจากหลายมมุมองทัง้จากตนเองและ
คนอ่ืน วัยรุ่นจะเกิดความเข้าใจว่าบุคลิกภาพของตนไม่ได้มีเพียงด้านเดียว หรือสถานการณ์  
ทางสงัคมอาจมีความหมายตา่งๆ ไปได้มากมาย ขึน้อยูก่บัมมุมองของแตล่ะบคุคล สิง่เหลา่นีท้ าให้
วยัรุ่นมีสมัพนัธภาพกับคนอ่ืนๆ อย่างหลากหลายและซบัซ้อนมากขึน้ (ประณต  เค้าฉิม, 2549) 
การคิดในหลายแง่มุม ส่งผลต่อการมีความคิดถึงจิตสาธารณะในแง่มุมต่างๆ ท่ีแตกต่างกันไป 
ขึน้อยู่กับประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคล ส่งผลให้วยัรุ่นมีความเข้าใจมากยิ่งขึน้ 
ทัง้จากมมุมองของตนเองและมมุมองของผู้ อ่ืน ซึง่มีความแตกต่างกนั   ในแต่ละกิจกรรมวยัรุ่นต้อง
ใช้ลกัษณะการคิดในหลายแง่มมุในการคิดหาการแก้ปัญหาของการขาดจิตสาธารณะของตนเอง 
จากหลายๆ แง่มมุ และจากการร่วมกิจกรรมกลุม่ในแตล่ะครัง้  



  31 

2.4.5 ความคิดเชิงสัมพัทธ์ ในวัยเด็กมักมองสิ่งต่างๆ อย่างจริงแท้
แน่นอน (Absolute) ซึ่งวัยรุ่นมักมองสิ่งต่างๆ ท่ีตรงข้ามกัน ในเชิงความสัมพันธ์ โดยค านึงถึง
โอกาส เวลา สถานการณ์ หรือบุคคล วยัรุ่นมกัจะตัง้ข้อสงสยัในค าวิจารณ์ของคนอ่ืน และมกัไม่
ค่อยยอมรับความจริงว่าเป็นความจริงแท้แน่นอน (ประณต  เค้าฉิม, 2549)  โดยจิตสาธารณะ 
ถือเป็นการแสดงออกท่ีวยัรุ่นจะต้องค านึงถึงเวลา โอกาส สถานการณ์ และค านึงถึงความสามารถ
ของตนเอง ต้องเป็นการแสดงออกโดยไม่เบียดเบียนตนเอง ซึง่ลกัษณะการคิดเชิงสมัพทัธ์นีจ้ าเป็น
อย่างยิ่ง ท่ีจะท าให้วัยรุ่นคิดหาทางแสดงออกซึ่งการมีจิตสาธารณะให้สัมพันธ์กับตนเอง  
เวลา โอกาส และความเหมาะสม 

นอกจากนีว้ัยรุ่นถือเป็นวยัท่ีมีความคิดอยู่ในขัน้สูงสุด ตามพัฒนาการ
ด้านการรู้คิดของเพียเจต์ (Piaget) ซึง่วยัรุ่นถือเป็นวยัท่ี มีการปฏิบตัิการคิดด้วยนามธรรม (Formal 
operational stage) โดยมีความส าคญั 7 ประการ ได้แก่ 

1. การคิดแบบใช้เหตผุลเชิงตรรกศาสตร์จากข้อเสนอ (Propositional 
logic) ผู้ ท่ีมีความสามารถทางการรู้คิดขัน้ปฏิบัติการคิดด้วยนามธรรมจะสามารถให้เหตุผล
เก่ียวกบัข้อเสนอผา่นทางค าพดูได้  

2 .  การคิดแบบใ ช้ เหตุผล เ ชิ งตรรกศาสต ร์ ในการรวมกลุ่ม  
(Combinational logic) วัยรุ่นสามารถคิดถึงความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มตวัแปรต่างๆ เพื่อน
ค้นหาทางเลือกท่ีต้องการและเหมาะสมได้ 

3. การแยกความจริงกับความเป็นไปได้ (Separating the real and 
the possible) เป็นความสามารถท่ีจะแยกตวัเองออกจากโลกแห่งความเป็นจริง สามารถยอมรับ
ค าถามท่ีไม่ตรงกบัความเป็นจริงได้ ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานและทดสอบสมมตฐิานได้ 

4. การคดิเชิงนามธรรม (Abstract thought) วยัรุ่นสามารถคิดถึงสิง่ท่ี
เป็นนามธรรมยากๆ ได้ เข้าใจความคดิเชิงนามธรรมตา่งๆ ได้กว้างขวางและลกึซึง้มากยิ่งขึน้ 

5. ทกัษะการแก้ปัญหา (Problem–solving skill) ผู้ ท่ีมีความสามารถ
ทางการรู้คิดขัน้ปฏิบตัิการด้วยนามธรรม สามารถใช้วิธีการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา พวกเขาสามารถ
ตัง้ข้อสมมติฐานและทดสอบสมมตฐิานอยา่งเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาตา่งๆ ได้ 

6.  ความคิดเ ก่ียวกับการคิด  (Thinking about thinking) วัย รุ่น
สามารถคิดเก่ียวกบักระบวนการคิดและความคิดของตนเองได้ นอกจากนีย้งัสามารถคิดเก่ียวกบั
การคดิในมมุมองของผู้ อ่ืนได้ด้วย 
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7. การหยัง่ลกึด้านวรรณกรรม (Literary insight) วยัรุ่นในขัน้การคิด
ด้วยนามธรรมจะเข้าใจความหมายของภาษาในหลายแง่มุม สามารถเข้าใจความหมายแฝงใน
วรรณกรรมตา่งๆ ได้  

แม้ว่าวัยรุ่นจะมีความสามารถทางการรู้คิดขัน้ปฏิบัติการด้วยนามธรรม
เช่นเดียวกับผู้ ใหญ่  แต่คุณภาพก็แตกต่างกัน เ น่ืองจากวัย รุ่นมีประสบการณ์น้อยก ว่า 
อย่างไรก็ตาม วยัรุ่นบางคนก็ไม่สามารถพฒันาการรู้คิดชัน้ปฏิบตัิการด้วยนามธรรมได้  ขึน้อยู่กบั
บุคคลและสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องช่วยให้วยัรุ่นสามารถพฒันา
ความคิดในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการได้อย่างดี  เป็นไปตามท่ีสังคมต้องการ 
ด้วยเหตนีุผู้้วิจยัจึงศกึษาผลการพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ซึง่เป็นช่วง
เข้าสู่วยัรุ่น เพื่อช่วยพฒันาการด้านความคิดให้กบัพวกเขา ทัง้ยงัส่งเสริมให้วยัรุ่นใช้ความคิดท่ีมี
การพฒันาถึงขัน้สดุนี ้ในการคดิเพ่ือประโยชน์ตอ่สว่นรวม หาทางแก้ไขปัญหาในหนทางท่ีเป็นไปได้
อยา่งเหมาะสม 

 
3. แนวคดิทฤษฏีและเทคนิคในการพัฒนาจติสาธารณะของวัยรุ่นตอนต้น 

บลูม (Bloom, 1956) เ ช่ือว่า  การเ รียนการสอนท่ีจะประสบความส า เ ร็จและมี
ประสิทธิภาพนัน้ จะต้องก าหนดจดุมุ่งหมายให้ชดัเจน โดยบลมู ได้แบง่ประเภทของพฤติกรรมโดย
อาศัยทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพืน้ฐานไว้ 3 ด้านคือ 1) พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
คือ พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรมเก่ียวกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด 
ความสามารถในการคิดเร่ืองราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นความสามารถทางสติปัญญา  
2) จิตพิสัย (Affective Domain) พฤติกรรมด้านจิตใจ ค่านิยม ความรู้สึก ทัศนคติ ความเช่ือ 
และ 3) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ พฤติกรรมท่ีบ่งถึงความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานได้อย่างคล่องแคล่วช านาญ  ซึ่งแสดงออกมาได้โดยตรง โดยมีเวลาและคณุภาพของ
งานเป็น ตวัชีร้ะดบัของทกัษะตา่งๆ  

จากการศึกษาพบว่า มีแนวคิดหนึ่งท่ีน่าสนใจส าหรับใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะ 
คือแนวคิดการพฒันาจิตพิสยั ของ เดวิท อาร์. แครทโวล โดยจิตสาธารณะถือเป็นค่านิยมท่ีต้อง 
ใช้ความรู้สกึและการรับรู้ ซึง่เกิดขึน้หลงัจาก มีประสบการณ์ตา่งๆ  สง่ผลตอ่การเกิดลกัษณะนิสยัท่ี
ยัง่ยืน(สพุจน์  ทรายแก้ว, 2546) ซึ่งถือว่าจิตสาธารณะเป็นจิตพิสยัในรูปแบบหนึ่ง ผู้วิจยัจึงสนใจ 
น าแนวคิดการพัฒนาจิตพิสยัของ เดวิท อาร์. แครทโวล(Krathwohl et al., 1973) มาใช้ในการ
พฒันาจิตสาธารณะให้เกิดกบันกัเรียน  
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3.1 กระบวนการพัฒนาจติพสัิย 
จิตพิสัย (Affective Domain) เป็นหนึ่งในสามของวัตถุประสงค์ทางการศึกษา 

(Taxonomy of Education Objectives) ซึง่เบนจามินบลมูและคณะ เป็นผู้ เสนอ เป็นขอบเขตของ 
วตัถุประสงค์ทางการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ทางด้านความรู้สึก อารมณ์ จิตใจ ค่านิยม  
และเจตคติ ซึง่สามารถน ามาใช้ในการพฒันาจิตสาธารณะได้ ด้วยการสร้างความสนใจ ให้ผู้ เรียน
ได้รับรู้และใส่ใจสิ่งเร้าท่ีน ามากระตุ้น เพื่อให้บุคคลมีความรู้สึกท่ีจะยอมรับ และเลือกสิ่งเร้านัน้ 
น าสูก่ารเกิดทศันคติท่ีดีตอ่การตอบสนอง การยอมรับสิ่งเร้านัน้ เกิดความรู้สกึอยากตอบสนอง หรือ
เกิดความพงึพอใจในการตอบสนองตอ่สิ่งเร้านัน้ ผู้ เรียนก็จะมีทศันคติท่ีดีและเห็นคณุคา่ของสิง่นัน้
เกิดความช่ืนชอบตอ่สิ่งนัน้ เขาก็จะน าไปเป็นแนวทางปฏิบตัิในการด าเนินชีวิตของตนเอง น าสูก่าร
พฒันาเป็นลกัษณะนิสยัของแตล่ะคนตอ่ไป 

เดวิท อาร์. แครทโวล(Krathwohl et al., 1973) ได้ศึกษาวิจัยการเรียนรู้ทางด้าน
อารมณ์ ความรู้สกึของมนษุย์ ซึง่ได้ล าดบัมโนภาพการเกิดความรู้สกึของมนษุย์ โดยเร่ิมจากความ
สนใจ (Interest) มาเป็นอันดับแรก ตามด้วยความซาบซึง้ (Appreciation)  เจตคติ (Attitude)  
ค่านิยม (Value)  และการปรับตัว (Adjustment) หากมองในการล าดับความรู้สึกเป็นขัน้ๆ 
จะเ ร่ิมจากการรับรู้  (Receiving)  การตอบสนอง  (Responding) การเห็นคุณค่า  (Valuing) 
การจัดระบบ  (Organization)  และการสร้างลักษณะนิสัย  (Characterization by a value 
complex)  ซึง่แสดงดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 แนวคดิการจดัล าดบัความรู้สกึของ เดวิท อาร์. แครทโวล 
  

ท่ีมา : David R. Krathwohl; Benjamin S. Bloom; &Bertram B. Masia. (1973) 
 

การแบง่ล าดบัการเรียนรู้ทางด้านจิตพิสยัของ เดวิท อาร์.แครทโวล เป็น 5 ขัน้ โดยแตล่ะ
ขัน้มีรายละเอียดตา่งๆ ดงันี ้

1. การรับรู้ (Receiving) เป็นขัน้แรกของความรู้สึก เป็นเหมือนกับขัน้ความรู้
ความจ าในการจดัจ าแนกด้านสติปัญญา ถือเป็นการสมัผสัเบือ้งต้นเพียงแค่ได้รู้ได้เห็นเท่านัน้หรือ
อาจเรียกได้ว่าเป็นขัน้การจดจ าท่ีได้รับการสมัผสั สง่ผลให้เกิดความตัง้ใจและให้ความสนใจต่อสิ่ง
เร้านัน้ ซึง่แบง่เป็นขัน้ย่อย 3 ขัน้ยอ่ย คือ 

1.1  การรู้จกั (Awareness)  เป็นพฤติกรรมขัน้แรกท่ีรู้จกักบัสิ่งเร้าว่ามนัคือ
อะไร เป็นการรู้จกัเบือ้งต้น  ปราศจากการให้ความส าคญั เพียงการสงัเกตเห็นปรากฏการณ์นัน้ๆ 
โดยไม่สนใจ  

1.2 ความเต็มใจในการรับรู้ (Willingness to receive) เป็นขัน้เต็มใจหรือ
พอใจท่ีจะรับรู้ มีความโอนออ่นตอ่สิ่งท่ีพบเห็น แคเ่ป็นการบงัคบัใจให้รับรู้เท่านัน้  
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1.3  ควบคุม หรือเลือกความใส่ใจ  (Controlled or selected Attention) 
เป็นความรู้สึกท่ีต่อเน่ืองจากขัน้ท่ีแล้ว แต่แตกต่างออกไปคือ สามารถตอบได้ว่า สิ่งท่ีรับรู้นัน้  
อะไรเป็นสิง่ท่ีดีหรือไม่ดี อะไรเป็นสิง่ท่ีควรเอาใจใส ่หรือไม่เอาใจใส ่ 

2. การตอบสนอง (Responding) เม่ือมีสิ่งเร้ากระตุ้นการรับรู้ให้เกิดความพอใจ
แล้ว ส่งผลให้เลือกพอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกในขัน้นี ้ซึ่งเป็นขัน้ท่ีมีการ
ตอบสนอง เลือกแสดงออกตามสิง่ท่ีตนเองรับรู้ แบง่เป็น 3 ขัน้ยอ่ย คือ 

2.1 ยินยอมในการตอบสนอง  (Acquiescence in Responding) เป็นขัน้
ความรู้สึกเช่ือฟังหรือยินยอมท่ีจะท าตาม เม่ือมีสิ่งเร้ามากระตุ้น แต่อาจจะไม่เต็มใจหรือพอใจ
เท่าไหร่  

2.2 เต็มใจตอบสนอง (Willingness to Response) เป็นความรู้สึกท่ีจะร่วม
กิจกรรมด้วยความตัง้ใจ ให้ความร่วมมือ ท าตามความต้องการด้วยการสมคัรใจ มีการแสดงความ
คิดเห็นตอ่สิ่งท่ีตนเองกระท า  

2.3 พึงพอใจในการตอบสนอง (Satisfaction in Response) เป็นความรู้สึก 
พงึพอใจในการร่วมกิจกรรม ซึง่ขัน้ตอบสนองสองขัน้แรกนัน้ อาจเป็นเพียงแคย่ินยอมและเต็มใจท า 
แต่อาจไม่พึงพอใจก็ได้ ส าหรับขัน้นี จ้ะลงลึกเข้าไปอีก คือ เป็นการยินยอมแบบเต็มใจ  
อีกทัง้พงึพอใจ มีความเพลดิเพลนิตอ่การตอบสนองของตนเอง ในการร่วมกิจกรรม 

3. การเห็นคุณค่า (Valuing) ภายหลงัมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ จนเกิด
ความรู้สึกพึงพอใจในสิ่งนัน้แล้ว ก็เ ร่ิมเห็นถึงคุณค่าของสิ่ง ท่ีกระท าหรือตอบสนองนัน้  
เป็นปรากฏการณ์หรือพฤติกรรม ท่ีตนได้รับมาอาศยัประสบการณ์ตัง้แตต้่น  โดยความรู้สกึในขัน้นี ้
จะค่อนข้างจะคงทนในการแสดงความรู้สึกและรับรู้คุณค่าสิ่งต่างๆ  โดยเจตคตินัน้ ถือเป็น
ความรู้สกึท่ีอยูใ่นระดบันี ้โดยแบง่เป็น 3 ขัน้ยอ่ย คือ 

3.1 การรับรู้คณุค่า (Acceptance of a Value) โดยขัน้นีมุ้่งหมายให้บรรยาย
คณุค่าของปรากฏการณ์ พฤติกรรม สิ่งต่างๆ ในระดบัความเช่ือ ซึง่อาจให้ความหมายว่าเป็นการ
ยอมรับทางอารมณ์ตอ่ข้อเสนอหรือค าสอนท่ีเขามีมาก่อนหน้านี ้ 

3.2 การช่ืนชอบคุณค่า  (Preference for Value) ในขัน้นี ไ้ม่เพียงแต่การ
ยอมรับคณุคา่ท่ีตนรับรู้เท่านัน้ แตเ่พิ่มความรู้สกึเอาใจใสใ่นคณุคา่ท่ีตนเองรับรู้นัน้ 

3.3 การยอมรับ (Commitment) เป็นความเช่ือศรัทธาต่อคณุค่าท่ีตนช่ืนชอบ 
ด้วยอารมณ์ท่ีมั่นคง ผู้ ท่ีมีความรู้สึกระดับนีจ้ะแสดงพฤติกรรมยึดมั่นในเจตคติท่ีตนเองมี 
อยา่งเห็นได้ชดั  
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4. การจัดระบบ  (Organization) จากความรู้สึกขัน้ท่ีแล้ว มนุษย์เห็นคุณค่า 
ท่ีผ่านเข้ามาอาศัยประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน แต่ความรู้สึกของมนุษย์จะนิยมเฉพาะกลุ่ม  
ค่านิยมใด ค่านิยมหนึ่งเท่านัน้ การจดัระบบในขัน้นีจ้ึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นและส าคญั ซึง่อาจจะจดัให้
อยู่เป็นกลุ่มก้อนหนึ่งท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน หรืออาจจัดตามความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  
ระบบดงักล่าวสร้างขึน้จากค่านิยมส่วนย่อยๆ น ามาประสานสมัพนัธ์กนั การเปลี่ยนแปลงค่านิยม
ในระยะเป็นผู้ ใหญ่จะยากกว่าในวัยเด็ก เพราะความยึดติดสิ่งท่ีคิดว่าดีได้ถูกจัดระบบให้เป็น
คา่นิยมท่ีถาวรไปแล้ว ความรู้สกึระดบันีแ้บง่เป็น 2 ขัน้ยอ่ย คือ 

4.1 สร้างมโนทัศน์ของคุณค่า  (Conceptualization of a Value) คุณค่า 
หรือค่านิยมท่ีได้รับรู้มีหลายรูปแบบ ความรู้สึกของคนอาจน าค่านิยมท่ี มีลกัษณะเหมือนกันอยู่
ด้วยกัน หรือท่ีเก่ียวข้องกันเป็นประเภทเดียวกัน อนัเป็นผลมาจากการวิเคราะห์และสงัเคราะห์
ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้มาแล้ว จากนัน้ถกูเรียกช่ือใหม่กลายเป็นมโนทศัน์ของคณุค่าใหม่ ซึ่งอาจเป็น
นามธรรมหรือรูปธรรมก็ได้  

4.2 การจดัระบบคา่นิยม (Organization of a Value System) ในขัน้นีจ้ะเป็น
การจัดค่านิยมท่ีมีความสลับซับซ้อน หรือใกล้เคียงกันให้อยู่ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสมดุล  
ทางความรู้สกึ หรือความรู้สกึเดมิท่ีมีอยู ่ 

5. การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization by a Value or Value Complex) 
เม่ือมีการจดัระบบค่านิยมท่ีหลากหลายให้เป็นระบบและล าดบัความส าคญัของคา่นิยมท่ีสร้างขึน้
แล้วก็จะยึดถือและแสดงพฤติกรรมนัน้ในสถานการณ์ต่างๆ จนสร้างเป็นลกัษณะนิสยั กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ ซึ่งมีลกัษณะส่วนตวัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเขา มีเจตคติและมีแนวทาง  
เป็นของตนเอง โดยในขัน้นีเ้ป็นความรู้สึกท่ีสัง่สมมาตัง้แต่แรกจนเกิดการเลือกสรรเป็นเจตคติ 
ของตน เป็นวิถีชีวิต และเป็นการแสดงออก แบง่เป็น 2 ขัน้ยอ่ย คือ 

5.1 การสรุปนัยทั่วไป (Generalized Set) ระดบันีห้มายถึงความรู้สึกซึ่งให้ 
ความสอดคล้องภายในกับระบบเจตคติและค่านิยม ณ ช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นความรู้สึก
ตอบสนองต่อปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากการเลือกสรรระดับสูงจากกลุ่มของเจตคติและค่านิยม  
ปกติผู้ มีเจตคติและค่านิยมท่ีถูกเลือกสรรไว้และยึดถือปฏิบตัิท่ีเห็นว่าดีงาม เม่ือเกิดเหตุการณ์  
หรือปัญหาใดๆ เขาจะน าความรู้สกึท่ียดึถือไว้ไปแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหมไ่ด้  

5.2 การส ร้างลักษณะนิสัย  (Characterization) เ ป็นระดับความ รู้สึก 
ขัน้สุดท้ายท่ีผสมผสานสรุปรวมความรู้สึกท่ียึดเป็นอุดมการณ์ ปรัชญาชีวิต โดยการแสดงออก  
ในชีวิตประจ าวนัอยา่งทนัทีเม่ือมีเหตกุารณ์ หรือสิ่งเร้ามากระตุ้น 



  37 

โดยจิตสาธารณะของบุคคลนัน้ เป็นผลจากการเรียนรู้ ท่ีเกิดขึน้ภายหลังจากการมี
ประสบการณ์ตรงกบัสิ่งเร้า การรับรู้ในส่วนนีก้่อขึน้ในจิตใจของบคุคลในรูปของความเช่ือ ค่านิยม 
ทศันคติ ท่ีส่งผลท าให้เกิดพฤติกรรม เป็นคณุลกัษณะทางจิตใจผ่านทางกระบวนการทางปัญญา 
และปฏิกิริยาตอบสนองต่อปรากฏการณ์ทางสงัคม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งหากจะใช้เทคนิคการพฒันา
จิตพิสยัมาใช้ในการสร้างเสริมจิตสาธารณะให้เกิดขึน้ในวัยรุ่น เพื่อให้ความรู้สึกถึงคุณค่าของ  
จิตสาธารณะ ท่ีได้เรียนรู้น าสูก่ารประยกุต์ใช้ในการใช้ชีวิตประจ าวนั 

 
3.2 การจัดการเรียนการสอนด้วยวธีิการเรียนเชิงรุก(Active Learning) 
การเรียนเชิงรุก (Active Learning) เป็นการเรียนรู้บนพืน้ฐานของทฤษฏีการเรียนรู้ 

Constructivism (Cooperstein and Kocevar Weidinger, 2004) ซึ่ ง เ ช่ื อ ว่ า ค ว าม รู้ เ ดิ ม มี
ความส าคญัตอ่การสร้างความรู้ใหมข่องผู้ เรียน โดยนกัการศกึษาได้ให้ความหมายไว้ดงันี ้

จรรยา  ดาสา (2552) กลา่วว่า การเรียนรู้เชิงรุก หมายถึง การจดัการเรียนรู้ท่ีกระตุ้น
ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมและเป็นสว่นหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผู้ เรียนจะเช่ือมโยงความรู้
เดิมและความรู้ใหม ่ผา่นกระบวนการคิด ท่ีได้ปฏิบตัิระหวา่งการเรียนการสอน 

สรุะ  บรรจงจิต (2551) กล่าวว่า การเรียนเชิงรุก คือ การเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา เป็น
การเรียนการสอนแบบส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ผ่านทางการให้ผู้ เรียนได้
ศกึษาหาความรู้ด้วยตนเอง 

ทวีรัตน์  วฒันกลุเจริญ (2549) กลา่วว่า การเรียนรู้เชิงรุก หมายถึง การเรียนท่ีเน้นให้
ผู้ เรียนได้ปฏิบตัิ และสร้างความรู้จากสิ่งท่ีปฏิบตัิในระหว่างการเรียนการสอน โดยเน้นการพฒันา
ทกัษะ ความสามารถท่ีตรงกบัพืน้ฐานความรู้เดิม ส่งผลให้ผู้ เรียนเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้
เดิม ท่ีมากจากการปฏิบตัิ โดยเน้นความต้องการของผู้ เรียนเป็นส าคญั 

ศกัดา  ชยักิจภิญโญ (2548) กล่าวว่า การเรียนเชิงรุก คือ การเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนต้องหา
ความหมายและท าความเข้าใจด้วยตนเอง หรือร่วมกับเพื่อน เช่น ร่วมสืบค้นหาค าตอบ ร่วม
อภิปราย ร่วมน าเสนอ และสรุปความคดิรวบยอดร่วมกนั หรืออาจกลา่วได้วา่เป็นการเปลี่ยนผู้ เรียน
จากการเป็นผู้นัง่ฟังอย่างเดียว (Passive) มาเป็นผู้ เรียนท่ีร่วมกิจกรรมการแสวงหาความรู้ท่ีผู้ สอน
ก าหนด 

ศิริพร  มโนพิเชษฐวฒันา (2547) กลา่ววา่ การเรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้
มีบทบาทในการรับผิดตอ่การเรียนรู้ของตนเองอย่างกระตือรือร้น ผ่านทางการลงมือท า และคิดสิ่ง
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ท่ีตนเองก าลงัจะกระท า จากข้อมลูหรือกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีได้รับผ่านทางการ ฟัง พดู อ่าน 
เขียน คิด อภิปราย แก้ปัญหา และการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 

 เมเยอร์และโจนส์ (Mayer; &Jones. 1993) กล่าวว่า การเรียนเชิงรุก คือ การเรียนรู้
ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างโอกาสในการฟัง การพูด การเขียน การอ่าน และการไตร่ตรองอย่างมี
ความหมายท่ีเก่ียวกบัเนือ้หา แนวคดิ ประเด็น และการน าเนือ้หาท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ 
 จากแนวคิ ดต่ า ง ๆ  ส ามา รถส รุป ไ ด้ ว่ า  ก า ร เ รี ยน รู้ เ ชิ ง รุ ก  ( Active Learning) 
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนเพื่อท าความเข้าใจ
เนือ้หาด้วยตนเอง หรือร่วมกับเพื่อน ผ่านทางการลงมือปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆ น าไปสู่การสร้าง
ความรู้จากสิ่งท่ีปฏิบตัิในระหวา่งการเรียนการสอน โดยการพดูและการฟัง การอ่าน การเขียน และ
การไตร่ตรองความคิด โดยในกิจกรรมพฒันาจิตสาธารณะแต่ละครัง้ ผู้วิจยัใช้กิจกรรมเพื่อกระตุ้น
ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม อีกทัง้ใช้กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้น าความรู้เก่ียวกับ 
จิตสาธารณะด้านต่างๆ ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการไตร่ตรองข้อคิดท่ีหลังจากท่ีร่วม
กิจกรรมแต่ละครัง้ ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้เชิงรุก จึงเลือกใช้การเรียนรู้เชิงรุกมาเป็นเทคนิค
พิเศษในการจดัการเรียนการสอนในบางครัง้ 

3.2.1 ลักษณะการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนเชิงรุก 
การเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนเชิงรุกมีลกัษณะส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

จรรยา  ดาสา (2552) กล่าวถึง ลกัษณะส าคญัพืน้ฐานของกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
ไว้ 4 ลกัษณะ ได้แก่ การฟังและการพดู  การอ่าน  การเขียน  และการไตร่ตรองหรือตอบโต้ความ
คิดเห็น โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  - การฟังและการพูด โดยผู้สอนจะต้องให้ผู้ เรียนฟังเป็น  โดยจบัใจความส าคญั
ของเร่ืองท่ีฟังให้ได้ เม่ือฟังแล้วผู้ เรียนต้องสื่อสารออกมาเป็นค าพูดให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ สามารถพูด
สื่อสารความคิดเห็นของตนเองได้ 
  - การอ่าน ในการอ่านแต่ละครัง้ ผู้สอนต้องมัน่ใจว่าผู้ เรียนสามารถจบัใจความ
หรือประเด็นส าคญัตา่งๆ จากเร่ืองท่ีอา่นได้ 
  - การเขียน ในการเขียนหากผู้ เรียนไม่เข้าใจเนือ้หาอย่างแท้จริง จะไม่สามารถ
เขียนด้วยภาษาของตนเอง เพื่อสื่อสารให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนเข้าใจได้ ดงันัน้ การเขียนแตล่ะครัง้ผู้ เรียน
ต้องเรียบเรียงความคิดของตนเองอยา่งเป็นระบบ ก่อนการเขียน 
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  - การไตร่ตรอง หรือการโต้ตอบความคิดเห็น เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มี
โอกาสโต้ตอบความคิดเห็นของตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคดิกบัผู้ อ่ืน ซึง่ช่วยให้ผู้ เรียนเกิด
การเช่ือมโยงแนวคิดท่ีมากขึน้ หรือท าให้การเรียนรู้นัน้มีความหมายมากขึน้ 

ศกัดา  ชยักิจภิญโญ (2548) ได้กลา่วถึงการเรียนรู้เชิงรุกไว้ดงันี ้
 1. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. ผู้ เรียนได้พฒันาทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 3. ผู้ เรียนได้พฒันาทกัษะการคิดขัน้สงู คือ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ 

และการประเมินผล 
 4. ผู้ เรียนมีทศันคติท่ีอยากเรียนรู้มากขึน้ เช่น มีความกระตือรือร้นในการ

เข้าร่วมกิจกรรม 
โคโจคาริ (Cojocariu. 2010) กล่าวถึง รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก ท่ีน าเสนอโดย 

Fink(1999) ท่ีมองว่าการเรียนรู้แบบการเรียนรู้เชิงรุก เป็นกระบวนการระหว่างการมีประสบการณ์
ผ่ านการลง มือท า  และกา รสัง เ กต  ผสมผสา นกับกา รสนทนากับตน เองและผู้ อ่ื น 
ดงัแสดงได้ดงัภาพประกอบ 2 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 

 
 

 

การสนทนากับ 
(Dialogue with) 

การมีประสบการณ์ 
(Experience of) 

การสงัเกต 
(Observing) 

ตัวเอง 
(Self) 

การลงมือท า 
(Doing) 

ผู้อ่ืน 
(Others) 
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จากภาพประกอบ 2 สามารถอธิบายได้ดงันี ้
 -  การลงมือท า หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้ท ากิจกรรมบางอยา่งเช่น 

การออกแบบ การท ากิจกรรมทดลอง การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การค้นคว้า หรือการน าเสนอ  
เป็นต้น 

- การสงัเกต หมายถึง กิจกรรมการใช้ประสาทสมัผสัด้านการมองเห็น หรือฟังสิ่ง
ตา่งๆ ผา่นทางประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้ 

- การสนทนากับตวัเอง หมายถึง การไตร่ตรองเก่ียวกับเนือ้หาหรือเร่ืองท่ีเรียน 
โดยใช้ความคดิเห็นหรือความรู้สกึสว่นตวั ที่มีตอ่เนือ้หานัน้ๆ โดยอาจ าเดนิผา่นการบนัทกึ เป็นต้น 

- การสนทนากบัผู้ อ่ืน หมายถึง การติดตอ่สื่อสารทัง้ทางตรงและทางอ้อมกบัผู้ อ่ืน 
เช่น การติดต่อสื่อสารทางตรงกับผู้ สอน หรือเพื่อนในกลุ่ม เพื่อให้งานบรรลุผลส าเ ร็จ  
การตดิตอ่สื่อสารผา่นทางเอกสารตา่งๆ เป็นต้น 

 ซิลเบอร์แมน (Silberman, 1996) กล่าวถึง ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้เชิงรุก 
ไว้ดงันี ้

 1. มีปฏิสมัพันธ์ โดยผู้ เรียนมีการพูดคุยกับเพื่อนร่วมชัน้และยังเป็นการสร้าง
ความร่วมมือกนั อีกทัง้มีการพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั 

 2. มีการเรียนรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ของผู้ เรียน 
 3. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนการสอน 

บอนเวลและไอสนั (Bonwell ;&Eison, 1991) กลา่วถึงลกัษณะส าคญัของการเรียนรู้
เชิงรุกไว้ดงันี ้

1. ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการเรียนรู้ตา่งๆ นอกเหนือจากการฟังอยา่งเดียว 
2. เน้นกิจกรรมการพัฒนาทักษะและแนวคิดของผู้ เรียน มากกว่าการท่ีครู 

เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้อยา่งเดียว 
3. ผู้ เรียนได้ฝึกการคดิขัน้สงู ได้แก่ การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 
4. ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ เช่น การอา่น การอภิปราย  
5. เน้นให้ผู้ เรียนค้นหาความรู้ คณุคา่ เจตคต ิด้วยตนเอง 

จากหลกัการของการเรียนรู้เชิงรุก ผู้วิจยัจึงสรุปได้ว่า เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งลดการถ่ายทอด
ความรู้จากผู้สอนสูผู่้ เรียนให้น้อยลง เพ่ือพฒันาทกัษะตา่งๆ ให้เกิดขึน้กบัผู้ เรียน ผา่นการมีร่วมร่วม
ของผู้ เรียน การท่ีผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้ อ่ืนผ่านการลงมือท าการสังเกต การสนทนากับ
ตนเองและผู้ อ่ืน ผา่นทางประสบการณ์ตา่งๆ ของผู้ เรียน อาศยักิจกรรมในรูปแบบตา่งๆ เช่น การฟัง
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และการพดู การอา่น การเขียน และการไตร่ตรองหรือโต้ตอบความคิดเห็น อีกทัง้เน้นการส ารวจเจต
คติและคุณค่าท่ีมีอยู่ในผู้ เรียน เพื่อให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสในการะประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีเกิดขึน้ 
ซึ่งในการวิจยัครัง้นี ้แต่ละกิจกรรมผู้วิจยัมุ่งเน้นให้นกัเรียนเกิดการประยกุต์ใช้ความรู้ท่ีได้รับผ่าน
ประสบการณ์การร่วมกิจกรรมของนักเรียน ท่ีนักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด เพื่อให้นักเรียนสร้าง
ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัจิตสาธารณะอาศยัประสบการณ์และการมีส่วนร่วมท่ี
แต่ละคนแสดงออก อีกทัง้มีการไตร่ตรองประสบการณ์ต่างๆ ภายหลงัสิน้สุดกิจกรรมแต่ละครัง้  
ผู้ วิจยัจึงเลือกใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุกมาเป็นเทคนิคเพิ่มเติมในกิจกรรมบางครัง้ของโปรแกรม 
ในครัง้นี ้ 

3.2.2 ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
นอกจากรูปแบบและลกัษณะส าคญัของการเรียนรู้เชิงรุกแล้วยงัมีนักการศึกษาหลาย

ท่าน ได้กล่าวถึงการเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงรุก ท่ีผู้สอนสามารถ
น าไปใช้ได้จริงในห้องเรียน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ศิริพร  มโนพิเชษฐวฒันา (2547) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนการเรียนรู้เชิงรุก ดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน เป็นขัน้เตรียมความพร้อมของผู้ เรียน ผ่านการสร้าง

แรงจูงใจในการเรียนรู้ มีการทบทวนความรู้เดิม หรือมโนทศัน์ท่ีจ าเป็นซึ่งเป็นฐานส าหรับความรู้
ใหม ่อีกทัง้มีการน าเสนอหวัข้อท่ีจะเรียนในครัง้นี ้

ขัน้ท่ี 2 ขัน้กิจกรรมชีน้ าประสบการณ์ เป็นการน าเสนอสถานการณ์ด้วยกิจกรรมท่ี
น่าสนใจแก่ประสบการณ์ของผู้ เรียน และเป็นสิ่งท่ีเก่ียวของกบัชีวิตประจ าวนัของผู้ เรียน กิจกรรม
การเรียนรู้ทัง้หมดจะรวมถึงการได้สื่อสาร สนทนา และการได้รับประสบการณ์ดงันี ้

-  สนทนาสื่อสารกับตนเอง ด้วยกิจกรรมการอ่าน การเขียน ท่ีกระตือรือร้น
และมีการเขียนผงัมโนทศัน์ 

-  สื่อสารกบัผู้ อ่ืน ด้วยกิจกรรมต่างๆ การอภิปรายร่วมกนั การเรียนแบบร่วม
แรงร่วมใจ และเกมตา่งๆ  

-  ประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม  
-  ประสบการณ์จากการสงัเกตกบัเหตกุารณ์จริงทางตรง หรือทางอ้อม อาศยั

กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมตุิ การใช้กรณีศกึษา หรือการเรียนรู้นอกสถานท่ี 
 ขัน้ท่ี 3 ขัน้กิจกรรมสรุปเช่ือมโยง และประยุกต์ใช้ เน้นให้ผู้ เรียนฝึกทกัษาต่างๆ 

และมีการน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ โดยให้ผู้ เรียนร่วมกนัสรุปแนวคิด หลกัการและมโน
ทัศน์ของเนือ้หาในบทเรียน เพื่อผู้ เรียนจะได้น ามโนทัศน์และหลักการดังกล่าวไปใช้ในการ
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แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ต่อไป เป็นการบูรณาการประสบการณ์ มโนทัศน์ หลักการ  
และกฎเกณฑ์สู่การสร้างมโนทัศน์ท่ีมีความหมายและชัดเจนมากยิ่งขึน้ ซึ่งสมาชิกในกลุ่ม 
จะร่วมกนัแก้สถานการณ์หรือปัญหาตา่งๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 ขัน้ท่ี 4 ขัน้ประเมินผล เป็นการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผู้ เรียน  
โดยใช้การประเมินผลตามสภาพจริง เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนคดิไตร่ตรองในสิง่ท่ีได้เรียนรู้  

สชุาดา  นทีตานนท์ (2550) กลา่วถึงขัน้ตอนการเรียนรู้เชิงรุก ดงันี ้
1. ขัน้น า เป็นขัน้น าเข้าสู่บทเรียน ด้วยการสนทนา การตอบค าถาม เพื่อทบทวน

ประสบการณ์เดิมของผู้ เรียน โดยครูมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความสนใจและมีความ
กระตือรือร้นก่อนการปฏิบตัิกิจกรรม 

2. ขัน้ปฏิบัติ เป็นขัน้ท่ีให้ผู้ เ รียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง และมี
ปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน จากการค้นคว้า ทดลอง และปฏิบตัิการ เพื่อสืบค้นค าตอบจนสามารถสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง 

3. ขัน้สรุป เป็นการสนทนาร่วมกนัระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน เม่ือเสร็จสิน้การท า
กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เพื่อทบทวนประสบการณ์และน าเสนอผลงานท่ีสะท้อนความคิดเห็นจาก
การลงมือปฏิบตัิจริง 

บาลด์วิน  และวิลเลียมส์  (Baldwin; & Williams, 1988)  ไ ด้ เสนอขัน้ตอนการ 
จดัการเรียนรู้เชิงรุกไว้ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้เตรียมความพร้อม เป็นขัน้ท่ีผู้ สอนน าผู้ เรียนเข้าสูเ่นือ้หา โดยสร้างแรงจงูใจ
ให้กบัผู้ เรียน เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้นท่ีอยากจะเรียนรู้ตอ่ไป 

2. ขัน้ปฏิบตัิงานกลุม่ เป็นขัน้ท่ีผู้สอนให้นกัเรียนเข้ากลุ่มย่อย เพื่อท างานร่วมกบั
ผู้ อ่ืน และสรุปความคิดเห็นของกลุ่ม อีกทัง้มีการแลกเปลี่ยนความคิดกนัระหว่างกลุ่ม โดยท่ีผู้สอน
มีหน้าท่ีสง่เสริมข้อมลูให้สมบรูณ์ 

3. ขัน้ประยกุต์ใช้ เป็นขัน้ท่ีให้ผู้ เรียนท าแบบฝึกหดั หรือท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
4. ขัน้ติดตามผล เป็นขัน้ท่ีให้ผู้ เรียนได้ค้นคว้าอิสระเพิ่มเติม โดยท าเป็นรายงาน 

หรือให้นกัเรียนเขียนบนัทกึประจ าวนั รวมทัง้ให้ผู้ เรียนเขียนสรุปความรู้ท่ีได้รับในคาบเรียนนัน้ๆ 
มวัร์ (Moore, 1994) ได้เสนอขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ดงันี ้

1. ขัน้น า เป็นขัน้ท่ีน าผู้ เรียนเข้าสูบ่ทเรียน อาศยัสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั เพื่อ
สร้างแรงจงูใจให้กบัผู้ เรียน 



  43 

2. ขัน้ปฏิบตัิ เป็นขัน้ท่ีให้ผู้ เรียนค้นหาเจตคติ ของเนือ้หาในแต่ละหน่วย อาศยั
กระบวนการกลุม่ และให้นกัเรียนน าเสนอเจตคติท่ีค้นพบกบัผู้ อ่ืน 

3. ขัน้สรุป เป็นขัน้ท่ีผู้สอนและผู้ เรียนช่วยกนัสรุปเนือ้หา 
4. ขัน้ประเมินผล เป็นขัน้ท่ีผู้สอนให้ผู้ เรียนท าแบบฝึกหดั และประเมินผลจากการ

สงัเกตพฤติกรรม ใบงานตา่งๆ  
จอห์นสัน และคณะ (Johnson; et al., 1991) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1. ขัน้น า เป็นขัน้ท่ีแสดงให้ผู้ เรียนเห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างเนือ้หาท่ีจะสอน

กบัสิ่งท่ีผู้ เรียนมีพืน้ฐานอยูก่่อนแล้ว พร้อมทัง้ระบโุครงร่างของเนือ้หา แนวคิด ประเด็นหลกั ในการ
สอน ซึง่จะท าให้ผู้ เรียนเห็นความส าคญัและมีความกระตือรือร้นท่ีอยากเรียนรู้มากยิ่งขึน้ 

2. ขัน้สอน เป็นขัน้ท่ีผู้สอนสอนเนือ้หา ตามด้วยกิจกรรมอ่ืนๆ โดยทัว่ไปแล้วผู้สอน
จะสอนติดต่อกันเป็นเวลาอาจ อาจส่งผลให้ผู้ เ รี ยนมีความเหน่ือยล้า เบื่อ และไม่มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ โดยจากการศึกษาพบว่า สมาธิของนกัเรียนจะลดลงภายใน 15 นาที 
ดงันัน้ ในการเรียนรู้เชิงรุก จงึเป็นกิจกรรมท่ีผู้ เรียนกบัผู้สอนมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนั เช่น การตัง้ค าถาม
ให้ผู้ เรียนตอบ หรือจะให้ผู้ เรียนช่วยกนัคิดเป็นกลุม่เพื่อหาค าตอบ ผู้ เรียนจะเข้าใจเนือ้หา และเกิด
การจดจ าได้นานกว่าปกติหากมีการอภิปรายร่วมกัน ซึ่งผู้ สอนต้องใช้เนือ้หาการสอนสรุปกับ
กิจกรรมอ่ืนเร่ือยๆ 

3. ขัน้สรุป เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนสรุปเนือ้หาท่ีได้เรียนด้วยตนเอง โดยผู้สอนให้ผู้ เรียน
สรุปตามความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดนเขียนใจความส าคญัของเนือ้หาลงในแบบบนัทึก 
และแลกเปลี่ยนกบัเพื่อนข้างๆ หรืออาจสุม่ให้ผู้ เรียนออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียน 

ซึง่ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้เชิงรุกแสดงได้ดงัภาพประกอบ 3 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
 

ท่ีมา : Johnson, David W.; et al. (1991) 

นาทีท่ี 0 - 10   นาทีท่ี 20 – 30  นาท่ีท่ี 30 – 40  นาทีท่ี 40 – 50 

ขัน้น า   สอนเนือ้หา 1 กิจกรรม สอนเนือ้หา 2 กิจกรรม   สอนเนือ้หา 3 กิจกรรม     ขัน้สรุป 
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จากขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ผู้วิจยัสามารถสรุปกระบวนการเรียนรู้ได้ 3 ขัน้ตอน 
ดงันี ้

1. ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน เป็นขัน้เตรียมความพร้อมของผู้ เรียน โดยการสร้างแรงจงูใจใน
การเ รียน ทบทวนความรู้ เดิม ห รือยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ผู้ เ รียนได้ เ รียน รู้  อีกทั ง้  
กลา่วถึงจดุมุ่งหมายของการเรียนในแตล่ะครัง้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้น 
ในการเรียน 

2. ขัน้สอน เป็นขัน้กิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์
เรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผู้ อ่ืน ผ่านทางกิจกรรม การอภิปราย การน าเสนอความ
คิดเห็นในชัน้เรียน 

3. ขัน้สรุป เป็นขัน้ท่ีผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกนัสรุปกิจกรรม เพื่อทบทวนสิ่งท่ีได้เรียนรู้ 
อีกทัง้ให้ผู้ เรียนได้หาวิธีการลงมือแก้ไขปัญหาตามท่ีได้วางแผนไว้ โดยผู้สอนเป็นผู้คอยแนะน า 
นอกจากนีผู้้สอนและผู้ เรียนร่วมกนัสรุปถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้และคณุคา่ท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้เพื่อน าสู่
การปฏิบตัิในสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนั  

 
 3.3 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) 

3.3.1 ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีความหมายท่ีหลากหลาย ซึง่มีนกัการ

ศกึษาหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดงันี ้
แบร์โรว์และแทมบิน (H.S Barrows & R.M.Tamblyn, 1980) ได้ให้ความหมายของ

การเรียนรู้เป็นฐาน ว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากกระบวนการท างานท่ีมุ่งสร้างความเข้าใจและ
หาทางแก้ปัญหา ซึง่ใช้ตวัปัญหาเป็นจดุเร่ิมต้นของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตวักระตุ้นตอ่ไปเพ่ือ
การพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาด้วยเหตผุล และการสืบค้นข้อมลูท่ีต้องการ เพื่อสร้างความเข้าใจใน
ตวัปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา 

การ์เลเกอร์(Gallagher S.A., 1997) ได้กลา่ววา่ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็น
การเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนต้องเรียนรู้จากการเรียน โดยผู้ เรียนจะท างานร่วมกนัเป็นกลุม่ เพื่อค้นหาวิธีการ
แก้ปัญหา โดยจะบรูณาการความรู้ท่ีต้องการให้ผู้ เรียนได้รับการแก้ปัญหาเข้าด้วยกนั โดยปัญหาท่ี
ใช้ส าหรับการเ รียน รู้  มีลักษณะเ ก่ียวกับชีวิตประจ าวันและมีความสัมพันธ์กับผู้ เ รียน  
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การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะมุ่งเน้นเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในด้านทกัษะการแสวงหาความรู้ 
และพฒันาผู้ เรียนรู้การเป็นผู้ ท่ีสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ทอร์พ และเซก(Linda Torp & Sara Sega, 1998) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์ท่ีได้จากการส ารวจ ค้นคว้าและแก้ปัญหา 
ซึง่มีความสมัพนัธ์กบัผู้ เรียนในชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นทัง้กระบวนการ
ท่ีใช้ในการเรียนการสอน และเป็นแนวทางในการจดัท าหลกัสตูร ซึง่มีลกัษณะส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้
เข้าไปแก้ไขปัญหา ผู้ สอนเป็นเพียงผู้ คอยให้ค าแนะน าและจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 
สง่เสริมให้นกัเรียนรู้จกัคดิและส ารวจ 

ทิศนา  แขมมณี (2551) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัด
สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ อาศยัปัญหาเป็นเคร่ืองมือในการช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
เป้าหมาย โดยผู้ สอนอาจน าผู้ เรียนไปเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาจริง หรือผู้ สอนอาจ  
จดัสภาพแวดล้อมให้ผู้ เรียนเผชิญปัญหา เพื่อฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาร่วมกนั
เป็นกลุม่ ท าให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานัน้อยา่งชดัเจนยิ่งขึน้ 

วัชรา  เล่าเรียนดี (2552) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เป็นกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพฒันาทักษะการคิดแบบหนึ่งท่ีจัดกระบวนการ
เรียนการสอนอาศยัปัญหาเป็นตวักระตุ้นหรือเป็นฐานส าคญัส าหรับกิจกรรมในการเรียนรู้ ซึง่เป็นท่ี
น่าสนใจส าหรับผู้ เรียน โดยผู้ เรียนต้องแสวงหาค าตอบ ค้นคว้า หาเหตุผลมาช่วยแก้ปัญหา  
หรือท าให้ปัญหานัน้ชดัเจน เม่ือมองเห็นแนวทางแก้ไข ซึง่ท าให้เกิดการเรียนรู้และสง่เสริมให้ผู้ เรียน
เกิดความกระตือรือร้น 

วาสนา  ก่ิมเทิง้ (2553) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เป็นรูปแบบหรือกระบวนการเรียนรู้รูปแบบหนึง่ท่ีใช้การตัง้ค าถาม หรือปัญหาเป็นตวักระตุ้นหรือน า
ทางให้ผู้ เรียนให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ ตวัปัญหาจะเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการเรียนรู้
และเป็นตวักระตุ้นส าหรับการพฒันาทกัษะในการแก้ปัญหา และเป็นการพฒันาผู้ เรียนสู่การเป็น  
ผู้ ท่ีสามารถเรียนรู้โดยการชีน้ าตนเองได้ เพื่อแก้ปัญหาหรือสถานการณ์เก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั 

จากความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานข้างต้น ผู้วิจยัสรุปว่า การเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีอาศยัปัญหาในชีวิตประจ าวนัของผู้ เรียนเป็นจดุเร่ิมต้น
ของการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้ เ รียนมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้อย่างหลากหลาย 

อาศัยกระบวนการกลุ่ม การสืบค้นและการท าความเข้าใจเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยเหตุผล 

โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน าและจดัสภาพแวดล้อมให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ท่ีเหมาะส าหรับผู้ เรียน ซึง่
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การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากสภาพปัญหาของปัญหาในสงัคมท่ีเ ก่ียวข้องกับการ
ขาดจิตสาธารณะ เป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน และใช้กระบวนการกลุม่ใน
การหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดจิตสาธารณะท่ีเกิดขึน้ จึงเลือกใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานมาเป็นเทคนิคเพิ่มเติมในกิจกรรมบางครัง้เพื่อให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงใน
ชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน 

3.3.2 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ลักษณะของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีลักษณะตามแนวคิดของ  

นกัการศกึษาดงันี ้
ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ (2550) ได้กลา่วถึงลกัษณะ

ของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดงันี ้
 1. ต้องมีสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา และเร่ิมต้นกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นตวักระตุ้น 
 2. ปัญหาท่ีน ามาใช้ในการจดักระบวนการเรียนรู้ ควรเป็นปัญหาท่ีพบเห็นได้ใน

ชีวิตประจ าวนัของผู้ เรียน หรือเป็นปัญหาท่ีมีโอกาสเกิดขึน้จริง 
 3. ผู้ เรียนก าหนดการเรียนรู้และการค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 
 4. เรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย เพื่อประโยชน์ในการค้นหาความรู้ อีกทัง้ฝึกการท างาน

เป็นทีม มีการตดัสินใจร่วมกนั  
 5. มีกาบรูณาการความรู้ และบรูณาการทกัษะกระบวนการตา่งๆ เพื่อให้ผู้ เรียน

ได้รับความรู้และค าตอบท่ีชดัเจนขึน้ 
 6. ความรู้ท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้จะได้มาภายหลงัจากผ่านกระบวนการเรียนรู้

อาศยัปัญหาเป็นฐานแล้วเท่านัน้ 
 7. การประเมินผล เป็นการประเมินผลตามสภาพจริง โดยพิจารณาจากการ

ปฏิบตัิงานของผู้ เรียน 
 แบร์โรว์ (Harward S. Barrows, 1996) ได้กล่าวถึงลกัษณะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐานไว้ดงันี ้ 
1. เป็นการเรียนรู้ท่ียึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้การแนะน าของผู้ สอน  

โดยผู้ เรียนต้องรับผิดชอบการเรียนของตนเอง ระบุสิ่งท่ีตนเองต้องการรู้เพื่อความเข้าใจท่ีดีขึน้  
และมีการแสวงหาความรู้จากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ  
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2. จดักลุ่มผู้ เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 – 8 คน เพื่อให้ผู้ เรียนท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยความหลายหลายของแตล่ะบคุคล 

3. ผู้ สอนเป็นผู้ อ านวยความสะดวก หรือผู้ แนะน า โดยไม่ใช่เป็นผู้ บรรยาย 
หรือบอกข้อมลู ซึง่เป็นผู้ มีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้ เรียนตัง้ค าถามตนเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ี
ดีขึน้และจดัการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

4. รูปแบบของปัญหามุ่งเน้นให้มีการรวบรวมข้อมลูและกระตุ้นการเรียนรู้ ปัญหา
ท่ีน าเสนอเป็นสิ่งท่ีท้าทายผู้ เรียน ท่ีต้องเผชิญในการปฏิบตัิจริง ตรงประเด็นและกระตุ้นการเรียนรู้
ให้หาทางแก้ปัญหา เป็นสิง่ท่ีท าให้ผู้ เรียนตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้ 

5. ใช้ปัญหาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาตา่งๆ 
6. ความรู้ใหม่ได้มาอาศยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

อยา่งแท้จริง เกิดการท างานร่วมกนักบัผู้ อ่ืน 
จากลกัษณะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผู้วิจยัสามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ให้กบัผู้ เรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามเปา้หมาย 
ใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ ท่ีผู้สอนจดัสถานการณ์ตา่งๆ หรือพาผู้ เรียนไปพบ
กบัสถานการณ์จริง อาศยัการท างานร่วมกนัเป็นกลุม่ เพ่ือพฒันาทกัษะตา่งๆ น าสูว่ิธีการแก้ปัญหา
ท่ีหลากหลาย อีกทัง้ให้ผู้ เรียนเกิดความใฝ่รู้ และพฒันาทักษะการคิด และกระบวนการแก้ปัญหา
ต่างๆ โดยในการวิจยัครัง้นีล้กัษณะส าคญัของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เหมาะสมกบัการ
น ามาใช้ในการพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียน เน่ืองจากในกิจกรรมจะต้องให้นกัเรียนได้เรียนรู้
จากปัญหาของการขาดจิตสาธารณะ และด าเนินกิจกรรมผ่านกระบวนการกลุ่มในการหาวิธีการ
เพื่อแก้ปัญหาด้วยตวัของนกัเรียนเอง 

3.3.3 ขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 จากการค้นคว้าขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีนกัการศกึษาได้กลา่วไว้ดงันี ้

 ดี ไ ล เ ซิ ล  (Robert Delisle, 1997) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง ขั น้ ต อนก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ 
ปัญหาเป็นฐาน ดงันี ้

 ขัน้ท่ี 1 เช่ือโยงไปสูปั่ญหา (Connecting with the problem) ในขัน้ตอนนีผู้้ เรียน
จะรับรู้ว่าปัญหาต่างๆ มีความส าคญั น่าสนใจ ผู้สอนเลือกปัญหาท่ีมีความเช่ือโยงกบัสิ่งท่ีผู้ เรียน
พบเจอในชีวิตประจ าวนั มาน าเสนอเพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน 

ขัน้ท่ี 2 จัดโครงสร้าง (Setting up the structure) ในขัน้นีผู้้ สอนต้องแน่ใจว่า
ผู้ เรียนได้เช่ือมโยงไปสู่ปัญหาแล้ว ในขัน้จดัโครงสร้างนีเ้ป็นการสร้างโครงสร้างส าหรับการท างาน 
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ผ่านปัญหาซึ่งจะมีการจัดขอบเขตของงานเพื่อท่ีจะน าไปสู่ค าตอบ โดยถือว่าเป็นหัวใจของ
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิธีการคิด ผ่านสถานการณ์และ
แนวทางไปสู่ค าตอบโดยผู้ สอนและผู้ เรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อจัดโครงสร้างของการท างาน  
โดยผู้สอนมีหน้าท่ีเป็นผู้แนะน าเพื่อก าหนดโครงสร้างของการศกึษา ประกอบด้วย 



  49 

1. แนวคดิ/แนวทางในการแก้ปัญหา (Ideas)  
2. ข้อเท็จจริง (Facts)  
3. ประเด็นท่ีต้องศกึษาค้นคว้า (Learning issue)  
4. แผนการด าเนินงาน (Action plan)  

ขัน้ท่ี 3 เข้าไปสู่ปัญหา (Visiting the problem) ในขัน้นีผู้้ เรียนจะใช้กระบวนการ
กลุม่ในการร่วมกนัส ารวจปัญหา และอภิปรายร่วมกนั  

ขัน้ท่ี 4 กลับเข้าสู่ปัญหาอีกครัง้ (Revisiting the problem) หลังจากท่ีผู้ เรียน
ท าการศกึษาค้นคว้าเรียบร้อยแล้ว จะมีการอภิปรายกนัในชัน้เรียน โดยสิง่แรกท่ีผู้สอนต้องท าคือให้
ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่รายงานการศกึษาค้นคว้าของพวกเขา 

ขัน้ท่ี 5 การผลิตผลงาน หรือการแสดงความสามารถ (Producing a product or 
performance) เป็นการน าความรู้มาด าเนินงานตามแผนงาน เพื่อผลิตผลงานหรือสรุปค าตอบของ
ปัญหา และมีการน าเสนอในชัน้เรียน 

ขัน้ท่ี 6 การประเมินกระบวนการและปัญหา (Evaluating performance and the 
problem) ทัง้ผู้สอนและผู้ เรียนจะมีการประเมินผลร่วมกนั  

เซวอย และฮิวจ์ (วัชรา  เล่าเรียนดี, 2552 ; อ้างอิงจาก Savoil, &Hugles, 1994) 
ได้เสนอขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ดงันี ้คือ 

ขัน้ท่ี 1  ระบปัุญหาท่ีเหมาะสมส าหรับนกัเรียน 
ขัน้ท่ี 2  เช่ือมโยงปัญหากบับริบทของผู้ เรียนเพื่อให้โอกาสในการปฏิบตัิจริง 
ขัน้ท่ี 3  มอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ของตวัเอง

ให้วางแผนแก้ปัญหา 
ขัน้ท่ี 4  กระตุ้นความร่วมมือ โดยการจดักลุม่ให้ร่วมกนัเรียนรู้และปฏิบตัิงาน 
ขัน้ ท่ี  5  ตัง้ความคาดหวังหรือก าหนดเป้าหมายว่า ผู้ เ รียนจะต้องแสดง  

หรือน าเสนอผลการเรียนรู้ของตวัเองโดยแสดงผลงาน ชิน้งาน หรือการปฏิบตัิงานให้ด ู
สเตปเพียน และแกลแลกเกอร์ (วชัรา  เล่าเรียนดี, 2552; อ้างอิงจาก Stepien W.J 

Gallagher S.A, 1993) ได้น าเสนอขัน้ตอนของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานดงันี ้คือ 
ขัน้ ท่ี  1   เ ข้าสู่ ปัญหาและนิยามของปัญหา (Encountering and Defining  

the problem ) ผู้ เ รียนจะได้รับสถานการณ์ท่ีเ ก่ียวข้องกับปัญหาของจริงให้อ่านวิเคราะห์  
ท าความเข้าใจกับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหานัน้ หรือให้ดูจากภาพ จาก VDO จากสถานท่ีจริง 
โดยอาจให้ตัง้ค าถาม ถามตวัเองวา่  รู้อะไรบ้างเก่ียวกบัปัญหาหรือค าถามนี ้ จ าเป็นต้องรู้อะไรบ้าง
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เพื่อจะได้แก้ไขปัญหานีไ้ด้ ต้องใช้ข้อมูลสื่อการเรียนรู้อะไรบ้างเพื่อจะได้แนวทางการแก้ปัญหา  
หรือสมมติฐาน ในขัน้ตอนก็ควรได้ค าถามท่ีชดัเจน ถึงแม้ว่าแนวทางในการแก้ปัญหานัน้จะต้องใช้
ความรู้ใหมเ่พื่อสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการแก้ปัญหา 

ขัน้ท่ี 2   หาข้อมูล รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง (Data Collection) ประเมินข้อมลู
และน าไปใช้เม่ือผู้ เรียนได้ปัญหาอย่างชดัเจนจากขัน้ท่ี 1 ผู้ เรียนจะต้องศึกษาข้อมลูต่างๆ ต้องมี
การประเมินความถกูต้อง ความเหมาะสม ความคุ้มคา่ ก่อนน าไปใช้แก้ปัญหา 

ขั น้ ท่ี  3   สัง เค ราะ ห์ ข้ อมูล  และปฏิบัติ  ( Synthesis and Performance) 
เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนสร้าง หรือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา อาจมีการสร้างสื่อประกอบหรือจดัการกบั
สาระความรู้ใหม่ ซึ่งแตกต่างจากการท ารายงานธรรมดา แต่เป็นการน าเสนอแนวทาง  
วิธีการแก้ปัญหาท่ีชัดเจน และด าเนินการแก้ปัญหา สรุปผล หรือหลักการทั่วไปท่ีได้จากการ
แก้ปัญหา และน าเสนอผลการเรียนรู้ในชัน้เรียน 

จากขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้ วิจัยจึงสรุปได้เป็น 6 ขัน้ตอนเพื่อให้
เหมาะสมกบัการพฒันาจิตสาธารณะในงานวิจยันีด้งันี ้ 

ขัน้ท่ี 1 นักเรียนได้ส ารวจปัญหาของการขาดจิตสาธารณะในด้านต่างๆ ท่ีเกิดขึน้
รอบตวั อาศยัประสบการณ์ของแตล่ะคน 

ขัน้ท่ี 2 นักเรียนท าความเข้าใจปัญหา และผลกระทบของการขาดจิตสาธารณะ 
ในด้านตา่งๆ ที่เกิดจากการส ารวจในขัน้แรก 

ขัน้ท่ี 3 นักเรียนศึกษา น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ของการขาดจิตสาธารณะในด้าน
ตา่งๆ ตามความสามารถแตล่ะคน 

ขัน้ท่ี 4  น าวิธีการแก้ปัญหาท่ีนกัเรียนได้น าเสนอ มาแบง่ปันกบัผู้ อ่ืน 
ขัน้ท่ี 5  แต่ละกลุม่หาข้อตัง้ใจท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของตนองท่ีจะท าร่วมกนั 

เพื่อการพฒันาจิตสาธารณะของตนเอง  
ขัน้ท่ี 6  น าเสนอแนวทางการแก้ไข พฒันาจิตสาธารณะ และข้อตัง้ใจของแต่ละกลุม่

ท่ีจะไปท าร่วมกนั  
โดยผู้ วิจัยได้ใช้ขัน้ตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในบางกิจกรรมเพื่อให้

นกัเรียนได้ส ารวจปัญหาของการขาดจิตสาธารณะทัง้ในและนอกห้องเรียน ซึ่งเป็นประสบการณ์
จริง เพื่อกระตุ้นในผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ น าสู่การคิดวิเคราะห์ และหาวิธีการ
แก้ปัญหาการขาดจิตสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรมของแตล่ะกลุม่ตอ่ไปงง 
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3.4 เทคนิคการเรียนรู้ทางสังคม (Social Cognitive Learning Theory) 
จิตสาธารณะของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันต่างกัน ซึ่งขึน้อยู่กับปัจจัย  

หลายประการ สอดคล้องกับแนวคิดพืน้ฐานของทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา 
(Social Cognitive Learning Theory) ของแบนดรูา ซึง่เช่ือว่าพฤติกรรมของคนเรานัน้ไม่ได้เกิดขึน้
และเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากปัจจัยจากสภาพแวดล้อมแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีปัจจยัส่วน
บุคคลร่วมด้วย และการร่วมกันของปัจจัยส่วนบุคคลนัน้ จะร่วมกันในลักษณะท่ีก าหนดซึ่งกัน  
และกนั กบัปัจจยัทางด้านพฤตกิรรมและสภาพแวดล้อม การท่ีปัจจยัทัง้สามท าหน้าท่ีก าหนดซึง่กนั
และกนันัน้ ไม่ได้หมายความว่าสามปัจจยัจะมีอิทธิพลมากกว่ากนั และอิทธิพลของปัจจยัทัง้สาม
นัน้ ไม่ได้เกิดขึน้พร้อมๆ กนั หากแต่ต้องอาศยัเวลาในการท่ีให้ปัจจยัใด ปัจจยัหนึ่งจะมีผลต่อการ
ก าหนดปัจจยัอ่ืนๆ โดยแบนดรูา ให้ความส าคญัของการปฏิสมัพนัธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
และถือว่าการเรียนรู้ก็เป็นผลของการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนและสิ่งแวดล้อม โดยผู้ เรียนและ
สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกนัและกนั เขาถือว่าบุคคลต้องการเรียนรู้ ซึ่งสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตขุอง
พฤตกิรรมตา่งๆ และได้อธิบายการปฏิสมัพนัธ์ (สมโภชน์  เอ่ียมสภุาษิต, 2550) ภาพประกอบ 4 

 
                                                                            B 
 
 
                                                           P                                E 
 

ภาพประกอบ 4 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤตกิรรมและสิง่แวดล้อม 
 

ท่ีมา : สรุางค์ โค้วตระกลู(2552) อ้างอิงจาก แบนดรูา(Badura, 1989) 
 

โดย  B  คือ พฤตกิรรมอย่างใดอยา่งหนึง่ของบคุคล 
  P คือ บคุคล 
  E คือ สิ่งแวดล้อม 

ทัง้นี ้สรุางค์ โค้วตระกลู (2552) ได้อธิบายความสมัพนัธ์ของปัจจยัทัง้สามได้ดงันี ้ 
1. ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัด้านบคุคลกบัพฤติกรรม กลา่ววา่ ปัจจยัด้านความคดิ 

ความรู้สึก ความคาดหวัง ความเช่ือ การรับรู้เ ก่ียวกับตนเอง เป้าหมายและความตัง้ใจ  
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เป็นตวัก าหนดลกัษณะและทิศทางของพฤติกรรม ในขณะท่ีพฤติกรรมเป็นตวัก าหนดลกัษณะการ
คิดและการสนองตอบทางอารมณ์ 

2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมกบับคุคล กลา่วว่า ความคาดหวงั 
ความเช่ือ อารมณ์ และความสามารถทางปัญญาของบุคคล จะพฒันาเปลี่ยนแปลงโดยอิทธิพล
ทางสงัคม ท่ีให้ข้อมลูและกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ โดยผ่านตวัแบบ การสอน และการชกั
จงูทางสงัคม โดยแตล่ะบคุคลตอบสนองตอ่สิง่เร้าท่ีแตกตา่งกนัตามสภาพแวดล้อมทางสงัคม และ
ลกัษณะทางกายภาพ เช่น อาย ุขนาดร่างกาย เชือ้ชาติ เพศ ความน่าสนใจของร่างกาย บทบาท 
และสภาพทางสงัคม 

3. ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรม และสภาพแวดล้อม กล่าวว่า พฤติกรรมเปลี่ยน
เง่ือนไขตามสภาพแวดล้อม ในขณะเดียวกันเง่ือนไขของสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปนัน้ ก็ท าให้
พฤตกิรรมเปลี่ยนไปด้วย 

 นอกจากนีแ้บนดรูา มีความเช่ือว่าการเรียนรู้ส่วนใหญ่ของคนเรานัน้ เกิดจากการเรียนรู้
โดยการสัง เ กต (Observation Learning)  ห รื อกา ร เลี ยนแบบจากตัว แบบ  (Modeling) 
ซึ่งจะแตกต่างจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีต้องอาศัยการลองผิดลองถูก เขาได้แบ่ง
ประเภทของตวัแบบออกเป็น ตวัแบบท่ีเป็นบคุคลจริง (Live model) คือ ตวัแบบท่ีบคุคลได้มีโอกาส
สั ง เ ก ต แล ะปฏิ สัม พัน ธ์ โ ด ยต ร ง  แ ล ะตั ว แบบ ท่ี เ ป็ น สัญลักษ ณ์  ( Symbolic model)  
คือ ตวัแบบท่ีเสนอผา่นสื่อตา่งๆ เช่น วิทย ุโทรทศัน์ การ์ตนู หรือ หนงัสือนวนิยาย เป็นต้น  

3.4.1 อิทธิพลของตัวแบบ 
โดยตวัแบบมีอิทธิพลตา่งๆ ตอ่พฤตกิรรมดงันี ้

1. ท าหน้าท่ีสร้างพฤติกรรมใหม ่ให้เหมือนตวัแบบ ในกรณีท่ีผู้สงัเกตตวัแบบนัน้ยงัไม่
เคยได้เรียนรู้พฤตกิรรมดงักลา่วมาก่อน 

2. ท าหน้าท่ีเสริมพฤติกรรมท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึน้ ในกรณีท่ีผู้สงัเกตตวัแบบเคยเรียนรู้
พฤติกรรมดังกล่าวมาบ้างแล้วในอดีต ตัวแบบก็จะท าหน้าท่ีเป็นแรงจูงใจให้ผู้ ท่ีเคยเรียนรู้
พฤตกิรรมพยายามพฒันาให้ดีขึน้ 

3. ท าหน้าท่ียบัยัง้การเกิดพฤติกรรม กรณีท่ีผู้ เรียนได้เห็นการกระท านัน้เกิดผลในทาง
ลบ ผู้ เรียนมีก็มีแนวโน้มท่ีจะไมก่ระท าพฤติกรรมนัน้ 

3.4.2 ขัน้ของการเรียนรู้โดยการสังเกตจากตวัแบบ 
แบนดรูา (อ้างใน สรุางค์ โค้วตระกลู, 2554)กลา่วว่า การเรียนรู้โดยการเลียนแบบ มี 

2 ขัน้ คือ ขัน้การได้รับมาซึง่การเรียนรู้(Acquisition)  ท าให้สามารถแสดงพฤติกรรมได้ และขัน้การ
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กระท า(Performance) ซึ่งจะกระท าหรือไม่กระท าก็ได้ สามารถแสดงขัน้ตอนของการเรียนรู้ได้ดงั
ภาพประกอบ 5 และ 6 

 
 
 
 
 

   
                             ขัน้ท่ี 1             ขัน้ท่ี 2 

 
ภาพประกอบ 5 ขัน้ของการเรียนรู้โดยการเลียนแบบ 

 
ท่ีมา : สรุางค์ โค้วตระกลู (2552) 

 
      โดยล าดับขัน้การได้รับมาซึ่งการเรียนรู้ (Acquisition) ประกอบด้วยส่วนประกอบ

ส าคญั 3 ล าดบั ดงัภาพประกอบ 6 

 
ตวัแบบ(Model) 
     (Input)  

 
ภาพประกอบ 6 สว่นประกอบของการเรียนรู้ขัน้การรับมาซึง่การเรียนรู้ 

 
ท่ีมา :  สรุางค์ โค้วตระกลู (2552) 

 

สิง่เร้า หรือ 
การรับเข้า 
(Input) 

ผู้ เรียน 
(Person) 

พฤตกิรรมการ
ตอบสนองหรือ
การสง่ออก 
(Output) 

ความใสใ่จเลอืกสิง่เร้า 
(Selective attention) 

การเข้ารหสั 
(Coding) 

การจดจ า 
(Retention) 
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ส าหรับขัน้การกระท านัน้จะขึน้อยู่กับบุคคล เช่น ความสามารถทางด้านร่างกาย 
ทกัษะตา่งๆ รวมทัง้ความคาดหวงัท่ีจะได้รับแรงเสริมซึง่เป็นแรงจงูใจ  

โดยแบนดูรา(สุรางค์ โค้วตระกูล, 2552 อ้างอิงจาก Bandura, 1977) ได้อธิบาย
กระบวนการเรียนรู้จากการสงัเกต โดยผ่านตวัแบบวา่ประกอบด้วย 4 กระบวนการ คือ 

1. ความใส่ใจ (Attention) ความใส่ใจของบุคคลเป็นสิ่งส าคัญมาก บุคคลจะ 
ไม่สามารถเรียนรู้ได้หากขาดการใสใ่จ และจะรับรู้ได้อย่างแม่นย าถึงพฤติกรรมท่ีตวัแบบแสดงออก 
องค์ประกอบท่ีมีผลออกกระบวนการใส่ใจ มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบของตวัแบบเอง 
คือตวัแบบต้องมีลกัษณะเดน่ และพฤตกิรรมท่ีตวัแบบแสดงออกไมมี่ความซบัซ้อนผู้สงัเกตจงึจะจ า
ได้มาก องค์ประกอบท่ี 2 เก่ียวข้องกบัผู้สงัเกต ได้แก่ วยัของผู้ เรียน ความสามารถทางสติปัญญา 
ทกัษะการใช้มือและสว่นต่างๆ ของร่างกาย รวมทัง้ตวัแปรทางบคุลิกภาพของผู้ เรียน เช่น การเห็น
คณุคา่ในตนเอง (Self-Esteem) ความต้องการ และเจตคติของผู้ เรียน 

2. การจดจ า (Retention) การท่ีบุคคลสามารถท่ีจะเลียนแบบ หรือแสดง
พฤตกิรรมเหมือนตวัแบบได้ อาจจะมีการจดจ าด้วยค าพดูหรือการจดจ าด้วยภาพ ซึง่การจดจ าด้วย
ภาพจะท าให้จดจ าได้นานและคงทน นอกจากนีย้ังขึน้อยู่กับความสามารถทางปัญญาและ
โครงสร้างทางปัญญาของผู้สงัเกตอีกด้วย 

   3. การแสดงพฤตกิรรมเหมือนตวัแบบ (Reproduction) เป็นกระบวนการท่ีบคุคล 
น าสิ่งท่ีจดจ ามาแสดงออกเป็นการกระท า หรือแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบ ปัจจยัส าคญัของ
ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ คือ ความพร้อมทัง้ทางด้านร่างกาย 
และทกัษะท่ีจ าเป็นในการเลียนแบบ โดยผู้ เรียนแตล่ะคนอาจแสดงได้แตกตา่งกนั 

4. การจงูใจ (Motivation) การท่ีบคุคลท่ีเกิดการเรียนรู้แล้วจะแสดงพฤติกรรมการ
เ รียน รู้ห รือไม่นั น้  ขึ น้อยู่ กับกระบวนการจูง ใจ  ว่าพฤติกรรมนัน้ เ ป็น ท่ียอมรับหรือไม่   
ความพึงพอใจในรางวัล การประเมินตนเอง และมาตรฐานในตัว ซึ่งสามารถแสดงขัน้ตอน  
การเรียนรู้ทัง้ 4 กระบวนการได้ ดงัภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 กระบวนการเรียนรู้โดยการสงัเกต 
 

ท่ีมา : สรุางค์ โค้วตระกลู (2552) 
 

นอกจากนี ้สรุางค์ โค้วตระกลู (2552) ยงักลา่ววา่ ผู้ เรียนยงัสามารถเกิดการเรียนรู้ได้
โดยกระบวนการตอ่ไปนี ้

1. การเรียนรู้โดยการสังเกตและจากผู้ ท่ีมีหน้าท่ีอบรมผู้ เรียน  (Socializing 
agent) การเรียนรู้สามารถเกิดขึน้ตลอดเวลา ตัวแบบท่ีผู้ เรียนสังเกต ซึ่งเป็นได้ทัง้ตัวแบบจริง  
หรืออาจเป็นตวัแบบท่ีไม่มีชีวิต เช่น สื่อทางโทรทัศน์ สื่อทางภาพยนตร์ และการ์ตูน นอกจากนี  ้
ครูและผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ ท่ีใกล้ชิดผู้ เรียนมากท่ีสุด มีหน้าท่ีส าคญัก็คือ การให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ มีการแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคม และอยู่ในขอบเขตของวัฒนธรรม
ประเพณี โดยเรียกกระบวนการนีว้่าการถ่ายทอดทางสังคมหรือสังคมประกิต (Socialization) 
การเป็นตวัแบบท่ีดีของครูและผู้ปกครองจะช่วยให้ผู้ เรียนมีพฤตกิรรมท่ีดี เป็นท่ียอมรับของสงัคม 

2. การเรียนรู้โดยการสงัเกตและการเรียนการสอน ในห้องเรียนครูไปตวัแบบท่ีมี
อิทธิพลตอ่ผู้ เรียน ผู้ เรียนแตล่ะคนเป็นทัง้ผู้สงัเกตและตวัแบบ ผู้ เรียนบางคนเป็นตวัแบบท่ีมีอิทธิพล
ตอ่เพื่อนในชัน้เรียน เพราะเป็นตวัแบบท่ีดี และมีลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบัผู้ เรียนมากท่ีสดุ เน่ืองจาก
อยู่ในวัยเดียวกัน แต่พฤติกรรมท่ีเรียนรู้จักเพื่อน มีทัง้ดีและไม่ดี ฉะนัน้ความรู้เก่ียวกับทฤษฎี 
การเรียนรู้โดยการสังเกตและการเลียนแบบจึงมีความส าคัญมากส าหรับครู ในการสอนโดย
นอกจากครูจะเป็นตัวแบบแล้ว ยังช่วยสอนให้ผู้ เรียนเป็นทางตัวแบบ และผู้ เรียนท่ีมีคุณค่า  
มีพฤติกรรมตามท่ีสังคมต้องการ โดยการปลูกฝังพฤติกรรมท่ีเอือ้สังคม (Prosocial Behavior) 
เช่น การมีน า้ ใจการให้ความร่วมมือกับผู้ อ่ืน การช่วยเหลือผู้ อ่ืน มีความเมตตากรุณา  
ความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ มีความเกรงใจผู้ อ่ืน เอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยครูควรแสดงตนเป็นตวัอย่าง
และให้การสนบัสนนุ 

การใสใ่จ 
(Attention) 

การจดจ า 
(Retention) 

การแสดงพฤตกิรรม
เหมือนตวัแบบ 
(Reproduction) 

การจงูใจ 
(Motivation) 
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ตามหลกัการของแบนดรูา มนุษย์จะใช้ปัญญาพิจารณาพฤติกรรมของตวัแบบท่ีเขา
ประทับใจ และคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเขา เม่ือได้ลองปฏิบตัิพฤติกรรมตามสิ่งท่ีเขาคิดว่า  
มีประโยชน์แล้วนัน้ ก็จะส่งผลให้มนุษย์ปฏิบัติตามเช่นนัน้ต่อไปจนเป็นลักษณะนิสัยสืบต่อไป  
ซึง่การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น ากระบวนการเรียนรู้ทางสงัคมมาใช้เป็นเทคนิคในบางกิจกรรม ซึง่เป็น
การน าเสนอต้นแบบเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ ตวัอย่างเช่น  การน าเสนอต้นแบบ ของพี่ตนู บอดีแ้สลม 
ท่ีอุทิศตน อาศยัความสามารถในการวิ่งของตนเอง เพื่อช่วยโรงพยาบาลต่างๆ อีกทัง้ยงัให้ผู้ ร่วม
วิจัยเป็นต้นแบบของเพื่อนผ่านทางการจัดบอร์ด เพื่อน าเสนอการท า กิจกรรมจิตสาธารณะ 
เพื่อจูงใจให้ผู้ อ่ืนมีแรงบนัดาลใจ และต้องการท่ีจะเลียนแบบ ท าให้พวกเขาได้เกิดการเรียนรู้และ  
ปฏิบตัิตาม น าสูก่ารเกิดพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ 

  
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจยัท่ีผ่านมาผู้วิจยัพบงานวิจยัท่ีท าการพฒันาจิตสาธารณะให้เกิดขึน้กับนกัเรียน  
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่นตอนต้นโดยมีรูปแบบการส่งเสริมจิตสาธารณะ 
ท่ีหลากหลาย และพบงานวิจัยท่ีน าแนวคิดการพัฒนาจิตพิสัยของ เดวิท อาร์ . แครทโวล 
(Krathwohl et al., 1973) มาใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมท่ีสงัคมคาดหวังให้เกิดขึน้แก่นักเรียน  
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 – 3  ซึง่ก็พบวา่จิตสาธารณะสามารถสง่เสริมให้เกิดขึน้ได้ในช่วงวยัรุ่นตอนต้น 
และแนวคิดการพัฒนาจิตพิสัยของ เดวิท อาร์. แครทโวล (Krathwohl et al., 1973) ก็สามารถ
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีพงึประสงค์ได้เช่นเดียวกนั โดยงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา
จิตสาธารณะ และการน าแนวคดิการพฒันาจิตพิสยัมาใช้ในการสง่เสริมพฤตกิรรม มีดงันี ้

 4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตสาธารณะ 
ภาสุดา  ภาคาผล (2556) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในวิชา

สังคมศึกษา โดยใช้กิจกรรมการบริการต่อสังคมท่ีมีต่อมโนทัศน์และพฤติกรรมจิตสาธารณะ  
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประชากรคือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนม่วงไข่ 
พิทยาคม จ านวน 65 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 35 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองคือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโรงงานในวิชาสังคมศึกษาโดยใช้
กิจกรรมบริการสงัคม โดยใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานในวิชาสงัคมโดยใช้กิจกรรมการ
บริการสงัคม ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเข้าไปมีประสบการณ์ในการบริการสงัคมในรูปแบบของโครงงาน 
โดยโครงงานท่ีผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัินัน้ จะต้องท าการส ารวจความต้องการหรือปัญหาของชมุชน
ก่อน แล้วจึงน าความรู้ท่ีผู้ เรียนได้เรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพฒันาความต้องการของชมุชน 
สงัคม เพื่อให้ผู้ เรียนได้เข้าไปให้บริการแก่สงัคมอย่างแท้จริง ใช้เวลาในการทดลอง 12 สปัดาห์ 



  57 

สปัดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบวดัมโนทศัน์ 
จิตสาธารณะแบบประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะด้วยตนเองของนกัเรียน แบบประเมินพฤติกรรม
จิตสาธารณะของนกัเรียนโดยครู แบบประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะของนกัเรียนโดยผู้ปกครอง 
และแบบสะท้อนความคิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบค่าที ( t-test) ผลการวิจัยพบว่า 
1) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในวิชาสังคมศึกษาโดยใช้กิจกรรมการบริการ
สงัคม มีมโนทัศน์จิตสาธารณะหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั . 05 
2) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในวิชาสงัคมศึกษาโดยใช้กิจกรรมการบริการ
สังคม มีมโนทัศน์จิตสาธารณะหลังเรียนสูงกว่านักเรียนท่ี ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในวิชา
สังคมศึกษาโดยใช้กิจกรรมการบริการสังคม มีพฤติกรรมจิตสาธารณะสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 4) นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานใน
วิชาสงัคมศึกษาโดยใช้กิจกรรมการบริการ มีพฤติกรรมจิตสาธารณะสูงกว่านกัเรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ดนุชา ปนค า (2555) ได้พัฒนาหลักสูตรตามทฤษฎีการศึกษาเพื่อสังคมท่ีดีกว่า 
เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนประถมศึกษา และเพื่อประเมินคุณภาพของหลักสูตร
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดลาดสนุ่น จ านวน  
35 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ใช้เวลาในการทดลองจ านวน 64 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ แบบสงัเกตและประเมินความสามารถ และแบบ
บันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลแบบผสมผสานทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์
เนือ้หา ซึ่งลกัษณะของหลกัสูตรตามทฤษฎีการศึกษาเพื่อสงัคมท่ีดีกว่าเป็นไปตามแนวทางการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักเรียนเป็นนักวิจัย ด้วยการใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง เก็บรวมรวมข้อมลูรายละเอียดสาธารณะประโยชน์ท่ีชมุชนต้องการ เพื่อน าข้อมลูมาสรุป
ประมวลผลส าหรับใช้ในการสร้างสรรค์สาธารณะประโยชน์ และหลังจากพัฒนาสาธารณะ
ประโยชน์แล้วให้นกัเรียนใช้แบบสงัเกตในการบนัทึกข้อมลูการใช้สาธารณะประโยชน์ของคนใน
ชมุชน เพื่อติดตามผลการสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์ และยงัได้ใช้วงจรการพฒันาคณุภาพงาน
ของ เดิมมิ่ง มาใช้ในการสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์อยา่งมีคณุภาพ โดยนกัเรียนจะต้องวางแผน
ว่าจะพฒันาอะไร ท าสิ่งใดบ้าง ท าอย่างไร ท าเม่ือไร และใช้งบประมาณเท่าไร ต่อจากนัน้ก็ลงมือ
ปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ แล้วตรวจสอบผลการสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์ หากพบข้อผิดพลาด 
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ก็ลงมือปรับปรุง ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรตามทฤษฎีการศึกษาเพื่อสังคมท่ีดีกว่าเพื่อ
เสริมสร้างจิตสาธารณะของนกัเรียนประถมศกึษา จดัให้นกัเรียนใช้ความรู้ความสามารถในการท า
สาธารณประโยชน์ โดยค้นหาความต้องการของชุมชน ศึกษาความรู้ท่ีจ าเป็น และลงมือท า
สาธารณประโยชน์ด้วยตนเอง จุดหมายของหลักสูตร ได้แก่ นักเรียนมีจิตสาธารณะตาม
องค์ประกอบ ตอ่ไปนี ้ ด้านการรู้ความส าคญัของจิตสาธารณะ   ด้านการตระหนกัรู้ความต้องการ
สาธารณประโยชน์ของชุมชน  ด้านการตระหนักรู้สาระเนือ้หาท่ีจ าเป็นในการสร้างสรรค์
สาธารณประโยชน์   ด้านการสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์ และ  ด้านการตดิตามผลการสร้างสรรค์
สาธารณประโยชน์  2) จากการทดลองใช้หลกัสูตรตามทฤษฎีการศึกษาเพื่อสงัคมท่ีดีกว่า เพื่อ
เสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนประถมศึกษา พบว่าหลงัการทดลองใช้หลกัสูตรนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัจิตสาธารณะสงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
. 0 5  และ มีความสามารถ ในกา รป รับป รุ งสาธา รณประ โยช น์สู ง ก ว่ า เ กณฑ์  60%  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อติฌาณ แสงค า (2555) ได้ศกึษาผลการจดักิจกรรมโดยใช้แนวคิดทางพทุธศาสนา
เพื่อพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แนวคิดทางพทุธศาสนาเพื่อพฒันาจิตสาธารณะ  
2) เปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมภายหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมโดยใช้แนวคิดทางพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ  3) ศึกษาการคงอยู่ 
ของจิตสาธารณะในระยะทดลอง 1 สปัดาห์ กลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะ 
พึงประสงค์ของโรงเรียนและมีคะแนนจิตสาธารณะต ่ากว่า  โดยการสุ่มแบบง่าย จ านวน 60 คน 
ด้วยวิธีการทางพุทธศาสนาตามหลกัธรรม ภาวนา 4 มาเป็นกิจกรรมเพื่อพฒันาการแสดงออก
ภายนอกและคณุลกัษณะภายใน ได้แก่ ทาน  ปิยวาจา  อตถจริยา และสมานตัตตา ในกิจกรรม
เพื่อฝึกนกัเรียนให้รู้จกัติดต่อกบัสิ่งแวดล้อมภายนอก มีปฏิสมัพนัธ์ทางกาย และวาจาท่ีดีกบัผู้ อ่ืน 
อีกทัง้น า สงัคหวตัถ ุ4 มาเป็นประเด็นในการพฒันา เพื่อให้เกิดจิตสาธารณะขึน้ในส่วนพฤติกรรม
ภายในและภายนอก ในส่วนของคณุลกัษณะภายในหรือด้านความคิดนัน้ กิจกรรมแต่ละกิจกรรม  
มี จิตภาวนาและศีลภาวนาเป็นกระบวนการหลัก โดยใช้กรณีตัวอย่าง นิทาน เ ร่ืองเล่า  
ฝึกให้นักเรียนมีพฒันาการทางจิตใจ มีจิตใจท่ีตัง้มัน่ ท าดี เต็มใจท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้ อ่ืน 
พฒันาสติปัญญา แก้ปัญหาตา่งๆ และร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน มีการน าพรหมวิหาร 4 
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มาเป็นประเด็นในการพัฒนาเพื่อให้เกิดจิตสาธารณะขึน้ โดยผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลอง มีคะแนนจิตสาธารณะสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
และภายหลงัการทดลองนกัเรียนกลุ่มทดลองมีตะแนนจิตสาธารณะสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และระยะติดตามผลหลงัการทดลอง 1 สปัดาห์ พบวา่ นกัเรียนกลุม่
ทดลองยังคงมีพฤติกรรมจิตสาธารณะทัง้ในภาพรวมและในรายด้านทัง้สองด้านสูงกว่า 
ก่อนการทดลอง 

พรทิพย์   มนตรีวงศ์  (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาจิตสาธารณะในนักเ รียน 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยการให้การปรึกษากลุ่ม แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม 
กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนชลกนัวิทยานกุลู อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ 
จ านวน 20 คน โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีมีคะแนนจิตสาธารณะต ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 10 คน รวมทัง้สิน้ 20 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย แบบวดัจิตสาธารณะ และโปรแกรมการให้การปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล 
อารมณ์ และพฤติกรรม จากนัน้ผู้ วิจยัด าเนินการให้การปรึกษา จ านวน 10 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที 
ด้วยการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง 
ระยะหลงัการทดลอง และระยะติดตามผล โดยใช้การให้ค าปรึกษา เพื่อให้ผู้ รับการปรึกษาเปลี่ยน
ความคิดท่ีไม่สมเหตุสมผลต่อตนเอง หรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ไปสู่ความคิดท่ีสมเหตุสมผล 
โดยวิธีการ วิเคราะห์ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม ฝึกท ากิจกรรมเพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นให้กับ  
ผู้ รับการปรึกษา โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ขัน้ตอนแรก เป็นขัน้ท่ีช่วยให้ผู้ รับการปรึกษาค้นหาถึงสภาพ  
ท่ีแท้จริงเก่ียวกบัความคิด ความเช่ือท่ีไมส่มเหตสุมผลวา่ สิ่งใดคือความคิด และความเช่ือท่ีผิดของ
ตนเอง น าไปสู่พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ขัน้ต่อมาเป็นขัน้ของการเรียนรู้การตัง้ค าถามท่ีมีเหตผุล 
ซึ่งมาจากการสงัเกตจากเหตกุารณ์ของผู้ รับการปรึกษาเอง ซึ่งจะน ามาใช้โต้แย้งความคิดท่ีไม่มี
เหตผุลเดิม และขัน้สดุท้าย เป็นขัน้ของการเรียนรู้วิเคราะห์ความเช่ือท่ีไม่มีเหตผุล จากความเช่ือท่ีมี
เหตุผลใหม่ท่ีเกิดขึน้ และเม่ือเกิดความเข้าใจจะท าให้ผู้ เข้ารับการปรึกษาเกิดความรู้สึกใหม่  
ท่ีเป็นเหตผุล และเหมาะสมเข้าไปแทนท่ีความรู้สึกเดิม โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ า้
ประเภทหนึ่งตวัแปรระหว่างกลุ่ม และหนึ่งตวัแปรภายในกลุ่ม ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี 
บอนเฟอร์โรน่ี (Bonferroni Procedure) ผลการวิจัยพบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลอง 
กับระยะเวลาของการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในกลุ่มทดลองมีคะแนน 
จิตสาธารณะสงูกว่ากลุ่มควบคมุในระยะหลงัการทดลองและระยะติดตามผล อย่างมีนยัส าคญั
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ทางสถิติท่ีระดบั .05 และในกลุ่มทดลองมีคะแนนจิตสาธารณะในระยะหลงัการทดลองและระยะ
ติดตามผลสงูกวา่จากระยะก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

นุสสรี  คันธิก (2553) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญา 
ท่ีมีต่อการพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 
นนทบรีุ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษาโปรแกรมการปรับพฤตกิรรมทางปัญญาท่ีมีตอ่การพฒันา 
จิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรม
ทางปัญญาท่ีมีต่อการพฒันาจิตสาธารณะ  2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพฒันาจิตสาธารณะของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาท่ีมีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของ
นกัเรียน ท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญา  3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการเข้าร่วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาท่ีมีต่อการพฒันาจิตสาธารณะ 
ประชากรคือนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี  ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศกึษา 2552 จ านวน 849 คน นกัเรียนกลุ่มทดลองเข้าร่วมกิจกรรม 17 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที 
โดยใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมทางปัญญา ซึ่งมี 3 ขัน้ตอนดังนี ้ 1) การน าเสนอตัวแบบ  
2) การฝึกการสอนตนเอง และ 3) เทคนิคการแก้ปัญหา ผลการวิจยัพบว่า 1) ภายหลงัการทดลอง
นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัดจิตสาธารณะสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมทางปัญญาท่ีมีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05 
2) ภายหลงัการทดลองนกัเรียนกลุม่ทดลองมีคะแนนจากแบบวดัจิตสาธารณะสงูกวา่นกัเรียนกลุม่
ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3) นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความเห็นว่าการเข้าร่วม
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาท่ีมีต่อการพฒันาจิตสาธารณะ ช่วยให้นักเรียนพฒันา
ตนเองในด้านการไม่ให้ท าให้สมบัติของส่วนรวมในโรงเรียนช ารุดเสียหาย การมีน า้ใจในการ
ช่วยเหลือผู้ อ่ืน และถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะมีส่วนร่วมในการดแูลรักษาสมบตัิของส่วนรวม การเคารพ
สิทธิในการใช้ของสว่นรวมในโรงเรียนท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกนัและไม่ยดึครองของสว่นรวมนัน้มาเป็น
ของตน และจะเป็นการพฒันานกัเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้เป็นบุคคลากรท่ีมีจิตสาธารณะ 
และท าประโยชน์เพื่อสงัคมสว่นรวมตอ่ไป 

โกวิทย์  พงษ์ภกัดี (2553) ได้ศึกษาการใช้โปรแกรมฝึกการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
เพื่อพฒันาจิตสาธารณะ ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ 
จิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเข้าร่วมโปรแกรมฝึกการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
เพื่อพฒันาจิตสาธารณะ ก่อนและหลงัการทดลอง และเพื่อเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเข้าร่วมโปรแกรมฝึกการคิดแบบโยนิโสมนสิการเพื่อพฒันาจิตสาธารณะ 
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กลุ่มตัวอย่างคือ นักเ รียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนท่ี 1 ปีกรศึกษา 2552 จ านวน 20 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและ 
กลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 10 คน สปัดาห์ละ 3 ครัง้ๆ ละ ประมาณ 50 นาที จ านวน 12 ครัง้ และกลุ่ม
ควบคุมไม่ได้รับการฝึกการคิดแบบโยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ ซึ่งประกอบด้วย  
6 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การก าหนดปัญหา 2) การสืบสาวเหตุของปัญหา 3) การตัง้สมมติฐาน 
4) การรวบรวมและพิจารณาข้อมูล  5) การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล และ 6) การสรุปผล 
โดยใช้กระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 3 ประการ ในการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 5 วิธี 
กล่าวคือ การมองท่ีเหตุ ได้แก่ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ  
การมองท่ีผล ได้แก่ วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก  และวิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียม 
และการแก้ปัญหา ได้แก่ วิธีคิดแบบอริยสจั ผลการศกึษาพบว่า นกัเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมฝึกการ
คิดแบบโยนิโสมนสกิารเพื่อพฒันาจิตสาธารณะ หลงัการทดลองมีคะแนนจิตสาธารณะสงูกวา่ก่อน
การทดลอง และมีคะแนนจิตสาธารณะสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ในการพฒันาจิตสาธารณะให้เกิดขึน้กบันกัเรียนชัน้ ม.1 – ม.3 ท่ีผ่านมาพบว่า 
มีการใช้เทคนิควิธีการท่ีแตกต่างกนั แต่ละวิธีก็ส่งเสริมจิตสาธารณะในองค์ประกอบในพฒันาการ
ด้านต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัเช่นกนั อาทิเช่นการพฒันาจิตสาธารณะทัง้ด้านความคิด ความรู้สึกและ
พฤติกรรม ดงัจะเห็นได้จากงานของ อติฌาณ แสงค า (2555) การพฒันาจิตสาธารณะทางด้าน
ความคิดและพฤติกรรมดงัจะเห็นได้จากงานของ ภาสุดา  ภาคาผล  (2556) หรือแม้กระทัง้การ
พัฒนา จิตสาธารณะเพียงแค่ด้านความคิด จะเห็นได้จากงานของโกวิทย์  พงษ์ภักดี(2553) 
ซึ่งท่ีผ่านมาผู้ วิจัยพบว่ามีการพฒันาจิตสาธารณะทัง้องค์ประกอบด้านความคิด ความรู้สึกและ
พฤตกิรรมยงัเกิดขึน้น้อยในงานวจิยัท่ีผา่นมา และในช่วงวยัรุ่นยงัเป็นวยัท่ีมีการพฒันาการทางด้าน
ความคิด อารมณ์ เพื่อให้ส่งผลต่อพฤติกรรมตามความคาดหวงัของสงัคม ผู้วิจยัจึงเล็งเห็นว่าควร
พฒันาจิตสาธารณะให้ครบทัง้ 3 องค์ประกอบ ทัง้นีผู้้ วิจยัพบแนวคิดท่ีน่าสนใจท่ีสามารถน ามา
พฒันาจิตสาธารณะให้ครบทัง้ 3 องค์ประกอบได้นัน่คือ แนวคดิการพฒันาจิตพิสยั ซึง่ท่ีผา่นมาพบ
งานวิจัยท่ีน าแนวคิดการพฒันาจิตพิสยัของ เดวิท อาร์. แครทโวล (Krathwohl et al., 1973) มา
พฒันาพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ให้เกิดขึน้กบันกัเรียนดงังานวิจยัตอ่ไปนี ้

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตพสัิย 
ชัชวรรณ  จูงกลาง (2559) ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

เร่ืองเพศศึกษา โดยใช้แนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยท่ีมีต่อค่านิยมทางเพศท่ีเหมาะสมกับ
สงัคมไทย โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนค่านิยมทางเพศท่ีเหมาะสม
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กับสังคมไทย ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและของนักเรียนกลุ่มควบคุม  
2) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนค่านิยมทางเพศท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย หลังการทดลอง 
ระหว่างนกัเรียนกลุ่มทดลองกับนกัเรียนกลุ่มควบคุม กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนต้นจ านวน 60 คน โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุลู” จงัหวดัสระบรีุ แบง่เป็นนกัเรียนท่ีได้รับการ
ใช้กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”เร่ืองเพศศกึษา โดยใช้แนวคดิการพฒันาด้านจิตพสิยั จ านวน 
30 คน และนักเ รียนกลุ่มควบคุม ท่ี ไ ด้ รับการใช้ กิจกรรม “ลดเวลาเ รียน เพิ่ม เวลา รู้ ” 
เร่ืองเพศศกึษาแบบปกติ จ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้วิจยัได้แก่ แผนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” เ ร่ืองเพศศึกษาโดยใช้แนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัย ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน 
ได้แก่ 1) ขัน้น าเสนอปัญหา ขัน้ท่ีบุคคลถกูกระตุ้นให้รับทราบว่ามีเหตกุารณ์หรือสิ่งเร้าบางอย่าง
ปรากฏอยู่ บุคคลนัน้จะมีความพร้อมท่ีจะรับสิ่งเร้า หรือให้ความสนใจต่อสิ่งเร้า 2) ขัน้ตอบสนอง
ค่านิยมอย่างอิสระ เป็นขัน้การเรียนรู้ท่ีสงูขึน้มาอีกขัน้หนึ่ง บุคคลจะเกิดความสนใจอย่างแท้จริง 
และพยายามมีปฏิกิริยาตอบสนองบางอย่าง หรือได้รับความพึงพอใจจากการมีส่วนร่วมหรือจาก
การท ากิจกรรม 3) ขัน้พิจารณาไตร่ตรอง ซกัค้านและประเมิน เป็นการตัง้ค าถามเพื่อให้บคุคลเกิด
ความแน่ชัดในค่านิยมท่ีตนเองเลือก ซึ่งส่งผลต่อค วามมั่นใจในค่านิยมท่ีตนเองเลือก 
4) ขัน้ตรวจสอบยืนยันและเลือกค่านิยมท่ีดีท่ีสุด เป็นการให้บุคคลเกิดความชัดเจนกับการ
ตอบสนองค่านิยมของตนเองครัง้สดุท้าย เพื่อเลือกค่านิยมท่ีดีท่ีสดุ 5) ขัน้เห็นคณุค่าของค่านิยม 
ท่ีเลือก และจัดระบบค่านิยมต่างๆ ให้เข้ากลุ่ม โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยม
เหลา่นัน้ 6) ขัน้ปฏิบตัิตาม เม่ือการจดัระบบคา่นิยมตา่งๆ ส าหรับตนเองแล้ว บคุคลจะยดึถือระบบ
ท่ีจดัเป็นของตนเอง แล้วปฏิบตัิหรือยดึถือตอ่ไปจนเกิดการแสดงออกโดยอตัโนมตัิ ซึง่ประกอบด้วย
กิจกรรมจ านวน 8 แผนกิจกรรมและแบบวดัค่านิยมทางเพศท่ีเหมาะสมกบัสงัคมไทย ผลการวิจยั
พบว่า 1) ค่าเฉลี่ยของคะแนนค่านิยมทางเพศท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย หลังการทดลองของ
นกัเรียนกลุ่มทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ค่าเฉลี่ ยของ
คะแนนค่านิยมทางเพศท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มควบคุม  
ไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ค่านิยมทางเพศท่ีเหมาะสมกบัสงัคมไทย หลงัการทดลองของนกัเรียนกลุ่มทดลองสงูกว่านกัเรียน
กลุม่ควบคมุ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ปาริฉตัร ทองเนือ้แข็ง (2556) ได้ศกึษาผลของการจดัการเรียนรู้สขุศกึษาตามแนวคดิ
พัฒนาด้านจิตพิสัยท่ีมีต่อเจตคติด้านสุขภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเ รียน
ประถมศกึษาปีท่ี 5 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของคะแนนเจตคติด้านสขุภาพ
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และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้และการปฏิบตัิเร่ืองการสร้างเสริมสขุภาพก่อนและหลงั
การทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองและของนักเรียนกลุ่มควบคุม 2) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
คะแนนเจตคติด้านสขุภาพและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้และการปฏิบตัิเร่ืองการสร้าง
เสริมสขุภาพหลงัการทดลองระหว่างนกัเรียนกลุ่มทดลองกับนกัเรียนกลุ่มควบคมุ กลุ่มตวัอย่าง  
คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 70 คน โรงเรียนวิชากร แบ่งเป็น 2 กลุ่มนกัเรียนกลุ่ม
ทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้วิชาสขุศึกษาตามแนวคิดการพฒันาด้านจิตพิสยั จ านวน 35 คน 
และนักเรียนกลุ่มควบคมุท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติจ านวน 35 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยัได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้วิชาสขุศึกษาตามแนวคิดการพฒันาด้านจิตพิสยั ประกอบด้วย 
5 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้รับรู้คา่นิยม (Receiving or Attending) 2) ขัน้ตอบสนองคา่นิยม(Responding) 
3) การเห็นคุณค่าของค่านิยม (Valuing)  4) การจัดระบบค่านิยม (Organization) และ 5) การ
สร้างลักษณะนิสัย (Characterization by Value)  โดยมี 8 แผนการเรียนรู้ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากบั 0.78 แบบวดัเจตคตด้ิานสขุภาพและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้และการ
ปฏิบัติ เ ร่ื องการส ร้าง เส ริมสุขภาพมีค่าดัช นีความสอดคล้อง เท่ ากับ  0.82, 0.86, 0.95 
มีคา่ความเท่ียง 0.92, 0.87, 0.90 ผลการวิจยัพบวา่ 1) คา่เฉลี่ยของคะแนนเจตคติด้านสขุภาพและ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้และการปฏิบตัิเร่ืองการสร้างเสริมสขุภาพหลงัการทดลองของ
กลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
เจตคติด้านสุขภาพและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้และการปฏิบตัิเร่ืองการสร้างเสริม
สขุภาพก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ควบคมุ ไม่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 2) ค่าเฉล่ียของคะแนนเจตคติด้านสขุภาพและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้และการ
ปฏิบัติเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพหลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จินตนา  สรายทุธพิทกัษ์ (2557) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการพฒันาจิตพิสยั เพื่อสร้างเสริมสขุภาพนกัเรียนหญิงวยัเรียนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น ประกอบด้วยแผ่นการสอน 8 ขัน้ตอน คือ 1)  ขัน้ตรวจสอบความรู้ สึกนึกคิด 
2) ขัน้รับรู้ประเด็นปัญหา 3) ขัน้ประมวลค้นหาข้อเท็จจริง  4) ขัน้ความตระหนกั จิตส านึก คา่นิยม 
การตัดสินใจ 5) ขัน้การวิเคราะห์ทบทวน  6) ขัน้ปฏิบัติตามค่านิยม  7) ขัน้การสรุปค่านิยม 
และ8) ขัน้การตรวจสอบค่านิยมโดยการติดตามผลการปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่ า โรงเรียน 
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัฝ่ายมธัยม กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ ความตระหนกั จิตส านกึ คา่นิยม การตดัสินใจ และการน าไปปฏิบตัิ หลงัทดลองสงูกวา่ก่อน
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ทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนกลุ่มควบคมุมีค่าเฉลี่ยของผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้หลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05 ส่วนโรงเรียน 
พุทธจักรวิทยา กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ความตระหนัก 
จิตส านึก ค่านิยม การตัดสินใจ และการน าไปปฏิบัติ หลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แตก่ลุม่ควบคมุมีคา่เฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้หลงัทดลอง
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ ความตระหนกั จิตส านึก คา่นิยม การตดัสินใจ และการน าไปปฏิบตัิหลงัทดลองสงูกวา่กลุม่
ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากงานวิจัย ท่ีผ่านมาผู้ วิ จัยพบว่าแนวคิดการพัฒนาจิตพิสัย  ของ เดวิท 
อาร์. แครทโวล (Krathwohl et al., 1973) สามารถส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ตามความคาดหวังของสังคม ได้ทัง้ยังสามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ทัง้ด้านความคิด 
อารมณ์ความรู้สึก และพฤติกรรมได้ อีกทัง้ผู้ วิจัยยังไม่พบงานวิจัยใดท่ีน าแนวคิดการพัฒนา 
จิตพิสัยของ เดวิทอาร์. แครทโวล (Krathwohl et al., 1973) มาใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะ
โดยตรง ด้วยเหตนีุจ้ึงได้เลือกแนวคิดการพฒันาจิตพิสยัมาใช้ในการพฒันาจิตสาธารณะให้เกิด
ขึน้กับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในครัง้นี ้ร่วมกบัเทคนิคการปรับพฤติกรรมและรูปแบบการ
เรียนรู้อ่ืนๆ อีกด้วย 

 
5. กรอบแนวคดิการวิจยั 

ในการพัฒนาจิตสาธารณะในนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนักบุญเปโตร 
สามพราน ผู้ วิจัยได้น ากระบวนการพฒันาจิตพิสยั ของ  เดวิท อาร์. แครทโวล(Krathwohl et al., 
1973)  มาเป็นแนวคิดหลกัในการสร้างโปรแกรมเพื่อพฒันาจิตสาธารณะและใช้เทคนิเพิ่มเติมใน
บางกิจกรรมได้แก่การเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) การเรียนเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-Base learning) และการเรียนรู้ทางสังคม ของแบนดูรา ซึ่งกระบวนการพัฒนา 
จิตสาธารณะ ประกอบไปด้วย 5 ขัน้ตอน ตามแนวคิดการพฒันาจิตพิสยั มีขัน้ตอนดงันี ้1) ขัน้การ
รับรู้ (Receiving) เป็นการให้นกัเรียนได้รับรู้ปัญหาและมีอารมณ์ร่วมรู้สกึถึงผลกระทบของการขาด
จิตสาธารณะจากปัญหาจริง ผ่านประสบการณ์ต่าง ทัง้ในและนอกโรงเรียนตามองค์ประกอบ 
ของจิตสาธารณะทัง้ 4 ด้าน ซึ่งอาศยัเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Base 
learning) ท่ีท า ใ ห้นัก เ รียนได้ รับ รู้จากสภาพปัญหาท่ี เ กิดขึ น้จ ริง  2) ขัน้การตอบสนอง 
(Responding) เม่ือผู้ เรียนเกิดอารมณ์ร่วมรู้สึกกบัปัญหาและผลกระทบจากการขาดจิตสาธาณะ
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แล้ว นักเ รียนจะถูกกระตุ้ นให้หาวิ ธีการแก้ปัญหาของการขาดจิตสาธารณะทัง้  4 ด้าน  
อาศัยกิจกรรมต่างๆ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการน าเสนอตัวแบบ 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสงัคมของแบนดรูา ผ่านกระบวนการกลุ่ม การอภิปราย การน าเสนอ 
ในชัน้เรียน เก่ียวกบัพฤตกิรรมของการมีจิตสาธารณะในด้านตา่งๆ  3) ขัน้การเห็นคณุคา่ (Valuing) 
นกัเรียนจะสรุปข้อคิดความรู้สกึจากการร่วมกิจกรรมในแต่ละครัง้ อีกทัง้อภิปรายถึงความคิดและ
ความ รู้ สึ ก ภายหลั ง จ าก ท่ีนัก เ รี ยนแต่ ล ะคน มีป ระสบการ ณ์กา รท า จิ ตสาธา รณะ 
ในด้านต่างๆ 4) ขัน้การจัดระบบ (Organization) นักเรียนจะเลือกข้อคิดท่ีได้รับเช่ือมโยงกับ 
ค าสอนทางศาสนา  ค าคม สภุาษิต บทกลอน ฯลฯ ท่ีเก่ียวกบัจิตสาธารณะเพื่อเป็นการจดัระแบบ 
และเป็นแนวทางในการเลือกคณุคา่ท่ีเหมาะสมกบัตนเองมาปฏิบตัิใช้ในสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนั  
5) การสร้างลกัษณะนิสยั (Characterization by a Value or Value Complex) นักเรียนน าข้อคิด 
สิ่งท่ีได้เรียนรู้และความรู้สึกท่ีได้รับจากการร่วมกิจกรรม ไปหาแนวทางในการประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวันโดยขัน้ตอนของการพัฒนาจิตสาธารณะด้วยกระบวนการพัฒนาจิตพิสัย 
5 ขัน้ตอนและเทคนิคพิเศษเพิ่มเติมท่ีกลา่วไปข้างต้นนัน้ จะได้เป็นกรอบแนวคดิดงัภาพประกอบ 8 
 

 
 
 
  

 
ภาพประกอบ 8 กรอบแนวคดิการวิจยั 

 
6. สมมตฐิานในการวิจยั 

นักเ รียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  1 กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยของจิตสาธารณะ 
หลงัการทดลอง และติดตามผล สงูกวา่กลุม่ควบคมุ 

เงื่อนไขการพัฒนาจติสาธารณะ 
- ได้รับโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะ 
- ไม่ได้รับโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะ 

 

จติสาธารณะ 



 

บทที่ 3  
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental design) ผู้วิจยัท าการวดัผลก่อน

การทดลอง(Pre-test) (O1) จากนัน้สุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม(R) โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง (E) 
และกลุ่มควบคมุ(C) โดยกลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะ(X) และกลุ่มควบคมุ
ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะ(-X) เม่ือสิน้สดุการทดลอง จึงท าการวดัซ า้(Post-test) 
(O2) และท าการวดัอีกครัง้หนึง่หลงัสิน้สดุการทดลอง 2 สปัดาห์(O3) ดงัแสดงในภาพประกอบ 9 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบ 9 แบบแผนการวิจยัเชิงทดลองท่ีมีการวดัซ า้ในระยะติดตามผล 

 
โดยในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัด าเนินตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. ก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

  
 
 
 
 

 O1      R        E        X        O2        O3 

 

 O1      R        C        -X        O2        O3 
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1. ก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัย  

ประชากรในการศึกษาครัง้นี ้เป็นนกัเรียนท่ีได้คะแนนจากแบบวดัจิตสาธารณะน้อย
เม่ือเทียบกับคะแนนจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2561 ของโรงเรียนนกับญุเปโตร สามพราน  

 กลุ่มตวัอย่างในการวิจัย 
เป็นนกัเรียนท่ีได้คะแนนจากแบบวดัจิตสาธารณะน้อยสดุ 70 คนแรก และสมคัรใจ

เข้าร่วมการวิจัย จากนัน้ท าการจับคู่คะแนนของนักเรียนท่ีใกล้เคียงกัน โดยแต่ละคู่ท าการสุ่ม  
อยา่งง่ายเพื่อเข้าเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 35 คน  
 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วยแบบวดัจิตสาธารณะและโปรแกรมพฒันาจิต
สาธารณะ โดยมีรายละเอียดตา่งๆ ดงันี ้

 2.1 แบบวัดจติสาธารณะ 
แบบวัด จิตสาธารณะครั ง้ นี  ้ ผู้ วิ จัย ใ ช้ ช่ือว่ า  แบบวัดฉันกับสังคม โดยวัด  

ตามองค์ประกอบของจิตสาธารณะทัง้  4  ด้าน ครอบ คลุม ด้าน ความคิด  ความ รู้สึก 
และพฤติกรรมของจิตสาธารณะ เป็นแบบวัด ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึ น้ เอง มีลักษณะเป็นแบบ 
มาตรประมาณคา่(Rating scale) 6 ระดบั ได้แก่ จริงท่ีสดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไม่จริง 
และไม่จริงเลย จ านวน 45 ข้อ  นักเรียนท่ีได้คะแนนจากแบบวัดมาก แสดงว่าเป็นนักเรียนท่ีมี 
จิตสาธารณะมากกว่านักเรียนท่ีได้คะแนนจากแบบวัดน้อยกว่า โดยแบบสอบวัดมีค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อจากการใช้จริงอยู่ระหว่าง .340 ถึง .623 และมีค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ชนิด
ความสอดคล้องภายในแบบอลัฟ่าทัง้ฉบบัเท่ากบั .942 

2.1.2 วิธีการให้คะแนน 
   วิธีการให้คะแนนส าหรับข้อความทางบวก 
     จริงท่ีสดุ  6  คะแนน 
     จริง   5  คะแนน 
     คอ่นข้างจริง  4  คะแนน 
     คอ่นข้างไมจ่ริง  3  คะแนน 
     ไม่จริง   2  คะแนน 
     ไม่จริงเลย  1  คะแนน   
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     วิธีการให้คะแนนส าหรับข้อความทางลบ 
     จริงท่ีสดุ  1  คะแนน 
     จริง   2  คะแนน 
     คอ่นข้างจริง  3  คะแนน 
     คอ่นข้างไมจ่ริง  4  คะแนน 
     ไม่จริง   5  คะแนน 
     ไม่จริงเลย  6  คะแนน   

2.1.3 ความหมายของการตอบแบบวดัจิตสาธารณะ 
    จริงท่ีสดุ     หมายถึง   นกัเรียนมีความคดิ ความรู้สกึ หรือพฤตกิรรม  
             ตรงกบัข้อความนัน้ทกุครัง้ 
    จริง  หมายถึง   นกัเรียนมีความคิด ความรู้สกึ หรือพฤตกิรรม  
              ตรงกบัข้อความนัน้เกือบทกุครัง้ 
    คอ่นข้างจริง หมายถึง   นกัเรียนมีความคิด ความรู้สกึ หรือพฤตกิรรม  
             ตรงกบัข้อความนัน้บางครัง้ 
    คอ่นข้างไมจ่ริง หมายถึง   นกัเรียนมีความคิด ความรู้สกึ หรือพฤตกิรรม 
             ตรงกบัข้อความนัน้ บอ่ยครัง้ 
    ไม่จริง  หมายถึง  นกัเรียนมีความคิด ความรู้สกึ หรือพฤตกิรรม      
           แทบจะไมต่รงกบัข้อความนัน้เลย 
    ไม่จริงเลย  หมายถึง  นักเรียนไม่เคยมีความคิด ความรู้สึก  

      หรือ พฤตกิรรมตรงกบัข้อความนัน้เลย 
2.1.4 การแปลความหมายคา่เฉลี่ย แบง่เป็น 6 ระดบั คือ  

    5.01 – 6.00 หมายถึง   นกัเรียนมีระดบัจิตสาธารณะสงูมาก 
    4.01 – 5.00 หมายถึง   นกัเรียนมีระดบัจิตสาธารณะสงู 
    3.01 – 4.00 หมายถึง   นกัเรียนมีระดบัจิตสาธารณะคอ่นข้างสงู 
    2.01 – 3.00 หมายถึง   นกัเรียนมีระดบัจิตสาธารณะคอ่นข้างน้อย 
    1.01 – 2.00 หมายถึง   นกัเรียนมีระดบัจิตสาธารณะน้อย 
    0.00 – 1.00 หมายถึง   นกัเรียนมีระดบัจิตสาธารณะต ่า 
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การสร้างและหาคุณภาพแบบวัดจติสาธารณะ 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัด าเนินการสร้างแบบวดัจิตสาธารณะตามขัน้ตอนต่างๆ  

โดยเร่ิมจาก ผู้ วิจัยก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบวดั โดยจุดมุ่งหมายคือการสร้างแบบวดั  
จิตสาธารณะของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งเป็นวัยรุ่นตนต้น จากนัน้ผู้ วิจัยศึกษา
องค์ประกอบ ความหมายของจิตสาธารณะ เพื่อหานิยามและก าหนดตัวแปร  อีกทัง้ศึกษา
พัฒนาการทางด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของวัยรุ่น เพื่อน ามาใช้สร้างข้อค าถาม  
ท่ีเหมาะสมกับวัยรุ่น  เม่ือท าการหานิยาม ก าหนดตัวแปร และศึกษาพัฒนาการด้านต่างๆ 
ของวัย รุ่นแล้ว  ผู้ วิจัยน า ข้อมูล ท่ี ไ ด้ศึกษามาสร้างข้อวัด ท่ี สอดคล้องกับตัวแปร นิยาม 
และจุดมุ่งหมายโดยผู้วิจยัสร้างข้อวดัทัง้สิน้ 80 ข้อ เม่ือได้ข้อวดัเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจยัน าข้อวดัมา
ตรวจสอบความถกูต้องร่วมกบัอาจารย์ท่ีปรึกษา จากนัน้ท าการปรับแก้ตามค าแนะน าของอาจารย์
ท่ีปรึกษาเมื่อปรับแก้เรียบร้อยแล้วผู้วิจยัน าแบบวดัให้ผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรง 
เชิงเนือ้หา (Content validity) และน ามาหาค่า IOC ท่ีมีค่าตัง้แต่และคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า  
.5 ขึน้ไป  โดยทกุข้อค าถามมีคา่  IOC มากกวา่ .5 ซึง่ผา่นเกณฑ์ทกุข้อ จากนัน้ผู้วิจยัจงึท าการปรับ 
ข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน เม่ือปรับข้อค าถามตามค าแนะน าของ
ผู้ เ ช่ียวชาญแล้วผู้ วิจัยน าแบบวัดไปทดลองใช้กับกลุ่มท่ีมีลักษณะคล้ายกลุ่มทดลองจริง  
โดยได้ทดลองใช้กับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนักบุญเปโตร ท่ีเรียนในภาคฤดูร้อน  
ของปีการศึกษา 2560 จ านวน 105 คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบวัดท่ีสร้างขึน้  
โดยมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อท่ีได้จากการทดลองใช้แบบวัดจ านวน 80 ข้อ อยู่ระหว่าง -.389  
ถึง .647 และค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นชนิดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟ่าทัง้ฉบับ 
เท่ากบั .912 แตผู่้วิจยัวางแผนท่ีจะใช้จริงจ านวน 45 ข้อ ดงันัน้ผู้วิจยัจงึท าการตดัข้อวดับางข้อออก  
โดยใช้เกณฑ์ในการคดัข้อวดัออกคือ ข้อวดัท่ีมีคา่อ านาจจ าแนกติดลบ ข้อวดัท่ีมีคา่อ านาจจ าแนก
น้อยกว่าข้อวดัอ่ืน และข้อวดัท่ีมีเนือ้หาซ า้ซ้อนกบัข้อวดัอื่น  ซึง่ข้อวดัท่ีผู้วิจยัเลือกใช้จริงจ านวน 45 
ข้อนัน้ จะครอบคลุมจิตสาธารณะทัง้ 4 ด้าน และสามารถวัดจิตสาธารณะทัง้ด้านความคิด 
ความรู้สึก และพฤติกรรมได้ โดยมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อหลงัจากท่ีตดัข้อวดับางข้อออกเหลือ 
45 ข้อแล้ว อยู่ระหว่าง .266 ถึง .694 และคา่สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ชนิดความสอดคล้องภายใน
แบบอัลฟ่าทัง้ฉบบัเท่ากับ .917 จากนัน้ผู้ วิจัยจัดท าแบบวัดฉันกับสงัคม เพื่อไปใช้จริงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 263 คน โดยมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อท่ีได้จากการใช้จริง อยู่ระหว่าง .340 
ถึง .623  และค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ชนิดความสอดคล้องภายในแบบอลัฟ่าทัง้ฉบบัเท่ากับ 
.942  ซึง่การสร้างและการหาคณุภาพแบบวดัจิตสาธารณะแสดงตามขัน้ตอนดงัภาพประกอบ 10 
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ภาพประกอบ 10 ขัน้ตอนการสร้างแบบวดัฉนักบัสงัคมเพ่ือวดัจิตสาธารณะ 
 

ศกึษารายละเอียด ความหมาย องค์ประกอบของจิตสาธารณะ จากเอกสาร หนงัสือ 

งานวิจยั จากนกัวิชาการและนกัวิจยัตา่งๆ เพื่อหานิยามและองค์ประกอบของตวัแปร 

น าข้อมลูท่ีได้ศกึษา มาสร้างข้อวดัให้สอดคล้องกบันิยามตวัแปร และจดุมุง่หมายในการวิจยั 

ก าหนดจดุมุง่หมายในการสร้างแบบจิตสาธารณะในวยัรุ่น 

น าแบบวดัท่ีสร้างขึน้มาหาคา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) 

โดยน าแบบวดัไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 5 คนตรวจสอบ และน ามาหาคา่ IOC ท่ีมีคา่ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป   

ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความถกูต้อง 

ปรับแก้ตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

ปรับปรุงข้อวดัท่ีบกพร่อง ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ  

น าแบบวดัไปใช้ทดลองกบักลุม่ท่ีคล้ายคลงึกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 

น าแบบวดัท่ีทดลองใช้ มาหาคา่อ านาจจ าแนกรายข้อ (Discrimination) 

คดัเลือกข้อค าถาม ปรับปรุงข้อค าถาม และหาความเช่ือมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบั 

จดัท าแบบวดัฉนักบัสงัคม 
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 2.2 โปรแกรมพัฒนาจติสาธารณะ 
โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ ประกอบด้วยกิจกรรมทั ง้สิ น้  12 กิจกรรม 

แตล่ะกิจกรรมสร้างโดยใช้แนวคดิการพฒันาจิตพิสยั 5 ขัน้ตอน และบางกิจกรรมใช้เทคนิคเพิ่มเติม
ได้แก่ การเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning) และการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา เหมาะกับช่วงวัยพัฒนาการของวัยรุ่น  
ท่ีสามารถพฒันาจิตสาธารณะ ได้ทัง้ทัง้ความคิด อารมณ์และพฤติกรรม มีคา่ดชันีความสอดคล้อง
(IOC) ของแปรแกรมโดยภาพรวมอยูร่ะหวา่ง  .60 –  1.00 

การสร้างและการหาคุณภาพโปรแกรมพัฒนาจติสาธารณะ 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยด าเนินการสร้างโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะตาม

ขัน้ตอนต่างๆ โดยเร่ิมจากผู้วิจยัศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัแนวคิดการพฒันาจิตพิสยั การเรียนรู้
เชิงรุก การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาจากหนังสือ 
เอกสาร และงานวิจยัต่างๆ จากนัน้ผู้วิจยัศึกษาทฤษฏีพฒันาการด้านต่างๆ ของวยัรุ่นท่ีส่งผลต่อ
จิตสาธารณะ จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยต่างๆ เม่ือท าการศึกษาอย่างเข้าใจแล้วผู้ วิจัย  
น าแนวคิด ทฤษฏีท่ีได้ศึกษา มาสร้างโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะท่ีเหมาะกับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประกอบด้วยโปรแกรมทัง้สิน้ 12 ครัง้ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที 
จากนัน้ตรวตสอบความเหมาะสมร่วมกบัอาจารย์ท่ีปรึกษา และท าการปรับแก้ตามค าแนะน าของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา เม่ือท าการปรับแก้เรียบร้อยแล้วผู้ วิจัยน าโปรแกรมให้ผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน 
ตรวจสอบความเหมาะสมของช่ือกิจกรรม ความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินกิจกรรม  
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ในกิจกรรมแต่ละครัง้  ความเหมาะสมของระยะเวลา  
ความเหมาะสมของอุปกรณ์ท่ีใช้ ความสอดคล้องกันระหว่างการประเมินผลกับวัตถุประสงค์  
และความสอดคล้องกนัระหว่างกิจกรรมกบัโปรแกรมในภาพรวม ซึ่งประยกุต์จากวิธีการค านวณ
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง( IOC) โดยมีค่า IOC ในภาพรวมของโปรแกรมอยู่ระหว่าง  
.60 – 1.00 จากนัน้ท าการปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ เม่ือปรับปรุงโปรแกรมตาม
ค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญเรียบร้อยแล้วผู้ วิจัยเลือกน าโปรแกรมไปทดลองใช้ 5 กิจกรรม โดย
พิจารณะจากแนวคิดการพัฒนาจิตพิสัยทัง้ 5 ขัน้ตอน และองค์ประกอบของจิตสาธารณะ  
ซึ่งกิจกรรมท่ีน าไปทดลองใช้ คือ กิจกรรมครัง้ท่ี 1 รอบๆ ตวัฉัน เป็นตวัแทนของขัน้ รับรู้  กิจกรรม
ครัง้ท่ี 3 ช่วยกนัดแูล  กิจกรรมครัง้ท่ี 5 สิทธิของฉนัและเธอ เป็นตวัแทนของขัน้การตอบสนอง การ
เห็นคุณค่า และเป็นองค์ประกอบของจิตสาธารณะด้านการใช้ และการเคารพสิทธิ  กิจกรรม  
ครัง้ท่ี 7 สิ่งท่ีได้เรียนรู้ เป็นตวัแทนของขัน้การเห็นคุณค่า และกิจกรรมค รัง้ท่ี 12 สานต่อความดี  
เป็นตวัแทนของขัน้การสร้างลกัษณะนิสยั โดยน าไปทดลองกับกลุ่มใกล้เคียงกลุ่มตวัอย่างจริง  
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ซึ่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนนกับุญเปโตร ท่ีเรียนในภาคฤดรู้อนของปีการศกึษา 
2560 จ านวน 25 คน เมื่อทดลองใช้เรียบร้อยแล้วผู้วิจยัน าผลท่ีได้จากการทดลองใช้ มาปรับปรุงให้
เหมาะสมยิ่งขึน้ร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษาจากนัน้ผู้ วิจัยสร้างโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจะน าไปใช้จริง โดยขัน้ตอนการสร้างและหาคุณภาพโปรแกรม
พฒันาจิตสาธารณะ แสดงตามขัน้ตอนดงัภาพประกอบ 11 
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ศกึษาทฤษฏีพฒันาการด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัจิตสาธารณะของวยัรุ่น 
จากหนงัสือ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

น าข้อมลูท่ีได้ศกึษา มาจดัท าโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะ 
ท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

ศกึษารายละเอียดเก่ียวกบัแนวคิดการพฒันาจิตพิสยั การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 และการเรียนรู้ทางสงัคม จากหนงัสือ งานวิจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

น าโปรแกรมท่ีสร้างขึน้ มาหาความเหมาะสมของเนือ้หาและกระบวนการของโปรแกรม 
โดยน าโปรแกรมไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 5 คนตรวจสอบ ด้วยการประยกุต์วิธีการค านวณ 

หาคา่ IOC ท าการคดัเลือกโปรแกรมท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป  

ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสม 

ปรับแก้ตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
เพื่อให้เหมาะสมกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

น าโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะไปใช้ทดลองกบักลุม่ท่ีคล้ายคลงึกบักลุม่ตวัอยา่ง 
ท่ีใช้ในการวิจยั จากนัน้น าผลการใช้โปรแกรมมาให้ผู้ เช่ียวชาญประเมนิความเหมาะสม 

อีกครัง้หนึง่ เพื่อปรับปรุงโปรแกรมให้เหมาะสม 

จดัท าโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะ  

ภาพประกอบ 11 ขัน้ตอนการสร้าโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะ 
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3. การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การด าเนินการทดลองครัง้นี ้ ผู้ วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยด าเนินการเป็นล าดับ  

ขัน้ตอนดงันี ้
3.1 ก่อนการทดลอง 

3.1.1 ผู้ วิจัยด าเนินการขอใบรับรองการอนุมัติการท าวิจัยและเก็บข้อมูลจาก
คณะกรรมการจริยธรรมวิจยัในมนษุย์ ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อใช้เป็นหลกัฐานใน
การด าเนินการเก็บข้อมลูและทดลองกบักลุม่ตวัอย่างในการวิจยั คือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนนกับญุเปโตร (หมายเลขรับรอง: SWUEC/X-100/2561) 

3.1.2 ท าหนงัสือขออนุญาตในการเก็บข้อมลูและทดลองเพื่อใช้ขอความอนุเคราะห์ 
จากโรงเรียนนกับญุเปโตร  

3.1.3 ผู้วิจยัท าการประชุมนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนนักบุญเปโตร เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย และท าการทดสอบ 
ก่อนการทดลอง(Pre-test) โดยใช้แบบวดัจิตสาธารณะท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เอง  

3.1.4 คดัเลือกนักเรียนท่ีมีคะแนนจิตสาธารณะต ่าสดุจ านวน 70 คน โดยเทียบกับ
คะแนนจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จากนัน้ท าการจบัคูค่ะแนนเพื่อแบง่นกัเรียน
เป็นสองกลุม่ กลุม่ละ 35 คน และท าการสุม่อยา่งง่ายเพื่อเข้ากลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ 

3.2 ด าเนินการทดลอง 
3.2.1 ในการทดลองครั ง้ นี  ้ด า เนินการในภาคเ รียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2561 

ตัง้แตเ่ดือน มิถนุายน – สงิหาคม 2561  
3.2.2 นักเ รียนกลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ เป็นเวลา  

12 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 วนัตอ่ 1 กิจกรรม  แตล่ะกิจกรรมใช้เวลาครัง้ละ 50 นาที  แตมี่ 1 กิจกรรม
ท่ีใช้เวลา 150 นาที ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีท าภายนอกโรงเรียน  ซึง่ก าหนดการจดัโปรแกรมเพื่อพฒันา 
จิตสาธารณะดงัแสดงในตาราง 3 
   
 
 
 
 



  75 

ตาราง 3 ก าหนดการจดัโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะในการทดลอง 
 

ครัง้ที่ 
วันที่ 

ด าเนินการทดลอง 
เวลา ช่ือกิจกรรม 

1 5 มิถนุายน 2561 11.50 – 12.40 น. รอบๆ ตวัฉนั 
2 12 มิถนุายน 2561 11.50 – 12.40 น. ปัญหานีแ้หละ ใช่เลย 
3 19 มิถนุายน 2561 11.50 – 12.40 น. ช่วยกนัดแูล 
4 26 มิถนุายน 2561 11.50 – 12.40 น. ยดึมัน่ในหน้าท่ี 
5 3 กรกฎาคม 2561 11.50 – 12.40 น. สทิธิของฉนัและเธอ 
6 10 กรกฎาคม 2561 11.50 – 12.40 น. หวัใจอาสา 
7 24 กรกฎาคม 2561 11.50 – 12.40 น. สิง่ท่ีได้เรียนรู้ 
8 31 กรกฎาคม 2561 11.50 – 12.40 น. คณุคา่ท่ีสอดคล้อง 
9 7 สงิหาคม 2561 11.50 – 12.40 น. สญัญาใจ 
10 14 สงิหาคม 2561 11.50 – 12.40 น. สง่ตอ่ความรัก 
11 21 สงิหาคม 2561 09.00 – 11.30 น. ภารกิจแห่งรักและรับใช้ 
12 28 สงิหาคม 2561 11.50 – 12.40 น. สานตอ่ความดี 

 
3.2.3 นกัเรียนกลุม่ควบคมุ ไม่เข้าร่วมโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะ โดยเป็นการเข้า

ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการพฒันาจิตสาธารณะ เป็นเวลา 12 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 วนั 
วนัละ 50 นาที  

3.3 หลังการทดลอง  
หลงัจากครบ 12 ครัง้แล้ว ผู้วิจยัจะท าการวดัจิตสาธารณะซ า้ในนกัเรียนกลุ่มทดลอง

และกลุม่ควบคมุ โดยแบง่เป็น 2 ช่วง ดงันี ้
3.3.1 หลงัสิน้สดุโปรแกรมทนัที(Post-test) 
3.3.2 ทิง้ระยะห่างหลงัสิน้สดุโปรแกรมเป็นเวลา 2 สปัดาห์ 

ซึ่งการวัดจิตสาธารณะหลังการทดลองทัง้สองครัง้นี ้จะใช้แบบวัดเดียวกันท่ีใช้
ทดสอบก่อนการทดลอง จากนัน้น าคะแนนมาวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญ 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจยัครัง้นี ้มีสถิติท่ีใช้การวิเคราะห์ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

4.1 การวิ เคราะห์สถิติ เพื่ อบรรยายลักษณะของข้อมูล  โดยใ ช้  ค่า ร้อยละ 
(Percentage) เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

4.2 การวิเคราะห์สถิติเพื่อทดสอบสมมตุิฐาน โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
สองทางเมื่อมีการวดัซ า้ (Two-Way ANOVA Repeated) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในงานวิจยันี ้เพื่อให้เข้าใจเก่ียวกบัความหมายในการ
น าเสนอท่ีตรงกนั ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์และอักษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมลู 
ดงันี ้
   N   แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
   M   แทน คา่เฉลี่ย 
   SD   แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   t   แทน คา่สถิติ t ท่ีได้จากการค านวณ 
   F   แทน คา่สถิติ F ท่ีได้จากการค านวณ 
   Sig   แทน คา่นยัส าคญัทางสถิติ 
   p   แทน คา่ความน่าจะเป็นในการทดสอบสมมติฐาน 
   dƒ   แทน คา่องศาความเป็นอิสระ 
   SS   แทน คา่ผลรวมของก าลงัสอง (Sum of square) 
   Std. Error  แทน คา่ความแปรปรวน 

   Partial η2  แทน คา่ขนาดอิทธิพล (Effect size) 
   Levene's Test   แทน คา่การทดสอบเอกพนัธ์ของความแปรปรวน  

  ของตวัแปร 
   Mauchly's W  แทน คา่การทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปร 
   Mean Difference แทน คา่ความแตกตา่งของคา่เฉลี่ย 
   กลุม่ทดลอง  แทน นกัเรียนท่ีได้รับโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะ 
   กลุม่ควบคมุ  แทน นกัเรียนท่ีไม่ได้รับโปรแกรม 

    พฒันาจิตสาธารณะ 
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2. การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาผลของโปรแกรมท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ผู้วิจยัได้แบง่การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเป็น 2 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1  ผลการพฒันาโปรแกรมท่ีสง่ผลตอ่จิตสาธารณะของนกัเรียน  
ตอนท่ี 2  ผลการทดสอบสมมมติฐานทางการวิจยั 

2.1 ผลการพฒันาโปรแกรมที่ส่งผลต่อจติสาธารณะของนักเรียน  
ผู้วิจยัแบ่งการน าเสนอผลการพฒันาโปรแกรมท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะของนกัเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ออกเป็น 1) ผลการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1  2) ผลการตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของโปรแกรมพัฒนา 
จิตสาธารณะโดยผู้ เ ช่ียวชาญ และ 3) ผลการปรับปรุงโปรแกรมท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะ 
ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญและการทดลองใช้โปรแกรม (Try out) ดงันี ้

2.1.1 ผลการพัฒนาโปรแกรมที่ ส่ งผลต่อจิตสาธารณะของนักเ รียน 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผู้วิจยัได้พฒันาโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ซึง่ประกอบด้วยความเป็นมาและความส าคญัของโปรแกรม วตัถปุระสงค์ของโปรแกรม แนวคิดท่ี
ใช้ในโปรแกรม และกิจกรรมตา่งๆ มีรายละเอียดดงันี ้

1. ความเป็นมาและความส าคญัของโปรแกรม 
โปรแกรมนีพ้ฒันาขึน้มาจากแนวคิดการพฒันาจิตพิสยั ร่วมกบัการใช้เทคนิค

การเรียนรู้เชิงรุก การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการเรียนรู้ทางสังคม อาศัยแนวคิด 
พฒันาการด้านความคิด อารมณ์ สงัคม และพฤติกรรมของวยัรุ่น ประกอบไปด้วย 12 กิจกรรม 
โดยแตล่ะกิจกรรมจะช่วยพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียนทัง้ 3 ด้านคือ ด้านความคดิ ด้านอารมณ์ 
และด้านพฤตกิรรม 

2. วตัถปุระสงค์ของโปรแกรม 
วัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะส าหรับนักเรียน 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 คือเพื่อพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียน ทัง้ด้านความคิด ความรู้สึก และ
พฤตกิรรม เก่ียวกบัการเอาใจใสแ่ละเป็นธุระในเร่ืองของสว่นรวม ท าตามหน้าท่ีของตนเพื่อสว่นรวม
อย่างดี มีความปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือสงัคมด้วยความเต็มใจ  เคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวม 
ด้วยการใส่ใจต่อสมบตัิของส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกัน อีกทัง้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีแก้ไข
ปัญหาตา่งๆ ในสงัคม ด้วยความเตม็ใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน ตามองค์ประกอบของจิตสาธารณะ
ทัง้ 4 ด้าน  



  79 

3. แนวคดิทฤษฎีที่ใช้ในโปรแกรม 
การสร้างโปรแกรมท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

ประกอบด้วย 3 แนวคิดทฤษฎีได้แก่ แนวคิดการพฒันาจิตพิสยั  แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน และ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

3.1 แนวคดิการพฒันาจิตพิสยั 
3.1.1 การรับรู้ (Receiving) เป็นขัน้แรกของความรู้สึก เป็นเหมือนกับ 

ขัน้ความรู้ความจ า ในการจัดจ าแนกด้านสติปัญญา ผ่านการน าเสนอปัญหาให้นักเรียนได้รับรู้  
อีกทัง้เป็นการน าเสนอความหมายของปัญหาท่ีต้องการให้นักเรียนได้ตระหนัก ปัญหาต่างๆ  
ทัง้ท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน และสังคม เพื่อให้นักเรียนสนใจปัญหาและผลกระทบของการขาด 
จิตสาธารณะรอบตวั โดยแบง่เป็นขัน้ยอ่ย 3 ขัน้ยอ่ย คือ 

1. การ รู้จัก  (Awareness) เ ป็นการน า เสนอปัญหา ท่ี เ กิดขึ น้ 
ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน ท่ีนกัเรียนเคยมีประสบการณ์ร่วม   

2. ความเต็มใจในการรับรู้  (Willingness to receive) เป็นการให้
นักเรียน เลือกปัญหาของการขาดจิตสาธารณะ เช่น การเขียนก าแพง การทิง้ขยะบนถนน  
การท าลายข้าวของในโรงเรียน และอ่ืนๆ จากปัญหาท่ีนกัเรียนได้พบเห็นในขัน้แรก ให้เกิดความ
เต็มใจในการรับรู้ปัญหาของการขาดจิตสาธารณะร่วมกนัวา่เป็นปัญหาท่ีส าคญั 

3. การควบคุม ห รือเลือกความใส่ใจ  (Controlled or Selected 
Attention) เป็นความรู้สึกท่ีต่อเน่ืองจากขัน้ท่ีแล้ว เป็นการให้นกัเรียนแสดงความรู้สึกเม่ือพบเห็น
ผู้คนขาดจิตสาธารณะ เพื่อให้นกัเรียนรับรู้ และเกิดความรู้สกึว่าการขาดจิตสาธารณะนัน้เป็นสิ่งท่ี
ไม่ดี เป็นสิ่งท่ีสงัคมไม่ยอมรับ และมีความใส่ใจต่อปัญหาของการขาดจิตสาธารณะในโรงเรียน  
และในสงัคม 

3.1.2 การตอบสนอง (Responding) เม่ือนักเรียนถูกกระตุ้นให้รับรู้ถึง
ปัญหาของการขาดจิตสาธารณะและเกิดความรู้สึกถึงความส าคญัของจิตสาธารณะ นกัเรียนถกู
กระตุ้นให้ตอบสนองเพื่อลดปัญหาของการขาดจิตสาธารณะ ตามความเหมาะสมของแต่ละคน  
โดยแบง่เป็น 3 ขัน้ยอ่ย คือ 

1. ยินยอมในการตอบสนอง  (Acquiescence in Responding) 
เป็นการน าเสนอกระบวนการพฒันาจิตสาธารณะ จากสื่อตา่งๆ เพื่อเป็นตวัแบให้กบันกัเรียน 

2. เต็มใจตอบสนอง (Willingness to Response) นักเรียนจะได้รับ
การกระตุ้นให้ร่วมกิจกรรมผ่านทางกลุ่มเพื่อน ตามพฒันาการด้านสงัคม และการสะสม คะแนน
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กลุ่ม เพื่อให้นกัเรียนมีส่วนร่วมและเต็มใจในการร่วมกิจกรรม อาศยัการน าเสนอความคิดเห็นการ
อภิปรายภายในห้องเรียน 

3. พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร ต อบสนอ ง  ( Satisfaction in Response)  
เม่ือนักเรียนถูกจูงใจให้ท าตามกิจกรรมต่าง ผ่านเพื่อนในกลุ่ม และจากการสะสมคะแนน  
ท าให้นักเรียนมีความเพลิดเพลินต่อกิจกรรม มีการตอบสนองแนวคิด การแสดงความคิดเห็น 
เป้าหมายของการท าจิตสาธารณะร่วมกัน อีกทัง้ผ่านทางการแบ่งปันความรู้สึกเม่ือนักเรียน 
ได้ท าจิตสาธารณะในชีวิตประจ าวนั 

3.1.3 การเห็นคณุค่า (Valuing) เม่ือนกัเรียนมีการตอบสนองในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิเช่น การแสดงความคิดเห็น การแสดงออกของพฤติกรรมท่ีแตล่ะคนตัง้ใจ เกิดความคิด
ในการท าบางสิง่บางอยา่งเพื่อสงัคมตามความสามารถของแตล่ะคน และมีกระท าด้วยความสมคัร
ใจโดยไม่หวงัสิง่ตอบแทน นกัเรียนจะถกูน าเสนอให้เห็นถึงคณุคา่ของสิง่ท่ีแตล่ะคนท า ผา่นทางการ
สรุปข้อคิด ความรู้สึก ตามท่ีแต่ละคนได้รับในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ความคิด อารมณ์และ
พฤตกิรรมของจิตสาธารณะคงทน โดยแบง่ 3 ขัน้ยอ่ย คือ 

1. การรับรู้คณุคา่ (Acceptance of a Value) นกัเรียนจะพงึพอใจกบั
สิ่งท่ีตนเองท า ผ่านเป้าหมายการท าจิตสาธารณะของแต่ละกลุ่มในแต่ละสปัดาห์ ตรวจสอบจาก
การแบง่ปันความรู้สกึ และการสรุปถึงสิง่ท่ีได้รับจากการร่วมกิจกรรม ให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้   

2. การช่ืนชอบคณุค่า (Preference for Value) นกัเรียนจะถกูกระตุ้น
ให้เลือกพฤติกรรมของการมีจิตสาธารณะตามความสามารถของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิในแตล่ะวนัอยา่งสม ่าเสมอ อาศยัข้อคิดและความรู้สกึท่ีนกัเรียนได้รับในแตล่ะกิจกรรม 

3. การยอมรับ (Commitment) เป็นการสรุปถึงความรู้สกึอีกครัง้หนึ่ง
เพื่อให้เป็นค่านิยมของนักเรียน อาศัยการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของความคิด อารมณ์ 
และพฤตกิรรมของการมีจิตสาธารณะของนกัเรียนในภาพรวม 

3.1.4 การจัดระบบ (Organization) นักเรียนจะถูกกระตุ้นในจัดระบบ
ข้อคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรม ของการมีจิตสาธารณะ ตามองค์ประกอบของจิตสาธารณะด้าน
ตา่งๆ แบง่เป็น 2 ขัน้ยอ่ย คือ 

1. ส ร้างมโนทัศ น์ของคุณค่า  (Conceptualization of a Value) 
นกัเรียนจะจ าแนกพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึกของจิตสาธารณะ ท่ีเหมือนกนัให้อยู่ในประเภท
เดียวกัน ตามองค์ประกอบของจิตสาธารณะทัง 4 ด้าน ผ่านทางการสรุปเป็น Mind Mapping  
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อีกทัง้นกัเรียนถกูเรียนร้องให้มีเปา้หมายของการมีจิตสาธารณะ ในแตล่ะด้านเพื่อเป็นแนวทางการ
ด าเนินชีวิตในแตล่ะวนัอีกด้วย 

2. การจดัระบบคา่นิยม (Organization of a Value System) นกัเรียน
จะเช่ือมโยงข้อคิด ความรู้สกึและพฤติกรรมของจิตสาธารณะเข้ากบัประสบการณ์เดิมของนกัเรียน 
เช่น การเช่ือมโยงข้อคิดท่ีได้รับ กบัหลกัค าสอนทางศาสนา สภุาษิต ค าพงัเพย หรือการเช่ือมโยง
การกระท าจิตสาธารณะของแตล่ะคน กบัค าสอนของพอ่แม่ เป็นต้น 

3.1.5 การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization by a Value or Value 
Complex) นักเรียนก็จะยึดถือค่านิยมของจิตสาธารณะ และแสดงการรับผิดชอบต่อสังคม  
ผา่นทางการคิด เพื่อสว่นรวม การท าท าตามหน้าท่ีของตน การช่วยเหลือผู้ อ่ืน ด้วยความเตม็ใจโดย
ไม่หวงัผลตอบแทน ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีพบเจอในชีวิตประจ าวนั ซึ่งเป็นการสะสมความรู้สึก 
ความคดิ และคา่นิยม จากการร่วมกิจกรรมตัง้แตค่รัง้แรก แบง่เป็น 2 ขัน้ยอ่ย คือ 

1. การส รุปนัยทั่ ว ไป  (Generalized Set) ในระดับ นี  ้ นัก เ รียน 
จะเลือกปฏิบตัิพฤติกรรมของการเป็นผู้ มีจิตสาธารณะ เพื่อเป็นเป้าหมายของการมีจิตสาธารณะ
ตามความสามารถของแตล่ะคน ผา่นกระบวนการคิด ความรู้สกึ ไปปฏิบตัิในสถานการณ์ตา่งๆ  

2. การสร้างลักษณะนิสัย  (Characterization) นัก เ รียนจะสรุป 
สิ่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของความคิดอารมณ์ และพฤติกรรมของการมีจิตสาธารณะด้านต่างๆ 
ภายในตนเอง  และมีการแบง่ปันสิง่ท่ีได้รับและการน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัให้กบัผู้ อ่ืนฟัง 

3.2 เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อการพฒันาจิตสาธารณะ  
ในกิจกรรมบางครัง้ครัง้ผู้ วิจัยได้ใช้รูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุก 

เพื่อพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
1. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน เป็นขัน้เตรียมความพร้อมของผู้ เรียน โดยการ

สร้างแรงจูงใจในการเรียน ทบทวนความรู้เดิม หรือยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้  
อีกทัง้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนในแต่ละครัง้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียน 

2. ขัน้สอน เป็นขัน้กิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
ประสบการณ์เรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ อ่ืน ผ่านทางกิจกรรม การอภิปราย  
การน าเสนอความคดิเห็นในชัน้เรียน 

3.  ขั น้ส รุป  เ ป็นขั น้ ท่ีผู้ สอนและผู้ เ รียน ร่วมกันส รุปกิจกรรม 
เพื่อทบทวนสิ่งท่ีได้เรียนรู้ อีกทัง้ให้ผู้ เรียนได้หาวิธีการลงมือแก้ไขปัญหาตามท่ีได้วางแผนไว้  



  82 

โดยผู้สอนเป็นผู้คอยแนะน า นอกจากนีผู้้สอนและผู้ เรียนร่วมกนัสรุปถึงสิ่งท่ีได้เ รียนรู้และคณุค่าท่ี
เกิดขึน้จากการเรียนรู้เพื่อน าสูก่ารปฏิบตัิในสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนั  

3.3 เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อการพฒันาจิตสาธารณะ 
ในกิจกรรมบางครัง้ครัง้ผู้วิจยัได้ใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา 

เป็นฐานเพื่อพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 นักเรียนได้ส ารวจปัญหาของการขาดจิตสาธารณะในด้าน

ตา่งๆ ที่เกิดขึน้รอบตวั อาศยัประสบการณ์ของแตล่ะคน 
ขัน้ท่ี 2 นักเรียนท าความเข้าใจปัญหา และผลกระทบของการขาด 

จิตสาธารณะในด้านตา่งๆ ที่เกิดจากการส ารวจในขัน้แรก 
ขัน้ ท่ี 3 นักเรียนศึกษา น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ของการขาด 

จิตสาธารณะในด้านตา่งๆ ตามความสามารถแตล่ะคน 
ขัน้ท่ี 4  น าวิธีการแก้ปัญหาท่ีนกัเรียนได้น าเสนอ มาแบง่ปันกบัผู้ อ่ืน 
ขัน้ท่ี 5  แตล่ะกลุม่หาข้อตัง้ใจท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของตนอง 

ท่ีจะท าร่วมกนั เพื่อการพฒันาจิตสาธารณะของตนเอง  
ขัน้ท่ี 6  น าเสนอแนวทางการแก้ไข พฒันาจิตสาธารณะ และข้อตัง้ใจ

ของแตล่ะกลุม่ท่ีจะไปท าร่วมกนั  
3.3 เทคนิคการเรียนรู้ทางสงัคมเพื่อการพฒันาจิตสาธารณะ 

ผู้วิจยัได้ใช้เทคนิคการเรียนรู้ทางสงัคมมาใช้ในบางกิจกรรม เพื่อเป็นการ
น าเสนอต้นแบบให้นกัเรียนได้เรียนรู้ ตามขัน้ตอนดงันี ้

3.3.1 กระบวนการใส่ใจ (Attention) ครูน าเสนอตวัแบบของปัญหา
การขาดจิตสาธารณะ ท่ีอยู่ใกล้ตวันกัเรียน เช่น การท าลายข้าวของส่วนรวม การทิง้ขยะ เป็นต้น 
อีกทัง้น าเสนอตวัแบบวิธีการแก้ปัญหาของการขาดจิตสาธารณะในสงัคมให้กับนักเรียนได้รับรู้ 
เพื่อให้นักเ รียนเกิดการใส่ใจในปัญหาต่างๆ และเลือกใส่ใจในสิ่ง ท่ีแต่ละคนสนใจตาม
ความสามารถของแตล่ะคน  

3.3.2 กระบวนการจ า (Retention) นกัเรียนจดจ าถึงวิธีการแก้ปัญหา
การขาดจิตสาธารณะจากการน าเสนอตัวแบบจากครู น าสู่การประยุกต์ใช้วิ ธีการตาม
ความสามารถของแตล่ะคน 
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3.3.3 กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบ (Reproduction) 
นกัเรียนแสดงพฤติกรรมของการมีจิตสาธารณะ ตามตวัแบบท่ีครูน าเสนอ แต่ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ตามความสามารถของแตล่ะคน   

3.3.4 กระบวนการจูงใจ (Motivation) ในกิจกรรมแต่ละครัง้มีการ
กระตุ้ นการมีส่วนร่วมของแต่ละคนด้วยการสะสมคะแนนกลุ่ม และมีการใ ห้รางวัลกับผู้ ท่ีมี 
จิตสาธารณะและเพ่ือนๆ ให้การยอมรับเพื่อการจงูใจให้มีพฤตกิรรมจิตสาธารณะอยา่งตอ่เน่ือง 

4. กิจกรรมในโปรแกรม 
กิจกรรมในโปรแกรมพฒันาจากแนวคิดและทฤษฎี ประกอบด้วย 12 กิจกรรม 

โดยในแต่ละกิจกรรมประกอบด้วย วตัถุประสงค์ สื่อและอปุกรณ์ท่ีใช้ การประเมินผล และขัน้ตอน
การด าเนินกิจกรรม โดยโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดงันี ้

- กิจกรรมท่ี 1    รอบๆ ตวัฉนั 
- กิจกรรมท่ี 2    ปัญหานีแ้หละ ใช่เลย 
- กิจกรรมท่ี 3    ช่วยกนัดแูล 
- กิจกรรมท่ี 4    ยดึมัน่ในหน้าท่ี 
- กิจกรรมท่ี 5    สทิธิของฉนัและเธอ 
- กิจกรรมท่ี 6    หวัใจอาสา 
- กิจกรรมท่ี 7    สิง่ท่ีได้เรียนรู้ 
- กิจกรรมท่ี 8    คณุคา่ท่ีสอดคล้อง 
- กิจกรรมท่ี 9    สญัญาใจ 
- กิจกรรมท่ี 10   สง่ตอ่ความรัก 
- กิจกรรมท่ี 11   ภารกิจแห่งรักและรับใช้ 
- กิจกรรมท่ี 12   สานตอ่ความดี 

โดยแต่ละกิจกรรมจะจะเป็นกิจกรรมเพื่อพฒันาจิตสาธารณะในด้านต่างๆ 
ดงัมีรายละเอียดของแผนการจดักิจกรรม ดงัตาราง 4 
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2.1.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของโปรแกรมพัฒนา 
จติสาธารณะโดยผู้เช่ียวชาญ 

ผู้ วิจัยตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของโปรแกรมท่ีส่งผลต่อจิต
สาธารณะ โดยผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้านการอบรม (อาจารย์จิตวิทยา
อตุสาหกรรมและองค์การ) ผู้ เช่ียวชาญด้านจิตวิทยาการศกึษา (อาจารย์สอนจิตวิทยา) ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการอบรมคุณธรรม (ครูสอนคุณธรรมนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา) ผู้ เช่ียวชาญด้านหลักสูตร
บริหารสถานศึกษา (คณะกรรมการร่วมพัฒนาหลักสูตรของฝ่ายการศึกษาของโรงเรียน  
ในเครือ)  และผู้ เ ช่ียวชาญด้านการสอนหน้าท่ีพลเมือง (ครูสอนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา)  
โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (content validity) และพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ
การจดักิจกรรม ในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

1. ภาพรวมของโปรแกรมท่ีสง่ผลตอ่จิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีท่ี 1 ประกอบด้วย ความเหมาะสมของช่ือกิจกรรม ความเหมาะสมของการเรียงล าดบักิจกรรม  
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์   ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  
ความเหมาะสมของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม  ความสอดคล้องระหว่างการประเมินผลกับ
วตัถปุระสงค์ความสอดคล้องระหวา่งกิจกรรมกบัโปรแกรม  

2. การประเมินความสอดคล้องของแต่ละกิจกรรม ประกอบด้วย  
ความเหมาะสมของช่ือกิจกรรม ความเหมาะสมของวตัถปุระสงค์  ความเหมาะสมของระยะเวลา
ในการด าเนินกิจกรรม  ความเหมาะสมของอุปกรณ์และใบงานท่ีใช้ในกิจกรรม  ความเหมาะสม
ของขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรม  ความสอดคล้องระหว่างการสรุปผลกับวัตถุประสงค์  
ความสอดคล้องระหว่างการประเมินผลกับวัตถุประสงค์  ความชัดเจนของวิธีด าเนินการ  
ในกิจกรรม และความเหมาะสมของแนวคดิหรือทฤษฎีพืน้ฐาน ท่ีใช้ในกิจกรรม   

ผลการตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม พบค่าดัชนีความสอดคล้องของ
โปรแกรม (IOC) ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น โดยมีค่าดชันีความสอดคล้องของโปรแกรม
โดยรวม อยูร่ะหวา่ง .60 – 1.00 ดงัแสดงในตาราง 5 
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ตาราง 5 ผลการตรวจสอบคณุภาพของโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะ 
 

กจิกรรม 

หวัข้อที่ประเมนิ 
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าม

เห
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ถุป
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ว่า
ง

กจิ
กร

รม
กบั

โป
รแ
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ม 

ภาพรวมของโปรแกรม 1 1 0.6 0.8 1 0.6 0.8 
ผ่านเกณฑ์การประเมินทกุประเด็น 

ล าดับ ช่ือกจิกรรม 
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กับ
วัต

ถุป
ระ
สง

ค์ 

คว
าม

ชัด
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นข

อง
วิธี
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เนิ
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าม

เห
มา
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ษฎ
ีพืน้

ฐา
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1 รอบๆ ตวัฉนั 1 0.6 0.2 0.8 1 0.8 0.8 1 0.8 
2 ปัญหานีแ้หละ ใช่เลย 0.8 0.6 0.6 1 1 0.8 0.6 1 0.6 
3 ช่วยกนัดแูล 1 0.8 0.8 1 1 0.8 0.8 1 0.8 
4 ยดึมัน่ในหน้าที่ 0.6 0.8 0.8 1 1 1 0.8 1 0.6 
5 สิทธิของฉนัและเธอ 1 0.8 0.6 1 1 0.8 0.8 1 0.6 
6 หวัใจอาสา 1 1 0.8 1 0.8 0.8 1 1 0.8 
7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ 1 1 0.8 1 1 0.8 0.8 1 1 
8 คณุค่าที่สอดคล้อง 0.8 0.8 0.6 0.8 0.8 0.6 0.4 08 0.6 
9 สญัญาใจ 1 1 0.8 1 0.8 0.6 0.4 0.8 1 
10 สง่ต่อความรัก 1 1 0.8 1 1 0.8 0.6 1 1 
11 ภารกิจแหง่รักและรับใช้ 1 1 0.8 0.8 1 1 1 0.8 0.8 
12 สานตอ่ความด ี 1 1 0.8 1 1 1 0.6 1 1 

ผ่านเกณฑ์การประเมินทกุกิจกรรม 
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นอกจากนี ้ผู้ เช่ียวชาญเสนอแนะและแนะน าการพฒันาแปรแกรมเพิ่มเตมิ ดงันี ้
1. ควรปรับวตัถปุระสงค์ เพื่อให้ง่ายตอ่การประเมินผลในแตล่ะกิจกรรม 
2. ปรับเวลาในการด าเนินกิจกรรมให้เหมาะสมมากยิ่งขึน้  
3. มีการให้นกัสมาชิกในแตล่ะกลุม่ได้มีโอกาสแสดงออก ให้ครบทกุคน 
4. ปรับค าชีแ้จงในใบงาน เพื่อให้ชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

จากข้อเสนอแนะและค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญ ผู้ วิจัยได้ปรับปรุงโปรแกรม
พฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จากนัน้น าเสนอแก่อาจารย์ท่ีปรึกษาก่อน
น าไปทดลองใช้กับเด็กท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง แต่มีลักษณะคล้ายกัน เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมก่อนน าไปใช้จริง 

 2.1.3 ผลการทดลองใช้โปรแกรม (Try Out) 
ผลการปรับปรุงโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียน หลงัจากน าโปรแกรม  

ไปทดลองเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรม มีรายละเอียดดงันี ้
ผู้ วิจัยปรับเวลาให้เหมาะสมกับการท ากิจกรรมมากยิ่งขึน้ และมีการควบคุมเวลาเม่ือนักเรียน
ออกไปท ากิจกรรมตามค าสัง่ภายนอกห้องเรียน  เช่น ท าการหกัคะแนนกลุ่มท่ีมาช้า อีกทัง้ผู้ วิจยั 
ได้ปรับใบงานบางใบงานเพื่อให้เหมาะสมกับลกัษณะการคิดของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ใบงานคณุคา่ท่ีสอดคล้อง โดยเพิ่มประเด็นของการเช่ือมโยงข้อคิดท่ีได้รับ กบัหลกัธรรมทางศาสนา 
เพิ่มเติมเป็นเช่ือมโยงกับสุภาษิต ค าพงัเพย บทกลอน หรือเพลงท่ีสอดคล้อง เพื่อให้ง่ายต่อการ  
เช่ือมโยงของนักเรียนจากนัน้ผู้ วิจัยปรับปรุงโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ และน าโปรแกรม  
ไปใช้จริง 
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2.2  ผลการทดสอบสมมตฐิานทางการวิจัย 
ในการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ดงันี ้

2.2.1 ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั และค่าสถิติพืน้ฐานของคะแนน
จิตสาธารณะ ในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

1. ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั  
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเป็นนักเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนนกับญุเปโตร สามพราน เลือกจากนกัเรียนท่ีมีคะแนนจากแบบ
วัดฉันกับสงัคมเพื่อวัดตวัแปรจิตสาธารณะ น้อย 70 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
กลุม่ละ 35 คน ดงัแสดงในตาราง 6  
 
ตาราง 6 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
 

กลุ่ม เพศ ห้อง 
ชาย หญิง 1 2 3 4 5 

กลุม่ทดลอง 20 15 2 7 12 9 5 
กลุม่ควบคมุ 21 14 2 14 8 5 6 

 
จากตาราง 6 พบว่า กลุ่มทดลอง มีนักเรียนชาย 20 คน คิดเป็น 57.14

เปอร์เซน็ต์ และนกัเรียนหญิง 15 คน คดิเป็น 42.86 เปอร์เซน็ต์ โดยแบง่เป็นห้องหนึง่ จ านวน 2 คน 
ห้องสอง จ านวน 7 คน ห้องสาม จ านวน 12 คน ห้องสี่จ านวน 9 คน และห้องห้า จ านวน 5 คน   
ในกลุ่มควบคมุ มีนกัเรียนชาย 21 คน คิดเป็น 60  เปอร์เซ็นต์ และนกัเรียนหญิง 14 คน คิดเป็น  
40 เปอร์เซ็นต์ โดยแบง่เป็นห้องหนึง่ จ านวน 2 คน ห้องสอง จ านวน 14 คน ห้องสาม จ านวน 8 คน 
ห้องสี่จ านวน 5 คน และห้องห้า จ านวน 6 คน   
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2. ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนจิตสาธารณะ ใน
ระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และในระยะติดตามผล ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ  
ดงัตาราง 7 
 
ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์คา่เฉล่ียของระดบัจิตสาธารณะของนกัเรียน แบง่เป็นกลุม่ทดลองและ
กลุม่ควบคมุ จ าแนกตามระยะเวลาการทดลอง 
 
กลุ่มตัวอย่าง จติสาธารณะ 

ก่อนทดลอง หลงัทดลอง ติดตามผล 
M SD M SD M SD 

กลุม่ทดลอง 3.798 .263 4.106 .331 4.107 .335 
กลุม่ควบคมุ 3.796 .246 3.727 .208 3.674 .190 

 
จากตาราง 7 พบว่า ในกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะ ในระยะ

ก่อนการทดลอง ระยะหลงัการทดลอง และระยะหลงัสิน้สดุการทดลอง เท่ากบั 3.798  4.106 และ 
4.107 โดยมีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .263  .331 และ  .335  ตามล าดบั และในกลุม่ควบคมุ
มีคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะ ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลงัการทดลอง และระยะหลงัสิน้สดุ
การทดลองเท่ากบั 3.796  3.727  และ  3.674  โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .246  .208 
และ  0.190 ตามล าดบั  
 

2.2.2 ผลการทดสอบสมมมติฐานทางการวิจยั 
ก่อนการวิเคราะห์ข้อมลูในแต่ละสมมติฐาน ผู้วิจยัได้ท าการตรวจสอบ ความเท่า

เทียมกนัของคะแนนจิตสาธารณะ ก่อนการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยใช้
สถิติ independent samples T-test ดงัแสดงในตาราง 8 
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ตาราง 8 เปรียบเทียบคะแนนจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ในระยะก่อนการ 
ทดลอง ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ด้วยสถิติ Independent sample t-test 
 

กลุ่มตวัอย่าง N M SD Mean 
Difference 

t dƒ 
 

p 

กลุม่ทดลอง 35 3.798 .263 .044 .034 34 .973 

กลุม่ควบคมุ 35 3.796 .246 .041    

 
 จากตาราง 8 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1  
ในระยะก่อนการทดลอง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ  ไม่แตกต่างกันท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ .05 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยระดบัจิตสาธารณะเท่ากบั 3.798 และ 3.796 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั .263 และ .246 ตามล าดบั แสดงว่าทัง้สองกลุม่มีคะแนนจิตสาธารณะก่อนการ
ทดลอง เท่าเทียมกนั 

จากนัน้ผู้ วิจยัได้ทดสอบความแปรปรวนสองทางแบบวดัซ า้เพื่อทดสอบสมมติฐานของ
การวิจยั โดยได้ทดสอบความเป็นเอกพนัธ์ ของความแปรปรวนของคะแนนจิตสาธารณะ ระหว่าง 
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในช่วงเวลาการทดลองทัง้สามระยะ(ก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และในระยะตดิตามผล) ดงัแสดงในตาราง 9 
 
ตาราง 9 การทดสอบเอกพนัธ์ของความแปรปรวนของคะแนนจิตสาธารณะในแตล่ะช่วงเวลาการ
ทดลอง(ก่อนการทดลอง  หลงัการทดลอง และระยะตดิตามผล) 
  

ตัวแปร ช่วงเวลา dƒ1 dƒ2 Levene's Test p 

คะแนน 
จิตสาธารณะ 

ก่อนการทดลอง 1 68 0.017 .897 
หลงัการทดลอง 1 68 3.253 .076 
ระยะติดตามผล 1 68 1.953 .167 

 
จากตาราง 9 ผลการทดสอบเอกพนัธ์ของความแปรปรวนของคะแนนจิตสาธารณะของ

กลุม่ทดลองใน 3 ช่วงเวลา พบความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้วิจยัจึงท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนสองทางแบบวดัซ า้คะแนนจิตสาธารณะของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุในช่วงเวลา  
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3 ช่วง โดยผู้วิจยัได้ได้ตรวจสอบตามข้อตกลงเบือ้งต้น แบบ Compound Symmetry โดยใช้สถิติ 
Mauchly’s Test of Sphericity ดงัแสดงในตาราง 10 
 
ตาราง 10 การทดสอบ Compound Symmetry โดยใช้สถิติ Mauchly’s Test of Sphericity 
 
Within Subject Effect Mauchly's W Approx. Chi-Square df p 

การวดัในแตล่ะครัง้ .828 12.674 2 .002 

 
จากตาราง 10 พบว่า ไม่เป็น Compound Symmetry ซึ่งหมายถึงค่าความสมัพนัธ์ของ

ตวัแปรตามแต่ละคู่ท่ีวดัซ า้ (Correlation) และความแปรปรวนของตวัแปรตามในการวดัซ า้แต่ละ
ครัง้ (Variance) ตา่งกนั สามารถปรับแก้โดยใช้สถิติ Greenhouse-geisser Epsilon, Huynh-feldt 
Epsilon หรือ Lower-bound Epsilon (บุญเรียง  ขจรศิลป์ , 2548) ในท่ีนีผู้้ วิจัยเลือกใช้สถิติ  
Greenhouse-geisser Epsilon ดงัตาราง 11 
 
ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรเดียวสองทางแบบวัดซ า้ของจิตสาธารณะ 
ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กบัระยะการทดลอง(หลงัการทดลองและตดิตามผล) 
 
แหล่งความแปรปรวน SS dƒ MS F p Partial 

η2 
ภายในกลุ่ม       

ระยะการทดลอง .559 1.706 .328 25.177 .000 .270 
ความคลาดเคลื่อน 1.511 116.007 .013    
ระหว่างกลุ่ม       
การเข้าโปรแกรม 3.860 1 3.860 19.928 .000 .227 
ความคลาดเคลื่อน 13.171 68 .194    
ปฏิสัมพันธ์สองทาง       
ระยะการทดลอง ×  
การเข้าโปรแกรม 

1.927 1.706 1.129 86.720 .000 .560 
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จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่ามีปฏิสมัพนัธ์แบบสองทางระหว่างระยะเวลา
การทดลอง และการเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (F = 86.720,   
dƒ = 1.706, p = .000) โดยมีขนาดอิทธิพล(Effect size) เท่ากบั .560 ตามล าดบั จากปฏิสมัพนัธ์
ท่ีพบข้างต้น ผู้วิจยัจงึได้ท าการวิเคราะห์เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาคะแนนจิตสาธารณะ ตามระยะเวลา
ของการวดัท่ีแตกต่างกัน (ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และติดตามผล) โดยการเขียนค าสัง่
เพิ่มเตมิใน Syntax ของกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง ดงัตาราง 11 กบัภาพประกอบ 12 
 
ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลีย่ของจิตสาธารณะ จ าแนกตามการวดั ได้แก่ ระยะก่อนการ
ทดลองหลงัการทดลอง และติดตามผล ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
 
ระยะการทดลอง กลุ่ม M SD Mean 

Difference 
p 

ก่อนการทดลอง กลุม่ทดลอง 3.798 .263 0.017 .918 

 กลุม่ควบคมุ 3.796 .246   

หลงัการทดลอง กลุม่ทดลอง 4.106 .331 0.123 .000 

 กลุม่ควบคมุ 3.727 .208   

ระยะติดตามผล กลุม่ทดลอง 4.107 .335 0.145 .000 

 กลุม่ควบคมุ 3.674 .190   
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ภาพประกอบ 12 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ของจิตสาธารณะ ตามระยะเวลาก่อนการทดลอง 

หลงัการทดลอง และในระยะตดิตามผล ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
  

จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายคู่ ร่วมกับการพิจารณาภาพประกอบท่ี 12 
พบว่า คะแนนจิตสาธารณะในระยะก่อนการทดลอง ของกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคมุ ไม่แตกต่าง
กันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ แต่พบว่าในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล คะแนน  
จิตสาธารณะ ในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  
ซึ่งหมายความว่า นักเรียนท่ีเข้าโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ (กลุ่มทดลอง) มีคะแนน  
จิตสาธารณะสงูกว่านกัเรียนท่ีไม่ได้เข้าโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะ (กลุ่มควบคมุ) ทัง้ในระยะ
หลังการทดลองและในระยะติดตามผล  โดยมีขนาดอิทธิพล (Effect size)  เท่ากับ .560 
ซึ่งหมายความว่านักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยของจิตสาธารณะ 
หลงัการทดลอง และติดตามผล สงูกวา่กลุม่ควบคมุ 
 

 



 

 

บทที่ 5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental design) ผู้ วิจัยท าการวดัผลก่อน

กา รทดลอง (Pre-test) มี ก า รวัดซ า้ หลั ง ก า รทดลอง (Post-test) และระยะติ ดตามผล  
(Follow up-test) โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุกลุ่มละ 35 คน ซึ่งกลุ่มทดลองจะเข้า
โปรแกรมท่ีสง่ผลตอ่จิตสาธารณะของนกัเรียนมีสาระส าคญั และผลการวิจยัดงันี ้
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อสร้างโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  
2. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะท่ีมีต่อนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1  

โดยใช้โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะท่ีสร้างขึน้ โดยเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยจิตสาธารณะของนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผลระหว่างกลุ่มทดลองและ  
กลุม่ควบคมุ 
 
สมมตฐิานในการวิจัย 

นักเ รียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  1 กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยของจิตสาธารณะ 
หลงัการทดลอง และติดตามผล สงูกวา่กลุม่ควบคมุ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรในการวิจัย  
ประชากรในการศกึษาครัง้นี ้เป็นนกัเรียนท่ีได้คะแนนจากแบบวดัจิตสาธารณะน้อย 

เม่ือเทียบกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียน 
นกับญุเปโตร สามพราน  

 การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
เป็นนกัเรียนท่ีได้คะแนนจากแบบวดัจิตสาธารณะน้อยสดุ 70 คนแรก จากนัน้ท าการ

จบัคูค่ะแนนของนกัเรียนท่ีใกล้เคียงกนั โดยแตล่ะคูท่ าการสุม่อยา่งง่ายเพ่ือเข้าเป็นกลุม่ทดลองและ
กลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 35 คน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้การวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย  

1. แบบวัดจิตสาธารณะครัง้นี  ้ผู้ วิจัยใช้ ช่ือว่า แบบวัดฉันกับสังคม โดยวัด  
ตามองค์ประกอบของจิตสาธารณะทัง้  4  ด้าน ครอบ คลุม ด้าน ความคิด  ความ รู้สึก 
และพฤติกรรมของจิตสาธารณะ เป็นแบบวัด ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึ น้ เอง มีลักษณะเป็นแบบ  
มาตรประมาณคา่(Rating scale) 6 ระดบั ได้แก่ จริงท่ีสดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไม่จริง 
และไม่จริงเลย จ านวน 45 ข้อ  นักเรียนท่ีได้คะแนนจากแบบวัดมาก แสดงว่าเป็นนักเรียนท่ีมี 
จิตสาธารณะมากกว่านักเรียนท่ีได้คะแนนจากแบบวัดน้อยกว่า  โดยแบบสอบวัดมีค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อจากการทดลองใช้อยู่ระหว่าง .266 ถึง .694 และค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ชนิด
ความสอดคล้องภายในแบบอลัฟ่าทัง้ฉบบัเท่ากับ .917 และมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อจากการ
น าไปใช้ใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างอยู่ระหว่าง .340 ถึง .623 และมีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 
ชนิดความสอดคล้องภายในแบบอลัฟ่าทัง้ฉบบัเท่ากบั .942 

2. โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ ประกอบด้วยกิจกรรมทัง้สิ น้  12 กิจกรรม 
แตล่ะกิจกรรมสร้างโดยใช้แนวคดิการพฒันาจิตพิสยั 5 ขัน้ตอน และบางกิจกรรมใช้เทคนิคเพิ่มเติม
ได้แก่การเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning) และการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา เหมาะกับช่วงวัยพัฒนาการของวัยรุ่น  
ท่ีสามารถพฒันาจิตสาธารณะ ได้ทัง้ทัง้ความคิด อารมณ์และพฤติกรรม มีคา่ดชันีความสอดคล้อง
(IOC) ของโปรแกรมโดยภาพรวมอยูร่ะหวา่ง  .60 – 1.00 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองเป็นขัน้ตอนดงันี ้
1. ก่อนการทดลอง  

ผู้ วิจัยด าเนินการขอใบรับรองการอนุมัติการท าวิจัยและเก็บข้อมูลจาก

คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(หมายเลขรับรอง : 

SWUEC/X-100/2561)  และท าหนังสือขออนุญาตเพื่อใช้ขอความอนุเ คราะห์จากโรงเรียน 

นักบุญเปโตร จากนัน้ผู้ วิจัยท าการประชุมนักเ รียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี  1 เพื่อให้ทราบ  

ถึงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย และท าการทดสอบก่อนการทดลอง(Pre-test) โดยใช้แบบวัด 

จิตสาธารณะท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เอง เพื่อคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีคะแนนจิตสาธารณะน้อย จ านวน 70 คน 

สุม่เข้ากลุม่เข้ากลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 35 คน  
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2. ด าเนินการทดลอง 
ในการทดลองครัง้นี ้ด าเนินการในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ตัง้แต่เดือน 

พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 โดยนักเรียนกลุ่มทดลองจะเข้าร่วมโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะ 
ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม เข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ  ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการพัฒนาจิตสาธารณะ 
ใช้เวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1  วัน วันละ 50 นาที จัดกิจกรรมทุกวันอังคาร  ในเวลา  
11.50 น. – 12.40 น. แต่มี 1 กิจกรรมท่ีใช้เวลา 150 นาที เน่ืองจากเป็นกิจกรรมภายนอกโรงเรียน 
และแบ่งการจัดกิจกรรมในแต่ละครัง้เป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้น า ประมาณ 10 นาที ขัน้สอน  
ใช้เวลาประมาณ 30 นาที และขัน้สรุป ใช้เวลาประมาณ 10 นาที  

3. หลังการทดลอง  
ผู้ วิจัยจะท าการวัดจิตสาธารณะซ า้หลังจากท่ีนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคมุเข้าร่วมกิจกรรมครบ 12 สปัดาห์แล้ว โดยวดัซ า้ในทนัที(Post-test) และวดัอีกครัง้ในระยะ
ติดตามผล(Follow-up test) โดยใช้แบบวดัชดุเดียวกนักบัก่อนการทดลอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปได้แก่ ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)   
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางเมื่อมีการวดัซ า้ (Two-Way ANOVA Repeated) 
 
สรุปผลการวจิัย 

ผู้วิจยัสรุปผลการวิจยัตามความมุง่หมายของการวิจยั ดงันี ้
1. โปรแกรมพัฒนาจติสาธารณะส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  

ผู้วิจยัได้สร้างโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
โรงเรียนนักบุญเปโตร ตามประเด็นต่างๆ คือ ความเป็นมาและความส าคัญของโปรแกรม 
โดยพัฒนาขึน้มาจากแนวคิด ทฤษฏีท่ีเ ก่ียวข้อง  ประกอบด้วยกิจกรรมทัง้สิ น้  12 ครั ง้  
แต่ละกิจกรรมจะส่งเสริมจิตสาธารณะให้เกิดกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ได้ทัง้ด้านความคิด 
อารมณ์ และพฤติกรรม หลังจากท่ีผู้ วิจัยสร้างโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะส าหรับนักเรียน 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 แล้ว ผู้ วิจัยน าโปรแกรมให้ผู้ เ ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ  
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาในภาพรวมของโปรแกรม(IOC) ซึง่พบว่า โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะ
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ผ่านเกณฑ์การประเมินทกุด้าน โดยมีคา่ดชันี
ความสอดคล้องของโปรแกรมโดยภาพรวมอยู่ระหว่าง .60 – 1.00 อีกทัง้มีการปรับปรุงโปรแกรม
ตามข้อแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ และปรับปรุงอีกครัง้หลงัการทดลองใช้ ก่อนน าไปใช้จริง 
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2. การศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาจติสาธารณะที่ผู้วิจัยสร้างขึน้  
การศกึษาผลของโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา  

ปีท่ี 1 พบว่า หลังการทดลอง และในระยะติดตามผล นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมโปรแกรม 
พัฒนา จิตสาธารณะ มีคะแนนเฉลี่ ยของ จิตสาธารณะเพิ่ มขึ น้  และสูงกว่ านัก เ รียน  
กลุม่ควบคมุท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001  

 
อภปิรายผลการวิจัย 

ผู้วิจยัได้สร้างโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียน
นกับญุเปโตร โดยใช้แนวคิดการพฒันาจิตพิสยั 5 ขัน้ตอนของ เดวิท อาร์. แครทโวล(Krathwohl et 
al., 1973) คือ การรับรู้ การตอบสนอง การเห็นคณุค่า การจดัระบบ และการสร้างลกัษณะนิสยั 
เป็นแนวคิดหลกัในการสร้างโปรแกรม ร่วมกับการใช้เทคนิคเพิ่มเติมในกิจกรรมบางครัง้คือ  การ
เรียนรู้เชิงรุก การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการเรียนรู้ทางสงัคมเชิงพทุธิปัญญาของแบนดู
ร่า อาศัยทฤษฏีพัฒนาการทางด้านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของวัยรุ่นประกอบด้วย
กิจกรรมทัง้สิน้ 12 ครัง้ แตล่ะกิจกรรมจะให้แนวคดิ ความหมายของ ความส าคญั ความคดิ อารมณ์ 
แ ล ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง  จิ ต ส า ธ า รณ ะ ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ  คื อ  ด้ า น ก า ร ใ ช้  ด้ า น ก า ร ถื อ 
เป็นหน้าท่ี ด้านการเคารพสิทธิ  และด้านการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
พบว่าโปรแกรมท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้นี ้ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน และสามารถส่งเสริมให้
นกัเรียนมีจิตสาธารณะท่ีคงทนอย่างน้อย 2 สปัดาห์ แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะ
ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้นีมี้ประสิทธิภาพ ซึง่โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้นี ้เหมาะสมกบั
วยัของนกัเรียน และสามารถสร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ให้กบันกัเรียน โดยพิจารณาจาก
การท่ีนักเรียนเขียนสรุปท้ายกิจกรรมในแต่ละครัง้  ซึ่งความสนุกสนานและความเพลิดเพลินใน
วยัรุ่นนีจ้ะส่งเสริมให้วยัรุ่นมีอารมณ์ท่ีแจ่มใส และอารมณ์ท่ีแจ่มใสก็ส่งผลต่อพฤติกรรมของวยัรุ่น
อีกด้วย(ประณต  เค้าฉิม, 2549) ดงัท่ีสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า การหล่อหลอมอบรม 
ด้านศีลธรรมควรเกิดขึน้พร้อมกับวิธีการท่ีมีชีวิตชีวา (สภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย, 2560) ซึ่งรายละเอียดของโปรแกรมตามแนวคิดการพฒันาจิตพิสยัและเทคนิคท่ีใช้
สามารถอภิปรายเพี่มเตมิได้ดงันี ้

1. ในขัน้การรับรู้  
ผู้ วิจัยเร่ิมจากการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ โดยตรง  

ทัง้ภายใน และภายนอกห้องเรียน อาศยัเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Base 
Learning) มาเป็นเทคนิคพิเศษในการบางครัง้ เพื่อให้นักเรียนค้นหาสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้จริง 
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ในสงัคม และในโรงเรียน  ซึ่งตวัอย่างปัญหาท่ีนักเรียนส ารวจได้มา เช่น “การท้ิงขยะตามป้าย
รถเมล์  ประชากรแออดั  คนไม่ยอมเดินข้ามทางม้าล้าย การจอดรถในที่ห้ามจอด การฝ่าฝืนกฎ
จราจร” จากนัน้นกัเรียนจะส ารวจปัญหาในโรงเรียน เช่น “ท้ิงขยะในโถสว้ม แซงคิวซ้ือข้าว ท้ิงขยะ
ไม่เป็นที ่อ่านหนงัสือแลว้ไม่เก็บเข้าที ่ท้ิงลูกบอลหอ้งพละไวใ้นสนาม” นอกจากนนีย้งัได้ใช้เทคนิค
การเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ผ่านกระบวนการกลุม่ และการมีสว่นร่วมของนกัเรียนในแตล่ะ
กิจกรรม โดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นการกระตุ้นให้นักเรียน
ตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ ผ่านทางการรับรู้ ดงัท่ี อรนิตย์ ภูเขียว (2560) กล่าวว่า จิตสาธารณะ
ต้องเป็นการรับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ และมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไข ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด 
การพัฒนาจิตพิสัยของ เดวิท อาร์. แครทโวล (Krathwohl, David R. etc., 1973) ในขัน้แรก 
ท่ีกล่าวว่า การพฒันาด้านจิตพิสยันัน้ จะต้องเร่ิมจากการรับรู้  คือ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมท่ีมากระตุ้น 
และพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อสิ่งเร้านัน้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ นงลกัษณ์  เขียนงาม (2552) 
ท่ีได้จัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาการคิดและจิตสาธารณะ ในวิชากิจกรรมแนะแนว  
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีได้เร่ิมจากการส ารวจ
ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึน้ตามสถานท่ีต่างๆ ในโรงเรียน ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่เล็งเห็น
ปัญหาตา่งๆ ภายในโรงเรียน เช่น ห้องเรียนสกปรก สาเหตเุกิดจากการท่ีแตล่ะคนขาดจิตสาธารณะ 
ซึ่งจากผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ว่าการให้นักเรียนส ารวจปัญหาต่างๆ ในโรงเรียน  
อาศยัประสบการณ์ของตนเอง ช่วยให้นกัเรียนสามารถพฒันาจิตสาธารณะได้ดียิ่งขึน้ 

2. ในขัน้การตอบสนอง และการเห็นคณุคา่ 
ในแต่ละกิจกรรมจะสร้างความสนกุสนานเพลิดเพลินให้กบันกัเรียน ซึง่กิจกรรม  

จะเป็นสิ่งเร้าท่ีกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิด ความรู้สึกและแนวทางปฏิบตัิจิตสาธารณะ 
ด้านตา่งๆ กิจกรรมแตล่ะครัง้นกัเรียนจะมีโอกาสได้แบง่ปันความรู้สกึ ข้อคิด หลงัจากร่วมกิจกรรม 
เช่น ในกิจกรรมสิทธิของฉนัและเธอ จากการสรุปของนกัเรียน นกัเรียนสรุปว่า  “ท าให้คิดถึงใจเขา
ใจเรา”  “เต็มใจแบ่งทีน่ัง่ในโรงอาหารให้คนอืน่”  “จะคืนปากกาทียื่มครูมา” ในกิจกรรมแต่ละครัง้
หลงัจากท่ีนกัเรียนได้สรุปข้อคิด ความรู้สกึท่ีได้เรียนรู้แล้วนกัเรียนแต่ละกลุ่มจะได้มีจิตสาธารณะ
ร่วมกนั เช่นด้านการใช้คือ “การดูและโต๊ะเรียน”  “ใชข้องอย่างทะนถุนอม” เม่ือนกัเรียนปฏิบตัิแล้ว
นักเรียนเกิดความรู้สึก “ดี เพราะโต๊ะเรียนสะอาด” หรือในกิจกรรม ยึดมั่นในหน้าท่ี นักเรียนมี
เป้าหมายคือ “การตัง้ใจท าเวร” จากการแบ่งปันความรู้สึกพบว่านักเรียนแบ่งปันความรู้สึกว่า 
“รู้สึกดีทีท่ าใหห้้องเรียนสะอาด” เป็นต้น จากการมีเปา้หมายของการท า จิตสาธารณะ ถือเป็นการ
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ตอบสนองต่อสิ่งเร้า การมีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนเกิดความเพลิดเพลิน  
และนกัเรียนยงัเกิดความรู้สกึท่ีดีกบัการมีจิตสาธารณะอาศัยประสบการณ์ของแต่ละคน น าสู่การ
เห็นคุณค่าของจิตสาธารณะในด้านต่างๆ ผ่านทางการสรุปข้อคิดท่ีได้จากการร่วมกิจกรรม 
และเช่ือมโยงระหว่างข้อคิดกับการน า ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สอดคล้อง กับงานวิจัยของ 
ปนดัดา  ใจจะนะ (2555) ท่ีศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กบัจิตสาธารณะ
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โดยพบว่า ความฉลาดทางด้านอารมณ์  มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับจิตสาธารณะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  01 อีกทัง้ในกิจกรรมท่ี 6  
ได้ใช้เทคนิคการเรียนรู้ทางสงัคมเชิงพุทธิปัญญา ของแบนดูร่า(Bandura, Albert., 1986) มาใช้
เป็นเทคนิคในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเ รียนมีตัวแบบในการท าจิตอาสาเพื่อส่วนรวม  
ซึง่ในกิจกรรมนีไ้ด้น าเสนอเร่ืองราวของโครงการก้าวคนละก้าว ท่ีน าโดยพี่ตนู บอดีแ้สลม ศิลปินท่ี
นักเรียนรู้จักเพื่อใช้ตัวแบบกระตุ้ นให้นักเรียนส ารวจความสามารถของตนเองอาศัยสิ่งเร้า 
ท่ีเป็นตวัแบบของการท าจิตอาสา สอดคล้องกบังานวิจยัของ นุสรี  คนัธิก(2553) ท่ีศึกษาผลของ
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาท่ีมีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนกลุม่ทดลองมีคะแนนจิตสาธารณะสงูกวา่นกัเรียน
กลุ่ มควบคุมอย่ าง มีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี ระดับ  . 05  เ ป็น ไปตามแนวคิดการพัฒนา 
จิ ตพิ สัยของ  เดวิ ท  อา ร์ .  แครท โวล  (Krathwohl, David R. etc., 1973 )  ในขั น้ ท่ี สอง  
คือ การตอบสนอง (Responding) เป็นการมีความรู้สกึร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยความ
สมัครใจผ่านทางการกระตุ้นจากสิ่งเร้า และมีการแสดงความคิดเห็นออกมา และในขัน้ท่ีสาม  
คือการเห็นคุณค่า (Valuing) เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ เม่ือนักเรียนได้
เรียนรู้ผ่านทางกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึกนักเรียนจะทราบถึง
ความส าคญัและเห็นประโยชน์ของจิตสาธารณะได้ดียิ่งขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบั พูลสวสัดิ์  วรรณลา 
(2557) ท่ีกลา่ว่า แนวทางการพฒันา จิตสาธารณะจะต้องใช้วิธีการและแนวทางอย่างหลากหลาย 
จึงประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราวรรณ  กองทุ่งมน (2553) ท่ีศึกษาผล 
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนช่วงชัน้ชัน้ท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาส  
ทางการศึกษา ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7  ท่ีได้ใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกับวัยของนักเ รียนสร้างความสนุกสนานให้กับนักเ รียน ท าให้ไม่ เบื่อหน่าย  
มีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม ผลการวิจัยพบว่า นักเ รียนท่ีเ ข้าร่วมโปรแกรม  
มีจิตสาธารณะเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งจากผลการวิจยัสามารถอธิบาย 
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ได้ว่า กิจกรรมท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบัวยั และการเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
แตล่ะครัง้ สามารถพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียนได้ 

3. ในขัน้การจดัระบบ และการเสริมสร้างลกัษณะนิสยั 
หลังสิน้สุดกิจกรรมแต่ละครัง้ นักเรียนจะสรุปข้อคิดท่ีได้เรียนรู้ แบ่งเป็นด้าน

ต่างๆ คือ ด้านความคิด ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม และยังมีการสรุปถึงสิ่งท่ีจะน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันจากการท ากิจกรรมแต่ละครัง้อีกด้วย นักเรียนมีการจัดระบบ
พฤติกรรม จิตสาธารณะในด้านต่างๆ ท าให้นกัเรียนมีแนวทางในการปฏิบตัิ จิตสาธารณะอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยจากการสรุปของนักเรียน เช่น “คิดเพื่อส่วนร่วม ไม่ท าให้คนอื่นเดือดร้อน”  
“รู้สึกดี เห็นว่าตัวเองสามารถท าได้” “ท าตามหน้าที่ของตนเองอย่างดี” จากการสรุป ข้อคิด 
ความรู้สึก และการประยุกต์ใช้ ช่วยให้เขามีการแสดงออกมาอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความ
คาดหวังของสังคม (ประณต เค้าฉิม , 2549) สอดคล้องกับลักษณะความคิดของวัย รุ่น 
ตามพฒันาการด้านการรู้คิดของเพียเจต์ ท่ีได้ให้พฒันาการด้านความคิดของวยัรุ่นอยู่ในขัน้ท่ี 4  
คือ ขัน้ปฏิบตัิการคิดด้วยนามธรรม (Formal operational stage) ซึง่นกัเรียนสามารถคิดเช่ือมโยง
ได้และมีลกัษณะการคิดเชิงนามธรรม และมีหลายแง่มมุท่ีแตกต่างออกไปขึน้อยู่กบัประสบการณ์  
ของแตล่ะคนจากแนวคิดเชิงนามธรรมท่ีเกิดจากการจดัระบบ น าสูก่ารแสดงออกเป็นพฤติกรรมจิต
สาธารณะ ด้านต่างๆ ตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคน  เป็นไปตามแนวคิดการพัฒนา
จิตสยัของ เดวิท อาร์. แครทโวล (Krathwohl, David R. etc., 1973) ในขัน้ท่ีสี่ คือ การจัดระบบ 
(Organization) นักเรียนจะเห็นคุณค่าต่างๆ ท่ีผ่านเข้ามาอาศัยประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน  
อาศยัการแสดงความคิดเห็นและการสรุปผลในแต่ละกิจกรรม และเป็นไปตามแนวคิดการพฒันา
จิตพิสัยของ เดวิท อาร์. แครทโวล (Krathwohl, David R. etc., 1973) ในขัน้ท่ีห้า คือการสร้าง
ลกัษณะนิสยั (Characterization by a Value or Value Complex) ซึง่เป็นการสร้างลกัษณะนิสยัท่ี
คงทนให้กบันกัเรียน เพื่อให้คณุคา่ท่ีนกัเรียนยอมรับในขัน้ท่ีสี่นัน้ ถกูแสดงออกมาในชีวิตประจ าวนั 
ตามสถานการณ์ต่างๆ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา  สรายุทธพิทักษ์ (2557) ได้พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาด้านจิตพิสยัเพื่อสร้างเสริมสขุภาพนกัเรียนหญิงท่ี
อยู่ในวยัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ซึง่ประกอบด้วย 8 ขัน้ตอน คือการตรวจสอบความรู้สกึนกึ
คิด การรับรู้ประเด็นปัญหาการประมวลค้นหาข้อเท็จจริง ความตระหนักจิตส านึก ค่านิยม 
การตดัสินใจ การวิเคราะห์ทบทวน การปฏิบตัิตามค่านิยม และการตรวจสอบค่านิยมโดยการ
ติดตามผลการปฏิบตัิ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลอง มีค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการ
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เรียนรู้ ความตระหนกั จิตส านึก คา่นิยมการตดัสินใจ และการน าไปปฏิบตัิหลงัทดลองสงูกว่าก่อน
ทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ทัง้นีน้ักเรียนกลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนท่ีได้รับการจัดการศึกษาในโรงเรียนใน
รูปแบบเดียวกนักบันกัเรียนกลุ่มทดลอง นัน่หมายความว่านกัเรียนทัง้สองกลุ่มได้รับรูปแบบทาง
การศึกษาของโรงเรียนท่ีเหมือนกัน แต่สาเหตุท่ีท าให้นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของ 
จิตสาธารณะหลังการทดลอง และติดตามผล สูงกว่ากลุ่มควบคุมนัน้ เ น่ืองจากนักเรียน  
กลุ่มควบคมุเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัจิตสาธารณะของนกัเรียน เช่น การเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี ท่ีเน้นความรู้
และความสามารถด้านดนตรี การร่วมกิจกรรมกดักระจก ท่ีเน้นทกัษะการสร้างผลงานทางศิลปะ 
แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆ ท่ีนักเรียนกลุ่มควบคุมเข้าร่วมนัน้ไม่มีผลต่อจิตสาธารณะ  
ของนักเรียน โดยสะท้อนจากการท าแบบวดัตวัแปรจิตสาธารณะของกลุ่มควบคุม ท่ีไม่มีความ
แตกต่างกันในระยะหลงัการทดลอง และติดตามผล กับระยะก่อนการทดลอง เม่ือเทียบกับกลุ่ม
ควบคมุ สอดคล้องกบังานวิจยัของ อติฌาณ แสงค า (2555) ท่ีได้ศึกษาผลการจดักิจกรรมโดยใช้
แนวคิดทางพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนจิตสาธารณะสงูกว่านกัเรียนท่ีไม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และงานวิจัยของ อภิเชษฐ จันทนา (2553) 
ท่ีได้ศึกษาผลของการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพฒันาจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนต้น โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรม  
มีคะแนนจิตสาธารณะสูงกว่านักเรียนท่ีไม่ได้เข้าร่ วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้สามารถพัฒนา  
จิตสาธารณะของนกัเรียนได้ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. ผลการวิจัยในครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่าสามารถพัฒนาจิตสาธารณะให้เ กิดขึน้กับ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ได้ ดงันัน้จึงเหมาะกบัการน าไปใช้กบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา  
ปีท่ี 1 หรือระดบัวยัรุ่นขึน้ไป นอกจากนีใ้นแตล่ะกิจกรรมควรเน้นให้เกิดกระบวนการคิด ความรู้สกึ 
ผ่านการปฏิบตัิของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม และควรใช้ควบคู่กับแบบวดัจิตสาธารณะท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ 
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เพื่อสามารถวัดจิตสาธารณะได้ทัง้ด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ตามพัฒนาการ  
ของวยัรุ่น  

2. การน าโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะไปใช้ ผู้ ใช้ควรศกึษากระบวนการการด าเนิน
กิจกรรมให้เข้าใจ อีกทัง้มีการเตรียมสถานท่ี อปุกรณ์ และใบงานให้พร้อม เพื่อการด าเนินกิจกรรม
อย่างมีประสทิธิภาพ และอาจจะน าไปใช้กบันกัเรียนท่ีมีคะแนนจิตสาธารณะระดบัอ่ืน เพื่อสง่เสริม
ให้นกัเรียนมีจิตสาธารณะเพิ่มขึน้ นอกจากนีย้งัน าโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะนี ้ไปใช้ส าหรับ  
จดักิจกรรมเพื่อสร้างเสริมคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรียนได้ในคาบชมรม หรือจดัเป็นคา่ย
พฒันาจิตสาธารณะ ซึง่เป็นกิจกรรมเสริมทกัษะให้กบันกัเรียนได้อีกด้วย 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาและพฒันาการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์

ด้านอ่ืนๆ เช่น ความซื่อสตัย์สจุริต ความมีวินยั ความพอเพียง เป็นต้น  
2. ควรมีศึกษาและพัฒนาจิตสาธารณะในนักเรียนระดับชัน้ต่างๆ  อีกทัง้มีการ  

ติดตามผลจิตสาธารณะของอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อทดสอบความคงทนของโปรแกรมวา่สามารถพฒันา
จิตสาธารณะให้คงทนในระยะยาวเท่าใด 
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาจากผู้ เช่ียวชาญ 
 

ข้อท่ี 
ผลการพิจารณา ของผู้ เช่ียวชาญ 

ความเท่ียงตรง
เชิงเนือ้หา 
(IOC) 1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
2 +1 +1 +1 +1 +1 1 
3 0 0 0 0 +1 0.2 
4 +1 +1 +1 +1 +1 1 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1 
6 +1 +1 +1 +1 +1 1 
7 +1 +1 +1 +1 +1 1 
8 +1 +1 0 +1 +1 0.8 
9 +1 +1 +1 +1 +1 1 
10 +1 +1 0 +1 +1 0.8 
11 +1 +1 0 +1 +1 0.8 
12 +1 +1 +1 +1 +1 1 
13 +1 +1 +1 +1 +1 1 
14 +1 +1 +1 +1 +1 1 
15 +1 +1 +1 +1 +1 1 
16 +1 +1 +1 +1 +1 1 
17 +1 +1 0 +1 +1 0.8 
18 +1 +1 +1 +1 +1 1 
19 +1 +1 +1 +1 +1 1 
20 +1 +1 +1 +1 +1 1 
21 +1 +1 0 0 0 0.4 
22 +1 +1 +1 +1 +1 1 
23 0 0 +1 +1 +1 0.6 
24 +1 +1 +1 +1 +1 1 
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ตาราง 13 (ตอ่) 
 

ข้อท่ี 
ผลการพิจารณา ของผู้ เช่ียวชาญ 

ความเท่ียงตรง
เชิงเนือ้หา 
(IOC) 1 2 3 4 5 

25 +1 +1 +1 +1 +1 1 
26 +1 +1 +1 +1 +1 1 
27 +1 +1 +1 +1 0 0.8 
28 0 0 +1 +1 0 0.4 
29 +1 +1 +1 +1 +1 1 
30 +1 +1 +1 +1 +1 1 
31 0 +1 +1 +1 +1 0.8 
32 +1 0 +1 +1 +1 0.8 
34 +1 +1 0 +1 +1 0.8 
35 +1 +1 +1 +1 +1 1 
36 +1 +1 +1 +1 +1 1 
37 +1 +1 +1 +1 +1 1 
38 +1 +1 +1 +1 +1 1 
39 +1 +1 +1 +1 +1 1 
40 0 +1 +1 +1 +1 0.8 
41 +1 +1 +1 +1 +1 1 
42 0 0 +1 0 +1 0.4 
43 +1 +1 +1 +1 +1 1 
44 +1 +1 +1 +1 +1 1 
45 +1 +1 +1 +1 +1 1 
46 +1 +1 +1 +1 +1 1 
47 +1 0 +1 +1 +1 0.8 
48 +1 +1 +1 +1 +1 1 
49 +1 0 +1 +1 +1 0.8 
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ตาราง 13 (ตอ่) 
 

ข้อท่ี 
ผลการพิจารณา ของผู้ เช่ียวชาญ 

ความเท่ียงตรง
เชิงเนือ้หา 
(IOC) 1 2 3 4 5 

50 +1 +1 +1 +1 +1 1 
51 +1 +1 +1 +1 +1 1 
52 +1 +1 +1 +1 +1 1 
53 +1 +1 +1 +1 +1 1 
54 +1 +1 +1 +1 +1 1 
55 +1 0 +1 +1 +1 0.8 
56 +1 +1 +1 +1 +1 1 
57 +1 +1 +1 +1 +1 1 
58 +1 0 +1 +1 +1 0.8 
59 +1 0 +1 +1 0 0.6 
60 +1 +1 +1 0 +1 0.8 
61 +1 +1 +1 0 +1 0.8 
62 +1 0 +1 0 +1 0.6 
63 +1 +1 +1 +1 +1 1 
64 +1 +1 +1 +1 +1 1 
65 +1 +1 +1 +1 +1 1 
66 +1 +1 +1 +1 +1 1 
67 +1 +1 +1 +1 +1 1 
68 +1 +1 +1 +1 +1 1 
69 +1 +1 +1 0 +1 0.8 
70 +1 0 +1 +1 +1 0.8 
71 +1 +1 +1 0 +1 0.8 
72 +1 0 +1 +1 +1 0.8 
73 +1 +1 +1 +1 +1 1 
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ตาราง 13 (ตอ่) 
 

ข้อท่ี 
ผลการพิจารณา ของผู้ เช่ียวชาญ 

ความเท่ียงตรง
เชิงเนือ้หา 
(IOC) 1 2 3 4 5 

74 +1 0 +1 0 0 0.4 
75 +1 +1 +1 +1 +1 1 
76 +1 0 +1 +1 +1 0.8 
77 +1 +1 +1 +1 +1 1 
78 +1 0 +1 +1 +1 0.8 
79 +1 +1 +1 +1 +1 1 
80 +1 0 +1 +1 +1 0.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  127 

ตาราง 14 คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม (Item total correlation) 
และค่ าสัมประสิ ท ธ์ แอล ฟ่ าของแบบวัดฉันกับสังคม  เพื่ อ วัดตัว แปร จิตสาธารณะ  
ทัง้ฉบบัจากการทดลองใช้ 
 

ข้อ 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha 

 if Item Deleted 
หมายเหต ุ

1 0.295 0.911 ตดัทิง้ 
2 0.439 0.910* น าไปใช้ 
3 0.404 0.911* น าไปใช้ 
4 0.276 0.911 ตดัทิง้ 
5 0.485 0.910* น าไปใช้ 
6 0.562 0.909* น าไปใช้ 
7 0.406 0.911 ตดัทิง้ 
8 0.417 0.910* น าไปใช้ 
9 0.632 0.909* น าไปใช้ 

10 0.399 0.911* น าไปใช้ 
11 0.369 0.911* น าไปใช้ 
12 0.325 0.911* น าไปใช้ 
13 0.436 0.910* น าไปใช้ 
14 0.265 0.912 ตดัทิง้ 
15 0.292 0.911 ตดัทิง้ 
16 0.429 0.910* น าไปใช้ 
17 -0.210 0.916 ตดัทิง้ 
18 0.120 0.913 ตดัทิง้ 
19 0.109 0.913 ตดัทิง้ 
20 0.577 0.910* น าไปใช้ 
21 0.400 0.911* น าไปใช้ 
22 0.545 0.910* น าไปใช้ 
23 0.366 0.911* น าไปใช้ 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

ข้อ 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 
หมายเหต ุ

24 0.233 0.912 ตดัทิง้ 
25 0.517 0.910* น าไปใช้ 
26 0.310 0.911 ตดัทิง้ 
27 0.537 0.910* น าไปใช้ 
28 0.276 0.911 ตดัทิง้ 
29 0.388 0.911* น าไปใช้ 
30 0.542 0.910* น าไปใช้ 
31 0.023 0.913 ตดัทิง้ 
32 -0.389 0.917 ตดัทิง้ 
33 0.310 0.911 ตดัทิง้ 
34 0.133 0.913 ตดัทิง้ 
35 0.372 0.911* น าไปใช้ 
36 0.348 0.911* น าไปใช้ 
37 0.350 0.911* น าไปใช้ 
38 -0.313 0.915 ตดัทิง้ 
39 0.508 0.910* น าไปใช้ 
40 0.214 0.912 ตดัทิง้ 
41 0.275 0.911 ตดัทิง้ 
42 0.388 0.911* น าไปใช้ 
43 0.173 0.912 ตดัทิง้ 
44 0.347 0.911 ตดัทิง้ 
45 0.402 0.911* น าไปใช้ 
46 0.346 0.911 ตดัทิง้ 
47 0.535 0.910 น าไปใช้ 
48 0.187 0.912* ตดัทิง้ 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

ข้อ 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 
หมายเหต ุ

49 -0.033 0.914 ตดัทิง้ 
50 0.309 0.911* น าไปใช้ 
51 0.446 0.910* น าไปใช้ 
52 0.501 0.910* น าไปใช้ 
53 0.393 0.911* น าไปใช้ 
54 0.454 0.910 ตดัทิง้ 
55 0.405 0.911 ตดัทิง้ 
56 0.255 0.912* น าไปใช้ 
57 0.484 0.910* น าไปใช้ 
58 0.353 0.911 ตดัทิง้ 
59 0.271 0.912 ตดัทิง้ 
60 0.324 0.911 ตดัทิง้ 
61 0.354 0.911* น าไปใช้ 
62 0.448 0.910* น าไปใช้ 
63 0.647 0.909* น าไปใช้ 
64 0.351 0.911 ตดัทิง้ 
65 0.491 0.910 ตดัทิง้ 
66 0.297 0.911* น าไปใช้ 
67 0.573 0.910 ตดัทิง้ 
68 0.302 0.911* น าไปใช้ 
69 0.493 0.910 ตดัทิง้ 
70 0.316 0.911* น าไปใช้ 
71 0.442 0.910 ตดัทิง้ 
72 0.451 0.910* น าไปใช้ 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

ข้อ 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 
หมายเหต ุ

73 0.368 0.911* น าไปใช้ 
74 0.456 0.910* น าไปใช้ 
75 0.249 0.912 ตดัทิง้ 
76 0.329 0.911* น าไปใช้ 
77 0.516 0.910* น าไปใช้ 
78 0.472 0.910* น าไปใช้ 
79 0.413 0.911* น าไปใช้ 
80 -0.111 0.914 ตดัทิง้ 

คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เทา่กบั .912  
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ตาราง 15 คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม (Item total correlation) 
และค่ าสัมประสิ ท ธ์ แอล ฟ่ าของแบบวัดฉันกับสังคม  เพื่ อ วัดตัว แปร จิตสาธารณะ  
ทัง้ฉบบัหลงัจากตดัข้อค าถามแล้ว 
 

ข้อ Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 

1 0.405 0.914 
2 0.387 0.915 
3 0.495 0.914 
4 0.527 0.913 
5 0.662 0.912 
6 0.359 0.915 
7 0.378 0.915 
8 0.328 0.915 
9 0.368 0.915 

10 0.386 0.915 
11 0.372 0.915 
12 0.452 0.914 
13 0.584 0.913 
14 0.290 0.916 
15 0.487 0.913 
16 0.599 0.912 
17 0.443 0.914 
18 0.268 0.916 
19 0.486 0.914 
20 0.319 0.915 
21 0.570 0.913 
22 0.445 0.914 
23 0.482 0.913 
24 0.560 0.913 
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ตาราง 15 (ตอ่) 
 

ข้อ Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 

25 0.413 0.914 
26 0.517 0.913 
27 0.423 0.914 
28 0.318 0.915 
29 0.289 0.915 
30 0.548 0.913 
31 0.311 0.915 
32 0.344 0.915 
33 0.444 0.914 
34 0.693 0.911 
35 0.304 0.915 
36 0.339 0.915 
37 0.330 0.915 
38 0.501 0.913 
39 0.342 0.915 
40 0.454 0.914 
41 0.376 0.915 
42 0.539 0.913 
43 0.479 0.914 
44 0.483 0.914 
45 0.517 0.913 

คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เทา่กบั .917  
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ตาราง 16 คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม (Item total correlation) 
และค่ าสัมประสิ ท ธ์ แอล ฟ่ าของแบบวัดฉันกับสังคม  เพื่ อ วัดตัว แปร จิตสาธารณะ  
ทัง้ฉบบัเม่ือน ามาใช้จริง 
 

ข้อ Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 

1 0.471 0.941 
2 0.491 0.941 
3 0.438 0.942 
4 0.455 0.942 
5 0.598 0.941 
6 0.578 0.941 
7 0.560 0.941 
8 0.599 0.941 
9 0.413 0.942 

10 0.453 0.941 
11 0.539 0.941 
12 0.417 0.942 
13 0.533 0.941 
14 0.570 0.941 
15 0.340 0.943 
16 0.549 0.941 
17 0.614 0.940 
18 0.404 0.942 
19 0.596 0.941 
20 0.359 0.942 
21 0.541 0.941 
22 0.473 0.941 
23 0.459 0.941 
24 0.497 0.941 



  134 

ตาราง 16 (ตอ่) 
 

ข้อ Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 

25 0.427 0.942 
26 0.513 0.941 
27 0.412 0.942 
28 0.523 0.941 
29 0.550 0.941 
30 0.566 0.941 
31 0.481 0.941 
32 0.555 0.941 
33 0.577 0.941 
34 0.405 0.942 
35 0.590 0.941 
36 0.553 0.941 
37 0.539 0.941 
38 0.412 0.942 
39 0.609 0.941 
40 0.492 0.941 
41 0.432 0.942 
42 0.475 0.941 
43 0.623 0.941 
44 0.593 0.941 
45 0.615 0.940 

คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เทา่กบั .942  
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ตาราง 17 ผลการตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ  
ในภาพรวม 
 

ข้อท่ี รายการท่ีประเมิน 
ผลการพิจารณา 
ของผู้ เช่ียวชาญ 

ความเท่ียงตรง
เชิงเนือ้หา 
(IOC) 1 2 3 4 5 

1 ความเหมาะสมของช่ือกิจกรรม 1 1 1 1 1 1.0 

2 
ความเหมาะสมของการ 
เรียงล าดบักิจกรรม 

1 1 1 1 1 1.0 

3 ความเหมาะสมของวตัถปุระสงค์ 1 1 1 0 0 .6  

4 
ความเหมาะสมของระยะเวลา 
ในการจดักิจกรรม 

1 1 1 0 1 .8 

5 
ความเหมาะสมของอปุกรณ์ 
ท่ีใช้ในการจดักิจกรรม 

1 1 1 1 1 1.0 

6 
ความสอดคล้องระหวา่งการ
ประเมินผลกบัวตัถปุระสงค์ 

1 1 1 0 0 .6 

7 
ความสอดคล้องระหวา่งกิจกรรมกบั
โปรแกรม 

1 1 1 1 0 .8 

รวมคา่ IOC 0.83 
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ตาราง 18 ผลการตรวจสอบคณุภาพและความเหมาะสมของโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะใน 
แตล่ะกิจกรรม 
 

 
ล าดบั 

ช่ือกิจกรรม 

หวัข้อที่ประเมิน 

คว
าม

เห
มา

ะส
มข

อง
ชื่อ

กิจ
กร

รม
 

คว
าม

เห
มา

ะส
มข

อง
วัต

ถุป
ระ
สง

ค์ 

คว
าม

เห
มา

ะส
มข

อง
ระ
ยะ

เว
ลา

 

คว
าม

เห
มา

ะส
มข

อง
อุป

กร
ณ์
แล

ะใ
บง

าน
 

คว
าม

เห
มา

ะส
มข

อง
ขัน้

ตอ
น 

คว
าม

สอ
ดค

ล้อ
งร
ะห

ว่า
งก

าร
สรุ

ปก
ับว

ัตถุ
ปร

ะส
งค์

 

คว
าม

สอ
ดค

ล้อ
งร
ะห

ว่า
งก

าร
ปร

ะเ
มิน

ผล
กับ

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์ 

คว
าม

ชัด
เจ
นข

อง
วิธี

ด า
เนิ
นก

าร
ใน

กิจ
กร

รม
 

คว
าม

เห
มา

ะส
มข

อง
ทฤ

ษฎ
ีพืน้

ฐา
นท

ี่ใช้
 

1 รอบๆ ตวัฉนั 1 0.6 0.2 0.8 1 0.8 0.8 1 0.8 
2 ปัญหานีแ้หละ ใช่เลย 0.8 0.6 0.6 1 1 0.8 0.6 1 0.6 
3 ช่วยกนัดแูล 1 0.8 0.8 1 1 0.8 0.8 1 0.8 
4 ยดึมัน่ในหน้าท่ี 0.6 0.8 0.8 1 1 1 0.8 1 0.6 
5 สทิธิของฉนัและเธอ 1 0.8 0.6 1 1 0.8 0.8 1 0.6 
6 หวัใจอาสา 1 1 0.8 1 0.8 0.8 1 1 0.8 
7 สิง่ท่ีได้เรียนรู้ 1 1 0.8 1 1 0.8 0.8 1 1 
8 คณุคา่ท่ีสอดคล้อง 0.8 0.8 0.6 0.8 0.8 0.6 0.4 08 0.6 
9 สญัญาใจ 1 1 0.8 1 0.8 0.6 0.4 0.8 1 
10 สง่ตอ่ความรัก 1 1 0.8 1 1 0.8 0.6 1 1 
11 ภารกิจแห่งรักและรับใช้ 1 1 0.8 0.8 1 1 1 0.8 0.8 
12 สานตอ่ความดี 1 1 0.8 1 1 1 0.6 1 1 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
คะแนนจิตสาธารณะของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์คะแนนจากแบบวดัฉนักบัสงัคม เพ่ือวดัตวัแปรจิตสาธารณะ ในระยะ
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัสิน้สดุการทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
 

คนท่ี 

กลุม่ทดลอง (n=35) 

คนท่ี 

กลุม่ควบคมุ (n=35) 
ก่อนการ
ทดลอง 

หลงัการ
ทดลอง 

หลงัสิน้สดุ
การทดลอง 

ก่อนการ
ทดลอง 

หลงัการ
ทดลอง 

หลงัสิน้สดุ
การทดลอง 

(Pre-
test) 

(Post-
test) 

(Follow 
up) 

(Pre-
test) 

(Post-
test) 

(Follow 
up) 

1 3.87 4.22 4.20 1 3.89 3.93 3.84 
2 3.96 4.07 4.18 2 3.91 3.84 3.87 
3 3.60 4.02 4.07 3 3.20 3.16 3.09 
4 3.67 3.98 3.96 4 3.67 3.62 3.51 
5 3.89 4.16 4.16 5 3.73 3.69 3.71 
6 3.78 4.31 4.38 6 3.71 3.84 3.80 
7 3.98 4.09 4.11 7 3.78 3.73 3.60 
8 4.00 4.42 4.47 8 3.87 3.80 3.80 
9 4.09 4.47 4.33 9 3.78 3.73 3.67 
10 2.78 2.84 2.73 10 3.87 3.82 3.64 
11 3.31 3.98 3.80 11 3.96 3.76 3.73 
12 3.58 4.20 4.09 12 3.93 3.76 3.71 
13 3.62 3.91 4.00 13 3.96 3.89 3.84 
14 3.80 4.27 4.42 14 4.02 3.89 3.80 
15 3.82 4.20 4.13 15 4.04 3.93 3.91 
16 3.84 4.42 4.11 16 4.04 3.84 3.64 
17 3.91 4.29 4.29 17 3.49 3.62 3.56 
18 3.91 4.13 4.11 18 3.53 3.49 3.49 
19 4.00 4.27 4.24 19 3.58 3.67 3.71 
20 4.02 4.47 4.36 20 3.76 3.69 3.76 
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ตาราง 19 (ตอ่) 
 

คนท่ี 

กลุม่ทดลอง (n=35) 

คนท่ี 

กลุม่ควบคมุ (n=35) 
คะแนน
ก่อนการ
ทดลอง 

คะแนน
หลงัการ
ทดลอง 

คะแนน
หลงัสิน้สดุ
การทดลอง 

คะแนน
ก่อนการ
ทดลอง 

คะแนน
หลงัการ
ทดลอง 

คะแนน
หลงัสิน้สดุ
การทดลอง 

(Pre-
test) 

(Post-
test) 

(Follow 
up) 

(Pre-
test) 

(Post-
test) 

(Follow 
up) 

21 4.04 4.24 4.42 21 3.84 3.71 3.73 
22 3.33 3.40 3.31 22 3.93 3.64 3.62 
23 3.69 4.00 4.07 23 3.98 3.82 3.49 
24 3.80 4.07 4.22 24 4.00 3.87 3.87 
25 3.87 4.27 4.40 25 4.04 3.82 3.80 
26 3.91 3.76 3.76 26 3.53 3.60 3.40 
27 3.93 3.80 4.00 27 3.64 3.69 3.73 
28 3.96 4.40 4.16 28 3.87 3.89 3.78 
29 4.02 4.27 4.33 29 3.89 3.87 3.87 
30 4.04 4.24 4.29 30 4.02 3.84 3.76 
31 3.51 3.47 3.71 31 2.93 3.00 3.24 
32 3.62 4.18 4.22 32 3.62 3.47 3.36 
33 3.87 4.31 4.29 33 3.87 3.64 3.69 
34 3.91 4.24 4.33 34 3.91 3.80 3.64 
35 4.00 4.36 4.11 35 4.07 4.11 3.96 
M 3.798 4.106 4.107 M 3.796 3.728 3.675 
SD 0.264 0.331 0.335 SD 0.246 0.208 0.190 
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ภาคผนวก ง 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
    -  แบบวดัฉนักบัสงัคม วดัตวัแปรจิตสาธารณะ 
    -  โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะ 
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แบบวัดฉันกับสังคม 
 
ค าชีแ้จง  1. แบบวดัฉบบันีมี้ทัง้สิน้ 45 ข้อ ขอให้นกัเรียนท าทกุข้อด้วยความตัง้ใจ  
  2. ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี ้ซึ่งเป็นเร่ือง ความคิด อารมณ์และพฤติกรรม  
ของนักเรียนท่ีมีต่อสงัคม แล้วท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสดุ
เพียงช่องเดียวในแตล่ะข้อ 
 จริงท่ีสดุ    หมายถึง   นกัเรียนมีความคดิ ความรู้สกึ หรือ พฤตกิรรม 

    ตรงกบัข้อความนัน้ทกุครัง้ 
 จริง    หมายถึง นกัเรียนมีความคดิ ความรู้สกึ หรือ พฤตกิรรม 
        ตรงกบัข้อความนัน้เกือบทกุครัง้ 
 คอ่นข้างจริง  หมายถึง  นกัเรียนมีความคดิ ความรู้สกึ หรือ พฤตกิรรม 
        ตรงกบัข้อความนัน้บางครัง้ 
 คอ่นข้างไมจ่ริง หมายถึง   นกัเรียนมีความคดิ ความรู้สกึ หรือ พฤตกิรรม 

    ไม่ตรงกบัข้อความนัน้บางครัง้ 
 ไม่จริง   หมายถึง  นกัเรียนมีความคดิ ความรู้สกึ หรือ พฤตกิรรม 
        แทบจะไมต่รงกบัข้อความนัน้เลย 
 ไม่จริงเลย  หมายถึง นกัเรียนไม่เคยมีความคิดความรู้สกึหรือ     
          พฤตกิรรมตรงกบัข้อความนัน้เลย 
  
ตัวอย่างการตอบแบบวัดฉันกับสังคม  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ข้อความ 
จริง
ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง
จริง 

ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
เลย 

1. ฉนัรู้สกึเฉยๆ เมื่อท าของท่ีใช้
ร่วมกนัเสียหาย เช่น ท าเมาท์
คอมพิวเตอร์พงั เป็นต้น 

  

    

 
 ความหมาย นกัเรียนใสเ่คร่ืองหมาย  ลงในช่อง จริง แสดงวา่ นกัเรียนมีความรู้สกึ
เฉยๆ เมื่อท าของท่ีใช้ร่วมกนัเสียหาย เกือบทกุครัง้  

เลขประจ าตวันกัเรียน..................... 

ชัน้.............           เลขท่ี..............  
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ข้อความ 
จริง
ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง
จริง 

ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
เลย 

1. เม่ือฉันเห็นข้อความ รูปบนก าแพง หรือ
บนโต๊ะเรียน ฉันอยากแต่งเติมข้อความ 
หรือรูปนัน้เพิ่มเตมิ 

 
     

2. ฉันรู้สึกดีกว่าเม่ือใช้น า้ท่ีโรงเรียนเตรียมไว้
ส าหรับดื่มเทา่นัน้มาล้างหน้าแทนน า้ประปา  

 
     

3. ฉันคิดว่าต้องดแูลรักษาสิ่งของส่วนรวม
ท่ีฉันก าลงัใช้อยู่อย่างดี เช่น คอมพิวเตอร์
ของโรงเรียน ลกูฟุตบอล หรืออปุกรณ์กีฬา  
เป็นต้น 

 

     

4.  ในขณะท่ีฉันใช้น า้ แล้วต้องหันไปคุย
กับเพื่อน หรือฟอกสบู่อยู่ ไม่จ าเป็นต้อง 
ปิดน า้ เน่ืองจากคิดว่าเดี๋ยวก็ใช้น า้ต่ออยู่ดี 
จะได้ไม่เสียเวลาเปิดอีกครัง้ 

 

     

5 .  เ ม่ื อ เ ห็ น เ พื่ อ น เ ปิ ด น ้า ทิ ้ง ไ ว้ 
โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ ฉันคิดว่าเป็นการ
สิน้เปลือง โดยใช่เหต ุ

 
     

6. เม่ือฉันขอยืมสิ่งของต่างๆ ของทาง
โ ร ง เ รี ย น ม า ใ ช้  เ ช่ น  อุ ป ก ร ณ์ กี ฬ า  
เคร่ืองเสียง ฉัน รู้สึกว่าต้องดูแลรักษา
สิง่ของนัน้อยา่งดี 

 

     

7. เ ม่ือฉันเห็นรอยขีดเขียนบนก าแพง
ห้องน า้ หรือบนโต๊ะนักเรียน ฉันอยากท า
ให้ก าแพงนัน้กลบัมาสะอาด หมือนเดมิ 

 
     

8. ฉนัรู้สกึเสียดายน า้ เม่ือเห็นน า้เปิดทิง้ไว้
โดยไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 
     

9 .  ฉั น ร า ดน ้า ใ ห้ ส ะ อ า ด  ห ลั ง จ า ก 
ท าธุระสว่นตวัในห้องน า้เสร็จเรียบร้อย 
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ข้อความ 
จริง
ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง
จริง 

ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
เลย 

10. หากฉันออกจากห้องเรียนเป็นคนสดุท้าย 
ฉันจะตรวจสอบพัดลม /แอ ร์และไฟใน
ห้ อ ง เ รี ย น ว่ า ปิ ด เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว 
โดย ท่ีคุณครูไม่ ไ ด้สั่ง  เ พ่ือช่ วยโรง เ รียน 
ประหยดัไฟ 

 

     

11. ฉันคิดว่า หากถังขยะอยู่ไกล สามารถทิง้
ขยะได้ตามต้นไม้ กระถางต้นไม้ ซอกต่างๆ 
ห รื อ ท่ี พื น้ ไ ด้  เ พ ร า ะ เดี๋ ย ว ก็ มี  ภ า ร โ ร ง 
มาท าความสะอาดอยูด่ี  

 

     

12. ฉันเปิด-ปิด หน้าต่าง หรือประตหู้องด้วย
ความระมัดระวัง เ พ่ือป้องกันการช า รุด
เสียหาย 

 
     

13. ฉันน าน า้ซึ่งทางโรงเรียนจดัไว้ส าหรับดื่ม
เท่านัน้มาล้างหน้าแทนน า้ประปา 

 
     

14. ข้าพเจ้ารู้สึกไม่อยากท า เม่ือถึงหน้าท่ีท า
ความสะอาดห้อง 

 
     

15. ฉนัรู้สกึแย่ เม่ือรู้ว่าตนเองเป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืน
ต้องรอ  จนไม่สามารถท่ีจะท ากิจกรรมอ่ืน
ตอ่ไปได้ เช่น รอขึน้รถไปทศันศกึษา เป็นต้น 

 
     

16. หากเห็นป้ายห้ามต่างๆ  เช่น ห้ามเดินลดั
สนาม ห้ามนัง่ หรือห้ามปีนป่าย ฉนัคิดว่าควร
ปฏิบตัิตามปา้ยเตือนอยา่งเคร่งครัด  

 
     

17 . ฉัน เต็ ม ใ จท า เ ว รท าความสะอาด
ประจ าวนั ท่ีได้รับมอบหมายอยา่งดี 

 
     

1 8 . เ ม่ื อ รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร เ ส ร็ จ 
ฉนัน าภาชนะท่ีใช้ไปไว้ในท่ีเก็บภาชนะ 

 
     

19 . ฉันคิ ดว่ า ต้ องปฏิบัติ ห น้ า ท่ีตาม 
ท่ีได้รับมอบหมายอยา่งดี 
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ข้อความ 
จริง
ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง
จริง 

ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
เลย 

20. ฉนัไม่คิดว่าการเดินลดัสนาม ทัง้ๆ ท่ีมี
ปา้ยห้าม จะเกิดความเสียหายอะไร 

 
     

21. ฉันให้เพื่อนท าหน้าท่ีแทนฉัน เช่น ท า
ความสะอาดห้องเรียนยกของ ตามท่ีครู
มอบหมาย เป็นต้น ถึงแม้ว่าฉนัจะสามารถ 
ท าหน้าท่ีนัน้ได้ก็ตาม 

 

     

22. ฉันเข้าแถวซือ้อาหาร หรือแลกชิพ
อยา่งเป็นระเบียบ 

 
     

23. เม่ือเห็นก๊อกน า้เปิดอยู่โดย ไม่ได้ใช้ฉนั
เดินเข้าไปปิดก๊อกน า้นัน้   

 
     

24. ฉันรู้สึกดี เม่ือเห็นว่าแต่ละคนเข้าแถว
อย่าง เ ป็นระ เบียบในการ  ซื อ้อาหาร 
หรือซือ้ของ เป็นต้น 

 
     

25.  ฉันคิดว่าทุกคนมีสิทธิ ท่ีจะใช้ของ
ส่วนรวมของโรงเรียน เช่น  สนามกีฬา 
อปุกรณ์กีฬา โต๊ะม้าหิน เป็นต้น 

 
     

26.  เ ม่ือเห็นเด็กเล็ก คนชรา หรือสตรี 
มี ค ร ร ภ์  ขึ น้ รถสองแถว  ห รือ รถ เม ล์   
และไม่มีท่ีนัง่ ฉนัคดิวา่ควรสละท่ีนัง่ให้เขา 

 
     

27 .  ฉันน าของส่ วนรวม ท่ี ใ ช้ ร่ วมกัน 
น ากลบัไปใช้ต่อท่ีบ้าน เช่น สีท่ียืมจากครู 
ปากกา เป็นต้น 

 

     

28. ฉนัเต็มใจแบง่ท่ีในสนามกีฬาให้ผู้ อ่ืนได้ใช้
ร่วมกนักบัฉนั ถึงแม้วา่ฉนัมาใช้ก่อน 

 
     



  145 

ข้อความ 
จริง
ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง
จริง 

ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
เลย 

29.  ขณะท่ีฉันเดินคุยกับเ พ่ือนเป็นหน้า
กระดานบริเวณบนัได พบว่า มีคนเดินขึน้-ลง
บนัได ฉันหลีกทาง ให้เขาได้เดินขึน้-ลงบนัได 
ได้อยา่งสะดวก 

 

     

30. หากเห็นเด็กเล็ก คนชรา หรือสตรีมีครรภ์ 
บนรถเมล์หรือ รถสองแถวฉันแกล้งหลบั หรือ
ท าเป็นมองไม่เห็น 

 
     

31. ฉันคิดว่าควรรีบคืนสิ่งของท่ียืมจากทาง
โรงเรียนมาใช้ เช่น ลกูบอล ลกูบาสเกตบอล
อุปกรณ์การเ รียนจากห้องจิตตา ภิบาล 
เป็นต้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้ใช้  

 

     

32 .  หากฉั นนั่ ง ใ น ท่ี นั่ ง เ ฉพาะส าห รับ  
เด็ก คนชรา สตรีมีครรภ์ หรือพระภิกษุสงฆ์ 
บนรถเมล์ พบว่าบุคคลเหล่านัน้ขึน้รถเมล์มา 
และเขาไม่มีท่ีนัง่ ก็ไม่ลกุให้เขานัง่ เพราะเดี๋ยว
ก็มีคนลกุให้ 

 

     

33. ฉันคิดว่าผู้ อ่ืนควรใช้โต๊ะ อ่ืน  ท่ีไม่ใช่ 
โต๊ะประจ าของกลุม่ของฉนั 

 
     

34. เม่ือทางโรงเรียนจดัให้มีการรับบริจาคเงิน
หรือสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือ ผู้ เดือดร้อนฉันไม่มี
ส่วนร่วมกับการบริจาคต่างๆ นัน้ แม้ว่าจะ
สามารถบริจาค ได้ก็ตาม 

 

     

35. เม่ือโรงเรียนขอรับบริจาคเพ่ือผู้ประสบภยั
ต่ า งๆ  ฉันคิ ดว่ า เ ราควร มีส่ วน ร่ วม เ พ่ือ
ช่วยเหลือพวกเขา  

 
     

35. เม่ือโรงเรียนขอรับบริจาคเพ่ือผู้ประสบภยั
ต่ า งๆ  ฉันคิ ดว่ า เ ราควร มีส่ วน ร่ วม เ พ่ือ
ช่วยเหลือพวกเขา  
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ข้อความ 
จริง
ที่สุด 

จริง 
ค่อนข้าง
จริง 

ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
เลย 

36.  ฉันช่วยเ พ่ือนเก็บของ ใ ห้ เ รียบร้อย 
เ ม่ื อ เส ร็จ กิจกรรม  ก่อนกลับ บ้ าน  เช่ น  
กีฬาสี งานวนัวิชาการ เป็นต้น 

 
     

37 .  ฉั นคิ ด ว่ า กิ จก ร รมจิ ตอ าสาต่ า ง ๆ 
ท่ีทางโรงเรียนจดัเป็นเร่ืองไร้สาระ  

 
     

38. ฉันเต็มใจท่ีจะลบกระดานให้คุณครู 
หลังจากคุณครูสอนเสร็จ เพ่ือเตรียมเรียน 
คาบตอ่ไป  

 
     

39. ฉันบริจาคเงิน สิ่งของ หรือออกแรง  
เพ่ือช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาส ในโรงเรียน  

 
     

40. ฉันร าคาญท่ีต้องคอยรับฟัง รายละเอียด
ตา่งๆ เก่ียวกบักิจกรรมจิตอาสาของ โรงเรียน 

 
     

41. ฉันรู้สึกดีเม่ือไปช่วยเพ่ือนแบกโต๊ะ เก้าอี ้
หรือสิ่งของต่างๆ ของทางโรงเรียน แม้ไม่ใช่
หน้าท่ีของฉนั 

 
     

42 .  เ ม่ื อ ฉั นพบ เห็ น ขยะตกอยู่ บ น พื น้ 
ฉนัเก็บขยะเพ่ือไปทิง้ในถงัขยะ 

 
     

43. ฉันยินดี ท่ีจะช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ  
ของทางโรงเรียน หากงานนัน้สอดคล้อง 
กบัความสามารถท่ีฉนัมี  

 
     

44. ฉันรู้สึกดี เม่ือได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ เช่น กิจกรรม จิตอาสาการบริจาค
สิ่งของ การบริจาคเงิน เป็นต้น 

 
     

45. ฉันคิดว่า ฉันควรมีส่วนรวมในกิจกรรม
ต่างๆ ของทางโรงเรียน ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ อ่ืน เช่น การบริจาคสิ่งของการบริจาคเงิน 
การออกแรงในการขนของ การช่วยเสนอ
ความคดิเห็นมากกวา่นี ้
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โปรแกรมพัฒนาจติสาธารณะ 
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กิจกรรมครัง้ที่ 1 
เร่ือง รอบๆ ตัวฉัน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กระบวนการพัฒนาจติสาธารณะ 
 ขัน้น า (10 นาท)ี 

1. ครูทกัทายนกัเรียน และให้นกัเรียนแตล่ะคนแนะน าตวัเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ 
2. ครูแจ้งถึงวตัถปุระสงค์ของการร่วมกิจกรรมในครัง้นีใ้ห้นกัเรียนได้รับทราบ 
3. ครูให้นกัเรียนชมวีดีทศัน์ เก่ียวกบัปัญหาของสงัคมในปัจจบุนั เช่น การขบัรถผิด

กฎจราจร, การทิง้ขยะในท่ีสาธารณะ,ปัญหาสิง่แวดล้อม เป็นต้น 
4. ครูสนทนากับนัก เ รียนถึง ปัญหาท่ีนัก เ รียนเคยพบ เหมือนท่ีไ ด้ รับชม 

ในวีดีทศัน์ จากนัน้ให้นกัเรียนท าใบงานท่ี 1 ตอนท่ี 1 เร่ืองมองดสูงัคม 
 ขัน้สอน (30 นาท)ี 

1. ครูแบ่งกลุ่มนัก เ รียน  กลุ่มละ  7 คน  โดยจับกลุ่มตามความสมัครใจ 
เพื่อให้นกัเรียนระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาท่ีตนเองและเพื่อนสามารถพบ
ได้ในสงัคม บ้าน ชมุชน และเขียนในกระดาษชาร์ต 

2. ครูพูดถึงปัญหาท่ีอยู่ใกล้ตัวของนักเรียน นั่นคือปัญหาในโรงเรียน ครูแจก  
ใบงานท่ี 1 ปัญหาท่ีพบ ให้นกัเรียน กลุม่ละ 1 แผ่น เพื่อให้นกัเรียนเขียนปัญหา
สงัคมท่ีตนเองและเพื่อนพบและสถานท่ีตา่งๆ เช่น บ้าน ชมุชน เป็นต้น 

3. ครูให้นกัเรียนส ารวจปัญหาท่ีพบตามสถานท่ีต่างๆ ของโรงเรียน จากนัน้บนัทึก
ปัญหานัน้ลงในตาราง และถ่ายรูปปัญหาท่ีพบนัน้ 

4. เม่ือหมดเวลา นกัเรียนแตล่ะกลุม่กลบัมารวมกนัในห้องเรียน จากนัน้ครูให้แตล่ะ
กลุ่มน าเสนอปัญหาท่ีตนเองพบจากการระดมความคิดในข้อ 1 และจากการ
ส ารวจสถานท่ีต่างๆ ในโรงเรียน พร้อมทัง้น าเสนอภาพท่ีถ่ายไว้ คุณครูบนัทึก
ปัญหาท่ีนกัเรียนได้ออกมาน าเสนอ 

 ขัน้สรุป (10 นาท)ี 
1. ครูสรุปปัญหาท่ีนกัเรียนได้พบออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการใช้ 2.ด้านการ

ถือเป็นหน้าท่ี 3.ด้านการเคารพสิทธิ และ 4. ด้านการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม  อีกทัง้น าเสนอปัญหาเพิ่มเติมตามองค์ประกอบ 
ทัง้ 4 ด้านหากนกัเรียนไมไ่ด้น าเสนอ 
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ใบงานที่ 1 
ตอนที่ 1 เร่ือง มองดูสังคม 

 

นักเรียนคิดว่าใครเป็นจุดเร่ิมต้นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ในสังคม  

...................................................................... 

...................................................................... 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
นักเรียนคิดว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาในสังคม 
หรือในโรงเรียนอะไรบ้าง 

.................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
นักเรียนรู้สึกดหีรือไม่อย่างไร เม่ือเหน็ผู้ที่ไม่มีความรับผิดชอบ 
 ขาดจิตสาธารณะ หรือสร้างปัญหาในสังคม 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
นักเรียนอยากพัฒนาตนเอง  
เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาสังคมให้ดีขึน้หรือไม่ อย่างไร 

................................................................... 

................................................................... 
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ใบงานที่ 1  
ตอนที่ 2 ปัญหาที่พบ 

 
รายชื่อสมาชกิกลุ่ม 
 1...................................................................... ชัน้.................. เลขท่ี............ 
 2...................................................................... ชัน้.................. เลขท่ี............ 
 3...................................................................... ชัน้.................. เลขท่ี............ 
 4...................................................................... ชัน้.................. เลขท่ี............ 
 5...................................................................... ชัน้.................. เลขท่ี............ 
 6...................................................................... ชัน้.................. เลขท่ี............ 
 
ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนเขียนปัญหาสงัคมท่ีพบตามสถานท่ีตา่งๆ เชน่ บ้าน ชมุชน เป็นต้น  
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ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนส ารวจปัญหาตา่งๆ ท่ีพบในโรงเรียน จากนัน้บนัทกึปัญหานัน้ลงในตาราง 
 

สถานที่ ปัญหาที่พบ หมายเหต ุ
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ปัญหาในโรงเรียน 
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กิจกรรมครัง้ที่ 2 
เร่ือง  ปัญหานีแ้หละ ใช่เลย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กระบวนการพัฒนาจติสาธารณะ 
 ขัน้น า (10 นาท)ี 

1. ครูทบทวนปัญหาตา่งๆ ท่ีแตล่ะกลุม่ได้น าเสนอเมื่อสปัดาห์ท่ีผา่นมา  
2. ครูแจ้งถึงวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมในครัง้นี ้

 ขัน้สอน (30 นาท)ี 
1. ครูกลา่วถึงความหมายของจิตสาธารณะ ให้นกัเรียนได้ฟัง  
2. ครูน า เสนอค าว่า  “ จิตสาธารณะ”  จากนัน้ ใ ห้นัก เ รียนท า ใบงานท่ี  2  

จิตสาธารณะคืออะไร ให้นกัเรียนแบ่งปันความหมายของจิตสาธารณะท่ีแต่ละ
คนเขียนในกลุม่  

3. ครูสุ่มถามนักเรียนเก่ียวกับความหมายของจิตสาธารณะท่ีนักเรียนได้เขียน  
และพฤตกิรรมท่ีแสดงออกของการมีจิตสาธารณะ  

4. ครูกลา่วถึงองค์ประกอบของจิตสาธารณะ ด้านตา่งๆ และน าเสนอภาพของการ
ขาดจิตสาธารณะในด้านต่ างๆ  ใ ห้นัก เ รียนไ ด้ เห็น  เช่น  การทิ ง้ ขยะ 
รอยบนก าแพง เป็นต้น 

5. ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียน จากนัน้ให้นกัเรียนท ากิจกรรมแบ่งแยกให้ได้ โดยนกัเรียน
จะได้รูปภาพของการขาดจิตสาธารณะด้านต่างๆ แล้วช่วยกนัตอบค าถามตาม
ใบงานท่ี 2 ตอนท่ี 3   

 ขัน้สรุป (10 นาท)ี 
1. นกัเรียนน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน 
2. ครูสรุปถึงสิง่ท่ีนกัเรียนแตล่ะกลุม่น าเสนอ  
3. นกัเรียนสรุปจิตสาธารณะด้านตา่งๆ  
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ใบงานที่ 2  
เร่ือง จติสาธารณะที่แท้จริง 

 
 

จติสาธารณะในความคดิของฉันคือ 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 
 
 
 

ความหมายที่แท้จริงของจติสาธารณะ 
............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 
 
 

จติสาธารณะแบ่งเป็น 4 ด้าน อะไรบ้าง 

1).................................................. 2).............................................. 

3).................................................. 4).............................................. 
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ตอนที่ 2 ปัญหานีมี้ผลกับหลายคน 
 ค าชีแ้จง ให้นักเรียนน าภาพของการขาดจิตสาธารณะท่ีมาติดในกรอบสี่เหลี่ยม  
จากนัน้ตอบค าถามด้านใต้ภาพ 

 
จติสาธารณะด้าน....................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบจากที่เกิดขึน้ 
1.ตอ่ตนเอง............................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

2.ตอ่ครอบครัว........................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

3.ตอ่ชมุชน/สงัคม.................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

4.ตอ่ประเทศชาต.ิ................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

เราจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ได้อย่างไร................................................................................... 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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กิจกรรมครัง้ที่ 3  
เร่ือง  ช่วยกันดแูล 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กระบวนการพัฒนาจติสาธารณะ 
 ขัน้น า (10 นาท)ี 

1. ครูทบทวนเร่ืองความหมายและองค์ประกอบของจิตสาธารณะ ท่ีได้เรียนไปเม่ือ
สปัดาห์ท่ีผา่นมา 

2. ครูแจ้งถึงวตัถปุระสงค์ของการเรียนในสปัดาห์นี ้ 
 ขัน้สอน (30 นาท)ี 

1. ครูให้นกัเรียนเข้ากลุ่ม(กลุ่มเดิม เม่ือสปัดาห์ท่ีแล้ว)  ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรม 
“อีกาหวงไข”่ 
  วิธีการเลน่ 

- ครูให้แต่ละกลุ่มน ารองเท้า หรือ ปากกา(ตามความ
เหมาะสม) มาไว้ในวงกลมของแตล่ะกลุม่  

- สมาชิกในกลุม่คล้องแขนเป็นวงกลมรอบของนัน้ 
- ครูจะมีค าสัง่ว่า  กลุ่ม..... ไปตีกลุ่ม...... เช่นกลุ่ม 1 

ไปตีกลุ่ม 4 โดยกลุ่มท่ี 1 จะต้องไปน าของท่ีอยู่ใน
วงกลมของกลุ่ม 4 มาเป็นของกลุ่มตวัเองให้ได้ และ
กลุม่ท่ี 4 จะต้องดแูลรักษาของของกลุม่ตนเองอยา่งดี
ห้ามกลุม่ 1 เข้ามาขโมยได้ 

2. ครูสรุปกิจกรรมว่า ของท่ีแตล่ะคนเอามาไว้กลางวงเปรียบเสมือนของสว่นรวมท่ี
เราแต่ละคนต้องดแูลรักษา ซึ่งในสงัคม ในโรงเรียนของเราก็มีหลายอย่างเช่น 
โต๊ะนกัเรียน ห้องน า้ ปา้ยรถเมล์ ทางเท้า เป็นต้น  

3. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า ปัจจบุนัเราแต่ละคนไม่ได้ดแูลของส่วนรวมเท่าท่ีควรดไูด้
จากภาพดงัต่อไปนี ้(ครูน าเสนอภาพ โต๊ะนกัเรียนท่ีมีปากกาขีดเขียน  การทิง้
ขยะในห้องน า้ ก๊อกน า้เปิดทิง้ไว้ การขายของบนทางเท้า ฯลฯ)  

4. ครูให้นักเรียนระดมสมอง เก่ียวกับการใช้ของส่วนรวมร่วมกันและให้เกิดการ
ช ารุดเสียหาย โดยท าใบงานท่ี 3 ช่วยกนัดแูล โดยให้นกัเรียนยกตวัอย่างปัญหา
ของผู้ขาดจิตสาธารณะท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัการใช้ของส่วนรวม พร้อมทัง้อภิปราย
กันภายในกลุ่มว่า ปัญหาต่างๆ นัน้มีต้นเหตุมาจากอะไร และส่งผลกระทบ
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อย่างไรกับผู้ อ่ืน อีกทัง้น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา จากนัน้แต่ละกลุ่ม
น าเสนอ 

 ขัน้สรุป (10 นาท)ี 
1. ครูสรุปถึงปัญหาตา่งๆ ผลกระทบและวิธีการแก้ปัญหาท่ีแตล่ะกลุม่ได้น าเสนอ 
2. นกัเรียนสรุปข้อคิดและความรู้สกึท่ีได้รับจากกิจกรรมในครัง้นีล้งในเอกสารเพื่อ

การสรุปกิจกรรม 
3. นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัตัง้เปา้หมายของการปฏิบตัิจิตสาธาณะด้านการใช้ 
4. ครูสรุปถึงองค์ประกอบของจิตสาธารณะด้านการใช้ วา่เก่ียวกบัการเอาใจใส ่       

ในการใช้สิ่งของส่วนรวม อย่างประหยัดและทะนุถนอม รู้จักดูแลรักษาให้ 
อยูใ่นสภาพดี และไม่ท าลายให้เกิดความช ารุด เสียหาย ด้วยความเตม็ใจ  
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ใบงานที่ 3  
เร่ือง ช่วยกันดูแล 

ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนยกตวัอยา่งปัญหาของผู้ขาดจิตสาธารณะท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัการใช้ของ
สว่นรวม พร้อมทัง้อภิปรายกนัภายในกลุม่วา่ ปัญหาตา่งๆ นัน้มีสาเหตจุากอะไร และสง่ผลกระทบ
อยา่งไรกบัผู้ อ่ืน อีกทัง้น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปัญหา สาเหตุ/ผลกระทบ แนวทางการแก้ปัญหา 
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เอกสารเพื่อการสรุปกิจกรรม 

---------------------------------------------------------------------- 
 

จติสาธารณะด้านการใช้ 

เป้าหมายการปฏบิัตจิติสาธารณะของกลุ่มในสัปดาห์นีคื้อ 

.................................................................................................................. 

 

จติสาธารณด้านการใช้คือ 

ด้านความคิด........................................................................... 
ด้านความรู้สกึ/อารมณ์............................................................. 
ด้านพฤติกรรม........................................................................ 

 

ข้อคิดที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมในครัง้นีคื้อ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 
 

นักเรียนจะน าข้อคิดที่ได้รับไปประยุกต์ใช้อย่างไร 

ด้านความคิด........................................................................... 

ด้านความรู้สกึ/อารมณ์............................................................. 

ด้านพฤติกรรม........................................................................ 
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กจิกรรมครัง้ที่ 4 
เร่ือง  ยดึม่ันในหน้าที่ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กระบวนการพัฒนาจติสาธารณะ 
 ขัน้น า (10 นาท)ี 

1. ครูทบทวนเร่ืองจิตสาธารณะด้านการใช้ ท่ีได้เรียนไปเม่ือสปัดาห์ท่ีผ่านมาและ
สอบถามถึงพฤตกิรรมท่ีสอดคล้องกบัจิตสาธารณะด้านการใช้  

2. ครูให้นักเรียนแบ่งปันความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ เม่ือนักเรียนได้มีพฤติกรรมการดูแล
รักษาทรัพย์สนิของสว่นรวม 

 ขัน้สอน (30 นาท)ี 
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 7 – 8 คน(กลุ่มเดิม) จากนัน้ครูแจก

กระดาษชาร์ตและปากกาเคมีให้กลุม่ละ 1 ชดุ 
2. ครูน าเสนอสิ่งของต่างๆ ดังต่อไปนี ้กระป๋องนม เชือกฟาง ดินสอ ถังน า้  

ซึ่งน าเสนอทีละชนิด โดยเม่ือครูยกสิ่งของชิน้ใดขึน้มา ให้แต่ละกลุ่มช่วยกนัหา
ประโยชน์ หรือหน้าท่ีจากสิ่งของนัน้ให้ได้มากท่ีสุด และให้คะแนนกลุ่มท่ีหา
ประโยชน์ได้มากท่ีสดุในแต่ละรอบ ท าอย่างนีจ้นน าเสนอสิ่งของครบทัง้ 4 ชนิด  
จากนัน้ครูสรุว่าสิ่งของแต่ละอย่างล้วนมีหน้าท่ีต่างๆ ตามความสามารถของแต่
ละสิง่ซึง่หากเปรียบเป็นมนษุย์ ก็ต้องมีหน้าท่ีในการท าสิ่งตา่งๆ เช่นกนั 

3. ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มนัง่เป็นแถว และบอกกติกาต่อไปว่า ถ้าครูน าเสนอค า
ไหน ให้นกัเรียนคนแรก วิ่งไปเขียนหน้าท่ีของเราในบทบาทสงัคมนัน้ๆ เม่ือเขียน
เสร็จให้วิ่งกลบัมาท่ีเดิมและให้คนต่อไปวิ่งไปเขียนต่อ ท าอย่างนีจ้นครบทกุคน
ในแตล่ะกลุม่ กลุม่ท่ีสมาชิกเขียนครบก่อน เป็นผู้ชนะ 
 ให้นกัเรียนเขียนหน้าท่ีตา่งๆ ที่ครูน าเสนอ ได้แก่ 

     หน้าท่ีของนกัเรียนในโรงเรียน / หน้าท่ีของลกูในครอบครัว 
     / หน้าท่ีของคนในชมุชน / หน้าท่ีของคนไทยตอ่ประเทศชาติ 

4. ครูถามนักเรียนว่า ในสังคมมีอะไรท่ีเป็นตัวก าหนดหน้าท่ีให้เราแต่ละคนได้
ปฏิบัติ(กฎหมาย/กฎระเบียบ) จากนัน้ให้นักเรียนเขียนสิ่งท่ีก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของนักเรียนตามหน้าท่ีต่างๆ และผลกระทบหากไม่ท าตามหน้าท่ีนัน้ 
ในขัอ้ 3 ลงในกระดาษชาร์ตแผน่เดมิ 

5. นกัเรียนสง่ตวัแทนมาน าเสนอเก่ียวกบัหน้าท่ีของตนเองในบทบาทตา่งๆ 
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 ขัน้สรุป (10 นาท)ี 
1. คณุครูสรุปถึงบทบาทและหน้าท่ีของนกัเรียนตามที่แตล่ะกลุม่ได้น าเสนอ 
2. นกัเรียนสรุปข้อคิดและความรู้สกึท่ีได้รับจากกิจกรรมในครัง้นีล้งในเอกสารเพื่อ

การสรุปกิจกรรม  
3. ครูสรุปองค์ประกอบของจิตสาธารณะ เก่ียวกับการท าหน้าท่ี เพื่ อส่วนรวม 

ด้วยการท าตามหน้าท่ี  ของตนอยา่งดี และเคารพกฎระเบียบของการอยูร่่วมกนั 
เช่นกฎระเบียบของโรงเรียน กฎหมาย เป็นต้น อีกทัง้รู้จกัดแูลรักษาสาธารณะ
สมบตัิของสว่นรวม  เปรียบเสมือนตนเองเป็นเจ้าของ ด้วยความเตม็ใจ 
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ใบงานที่ 4 (ลงบนกระดาษชาร์ต) 
หน้าที่ต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 4 (ลงบนกระดาษชาร์ต) 

เคร่ืองใช้.......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองใช้.......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองใช้.......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองใช้.......................................... 
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หน้าที่ของฉัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน้าที่ของนักเรียนในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ของลูกในครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ของคนในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ของคนไทยต่อประเทศชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่เป็นตัวก าหนดหน้าที่ 

 

 

สิ่งที่เป็นตัวก าหนดหน้าที่ 

 

 

สิ่งที่เป็นตัวก าหนดหน้าที่ 

 

 

สิ่งที่เป็นตัวก าหนดหน้าที่ 
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เอกสารเพื่อการสรุปกิจกรรม 

---------------------------------------------------------------------- 
 

จติสาธารณะด้านการถือเป็นหน้าที่ 

เป้าหมายการปฏบิัตจิติสาธารณะของกลุ่มในสัปดาห์นีคื้อ 

.................................................................................................................. 

 

จติสาธารณด้านการการถือเป็นหน้าที่ คือ 

ด้านความคิด........................................................................... 
ด้านความรู้สกึ/อารมณ์............................................................. 
ด้านพฤติกรรม........................................................................ 

 

ข้อคิดที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมในครัง้นีคื้อ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 
 

นักเรียนจะน าข้อคิดที่ได้รับไปประยุกต์ใช้อย่างไร 

ด้านความคิด........................................................................... 

ด้านความรู้สกึ/อารมณ์............................................................. 

ด้านพฤติกรรม........................................................................ 
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กิจกรรมครัง้ที่ 5 
เร่ือง  สิทธิของฉัน...สิทธิของเธอ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กระบวนการพัฒนาจติสาธารณะ 
 ขัน้น า (10 นาท)ี 

1. ครูทบทวนเร่ืองจิตสาธารณะด้านการถือเป็นหน้าท่ี ท่ีได้เรียนไปเม่ือสปัดาห์ท่ี
ผ่านมาและสอบถามถึงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบัจิตสาธารณะด้านการถือเป็น
หน้าท่ี 

2. ครูให้นักเรียนแบ่งปันความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ เม่ือนักเรียนได้มีพฤติกรรมการท า
หน้าท่ีของตนเองในด้านตา่งๆ จากข้อตัง้ใจ 

 ขัน้สอน (30 นาท)ี 
1. ครูน าเสนอค าว่า “สิทธิ” สุม่ถามนกัเรียนถึงความหมายของค าว่าสิทธิ และถาม

เก่ียวกบัพฤติกรรมของแตล่ะคนวา่ แตล่ะคนมีสิทธิท่ีจะท าอะไรได้บ้าง และไม่มี
สทิธิท่ีจะท าอะไรได้บ้าง 

2. ครูวางสีไว้บนโต๊ะหน้าห้องเรียน จากนัน้แจกภาพระบายสี ครูชีแ้จงถึงกติกาว่า 
ว่าทุกคนจะต้องระบายสีให้สมบูรณ์  โดยในภาพท่ีระบายสีนัน้ ห้ามเป็นสี
เดียวกนัทัง้ภาพ และจะต้องมีสีอย่างน้อย 10 สีในภาพ โดยนกัเรียนสามารถมา
หยิบสีบนโต๊ะได้ครัง้ละ 1 แท่งเท่านัน้ หากมาหยิบสีอ่ืน ต้องน าสีท่ีตนมีอยู่ 
มาคืนก่อน  

3. เม่ือหมดเวลานกัเรียนเข้ากลุม่ของตนเอง จากนัน้แตล่ะคนน าเสนอภาพที่ตนเอง
ระบายสีท่ีสมบูรณ์แล้ว ให้สมาชิกในกลุ่มดู และบอกวิธีการว่าแต่ละคนท า
อยา่งไร ถึงสามารถระบายสีอื่นๆ ท่ีตนเองไมมี่ได้  

4. เม่ือแต่ละคนน าเสนอภาพระบายสีของตนเองและวิธีการท่ีแตละคนท า ครบทกุ
คนแล้วให้แตล่ะคน แบง่ปันข้อคิดท่ีได้รับจากกิจกรรมนี ้ให้เพื่อนในกลุม่ฟัง 

5. จากนัน้ ครูน าเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับจิตสาธารณะด้านการใช้  
ท่ีแตล่ะคนสามารถแสดงพฤติกรรมการเคารพสิทธิของผู้ อ่ืนได้ในชีวิตประจ าวนั 
เช่น การแบง่ปันสนามกีฬาให้เพื่อนได้ใช้ เป็นต้น 

6. แต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการน าข้อคิดท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ 
และการมีข้อตัง้ใจท่ีจะท าร่วมกนั 
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7. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาน าเสนอข้อคิดท่ีได้ รับ และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัอีกทัง้ข้อตัง้ใจของแตล่ะกลุม่ หน้าชัน้เรียน 

 ขัน้สรุป (10 นาท)ี 
1. นกัเรียนสรุปข้อคิดและความรู้สกึท่ีได้รับจากกิจกรรมในครัง้นีล้งในเอกสารเพื่อ

การสรุปกิจกรรม 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตัง้เป้าหมายของการปฏิบัติจิตสาธาณะด้าน  

การเคารพสทิธิ 
3. ครูสรุปเก่ียวกับการเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

โดยการไม่ยึดครองของ ส่วนรวมมาเป็นของตน  และเปิดโอกาสให้บคุคลอ่ืนได้
ใช้ของสว่นรวมนัน้ ด้วยความเตม็ใจ 
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ใบงานที่ 5 เร่ืองเราต้องช่วยกัน 
ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนระบายสีภาพให้สวยงาม 
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เอกสารเพื่อการสรุปกิจกรรม 

---------------------------------------------------------------------- 
 

จติสาธารณะด้านการเคารพสิทธิ 

เป้าหมายการปฏบิัตจิติสาธารณะของกลุ่มในสัปดาห์นีคื้อ 

.................................................................................................................. 

 

จติสาธารณด้านการเคารพสิทธิคือ 

ด้านความคิด........................................................................... 
ด้านความรู้สกึ/อารมณ์............................................................. 
ด้านพฤติกรรม........................................................................ 

 

ข้อคิดที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมในครัง้นีคื้อ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 
 

นักเรียนจะน าข้อคิดที่ได้รับไปประยุกต์ใช้อย่างไร 

ด้านความคิด........................................................................... 

ด้านความรู้สกึ/อารมณ์............................................................. 

ด้านพฤติกรรม........................................................................ 
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กิจกรรมครัง้ที่ 6 
เร่ือง  หวัใจอาสา 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กระบวนการพัฒนาจติสาธารณะ 
 ขัน้น า (10 นาท)ี 

1. ครูทบทวนเร่ืองจิตสาธารณะด้านการเคารพสิทธิ ท่ีได้เรียนไปเม่ือสปัดาห์ท่ีแล้ว
และสอบถามถึงพฤตกิรรมท่ีสอดคล้องกบัจิตสาธารณะด้านการเคารพสทิธิ 

2. ครูสุ่มนักเรียนแบ่งปันความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ เ ม่ือนักเรียนได้มีโอกาสแสดง
พฤตกิรรมเคารพสิทธิ 

 ขัน้สอน (30 นาท)ี 
1. ครูน าเสนอค าวา่ “เราท าความดีด้วยหวัใจ” บนจอโปรเจคเตอร์ 
2. ครูสอบถามนกัเรียนวา่ ค าที่เห็นเป็นโครงการเก่ียวกบัเร่ืองอะไร  
3. ครูสุ่มถามนกัเรียนว่า ในปัจจุบนันกัเรียนคิดว่าใครเป็นต้นแบบของการท าจิต

อาสาท่ีสงัคมรู้จกั และบุคคลท่ีนกัเรียนยกตวัอย่างมานัน้เขาท าอะไรเพื่อสงัคม 
ขณะท่ีนกัเรียนน าเสนอ ครูจดรายช่ือแตล่ะบคุคลลงบนกระดาน 

4. ครูกลา่วถึงพี่ตนูบอดีแ้สลม ซึง่เป็นบคุคลต้นแบบของการท าจิตอาสาเพื่อคนอ่ืน
ท่ีโดง่ดงัมากในช่วงเวลาท่ีผา่นมา ครูสอบถามนกัเรียนว่า พี่ตนูท าโครงการอะไร 
และท าเพื่อใคร และพ่ีตนูหวงัผลอะไรจากการกระท า 

5. ครูเปิดวิดีทัศน์เก่ียวกับเร่ืองราวของโครงการก้าวคนละก้าว ของพี่ตูน ครูให้
นกัเรียนท าใบงานท่ี 6 หวัใจอาสา 

6. นกัเรียนแตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนมาน าเสนอหน้าชัน้เรียน 
 ขัน้สรุป (10 นาท)ี 

1. ครูสรุปสิ่งท่ีแตล่ะกลุม่น าเสนอ  
2. นกัเรียนสรุปข้อคิดและความรู้สกึท่ีได้รับจากกิจกรรมในครัง้นีล้งในเอกสารเพื่อ

การสรุปกิจกรรม 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตัง้เป้าหมายของการปฏิบัติจิตสาธาณะด้านการ

ปฏิบตัิกิจกรรมเพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม 
4. ครูสรุปเก่ียวกับการท าความดีเพื่อประโยชน์ต่อผู้ อ่ืนและสังคมส่วนรวม 

ด้วยก าลงักายก าลงัปัญญา ก าลงัทรัพย์สินตามความสามารถของตนเองด้วย
ความเตม็ใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน 
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ใบงานที่ 6 หวัใจอาสา 
 

ตอนที่ 1 สะท้อนความคดิ จากส่ือที่รับชม 
ค าชีแ้จง จงตอบค าถามตอ่ไปนี ้
 

1. จากสื่อท่ีนกัเรียนรับชม ใครเป็นคนเร่ิมโครงการนี ้
…………………………………………………………………………………………………… 

2. โครงการนีเ้ป็นโครงการเพื่อใคร 
…………………………………………………………………………………………………… 

3. ท าไมถึงต้องเร่ิมโครงการนี ้
…………………………………………………………………………………………………… 

4. นกัเรียนคิดวา่อะไรเป็นแรงบนัดาลใจให้เกิดโครงการนี ้
…………………………………………………………………………………………………… 

5. ถ้าเรามีสว่นร่วมในโครงการนี ้เราจะมีสว่นร่วมอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
ตอนที่ 2 สะท้อนตัวเอง 
ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนบอกความสามารถของตนเองมา 3 ประการ พร้อมทัง้บอกด้วยวา่ 
ความสามารถแตล่ะประการของตนเอง สามารถช่วยเหลือผู้ อ่ืน และสงัคมได้อยา่งไร 
 

ความสามารถของฉัน ความสามารถเพื่อผู้อ่ืน 
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เอกสารเพื่อการสรุปกิจกรรม 

---------------------------------------------------------------------- 
 

จติสาธารณะด้านการปฏบิัตกิจิกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
เป้าหมายการปฏบิัตจิติสาธารณะของกลุ่มในสัปดาห์นีคื้อ 

.................................................................................................................. 

 

จติสาธารณด้านการจติสาธารณะด้านการปฏิบัตกิจิกรรม 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมคือ 

ด้านความคิด........................................................................... 
ด้านความรู้สกึ/อารมณ์............................................................. 
ด้านพฤติกรรม........................................................................ 

 

ข้อคิดที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมในครัง้นีคื้อ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 
 

นักเรียนจะน าข้อคิดที่ได้รับไปประยุกต์ใช้อย่างไร 

ด้านความคิด........................................................................... 

ด้านความรู้สกึ/อารมณ์............................................................. 

ด้านพฤติกรรม........................................................................ 
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กจิกรรมครัง้ที่ 7 
เร่ือง  ส่ิงที่ได้เรียนรู้ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กระบวนการพัฒนาจติสาธารณะ 
 ขัน้น า (10 นาท)ี 

1. ครูทบทวนเร่ืองจิตสาธารณะด้านการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม ท่ีได้เ รียนไปเม่ือสัปดาห์ท่ีผ่านมาและสอบถามถึงพฤติกรรม 
ท่ีสอดคล้องกับ จิตสาธารณะด้านการปฏิบัติ กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 
เพื่อสว่นรวม 

2. ครูสุ่มนักเรียนแบ่งปันความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ เ ม่ือนักเ รียนได้มีโอกาสแสดง
พฤตกิรรมด้านการปฏิบตัิกรรมกรรท่ีเป็นประโยชน์เพื่อสว่นรวม 

 ขัน้สอน (30 นาท)ี 
1. ครูน าเสนอภาพกิจกรรม และใบงานต่างๆ ท่ีนักเรียนได้เรียนตัง้แต่สัปดาห์  

ท่ี 1 - 6 
2. ครูให้นักเรียนเล่นเกมส์ “สิ่งนีค้ืออะไร” เพื่อทดสอบความเข้าใจเก่ียวกับ 

จิตสาธารณะในด้านตา่งๆ  
  วิธีการเลน่ 

- ครูให้นกัเรียนแบง่กลุม่ แจกไวท์บอร์ดและปากกาไวท์บอร์ด
ให้นกัเรียนกลุม่ละ 1 ชดุ 

- ครูน าเสนอภาพตา่งๆ เช่น ภาพคนเก็บขยะ ภาพคนแบง่ปัน
สิ่งของ เป็นต้น (ท่ีเก่ียวกบัจิตสาธารณะในด้านต่างๆ) บน
จอ ภาพละ 3 วินาที จากนัน้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียน
ค าตอบลงบนกระดานไวท์บอร์ด ว่าภาพท่ีเห็นสอดคล้อง
กบัจิตสาธารณะในองค์ประกอบใด  

- กลุม่ใดมีคะแนนสงูสดุ มีรางวลัพิเศษมอบให้ 
3. ครูให้นกัเรียนท าใบงานท่ี 7 สิง่ท่ีได้เรียนรู้  

 ขัน้สรุป(10 นาท)ี 
1. ครูให้นกัเรียนน าเสนอผลงาน และแบง่ให้เพื่อนคนอ่ืนด ู
2. ครูส รุปประโยชน์จากประสบการณ์การท า กิจกรรมต่างๆ  ท่ีผ่ านมา 

ตามองค์ประกอบของจิตสาธารณะ 
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ใบงานที่ 7 ส่ิงที่ได้เรียนรู้ 
ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนเขียน Mind Mapping สรุปองค์ประกอบของจิตสาธารณะในด้านตา่งๆ ท่ี
นกัเรียนได้เรียนรู้อีกทัง้บอกถึงพฤติกรรมของการมีจิตสาธารณะในด้านนัน้ๆ ให้ถกูต้อง 
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กิจกรรมครัง้ที่ 8  
เร่ือง  คุณค่าที่สอดคล้อง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กระบวนการพัฒนาจติสาธารณะ 
 ขัน้น า (10 นาท)ี 

1. ครูกล่าวถึงองค์ประกอบของจิตสาธารณะและสิ่ง ท่ีนักเ รียนได้แบ่งปัน  
 เม่ือสปัดาห์ท่ีแล้ว 

2. ครูแจ้งวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมในครัง้นี ้
 ขัน้สอน (30 นาท)ี  

1. ครูน าเสนอค าคม หรือค าสอนตามหลักศาสนาต่างๆ และให้นักเรียนทายว่า 
ตรงกบัองค์ประกอบของจิตสาธารณะในด้านไหน  

2. ครูให้นกัเรียนท าใบงานท่ี 8 คณุคา่ท่ีสอดคล้อง เพื่อให้นกัเรียนสรุปสิ่งท่ีนกัเรียน
ได้รับ และให้นกัเรียนคิดว่าสิ่งท่ีตนเองได้รับนัน้ มีหลกัธรรมทางศาสนา หรือค า
คมใดสอดคล้องกบัข้อคิดท่ีตนเองได้รับบ้าง 

3. เม่ือแต่ละคนท าใบงานท่ี 8 เรียบร้อยแล้ว ให้แบ่งกลุ่ม เพื่อให้แต่ละคนแบ่งปัน
สิ่งท่ีตนเองได้รับ และค าคมท่ีสอดคล้องกบัสิ่งท่ีตนเองได้รับในเพื่อนในกลุ่มฟัง 
จากนัน้แต่ละกลุ่มระดมสมอง เพื่อเลือกข้อคิดท่ีได้รับ และค าคมหรือหลกัธรรม
ทางศาสนาท่ีสอดคล้องกบัข้อคิดท่ีแตล่ะกลุม่ได้รับ ลงในกระดาษชาร์ต 

4. นกัเรียนแตล่ะกลุม่น าเสนอหน้าชัน้เรียน 
 ขัน้สรุป (10 นาท)ี 

1. ครูสรุปสิ่งท่ีนกัเรียนได้น าเสนอ 
2. ครูสรุปถึงข้อคิดท่ีนกัเรียนได้รับ เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมทางศาสนา ค า

คม สภุาษิต ค าพงัเพย ท่ีนกัเรียนเคยมีประสบการณ์ในอดีต  
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ใบงานที่ 8 คุณค่าที่สอดคล้อง 
ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนเขียนสิง่ท่ีได้รับจากการร่วมกิจกรรมในแตล่ะครัง้ จากนัน้หาหลกัหลกัธรรม
ทางศาสนา/ ค าคม/สภุาษิตค าพงัเพย ท่ีสอดคล้องกบัสิ่งท่ีนกัเรียนได้รับ 

 

ส่ิงที่ได้เรียนรู้ 
หลักธรรมทางศาสนา 

ค าคม/สุภาษิต/ค าพังเพย 
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กิจกรรมครัง้ที่ 9 
เร่ือง สัญญาใจ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กระบวนการพัฒนาจติสาธารณะ 
 ขัน้น า(10 นาท)ี 

1. ครูพดูถึงกิจกรรมท่ีนกัเรียนได้ท าเมื่อสปัดาห์ท่ีผา่นมา 
2. ครูแจ้งถึงวตัถปุระสงค์ของการท ากิจกรรมในครัง้นี ้

 ขัน้สอน (30 นาท)ี 
1. ครูกลา่วถึงการท่ีนกัเรียนสามารถมีจิตสาธารณะได้ทกุท่ี 
2. ครูเปิดเพลงโลกสวยด้วยมือเรา  
3. ครูให้นกัเรียนแบง่ปันความรู้สกึเมื่อได้ฟังบทเพลง โลกสวยด้วยมือเรา 
4. ครูให้นักเรียนนั่งนิ่งๆ เพื่อให้นักเรียนไตร่ตรองถึงสิ่งท่ีตนเองสามารถท า  

จิตสาธารณะได้ 3 อยา่ง จากนัน้เขียนลงในใบงานท่ี 9 เร่ืองสญัญาใจ 
5. จากนัน้นกัเรียนแบง่ปันในกลุม่ใหญ่วา่สิง่ท่ีตนจะไปท านัน้คือสิ่งใด และจะไปท า

กบัใคร อยา่งไร 
6. เม่ือแต่ละคนแบ่งปันเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนกล่าวค าปฏิญาณต่อหน้าองค์

อุปถัมภ์ของโรงเรียน และน าใบงานท่ี 9 ออกมาให้คณุครูเซ็นช่ือรับทราบ เพื่อ
เป็นเคร่ืองหมายแสดงค ามัน่สญัญาท่ีจะท าจิตสาธารณะ 

 ขัน้สรุป 
1. ครูสรุปโดยการสุม่ถามความรู้สกึของนกัเรียนเม่ือได้ปฏิญาณตนเร่ืองการปฏิบตัิ

จิตสาธารณะเพื่อผู้ อ่ืน ตอ่หน้าองค์อปุถมัภ์ของโรงเรียน 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงสิ่งท่ีนักเรียนจะได้น าไปปฏิบัติจิตสาธารณะ 

ตอ่ผู้ อ่ืน 
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ใบงานที่ 9 สัญญาใจ 
ค าชีแ้จง ให้นีกเรียนเขียนพฤติกรรมจิตสาธารณะท่ีนกัเรียนจะแสดงออกเพื่อผู้ อ่ืน 3 ข้อลงไปใน
กรอบสี่เหลี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
ค าปฏิญาณ 
 ข้าพเจ้า..................................................................... จะปฏิบตัิจิตสาธารณะเพื่อผู้ อ่ืน
ดงันี ้ 1……………………………………………………………… 
 2……………………………………………………………… 
 3………………………………………………………………  โดยสิ่ ง เหล่านี เ้ ป็นสิ่ง ท่ี
ข้าพเจ้าเลือกปฏิบัติด้วยความสมัครใจ เพื่อให้สังคมได้รับการพัฒนาด้วยการมีจิตสาธารณะ  
ของตวัข้าพเจ้าเอง ทัง้นีข้้าพเจ้าจะท าสิง่เหลา่นีด้้วยความตัง้ใจจริงอยา่งสม ่าเสมอ 
 
 
 
 
ลงช่ือ...........................................ผู้ปฏิญาณ  ลงช่ือ.........................................
คณุครู 
     (............................................)        (................................................) 

 
ลงช่ือ...............................................พยาน 

(................................................) 
 
 

ส่ิงที่นักเรียนจะไปปฏบิตัเิพื่อผู้อ่ืนมีดงันี ้

1. ..................................................................................................... 
2. ..................................................................................................... 
3. ...................................................................................................... 
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ครัง้ที่ 10 
เร่ือง  ส่งต่อความรัก 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กระบวนการพัฒนาจติสาธารณะ 
 ขัน้น า (10 นาท)ี 

1. ครูทบทวนกิจกรรมสปัดาห์ท่ีผา่นมา 
2. ครูให้นักเรียนแบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึก จากกิจกรรม “สญัญาใจ” 

และน าเสนอภาพถ่ายของตนเอง 
3. ครูมอบรางวลัให้กบันกัเรียนท่ีมีสาธารณะยอดเย่ียม 
4. ครูแจ้งถึงวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมในสปัดาห์นี ้

 ขัน้สอน (30 นาท)ี 
1. ครูน าเสนอวีดิทศัน์ ทตูแห่งมุ้ง  
2. ครูสุ่มนักเรียนเพื่อให้แบ่งปันข้อคิดท่ีได้ รับจากการชมวีดิทัศน์ จากนัน้ 

ครูกล่าวถึงการช่วยผู้ อ่ืน ว่าการช่วยผู้ อ่ืน ต้องช่วยโดยอาศยัความสามารถและ
ความถนดัของเรา อีกทัง้การช่วยผู้ อ่ืนนีต้้องเป็นการไม่เบียดเบียนตนเองด้วย 

3. ครูน าเสนอภาพความต้องการของสงัคม วดั บ้านผู้สงูอาย ุเป็นต้น 
4. ครูกลา่วถึง สถานท่ีนัน้ วา่นกัเรียนสามารถช่วยเหลืออะไรพวกเขาได้บ้าง 
5. ครูให้นกัเรียนเลือกสถานท่ีท่ีนกัเรียนอยากไปท าจิตสาธารณะ 
6. ครูให้นักเรียนระดมความคิดว่า ในสถานท่ีนัน้ ต้องการอะไร และเราสามารถ

ช่วยเหลืออะไรได้บ้าง และการช่วยเหลือของเราท าอย่างไร โดยครูเป็นผู้สงัเกต
การและให้ค าปรึกษาแก่นกัเรียน 

7. จากนัน้นกัเรียนแตล่ะกลุม่วางแผนวา่ จะไปช่วยเหลือสถานท่ีนัน้อยา่งไร และให้
แตล่ะกลุม่วางแผนหน้าท่ีตา่งๆ ให้สมาชิกในกลุม่ท าลงในใบงานท่ี 10  

8. นกัเรียนแตล่ะกลุม่ออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียน 
 ขัน้สรุป (10 นาท)ี 

1. ครูสรุปถึงสิง่ท่ีแตล่ะกลุม่ได้วางแผน 
2. นกัเรียนจะมีโอกาสออกไปปฏิบตัิตามหน้าท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยครูจะแจ้ง  

วนัและเวลาภายหลงั 
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ใบงานที่ 10  
เร่ืองส่งต่อความรัก 

 
กลุม่......................................................... 

สถานท่ี..................................................... 

 

สิง่ท่ีจะไปปฏิบตัิ 1.................................................................................................. 

   2.................................................................................................. 

   3.................................................................................................. 

   4.................................................................................................. 

หน้าที่ 

 1.................................................................... หน้าท่ี..................................... 

 2.................................................................... หน้าท่ี..................................... 

 3.................................................................... หน้าท่ี..................................... 

 4.................................................................... หน้าท่ี..................................... 

 5.................................................................... หน้าท่ี..................................... 

 6.................................................................... หน้าท่ี..................................... 

 7.................................................................... หน้าท่ี..................................... 

 8.................................................................... หน้าท่ี..................................... 

 9.................................................................... หน้าท่ี..................................... 

 10.................................................................... หน้าท่ี..................................... 
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กิจกรรมครัง้ที่ 11 
เร่ือง  ภารกิจแห่งรักและรับใช้ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กระบวนการพัฒนาจติสาธารณะ 
 ขัน้น า (30 นาท)ี 

1. ครูกลา่วถึงสถานท่ีท่ีนกัเรียนจะไปปฏิบตัิจิตสาธารณะ 
2. ประชมุนกัเรียน เพื่อสรุปหน้าท่ีท่ีแตล่ะคนรับผิดชอบ 

 ขัน้สอน (90 นาท)ี 
1. นกัเรียนปฏิบตัิตามแผน และหน้าท่ีท่ีได้วางแผนไว้ 

 ขัน้สรุป (30 นาท)ี 
1. นกัเรียนไตร่ตรองตามใบงานท่ี 11 
2. นกัเรียนแบง่ปันความรู้สกึท่ีได้รับ 
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ใบงานที่ 11 ภารกจิแห่งรักและรับใช้ 
ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนน าภาพถ่ายท่ีประทบัใจจากการท ากิจกรรมท่ีนกัเรียนรับผิดชอบมาตดิลงใน
กรอบสี่เหลี่ยม จากนัน้ไตร่ตรองตามค าถามท่ีก าหนด 

 

ช่ือ – สกลุ ....................................................................... 
สถานท่ี....................................................... หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ.................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้สึกที่เกิดขึน้หลังจากท ากิจกรรม 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  
 

สิ่งที่จะน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

ติดภาพถ่ายท่ีท ากิจกรรม 
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กิจกรรมครัง้ที่ 12 
เร่ือง  สานต่อความดี 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กระบวนการพัฒนาจติสาธารณะ 
 ขัน้น า (15 นาท)ี 

1. ครูสรุปถึงกิจกรรมท่ีนกัเรียนแตล่ะกลุม่ได้ออกไปปฏิบตัิ 
2. ครูน าเสนอภาพกิจกรรมตา่งๆ ที่ท าร่วมกนัตัง้แตส่ปัดาห์ท่ี 1 – 11 
3. ครูกลา่วถึงวตัถปุระสงค์ในกิจกรรมครัง้นี ้

 ขัน้สอน ( 25 นาท)ี 
1. ครูกลา่วถึงประสบการณ์ตา่งๆ ที่นกัเรียนได้รับ 
2. ครูแจกใบงานที่ 12 สานตอ่ความดี 
3. นกัเรียนแบง่ปันความรู้สกึ ข้อคิดท่ีได้รับ ความประทบัใจ จากการเข้าโปรแกรม 
4. นกัเรียนแบง่ปันข้อตัง้ใจ จากการน าข้อคิดไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

 ขัน้สรุป (10 นาท)ี 
1. ครูให้นกัเรียนท าแบบวดัจิตสาธารณะ 
2. ครูสรุปผล ความหมาย องค์ประกอบและประโยชน์ของการมีจิตสาธารณะ  
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ใบงานที่ 12 เร่ืองสานต่อความดี 
 

ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนตอบค าถามตอ่ไปนี ้

1. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม นกัเรียนมีพฤตกิรรมอย่างไร 
..................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
 

2. นกัเรียนคิดว่าโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะท่ีนกัเรียนเข้าร่วมนี ้มีผลตอ่จิตสาธารณะของ
นกัเรียนหรือไม่อย่างไร 
..................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................. 
 

3. นกัเรียนมีความรู้สกึอยา่งไรเม่ือนกัเรียนเป็นผู้ มีจิตสาธารณะ 
..................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................. 
 

4. นกัเรียนจะน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนอยา่งไรในด้านตา่งๆ ตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการใช้ 

 

 

 

ด้านการเคารพสทิธิ 

 

 

 

ด้านการถือเป็นหน้าที่ 
 

 

 

ด้านการปฏบิัตกิจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
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5. กิจกรรมพฒันาจิตสาธารณะสง่ผลให้นกัเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านตา่งๆ อยา่งไร 
 
 
      
.............................................................................................. 

    .............................................................................................. 
    .............................................................................................. 
    .............................................................................................. 
 

 
 
.............................................................................................. 

    .............................................................................................. 
    .............................................................................................. 
    .............................................................................................. 
 
 
     

.............................................................................................. 
    .............................................................................................. 
    .............................................................................................. 
    .............................................................................................. 
 

 
นักเรียนมีข้อตัง้ใจอย่างไร เพื่อให้นักเรียนมีจติสาธารณะที่ยั่งยืน 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

ด้านความคดิ 

ด้านอารมณ์/ความรู้สึก 
 

ด้านพฤตกิรรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
เอกสารต่างๆ 

 

    - หนงัสือรับรองการขอจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ 

    - หนงัสือขออนญุาตท าการวิจยัในโรงเรียน 

    - หนงัสือเชิญผู้ เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ 
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ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายมลธวฒัน์  กิจสวสัดิ ์
วัน เดอืน ปี เกิด 28 สงิหาคม 2533 
สถานที่เกิด จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ 
วุฒกิารศึกษา การศกึษามหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาพฒันาการ   

จากมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ  
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
วิศวกรรมอตุสาหการ(เกียรตนิิยมอนัดบั 2)  
จากมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 50/6 หมู ่1 ซอยเปโตร 11 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110   
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