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This research had an experimental design and the objectives of the research
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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.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
เมื่อกล่าวถึงคุณธรรมที่มีคณ
ุ ค่าต่อการธารงอยู่ของสังคมที่เป็ นสุข และควรปลูกฝั งแก่
บุคคลแล้ ว หนึ่งในนันก็
้ คือการมีจิตสาธารณะ ซึง่ จิตสาธารณะ ถือเป็ นการมีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม
มี ค วามตระหนัก รู้ และค านึง ถึ ง สัง คมส่วนรวม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ
เพื่ อ ไม่ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบเสีย หายต่อสัง คมส่ว นรวม และพร้ อมที่ จะเสี ยสละประโยชน์ ส่วนตน
เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม(สานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร ศูนย์สาธารณประโยชน์และ
ประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ และองค์กรเพื่อความโปร่ งใสในประเทศไทย,
2555) ยังถือว่าจิตสาธารณะเป็ นสิ่งสาคัญต่อประชาชนชาวไทย ดังจะเห็นได้ จากหลักการสาคัญ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ที่มีเป้าหมายในการ
พัฒ นาชาติ คื อ เศรษฐกิ จ ไทยมี ก ารพัฒ นาอย่ า งมั่น คง คนไทยเป็ น มนุษ ย์ ที่ ส มบูร ณ์ มี วิ นัย
มีค่านิยมที่ดี มีความเจริ ญเติบโตทางจิตวิญญา มีจิตสาธารณะ และทาประโยชน์ ต่อส่วนรวม
(สานักนายกรัฐมนตรี , 2559) อีกทัง้ นโยบายพัฒนาตัวบุคคล ที่เป็ นค่านิยม 12 ประการที่แต่ละ
บุคคลควรมี ในข้ อ 12 ได้ ให้ ความสาคัญกับการคานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติ
มากกว่ า ผลประโยชน์ ข องตนเอง และในการพั ฒ นาผู้ เรี ย นตามหลั ก สู ต รแกนกลางของ
กระทรวงศึก ษาธิ ก าร พ.ศ.2551 ได้ ก าหนดให้ จิ ต สาธารณะ เป็ น คุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์
ที่ผ้ ูเรี ยนพึงมี (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551) จะเห็นได้ ว่าจิตสาธารณะถือเป็ นคุณธรรมที่สาคัญ
อย่างยิ่ง ซึ่ง เป็ นคุณธรรมประชาชนทุกคนควรมี โดยควรปลูกฝั งให้ เกิ ดขึน้ กับประชาชนทุกวัย
และทุกอาชีพ
จิ ต สาธารณะถื อ เป็ น สิ่ ง ที่ ส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาประเทศ ซึ่ ง หากประชาชนในชาติ
ขาดจิตสาธารณะแล้ ว จะส่งผลกระทบกับสังคมเป็ นวงกว้ าง ดังที่ กรรยา พรรณา (2559) ได้ กล่าว
ว่าหากประชาชนขาดจิตสาธาระจะทาให้ ความสามัคคีในครอบครัวลดลง มีการทะเลาวิวาทกัน
ในครอบครัว มีการเบียดเบียนองค์กรที่เราทางานอยู่ ด้ วยการแบ่งพรรคแบ่งพวกกัน นาสมบัติ
ของส่วนรวมมาเป็ นของตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม คนในชุมชนต่างคนต่างอยู่
ไม่สนใจปั ญหาที่เกิดขึ ้นในสังคม แต่ละครอบครัวยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง ขาดการช่วยเหลือซึง่ กัน
และกัน มี อ าชญากรรมสูง ขึ น้ ประเทศพัฒ นาช้ า เนื่ อ งจากประชาชนในประเทศเห็ น แก่ ตัว
คนในประเทศไม่ ร้ ู หน้ า ที่ ประเทศที่ ใ หญ่ จ ะแสวงหาผลประโยชน์ จ ากประเทศที่ ด้ อ ยพัฒ นา
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แสวงหาผลประโยชน์ จากธรรมชาติเกิ นความจาเป็ น ซึ่งสิ่งเหล่านี เ้ ป็ นผลกระทบจากการขาด
จิตสาธารณะ ดังนัน้ สิ่งที่ สาคัญที่จะทาให้ สังคมเป็ นสังคมที่ดีและเป็ นสุขนัน้ ก็ ต้องปลูกฝั งให้
บุคคลดาเนินชี วิตในสังคม ด้ วยการรู้ จักสร้ างสัมพันธ์ กับผู้อื่นเต็มใจทาประโยชน์ เพื่อส่วนรวม
มีความสามารถที่จะรับใช้ สงั คมอย่างสร้ างสรรค์ (แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
, 2556) ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงเล็งเห็นความสาคัญของจิตสาธารณะ ที่ต้องนามาพัฒนาในเกิดขึ ้นกับ
ประชาชนเพื่อให้ สงั คมพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่ มต้ น ปลูกฝั งในเด็กและเยาวชน
เพื่อจะได้ เติบโตเป็ นผู้ใหญ่ที่มีคณ
ุ ภาพของสังคม
จากการสอบถามความคิดเห็นของวัยรุ่ นไทย ในรายงาน “คนไทย” มอนิเตอร์ 2557:
เสียงเยาวชนไทย (2557) ที่ ได้ สอบถามเกี่ ยวกับคุณค่าที่มีความสาคัญต่อการสร้ างความเป็ น
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ กับเยาวชน ซึ่งสังคมและครอบครัวควรให้ การปลูกฝั ง
แก่เยาวชน คุณค่านันก็
้ คือการมีจิตสาธารณะ อีกทังในการพั
้
ฒนาผู้เรี ยนตามหลักสูตรแกนกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ มีจุดเน้ นการพัฒนาผู้เรี ยนสู่การปฏิบตั ิในนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 1 – 3 โดยคาดหวังให้ นักเรี ย นมีความสามารถในการกาหนดเป้าหมาย มีการวางแผนชีวิต
มีจิตอาสาและสามารถทางานร่ วมกับผู้อื่นได้ นอกจากนันยั
้ งเน้ นให้ มีการคิดอย่างมีเหตุผลและมี
การกระทาเพื่อส่วนรวมด้ วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2553)
ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายการพัฒนาประเทศในระดับต่างๆ ที่กล่าวไปข้ างต้ น จากเสียงเรี ยกร้ อง
ของเยาวชน และความคาดหวังของกระทรวงศึกษาธิการ จึงควรปลูกฝั งจิตสาธารณะให้ เกิดขึ ้น
ในวัยรุ่นนัน่ เอง
เมื่ อ ศึก ษาพัฒนาการของวัยรุ่ น จะพบว่า วัยรุ่ น เป็ น วัย ที่ มีก ารเปลี่ ยนแปลงทางด้ าน
ร่ างกาย อารมณ์ ความคิด และสังคมอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่ นมีการเปลี่ยนแปลงร่ างกายอย่างรวดเร็ ว
เขาจะหันกลับไปสู่แบบแผนของพฤติกรรมที่ปรับตัวได้ ดี เขามักมีแรงจูงใจอันแรงกล้ าที่จะแทนที่
พฤติก รรมอัน ไม่พึง ประสงค์ ท างสัง คม ด้ วยพฤติกรรมที่ เป็ น ไปตามมาตรฐานที่ สัง คมยอมรั บ
(ประณต เค้ า ฉิ ม , 2549) มี ก ารเลียนแบบและทดลองบทบาทเพื่อที่ จะเป็ นผู้ใหญ่ ในวัยต่างๆ
เป็ น รากฐานของความสนใจ ความมุ่ง หมายในชี วิ ต อาชี พ ลัก ษณะของเพื่ อ น คู่ค รอง ฯลฯ
(ศรี เรื อน แก้ วกังวาล, 2549) วัยรุ่ นมีอารมณ์ ที่แปรปรวน มีอารมณ์ ร่วมรู้ สึกกับกลุ่มที่ เขาร่ วม
มากกว่าในวัยเด็ก อีกทัง้ วัยรุ่ นต้ องได้ รับการสนับสนุนจากสังคมในการพัฒนาการทางอารมณ์
เพื่อให้ เขาได้ แสดงออกทางอารมณ์อย่างสร้ างสรรค์ (ประณต เค้ าฉิม, 2549) วัยรุ่ นยังเป็ นวัยที่มี
การเรี ยนรู้ระเบียบทางสังคมได้ ดี เพื่อการบรรลุอตั ลักษณ์ของตนเอง โดยกลุม่ ที่วยั รุ่นอาศัยอยูน่ นมี
ั้
ผลต่อการแสดงออกของวัยรุ่ นอย่างมาก โดยการบรรลุเอกลักษณ์ แห่งตนเป็ นกระบวนการทาง
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อารมณ์ และสติปัญญา โดยสิ่งที่สาคัญสาหรับที่จะส่งเสริ มวัยรุ่ น ได้ ดีก็คือ การที่วยั รุ่ นได้ มีโอกาส
ปฏิสมั พันธ์ กบั คนอื่น อีกทังสั
้ งคมคาดหวังให้ วยั รุ่ นมีค วามช่วยเหลือคนอื่น เช่น การช่วยเหลืองาน
ของห้ องเรี ยน การเข้ าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์เพื่อสังคม โดยกิจกรรมต่างๆ จะเน้ นการ
บริ ก ารคนอื่ น ด้ ว ยความเต็ ม ใจ ด้ ว ยเหตุนี ว้ ัย รุ่ น ส่ ว นมากจะท าสิ่ ง ต่ า งๆ เพื่ อ คนอื่ น มากกว่ า
ในวัยเด็ก เพื่อให้ เป็ นที่นยอมรับของสังคม (ประณต เค้ าฉิม , 2549) นอกจากนี ้การพัฒนาด้ าน
ความคิ ด ของวัย รุ่ น ก็ เ ป็ น วัย ที่ ค วามคิ ด มี ก ารพัฒ นาถึ ง ขัน้ สูง สุด ตามแนวคิ ด ของเพี ย เจต์
โดยเพียเจต์(Piaget) ได้ แบ่งลาดับขันของพั
้
ฒนาการด้ านการรู้คิดของมนุษย์เป็ น 4 ขัน้ ซึง่ ขันสู
้ งสุด
คือบุคคลที่มีอายุ 11 หรื อ 12 ปี ขึ ้นไป คือ ขันปฏิ
้ บตั ิการคิดด้ วยนามธรรม (Formal operational
stage) ซึ่งจิตสาธารณะเป็ นความคิดเชิงอุดมคติเป็ นคุณธรรม ที่ต้องอาศัยความคิดเชิงนามธรรม
มาใช้ ในการตัดสินใจเพื่อเลือกหาวิ ธีการที่เหมาะสมในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น จากการศึกษา
พัฒนาการของวัยรุ่ น พบว่าเป็ นวัยที่มีการพัฒนาการในด้ านต่างๆ อย่างเหมาะสม และสามารถ
พัฒนาจิตสาธารณะให้ เกิดขึ ้นได้ ทังยั
้ งเป็ นวัยที่เหมาะสมที่จะใช้ การพัฒนาการของวัยรุ่ นในด้ าน
ต่างๆ นี ้ ในการวางแนวทางการดาเนินชีวิตเพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับทางสังคม ผู้วิจยั จึงเลือกทาการวิจยั
เพื่อศึกษาการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ซึง่ เป็ นช่วงวัยรุ่นตอนต้ น
โดยที่ผ่านมาจะเห็นว่าจิตสาธารณะสามารถพัฒนาให้ เกิดกับนักเรี ยนชัน้ ม.1 – ม.3 ได้
ทังยั
้ งพบว่ามีการใช้ เทคนิควิธีการที่หลายหลาย แต่ละวิธีก็ส่งผลต่อจิตสาธารณะในองค์ประกอบ
ของความคิด อารมณ์และพฤติกรรมที่แตกต่างกันเช่นกัน อาทิเช่น การพัฒนาจิตสาธารณะทังด้
้ าน
ความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรม จะเห็นได้ จากงานของ อติฌาณ แสงคา (2555) ที่ใช้ วิธีการทาง
พุทธศาสนามาใช้ ในการพัฒนาจิตสาธารณะ สาหรับการพัฒนาจิตสาธารณะทางด้ านความคิด
และพฤติกรรม จะเห็นได้ จากงานของ ภาสุดา ภาคาผล (2556) ที่ ใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้ แบบ
โครงงาน มาใช้ ในการพัฒนาจิตสาธารณะ และการพัฒนาจิตสาธารณะเพียงแค่ด้านความคิดก็จะ
เห็นได้ จากงานของ โกวิทย์ พงษ์ ภกั ดี (2553) ที่ใช้ วิธีการปรับพฤติกรรมทางปั ญญามาใช้ ในการ
พัฒนา จิตสาธารณะ จะเห็นได้ วา่ วิธีการที่แตกต่างกันนันต่
้ างก็สามารถพัฒนาจิตสาธารณะให้ เกิด
ขึน้ กับ นัก เรี ย นได้ ใ นองค์ ป ระกอบที่ แ ตกต่า งต่า งกัน เนื่ อ งจากนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1
เป็ นวัยที่มีพฒ
ั นาการทางด้ านอารมณ์ สังคม ความคิด ในขันสู
้ งสุด จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ อง
พัฒนาจิตสาธารณะให้ เกิดขึ ้นให้ ครบทุกองค์ประกอบของพัฒนาการของวัยรุ่น ซึง่ ยังพบงานวิจยั ที่
สามารถพัฒนาจิตสาธารณะทัง้ 3 องค์ ประกอบน้ อยอยู่ อย่างไรก็ ดีมีแนวคิดของนักจิตวิท ยา
ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ว่ า ค ว ร พั ฒ น า ทั ้ง 3 ด้ า น
ได้ แก่ 1) ด้ านพุทธิ พิสยั ซึ่งเป็ นทักษะด้ านการคิด ความรู้ ความจา 2) ด้ านจิตพิสยั ซึ่งเป็ นการ
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ปลูกฝั งด้ านคุณธรรม และ 3) ด้ านทักษะพิสยั ซึ่งเป็ นการปลูกฝั งทักษะความสามารรถของการ
ปฏิ บัติ ง าน (Bloom, 1956) จะกล่ า วได้ ว่ า จิ ต สาธารณะเป็ น สิ่ ง ที่ ค วรปลูก ฝั ง ให้ แ ก่ นัก เรี ย น
ซึ่งจิตสาธารณะคือคุณธรรมรู ปแบบหนึ่งที่ต้องแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรม ซึ่งนัน่ ก็คือการพัฒนา
ผู้เรี ยนด้ านจิตพิสยั ในการพัฒนาจิตพิสยั ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) ขันรั
้ บรู้ (Receiving)
เป็ นการส่งเสริ มพัฒนาการด้ า นอารมณ์ และการคิด 2) ขัน้ ตอบสนอง (Responding) เป็ นการ
ส่งเสริ มด้ านอารมณ์และพฤติกรรม 3) การเห็นคุณค่า (Valuing) จะเป็ นการส่งเสริ มด้ านความคิด
อ า ร ม ณ์ 4 ) ก า ร จั ด ร ะ บ บ ( Organization) เ ป็ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ด้ า น ค ว า ม คิ ด อ า ร ม ณ์
และ 5) การเกิดนิสยั (Characterization) เป็ นการส่งเสริ มด้ านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม
ซึ่งกระบวนการพัฒนาจิตพิสยั นี ้ เป็ นการพัฒนาทักษะให้ นักเรี ยนจากจากความคิด ความรู้ สึก
สู่พ ฤติ ก รรม อาศัย การประยุก ต์ ใ ช้ ค วามคิ ด และความรู้ สึก อาศัย การเลื อ กสิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ รู้ ผ่ า น
ประสบการณ์ มาแสดงออกในชีวิตประจาวัน (Krathwohl, Bloom, & Masia, 1973) และเมื่อได้
ศึกษาแนวคิดการพัฒนาจิตพิสยั จะพบว่า เป็ นแนวคิดที่สามารถส่งเสริ มพัฒนาการทัง้ 3 ด้ าน
ให้ เกิดขึ ้นได้ อาทิเช่น การศึกษาของ ชัชวรรณ จูงกลาง (2559) ที่ได้ ใช้ กิจกรรม “ลดเวลาเรี ยน
เพิ่มเวลารู้ ” เรื่ องเพศศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาด้ านจิตพิสยั ที่มีต่อค่านิยมทางเพศที่เหมาะสม
กับสังคมไทย และการศึกษาของ จินตนา สรายุทธพิทกั ษ์ (2557) ที่ได้ พฒ
ั นารู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนวคิดการพัฒนาจิตพิสยั เพื่อใช้ ในการสร้ างเสริมสุขภาพนักเรี ยนหญิงวัยเรี ยนระดับ
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น เป็ น ต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า มี ง านวิ จัย ที่ ไ ด้ น าแนวคิ ด การพัฒ นาจิ ต พิ สัย มาใช้
ในการสร้ างค่านิยม และพฤติกรรมต่างๆ ให้ เกิดขึ ้นกับนักเรี ยน และที่ผ่านมายังไม่พบผู้วิจยั ท่านใด
นาแนวคิดการพัฒนาจิตพิสยั มาใช้ ในการพัฒนาจิตสาธารณะให้ เกิดขึ ้นในนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 1 เลย ด้ วยเหตุนีผ้ ้ ูวิจัยมีความสนใจที่จะนาแนวคิดการพัฒนาจิตพิสยั ของ ของเดวิท อาร์ .
แครทโวล (Krathwohl et al., 1973) มาใช้ ใ นการพัฒ นาจิ ต สาธารณะให้ เ กิ ด ขึ น้ กับ นัก เรี ย น
ตามพัฒนาการทัง้ 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม
นอกจากจะใช้ แนวคิดการพัฒนาจิตพิสัยของ ของเดวิท อาร์ .แครทโว ในการพัฒนา
จิตสาธารณะให้ เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึก ษาปี ที่ 1 แล้ ว ผู้วิจยั ยังพบว่าในการปรับพฤติกรรม
นั น้ จ าเป็ นต้ องมี ตั ว แบบที่ สามารถส่ ง เสริ มให้ นั ก เรี ยนมี พ ฤติ ก รรมอั น พึ ง ประ สงค์
และยังต้ องมีการเรี ยนรู้จากปั ญหาที่เกิดขึ ้นจริ ง จึงได้ ใช้ ทฤษฏีการเรี ยนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา
(Social Cognitive Learning Theory) ของแบนดู ร า (สุ ร างค์ โค้ ว ตระกู ล , 2552 อ้ างอิ ง จาก
Badura ,1997) มาใช้ ในการนาเสนอตัวแบบ และสร้ างแรงจูงในให้ กับในบางกิ จกรรมของตัว
โปรแกรม และยัง ใช้ รูปแบบการสอนมาใช้ เป็ น เทคนิ ค เพิ่มเติมที่ เหมาะสมกับวัยของนัก เรี ย น
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ได้ แก่ การใช้ เทคนิ ค การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก (Active Learning) ที่ เ ป็ นการเรี ย นรู้ อาศั ย กิ จ กรรม
กระบวนการกลุ่ม และการมี ส่ว นร่ วมในการทากิ จกรรมโดยมีครู เป็ น ผู้แนะนา และการเรี ยนรู้
โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน(Problem-based Learning) ที่เป็ นการเรี ยนรู้ โดยอาศัยปั ญหาที่เกิดขึ ้นจริ ง
ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ แนวทางแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง เป็ นการส่งเสริ มทักษะการคิด การแสดงออก
เกิดการเรี ยนรู้ และสังเคราะห์ความรู้ เพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหาตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
กลุ่ ม ตัว อย่ า งในการท าวิ จั ย ครั ง้ นี ้ เป็ นนั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ใ นโรงเรี ย นเอกชนคาทอลิ ก
โดยโรงเรี ย นมุ่งหวังให้ นักเรี ยนมีอัตลักษณ์ คือ รั กและรั บใช้ ซึ่ง เป็ นคุณลักษณะของการเป็ น
ผู้ มี คุ ณ ธรรมแห่ ง ความรั ก และการช่ ว ยเหลื อ แบ่ ง ปั น ด้ วยความเอื อ้ อาทร อยู่ ร่ ว มกั น ได้
อย่างสันติสขุ และความรัก หมายถึง ความดีงามที่มีต่อพระเจ้ า ต่อตนเอง และต่อผู้อื่น ความรัก
จะมีพลังที่จะสร้ างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้ เกิดขึ ้นอย่างมีคณ
ุ ค่า และการรับใช้ หมายถึง การปฏิบตั ิตนต่อ
ผู้อื่น เหมือนที่เราอยากให้ ผ้ อู ื่นปฏิบตั ิต่อเรา มีความเสมอภาคทุกคนมีความยินดีพร้ อมจะแบ่งปั น
และเสียสละ เคารพศักดิศ์ รี ซงึ่ กันและกัน ดังที่พระเยซูเจ้ าทรงเป็ นแบบฉบับแก่มนุษย์ ซึง่ สอดคล้ อง
กับความหมายและองค์ ประกอบของจิตสาธารณะ อีกทัง้ โรงเรี ยนคาทอลิกมีเป้าหมายในการ
พัฒนามนุษย์ทุกมิติ โดยมีกระบวนการอบรมผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล ในฐานะที่ทุกคนเป็ นบุตรของ
พระเจ้ า เนื่องจากพระเจ้ าทรงสร้ างมนุษย์ ตามฉายาของพระเจ้ า และเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์ ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป้าหมายของการหล่อหลอมมนุษย์ สู่ความเป็ นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ ได้ แก่
การพัฒนาตัวบุคคลทุกมิติ การพัฒนาผู้เรี ยนเต็มตามศักยภาพสูงสุด การพัฒนาผู้เรี ยนให้ บรรลุ
เป้าหมายสูงสุดของชีวิต การพัฒนาผู้เรี ยนเพื่อทาประโยชน์แก่สงั คมและดาเนินชีวิตในสังคมอย่าง
เป็ นสุ ข และการพั ฒ นาตนเองของผู้ เรี ย นที่ ต้ องควบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นา “สิ่ ง สร้ างใหม่ ”
(พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6, 2556) ซึ่งเป็ นไปในแนวทางเดียวกับการพัฒนาบุคคลในทางพุทธ
ศาสนาที่ต้องการพัฒนามนุษย์ทงั ้ 3 มิติได้ แก่ 1) ด้ านพฤติกรรม 2) ด้ านจิตใจ และ 3) ด้ านปั ญญา
ซึ่งทัง้ 3 ด้ านนี ้ มีความสัมพันธ์ อาศัยกัน และส่งผลต่อกันเป็ นปั จจัยแก่กนั ในกระบวนการพัฒนา
(ป.อ.ปยุตฺ โ ต, 2544) ดัง นัน้ ผลการพัฒ นาจิ ต สาธารณะที่ ข องนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1
นครัง้ นี ้ ยังเป็ นการ หล่อหลอมอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ให้ เกิดขึ ้นแก่ตวั ของนักเรี ยน และเป็ น
การพัฒนาจิตสาธารณะทัง้ 3 ด้ าน นั่นคือ ด้ านอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรม ซึ่งเป็ นการให้
นัก เรี ย นรั ก ษาทรั พ ย์ ส มบัติ ข องผู้อื่ น สมบัติ ข องส่ ว นรวมเหมื อ นของตนเอง รู้ หน้ า ที่ ข องตน
คิดเพื่อส่วนรวมและแสดงออกด้ วยการรับใช้ สงั คมด้ วยความสามารถของตนเองด้ วยความเต็มใจ
โดยไม่หวังผลตอบแทน
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ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพื่อสร้ างโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
2. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะที่มีต่อนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
โดยใช้ โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะที่สร้ างขึ ้น โดยเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยจิตสาธารณะของนักเรี ยน
ชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ในระยะหลัง ทดลอง และระยะติ ด ตามผลระหว่ า งกลุ่ม ทดลองและ
กลุม่ ควบคุม
ความสาคัญในการวิจัย
ท าให้ ไ ด้ โ ปรแกรมที่ ส ามารถพัฒ นาได้ ทัง้ ความคิ ด อารมณ์ แ ละพฤติ ก รรมของการ
มีจิตสาธารณะในวัยรุ่ น ซึ่งเป็ นการสนับสนุนให้ วัยรุ่ นใช้ ทักษะการคิด ในการคิดเพื่อส่วนรวม
และช่วยเหลือสังคมอย่างสร้ างสรรค์ ส่งเสริ มอารมณ์ร่วมของวัยรุ่ น ให้ วยั รุ่ นมีอารมณ์ร่วมรู้ สกึ กับ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นจริ งในสังคม และมีอารมณ์ ที่คงทนต่อการเห็นคุณค่าของจิตสาธารณะ อีกทังยั
้ ง
ส่งเสริ มให้ วยั รุ่ นมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ด้ วยการใช้ แรงกาย ในการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างดีตาม
ความสามารถของแต่ละคน ทังยั
้ งเป็ นประโยชน์สาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องการ
พัฒนาจิตสาธารณะของนักเรี ยน โดยนาไปจัดเป็ นกิจกรรมเสริมให้ กบั นักเรี ยนได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
และนาโปรแกรมนี ้ไปต่อยอดในการจัดการเรี ยนการสอน หรื อทาเป็ นแผนจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนา
จิตสาธารณะสาหรับนักเรี ยน อาทิเช่น คาบชมรม เป็ นต้ น
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ขอบเขตในการวิจยั
ประชากรในการวิจัย
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดจิตสาธารณะน้ อย
เมื่อเทียบกับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ของโรงเรี ยนนักบุญ
เปโตร สามพราน
กลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย
เป็ นนักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดจิตสาธารณะน้ อยสุด 70 คนแรก และสมัครใจ
เข้ าร่วมการวิจยั จากนันท
้ าการจับคูค่ ะแนนของนักเรี ยนที่ใกล้ เคียงกัน โดยแต่ละคูท่ าการสุม่ อย่าง
ง่ายเพื่อเข้ าเป็ นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 35 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้ น เงื่อนไขการพัฒนาจิตสาธารณะ โดยแบ่งเป็ น
1.1 ได้ รับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
1.2 ไม่ได้ รับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
2. ตัวแปรตาม คือ จิตสาธารณะ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
โปรแกรมพั ฒ นาจิ ต สาธารณะ หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ มุ่ง พัฒ นาจิ ต สาธารณะของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ตามแนวคิดการพัฒนาจิตพิสยั 5 ขัน้ ได้ แก่ การรับรู้ การตอบสนอง
การเห็นคุณค่า การจัดระบบ และการสร้ างลักษณะนิสยั ร่ วมกับการใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก
(Active Learning) คือ การเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน(Problem-Based Learning) และเทคนิค
การเรี ยนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาในกิจกรรมบางครัง้ จานวน 12 กิจกรรม
นิยามปฏิบัตกิ าร
จิ ต สาธารณะ คื อ การที่ นัก เรี ย นมี ค วามคิ ด ความรู้ สึ ก และพฤติ ก รรม เกี่ ย วกับ
การเอาใจใส่และเป็ นธุระในเรื่ องของส่วนรวม ทาตามหน้ าที่ของตนเพื่อส่วนรวมอย่างดี มีความ
ปรารถนาที่จะช่วยเหลือสังคมด้ วยความเต็มใจ เคารพสิท ธิในการใช้ ของส่วนรวม ด้ วยการใส่ใจ
ต่อสมบัติของส่วนรวมที่ ใช้ ประโยชน์ ร่วมกัน อี กทัง้ เข้ าร่ วมกิ จกรรมต่างๆ ที่ แก้ ไขปั ญหาต่างๆ
ในสังคม ด้ วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึง่ แสดงออกเป็ น 4 ด้ าน ดังนี ้
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1. ด้ านการใช้ หมายถึง นักเรี ยนมีความคิด ความรู้ สึก และพฤติกรรม เกี่ยวกับการ
เอาใจใส่ในการใช้ สิ่งของส่วนรวม อย่างประหยัดและทะนุถนอม รู้ จกั ดูแลรักษาให้ อยู่ในสภาพดี
และไม่ทาลายให้ เกิดความชารุดเสียหาย ด้ วยความเต็มใจ
2. ด้ านการถื อเป็ นหน้ าที่ หมายถึง นักเรี ยนมีความคิด ความรู้ สึก และพฤติกรรม
เกี่ยวกับการทาหน้ าที่เพื่อส่วนรวม ด้ วยการทาตามหน้ าที่ของตนอย่างดี และเคารพกฎระเบียบ
ของการอยู่ร่ ว มกัน อี ก ทัง้ รู้ จัก ดูแ ลรั ก ษาสาธารณะสมบัติ ข องส่ว นรวมเปรี ย บเสมื อ นตนเอง
เป็ นเจ้ าของด้ วยความเต็มใจ
3. ด้ า นการเคารพสิท ธิ หมายถึ ง นัก เรี ย นมี ค วามคิ ด ความรู้ สึก และพฤติ ก รรม
เกี่ ย วกั บ การเคารพสิ ท ธิ ใ นการใช้ ของส่ ว นรวมที่ ใ ช้ ประโยชน์ ร่ ว มกั น โดยการไม่ ยึ ด ครอง
ของส่วนรวมมาเป็ นของตน และเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลอื่นได้ ใช้ ของส่วนรวมนันด้
้ วยความเต็มใจ
4. ด้ านการปฏิบตั ิกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม หมายถึง นักเรี ยนมีความคิด
ความรู้ สึก และพฤติ ก รรม เกี่ ย วกับ การท าความดี เ พื่ อ ประโยชน์ ต่อ ผู้อื่ น และสัง คมส่ว นรวม
ด้ วยกาลังกายกาลังปั ญญา กาลังทรัพย์สิน ตามความสามารถของตนเอง ด้ วยความเต็มใจโดยไม่
หวังผลตอบแทน
สาหรับการวัดจิตสาธารณะในครัง้ นี ้ สามารถวัดได้ จากแบบวัดจิตสาธารณะ ที่ใช้ ชื่อว่า
แบบวัดฉันกับสังคม โดยวัดจิตสาธารณะตามองค์ประกอบของจิตสาธารณะทัง้ 4 ด้ าน ครอบคลุม
ทังด้
้ าน ความคิด ความรู้ สึก และพฤติกรรมของจิตสาธารณะ ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเอง ทังนี
้ ้ ลักษณะ
ของแบบวัดเป็ น มาตรประมาณค่า (Rating scale) 6 ระดับ ได้ แก่ จริ ง ที่ สุด จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ไม่จริ ง และไม่จริ งเลย จานวน 45 ข้ อ นักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดมากกว่า
แสดงว่าเป็ นนักเรี ยนที่มีจิตสาธารณะมากกว่านักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดน้ อยกว่า

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั พัฒนาจิตสาธารณะของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสาร
ต่างๆ และนาเสนอหัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. จิตสาธารณะ
1.1 ความหมายของจิตสาธารณะ
1.2 องค์ประกอบของจิตสาธารณะ
1.3 ความสาคัญของจิตสาธารณะ
1.4 การวัดจิตสาธารณะ
2. พัฒนาการของวัยรุ่นกับการมีจิตสาธารณะ
2.1 พัฒนาการทางด้ านร่างกายของวัยรุ่นตอนต้ น
2.2 พัฒนาการทางด้ านอารมณ์ของวัยรุ่นตอนต้ น
2.3 พัฒนาการทางด้ านสังคมของวัยรุ่นตอนต้ น
2.4 พัฒนาการทางด้ านสติปัญญาของวัยรุ่นตอนต้ น
3. แนวคิดทฤษฏีและเทคนิคที่ใช้ ในการพัฒนาจิตสาธารณะของวัยรุ่นตอนต้ น
3.1 แนวคิดการพัฒนาจิตพิสยั (Affective Domain)
3.2 การจัดการเรี ยนการสอนด้ วยวิธีการเรี ยนเชิงรุก (Active Learning)
3.3 การเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning)
3.4 การเรี ยนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory)
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
4.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาจิตสาธารณะ
4.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาจิตพิสยั
5. กรอบแนวคิดการวิจยั
6. สมมติฐานในการวิจยั
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1. จิตสาธารณะ
ค าว่ า จิ ต สาธารณะ(Public Mind) ก าหนดอยู่ใ นแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ ระดับ ชาติ
ฉบับล่าสุด คือฉบับที่ 12(สานักนายกรัฐมนตรี , 2559) ที่ม่งุ หวังให้ ประชาชนมีจิตสาธารณะ เพื่อ
การเป็ น พลเมื องที่ ดี อี ก ทัง้ เป็ น ค่านิ ยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของชาติ และยัง อยู่ใ น
แผนการศึกษาโครงสร้ างหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ.2551 ในคุณลั กษณะอันพึง
ประสงค์ที่นกั เรี ยนทุกคนพึงมี จากการศึกษาของผู้วิจยั พบว่าปั จจุบนั มีคาที่คล้ ายคลึงกับคาว่าจิต
สาธารณะ(Public Mind)นัน่ คือ จิตอาสา(Volunteer Spirit) โดยทังสองค
้
านี ้มีความแตกต่างกันใน
องค์ประกอบ ผู้วิจยั จึงนาเสนอถึงความแตกต่างดังนี ้
1.1 ความหมายของจิตสาธารณะ (Public Mind) กับจิตอาสา (Volunteer Spirit)
จิตสาธารณะ คือ กระบวนการคิด และพฤติกรรมของบุคคลที่ร้ ู จักการเอาใจใส่
และคานึงถึงผู้อื่น (จุฑาพร นาครอด, 2554; พรพรหม พรรคพวก, 2550; ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
และคณะ, 2547; สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, 2542; Margery McMahon; Christine
Forde; &Margaret Martin, 2017) โดยมี ความปรารถนาที่ จะช่วยเหลือผู้อื่น ด้ วยความเต็มใจ
(ชลธิ ช า ศรภัก ดี , 2558; ชัย วัฒ น์ สุท ธิ รั ต น์ , 2555; กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2553; Penner;&
Finkelstein, 1998) เกิดความตระหนักถึงสิทธิหน้ าที่ของตนเอง (กรรยา พรรณา, 2559; ชัยวัฒน์
สุทธิรัตน์ , 2555; พระไพศาลวิสาโล, 2544) ด้ วยการยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นที่ตงั ้ อีกทัง้
รู้ สึก ถึ ง ความเป็ น เจ้ า ของในสิ่ง สาธารณะ (กรรยา พรรณา, 2559; ชลธิ ช า ศรภัก ดี , 2558;
Stuart I. Hammond;&Celia A. Brownell, 2015) รวมถึงการเข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่แก้ ไขปั ญหา
ต่า งๆ ในสัง คม (จุฑ าพร นาครอด, 2554; กระทรวงศึกษาธิ การ, 2553) โดยเป็ น การกระทา
ที่ ไ ม่ ห วัง ผลตอบแทน (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2553; Margery McMahon; Christine Forde;
&Margaret Martin, 2017) ส่ว นค าว่ า จิ ต อาสา (Volunteer Spirit) หมายถึ ง คุณ ลัก ษณะที่ ดี
ภายในตัวบุคคลที่คิดคานึงถึงประโยชน์สว่ นรวม (จิราพรรณ เรื องพุทธ, 2556; สุดาพรรณ บินนอก,
2551; ณัฐณิชากร ศรี บริ บรู ณ์ , 2550; Debbie, 2008) โดยมีความปรารถนาที่อยากจะช่วยเหลือ
ผู้อื่นและสังคม (วีรพร สีสถาน. 2557; จิราพรรณ เรื อ งพุทธ. 2556; วลัยรัตน์ ยิ่งดานุ่น , 2554;
Helen; Amanda; & Rachael Gooberman-Hill, 2015; Elena Claudia Mihai, 2014; Alexandra
Coghlan, 2015; Rachael Long; James Doorley; &Deiniol Jones, 2007) ที่ ไ ม่ ใ ช่ บุ ค คล
ในครอบครัว เพื่อน หรื อเพื่อนบ้ าน (กนกพร สุทธิสณ
ั หกุล, 2557) เกิดความสุขเมื่อได้ ช่วยเหลือ
ผู้อื่ น (วลัย รั ต น์ ยิ่ ง ด านุ่ น , 2554; ฉวี รั ต น์ เกษตรสุน ทร, 2556; วรรณภา สาโรจน์ , 2551;
ศูนย์คณ
ุ ธรรม, 2548; Stephan Meier, 2004) เป็ นการกระทาด้ วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบ
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แทน (วีรพร สีสถาน, 2557; บัวไข วีระโห, 2554; สุดาพรรณ บินนอก, 2551; Helen; Amanda;
&Rachael Gooberman-Hill, 2015; Huiting Wu, 2011) ซึ่งไม่ใช่เป็ นการช่วยเหลือเฉพาะหน้ า
แต่เป็ นการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีการวางแผนและกาหนดระยะเวลาที่ชดั เจน (กนกพร สุทธิสณ
ั หกุล ,
2557; ปริญญา ฤกษ์ อรุณ, 2548)
จะเห็ น ได้ ว่ า จิ ต สาธารณะนัน้ มี ค วามหมายรวมถึ ง การตระหนัก ถึ ง หน้ าที่
และการยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นที่ตงั ้ มีความรู้สกึ ถึงความเป็ นเจ้ าของในสิง่ ของสาธารณะ
ที่ ใ ช้ ร่ ว มกั น สามารถท าได้ ทั น ที โ ดยไม่ มี ก ารวางแผน หรื อ มี ก ารก าหนดช่ ว งเวลาที่ ชัด เจน
ซึ่ง แตกต่า งจากจิ ตอาสา ที่ เป็ น การช่วยเหลือผู้อื่น ด้ วยที่ ต้องวางแผน และมี การก าหนดเวลา
ที่ชดั เจน นอกจากนี ้ จิตอาสาไม่ได้ รวมถึงการดูและรักษาของส่วนรวม และการตระหนักถึงสิทธิ
หน้ าที่ ของตนเอง แต่เป็ นการเน้ นการช่วยเหลือผู้อื่นด้ วยความเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน
เท่านัน้ เพราะเหตุนี ้ ผู้วิจยั จึงเล็งเห็นว่ าจิตสาธารณะเป็ นสิ่งที่สามารถทาได้ ทกุ ที่ ทุกเวลาและทุก
โอกาส และเป็ นสิง่ พื ้นฐานที่ทกุ คนพึงมี จึงเหมาะสมที่จะนามาพัฒนาให้ เกิดขึ ้นเป็ นอันดับแรก
จากความหมายของค าว่ า จิ ต สาธารณะ ข้ างต้ น ผู้ วิ จั ย ได้ วิ เ คราะห์
และสังเคราะห์ความหมายเพื่อสรุปเป็ นความหมายของจิตสาธารณะของผู้วิจยั เอง ดังตาราง 1
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ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2555)

จุฑาพร นาครอด (2554)

พระไพศาล วิสาโล (2554)

กระทรวงศึกษาธิการ (2553)

ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และคณะ (2547)

เกรี ยงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ์ (2543)

Stuart I. Hammond, Celia A. Brownell (2015)

Penner ,& Finkelstein (1998)

- เอาใจใส่เป็ นธุระ
ในเรื่ องของส่วนรวม
- มีความปราถนา
ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น
- เข้ าร่วมกิจกรรม
ที่แก้ ปัญหาให้ ผ้ อู ื่นในสังคม
- ดูแลเอาใจใส่
สิง่ ของสาธารณะ
- ยึดผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็ นที่ตงั ้
- รู้จกั สิทธิของตนเอง
และผู้อื่น
- ยึดมัน่ ในคุณธรรมจริยธรรม
- มีความเต็มใจและตังใจ
้
- มองโลกในแง่ดีบนพื ้นฐาน
ของความเป็ นจริง
- ไม่หวังผลตอบแทน

ชลธิชา ศรภักดี (2558)

ความหมาย
ของจิตสาธารณะ

กรรยา พรรณา (2559)

ตาราง 1 สรุปความหมายของจิตสาธารณะ
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จากความหมายของจิตสาธารณะดังกล่าว สามารถสรุ ปได้ ว่า จิตสาธารณะ คือ
การที่นกั เรี ยนมีความคิด ความรู้ สึก และพฤติกรรม เกี่ยวกับการเอาใจใส่และเป็ นธุระในเรื่ องของ
ส่วนรวม ทาตามหน้ าที่ของตนเพื่อส่วนรวมอย่างดี มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือสังคมด้ วยความ
เต็มใจ เคารพสิทธิในการใช้ ของส่วนรวม ด้ วยการใส่ใจต่อสมบัติของส่วนรวมที่ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน
อีกทังเข้
้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่แก้ ไขปั ญหาต่างๆ ในสังคม ด้ วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
1.2 องค์ ประกอบของจิตสาธารณะ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของจิตสาธารณะ
มีดงั นี ้
กรรยา พรรณา (2559) ได้ พิ จ ารณาจากความรู้ ความเข้ าใจถึ ง พฤติ ก รรม
ที่แสดงออกของผู้มีจิตสาธารณะ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน ดังนี ้
1. ด้ านการใช้ หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของผู้เรี ยนในการใช้ ของส่วนรวม
การรักษาทรัพย์สิน การดูแลรักษาความสะอาด การไม่ทาลายทรัพย์สินที่เป็ นสาธารณะสมบัติของ
โรงเรี ยน ทังในห้
้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยน ให้ เกิดความชารุดเสียหาย โดยแสดงออกดังนี ้
1.1 ดูแลรักษาสิง่ ของ เมื่อใช้ แล้ วมีการเก็บรักษาให้ คงอยูใ่ นสภาพดี
1.2 ลักษณะของการใช้ ใช้ ของส่วนรวมอย่างประหยัด และทะนุถนอม
2. ด้ า นการถื อ เป็ น หน้ า ที่ หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง การมุ่ง ปฏิ บัติ
เพื่อส่วนรวมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในโรงเรี ยน ทังห้
้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยนในวิสยั ที่ตน
สามารถทาได้ โดยแสดงออกดังนี ้
2.1 ทาตามหน้ าที่ และเคารพกฎระเบียบที่กาหนดไว้
2.2 รับอาสาที่จะทาบางสิ่งบางอย่างเพื่อส่วนรวม อีกทังยั
้ งคอยสอดส่องดูแล
สาธารณะสมบัติของส่วนรวม
3. ด้ านการเคารพสิทธิ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเคารพสิทธิในการ
ใช้ ของส่วนรวมที่ใช้ ประโยชน์ร่วมกันของกลุม่ การไม่ยดึ ครองของส่วนรวมมาเป็ นของตน ตลอดจน
ไม่ปิดกันโอกาสของบุ
้
คคลอื่นที่จะใช้ ของส่วนรวมนัน้ โดยแสดงออกดังนี ้
3.1 ไม่นาของส่วนรวมมาเป็ นของตนเอง
3.2 แบ่งปั นและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ อู ื่นได้ ใช้ ของส่วนรวม
4. ด้ า นการปฏิ บัติ กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่อ ส่ว นรวม หมายถึ ง พฤติ ก รรม
ที่ แ สดงออกถึ ง การท าความดี ใ ห้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่อ ผู้อื่ น และสัง คมส่ว นรวม ด้ ว ยความจริ ง ใจ
และเต็ ม ใจโดยไม่ ห วัง ผลตอบแทน การเข้ า ไปช่ ว ยเหลื อ ผู้อื่ น ด้ ว ยก าลัง กาย ก าลัง ปั ญ ญา
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กาลังทรัพย์สินตามความสามารถของตนเอง ซึ่งผลของการกระทาจะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่คน
ส่วนใหญ่ ด้ วยความบริสทุ ธิ์ใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน โดยแสดงออกดังนี ้
4.1 การกระทาบางสิ่ง ที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมส่วนรวมด้ วยความ
เต็มใจ
4.2 การเข้ าช่วยเหลือผู้อื่นด้ วยกาลังกาย กาลังปั ญญา และกาลังทรัพย์ตาม
ความสามารถของตน
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2555) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบและตัวชี ้วัดของจิตสาธารณะ
ไว้ 3 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. การใช้ ซึ่งเป็ นการดูแลรักษาของส่วนรวม เมื่อใช้ ของส่วนรวมแล้ ว มีการ
เก็บเข้ าที่ และรู้จกั ใช้ ของส่วนรวมอย่างประหยัดและทะนุถนอม
2. การถือเป็ นหน้ าที่ ซึ่งเป็ นการทาตามหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมายเพื่อส่วนรวม
หรื อการรับอาสาที่จะทาบางสิง่ เพื่อส่วนรวมด้ วยความเต็มใจ
3. การเคารพสิทธิ ซึ่งเป็ นการไม่ยึดครองของส่วนรวมนันมาเป็
้
นของตนเอง
และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ อู ื่นได้ สามารถใช้ ของส่วนรวมนันได้
้
กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบของผู้มีจิตสาธารณะไว้ ใน
แนวทางการพัฒ นาการวัด และประเมิ น คุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ ตามหลัก สูต รแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ น 2 องค์ประกอบ ได้ แก่
1. การช่วยเหลือผู้อื่นด้ วยความเต็มใจ และพึงพอใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน
ซึง่ มีพฤติกรรมบ่งชี ้ ได้ แก่
1.1 ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ทางานด้ วยความเต็มใจ
1.2 อาสาทางานให้ ผ้ ูอื่นด้ วยกาลังกาย กาลังใจ และกาลังสติปัญญา
โดยไม่หวังผลตอบแทน
1.3 แบ่ง ปั น สิ่ ง ของ ทรั พ ย์ สิ น และอื่ น ๆ และช่ ว ยแก้ ปั ญ หาหรื อ สร้ าง
ความสุขให้ กบั ผู้อื่น
2. การเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ โรงเรี ย น ชุ ม ชน และสัง คม
ซึง่ มีพฤติกรรมบ่งชี ้ ได้ แก่
2.1 ดูแลรักษาสาธารณะสมบัติและสิง่ แวดล้ อมด้ วยความเต็มใจ
2.2 เข้ าร่วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ โรงเรี ยน ชุมชน และสังคม
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2.3 เข้ าร่ วมกิจกรรมเพื่อแก้ ปัญหา หรื อร่ วมสร้ างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวม
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นด้ วยความกระตือรื อร้ น
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร; ประทีป จินงี่; และทัศนา ทองภักดี (2547) ได้ พิจารณา
จากความรู้ความเข้ าใจถึงพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้มีจิตสาธารณะ โดยแบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ
ดังนี ้
1. การหลีกเลี่ยงการใช้ หรื อการกระทาที่จะทาให้ เกิดการชารุดเสียหายต่อของ
ส่วนรวมที่ใช้ ประโยชน์ร่วมกันของกลุม่
2. การถือเป็ นหน้ าที่ที่จะมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวม
3. การเคารพสิ ท ธิ ในการใช้ ข องส่ว นรวมที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกัน ของกลุ่ม
โดยไม่ ยึ ด ครองของส่ ว นรวมนั น้ เป็ นของตนเอง ตลอดจนไม่ ปิ ดกั น้ โอกาสของบุ ค คลอื่ น
ที่จะใช้ ของส่วนรวม
จากองค์ประกอบของจิตสาธารณะของต้ น ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบ
เพื่อสรุปเป็ นองค์ประกอบของจิตสาธารณะของผู้วิจยั เอง ดังตาราง 2
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ตาราง 2 สรุปองค์ประกอบของจิตสาธารณะ

ความหมาย
ของจิตสาธารณะ
ด้ านการใช้
- เมื่อใช้ แล้ วมีการเก็บรักษาให้ คงอยูใ่ นสภาพดี
- ขณะใช้ ต้องประหยัด และทะนุถนอม
ด้ านการถือเป็ นหน้ าที่
- ทาตามหน้ าที่เพื่อส่วนรวม
- เคารพกฎระเบียบการอยูร่ ่วมกัน
- ดูแลรักษาสาธารณะสมบัติของส่วนรวม
- อาสาทาบางสิง่ เพื่อส่วนรวม
ด้ านการเคารพสิทธิ
- ไม่นาของส่วนรวมมาเป็ นของตนเอง
- แบ่งปั นและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ อู ื่นได้ ใช้ ของส่วนรวม
ด้ านการปฏิบัตกิ ิจกรรมที่เป็ นประโยชน์
ต่ อส่ วนรวม
- เข้ าร่วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
- การช่วยเหลือผู้อื่น
- ช่วยเหลือผู้อื่นด้ วยความเต็มใจ
ไม่หวังผลตอบแทน
การเข้ าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์
- เข้ าร่วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
ดูแลรักษาสมบัติสาธารณะ

ลัดดาวัลย์
กระทรวง
เกษมเนตร
ศึกษาธิการ
และคณะ
(2553)
(2547)








กรรยา
พรรณา
(2559)

ชัยวัฒน์
สุทธิรัตน์
(2555)
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-

-
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-
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-
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-
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จากตาราง 2 จะเห็นได้ ว่า นักวิจยั และนักวิชาการ ได้ แบ่งองค์ประกอบของจิตสาธารณะ
ในหัว ข้ อ หลัก ที่ ค ล้ า ยคลึง กั น แต่แ ตกต่า งกัน ในองค์ ป ระกอบย่ อ ยและบางองค์ ป ระกอบย่ อ ย
ก็มีความซับซ้ อนกัน ผู้วิจยั เองจึงเลือกองค์ประกอบของจิตสาธารณะ ที่สอดคล้ องกับเหตุการณ์
ปั จ จุบัน ตามแนวคิ ด ของ กรรยา พรรณา(2559) ซึ่ง ได้ ท าการสัง เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบของ
จิตสาธารณะจากงานวิจัยและหนังสือต่างๆ ไว้ และได้ แยกองค์ ประกอบของ จิตสาธารณะไว้
4 องค์ประกอบ แต่ในองค์ประกอบของจิตสาธารณะที่กรรยา พรรณา (2559) ให้ ไว้ นนั ้ จะมีสว่ นที่
คล้ ายกันคือ ในด้ านการถือเป็ นหน้ าที่ ที่มีองค์ประกอบย่อยคือ การอาสาทาบางสิ่งเพื่อส่วนรวม
จะมีส่วนคล้ ายคลึงกับ ด้ านการปฏิบตั ิกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม ที่มีองค์ประกอบย่อย
คือ การช่วยเหลือผู้อื่น ผู้วิจยั เล็งเห็นว่า องค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบนี ้มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน
จึงเลือกองค์ประกอบที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ การช่วยเหลือผู้อื่น เนื่ องจากการช่วยเหลือผู้อื่นนัน้
เป็ นการทาบางสิง่ บางอย่าง ซึง่ อาจไม่ใช่หน้ าที่ตน ซึง่ เหมาะกับการพัฒนาจิตสาธารณะในนักเรี ยน
ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 ทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรี ย น อี ก ทัง้ จะสัง เกตได้ ว่ า ในองค์ ป ระกอบ
ทัง้ 4 ของจิตสาธารณะนัน้ ได้ รวมจิตสาธารณะด้ านความคิด คือการคิดที่จะทาบางสิ่งบางอย่าง
เพื่ อ ส่ ว นรวม ด้ านพฤติ ก รรมคื อ การแสดงออกซึ่ ง การมี จิ ต สาธารณะ และด้ า นความรู้ สึ ก
คือ ทาทุกสิ่งด้ วยความเต็มใจไว้ ในแต่ละองค์ประกอบ ด้ วยเหตุนีผ้ ้ ูวิจัยจึงกาหนดองค์ประกอบ
ของจิตสาธารณะ ครอบคลุมทังด้
้ านความคิด อารมณ์ความรู้ สกึ และพฤติกรรมของจิตสาธารณะ
ซึ่ ง ก าหนดองค์ ป ระกอบของจิ ต สาธารณะให้ สอดคล้ องกั บ งานบริ บทของการวิ จั ย ไว้
4 องค์ประกอบ คือ
1. ด้ านการใช้ หมายถึง นักเรี ยนมีความคิด ความรู้ สึก และพฤติกรรม เกี่ยวกับการ
เอาใจใส่ในการใช้ สิ่งของส่วนรวม อย่างประหยัดและทะนุถนอม รู้ จกั ดูแลรักษาให้ อยู่ในสภาพดี
และไม่ทาลายให้ เกิดความชารุดเสียหาย ด้ วยความเต็มใจ
2. ด้ านการถื อเป็ นหน้ าที่ หมายถึง นักเรี ยนมีความคิด ความรู้ สึก และพฤติกรรม
เกี่ ยวกับการหน้ า ที่ เพื่อส่ว นรวม ด้ วยการท าตามหน้ าที่ ของตนอย่างดี และเคารพกฎระเบียบ
ของการอยู่ร่ ว มกัน อี ก ทัง้ รู้ จัก ดูแ ลรั ก ษาสาธารณะสมบัติ ข องส่ว นรวมเปรี ย บเสมื อ นตนเอง
เป็ นเจ้ าของด้ วยความเต็มใจ
3. ด้ า นการเคารพสิท ธิ หมายถึ ง นัก เรี ย นมี ค วามคิ ด ความรู้ สึก และพฤติ ก รรม
เกี่ ย วกั บ การเคารพสิ ท ธิ ใ นการใช้ ของส่ ว นรวมที่ ใ ช้ ประโยชน์ ร่ ว มกั น โดยการไม่ ยึ ด ครอง
ของส่วนรวมมาเป็ นของตน และเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลอื่นได้ ใช้ ของส่วนรวมนัน้ ด้ วยความเต็มใจ
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4. ด้ านการปฏิบตั ิกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม หมายถึง นักเรี ยนมีความคิด
ความรู้ สึก และพฤติกรรม เกี่ยวกับการทาความดีเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่น และสังคมส่วนรวม ด้ วย
กาลังกาย กาลังปั ญญา กาลังทรัพย์สิน ตามความสามารถของตนเอง ด้ วยความเต็มใจโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน
1.3 ความสาคัญของจิตสาธารณะ
จิตสาธารณะถือเป็ นคุณธรรมที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างมาก และเป็ นสิง่ ที่
ควรปลู ก ฝั ง ให้ แก่ ป ระชาชน โดยจะเห็ น ได้ จากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 12 ที่มีเป้าหมายให้ ประชาชนคนไทย เป็ นพลเมืองที่ดีมีความเจริ ญเติบโตทางจิตวิญญาณ
ที่สาคัญเป็ นผู้มีจิตสาธารณะและทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม(กรรยา พรรณา, 2559) อีกทังในแง่
้
ของการพัฒนาผู้เรี ยนที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้ เป็ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผ้ เู รี ยนพึงมี
ซึ่ ง ก าหนดไว้ จะเห็ น ได้ ในหลั ก สู ต รแกนกลา ง การศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
(กระทรวงศึก ษาธิ ก าร, 2551) โดยทุก โรงเรี ย นต้ อ งน าไปปฏิ บัติ ใ ช้ ใ นการศึก ษาให้ แ ก่ ผ้ ูเ รี ย น
นอกจากนี ้ ค่านิยม 12 ประการ ก็ได้ ให้ ความสาคัญกับการที่บคุ คลควรมีจิตสาธารณะ อาจกล่าว
ได้ ว่าจิตสาธารณะเป็ นสิ่งที่สาคัญยิ่งต่อประเทศชาติ และประชาชนคนไทยทุกคนต้ องได้ รับการ
ปลูกฝังจิตสาธารณะ
การขาดจิตสาธารณะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อตนเองแล้ ว ยังจะส่งผลกระทบต่อ
บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน ประเทศชาติและระดับสากล ต่างๆ ดังนี ้ 1) ผลกระทบระดับ
ครอบครัว ความสามัคคีของสมาชิกในครอบครัวลดน้ อยลง มีการทะเลาะวิวาทภายในครอบครัว
2) ผลกระทบระดับองค์ ก ร เบียดเบียนสมบัติขององค์ กรมาเป็ นสมบัติส่วนตัวมีการแบ่งพรรค
แบ่งพวกภายในองค์กร เห็นแก่ตวั แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นในหน้ าที่การงาน และทาทุกอย่างเพราะเห็น
แก่ ผ ลประโยชน์ ข องตนเอง องค์ ก รไม่ ก้ าวหน้ า ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพของงานลดลง
3) ผลกระทบระดับ ชุม ชน ต่า งคนต่างอยู่ ไม่สนใจกัน และกัน สมาชิ กในชุมชนยึ ดตนเองเป็ น
ศูนย์กลาง แต่ละคนมองปั ญหาของตนเองเป็ นเรื่ องที่สาคัญ ขาดการอาสาที่จะช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน หรื อ แม้ ก ระทั่ง ไม่ส นใจกิ จ กรรมที่ เป็ น ประโยชน์ ใ นชุมชน ขาดความรั ก และเอื อ้ อาทร
คนในชุมชนขาดความสามัคคี ชุมชนมีความอ่อนแอ ส่งผลให้ ชมุ ชนไม่มีการพัฒนา มีอาชญากรรม
เพิ่มขึ ้น 4) ผลกระทบระดับประเทศ ประเทศเต็มไปด้ วยความขัดแย้ ง ผู้คนเห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน
เกิ ด การแบ่ง เป็ น ฝั ก เป็ น ฝ่ าย ไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ กับ นโยบายการพัฒ นาประเทศ เบี ย ดเบี ย น
และท าลายทรั พ ยากรธรรมชาติ ไ ม่ ดู แ ลรั ก ษาสาธารณะสมบั ติ น าสู่ ก ารทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น
และ 5) ผลกระทบระดั บ โลก เกิ ด ความไม่ ไ ว้ ว างใจกัน ระหว่ า งประเทศ แก้ ไขปั ญ หาด้ ว ย
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ความรุนแรง เกิดการเอารัดเอาเปรี ยบกันทางเศรษฐกิจ ประเทศที่มีความมัน่ คง จะหาผลประโยชน์
จากประเทศที่กาลังพัฒนาหรื อที่ด้อยพัฒนา และยังลดทอนคุณค่าหรื อศักดิ์ศรี ของผู้คนในประเทศ
ที่ ด้อยกว่าอีกด้ วย สิ่งต่างๆ ที่ กล่าวไปข้ างต้ นล้ วนมาจากปั จจัยของบุคคลที่ ขาดจิตสาธารณะ
(กรรยา พรรณนา, 2559) นอกจากนี ้ รายงาน “คนไทย” มอนิเตอร์ 2557: เสียงเยาวชนไทย(2557)
ที่ได้ สอบถามความคิดเห็นของวัยรุ่ นไทย เกี่ยวกับคุณค่าที่มีความสาคัญต่อการสร้ างความเป็ น
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสัง คมให้ กับเยาวชน ซึ่งสังคมและครอบครัวควรให้ การปลูกฝั ง
แก่ เ ยาวชนคื อ การมี จิ ต สาธารณะ และในการพั ฒ นาผู้ เรี ย นตามหลัก สู ต รแกนกลางของ
กระทรวงศึก ษาธิ ก าร ที่ ได้ มี จุดเน้ น การพัฒนาผู้เรี ยนสู่การปฏิบัติ ในนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 – 3 โดยคาดหวังให้ นักเรี ยนมีความสามารถในการกาหนดเป้าหมาย มีการวางแผนชีวิต
มีจิตอาสาและสามารถทางานร่ วมกับผู้อื่นได้ นอกจากนันยั
้ งเน้ นให้ มีการคิดอย่างมีเหตุผลและมี
การกระทาเพื่อส่วนรวมด้ วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2553)
ซึง่ สอดคล้ องกับความหมายของจิตสาธารณะที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น
ดังนันจิ
้ ตสาธารณะ เป็ นสิง่ ที่มีความจาเป็ น ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ ต่อสังคม ถ้ าหากได้ มีการ
พัฒนาให้ เกิดขึ ้นในตัวบุคคลแล้ ว ก็จะเกิดผลดีตอ่ สังคมส่วนรวมอีกด้ วย สิง่ ที่สาคัญของการพัฒนา
จิ ต สาธารณะนั น้ คื อ การท าให้ คงทนและถาวรในตั ว บุ ค คล โดยหากสามารถปลู ก ฝั ง
หรื อพัฒนาให้ เด็กมีจิตสาธารณะ ด้ วยวิธีการต่าง ๆ ได้ จะทาให้ เด็กและเยาวชน มีจิตใจที่เห็นแก่
ประโยชน์สว่ นรวม มากกว่าประโยชน์สว่ นตน นัน่ คืออาสาดูแลรับผิดชอบสมบัติสว่ นรวม ใช้ สิ่งของ
ส่วนรวมอย่างเห็นคุณค่า และทะนุถนอม รู้ จักการแบ่งปั นและเปิ ดโอกาสในการใช้ ของส่วนรวม
เมื่อเด็กและเยาวชนเจริ ญเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ ปั ญหาที่เกิดการเอารัดเอาเปรี ยบคนอื่น ปั ญหาการ
ทาลายสาธารณะสมบัติต่าง ๆ จะลดลง การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ของพวกพ้ อง
ก็จะลดน้ อยลง และจะนามาสูส่ งั คมที่พฒ
ั นาขึ ้น
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจยั จึงเล็งเห็นความสาคัญของจิตสาธารณะ ที่ต้องนามาพัฒนา
ให้ เกิดขึ ้นแก่ประชาชนเพื่อให้ สงั คมพัฒนาขึ ้นอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่ มต้ นปลูกฝั งใน
เด็กและเยาวชน เพื่อจะได้ เติบโตเป็ นผู้ใหญ่ที่มีคณ
ุ ภาพของสังคม
1.4 การวัดจิตสาธารณะ
จิ ต สาธารณะนั บ เป็ นจิ ต ส านึ ก รู ป แบบหนึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ความรู้ สึ ก
หรื อ พฤติ ก รรมด้ า นจิ ต พิ สัย ที่ มี ค วามส าคัญ ซึ่ง จากการศึก ษางานวิ จัยที่ เ กี่ ย วกับ การพัฒนา
จิตสาธารณะในวัยรุ่ นตอนต้ นที่ผ่านมา พบลักษณะของการวัดจิตสาธารณะอยู่ คือ ลักษณะแบบ
มาตรประมาณค่า (Raing scale) แบบเลือกตัวเลือกตอบตามสถานการณ์ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
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แบบวัดจิตสาธารณะแบบมาตรประมาณค่ า
อติ ฌ าณ แสงค า (2555) ได้ ส ร้ างแบบวัด จิ ต สาธารณะเป็ น แบบมาตรส่ว น
ประมาณค่า จานวน 56 ข้ อ ซึ่งวัดพฤติกรรมของการมีจิตสาธารณะ โดยแบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ
คือการช่วยเหลือผู้อื่นด้ วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน และ การเข้ าร่ วมกิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ ต่ อ โรงเรี ย นและชุ ม ชน โดยมี ลัก ษณะเป็ นมาตรประมาณค่ า 5 ระดับ คื อ ระดับ
4 3 2 1 0 ซึ่งเรี ยงลาดับจากนักเรี ยนได้ ปฏิบตั ิตามหรื อคิดว่าจะปฏิบตั ิตามข้ อความนันเป็
้ น
ประจ าทุ ก ครั ง้ จนถึ ง นัก เรี ย นไม่ ไ ด้ ป ฏิ บัติ ต ามหรื อ คิ ด ว่ า จะไม่ ป ฏิ บัติ ต ามข้ อ ความนัน้ เลย
ตามลาดับ โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ .908
เช่น
ข้ อ 1 เมื่อนักเรี ยนเห็นเพื่อนกาลังจัดโต๊ ะเรี ยน
นักเรี ยนไปช่วยเพื่อน
ข้ อ 2 เมื่อนักเรี ยนเห็นเพื่อนกาลังทาความสะอาดห้ องเรี ยน
นักเรี ยนเข้ าไปช่วยเพื่อน
นุสสรี คันธิก (2553) ได้ สร้ างแบบวัดจิตสาธารณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า
ค่า 4 ระดับ จานวน 90 ข้ อ ซึ่งวัดพฤติกรรมของการมีจิตสาธารณะ โดยแบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ
ได้ แก่ การไม่ทาให้ สมบัติของส่วนรวมในโรงเรี ยนชารุ ดเสียหาย การมีน ้าใจในการช่วยเหลือผู้อื่น
และการถือเป็ นหน้ าที่ที่จะมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวม การเคารพสิทธิในการใช้
ของส่ว นรวมในโรงเรี ยนที่ ใช้ ประโยชน์ ร่วมกัน และไม่ยึดครองของส่วนรวมนัน้ มาเป็ นของตน
โดยมีคา่ ความเที่ยงเท่ากับ .86
เช่น
ข้ อ 1 เมื่ออ่านหนังสือเสร็จข้ าพเจ้ านาไปเก็บไว้ ที่เดิม
ข้ อ 2 ข้ าพเจ้ านาไม้ กวาดไปเก็บไว้ ที่เดิมเมื่อใช้ เสร็จ
พรทิ พ ย์ มนตรี ว งศ์ (2554) ได้ ส ร้ างแบบวัด จิ ต สาธารณะ จ านวน 36 ข้ อ
ซึ่ง วัด พฤติ ก รรมของการมี จิ ต สาธารณะ โดยแบ่ ง เป็ น 3 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ การใช้ การถื อ
เป็ น หน้ า ที่ และการเคารพสิท ธิ โดยมี ลักษณะเป็ น มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ คือระดับ
5 4 3 2 1 ปฏิบัติทุกครั ง้ จนถึง ไม่เคยปฏิบัติเลย ตามลาดับ โดยมีค่าความเชื่ อมั่นทัง้ ฉบับ
เท่ากับ .89
เช่น
ข้ อ 1 หลังเลิกเรี ยนวิชาต่างๆ ข้ าพเจ้ าจะเก็บอุปกรณ์การเรี ยน
ของโรงเรี ยนเข้ าที่
ข้ อ 2 ข้ าพเจ้ าเคลื่อนย้ ายโต๊ ะหรื อเก้ าอี ้เพื่อทางานกลุม่
เมื่อทางานเสร็จแล้ วข้ าพเจ้ าจะเก็บเข้ าที่ให้ เหมือนเดิม
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แบบวัดจิตสาธารณะแบบเลือกตัวเลือกตอบตามสถานการณ์
ศศิ ธ ร รอดย้ อย (2559) ได้ สร้ างแบบวั ด จิ ต สาธารณะส าหรั บ นั ก เรี ย น
ชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3 จั ง หวั ด ชั ย นาท จ านวน 42 ข้ อ ซึ่ ง วั ด พฤติ ก รรมจิ ต สาธารณะ
โดยแบ่ง เป็ น 2 องค์ ประกอบ คือ การช่วยเหลือผู้อื่น ด้ วยความเต็มใจโดยไม่ห วัง ผลตอบแทน
และการเข้ า ร่ ว มกิ จกรรมที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อโรงเรี ยน ชุมชนและสัง คม โดยมี ลักษณะเป็ น ตัว
เลือกตอบตามสถานการณ์ แบบ 5 ตัวเลือก โดยแต่ละตัวเลือกมีคะแนนต่างกันตังแต่
้ 1-5 คะแนน
มีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ .93
เช่น หลังสอนเสร็จ ครูรีบไปทาธุระจึงไม่ได้ ไปลบกระดานที่เขียนไว้
นักเรี ยนจะทาอย่างไร
ก. ขอเป็ นคนลบกระดานแทนครูเอง
ข. ปล่อยไว้ แบบนันเพราะเดี
้
๋ยวก็มีคนลบ
ค. ลบกระดานเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครู
ง. รี บลบกระดานเพราะนักเรี ยนควรช่วยงานครู
จ. ลบกระดานและช่วยครูทาทุกงานด้ วยความเต็มใจ
ศิ ริ ลัก ษณ์ เลื่ อ นยศ (2553) ได้ พัฒ นาแบบวัด คุณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์
ด้ านการมี จิ ต สาธารณะ ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ซึ่ ง วั ด พฤติ ก รรม
โดยแบ่งเป็ น 7 ด้ าน คือ การช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ทางานด้ วยความเต็มใจ ด้ านการอาสา
ท างานให้ ผู้ อื่ น ด้ วยก าลั ง กาย ก าลั ง ใจ และก าลั ง สติ ปั ญญา โดยไม่ ห วั ง ผลตอบแทน
ด้ านการแบ่งปั นสิ่งของ ทรัพย์สินและอื่นๆ ด้ านการช่วยแก้ ปัญหาหรื อสร้ างความสุขให้ กับผู้อื่น
ด้ านการดูแลรั กษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้ อมด้ วยความเต็มใจ ด้ านการเข้ าร่ วมกิ จกรรม
ที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุมชนและด้ านสังคมและการเข้ าร่ วมกิจกรรมเพื่อแก้ ปัญหาหรื อร่ วม
สร้ างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวม ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นด้ วยความกระตือรื อร้ น โดยมีลกั ษณะเป็ น
ตัวเลือกตอบตามสถานการณ์ แบบ 3 ตัวเลือก จานวน 49 สถานการณ์ มีค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ
เท่ากับ .90
เช่น มาลีและน้ องของเธอได้ รับผิดชอบล้ างจานโดยผลัดกันคนละวัน วันนี ้
มาลีนาถ้ วยขนมที่ตวั เองรับประทานเสร็ จไปล้ าง ก็พบว่าที่อ่างล้ างชาม
ยังมีชามที่ไม่ได้ ล้าง มีอยูอ่ ีกจานวนหนึง่ ซึง่ วันนี ้เป็ นหน้ าที่ของน้ องมาลี
แต่น้องของเธอกาลังทาการบ้ านซึ่งมีอยู่หลายวิชาถ้ านักเรี ยนเป็ นมาลี
นักเรี ยนจะทาอย่างไร
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ก. ล้ างจานแทนน้ อง แต่พรุ่งนี ้น้ องต้ องล้ างจานแทนตนเอง
เรี ยกน้ องให้ มาล้ างจาน และตนเองจะช่วยน้ องล้ างจาน
ด้ วยงานจะได้ เสร็จเร็วขึ ้น
ข. ล้ างจานแทนน้ อง เพราะน้ องมีงานที่ต้องทาอีกมาก
จากรู ป แบบของแบบวั ด จิ ต สาธารณะที่ ผ่ า นมา ผู้ วิ จั ย ได้ น ารู ป แบบของ
แบบวัดจิตสาธารณะแบบมาตรประมาณค่า มาใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เนื่องจากในกิจกรรมแต่ละครัง้
ผู้วิจยั ให้ นกั เรี ยนทาใบงานท้ ายกิจกรรม ส่งผลให้ นกั เรี ยนได้ ประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่ได้ เรี ยน
ไปแล้ ว จึงไม่จาเป็ นที่ต้องสร้ างแบบวัดในลักษณะของการเลือกตอบตามสถานการณ์ เพื่อ ไม่ให้
ทับซ้ อนกันอีก นอกจากนี ้ยังเพื่อความเหมาะสม และสะดวกแก่ การตอบของนักเรี ยน ผู้วิจยั จึงได้
สร้ างแบบวั ด จิ ต สาธารณะขึ น้ เป็ นแบบมาตรประมาณค่ า 6 ระดั บ ได้ แก่ จริ งที่ สุ ด
จริง ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง ไม่จริง และไม่จริงเลย
2. พัฒนาการของวัยรุ่ นกับการมีจติ สาธารณะ
วั ย รุ่ น (Adolescence) มี ร ากศั พ ท์ จ ากภาษาละติ น คื อ adolescere หมายถึ ง
เติบโตเข้ าสูว่ ฒ
ุ ิภาวะ หรื อเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ เมื่อพิจารณาความหมายนี ้ วัยรุ่นเปรี ยบเหมือนสะพาน
เชื่ อ มระหว่า งวัย เด็ ก กับ วัย ผู้ใ หญ่ เป็ น วัย หัวเลี ย้ วหัว ต่อ (Period of transition) ที่ บุค คลมี การ
เจริ ญเติบโตเปลี่ยนแปลงเกือบทุกด้ าน ทังทางร่
้
างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึง่ เป็ นระยะ
ที่บคุ คลต้ องเผชิญกับประสบการณ์ใหม่ๆ ความรับผิดชอบใหม่ๆ สัมพันธภาพใหม่ๆ ทังกั
้ บผู้ใหญ่
และกลุม่ เพื่อน (ประณต เค้ าฉิม, 2549) โดยวัยรุ่นจะเริ่ มเมื่อบุคคลมีวฒ
ุ ิภาวะทางเพศเป็ นครัง้ แรก
และสิ น้ สุ ด เมื่ อ บุ ค คลบรรลุ นิ ติ ภ าวะ หรื อ เมื่ อ บุ ค คลเป็ นอิ ส ระจากการควบคุ ม ของพ่ อ แม่
โดยมีเกณฑ์ทางกฎหมายรับรอง ช่วงอายุของวัยรุ่ น ซึ่งอยู่ระหว่าง 13-20 ปี และแบ่งเป็ น 2 ช่วง
คือ ช่วงวัยรุ่ นตอนต้ นอายุระหว่าง 13-17 ปี และวัยรุ่ นตอนปลาย อายุระหว่าง 17-20 ปี อีกทัง้
วัยรุ่ นยังมีเปลี่ยนแปลงเกือบทุกด้ าน ทัง้ ทางร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็ นระยะที่
บุคคลต้ องเผชิญกับประสบการณ์ ใหม่ๆ ความรับผิดชอบใหม่ๆ สัมพันธภาพใหม่ๆ ทังกั
้ บผู้ใหญ่
และกลุ่มเพื่อน (ประณต เค้ าฉิม , 2549) ซึ่งในการพัฒนาจิตสาธารณะให้ เกิดขึ ้นในวัยรุ่ นจาเป็ น
อย่างยิ่งที่ต้องเรี ยนรู้พฒ
ั นาการด้ านต่างๆ ในวัยรุ่น เพื่อการสร้ างและพัฒนาโปรแกรมให้ เหมาะสม
กับพัฒนาการด้ านต่างๆ ของวัยรุ่ น ซึ่งวัยรุ่ นมี การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ จิตใจ ค่านิยม ฯลฯ
มีการเลียนแบบและทดลองบทบาทเพื่อที่จะเป็ นผู้ใหญ่ในวัยต่าง ๆ ซึง่ เป็ นรากฐานของความสนใจ
ความมุ่ง หมายในชี วิ ต อาชี พ ลัก ษณะของเพื่ อ น คู่ค รอง ฯลฯ (ศรี เ รื อ น แก้ ว กัง วาล, 2549)
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อีกทังยั
้ งเป็ นวัยที่มีความรู้สกึ สับสน ขาดความเชื่อมัน่ ในตนเอง เพราะเป็ นช่วงของการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ ร่ างกาย และจิตใจเพื่อก้ าวไปสู่การเป็ นผู้ใหญ่ วุฒิภาวะทางกาย และแรงผลัก ดันทางสังคม
ที่มาบรรจบกันในระยะนี ้ ผลักดันให้ วยั รุ่ น ต้ องครุ่ นคิดเกี่ยวกับสถานภาพของตนในสังคม วิธีที่คน
อื่ น ๆ ปฏิ บั ติ ต่ อ พวกเขารวมไปถึ ง ทางเลื อ กของเขาในอนาคต ในช่ ว งเวลานี ว้ ั ย รุ่ น
จึงมักมีข้อสงสัยเกี่ ยวกับตัวเอง เช่น ฉันเป็ นใคร ฉันเหมาะกับอาชี พอะไร และให้ พยายามหา
เอกลักษณ์ ของตนในด้ านต่างๆ เช่น ความสนใจเป้าหมายในชีวิต อาชี พ ปรั ชญาชี วิต เป็ นต้ น
การบรรลุ เ อกลั ก ษณ์ แห่ ง ตน เป็ นกระบวนการทางอารมณ์ และสติ ปั ญญา ดั ง นั น้
การบรรลุเอกลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนจึง ไม่เกิ ดขึน้ จนกว่าวัยรุ่ น จะมี ค วามสามารถทางด้ านสติปัญญา
และจิตใจที่จะรับมือกับงานดังกล่าวนี ้ได้ และสิ่งที่สาคัญสาหรับแก้ ไขภาวะวิกฤตในระยะวัยรุ่ น
ก็ คือการที่ วัยรุ่ นได้ มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ กับคนอื่น ที่ มีความสาคัญเพราะช่วยทาให้ เขาสามารถ
เลื อ กรั บ เอาส่ว นส าคัญ ส าคัญ เข้ า มาเป็ น ส่ว นหนึ่ง ของเอกลัก ษณ์ แ บบผู้ใ หญ่ สัง คมคาดหวัง
ให้ วยั รุ่นให้ ความช่วยเหลือคนอื่น เช่น การช่วยเหลืองานเล็กๆ น้ อยๆ ของห้ องเรี ยน การเข้ าร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อหาเงินสาหรับการกุศล หรื อ การเป็ นลูกเสือที่ทาความดีให้ กบั ชุมชน ในชันเรี
้ ยน
โดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษาจะเน้ นในเรื่ องการบริ การคนอื่นๆ ด้ วยเหตุนี ้ วัยรุ่ นส่วนมากจะทาสิ่ง
ต่างๆ เพื่อคนอื่นมากขึ ้น (ประณต เค้ าฉิม, 2549) โดยพัฒนาการที่สง่ ผลต่อจิตสาธารณะของวัยรุ่น
มีดงั นี ้
2.1 พัฒนาการทางด้ านร่ างกายของวัยรุ่ นตอนต้ น
วัยรุ่ นมีการพัฒนาในด้ านร่ างกายอย่างรวดเร็ ว มีการเจริ ญเติบโตทัง้ ภาย
ในและภายนอก ซึ่ง วัย รุ่ น ส่ว นมากจะสามารถปรั บตัวให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลงของร่ างกาย
ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในระยะพิ ว เบอร์ ตี ไ้ ด้ เป็ นผลให้ วั ย รุ่ น ลดการแสดงพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์
การที่วยั รุ่ นปรับตัวได้ นนั ้ ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะเขาพอใจกับร่ างกายมากขึ ้นกว่าแต่ก่อน เขารู้ จกั นา
ส่วนเด่นมาชดเชยส่วนด้ อย และเพราะความรู้ สึกเกี่ยวกับร่ างกายดีขึ ้นเมื่ออัตราการเจริ ญเติบโต
อย่างรวดเร็วนันช้
้ าลง (ประณต เค้ าฉิม, 2549)
โดยเมื่อการเปลี่ยนแปลงร่างกายสมบูรณ์ วัยรุ่นจะหันกลับไปสูแ่ บบแผนของ
พฤติกรรมที่ปรับตัวได้ ดี ถ้ าวัยรุ่ นพอใจการติดต่อกับเพื่อนๆ และต้ องการการยอมรับทางสังคม
เขามักมีแรงจูงใจอันแรงกล้ าที่จะแทนที่พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ทางสังคมของระยะพิวเบอร์ ตี ้
ด้ วยพฤติกรรมที่เป็ นไปตามมาตรฐานที่สงั คมยอมรับ (ประณต เค้ าฉิม, 2549)
จะเห็ น ได้ ว่า วัย รุ่ น มี การเปลี่ ย นแปลงทางร่ า งกายที่ ร วดเร็ ว และจากการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางร่างกายที่รวดเร็วนี ้ส่งผลกระทบต่อจิตใจ และพฤติกรรมของวัยรุ่น โดยใน
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การพั ฒ นาจิ ต สาธารณะของนั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ในครั ง้ นี ้ องค์ ป ระกอบหนึ่ ง
ของจิ ตสาธารณะคือ การทาความดีเพื่อประโยชน์ ต่อผู้อื่น และสัง คมส่วนรวม ด้ วยกาลังกาย
ก าลัง ปั ญ ญา ก าลัง ทรั พ ย์ สิ น ตามความสามารถของตนเอง วัย รุ่ น ต้ อ งแสดงออกถึ ง การมี
จิตสาธารณะ อาศัยกาลังกายที่เหมาะสมและสมบูรณ์ ทัง้ ยัง ส่งเสริ มให้ เขาใช้ พลังงานในทาง
ที่สร้ างสรรค์ หลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียว นอกจากนี ้ยังให้ พวกเขาสามารถมองโลกแห่งความเป็ นจริง
ทาสิง่ ต่างๆ อาศัยร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ เป็ นไปตามการคาดหวังของสังคม
2.2 พัฒนาการทางด้ านอารมณ์ ของวัยรุ่ นตอนต้ น
อารมณ์ของวัยรุ่ นมีความแปรปรวน วัยรุ่ นยังมีความสงสัยในเรื่ องของตนเอง
อยู่บางสถานการณ์จะมีพฤติกรรมแสดงความมีเหตุผล แต่ในบางเวลาก็จะมีพฤติกรรมที่ทาตามใจ
ตนเอง ซึ่ ง น ามาให้ เกิ ด ความสั บ สน และขาดความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง อารมณ์ ข องวั ย รุ่ น
มี อ ารมณ์ ขุ่ น มั ว ง่ า ย ไม่ ค งเส้ นคงวา เนื่ อ งจากมี ค วามกั ง วลใจในบุ ค ลิ ก ภาพของตนเอง
เช่ น รู ป ลัก ษณ์ ความสูง สิ ว ที่ ใ บหน้ า เสี ย งที่ เ ปลี่ ย นไป เป็ น ต้ น เนื่ อ งจากสัด ส่ว นเปลี่ ย นไป
จากวัย เด็ ก และมี รู ป ร่ า งลัก ษณะใกล้ เ คี ย งกับ วัย ผู้ใ หญ่ ท าให้ วัย รุ่ น สนใจในตนเองมากขึน้
ต้ องการเลียนแบบผู้ใหญ่ ทังการแต่
้
งกายและพฤติกรรม เพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับของสังคม ซึง่ ลักษณะ
พัฒนาการทางด้ า นอารมณ์ ของวัยรุ่ น ตอนต้ น ที่ ผ้ ูวิจัยคาดว่าน่ าจะเกี่ ยวข้ องกับจิ ตสาธารณะ
คือการมีอารมณ์ร่วมรู้สกึ
ซึง่ อารมณ์ร่วมรู้สกึ (Sentiments) เป็ นรูปแบบอารมณ์ของวัยรุ่นที่พบได้ เสมอ
มีความสัมพันธ์ กับสติปัญญา (Intellectual emotion) โดยเกิดขึ ้นพร้ อมกับความคิดหรื ออุดมคติ
เช่น ความรักชาติ ความภูมิใจในครอบครัว หรื อการเคารพในศาสนา อารมณ์ ร่วมรู้ สึกต่อกลุ่ม
หรื ออารมณ์ที่เกี่ยวข้ องกับความภาคภูมิใจและความจงรักภักดีของกลุ่ม มักพบได้ เสมอในวัยเด็ก
ตอนปลาย ซึ่ง เป็ น ช่ ว งที่ บุค คลมี ค วามผูก พัน อย่ า งมากกับ โรงเรี ย น วัด ชุม ชน และประเทศ
เด็กจะแสดงออกอย่างรุ นแรงถึง ความรู้ สึกภูมิใจและจงรักภักดีอย่าง ด้ วยการเต็มใจที่จะเผชิญ
หรื อต่อสู้เพื่อกลุม่ ซึง่ เขาผูกพันด้ วย (ประณต เค้ าฉิม, 2549)
เมื่ อ วั ย รุ่ น ค่ อ ยๆ ปรั บ ตั ว ได้ ความรู้ สึ ก เกี่ ย วกั บ ตนเองก็ จ ะมั่ น คงขึ น้
อารมณ์ ร่วมรู้ สึกต่อบุคคล เช่น ความภาคภูมิใจ ความเคารพในตนเอง ความเคารพครอบครัว
หรื อพ่อแม่ และความริ ษยา จะปรากฏขึ ้น พร้ อมๆ กับพัฒนาการของอารมณ์ร่วมรู้สกึ นี ้ บุคคลจะมี
ความสนใจในการแต่ง กาย มารยาท การพูด จา โดยจะไม่ มี ก ารแสดงออกถึ ง ความไม่ ใ ส่ ใ จ
ในขณะเดียวกันถ้ าต้ องการรักษาอารมณ์ร่วมรู้ สึกต่อบุคคลที่สร้ างขึ ้นนี ้ สังคมต้ องสนับสนุนด้ วย
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หากปราศจากการยอมรับจากสังคม จะทาให้ ความรู้ สึกเชื่อมัน่ ในตัวเองไขว้ เขว ส่งผลทาให้ ขาด
ความมัน่ คงของอารมณ์ร่วมรู้สกึ (ประณต เค้ าฉิม, 2549)
โดยทั่วไปแล้ ว อารมณ์ ร่วมรู้ สึกของวัยรุ่ น จะรุ นแรงกว่าวัยเด็กตอนปลาย
เนื่องจากวัยรุ่ นมีความสามารถในการคิด และอุดมคติที่กว้ างขวาง และมีระดับที่สงู กว่าของเด็ก
นอกจากนี ้แล้ ว อารมณ์ รุนแรงในช่วงวัยรุ่ น ยังช่วยทาให้ อารมณ์ ร่วมรู้ สึกของวัยรุ่ น รุ นแรงขึ ้นไป
อีกด้ วย ในขณะที่วยั เด็กตอนปลายควบคุมอารมณ์ ได้ มากกว่า จึงทาให้ อารมณ์ ร่วมรู้ สึกต่อกลุ่ม
มีความรู้ สึกรุ นแรงน้ อยกว่าของวัยรุ่ น แต่อย่างไรก็ตาม อารมณ์ ร่วมรู้ สึกของวัยรุ่ นไม่ได้ รุนแรง
อย่ า งไร้ เหตุผ ล ความรุ น แรงของอารมณ์ ร่ ว มรู้ สึก พัฒ นาสูง สุด ก่ อ นเข้ า สู่วัย ผู้ใ หญ่ ห ลายปี
และจะค่อยๆ ลดน้ อยลงในเวลาต่อมา (ประณต เค้ าฉิม, 2549)
จะเห็ น ได้ ว่ า วัย รุ่ น ต้ อ งได้ รั บ การสนับ สนุ น จากสัง คมในการพัฒ นาการ
ทางอารมณ์ เพื่อให้ วยั รุ่นได้ แสดงออกทางอารมณ์อย่างสร้ างสรรค์ หากส่งเสริมให้ วยั รุ่นมีอารมณ์ที่
แจ่ ม ใสก็ จ ะส่ ง ผลให้ วั ย รุ่ น มี พ ฤติ ก รรมเป็ นที่ ย อมรั บ ของสัง คม (ประณต เค้ าฉิ ม , 2549)
โดยอารมณ์ ร่ ว มรู้ สึก ในวัย รุ่ น มี ส่ว นส าคัญ ในการพัฒ นาจิ ต สาธารณะ เนื่ อ งจากปั ญ หาและ
ผลกระทบของของการขาดจิ ต สาธารณะเป็ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ รอบๆ ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาในสัง คม
ในโรงเรี ย น เป็ น สถานที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ตัว ของนัง เรี ย นในแต่ล ะวัน โดยกิ จ กรรมในแต่ล ะครั ง้
จะกระตุ้นให้ วยั รุ่ นมีอารมณ์ร่วมรู้ สกึ ถึงผลเสีย และผลกระทบของขาดจิตสาธารณะ และมีอารมณ์
ร่ วมรู้ สกึ ต่อคุณค่าของจิตสาธารณะ และทานองเดียวกัน ก็สนับสนุนให้ วยั รุ่ นมีอารมณ์ร่วมรู้ สึกถึง
การเป็ นเจ้ าของของส่วนรวม ที่เขาต้ องคิดเสมอว่า สิ่งของที่ใช้ ส่วนรวมนันต้
้ องใช้ อย่างประหยัด
ทะนุถนอม อีกทังต้
้ องมีอารมณ์ร่วมรู้ สึกถึงปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในสังคม เพื่อให้ เขามีอารมณ์ใน
การร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์กบั สังคม ด้ วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
2.3 พัฒนาการทางสังคมของวัยรุ่ นตอนต้ น
การปรั บ ตัว ทางสัง คมเป็ น หนึ่ ง ในภารกิ จ พัฒ นาการที่ ย ากส าหรั บ วัย รุ่ น
จากที่เคยรวมกลุม่ กับเพื่อนเพศเดียวกันในวัยเด็กตอนปลาย วัยรุ่นต้ องเรี ยนรู้ด้านความสัมพันธ์กบั
เพื่อนต่างเพศ จากที่เคยมีความสัมพันธ์ กบั บุคคลในครอบครัวหรื อผู้ใหญ่ในโรงเรี ยนเพียงไม่กี่คน
วัยรุ่นต้ องปรับตัวให้ เข้ ากับผู้ใหญ่ภายนอกครอบครัวและโรงเรี ยนด้ วย (ประณต เค้ าฉิม, 2549)
จะกล่า วได้ ว่า ในช่ ว งวัย รุ่ น จะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางสัง คมหลายด้ า น
แต่ละด้ า นล้ ว นมี ผลต่อพฤติก รรมของวัยรุ่ น ซึ่ง การเปลี่ยนแปลงทางสัง คมที่ สาคัญ ของวัย รุ่ น
ที่สง่ ผลต่อจิตสาธารณะ มีดงั นี ้
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วั ย รุ่ นมี ก ารเรี ยนรู้ ระเบี ย บทางสั ง คม (Socialization) ซึ่ ง ถื อเป็ น
กระบวนการเรี ยนรู้ ที่จะทาตามมาตรฐานของกลุ่ม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ
เป็ น ความสามารถที่ จ ะประพฤติ ต ามความคาดหวัง ของสัง คม โดยต้ อ งมี ลัก ษณะดัง ต่อ ไปนี ้
1) การมี พฤติ ก รรมที ่แสดงออกมาอย่างเหมาะสม หรื อการมี พฤติ กรรมตามมาตรฐานซึ่ งเป็ นที ่
ยอมรับ 2) การมี บทบาททางสังคมซึ่ งกลุ่มกาหนดไว้สาหรับแต่ละบุคคล และ 3) การมี ทศั นคติ
ทางสังคมที ่จะนาไปสู่การมี พฤติ กรรมที ่เหมาะสม นอกจากการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเรี ยนรู้
ระเบียบทางสังคมแล้ วสังคมยังความหวังให้ วยั รุ่นเกิดการเรี ยนรู้ ดังต่อไปนี ้ 1) มี ความสัมพันธ์ ใหม่
กับเพื ่อนรุ่นเดี ยวกันทัง้ สองเพศ 2) เป็ นอิ สระจากพ่อแม่ และผู้ใหญ่ 3) มีทกั ษะทางสติ ปัญญา
และมี ความคิ ดทีจ่ าเป็ นสาหรับการเป็ นพลเมื องทีม่ ี ความสามารถ 4) การมี พฤติ กรรมที ร่ ับผิ ดชอบ
ต่อสังคม และ 5) มี ศีลธรรมและค่านิ ยมอันเป็ นเครื ่องชี น้ าความประพฤติ (ประณต เค้ าฉิม, 2549)
จะเห็ น ได้ ว่ า สัง คมคาดหวัง ให้ วัย รุ่ น เกิ ด ความสุม พัน ธ์ กับ เพื่ อ นต่ า งเพศ มี อิ ส ระในการคิ ด
เป็ นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะจะส่งเสริ มให้ วยั รุ่ น
คิดอย่างอิสระในการหาพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม อาศัยกิจกรรมกลุม่ ซึง่ มี
ทัง้ สองเพศ เป็ นการส่งเสริ มความสัมพันธ์ กับเพื่อนต่างเพศผ่านกิจกรรมต่างๆ จะทาให้ วัยรุ่ น
สามารถพัฒนาพฤติกรรมและความคิดผ่านทางกระบวนการทางสังคมที่ใช้ ในกิจกรรมของการ
พัฒนาจิตสาธารณะ
นอกจากนี ก้ ารเรี ยนรู้ ระเบี ย บทางสั ง คม มี ลั ก ษณะ 3 ประการ
คื อ ประการแรก การเรี ย นรู้ ท างสัง คมเกี ่ ย วข้ อ งกับ การเรี ย นรู้ ดัง นัน้ ทฤษฏี ก ารเรี ย นรู้ ต่า งๆ
โดยเฉพาะทฤษฏีการเรี ยนรู้ ทางสังคม จึงสามารถนามาใช้ อธิบายได้ ว่าบุคคลถูกหล่อหลอมทาง
สังคมได้ อย่างไร และสามารถอธิบายโดยใช้ หลักการเรี ยนรู้ อย่างเดียวกัน เช่น การเกิดพฤติกรรม
เอื อ้ สัง คม เป็ น ต้ น ประการที ่ ส อง การเรี ยนรู้ ร ะเบี ย บทางสัง คมสะท้ อ นถึ ง ความคาดหวัง
และทั ศ นคติ ทั่ ว ไปของกลุ่ ม สัง คม(Stereotype) เรามั ก คาดหวัง ว่ า เด็ ก วั ย รุ่ น และผู้ ใหญ่
จะประพฤติในลักษณะที่ แตกต่างกัน แต่สอดคล้ องกับความคาดหวังทางสังคม ตัวอย่างเช่น
เราคาดหวังให้ วยั รุ่ นมีพฤติกรรมที่เป็ นผู้ใหญ่มากกว่าคาดหวังกับเด็ก เมื่อวัยรุ่ นทาตัวเป็ นเด็ก เรา
จะรู้ สึกไม่พอใจ ในทานองเดียวกัน เราจะรู้ สึกขัดหูขดั ตา เมื่อวัยรุ่ นชายแสดงลักษณะแบบผู้หญิง
เพราะพฤติกรรมไม่สอดคล้ องกับบรรทัดฐานทางสั งคมที่กาหนดไว้ เป็ นต้ น และประการที ่สาม
สิ่ งที เ่ คยคาดหวังในอดี ตอาจไม่ใช่เป็ นสิ่ งที ค่ วามคาดหวังในปัจจุบนั ถึงแม้ กระบวนการเรี ยนรู้ทาง
สังคมจะเหมือนๆ กันในแต่ละยุคสมัย แต่สิ่งที่เป็ นความคาดหวังของสังคมนัน้ อาจแตกต่างกัน
(ประณต เค้ าฉิม, 2549 ;อ้ างอิงจาก Dusek, 1987)
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จะเห็ น ได้ ว่ า ลัก ษณะการเรี ย นรู้ ระเบี ย บทางสัง คมในวัย รุ่ น สามารถ
ส่งเสริ มให้ วัยรุ่ นเกิ ดพฤติกรรมที่ สังคมยอมรั บได้ อาศัยการเรี ยนรู้ จากกระบวนการทางสัง คม
โดยในบางกิ จกรรมผู้วิ จัย ได้ ใช้ เทคนิ คการเรี ยนรู้ ทางสัง คมเชิ ง พุท ธิ ปัญ ญา มาใช้ เป็ น เทคนิ ค
เพิ่มเติมในการพัฒนาจิตสาธารณะให้ เกิดขึน้ ในวัยรุ่ นอีกด้ วย นอกจากนี ก้ ารเรี ยนรู้ ทางสังคม
ของวัย รุ่ น อาศัย ปั จ จั ย หลายประการ ได้ แ ก่ 1) การมี โ อกาสเรี ย นรู้ ในการอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น
2) การมีความสามารถที่จะสื่อสารกับคนอื่นๆ ได้ ดี สามารถพูดคุยในหัวข้ อที่ค นอื่นเข้ าใจและ
น่าสนใจ 3) มีแรงจูงใจที่จะเรี ยนรู้ ในสิ่งที่สงั คมยอมรับ โดยแรงจูงใจนีข้ ึ ้นอยู่กับความพึงพอใจ
ที่ ได้ รับจากการมี กิจกรรมต่า งๆ ทางสัง คม และ 4) วิธีการเรี ยนรู้ ที่ มีประสิท ธิ ภาพ ต้ องอาศัย
คาแนะนา ซึ่งเป็ นสิ่งจาเป็ น วัยรุ่ นบางคนใช้ การลองผิดลองถูก บางคนใช้ วิธีการเลียนแบบจาก
บุคคลที่เขาเลื่อมใสศรัทธา อย่างไรก็ตาม วัยรุ่ นจะเรี ยนรู้ ได้ เร็ วขึ ้นและได้ ผลดี หากได้ รับการสอน
จากคนที่สามารถชี ้แนะ และแนะนาการเรี ยนรู้ แก่เขาได้ โดยตรง รวมไปถึงการสอนให้ ร้ ูวิธีการเลือก
คบคน เพื่อว่าวัยรุ่ นจะได้ มีต้นแบบที่ดีสาหรับการเลียนแบบอีกทังวั
้ ยรุ่ นจะเกิดการเรี ยนรู้ ระเบียบ
ทางสังคมได้ ดี ก็ตอ่ เมื่อเขาได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดต่าง คือการมี พฤติ กรรมการแสดงออกมาอย่าง
เหมาะสม หรื อการมี พ ฤติ ก รรมตามมาตรฐานซึ่ ง เป็ นที ่ ย อมรั บ การมี บ ทบาททางสัง คม
ซึ่ งกลุ่มกาหนดไว้สาหรับแต่ละบุคคล และการมี ทศั นคติ ทางสังคมที จ่ ะนาไปสู่การมี พฤติ กรรมที ่
เหมาะสม โดยสิ่งเหล่านี ้จะทาให้ เขาได้ ชื่อว่าเป็ นบุคคลที่มีพฤติกรรมตามความคาดหวังของสังคม
(ประณต เค้ าฉิม, 2549) จะเห็นได้ ว่าปั จจัยภายนอกส่งผลต่อพฤติกรรม ความคิด และความรู้ สึก
ของวัยรุ่ นอย่างมาก ซึ่งในการพัฒนาจิตสาธารณะครัง้ นี ้ เป็ นการรวมกลุ่มทางสังคม ซึ่งเป็ นการ
รวมกลุม่ ในลักษณะหนึ่งที่สนับสนุนให้ วยั รุ่นเกิดการเรี ยนรู้ทางสังคมได้ ดียิ่งขึ ้น โดยกลุม่ ที่ว่านี ้เป็ น
การก่อตังเป็
้ นชมรมเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะโดยเฉพาะ หรื ออาจะเรี ยกว่าเป็ นกลุ่ม ทางการ
(Organized groups) (ประณต เค้ า ฉิ ม , 2549) ที่ จัด ตัง้ ขึ น้ ส าหรั บ การพัฒ นาจิ ต สาธารณะ
โดยเฉพาะในกลุ่ ม ทางการที่ จั ด ตัง้ นี ้ เป็ นการร่ ว มกลุ่ ม ของนั ก เรี ย นชั น้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
ซึ่ง เป็ น นัก เรี ย นที่ เ ป็ น วัย เดี ย วกัน โดยการเรี ย นรู้ ทางสัง คมได้ ดี นัน้ จะต้ อ งเรี ย นรู้ จากเพื่ อ นใน
วัยเดีย วกัน โดยเพื่ อนร่ ว มวัย จะมีอิทธิ พลสู งกับความคิด ความรู้ สึก และพฤติกรรมของวัยรุ่ น
อย่างมาก เพราะกลุ่มเพื่อนของวัยรุ่ น คือโลกที่แท้ จริ งของพวกเขา เป็ นกลุ่ม ที่ให้ โอกาสพวกเขา
ได้ ตอบสนอง ได้ คิดค้ น และปรับเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับตน กลุ่มเพื่อนร่ วมวัยยังช่วยให้ วยั รุ่ นป
ประเมินคุณค่าของตัวเอง ดังนัน้ วัยรุ่นจึงได้ รับการสนับสนุนสาหรับความพยายามที่จะปลดปล่อย
ตนเอง และหากพวกเขามีศกั ยภาพเพียงพอ ก็อาจส่งเสริมให้ เขาได้ เป็ นผู้นาได้ และยังทาให้ วยั รุ่นมี
ความสุข และรู้ สึ ก สบายใจเมื่ อ ได้ อ ยู่กับ กลุ่ม เพื่ อ นร่ ว มวัย อี ก ด้ ว ย(ประณต เค้ า ฉิ ม , 2549)
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อาศัย กลุ่มเพื่อนร่ วมวัย ทาให้ วัย รุ่ นอยู่ในกลุ่มทางการที่ จัดตัง้ ขึน้ เพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะ
โดยเฉพาะอย่างมีความสุขและความสบายใจ อีกทังยั
้ งช่วยกันส่งเสริ มความคิด พฤติกรรม อาศั ย
เพื่อนที่มีลกั ษณะความคิดที่ใกล้ เคียงกัน อีกทัง้ ในกิจกรรมแต่ละครัง้ ผู้วิจัยใช้ กระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้ วยั รุ่นมีโอกาสที่จะเรี ยนรู้การอยูร่ ่วมกับผู้อื่น ซึง่ เป็ นกลุม่ เพื่อนที่เป็ นวัยเดียวกัน ช่วยให้ วยั รุ่น
ยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของกัน และกัน มี ก ารน าเสนอความคิ ด การอภิ ป รายกัน ภายในกลุ่ม
และหน้ าชันเรี
้ ยน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร อาศัยแรงจูงใจเป็ นคะแนนกลุม่ และรางวัลในแต่ละ
กิจกรรมทังยั
้ งมีครูเป็ นผู้ให้ คาแนะนาเพื่อให้ วยั รุ่นได้ มีกระบวนการคิด ที่เหมาะสมและถูกต้ อง
นอกจากนี ก้ ารเปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมทางสั ง คม
จะเกิ ดควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงทางด้ านร่ างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยวัยรุ่ นมีการเข้ าร่ วม
กิจกรรมทางสังคมมากกว่า ในวัยเด็ก ทาให้ เกิดการเข้ าใจผู้อื่น มากยิ่งขึ ้น ส่งผลให้ วยั รุ่ นปรับตัว
ต่อสถานการณ์ทางสังคมได้ ดีกว่าเดิม เมื่อวัยรุ่นมีการเข้ าสังคมมาก ก็สง่ ผลให้ วยั รุ่นมีสมรรถภาพ
ทางสั ง คม(Social competency) สู ง ตามไปด้ วย ทั ง้ ด้ านการพู ด คุ ย และการประพฤติ ต น
อย่ า งถูก ต้ อ งตามสถานการณ์ ท างสัง คม วัย รุ่ น ที่ ป ระสบความส าเร็ จ และได้ รั บ การยอมรั บ
ความสามารถ จะส่งผลให้ วยั รุ่ นเกิดความเชื่อมัน่ ในตนเอง (Self-confidence) ทาให้ เขาเข้ าสังคม
ได้ อย่างดีแ ละมีความมั่นใจ ซึ่ง ทักษะทางสังคมนี เ้ กิ ดจากการเรี ยนรู้ อาศัยประสบการณ์ ต่างๆ
ทังยั
้ งเกิดจากการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง และยังอาศัยคาแนะนาจากผู้อื่น ตลอดจนโอกาสในการฝึ ก
ปฏิ บัติ ในสิ่ง ที่ เ รี ย นรู้ มา วัย รุ่ น ต้ อ งมี โ อกาสที่ จ ะน าสิ่ง ที่ ร้ ู มาปฏิ บัติ อ ย่า งเป็ น รู ป ธรรมอี ก ด้ ว ย
(ประณต เค้ าฉิม, 2549) ในการพัฒนาจิตสาธารณะครัง้ นี ้ วัยรุ่ นจะได้ คาแนะนาจากครู และการ
เรี ยนรู้จากเพื่อนในกลุม่ เพื่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมทางสังคม อาศัยประสบการณ์
ในการร่ วมกิจกรรมแต่ละครัง้ เป็ นการร่ วมกิจกรรมที่ต่อเนื่องและยาวนาน และในกิจกรรมยังเป็ น
การเปิ ดโอกาสให้ วยั รุ่ นมีการแสดงออกถึงสิ่งที่พวกเขาได้ เรี ยนรู้ ผ่านการปฏิบตั ิจิตสาธารณะอย่าง
เป็ นรูปธรรมในชิวิตประจาวันอีกด้ วย
2.4 พัฒนาการทางสติปัญญาของวัยรุ่ นตอนต้ น
ในช่วงวัยรุ่ น สมองมีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ วัยรุ่ นจึงมีความสามารถทาง
สมองมากกว่าในวัยเด็ก ส่งผลให้ วยั รุ่ นมีความสามารถใหม่ๆ เกิดขึ ้นมากมาย เช่น ความสามารถ
ในการ ให้ เหตุผลเชิ ง นามธรรม ความสามารถในการสรุ ปความคิดเห็ น เกี่ ยวกับประเด็น ทาง
จริ ยธรรมที่ ซั บ ซ้ อน ความสามารถในการวางแผนอนาคตที่ เ ป็ นจริ งมากขึ น้ เป็ นต้ น
(ประณต เค้ าฉิม , 2549) โดยจิตสาธารณะ ถือเป็ นเรื่ องของความคิดเชิงนามธรรม และยังเป็ น
คุณธรรมที่มีความซับซ้ อนอย่างมาก ต้ องอาศัยความคิดในหลากหลายรู ปแบบ เพื่อใช้ หาแนวทาง
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ในการแก้ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม และนาสู่การคิดถึงวิธีการที่จะมี พฤติกรรม
ตามที่สงั คมคาดหวังอย่างคงทน จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องเข้ าใจพัฒนาการด้ านความคิดของ
วัยรุ่ น เพื่อนามาใช้ ในการพัฒนาจิตสาธารณะให้ เกิดกับวัยรุ่ นได้ อย่างเหมาะสม จะสังเกตได้ ว่า
กระบวนการคิดของวัย รุ่ นแตกต่างจากวัยเด็กอย่างชัดเจน ไม่เพียงแค่ร้ ู มากกว่าวัยเด็กเท่านัน้
แต่ยงั สามารถคิดได้ อย่างก้ าวหน้ า มีประสิทธิภาพ และซับซ้ อนมากกว่าวัยเด็กอีกด้ วย ซึง่ ลักษณะ
การคิดที่มีผลต่อการมีจิตสาธารณะของวัยรุ่น มีรายละเอียดดังนี ้
2.4.1 ลั ก ษ ณ ะ ก า ร คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ วั ย รุ่ นจะมี
ความสามารถเกี่ยวกัลความคิดถึงสิ่งที่เป็ นไปได้ มากกว่าช่วยวัยเด็ก เขาไม่คิดเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ ้น
เท่ า นั น้ อี ก ทั ง้ ไม่ จ ากั ด ความคิ ด ไว้ เ ฉพาะสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ หรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมเท่ า นัน้
และสามารถอธิ บายสิ่ง ที่ เป็ น ไปได้ อ ย่างเป็ น ระบบ (ประณต เค้ าฉิ ม , 2549) ความสามารถ
ของวัยรุ่นในการใช้ เหตุผลอย่างเป็ นระบบในการพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ นามาใช้ ในการพัฒนา
จิตสาธารณะให้ เกิดขึ ้นกับวัยรุ่ น กล่าวคือเขาสามารถหาความเป็ นไปได้ ในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น
อย่างเป็ นขัน้ ตอน หาวิ ธีการแก้ ปัญหาที่ เป็ นไปได้ ตามความสามารถและความเหมาะสมของ
แต่ละคน อีกทังการคิ
้
ดของวัยรุ่น มีความสามารถในการช่วยให้ วยั รุ่นมองปั ญหาที่เกิดขึ ้นในมุมมอง
ของคนอื่น มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และยังมี บทบาทต่อการแสดงออกของวัยรุ่ นจากการคิด
ในลักษณะนี ้ด้ วย
2.4.2 ลักษณะการคิดเชิงนามธรรม วัยรุ่ นมีความสามารถที่จะเข้ าใช้
ความคิดเชิงนามธรรม ซึ่งไม่เป็ นการเห็นเหตุการณ์ หรื อวัตถุโดยตรง ซึ่ง สามารถนาไปสู่การให้
เหตุผลและกระบวนการทางตรรกศาสตร์ มีการคิดเชื่อมโยง มีความเป็ นเหตุเป็ นผลที่ดีมากขึน้
ต่อเรื่ องราวทางสังคมและทางอุดมคติซึ่งเห็นได้ อย่างชัดเจนว่า วัยรุ่ นมักมีความสนใจเกี่ยวกับ
สัม พัน ธภาพระหว่ า งบุค คล การเมื อ ง ปรั ช ญา ศาสนา และจริ ย ธรรม รวมถึ ง ประเด็ น ต่า งๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับความคิดเชิงนามธรรม เช่น มิตรภาพ ความศรัทธา ประชาธิปไตย ความยุติธรรม
ความซื่ อ สัต ย์ เป็ น ต้ น โดยการเจริ ญ งอกงามทางด้ า นสัง คม หรื อ การรู้ คิ ด ทางสัง คม(Social
cognition) ในวัยรุ่ น เป็ นความสัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม (ประณต
เค้ า ฉิ ม , 2549) ซึ่ง จิ ต สาธารณะ เป็ น จริ ย ธรรมประเภทหนึ่ ง ที ต้ อ งอาศัย การคิ ด ที่ เ ป็ น ระบบ
และกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาจิตสาธารณะครัง้ นี ้ ยังเกี่ยวข้ องกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ซึ่งเป็ นสิ่งที่วยั รุ่ นให้ ความสนใจ ดังนัน้ การพัฒนาจิตสาธารณะจึงควรพัฒนาให้ เกิดขึ ้นในวัยรุ่ น
เนื่ อ งจากวัย รุ่ น มี ลัก ษณะการคิ ด เชิ ง นามธรรม ซึ่ง เป็ น สิ่ง ส าคัญ ที่ ส่ง ผลต่อ การคิ ด ถึ ง ค่า นิ ยม
และคุณค่าของจิตสาธารณะในแต่ละกิจกรรมอีกด้ วย
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2.4.3 การคิ ด เกี่ ย วกั บ การคิ ด (Thinking about thinking) โดยเรี ย ก
กระบวนการนี ้ว่า อภิปรัชญา (Metacognition) ซึ่งอภิปรัชญามักจะไปเกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ
กิจกรรมการรู้คิดของบุคคลในระหว่างกระบวนการคิด เช่น ระหว่างที่จาบางสิ่งบางอย่าง หรื อการ
ประเมินความเข้ าใจในสิ่งที่อ่านอยู่ โดยวัยรุ่ นไม่เพียงแค่บริ หารจัดการ การคิดของตนได้ มากกว่า
วัยเด็กเท่านัน้ แต่ยงั สามารถอธิบายให้ คนอื่นๆ เข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการที่เขาใช้ ในการคิดได้ ด้วย
ซึ่งการคิดเกี่ ยวกับการคิดที่มีความเด่นชัด ในวัยรุ่ นก็คือ การคิดเกี่ ยวกับอารมณ์ ความรู้ สึกของ
ตนเอง (Introspection) การคิ ด ว่ า คนอื่ น ๆ คิ ด เกี่ ย วกั บ ตนอย่ า งไร (Self – consciousness)
และการคิดเกี่ ยวกับความคิดของตนเอง (Intellectualization) โดยกระบวนการทัง้ 3 ประการนี ้
มีบทบาทสาคัญต่อการเจริ ญเติบโตทางจิตใจของวัยรุ่ น ตัวอย่างเช่น กระบวนการเหล่านี ้ทาให้ มี
การพิ จ ารณาและส ารวจตนเอง ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ส าคั ญ ในการสร้ างเอกลั ก ษณ์ ใ นตั ว บุ ค คล
(ประณต เค้ าฉิม, 2549) การที่วยั รุ่ นคิดว่าคนอื่นคิดเกี่ยวกับตนเองอย่างไร ส่ งผลให้ เขาทาตาม
ข้ อเรี ยกร้ องทางสังคม เพื่อให้ เกิดการยอมรับทางสังคม ดังนันความคิ
้
ดเกี่ยวกับการคิดนี ้จึงมีส่วน
สาคัญต่อจิตสาธารณะในวัยรุ่ น ซึง่ ถือเป็ นความเข้ าใจในแง่มมุ ต่างๆ ของจิตสาธารณะ เพื่อแสดง
ความเข้ าใจผ่านทางการแสดงออก นาสู่การหล่อหลอมเป็ นเอกลักษณ์ส่วนบุ คคล ส่งผลให้ เป็ นที่
ยอมรับของสังคม อีกทังเขาต้
้
องมีการอธิบายเกี่ยวกับความรู้ สกึ จากการมีพฤติกรรมจิตสาธารณะ
ซึง่ จาเป็ นต้ องใช้ การคิดในลักษณะนี ้ในแต่ละกิจกรรม
2.4.4 การคิดในหลายแง่ มุม การคิดในหลายแง่มมุ เป็ นความสามารถ
ที่จะคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ได้ หลากหลาย โดยวัยรุ่นสามารถมองสิง่ ต่างๆ ที่ซบั ซ้ อนได้ ส่งผลให้ วยั รุ่น
สามารถให้ คาตอบต่อสิ่งต่างๆ ได้ ดีกว่าในวัยเด็ก โดยการเพิ่มศักยภาพของบุคคล ทัง้ ยังส่งผล
ต่ อ พฤติ ก รรมและการคิ ด ของวัย รุ่ น ในสถานการณ์ อื่ น ๆ โดยวัย รุ่ น สามารถบรรยายตัว เอง
และคนอื่นๆ ได้ หลากหลายและซับซ้ อนขึ ้น มีการมองปั ญหาจากหลายมุมมองทังจากตนเองและ
้
คนอื่ น วัย รุ่ น จะเกิ ดความเข้ า ใจว่าบุคลิกภาพของตนไม่ได้ มีเพียงด้ านเดียว หรื อสถานการณ์
ทางสังคมอาจมีความหมายต่างๆ ไปได้ มากมาย ขึ ้นอยูก่ บั มุมมองของแต่ละบุคคล สิง่ เหล่านี ้ทาให้
วัยรุ่ นมีสมั พันธภาพกับคนอื่นๆ อย่างหลากหลายและซับซ้ อนมากขึ ้น (ประณต เค้ าฉิม , 2549)
การคิดในหลายแง่มุม ส่งผลต่อการมีความคิดถึงจิตสาธารณะในแง่มุมต่างๆ ที่แตกต่างกันไป
ขึ ้นอยู่กับประสบการณ์ และสิ่งแวดล้ อมของแต่ละบุคคล ส่งผลให้ วยั รุ่ นมีความเข้ าใจมากยิ่งขึ ้น
ทังจากมุ
้
มมองของตนเองและมุมมองของผู้อื่น ซึง่ มีความแตกต่างกัน ในแต่ละกิจกรรมวัยรุ่นต้ อง
ใช้ ลกั ษณะการคิดในหลายแง่มมุ ในการคิดหาการแก้ ปัญหาของการขาดจิตสาธารณะของตนเอง
จากหลายๆ แง่มมุ และจากการร่วมกิจกรรมกลุม่ ในแต่ละครัง้
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2.4.5 ความคิ ด เชิ ง สั ม พั ท ธ์ ในวัย เด็ กมัก มองสิ่ง ต่างๆ อย่า งจริ ง แท้
แน่ น อน (Absolute) ซึ่ง วัย รุ่ นมักมองสิ่งต่างๆ ที่ ตรงข้ ามกัน ในเชิ ง ความสัมพันธ์ โดยคานึงถึง
โอกาส เวลา สถานการณ์ หรื อบุคคล วัยรุ่ นมักจะตังข้
้ อสงสัยในคาวิจารณ์ ของคนอื่ น และมักไม่
ค่อยยอมรับความจริ ง ว่าเป็ นความจริ งแท้ แน่นอน (ประณต เค้ าฉิ ม , 2549) โดยจิตสาธารณะ
ถือเป็ นการแสดงออกที่วยั รุ่นจะต้ องคานึงถึงเวลา โอกาส สถานการณ์ และคานึงถึงความสามารถ
ของตนเอง ต้ องเป็ นการแสดงออกโดยไม่เบียดเบียนตนเอง ซึง่ ลักษณะการคิดเชิงสัมพัทธ์นี ้จาเป็ น
อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะท าให้ วัย รุ่ น คิ ด หาทางแสดงออกซึ่ ง การมี จิ ต สาธารณะให้ สัม พัน ธ์ กั บ ตนเอง
เวลา โอกาส และความเหมาะสม
นอกจากนีว้ ัยรุ่ นถื อเป็ นวัยที่มีความคิดอยู่ในขัน้ สูงสุด ตามพัฒนาการ
ด้ านการรู้คิดของเพียเจต์ (Piaget) ซึง่ วัยรุ่นถือเป็ นวัยที่ มีการปฏิบตั ิการคิดด้ วยนามธรรม (Formal
operational stage) โดยมีความสาคัญ 7 ประการ ได้ แก่
1. การคิดแบบใช้ เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ จากข้ อเสนอ (Propositional
logic) ผู้ที่ มี ค วามสามารถทางการรู้ คิ ด ขัน้ ปฏิ บัติ ก ารคิ ด ด้ วยนามธรรมจะสามารถให้ เ หตุผ ล
เกี่ยวกับข้ อเสนอผ่านทางคาพูดได้
2. การคิ ด แบบใช้ เหตุ ผ ลเชิ ง ตรรกศาสตร์ ในการรวมกลุ่ ม
(Combinational logic) วัยรุ่ นสามารถคิดถึงความเป็ นไปได้ ในการรวมกลุ่มตัวแปรต่างๆ เพื่อน
ค้ นหาทางเลือกที่ต้องการและเหมาะสมได้
3. การแยกความจริ งกับความเป็ นไปได้ (Separating the real and
the possible) เป็ นความสามารถที่จะแยกตัวเองออกจากโลกแห่งความเป็ นจริ ง สามารถยอมรับ
คาถามที่ไม่ตรงกับความเป็ นจริงได้ ซึง่ สามารถตังสมมติ
้
ฐานและทดสอบสมมติฐานได้
4. การคิดเชิงนามธรรม (Abstract thought) วัยรุ่นสามารถคิดถึงสิง่ ที่
เป็ นนามธรรมยากๆ ได้ เข้ าใจความคิดเชิงนามธรรมต่างๆ ได้ กว้ างขวางและลึกซึ ้งมากยิ่งขึ ้น
5. ทักษะการแก้ ปัญหา (Problem–solving skill) ผู้ที่มีความสามารถ
ทางการรู้ คิดขันปฏิ
้ บตั ิการด้ วยนามธรรม สามารถใช้ วิธีการต่างๆ เพื่อแก้ ปัญหา พวกเขาสามารถ
ตังข้
้ อสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานอย่างเป็ นระบบ เพื่อแก้ ปัญหาต่างๆ ได้
6. ความคิ ด เกี่ ย วกั บ การคิ ด ( Thinking about thinking) วั ย รุ่ น
สามารถคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดและความคิดของตนเองได้ นอกจากนี ้ยังสามารถคิดเกี่ยวกับ
การคิดในมุมมองของผู้อื่นได้ ด้วย
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7. การหยัง่ ลึกด้ านวรรณกรรม (Literary insight) วัยรุ่ นในขันการคิ
้
ด
ด้ วยนามธรรมจะเข้ าใจความหมายของภาษาในหลายแง่มุม สามารถเข้ าใจความหมายแฝงใน
วรรณกรรมต่างๆ ได้
แม้ ว่ า วั ย รุ่ น จะมี ค วามสามารถทางการรู้ คิ ด ขั น้ ปฏิ บัติ ก ารด้ วยนามธรรม
เช่ น เดี ย วกั บ ผู้ ใหญ่ แต่ คุ ณ ภาพก็ แ ตกต่ า งกั น เนื่ อ งจากวั ย รุ่ น มี ป ระสบการณ์ น้ อยก ว่ า
อย่างไรก็ตาม วัยรุ่ นบางคนก็ไม่สามารถพัฒนาการรู้ คิดชันปฏิ
้ บตั ิการด้ วยนามธรรมได้ ขึ ้นอยู่กบั
บุคคลและสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกัน จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องช่วยให้ วยั รุ่ นสามารถพัฒนา
ความคิ ด ในด้ านต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาการได้ อย่ า งดี เป็ นไปตามที่ สัง คมต้ องการ
ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงศึกษาผลการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ซึง่ เป็ นช่วง
เข้ าสู่วยั รุ่ น เพื่อช่วยพัฒนาการด้ านความคิดให้ กบั พวกเขา ทังยั
้ งส่งเสริ มให้ วยั รุ่ นใช้ ความคิดที่มี
การพัฒนาถึงขันสุ
้ ดนี ้ ในการคิดเพื่อประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม หาทางแก้ ไขปั ญหาในหนทางที่เป็ นไปได้
อย่างเหมาะสม
3. แนวคิดทฤษฏีและเทคนิคในการพัฒนาจิตสาธารณะของวัยรุ่ นตอนต้ น
บลู ม (Bloom, 1956) เชื่ อ ว่ า การเรี ยนการสอนที่ จ ะประสบความส าเร็ จและมี
ประสิทธิภาพนัน้ จะต้ องกาหนดจุดมุ่งหมายให้ ชดั เจน โดยบลูม ได้ แบ่งประเภทของพฤติกรรมโดย
อาศัย ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ และจิ ตวิ ท ยาพืน้ ฐานไว้ 3 ด้ านคือ 1) พุท ธิ พิ ส ัย (Cognitive Domain)
คือ พฤติกรรมด้ านสมองเป็ นพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด
ความสามารถในการคิดเรื่ องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เป็ นความสามารถทางสติปัญญา
2) จิ ต พิ ส ัย (Affective Domain) พฤติ ก รรมด้ า นจิ ต ใจ ค่า นิ ย ม ความรู้ สึก ทัศ นคติ ความเชื่ อ
และ 3) ทั ก ษะพิ ส ัย (Psychomotor Domain) คื อ พฤติ ก รรมที่ บ่ ง ถึ ง ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานได้ อย่างคล่องแคล่วชานาญ ซึ่งแสดงออกมาได้ โดยตรง โดยมีเวลาและคุณภาพของ
งานเป็ น ตัวชี ้ระดับของทักษะต่างๆ
จากการศึก ษาพบว่า มี แนวคิดหนึ่ง ที่ น่ าสนใจสาหรั บใช้ ในการพัฒนาจิ ตสาธารณะ
คือแนวคิดการพัฒนาจิตพิสยั ของ เดวิท อาร์ . แครทโวล โดยจิตสาธารณะถือเป็ นค่านิยมที่ต้อง
ใช้ ความรู้สกึ และการรับรู้ ซึง่ เกิดขึ ้นหลังจาก มีประสบการณ์ตา่ งๆ ส่งผลต่อการเกิดลักษณะนิสยั ที่
ยัง่ ยืน(สุพจน์ ทรายแก้ ว, 2546) ซึ่งถือว่าจิตสาธารณะเป็ นจิตพิสยั ในรู ปแบบหนึ่ง ผู้วิจยั จึงสนใจ
นาแนวคิดการพัฒนาจิตพิสยั ของ เดวิท อาร์ . แครทโวล(Krathwohl et al., 1973) มาใช้ ในการ
พัฒนาจิตสาธารณะให้ เกิดกับนักเรี ยน
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3.1 กระบวนการพัฒนาจิตพิสัย
จิ ต พิ สัย (Affective Domain) เป็ นหนึ่ ง ในสามของวัต ถุ ป ระสงค์ ท างการศึ ก ษา
(Taxonomy of Education Objectives) ซึง่ เบนจามินบลูมและคณะ เป็ นผู้เสนอ เป็ นขอบเขตของ
วัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ ทางด้ านความรู้ สึก อารมณ์ จิตใจ ค่านิยม
และเจตคติ ซึง่ สามารถนามาใช้ ในการพัฒนาจิตสาธารณะได้ ด้ วยการสร้ างความสนใจ ให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ รับรู้ และใส่ใจสิ่งเร้ าที่นามากระตุ้น เพื่อให้ บุคคลมีความรู้ สึกที่จะยอมรับ และเลือกสิ่งเร้ านัน้
นาสูก่ ารเกิดทัศนคติที่ดีตอ่ การตอบสนอง การยอมรับสิ่งเร้ านัน้ เกิดความรู้สกึ อยากตอบสนอง หรื อ
เกิดความพึงพอใจในการตอบสนองต่อสิ่งเร้ านัน้ ผู้เรี ยนก็จะมีทศั นคติที่ดีและเห็นคุณค่าของสิง่ นัน้
เกิดความชื่นชอบต่อสิ่งนัน้ เขาก็จะนาไปเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการดาเนินชีวิตของตนเอง นาสูก่ าร
พัฒนาเป็ นลักษณะนิสยั ของแต่ละคนต่อไป
เดวิ ท อาร์ . แครทโวล(Krathwohl et al., 1973) ได้ ศึก ษาวิ จัย การเรี ย นรู้ ทางด้ า น
อารมณ์ ความรู้สกึ ของมนุษย์ ซึง่ ได้ ลาดับมโนภาพการเกิดความรู้สกึ ของมนุษย์ โดยเริ่ มจากความ
สนใจ (Interest) มาเป็ น อัน ดับ แรก ตามด้ ว ยความซาบซึง้ (Appreciation) เจตคติ (Attitude)
ค่ า นิ ย ม (Value) และการปรั บ ตัว (Adjustment) หากมองในการล าดับ ความรู้ สึ ก เป็ น ขัน้ ๆ
จะเริ่ ม จากการรั บ รู้ (Receiving) การตอบสนอง (Responding) การเห็ น คุ ณ ค่ า (Valuing)
การจั ด ระบบ (Organization) และการสร้ างลั ก ษณะนิ สั ย (Characterization by a value
complex) ซึง่ แสดงดังภาพประกอบ 1
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ภาพประกอบ 1 แนวคิดการจัดลาดับความรู้สกึ ของ เดวิท อาร์ . แครทโวล
ที่มา : David R. Krathwohl; Benjamin S. Bloom; &Bertram B. Masia. (1973)
การแบ่งลาดับการเรี ยนรู้ทางด้ านจิตพิสยั ของ เดวิท อาร์ .แครทโวล เป็ น 5 ขัน้ โดยแต่ละ
ขันมี
้ รายละเอียดต่างๆ ดังนี ้
1. การรั บรู้ (Receiving) เป็ น ขัน้ แรกของความรู้ สึก เป็ น เหมื อนกับขัน้ ความรู้
ความจาในการจัดจาแนกด้ านสติปัญญา ถือเป็ นการสัมผัสเบื ้องต้ นเพียงแค่ได้ ร้ ู ได้ เห็นเท่านันหรื
้ อ
อาจเรี ยกได้ ว่าเป็ นขันการจดจ
้
าที่ได้ รับการสัมผัส ส่งผลให้ เกิดความตังใจและให้
้
ความสนใจต่อสิ่ง
เร้ านัน้ ซึง่ แบ่งเป็ นขันย่
้ อย 3 ขันย่
้ อย คือ
1.1 การรู้ จกั (Awareness) เป็ นพฤติกรรมขันแรกที
้
่ร้ ู จกั กับสิ่งเร้ าว่ามันคือ
อะไร เป็ นการรู้ จกั เบื ้องต้ น ปราศจากการให้ ความสาคัญ เพียงการสังเกตเห็นปรากฏการณ์นนๆ
ั้
โดยไม่สนใจ
1.2 ความเต็ ม ใจในการรั บ รู้ (Willingness to receive) เป็ น ขัน้ เต็ มใจหรื อ
พอใจที่จะรับรู้ มีความโอนอ่อนต่อสิ่งที่พบเห็น แค่เป็ นการบังคับใจให้ รับรู้เท่านัน้
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1.3 ควบคุ ม หรื อ เลื อ กความใส่ ใ จ (Controlled or selected Attention)
เป็ น ความรู้ สึก ที่ ต่อเนื่ องจากขัน้ ที่ แล้ ว แต่แตกต่างออกไปคือ สามารถตอบได้ ว่า สิ่ง ที่ รับรู้ นัน้
อะไรเป็ นสิง่ ที่ดีหรื อไม่ดี อะไรเป็ นสิง่ ที่ควรเอาใจใส่ หรื อไม่เอาใจใส่
2. การตอบสนอง (Responding) เมื่อมีสิ่งเร้ ากระตุ้นการรับรู้ ให้ เกิดความพอใจ
แล้ ว ส่ง ผลให้ เ ลื อ กพอใจสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ง ก็ จ ะส่ง ผลให้ เ กิ ด ความรู้ สึก ในขัน้ นี ้ ซึ่ง เป็ น ขัน้ ที่ มี ก าร
ตอบสนอง เลือกแสดงออกตามสิง่ ที่ตนเองรับรู้ แบ่งเป็ น 3 ขันย่
้ อย คือ
2.1 ยิ น ยอมในการตอบสนอง (Acquiescence in Responding) เป็ นขัน้
ความรู้ สึกเชื่อฟั งหรื อยินยอมที่จะทาตาม เมื่อมีสิ่งเร้ ามากระตุ้น แต่อาจจะไม่เต็มใจหรื อพอใจ
เท่าไหร่
2.2 เต็มใจตอบสนอง (Willingness to Response) เป็ นความรู้ สึกที่จะร่ วม
กิจกรรมด้ วยความตังใจ
้ ให้ ความร่วมมือ ทาตามความต้ องการด้ วยการสมัครใจ มีการแสดงความ
คิดเห็นต่อสิ่งที่ตนเองกระทา
2.3 พึงพอใจในการตอบสนอง (Satisfaction in Response) เป็ นความรู้ สึก
พึงพอใจในการร่วมกิจกรรม ซึง่ ขันตอบสนองสองขั
้
นแรกนั
้
น้ อาจเป็ นเพียงแค่ยินยอมและเต็มใจทา
แต่ อ าจไม่ พึ ง พอใจก็ ไ ด้ ส าหรั บ ขั น้ นี จ้ ะลงลึ ก เข้ าไปอี ก คื อ เป็ นการยิ น ยอมแบบเต็ ม ใจ
อีกทังพึ
้ งพอใจ มีความเพลิดเพลินต่อการตอบสนองของตนเอง ในการร่วมกิจกรรม
3. การเห็นคุณค่า (Valuing) ภายหลังมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้ าต่างๆ จนเกิด
ความรู้ สึ ก พึ ง พอใจในสิ่ ง นั น้ แล้ ว ก็ เ ริ่ ม เห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า ของสิ่ ง ที่ ก ระท าหรื อ ตอบสนองนั น้
เป็ นปรากฏการณ์หรื อพฤติกรรม ที่ตนได้ รับมาอาศัยประสบการณ์ ตงแต่
ั ้ ต้น โดยความรู้สกึ ในขันนี
้ ้
จะค่อ นข้ า งจะคงทนในการแสดงความรู้ สึก และรั บ รู้ คุณ ค่า สิ่ ง ต่า งๆ โดยเจตคติ นัน้ ถื อ เป็ น
ความรู้สกึ ที่อยูใ่ นระดับนี ้ โดยแบ่งเป็ น 3 ขันย่
้ อย คือ
3.1 การรับรู้ คณ
ุ ค่า (Acceptance of a Value) โดยขันนี
้ ้มุ่งหมายให้ บรรยาย
คุณค่าของปรากฏการณ์ พฤติกรรม สิ่งต่างๆ ในระดับความเชื่อ ซึง่ อาจให้ ความหมายว่าเป็ นการ
ยอมรับทางอารมณ์ตอ่ ข้ อเสนอหรื อคาสอนที่เขามีมาก่อนหน้ านี ้
3.2 การชื่ น ชอบคุ ณ ค่ า (Preference for Value) ในขั น้ นี ไ้ ม่ เ พี ย งแต่ ก าร
ยอมรับคุณค่าที่ตนรับรู้เท่านัน้ แต่เพิ่มความรู้สกึ เอาใจใส่ในคุณค่าที่ตนเองรับรู้นนั ้
3.3 การยอมรับ (Commitment) เป็ นความเชื่อศรัทธาต่อคุณค่าที่ตนชื่นชอบ
ด้ ว ยอารมณ์ ที่ มั่น คง ผู้ ที่ มี ค วามรู้ สึ ก ระดับ นี จ้ ะแสดงพฤติ ก รรมยึ ด มั่น ในเจตคติ ที่ ต นเองมี
อย่างเห็นได้ ชดั
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4. การจัด ระบบ (Organization) จากความรู้ สึ ก ขัน้ ที่ แ ล้ ว มนุ ษ ย์ เ ห็ น คุณ ค่ า
ที่ ผ่ า นเข้ า มาอาศัย ประสบการณ์ ที่ แ ตกต่ า งกัน แต่ ค วามรู้ สึก ของมนุษ ย์ จ ะนิ ย มเฉพาะกลุ่ม
ค่านิยมใด ค่านิยมหนึ่งเท่านัน้ การจัดระบบในขันนี
้ ้จึงเป็ นสิ่งที่จาเป็ นและสาคัญ ซึง่ อาจจะจัดให้
อยู่เ ป็ น กลุ่ม ก้ อนหนึ่ ง ที่ มี ลัก ษณะใกล้ เ คี ย งกัน หรื อ อาจจัด ตามความสัม พัน ธ์ ซึ่ง กัน และกัน
ระบบดังกล่าวสร้ างขึ ้นจากค่านิยมส่วนย่อยๆ นามาประสานสัมพันธ์ กนั การเปลี่ยนแปลงค่านิยม
ในระยะเป็ นผู้ใหญ่ จะยากกว่ าในวัยเด็ก เพราะความยึดติดสิ่ง ที่ คิดว่าดีได้ ถูกจัดระบบให้ เป็ น
ค่านิยมที่ถาวรไปแล้ ว ความรู้สกึ ระดับนี ้แบ่งเป็ น 2 ขันย่
้ อย คือ
4.1 สร้ างมโนทั ศ น์ ข องคุ ณ ค่ า (Conceptualization of a Value) คุ ณ ค่ า
หรื อค่านิยมที่ได้ รับรู้ มีหลายรู ปแบบ ความรู้ สึกของคนอาจนาค่านิยมที่ มีลกั ษณะเหมือนกันอยู่
ด้ วยกัน หรื อที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นประเภทเดียวกัน อันเป็ นผลมาจากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ความรู้ สึกที่เกิดขึ ้นมาแล้ ว จากนันถู
้ กเรี ยกชื่อใหม่กลายเป็ นมโนทัศน์ของคุณค่าใหม่ ซึ่งอาจเป็ น
นามธรรมหรื อรูปธรรมก็ได้
4.2 การจัดระบบค่านิยม (Organization of a Value System) ในขันนี
้ ้จะเป็ น
การจัด ค่า นิ ย มที่ มี ค วามสลับ ซับ ซ้ อ น หรื อ ใกล้ เ คี ย งกัน ให้ อ ยู่ด้ ว ยกัน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุล
ทางความรู้สกึ หรื อความรู้สกึ เดิมที่มีอยู่
5. การสร้ างลัก ษณะนิ สัย (Characterization by a Value or Value Complex)
เมื่อมีการจัดระบบค่านิยมที่หลากหลายให้ เป็ นระบบและลาดับความสาคัญของค่านิยมที่สร้ างขึ ้น
แล้ วก็จะยึดถือและแสดงพฤติกรรมนันในสถานการณ์
้
ต่างๆ จนสร้ างเป็ นลักษณะนิสยั กลายเป็ น
ส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ ซึ่งมีลกั ษณะส่วนตัวที่เป็ นเอกลักษณ์ ของเขา มีเจตคติและมีแนวทาง
เป็ นของตนเอง โดยในขัน้ นี เ้ ป็ นความรู้ สึกที่สงั่ สมมาตังแต่
้ แรกจนเกิ ดการเลือกสรรเป็ นเจตคติ
ของตน เป็ นวิถีชีวิต และเป็ นการแสดงออก แบ่งเป็ น 2 ขันย่
้ อย คือ
5.1 การสรุ ปนัยทั่วไป (Generalized Set) ระดับนีห้ มายถึงความรู้ สึกซึ่งให้
ความสอดคล้ องภายในกับระบบเจตคติและค่านิยม ณ ช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง ซึ่งเป็ นความรู้ สึก
ตอบสนองต่อ ปรากฏการณ์ ที่เ กิ ด จากการเลื อกสรรระดับ สูง จากกลุ่ม ของเจตคติ แ ละค่านิ ยม
ปกติผ้ ูมีเจตคติและค่านิยมที่ถูกเลือกสรรไว้ และยึดถื อปฏิบตั ิที่เห็นว่าดีงาม เมื่อเกิดเหตุการณ์
หรื อปั ญหาใดๆ เขาจะนาความรู้สกึ ที่ยดึ ถือไว้ ไปแก้ ปัญหาในสถานการณ์ ใหม่ได้
5.2 การสร้ างลั ก ษณะนิ สั ย (Characterization) เป็ นระดั บ ความรู้ สึ ก
ขัน้ สุดท้ ายที่ผสมผสานสรุ ปรวมความรู้ สึกที่ยึดเป็ นอุดมการณ์ ปรัชญาชีวิต โดยการแสดงออก
ในชีวิตประจาวันอย่างทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ หรื อสิ่งเร้ ามากระตุ้น
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โดยจิ ต สาธารณะของบุค คลนัน้ เป็ น ผลจากการเรี ย นรู้ ที่ เ กิ ด ขึน้ ภายหลัง จากการมี
ประสบการณ์ตรงกับสิ่งเร้ า การรับรู้ ในส่วนนี ้ก่อขึ ้นในจิตใจของบุคคลในรู ปของความเชื่อ ค่านิยม
ทัศนคติ ที่ส่งผลทาให้ เกิดพฤติกรรม เป็ นคุณลักษณะทางจิตใจผ่านทางกระบวนการทางปั ญญา
และปฏิกิริยาตอบสนองต่อปรากฏการณ์ทางสังคม จึงจาเป็ นอย่างยิ่งหากจะใช้ เทคนิคการพัฒนา
จิตพิสยั มาใช้ ในการสร้ างเสริ มจิตสาธารณะให้ เกิ ดขึน้ ในวัยรุ่ น เพื่อให้ ความรู้ สึกถึงคุณค่าของ
จิตสาธารณะ ที่ได้ เรี ยนรู้นาสูก่ ารประยุกต์ใช้ ในการใช้ ชีวิตประจาวัน
3.2 การจัดการเรียนการสอนด้ วยวิธีการเรียนเชิงรุ ก(Active Learning)
การเรี ย นเชิ ง รุ ก (Active Learning) เป็ น การเรี ย นรู้ บนพื น้ ฐานของทฤษฏี ก ารเรี ย นรู้
Constructivism ( Cooperstein and Kocevar Weidinger, 2004) ซึ่ ง เ ชื่ อ ว่ า ค ว า ม รู้ เ ดิ ม มี
ความสาคัญต่อการสร้ างความรู้ใหม่ของผู้เรี ยน โดยนักการศึกษาได้ ให้ ความหมายไว้ ดงั นี ้
จรรยา ดาสา (2552) กล่าวว่า การเรี ยนรู้เชิงรุก หมายถึง การจัดการเรี ยนรู้ที่ กระตุ้น
ให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมและเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยผู้เรี ยนจะเชื่อมโยงความรู้
เดิมและความรู้ใหม่ ผ่านกระบวนการคิด ที่ได้ ปฏิบตั ิระหว่างการเรี ยนการสอน
สุระ บรรจงจิต (2551) กล่าวว่า การเรี ยนเชิงรุ ก คือ การเรี ยนรู้ อย่างมีชีวิตชีวา เป็ น
การเรี ยนการสอนแบบส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน ผ่านทางการให้ ผ้ เู รี ยนได้
ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
ทวีรัตน์ วัฒนกุลเจริ ญ (2549) กล่าวว่า การเรี ยนรู้เชิงรุก หมายถึง การเรี ยนที่เน้ นให้
ผู้เรี ยนได้ ปฏิบตั ิ และสร้ างความรู้ จากสิ่งที่ปฏิบตั ิในระหว่างการเรี ยนการสอน โดยเน้ นการพัฒนา
ทักษะ ความสามารถที่ตรงกับพื ้นฐานความรู้ เดิม ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนเชื่อมโยงความรู้ ใหม่กบั ความรู้
เดิม ที่มากจากการปฏิบตั ิ โดยเน้ นความต้ องการของผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ศักดา ชัยกิจภิญโญ (2548) กล่าวว่า การเรี ยนเชิงรุ ก คือ การเรี ยนรู้ ที่ผ้ เู รี ยนต้ องหา
ความหมายและทาความเข้ า ใจด้ วยตนเอง หรื อร่ วมกับเพื่อน เช่น ร่ วมสืบค้ น หาคาตอบ ร่ วม
อภิปราย ร่วมนาเสนอ และสรุปความคิดรวบยอดร่วมกัน หรื ออาจกล่าวได้ วา่ เป็ นการเปลี่ยนผู้เรี ยน
จากการเป็ นผู้นงั่ ฟั งอย่างเดียว (Passive) มาเป็ นผู้เรี ยนที่ร่วมกิจกรรมการแสวงหาความรู้ ที่ผ้ ู สอน
กาหนด
ศิริพร มโนพิเชษฐวัฒนา (2547) กล่าวว่า การเรี ยนรู้เชิงรุก เป็ นการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนได้
มีบทบาทในการรับผิดต่อการเรี ยนรู้ของตนเองอย่างกระตือรื อร้ น ผ่านทางการลงมือทา และคิดสิ่ง
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ที่ตนเองกาลังจะกระทา จากข้ อมูลหรื อกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ได้ รับผ่านทางการ ฟั ง พูด อ่าน
เขียน คิด อภิปราย แก้ ปัญหา และการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
เมเยอร์ และโจนส์ (Mayer; &Jones. 1993) กล่าวว่า การเรี ยนเชิงรุ ก คือ การเรี ยนรู้
ที่ เกี่ ยวข้ องกับการสร้ างโอกาสในการฟั ง การพูด การเขียน การอ่าน และการไตร่ ตรองอย่างมี
ความหมายที่เกี่ยวกับเนื ้อหา แนวคิด ประเด็น และการนาเนื ้อหาที่ได้ เรี ยนรู้ไปใช้
จ า ก แ น ว คิ ด ต่ า ง ๆ ส า ม า ร ถ ส รุ ป ไ ด้ ว่ า ก า ร เ รี ย น รู้ เ ชิ ง รุ ก ( Active Learning)
เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนเพื่อทาความเข้ าใจ
เนือ้ หาด้ วยตนเอง หรื อร่ วมกับเพื่อน ผ่านทางการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ นาไปสู่การสร้ าง
ความรู้จากสิ่งที่ปฏิบตั ิในระหว่างการเรี ยนการสอน โดยการพูดและการฟั ง การอ่าน การเขียน และ
การไตร่ ตรองความคิด โดยในกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะแต่ละครัง้ ผู้วิจยั ใช้ กิจกรรมเพื่อกระตุ้น
ให้ ผ้ ูเรี ย นมี ส่ว นร่ ว มในการทากิ จกรรม อี กทัง้ ใช้ กิจกรรมเพื่อให้ นักเรี ยนได้ น าความรู้ เกี่ ย วกับ
จิ ต สาธารณะด้ า นต่า งๆ ไปปฏิ บัติ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน มี ก ารไตร่ ต รองข้ อ คิ ด ที่ ห ลัง จากที่ ร่ ว ม
กิจกรรมแต่ละครัง้ ซึ่งสอดคล้ องกับการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก จึงเลือ กใช้ การเรี ยนรู้ เชิงรุ กมาเป็ นเทคนิค
พิเศษในการจัดการเรี ยนการสอนในบางครัง้
3.2.1 ลักษณะการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนเชิงรุ ก
การเรี ยนรู้ด้วยวิธีการสอนเชิงรุกมีลกั ษณะสาคัญ ดังต่อไปนี ้
จรรยา ดาสา (2552) กล่าวถึง ลักษณะสาคัญพื ้นฐานของกิจกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุก
ไว้ 4 ลักษณะ ได้ แก่ การฟั งและการพูด การอ่าน การเขียน และการไตร่ ตรองหรื อตอบโต้ ความ
คิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- การฟั งและการพูด โดยผู้สอนจะต้ องให้ ผ้ เู รี ยนฟั งเป็ น โดยจับใจความสาคัญ
ของเรื่ องที่ฟังให้ ได้ เมื่อฟั งแล้ วผู้เรี ยนต้ องสื่อสารออกมาเป็ นคาพูดให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจได้ สามารถพูด
สื่อสารความคิดเห็นของตนเองได้
- การอ่าน ในการอ่านแต่ละครัง้ ผู้สอนต้ องมัน่ ใจว่าผู้เรี ยนสามารถจับใจความ
หรื อประเด็นสาคัญต่างๆ จากเรื่ องที่อา่ นได้
- การเขียน ในการเขียนหากผู้เรี ยนไม่เข้ าใจเนือ้ หาอย่างแท้ จริ ง จะไม่สามารถ
เขียนด้ วยภาษาของตนเอง เพื่อสื่อสารให้ ตนเองหรื อผู้อื่นเข้ าใจได้ ดังนัน้ การเขียนแต่ละครัง้ ผู้เรี ยน
ต้ องเรี ยบเรี ยงความคิดของตนเองอย่างเป็ นระบบ ก่อนการเขียน
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- การไตร่ ตรอง หรื อการโต้ ตอบความคิดเห็น เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ มี
โอกาสโต้ ตอบความคิดเห็นของตนเอง และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ความคิดกับผู้อื่น ซึง่ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
การเชื่อมโยงแนวคิดที่มากขึ ้น หรื อทาให้ การเรี ยนรู้นนมี
ั ้ ความหมายมากขึ ้น
ศักดา ชัยกิจภิญโญ (2548) ได้ กล่าวถึงการเรี ยนรู้เชิงรุกไว้ ดงั นี ้
1. ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้
2. ผู้เรี ยนได้ พฒ
ั นาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3. ผู้เรี ยนได้ พฒ
ั นาทักษะการคิดขันสู
้ ง คือ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการประเมินผล
4. ผู้เรี ยนมีทศั นคติที่อยากเรี ยนรู้มากขึ ้น เช่น มีความกระตือรื อร้ นในการ
เข้ าร่วมกิจกรรม
โคโจคาริ (Cojocariu. 2010) กล่ า วถึ ง รู ป แบบการเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก ที่ น าเสนอโดย
Fink(1999) ที่มองว่าการเรี ยนรู้ แบบการเรี ยนรู้เชิงรุ ก เป็ นกระบวนการระหว่างการมีประสบการณ์
ผ่ า น ก ารล งมื อท า แล ะ ก า รสั ง เกต ผสม ผสา นกั บ กา รสนทนากั บ ตนเองและผู้ อื่ น
ดังแสดงได้ ดงั ภาพประกอบ 2
การมีประสบการณ์
(Experience of)

การสนทนากับ
(Dialogue with)

การลงมือทา
(Doing)

ตัวเอง
(Self)

การสังเกต
(Observing)

ผู้อ่ นื
(Others)

ภาพประกอบ 2 รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
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จากภาพประกอบ 2 สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
- การลงมือทา หมายถึง กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ผ้ เู รี ยนได้ ทากิจกรรมบางอย่างเช่น
การออกแบบ การทากิจกรรมทดลอง การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การค้ นคว้ า หรื อการนาเสนอ
เป็ นต้ น
- การสังเกต หมายถึง กิจกรรมการใช้ ประสาทสัมผัสด้ านการมองเห็น หรื อฟั งสิ่ง
ต่างๆ ผ่านทางประสบการณ์หรื อกิจกรรมการเรี ยนรู้
- การสนทนากับตัวเอง หมายถึง การไตร่ ตรองเกี่ยวกับเนือ้ หาหรื อเรื่ องที่เรี ยน
โดยใช้ ความคิดเห็นหรื อความรู้สกึ ส่วนตัว ที่มีตอ่ เนื ้อหานันๆ
้ โดยอาจาเดินผ่านการบันทึก เป็ นต้ น
- การสนทนากับผู้อื่น หมายถึง การติดต่อสื่อสารทังทางตรงและทางอ้
้
อมกับผู้อื่น
เช่ น การติ ด ต่ อ สื่ อ สารทางตรงกั บ ผู้ สอน หรื อ เพื่ อ นในกลุ่ ม เพื่ อ ให้ งานบรรลุ ผ ลส าเร็ จ
การติดต่อสื่อสารผ่านทางเอกสารต่างๆ เป็ นต้ น
ซิล เบอร์ แ มน (Silberman, 1996) กล่า วถึง ลัก ษณะส าคัญ ของการเรี ยนรู้ เชิ ง รุ ก
ไว้ ดงั นี ้
1. มีปฏิสมั พันธ์ โดยผู้เรี ยนมีการพูดคุยกับเพื่อนร่ วมชัน้ และยังเป็ นการสร้ าง
ความร่วมมือกัน อีกทังมี
้ การพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน
2. มีการเรี ยนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของผู้เรี ยน
3. ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในการเรี ยนการสอน
บอนเวลและไอสัน (Bonwell ;&Eison, 1991) กล่าวถึงลักษณะสาคัญของการเรี ยนรู้
เชิงรุกไว้ ดงั นี ้
1. ผู้เรี ยนได้ มีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้ตา่ งๆ นอกเหนือจากการฟั งอย่างเดียว
2. เน้ น กิ จ กรรมการพัฒ นาทัก ษะและแนวคิ ด ของผู้เ รี ย น มากกว่ า การที่ ค รู
เป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้อย่างเดียว
3. ผู้เรี ยนได้ ฝึกการคิดขันสู
้ ง ได้ แก่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์
4. ผู้เรี ยนได้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การอ่าน การอภิปราย
5. เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนค้ นหาความรู้ คุณค่า เจตคติ ด้ วยตนเอง
จากหลักการของการเรี ยนรู้เชิงรุก ผู้วิจยั จึงสรุปได้ ว่า เป็ นการเรี ยนรู้ที่ม่งุ ลดการถ่ายทอด
ความรู้จากผู้สอนสูผ่ ้ เู รี ยนให้ น้อยลง เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ให้ เกิดขึ ้นกับผู้เรี ยน ผ่านการมีร่วมร่วม
ของผู้เรี ยน การที่ ผ้ ูเรี ยนมีปฏิสัมพันธ์ ร่วมกับผู้อื่นผ่านการลงมือทาการสังเกต การสนทนากับ
ตนเองและผู้อื่น ผ่านทางประสบการณ์ตา่ งๆ ของผู้เรี ยน อาศัยกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การฟั ง
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และการพูด การอ่าน การเขียน และการไตร่ตรองหรื อโต้ ตอบความคิดเห็น อีกทังเน้
้ นการสารวจเจต
คติ แ ละคุณ ค่า ที่ มี อ ยู่ใ นผู้เ รี ย น เพื่ อ ให้ ผ้ ูเ รี ย นได้ มี โ อกาสในการะประยุก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ที่ เ กิ ด ขึน้
ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี ้ แต่ละกิจกรรมผู้วิจยั มุ่งเน้ นให้ นกั เรี ยนเกิดการประยุกต์ใช้ ความรู้ ที่ได้ รับผ่าน
ประสบการณ์ การร่ วมกิจกรรมของนักเรี ยน ที่นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการคิด เพื่อให้ นักเรี ยนสร้ าง
ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับจิตสาธารณะอาศัยประสบการณ์และการมีส่วนร่ วมที่
แต่ละคนแสดงออก อีกทัง้ มีการไตร่ ตรองประสบการณ์ ต่างๆ ภายหลังสิ ้นสุดกิจกรรมแต่ละครัง้
ผู้วิจยั จึงเลือกใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้ เชิงรุ กมาเป็ นเทคนิคเพิ่มเติมในกิจกรรมบางครัง้ ของโปรแกรม
ในครัง้ นี ้
3.2.2 ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู้เชิงรุ ก
นอกจากรู ปแบบและลักษณะสาคัญของการเรี ยนรู้ เชิงรุ กแล้ วยังมีนักการศึกษาหลาย
ท่าน ได้ กล่าวถึงการเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้ วยวิธีการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก ที่ผ้ ูสอนสามารถ
นาไปใช้ ได้ จริงในห้ องเรี ยน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ศิริพร มโนพิเชษฐวัฒนา (2547) ได้ กล่าวถึงขันตอนการเรี
้
ยนรู้เชิงรุก ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันน
้ าเข้ าสู่บทเรี ยน เป็ นขันเตรี
้ ยมความพร้ อมของผู้เรี ยน ผ่านการสร้ าง
แรงจูงใจในการเรี ยนรู้ มีการทบทวนความรู้ เดิม หรื อมโนทัศน์ที่จาเป็ นซึ่ง เป็ นฐานสาหรับความรู้
ใหม่ อีกทังมี
้ การนาเสนอหัวข้ อที่จะเรี ยนในครัง้ นี ้
ขันที
้ ่ 2 ขันกิ
้ จกรรมชี ้นาประสบการณ์ เป็ นการนาเสนอสถานการณ์ด้วยกิจกรรมที่
น่าสนใจแก่ประสบการณ์ของผู้เรี ยน และเป็ นสิ่งที่เกี่ยวของกับชีวิตประจาวันของผู้เรี ยน กิจกรรม
การเรี ยนรู้ทงหมดจะรวมถึ
ั้
งการได้ สื่อสาร สนทนา และการได้ รับประสบการณ์ดงั นี ้
- สนทนาสื่อสารกับตนเอง ด้ วยกิจกรรมการอ่าน การเขียน ที่กระตือรื อร้ น
และมีการเขียนผังมโนทัศน์
- สื่อสารกับผู้อื่น ด้ วยกิจกรรมต่างๆ การอภิปรายร่ วมกัน การเรี ยนแบบร่วม
แรงร่วมใจ และเกมต่างๆ
- ประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม
- ประสบการณ์จากการสังเกตกับเหตุการณ์จริ งทางตรง หรื อทางอ้ อม อาศัย
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ การใช้ กรณีศกึ ษา หรื อการเรี ยนรู้นอกสถานที่
ขันที
้ ่ 3 ขันกิ
้ จกรรมสรุ ปเชื่อมโยง และประยุกต์ใช้ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กทักษาต่างๆ
และมีการนาความรู้ ไปใช้ ในสถานการณ์ใหม่ โดยให้ ผ้ เู รี ยนร่ วมกันสรุ ปแนวคิด หลักการและมโน
ทัศ น์ ข องเนื อ้ หาในบทเรี ย น เพื่ อ ผู้เ รี ย นจะได้ น ามโนทัศ น์ แ ละหลัก การดัง กล่ า วไปใช้ ใ นการ
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แก้ ปั ญ หาในสถานการณ์ ต่ า งๆ ต่ อ ไป เป็ น การบูร ณาการประสบการณ์ มโนทัศ น์ หลัก การ
และกฎเกณฑ์ สู่ก ารสร้ างมโนทัศ น์ ที่ มี ค วามหมายและชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ น้ ซึ่ ง สมาชิ ก ในกลุ่ม
จะร่วมกันแก้ สถานการณ์หรื อปั ญหาต่างๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ ประเมิ น ผล เป็ น การประเมิ น ผลเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาผู้เ รี ย น
โดยใช้ การประเมินผลตามสภาพจริง เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนคิดไตร่ตรองในสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้
สุชาดา นทีตานนท์ (2550) กล่าวถึงขันตอนการเรี
้
ยนรู้เชิงรุก ดังนี ้
1. ขันน
้ า เป็ นขันน
้ าเข้ าสู่บทเรี ยน ด้ วยการสนทนา การตอบคาถาม เพื่อทบทวน
ประสบการณ์ เดิมของผู้เรี ยน โดยครู มีบทบาทในการกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนมีความสนใจและมีความ
กระตือรื อร้ นก่อนการปฏิบตั ิกิจกรรม
2. ขัน้ ปฏิ บัติ เป็ น ขัน้ ที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ จากการลงมื อ ปฏิ บัติ จ ริ ง และมี
ปฏิสมั พันธ์ กับผู้อื่น จากการค้ นคว้ า ทดลอง และปฏิ บตั ิการ เพื่อสืบค้ นคาตอบจนสามารถสร้ าง
ความรู้ด้วยตนเอง
3. ขันสรุ
้ ป เป็ นการสนทนาร่ วมกันระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน เมื่อเสร็ จสิ ้นการทา
กิจกรรมเรี ยบร้ อยแล้ ว เพื่อทบทวนประสบการณ์ และนาเสนอผลงานที่สะท้ อนความคิดเห็นจาก
การลงมือปฏิบตั ิจริง
บาลด์ วิ น และวิ ล เลี ย มส์ (Baldwin; & Williams, 1988) ได้ เสนอขั น้ ตอนการ
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกไว้ 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ขันเตรี
้ ยมความพร้ อม เป็ นขันที
้ ่ผ้ ูสอนนาผู้เรี ยนเข้ าสูเ่ นื ้อหา โดยสร้ างแรงจูงใจ
ให้ กบั ผู้เรี ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความกระตือรื อร้ นที่อยากจะเรี ยนรู้ตอ่ ไป
2. ขันปฏิ
้ บตั ิงานกลุม่ เป็ นขันที
้ ่ผ้ สู อนให้ นกั เรี ยนเข้ ากลุ่มย่อย เพื่อทางานร่วมกับ
ผู้อื่น และสรุ ปความคิดเห็นของกลุ่ม อีกทังมี
้ การแลกเปลี่ย นความคิดกันระหว่างกลุ่ม โดยที่ผ้ สู อน
มีหน้ าที่สง่ เสริมข้ อมูลให้ สมบูรณ์
3. ขันประยุ
้
กต์ใช้ เป็ นขันที
้ ่ให้ ผ้ เู รี ยนทาแบบฝึ กหัด หรื อทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
4. ขันติ
้ ดตามผล เป็ นขันที
้ ่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ค้นคว้ าอิสระเพิ่มเติม โดยทาเป็ นรายงาน
หรื อให้ นกั เรี ยนเขียนบันทึกประจาวัน รวมทังให้
้ ผ้ เู รี ยนเขียนสรุปความรู้ที่ได้ รับในคาบเรี ยนนันๆ
้
มัวร์ (Moore, 1994) ได้ เสนอขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้เชิงรุก ดังนี ้
1. ขันน
้ า เป็ นขันที
้ ่นาผู้เรี ยนเข้ าสูบ่ ทเรี ยน อาศัยสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน เพื่อ
สร้ างแรงจูงใจให้ กบั ผู้เรี ยน
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2. ขัน้ ปฏิบตั ิ เป็ นขัน้ ที่ให้ ผ้ ูเรี ยนค้ นหาเจตคติ ของเนือ้ หาในแต่ละหน่วย อาศัย
กระบวนการกลุม่ และให้ นกั เรี ยนนาเสนอเจตคติที่ค้นพบกับผู้อื่น
3. ขันสรุ
้ ป เป็ นขันที
้ ่ผ้ สู อนและผู้เรี ยนช่วยกันสรุปเนื ้อหา
4. ขันประเมิ
้
นผล เป็ นขันที
้ ่ผ้ สู อนให้ ผ้ เู รี ยนทาแบบฝึ กหัด และประเมินผลจากการ
สังเกตพฤติกรรม ใบงานต่างๆ
จอห์ น สัน และคณะ (Johnson; et al., 1991) กล่ า วว่ า การจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก
มีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
1. ขันน
้ า เป็ นขันที
้ ่แสดงให้ ผ้ เู รี ยนเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างเนื ้อหาที่จะสอน
กับสิ่งที่ผ้ เู รี ยนมีพื ้นฐานอยูก่ ่อนแล้ ว พร้ อมทังระบุ
้ โครงร่างของเนื ้อหา แนวคิด ประเด็นหลัก ในการ
สอน ซึง่ จะทาให้ ผ้ เู รี ยนเห็นความสาคัญและมีความกระตือรื อร้ นที่อยากเรี ยนรู้มากยิ่งขึ ้น
2. ขันสอน
้
เป็ นขันที
้ ่ผ้ สู อนสอนเนื ้อหา ตามด้ วยกิจกรรมอื่นๆ โดยทัว่ ไปแล้ วผู้สอน
จะสอนติ ด ต่ อ กั น เป็ นเวลาอาจ อาจส่ ง ผลให้ ผ้ ูเ รี ยนมี ค วามเหนื่ อ ยล้ า เบื่ อ และไม่ มี ค วาม
กระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู้ โดยจากการศึกษาพบว่า สมาธิ ของนักเรี ยนจะลดลงภายใน 15 นาที
ดังนัน้ ในการเรี ยนรู้เชิงรุก จึงเป็ นกิจกรรมที่ผ้ เู รี ยนกับผู้สอนมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกัน เช่น การตังค
้ าถาม
ให้ ผ้ เู รี ยนตอบ หรื อจะให้ ผ้ เู รี ยนช่ว ยกันคิดเป็ นกลุม่ เพื่อหาคาตอบ ผู้เรี ยนจะเข้ าใจเนื ้อหา และเกิด
การจดจาได้ น านกว่า ปกติห ากมีการอภิปรายร่ วมกัน ซึ่ง ผู้สอนต้ องใช้ เนื อ้ หาการสอนสรุ ปกับ
กิจกรรมอื่นเรื่ อยๆ
3. ขันสรุ
้ ป เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยนสรุ ปเนื ้อหาที่ได้ เรี ยนด้ วยตนเอง โดยผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยน
สรุ ปตามความคิ ด ความเข้ าใจของตนเอง โดนเขียนใจความสาคัญของเนื ้อหาลงในแบบบันทึก
และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนข้ างๆ หรื ออาจสุม่ ให้ ผ้ เู รี ยนออกมานาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
ซึง่ ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้เชิงรุกแสดงได้ ดงั ภาพประกอบ 3
นาทีที่ 0 - 10

นาทีที่ 20 – 30

นาที่ที่ 30 – 40

นาทีที่ 40 – 50

ขันน
้ า สอนเนื ้อหา 1 กิจกรรม สอนเนื ้อหา 2 กิจกรรม สอนเนื ้อหา 3 กิจกรรม ขันสรุ
้ ป
ภาพประกอบ 3 ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้เชิงรุก
ที่มา : Johnson, David W.; et al. (1991)
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จากขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก ผู้วิจยั สามารถสรุ ปกระบวนการเรี ยนรู้ ได้ 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ขันน
้ าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน เป็ นขันเตรี
้ ยมความพร้ อมของผู้เรี ยน โดยการสร้ างแรงจูงใจใน
การเรี ยน ทบทวนความรู้ เดิ ม หรื อยกตั ว อย่ า งสถานการณ์ ใ ห้ ผู้ เรี ยนได้ เรี ยนรู้ อี ก ทั ง้
กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการเรี ยนในแต่ละครั ง้ เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความกระตือรื อร้ น
ในการเรี ยน
2. ขัน้ สอน เป็ นขัน้ กิ จกรรมการเรี ยนการสอน ที่ ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนมีประสบการณ์
เรี ยนรู้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น ผ่านทางกิจกรรม การอภิปราย การนาเสนอความ
คิดเห็นในชันเรี
้ ยน
3. ขันสรุ
้ ป เป็ นขันที
้ ่ผ้ สู อนและผู้เรี ยนร่ วมกันสรุ ปกิจกรรม เพื่อทบทวนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้
อีกทัง้ ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ หาวิธีการลงมือแก้ ไขปั ญหาตามที่ได้ วางแผนไว้ โดยผู้สอนเป็ นผู้คอยแนะนา
นอกจากนี ้ผู้สอนและผู้เรี ยนร่วมกันสรุปถึงสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้และคุณค่าที่เกิดขึ ้นจากการเรี ยนรู้ เพื่อนาสู่
การปฏิบตั ิในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
3.3 การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning)
3.3.1 ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ความหมายของการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน มีความหมายที่หลากหลาย ซึง่ มีนกั การ
ศึกษาหลายท่านได้ ให้ ความหมายไว้ ดงั นี ้
แบร์ โรว์และแทมบิน (H.S Barrows & R.M.Tamblyn, 1980) ได้ ให้ ความหมายของ
การเรี ยนรู้ เป็ นฐาน ว่าเป็ นการเรี ยนรู้ ที่ เกิ ดจากกระบวนการทางานที่ มุ่งสร้ างความเข้ าใจและ
หาทางแก้ ปัญหา ซึง่ ใช้ ตวั ปั ญหาเป็ นจุดเริ่มต้ นของกระบวนการเรี ยนรู้ และเป็ นตัวกระตุ้นต่อไปเพื่อ
การพัฒนาทักษะการแก้ ปัญหาด้ วยเหตุผล และการสืบค้ นข้ อมูลที่ต้องการ เพื่อสร้ างความเข้ าใจใน
ตัวปั ญหาและวิธีการแก้ ไขปั ญหา
การ์ เลเกอร์ (Gallagher S.A., 1997) ได้ กล่าวว่า การเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานเป็ น
การเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนต้ องเรี ยนรู้ จากการเรี ยน โดยผู้เรี ยนจะทางานร่ วมกันเป็ นกลุม่ เพื่อค้ นหาวิธีการ
แก้ ปัญหา โดยจะบูรณาการความรู้ที่ต้องการให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับการแก้ ปัญหาเข้ าด้ วยกัน โดยปั ญหาที่
ใช้ ส าหรั บ การเรี ยนรู้ มี ลั ก ษณะเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต ประจ าวั น และมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ เรี ย น
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การเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน จะมุ่ง เน้ นเพื่อการพัฒนาผู้เรี ยนในด้ านทักษะการแสวงหาความรู้
และพัฒนาผู้เรี ยนรู้การเป็ นผู้ที่สามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
ทอร์ พ และเซก(Linda Torp & Sara Sega, 1998) ได้ ก ล่ า วว่ า การเรี ย นรู้ โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นประสบการณ์ที่ได้ จากการสารวจ ค้ นคว้ าและแก้ ปัญหา
ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั ผู้เรี ยนในชีวิตประจาวัน การเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานเป็ นทังกระบวนการ
้
ที่ใช้ ในการเรี ยนการสอน และเป็ นแนวทางในการจัดทาหลักสูตร ซึง่ มีลกั ษณะส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้
เข้ า ไปแก้ ไ ขปั ญ หา ผู้ส อนเป็ น เพี ยงผู้ค อยให้ ค าแนะน าและจัด สภาพแวดล้ อมเพื่อ การเรี ยนรู้
ส่งเสริมให้ นกั เรี ยนรู้จกั คิดและสารวจ
ทิศนา แขมมณี (2551) ได้ กล่าวว่า การเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นการจัด
สภาพแวดล้ อมของการเรี ยนรู้ อาศัยปั ญหาเป็ นเครื่ องมือในการช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ตาม
เป้า หมาย โดยผู้ส อนอาจน าผู้เ รี ย นไปเผชิ ญ กับ สถานการณ์ ที่ เ ป็ น ปั ญ หาจริ ง หรื อ ผู้ส อนอาจ
จัดสภาพแวดล้ อมให้ ผ้ เู รี ยนเผชิญปั ญหา เพื่อฝึ กกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ ปัญหาร่ วมกัน
เป็ นกลุม่ ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเข้ าใจในปั ญหานันอย่
้ างชัดเจนยิ่งขึ ้น
วัช รา เล่ า เรี ย นดี (2552) ได้ ก ล่ า วว่ า การจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน
เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนเพื่อส่งเสริ มและพัฒนาทักษะการคิดแบบหนึ่งที่จัดกระบวนการ
เรี ยนการสอนอาศัยปั ญหาเป็ นตัวกระตุ้นหรื อเป็ นฐานสาคัญสาหรับกิจกรรมในการเรี ยนรู้ ซึง่ เป็ นที่
น่ า สนใจส าหรั บ ผู้เ รี ย น โดยผู้เ รี ย นต้ อ งแสวงหาค าตอบ ค้ น คว้ า หาเหตุผ ลมาช่ ว ยแก้ ปั ญ หา
หรื อทาให้ ปัญหานันชั
้ ดเจน เมื่อมองเห็นแนวทางแก้ ไข ซึง่ ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้และส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยน
เกิดความกระตือรื อร้ น
วาสนา กิ่ ม เทิ ง้ (2553) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า การเรี ย นรู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน
เป็ นรูปแบบหรื อกระบวนการเรี ยนรู้รูปแบบหนึง่ ที่ใช้ การตังค
้ าถาม หรื อปั ญหาเป็ นตัวกระตุ้นหรื อนา
ทางให้ ผ้ เู รี ยนให้ เกิดความสนใจในการเรี ยนรู้ ตัวปั ญหาจะเป็ นจุดเริ่ มต้ นของกระบวนการเรี ยนรู้
และเป็ นตัวกระตุ้นสาหรับการพัฒนาทักษะในการแก้ ปัญหา และเป็ นการพัฒนาผู้เรี ยนสู่การเป็ น
ผู้ที่สามารถเรี ยนรู้โดยการชี ้นาตนเองได้ เพื่อแก้ ปัญหาหรื อสถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน
จากความหมายของการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานข้ างต้ น ผู้วิจยั สรุ ปว่า การเรี ยนรู้ โดย
ใช้ ปัญหาเป็ นฐานเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ที่อาศัยปั ญหาในชีวิตประจาวันของผู้เรี ยนเป็ นจุดเริ่ มต้ น
ของการเรี ย นรู้ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้เ รี ย นมี แ นวทางในการแก้ ไขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ อย่ า งห ลากหลาย
อาศัย กระบวนการกลุ่ม การสื บ ค้ น และการท าความเข้ า ใจเพื่ อ แก้ ปั ญ หาต่ า งๆ ด้ ว ยเหตุผ ล
โดยมีผ้ สู อนเป็ นผู้ให้ คาแนะนาและจัดสภาพแวดล้ อมให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ที่เหมาะสาหรับผู้เรี ยน ซึง่
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การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ จากสภาพปั ญหาของปั ญหาในสังคมที่เ กี่ยวข้ องกับการ
ขาดจิตสาธารณะ เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นจริงในชีวิตประจาวันของนักเรี ยน และใช้ กระบวนการกลุม่ ใน
การหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาการขาดจิตสาธารณะที่เกิดขึ ้น จึงเลือกใช้ การเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ น
ฐานมาเป็ นเทคนิคเพิ่มเติมในกิจกรรมบางครัง้ เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ จากปั ญหาที่เกิดขึ ้นจริ งใน
ชีวิตประจาวันของนักเรี ยน
3.3.2 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ลัก ษณะของการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานมี ลัก ษณะตามแนวคิ ด ของ
นักการศึกษาดังนี ้
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ได้ กล่าวถึงลักษณะ
ของการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ดังนี ้
1. ต้ องมีสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหา และเริ่ มต้ นกระบวนการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหา
เป็ นตัวกระตุ้น
2. ปั ญหาที่นามาใช้ ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ควรเป็ นปั ญหาที่พบเห็นได้ ใน
ชีวิตประจาวันของผู้เรี ยน หรื อเป็ นปั ญหาที่มีโอกาสเกิดขึ ้นจริง
3. ผู้เรี ยนกาหนดการเรี ยนรู้และการค้ นหาคาตอบด้ วยตนเอง
4. เรี ยนรู้ เป็ นกลุ่มย่อย เพื่อประโยชน์ในการค้ นหาความรู้ อีกทังฝึ
้ กการทางาน
เป็ นทีม มีการตัดสินใจร่วมกัน
5. มีกาบูรณาการความรู้ และบูรณาการทักษะกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ รับความรู้และคาตอบที่ชดั เจนขึ ้น
6. ความรู้ ที่เกิดขึ ้นจากการเรี ยนรู้ จะได้ มาภายหลังจากผ่านกระบวนการเรี ยนรู้
อาศัยปั ญหาเป็ นฐานแล้ วเท่านัน้
7. การประเมินผล เป็ นการประเมินผลตามสภาพจริ ง โดยพิจารณาจากการ
ปฏิบตั ิงานของผู้เรี ยน
แบร์ โรว์ (Harward S. Barrows, 1996) ได้ กล่าวถึงลักษณะการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหา
เป็ นฐานไว้ ดงั นี ้
1. เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ ยึ ด ผู้เ รี ย นเป็ น ศูน ย์ ก ลาง ภายใต้ ก ารแนะน าของผู้ส อน
โดยผู้เรี ยนต้ องรับผิดชอบการเรี ยนของตนเอง ระบุสิ่งที่ตนเองต้ องการรู้ เพื่อความเข้ าใจที่ดีขึ ้น
และมีการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้ อมูลต่างๆ
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2. จัดกลุ่มผู้เรี ยนเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 – 8 คน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้ วยความหลายหลายของแต่ละบุคคล
3. ผู้ส อนเป็ น ผู้อ านวยความสะดวก หรื อ ผู้แ นะน า โดยไม่ ใ ช่ เ ป็ น ผู้บ รรยาย
หรื อบอกข้ อมูล ซึง่ เป็ นผู้มีบทบาทในการกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนตังค
้ าถามตนเอง เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่
ดีขึ ้นและจัดการแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง
4. รูปแบบของปั ญหามุ่งเน้ นให้ มีการรวบรวมข้ อมูลและกระตุ้นการเรี ยนรู้ ปั ญหา
ที่นาเสนอเป็ นสิ่งที่ท้าทายผู้เรี ยน ที่ต้องเผชิญในการปฏิบตั ิจริ ง ตรงประเด็นและกระตุ้นการเรี ยนรู้
ให้ หาทางแก้ ปัญหา เป็ นสิง่ ที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนตระหนักถึงความจาเป็ นที่จะต้ องเรี ยนรู้
5. ใช้ ปัญหาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาทักษะการแก้ ปัญหาต่างๆ
6. ความรู้ ใหม่ได้ มาอาศัยการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ผู้เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้
อย่างแท้ จริง เกิดการทางานร่วมกันกับผู้อื่น
จากลักษณะการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานผู้วิจยั สามารถสรุ ปได้ ว่า การเรี ยนรู้ โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน เป็ นการจัดสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อให้ กบั ผู้เรี ยน เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ตามเป้าหมาย
ใช้ ปัญหาเป็ นตัวกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ที่ผ้ สู อนจัดสถานการณ์ตา่ งๆ หรื อพาผู้เรี ยนไปพบ
กับสถานการณ์จริง อาศัยการทางานร่วมกันเป็ นกลุม่ เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ นาสูว่ ิธีการแก้ ปัญหา
ที่หลากหลาย อีกทังให้
้ ผ้ เู รี ยนเกิดความใฝ่ รู้ และพัฒนาทักษะการคิด และกระบวนการแก้ ปัญหา
ต่างๆ โดยในการวิจยั ครัง้ นี ้ลักษณะสาคัญของการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน เหมาะสมกับการ
นามาใช้ ในการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรี ยน เนื่องจากในกิจกรรมจะต้ องให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้
จากปั ญหาของการขาดจิตสาธารณะ และดาเนินกิจกรรมผ่านกระบวนการกลุ่มในการหาวิธีการ
เพื่อแก้ ปัญหาด้ วยตัวของนักเรี ยนเอง
3.3.3 ขัน้ ตอนการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
จากการค้ นคว้ าขันตอนการเรี
้
ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน มีนกั การศึกษาได้ กล่าวไว้ ดงั นี ้
ดี ไ ล เ ซิ ล (Robert Delisle, 1997) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง ขั น้ ต อ น ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้
ปั ญหาเป็ นฐาน ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 เชื่อโยงไปสูป่ ั ญหา (Connecting with the problem) ในขันตอนนี
้
้ผู้เรี ยน
จะรับรู้ ว่าปั ญหาต่างๆ มีความสาคัญ น่าสนใจ ผู้สอนเลือกปั ญหาที่มีความเชื่อโยงกับสิ่งที่ผ้ เู รี ยน
พบเจอในชีวิตประจาวัน มานาเสนอเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน
ขัน้ ที่ 2 จัดโครงสร้ าง (Setting up the structure) ในขัน้ นี ผ้ ้ ูสอนต้ องแน่ ใจว่า
ผู้เรี ยนได้ เชื่อมโยงไปสู่ปัญหาแล้ ว ในขันจั
้ ดโครงสร้ างนี ้เป็ นการสร้ างโครงสร้ างสาหรับการทางาน
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ผ่ า นปั ญ หาซึ่ง จะมี ก ารจัด ขอบเขตของงานเพื่ อ ที่ จ ะน าไปสู่ค าตอบ โดยถื อ ว่ า เป็ น หัว ใจของ
กระบวนการเรี ย นรู้ โดยใช้ ปั ญหาเป็ น ฐาน ซึ่ง แสดงให้ เห็ น ถึง วิธีการคิด ผ่านสถานการณ์ แ ละ
แนวทางไปสู่ค าตอบโดยผู้ส อนและผู้เ รี ย นร่ ว มกัน อภิ ป รายเพื่ อ จัด โครงสร้ างของการท างาน
โดยผู้สอนมีหน้ าที่เป็ นผู้แนะนาเพื่อกาหนดโครงสร้ างของการศึกษา ประกอบด้ วย
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1. แนวคิด/แนวทางในการแก้ ปัญหา (Ideas)
2. ข้ อเท็จจริง (Facts)
3. ประเด็นที่ต้องศึกษาค้ นคว้ า (Learning issue)
4. แผนการดาเนินงาน (Action plan)
ขันที
้ ่ 3 เข้ าไปสู่ปัญหา (Visiting the problem) ในขันนี
้ ้ผู้เรี ยนจะใช้ กระบวนการ
กลุม่ ในการร่วมกันสารวจปั ญหา และอภิปรายร่วมกัน
ขัน้ ที่ 4 กลับ เข้ า สู่ปั ญ หาอี ก ครั ง้ (Revisiting the problem) หลัง จากที่ ผ้ ูเ รี ย น
ทาการศึกษาค้ นคว้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว จะมีการอภิปรายกันในชันเรี
้ ยน โดยสิง่ แรกที่ผ้ สู อนต้ องทาคือให้
ผู้เรี ยนแต่ละกลุม่ รายงานการศึกษาค้ นคว้ าของพวกเขา
ขันที
้ ่ 5 การผลิตผลงาน หรื อการแสดงความสามารถ (Producing a product or
performance) เป็ นการนาความรู้มาดาเนินงานตามแผนงาน เพื่อผลิตผลงานหรื อสรุปคาตอบของ
ปั ญหา และมีการนาเสนอในชันเรี
้ ยน
ขันที
้ ่ 6 การประเมินกระบวนการและปั ญหา (Evaluating performance and the
problem) ทังผู
้ ้ สอนและผู้เรี ยนจะมีการประเมินผลร่วมกัน
เซวอย และฮิ ว จ์ (วัชรา เล่าเรี ยนดี , 2552 ; อ้ างอิง จาก Savoil, &Hugles, 1994)
ได้ เสนอขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานไว้ ดงั นี ้ คือ
ขันที
้ ่ 1 ระบุปัญหาที่เหมาะสมสาหรับนักเรี ยน
ขันที
้ ่ 2 เชื่อมโยงปั ญหากับบริบทของผู้เรี ยนเพื่อให้ โอกาสในการปฏิบตั ิจริง
ขันที
้ ่ 3 มอบหมายความรับผิดชอบให้ ผ้ ูเรี ยนเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ของตัวเอง
ให้ วางแผนแก้ ปัญหา
ขันที
้ ่ 4 กระตุ้นความร่วมมือ โดยการจัดกลุม่ ให้ ร่วมกันเรี ยนรู้และปฏิบตั ิงาน
ขั น้ ที่ 5 ตัง้ ความคาดหวั ง หรื อ ก าหนดเป้ า หมายว่ า ผู้ เรี ย นจะต้ องแสดง
หรื อนาเสนอผลการเรี ยนรู้ของตัวเองโดยแสดงผลงาน ชิ ้นงาน หรื อการปฏิบตั ิงานให้ ดู
สเตปเพียน และแกลแลกเกอร์ (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2552; อ้ างอิงจาก Stepien W.J
Gallagher S.A, 1993) ได้ นาเสนอขันตอนของการเรี
้
ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานดังนี ้ คือ
ขั น้ ที่ 1 เข้ าสู่ ปั ญหาและนิ ย ามของปั ญหา ( Encountering and Defining
the problem ) ผู้ เรี ย นจะได้ รั บ สถานการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ปั ญ หาของจริ ง ให้ อ่ า นวิ เ คราะห์
ทาความเข้ า ใจกับสถานการณ์ ที่เป็ นปั ญหานัน้ หรื อให้ ดูจากภาพ จาก VDO จากสถานที่ จริ ง
โดยอาจให้ ตงค
ั ้ าถาม ถามตัวเองว่า รู้อะไรบ้ างเกี่ยวกับปั ญหาหรื อคาถามนี ้ จาเป็ นต้ องรู้อะไรบ้ าง
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เพื่อจะได้ แก้ ไขปั ญหานีไ้ ด้ ต้ องใช้ ข้อมูลสื่อการเรี ยนรู้ อะไรบ้ างเพื่อจะได้ แนวทางการแก้ ปัญหา
หรื อสมมติฐาน ในขันตอนก็
้
ควรได้ คาถามที่ชดั เจน ถึงแม้ ว่าแนวทางในการแก้ ปัญหานันจะต้
้ องใช้
ความรู้ใหม่เพื่อสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับวิธีการแก้ ปัญหา
ขันที
้ ่ 2 หาข้ อมูล รวบรวมข้ อมูลที่ เกี่ยวข้ อง (Data Collection) ประเมินข้ อมูล
และนาไปใช้ เมื่อผู้เรี ยนได้ ปัญหาอย่างชัดเจนจากขันที
้ ่ 1 ผู้เรี ยนจะต้ องศึกษาข้ อมูลต่างๆ ต้ องมี
การประเมินความถูกต้ อง ความเหมาะสม ความคุ้มค่า ก่อนนาไปใช้ แก้ ปัญหา
ขั น้ ที่ 3 สั ง เคราะห์ ข้ อมู ล และปฏิ บั ติ ( Synthesis and Performance)
เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยนสร้ าง หรื อกาหนดแนวทางการแก้ ปัญหา อาจมีการสร้ างสื่อประกอบหรื อจัดการกับ
สาระความรู้ ใหม่ ซึ่ ง แตกต่ า งจากการท ารายงานธรรมดา แต่ เ ป็ นการน าเสนอแนวทาง
วิ ธี ก ารแก้ ปัญ หาที่ ชัด เจน และด าเนิ น การแก้ ปั ญหา สรุ ป ผล หรื อ หลัก การทั่ว ไปที่ ไ ด้ จ ากการ
แก้ ปัญหา และนาเสนอผลการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยน
จากขัน้ ตอนการเรี ย นรู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน ผู้วิ จัย จึง สรุ ป ได้ เป็ น 6 ขัน้ ตอนเพื่อให้
เหมาะสมกับการพัฒนาจิตสาธารณะในงานวิจยั นี ้ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 นักเรี ยนได้ สารวจปั ญหาของการขาดจิตสาธารณะในด้ านต่างๆ ที่ เกิ ดขึน้
รอบตัว อาศัยประสบการณ์ของแต่ละคน
ขัน้ ที่ 2 นัก เรี ย นทาความเข้ าใจปั ญหา และผลกระทบของการขาดจิ ตสาธารณะ
ในด้ านต่างๆ ที่เกิดจากการสารวจในขันแรก
้
ขันที
้ ่ 3 นักเรี ยนศึกษา นาเสนอวิธีการแก้ ปัญหา ของการขาดจิตสาธารณะในด้ าน
ต่างๆ ตามความสามารถแต่ละคน
ขันที
้ ่ 4 นาวิธีการแก้ ปัญหาที่นกั เรี ยนได้ นาเสนอ มาแบ่งปั นกับผู้อื่น
ขันที
้ ่ 5 แต่ละกลุม่ หาข้ อตังใจที
้ ่เหมาะสมกับความสามารถของตนองที่จะทาร่วมกัน
เพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของตนเอง
ขันที
้ ่ 6 นาเสนอแนวทางการแก้ ไข พัฒนาจิตสาธารณะ และข้ อตังใจของแต่
้
ละกลุม่
ที่จะไปทาร่วมกัน
โดยผู้วิจัยได้ ใช้ ขัน้ ตอนการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานมาใช้ ในบางกิ จกรรมเพื่อ ให้
นักเรี ยนได้ สารวจปั ญหาของการขาดจิตสาธารณะทังในและนอกห้
้
องเรี ยน ซึ่งเป็ นประสบการณ์
จริ ง เพื่อกระตุ้นในผู้เรี ยนมีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู้ นาสู่การคิดวิเคราะห์ และหาวิธีการ
แก้ ปัญหาการขาดจิตสาธารณะอย่างเป็ นรูปธรรมของแต่ละกลุม่ ต่อไปงง
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3.4 เทคนิคการเรียนรู้ทางสังคม (Social Cognitive Learning Theory)
จิ ต สาธารณะของแต่ ล ะบุ ค คลมี ค วามแตกต่ า งกั น ต่ า งกั น ซึ่ ง ขึ น้ อยู่ กั บ ปั จ จัย
หลายประการ สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด พื น้ ฐานของทฤษฏี ก ารเรี ย นรู้ ทางสัง คมเชิ ง พุท ธิ ปั ญญา
(Social Cognitive Learning Theory) ของแบนดูรา ซึง่ เชื่อว่าพฤติกรรมของคนเรานันไม่
้ ได้ เกิดขึ ้น
และเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปั จจัยจากสภาพแวดล้ อมแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีปัจจัยส่วน
บุคคลร่ วมด้ วย และการร่ วมกันของปั จจัยส่วนบุคคลนัน้ จะร่ วมกันในลักษณะที่กาหนดซึ่งกัน
และกัน กับปั จจัยทางด้ านพฤติกรรมและสภาพแวดล้ อม การที่ปัจจัยทังสามท
้
าหน้ าที่กาหนดซึง่ กัน
และกันนัน้ ไม่ได้ หมายความว่าสามปั จจัยจะมีอิทธิพลมากกว่ากัน และอิทธิพลของปั จจัยทังสาม
้
นัน้ ไม่ได้ เกิดขึน้ พร้ อมๆ กัน หากแต่ต้องอาศัยเวลาในการที่ให้ ปัจจัยใด ปั จจัยหนึ่งจะมีผลต่อการ
กาหนดปั จจัยอื่นๆ โดยแบนดูรา ให้ ความสาคัญของการปฏิสมั พันธ์ ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
และถือว่าการเรี ยนรู้ ก็เป็ นผลของการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้เรี ยนและสิ่งแวดล้ อม โดยผู้เรี ยนและ
สิ่งแวดล้ อมมีอิทธิพลต่อกันและกัน เขาถือว่าบุคคลต้ องการเรี ยนรู้ ซึ่งสิ่งแวดล้ อมเป็ นสาเหตุของ
พฤติกรรมต่างๆ และได้ อธิบายการปฏิสมั พันธ์ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2550) ภาพประกอบ 4
B

P

E

ภาพประกอบ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและสิง่ แวดล้ อม
ที่มา : สุรางค์ โค้ วตระกูล(2552) อ้ างอิงจาก แบนดูรา(Badura, 1989)
โดย

B
คือ พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ ของบุคคล
P
คือ บุคคล
E
คือ สิ่งแวดล้ อม
ทังนี
้ ้ สุรางค์ โค้ วตระกูล (2552) ได้ อธิบายความสัมพันธ์ของปั จจัยทังสามได้
้
ดงั นี ้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้ านบุคคลกับพฤติกรรม กล่าวว่า ปั จจัยด้ านความคิด
ความรู้ สึ ก ความคาดหวั ง ความเชื่ อ การรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ ตนเอง เป้ า หมายและความตัง้ ใจ
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เป็ นตัวกาหนดลักษณะและทิศทางของพฤติกรรม ในขณะที่พฤติกรรมเป็ นตัวกาหนดลักษณะการ
คิดและการสนองตอบทางอารมณ์
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมกับบุคคล กล่าวว่า ความคาดหวัง
ความเชื่อ อารมณ์ และความสามารถทางปั ญญาของบุคคล จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงโดยอิทธิพล
ทางสังคม ที่ให้ ข้อมูลและกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ โดยผ่านตัวแบบ การสอน และการชัก
จูงทางสังคม โดยแต่ละบุคคลตอบสนองต่อสิง่ เร้ าที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้ อมทางสังคม และ
ลักษณะทางกายภาพ เช่น อายุ ขนาดร่ างกาย เชื ้อชาติ เพศ ความน่าสนใจของร่ างกาย บทบาท
และสภาพทางสังคม
3. ความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรม และสภาพแวดล้ อม กล่าวว่า พฤติกรรมเปลี่ยน
เงื่อนไขตามสภาพแวดล้ อม ในขณะเดียวกันเงื่อนไขของสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไปนัน้ ก็ทาให้
พฤติกรรมเปลี่ยนไปด้ วย
นอกจากนี ้แบนดูรา มีความเชื่อว่าการเรี ยนรู้ ส่วนใหญ่ของคนเรานัน้ เกิดจากการเรี ยนรู้
โดยการสั ง เกต( Observation Learning) หรื อการเลี ย นแบบจาก ตั ว แบบ ( Modeling)
ซึ่งจะแตกต่างจากการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ตรงที่ ต้องอาศัยการลองผิดลองถูก เขาได้ แบ่ง
ประเภทของตัวแบบออกเป็ น ตัวแบบที่เป็ นบุคคลจริง (Live model) คือ ตัวแบบที่บคุ คลได้ มีโอกาส
สั ง เ ก ต แ ล ะ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ โ ด ย ต ร ง แ ล ะ ตั ว แ บ บ ที่ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษ ณ์ ( Symbolic model)
คือ ตัวแบบที่เสนอผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ การ์ ตนู หรื อ หนังสือนวนิยาย เป็ นต้ น
3.4.1 อิทธิพลของตัวแบบ
โดยตัวแบบมีอิทธิพลต่างๆ ต่อพฤติกรรมดังนี ้
1. ทาหน้ าที่สร้ างพฤติกรรมใหม่ ให้ เหมือนตัวแบบ ในกรณี ที่ผ้ สู งั เกตตัวแบบนันยั
้ งไม่
เคยได้ เรี ยนรู้พฤติกรรมดังกล่าวมาก่อน
2. ทาหน้ าที่เสริ มพฤติกรรมที่มีอยู่แล้ วให้ ดีขึ ้น ในกรณีที่ผ้ ูสงั เกตตัวแบบเคยเรี ยนรู้
พฤติ ก รรมดัง กล่ า วมาบ้ า งแล้ ว ในอดี ต ตัว แบบก็ จ ะท าหน้ า ที่ เ ป็ น แรงจูง ใจให้ ผ้ ูที่ เ คยเรี ย นรู้
พฤติกรรมพยายามพัฒนาให้ ดีขึ ้น
3. ทาหน้ าที่ยบั ยังการเกิ
้
ดพฤติกรรม กรณีที่ผ้ เู รี ยนได้ เห็นการกระทานันเกิ
้ ดผลในทาง
ลบ ผู้เรี ยนมีก็มีแนวโน้ มที่จะไม่กระทาพฤติกรรมนัน้
3.4.2 ขัน้ ของการเรียนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบ
แบนดูรา (อ้ างใน สุรางค์ โค้ วตระกูล, 2554)กล่าวว่า การเรี ยนรู้โดยการเลียนแบบ มี
2 ขัน้ คือ ขันการได้
้
รับมาซึง่ การเรี ยนรู้(Acquisition) ทาให้ สามารถแสดงพฤติกรรมได้ และขันการ
้
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กระทา(Performance) ซึ่งจะกระทาหรื อไม่กระทาก็ได้ สามารถแสดงขันตอนของการเรี
้
ยนรู้ ได้ ดงั
ภาพประกอบ 5 และ 6

สิง่ เร้ า หรื อ
การรับเข้ า
(Input)

พฤติกรรมการ
ตอบสนองหรือ
การส่งออก
(Output)

ผู้เรี ยน
(Person)

ขันที
้ ่1

ขันที
้ ่2

ภาพประกอบ 5 ขันของการเรี
้
ยนรู้โดยการเลียนแบบ
ที่มา : สุรางค์ โค้ วตระกูล (2552)
โดยลาดับขัน้ การได้ รับมาซึ่ง การเรี ยนรู้ (Acquisition) ประกอบด้ วยส่วนประกอบ
สาคัญ 3 ลาดับ ดังภาพประกอบ 6
ตัวแบบ(Model) ความใส่ใจเลือกสิง่ เร้ า
(Selective attention)
(Input)

การเข้ ารหัส
(Coding)

การจดจา
(Retention)

ภาพประกอบ 6 ส่วนประกอบของการเรี ยนรู้ขนการรั
ั้
บมาซึง่ การเรี ยนรู้
ที่มา : สุรางค์ โค้ วตระกูล (2552)
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สาหรั บขัน้ การกระทานัน้ จะขึน้ อยู่กับบุคคล เช่น ความสามารถทางด้ านร่ างกาย
ทักษะต่างๆ รวมทังความคาดหวั
้
งที่จะได้ รับแรงเสริมซึง่ เป็ นแรงจูงใจ
โดยแบนดูรา(สุรางค์ โค้ วตระกูล, 2552 อ้ างอิง จาก Bandura, 1977) ได้ อธิ บาย
กระบวนการเรี ยนรู้จากการสังเกต โดยผ่านตัวแบบว่าประกอบด้ วย 4 กระบวนการ คือ
1. ความใส่ใจ (Attention) ความใส่ใจของบุคคลเป็ นสิ่ง สาคัญมาก บุคคลจะ
ไม่สามารถเรี ยนรู้ได้ หากขาดการใส่ใจ และจะรับรู้ได้ อย่างแม่นยาถึงพฤติกรรมที่ตวั แบบแสดงออก
องค์ประกอบที่มีผลออกกระบวนการใส่ใจ มี 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบของตัวแบบเอง
คือตัวแบบต้ องมีลกั ษณะเด่น และพฤติกรรมที่ตวั แบบแสดงออกไม่มีความซับซ้ อนผู้สงั เกตจึงจะจา
ได้ มาก องค์ประกอบที่ 2 เกี่ยวข้ องกับผู้สงั เกต ได้ แก่ วัยของผู้เรี ยน ความสามารถทางสติปัญญา
ทักษะการใช้ มือและส่วนต่างๆ ของร่ างกาย รวมทังตั
้ วแปรทางบุคลิกภาพของผู้เรี ยน เช่น การเห็น
คุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) ความต้ องการ และเจตคติของผู้เรี ยน
2. การจดจ า (Retention) การที่ บุ ค คลสามารถที่ จ ะเลี ย นแบบ หรื อ แสดง
พฤติกรรมเหมือนตัวแบบได้ อาจจะมีการจดจาด้ วยคาพูดหรื อการจดจาด้ วยภาพ ซึง่ การจดจาด้ วย
ภาพจะท าให้ จ ดจ าได้ น านและคงทน นอกจากนี ย้ ัง ขึน้ อยู่กับ ความสามารถทางปั ญ ญาและ
โครงสร้ างทางปั ญญาของผู้สงั เกตอีกด้ วย
3. การแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ (Reproduction) เป็ นกระบวนการที่บคุ คล
นาสิ่งที่จดจามาแสดงออกเป็ นการกระทา หรื อแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ ปั จจัยสาคัญของ
ความสามารถในการแสดงพฤติ ก รรมเหมื อ นตัว แบบ คื อ ความพร้ อมทัง้ ทางด้ า นร่ า งกาย
และทักษะที่จาเป็ นในการเลียนแบบ โดยผู้เรี ยนแต่ละคนอาจแสดงได้ แตกต่างกัน
4. การจูงใจ (Motivation) การที่บคุ คลที่เกิดการเรี ยนรู้แล้ วจะแสดงพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ หรื อไม่ นั น้ ขึ น้ อยู่ กั บ กระบวนการจู ง ใจ ว่ า พฤติ ก รรมนั น้ เป็ น ที่ ย อมรั บ หรื อไม่
ความพึง พอใจในรางวัล การประเมิ น ตนเอง และมาตรฐานในตัว ซึ่ง สามารถแสดงขัน้ ตอน
การเรี ยนรู้ทงั ้ 4 กระบวนการได้ ดังภาพประกอบ 7
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การใส่ใจ
(Attention)

การจดจา
(Retention)

การแสดงพฤติกรรม
เหมือนตัวแบบ
(Reproduction)

การจูงใจ
(Motivation)

ภาพประกอบ 7 กระบวนการเรี ยนรู้โดยการสังเกต
ที่มา : สุรางค์ โค้ วตระกูล (2552)
นอกจากนี ้ สุรางค์ โค้ วตระกูล (2552) ยังกล่าวว่า ผู้เรี ยนยังสามารถเกิดการเรี ยนรู้ได้
โดยกระบวนการต่อไปนี ้
1. การเรี ย นรู้ โดยการสัง เกตและจากผู้ที่ มี ห น้ า ที่ อ บรมผู้เ รี ย น (Socializing
agent) การเรี ยนรู้ สามารถเกิ ดขึน้ ตลอดเวลา ตัวแบบที่ ผ้ ูเรี ยนสังเกต ซึ่งเป็ นได้ ทัง้ ตัวแบบจริ ง
หรื ออาจเป็ นตัวแบบที่ไม่มีชีวิต เช่น สื่อทางโทรทัศน์ สื่อทางภาพยนตร์ และการ์ ตูน นอกจากนี ้
ครู และผู้ปกครองซึ่งเป็ นผู้ที่ใกล้ ชิดผู้เรี ยนมากที่สุด มีหน้ าที่สาคัญก็คือ การให้ นักเรี ยนมีความ
รั บผิดชอบ มี ก ารแสดงพฤติกรรมที่ เป็ นที่ ยอมรั บของสังคม และอยู่ในขอบเขตของวัฒ นธรรม
ประเพณี โดยเรี ย กกระบวนการนี ว้ ่าการถ่ายทอดทางสังคมหรื อสังคมประกิ ต (Socialization)
การเป็ นตัวแบบที่ดีของครูและผู้ปกครองจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีพฤติกรรมที่ดี เป็ นที่ยอมรับของสังคม
2. การเรี ยนรู้ โดยการสังเกตและการเรี ยนการสอน ในห้ องเรี ยนครู ไปตัวแบบที่มี
อิทธิพลต่อผู้เรี ยน ผู้เรี ยนแต่ละคนเป็ นทังผู
้ ้ สงั เกตและตัวแบบ ผู้เรี ยนบางคนเป็ นตัวแบบที่มีอิทธิพล
ต่อเพื่อนในชันเรี
้ ยน เพราะเป็ นตัวแบบที่ดี และมีลกั ษณะที่คล้ ายคลึงกับผู้เรี ยนมากที่สดุ เนื่องจาก
อยู่ในวัย เดีย วกัน แต่พ ฤติก รรมที่ เรี ยนรู้ จักเพื่อน มี ทัง้ ดีและไม่ดี ฉะนัน้ ความรู้ เกี่ ยวกับทฤษฎี
การเรี ย นรู้ โดยการสัง เกตและการเลียนแบบจึง มี ความสาคัญมากสาหรั บ ครู ในการสอนโดย
นอกจากครู จ ะเป็ น ตัว แบบแล้ ว ยัง ช่ ว ยสอนให้ ผ้ ูเ รี ย นเป็ น ทางตัว แบบ และผู้เ รี ย นที่ มี คุณ ค่า
มีพฤติกรรมตามที่ สังคมต้ องการ โดยการปลูกฝั งพฤติกรรมที่ เอือ้ สังคม (Prosocial Behavior)
เช่ น การมี น า้ ใจการให้ ความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ อื่ น การช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น มี ค วามเมตตากรุ ณ า
ความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ มีความเกรงใจผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยครู ควรแสดงตนเป็ นตัวอย่าง
และให้ การสนับสนุน
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ตามหลักการของแบนดูรา มนุษย์จะใช้ ปัญญาพิจารณาพฤติกรรมของตัวแบบที่เขา
ประทับใจ และคิดว่าน่าจะเป็ นประโยชน์ ต่อเขา เมื่อได้ ลองปฏิบตั ิพฤติกรรมตามสิ่งที่เขาคิดว่า
มีประโยชน์ แล้ วนัน้ ก็ จะส่งผลให้ มนุษย์ ปฏิบัติตามเช่นนัน้ ต่อไปจนเป็ นลักษณะนิสัยสืบต่อไป
ซึง่ การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นากระบวนการเรี ยนรู้ ทางสังคมมาใช้ เป็ นเทคนิ คในบางกิจกรรม ซึง่ เป็ น
การนาเสนอต้ นแบบเพื่อให้ เขาได้ เรี ยนรู้ ตัวอย่างเช่น การนาเสนอต้ นแบบ ของพี่ตนู บอดี ้แสลม
ที่อุทิศตน อาศัยความสามารถในการวิ่งของตนเอง เพื่อช่วยโรงพยาบาลต่างๆ อีกทังยั
้ งให้ ผ้ รู ่ วม
วิ จัย เป็ น ต้ น แบบของเพื่ อ นผ่ า นทางการจัด บอร์ ด เพื่ อ น าเสนอการท ากิ จ กรรมจิ ต สาธารณะ
เพื่อจูงใจให้ ผ้ อู ื่นมีแรงบันดาลใจ และต้ องการที่จะเลียนแบบ ทาให้ พวกเขาได้ เกิดการเรี ยนรู้ และ
ปฏิบตั ิตาม นาสูก่ ารเกิดพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั ที่ผ่านมาผู้วิจยั พบงานวิจยั ที่ทาการพัฒนาจิตสาธารณะให้ เกิดขึ ้นกับนักเรี ยน
ชั น้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3 ซึ่ ง เป็ นช่ ว งวัย รุ่ น ตอนต้ น โดยมี รู ป แบบการส่ ง เสริ ม จิ ต สาธารณะ
ที่ ห ลากหลาย และพบงานวิ จัย ที่ น าแนวคิ ด การพัฒ นาจิ ต พิ สัย ของ เดวิ ท อาร์ . แครทโวล
(Krathwohl et al., 1973) มาใช้ ในการส่งเสริ มพฤติกรรมที่สงั คมคาดหวังให้ เกิดขึน้ แก่นักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 ซึง่ ก็พบว่าจิตสาธารณะสามารถส่งเสริมให้ เกิดขึ ้นได้ ในช่วงวัยรุ่นตอนต้ น
และแนวคิดการพัฒนาจิ ตพิสัยของ เดวิท อาร์ . แครทโวล (Krathwohl et al., 1973) ก็ สามารถ
ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ได้ เช่นเดียวกัน โดยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา
จิตสาธารณะ และการนาแนวคิดการพัฒนาจิตพิสยั มาใช้ ในการส่งเสริมพฤติกรรม มีดงั นี ้
4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาจิตสาธารณะ
ภาสุดา ภาคาผล (2556) ได้ ศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานในวิชา
สัง คมศึก ษา โดยใช้ กิจกรรมการบริ การต่อ สัง คมที่ มีต่อมโนทัศน์ แ ละพฤติก รรมจิ ตสาธารณะ
ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ประชากรคือ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนม่วงไข่
พิ ท ยาคม จ านวน 65 คน แบ่ง เป็ น 2 กลุ่ม คื อ กลุ่ม ทดลอง 35 คน และกลุ่ม ควบคุม 30 คน
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการทดลองคือ แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบโรงงานในวิชาสัง คมศึกษาโดยใช้
กิจกรรมบริการสังคม โดยใช้ เทคนิคการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานในวิชาสังคมโดยใช้ กิจกรรมการ
บริ การสังคม ที่ม่งุ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าไปมีประสบการณ์ในการบริ การสังคมในรู ปแบบของโครงงาน
โดยโครงงานที่ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ินนั ้ จะต้ องทาการสารวจความต้ องการหรื อปั ญหาของชุมชน
ก่อน แล้ วจึงนาความรู้ ที่ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนมาใช้ ในการแก้ ปัญหาหรื อพัฒนาความต้ องการของชุมชน
สังคม เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เข้ าไปให้ บริ การแก่สงั คมอย่างแท้ จริ ง ใช้ เวลาในการทดลอง 12 สัปดาห์
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สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบวัดมโนทัศน์
จิตสาธารณะแบบประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะด้ วยตนเองของนักเรี ยน แบบประเมินพฤติกรรม
จิตสาธารณะของนักเรี ยนโดยครู แบบประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรี ยนโดยผู้ปกครอง
และแบบสะท้ อ นความคิ ด วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ด้ ว ยสถิ ติ ท ดสอบค่ า ที (t-test) ผลการวิ จัย พบว่ า
1) นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานในวิชาสั งคมศึกษาโดยใช้ กิจกรรมการบริ การ
สังคม มีมโนทัศน์จิตสาธารณะหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานในวิชาสังคมศึกษาโดยใช้ กิจกรรมการบริ การ
สัง คม มี ม โนทัศ น์ จิ ต สาธารณะหลัง เรี ย นสูง กว่ า นัก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจัด การเรี ย นรู้ แบบปกติ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานในวิชา
สัง คมศึ ก ษาโดยใช้ กิ จ กรรมการบริ ก ารสัง คม มี พ ฤติ ก รรมจิ ต สาธารณะสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานใน
วิชาสังคมศึกษาโดยใช้ กิจกรรมการบริ การ มีพฤติกรรมจิตสาธารณะสูงกว่านักเรี ยนที่ได้ รับการ
จัดการเรี ยนรู้แบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดนุชา ปนคา (2555) ได้ พัฒนาหลักสูตรตามทฤษฎี การศึกษาเพื่อสังคมที่ ดีกว่า
เพื่อเสริ มสร้ างจิตสาธารณะของนักเรี ยนประถมศึกษา และเพื่อประเมินคุณภาพของหลักสูตร
กลุ่มเป้าหมาย ได้ แก่ นักเรี ยนระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนวัดลาดสนุ่น จานวน
35 คน ได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจง ใช้ เวลาในการทดลองจานวน 64 ชัว่ โมง เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การวิจยั ได้ แก่ แบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ แบบสังเกตและประเมินความสามารถ และแบบ
บัน ทึก การเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย น วิ เคราะห์ ข้อมูลแบบผสมผสานทัง้ เชิ ง ปริ มาณและเชิ ง คุณ ภาพ
โดยวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่ าที (t-test) และการวิเคราะห์
เนือ้ หา ซึ่งลักษณะของหลักสูตรตามทฤษฎีการศึกษาเพื่อสังคมที่ดีกว่าเป็ นไปตามแนวทางการ
เรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง โดยให้ นักเรี ยนเป็ นนักวิจัย ด้ วยการใช้ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบมี
โครงสร้ าง เก็บรวมรวมข้ อมูลรายละเอียดสาธารณะประโยชน์ที่ชมุ ชนต้ องการ เพื่อนาข้ อมูลมาสรุป
ประมวลผลส าหรั บ ใช้ ใ นการสร้ างสรรค์ ส าธารณะประโยชน์ และหลัง จากพัฒ นาสาธารณะ
ประโยชน์แล้ วให้ นกั เรี ยนใช้ แบบสังเกตในการบันทึกข้ อมูลการใช้ สาธารณะประโยชน์ของคนใน
ชุมชน เพื่อติดตามผลการสร้ างสรรค์สาธารณประโยชน์ และยังได้ ใช้ วงจรการพัฒนาคุณภาพงาน
ของ เดิมมิ่ง มาใช้ ในการสร้ างสรรค์สาธารณประโยชน์อย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยนักเรี ยนจะต้ องวางแผน
ว่าจะพัฒนาอะไร ทาสิ่งใดบ้ าง ทาอย่างไร ทาเมื่อไร และใช้ งบประมาณเท่าไร ต่อจากนันก็
้ ลงมือ
ปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้ แล้ วตรวจสอบผลการสร้ างสรรค์สาธารณประโยชน์ หากพบข้ อผิดพลาด
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ก็ ล งมื อ ปรั บ ปรุ ง ผลการวิ จัย พบว่ า 1) หลัก สูต รตามทฤษฎี ก ารศึก ษาเพื่ อ สัง คมที่ ดี ก ว่ า เพื่ อ
เสริ มสร้ างจิตสาธารณะของนักเรี ยนประถมศึกษา จัดให้ นกั เรี ยนใช้ ความรู้ความสามารถในการทา
สาธารณประโยชน์ โดยค้ น หาความต้ อ งการของชุม ชน ศึก ษาความรู้ ที่ จ าเป็ น และลงมื อ ท า
สาธารณประโยชน์ ด้ ว ยตนเอง จุ ด หมายของหลัก สูต ร ได้ แ ก่ นัก เรี ย นมี จิ ต สาธารณะตาม
องค์ประกอบ ต่อไปนี ้ ด้ านการรู้ความสาคัญของจิตสาธารณะ ด้ านการตระหนักรู้ความต้ องการ
สาธารณประโยชน์ ข องชุ ม ชน ด้ า นการตระหนัก รู้ สาระเนื อ้ หาที่ จ าเป็ น ในการสร้ างสรรค์
สาธารณประโยชน์ ด้ านการสร้ างสรรค์สาธารณประโยชน์ และ ด้ านการติดตามผลการสร้ างสรรค์
สาธารณประโยชน์ 2) จากการทดลองใช้ หลักสูตรตามทฤษฎีการศึกษาเพื่อสังคมที่ดีกว่า เพื่อ
เสริ มสร้ างจิตสาธารณะของนักเรี ยนประถมศึกษา พบว่าหลังการทดลองใช้ หลักสูตรนักเรี ยนมี
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับจิตสาธารณะสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่า งมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
. 05 แล ะ มี คว า ม ส า ม า รถ ใน ก า ร ป รั บป รุ ง สา ธ า ร ณป ระ โ ย ชน์ สู ง ก ว่ า เก ณฑ์ 60%
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อติฌาณ แสงคา (2555) ได้ ศกึ ษาผลการจัดกิจกรรมโดยใช้ แนวคิดทางพุทธศาสนา
เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนนาคประสิทธิ์ อาเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)เปรี ยบเที ยบจิตสาธารณะของนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลองก่อนและหลังการเข้ าร่ วมกิจกรรมโดยใช้ แนวคิดทางพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ
2) เปรี ย บเที ย บจิ ต สาธารณะของนักเรี ย นกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม ภายหลัง การเข้ า ร่ วม
กิ จ กรรมโดยใช้ แนวคิ ด ทางพุ ท ธศาสนาเพื่ อ พั ฒ นาจิ ต สาธารณะ 3) ศึ ก ษาการคงอยู่
ของจิตสาธารณะในระยะทดลอง 1 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรี ย นนาคประสิ ท ธิ์ อ าเภอสามพราน จัง หวัด นครปฐม ที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น คุณ ลัก ษณะ
พึงประสงค์ของโรงเรี ยนและมีคะแนนจิตสาธารณะต่ากว่า โดยการสุ่มแบบง่าย จานวน 60 คน
ด้ วยวิธีการทางพุทธศาสนาตามหลักธรรม ภาวนา 4 มาเป็ นกิจกรรมเพื่อพัฒนาการแสดงออก
ภายนอกและคุณลักษณะภายใน ได้ แก่ ทาน ปิ ยวาจา อตถจริ ยา และสมานัตตตา ในกิจกรรม
เพื่อฝึ กนักเรี ยนให้ ร้ ู จกั ติดต่อกับสิ่งแวดล้ อมภายนอก มีปฏิสมั พันธ์ ทางกาย และวาจาที่ดีกบั ผู้อื่น
อีกทังน
้ า สังคหวัตถุ 4 มาเป็ นประเด็นในการพัฒนา เพื่อให้ เกิดจิตสาธารณะขึ ้นในส่วนพฤติกรรม
ภายในและภายนอก ในส่วนของคุณลักษณะภายในหรื อด้ านความคิดนัน้ กิจกรรมแต่ละกิจกรรม
มี จิ ต ภาวนาและศี ล ภาวนาเป็ นกระบวนการหลั ก โดยใช้ กรณี ตั ว อย่ า ง นิ ท าน เรื่ อ งเล่ า
ฝึ กให้ นักเรี ยนมีพฒ
ั นาการทางจิ ตใจ มีจิตใจที่ตงมั
ั ้ น่ ทาดี เต็มใจทากิจกรรมต่างๆ ร่ วมกับผู้อื่น
พัฒนาสติปัญญา แก้ ปัญหาต่างๆ และร่วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น มีการนาพรหมวิหาร 4
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มาเป็ นประเด็นในการพัฒนาเพื่อให้ เกิ ดจิตสาธารณะขึน้ โดยผลการวิจัยพบว่า นักเรี ยนกลุ่ม
ทดลอง มี คะแนนจิ ตสาธารณะสูง กว่าก่อนการทดลองอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05
และภายหลังการทดลองนักเรี ยนกลุ่มทดลองมีตะแนนจิตสาธารณะสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระยะติดตามผลหลังการทดลอง 1 สัปดาห์ พบว่า นักเรี ยนกลุม่
ทดลองยัง คงมี พ ฤติ ก รรมจิ ต สาธารณะทั ง้ ในภาพรวมและในรายด้ า นทั ง้ สองด้ า นสู ง กว่ า
ก่อนการทดลอง
พรทิ พ ย์ มนตรี วงศ์ (2554)ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นาจิ ต สาธารณะในนั ก เรี ยน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ด้ วยการให้ การปรึ กษากลุ่ม แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนชลกันวิทยานุกลู อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จานวน 20 คน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนจิตสาธารณะต่ากว่าเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา
แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 คน รวมทังสิ
้ ้น 20 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ประกอบด้ วย แบบวัดจิตสาธารณะ และโปรแกรมการให้ การปรึ กษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม จากนันผู
้ ้ วิจยั ดาเนินการให้ การปรึ กษา จานวน 10 ครัง้ ครัง้ ละ 60 นาที
ด้ วยการให้ ก ารปรึ ก ษาแบบกลุ่ม แบ่ง การทดลองออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง
ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล โดยใช้ การให้ คาปรึกษา เพื่อให้ ผ้ รู ับการปรึกษาเปลี่ยน
ความคิดที่ ไม่สมเหตุส มผลต่อตนเอง หรื อสถานการณ์ ที่ เกิ ดขึน้ ไปสู่ความคิดที่ สมเหตุสมผล
โดยวิ ธีก าร วิ เคราะห์ ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม ฝึ กท ากิ จกรรมเพื่อเพิ่มความเชื่ อมั่นให้ กับ
ผู้รับการปรึ กษา โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้ ขันตอนแรก
้
เป็ นขันที
้ ่ช่วยให้ ผ้ ูรับการปรึ กษาค้ นหาถึงสภาพ
ที่แท้ จริ งเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลว่า สิ่งใดคือความคิด และความเชื่อที่ผิดของ
ตนเอง นาไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ขันต่
้ อมาเป็ นขันของการเรี
้
ยนรู้ การตังค
้ าถามที่มีเหตุผล
ซึ่งมาจากการสังเกตจากเหตุการณ์ ของผู้รับการปรึ กษาเอง ซึ่งจะนามาใช้ โต้ แย้ งความคิดที่ไม่มี
เหตุผลเดิม และขันสุ
้ ดท้ าย เป็ นขันของการเรี
้
ยนรู้วิเคราะห์ความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล จากความเชื่อที่มี
เหตุผ ลใหม่ที่เกิ ด ขึน้ และเมื่ อ เกิ ด ความเข้ าใจจะท าให้ ผ้ ูเข้ ารั บ การปรึ กษาเกิ ด ความรู้ สึกใหม่
ที่เป็ นเหตุผล และเหมาะสมเข้ าไปแทนที่ความรู้ สึกเดิม โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ ้า
ประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่ม และหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี
บอนเฟอร์ โรนี่ (Bonferroni Procedure) ผลการวิจัยพบว่า มีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างวิธีการทดลอง
กับระยะเวลาของการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ในกลุ่มทดลองมีคะแนน
จิตสาธารณะสูงกว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล อย่างมีนยั สาคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .05 และในกลุ่มทดลองมีคะแนนจิตสาธารณะในระยะหลังการทดลองและระยะ
ติดตามผลสูงกว่าจากระยะก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นุส สรี คัน ธิ ก (2553) ได้ ศึก ษาผลของโปรแกรมการปรั บ พฤติ กรรมทางปั ญญา
ที่มีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นนทบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปั ญญาที่มีตอ่ การพัฒนา
จิตสาธารณะของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังเข้ าร่ วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรม
ทางปั ญญาที่มีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลการพัฒนาจิตสาธารณะของ
นักเรี ยนที่ เข้ าร่ วมโปรแกรมการปรั บพฤติกรรมทางปั ญญาที่มีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของ
นักเรี ยน ที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปั ญญา 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรี ยนที่มีต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปั ญญาที่มีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ
ประชากรคือนักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสวนกุหลาบ นนทบุรี ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2552 จานวน 849 คน นักเรี ยนกลุ่มทดลองเข้ าร่ วมกิจกรรม 17 ครัง้ ครัง้ ละ 50 นาที
โดยใช้ เทคนิ ค การปรั บ พฤติ ก รรมทางปั ญ ญา ซึ่ ง มี 3 ขัน้ ตอนดัง นี ้ 1) การน าเสนอตัว แบบ
2) การฝึ กการสอนตนเอง และ 3) เทคนิคการแก้ ปัญหา ผลการวิจยั พบว่า 1) ภายหลังการทดลอง
นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัด จิตสาธารณะสูงกว่าก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรมการปรั บ
พฤติ ก รรมทางปั ญ ญาที่ มี ต่อ การพัฒ นาจิ ต สาธารณะอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ . 05
2) ภายหลังการทดลองนักเรี ยนกลุม่ ทดลองมีคะแนนจากแบบวัดจิตสาธารณะสูงกว่านักเรี ยนกลุม่
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีความเห็นว่าการเข้ าร่ วม
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปั ญญาที่มีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ ช่วยให้ นักเรี ยนพัฒนา
ตนเองในด้ า นการไม่ให้ ทาให้ สมบัติของส่วนรวมในโรงเรี ยนชารุ ดเสียหาย การมี น า้ ใจในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น และถือเป็ นหน้ าที่ที่จะมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวม การเคารพ
สิทธิในการใช้ ของส่วนรวมในโรงเรี ยนที่ใช้ ประโยชน์ร่วมกันและไม่ยดึ ครองของส่วนรวมนันมาเป็
้
น
ของตน และจะเป็ นการพัฒนานักเรี ยนซึ่งเป็ นเยาวชนของชาติให้ เป็ นบุคคลากรที่มีจิตสาธารณะ
และทาประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมต่อไป
โกวิทย์ พงษ์ ภกั ดี (2553) ได้ ศึกษาการใช้ โปรแกรมฝึ กการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบ
จิตสาธารณะของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เข้ าร่ วมโปรแกรมฝึ กการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ ก่อนและหลังการทดลอง และเพื่อเปรี ยบเทียบจิตสาธารณะของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เข้ าร่ วมโปรแกรมฝึ กการคิดแบบโยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ

61
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นเทศบาลวั ด กลาง อ าเภอเมื อ ง
จัง หวัด ขอนแก่ น ภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก รศึก ษา 2552 จ านวน 20 คน แบ่ ง เป็ น กลุ่ม ทดลองและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 คน สัปดาห์ละ 3 ครัง้ ๆ ละ ประมาณ 50 นาที จานวน 12 ครัง้ และกลุ่ม
ควบคุมไม่ได้ รับการฝึ ก การคิดแบบโยนิ โสมนสิการเพื่อพัฒนาจิ ตสาธารณะ ซึ่ง ประกอบด้ วย
6 ขัน้ ตอน ได้ แ ก่ 1) การก าหนดปั ญ หา 2) การสื บ สาวเหตุข องปั ญ หา 3) การตัง้ สมมติ ฐ าน
4) การรวบรวมและพิจารณาข้ อมูล 5) การตรวจสอบและวิเคราะห์ ข้อมูล และ 6) การสรุ ปผล
โดยใช้ ก ระบวนการคิ ด แบบโยนิ โ สมนสิ ก าร 3 ประการ ในการคิ ด แบบโยนิ โ สมนสิ ก าร 5 วิ ธี
กล่าวคือ การมองที่ เหตุ ได้ แก่ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ ประกอบ
การมองที่ ผ ล ได้ แ ก่ วิ ธี คิ ด แบบคุณ โทษและทางออก และวิ ธี คิ ด แบบคุณ ค่ า แท้ คุณ ค่า เที ย ม
และการแก้ ปัญหา ได้ แก่ วิธีคิดแบบอริ ยสัจ ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่เข้ าร่วมโปรแกรมฝึ กการ
คิดแบบโยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ หลังการทดลองมีคะแนนจิตสาธารณะสูงกว่าก่อน
การทดลอง และมีคะแนนจิตสาธารณะสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในการพัฒนาจิตสาธารณะให้ เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนชัน้ ม.1 – ม.3 ที่ผ่านมาพบว่า
มีการใช้ เทคนิควิธีการที่แตกต่างกัน แต่ละวิธีก็ส่งเสริ มจิตสาธารณะในองค์ประกอบในพัฒนาการ
ด้ านต่างๆ ที่แตกต่างกันเช่นกัน อาทิเช่นการพัฒนาจิตสาธารณะทังด้
้ านความคิด ความรู้ สึกและ
พฤติกรรม ดังจะเห็นได้ จากงานของ อติฌาณ แสงคา (2555) การพัฒนาจิตสาธารณะทางด้ าน
ความคิดและพฤติกรรมดังจะเห็นได้ จากงานของ ภาสุดา ภาคาผล (2556) หรื อแม้ กระทัง้ การ
พัฒ นา จิ ต สาธารณะเพี ย งแค่ด้ า นความคิ ด จะเห็ น ได้ จ ากงานของโกวิท ย์ พงษ์ ภัก ดี ( 2553)
ซึ่งที่ผ่านมาผู้วิจัยพบว่ามีการพัฒนาจิตสาธารณะทังองค์
้ ประกอบด้ านความคิด ความรู้ สึกและ
พฤติกรรมยังเกิดขึ ้นน้ อยในงานวิจยั ที่ผา่ นมา และในช่วงวัยรุ่นยังเป็ นวัยที่มีการพัฒนาการทางด้ าน
ความคิด อารมณ์ เพื่อให้ ส่งผลต่อพฤติกรรมตามความคาดหวังของสังคม ผู้วิจยั จึงเล็งเห็นว่าควร
พัฒนาจิตสาธารณะให้ ครบทัง้ 3 องค์ประกอบ ทัง้ นีผ้ ้ ูวิจยั พบแนวคิดที่น่าสนใจที่สามารถนามา
พัฒนาจิตสาธารณะให้ ครบทัง้ 3 องค์ประกอบได้ นนั่ คือ แนวคิดการพัฒนาจิตพิสยั ซึง่ ที่ผา่ นมาพบ
งานวิจัยที่นาแนวคิดการพัฒนาจิตพิสยั ของ เดวิท อาร์ . แครทโวล (Krathwohl et al., 1973) มา
พัฒนาพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ให้ เกิดขึ ้นกับนักเรี ยนดังงานวิจยั ต่อไปนี ้
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับจิตพิสัย
ชัชวรรณ จูงกลาง (2559) ได้ ศึกษาผลการใช้ กิจกรรม “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ ”
เรื่ อ งเพศศึก ษา โดยใช้ แ นวคิ ด การพัฒ นาด้ านจิ ต พิ สัย ที่ มี ต่อ ค่า นิ ย มทางเพศที่ เ หมาะสมกับ
สังคมไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนค่านิยมทางเพศที่เหมาะสม
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กับสังคมไทย ก่อนและหลังการทดลองของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและของนักเรี ยนกลุ่มควบคุม
2) เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนค่านิยมทางเพศที่เ หมาะสมกับสังคมไทย หลังการทดลอง
ระหว่างนักเรี ยนกลุ่มทดลองกับนักเรี ยนกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้ นจานวน 60 คน โรงเรี ยนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกลู ” จังหวัดสระบุรี แบ่งเป็ นนักเรี ยนที่ได้ รับการ
ใช้ กิจกรรม “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้”เรื่ องเพศศึกษา โดยใช้ แนวคิดการพัฒนาด้ านจิตพิสยั จานวน
30 คน และนั ก เรี ยนกลุ่ ม ควบคุ ม ที่ ไ ด้ รั บ การใช้ กิ จ กรรม “ลดเวลาเรี ยน เพิ่ ม เวลารู้ ”
เรื่ องเพศศึกษาแบบปกติ จานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ วิจยั ได้ แก่ แผนกิจกรรม “ลดเวลาเรี ยน เพิ่ม
เวลารู้ ” เรื่ อ งเพศศึ ก ษาโดยใช้ แนวคิ ด การพั ฒ นาด้ านจิ ต พิ สั ย ประกอบด้ วย 6 ขั น้ ตอน
ได้ แก่ 1) ขันน
้ าเสนอปั ญหา ขันที
้ ่บุคคลถูกกระตุ้นให้ รับทราบว่ามีเหตุการณ์หรื อสิ่งเร้ าบางอย่าง
ปรากฏอยู่ บุคคลนันจะมี
้
ความพร้ อมที่จะรับสิ่งเร้ า หรื อให้ ความสนใจต่อสิ่งเร้ า 2) ขันตอบสนอง
้
ค่านิยมอย่างอิสระ เป็ นขันการเรี
้
ยนรู้ ที่สงู ขึ ้นมาอีกขันหนึ
้ ่ง บุคคลจะเกิดความสนใจอย่างแท้ จริ ง
และพยายามมีปฏิกิริยาตอบสนองบางอย่าง หรื อได้ รับความพึงพอใจจากการมีส่วนร่ วมหรื อจาก
การทากิจกรรม 3) ขันพิ
้ จารณาไตร่ ตรอง ซักค้ านและประเมิน เป็ นการตังค
้ าถามเพื่อให้ บคุ คลเกิด
ความแน่ ชั ด ในค่ า นิ ย มที่ ต นเองเลื อ ก ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ค วามมั่ น ใจในค่ า นิ ย มที่ ต นเองเลื อ ก
4) ขัน้ ตรวจสอบยื น ยัน และเลื อ กค่า นิ ย มที่ ดี ที่ สุด เป็ น การให้ บุค คลเกิ ด ความชัด เจนกับ การ
ตอบสนองค่านิยมของตนเองครัง้ สุดท้ าย เพื่อเลือกค่านิยมที่ดีที่สดุ 5) ขันเห็
้ นคุณค่าของค่านิยม
ที่ เลือก และจัดระบบค่านิยมต่างๆ ให้ เข้ ากลุ่ม โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างค่านิยม
เหล่านัน้ 6) ขันปฏิ
้ บตั ิตาม เมื่อการจัดระบบค่านิยมต่างๆ สาหรับตนเองแล้ ว บุคคลจะยึดถือระบบ
ที่จดั เป็ นของตนเอง แล้ วปฏิบตั ิหรื อยึดถือต่อไปจนเกิดการแสดงออกโดยอัตโนมัติ ซึง่ ประกอบด้ วย
กิจกรรมจานวน 8 แผนกิจกรรมและแบบวัดค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทย ผลการวิจยั
พบว่า 1) ค่า เฉลี่ย ของคะแนนค่านิ ยมทางเพศที่ เหมาะสมกับสัง คมไทย หลัง การทดลองของ
นักเรี ยนกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าเฉลี่ ยของ
คะแนนค่า นิ ย มทางเพศที่ เ หมาะสมกับ สัง คมไทย หลัง การทดลองของนัก เรี ย นกลุ่ม ควบคุม
ไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทย หลังการทดลองของนักเรี ยนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรี ยน
กลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปาริ ฉตั ร ทองเนื ้อแข็ง (2556) ได้ ศกึ ษาผลของการจัดการเรี ยนรู้สขุ ศึกษาตามแนวคิด
พั ฒ นาด้ านจิ ต พิ สั ย ที่ มี ต่ อ เจตคติ ด้ านสุ ข ภาพและผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติด้านสุขภาพ
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และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ านความรู้ และการปฏิบตั ิเรื่ องการสร้ างเสริ มสุขภาพก่อนและหลัง
การทดลอง ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและของนักเรี ยนกลุ่มควบคุม 2) เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของ
คะแนนเจตคติด้านสุขภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ านความรู้ และการปฏิบตั ิเรื่ องการสร้ าง
เสริ มสุขภาพหลังการทดลองระหว่างนักเรี ยนกลุ่มทดลองกับนักเรี ยนกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 จานวน 70 คน โรงเรี ยนวิชากร แบ่งเป็ น 2 กลุ่มนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลองที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ วิชาสุขศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาด้ านจิตพิสยั จานวน 35 คน
และนักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบปกติจานวน 35 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการ
วิจยั ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ วิชาสุขศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาด้ านจิตพิสยั ประกอบด้ วย
5 ขันตอน
้
คือ 1) ขันรั
้ บรู้คา่ นิยม (Receiving or Attending) 2) ขันตอบสนองค่
้
านิยม(Responding)
3) การเห็นคุณค่าของค่านิยม (Valuing) 4) การจัดระบบค่านิยม (Organization) และ 5) การ
สร้ างลัก ษณะนิ สัย (Characterization by Value) โดยมี 8 แผนการเรี ย นรู้ มี ค่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้ องเท่ากับ 0.78 แบบวัดเจตคติด้านสุขภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ านความรู้และการ
ปฏิ บั ติ เ รื่ องการสร้ างเสริ มสุ ข ภาพมี ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ องเท่ า กั บ 0.82, 0.86, 0.95
มีคา่ ความเที่ยง 0.92, 0.87, 0.90 ผลการวิจยั พบว่า 1) ค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติด้านสุขภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ านความรู้ และการปฏิบตั ิเรื่ องการสร้ างเสริ มสุขภาพหลังการทดลองของ
กลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าเฉลี่ยของคะแนน
เจตคติด้านสุขภาพและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้ านความรู้ และการปฏิบตั ิเรื่ องการสร้ างเสริ ม
สุขภาพก่อนและหลังการทดลองของกลุม่ ควบคุม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 2) ค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติด้านสุขภาพและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้ านความรู้ และการ
ปฏิบัติเรื่ องการสร้ างเสริ มสุขภาพหลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จินตนา สรายุทธพิทกั ษ์ (2557) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการ
สอนตามแนวคิดการพัฒนาจิตพิสยั เพื่อสร้ างเสริ มสุขภาพนักเรี ยนหญิงวัยเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ประกอบด้ วยแผ่ น การสอน 8 ขั น้ ตอน คื อ 1) ขั น้ ตรวจสอบความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด
2) ขันรั
้ บรู้ประเด็นปั ญหา 3) ขันประมวลค้
้
นหาข้ อเท็จจริ ง 4) ขันความตระหนั
้
ก จิตสานึก ค่านิยม
การตัด สิ น ใจ 5) ขัน้ การวิ เ คราะห์ ท บทวน 6) ขัน้ ปฏิ บัติ ต ามค่า นิ ย ม 7) ขัน้ การสรุ ป ค่า นิ ย ม
และ8) ขัน้ การตรวจสอบค่ า นิ ย มโดยการติ ด ตามผลการปฏิ บัติ ผลการวิ จัย พบว่ า โรงเรี ย น
สาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยฝ่ ายมัธยม กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัม ฤทธิ์ทางการ
เรี ยนรู้ ความตระหนัก จิตสานึก ค่านิยม การตัดสินใจ และการนาไปปฏิบตั ิ หลังทดลองสูงกว่าก่อน
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ทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นรู้ หลัง ทดลองสูง กว่ า ก่ อ นทดลองอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ . 05 ส่ ว นโรงเรี ย น
พุท ธจัก รวิ ท ยา กลุ่ม ทดลองมี ค่า เฉลี่ ย ของคะแนนผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ ความตระหนัก
จิ ต ส านึก ค่า นิ ย ม การตัด สิน ใจ และการน าไปปฏิ บัติ หลัง ทดลองสูง กว่าก่อ นทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่กลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้หลังทดลอง
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนรู้ ความตระหนัก จิตสานึก ค่านิยม การตัดสินใจ และการนาไปปฏิบตั ิหลังทดลองสูงกว่ากลุม่
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากงานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมาผู้ วิ จั ย พบว่ า แนวคิ ด การพั ฒ นาจิ ต พิ สั ย ของเดวิ ท
อาร์ . แครทโวล (Krathwohl et al., 1973) สามารถส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ตามความคาดหวังของสังคม ได้ ทัง้ ยังสามารถส่งเสริ มพัฒนาการด้ านต่างๆ ทัง้ ด้ านความคิด
อารมณ์ ความรู้ สึก และพฤติก รรมได้ อี กทัง้ ผู้วิจัยยัง ไม่พบงานวิจัยใดที่ น าแนวคิดการพัฒ นา
จิ ต พิ สัย ของ เดวิ ท อาร์ . แครทโวล (Krathwohl et al., 1973) มาใช้ ใ นการพัฒ นาจิ ต สาธารณะ
โดยตรง ด้ วยเหตุนี ้จึงได้ เลือกแนวคิดการพัฒนาจิตพิสยั มาใช้ ในการพัฒนาจิตสาธารณะให้ เกิด
ขึ ้นกับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ในครัง้ นี ้ ร่ วมกับเทคนิคการปรับพฤติกรรมและรู ปแบบการ
เรี ยนรู้อื่นๆ อีกด้ วย
5. กรอบแนวคิดการวิจยั
ในการพัฒ นาจิ ต สาธารณะในนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นนัก บุญ เปโตร
สามพราน ผู้วิจัยได้ นากระบวนการพัฒนาจิตพิสยั ของ เดวิท อาร์ . แครทโวล(Krathwohl et al.,
1973) มาเป็ นแนวคิดหลักในการสร้ างโปรแกรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะและใช้ เทคนิเพิ่มเติมใน
บางกิ จ กรรมได้ แ ก่ ก ารเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก (Active Learning) การเรี ย นเรี ย นรู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน
(Problem-Base learning) และการเรี ย นรู้ ทางสัง คม ของแบนดู ร า ซึ่ ง กระบวนการพัฒ นา
จิตสาธารณะ ประกอบไปด้ วย 5 ขันตอน
้
ตามแนวคิดการพัฒนาจิตพิสยั มีขนตอนดั
ั้
งนี ้ 1) ขันการ
้
รับรู้ (Receiving) เป็ นการให้ นกั เรี ยนได้ รับรู้ปัญหาและมีอารมณ์ร่วมรู้สกึ ถึงผลกระทบของการขาด
จิตสาธารณะจากปั ญหาจริ ง ผ่านประสบการณ์ ต่าง ทัง้ ในและนอกโรงเรี ยนตามองค์ ประกอบ
ของจิตสาธารณะทัง้ 4 ด้ าน ซึ่งอาศัยเทคนิคการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Base
learning) ที่ ท าให้ นั ก เรี ยนได้ รั บ รู้ จากสภาพปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง 2) ขั น้ การตอบสนอง
(Responding) เมื่อผู้เรี ยนเกิดอารมณ์ร่วมรู้ สึกกับปั ญหาและผลกระทบจากการขาดจิตสาธาณะ
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แล้ ว นั ก เรี ย นจะถู ก กระตุ้ นให้ หาวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาของการขาดจิ ต สาธารณะทั ง้ 4 ด้ าน
อาศัยกิ จกรรมต่างๆ ด้ วยเทคนิคการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก (Active Learning) และการนาเสนอตัวแบบ
ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ ทางสังคมของแบนดูรา ผ่านกระบวนการกลุ่ม การอภิปราย การนาเสนอ
ในชันเรี
้ ยน เกี่ยวกับพฤติกรรมของการมีจิตสาธารณะในด้ านต่างๆ 3) ขันการเห็
้
นคุณค่า (Valuing)
นักเรี ยนจะสรุ ปข้ อคิดความรู้ สกึ จากการร่ วมกิจกรรมในแต่ละครัง้ อีกทังอภิ
้ ปรายถึงความคิดและ
ค ว า ม รู้ สึ ก ภ า ย ห ลั ง จ า ก ที่ นั ก เรี ย น แ ต่ ล ะ ค น มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร ท า จิ ต ส า ธ า ร ณะ
ในด้ า นต่า งๆ 4) ขัน้ การจัด ระบบ (Organization) นัก เรี ย นจะเลื อ กข้ อ คิ ด ที่ ไ ด้ รั บ เชื่ อ มโยงกับ
คาสอนทางศาสนา คาคม สุภาษิ ต บทกลอน ฯลฯ ที่เกี่ยวกับจิตสาธารณะเพื่อเป็ นการจัดระแบบ
และเป็ นแนวทางในการเลือกคุณค่าที่เหมาะสมกับตนเองมาปฏิบตั ิใช้ ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
5) การสร้ างลักษณะนิสยั (Characterization by a Value or Value Complex) นักเรี ยนนาข้ อคิด
สิ่ ง ที่ ไ ด้ เรี ย นรู้ และความรู้ สึก ที่ ไ ด้ รั บ จากการร่ ว มกิ จ กรรม ไปหาแนวทางในการประยุ ก ต์ ใ ช้
ในชี วิ ต ประจ าวัน โดยขัน้ ตอนของการพัฒ นาจิ ต สาธารณะด้ ว ยกระบวนการพัฒ นาจิ ต พิ สัย
5 ขันตอนและเทคนิ
้
คพิเศษเพิ่มเติมที่กล่าวไปข้ างต้ นนัน้ จะได้ เป็ นกรอบแนวคิดดังภาพประกอบ 8
เงื่อนไขการพัฒนาจิตสาธารณะ
- ได้ รับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
- ไม่ได้ รับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ

จิตสาธารณะ

ภาพประกอบ 8 กรอบแนวคิดการวิจยั
6. สมมติฐานในการวิจยั
นั ก เรี ยนชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 กลุ่ ม ทดลอง มี ค ะแนนเฉลี่ ย ของจิ ต สาธารณะ
หลังการทดลอง และติดตามผล สูงกว่ากลุม่ ควบคุม

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental design) ผู้วิจยั ทาการวัดผลก่อน
การทดลอง(Pre-test) (O1) จากนัน้ สุ่ม กลุ่ม ตัว อย่ า งเข้ า กลุ่ม (R) โดยแบ่ง เป็ น กลุ่ม ทดลอง(E)
และกลุ่มควบคุม(C) โดยกลุ่มทดลองเข้ าร่ วมโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ(X) และกลุ่มควบคุม
ไม่ได้ เข้ าร่ วมโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ(-X) เมื่อสิ ้นสุดการทดลอง จึงทาการวัดซ ้า(Post-test)
(O2) และทาการวัดอีกครัง้ หนึง่ หลังสิ ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ (O3) ดังแสดงในภาพประกอบ 9
O1

R

E

X

O2

O3

O1

R

C

-X

O2

O3

ภาพประกอบ 9 แบบแผนการวิจยั เชิงทดลองที่มีการวัดซ ้าในระยะติดตามผล
โดยในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ดาเนินตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. กาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การดาเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
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1. กาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจัย
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดจิตสาธารณะน้ อย
เมื่อเทียบกับคะแนนจิตสาธารณะของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2561 ของโรงเรี ยนนักบุญเปโตร สามพราน
กลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย
เป็ นนักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดจิตสาธารณะน้ อยสุด 70 คนแรก และสมัครใจ
เข้ าร่ วมการวิจัย จากนัน้ ทาการจับคู่คะแนนของนักเรี ยนที่ใกล้ เคียงกัน โดยแต่ละคู่ทาการสุ่ม
อย่างง่ายเพื่อเข้ าเป็ นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 35 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วยแบบวัดจิตสาธารณะและโปรแกรมพัฒนาจิต
สาธารณะ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี ้
2.1 แบบวัดจิตสาธารณะ
แบบวั ด จิ ต สาธารณะครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จั ย ใช้ ชื่ อ ว่ า แบบวั ด ฉั น กั บ สั ง คม โดยวั ด
ตามองค์ ป ระกอบของจิ ต สาธารณะทั ง้ 4 ด้ าน ครอบ คลุ ม ด้ าน ความคิ ด ความรู้ สึ ก
และพฤติ ก รรมของจิ ต สาธารณะ เป็ นแบบวั ด ที่ ผ้ ู วิ จั ย สร้ างขึ น้ เอง มี ลั ก ษณะเป็ นแบบ
มาตรประมาณค่า(Rating scale) 6 ระดับ ได้ แก่ จริ งที่สดุ จริ ง ค่อนข้ างจริ ง ค่อนข้ างไม่จริ ง ไม่จริง
และไม่จริ งเลย จานวน 45 ข้ อ นักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดมาก แสดงว่าเป็ นนักเรี ยนที่มี
จิ ตสาธารณะมากกว่า นัก เรี ยนที่ ได้ คะแนนจากแบบวัดน้ อยกว่า โดยแบบสอบวัดมี ค่าอานาจ
จาแนกรายข้ อจากการใช้ จริ ง อยู่ระหว่าง .340 ถึง .623 และมีค่าสัมประสิทธิ์ ความเชื่อมัน่ ชนิด
ความสอดคล้ องภายในแบบอัลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ .942
2.1.2 วิธีการให้ คะแนน
วิธีการให้ คะแนนสาหรับข้ อความทางบวก
จริงที่สดุ
6
คะแนน
จริง
5
คะแนน
ค่อนข้ างจริง
4
คะแนน
ค่อนข้ างไม่จริง
3
คะแนน
ไม่จริง
2
คะแนน
ไม่จริงเลย
1
คะแนน
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วิธีการให้ คะแนนสาหรับข้ อความทางลบ
จริงที่สดุ
1
คะแนน
จริง
2
คะแนน
ค่อนข้ างจริ ง
3
คะแนน
ค่อนข้ างไม่จริง
4
คะแนน
ไม่จริง
5
คะแนน
ไม่จริงเลย
6
คะแนน
2.1.3 ความหมายของการตอบแบบวัดจิตสาธารณะ
จริงที่สดุ
หมายถึง นักเรี ยนมีความคิด ความรู้สกึ หรื อพฤติกรรม
ตรงกับข้ อความนันทุ
้ กครัง้
จริง
หมายถึง นักเรี ยนมีความคิด ความรู้สกึ หรื อพฤติกรรม
ตรงกับข้ อความนันเกื
้ อบทุกครัง้
ค่อนข้ างจริง
หมายถึง นักเรี ยนมีความคิด ความรู้สกึ หรื อพฤติกรรม
ตรงกับข้ อความนันบางครั
้
ง้
ค่อนข้ างไม่จริง หมายถึง นักเรี ยนมีความคิด ความรู้สกึ หรื อพฤติกรรม
ตรงกับข้ อความนัน้ บ่อยครัง้
ไม่จริง
หมายถึง นักเรี ยนมีความคิด ความรู้สกึ หรื อพฤติกรรม
แทบจะไม่ตรงกับข้ อความนันเลย
้
ไม่จริงเลย
หมายถึง นักเรี ยนไม่เคยมี ความคิด ความรู้ สึก
หรื อ พฤติกรรมตรงกับข้ อความนันเลย
้
2.1.4 การแปลความหมายค่าเฉลี่ย แบ่งเป็ น 6 ระดับ คือ
5.01 – 6.00
หมายถึง นักเรี ยนมีระดับจิตสาธารณะสูงมาก
4.01 – 5.00
หมายถึง นักเรี ยนมีระดับจิตสาธารณะสูง
3.01 – 4.00
หมายถึง นักเรี ยนมีระดับจิตสาธารณะค่อนข้ างสูง
2.01 – 3.00
หมายถึง นักเรี ยนมีระดับจิตสาธารณะค่อนข้ างน้ อย
1.01 – 2.00
หมายถึง นักเรี ยนมีระดับจิตสาธารณะน้ อย
0.00 – 1.00
หมายถึง นักเรี ยนมีระดับจิตสาธารณะต่า
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การสร้ างและหาคุณภาพแบบวัดจิตสาธารณะ
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ดาเนินการสร้ างแบบวัดจิตสาธารณะตามขันตอนต่
้
างๆ
โดยเริ่ มจาก ผู้วิจัยกาหนดจุดมุ่งหมายในการสร้ างแบบวัด โดยจุดมุ่งหมายคือการสร้ างแบบวัด
จิ ต สาธารณะของนั ก เรี ย นชั น้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ซึ่ ง เป็ นวัย รุ่ น ตนต้ น จากนั น้ ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษา
องค์ ป ระกอบ ความหมายของจิ ต สาธารณะ เพื่ อ หานิ ย ามและก าหนดตัว แปร อี ก ทัง้ ศึก ษา
พัฒนาการทางด้ านความคิด ความรู้ สึก และพฤติกรรมของวัยรุ่ น เพื่อนามาใช้ สร้ างข้ อคาถาม
ที่ เ หมาะสมกับ วัย รุ่ น เมื่ อ ท าการหานิ ย าม ก าหนดตัว แปร และศึก ษาพัฒ นาการด้ า นต่ า งๆ
ของวั ย รุ่ น แล้ ว ผู้ วิ จั ย น าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ ศึ ก ษามาสร้ างข้ อวั ด ที่ สอดคล้ องกั บ ตั ว แปร นิ ย าม
และจุดมุ่งหมายโดยผู้วิจยั สร้ างข้ อวัดทังสิ
้ ้น 80 ข้ อ เมื่อได้ ข้อวัดเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจยั นาข้ อวัดมา
ตรวจสอบความถูกต้ องร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา จากนันท
้ าการปรับแก้ ตามคาแนะนาของอาจารย์
ที่ปรึกษาเมื่อปรับแก้ เรี ยบร้ อยแล้ วผู้วิจยั นาแบบวัดให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื อ้ หา (Content validity) และนามาหาค่า IOC ที่ มีค่าตัง้ แต่และคัดเลือกข้ อคาถามที่ มีค่า
.5 ขึ ้นไป โดยทุกข้ อคาถามมีคา่ IOC มากกว่า .5 ซึง่ ผ่านเกณฑ์ทกุ ข้ อ จากนันผู
้ ้ วิจยั จึงทาการปรับ
ข้ อ ค าถามตามค าแนะน าของผู้เ ชี่ ย วชาญทัง้ 5 ท่ า น เมื่ อ ปรั บ ข้ อ ค าถามตามค าแนะน าของ
ผู้ เชี่ ย วชาญแล้ วผู้ วิ จั ย น าแบบวัด ไปทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม ที่ มี ลัก ษณะคล้ ายกลุ่ ม ทดลองจริ ง
โดยได้ ทดลองใช้ กับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนนักบุญเปโตร ที่เรี ยนในภาคฤดูร้อน
ของปี การศึกษา 2560 จานวน 105 คน เพื่อหาค่าอานาจจาแนกรายข้ อของแบบวัดที่สร้ างขึน้
โดยมีค่าอานาจจาแนกรายข้ อที่ได้ จากการทดลองใช้ แบบวัดจานวน 80 ข้ อ อยู่ระหว่าง -.389
ถึ ง .647 และค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ค วามเชื่ อ มั่น ชนิ ด ความสอดคล้ อ งภายในแบบอัล ฟ่ าทัง้ ฉบับ
เท่ากับ .912 แต่ผ้ วู ิจยั วางแผนที่จะใช้ จริงจานวน 45 ข้ อ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงทาการตัดข้ อวัดบางข้ อออก
โดยใช้ เกณฑ์ในการคัดข้ อวัดออกคือ ข้ อวัดที่มีคา่ อานาจจาแนกติดลบ ข้ อวัดที่มีคา่ อานาจจาแนก
น้ อยกว่าข้ อวัดอื่น และข้ อวัดที่มีเนื ้อหาซ ้าซ้ อนกับข้ อวัดอื่น ซึง่ ข้ อวัดที่ผ้ วู ิจยั เลือกใช้ จริ งจานวน 45
ข้ อ นัน้ จะครอบคลุม จิ ต สาธารณะทัง้ 4 ด้ า น และสามารถวัด จิ ต สาธารณะทัง้ ด้ า นความคิ ด
ความรู้ สึก และพฤติกรรมได้ โดยมีค่าอานาจจาแนกรายข้ อหลังจากที่ตดั ข้ อวัดบางข้ อ ออกเหลือ
45 ข้ อแล้ ว อยู่ระหว่าง .266 ถึง .694 และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ ชนิดความสอดคล้ องภายใน
แบบอัลฟ่ าทัง้ ฉบับเท่ากับ .917 จากนัน้ ผู้วิจัยจัดทาแบบวัดฉันกับสังคม เพื่อไปใช้ จริ งกับกลุ่ม
ตัวอย่า งจานวน 263 คน โดยมี ค่าอานาจจาแนกรายข้ อที่ ได้ จากการใช้ จริ ง อยู่ระหว่าง .340
ถึง .623 และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ ชนิดความสอดคล้ องภายในแบบอัลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ
.942 ซึง่ การสร้ างและการหาคุณภาพแบบวัดจิตสาธารณะแสดงตามขันตอนดั
้
งภาพประกอบ 10
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กาหนดจุดมุง่ หมายในการสร้ างแบบจิตสาธารณะในวัยรุ่น
ศึกษารายละเอียด ความหมาย องค์ประกอบของจิตสาธารณะ จากเอกสาร หนังสือ
งานวิจยั จากนักวิชาการและนักวิจยั ต่างๆ เพื่อหานิยามและองค์ประกอบของตัวแปร
นาข้ อมูลที่ได้ ศกึ ษา มาสร้ างข้ อวัดให้ สอดคล้ องกับนิยามตัวแปร และจุดมุง่ หมายในการวิจยั
ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้ อง
ปรับแก้ ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
นาแบบวัดที่สร้ างขึ ้นมาหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity)
โดยนาแบบวัดไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 5 คนตรวจสอบ และนามาหาค่า IOC ที่มีคา่ ตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไป
ปรับปรุงข้ อวัดที่บกพร่อง ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
นาแบบวัดไปใช้ ทดลองกับกลุม่ ที่คล้ ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
นาแบบวัดที่ทดลองใช้ มาหาค่าอานาจจาแนกรายข้ อ (Discrimination)
คัดเลือกข้ อคาถาม ปรับปรุงข้ อคาถาม และหาความเชื่อมัน่ ของแบบวัดทังฉบั
้ บ
จัดทาแบบวัดฉันกับสังคม
ภาพประกอบ 10 ขันตอนการสร้
้
างแบบวัดฉันกับสังคมเพื่อวัดจิตสาธารณะ
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2.2 โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
โปรแกรมพั ฒ นาจิ ต สาธารณะ ประกอบด้ วยกิ จ กรรมทั ง้ สิ น้ 12 กิ จ กรรม
แต่ละกิจกรรมสร้ างโดยใช้ แนวคิดการพัฒนาจิตพิสยั 5 ขันตอน
้
และบางกิจกรรมใช้ เทคนิคเพิ่มเติม
ได้ แ ก่ การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก (Active Learning) การเรี ย นรู้ โดยใช้ ปัญ หาเป็ น ฐาน (Problem-Based
Learning) และการเรี ย นรู้ ทางสัง คมเชิ ง พุท ธิ ปั ญ ญา เหมาะกับ ช่ ว งวัย พัฒ นาการของวัย รุ่ น
ที่สามารถพัฒนาจิตสาธารณะ ได้ ทงทั
ั ้ งความคิ
้
ด อารมณ์และพฤติกรรม มีคา่ ดัชนี ความสอดคล้ อง
(IOC) ของแปรแกรมโดยภาพรวมอยูร่ ะหว่าง .60 – 1.00
การสร้ างและการหาคุณภาพโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ด าเนิ น การสร้ างโปรแกรมพัฒ นาจิ ต สาธารณะตาม
ขันตอนต่
้
างๆ โดยเริ่ มจากผู้วิจยั ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาจิตพิสยั การเรี ยนรู้
เชิงรุ ก การเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน และการเรี ยนรู้ ทางสังคมเชิงพุทธิ ปัญญาจากหนัง สือ
เอกสาร และงานวิจยั ต่างๆ จากนันผู
้ ้ วิจยั ศึกษาทฤษฏีพฒ
ั นาการด้ านต่างๆ ของวัยรุ่ นที่ส่งผลต่อ
จิตสาธารณะ จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยต่างๆ เมื่อทาการศึกษาอย่างเข้ าใจแล้ วผู้วิจัย
น าแนวคิ ด ทฤษฏี ที่ ไ ด้ ศึก ษา มาสร้ างโปรแกรมพัฒ นาจิ ต สาธารณะที่ เ หมาะกับ นัก เรี ย นชัน้
มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 ประกอบด้ ว ยโปรแกรมทัง้ สิ น้ 12 ครั ง้ สัป ดาห์ ล ะ 1 ครั ง้ ครั ง้ ละ 50 นาที
จากนันตรวตสอบความเหมาะสมร่
้
วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา และทาการปรับแก้ ตามคาแนะนาของ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เมื่ อ ท าการปรั บ แก้ เ รี ย บร้ อยแล้ ว ผู้วิ จัย น าโปรแกรมให้ ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญ 5 ท่ า น
ตรวจสอบความเหมาะสมของชื่ อ กิ จ กรรม ความเหมาะสมของกระบวนการด าเนิ น กิ จ กรรม
ความเหมาะสมของวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นกิ จ กรรมแต่ ล ะครั ง้ ความเหมาะสมของระยะเวลา
ความเหมาะสมของอุปกรณ์ ที่ใช้ ความสอดคล้ องกันระหว่ างการประเมินผลกับวัตถุประสงค์
และความสอดคล้ องกันระหว่างกิจกรรมกับโปรแกรมในภาพรวม ซึ่งประยุกต์จากวิธีการคานวณ
การหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง(IOC) โดยมี ค่ า IOC ในภาพรวมของโปรแกรมอยู่ ร ะหว่ า ง
.60 – 1.00 จากนัน้ ทาการปรั บปรุ งตามคาแนะนาของผู้เชี่ ยวชาญ เมื่อปรั บปรุ งโปรแกรมตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ ยวชาญเรี ยบร้ อยแล้ วผู้วิจัยเลือกนาโปรแกรมไปทดลองใช้ 5 กิ จกรรม โดย
พิ จ ารณะจากแนวคิ ด การพัฒ นาจิ ต พิ สัย ทัง้ 5 ขัน้ ตอน และองค์ ป ระกอบของจิ ต สาธารณะ
ซึ่งกิจกรรมที่นาไปทดลองใช้ คือ กิจกรรมครัง้ ที่ 1 รอบๆ ตัวฉัน เป็ นตัวแทนของขันรั
้ บรู้ กิจกรรม
ครัง้ ที่ 3 ช่วยกันดูแล กิจกรรมครัง้ ที่ 5 สิทธิของฉันและเธอ เป็ นตัวแทนของขันการตอบสนอง
้
การ
เห็ น คุณค่า และเป็ น องค์ ประกอบของจิตสาธารณะด้ านการใช้ และการเคารพสิทธิ กิ จกรรม
ครัง้ ที่ 7 สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ เป็ นตัวแทนของขันการเห็
้
นคุณค่า และกิจกรรมครัง้ ที่ 12 สานต่อความดี
เป็ นตัวแทนของขัน้ การสร้ างลักษณะนิสยั โดยนาไปทดลองกับกลุ่มใกล้ เคียงกลุ่มตัวอย่างจริ ง
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ซึ่งเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนนักบุญเปโตร ที่เรี ยนในภาคฤดูร้อนของปี การศึกษา
2560 จานวน 25 คน เมื่อทดลองใช้ เรี ยบร้ อยแล้ วผู้วิจยั นาผลที่ได้ จากการทดลองใช้ มาปรับปรุงให้
เหมาะสมยิ่งขึน้ ร่ วมกับอาจารย์ ที่ปรึ กษาจากนัน้ ผู้วิจัยสร้ างโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะของ
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่จะนาไปใช้ จริ ง โดยขัน้ ตอนการสร้ างและหาคุณภาพโปรแกรม
พัฒนาจิตสาธารณะ แสดงตามขันตอนดั
้
งภาพประกอบ 11
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ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาจิตพิสยั การเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
และการเรี ยนรู้ทางสังคม จากหนังสือ งานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ศึกษาทฤษฏีพฒ
ั นาการด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับจิตสาธารณะของวัยรุ่น
จากหนังสือ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
นาข้ อมูลที่ได้ ศกึ ษา มาจัดทาโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
ที่เหมาะสมกับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสม
ปรับแก้ ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

นาโปรแกรมที่สร้ างขึ ้น มาหาความเหมาะสมของเนื ้อหาและกระบวนการของโปรแกรม
โดยนาโปรแกรมไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 5 คนตรวจสอบ ด้ วยการประยุกต์วิธีการคานวณ
หาค่า IOC ทาการคัดเลือกโปรแกรมที่มีคา่ IOC ตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไป
ปรับปรุงแก้ ไขโปรแกรมตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้ เหมาะสมกับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
นาโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะไปใช้ ทดลองกับกลุม่ ที่คล้ ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ ในการวิจยั จากนันน
้ าผลการใช้ โปรแกรมมาให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม
อีกครัง้ หนึง่ เพื่อปรับปรุงโปรแกรมให้ เหมาะสม
จัดทาโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
ภาพประกอบ 11 ขันตอนการสร้
้
าโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
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3. การดาเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การด าเนิ น การทดลองครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ได้ ด าเนิ น การทดลองโดยด าเนิ น การเป็ น ล าดับ
ขันตอนดั
้
งนี ้
3.1 ก่ อนการทดลอง
3.1.1 ผู้ วิ จัย ด าเนิ น การขอใบรั บ รองการอนุ มัติ ก ารท าวิ จัย และเก็ บ ข้ อ มู ล จาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมวิจยั ในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานใน
การดาเนินการเก็บข้ อมูลและทดลองกับกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั คือนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนนักบุญเปโตร (หมายเลขรับรอง: SWUEC/X-100/2561)
3.1.2 ทาหนังสือขออนุญาตในการเก็บข้ อมูลและทดลองเพื่อใช้ ขอความอนุเคราะห์
จากโรงเรี ยนนักบุญเปโตร
3.1.3 ผู้วิจยั ทาการประชุมนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2561 โรงเรี ย นนักบุญเปโตร เพื่ อให้ ท ราบถึง วัตถุประสงค์ ของการทาวิจัย และท าการทดสอบ
ก่อนการทดลอง(Pre-test) โดยใช้ แบบวัดจิตสาธารณะที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเอง
3.1.4 คัดเลือกนักเรี ยนที่มีคะแนนจิตสาธารณะต่าสุดจานวน 70 คน โดยเทียบกับ
คะแนนจิตสาธารณะของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 จากนันท
้ าการจับคูค่ ะแนนเพื่อแบ่งนักเรี ยน
เป็ นสองกลุม่ กลุม่ ละ 35 คน และทาการสุม่ อย่างง่ายเพื่อเข้ ากลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม
3.2 ดาเนินการทดลอง
3.2.1 ในการทดลองครั ง้ นี ้ ด าเนิ น การในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2561
ตังแต่
้ เดือน มิถนุ ายน – สิงหาคม 2561
3.2.2 นั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองเข้ าร่ ว มโปรแกรมพั ฒ นาจิ ต สาธารณะ เป็ นเวลา
12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วันต่อ 1 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมใช้ เวลาครัง้ ละ 50 นาที แต่มี 1 กิจกรรม
ที่ใช้ เวลา 150 นาที ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่ทาภายนอกโรงเรี ยน ซึง่ กาหนดการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนา
จิตสาธารณะดังแสดงในตาราง 3
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ตาราง 3 กาหนดการจัดโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะในการทดลอง
ครัง้ ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วันที่
ดาเนินการทดลอง
5 มิถนุ ายน 2561
12 มิถนุ ายน 2561
19 มิถนุ ายน 2561
26 มิถนุ ายน 2561
3 กรกฎาคม 2561
10 กรกฎาคม 2561
24 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
7 สิงหาคม 2561
14 สิงหาคม 2561
21 สิงหาคม 2561
28 สิงหาคม 2561

เวลา
11.50 – 12.40 น.
11.50 – 12.40 น.
11.50 – 12.40 น.
11.50 – 12.40 น.
11.50 – 12.40 น.
11.50 – 12.40 น.
11.50 – 12.40 น.
11.50 – 12.40 น.
11.50 – 12.40 น.
11.50 – 12.40 น.
09.00 – 11.30 น.
11.50 – 12.40 น.

ชื่อกิจกรรม
รอบๆ ตัวฉัน
ปั ญหานี ้แหละ ใช่เลย
ช่วยกันดูแล
ยึดมัน่ ในหน้ าที่
สิทธิของฉันและเธอ
หัวใจอาสา
สิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้
คุณค่าที่สอดคล้ อง
สัญญาใจ
ส่งต่อความรัก
ภารกิจแห่งรักและรับใช้
สานต่อความดี

3.2.3 นักเรี ยนกลุม่ ควบคุม ไม่เข้ าร่วมโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ โดยเป็ นการเข้ า
ร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาจิตสาธารณะ เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน
วันละ 50 นาที
3.3 หลังการทดลอง
หลังจากครบ 12 ครัง้ แล้ ว ผู้วิจยั จะทาการวัดจิตสาธารณะซ ้าในนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุม โดยแบ่งเป็ น 2 ช่วง ดังนี ้
3.3.1 หลังสิ ้นสุดโปรแกรมทันที(Post-test)
3.3.2 ทิ ้งระยะห่างหลังสิ ้นสุดโปรแกรมเป็ นเวลา 2 สัปดาห์
ซึ่ง การวัด จิ ต สาธารณะหลัง การทดลองทัง้ สองครั ง้ นี ้ จะใช้ แ บบวั ด เดี ย วกัน ที่ ใ ช้
ทดสอบก่อนการทดลอง จากนันน
้ าคะแนนมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ มีสถิติที่ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี ้
4.1 การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ พื่ อ บรรยายลั ก ษณะของข้ อมู ล โดยใช้ ค่ า ร้ อยละ
(Percentage) เพื่ อ ใช้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ทั่วไปของกลุ่ม ตัวอย่า ง ค่า เฉลี่ ย (M) และส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
4.2 การวิเคราะห์สถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
สองทางเมื่อมีการวัดซ ้า (Two-Way ANOVA Repeated)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจยั นี ้ เพื่อให้ เข้ าใจเกี่ยวกับความหมายในการ
นาเสนอที่ตรงกัน ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ ในการวิเคราะห์และแปลผลข้ อมูล
ดังนี ้
N
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
M
แทน ค่าเฉลี่ย
SD
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
แทน ค่าสถิติ t ที่ได้ จากการคานวณ
F
แทน ค่าสถิติ F ที่ได้ จากการคานวณ
Sig
แทน ค่านัยสาคัญทางสถิติ
p
แทน ค่าความน่าจะเป็ นในการทดสอบสมมติฐาน
dƒ
แทน ค่าองศาความเป็ นอิสระ
SS
แทน ค่าผลรวมของกาลังสอง (Sum of square)
Std. Error
แทน ค่าความแปรปรวน
Partial η2
แทน ค่าขนาดอิทธิพล (Effect size)
Levene's Test
แทน ค่าการทดสอบเอกพันธ์ของความแปรปรวน
ของตัวแปร
Mauchly's W
แทน ค่าการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร
Mean Difference แทน ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
กลุม่ ทดลอง
แทน นักเรี ยนที่ได้ รับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
กลุม่ ควบคุม
แทน นักเรี ยนที่ไม่ได้ รับโปรแกรม
พัฒนาจิตสาธารณะ
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2. การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาผลของโปรแกรมที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ผู้วิจยั ได้ แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาโปรแกรมที่สง่ ผลต่อจิตสาธารณะของนักเรี ยน
ตอนที่ 2 ผลการทดสอบสมมมติฐานทางการวิจยั
2.1 ผลการพัฒนาโปรแกรมที่ส่งผลต่ อจิตสาธารณะของนักเรียน
ผู้วิจยั แบ่งการนาเสนอผลการพัฒนาโปรแกรมที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรี ยน
ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 ออกเป็ น 1) ผลการพัฒ นาโปรแกรมพัฒ นาจิ ต สาธารณะของนัก เรี ย น
ชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1 2) ผลการตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของโปรแกรมพัฒนา
จิ ต สาธารณะโดยผู้ เชี่ ย วชาญ และ 3) ผลการปรั บ ปรุ ง โปรแกรมที่ ส่ ง ผลต่ อ จิ ต สาธารณะ
ตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและการทดลองใช้ โปรแกรม (Try out) ดังนี ้
2.1.1 ผลการพั ฒ นาโปรแกรมที่ ส่ งผลต่ อจิ ต สาธารณะของนั ก เรี ยน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
ซึง่ ประกอบด้ วยความเป็ นมาและความสาคัญของโปรแกรม วัต ถุประสงค์ของโปรแกรม แนวคิดที่
ใช้ ในโปรแกรม และกิจกรรมต่างๆ มีรายละเอียดดังนี ้
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของโปรแกรม
โปรแกรมนี ้พัฒนาขึ ้นมาจากแนวคิดการพัฒนาจิตพิสยั ร่วมกับการใช้ เทคนิค
การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก การเรี ย นรู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน และการเรี ย นรู้ ทางสัง คม อาศัย แนวคิ ด
พัฒนาการด้ านความคิด อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมของวัยรุ่ น ประกอบไปด้ วย 12 กิจกรรม
โดยแต่ละกิจกรรมจะช่วยพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรี ยนทัง้ 3 ด้ านคือ ด้ านความคิด ด้ านอารมณ์
และด้ านพฤติกรรม
2. วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก ของโปรแกรมพัฒ นาจิ ต สาธารณะส าหรั บ นั ก เรี ย น
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 คือเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรี ยน ทัง้ ด้ านความคิด ความรู้ สึก และ
พฤติกรรม เกี่ยวกับการเอาใจใส่และเป็ นธุระในเรื่ องของส่วนรวม ทาตามหน้ าที่ของตนเพื่อส่วนรวม
อย่างดี มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือสังคมด้ วยความเต็มใจ เคารพสิทธิในการใช้ ของส่วนรวม
ด้ วยการใส่ใจต่อสมบัติของส่วนรวมที่ใช้ ประโยชน์ ร่วมกัน อีกทัง้ เข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่แก้ ไข
ปั ญหาต่างๆ ในสังคม ด้ วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน ตามองค์ประกอบของจิตสาธารณะ
ทัง้ 4 ด้ าน
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3. แนวคิดทฤษฎีท่ ใี ช้ ในโปรแกรม
การสร้ างโปรแกรมที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
ประกอบด้ วย 3 แนวคิดทฤษฎีได้ แก่ แนวคิดการพัฒนาจิตพิสยั แนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน และ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
3.1 แนวคิดการพัฒนาจิตพิสยั
3.1.1 การรั บรู้ (Receiving) เป็ นขัน้ แรกของความรู้ สึก เป็ นเหมือนกับ
ขันความรู
้
้ ความจา ในการจัดจาแนกด้ านสติปัญญา ผ่านการนาเสนอปั ญหาให้ นักเรี ยนได้ รับรู้
อี ก ทัง้ เป็ น การน าเสนอความหมายของปั ญ หาที่ ต้ อ งการให้ นักเรี ย นได้ ต ระหนัก ปั ญ หาต่า งๆ
ทัง้ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในโรงเรี ย น และสัง คม เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นสนใจปั ญ หาและผลกระทบของการขาด
จิตสาธารณะรอบตัว โดยแบ่งเป็ นขันย่
้ อย 3 ขันย่
้ อย คือ
1. การรู้ จั ก (Awareness) เป็ นการน าเสนอปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ น้
ในโรงเรี ยน และนอกโรงเรี ยน ที่นกั เรี ยนเคยมีประสบการณ์ร่วม
2. ความเต็ ม ใจในการรั บ รู้ (Willingness to receive) เป็ นการให้
นัก เรี ย น เลื อ กปั ญ หาของการขาดจิ ต สาธารณะ เช่ น การเขี ย นก าแพง การทิ ง้ ขยะบนถนน
การทาลายข้ าวของในโรงเรี ยน และอื่นๆ จากปั ญหาที่นกั เรี ยนได้ พบเห็นในขันแรก
้
ให้ เกิดความ
เต็มใจในการรับรู้ปัญหาของการขาดจิตสาธารณะร่วมกันว่าเป็ นปั ญหาที่สาคัญ
3. การควบคุ ม หรื อเลื อ กความใส่ ใ จ (Controlled or Selected
Attention) เป็ นความรู้ สึกที่ต่อเนื่องจากขันที
้ ่แล้ ว เป็ นการให้ นกั เรี ยนแสดงความรู้ สึกเมื่อพบเห็น
ผู้คนขาดจิตสาธารณะ เพื่อให้ นกั เรี ยนรับรู้ และเกิดความรู้ สกึ ว่าการขาดจิตสาธารณะนันเป็
้ นสิ่งที่
ไม่ดี เป็ นสิ่งที่สงั คมไม่ยอมรับ และมีความใส่ใจต่อปั ญหาของการขาดจิตสาธารณะในโรงเรี ยน
และในสังคม
3.1.2 การตอบสนอง (Responding) เมื่ อนักเรี ยนถูกกระตุ้น ให้ รับ รู้ ถึ ง
ปั ญหาของการขาดจิตสาธารณะและเกิดความรู้ สึกถึงความสาคัญของจิตสาธารณะ นักเรี ยนถูก
กระตุ้นให้ ตอบสนองเพื่อลดปั ญหาของการขาดจิตสาธารณะ ตามความเหมาะสมของแต่ละคน
โดยแบ่งเป็ น 3 ขันย่
้ อย คือ
1. ยิ น ยอมในการตอบสนอง (Acquiescence in Responding)
เป็ นการนาเสนอกระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ จากสื่อต่างๆ เพื่อเป็ นตัวแบให้ กบั นักเรี ยน
2. เต็มใจตอบสนอง (Willingness to Response) นักเรี ยนจะได้ รับ
การกระตุ้นให้ ร่วมกิจกรรมผ่านทางกลุ่มเพื่อน ตามพัฒนาการด้ านสังคม และการสะสม คะแนน
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กลุ่ม เพื่อให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมและเต็มใจในการร่ วมกิจกรรม อาศัยการนาเสนอความคิดเห็นการ
อภิปรายภายในห้ องเรี ยน
3. พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร ต อ บ ส น อ ง ( Satisfaction in Response)
เมื่ อ นัก เรี ย นถูก จู ง ใจให้ ท าตามกิ จ กรรมต่ า ง ผ่ า นเพื่ อ นในกลุ่ม และจากการสะสมคะแนน
ทาให้ นักเรี ยนมีความเพลิดเพลินต่อกิ จกรรม มีการตอบสนองแนวคิด การแสดงความคิดเห็น
เป้า หมายของการท าจิ ต สาธารณะร่ ว มกัน อี ก ทัง้ ผ่า นทางการแบ่ง ปั น ความรู้ สึก เมื่ อ นักเรี ยน
ได้ ทาจิตสาธารณะในชีวิตประจาวัน
3.1.3 การเห็นคุณค่า (Valuing) เมื่อนักเรี ยนมีการตอบสนองในรู ปแบบ
ต่างๆ อาทิเช่น การแสดงความคิดเห็น การแสดงออกของพฤติกรรมที่แต่ละคนตังใจ
้ เกิดความคิด
ในการทาบางสิง่ บางอย่างเพื่อสังคมตามความสามารถของแต่ละคน และมีกระทาด้ วยความสมัคร
ใจโดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน นักเรี ยนจะถูกนาเสนอให้ เห็นถึงคุณค่าของสิง่ ที่แต่ละคนทา ผ่านทางการ
สรุ ป ข้ อ คิ ด ความรู้ สึก ตามที่ แ ต่ ล ะคนได้ รั บ ในแต่ ล ะกิ จ กรรม เพื่ อ ให้ ค วามคิ ด อารมณ์ แ ละ
พฤติกรรมของจิตสาธารณะคงทน โดยแบ่ง 3 ขันย่
้ อย คือ
1. การรับรู้คณ
ุ ค่า (Acceptance of a Value) นักเรี ยนจะพึงพอใจกับ
สิ่งที่ตนเองทา ผ่านเป้าหมายการทาจิตสาธารณะของแต่ละกลุ่มในแต่ละสัปดาห์ ตรวจสอบจาก
การแบ่งปั นความรู้สกึ และการสรุปถึงสิง่ ที่ได้ รับจากการร่วมกิจกรรม ให้ ผ้ อู ื่นได้ รับรู้
2. การชื่นชอบคุณค่า (Preference for Value) นักเรี ยนจะถูกกระตุ้น
ให้ เลือกพฤติกรรมของการมีจิตสาธารณะตามความสามารถของตนเอง เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิในแต่ละวันอย่างสม่าเสมอ อาศัยข้ อคิดและความรู้สกึ ที่นกั เรี ยนได้ รับในแต่ละกิจกรรม
3. การยอมรับ (Commitment) เป็ นการสรุ ปถึงความรู้ สกึ อีกครัง้ หนึ่ง
เพื่ อ ให้ เป็ นค่ า นิ ย มของนัก เรี ย น อาศัย การสัง เกตการเปลี่ ย นแปลงของความคิ ด อารมณ์
และพฤติกรรมของการมีจิตสาธารณะของนักเรี ยนในภาพรวม
3.1.4 การจัดระบบ (Organization) นักเรี ยนจะถูกกระตุ้น ในจัดระบบ
ข้ อคิด ความรู้ สกึ และพฤติกรรม ของการมีจิตสาธารณะ ตามองค์ประกอบของจิตสาธารณะด้ าน
ต่างๆ แบ่งเป็ น 2 ขันย่
้ อย คือ
1. สร้ างมโนทั ศ น์ ของคุ ณ ค่ า ( Conceptualization of a Value)
นักเรี ยนจะจาแนกพฤติกรรม ความคิด ความรู้ สึกของจิตสาธารณะ ที่เหมือนกันให้ อยู่ในประเภท
เดียวกัน ตามองค์ ประกอบของจิตสาธารณะทัง 4 ด้ าน ผ่านทางการสรุ ปเป็ น Mind Mapping
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อีกทังนั
้ กเรี ยนถูกเรี ยนร้ องให้ มีเป้าหมายของการมีจิตสาธารณะ ในแต่ละด้ านเพื่อเป็ นแนวทางการ
ดาเนินชีวิตในแต่ละวันอีกด้ วย
2. การจัดระบบค่านิยม (Organization of a Value System) นักเรี ยน
จะเชื่อมโยงข้ อคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรมของจิตสาธารณะเข้ ากับประสบการณ์เดิมของนักเรี ยน
เช่น การเชื่อมโยงข้ อคิดที่ได้ รับ กับหลักคาสอนทางศาสนา สุภาษิ ต คาพังเพย หรื อการเชื่อมโยง
การกระทาจิตสาธารณะของแต่ละคน กับคาสอนของพ่อแม่ เป็ นต้ น
3.1.5 การสร้ างลัก ษณะนิ สัย (Characterization by a Value or Value
Complex) นัก เรี ย นก็ จ ะยึ ด ถื อ ค่ า นิ ย มของจิ ต สาธารณะ และแสดงการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม
ผ่านทางการคิด เพื่อส่วนรวม การทาทาตามหน้ าที่ของตน การช่วยเหลือผู้อื่น ด้ วยความเต็มใจโดย
ไม่หวังผลตอบแทน ในสถานการณ์ ต่างๆ ที่พบเจอในชีวิตประจาวัน ซึ่งเป็ นการสะสมความรู้ สึก
ความคิด และค่านิยม จากการร่วมกิจกรรมตังแต่
้ ครัง้ แรก แบ่งเป็ น 2 ขันย่
้ อย คือ
1. การสรุ ปนั ย ทั่ ว ไป (Generalized Set) ในระดั บ นี ้ นั ก เรี ยน
จะเลือกปฏิบตั ิพฤติกรรมของการเป็ นผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อเป็ นเป้าหมายของการมีจิตสาธารณะ
ตามความสามารถของแต่ละคน ผ่านกระบวนการคิด ความรู้สกึ ไปปฏิบตั ิในสถานการณ์ตา่ งๆ
2. การสร้ างลั ก ษณะนิ สั ย (Characterization) นั ก เรี ยนจะสรุ ป
สิ่งที่ มีการเปลี่ยนแปลงของความคิดอารมณ์ และพฤติกรรมของการมีจิตสาธารณะด้ านต่างๆ
ภายในตนเอง และมีการแบ่งปั นสิง่ ที่ได้ รับและการนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันให้ กบั ผู้อื่นฟั ง
3.2 เทคนิคการเรี ยนรู้เชิงรุกเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะ
ในกิ จ กรรมบางครั ง้ ครั ง้ ผู้วิ จัย ได้ ใ ช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนเชิ ง รุ ก
เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรี ยน โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ขันน
้ าเข้ าสู่บทเรี ยน เป็ นขันเตรี
้ ยมความพร้ อมของผู้เรี ยน โดยการ
สร้ างแรงจูงใจในการเรี ยน ทบทวนความรู้ เดิม หรื อยกตัวอย่างสถานการณ์ ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้
อี กทัง้ กล่า วถึ ง จุดมุ่ง หมายของการเรี ยนในแต่ละครั ง้ เพื่อเป็ น การกระตุ้น ให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดความ
กระตือรื อร้ นในการเรี ยน
2. ขันสอน
้
เป็ นขันกิ
้ จกรรมการเรี ยนการสอน ที่ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนมี
ประสบการณ์ เ รี ย นรู้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กับ ผู้อื่ น ผ่ า นทางกิ จ กรรม การอภิ ป ราย
การนาเสนอความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน
3. ขั น้ สรุ ป เป็ นขั น้ ที่ ผ้ ู สอนและผู้ เรี ยนร่ วมกั น สรุ ปกิ จ กรรม
เพื่ อ ทบทวนสิ่ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ อี ก ทัง้ ให้ ผ้ ูเรี ย นได้ ห าวิธีก ารลงมื อ แก้ ไ ขปั ญ หาตามที่ ไ ด้ วางแผนไว้
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โดยผู้สอนเป็ นผู้คอยแนะนา นอกจากนี ้ผู้สอนและผู้เรี ยนร่ วมกันสรุ ปถึงสิ่งที่ได้ เ รี ยนรู้ และคุณค่าที่
เกิดขึ ้นจากการเรี ยนรู้เพื่อนาสูก่ ารปฏิบตั ิในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
3.3 เทคนิคการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะ
ในกิจกรรมบางครัง้ ครัง้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ ปัญหา
เป็ นฐานเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรี ยน โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ขัน้ ที่ 1 นักเรี ยนได้ สารวจปั ญหาของการขาดจิตสาธารณะในด้ าน
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นรอบตัว อาศัยประสบการณ์ของแต่ละคน
ขัน้ ที่ 2 นักเรี ยนทาความเข้ าใจปั ญหา และผลกระทบของการขาด
จิตสาธารณะในด้ านต่างๆ ที่เกิดจากการสารวจในขันแรก
้
ขัน้ ที่ 3 นั ก เรี ย นศึ ก ษา น าเสนอวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา ของการขาด
จิตสาธารณะในด้ านต่างๆ ตามความสามารถแต่ละคน
ขันที
้ ่ 4 นาวิธีการแก้ ปัญหาที่นกั เรี ยนได้ นาเสนอ มาแบ่งปั นกับผู้อื่น
ขันที
้ ่ 5 แต่ละกลุม่ หาข้ อตังใจที
้ ่เหมาะสมกับความสามารถของตนอง
ที่จะทาร่วมกัน เพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของตนเอง
ขันที
้ ่ 6 นาเสนอแนวทางการแก้ ไข พัฒนาจิตสาธารณะ และข้ อตังใจ
้
ของแต่ละกลุม่ ที่จะไปทาร่วมกัน
3.3 เทคนิคการเรี ยนรู้ทางสังคมเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะ
ผู้วิจยั ได้ ใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้ ทางสังคมมาใช้ ในบางกิจกรรม เพื่อเป็ นการ
นาเสนอต้ นแบบให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ ตามขันตอนดั
้
งนี ้
3.3.1 กระบวนการใส่ใจ (Attention) ครู นาเสนอตัวแบบของปั ญหา
การขาดจิตสาธารณะ ที่อยู่ใกล้ ตวั นักเรี ยน เช่น การทาลายข้ าวของส่วนรวม การทิ ้งขยะ เป็ นต้ น
อีกทัง้ นาเสนอตัวแบบวิธีการแก้ ปัญหาของการขาดจิตสาธารณะในสังคมให้ กับนักเรี ยนได้ รับรู้
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด การใส่ ใ จในปั ญ หาต่ า งๆ และเลื อ กใส่ ใ จในสิ่ ง ที่ แ ต่ ล ะคนสนใจตาม
ความสามารถของแต่ละคน
3.3.2 กระบวนการจา (Retention) นักเรี ยนจดจาถึงวิธีการแก้ ปัญหา
การขาดจิ ต สาธารณะจากการน าเสนอตั ว แบบจากครู น าสู่ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ก ารตาม
ความสามารถของแต่ละคน
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3.3.3 กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ (Reproduction)
นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมของการมีจิตสาธารณะ ตามตัวแบบที่ครู นาเสนอ แต่ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ตามความสามารถของแต่ละคน
3.3.4 กระบวนการจูงใจ (Motivation) ในกิ จกรรมแต่ละครั ง้ มีก าร
กระตุ้น การมี ส่ว นร่ ว มของแต่ ล ะคนด้ ว ยการสะสมคะแนนกลุ่ม และมี ก ารให้ ร างวัล กับ ผู้ที่ มี
จิตสาธารณะและเพื่อนๆ ให้ การยอมรับเพื่อการจูงใจให้ มีพฤติกรรมจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
4. กิจกรรมในโปรแกรม
กิจกรรมในโปรแกรมพัฒนาจากแนวคิดและทฤษฎี ประกอบด้ วย 12 กิจกรรม
โดยในแต่ละกิจกรรมประกอบด้ วย วัตถุประสงค์ สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ การประเมิ นผล และขันตอน
้
การดาเนินกิจกรรม โดยโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะประกอบด้ วยกิจกรรมย่อยดังนี ้
- กิจกรรมที่ 1 รอบๆ ตัวฉัน
- กิจกรรมที่ 2 ปั ญหานี ้แหละ ใช่เลย
- กิจกรรมที่ 3 ช่วยกันดูแล
- กิจกรรมที่ 4 ยึดมัน่ ในหน้ าที่
- กิจกรรมที่ 5 สิทธิของฉันและเธอ
- กิจกรรมที่ 6 หัวใจอาสา
- กิจกรรมที่ 7 สิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้
- กิจกรรมที่ 8 คุณค่าที่สอดคล้ อง
- กิจกรรมที่ 9 สัญญาใจ
- กิจกรรมที่ 10 ส่งต่อความรัก
- กิจกรรมที่ 11 ภารกิจแห่งรักและรับใช้
- กิจกรรมที่ 12 สานต่อความดี
โดยแต่ละกิจกรรมจะจะเป็ นกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะในด้ านต่างๆ
ดังมีรายละเอียดของแผนการจัดกิจกรรม ดังตาราง 4

ตาราง 4 กิจกรรมการพัฒนาจิตสาธารณะ
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ตาราง 4 (ต่อ)

85

ตาราง 4 (ต่อ)

86

ตาราง 4 (ต่อ)

87
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ตาราง 4 (ต่อ)

89
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ตาราง 4 (ต่อ)
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ตาราง 4 (ต่อ)
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ตาราง 4 (ต่อ)
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2.1.2 ผลการตรวจสอบคุ ณภาพและความเหมาะสมของโปรแกรมพัฒนา
จิตสาธารณะโดยผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ วิ จัย ตรวจสอบคุณ ภาพและความเหมาะสมของโปรแกรมที่ ส่ ง ผลต่ อ จิ ต
สาธารณะ โดยผู้เชี่ยวชาญทัง้ 5 ท่าน ประกอบด้ วย ผู้เชี่ยวชาญด้ านการอบรม (อาจารย์จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ) ผู้เชี่ยวชาญด้ านจิตวิทยาการศึกษา (อาจารย์สอนจิตวิทยา) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการอบรมคุณธรรม (ครู สอนคุณธรรมนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษา) ผู้เชี่ ยวชาญด้ านหลักสูตร
บริ ห ารสถานศึ ก ษา (คณะกรรมการร่ ว มพัฒ นาหลัก สู ต รของฝ่ ายการศึ ก ษาของโรงเรี ย น
ในเครื อ ) และผู้ เชี่ ย วชาญด้ านการสอนหน้ าที่ พ ลเมื อ ง (ครู ส อนนั ก เรี ย นชั น้ มัธ ยมศึ ก ษา)
โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (content validity) และพิจารณาความเหมาะสมของรู ปแบบ
การจัดกิจกรรม ในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
1. ภาพรวมของโปรแกรมที่สง่ ผลต่อจิตสาธารณะของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 1 ประกอบด้ วย ความเหมาะสมของชื่อกิจกรรม ความเหมาะสมของการเรี ยงลาดับกิจกรรม
ความเหมาะสมของวั ต ถุ ป ระสงค์ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจั ด กิ จ กรรม
ความเหมาะสมของอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการจัดกิจกรรม ความสอดคล้ องระหว่างการประเมินผลกับ
วัตถุประสงค์ความสอดคล้ องระหว่างกิจกรรมกับโปรแกรม
2. การประเมิ น ความสอดคล้ องของแต่ ล ะกิ จ กรรม ประกอบด้ วย
ความเหมาะสมของชื่อกิจกรรม ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของระยะเวลา
ในการดาเนินกิจกรรม ความเหมาะสมของอุปกรณ์ และใบงานที่ใช้ ในกิจกรรม ความเหมาะสม
ของขัน้ ตอนในการด าเนิ น กิ จ กรรม ความสอดคล้ อ งระหว่ า งการสรุ ป ผลกั บ วัต ถุ ป ระสงค์
ความสอดคล้ อ งระหว่ า งการประเมิ น ผลกับ วัต ถุ ป ระสงค์ ความชัด เจนของวิ ธี ด าเนิ น การ
ในกิจกรรม และความเหมาะสมของแนวคิดหรื อทฤษฎีพื ้นฐาน ที่ใช้ ในกิจกรรม
ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพของโปรแกรม พบค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งของ
โปรแกรม (IOC) ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้ องของโปรแกรม
โดยรวม อยูร่ ะหว่าง .60 – 1.00 ดังแสดงในตาราง 5
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ตาราง 5 ผลการตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ

ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์

ความเหมาะสมของ
ระยะเวลา

ความเหมาะสม
ของอุปกรณ์

ความสอดคล้ องระหว่ างการ
ประเมินผลกับวัตถุประสงค์

ความสอดคล้ องระหว่ าง
กิจกรรมกับโปรแกรม

ภาพรวมของโปรแกรม

ความเหมาะสมของการ
เรี ยงลาดับกิจกรรม

กิจกรรม

ความเหมาะสมของชื่อ
กิจกรรม

หัวข้ อที่ประเมิน

1

1

0.6

0.8

1

0.6

0.8

ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น

ความเหมาะสมของอุปกรณ์ และใบงาน

ความเหมาะสมของขัน้ ตอน

ความสอดคล้ องระหว่ างการสรุ ป
กับวัตถุประสงค์

ความสอดคล้ องระหว่ างการประเมินผล
กับวัตถุประสงค์

ความชัดเจนของวิธีดาเนินการในกิจกรรม

ความเหมาะสมของทฤษฎีพนื ้ ฐานที่ใช้

รอบๆ ตัวฉัน
ปั ญหานี ้แหละ ใช่เลย
ช่วยกันดูแล
ยึดมัน่ ในหน้ าที่
สิทธิของฉันและเธอ
หัวใจอาสา
สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้
คุณค่าที่สอดคล้ อง
สัญญาใจ
ส่งต่อความรัก
ภารกิจแห่งรักและรับใช้
สานต่อความดี

ความเหมาะสมของระยะเวลา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อกิจกรรม

ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์

ลาดับ

ความเหมาะสมของชื่อกิจกรรม

หัวข้ อที่ประเมิน

1
0.8
1
0.6
1
1
1
0.8
1
1
1
1

0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
1
1
0.8
1
1
1
1

0.2
0.6
0.8
0.8
0.6
0.8
0.8
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8

0.8
1
1
1
1
1
1
0.8
1
1
0.8
1

1
1
1
1
1
0.8
1
0.8
0.8
1
1
1

0.8
0.8
0.8
1
0.8
0.8
0.8
0.6
0.6
0.8
1
1

0.8
0.6
0.8
0.8
0.8
1
0.8
0.4
0.4
0.6
1
0.6

1
1
1
1
1
1
1
08
0.8
1
0.8
1

0.8
0.6
0.8
0.6
0.6
0.8
1
0.6
1
1
0.8
1

ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกิจกรรม
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นอกจากนี ้ ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะและแนะนาการพัฒนาแปรแกรมเพิ่มเติม ดังนี ้
1. ควรปรับวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ง่ายต่อการประเมินผลในแต่ละกิจกรรม
2. ปรับเวลาในการดาเนินกิจกรรมให้ เหมาะสมมากยิ่งขึ ้น
3. มีการให้ นกั สมาชิกในแต่ละกลุม่ ได้ มีโอกาสแสดงออก ให้ ครบทุกคน
4. ปรับคาชี ้แจงในใบงาน เพื่อให้ ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น
จากข้ อเสนอแนะและคาแนะน าจากผู้เชี่ ยวชาญ ผู้วิจัยได้ ปรั บปรุ ง โปรแกรม
พัฒนาจิตสาธารณะของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 จากนันน
้ าเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึ กษาก่อน
น าไปทดลองใช้ กับ เด็ ก ที่ ไ ม่ใ ช่ ก ลุ่ม ตัว อย่า งจริ ง แต่มี ลัก ษณะคล้ า ยกัน เพื่ อ ตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของโปรแกรมก่อนนาไปใช้ จริง
2.1.3 ผลการทดลองใช้ โปรแกรม (Try Out)
ผลการปรับปรุ งโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรี ยน หลังจากนาโปรแกรม
ไปทดลองเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของโปรแกรม มีรายละเอียดดังนี ้
ผู้วิจัย ปรั บเวลาให้ เหมาะสมกับการทากิจกรรมมากยิ่งขึน้ และมีการควบคุมเวลาเมื่อนักเรี ยน
ออกไปทากิจกรรมตามคาสัง่ ภายนอกห้ องเรี ยน เช่น ทาการหักคะแนนกลุ่มที่มาช้ า อีกทังผู
้ ้ วิจยั
ได้ ปรับใบงานบางใบงานเพื่อให้ เหมาะสมกับลักษณะการคิดของนักเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ใบงานคุณค่าที่สอดคล้ อง โดยเพิ่มประเด็นของการเชื่อมโยงข้ อคิดที่ได้ รับ กับหลักธรรมทางศาสนา
เพิ่มเติมเป็ นเชื่อมโยงกับสุภาษิ ต คาพังเพย บทกลอน หรื อเพลงที่สอดคล้ อง เพื่อให้ ง่ายต่อการ
เชื่ อ มโยงของนัก เรี ย นจากนัน้ ผู้วิ จัยปรั บ ปรุ ง โปรแกรมพัฒนาจิ ต สาธารณะ และน าโปรแกรม
ไปใช้ จริง
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2.2 ผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ดงั นี ้
2.2.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั และค่าสถิติพื ้นฐานของคะแนน
จิตสาธารณะ ในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
ข้ อ มูล ทั่ว ไปของกลุ่ม ตัว อย่า ง กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม เป็ น นัก เรี ยน
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนนักบุญเปโตร สามพราน เลือกจากนักเรี ยนที่มีคะแนนจากแบบ
วัดฉันกับสังคมเพื่อวัดตัวแปรจิตสาธารณะ น้ อย 70 คน แบ่งเป็ น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุม่ ละ 35 คน ดังแสดงในตาราง 6
ตาราง 6 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
กลุ่ม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

เพศ
ชาย
20
21

หญิง
15
14

1
2
2

2
7
14

ห้ อง
3
12
8

4
9
5

5
5
6

จากตาราง 6 พบว่ า กลุ่ม ทดลอง มี นัก เรี ย นชาย 20 คน คิ ด เป็ น 57.14
เปอร์ เซ็นต์ และนักเรี ยนหญิง 15 คน คิดเป็ น 42.86 เปอร์ เซ็นต์ โดยแบ่งเป็ นห้ องหนึง่ จานวน 2 คน
ห้ องสอง จานวน 7 คน ห้ องสาม จานวน 12 คน ห้ องสี่จานวน 9 คน และห้ องห้ า จานวน 5 คน
ในกลุ่มควบคุม มีนกั เรี ยนชาย 21 คน คิดเป็ น 60 เปอร์ เซ็นต์ และนักเรี ยนหญิง 14 คน คิดเป็ น
40 เปอร์ เซ็นต์ โดยแบ่งเป็ นห้ องหนึง่ จานวน 2 คน ห้ องสอง จานวน 14 คน ห้ องสาม จานวน 8 คน
ห้ องสี่จานวน 5 คน และห้ องห้ า จานวน 6 คน
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2. ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนจิตสาธารณะ ใน
ระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และในระยะติดตามผล ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ดังตาราง 7
ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยของระดับจิตสาธารณะของนักเรี ยน แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลองและ
กลุม่ ควบคุม จาแนกตามระยะเวลาการทดลอง
กลุ่มตัวอย่ าง

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

ก่อนทดลอง
M
SD
3.798
.263
3.796
.246

จิตสาธารณะ
หลังทดลอง
M
SD
4.106
.331
3.727
.208

ติดตามผล
M
SD
4.107
.335
3.674
.190

จากตาราง 7 พบว่า ในกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะ ในระยะ
ก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะหลังสิ ้นสุดการทดลอง เท่ากับ 3.798 4.106 และ
4.107 โดยมีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .263 .331 และ .335 ตามลาดับ และในกลุม่ ควบคุม
มีคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะ ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะหลังสิ ้นสุด
การทดลองเท่ากับ 3.796 3.727 และ 3.674 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .246 .208
และ 0.190 ตามลาดับ
2.2.2 ผลการทดสอบสมมมติฐานทางการวิจยั
ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละสมมติฐาน ผู้วิจยั ได้ ทาการตรวจสอบ ความเท่า
เทียมกันของคะแนนจิตสาธารณะ ก่อนการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้
สถิติ independent samples T-test ดังแสดงในตาราง 8
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ตาราง 8 เปรี ยบเทียบคะแนนจิตสาธารณะของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ในระยะก่อนการ
ทดลอง ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ด้ วยสถิติ Independent sample t-test
กลุ่มตัวอย่ าง

N

M

SD

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

35
35

3.798
3.796

.263
.246

Mean
Difference
.044
.041

t

dƒ

p

.034

34

.973

จากตาราง 8 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของจิตสาธารณะของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ในระยะก่อนการทดลอง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ .05 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับจิตสาธารณะเท่ากับ 3.798 และ 3.796 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ .263 และ .246 ตามลาดับ แสดงว่าทังสองกลุ
้
ม่ มีคะแนนจิตสาธารณะก่อนการ
ทดลอง เท่าเทียมกัน
จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ทดสอบความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ ้าเพื่อทดสอบสมมติฐานของ
การวิจยั โดยได้ ทดสอบความเป็ นเอกพันธ์ ของความแปรปรวนของคะแนนจิตสาธารณะ ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในช่วงเวลาการทดลองทัง้ สามระยะ(ก่อนการทดลอง หลัง การ
ทดลอง และในระยะติดตามผล) ดังแสดงในตาราง 9
ตาราง 9 การทดสอบเอกพันธ์ของความแปรปรวนของคะแนนจิตสาธารณะในแต่ละช่วงเวลาการ
ทดลอง(ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล)
ตัวแปร
คะแนน
จิตสาธารณะ

ช่ วงเวลา
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล

dƒ1
1
1
1

dƒ2
68
68
68

Levene's Test
0.017
3.253
1.953

p
.897
.076
.167

จากตาราง 9 ผลการทดสอบเอกพันธ์ ของความแปรปรวนของคะแนนจิตสาธารณะของ
กลุม่ ทดลองใน 3 ช่วงเวลา พบความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงทาการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนสองทางแบบวัดซ ้าคะแนนจิตสาธารณะของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในช่วงเวลา
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3 ช่วง โดยผู้วิจยั ได้ ได้ ตรวจสอบตามข้ อตกลงเบื ้องต้ น แบบ Compound Symmetry โดยใช้ สถิติ
Mauchly’s Test of Sphericity ดังแสดงในตาราง 10
ตาราง 10 การทดสอบ Compound Symmetry โดยใช้ สถิติ Mauchly’s Test of Sphericity
Within Subject Effect
การวัดในแต่ละครัง้

Mauchly's W
.828

Approx. Chi-Square
12.674

df
2

p
.002

จากตาราง 10 พบว่า ไม่เป็ น Compound Symmetry ซึ่งหมายถึงค่าความสัมพันธ์ ของ
ตัวแปรตามแต่ละคู่ที่วดั ซ ้า (Correlation) และความแปรปรวนของตัวแปรตามในการวัดซ ้าแต่ละ
ครัง้ (Variance) ต่างกัน สามารถปรับแก้ โดยใช้ สถิติ Greenhouse-geisser Epsilon, Huynh-feldt
Epsilon หรื อ Lower-bound Epsilon (บุ ญ เรี ย ง ขจรศิ ล ป์ , 2548) ในที่ นี ผ้ ้ ู วิ จั ย เลื อ กใช้ สถิ ติ
Greenhouse-geisser Epsilon ดังตาราง 11
ตาราง 11 ผลการวิ เคราะห์ ความแปรปรวนตัวแปรเดียวสองทางแบบวัดซา้ ของจิ ตสาธารณะ
ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กับระยะการทดลอง(หลังการทดลองและติดตามผล)
แหล่ งความแปรปรวน
ภายในกลุ่ม
ระยะการทดลอง
ความคลาดเคลื่อน
ระหว่ างกลุ่ม
การเข้ าโปรแกรม
ความคลาดเคลื่อน
ปฏิสัมพันธ์ สองทาง
ระยะการทดลอง ×
การเข้ าโปรแกรม

SS

dƒ

MS

F

p

Partial
η2

.559
1.511

1.706
116.007

.328
.013

25.177

.000

.270

3.860
13.171

1
68

3.860
.194

19.928

.000

.227

1.927

1.706

1.129

86.720

.000

.560
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จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีปฏิสมั พันธ์แบบสองทางระหว่างระยะเวลา
การทดลอง และการเข้ า ร่ ว มโปรแกรม อย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .001 (F = 86.720,
dƒ = 1.706, p = .000) โดยมีขนาดอิทธิพล(Effect size) เท่ากับ .560 ตามลาดับ จากปฏิสมั พันธ์
ที่พบข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงได้ ทาการวิเคราะห์เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาคะแนนจิตสาธารณะ ตามระยะเวลา
ของการวัดที่แตกต่างกัน (ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล) โดยการเขียนคาสัง่
เพิ่มเติมใน Syntax ของกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง ดังตาราง 11 กับภาพประกอบ 12
ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลีย่ ของจิตสาธารณะ จาแนกตามการวัด ได้ แก่ ระยะก่อนการ
ทดลองหลังการทดลอง และติดตามผล ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ระยะการทดลอง

กลุ่ม

M

SD

Mean
Difference
0.017

ก่อนการทดลอง

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

3.798
3.796

.263
.246

หลังการทดลอง

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

4.106
3.727

ระยะติดตามผล

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

4.107
3.674

p
.918

.331
.208

0.123

.000

.335
.190

0.145

.000
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ภาพประกอบ 12 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของจิตสาธารณะ ตามระยะเวลาก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง และในระยะติดตามผล ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายคู่ ร่ วมกับการพิจารณาภาพประกอบที่ 12
พบว่า คะแนนจิตสาธารณะในระยะก่อนการทดลอง ของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่าง
กัน ที่ ระดับนัย สาคัญทางสถิ ติ แต่พบว่าในระยะหลัง การทดลองและระยะติดตามผล คะแนน
จิ ต สาธารณะ ในกลุ่ม ทดลองสูง กว่ า กลุ่ม ควบคุม อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .001
ซึ่ ง หมายความว่ า นั ก เรี ย นที่ เ ข้ าโปรแกรมพั ฒ นาจิ ต สาธารณะ (กลุ่ ม ทดลอง) มี ค ะแนน
จิตสาธารณะสูงกว่านักเรี ยนที่ไม่ได้ เข้ าโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ (กลุ่มควบคุม) ทังในระยะ
้
หลั ง การทดลองและในระยะติ ด ตามผล โดยมี ข นาดอิ ท ธิ พ ล (Effect size) เท่ า กั บ .560
ซึ่ง หมายความว่า นัก เรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มทดลอง มี คะแนนเฉลี่ยของจิตสาธารณะ
หลังการทดลอง และติดตามผล สูงกว่ากลุม่ ควบคุม

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจัย เชิงทดลอง(Experimental design) ผู้วิจัยทาการวัดผลก่อน
ก า รท ดล อง ( Pre-test) มี ก า รวั ด ซ า้ ห ลั ง ก า รท ดลอง (Post-test) และ ระ ย ะ ติ ด ตา ม ผ ล
(Follow up-test) โดยแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 35 คน ซึ่งกลุ่มทดลองจะเข้ า
โปรแกรมที่สง่ ผลต่อจิตสาธารณะของนักเรี ยนมีสาระสาคัญ และผลการวิจยั ดังนี ้
ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพื่อสร้ างโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
2. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะที่มีต่อนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
โดยใช้ โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะที่สร้ างขึ ้น โดยเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยจิตสาธารณะของนักเรี ยน
ชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ในระยะหลัง ทดลอง และระยะติ ด ตามผลระหว่ า งกลุ่ม ทดลองและ
กลุม่ ควบคุม
สมมติฐานในการวิจัย
นั ก เรี ยนชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 กลุ่ ม ทดลอง มี ค ะแนนเฉลี่ ย ของจิ ต สาธารณะ
หลังการทดลอง และติดตามผล สูงกว่ากลุม่ ควบคุม
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรในการวิจัย
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดจิตสาธารณะน้ อย
เมื่ อ เที ย บกับ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ของโรงเรี ย น
นักบุญเปโตร สามพราน
การเลือกกลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย
เป็ นนักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดจิตสาธารณะน้ อยสุด 70 คนแรก จากนันท
้ าการ
จับคูค่ ะแนนของนักเรี ยนที่ใกล้ เคียงกัน โดยแต่ละคูท่ าการสุม่ อย่างง่ายเพื่อเข้ าเป็ นกลุม่ ทดลองและ
กลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 35 คน
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ การวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
1. แบบวั ด จิ ต สาธารณะครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จั ย ใช้ ชื่ อ ว่ า แบบวั ด ฉั น กั บ สั ง คม โดยวั ด
ตามองค์ ป ระกอบของจิ ต สาธารณะทั ง้ 4 ด้ าน ครอบ คลุ ม ด้ าน ความคิ ด ความรู้ สึ ก
และพฤติ ก รรมของจิ ต สาธารณะ เป็ นแบบวั ด ที่ ผ้ ู วิ จั ย สร้ างขึ น้ เอง มี ลั ก ษณะเป็ นแบบ
มาตรประมาณค่า(Rating scale) 6 ระดับ ได้ แก่ จริ งที่สดุ จริ ง ค่อนข้ างจริ ง ค่อนข้ างไม่จริ ง ไม่จริง
และไม่จริ งเลย จานวน 45 ข้ อ นักเรี ยนที่ได้ คะแนนจากแบบวัดมาก แสดงว่าเป็ นนักเรี ยนที่มี
จิ ตสาธารณะมากกว่านัก เรี ย นที่ ได้ คะแนนจากแบบวัดน้ อยกว่า โดยแบบสอบวัด มี ค่าอานาจ
จาแนกรายข้ อจากการทดลองใช้ อยู่ระหว่าง .266 ถึง .694 และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ ชนิด
ความสอดคล้ องภายในแบบอัลฟ่ าทัง้ ฉบับเท่ากับ .917 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้ อจากการ
น าไปใช้ ใ ช้ จริ ง กับ กลุ่ม ตัว อย่า งอยู่ร ะหว่าง .340 ถึ ง .623 และมี ค่า สัม ประสิท ธิ์ ค วามเชื่ อมั่น
ชนิดความสอดคล้ องภายในแบบอัลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ .942
2. โปรแกรมพั ฒ นาจิ ต สาธารณะ ประกอบด้ วยกิ จ กรรมทั ง้ สิ น้ 12 กิ จ กรรม
แต่ละกิจกรรมสร้ างโดยใช้ แนวคิดการพัฒนาจิตพิสยั 5 ขันตอน
้
และบางกิจกรรมใช้ เทคนิคเพิ่มเติม
ได้ แ ก่ ก ารเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก (Active Learning) การเรี ย นรู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน (Problem-Based
Learning) และการเรี ย นรู้ ทางสัง คมเชิ ง พุท ธิ ปั ญ ญา เหมาะกับ ช่ ว งวัย พัฒ นาการของวัย รุ่ น
ที่สามารถพัฒนาจิตสาธารณะ ได้ ทงทั
ั ้ งความคิ
้
ด อารมณ์และพฤติกรรม มีคา่ ดัชนี ความสอดคล้ อง
(IOC) ของโปรแกรมโดยภาพรวมอยูร่ ะหว่าง .60 – 1.00
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการทดลองเป็ นขันตอนดั
้
งนี ้
1. ก่ อนการทดลอง
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การขอใบรั บ รองการอนุ มั ติ ก ารท าวิ จั ย และเก็ บ ข้ อมู ล จาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมวิ จัย ในมนุษย์ ของมหาวิท ยาลัยศรี น คริ น ทรวิโรฒ(หมายเลขรั บรอง:
SWUEC/X-100/2561) และท าหนั ง สื อ ขออนุ ญ าตเพื่ อ ใช้ ขอความอนุ เ คราะห์ จ ากโรงเรี ย น
นั ก บุ ญ เปโตร จากนั น้ ผู้ วิ จั ย ท าการประชุ ม นั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 เพื่ อ ให้ ทราบ
ถึง วัตถุประสงค์ ของการทาวิ จัย และท าการทดสอบก่อนการทดลอง(Pre-test) โดยใช้ แบบวัด
จิตสาธารณะที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเอง เพื่อคัดเลือกนักเรี ยนที่มีคะแนนจิตสาธารณะน้ อย จานวน 70 คน
สุม่ เข้ ากลุม่ เข้ ากลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 35 คน

107
2. ดาเนินการทดลอง
ในการทดลองครัง้ นี ้ ดาเนินการในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ตังแต่
้ เดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 โดยนักเรี ยนกลุ่มทดลองจะเข้ าร่ วมโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
ส่ ว นนัก เรี ย นกลุ่ม ควบคุม เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การพัฒ นาจิ ต สาธารณะ
ใช้ เวลา 12 สั ป ดาห์ สั ป ดาห์ ล ะ 1 วั น วั น ละ 50 นาที จั ด กิ จ กรรมทุ ก วั น อั ง คาร ในเวลา
11.50 น. – 12.40 น. แต่มี 1 กิจกรรมที่ใช้ เวลา 150 นาที เนื่องจากเป็ นกิจกรรมภายนอกโรงเรี ยน
และแบ่ง การจัดกิ จกรรมในแต่ละครั ง้ เป็ น 3 ขัน้ ตอน ได้ แก่ ขัน้ น า ประมาณ 10 นาที ขัน้ สอน
ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที และขันสรุ
้ ป ใช้ เวลาประมาณ 10 นาที
3. หลังการทดลอง
ผู้วิ จัย จะท าการวัด จิ ต สาธารณะซ า้ หลัง จากที่ นัก เรี ย นกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม
ควบคุมเข้ าร่ วมกิจกรรมครบ 12 สัปดาห์แล้ ว โดยวัดซ ้าในทันที(Post-test) และวัดอีกครัง้ ในระยะ
ติดตามผล(Follow-up test) โดยใช้ แบบวัดชุดเดียวกันกับก่อนการทดลอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล พื น้ ฐานทั่ว ไปได้ แ ก่ ค่า เฉลี่ ย (M) ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD)
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางเมื่อมีการวัดซ ้า (Two-Way ANOVA Repeated)
สรุ ปผลการวิจัย
ผู้วิจยั สรุปผลการวิจยั ตามความมุง่ หมายของการวิจยั ดังนี ้
1. โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ผู้วิจยั ได้ สร้ างโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ย นนัก บุญ เปโตร ตามประเด็ น ต่ า งๆ คื อ ความเป็ น มาและความส าคัญ ของโปรแกรม
โดยพั ฒ นาขึ น้ มาจากแนวคิ ด ทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข้ อง ประกอบด้ วยกิ จ กรรมทั ง้ สิ น้ 12 ครั ง้
แต่ละกิจกรรมจะส่งเสริ มจิตสาธารณะให้ เกิดกับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ได้ ทงด้
ั ้ านความคิด
อารมณ์ และพฤติ ก รรม หลัง จากที่ ผ้ ูวิ จัย สร้ างโปรแกรมพัฒ นาจิ ต สาธารณะส าหรั บ นักเรี ยน
ชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 แล้ ว ผู้ วิ จั ย น าโปรแกรมให้ ผู้ เชี่ ย วชาญจ านวน 5 ท่ า น ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาในภาพรวมของโปรแกรม(IOC) ซึง่ พบว่า โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ น้ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้ าน โดยมีคา่ ดัชนี
ความสอดคล้ องของโปรแกรมโดยภาพรวมอยู่ระหว่าง .60 – 1.00 อีกทังมี
้ การปรับปรุ งโปรแกรม
ตามข้ อแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ และปรับปรุงอีกครัง้ หลังการทดลองใช้ ก่อนนาไปใช้ จริง
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2. การศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้
การศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 1 พบว่า หลังการทดลอง และในระยะติดตามผล นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่เข้ าร่ วมโปรแกรม
พั ฒ นาจิ ต สาธารณะมี ค ะแนนเฉลี่ ย ของจิ ต สาธารณะเพิ่ ม ขึ น้ และสู ง กว่ า นั ก เรี ยน
กลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ สร้ างโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
นักบุญเปโตร โดยใช้ แนวคิดการพัฒนาจิตพิสยั 5 ขันตอนของ
้
เดวิท อาร์ . แครทโวล(Krathwohl et
al., 1973) คือ การรับรู้ การตอบสนอง การเห็นคุณค่า การจัดระบบ และการสร้ างลักษณะนิสยั
เป็ นแนวคิดหลักในการสร้ างโปรแกรม ร่ วมกับการใช้ เทคนิคเพิ่มเติมในกิจกรรมบางครัง้ คือ การ
เรี ยนรู้ เชิงรุ ก การเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน และการเรี ยนรู้ ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาของแบนดู
ร่ า อาศัย ทฤษฏี พัฒนาการทางด้ านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของวัยรุ่ น ประกอบด้ วย
กิจกรรมทังสิ
้ ้น 12 ครัง้ แต่ละกิจกรรมจะให้ แนวคิด ความหมายของ ความสาคัญ ความคิด อารมณ์
แ ล ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง จิ ต ส า ธ า ร ณ 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
เป็ นหน้ าที่ ด้ า นการเคารพสิ ท ธิ และด้ า นการปฏิ บัติ กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวม
พบว่า โปรแกรมที่ผ้ ูวิ จัยสร้ างขึน้ นี ้ ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรี ยน และสามารถส่งเสริ มให้
นักเรี ยนมีจิตสาธารณะที่คงทนอย่างน้ อย 2 สัปดาห์ แสดงให้ เห็นว่าโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นนี ้มีประสิทธิภาพ ซึง่ โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นนี ้ เหมาะสมกับ
วัยของนักเรี ยน และสามารถสร้ างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ให้ กบั นักเรี ยน โดยพิจารณาจาก
การที่นักเรี ยนเขียนสรุ ปท้ ายกิจกรรมในแต่ละครัง้ ซึ่งความสนุกสนานและความเพลิดเพลินใน
วัยรุ่ นนี ้จะส่งเสริ มให้ วยั รุ่ นมีอารมณ์ที่แจ่มใส และอารมณ์ ที่แจ่มใสก็ส่งผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่ น
อีกด้ วย(ประณต เค้ าฉิม, 2549) ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า การหล่อหลอมอบรม
ด้ านศีลธรรมควรเกิดขึ ้นพร้ อมกับวิธีการที่มีชีวิตชีวา (สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย, 2560) ซึ่งรายละเอียดของโปรแกรมตามแนวคิดการพัฒนาจิตพิสยั และเทคนิคที่ใช้
สามารถอภิปรายเพี่มเติมได้ ดงั นี ้
1. ในขันการรั
้
บรู้
ผู้วิ จัย เริ่ มจากการให้ นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ต่างๆ โดยตรง
ทังภายใน
้
และภายนอกห้ องเรี ยน อาศัยเทคนิคการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Base
Learning) มาเป็ นเทคนิคพิเศษในการบางครัง้ เพื่อให้ นักเรี ยนค้ นหาสภาพปั ญหาที่เกิดขึน้ จริ ง
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ในสังคม และในโรงเรี ยน ซึ่งตัวอย่างปั ญหาที่นักเรี ยนสารวจได้ มา เช่น “การทิ้ งขยะตามป้าย
รถเมล์ ประชากรแออัด คนไม่ยอมเดิ นข้ามทางม้าล้าย การจอดรถในที ่ห้ามจอด การฝ่ าฝื นกฎ
จราจร” จากนันนั
้ กเรี ยนจะสารวจปั ญหาในโรงเรี ยน เช่น “ทิ้ งขยะในโถส้วม แซงคิ วซื ้อข้าว ทิ้ งขยะ
ไม่เป็ นที ่ อ่านหนังสือแล้วไม่เก็บเข้าที ่ ทิ้ งลูกบอลห้องพละไว้ในสนาม” นอกจากนนี ้ยังได้ ใช้ เทคนิค
การเรี ยนรู้เชิงรุก(Active Learning) ผ่านกระบวนการกลุม่ และการมีสว่ นร่วมของนักเรี ยนในแต่ละ
กิ จกรรม โดยให้ นักเรี ยนแสดงความคิดเห็นถึงวิธีการแก้ ปัญหาที่ เหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
เพื่ อ ส่ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นร่ ว มกัน หาหนทางแก้ ไ ขปั ญ หาด้ วยตนเอง เป็ น การกระตุ้น ให้ นักเรี ยน
ตอบสนองต่อปั ญหาต่างๆ ผ่านทางการรับรู้ ดังที่ อรนิตย์ ภูเขียว (2560) กล่าวว่า จิตสาธารณะ
ต้ องเป็ นการรับรู้ ถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้น และมีส่วนร่ วมในการหาแนวทางแก้ ไข ซึ่งเป็ นไปตามแนวคิด
การพัฒ นาจิ ต พิ สัย ของ เดวิ ท อาร์ . แครทโวล (Krathwohl, David R. etc., 1973) ในขัน้ แรก
ที่กล่าวว่า การพัฒนาด้ านจิตพิสยั นัน้ จะต้ องเริ่ มจากการรับรู้ คือ ใส่ใจสิ่งแวดล้ อมที่มากระตุ้น
และพร้ อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้ านัน้ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ นงลักษณ์ เขียนงาม (2552)
ที่ ไ ด้ จัด การเรี ย นการสอนเพื่ อ การพัฒ นาการคิ ด และจิ ต สาธารณะ ในวิ ช ากิ จ กรรมแนะแนว
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ เริ่ มจากการสารวจ
ปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ ้นตามสถานที่ต่างๆ ในโรงเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่เล็งเห็น
ปั ญหาต่างๆ ภายในโรงเรี ยน เช่น ห้ องเรี ยนสกปรก สาเหตุเกิดจากการที่แต่ละคนขาดจิตสาธารณะ
ซึ่ ง จากผลการวิ จั ย สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า การให้ นั ก เรี ย นส ารวจปั ญ หาต่ า งๆ ในโรงเรี ย น
อาศัยประสบการณ์ของตนเอง ช่วยให้ นกั เรี ยนสามารถพัฒนาจิตสาธารณะได้ ดียิ่งขึ ้น
2. ในขันการตอบสนอง
้
และการเห็นคุณค่า
ในแต่ละกิจกรรมจะสร้ างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้ กบั นักเรี ยน ซึง่ กิจกรรม
จะเป็ นสิ่งเร้ าที่กระตุ้นให้ นักเรี ยนได้ แสดงความคิด ความรู้ สึกและแนวทางปฏิ บตั ิจิตสาธารณะ
ด้ านต่างๆ กิจกรรมแต่ละครัง้ นักเรี ยนจะมีโอกาสได้ แบ่งปั นความรู้สกึ ข้ อคิด หลังจากร่วมกิจกรรม
เช่น ในกิจกรรมสิทธิของฉันและเธอ จากการสรุ ปของนักเรี ยน นักเรี ยนสรุ ปว่า “ทาให้คิดถึงใจเขา
ใจเรา” “เต็มใจแบ่งที น่ งั่ ในโรงอาหารให้คนอื น่ ” “จะคื นปากกาที ย่ ื มครู มา” ในกิจกรรมแต่ละครัง้
หลังจากที่นกั เรี ยนได้ สรุ ปข้ อคิด ความรู้ สกึ ที่ได้ เรี ยนรู้ แล้ วนัก เรี ยนแต่ละกลุ่มจะได้ มีจิตสาธารณะ
ร่วมกัน เช่นด้ านการใช้ คือ “การดูและโต๊ะเรี ยน” “ใช้ของอย่างทะนุถนอม” เมื่อนักเรี ยนปฏิบตั ิแล้ ว
นักเรี ยนเกิดความรู้ สึก “ดี เพราะโต๊ ะเรี ยนสะอาด” หรื อในกิ จกรรม ยึดมั่นในหน้ าที่ นักเรี ยนมี
เป้าหมายคือ “การตัง้ ใจทาเวร” จากการแบ่งปั นความรู้ สึก พบว่านักเรี ยนแบ่งปั นความรู้ สึกว่า
“รู้สึกดี ทีท่ าให้ห้องเรี ยนสะอาด” เป็ นต้ น จากการมีเป้าหมายของการทา จิตสาธารณะ ถือเป็ นการ
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ตอบสนองต่อ สิ่ ง เร้ า การมี ส่ว นร่ ว มในแต่ล ะกิ จ กรรมส่ง ผลให้ นัก เรี ย นเกิ ด ความเพลิ ด เพลิ น
และนักเรี ยนยังเกิดความรู้ สกึ ที่ดีกบั การมีจิตสาธารณะอาศัยประสบการณ์ของแต่ละคน นาสู่การ
เห็ น คุณ ค่า ของจิ ต สาธารณะในด้ า นต่า งๆ ผ่ า นทางการสรุ ป ข้ อ คิ ด ที่ ไ ด้ จ ากการร่ ว มกิ จ กรรม
และเชื่ อ มโยงระหว่ า งข้ อคิ ด กั บ การน าไปใช้ ในชี วิ ต ประจ าวัน สอดคล้ อ ง กั บ งานวิ จัย ของ
ปนัดดา ใจจะนะ (2555) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กบั จิตสาธารณะ
ของนัก เรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาตอนต้ น โดยพบว่า ความฉลาดทางด้ านอารมณ์ มี ความสัมพันธ์
ทางบวกกั บ จิ ต สาธารณะอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 01 อี ก ทัง้ ในกิ จ กรรมที่ 6
ได้ ใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้ ทางสังคมเชิงพุทธิ ปัญญา ของแบนดูร่า(Bandura, Albert., 1986) มาใช้
เป็ นเทคนิ ค ในการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ตั ว แบบในการท าจิ ต อาสาเพื่ อ ส่ ว นรวม
ซึง่ ในกิจกรรมนี ้ได้ นาเสนอเรื่ องราวของโครงการก้ าวคนละก้ าว ที่นาโดยพี่ตนู บอดี ้แสลม ศิลปิ นที่
นัก เรี ย นรู้ จัก เพื่ อ ใช้ ตัว แบบกระตุ้น ให้ นัก เรี ย นส ารวจความสามารถของตนเองอา ศัย สิ่ ง เร้ า
ที่เป็ นตัวแบบของการทาจิตอาสา สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ นุสรี คันธิก(2553) ที่ศึกษาผลของ
โปรแกรมการปรั บ พฤติ ก รรมทางปั ญ ญาที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาจิ ต สาธารณะของนั ก เรี ย นชั น้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนกลุม่ ทดลองมีคะแนนจิตสาธารณะสูงกว่านักเรี ยน
กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 เป็ นไปตามแนวคิ ด การพั ฒ นา
จิ ตพิ สั ย ของ เดวิ ท อาร์ . แครทโวล (Krathwohl, David R. etc., 1973) ในขั น้ ที่ สอง
คือ การตอบสนอง (Responding) เป็ นการมีความรู้ สกึ ร่ วมมือในการทากิจกรรมต่างๆ ด้ วยความ
สมัครใจผ่านทางการกระตุ้นจากสิ่งเร้ า และมีการแสดงความคิดเห็นออกมา และในขัน้ ที่สาม
คือการเห็นคุณค่า (Valuing) เป็ นการตอบสนองต่อสิ่งเร้ าต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เมื่อนักเรี ยนได้
เรี ย นรู้ ผ่ า นทางกิ จ กรรม การแสดงความคิ ด เห็ น การแสดงความรู้ สึ ก นัก เรี ย นจะทราบถึ ง
ความสาคัญและเห็นประโยชน์ของจิตสาธารณะได้ ดียิ่งขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับ พูลสวัสดิ์ วรรณลา
(2557) ที่กล่าว่า แนวทางการพัฒนา จิตสาธารณะจะต้ องใช้ วิธีการและแนวทางอย่างหลากหลาย
จึง ประสบความสาเร็ จ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ จิ ราวรรณ กองทุ่ง มน (2553) ที่ ศึกษาผล
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรี ยนช่วงชัน้ ชัน้ ที่ 3 โรงเรี ยนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ที่ได้ ใช้ กิจกรรมที่หลากหลาย
เหมาะสมกั บ วั ย ของนั ก เรี ยนสร้ างความสนุ ก สนานให้ กั บ นั ก เรี ยน ท าให้ ไม่ เ บื่ อ หน่ า ย
มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ นในการท ากิ จ กรรม ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก เรี ย นที่ เ ข้ าร่ ว มโปรแกรม
มีจิตสาธารณะเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งจากผลการวิจยั สามารถอธิ บาย
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ได้ ว่า กิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย และการเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
แต่ละครัง้ สามารถพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรี ยนได้
3. ในขันการจั
้
ดระบบ และการเสริมสร้ างลักษณะนิสยั
หลังสิน้ สุดกิจกรรมแต่ละครั ง้ นักเรี ยนจะสรุ ปข้ อคิดที่ได้ เรี ยนรู้ แบ่งเป็ นด้ าน
ต่างๆ คือ ด้ านความคิด ด้ านความรู้ สึก และด้ านพฤติกรรม และยังมีการสรุ ปถึงสิ่งที่ จะนาไป
ประยุก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน จากการท ากิ จ กรรมแต่ ล ะครั ง้ อี ก ด้ ว ย นัก เรี ย นมี ก ารจัด ระบบ
พฤติกรรม จิตสาธารณะในด้ านต่างๆ ทาให้ นกั เรี ยนมีแนวทางในการปฏิบตั ิ จิตสาธารณะอย่าง
เป็ น รู ปธรรม โดยจากการสรุ ปของนักเรี ยน เช่น “คิ ด เพื ่อ ส่ ว นร่ ว ม ไม่ ท าให้ค นอื ่น เดื อ ดร้ อ น”
“รู้ สึ ก ดี เห็ น ว่ า ตัว เองสามารถท าได้” “ท าตามหน้า ที ่ข องตนเองอย่ า งดี ” จากการสรุ ป ข้ อ คิด
ความรู้ สึก และการประยุกต์ใช้ ช่วยให้ เขามีการแสดงออกมาอย่างเหมาะสม เป็ นไปตามความ
คาดหวั ง ของสั ง คม (ประณต เค้ าฉิ ม , 2549) สอดคล้ องกั บ ลั ก ษณะความคิ ด ของวั ย รุ่ น
ตามพัฒนาการด้ านการรู้ คิดของเพียเจต์ ที่ได้ ให้ พฒ
ั นาการด้ านความคิดของวัยรุ่ นอยู่ในขันที
้ ่4
คือ ขันปฏิ
้ บตั ิการคิดด้ วยนามธรรม (Formal operational stage) ซึง่ นักเรี ยนสามารถคิดเชื่อมโยง
ได้ และมีลกั ษณะการคิดเชิงนามธรรม และมีหลายแง่มมุ ที่แตกต่างออกไปขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์
ของแต่ละคนจากแนวคิดเชิงนามธรรมที่เกิดจากการจัดระบบ นาสูก่ ารแสดงออกเป็ นพฤติกรรมจิต
สาธารณะ ด้ านต่างๆ ตามความสามารถของนักเรี ยนแต่ละคน เป็ นไปตามแนวคิดการพัฒนา
จิตสัยของ เดวิท อาร์ . แครทโวล (Krathwohl, David R. etc., 1973) ในขันที
้ ่สี่ คือ การจัดระบบ
(Organization) นัก เรี ย นจะเห็ น คุณ ค่ า ต่ า งๆ ที่ ผ่ า นเข้ า มาอาศัย ประสบการณ์ ที่ แ ตกต่ า งกัน
อาศัยการแสดงความคิดเห็นและการสรุ ปผลในแต่ละกิจกรรม และเป็ นไปตามแนวคิดการพัฒนา
จิตพิสัยของ เดวิท อาร์ . แครทโวล (Krathwohl, David R. etc., 1973) ในขัน้ ที่ ห้า คือการสร้ าง
ลักษณะนิสยั (Characterization by a Value or Value Complex) ซึง่ เป็ นการสร้ างลักษณะนิสยั ที่
คงทนให้ กบั นักเรี ยน เพื่อให้ คณ
ุ ค่าที่นกั เรี ยนยอมรับในขันที
้ ่สี่นนั ้ ถูกแสดงออกมาในชีวิตประจาวัน
ตามสถานการณ์ ต่างๆ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ จินตนา สรายุทธพิทักษ์ (2557) ได้ พัฒนา
รูปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้ านจิตพิสยั เพื่อสร้ างเสริ มสุขภาพนักเรี ยนหญิงที่
อยู่ในวัยเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ซึง่ ประกอบด้ วย 8 ขันตอน
้
คือการตรวจสอบความรู้สกึ นึก
คิ ด การรั บ รู้ ประเด็ น ปั ญ หาการประมวลค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง ความตระหนัก จิ ต ส านึ ก ค่ า นิ ย ม
การตัดสินใจ การวิเคราะห์ ทบทวน การปฏิบตั ิตามค่านิยม และการตรวจสอบค่านิยมโดยการ
ติดตามผลการปฏิบตั ิ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการ
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เรี ยนรู้ ความตระหนัก จิตสานึก ค่านิย มการตัดสินใจ และการนาไปปฏิบตั ิหลังทดลองสูงกว่าก่อน
ทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทัง้ นี น้ ักเรี ยนกลุ่มควบคุมเป็ นนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนใน
รู ปแบบเดียวกันกับนักเรี ยนกลุ่มทดลอง นัน่ หมายความว่านักเรี ยนทังสองกลุ
้
่มได้ รับรู ปแบบทาง
การศึก ษาของโรงเรี ยนที่ เหมื อนกัน แต่สาเหตุที่ ท าให้ นักเรี ยนกลุ่มทดลองมี คะแนนเฉลี่ยของ
จิ ต สาธารณะหลัง การทดลอง และติ ด ตามผล สู ง กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม นั น้ เนื่ อ งจากนั ก เรี ย น
กลุ่มควบคุมเข้ าร่ วมกิจกรรมอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับจิตสาธารณะของนักเรี ยน เช่น การเข้ าร่วม
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ที่เน้ นความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ การเข้ าร่ วมกิจกรรมดนตรี ที่เน้ นความรู้
และความสามารถด้ านดนตรี การร่ วมกิจกรรมกัดกระจก ที่เน้ นทักษะการสร้ างผลงานทางศิลปะ
แสดงให้ เห็ น ว่ า กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ นั ก เรี ย นกลุ่ ม ควบคุ ม เข้ าร่ ว มนัน้ ไม่ มี ผ ลต่ อ จิ ต สาธารณะ
ของนักเรี ยน โดยสะท้ อนจากการทาแบบวัดตัวแปรจิตสาธารณะของกลุ่มควบคุม ที่ไม่มีความ
แตกต่างกันในระยะหลังการทดลอง และติดตามผล กับระยะก่อนการทดลอง เมื่อเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อติฌาณ แสงคา (2555) ที่ได้ ศึกษาผลการจัดกิจกรรมโดยใช้
แนวคิ ด ทางพุท ธศาสนาเพื่ อ พัฒ นาจิ ต สาธารณะ โดยแบ่ง เป็ น กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เข้ าร่วมโปรแกรมมีคะแนนจิตสาธารณะสูงกว่านักเรี ยนที่ไม่ได้ เข้ าร่ วม
โปรแกรมอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 และงานวิ จัย ของ อภิ เ ชษฐ จัน ทนา (2553)
ที่ได้ ศึกษาผลของการใช้ กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้ น โดยแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เข้ าร่ วมโปรแกรม
มี ค ะแนนจิ ต สาธารณะสูง กว่ า นัก เรี ย นที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ วมโปรแกรมอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
ที่ ร ะดับ .05 แสดงให้ เ ห็ น ว่า โปรแกรมพัฒนาจิ ตสาธารณะที่ ผ้ ูวิจัยพัฒ นาขึน้ สามารถพัฒนา
จิตสาธารณะของนักเรี ยนได้
ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ผลการวิจัยในครั ง้ นี แ้ สดงให้ เห็นว่าสามารถพัฒนาจิตสาธารณะให้ เ กิ ด ขึน้ กับ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ได้ ดังนันจึ
้ งเหมาะกับการนาไปใช้ กบั นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 1 หรื อระดับวัยรุ่ นขึ ้นไป นอกจากนี ้ในแต่ละกิจกรรมควรเน้ น ให้ เกิดกระบวนการคิด ความรู้สกึ
ผ่านการปฏิบตั ิของผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม และควรใช้ ควบคู่กับแบบวัดจิ ตสาธารณะที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
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เพื่ อ สามารถวัด จิ ต สาธารณะได้ ทัง้ ด้ า นความคิ ด ความรู้ สึก และพฤติ ก รรม ตามพัฒ นาการ
ของวัยรุ่น
2. การนาโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะไปใช้ ผู้ใช้ ควรศึกษากระบวนการการดาเนิน
กิจกรรมให้ เข้ าใจ อีกทังมี
้ การเตรี ยมสถานที่ อุปกรณ์ และใบงานให้ พร้ อม เพื่อการดาเนินกิจกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจะนาไปใช้ กบั นักเรี ยนที่มีคะแนนจิตสาธารณะระดับอื่น เพื่อส่งเสิรม
ให้ นกั เรี ยนมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ยังนาโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะนี ้ ไปใช้ สาหรับ
จัดกิจกรรมเพื่อสร้ างเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนได้ ใ นคาบชมรม หรื อจัดเป็ นค่าย
พัฒนาจิตสาธารณะ ซึง่ เป็ นกิจกรรมเสริมทักษะให้ กบั นักเรี ยนได้ อีกด้ วย
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาและพัฒนาการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้ านอื่นๆ เช่น ความซื่อสัตย์สจุ ริต ความมีวินยั ความพอเพียง เป็ นต้ น
2. ควรมี ศึก ษาและพัฒ นาจิ ต สาธารณะในนัก เรี ย นระดับ ชัน้ ต่า งๆ อี ก ทัง้ มี ก าร
ติดตามผลจิตสาธารณะของอย่างต่อเนื่อง เพื่อทดสอบความคงทนของโปรแกรมว่าสามารถพัฒนา
จิตสาธารณะให้ คงทนในระยะยาวเท่าใด
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่ นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์
คณะศิลปะศาสตร์ ประยุกต์
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ
2. อาจารย์ เกรี ยงไกร พึง่ เชื ้อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3. อาจารย์ กมลา สุริยพงษ์ ประไพ

อาจารย์พิเศษสาขาคริสตศาสนศึกษา
คณะศาสนศาสตร์
วิทยาลัยแสงธรรม

4. นางสาวทัศนีย์ ชาวปากน ้า

คณะกรรมการร่วมพัฒนาหลักสูตรของ
ฝ่ ายการศึกษาอัครสังฆมณลฑลกรุงเทพฯ
และผู้จดั ทาหลักสูตรมาตรฐานสถานศึกษา

5. นางสาวปิ ยะนันท์ ธีรานุวฒ
ั น์

ครูผ้ สู อนวิชาสังคมศึกษา
และหน้ าที่พลเมือง
โรงเรี ยนนักบุญเปโตร

ภาคผนวก ข
คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ
ผลการพิจารณา ของผู้เชี่ยวชาญ

ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1

2
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1

3
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1

4
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1

5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1

ความเที่ยงตรง
เชิงเนื ้อหา
(IOC)
1
1
0.2
1
1
1
1
0.8
1
0.8
0.8
1
1
1
1
1
0.8
1
1
1
0.4
1
0.6
1
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ตาราง 13 (ต่อ)
ผลการพิจารณา ของผู้เชี่ยวชาญ

ข้ อที่
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

2
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
0

3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

5
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ความเที่ยงตรง
เชิงเนื ้อหา
(IOC)
1
1
0.8
0.4
1
1
0.8
0.8
0.8
1
1
1
1
1
0.8
1
0.4
1
1
1
1
0.8
1
0.8
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ตาราง 13 (ต่อ)
ผลการพิจารณา ของผู้เชี่ยวชาญ

ข้ อที่
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

2
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1

3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1

5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ความเที่ยงตรง
เชิงเนื ้อหา
(IOC)
1
1
1
1
1
0.8
1
1
0.8
0.6
0.8
0.8
0.6
1
1
1
1
1
1
0.8
0.8
0.8
0.8
1
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ตาราง 13 (ต่อ)
ผลการพิจารณา ของผู้เชี่ยวชาญ

ข้ อที่
74
75
76
77
78
79
80

1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

2
0
+1
0
+1
0
+1
0

3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

4
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1

5
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ความเที่ยงตรง
เชิงเนื ้อหา
(IOC)
0.4
1
0.8
1
0.8
1
0.8
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ตาราง 14 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Item total correlation)
และค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ แอลฟ่ าของแบบวั ด ฉั น กั บ สั ง คม เพื่ อ วั ด ตั ว แปรจิ ต สาธารณะ
ทังฉบั
้ บจากการทดลองใช้
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Corrected Item-Total
Correlation
0.295
0.439
0.404
0.276
0.485
0.562
0.406
0.417
0.632
0.399
0.369
0.325
0.436
0.265
0.292
0.429
-0.210
0.120
0.109
0.577
0.400
0.545
0.366

Cronbach's Alpha
if Item Deleted
0.911
0.910*
0.911*
0.911
0.910*
0.909*
0.911
0.910*
0.909*
0.911*
0.911*
0.911*
0.910*
0.912
0.911
0.910*
0.916
0.913
0.913
0.910*
0.911*
0.910*
0.911*

หมายเหตุ
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
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ตาราง 14 (ต่อ)
ข้ อ
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Corrected Item-Total
Correlation
0.233
0.517
0.310
0.537
0.276
0.388
0.542
0.023
-0.389
0.310
0.133
0.372
0.348
0.350
-0.313
0.508
0.214
0.275
0.388
0.173
0.347
0.402
0.346
0.535
0.187

Cronbach's Alpha if Item
Deleted
0.912
0.910*
0.911
0.910*
0.911
0.911*
0.910*
0.913
0.917
0.911
0.913
0.911*
0.911*
0.911*
0.915
0.910*
0.912
0.911
0.911*
0.912
0.911
0.911*
0.911
0.910
0.912*

หมายเหตุ
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
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ตาราง 14 (ต่อ)
ข้ อ
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Corrected Item-Total
Correlation
-0.033
0.309
0.446
0.501
0.393
0.454
0.405
0.255
0.484
0.353
0.271
0.324
0.354
0.448
0.647
0.351
0.491
0.297
0.573
0.302
0.493
0.316
0.442
0.451

Cronbach's Alpha if Item
Deleted
0.914
0.911*
0.910*
0.910*
0.911*
0.910
0.911
0.912*
0.910*
0.911
0.912
0.911
0.911*
0.910*
0.909*
0.911
0.910
0.911*
0.910
0.911*
0.910
0.911*
0.910
0.910*

หมายเหตุ
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
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ตาราง 14 (ต่อ)
Corrected Item-Total
Correlation
73
0.368
74
0.456
75
0.249
76
0.329
77
0.516
78
0.472
79
0.413
80
-0.111
ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ เท่ากับ .912
ข้ อ

Cronbach's Alpha if Item
Deleted
0.911*
0.910*
0.912
0.911*
0.910*
0.910*
0.911*
0.914

หมายเหตุ
นาไปใช้
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
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ตาราง 15 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Item total correlation)
และค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ แอลฟ่ าของแบบวั ด ฉั น กั บ สั ง คม เพื่ อ วั ด ตั ว แปรจิ ต สาธารณะ
ทังฉบั
้ บหลังจากตัดข้ อคาถามแล้ ว
ข้ อ

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.405
0.387
0.495
0.527
0.662
0.359
0.378
0.328
0.368
0.386
0.372
0.452
0.584
0.290
0.487
0.599
0.443
0.268
0.486
0.319
0.570
0.445
0.482
0.560

0.914
0.915
0.914
0.913
0.912
0.915
0.915
0.915
0.915
0.915
0.915
0.914
0.913
0.916
0.913
0.912
0.914
0.916
0.914
0.915
0.913
0.914
0.913
0.913
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ตาราง 15 (ต่อ)
ข้ อ

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

0.413
0.517
0.423
0.318
0.289
0.548
0.311
0.344
0.444
0.693
0.304
0.339
0.330
0.501
0.342
0.454
0.376
0.539
0.479
0.483
0.517

0.914
0.913
0.914
0.915
0.915
0.913
0.915
0.915
0.914
0.911
0.915
0.915
0.915
0.913
0.915
0.914
0.915
0.913
0.914
0.914
0.913

ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ เท่ากับ .917
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ตาราง 16 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Item total correlation)
และค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ แอลฟ่ าของแบบวั ด ฉั น กั บ สั ง คม เพื่ อ วั ด ตั ว แปรจิ ต สาธารณะ
ทังฉบั
้ บเมื่อนามาใช้ จริง
ข้ อ

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.471
0.491
0.438
0.455
0.598
0.578
0.560
0.599
0.413
0.453
0.539
0.417
0.533
0.570
0.340
0.549
0.614
0.404
0.596
0.359
0.541
0.473
0.459
0.497

0.941
0.941
0.942
0.942
0.941
0.941
0.941
0.941
0.942
0.941
0.941
0.942
0.941
0.941
0.943
0.941
0.940
0.942
0.941
0.942
0.941
0.941
0.941
0.941
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ตาราง 16 (ต่อ)
ข้ อ

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

0.427
0.513
0.412
0.523
0.550
0.566
0.481
0.555
0.577
0.405
0.590
0.553
0.539
0.412
0.609
0.492
0.432
0.475
0.623
0.593
0.615

0.942
0.941
0.942
0.941
0.941
0.941
0.941
0.941
0.941
0.942
0.941
0.941
0.941
0.942
0.941
0.941
0.942
0.941
0.941
0.941
0.940

ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ เท่ากับ .942
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ตาราง 17 ผลการตรวจสอบคุณ ภาพและความเหมาะสมของโปรแกรมพัฒ นาจิ ต สาธารณะ
ในภาพรวม

ข้ อที่
1

รายการที่ประเมิน

ความเหมาะสมของชื่อกิจกรรม
ความเหมาะสมของการ
2
เรี ยงลาดับกิจกรรม
3 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์
ความเหมาะสมของระยะเวลา
4
ในการจัดกิจกรรม
ความเหมาะสมของอุปกรณ์
5
ที่ใช้ ในการจัดกิจกรรม
ความสอดคล้ องระหว่างการ
6
ประเมินผลกับวัตถุประสงค์
ความสอดคล้ องระหว่างกิจกรรมกับ
7
โปรแกรม
รวมค่า IOC

ผลการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

ความเที่ยงตรง
เชิงเนื ้อหา
(IOC)
1.0
1.0

1
1

1
1

1
1

0
0

0
1

.6
.8

1

1

1

1

1

1.0

1

1

1

0

0

.6

1

1

1

1

0

.8
0.83
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ตาราง 18 ผลการตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะใน
แต่ละกิจกรรม

ความสอดคล้ องระหว่ างการสรุ ปกับวัตถุประสงค์

ความสอดคล้ องระหว่ างการประเมินผลกับวัตถุประสงค์

ความชัดเจนของวิธีดาเนินการในกิจกรรม

ความเหมาะสมของทฤษฎีพืน้ ฐานที่ใช้

1
0.8
1
0.6
1
1
1
0.8
1
1
1
1

0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
1
1
0.8
1
1
1
1

0.2 0.8 1
0.6 1 1
0.8 1 1
0.8 1 1
0.6 1 1
0.8 1 0.8
0.8 1 1
0.6 0.8 0.8
0.8 1 0.8
0.8 1 1
0.8 0.8 1
0.8 1 1

0.8
0.8
0.8
1
0.8
0.8
0.8
0.6
0.6
0.8
1
1

0.8
0.6
0.8
0.8
0.8
1
0.8
0.4
0.4
0.6
1
0.6

1
1
1
1
1
1
1
08
0.8
1
0.8
1

0.8
0.6
0.8
0.6
0.6
0.8
1
0.6
1
1
0.8
1

ความเหมาะสมของอุปกรณ์ และใบงาน

ความเหมาะสมของขัน้ ตอน

รอบๆ ตัวฉัน
ปั ญหานี ้แหละ ใช่เลย
ช่วยกันดูแล
ยึดมัน่ ในหน้ าที่
สิทธิของฉันและเธอ
หัวใจอาสา
สิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้
คุณค่าที่สอดคล้ อง
สัญญาใจ
ส่งต่อความรัก
ภารกิจแห่งรักและรับใช้
สานต่อความดี

ความเหมาะสมของระยะเวลา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อกิจกรรม

ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์

ลาดับ

ความเหมาะสมของชื่อกิจกรรม

หัวข้ อที่ประเมิน

ภาคผนวก ค
คะแนนจิตสาธารณะของนักเรียนกลุ่มตัวอย่ าง
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์คะแนนจากแบบวัดฉันกับสังคม เพื่อวัดตัวแปรจิตสาธารณะ ในระยะ
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังสิ ้นสุดการทดลองของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม

คนที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

กลุม่ ทดลอง (n=35)
ก่อนการ หลังการ หลังสิ ้นสุด
ทดลอง ทดลอง การทดลอง
(Pre(Post(Follow
test)
test)
up)
3.87
4.22
4.20
3.96
4.07
4.18
3.60
4.02
4.07
3.67
3.98
3.96
3.89
4.16
4.16
3.78
4.31
4.38
3.98
4.09
4.11
4.00
4.42
4.47
4.09
4.47
4.33
2.78
2.84
2.73
3.31
3.98
3.80
3.58
4.20
4.09
3.62
3.91
4.00
3.80
4.27
4.42
3.82
4.20
4.13
3.84
4.42
4.11
3.91
4.29
4.29
3.91
4.13
4.11
4.00
4.27
4.24
4.02
4.47
4.36

คนที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

กลุม่ ควบคุม (n=35)
ก่อนการ หลังการ หลังสิ ้นสุด
ทดลอง ทดลอง การทดลอง
(Pre(Post(Follow
test)
test)
up)
3.89
3.93
3.84
3.91
3.84
3.87
3.20
3.16
3.09
3.67
3.62
3.51
3.73
3.69
3.71
3.71
3.84
3.80
3.78
3.73
3.60
3.87
3.80
3.80
3.78
3.73
3.67
3.87
3.82
3.64
3.96
3.76
3.73
3.93
3.76
3.71
3.96
3.89
3.84
4.02
3.89
3.80
4.04
3.93
3.91
4.04
3.84
3.64
3.49
3.62
3.56
3.53
3.49
3.49
3.58
3.67
3.71
3.76
3.69
3.76
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ตาราง 19 (ต่อ)

คนที่

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
M
SD

กลุม่ ทดลอง (n=35)
คะแนน คะแนน
คะแนน
ก่อนการ หลังการ หลังสิ ้นสุด
ทดลอง ทดลอง การทดลอง
(Pre(Post(Follow
test)
test)
up)
4.04
4.24
4.42
3.33
3.40
3.31
3.69
4.00
4.07
3.80
4.07
4.22
3.87
4.27
4.40
3.91
3.76
3.76
3.93
3.80
4.00
3.96
4.40
4.16
4.02
4.27
4.33
4.04
4.24
4.29
3.51
3.47
3.71
3.62
4.18
4.22
3.87
4.31
4.29
3.91
4.24
4.33
4.00
4.36
4.11
3.798
4.106
4.107
0.264
0.331
0.335

คนที่

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
M
SD

กลุม่ ควบคุม (n=35)
คะแนน คะแนน
คะแนน
ก่อนการ หลังการ หลังสิ ้นสุด
ทดลอง ทดลอง การทดลอง
(Pre(Post(Follow
test)
test)
up)
3.84
3.71
3.73
3.93
3.64
3.62
3.98
3.82
3.49
4.00
3.87
3.87
4.04
3.82
3.80
3.53
3.60
3.40
3.64
3.69
3.73
3.87
3.89
3.78
3.89
3.87
3.87
4.02
3.84
3.76
2.93
3.00
3.24
3.62
3.47
3.36
3.87
3.64
3.69
3.91
3.80
3.64
4.07
4.11
3.96
3.796
3.728
3.675
0.246
0.208
0.190
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ภาคผนวก ง
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
- แบบวัดฉันกับสังคม วัดตัวแปรจิตสาธารณะ
- โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ

เลขประจาตัวนักเรี ยน.....................
ชัน.............
้
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เลขที่..............

แบบวัดฉันกับสังคม
1. แบบวัดฉบับนี ้มีทงสิ
ั ้ ้น 45 ข้ อ ขอให้ นกั เรี ยนทาทุกข้ อด้ วยความตังใจ
้
2. ให้ นักเรี ยนพิจารณาข้ อความต่อไปนี ้ ซึ่งเป็ นเรื่ อง ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม
ของนักเรี ยนที่มีต่อสังคม แล้ วทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สดุ
เพียงช่องเดียวในแต่ละข้ อ
จริงที่สดุ
หมายถึง
นักเรี ยนมีความคิด ความรู้สกึ หรื อ พฤติกรรม
ตรงกับข้ อความนันทุ
้ กครัง้
จริง
หมายถึง
นักเรี ยนมีความคิด ความรู้สกึ หรื อ พฤติกรรม
ตรงกับข้ อความนันเกื
้ อบทุกครัง้
ค่อนข้ างจริง หมายถึง
นักเรี ยนมีความคิด ความรู้สกึ หรื อ พฤติกรรม
ตรงกับข้ อความนันบางครั
้
ง้
ค่อนข้ างไม่จริง หมายถึง
นักเรี ยนมีความคิด ความรู้สกึ หรื อ พฤติกรรม
ไม่ตรงกับข้ อความนันบางครั
้
ง้
ไม่จริง
หมายถึง
นักเรี ยนมีความคิด ความรู้สกึ หรื อ พฤติกรรม
แทบจะไม่ตรงกับข้ อความนันเลย
้
ไม่จริงเลย
หมายถึง
นักเรี ยนไม่เคยมีความคิดความรู้สกึ หรื อ
พฤติกรรมตรงกับข้ อความนันเลย
้
คาชีแ้ จง

ตัวอย่ างการตอบแบบวัดฉันกับสังคม

ข้ อความ
1. ฉันรู้สกึ เฉยๆ เมื่อทาของที่ใช้
ร่วมกันเสียหาย เช่น ทาเมาท์
คอมพิวเตอร์ พงั เป็ นต้ น

จริง
ที่สุด

จริง

ค่ อนข้ าง ค่ อนข้ าง
ไม่ จริง
จริง
ไม่ จริง

ไม่ จริง
เลย



ความหมาย นักเรี ยนใส่เครื่ องหมาย  ลงในช่อง จริง แสดงว่า นักเรี ยนมีความรู้สกึ
เฉยๆ เมื่อทาของที่ใช้ ร่วมกันเสียหาย เกือบทุกครัง้
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ข้ อความ
1. เมื่อฉันเห็นข้ อความ รู ปบนกาแพง หรื อ
บนโต๊ ะ เรี ย น ฉัน อยากแต่ง เติ ม ข้ อ ความ
หรื อรูปนันเพิ
้ ่มเติม
2. ฉันรู้ สึกดีกว่าเมื่อใช้ น ้าที่โรงเรี ยนเตรี ยมไว้
สาหรับดื่มเท่านันมาล้
้ างหน้ าแทนน ้าประปา

3. ฉันคิดว่าต้ องดูแลรักษาสิ่งของส่วนรวม
ที่ฉันกาลังใช้ อยู่อย่างดี เช่น คอมพิวเตอร์
ของโรงเรี ยน ลูกฟุตบอล หรื ออุปกรณ์กีฬา
เป็ นต้ น
4. ในขณะที่ ฉัน ใช้ นา้ แล้ ว ต้ องหัน ไปคุย
กับ เพื่ อ น หรื อ ฟอกสบู่อ ยู่ ไม่จ าเป็ น ต้ อ ง
ปิ ดน ้า เนื่องจากคิดว่าเดี๋ยวก็ใช้ น ้าต่ออยู่ดี
จะได้ ไม่เสียเวลาเปิ ดอีกครัง้
5 . เ มื่ อ เ ห็ น เ พื่ อ น เ ปิ ด น ้ า ทิ ้ ง ไ ว้
โดยไม่ไ ด้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ฉัน คิ ด ว่า เป็ น การ
สิ ้นเปลือง โดยใช่เหตุ
6. เมื่ อ ฉั น ขอยื ม สิ่ ง ของต่ า งๆ ของทาง
โ ร ง เ รี ย น ม า ใ ช้ เ ช่ น อุ ป ก ร ณ์ กี ฬ า
เครื่ อ งเสี ย ง ฉั น รู้ สึ ก ว่ า ต้ องดู แ ลรั ก ษา
สิง่ ของนันอย่
้ างดี
7. เมื่ อ ฉั น เห็ น รอยขี ด เขี ย นบนก าแพง
ห้ องนา้ หรื อบนโต๊ ะนักเรี ยน ฉันอยากทา
ให้ กาแพงนันกลั
้ บมาสะอาด หมือนเดิม
8. ฉันรู้ สกึ เสียดายน ้า เมื่อเห็นน ้าเปิ ดทิ ้งไว้
โดยไม่ได้ ใช้ ให้ เกิดประโยชน์
9 . ฉั น ร า ด น ้า ใ ห้ ส ะ อ า ด ห ลั ง จ า ก
ทาธุระส่วนตัวในห้ องน ้าเสร็จเรี ยบร้ อย

จริง
ค่ อนข้ าง
จริง
ที่สุด
จริง

ค่ อนข้ าง
ไม่ จริง

ไม่ จริง

ไม่ จริง
เลย
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ข้ อความ
10. หากฉันออกจากห้ องเรี ยนเป็ นคนสุดท้ าย
ฉั น จะตรวจสอบพั ด ลม/แอร์ และไฟใน
ห้ อ ง เ รี ย น ว่ า ปิ ด เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว
โดยที่ คุ ณ ครู ไม่ ไ ด้ สั่ ง เพื่ อ ช่ ว ยโรงเรี ยน
ประหยัดไฟ
11. ฉันคิดว่า หากถังขยะอยู่ไกล สามารถทิ ้ง
ขยะได้ ตามต้ นไม้ กระถางต้ นไม้ ซอกต่างๆ
ห รื อ ที่ พื น้ ไ ด้ เ พ ร า ะ เ ดี๋ ย ว ก็ มี ภ า ร โ ร ง
มาทาความสะอาดอยูด่ ี
12. ฉันเปิ ด-ปิ ด หน้ าต่าง หรื อประตูห้องด้ วย
ความระมั ด ระวั ง เพื่ อ ป้ อ งกั น การช ารุ ด
เสียหาย
13. ฉันนาน ้าซึ่งทางโรงเรี ยนจัดไว้ สาหรับดื่ม
เท่านันมาล้
้ างหน้ าแทนน ้าประปา
14. ข้ าพเจ้ ารู้ สึกไม่อยากทา เมื่อถึงหน้ าที่ทา
ความสะอาดห้ อง
15. ฉันรู้สกึ แย่ เมื่อรู้ว่าตนเองเป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่น
ต้ อ งรอ จนไม่ ส ามารถที่ จ ะท ากิ จ กรรมอื่ น
ต่อไปได้ เช่น รอขึ ้นรถไปทัศนศึกษา เป็ นต้ น
16. หากเห็นป้ายห้ ามต่างๆ เช่น ห้ ามเดินลัด
สนาม ห้ ามนัง่ หรื อห้ ามปี นป่ าย ฉันคิดว่าควร
ปฏิบตั ิตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด
17. ฉั น เต็ ม ใ จ ท าเวรท าความ สะอ า ด
ประจาวัน ที่ได้ รับมอบหมายอย่างดี
1 8 . เ มื่ อ รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร เ ส ร็ จ
ฉันนาภาชนะที่ใช้ ไปไว้ ในที่เก็บภาชนะ

19. ฉั น คิ ด ว่ า ต้ องปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ตาม
ที่ได้ รับมอบหมายอย่างดี

จริง
ค่ อนข้ าง
จริง
ที่สุด
จริง

ค่ อนข้ าง
ไม่ จริง

ไม่ จริง

ไม่ จริง
เลย
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ข้ อความ
20. ฉันไม่คิดว่าการเดินลัดสนาม ทังๆ
้ ที่มี
ป้ายห้ าม จะเกิดความเสียหายอะไร
21. ฉันให้ เพื่อนทาหน้ าที่แทนฉัน เช่น ทา
ความสะอาดห้ อ งเรี ย นยกของ ตามที่ ค รู
มอบหมาย เป็ นต้ น ถึงแม้ ว่าฉันจะสามารถ
ทาหน้ าที่นนได้
ั ้ ก็ตาม
22. ฉั น เข้ าแถวซื อ้ อาหาร หรื อ แลกชิ พ
อย่างเป็ นระเบียบ
23. เมื่อเห็นก๊ อกน ้าเปิ ดอยู่โดย ไม่ได้ ใช้ ฉนั
เดินเข้ าไปปิ ดก๊ อกน ้านัน้
24. ฉันรู้ สึกดี เมื่อเห็นว่าแต่ละคนเข้ าแถว
อย่ า งเป็ นระเบี ย บในการ ซื อ้ อาหาร
หรื อซื ้อของ เป็ นต้ น
25. ฉั น คิ ด ว่ า ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะใช้ ของ
ส่ ว นรวมของโรงเรี ย น เช่ น สนามกี ฬ า
อุปกรณ์กีฬา โต๊ ะม้ าหิน เป็ นต้ น
26. เมื่ อ เห็ น เด็ ก เล็ ก คนชรา หรื อ สตรี
มี ครรภ์ ขึ น้ รถสองแถว หรื อรถเมล์
และไม่มีที่นงั่ ฉันคิดว่าควรสละที่นงั่ ให้ เขา
27. ฉั น น าของส่ ว นรวมที่ ใ ช้ ร่ วมกั น
นากลับไปใช้ ต่อที่บ้าน เช่น สีที่ยืมจากครู
ปากกา เป็ นต้ น
28. ฉันเต็มใจแบ่งที่ในสนามกีฬาให้ ผ้ อู ื่นได้ ใช้
ร่วมกันกับฉัน ถึงแม้ วา่ ฉันมาใช้ ก่อน

จริง
ค่ อนข้ าง
จริง
ที่สุด
จริง

ค่ อนข้ าง
ไม่ จริง

ไม่ จริง

ไม่ จริง
เลย

145

ข้ อความ
29. ขณะที่ ฉั น เดิ น คุ ย กั บ เพื่ อ นเป็ นหน้ า
กระดานบริ เวณบันได พบว่า มีคนเดินขึ ้น-ลง
บันได ฉันหลีกทาง ให้ เขาได้ เดินขึ ้น-ลงบันได
ได้ อย่างสะดวก
30. หากเห็นเด็กเล็ก คนชรา หรื อสตรี มีครรภ์
บนรถเมล์หรื อ รถสองแถวฉันแกล้ งหลับ หรื อ
ทาเป็ นมองไม่เห็น
31. ฉันคิดว่าควรรี บคืนสิ่งของที่ยืมจากทาง
โรงเรี ยนมาใช้ เช่น ลูกบอล ลูกบาสเกตบอล
อุ ป กรณ์ ก ารเรี ยนจากห้ องจิ ต ตาภิ บ าล
เป็ นต้ น เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ อู ื่นได้ ใช้
3 2 . ห า ก ฉั น นั่ ง ใ น ที่ นั่ ง เ ฉ พ า ะ ส า ห รั บ
เด็ก คนชรา สตรี มีครรภ์ หรื อพระภิกษุ สงฆ์
บนรถเมล์ พบว่าบุคคลเหล่านันขึ
้ ้นรถเมล์มา
และเขาไม่มีที่นงั่ ก็ไม่ลกุ ให้ เขานัง่ เพราะเดี๋ยว
ก็มีคนลุกให้
33. ฉั น คิ ด ว่ า ผู้ อื่ น ควรใช้ โต๊ ะอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่
โต๊ ะประจาของกลุม่ ของฉัน
34. เมื่อทางโรงเรี ยนจัดให้ มีการรับบริ จาคเงิน
หรื อสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ ผู้เดือดร้ อนฉันไม่มี
ส่ว นร่ ว มกับ การบริ จ าคต่า งๆ นัน้ แม้ ว่ า จะ
สามารถบริ จาค ได้ ก็ตาม
35. เมื่อโรงเรี ยนขอรับบริ จาคเพื่อผู้ประสบภัย
ต่ า งๆ ฉั น คิ ด ว่ า เราควรมี ส่ ว นร่ วมเพื่ อ
ช่วยเหลือพวกเขา
35. เมื่อโรงเรี ยนขอรับบริ จาคเพื่อผู้ประสบภัย
ต่ า งๆ ฉั น คิ ด ว่ า เราควรมี ส่ ว นร่ วมเพื่ อ
ช่วยเหลือพวกเขา
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ข้ อความ
36. ฉั น ช่ ว ยเพื่ อ นเก็ บ ของ ให้ เรี ยบร้ อย
เมื่ อ เสร็ จกิ จ กรรม ก่ อ นกลั บ บ้ าน เช่ น
กีฬาสี งานวันวิชาการ เป็ นต้ น
3 7 . ฉั น คิ ด ว่ า กิ จ ก ร ร ม จิ ต อ า ส า ต่ า ง ๆ
ที่ทางโรงเรี ยนจัดเป็ นเรื่ องไร้ สาระ
38. ฉั น เต็ ม ใจที่ จ ะลบกระดานให้ คุ ณ ครู
หลัง จากคุณ ครู ส อนเสร็ จ เพื่ อ เตรี ย มเรี ย น
คาบต่อไป
39. ฉั น บริ จ าคเงิ น สิ่ ง ของ หรื อ ออกแรง
เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในโรงเรี ยน
40. ฉันราคาญที่ต้องคอยรับฟั ง รายละเอียด
ต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาของ โรงเรี ยน
41. ฉันรู้ สึกดีเมื่อไปช่วยเพื่อนแบกโต๊ ะ เก้ าอี ้
หรื อสิ่งของต่างๆ ของทางโรงเรี ยน แม้ ไม่ใช่
หน้ าที่ของฉัน
4 2 . เ มื่ อ ฉั น พ บ เ ห็ น ข ย ะ ต ก อ ยู่ บ น พื น้
ฉันเก็บขยะเพื่อไปทิ ้งในถังขยะ
43. ฉั น ยิ น ดี ที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ
ของทางโรงเรี ย น หากงานนั น้ สอดคล้ อง
กับความสามารถที่ฉนั มี
44. ฉัน รู้ สึก ดี เมื่ อ ได้ เข้ า ร่ วมกิ จ กรรมที่ เป็ น
ประโยชน์ เช่น กิจกรรม จิตอาสาการบริ จาค
สิ่งของ การบริ จาคเงิน เป็ นต้ น
45. ฉันคิดว่า ฉันควรมี ส่วนรวมในกิ จ กรรม
ต่า งๆ ของทางโรงเรี ย น ที่ เป็ นประโยชน์ ต่อ
ผู้อื่น เช่น การบริ จาคสิ่งของการบริ จาคเงิน
การออกแรงในการขนของ การช่ ว ยเสนอ
ความคิดเห็นมากกว่านี ้
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โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
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กิจกรรมครัง้ ที่ 1
เรื่อง รอบๆ ตัวฉัน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ
ขัน้ นา (10 นาที)
1. ครูทกั ทายนักเรี ยน และให้ นกั เรี ยนแต่ละคนแนะนาตัวเพื่อสร้ างความสัมพันธ์
2. ครูแจ้ งถึงวัตถุประสงค์ของการร่วมกิจกรรมในครัง้ นี ้ให้ นกั เรี ยนได้ รับทราบ
3. ครูให้ นกั เรี ยนชมวีดีทศั น์ เกี่ยวกับปั ญหาของสังคมในปั จจุบนั เช่น การขับรถผิด
กฎจราจร, การทิ ้งขยะในที่สาธารณะ,ปั ญหาสิง่ แวดล้ อม เป็ นต้ น
4. ครู สนทนากั บ นั ก เรี ยนถึ ง ปั ญหาที่ นั ก เรี ยนเคยพบ เหมื อ นที่ ไ ด้ รั บ ชม
ในวีดีทศั น์ จากนันให้
้ นกั เรี ยนทาใบงานที่ 1 ตอนที่ 1 เรื่ องมองดูสงั คม
ขัน้ สอน (30 นาที)
1. ครู แบ่ ง กลุ่ ม นั ก เรี ยน กลุ่ ม ละ 7 คน โดยจั บ กลุ่ ม ตามความสมั ค รใจ
เพื่อให้ นกั เรี ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาที่ตนเองและเพื่อนสามารถพบ
ได้ ในสังคม บ้ าน ชุมชน และเขียนในกระดาษชาร์ ต
2. ครู พูด ถึ ง ปั ญ หาที่ อ ยู่ใ กล้ ตัว ของนัก เรี ย น นั่น คื อ ปั ญ หาในโรงเรี ย น ครู แ จก
ใบงานที่ 1 ปั ญหาที่พบ ให้ นกั เรี ยน กลุม่ ละ 1 แผ่น เพื่อให้ นกั เรี ยนเขียนปั ญหา
สังคมที่ตนเองและเพื่อนพบและสถานที่ตา่ งๆ เช่น บ้ าน ชุมชน เป็ นต้ น
3. ครู ให้ นกั เรี ยนสารวจปั ญหาที่พบตามสถานที่ต่างๆ ของโรงเรี ยน จากนันบั
้ นทึก
ปั ญหานันลงในตาราง
้
และถ่ายรูปปั ญหาที่พบนัน้
4. เมื่อหมดเวลา นักเรี ยนแต่ละกลุม่ กลับมารวมกันในห้ องเรี ยน จากนันครู
้ ให้ แต่ละ
กลุ่มนาเสนอปั ญหาที่ตนเองพบจากการระดมความคิดในข้ อ 1 และจากการ
สารวจสถานที่ต่างๆ ในโรงเรี ยน พร้ อมทังน
้ าเสนอภาพที่ถ่ายไว้ คุณครู บนั ทึก
ปั ญหาที่นกั เรี ยนได้ ออกมานาเสนอ
ขัน้ สรุ ป (10 นาที)
1. ครู สรุ ปปั ญหาที่นกั เรี ยนได้ พบออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ 1.ด้ านการใช้ 2.ด้ านการ
ถื อเป็ น หน้ า ที่ 3.ด้ านการเคารพสิท ธิ และ 4. ด้ านการปฏิบัติกิจกรรมที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวม อี ก ทั ง้ น าเสนอปั ญ หาเพิ่ ม เติ ม ตามองค์ ป ระกอบ
ทัง้ 4 ด้ านหากนักเรี ยนไม่ได้ นาเสนอ
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ใบงานที่ 1
ตอนที่ 1 เรื่ อง มองดูสังคม
นักเรี ยนคิดว่ าใครเป็ นจุดเริ่มต้ นปั ญหาต่ างๆ ที่เกิดขึน้ ในสังคม

......................................................................
......................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------นักเรียนคิดว่ าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่งของปั ญหาในสังคม
หรือในโรงเรียนอะไรบ้ าง

..................................................................
.................................................................
.................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------นักเรียนรู้สึกดีหรือไม่ อย่ างไร เมื่อเห็นผู้ท่ ไี ม่ มีความรั บผิดชอบ
ขาดจิตสาธารณะ หรื อสร้ างปั ญหาในสังคม

..............................................................
..............................................................
..............................................................
----------------------------------------------------------------------------------------นักเรียนอยากพัฒนาตนเอง
เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมให้ ดีขึน้ หรือไม่ อย่ างไร

...................................................................
...................................................................
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ใบงานที่ 1
ตอนที่ 2 ปั ญหาที่พบ
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
1...................................................................... ชัน..................
้
เลขที่............
2...................................................................... ชัน..................
้
เลขที่............
3...................................................................... ชัน..................
้
เลขที่............
4...................................................................... ชัน..................
้
เลขที่............
5...................................................................... ชัน..................
้
เลขที่............
6...................................................................... ชัน..................
้
เลขที่............
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนเขียนปัญหาสังคมที่พบตามสถานที่ตา่ งๆ เช่น บ้ าน ชุมชน เป็ นต้ น
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ปั ญหาในโรงเรียน
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนสารวจปั ญหาต่างๆ ที่พบในโรงเรี ยน จากนันบั
้ นทึกปั ญหานันลงในตาราง
้
สถานที่

ปั ญหาที่พบ

หมายเหตุ
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กิจกรรมครัง้ ที่ 2
เรื่อง ปั ญหานีแ้ หละ ใช่ เลย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ
ขัน้ นา (10 นาที)
1. ครูทบทวนปั ญหาต่างๆ ที่แต่ละกลุม่ ได้ นาเสนอเมื่อสัปดาห์ที่ผา่ นมา
2. ครูแจ้ งถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครัง้ นี ้
ขัน้ สอน (30 นาที)
1. ครูกล่าวถึงความหมายของจิตสาธารณะ ให้ นกั เรี ยนได้ ฟัง
2. ครู น าเสนอค าว่ า “จิ ต สาธารณะ” จากนั น้ ให้ นั ก เรี ยนท าใบงานที่ 2
จิตสาธารณะคืออะไร ให้ นกั เรี ยนแบ่งปั นความหมายของจิตสาธารณะที่แต่ละ
คนเขียนในกลุม่
3. ครู สุ่มถามนัก เรี ยนเกี่ ยวกับความหมายของจิตสาธารณะที่ นักเรี ยนได้ เขียน
และพฤติกรรมที่แสดงออกของการมีจิตสาธารณะ
4. ครูกล่าวถึงองค์ประกอบของจิตสาธารณะ ด้ านต่างๆ และนาเสนอภาพของการ
ขาดจิ ต สาธารณะในด้ านต่ า งๆ ให้ นั ก เรี ยนได้ เห็ น เช่ น การทิ ง้ ขยะ
รอยบนกาแพง เป็ นต้ น
5. ครู แบ่งกลุ่มนักเรี ยน จากนันให้
้ นกั เรี ยนทากิจกรรมแบ่งแยกให้ ได้ โดยนักเรี ยน
จะได้ รูปภาพของการขาดจิตสาธารณะด้ านต่างๆ แล้ วช่วยกันตอบคาถามตาม
ใบงานที่ 2 ตอนที่ 3
ขัน้ สรุ ป (10 นาที)
1. นักเรี ยนนาเสนอผลงานหน้ าชันเรี
้ ยน
2. ครูสรุปถึงสิง่ ที่นกั เรี ยนแต่ละกลุม่ นาเสนอ
3. นักเรี ยนสรุปจิตสาธารณะด้ านต่างๆ
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ใบงานที่ 2
เรื่ อง จิตสาธารณะที่แท้ จริง
จิตสาธารณะในความคิดของฉันคือ
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

ความหมายที่แท้ จริงของจิตสาธารณะ
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

จิตสาธารณะแบ่ งเป็ น 4 ด้ าน อะไรบ้ าง
1)..................................................

2)..............................................

3)..................................................

4)..............................................
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ตอนที่ 2 ปั ญหานีม้ ีผลกับหลายคน
ค าชี แ้ จง ให้ นัก เรี ย นน าภาพของการขาดจิ ต สาธารณะที่ ม าติ ด ในกรอบสี่ เ หลี่ ย ม
จากนันตอบค
้
าถามด้ านใต้ ภาพ
จิตสาธารณะด้ าน.......................................................

ผลกระทบจากที่เกิดขึน้
1.ต่อตนเอง.............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
2.ต่อครอบครัว........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
3.ต่อชุมชน/สังคม....................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
4.ต่อประเทศชาติ....................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
เราจะแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ ได้ อย่ างไร...................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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กิจกรรมครัง้ ที่ 3
เรื่อง ช่ วยกันดูแล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ
ขัน้ นา (10 นาที)
1. ครูทบทวนเรื่ องความหมายและองค์ประกอบของจิตสาธารณะ ที่ได้ เรี ยนไปเมื่อ
สัปดาห์ที่ผา่ นมา
2. ครูแจ้ งถึงวัตถุประสงค์ของการเรี ยนในสัปดาห์นี ้
ขัน้ สอน (30 นาที)
1. ครู ให้ นกั เรี ยนเข้ ากลุ่ม(กลุ่มเดิม เมื่อสัปดาห์ที่แล้ ว) ครู ให้ นกั เรี ยนทากิจกรรม
“อีกาหวงไข่”
วิธีการเล่น
- ครู ให้ แต่ละกลุ่มนารองเท้ า หรื อ ปากกา(ตามความ
เหมาะสม) มาไว้ ในวงกลมของแต่ละกลุม่
- สมาชิกในกลุม่ คล้ องแขนเป็ นวงกลมรอบของนัน้
- ครู จะมีคาสัง่ ว่า กลุ่ม..... ไปตีกลุ่ม...... เช่นกลุ่ม 1
ไปตีกลุ่ม 4 โดยกลุ่มที่ 1 จะต้ องไปน าของที่ อ ยู่ใ น
วงกลมของกลุ่ม 4 มาเป็ นของกลุ่มตัวเองให้ ได้ และ
กลุม่ ที่ 4 จะต้ องดูแลรักษาของของกลุม่ ตนเองอย่างดี
ห้ ามกลุม่ 1 เข้ ามาขโมยได้
2. ครูสรุปกิจกรรมว่า ของที่แต่ละคนเอามาไว้ กลางวงเปรี ยบเสมือนของส่วนรวมที่
เราแต่ละคนต้ องดูแลรักษา ซึ่งในสังคม ในโรงเรี ยนของเราก็มีหลายอย่างเช่น
โต๊ ะนักเรี ยน ห้ องน ้า ป้ายรถเมล์ ทางเท้ า เป็ นต้ น
3. ครู อธิบายเพิ่มเติมว่า ปั จจุบนั เราแต่ละคนไม่ได้ ดแู ลของส่วนรวมเท่าที่ควรดูได้
จากภาพดังต่อไปนี ้ (ครู นาเสนอภาพ โต๊ ะนักเรี ยนที่มีปากกาขีดเขียน การทิ ้ง
ขยะในห้ องน ้า ก๊ อกน ้าเปิ ดทิ ้งไว้ การขายของบนทางเท้ า ฯลฯ)
4. ครู ให้ นักเรี ยนระดมสมอง เกี่ยวกับการใช้ ของส่วนรวมร่ วมกันและให้ เกิ ดการ
ชารุดเสียหาย โดยทาใบงานที่ 3 ช่วยกันดูแล โดยให้ นกั เรี ยนยกตัวอย่างปั ญหา
ของผู้ขาดจิตสาธารณะที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับการใช้ ของส่วนรวม พร้ อมทังอภิ
้ ปราย
กัน ภายในกลุ่มว่า ปั ญหาต่ างๆ นัน้ มี ต้น เหตุมาจากอะไร และส่ง ผลกระทบ
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อย่า งไรกับผู้อื่น อี กทัง้ น าเสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญหา จากนัน้ แต่ละกลุ่ม
นาเสนอ
ขัน้ สรุ ป (10 นาที)
1. ครูสรุปถึงปั ญหาต่างๆ ผลกระทบและวิธีการแก้ ปัญหาที่แต่ละกลุม่ ได้ นาเสนอ
2. นักเรี ยนสรุ ปข้ อคิดและความรู้ สกึ ที่ได้ รับจากกิจกรรมในครัง้ นี ้ลงในเอกสารเพื่อ
การสรุปกิจกรรม
3. นักเรี ยนแต่ละกลุม่ ร่วมกันตังเป้
้ าหมายของการปฏิบตั ิจิตสาธาณะด้ านการใช้
4. ครูสรุปถึงองค์ประกอบของจิตสาธารณะด้ านการใช้ ว่าเกี่ยวกับการเอาใจใส่
ในการใช้ สิ่ ง ของส่ว นรวม อย่ า งประหยั ด และทะนุถ นอม รู้ จัก ดูแ ลรั ก ษาให้
อยูใ่ นสภาพดี และไม่ทาลายให้ เกิดความชารุด เสียหาย ด้ วยความเต็มใจ
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ใบงานที่ 3
เรื่ อง ช่ วยกันดูแล
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนยกตัวอย่างปั ญหาของผู้ขาดจิตสาธารณะที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับการใช้ ของ
ส่วนรวม พร้ อมทังอภิ
้ ปรายกันภายในกลุม่ ว่า ปั ญหาต่างๆ นันมี
้ สาเหตุจากอะไร และส่งผลกระทบ
อย่างไรกับผู้อื่น อีกทังน
้ าเสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญหา
สาเหตุ/ผลกระทบ

ปั ญหา

แนวทางการแก้ ปัญหา
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เอกสารเพื่อการสรุ ปกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------จิตสาธารณะด้ านการใช้
เป้ าหมายการปฏิบัตจิ ติ สาธารณะของกลุ่มในสัปดาห์ นีค้ ือ
..................................................................................................................
จิตสาธารณด้ านการใช้ คือ
ด้ านความคิด...........................................................................
ด้ านความรู้สกึ /อารมณ์.............................................................
ด้ านพฤติกรรม........................................................................
ข้ อคิดที่ได้ รับจากการร่ วมกิจกรรมในครั ง้ นีค้ ือ
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
นักเรี ยนจะนาข้ อคิดที่ได้ รับไปประยุกต์ ใช้ อย่ างไร
ด้ านความคิด...........................................................................
ด้ านความรู้สกึ /อารมณ์.............................................................
ด้ านพฤติกรรม........................................................................
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กิจกรรมครัง้ ที่ 4
เรื่อง ยึดมั่นในหน้ าที่
-------------------------------------------------------------------------------------------------------กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ
ขัน้ นา (10 นาที)
1. ครู ทบทวนเรื่ องจิตสาธารณะด้ านการใช้ ที่ได้ เรี ยนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและ
สอบถามถึงพฤติกรรมที่สอดคล้ องกับจิตสาธารณะด้ านการใช้
2. ครู ให้ นักเรี ยนแบ่งปั นความรู้ สึกที่เกิดขึ ้น เมื่อนักเรี ยนได้ มีพฤติกรรมการดูแล
รักษาทรัพย์สนิ ของส่วนรวม
ขัน้ สอน (30 นาที)
1. แบ่งกลุ่มนักเรี ยนออกเป็ น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 7 – 8 คน(กลุ่มเดิม) จากนันครู
้ แจก
กระดาษชาร์ ตและปากกาเคมีให้ กลุม่ ละ 1 ชุด
2. ครู น าเสนอสิ่ ง ของต่ า งๆ ดัง ต่ อ ไปนี ้ กระป๋ องนม เชื อ กฟาง ดิ น สอ ถั ง น า้
ซึ่งนาเสนอทีละชนิด โดยเมื่อครู ยกสิ่งของชิ ้นใดขึ ้นมา ให้ แต่ละกลุ่มช่วยกันหา
ประโยชน์ หรื อ หน้ าที่ จากสิ่งของนัน้ ให้ ได้ มากที่ สุด และให้ คะแนนกลุ่มที่ ห า
ประโยชน์ได้ มากที่สดุ ในแต่ละรอบ ทาอย่างนี ้จนนาเสนอสิ่งของครบทัง้ 4 ชนิด
จากนันครู
้ สรุ ว่าสิ่งของแต่ละอย่างล้ วนมีหน้ าที่ต่างๆ ตามความสามารถของแต่
ละสิง่ ซึง่ หากเปรี ยบเป็ นมนุษย์ ก็ต้องมีหน้ าที่ในการทาสิ่งต่างๆ เช่นกัน
3. ครู ให้ นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มนัง่ เป็ นแถว และบอกกติกาต่อไปว่า ถ้ าครู นาเสนอคา
ไหน ให้ นกั เรี ยนคนแรก วิ่งไปเขียนหน้ าที่ของเราในบทบาทสังคมนันๆ
้ เมื่อเขียน
เสร็ จให้ วิ่งกลับมาที่เดิมและให้ คนต่อไปวิ่งไปเขียนต่อ ทาอย่างนี ้จนครบทุกคน
ในแต่ละกลุม่ กลุม่ ที่สมาชิกเขียนครบก่อน เป็ นผู้ชนะ
ให้ นกั เรี ยนเขียนหน้ าที่ตา่ งๆ ที่ครูนาเสนอ ได้ แก่
หน้ าที่ของนักเรี ยนในโรงเรี ยน / หน้ าที่ของลูกในครอบครัว
/ หน้ าที่ของคนในชุมชน / หน้ าที่ของคนไทยต่อประเทศชาติ
4. ครู ถ ามนักเรี ยนว่า ในสัง คมมีอะไรที่ เป็ นตัวกาหนดหน้ าที่ ให้ เราแต่ละคนได้
ปฏิบัติ(กฎหมาย/กฎระเบียบ) จากนัน้ ให้ นักเรี ยนเขี ยนสิ่งที่ กาหนดบทบาท
หน้ า ที่ ของนักเรี ยนตามหน้ าที่ ต่างๆ และผลกระทบหากไม่ทาตามหน้ าที่ นัน้
ในขัอ้ 3 ลงในกระดาษชาร์ ตแผ่นเดิม
5. นักเรี ยนส่งตัวแทนมานาเสนอเกี่ยวกับหน้ าที่ของตนเองในบทบาทต่างๆ
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ขัน้ สรุ ป (10 นาที)
1. คุณครูสรุปถึงบทบาทและหน้ าที่ของนักเรี ยนตามที่แต่ละกลุม่ ได้ นาเสนอ
2. นักเรี ยนสรุ ปข้ อคิดและความรู้ สกึ ที่ได้ รับจากกิจกรรมในครัง้ นี ล้ งในเอกสารเพื่อ
การสรุปกิจกรรม
3. ครู ส รุ ป องค์ ป ระกอบของจิ ต สาธารณะ เกี่ ย วกับ การท าหน้ า ที่ เพื่ อ ส่ว นรวม
ด้ วยการทาตามหน้ าที่ ของตนอย่างดี และเคารพกฎระเบียบของการอยูร่ ่วมกัน
เช่นกฎระเบียบของโรงเรี ยน กฎหมาย เป็ นต้ น อีกทังรู
้ ้ จกั ดูแลรักษาสาธารณะ
สมบัติของส่วนรวม เปรี ยบเสมือนตนเองเป็ นเจ้ าของ ด้ วยความเต็มใจ
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ใบงานที่ 4 (ลงบนกระดาษชาร์ ต)
หน้ าที่ต่างๆ
เครื่ องใช้ ..........................................

เครื่ องใช้ ..........................................

เครื่ องใช้ ..........................................

เครื่ องใช้ ..........................................

ใบงานที่ 4 (ลงบนกระดาษชาร์ ต)
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หน้ าที่ของฉัน
หน้ าที่ของนักเรี ยนในโรงเรี ยน

สิ่งที่เป็ นตัวกาหนดหน้ าที่

หน้ าที่ของคนในชุมชน

สิ่งที่เป็ นตัวกาหนดหน้ าที่

หน้ าที่ของลูกในครอบครั ว

สิ่งที่เป็ นตัวกาหนดหน้ าที่

หน้ าที่ของคนไทยต่ อประเทศชาติ

สิ่งที่เป็ นตัวกาหนดหน้ าที่
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เอกสารเพื่อการสรุ ปกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------จิตสาธารณะด้ านการถือเป็ นหน้ าที่
เป้ าหมายการปฏิบัตจิ ติ สาธารณะของกลุ่มในสัปดาห์ นีค้ ือ
..................................................................................................................
จิตสาธารณด้ านการการถือเป็ นหน้ าที่ คือ
ด้ านความคิด...........................................................................
ด้ านความรู้สกึ /อารมณ์.............................................................
ด้ านพฤติกรรม........................................................................
ข้ อคิดที่ได้ รับจากการร่ วมกิจกรรมในครั ง้ นีค้ ือ
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
นักเรี ยนจะนาข้ อคิดที่ได้ รับไปประยุกต์ ใช้ อย่ างไร
ด้ านความคิด...........................................................................
ด้ านความรู้สกึ /อารมณ์.............................................................
ด้ านพฤติกรรม........................................................................
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กิจกรรมครัง้ ที่ 5
เรื่อง สิทธิของฉัน...สิทธิของเธอ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ
ขัน้ นา (10 นาที)
1. ครู ทบทวนเรื่ องจิตสาธารณะด้ านการถือเป็ นหน้ าที่ ที่ได้ เรี ยนไปเมื่อสัปดาห์ที่
ผ่านมาและสอบถามถึงพฤติกรรมที่สอดคล้ องกับจิตสาธารณะด้ านการถือเป็ น
หน้ าที่
2. ครู ให้ นัก เรี ยนแบ่งปั นความรู้ สึกที่ เกิ ดขึน้ เมื่ อนักเรี ยนได้ มีพฤติกรรมการทา
หน้ าที่ของตนเองในด้ านต่างๆ จากข้ อตังใจ
้
ขัน้ สอน (30 นาที)
1. ครูนาเสนอคาว่า “สิทธิ” สุม่ ถามนักเรี ยนถึงความหมายของคาว่าสิทธิ และถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมของแต่ละคนว่า แต่ละคนมีสิทธิที่จะทาอะไรได้ บ้าง และไม่มี
สิทธิที่จะทาอะไรได้ บ้าง
2. ครู วางสีไว้ บนโต๊ ะหน้ าห้ องเรี ยน จากนันแจกภาพระบายสี
้
ครู ชี ้แจงถึงกติก าว่า
ว่ า ทุก คนจะต้ อ งระบายสี ใ ห้ ส มบูร ณ์ โดยในภาพที่ ร ะบายสี นัน้ ห้ า มเป็ น สี
เดียวกันทังภาพ
้
และจะต้ องมีสีอย่างน้ อย 10 สีในภาพ โดยนักเรี ยนสามารถมา
หยิ บ สี บนโต๊ ะ ได้ ค รั ง้ ละ 1 แท่ ง เท่ านัน้ หากมาหยิบสี อื่ น ต้ อ งน าสีที่ ตนมี อยู่
มาคืนก่อน
3. เมื่อหมดเวลานักเรี ยนเข้ ากลุม่ ของตนเอง จากนันแต่
้ ละคนนาเสนอภาพที่ตนเอง
ระบายสีที่สมบูรณ์ แล้ ว ให้ สมาชิ กในกลุ่มดู และบอกวิธีการว่าแต่ละคนท า
อย่างไร ถึงสามารถระบายสีอื่นๆ ที่ตนเองไม่มีได้
4. เมื่อแต่ละคนนาเสนอภาพระบายสีของตนเองและวิธีการที่แตละคนทา ครบทุก
คนแล้ วให้ แต่ละคน แบ่งปั นข้ อคิดที่ได้ รับจากกิจกรรมนี ้ ให้ เพื่อนในกลุม่ ฟั ง
5. จากนัน้ ครู นาเสนอเหตุการณ์ ต่างๆ ที่สอดคล้ องกับจิตสาธารณะด้ านการใช้
ที่แต่ละคนสามารถแสดงพฤติกรรมการเคารพสิทธิของผู้อื่นได้ ในชีวิตประจาวัน
เช่น การแบ่งปั นสนามกีฬาให้ เพื่อนได้ ใช้ เป็ นต้ น
6. แต่ ล ะกลุ่ม ระดมความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การน าข้ อคิ ด ที่ ไ ด้ รั บ ไปประยุก ต์ ใ ช้
และการมีข้อตังใจที
้ ่จะทาร่วมกัน
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7. แต่ ล ะกลุ่ ม ส่ ง ตั ว แทนมาน าเสนอข้ อคิ ด ที่ ไ ด้ รั บ และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจาวันอีกทังข้
้ อตังใจของแต่
้
ละกลุม่ หน้ าชันเรี
้ ยน
ขัน้ สรุ ป (10 นาที)
1. นักเรี ยนสรุ ปข้ อคิดและความรู้ สกึ ที่ได้ รับจากกิจกรรมในครัง้ นี ล้ งในเอกสารเพื่อ
การสรุปกิจกรรม
2. นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกั น ตัง้ เป้ า หมายของการปฏิ บัติ จิ ต สาธาณะด้ าน
การเคารพสิทธิ
3. ครู สรุ ปเกี่ ย วกับการเคารพสิท ธิ ในการใช้ ข องส่วนรวมที่ ใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกัน
โดยการไม่ยึดครองของ ส่วนรวมมาเป็ นของตน และเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลอื่นได้
ใช้ ของส่วนรวมนัน้ ด้ วยความเต็มใจ
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ใบงานที่ 5 เรื่ องเราต้ องช่ วยกัน
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนระบายสีภาพให้ สวยงาม
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เอกสารเพื่อการสรุ ปกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------จิตสาธารณะด้ านการเคารพสิทธิ
เป้ าหมายการปฏิบัตจิ ติ สาธารณะของกลุ่มในสัปดาห์ นีค้ ือ
..................................................................................................................
จิตสาธารณด้ านการเคารพสิทธิคือ
ด้ านความคิด...........................................................................
ด้ านความรู้สกึ /อารมณ์.............................................................
ด้ านพฤติกรรม........................................................................
ข้ อคิดที่ได้ รับจากการร่ วมกิจกรรมในครั ง้ นีค้ ือ
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
นักเรี ยนจะนาข้ อคิดที่ได้ รับไปประยุกต์ ใช้ อย่ างไร
ด้ านความคิด...........................................................................
ด้ านความรู้สกึ /อารมณ์.............................................................
ด้ านพฤติกรรม........................................................................
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กิจกรรมครัง้ ที่ 6
เรื่อง หัวใจอาสา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ
ขัน้ นา (10 นาที)
1. ครู ทบทวนเรื่ องจิตสาธารณะด้ านการเคารพสิทธิ ที่ได้ เรี ยนไปเมื่อสัปดาห์ที่ แล้ ว
และสอบถามถึงพฤติกรรมที่สอดคล้ องกับจิตสาธารณะด้ านการเคารพสิทธิ
2. ครู สุ่ ม นั ก เรี ย นแบ่ ง ปั น ความรู้ สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ น้ เมื่ อ นั ก เรี ย นได้ มี โ อกาสแสดง
พฤติกรรมเคารพสิทธิ
ขัน้ สอน (30 นาที)
1. ครูนาเสนอคาว่า “เราทาความดีด้วยหัวใจ” บนจอโปรเจคเตอร์
2. ครูสอบถามนักเรี ยนว่า คาที่เห็นเป็ นโครงการเกี่ยวกับเรื่ องอะไร
3. ครู ส่มุ ถามนักเรี ยนว่า ในปั จจุบนั นักเรี ยนคิดว่าใครเป็ นต้ นแบบของการทาจิต
อาสาที่สงั คมรู้ จกั และบุคคลที่นกั เรี ยนยกตัวอย่างมานันเขาท
้
าอะไรเพื่อสังคม
ขณะที่นกั เรี ยนนาเสนอ ครูจดรายชื่อแต่ละบุคคลลงบนกระดาน
4. ครูกล่าวถึงพี่ตนู บอดี ้แสลม ซึง่ เป็ นบุคคลต้ นแบบของการทาจิตอาสาเพื่อคนอื่น
ที่โด่งดังมากในช่วงเวลาที่ผา่ นมา ครูสอบถามนักเรี ยนว่า พี่ตนู ทาโครงการอะไร
และทาเพื่อใคร และพี่ตนู หวังผลอะไรจากการกระทา
5. ครู เปิ ดวิดีทัศน์ เกี่ ยวกับเรื่ องราวของโครงการก้ าวคนละก้ าว ของพี่ตูน ครู ให้
นักเรี ยนทาใบงานที่ 6 หัวใจอาสา
6. นักเรี ยนแต่ละกลุม่ ส่งตัวแทนมานาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
ขัน้ สรุ ป (10 นาที)
1. ครูสรุปสิ่งที่แต่ละกลุม่ นาเสนอ
2. นักเรี ยนสรุ ปข้ อคิดและความรู้ สกึ ที่ได้ รับจากกิจกรรมในครัง้ นี ล้ งในเอกสารเพื่อ
การสรุปกิจกรรม
3. นัก เรี ย นแต่ละกลุ่มร่ วมกันตัง้ เป้าหมายของการปฏิบัติจิตสาธาณะด้ านการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
4. ครู ส รุ ป เกี่ ย วกั บ การท าความดี เ พื่ อ ประโยชน์ ต่ อ ผู้ อื่ น และสัง คมส่ ว นรวม
ด้ วยกาลังกายกาลังปั ญญา กาลังทรัพย์สินตามความสามารถของตนเองด้ วย
ความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
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ใบงานที่ 6 หัวใจอาสา
ตอนที่ 1 สะท้ อนความคิด จากสื่อที่รับชม
คาชีแ้ จง จงตอบคาถามต่อไปนี ้
1. จากสื่อที่นกั เรี ยนรับชม ใครเป็ นคนเริ่มโครงการนี ้
……………………………………………………………………………………………………
2. โครงการนี ้เป็ นโครงการเพื่อใคร
……………………………………………………………………………………………………
3. ทาไมถึงต้ องเริ่มโครงการนี ้
……………………………………………………………………………………………………
4. นักเรี ยนคิดว่าอะไรเป็ นแรงบันดาลใจให้ เกิดโครงการนี ้
……………………………………………………………………………………………………
5. ถ้ าเรามีสว่ นร่วมในโครงการนี ้ เราจะมีสว่ นร่วมอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 2 สะท้ อนตัวเอง
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนบอกความสามารถของตนเองมา 3 ประการ พร้ อมทังบอกด้
้
วยว่า
ความสามารถแต่ละประการของตนเอง สามารถช่วยเหลือผู้อื่น และสังคมได้ อย่างไร
ความสามารถของฉัน

ความสามารถเพื่อผู้อ่ นื
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เอกสารเพื่อการสรุ ปกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------จิตสาธารณะด้ านการปฏิบัตกิ จิ กรรมเพื่อเป็ นประโยชน์ ต่อส่ วนรวม
เป้ าหมายการปฏิบัตจิ ติ สาธารณะของกลุ่มในสัปดาห์ นีค้ ือ
..................................................................................................................
จิตสาธารณด้ านการจิตสาธารณะด้ านการปฏิบัตกิ จิ กรรม
เพื่อเป็ นประโยชน์ ต่อส่ วนรวมคือ

ด้ านความคิด...........................................................................
ด้ านความรู้สกึ /อารมณ์.............................................................
ด้ านพฤติกรรม........................................................................
ข้ อคิดที่ได้ รับจากการร่ วมกิจกรรมในครั ง้ นีค้ ือ
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
นักเรี ยนจะนาข้ อคิดที่ได้ รับไปประยุกต์ ใช้ อย่ างไร
ด้ านความคิด...........................................................................
ด้ านความรู้สกึ /อารมณ์.............................................................
ด้ านพฤติกรรม........................................................................
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กิจกรรมครัง้ ที่ 7
เรื่อง สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ
ขัน้ นา (10 นาที)
1. ครู ท บทวนเรื่ อ งจิ ต สาธารณะด้ า นการปฏิ บัติ กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ เ พื่ อ
ส่ ว นรวม ที่ ไ ด้ เรี ย นไปเมื่ อ สั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมาและสอบถามถึ ง พฤติ ก รรม
ที่ ส อดคล้ องกั บ จิ ต สาธารณะด้ านการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมที่ เ ป็ นประโยชน์
เพื่อส่วนรวม
2. ครู สุ่ ม นั ก เรี ย นแบ่ ง ปั น ความรู้ สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ น้ เมื่ อ นั ก เรี ย นได้ มี โ อกาสแสดง
พฤติกรรมด้ านการปฏิบตั ิกรรมกรรที่เป็ นประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ขัน้ สอน (30 นาที)
1. ครู น าเสนอภาพกิ จ กรรม และใบงานต่างๆ ที่ นัก เรี ยนได้ เรี ยนตัง้ แต่สัปดาห์
ที่ 1 - 6
2. ครู ใ ห้ นัก เรี ย นเล่ น เกมส์ “สิ่ ง นี ค้ ื อ อะไร” เพื่ อ ทดสอบความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ
จิตสาธารณะในด้ านต่างๆ
วิธีการเล่น
- ครูให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุม่ แจกไวท์บอร์ ดและปากกาไวท์บอร์ ด
ให้ นกั เรี ยนกลุม่ ละ 1 ชุด
- ครูนาเสนอภาพต่างๆ เช่น ภาพคนเก็บขยะ ภาพคนแบ่งปั น
สิ่งของ เป็ นต้ น (ที่เกี่ยวกับจิตสาธารณะในด้ านต่างๆ) บน
จอ ภาพละ 3 วิน าที จากนัน้ ให้ นักเรี ยนแต่ละกลุ่มเขียน
คาตอบลงบนกระดานไวท์ บอร์ ด ว่าภาพที่เห็นสอดคล้ อง
กับจิตสาธารณะในองค์ประกอบใด
- กลุม่ ใดมีคะแนนสูงสุด มีรางวัลพิเศษมอบให้
3. ครูให้ นกั เรี ยนทาใบงานที่ 7 สิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้
ขัน้ สรุ ป(10 นาที)
1. ครูให้ นกั เรี ยนนาเสนอผลงาน และแบ่งให้ เพื่อนคนอื่นดู
2. ครู สรุ ปประโยชน์ จ ากประสบก ารณ์ ก ารท ากิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ผ่ า นมา
ตามองค์ประกอบของจิตสาธารณะ
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ใบงานที่ 7 สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนเขียน Mind Mapping สรุปองค์ประกอบของจิตสาธารณะในด้ านต่างๆ ที่
นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้อีกทังบอกถึ
้
งพฤติกรรมของการมีจิตสาธารณะในด้ านนันๆ
้ ให้ ถกู ต้ อง

173

กิจกรรมครัง้ ที่ 8
เรื่อง คุณค่ าที่สอดคล้ อง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ
ขัน้ นา (10 นาที)
1. ครู ก ล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบของจิ ต สาธารณะและสิ่ ง ที่ นั ก เรี ย นได้ แบ่ ง ปั น
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ ว
2. ครูแจ้ งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครัง้ นี ้
ขัน้ สอน (30 นาที)
1. ครู นาเสนอคาคม หรื อคาสอนตามหลักศาสนาต่างๆ และให้ นักเรี ยนทายว่า
ตรงกับองค์ประกอบของจิตสาธารณะในด้ านไหน
2. ครูให้ นกั เรี ยนทาใบงานที่ 8 คุณค่าที่สอดคล้ อง เพื่อให้ นกั เรี ยนสรุปสิ่งที่นกั เรี ยน
ได้ รับ และให้ นกั เรี ยนคิดว่าสิ่งที่ตนเองได้ รับนัน้ มีหลักธรรมทางศาสนา หรื อคา
คมใดสอดคล้ องกับข้ อคิดที่ตนเองได้ รับบ้ าง
3. เมื่อแต่ละคนทาใบงานที่ 8 เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ แบ่งกลุ่ม เพื่อให้ แ ต่ละคนแบ่งปั น
สิ่งที่ตนเองได้ รับ และคาคมที่สอดคล้ องกับสิ่งที่ตนเองได้ รับในเพื่อนในกลุ่มฟั ง
จากนันแต่
้ ละกลุ่มระดมสมอง เพื่อเลือกข้ อคิดที่ได้ รับ และคาคมหรื อหลักธรรม
ทางศาสนาที่สอดคล้ องกับข้ อคิดที่แต่ละกลุม่ ได้ รับ ลงในกระดาษชาร์ ต
4. นักเรี ยนแต่ละกลุม่ นาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
ขัน้ สรุ ป (10 นาที)
1. ครูสรุปสิ่งที่นกั เรี ยนได้ นาเสนอ
2. ครู สรุ ปถึงข้ อคิดที่นกั เรี ยนได้ รับ เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักธรรมทางศาสนา คา
คม สุภาษิต คาพังเพย ที่นกั เรี ยนเคยมีประสบการณ์ในอดีต
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ใบงานที่ 8 คุณค่ าที่สอดคล้ อง
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนเขียนสิง่ ที่ได้ รับจากการร่วมกิจกรรมในแต่ละครัง้ จากนันหาหลั
้
กหลักธรรม
ทางศาสนา/ คาคม/สุภาษิตคาพังเพย ที่สอดคล้ องกับสิ่งที่นกั เรี ยนได้ รับ
สิ่งที่ได้ เรียนรู้

หลักธรรมทางศาสนา
คาคม/สุภาษิต/คาพังเพย
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กิจกรรมครัง้ ที่ 9
เรื่อง สัญญาใจ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ
ขัน้ นา(10 นาที)
1. ครูพดู ถึงกิจกรรมที่นกั เรี ยนได้ ทาเมื่อสัปดาห์ที่ผา่ นมา
2. ครูแจ้ งถึงวัตถุประสงค์ของการทากิจกรรมในครัง้ นี ้
ขัน้ สอน (30 นาที)
1. ครูกล่าวถึงการที่นกั เรี ยนสามารถมีจิตสาธารณะได้ ทกุ ที่
2. ครูเปิ ดเพลงโลกสวยด้ วยมือเรา
3. ครูให้ นกั เรี ยนแบ่งปั นความรู้สกึ เมื่อได้ ฟังบทเพลง โลกสวยด้ วยมือเรา
4. ครู ใ ห้ นัก เรี ย นนั่ง นิ่ ง ๆ เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นไตร่ ต รองถึ ง สิ่ ง ที่ ต นเองสามารถท า
จิตสาธารณะได้ 3 อย่าง จากนันเขี
้ ยนลงในใบงานที่ 9 เรื่ องสัญญาใจ
5. จากนันนั
้ กเรี ยนแบ่งปั นในกลุม่ ใหญ่วา่ สิง่ ที่ตนจะไปทานันคื
้ อสิ่งใด และจะไปทา
กับใคร อย่างไร
6. เมื่ อแต่ละคนแบ่ง ปั น เสร็ จแล้ ว ครู ให้ นักเรี ยนกล่าวคาปฏิญาณต่อหน้ าองค์
อุปถัมภ์ของโรงเรี ยน และนาใบงานที่ 9 ออกมาให้ คณ
ุ ครู เซ็ นชื่อรับทราบ เพื่อ
เป็ นเครื่ องหมายแสดงคามัน่ สัญญาที่จะทาจิตสาธารณะ
ขัน้ สรุ ป
1. ครูสรุปโดยการสุม่ ถามความรู้สกึ ของนักเรี ยนเมื่อได้ ปฏิญาณตนเรื่ องการปฏิบตั ิ
จิตสาธารณะเพื่อผู้อื่น ต่อหน้ าองค์อปุ ถัมภ์ของโรงเรี ยน
2. ครู แ ละนัก เรี ย นร่ ว มกัน สรุ ป ถึ ง สิ่ง ที่ นัก เรี ย นจะได้ น าไปปฏิ บัติ จิ ต สาธารณะ
ต่อผู้อื่น
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ใบงานที่ 9 สัญญาใจ
คาชีแ้ จง ให้ นีกเรี ยนเขียนพฤติกรรมจิตสาธารณะที่นกั เรียนจะแสดงออกเพื่อผู้อื่น 3 ข้ อลงไปใน
กรอบสี่เหลี่ยม

สิ่งที่นักเรี ยนจะไปปฏิบตั เิ พื่อผู้อ่ ืนมีดงั นี ้
1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. ......................................................................................................
คาปฏิญาณ
ข้ าพเจ้ า..................................................................... จะปฏิบตั ิจิตสาธารณะเพื่อผู้อื่น
ดังนี ้ 1………………………………………………………………
2………………………………………………………………
3……………………………………………………………… โดยสิ่ ง เหล่ า นี เ้ ป็ นสิ่ ง ที่
ข้ าพเจ้ าเลือกปฏิบัติด้วยความสมัครใจ เพื่อให้ สังคมได้ รับการพัฒนาด้ วยการมีจิตสาธารณะ
ของตัวข้ าพเจ้ าเอง ทังนี
้ ้ข้ าพเจ้ าจะทาสิง่ เหล่านี ้ด้ วยความตังใจจริ
้
งอย่างสม่าเสมอ

ลงชื่อ...........................................ผู้ปฏิญาณ
คุณครู
(............................................)

ลงชื่อ.........................................
(................................................)

ลงชื่อ...............................................พยาน
(................................................)
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ครัง้ ที่ 10
เรื่อง ส่ งต่ อความรัก
-------------------------------------------------------------------------------------------------------กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ
ขัน้ นา (10 นาที)
1. ครูทบทวนกิจกรรมสัปดาห์ที่ผา่ นมา
2. ครู ให้ นักเรี ยนแบ่งปั นประสบการณ์ และความรู้ สึก จากกิจกรรม “สัญญาใจ”
และนาเสนอภาพถ่ายของตนเอง
3. ครูมอบรางวัลให้ กบั นักเรี ยนที่มีสาธารณะยอดเยี่ยม
4. ครูแจ้ งถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในสัปดาห์นี ้
ขัน้ สอน (30 นาที)
1. ครูนาเสนอวีดิทศั น์ ทูตแห่งมุ้ง
2. ครู สุ่ ม นั ก เรี ย นเพื่ อ ให้ แบ่ ง ปั น ข้ อคิ ด ที่ ไ ด้ รั บ จากการชมวี ดิ ทั ศ น์ จากนั น้
ครู กล่าวถึงการช่วยผู้อื่น ว่าการช่วยผู้อื่น ต้ องช่วยโดยอาศัยความสามารถและ
ความถนัดของเรา อีกทังการช่
้
วยผู้อื่นนี ้ต้ องเป็ นการไม่เบียดเบียนตนเองด้ วย
3. ครูนาเสนอภาพความต้ องการของสังคม วัด บ้ านผู้สงู อายุ เป็ นต้ น
4. ครูกล่าวถึง สถานที่นนั ้ ว่านักเรี ยนสามารถช่วยเหลืออะไรพวกเขาได้ บ้าง
5. ครูให้ นกั เรี ยนเลือกสถานที่ที่นกั เรี ยนอยากไปทาจิตสาธารณะ
6. ครู ให้ นักเรี ยนระดมความคิดว่า ในสถานที่นนั ้ ต้ องการอะไร และเราสามารถ
ช่วยเหลืออะไรได้ บ้าง และการช่วยเหลือของเราทาอย่างไร โดยครู เป็ นผู้สงั เกต
การและให้ คาปรึกษาแก่นกั เรี ยน
7. จากนันนั
้ กเรี ยนแต่ละกลุม่ วางแผนว่า จะไปช่วยเหลือสถานที่นนอย่
ั ้ างไร และให้
แต่ละกลุม่ วางแผนหน้ าที่ตา่ งๆ ให้ สมาชิกในกลุม่ ทาลงในใบงานที่ 10
8. นักเรี ยนแต่ละกลุม่ ออกมานาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
ขัน้ สรุ ป (10 นาที)
1. ครูสรุปถึงสิง่ ที่แต่ละกลุม่ ได้ วางแผน
2. นักเรี ยนจะมีโอกาสออกไปปฏิบตั ิตามหน้ าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ โดยครู จะแจ้ ง
วันและเวลาภายหลัง
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ใบงานที่ 10
เรื่องส่ งต่ อความรัก
กลุม่ .........................................................
สถานที่.....................................................
สิง่ ที่จะไปปฏิบตั ิ 1..................................................................................................
2..................................................................................................
3..................................................................................................
4..................................................................................................
หน้ าที่
1.................................................................... หน้ าที่.....................................
2.................................................................... หน้ าที่.....................................
3.................................................................... หน้ าที่.....................................
4.................................................................... หน้ าที่.....................................
5.................................................................... หน้ าที่.....................................
6.................................................................... หน้ าที่.....................................
7.................................................................... หน้ าที่.....................................
8.................................................................... หน้ าที่.....................................
9.................................................................... หน้ าที่.....................................
10.................................................................... หน้ าที่.....................................
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กิจกรรมครัง้ ที่ 11
เรื่อง ภารกิจแห่ งรักและรับใช้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ
ขัน้ นา (30 นาที)
1. ครูกล่าวถึงสถานที่ที่นกั เรี ยนจะไปปฏิบตั ิจิตสาธารณะ
2. ประชุมนักเรี ยน เพื่อสรุปหน้ าที่ที่แต่ละคนรับผิดชอบ
ขัน้ สอน (90 นาที)
1. นักเรี ยนปฏิบตั ิตามแผน และหน้ าที่ที่ได้ วางแผนไว้
ขัน้ สรุ ป (30 นาที)
1. นักเรี ยนไตร่ตรองตามใบงานที่ 11
2. นักเรี ยนแบ่งปั นความรู้สกึ ที่ได้ รับ
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ใบงานที่ 11 ภารกิจแห่ งรั กและรั บใช้
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนนาภาพถ่ายที่ประทับใจจากการทากิจกรรมที่นกั เรียนรับผิดชอบมาติดลงใน
กรอบสี่เหลี่ยม จากนันไตร่
้ ตรองตามคาถามที่กาหนด

ชื่อ – สกุล .......................................................................
สถานที่....................................................... หน้ าที่ที่รับผิดชอบ....................................

ติดภาพถ่ายที่ทากิจกรรม

ความรู้สึกที่เกิดขึน้ หลังจากทากิจกรรม
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
สิ่งที่จะนาไปประยุกต์ ในชีวิตประจาวัน
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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กิจกรรมครัง้ ที่ 12
เรื่อง สานต่ อความดี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ
ขัน้ นา (15 นาที)
1. ครูสรุปถึงกิจกรรมที่นกั เรี ยนแต่ละกลุม่ ได้ ออกไปปฏิบตั ิ
2. ครูนาเสนอภาพกิจกรรมต่างๆ ที่ทาร่วมกันตังแต่
้ สปั ดาห์ที่ 1 – 11
3. ครูกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในกิจกรรมครัง้ นี ้
ขัน้ สอน ( 25 นาที)
1. ครูกล่าวถึงประสบการณ์ตา่ งๆ ที่นกั เรี ยนได้ รับ
2. ครูแจกใบงานที่ 12 สานต่อความดี
3. นักเรี ยนแบ่งปั นความรู้สกึ ข้ อคิดที่ได้ รับ ความประทับใจ จากการเข้ าโปรแกรม
4. นักเรี ยนแบ่งปั นข้ อตังใจ
้ จากการนาข้ อคิดไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ขัน้ สรุ ป (10 นาที)
1. ครูให้ นกั เรี ยนทาแบบวัดจิตสาธารณะ
2. ครูสรุปผล ความหมาย องค์ประกอบและประโยชน์ของการมีจิตสาธารณะ
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ใบงานที่ 12 เรื่ องสานต่ อความดี
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี ้
1. ก่อนเข้ าร่วมกิจกรรม นักเรี ยนมีพฤติกรรมอย่างไร
..................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. นักเรี ยนคิดว่าโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะที่นกั เรี ยนเข้ าร่วมนี ้ มีผลต่อจิตสาธารณะของ
นักเรี ยนหรื อไม่อย่างไร
..................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. นักเรี ยนมีความรู้สกึ อย่างไรเมื่อนักเรี ยนเป็ นผู้มีจิตสาธารณะ
..................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. นักเรี ยนจะนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันของนักเรี ยนอย่างไรในด้ านต่างๆ ต่อไปนี ้
ด้ านการใช้

ด้ านการเคารพสิทธิ

ด้ านการถือเป็ นหน้ าที่

ด้ านการปฏิบัตกิ จิ กรรมที่เป็ นประโยชน์ ต่อ
ส่ วนรวม
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5. กิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะส่งผลให้ นกั เรี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้ านต่างๆ อย่างไร
ด้ านความคิด
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

ด้ านอารมณ์ /ความรู้สึก
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
ด้ านพฤติกรรม
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

นักเรียนมีข้อตัง้ ใจอย่ างไร เพื่อให้ นักเรียนมีจติ สาธารณะที่ย่ งั ยืน
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ภาคผนวก จ
เอกสารต่ างๆ
- หนังสือรับรองการขอจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
- หนังสือขออนุญาตทาการวิจยั ในโรงเรี ยน
- หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่ องมือ
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ประวัติผ้ เู ขียน

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

นายมลธวัฒน์ กิจสวัสดิ์
28 สิงหาคม 2533
จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ
จากมหาวิทยาศรี นครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมอุตสาหการ(เกียรตินิยมอันดับ 2)
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