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การวิจัยครัง้นีมี้ความมุ่งหมาย  (1) เพื่อศึกษาระดับจิตสาธารณะของนักเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น และ (2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัจิตสาธารณะของนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลงัการทดลองใช้โปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะ  ประชากรท่ีใช้ใน
การศกึษาเป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศึกษา เขต 4 จ านวน 972 คน กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย 2 กลุ่มตวัอย่าง 
คือ (1) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาระดับจิตสาธารณะ  คือ นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 274 คน  และ (2) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เปรียบเทียบระดบัจิตสาธารณะ คือ  นกัเรียนระดบัชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 30 คน ท่ีได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย จากนักเรียนท่ีมีคะแนนจิต
สาธารณะต ่ากว่าระดบัปานกลางลงไป และมีความสมคัรใจเข้าร่วมการทดลอง เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจัย  คือ แบบสอบถามจิตสาธารณะ มีค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากับ 0.87 และ โปรแกรม
ส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.67-1.00 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบคา่ t-test for dependent Sample ผลการวิจยัพบวา่ (1) นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นมี
ระดบัจิตสาธารณะโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (2) นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีเข้า
ร่วมโปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ มีระดบัจิตสาธารณะหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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The objectives of this research were (1) to study the public mind levels among 

junior high school students and (2) to compare the mean level before and after attending 
public mind enhancement program. The population in this study consisted of nine 
hundred and seventy four junior high school students. The samples in the study Included 
(1) two hundred and seventy four students studying the public mind at the junior high 
school level and (2) thirty junior high school students selected by simple random sampling 
from students who had a public mind level at the lower to the medium level, and they also 
voluntary participated in public mind enhancement programs. The research instruments 
used in this study were public mind scale with the reliability coefficient of 0.87 and the 
public mind enhancement program at the junior high school level with a Item Objective 
Congruence Index from 0.67-1.00. The statistical analyses employed were descriptive 
statistics of the mean, standard deviation and a t-test for dependent samples. The 
research results were as follows: (1)The results of public mind level among junior high 
school students found that the junior high school had an overall average at a high level. 
(2) The study found that the average scores of public mindedness among junior high 
school students after attending the public mind enhancement program were higher in 
both whole average scores and in each aspect. It is statistically significantly a level of .01  
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บทที่ 1  
บทน า 

ภมิูหลัง 
สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง เป็นสาเหตท่ีุท าให้สงัคมมีค่านิยมท่ีให้ความส าคญักบั
การแสวงหาซึง่เงินทองและอ านาจ มีคา่นิยมทางวตัถมุากขึน้ จนก่อให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงค์ในสงัคม เช่น เกิดการเอาเปรียบซึง่กนัและกนั มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนเอง
มากกว่าท่ีจะค านึงถึงส่วนรวม มักเฉยชากับเหตุการณ์ท่ีไม่ส่งผลกระทบกับตนเอง รวมทัง้การ
ท าลายสาธารณสมบตัิท่ีเป็นส่วนรวมต่าง ๆ สงัคมในปัจจบุนัจึงกลบัเสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชดั  
(สื่อพลงั, 2550, pp. 3-4) การปลูกฝังความมีจิตส านึกให้กับบุคคลเพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมจึงควรท่ีจะเกิดขึน้ในสังคม ด้วยเหตุนีใ้นปัจจุบันจึงมีการกล่าวถึงค าว่า  
“จิตสาธารณะ” เพื่อให้ผู้ คนได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะมากกว่าตนเอง  
นัน่หมายถึงว่า บคุคลจะต้องมีความรู้สกึเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน มีความเสียสละ เอือ้อาทรตอ่บคุคลอ่ืน 
ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมควบคู่ไปกบัประโยชน์ส่วนตน มีความเช่ือมัน่ในตนเอง เห็นคณุค่า 
ความสามารถของตนเองและพลงัของการรวมกลุ่มในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม 
(เรียม นมรักษ์, 2552, p. 10) 

มาตรฐานการศกึษาของชาติ กล่าวว่า คณุลกัษณะของคนไทยท่ีพงึประสงค์ ทัง้ในฐานะ
พลเมืองและพลโลกนัน้คนไทยต้องเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสขุ ซึง่ลกัษณะของบคุคลท่ีแสดง
ออกมา คือ การมีก าลงักายท่ีแข็งแรง ก าลงัใจท่ีสมบรูณ์ มีความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
การด าเนินชีวิต และสามารถเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวต่อสภาพสังคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ  
มีคณุธรรมจริยธรรมอยู่ในหลกัศีลธรรมอนัดี มีจิตส านึกและมีจิตสาธารณะในฐานะท่ีเป็นพลเมือง
ไทย โดยการตระหนักและเห็นความส าคัญของการปลูกฝังจิตส านึกท่ีเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
ให้กับผู้ เรียน รวมถึงการรู้จักดูแลรักษาซึ่งสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, pp. 4-8) ซึ่งสอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 6 และมาตรา 7 ได้ก าหนดแนว
การจดัการศกึษาเพื่อให้ได้คณุภาพและมาตรฐาน ตามมาตรา 6 ได้ก าหนดไว้ว่าการจดัการศกึษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ 
และมาตรา 7 ได้ก าหนดไว้วา่กระบวนการเรียนรู้ต้องมุง่ปลกูฝังจิตส านึกท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการเมือง
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การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ
หน้าท่ี เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ ความภมูิใจในความ
เป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์สว่นรวมและของประเทศชาติ และหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ได้ให้ความส าคญักบั “จิตสาธารณะ” โดยก าหนดให้จิตสาธารณะเป็น
หนึ่งในคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 8 ประการ ซึง่คณุลกัษณะดงักลา่วจะต้องได้รับการปลกูฝังและ
พฒันาผ่านการจดัการเรียนรู้ การปฏิบตัิกิจกรรมพฒันานกัเรียน ในลกัษณะตา่ง ๆ จนตกผลกึเป็น
คณุลกัษณะในตวันกัเรียน ผ่านตวัชีว้ดัและพฤติกรรมการบ่งชี ้คือ รู้จกัช่วยเหลือผู้ อ่ืนด้วยความ
เต็มใจและพึงพอใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโร งเรียน 
ชมุชนและสงัคม (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา, 2553, p. 50)  

จิตสาธารณะเป็นลกัษณะหนึง่ท่ีส าคญัของการเป็นพลเมืองดีของประเทศ เพราะบคุคลท่ี
มีจิตสาธารณะจะเป็นผู้ ท่ีมีคณุลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการมีสว่นร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน ชมุชนและสงัคม ด้วยความเต็มใจกระตือรือร้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน 
โดยผู้ ท่ีมีจิตสาธารณะ จะเป็นผู้ ท่ีมีลกัษณะเป็นผู้ ให้และช่วยเหลือผู้ อ่ืน แบ่งปันความสขุส่วนตน
เพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ อ่ืนท่ีมีความเดือนร้อน อาสาช่วยเหลือสงัคม อนุรักษ์
สิง่แวดล้อมด้วยแรงกาย สตปัิญญา ลงมือปฏิบตัิเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิง่ท่ีดีงามให้เกิด
ในชมุชนโดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, p. 11)  

จากท่ีกลา่วมาข้างต้น จะเห็นได้วา่โรงเรียนในฐานะท่ีเป็นสถาบนัท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงในการ
ให้การศึกษา นอกจากจะให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และฝึกทักษะความสามารถในด้านต่าง ๆ 
แล้ว โรงเรียนยังมีหน้าท่ีพัฒนาค่านิยมให้แก่เด็กและเยาวชน ช่วยปรับและพัฒนาให้เด็กมี
พฤติกรรมท่ีดี รับผิดชอบตอ่สงัคม เอือ้ตอ่การพฒันาประเทศ ซึง่ผู้วิจยัได้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกบั
โรงเรียนโดยเป็นครูผู้สอนในรายวิชาแนะแนวในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนหอวงั ปทมุธานี 
จากการได้สมัภาษณ์ครูผู้สอนในโรงเรียน สงัเกตพฤติกรรมนกัเรียน และจากการสมัภาษณ์ พดูคยุ
กับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความมี 
จิตสาธารณะในหลาย ๆ ด้าน เช่น ไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม ไม่ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ อ่ืน ขาดการร่วมมือกนัในการดแูลสาธารณสมบตัิท่ีเป็นของสว่นรวม บางครัง้น าสิ่งของ
ท่ีเป็นส่วนรวมไปเป็นของตนเอง ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีครูมอบหมาย ไม่ช่วยกันรักษา
ความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของพืน้ท่ีในโรงเรียนและมกัท าตามค าสัง่มากกว่าการอาสาสมคัรด้วย
ความเต็มใจ ปัญหาดงักลา่วล้วนแล้วแตเ่ป็นปัญหาท่ีเก่ียวกบัจิตสาธารณะทัง้สิน้  
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ผู้วิจยัจึงเห็นถึงความส าคญัของการปลกูฝังจิตสาธารณะให้เกิดขึน้กบับุคคลโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งนกัเรียนท่ีอยูใ่นช่วงอาย ุ13 - 16 ปี (นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น)เพราะเป็นช่วงวยัท่ี
เหมาะสมต่อการปลกูฝังและส่งเสริมจริยธรรม วฒันธรรมเป็นอย่างยิ่งซึ่งถ้าเด็กได้รับการปลกูฝัง
จิตสาธารณะให้เป็นไปในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม เม่ือเติบโตขึน้จะท าให้สามารถเผชิญกบัความ
เปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจ และวฒันธรรม อนัจะสง่ผลให้สามารถอยู่ร่วมกบัคนในสงัคมได้
อย่างมีความสุขกาย สบายใจ ตลอดจนเป็นบุคลากรท่ีดีท่ีเหมาะสมของครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติสืบเน่ืองต่อไป รวมทัง้การสร้างเสริมจิตสาธารณะควรบูรณาการและต้องให้
ความส าคญัทัง้ 3 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้ของสว่นรวม คือ การกระท าท่ีถกูต้องตามกฎระเบียบการ
ใช้ทรัพย์สนิสว่นรวม 2) ด้านการถือเป็นหน้าท่ี คือ ความภาคภมูิใจท่ีได้ท าในสิง่ท่ีถกูต้องตามหน้าท่ี
ท่ีได้รับมอบหมายในการดแูลทรัพย์สินของสว่นรวม และ 3) ด้านการเคารพสิทธิ คือ การให้โอกาส
ผู้ อ่ืนได้มีโอกาสใช้ทรัพย์สินส่วนรวมจึงจะท าให้คนเกิดจิตสาธารณะท่ียัง่ยืน (ชยัวฒัน์  สทุธิรัตน์, 
2552, p. 4)  

จาการศกึษาแนวทางในการพฒันาจิตสาธารณะในรูปแบบตา่ง ๆ ผู้วิจยัได้น ารูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  Learning) ซึง่เป็นการจดัการเรียนรู้เป็นกลุม่เล็ก ๆ ท่ีสมาชิกทกุ
คนในกลุม่แตล่ะคนจะมีความสามารถท่ีแตกตา่งกนัมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยเหลือซึง่กนั
และกนั มีส่วนรับผิดชอบในการเรียนรู้และความส าเร็จของตนเองและของกลุ่ม ซึง่เป็นการเอือ้ต่อ
การพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นผู้ ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการน าตนเอง เน่ืองจากผู้ เรียนมีส่วนร่วม 
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนและของกลุ่ม มีความส าเร็จของทุกคนและของกลุ่ม ซึ่งเป็น
เป้าหมายส าคญัในการเรียนรู้ ฝึกให้ผู้ เรียนได้รู้จกัการเรียนรู้ร่วมกับผู้ อ่ืน (เขมณฏัฐ์  มิ่งศิริธรรม, 
2554, p. 436) มาใช้พฒันาและส่งเสริมการมีจิตสาธารณะของผู้ เรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเรณู เบ้าวรรณ (2558, p. 81) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะทางสังคมและจิตสาธารณะของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนอจัฉริยะด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลการวิจยัพบว่า 1) 
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือมีผลท าให้นักเรียนมีทักษะทางสังคมและจิต
สาธารณะหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) การจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือมีผลท าให้ทกัษะทางสงัคมและจิตสาธารณะของนกัเรียนท่ีได้รับการ
เรียนแบบร่วมมือสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการเรียนแบบปกตอิยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 อีกทัง้ผู้ วิจยัได้น ารูปแบบการเรียนรู้จากการสงัเกตจากตวัแบบของ Bandura (นงเยาว์  
พรมวงั, 2556, p. 45; อ้างอิงจาก Bandura. 1986) ซึง่เกิดจากการท่ีบคุคลมีการเรียนรู้จากตวัแบบ 
(Model) ในสงัคมโดยใช้การสงัเกต โดยบคุคลจะเก็บตวัแบบในรูปของรหสัลบัไว้ในสมอง ซึง่พร้อม
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จะปรากฏขึน้เป็นแบบอย่างของบคุลิกภาพ ให้บคุคลเลียนแบบได้ตลอดเวลา ด้วยเหตนีุจ้ึงเช่ือว่า
บคุลิกภาพท่ีแสดงออกมาในด้านตา่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพดูจา การแตง่กาย ท่าทาง กิริยามารยาท 
หรือพฤตกิรรมอ่ืน ๆ เป็นเพราะบคุคลนัน้มีพฤตกิรรมเลียนแบบท่ีเก็บไว้ซึง่ตวัแบบสามารถแบง่ออก
ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ตัวแบบท่ีเป็นของจริง (Live Modeling) และตัวแบบท่ีเป็นสัญลักษณ์ 
(Symbolic Modeling) มาพฒันาส่งเสริมจิตสาธารณะควบคู่กนัไปสอดคล้องกบังานวิจยัของปน
พงศ์ งามมาก (2557, p. 95) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการเสนอตวัแบบและการเสริมแรงทาง
สงัคมท่ีมีต่อการพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านแสลงพนัธ์ 
จงัหวดัสริุนทร์ ผลการวิจยัพบว่า 1) หลงัการทดลอง นกัเรียนกลุม่ทดลองมีคะแนนจากแบบวดัจิต
สาธารณะภายหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) 
นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นสอดคล้องกนัว่าภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ท าให้นกัเรียน
ได้เรียนรู้ เข้าใจความหมาย ตระหนักถึงความส าคัญของการมีจิตสาธารณะ ดูแลรักษา  
สาธารณสมบตัิ สิง่แวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียน ชมุชน และสงัคม  

ด้วยเหตนีุผู้้วิจยัจึงเห็นความส าคญัและสนใจท่ีจะใช้โปรแกรมเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะ
ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือและโปรแกรมท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้จาก
การสงัเกตจากตวัแบบมาส่งเสริมนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะเพิ่มมากขึน้และเป็นผู้ ท่ี
ตระหนกัรู้ถึงการมีสว่นร่วมโดยท าสิ่งใดสิ่งหนึง่เพื่อเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม มีความรับผิดชอบตอ่
สงัคม ดแูลรักษาสาธารณสมบตัิท่ีทกุคนใช้ประโยชน์ร่วมกนั โดยไม่ยดึครองมาเป็นของตนเอง และ
สามารถพฒันาตนเองให้เป็นผู้ ท่ีมีจิตสาธารณะและเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศชาติ
ตอ่ไป 

 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

1. เพื่อศึกษาระดบัจิตสาธารณะของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ก่อนและหลงัการทดลองใช้
โปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ 
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ความส าคัญของการวิจัย 
จากการวิจัยครัง้นีท้ าให้เกิดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชัน้

มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 4  ซึง่ผลท่ีได้
จากการด าเนินการจดัโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปเป็น
แนวทางในการพฒันาจิตสาธารณะ อีกทัง้ยงัสามารถใช้เป็นแนวทางท่ีจะช่วยให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ใน
และนอกสถานศกึษาน าไปช่วยพฒันาจิตสาธารณะให้เกิดกบันกัเรียนตอ่ไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561   
รวมทัง้หมด 972 คน  

กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ 
1.  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาระดับจิตสาธารณะ เป็นนักเรียนระดับชัน้

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4   
จ านวน 274 คน จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan  
(วรรณี  แกมเกต,ุ 2551; อ้างอิงจาก Krejcie and Morgan.1970) 

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเปรียบเทียบระดบัจิตสาธารณะ เป็นนักเรียนระดบัชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4   
จ านวน 30 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่อยา่งง่าย (Simple random sampling) จากนกัเรียนท่ีมีคะแนน
จิตสาธารณะต ่ากว่าระดับปานกลางลงไปและจากความสมัครใจของนักเรียนในการเข้าร่วม
โปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ 

ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
1. ตวัแปรอิสระ คือ โปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ 
2. ตวัแปรตาม คือ จิตสาธารณะ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 

2.1 ด้านการใช้ของสว่นรวม 
2.2 ด้านการถือเป็นหน้าท่ี 
2.3 ด้านการเคารพสทิธิ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
จิตสาธารณะ หมายถึง  การแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ี

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน ได้แก่ การรู้จกัเอาใจใส่เป็นธุระในเร่ืองของส่วนรวม การเอือ้ประโยชน์
ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน การมีจิตอาสาช่วยเหลือโดยไม่มีใครบงัคบั และการไม่กระท าการใดท่ีเสื่อมเสีย
หรือเป็นปัญหาตอ่สงัคม ประเทศชาต ิการวิจยัครัง้นีมุ้ง่สง่เสริมจิตสาธารณะ 3 ด้าน คือ 

1. ด้านการใช้ของสว่นรวม หมายถึง การน าของสว่นรวมในโรงเรียนมาใช้ ดแูลรักษา
ไม่ท าลายให้เกิดความช ารุดเสียหาย เม่ือใช้สิง่ของสว่นรวมแล้วมีการเก็บรักษาและเก็บเข้าท่ีเพื่อให้
สิง่ของสว่นรวมคงสภาพท่ีดีเหมือนเดมิ ใช้ของท่ีเป็นสว่นรวมอยา่งประหยดั ทะนถุนอม และปฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบการใช้ทรัพย์สินสว่นรวม 

2. ด้านการถือเป็นหน้าท่ี หมายถึง การมุ่งปฏิบตัิในการดแูลรักษาทรัพย์สินส่วนรวม 
โดยถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีทุกคนควรปฏิบัติ การปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในการดูแล
ทรัพย์สนิของสว่นรวมในโรงเรียน และการอาสาปฏิบตัิหน้าท่ีเพื่อดแูลทรัพย์สนิของสว่นรวม 

3. ด้านการเคารพสทิธิ หมายถึง การให้โอกาสผู้ อ่ืนได้มีโอกาสใช้ทรัพย์สนิสว่นรวมใน
โรงเรียน การไม่ยึดครองทรัพย์สินของโรงเรียนมาเป็นของตนเอง และมีการแบ่งปันให้ผู้ อ่ืนได้ใช้
ทรัพย์สนิของโรงเรียน 

โปรมแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะ เป็นโปรแกรมท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมผู้ เรียนให้มี 
จิตสาธารณะ โดยผู้วิจยัใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการเรียนรู้จากการสงัเกตจาก 
ตัวแบบ เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เรียนรู้และเข้าใจตนเอง มีโอกาสแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเอง และร่วมกันพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหา ท าให้นกัเรียนมี
การเปลี่ยนแปลงความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม อย่างเหมาะสม โดยท่ีผู้ วิจัยมีหน้าท่ีคอย
เอือ้อ านวย ชีแ้นะ และให้ข้อมลู ภายใต้บรรยากาศแห่งการยอมรับและอบอุ่น โดยมีขัน้ตอนในการ
สง่เสริม จิตสาธารณะ 3 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ขัน้เร่ิมต้นกิจกรรม เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ วิจัยสร้างความคุ้นเคยและสัมพันธภาพท่ีดี
ระหว่างผู้วิจยักบันกัเรียนในกลุม่ด้วยกนั เพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดการยอมรับและมีความเข้าใจ
ตรงกันด้วยวิธีการต่าง ๆ ท่ีกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียนและท าให้ผู้ เรียนเข้าใจภาพรวมการท า
กิจกรรมนัน้ ๆ เช่น การใช้ค าถามหรือกิจกรรมที่ท าให้เกิดความสงสยัใครรู้ การสนทนาและน าเข้าสู่
ประเด็นในการพดูคยุและท ากิจกรรม รวมทัง้อธิบายรายละเอียดในการท ากิจกรรมนัน้ ๆ  

2. ขัน้ด าเนินกิจกรรม เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ วิจัยได้น ากระบวนการและเทคนิคการเรียนรู้
แบบร่วมมือและเทคนิคการเรียนรู้จากการสงัเกตหรือการเลียนแบบ เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ให้แก่
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โปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ 

 

   

             

    

นักเรียนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมท่ีมีต่อส่วนรวมของนักเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อพฒันา
ตนเองให้มีจิตส านึกท่ีดีต่อสงัคม นกัเรียนจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองจากสมาชิกในกลุ่มพร้อม
ร่วมวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและสมาชิก โดยยึดองค์ประกอบของบคุคลท่ีมีจิตสาธารณะใน
ด้านการใช้ของสว่นรวม ด้านการถือเป็นหน้าท่ีและด้านการเคารพสทิธิ 

3. ขัน้สรุปกิจกรรม เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ วิจัยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันสรุปและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งท่ีได้รับจากการเสริมสร้างจิตสาธารณะท่ีผู้ วิจยัได้สร้างขึน้ โดยผู้วิจยัจะ
สรุปและชีแ้นะแนวทางเพิ่มเติมอีกครัง้ จากนัน้ผู้ วิจัยให้สมาชิกแต่ละคนกล่าวถึงความรู้สึกของ
ตนเอง ความรู้สกึท่ีมีต่อตนเอง ต่อสมาชิกกลุ่ม และต่อผู้วิจยัจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการเรียนรู้จากการสงัเกตหรือการเลียนแบบ 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
กรอบการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างโปรแกรม

ส่งเสริมจิตสาธารณะโดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ และทฤษฎีการเรียนรู้จากการ
สงัเกตจากตวัแบบ รวมถึงกิจกรรมตา่ง ๆ ไปใช้ในการจดัโปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะโดยมุง่เน้น
ให้ผู้ เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความความคิดเห็นร่วมกัน มีการวิเคราะห์ อภิปรายกิจกรรมต่าง ๆ 
และมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศทางสงัคมและเกิดการพฒันาจิตสาธารณะตอ่ไป 
ดงัภาพประกอบ 1 

 
             ตวัแปรอิสระ                 ตวัแปรตาม 

 

 

 

                                     ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

สมมตฐิานของการวจิัย 
นักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 4 ท่ีเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะ มีระดบัจิตสาธารณะหลงัการทดลอง
สงูกวา่ก่อนทดลอง 

จิตสาธารณะ 3 ด้าน 

1. ด้านการใช้ของสว่นรวม 

2. ด้านการถือเป็นหน้าท่ี 

3. ด้านการเคารพสทิธิ 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม
หวัข้อตอ่ไปนี ้

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัจิตสาธารณะ 
1.1 ความหมายของจิตสาธารณะ 
1.2 องค์ประกอบของจิตสาธารณะ 
1.3 ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดจิตสาธารณะ  
1.4 แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความมีจิตสาธารณะ 
1.5 แนวทางการสร้างจิตสาธารณะ 
1.6 วิธีการวดัจิตสาธารณะ 
1.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัจิตสาธารณะ     

2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัโปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ 
2.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2.2 แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2.3 ลกัษณะส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
2.4 องค์ประกอบส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
2.5 เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Techniques of Cooperative Learning 

Management) 
2.6 ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ   
2.7 ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู่แบบร่วมมือ 
2.9 ความคดิพืน้ฐานและความหมายของการเรียนรู้จากการสงัเกตจากตวัแบบ 
2.10 ขัน้การเรียนรู้จากการสงัเกตจากตวัแบบ 
2.11 องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่การเรียนรู้จากการสงัเกตจากตวัแบบ 
2.12 แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้จากการสงัเกตจากตวัแบบ 
2.13 หลกัในการด าเนินการให้ตวัแบบ 
2.14 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้จากการสงัเกตจากตวัแบบ  
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1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับจติสาธารณะ 
1.1 ความหมายของจติสาธารณะ 

ค า ว่ า  จิ ต ส า ธ า รณะ  ( Public Mind) ห รื อ จิ ต ส า นึ ก ส า ธ า รณะ  ( Public 
Consciousness) เป็นค าใหม่ท่ีมีการใช้ไม่นานนัก และเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับคนไทย ซึ่งมีผู้ ให้
ความหมายของจิตสาธารณะไว้หลากหลายดงันี ้

กระทรวงศกึษาธิการ (2551) ได้ให้ความหมายของค าวา่จิตสาธารณะไว้ว่า หมายถึง
คุณลักษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน แก่ชมุชนและสงัคม ด้วยความเตม็ใจ เสียสละโดยท่ีไม่หวงัผลตอบแทน โดยผู้ ท่ีมี
จิตสาธารณะ จะเป็นผู้ ท่ีมีลกัษณะเป็นผู้ ให้มากกว่าผู้ รับและช่วยเหลือผู้ อ่ืน แบ่งปันความสขุส่วน
ตนเพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจเห็นใจผู้ อ่ืน อาสาช่วยเหลืองานต่าง ๆ ด้วยแรงกาย 
สติปัญญา ลงมือปฏิบตัิเพื่อ แก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีงามให้เกิดในชมุชนโดยไม่หวงัสิ่ง
ตอบแทน 

มนนัสสา ชินูปการณ์พงศ์ (2551) ได้ให้ความหมายของค าว่าจิตส านึกสาธารณะไว้
ว่าหมายถึง ความรู้สึกนึกคิดและการกระท าท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งเป็นการกระท าท่ีบุคคลเกิดความรู้สึกเต็มใจ ภาคภูมิใจท่ีจะกระท า เพราะมีความเอือ้เฟื้อ  
เอือ้อาทรต่อคนอ่ืนและสงัคม ถึงแม้ว่าการกระท าเหล่านัน้จะไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองโดยตรงก็
ตามแตพ่ร้อมจะท าเพื่อสว่นรวม 

ศิริ  แคนสา (2551) ได้ให้ความหมายของค าว่าจิตส านึกสาธารณะไว้ว่า หมายถึง 
ส านึกในประโยชน์ ส านึกในผลกระทบท่ีมีต่อผู้ อ่ืนทัง้ชุมชนและสงัคม ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 
ด้านความรู้ ความเข้าใจเชิงจิตสาธารณะ เป็นความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิหน้าท่ีของตนเอง
และผู้ อ่ืน ด้านความคิดเชิงจิตส านึก เป็นกระบวนการคิดท่ีบุคคลใช้เป็นหลกัตดัสินใจเก่ียวกับ
จริยธรรมและด้านการปฏิบตัิตนของบคุคลเชิงจิตส านกึเป็นพฤตกิรรมท่ีแสดงออกมา 

ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2552) ได้ให้ความหมายของค าว่าจิตส านึกสาธารณะไว้ว่า 
หมายถึงการท่ีบุคคลเป็นธุระ เอาใจใส่และอาสาเข้าร่วมในเร่ืองของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมและประเทศชาต ิมีความส านกึและยดึมัน่ในระบบคณุธรรม และจริยธรรมท่ีดีงาม ละอายตอ่
สิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยดัและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และกล่าวว่า  
ค าวา่ จิตสาธารณะ Public ประกอบด้วย P+U+B+L+I+C ซึง่หมายถึง 

1. Professional คือ ลกัษณะการท างานแบบมืออาชีพ คิดใหม่ ท าใหม่ จะต้อง
เป็นมืออาชีพรู้ลกึในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย รอบรู้ในงานท่ีเก่ียวข้อง ต้องพฒันาตนเองตลอดเวลา  
หาความรู้ใหม่และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
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2. Unity คือ เอกภาพ ค่านิยมใหม่ต้องเป็นไปในทิศทางของความร่วมมือ ร่วมใจ
สามคัคีในกลุ่มหมู่คณะไม่กลวัการได้เปรียบ เสียเปรียบหรืออิจฉาริษยากนั ควรจะฝึกการท างาน
กลุม่ร่วมกนั ร่วมกนัพฒันากลุม่งานของทีม  

3. Believe คือ ความเช่ือ คนเราทุกคนจะต้องปฏิบัติการงานบนพืน้ฐานของ
ความเช่ือ เช่ือค าสอนทางหลักศาสนา เช่ือในสิ่งท่ีถูกต้องตามหลักคุณธรรม แล้วยึดให้มั่น  
ถ้าคนเราขาดซึง่ความเช่ือในการปฏิบตัิการงานตา่ง ๆ ก็จะท าให้ขาดพลงัในการท างาน 

4. Locally wisdom คือ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คนเราทุกคนจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความ
ศรัทธาในความเป็นพลงัยิ่งใหญ่ของภมูิปัญญาไทย ลดความเช่ือทนัสมยันิยมลง Local wisdom 
ในด้านต่าง ๆ จะน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและเข้ากบับริบทของสงัคมไทย คนไทยทกุ
คนต้องเลิกดถููกภูมิปัญญาของคนในระดบัรากหญ้า แล้วหนัไปสู่วิถีการเรียนรู้ร่วมกนัเข้าไปเป็น
สว่นหนึง่ของการเรียนรู้ในชมุชน 

5. Integrity คือ ความซื่อสตัย์ คนเราทุกคนจะต้องยึดเอาความซื่อสตัย์ ความ
ถูกต้องเป็นท่ีตัง้ เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบัสงัคม คิดดี ท าดี เพื่อชาติ งานทุกชิน้จะต้องตรวจมี
ความถกูต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

6. Creative คือ สร้างสรรค์ คนเราทุกคนจะต้องใช้ความคิด จินตนาการและ
ท างานท่ีสร้างสรรค์ พฒันาสิ่งใหม่ๆ เกิดนวตักรรม (innovation) ใหม่ ๆ ขึน้ในสงัคม ต้องไม่หยุด
พฒันา ต้องมีความเป็นพลวตั ทัง้นีก็้เพื่อสงัคมและประเทศชาต ิ

เรียม นมรักษ์ (2552) ได้ให้ความหมายของค าว่าจิตส านึกสาธารณะไว้ว่า หมายถึง 
ความรู้สกึนกึคดิ การแสดงความคดิเห็นของบคุคลตอ่ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคมจากกระบวนการรับรู้  
ท าให้เกิดการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ มีความเสียสละ เอือ้อาทรต่อบุคคลอ่ืน ค านึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมควบคู่ไปกับประโยชน์ส่วนตน มีความรู้สึกท่ีจะร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
ท่ีเกิดขึน้ เช่ือมัน่ตนเอง เห็นคณุคา่ ความสามารถของตนเองและพลงัของการรวมกลุม่ในการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคมรวมทัง้การปฏิบตัิร่วมกนักบัผู้ อ่ืนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2553) ได้ให้ความหมายของค าว่าจิตสาธารณะไว้ว่า 
หมายถึงความรู้สกึนกึคิดท่ีแสดงออกถึงการไมเ่ห็นแก่ตวั มีความปรารถนาท่ีจะช่วยแก้ปัญหาให้แก่
ผู้ อ่ืนหรือสงัคม มีความต้องการท่ีจะช่วยเหลืออยา่งจริงจงัและมองโลกในแง่ดีบนพืน้ฐานของความ
เป็นจริง 
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คราฟท์ (Kraft, 1992) ได้ให้ความหมายของค าว่าจิตสาธารณะไว้ว่า หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการรับรู้ถึงความไม่ยุติธรรม ให้ความส าคัญกับความต้องการท่ี
หลากหลายของบคุคลอ่ืนและมีการกระท าเพื่อเปลี่ยนแปลงสงัคม 

นวลลออ  แสงสขุ (2552; อ้างอิงจาก Riesman. 1990) กล่าวถึงจิตส านึกสาธารณะ
ของบคุคลว่ามีพืน้ฐานมาจากอตัมโนทศัน์ (Self - concept) หมายถึง การท่ีบคุคลมองเห็นคณุคา่
ในตนเอง ประกอบกับความเช่ือ (Belive) ค่านิยม (Values) และเจตคติ (Attitude) หมายถึง 
ความรู้สึกของบุคคลหรือท่ีมีต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เกิดเป็นปรากฎการณ์ท่ีบุคคลแสดงออกใน
ลกัษณะของอารมณ์ความรู้สึก (Affecrive) สติปัญญา (Cognitive) และพฤติกรรม (Behavior)  
ซึง่มีทัง้ผลดีและผลเสียตอ่ตนเองและสงัคมสว่นรวม 

จากความหมายของค าท่ีใช้เก่ียวกับจิตส านึกสาธารณะท่ีแตกต่างกันไปแต่มี
ความหมายท่ีใกล้เคียงกัน ดังนัน้ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยสรุปความหมายของค าว่าจิตส านึก
สาธารณะไว้ว่า หมายถึง คณุลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน รู้จกัเอาใจใส่เป็นธุระในเร่ืองของส่วนรวม เพื่อเอือ้ประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้ อ่ืน มีการแสดงพฤตกิรรมด้วยการอาสา ช่วยเหลืออย่างจริงจงั โดยไม่มีใครบงัคบั และการไม่
กระท าการใดท่ีเสื่อมเสียหรือเป็นปัญหาตอ่สงัคม ประเทศชาติ  

1.2 องค์ประกอบของจติสาธารณะ 
 ผู้วิจยัได้รวบรวมแนวคดิท่ีเก่ียวข้องกบัองค์ประกอบของจิตสาธารณะได้ดงันี ้
เจษฎา  หนูรุ่น (2551) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของจิตสาธารณะแบ่งเป็น 3 ด้าน

ได้แก่ 
1. ด้านการใช้ หมายถึง ลกัษณะพฤติกรรมของนักเรียนในการใช้ของส่วนรวม  

การดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนรวม การดูแลรักษาความสะอาด การไม่ท าลายทรัพย์สินท่ีเป็นสา
ธารณสมบัติในโรงเรียน ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ให้เกิดความช ารุดเสียหาย โดย
แสดงออก ดงันี ้

1.1 ดแูลรักษาสิง่ของ เมื่อน าไปใช้แล้วมีการดแูลรักษาให้คงอยูใ่นสภาพดี 
1.2 ลักษณะของการใช้ของท่ีเป็นส่วนรวมอย่างเห็นคุณค่า ประหยัด และ

ทะนถุนอม 
2. ด้านการถือเป็นหน้าท่ี หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมุ่งปฏิบตัิเพื่อ

ส่วนรวมในการดูแลรักษาของส่วนรวมทัง้ในและนอกห้องเรียนในวิสัยท่ีตนสามารถท าได้โดย
แสดงออกดงันี ้
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2.1 ท าตามหน้าท่ีและเคารพกฎระเบียบท่ีก าหนด 
2.2 รับอาสาท่ีจะท าบางสิง่บางอยา่งเพื่อสว่นรวมคอยสอดสอ่งดแูลสา-ธารณ

สมบตัิ 
3. ด้านการเคารพสิทธิ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเคารพสิทธิในการ

ใช้ของส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกนัการไม่ยดึครองของส่วนร่วมมาเป็นของตนตลอดจนไม่ปิดกัน้
โอกาสของบคุคลอ่ืนท่ีจะใช้ของสว่นรวมนัน้โดยแสดงออกดงันี ้

3.1 ไม่น าของท่ีเป็นของสว่นรวมมาเป็นของตนเอง 
3.2 เสียสละ แบง่ปันและเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้ใช้ของสว่นรวม 

เรียม นมรักษ์ (2552) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของจิตสาธารณะ มีจ านวน  
9 องค์ประกอบ  ดงันี ้

องค์ประกอบท่ี 1  มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเน่ืองและเช่ือมโยงข่าย
ความร่วมมือ ประกอบด้วยการมีจิตอาสา ให้ความร่วมมือจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์เพื่อช่วยเหลอื
สงัคม 

องค์ประกอบท่ี 2 มีความช่วยเหลือ เอือ้อาทร คือ การมีสมัพนัธภาพท่ีอบอุน่กบับคุคล
อ่ืนในสงัคม มีความจริงใจ เสียสละ ยินดีท่ีจะให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืนเม่ือสามารถช่วยเหลือได้และ
มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีท า   

องค์ประกอบท่ี 3  มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีท าเพื่อผู้ อ่ืน ต่อสงัคมและส่วนรวม มีการ
ช่วยเหลืองานของสว่นรวม และของกลุ่ม เกิดการร่วมกนัแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ หาแนวทาง
แก้ไขปัญหาและลงมือกระท าสิง่ตา่ง ๆ เพื่อสว่นรวม 

องค์ประกอบท่ี 4 มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม คือการร่วมกันใช้ ดูแลรักษาของ
ส่วนรวมให้คงสภาพเดิม ไม่เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม มีการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
ทรัพย์สนิสว่นรวม รวมทัง้รณรงค์ให้ผู้ อ่ืนร่วมกนัดแูลรักษาของสว่นรวม     

องค์ประกอบท่ี 5 มีความตระหนกัและเห็นถึงความส าคญัถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ เกิดการ
วางแผนและพฒันาสงัคมให้น่าอยู ่ร่วมกนัดแูลของสว่นรวมมากขึน้ 

องค์ประกอบท่ี 6 มีกฎเกณฑ์ เป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพโดย
ค านงึถึงความถกูต้อง และพร้อมท่ีจะพฒันาคณุภาพของงานอยูเ่สมอ 

องค์ประกอบท่ี 7 มีการช่ืนชม ยกย่องและให้เกียรติ เปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้ใช้ของ
สว่นรวมและให้เกียรติบคุคลอ่ืนรับรู้ถึงสทิธิของตนเองในการร่วมมือกนัท าบางอยา่งเพื่อผู้ อ่ืน 
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องค์ประกอบท่ี 8 มีความรู้และความสามารถ และพฒันาความรู้ของตนเองจากการ
กระตือรือร้นตอ่กิจกรรมเพ่ือสว่นรวม ร่วมกนัแสดงความคดิเห็น การแก้ปัญหาตา่ง ๆ  เมื่อมีโอกาส  

องค์ประกอบท่ี 9 มีทักษะทางสงัคม คือ การท่ีบุคคลมีความสนใจท่ีจะร่วมมือและ  
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสงัคมด้วยความสมคัรใจ      

ธนาวฒุิ ชินฮาด (2556) ได้กลา่ววา่องค์ประกอบของจิตสาธารณะ มี 5 องค์ประกอบ 
คือ 

1. ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในสังคม ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ มีการ
แสดงออกถึงการรับรู้ และเข้าใจร่วมกนั ไปในทิศทางเดียวกนั มุง่แก้ไขปัญหาร่วมกนัของสงัคม 

2. ด้านความเอือ้อาทร ความรัก และความสามคัคีมีการแสดงออกท่ีหลากหลาย
บนพืน้ฐานของความรัก ความเอือ้อาทร และสามคัคี ในชมุชนและประเทศชาติ 

3. ด้านการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนั และการมีส่วนร่วม การแสดงออกท่ีสมัพนัธ์
กนัระหวา่งตนเองกบัผู้ อ่ืน การเข้าไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมของสว่นรวม ในชมุชนและประเทศชาติ 

4. ด้านการลงมือปฏิบัติ มีการแสดงออกถึงการกระท าร่วมกัน ร่วมกันแก้ไข
ปัญหา ช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวม และร่วมมือในการกระท าช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน  
และประเทศชาต ิ

5. ด้านการมีเครือข่ายและการติดต่อสื่อสารมีการแสดงออกถึงการติดต่อสื่อสาร
ประสานงาน มีการจัดตัง้องค์กรเครือข่าย กลุ่มนักเรียน ชมรม เพื่อด าเนินการแนวทางในการ
ช่วยเหลือ สถาบนั ชมุชนและประเทศชาติ 

มณีนุช  รองพลและจงกล  บวัแก้ว (2557; อ้างอิงจาก Michaelis. 1963) กล่าวว่า  
บคุคลท่ีมีจิตสาธารณะมาจาก 5 องค์ประกอบท่ีแสดงพฤติกรรมนัน้ออกมา ซึง่สามารถสงัเกตผ่าน
ทางพฤตกิรรมประชาธิปไตย (Democracy Behavior) ของผู้ เรียน ประกอบด้วย 

1. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) คือ การท่ีบคุคลแสดงพฤติกรรมถึงความ
รับผิดชอบได้โดยผา่นการวางแผนการ ตดัสินใจและใช้สทิธิ เพื่อปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกนักบัผู้ อ่ืน 

2. การตระหนกัถึงผู้ อ่ืน (Concern for Others) คือ การท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรม
ผ่านการเคารพซึง่กนัและกนั ความสภุาพออ่นโยน และการรู้จกัผ่อนปรน ความตัง้ใจท่ีจะช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืนทัง้ในครอบครัว โรงเรียนและสงัคม 

3. การมีจิตใจท่ีเปิดกว้าง (Open Mindness) คือ การมีจิตใจท่ีเปิดกว้างแสดง
ผ่านการพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุผลจากข้อมูลต่าง  ๆ การพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของ
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ประเด็นปัญหา การแสวงหาหนทางท่ีดีกว่าในการกระท าสิ่งต่าง  ๆ การใช้เหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงการกระท าของตนเองและการสนบัสนนุแนวคิดของผู้ อ่ืน โดยค านกึถึงความถกูต้อง 

4. การมีความคิดสร้างสรรค์ (Creativeness) คือ การค้นพบแนวทางใหม่ในการ
กระท าสิ่งต่าง ๆ มีมมุมองท่ีสร้างสรรค์ทัง้ต่อแนวคิดใหม่และแนวคิดเก่า ตลอดจนการใช้สิ่งต่าง ๆ 
ให้เกิดประโยชน์ การวางแผน การปรับปรุงการปฏิบตัิทัง้ของตนเองและกลุม่ 

5. ความร่วมมือ (Cooperativeness) คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการรวบรวม
ความคิดเห็น แนวคิด วางแผน และค้นหากระบวนการต่าง ๆ นกัเรียนสามารถพฒันาพฤติกรรม
ข้างต้นได้จะสามารถปฏิบตัิงานได้ส าเร็จและประเมินผลการท างานของตนเองได้ 

จากองค์ประกอบของจิตสาธารณะท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจยัได้สรุปองค์ประกอบของ
จิตสาธารณะ ได้ 3 ด้าน ดงันี ้ 

1. ด้านการใช้ของส่วนรวม หมายถึง การน าของส่วนรวมในโรงเรียนมาใช้ ดแูล
รักษาไม่ท าลายให้เกิดความช ารุดเสียหาย เม่ือใช้สิ่งของสว่นรวมแล้วมีการเก็บรักษาและเก็บเข้าท่ี
เพื่อให้สิง่ของสว่นรวมคงสภาพท่ีดีเหมือนเดมิ ใช้ของท่ีเป็นสว่นรวมอยา่งประหยดั ทะนถุนอม และ
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบการใช้ทรัพย์สนิสว่นรวม 

2. ด้านการถือเป็นหน้าท่ี หมายถึง การมุ่งปฏิบัติในการดูแลรักษาทรัพย์สิน
ส่วนรวม โดยถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีทุกคนควรปฏิบตัิ การปฏิบตัิตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในการ
ดแูลทรัพย์สนิของสว่นรวมในโรงเรียน และการอาสาปฏิบตัิหน้าท่ีเพื่อดแูลทรัพย์สนิของสว่นรวม 

3. ด้านการเคารพสิทธิ หมายถึง การให้โอกาสผู้ อ่ืนได้มีโอกาสใช้ทรัพย์สิน
ส่วนรวมในโรงเรียน การไม่ยึดครองทรัพย์สินของโรงเรียนมาเป็นของตนเอง และมีการแบ่งปันให้
ผู้ อ่ืนได้ใช้ทรัพย์สนิของโรงเรียน 

1.3 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดจติสาธารณะ 
การมีจิตสาธารณะเป็นสิ่งท่ีเกิดตามวิธีการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลและภาพ

แวดล้อมตัง้แต่ระดบัครอบครัว ชุมชน โรงเรียน สงัคมล้วนแล้วแต่มีผลต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของบคุคล   

ศิริธร  ศรีจ านง (2557) ได้กล่าวว่า จิตส านึกสาธารณะหรือจิตส านึกทางสงัคมอยู่
ภายใต้อิทธิพลของปัจจยัแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก ดงันี ้ 

ปัจจยัภายนอกเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัภาวะทางสมัพนัธภาพของมนษุย์ภาวะทางสงัคม
เป็นภาวะท่ีลกึซึง้มีผลตอ่จิตส านกึด้านตา่ง ๆ ของมนษุย์เป็นภาวะท่ีได้อบรมกลอ่มเกลาและสะสม
อยู่ในสว่นของการรับรู้ทีละเล็กทีละน้อยท าให้เกิดส านึกท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ภาวะแวดล้อมทาง
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สงัคมนีเ้ร่ิมต้นจากบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิด เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติ เพื่อน ครู บคุคลทัว่ไป 
ตลอดจนสภาพสงัคม ภาวะแวดล้อมท่ีเก่ียวกับสื่อสารมวลชน วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ 
ต่าง ๆ ท่ีบุคคลได้เรียนรู้และสมัผสัจากการด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีมีผลต่อการเกิดจิตส านึก เช่น 
การเดินทางไปท างาน การชมสื่อโทรทศัน์ การฟังผู้ อ่ืนสนทนากนัรับรู้เหตกุารณ์บ้านเมือง เป็นต้น 

ปัจจัยภายในเป็นปัจจัยท่ีเกิดจากการท่ีบุคคลได้คิดวิเคราะห์ เกิดการตัดสินใจ  
เห็นคุณค่าและความดีงามของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมและการปฏิบตัิ โดยเฉพาะการ
ปฏิบตัิท่ีถกูต้องเหมาะสมยึดตามหลกัของศีลธรรมอนัดี เพื่อปรับปรุง พฒันาตนเองให้เป็นไปทาง
ใดทางหนึ่ง อนัเกิดจากการรับรู้ การมองเห็น การคิดแล้วน ามาพิจารณาว่าต้องการสร้างจิตส านึก
ให้กบัตนเองในลกัษณะใด 

การท่ีบคุคลจะเกิดจิตส านกึในตนเองได้นัน้ไมส่ามารถสรุปได้วา่เกิดจากปัจจยัใดเป็น
ส าคัญ เพราะจิตส านึกประกอบด้วยความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จากทัง้ภายในและภายนอก  
เม่ือบคุคลได้เกิดการเรียนรู้ก็จะสง่ผลตอ่ตวับคุคลโดยธรรมชาติและกลายเป็นจิตส านึกในลกัษณะ 
ตา่ง ๆ ดงันัน้ในการพฒันาจิตส านกึของบคุคลต้องค านงึถึงทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกควบคูก่นั
ไปเพราะทัง้ 2 อยา่งล้วนสมัพนัธ์ตอ่กนั 

1.4 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความมีจติสาธารณะ 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget, 1976) (Theory of Jean 

Piaget) ซึ่ง Piaget ได้ศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการทางด้านความคิดของเด็กว่ามีขัน้ตอนหรือ
กระบวนการอย่างไรทฤษฎีของ Piaget ตัง้อยู่บนรากฐานของทัง้องค์ประกอบท่ีเป็นพนัธุกรรม และ
สิ่งแวดล้อมเขาอธิบายว่าการเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมี
พฒันาการไปตามวยัตา่ง ๆ เป็นล าดับขัน้ พฒันาการเป็นสิ่งท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรท่ีจะเร่ง
เด็กให้ข้ามจากพฒันาการจากขัน้หนึ่งไปสู่อีกขัน้หนึ่ง เพราะจะท าให้เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจดั
ประสบการณ์สง่เสริมพฒันาการของเด็กในช่วงท่ีเด็กก าลงัจะพฒันาไปสูข่ัน้ท่ีสงูกว่า สามารถช่วย
ให้เด็กพฒันาไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม Piaget เน้นความส าคญัของการเข้าใจธรรมชาติและ
พฒันาการของเด็กมากกว่าการกระตุ้นเด็กให้มีพฒันาการเร็วขึน้ Piaget สรุปว่าพฒันาการของ
เด็กสามารถอธิบายได้โดยล าดบัระยะพฒันาทางชีววิทยาท่ีคงท่ีแสดงให้ปรากฏโดยปฏิสมัพนัธ์
ของเด็กกบัสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญาของ Piaget มีสาระสรุปได้ดงันี ้ 

1. พฒันาการทางสตปัิญญาของบคุคลเป็นไปตามวยัตา่ง ๆ เป็นล าดบัขัน้ ดงันี ้
1.1 ขัน้ประสาทรับรู้และการเคลื่อนไหว (Sensori-Motor Stage) ขัน้นีเ้ร่ิม

ตัง้แตแ่รกเกิดจนถึง 2 ปี พฤติกรรมของเด็กในวยันีข้ึน้อยู่กบัการเคลื่อนไหวเป็นสว่นใหญ่ เช่น การ
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ไขว่คว้า การเคลื่อนไหว การมอง การดู ในวัยนีเ้ด็กแสดงออกทางด้านร่างกายให้เห็นว่ามี
สติปัญญาด้วยการกระท าเด็กสามารถแก้ปัญหาได้ แม้ว่าจะไม่สามารถอธิบายได้ด้วยค าพดูเด็ก
จะต้องมีโอกาสท่ีจะปะทะกบัสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง ซึง่ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับพฒันาการด้าน
สติปัญญาและความคิดในขัน้นี ้มีความคิดความเข้าใจของเด็กจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เช่น 
สามารถประสานงานระหวา่งกล้ามเนือ้มือ และสายตา เด็กในวยันีม้กัจะท าอะไรซ า้บอ่ย ๆ เป็นการ
เลียนแบบ พยายามแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกเม่ือสิน้สุดระยะนีเ้ด็กจะมีการแสดงออกของ
พฤติกรรมอย่างมีจุดมุ่งหมายและสามารถแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้สิ่งท่ี
ต้องการแตกิ่จกรรมการคิดของเด็กวยันีส้ว่นใหญ่ยงัคงอยูเ่ฉพาะสิง่ท่ีสามารถสมัผสัได้เท่านัน้ 

1.2 ขัน้ก่อนปฏิบัติการคิด (Preoperational Stage) ขัน้นี เ้ ร่ิมตัง้แต่อายุ  
2 - 7 ปี แบง่ออกเป็นขัน้ยอ่ยอีก 2 ขัน้ คือ  

1.2.1 ขัน้ก่อนเกิดสงักปั (Preconceptual Thought) คือ เด็กอาย ุ2 - 4 ปี 
เร่ิมมีพัฒนาการเป็นเหตุเป็นผลผลในเบือ้งต้น เด็กเกิดการแยกแยะความสมัพนัธ์และหาความ
เช่ือมโยงซึ่งกนัและกนัของสิ่งต่าง ๆ ได้ แต่เด็กวยันีย้งัมีหลกัของความมีเหตผุลท่ีมีขอบเขตจ ากดั
อยู่ เพราะเด็กยังคงเป็นเด็ก ยึดตนเองเป็นส าคญั ถือความคิดตนเองเป็นใหญ่ และมองไม่เห็น
เหตุผลของผู้ อ่ืน ความคิดและเหตุผลของเด็กวัยนี จ้ึงไม่ค่อยถูกต้องตามความเป็นจริงนัก 
นอกจากนีค้วามเข้าใจต่อสิ่งต่าง ๆ ยงัคงอยู่ในระดบัเบือ้งต้น เช่น เข้าใจว่าเด็กชาย 2 คน ท่ีมีช่ือ
เหมือนกนัจะมีลกัษณะนิสยัทกุอย่างเหมือนกนั แสดงว่าความคิดรวบยอดของเด็กยงัคงพฒันาไม่
เต็มท่ีแตเ่ด็กจะมีพฒันาการทางภาษาท่ีรวดเร็วกวา่พฒันาการอ่ืน ๆ  

1.2.2 ขัน้การคิดแบบญาณหยั่ง รู้  นึกออกเองโดยไม่ค านึง เหตุผล 
(Intuitive Thought) คือ เด็กท่ีมีช่วงอายุ 4 - 7 ปี มีพัฒนาการของความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่ง 
ต่าง ๆ ท่ีพบเห็น สามารถจ าแนกประเภท เข้าใจความหมายของจ านวนเลข เร่ิมมีความสนใจท่ีจะ
ดแูลรักษาเก่ียวกบัการอนุรักษ์ แต่ยงัไม่ชดัเจนมากนกั มีความสามารถในการคิด น าความรู้ท่ีได้
จากสิ่งหนึ่งไปแก้ไขปัญหาท่ีพบได้ และสามารถน าเหตุผลมาวิเคราะห์อย่างถ่ีถ้วน การคิดหา
เหตผุลของเดก็วยันีข้ึน้อยูก่บัสิ่งท่ีตนเองสมัผสัจากภายนอกและการพบเห็นจากสถานการณ์จริง 

1.2.3 ขัน้ปฏิบตัิการคิดด้านรูปธรรม (Concrete Operation Stage) คือ 
เด็กท่ีมีช่วงอายุ 7 - 11 ปี จะมีพฒันาการทางด้านการคิด วิเคราะห์และสติปัญญา ในการสร้าง
เกณฑ์และแบ่งประเภท จดัหมวดหมู่ได้ เด็กวยันีส้ามารถท่ีจะเข้าใจเหตผุลรู้จกัการแก้ปัญหาสิ่ง
ตา่ง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมได้ เด็กจะเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและความคงท่ีของสิง่ตา่ง ๆ เช่น หากน า้แข็ง



  17 

เป็นก้อนละลายเป็นน า้ก็ยงัคงมีน า้ในปริมาณเท่าเดิม ลกัษณะเดน่ของเด็กวยันีค้ือมีความสามารถ
ในการจดจ าและเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน 

1.2.4 ขัน้ปฏิบตัิการคิดด้วยนามธรรม (Formal Operational Stage) คือ 
เด็กท่ีมีช่วงอายุ 11 - 15 ปี มีพฒันาการทางความคิดและสติปัญญา เด็กจะเร่ิมคิดแบบมีเหตผุล 
มีความเป็นผู้ ใหญ่ และความคิดแบบเด็กจะหมดลง เกิดการคิดค้นหาข้อมูลต่าง ๆ แบบ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีแตกต่างไปจากข้อมลูเดิม และมีความคิดนอกนอกกรอบ พอใจท่ี
จะคดิพิจารณาเก่ียวกบัสิ่งท่ีไม่มีตวัตน หรือสิ่งท่ีเป็นนามธรรม 

พัฒนาการการรู้คิดของเพียเจต์ Piaget (1976) เช่ือว่าพัฒนาการทางการรู้คิดจะ
พัฒนาอย่างเป็นล าดบัจากการคิดขัน้ต ่าไปสู่ขัน้สูงและคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลขึน้อยู่กับ
พฒันาการทางสติปัญญาได้ แบ่งขัน้จริยธรรมเป็น 4 ขัน้คือขัน้การเรียนรู้ด้วยประสาทสมัผสัและ
การเคลื่อนไหวขัน้การคิดก่อนการปฏิบตัิขัน้การคิดแบบรูปธรรมและขัน้การคิดแบบนามธรรม
ตามล าดับเพียเจต์ การมีจิตสาธารณะจึงเป็นจริยธรรมในขัน้ท่ี 4 เน่ืองจากพัฒนาการในขัน้
ดงักลา่วท าให้บคุคลมีความคดิกว้างขวางและลกึซึง้วิเคราะห์ผลดีและผลเสียจากการกระท าตา่ง ๆ 
ได้ต่อมาโคลเบร์ิก (Kohlberg) เสนอทฤษฎีการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมซึ่งมีรากฐานจากทฤษฎี
ของเพียเจต์ (Piaget) แต่เช่ือว่าพฒันาการทางจริยธรรมมีความละเอียดอีกหลายขัน้ตอนและแบง่
พฒันาการเป็น 6 ขัน้ผู้ ท่ีอยู่ในช่วงวยัรุ่นและหลงัวยัรุ่นจะอยู่ในขัน้ท่ี 5 และ 6 คือหลกัการท าตาม
ค าสญัญา (อาย ุ16 ปีขึน้ไป) เป็นการให้ความส าคญัต่อคนหมู่มากไม่ท าให้ขดัต่อสิทธิของบุคคล
อ่ืนสามารถควบคมุบงัคบัใจตนเองได้และขัน้ท่ี 6 หลกัการยดึอดุมคติสากล (วยัผู้ ใหญ่) ซึง่เป็นขัน้
สงูท่ีสดุแสดงถึงการมีความรู้สกึสากลนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ในสงัคมของตนและมีความยืดหยุ่น
ทางจริยธรรมเพื่อจดุมุ่งหมายในชีวิตอนัเป็นอดุมคติอนัยิ่งใหญ่การมีจิตสาธารณะจึงเป็นคณุธรรม
จริยธรรมในระดบัขัน้ท่ี 5 และ 6 

1.5 แนวทางการเสริมสร้างจติสาธารณะ 
ชัยวัฒน์  สุทธิ รัตน์  (2552) ได้กล่าวว่า แนวทางในการเสริมสร้างให้เด็กมี 

จิตสาธารณะ โดยใช้วิธีการจดัการเรียนการสอน มีประเดน็ท่ีส าคญั ดงันี ้
1. การจดัการเรียนการสอนจิตสาธารณะ ต้องค านึงถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิด

จิตสาธารณะ ซึ่งมี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยท่ีเป็นส่วนประกอบภายในตนเอง ได้แก่ ลักษณะทาง
กายภาพความสามารถทัว่ไป สมรรถภาพ ภาวะทางอารมณ์ ค่านิยมส่วนบุคคล ความปรารถนา 
และเพศและปัจจัยท่ีเป็นส่วนประกอบภายนอก ได้แก่ ความสมัพันธ์ในครอบครัวโรงเรียนและ
การศกึษาสถานภาพทางสงัคม และกลุม่เพื่อน เป็นต้น 
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2. การจดัการเรียนการสอนจิตสาธารณะ จะต้องให้เด็กได้กระท าอยา่งสม ่าเสมอ 
กระท าซ า้ ๆ เพื่อเน้นย า้และไม่ให้พฤติกรรมจางหายหรือเปลี่ยนแปลงไป ควรมีการเสริมแรง
ทางบวกเพื่อให้พฤตกิรรมจิตสาธารณะมีความคงทน 

3. การจัดการเรียนการสอนจิตสาธารณะ ต้องครอบคลุมทัง้ 3 ด้าน คือ ด้าน 
พทุธินิสยั ด้านจิตพิสยั และด้านทกัษะพิสยั 

4. กระบวนการสร้างจิตสาธารณะควรเป็นไปอย่างมีระบบ ตามแบบแผนท่ี
ถกูต้องเพื่อให้เกิดพฤตกิรรมจิตสาธารณะท่ีมีความคงทนและยัง่ยืน 

5. การจดัการเรียนการสอนจิตสาธารณะ ควรให้ผู้ เรียนเกิดจากการเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยผา่นกระบวนการเรียนรู้จากการกระท า (Learning by doing) 

6. การจดัการเรียนการสอนจิตสาธารณะ ต้องอยู่บนพืน้ฐานของการเติบโตแบบ
ธรรมชาติ ไม่เร่งรีบเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

7. การจัดการเรียนการสอนจิตสาธารณะ ต้องใช้วิธีการ/กลยุทธ์ท่ีหลากหลาย 
ได้แก่การใช้บทบาทของผู้น า การใช้การสื่อสารแบบรวมศูนย์ การใช้กระบวนการศึกษาเรียนรู้   
การใช้บทบาทของสื่อมวลชน การใช้สถานการณ์จ าลองผสานกบัเทคนิคการประเมินผลจากสภาพ
จริงการใช้บทบาทสมมตุิกบัตวัแบบผ่านภาพการ์ตนู การใช้วีดีทศัน์ละครหุ่นเชิดเป็นตวัแบบ การใช้
วิธีจดัการเรียนรู้ท่ีดีอ่ืน ๆ รวมทัง้การใช้ตวัแบบท่ีเป็นตวัอยา่งที่ดีในสงัคม เป็นต้น 

8. การจัดการเรียนการสอนจิตสาธารณะจะส าเร็จต้องอาศยัความร่วมมือกัน
อยา่งตอ่เน่ืองจากสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศกึษา สถาบนัศาสนาและสื่อมวลชน 

ชยัวฒัน์  สทุธิรัตน์ (2552) ได้สรุปวิธีการในการพฒันาจิตสาธารณะไว้วา่ การปลกูฝัง
จิตสาธารณะนัน้ ควรท าการปลกูฝังให้เกิดขึน้ตัง้แต่วยัเด็ก เพราะเป็นช่วงท่ีเด็กมีความไวต่อการ
ปลกูฝังและส่งเสริมจริยธรรม วฒันธรรมเป็นอย่างยิ่งซึ่งถ้าเด็กได้รับการปลกูฝังจิตสาธารณะให้
เป็นไปในทางท่ีถกูต้องเหมาะสม เม่ือเติบโตขึน้ จะท าให้สามารถเผชิญกบัความเปลี่ยนแปลงของ
กระแสเศรษฐกิจ และวฒันธรรม อนัจะส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกบัคนในสงัคมได้อย่างมีความสขุ
กาย สบายใจ ตลอดจนเป็นบคุลากรท่ีดีท่ีเหมาะสมของครอบครัว สงัคม และประเทศชาติสืบเน่ือง
ต่อไป ซึง่วิธีการท่ีใช้ในการปลูกฝังจิตสาธารณะมีอยู่อย่างหลากหลาย แต่วิธีการหนึ่งซึง่ส าคญัคือ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปัญญา โดยมีความเช่ือพืน้ฐานท่ีว่า กระบวนการปัญญามีผลต่อ 
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถกระท าได้โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปัญญา 
ดงันัน้ การใช้วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปัญญาท่ีเหมาะสม จึงเป็นสิ่งท่ีสามารถน าไปใช้ใน
การพัฒนาจิตสาธารณะได้ และยังมีส่วนท่ีท าให้การมีจิตสาธารณะนัน้มีความคงทนและเป็น
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จิตส านึกท่ีคงอยู่ภายในตวับคุคลเม่ือเติบโตขึน้ต่อไปในภายภาคหน้าได้ รวมทัง้การเสริมสร้างจิต
สาธารณะ ควรใช้มาตรการหลาย ๆ อย่างพร้อม ๆ กนัอย่างบูรณาการและการสร้างจิตสาธารณะ
ต้องให้ความส าคญัทัง้ 3 มิติ คือ มิติพฤติกรรม คือ การกระท าท่ีถูกต้อง มิติทางจิตใจ คือ ความ
ภาคภมูิใจท่ีได้ท าในสิ่งท่ีถกูต้อง และ มิติทางปัญญา คือ ความเข้าใจนความหมายท่ีแท้จริงของสิง่
ท่ีตนท า จงึจะท าให้คนเกิดจิตสาธารณะท่ียัง่ยืน 

1.6 วิธีการวัดจติสาธารณะ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการวัดจิตสาธารณะพบว่า 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัจิตสาธารณะได้แก่ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ แบบถกูผิด แบบเติมค า
และแบบเลือกตอบซึ่งสอดคล้องกับจิตรฐิกานต์ สบายจิตร (2558) ได้กล่าวว่าเคร่ืองมือท่ีใช้วดั
ในทางจิตวิทยาในปัจจบุนั พบวา่มีหลายวิธี ได้แก่ การใช้แบบสอบถาม การสมัภาษณ์ การรายงาน
ตนเอง การใช้แบบทดสอบซึง่เคร่ืองมือ แตล่ะอยา่งมีรายละเอียดดงันี ้

1. การสงัเกต เป็นวิธีการศึกษาพฤติกรรมท่ีใช้ได้ง่าย สะดวก และใช้กันมากใน
การศึกษาวิจยั เราสามารถควบคมุให้การสงัเกตมีระบบและเป็นปรนยัได้ ถ้าผู้ศึกษาวิจยัใช้การ
สงัเกตอยา่งมีระบบและเป็นปรนยัแล้วจะท าให้เกิดประโยชน์หลายประการ ประเภทของการสงัเกต
แบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1.1 การสังเกตตามภาพธรรมชาติแบ่งออกเป็น การสังเกตแบบไม่เป็น
ทางการเป็นการสงัเกตท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั และการสงัเกตอยา่งมีวตัถปุระสงค์โดยจะก าหนด
วัตถุประสงค์ ในการสังเกตว่าจะสังเกตพฤติกรรมอะไรบ้าง และจะสังเกตเฉพาะพฤติกรรมท่ี
ต้องการเท่านัน้ 

1.2 สงัเกตในห้องทดลอง เม่ือต้องการศึกษาพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งท่ี
ยากแก่ การสังเกตได้ในสภาพการณ์ธรรมดาจะต้องจัดสถานการณ์ในห้องทดลองโดยมี
สถานการณ์เฉพาะท่ีต้องการศกึษาร่วมกบัสถานการณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้วลอบสงัเกตพฤติกรรม
ทางกระจกทางเดียวโดยไมใ่ห้ผู้ถกูสงัเกตรู้ตวั 

2. การสงัเกตตนเองหรือการรายงานตนเอง เป็นวิธีศกึษาพฤติกรรมภายในท่ีเป็น
ข้อมูลส่วนตวั เช่น ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยมท่ีถูกต้อง มกัจะมีข้อจ ากัดตรงท่ีมีอคติ
สว่นตวัเข้ามาเก่ียวข้องมากกวา่การสงัเกตจากผู้ อ่ืน แตบ่คุคลสามารถฝึกฝนการสงัเกตด้วยตนเอง
ให้ถกูต้องและมีระบบยิ่งขึน้ได้ ท าให้บคุคลสามารถจ าแนกสิ่งท่ีเขารู้สกึคิดหรือกระท าสิ่งท่ีเขาควร
จะรู้สกึคิดหรือกระท าแล้วรายงานด้วยตนเอง การรายงานตนเองนัน้จะมีแบบสงัเกตท่ีเป็นลกัษณะ
การเตมิค าในช่องวา่งหรือมาตราสว่นประมาณคา่ท่ีบคุคลสามารถบนัทกึได้ตามความเหมาะสม 
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3. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดพฤติกรรมท่ีใช้กันมานานและเป็นวิธีประเมิน
บุคลิกภาพวิธีหนึ่ง การสัมภาษณ์เป็นการได้รับข้อมูลจากค าพูดของผู้ รับการสัมภาษณ์ถึงการ
กระท าของตนเองและท าให้ผู้สมัภาษณ์สงัเกตเห็นกริยาท่าทางการเคลื่อนไหว ค าพดูของผู้ รับการ
สมัภาษณ์ ผู้สมัภาษณ์ควรจดบนัทึกสิ่งเหล่านัน้ไว้ด้วย การสมัภาษณ์มกัจะใช้ในการสืบค้นข้อมลู
ท่ีลกึซึง้ เช่น ในการจ้างการคดัเลือกและกลัน่กรอง ประเมินผลงานและในการให้ค าปรึกษา เป็นต้น 

4. การใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินพฤติกรรมในโรงเรียน
และสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีต้องการให้ผู้ ประเมินประเมินคุณค่าเป็นระดบัท่ีต่อเน่ืองกันสามารถใช้เก็บ
รวบรวมพฤติกรรมได้รวดเร็วและประหยดักวา่การสงัเกตและการสมัภาษณ์และสามารถเก็บข้อมลู
ทีละมาก ๆ เสียเวลาและคา่ใช้จ่ายน้อย 

5. การใช้แบบทดสอบ แบบทดสอบทางจิตวิทยามักเป็นแบบทดสอบความ 
สามารถท่ีมีค าตอบถกูและผิด แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา ความถนดัและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ  
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัจิตสาธารณะ ได้มีผู้ศกึษาวิจยั ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ 

ผู้วิจยัพอสรุปได้ดงันี ้ 
มุทิตา  หวังคิด (2552) ได้ศึกษาเร่ืองการฝึกทักษะการแก้ปัญหาโดยน าเสนอ

สถานการณ์ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนท่ีได้รับการฝึกทักษะการแก้ปัญหาโดยน าเสนอสถานการณ์ผ่าน
สื่อคอมพิวเตอร์มีจิตสาธารณะสงูกว่านกัเรียนท่ีไม่ได้รับการฝึกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  
.05  2) นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันมี
พฤติกรรมจิตสาธารณะไม่แตกต่างกนั และไม่พบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการฝึกทกัษะการแก้ปัญหา
โดยน าเสนอสถานการณ์ผ่านส่ือคอมพิวเตอร์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีต่อจิตสาธารณะของ
นกัเรียน 

ฐิติพร  พนัธวงค์ (2553) ได้ท าการศกึษาผลของการจดักิจกรรมกลุม่เพื่อพฒันาความ
มีจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิตละอออทุิศ จ านวน 15 คน พบว่า
หลงัการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่เพื่อพฒันาความมีจิตสาธารณะทัง้โดยรวมและรายด้านสงูขึน้อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

พรทรัพย์  ช่ืนในเมือง (2554) ได้ศกึษาผลของการใช้ชดุกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิด
พฤติกรรมนิยมท่ีมีต่อการพฒันาพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนสตรีราชินทูิศ จงัหวดัอดุรธานี ท่ีได้รับการประเมินจากครูประจ าชัน้วา่ควรได้รับการพฒันา
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จิตสาธารณะจ านวน 30 คน เป็นกลุม่ตวัอย่าง โดยใช้ชดุกิจกรรมแนะแนวตามหลกัการของทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้จ านวน 12 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที ผลการศกึษาพบวา่ภายหลงัการใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักทฤษฎีพฤติกรรมนิยม นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการมี  
จิตสาธารณะสงูกวา่ก่อนการใช้ชดุกิจกรรมดงักลา่วอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

พงศ์ศกัดิ์ บวัจะมะ (2555) ได้ศึกษาการพฒันาวีดีทศัน์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อส่งเสริม
ความมีจิตสาธารณะของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 30 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) ผลการศกึษาพบว่าผลของความมีจิตสาธารณะหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จิตรฐิกานต์ สบายจิตร (2558) ได้ศกึษาการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับ นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า
พฤติกรรมจิตสาธารณะของนกัเรียนระหว่างก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
จิตสาธารณะของนักเรียนตามรูปแบบ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะด้านการ
ช่วยเหลือผู้ อ่ืนและด้านการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสงัคม หลงัท่ี
ได้รับการจดักิจกรรมเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

Akkar (2003) ได้ศึกษาจิตสาธารณะของชาวนิวคลาสเทิล สหราชอังกฤษในช่วง  
10 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 1990 - 2000 จากการศึกษาวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สงัคมและ
การเมือง ของคนนิวคลาสเทิล พบว่า มีการพฒันาจิตสาธารณะด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
พืน้ท่ีสาธารณะหรือเวทีส าหรับประชาชนในการสว่นร่วมในทกุขัน้ตอน ดงันี ้1) การร่วมกนัวางแผน
และการออกแบบกิจกรรม 2) การลงมือกระท า 3) การดแูลเอาใจใส ่4) การใช้ของสว่นรวมด้วยการ
เคารพกฎ กติกาและยังพบว่าภายใต้โลกท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงมีผลให้พืน้ท่ีส่วนรวมท่ีเป็น
สาธารณะดงักลา่วมีแนวโน้มลดลง  

Pardon - Johansen and Kirsten C (2004) ได้ศกึษาการใช้บทละครเชิงสร้างสรรค์
ในการพฒันาส่งเสริมจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยท าการศึกษารูปแบบ
ต่าง ๆ ของตัวละครท่ีช่วยพัฒนาความคิดในด้านของความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืนและน าไปสู่การ
ปฏิบตัิทางสงัคมหรือไม่ โดยกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัมี 30 คน จากอาสาสมคัร 47 คน เป็นชาย  
18 คน หญิง 12 คน โดยใช้การสงัเกต การสอบถาม การสมัภาษณ์ จากการศึกษาพบว่า การใช้
ละครรูปแบบต่าง ๆ สามารถพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียนในลกัษณะความคิด ความเห็นอก
เห็นใจผู้ อ่ืนและการเคลื่อนไหวไปสูป่ฏิบตัิการทางสงัคมได้จริง 
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Shinichi (2007) ได้ศึกษา จิตส านึกสาธารณะและการน าความรู้เข้าไปใช้ในชุมชน 
กรณีศกึษาการใช้พืน้ท่ีสาธารณะ ในชนบทไทยพบว่า การขาดจิตส านึกสาธารณะ เป็นสาเหตหุนึง่
ของปัญหาชีวิตประจ าวันของคนในสังคมชนบทไทย พฤติกรรมความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์
ประจ าวนัของคนในสงัคมจะเกิดขึน้เม่ือความรู้ท่ีน าไปใช้ในชมุชนมีเหตผุลสอดคล้องกบัวฒันธรรม
จารีตประเพณี และความต้องการปัจจบุนัของเขา  

Carthon (2007) ได้ศึกษาวัฒนธรรมและจิตส านึกทางสังคมของชาวพืน้เมือง
สญัชาติแอฟริกนัผ่านเอกสาร หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ วตัถปุระสงค์ของการวิจยัครัง้นี ้คือ เพื่อ
ศึกษาเรียนรู้ภมูิปัญญา วฒันธรรมและลกัษณะของการด าเนินชีวิตท่ีค านึงถึงจิตส านึกทางสงัคม
ของชาวพืน้เมืองสญัชาตแิอฟริกนั กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้คือ ชาวพืน้เมืองสญัชาตแิอฟริกนั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม และกิจกรรมตา่ง ๆ ผลการวิจยั พบว่า ชาวพืน้เมือง
สญัชาติแอฟริกนัมีการรวมกลุม่ประท้วงเป็นระยะยาวนานจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ วฒันธรรมของ
คนในชมุชน การประท้วงสว่นใหญ่เป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียกร้องความยตุิธรรมในสงัคม
เพื่อกระตุ้นจิตส านึกทางสังคม ให้เกิดขึน้ภายในจิตใจของผู้ คน และหลังจากท ากิจกรรมผ่าน
วรรณกรรม การแสดง บทกวีนวนิยาย แล้วมีจิตส านกึทางสงัคมดีขึน้ 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศท่ีกลา่ว
มาจะเห็นได้ว่า จิตสาธารณะมีความส าคญัท่ีควรได้รับการส่งเสริมและปลกูฝังให้เกิดแก่นกัเรียน 
ส่วนใหญ่ในการพฒันาจิตสาธารณะ การพฒันาจิตสาธารณะสามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น  
การจัดกิจกรรมกลุ่มการฝึกทักษะการแก้ปัญหาโดยน าเสนอสถานการณ์ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์   
การใช้ชดุกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดพฤติกรรมนิยม การใช้เทคนิคเสนอตวัแบบผ่านภาพการ์ตนู
ร่วมกบัการชีแ้นะทางวาจา การใช้รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น และการท่ีจะส่งเสริม
จิตสาธารณะให้กบันกัเรียนนัน้ไม่ใช่เร่ืองยาก และก็สามารถกระท าได้ถ้าให้นกัเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตนเอง มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้นกัเรียนเรียนรู้ จดจ าและ
น าไปปรับใช้ตอ่ไปในอนาคต 

2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมส่งเสริมจติสาธารณะ 
2.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ทิศนา แขมมณี (2552) ได้ให้ความหมายของค าว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง  
การเรียนท่ีมีวตัถุประสงค์ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีศึกษาอย่างมากท่ีสุด โดยอาศยัการ
ร่วมมือกนัช่วยเหลือกนัและแลกเปลี่ยนความรู้กนั ระหว่างกลุ่มผู้ เรียนด้วยกนั ความแตกต่างของ
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รูปแบบแต่ละรูปแบบจะอยู่ท่ีเทคนิคในการศึกษา เนือ้หาสาระและวิธีการเสริมแรงและการให้
รางวลัเป็นประการส าคญั 

เขมณัฏฐ์  มิ่งศิริธรรม (2554) ได้ให้ความหมายของค าว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
หมายถึง การจดัการเรียนรู้เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีสมาชิกทุกคนในกลุ่มแต่ละคนจะมีความสามารถท่ี
แตกต่างกนัมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั มีส่วนรับผิดชอบในการเรียนรู้
และความส าเร็จของตนเองและของกลุ่ม ซึ่ง เป็นการเอือ้ต่อการพฒันาผู้ เรียนให้เป็นผู้ ท่ีสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยการน าตนเอง เน่ืองจากผู้ เรียนมีส่วนร่วม รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตน และของ
กลุ่ม มีความส าเร็จของทกุคนและของกลุ่ม ซึ่งเป็นเป้าหมาย ส าคญัในการเรียนรู้ ฝึกให้ผู้ เรียนได้
รู้จกัการเรียนรู้ร่วมกบัผู้ อ่ืน เป็นการเรียนรู้แบบแข่งขนักนัฉนัมิตร   

วัชยา  ปราบพยัคฆ์ (2554) ได้ให้ความหมายของค าว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
หมายถึง การจดัการเรียนการสอน โดยให้ผู้ เรียนเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่ กลุม่ละประมาณ 3 - 5 คน 
ความสามารถต่างกนัมาท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั
และรับผิดชอบงานร่วมกนั จนบรรลตุามวตัถปุระสงค์ 

วรพจน์  วงศ์กิจรุ่งเรืองและอธิป  จิตตฤกษ์ (2554) ได้ให้ความหมายของค าว่าการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง การสอนท่ีแบง่นกัเรียนเป็นกลุม่เล็ก ๆ ให้ท างานร่วมกนัเพื่อขยายการ
เรียนรู้ของตนเองและผู้ อ่ืนให้มากท่ีสุด งานท่ีมอบหมายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนวยัใดจะเป็นงานท่ี
สามารถร่วมกนัท าได้ แต่ละคนจะช่วยกันท างานจนบรรลเุป้าหมายร่วมกนั เกิดความรับผิดชอบ
ร่วมกนัในความส าเร็จ 

Johnson and David W.and others (1984) ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ หมายถึง การเรียนรู้ประเภทหนึ่งท่ีตอบสนองนกัเรียนท่ีมีความสามารถท่ีแตกต่างกันใน
กลุม่ย่อย 4 - 6 คน ซึง่แตล่ะคนมีสว่นช่วยในการท างานให้บรรลเุปา้หมายร่วมกนั เป็นการเรียนรู้ท่ี
ผสมผสานและบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ทักษะทางสังคมของผู้ เรียนและศักยภาพของ
สถานศกึษา 

Siriwan (2012; อ้างอิงจาก Keyser. 2003) ได้ให้ความหมายของค าว่าการเรียนรู้
แบบร่วมมือ หมายถึง การกระตุ้นการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีผลกัดนัให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถท่ี
แตกตา่งกนั มาช่วยในการเรียนรู้เป็นกลุม่ย่อย ซึง่มีข้อตกลงระหว่างนกัเรียนแตล่ะคน และผลงาน
ของแตล่ะกลุม่ในการบรรลเุปา้หมายนัน่เอง 

จากความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือข้างต้น  สรุปได้ว่า  การจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ หมายถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีผู้สอนจดัให้ผู้ เรียนแบ่งกลุม่เล็ก ๆ ประมาณ 4 - 6 คน 
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เพื่อให้ผู้ เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ รับผิดชอบร่วมกนั ช่วยเหลือซึง่กนัและกนัในกลุม่
ท่ีได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดเป็นความส าเร็จของกลุม่  

2.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ทฤษฏีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) 
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) หรือทฤษฏีการสร้างความรู้มีรากฐานมา

จากทฤษฏีพฒันาการทางเชาว์ปัญญาของ Piaget และ Vygotsky เป็นทฤษฏีท่ีกลา่วถึงการเรียนรู้
ว่าเกิดขึน้ในบริบทท่ีผู้ เรียนสร้างความรู้ในขณะท่ีได้รับประสบการณ์สถานการณ์ต่าง  ๆ ทฤษฏีนี ้
เกิดจากการสงัเกตการเรียนรู้ของเด็กเล็ก ๆ เด็กสร้างความรู้โดยการมีปฏิสมัพนัธ์แบบต่าง ๆ เช่น  
ด ูฟัง ชิม ดม สมัผสั แสดงว่า เด็กสร้างความรู้ด้วยการมีสว่นร่วมอยา่งตื่นตวักบัสถานการณ์จริงใน
ชีวิต และมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม เช่น บ้าน โรงเรียน ชมุชน และโลก นอกจากนี ้โครงสร้างทาง
ปัญญายงัช่วยในการเรียนรู้เร่ืองใหม่ เม่ือผู้ เรียนได้รับข้อมลู เขาจะพยายามน าข้อมลูใหม่ให้เข้าไป
อยู่ในโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่ก่อน นักทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์หรือนักทฤษฏีสรรคนิยมได้
ประยุกต์ทฤษฏีจิตวิทยาและปรัญญาการศึกษาดังกล่าวในรูปแบบและมุมมองใหม่ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา  (Cognitive Constructivism)  
ท่ี เน้นกระบวนการรู้คิดในตัวบุคคล และ กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม (Social 
constructivism) ท่ีเน้นการสร้างความรู้โดยอาศัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ดังมีรายละเอียดดังนี  ้
(ชนาธิป พรกลุ, 2554) 

1.  กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เ ชิงปัญญา (Cognitive Constructivism)  
เป็นกลุ่มท่ีเน้นการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นรายบุคคล โดยมีความเช่ือว่ามนุษย์แต่ละคนมีความรู้
ความเข้าใจ ทัศนคติแรงจูงใจและความสนใจอยู่แล้ว เม่ือได้เร่ิมรับรู้หรือมีปฏิสัมพันธ์กับ
ปรากฎการณ์ทางกายภาพในชีวิตประจ าวนั ก็จะเกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ดงันัน้ ครูจึงมี
บทบาทเป็นผู้พฒันาให้นกัเรียนแตล่ะคนรู้วิธีเรียนและรู้วิธีคิด เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง กลุ่ม
นีอ้ิงทฤษฏีของเพียเจต์เป็นส าคญั 

2. กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสงัคม (Social constructivism) กลุ่มแนวคิด 
คอนสตรัคติวิสต์เชิงสงัคม เป็นทฤษฎีท่ีมีรากฐานมาจากวีกอทสกีซึง่เช่ือว่าสงัคมและวฒันธรรมจะ
เป็นเคร่ืองมือทางปัญญาท่ีจ าเป็นส าหรับการพฒันารูปแบบและคณุภาพของปัญญา กลุม่แนวคิด
นีมี้แนวคิดท่ีส าคญัท่ีว่า “ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมมีบทบาทส าคญัในการพฒันาด้านพุทธิปัญญา” 
ผู้ใหญ่ หรือผู้ ท่ีมีความอาวโุส เช่น พอ่แม่ และครูจะเป็นตวัเช่ือมส าหรับแนวคดิเก่ียวกบัศกัยภาพใน
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การพฒันาด้านพทุธิปัญญา ตามแนวคิดของวีกอทสกี ดงักล่าวข้างต้นท่ีว่า เด็กจะพฒันาในกลุ่ม
ของสงัคมท่ีจดัขึน้  

ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร (2551) กล่าวว่า แนวคิดพืน้ฐานของทฤษฏีคอน
สตรัคติวิสต์ได้จดัรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นบทบาทผู้ เรียน ซึง่มีองค์ประกอบส าคญัดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ชกัชวน (Invitation) เป็นขัน้ท่ีครูมีบทบาทสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
ให้แก่นกัเรียนโดยการตัง้ค าถามหรือให้นกัเรียนสงัเกตสภาพแวดล้อมใด ๆ แล้วตัง้ค าถามพร้อมทัง้
พิจารณาค าถามหรือปัญหาท่ีต้องการหาค าตอบ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ส ารวจ / ค้นพบ / สร้าง (Exploration/Discovery/Creation) เป็นขัน้ท่ี
นกัเรียนมีบทบาทสงูคือลงมือปฏิบตัิเป็นกลุ่มย่อย ออกแบบและปฏิบตัิการทดลอง หรืออภิปราย
เพื่อหาข้อยตุิ เป็นต้น ดงันัน้ครูจงึมีบทบาทเป็นผู้สง่เสริมและสนบัสนนุการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้น าเสนอผลการศึกษาและการแก้ปัญหา (Proposing Explanation 
and Solution) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนน าเสนอมโนทศัน์ใหมท่ี่เกิดการเรียนรู้ในขัน้ท่ี 2 ร่วมกนัทัง้ชัน้เรียน
และย้อนกลบัไปขัน้ท่ี 2 อีกเพื่อด าเนินกิจกรรมตอ่ได้อีก 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ประยุกต์หรือน าไปใช้ (Take Action) เป็นขัน้ท่ีนักเรียนน าความรู้ท่ี
สร้างขึน้ประยกุต์ใช้ในสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง หรือในสถานการณ์ใหม ่ 

การน าแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนนัน้สามารถ
ท าได้โดยมีหลกัการ ดงันี ้(ทิศนา แขมมณี, 2555) 

1. ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์นัน้ ผลของการเรียนรู้จะมุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการ
สร้างความรู้ (process of knowledge construction) และการตระหนักรู้ในกระบวนการนัน้ 
(reflexive awareness of that process) เป็นเปา้หมายการเรียนรู้จะต้องมาจากการปฏิบตัิงานจริง 
(authentic tasks) ครูจะต้องเป็นแบบอย่างในเร่ืองกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเห็นและปฏิบตัิตาม 

2. มีการเปลี่ยนแปลงเปา้หมายการสอนจากเดิมเป็นการถ่ายทอดให้ผู้ เรียนได้รับ
ความรู้ในรูปแบบเดิม ไปสู่การสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสาธิต การเสนอตวัอย่าง 
รวมถึงการจดักระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบตา่งๆ จะต้องน าไปใช้ปฏิบตัิและแก้ปัญหาได้จริง  

3. ในการเรียนการสอน ผู้ เรียนจะเป็นผู้ มีบทบาทในการเรียนรู้อย่างตื่นตัว 
(active) ผู้ เรียนจะต้องเป็นผู้จดักระท ากบัข้อมลู เกิดการวิเคราะห์ แปลความหมายให้กบัสิ่งท่ีได้
พบเห็นตามความเข้าใจของตนเอง และควรส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เ ปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กับสิ่งต่าง ๆ รอบตวั มีการส ารวจ ทดลอง ลองผิดลองถูกจนเกิดเป็นความรู้ 
ความเข้าใจขึน้  
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4. ในการจัดการเรียนการสอน ครูจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศทางสงัคม
จริยธรรม (sociomoral) ให้เกิดขึน้ กลา่วคือ ครูจะต้องจดับรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เอือ้
ตอ่การศกึษา หาความรู้ของผู้ เรียน ซึง่ทางสงัคมถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัของการสร้างความรู้เพราะ
กิจกรรม วสัดอุปุกรณ์ท่ีครูด าเนินการจดัหามาให้หรือท่ีผู้ เรียนน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
อาจยงัไม่เพียงพอ การสร้างให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม มีการร่วมมือและการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดและประสบการณ์ จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้หลากหมายมากขึน้ 

5. ในการเรียนการสอน ผู้ เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้อยา่งเต็มที่โดยผู้ เรียนจะน า
ตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู้ เช่น ผู้ เ รียนจะเป็นผู้ เลือกสิ่งท่ีต้องการเรียนเองตัง้
กฎระเบียบเอง เลือกผู้ ร่วมงานได้เอง และรับผิดชอบในการดแูลรักษาห้องเรียนร่วมกนั 

6. ในการเรียนการสอนแบบสร้างความรู้ ครูจะมีบทบาทแตกต่าง ๆ ไปจากเดิม
คือจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และควบคมุการเรียนรู้ เปลี่ยนไปเป็นการให้ความร่วมมืออ านวย
ความสะดวกและ ช่วยเหลือผู้ เรียนในการเรียนรู้ ให้ค าปรึกษาแนะน าทัง้ทางด้านวิชาการและด้าน
สังคมแก่ผู้ เรียน ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ เรียนท่ีมีปัญหา และประเมินการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
นอกจากนัน้ครูยงัต้องมีความเป็นประชาธิปไตยและมีเหตผุลในการสมัพนัธ์กบัผู้ เรียนด้วย 

7. ในการประเมินผลการเรียนการสอน เน่ืองจากการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองนี ้ขึน้กับความสนใจและการสร้างความหมายท่ีแตกต่างกันของบุคคลผลการ
เรียนรู้ท่ีเกิดขึน้จงึมีลกัษณะหลากหลาย ดงันัน้การประเมินผลจงึจ าเป็นต้องมีลกัษณะประเมินตาม
จุดมุ่งหมายในลกัษณะท่ียืดหยุ่นกนัไปในแต่ละบุคคล ควรใช้วิธีการหลากหลายโดยอาศยับริบท
จริง 

จากแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สามารถสรุปได้ว่าในการน าแนวคิดคอนสตรัคติ-
วิสต์ไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนนัน้จะเห็นได้ว่า บทบาทท่ีส าคญัในการจดัให้ผู้ เรียน
ได้มีโอกาสรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของตนเองโดยการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อม สร้างบรรยากาศ
ทางสังคม ให้นักเรียนรู้จักการร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและประสบการณ์
ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้ เรียนและบคุคลอ่ืน  

2.3 ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
(ทิศนา แขมมณี, 2551a; อ้างอิงจาก Johnson and Johnson, 1998) ได้กล่าวถึง

องค์ประกอบท่ีส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ดงันี ้
1. ความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนัในทางบวก (Positive Interdependence) หมายถงึ 

การท่ีสมาชิกในกลุ่มท างานอย่างมีเปา้หมายร่วมกนั โดยท่ีสมาชิกทกุคนมีส่วนร่วมในการท างาน  
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มีการแบ่งปัน มีบทบาทหน้าท่ีและประสบความส าเร็จร่วมกนั สมาชิกในกลุ่มจะมีความรู้สกึว่าตน
ประสบความส าเร็จได้ก็ตอ่เม่ือสมาชิกทกุคนในกลุม่ประสบความส าเร็จด้วย  

2. การ มีปฏิสัมพัน ธ์ ท่ี ส่ ง เส ริมซึ่ งกันและกัน  ( Face to face promotive 
interaction) เป็นการติดต่อสมัพนัธ์กนั แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กนัและกนั การอธิบายความรู้
ให้แก่เพื่อนในกลุม่ฟัง  

3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแตล่ะคน (Individual Accountability) เป็นความ
รับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล โดยมีการช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิด
ความส าเร็จร่วมกนั สมาชิกทกุคนในกลุม่มีความมัน่ใจและพร้อมรับการทดสอบเป็นรายบคุคล 

4. การใช้ทกัษะระหวา่งบคุคลและทกัษะการท างานกลุม่ยอ่ย(Interdependence  
and small group skills) ทักษะระหว่างบุคคลและการท างานกลุ่มย่อย มีการฝึกทักษะในการ
สื่อสาร การเป็นผู้น า การไว้วางใจผู้ อ่ืน การตดัสินใจแก้ปัญหาให้การท างานกลุม่ประสบผลส าเร็จ  

5. กระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นกระบวนการท างานท่ีมีขัน้ตอนหรือ
วิธีการท่ีจะช่วยให้งานกลุม่เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สมาชิกต้องท าความเข้าใจในเปา้หมายการ
ท างาน วางแผนปฏิบตัิงานร่วมกนั ด าเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและปรับปรุงงาน  

ปิยลกัษณ์ พฤกษะวนั (2550) ได้กล่าวถึง ความส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative  Learning) ว่าเป็นกระบวนการสอนท่ีแพร่หลายมากตัง้แต่ระดับปฐมวัยถึง
อุดมศึกษาในทุกสาระวิชาทุกรูปแบบของสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และโปรแกรม
การศกึษาเสริมเวลาเรียนและโปรแกรมการศกึษานอกโรงเรียนซึง่มีการคิดรูปแบบวิธีการสอน การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  Learning) ได้รับความนิยมเน่ืองจากปัจจัย ความส าคัญ 3 
ประการ ได้แก่ 

1. มีทฤษฎีรองรับอยา่งชดัเจน 
2. มีงานวิจยัมารองรับ 
3. มีกระบวนการน าไปใช้ได้อยา่งชดัเจนและสามารถใช้ได้จริง   

นอกจากนีไ้ด้กล่าวว่าวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือจะช่วยพฒันาและแก้ปัญหาหลายๆ
ด้านท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผู้ เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนความสมัพนัธ์
ในกลุ่มการยอมรับความอ่อนด้อยทางวิชาการของเพื่อน และความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-
esteem) ซึง่มี 3 ประการ คือ 
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1. รางวัลของทีม (Team Reward) หมายถึง  ผลของทีมท่ีผู้ ท่ี ร่วมทีมทุกคน
จะต้องรับผิดชอบและมี โอกาสเท่ากันในการประสบความส าเร็จโดยทีมอาจได้รับรางวัลเป็น
ประกาศนียบตัรหรือใบประกาศนียบตัรเกียรติคณุเม่ือทีมบรรลถุึงเกณฑ์ท่ีก าหนด  

2. ความรับผิดชอบต่อผลงานของผู้ เรียนแต่ละคน (Individual Accountability) 
หมายถึง ผลการเรียน ผลการท างานของแต่ละบุคคล เพื่อท าให้ทีมมีผลงานโดยรวมถึงเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ดงันัน้ ผู้ เรียนต้องมีภารกิจในการช่วยให้ผู้ ร่วมทีมแต่ละบคุคลพฒันาการเรียนของตนและ
ของกลุม่  

3. การมีโอกาสประสบความส าเร็จเท่าเทียมกัน  (Equal Opportunities for  
Success) หมายถึง ผู้ เรียนทกุคนไม่วา่จะมีผลการเรียนระดบัใดสามารถสร้างผลงานให้แก่ทีมด้วย
การยกระดบัเดิมของตนได้   

2.4 องค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
อาภรณ์ ใจเท่ียง (2550) กลา่วถึงองค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ว่า  

ต้องค านงึถึงองค์ประกอบในการให้ผู้ เรียนท างานกลุม่ ดงัข้อตอ่ไปนี ้
1. มีการพึ่งพาอาศยักัน (Positive  Interdependence)  หมายถึง  การท่ีบุคคล

อยูร่่วมกนัในกลุม่และมีเปา้หมายร่วมกนั  มีความรับผิดชอบร่วมกนั และสมาชิกทกุคนมีสว่นท าให้
กลุม่บรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว้   

2. มีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดในเชิงสร้างสรรค์ (Face to Face Promotive 
Interaction)  หมายถึง  บคุคลท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มได้มีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในการร่วมกนัท า
กิจกรรม เช่น  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันทัง้เร่ืองส่วนตัวและเร่ืองงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

3. มี การตรวจสอบความ รับผิดชอบของสมา ชิกแต่ละคน (Individual 
Accountability)  หมายถึง ครูผู้สอนมีหน้าท่ีในการดแูล สงัเกตและตรวจสอบสมาชิกทกุคนในกลุม่
วา่มีความรับผิดชอบในการท าหน้าท่ีของตนเองหรือไม่  เช่น  สงัเกตและบนัทกึการท างานกลุม่ การ
สุม่ถาม ให้ผู้ เรียนและให้อธิบายถึงสิง่ท่ีตนเองได้เรียนรู้จากกิจกรรม เป็นต้น 

4.  มี กา ร ฝึกทักษะการช่ วย เหลื อกันและทักษะการท า งานกลุ่ มย่ อย 
(Interdependence  and  Small  Groups  Skills) หมายถึง บุคคลท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มควร
พัฒนาทักษะต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้กลุ่มของตนเองประสบความส าเร็จ เช่น การพัฒนาทักษะทาง
สงัคม ทกัษะการสื่อสาร  การยอมรับความคดิเห็นของกลุม่ การเสียสละและช่วยเหลืองานของกลุม่
ด้วยความเต็มใจ  เป็นต้น 
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5. มีการฝึกกระบวนการกลุ่ม  (Group  Process)  หมายถึง บคุลลท่ีเป็นสมาชิก
ของกลุม่ต้องรู้หน้าท่ีของตนเอง มีความรับผิดชอบตอ่การท างาน  และสามารถประเมินผลหลงัจาก
การท ากิจกรรมได้วา่กลุม่ของตนควรพฒันา แก้ไข ปรับปรุงในด้านใดบ้าง เพื่อความส าเร็จของกลุม่  

นงนุช   โฉมศิ ริ  ( 2552 ; อ้ างอิ งจาก  Johnson & Johnson, 2001)  กล่าวว่ า 
องค์ประกอบพืน้ฐานของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ ผลผลิตมากกว่าการแข่งขนัและการ
เรียนเป็นรายบคุคล มีลกัษณะดงันี ้

1. ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกท าอะไรท าด้วยกัน ทุกคนท างานเพื่อ
เปา้หมายเดียวกนัและการท างานของแตล่ะคนเป็นผลงานของกลุม่ 

2. การปฏิสมัพนัธ์โดยตรงของสมาชิก คือ หนัหน้าเข้าหากนัเพ่ือแก้ไขปัญหา สอน
ความรู้ให้สมาชกในกลุ่ม ตรวจสอบความเข้าใจให้ถกูต้องตรงกนั อภิปรายปัญหาเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

3. การรับผิดชอบและตอบสนองรายบคุคล สิ่งท่ีนกัเรียนท าร่วมกนั นกัเรียนต้อง
รับผิดชอบในผลการเรียนของเพื่อนสมาชิก สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะรู้ว่าใครต้องการความ
ช่วยเหลือ 

4. ทักษะทางมนุษยสัมพันธ์และการท างานเป็นกลุ่ม การท างานร่วมกันจะ
เสริมสร้างความสามารถได้ดีกว่าท างานคนเดียว มีภาวะผู้ น า การตัดสินใจ ความจริงใจ  
การสื่อสารและการจดัการ 

5. กระบวนการกลุ่มเกิดขึน้เม่ือสมาชิกมีการอภิปรายถึงการท างานอย่างไรให้
บรรลุเป้าหมายมีกระบวนการ หน้าท่ีและบทบาทท่ีชัดเจน เพื่อให้สมาชิกทราบว่า สิ่งใดเป็น
ประโยชน์ต่อความส าเร็จในการท างานกลุ่ม และตัดสินใจเก่ียวกับพฤติกรรมการท างานว่า
พฤตกิรรมใดควรด าเนินตอ่ไปพฤติกรรมใดต้องเปลี่ยนแปลง 

องค์ประกอบพืน้ฐานของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ สมาชิกต้องมีความสมัพนัธ์
กนัและต้องพึ่งพาอาศยัซึง่กนัและกนัในการท่ี จะช่วยให้ การด าเนินกิจกรรมการจดัการเรียนการ
สอนด าเนินไปด้วยดี และบรรลเุปา้หมายท่ีก าหนด ดงันัน้ครูผู้สอนจะต้องพยายามจดักิจกรรมให้ได้
ครบทัง้ 5 องค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

2.5 เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Techniques of Cooperative Learning 
Management) 

อาภรณ์ ใจเท่ียง (2550) ได้กล่าวว่า เทคนิคท่ีน ามาใช้ในการเรียนรู้แบบร่วมมือมี
หลายวิธีได้แนะน าไว้ดงันี ้
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1. ปริศนาความคิด (Jigsaw) เป็นกิจกรรมท่ีสมาชิกในกลุ่มมีหน้าท่ีในการศกึษา
หาความรู้  โดยแบ่งหน้าท่ีและรับหวัข้อของเนือ้หาท่ีแตกต่างกัน แล้วมาเผยแพร่ความรู้จากการ
ค้นควานัน้ให้กบัสมาชิกในกลุ่มฟัง วิธีนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีเหมือนกบัการเล่นต่อภาพจิกซอร์จึงเรียกวิธี
นีว้า่ Jigsaw หรือปริศนาการคิด  

ลกัษณะการจัดกิจกรรม การท่ีบุคคลมีความสามารถท่ีแตกต่างกันเข้ามา
รวมกลุม่และท างานร่วมกนั เรียกว่า กลุม่บ้าน (Home  Group) โดยสมาชิกในกลุม่บ้านรับผิดชอบ
เนือ้หาท่ีแตกตา่งกนั แล้วกระจายไปเข้ากลุม่ใหม่ซึง่หน้าท่ีรับผิดชอบในเนือ้หาเดียวกนั กลุม่ใหม่นี ้
เรียกว่า กลุ่มผู้ เช่ียวชาญ (Expert  Group) เม่ือกลุ่มผู้ เช่ียวชาญศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลอย่าง
ละเอียดก็จะกลบัไปกลุ่มเดิมของตนเอง คือ กลุ่มบ้าน และน าสิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ อภิปรายผล
จากกลุม่ผู้ เช่ียวชาญมาสรุปให้กลุม่บ้านฟัง  ผู้สอนตรวจสอบความรู้และให้คะแนนแตล่ะกลุม่ 

2. กลุม่ร่วมมือแข่งขนั (Teams – Games – Toumaments : TGT) เป็นกิจกรรมท่ี
สมาชิกในกลุ่มได้รับความรู้จากครูผู้สอนในเนือ้หาท่ีเหมือนกัน แล้วแต่ละคนแยกย้ายไปท าการ
ทดสอบและมีการแข่งขันระหว่างบุคคล คะแนนของแต่ละบุคคลจะถกูน ามารวมเป็นคะแนนของ
กลุม่  ผู้สอนให้การเสริมแรงทางบวกส าหรับกลุม่ท่ีได้คะแนนมากท่ีสดุ 

ลักษณะการจัดกิจกรรม สมาชิกแต่ละกลุ่มมีการเตรียมตัวก่อนการ
สอบแข่งขนั ซึง่สมาชิกในกลุ่มจะสลบักนัตอบค าถามภายในกลุม่ก่อนการแข่งขนัจริง เพื่อเป็นการ
ทบทวนความรู้ เม่ือถึงเวลาแข่งขนั แตล่ะกลุม่จะประจ าต าแหน่งและเร่ิมการแข่งขนั ในการแข่งขนั
ตอบค าถามจะใช้ชุดค าถามเดียวกนั เม่ือจบการแข่งขนัสมาชิกในกลุ่มแยกย้ายกนักลบัเข้ากลุ่ม
เดิมของตนเอง มีการนบัคะแนนแตล่ะกลุม่และหาผู้ชนะ 

3. กลุม่ร่วมมือช่วยเหลือ (Team Assisted Individualization : TAT) เป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีให้สมาชิกแต่ละคนได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองก่อน แล้วครูให้นกัเรียน
จบัคูต่รวจสอบกนัและกนั  ร่วมกนัท าใบงานจนส าเร็จ ตอ่จากนัน้จงึน าคะแนนของแตล่ะคนมารวม
เป็นคะแนนของกลุม่   

ลักษณะการจัดกิจกรรม แต่ละกลุ่มจะมีสมาชิก 2 – 4 คน จับคู่กันท างาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย แล้วแลกเปลี่ยนกนัตรวจ หากตรวจพบว่าผลงานยงัไม่ถกูต้อง จะต้องแก้ไข 
ปรับปรุงผลงานนัน้จนผา่น ตอ่จากนัน้ทกุคนจะท าการทดสอบ และน าคะแนนของทกุคนมารวมกนั
เป็นคะแนนของกลุม่ ผู้สอนให้รางวลัส าหรับกลุม่ท่ีได้คะแนนสงูสดุ 
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4. กลุ่มสืบค้น (Group Investigation : GI) เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ให้ผู้ เรียนได้ฝึกการค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มมีหน้าท่ีค้นคว้าหาความรู้
โดยท่ีทกุคนในกลุม่รับรู้และช่วยกนัท างาน และมาน าเสนอกบัสมาชิกในกลุม่  

ลกัษณะการจดักิจกรรม สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันศึกษาค้นคว้าหาค าตอบ 
หรือน าความรู้มาน าเสนอตอ่ชัน้เรียน โดยผู้สอนแบง่เนือ้หาเป็นหวัข้อยอ่ย แตล่ะกลุม่ศกึษากลุม่ละ 
1 หวัข้อ ผู้สอนให้ผู้ เรียนออกมาน าเสนอผลงานทีละกลุม่แล้วร่วมกนัอภิปรายและประเมินผล 

5. กลุม่เรียนรู้ร่วมกนั (Learning Together : LT) เป็นเทคนิคการจดักิจกรรมท่ีให้
สมาชิกในกลุ่มได้รับผิดชอบ มีบทบาทหน้าท่ีทกุคน เช่น เป็นผู้อ่าน เป็นผู้จดบนัทึก เป็นผู้ รายงาน
น าเสนอ  เป็นต้น ทกุคนช่วยกนัท างานจนได้ผลงานส าเร็จสง่และน าเสนอผู้สอน 

ลกัษณะการจัดกิจกรรม ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มจะแบ่งหน้าท่ีกันอย่างชัดเจนว่า
ใครมีหน้าท่ีใด เช่น ผู้ จดบันทึก ผู้ ค้นหาค าตอบ ผู้ แสดงความคิดเห็น ผู้ น าเสนอ ซึ่งจะเป็น
ความส าเร็จร่วมกนัของกลุม่ 

6. กลุ่ม ร่วมกันคิด (Numbered Heads Together : NHT) กิจกรรมนี เ้หมาะ
ส าหรับการทบทวนท าความเข้าใจถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ซึ่งจะมีผู้ เรียนท่ีมีความสามารถในระดบัท่ีเก่ง 
ปานกลาง  และอ่อนรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ช่วยกันสืบหาข้อมูล เตรียมพร้อมในการถูกผู้ สอน
ทดสอบเสมอ หากกลุ่มใดท่ีสามารถตอบค าถามได้มากแสดงว่ากลุ่มนัน้มีความรับผิดชอบข่วย
เหลือกนัภายในกลุม่ 

ลักษณะการจัดกิจกรรม บุคลลท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มท่ีมีความสามารถ
แตกตา่งกนัจะร่วมกนัวิเคราะห์ อภิปรายเก่ียวกบัปัญหาท่ีได้รับ เพื่อสร้างความพร้อมของกลุม่ก่อน
การตอบค าถามจากผู้สอน ผู้สอนถามค าถามโดยให้สมาชิกตอบทีละคนแล้วน าคะแนนของแตล่ะ
คนมารวมเป็นคะแนนของกลุม่ 

7. กลุ่มร่วมมือ (Co – op Co - op) เป็นเทคนิคท่ีบุคคลมีความถนัด และความ 
สามารถท่ีแตกต่างกนัมาร่วมเป็นสมาชิกในกลุม่ มีการแสดงออกถึงความสามารถในบทบาทท่ีตน
ถนัดอย่างเต็มความสามารถจนท าให้งานส าเร็จ เทคนิคนีช้่วยให้สมาชิกในกลุ่มได้ฝึกความ
รับผิดชอบในการท างานกลุ่มและสอดคล้องกบัหลกัการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีว่า “ความส าเร็จของ
สมาชิกกลุม่ทกุคน คือ ความส าเร็จของกลุม่ ความส าเร็จของกลุม่ คือ ความส าเร็จสมาชิกกลุม่ทกุ
คน” 

ลกัษณะการจดักิจกรรม สมาชิกกลุม่ท่ีมีความถนดั ความสามารถท่ีแตกต่าง
กนัจะวางแผนและแบ่งหน้าท่ี เพื่อไปศึกษาค้นคว้าในรายละเอียดย่อยทีได้รับมอบหมาย แล้วน า
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ข้อมลูจากการท่ีได้ศึกษาค้นคว้ามารวมเป็นงานกลุ่ม มีการแก้ไข ปรับปรุงงานให้มีความถูกต้อง 
แล้วน าเสนอตอ่ชัน้เรียน แตล่ะกลุม่จะร่วมกนัประเมินผลงาน 

ทิศนา แขมมณี (2551b) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือมีเทคนิคแตกต่างกนัไป
หลายรูปแบบ มีผู้ กล่าวถึงเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีผู้ นิยมน าไปใช้ในการจัดการ
กระบวนการเรียนรู้ พอสรุปได้ดงันี ้ 

1. Student Teams-Achievement Division (STAD) หรือกลุ่มผลสมัฤทธ์ิใช้การ
สอนร่วมกบักิจกรรมการเรียนการสอนอ่ืนๆ หรือหลงัจากท่ี ได้สอนผู้ เรียนทัง้ชัน้ไปแล้ว เพื่อต้องการ
ให้ผู้ เรียนได้ค้นคว้าศึกษาร่วมกันเองภายในกลุ่ม สามารถใช้ได้กับทุกวิชาท่ีต้องให้ผู้ เรียนเกิด
ความคดิรวบยอดเข้าใจในข้อเท็จจริง ค้นหาสิง่ท่ีมีค าตอบแน่นอนชดัเจน 

2. Jigsaw หรือปริศนาควรคิดรูปแบบนีมี้ การแบง่เนือ้หาเป็นหวัข้อยอ่ย มีสมาชิก
ในกลุ่ม 4 - 5 คน ผู้ เรียนทุกคนเรียนบทเรียนเดียวกัน สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มให้ความสนใจใน
หัวข้อย่อยในบทเรียนต่างกัน ใครท่ีสนใจหัวข้อเดียวกันไปประชุมกันค้นคว้าและอภิปรายแล้ว
กลบัมาท่ีกลุม่เดมิของตนสอนเพื่อนในเร่ืองท่ีตนไปรวมได้ดีกวา่ครัง้ก่อนได้รับรางวลั 

3. Team-Games-Tounaments (TGT) หรือกลุ่มร่วมมือแข่งขนัรูปแบบนี ้คล้าย
กบั STAD ยกเว้นแต่ละคะแนนสอบ TGT ใช้คะแนนท่ีตวัแทนแต่ละกลุ่มแข่งขนักับกลุ่มอ่ืนๆ การ
แข่งขนัรูปแบบนี ้ จดันกัเรียนท่ีมีระดบัความสามารถเท่ากนั ทีมต่างๆแข่งขนักันจากนัน้ กลุ่มจะ
หยิบการ์ดหมายเลขผู้ เรียนแต่ละคนจะตอบค าถามตามบัตรท่ีได้และคะแนนของกลุ่มได้ จาก
คะแนนของแต่ละคะแนนมารวมกัน วิธีนีใ้ช้หลังจากท่ีอาจารย์ได้สอนเร่ืองใดเร่ือ งหนึ่งเสร็จ
เรียบร้อยใช้ได้กบัทกุวิชาเพื่อได้ผู้ เรียนได้ ทบทวนความรู้  โดยใช้บรรยายการแข่งขนัเพื่อเพิ่มความ
สนใจ ความสนกุสนาน สามารถใช้ร่วมกบัการเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ ได้  

4. Team Assisted Instruction (TAI) หรือกลุม่ร่วมมือช่วยเหลือสมาชิกในกลุม่มี  
4 คน ระดบัความรู้ต่างกันใช้ส าหรับประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6 ผู้สอนเรียกผู้ เรียนท่ีมีความรู้ ระดบั
เดียวกนัของแตล่ะกลุม่มาสอนเอง ความยากง่ายของเนือ้หาวิชาท่ี สอนแตกตา่งกนั ผู้ เรียนกลบัไป
ยังกลุ่มของคนและต่างคนต่างท างานท่ีได้รับมอบหมาย แต่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุกคนสอบ
ข้อสอบโดยไม่มีการช่วยเหลือกนัมี การให้รางวลัทีมท่ีท าคะแนนได้ดีกวา่ มีการน าไปใช้ในการสอน
คณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้มีจดุประสงค์ท่ีเน้นการพฒันาทกัษะ ฝึกปฏิบตัิ ในการเลือกหวัเร่ืองควร
แยกหวัหลกัออกมาเป็นข้อยอ่ยเพื่อช่วยให้เข้าใจง่ายมากขึน้ 

5. Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) ใ ช้ส าห รับ
วิธีการอ่าน การเขียนและทกัษะทางภาษาอ่ืน ๆ มีสมาชิกในกลุ่มรวม 4 คน  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน



  33 

คือ ผู้ ท่ีมีพืน้ฐานความรู้เท่ากัน 2 คน และอีก 2 คน มีพืน้ฐานความรู้เท่ากันแตกต่างกัน ขัน้แรก
ผู้สอนจะให้คู่ท่ีมีพืน้ฐานความรู้เท่ากนัของแต่ละกลุ่มมาสอน เม่ือสอนเสร็จก็ให้กลบัเข้ากลุ่มและ
เรียกคู่ท่ีเหลือของแตล่ะกลุม่มาสอนจนครบ คะแนนของกลุม่พิจารณาจากคะแนนของสมาชิกกลุม่
เป็นรายบคุคล ซึง่เหมาะกบัการเรียนการสอนภาษาไทย ให้ผู้ เรียนได้พฒันาทกัษะสมัพนัธ์ทัง้การ
พดู อ่าน เขียนไปพร้อม ๆ กนั ไม่เน้นการสอนเป็นกลุ่มใหญ่ ทกัษะทางภาษาถือเป็นเคร่ืองมือการ
เรียนรู้ ส าหรับทุกวิชาอยู่แล้ว มิใช่แต่เฉพาะในการเรียนวิชาภาษาไทยเท่านัน้ ในขณะท่ีผู้ เรียน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือสงัคมศกึษาผู้ เรียนจ าเป็นต้องมีทกัษะทางภาษาเช่นกนั 

6. Group Investigation (G.I.) หรือกลุ่มสืบค้น เทคนิคการสอนแบบนีมี้สมาชิก
ในกลุ่ม 2 - 6 คน แต่ละกลุ่มเลือกหวัข้อเร่ืองท่ีต้องการค้นคว้า สมาชิกในกลุ่มแบ่งงานกนัทัง้กลุ่ม
เสนอผลงานหรือรายงานต่อหน้าชัน้ การให้รางวลัหรือคะแนนให้เป็นกลุ่มใช้ได้เหมาะสมท่ีสดุกบั
การเสนอความเข้าใจแบบความคิดรวบยอด และผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาได้ดี กว่าการสอนแบบ
ห้องเรียนปกติ แต่รูปแบบนีไ้ม่เหมาะกบัการสอนแบบหาค าตอบเฉพาะทกัษะท่ีเน้นรูปแบบนีเ้น้น
ทกัษะการพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัระหวา่งกลุม่และการพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัระหวา่งนกัเรียน
ในกลุม่ 

7. Complex Instruction เป็นรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกับแบบ G.I. เพียงแต่จะเน้น
การสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มมากกว่าการท าเป็นรายบุคคล สมัพนัธ์ระหว่างความรู้และทกัษะ
หลายประเภทและเน้นการให้ความส าคญัแก่ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล โดยการจดังานให้เหมาะสมกบั
ความสามารถและความถนัดของผู้ เรียนแต่ละคน ดังนัน้ครูจึงจ าเป็นต้องค้นหาความสามารถ
เฉพาะทางของผู้ เรียนท่ีอ่อน หากผู้ เรียนได้รับรู้ว่าตนมี ความถนัดในด้านใดจะช่วยให้ผู้ เรียน  
มีแรงจูงใจในการพฒันาตนเองในด้านอ่ืน ๆ ด้วย รูปแบบนีจ้ะไม่มีการใช้กลไกของการให้รางวลั 
เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ีได้ออกแบบให้งานท่ีแตล่ะบคุคลท าสามารถตอบความสนใจของผู้ เรียนและ
สามารถจงูใจผู้ เรียนแตล่ะคนอยูแ่ล้ว 

8. Co-op หรือกลุ่มร่วมมือ เป็นวิธีการเรียนท่ีต้องการให้ผู้ เรียนมีทักษะการ
ท างานกลุ่มแบบเดียว Group Investigation ท่ีผู้ เรียนต้องร่วมกนัวางแผนการท างานโดยมีครู เป็น
ผู้ช่วย คอยใช้ค าแนะน าปรึกษาและสิ่งท่ีต้องการศึกษาค้นคว้าต้องมาจากความสนใจของผู้ เรียน
รูปแบบนีใ้ช้ได้เหมาะสมท่ีสดุกบัการเสนอแบบห้องเรียนปกติ แตรู่ปแบบนีไ้ม่เหมาะสมกบัการสอน
แบบหาค าตอบเฉพาะทกัษะท่ีเน้น รูปแบบนีเ้น้นทกัษะการพึ่งพาอาศยัซึง่กนัและกนัแบบเดียวกบั
รูปแบบการเรียนแบบ Group Investigation  
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9. Learning Together (LT) หรือกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันสมาชิกในกลุ่มมี 4 - 5 คน 
ระดบัความรู้ตา่งกนั ใช้ส าหรับผู้ เรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 - 6 ผู้สอนท าการสอนทัง้ชัน้ เด็กแตล่ะ
คนท างานตามท่ีผู้ สอนมอบหมาย คะแนนของแต่ละกลุ่มพิจารณาจากผลงานของกลุ่ม วิธีการ
เรียนแบบนีมี้ความคล้ายคลงึกบัแบบ Group Investigation หรือ Co - op คือใช้ในกรณีท่ีต้องการ
ให้ผู้ เรียนฝึกทกัษะการท างานกลุ่ม โครงงานท่ีจะให้ผู้ เรียนท าจะเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีเรียนได้เรียนมา
ก่อน 

10. Think-Pair-Share รูปแบบนี ้เร่ิมต้นโดยใช้ผู้ เรียนท างาน และคิดคนเดียว
หลังจากงานเสร็จแล้วผู้ สอนจะให้ผู้ เรียนจับคู่กัน เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ 
ประสบการณ์ ถ้าเป็นลกัษณะตอบค าถามตามเร่ืองท่ีศกึษา ผู้ เรียนมีการแลกเปลี่ยนค าตอบกนัการ
สอนกนัเอง ระหว่างผู้ เรียน (Peer Tutoring) ท าได้สะดวกโดยวิธีนีแ้ละจบด้วยการใช้ผู้ เรียนเสนอ
เนือ้หาต่อหน้าชัน้ รูปแบบนี ้สามารถใช้ได้กบัทกุรายวิชามกัใช้ในระหว่างท่ีก าลงัสอนเพื่อเป็นการ
ตรวจสอบความเข้าใจ ความสนใจในการเรียนของผู้ เรียน หรือผู้ เรียนสรุปทบทวนสิง่ท่ีได้เรียนไป 

2.6 ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ   
อาภรณ์ ใจเท่ียง (2550) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

ไว้ดงันี ้
1. ขัน้เตรียมการ ผู้สอนชีแ้จงจุดประสงค์ของบทเรียน ผู้สอนจดักลุ่มผู้ เรียนเป็น

กลุ่มย่อยกลุ่มละประมาณไม่เกิน 6 คน มีสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน  ผู้ สอนแนะน า
วิธีการท างานกลุม่และบทบาทของสมาชิกในกลุม่ 

2. ขัน้สอน ผู้สอนน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยการชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ และ
มอบหมายงานในสิ่งท่ีต้องการให้สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกนัแก้ไขปัญหาหรือค้นหาค าตอบ ผู้สอน
แนะน าแนวทางในการค้นคว้าหาข้อมลู  

3. ขัน้ท ากิจกรรมกลุม่ สมาชิกในกลุม่แบง่หน้าท่ีและร่วมกนัรับผิดชอบ ร่วมกนัคิด 
แสดงความคิดเห็นต่องานท่ีได้รับมอบหมาย การจดักิจกรรในขัน้นีผ้สูอนควรใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบร่วมแรงร่วมใจท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกับผู้ เรียน เช่น การเล่าเร่ืองราวรอบวง มุมสนทนา  
คู่ตรวจสอบ คู่คิด ฯลฯ ผู้สอนสงัเกตพฤติกรรมในการท างานของกลุ่ม และคอยให้ความช่วยเหลือ
หากผู้ เรียนเกิดความสงสยั 

4. ขัน้ตรวจสอบผลงานและทดสอบ ขัน้นีผู้้ เรียนจะสรุปและรายงานผลการ
ท างานกลุม่ในด้านตา่ง ๆ ผู้สอนและเพ่ือนกลุม่อ่ืนอาจตัง้ค าถามเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึน้
และเพื่อเป็นการประเมินพฤติกรรมรายบคุคลและผลงานของกลุม่ 
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5. ขัน้สรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุม่ ขัน้นีผู้้สอนและผู้ เรียนช่วยกนั
อภิปรายผลและสรุปผลการเรียนรู้ ผู้สอนควรช่วยเสริมความรู้ท่ีถกูต้องให้ครบตามเป้าหมายการ
เรียนรู้และชว่ยกนัประเมินผลการท างานเพื่อพฒันา ปรับปรุง แก้ไขตอ่ไป 

2.7 ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
วรรณี  คงทอง (2557; อ้างอิงจาก Arends. 1994) ได้กล่าวว่า ประโยชน์ของการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ สรุปได้ 5 ประการ ดงันี ้
1. ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การเรียนรู้แบบร่วมมือนี ้เป็นการแบ่งนักเรียน

เป็นกลุม่เล็กประมาณ 2 – 6 คน นกัเรียนในกลุม่ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั 
เพื่อน าไปสูค่วามส าเร็จร่วมกนัของกลุม่ เช่น เพื่อนช่วยเพื่อน นกัเรียนท่ีเก่งกว่าสอนนกัเรียนท่ีออ่น
กว่า ท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและได้ทบทวนความรู้ของตนเองควบคู่กันไป  
ส่วนนักเรียนท่ีอ่อนกว่าก็จะรู้สึกซาบซึง้ใจท่ีเพื่อนได้ให้ความช่วยเหลือ กล้าซกัถามในข้อสงสยั 
ต่าง ๆ มากขึน้ การเรียนแบบร่วมมือนีมี้จุดเน้นท่ีส าคัญ คือ นักเรียนในกลุ่มได้ร่วมกันท างาน 
ร่วมกันคิด ค้นหาค าตอบ เป็นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้ความรู้ท่ีได้รับเป็นความรู้ท่ีมี
ความหมายตอ่นกัเรียนอยา่งแท้จริง จงึมีผลท าให้เกิดการพฒันาผลการเรียนท่ีดีขึน้ 

2. ด้านการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็น
กิจกรรมกลุ่มท่ีเน้นการท างานร่วมกันระหว่างนักเรียนท่ีมีประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน  
ได้เกิดการพึ่งพาซึง่กนัและกนั มีการยอมรับความคิดเห็นและเห็นใจระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ท าให้
เกิดการยอมรับกันมากขึน้ เกิดความสมัพันธ์ท่ีดีต่อกันซึ่งจะส่งผลให้มีความรู้สึกท่ีดีต่อผู้ อ่ืนใน
สงัคมมากขึน้ 

3. ด้านทักษะในการท างานร่วมกันของกลุ่มให้เกิดผลส าเร็จท่ีดีและการรักษา
ความสัมพันธ์ท่ีดีทางสังคม การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยปลูกฝังและพัฒนาทักษะทางสังคม 
สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน จนเกิดความส าเร็จของกลุ่มร่วมกนั ทกัษะทางสงัคมท่ีนกัเรียนจะเกิด
การเรียนรู้ ได้แก่ ความเสียสละ ความเห็นอกเห็นใจ ความเป็นผู้น า การสื่อสาร การตัดสินใจ  
การยอมรับฟังผู้ อ่ืน เป็นต้น 

4. ด้านทักษะการร่วมมือกันแก้ปัญหาในการท างานกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะได้
ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ เกิดการท าความเข้าใจ ระดมความคิดเห็น อภิปรายรับฟังเหตผุลซึ่งกนั
และกนั วิเคราะห์ถึงสาเหตแุละร่วมกนัหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหานัน้ จนสมาชิกในกลุ่มสามารถ
ตกลงร่วมกันถึงแนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้องเหมาะสมและด าเนินการแก้ปัญหาตาม
แนวทางที่ได้วางแผนไว้ โดยแตล่ะกลุม่มีการประเมินกระบวนการแก้ปัญหาของตนเองด้วย 
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5. ด้านการท าให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนรู้จกัและตระหนกัในคณุค่าของตนเองใน
การท างาน จากการท่ีได้แสดงความคิดเห็นร่วมกนั เกิดการยอมรับความคิดเห็นซึง่กนัและกนัของ
เพื่อนสมาชิกในกลุม่ 

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้วิจยัพอสรุปได้ดงันี ้
อดิศร ขาวสะอาด (2555) ได้ศึกษาการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความ

และคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม  
รัชมังคลาภิเษก ท่ีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคมรัชมงัคลา
ภิเษกท่ีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หลงัจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนักเรียนมีคุณลักษณะจิตสาธารณะหลงัจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ท่ีมีเนือ้หาส่งเสริมคุณลกัษณะจิตสาธารณะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

เรณู เบ้าวรรณ (2558) ได้ศึกษาการพฒันาทกัษะทางสงัคมและจิตสาธารณะของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนอัจฉริยะด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลการวิจัยพบว่า  
1) การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือมีผลท าให้นักเรียนมีทักษะทางสังคมและ 
จิตสาธารณะหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) การจดัการเรียนรู้
ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือมีผลท าให้ทกัษะทางสงัคมและจิตสาธารณะของนกัเรียนท่ีได้รับการ
เรียนแบบร่วมมือสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการเรียนแบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีกลา่วมาจะเห็นได้ว่า การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยแบง่นกัเรียนออกกเป็นกลุม่เลก็ ๆ โดยแตล่ะกลุม่ประกอบ
ไปด้วย นกัเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั มีการส่งเสริมให้นกัเรียนได้ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั 
ท าให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ซึง่มีหลากหลายเทคนิคในการสง่เสริมให้ผู้ เรียนมี
จิตสาธารณะควรจดัให้ผู้ เรียนได้ฝึกคิด ร่วมกนัท างานเป็นกลุม่และมีการเสริมแรงจะช่วยกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้และสง่เสริมจิตสาธารณะให้กบัผู้ เรียนได้ 

2.9 ความคดิพืน้ฐานและความหมายของการเรียนรู้จากการสังเกตจากตวัแบบ 
การเรียนรู้จากการสงัเกตจากตวัแบบ (Model Learning Theory) ผู้ก่อตัง้ทฤษฎีคือ 

Bandura นกัจิตวิทยาชาวแคนาดา ท่ีเสนอแนวคดิวา่ บคุลิกภาพของแตล่ะคนเกิดจากการท่ีบคุคล
มีการเรียนรู้จากตวัแบบ (Model) ในสงัคมโดยใช้การสงัเกต ซึ่งเน้นย า้ว่าเป็นการเลียนแบบไม่ใช่
ลอกแบบ โดยบุคคลจะเก็บตัวแบบในรูปของรหัสลับไว้ในสมองง ซึ่งพร้อมจะปรากฏขึน้เป็น
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แบบอย่างของบคุลิกภาพ ให้บคุคลเลียนแบบได้ตลอดเวลา ด้วยเหตนีุจ้ึงเช่ือว่าบคุลิกภาพท่ีแสดง
ออกมาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูดจา การแต่งกาย ท่าทาง กิริยามารยาท หรือพฤติกรรม 
อ่ืน ๆ เป็นเพราะบคุคลนัน้มีพฤตกิรรมเลียนแบบท่ีเก็บไว้หากแบง่ประเภทของตวัแบบ สามารถแบง่
ออกได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. ตัวแบบท่ีเป็นของจริง (Live Modeling) หมายถึง ตัวแบบท่ีบุคคลมีโอกาส
สงัเกตและมีปฏิสมัพนัธ์ได้โดยตรง เช่น การนกัเรียนสงัเกตหรือดตูวัแบบท่ีมีอยู่จริงจากครูผู้สอน
แล้วพยายามปฏิบตัิตามสิ่งท่ีครูผู้สอนแสดงออก หากสงสยัสามารถซกัถามได้ตลอดเวลา 

2. ตวัแบบท่ีเป็นสญัลกัษณ์ (Symbolic Modeling) หมายถึง ตวัแบบท่ีเสนอผ่าน
สื่อเช่น วิทยุ โทรทศัน์ การ์ตนู นวนิยาย หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นการสงัเกตหรือดตูวัแบบท่ีเป็น
ลกัษณะสญัลกัษณ์ท่ีก าหนดขึน้มา  

ศิรินภา ใจเมือง (2557; อ้างอิงจาก Bandura. 1986) กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้โดยการ
สงัเกตจากตวัแบบตามแนวคิดของ Bandura ท่ีมีความเช่ือว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากเป็น
การเรียนรู้โดยการสงัเกตหรือการเลียนแบบ จึงเรียกการเรียนรู้จากการสงัเกตว่า “การเรียนรู้โดย
การสังเกตจากตัวแบบ” หรือ “การเลียนแบบ” เกิดจากการท่ีผู้ เ รียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ง 
ต่าง ๆ ในสงัคม ซึ่งต่างมีความสมัพนัธ์และส่งผลต่อกันและกัน ต่อมา Bandura จึงได้เปลี่ยนช่ือ
เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม (Social Learning Theory) และเกิดการเปลี่ยนอีกครัง้เป็นทฤษฎี
การเ รียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) ทัง้ นี เ้ น่ืองจาก 
Bandura พบจากการทดลองว่า สาเหตท่ีุส าคญัอย่างหนึ่งในการเรียนรู้ด้วยการสงัเกต คือผู้ เรียน
จะเลือกสงัเกตสิ่งท่ีตนเองสนใจและสิ่งส าคญัอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ เรียนจะต้องมีการเรียนรู้สิ่งท่ีพบ
เห็นแล้วน ามาเข้ารหสั (Encoding) ในความคิดของตนเองในระยะยาวได้อย่างถกูต้อง นอกจากนี ้
ผู้ เรียนต้องประเมินพฤติกรรมการเลียนแบบของตนเองว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร และจะต้อง
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ด้วย (Metacognitive) Bandura จึงสรุปว่าการเรียนรู้โดยการ
สงัเกตว่าเป็นกระบวนการทางการรู้คิดหรือพุทธิปัญญา (Cognitive Processes) เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และพฒันาทกัษะตา่ง ๆ แตจ่ะไมส่ามารถสื่อสารโต้ตอบระหวา่งกนัได้ 

นงลกัษณ์  วิรัชชยัและรุ่งนภา  ตัง้จิตรเจริญกุล (2551) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
พฤติกรรมตวัแบบหรือแม่แบบ หมายถึง  พฤติกรรมท่ีบุคคลหนึ่งกระท าแล้วส่งผลให้บุคคลอ่ืน
น าไปเป็นแนวทางการกระท าและใช้สติปัญญาเก็บจ าไว้จากนัน้จึงประสานความรู้ใหม่ เขากับ
ประสบการณ์เดิมและก าหนดเป็นการคาดหวงัพร้อมกับแสดงเป็นพฤติกรรมตามความคาดหวงั
ของตนเอง 
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ธิดา สวุรรณสาครกุล (2554) ได้กล่าวว่า บุคคลท่ีมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่จริงผู้ซึ่ง 
จุดประกายให้บคุคลเลียนแบบหรือเป็นแรงบนัดาลใจซึ่งก็คือ บุคคลท่ีปรารถนาจะเป็นเหมือนตวั
แบบในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ 

ผู้ วิจัยได้สรุปความหมายของตัวแบบไว้ว่า หมายถึง สิ่ง ท่ีเป็นแบบอย่างเป็น  
บรรทัดฐานหรือจุดประกายให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติตามแนวทางการกระท า และใช้สติปัญญาเก็บจ าไว้
จากนัน้จึงประสาน ความรู้ของตนเองใหม่เข้ากับประสบการณ์เดิมและก าหนดเป็นการคาดหวงั
พร้อมกบัแสดงพฤติกรมออกมาตามความคาดหวงัของตนเอง ซึ่งตวัแบบ มี 2 ประเภท ได้แก่ ตวั
แบบท่ีมีชีวิตจริงและตวัแบบท่ีปรากฏในหนงัสือหรือสื่อต่าง ๆ ซึง่ผู้สงัเกตอาจใช้การเรียนรู้ตวัแบบ
เพียงประเภทเดียวหรืออาจเรียนรู้จากตวัแบบทัง้สองประเภทพร้อมกนัก็ได้ขึน้อยู่กบัความสามารถ
ของผู้ เรียนรู้ 

2.10 ขัน้การเรียนรู้จากการสังเกตจากตวัแบบ 
วลยักรณ์  แพร่กิจธรรมชยั (2555; อ้างอิงจาก Bandura. 1977) กล่าวว่า การเรียนรู้

จากตวัแบบเป็นกระบวนการท่ีซบัซ้อนอนัเกิดจากท่ีบคุคลได้เห็นพฤตกิรรมของผู้ อ่ืน และพฤตกิรรม
นัน้ ๆ จะชีน้ าให้เลียนแบบ กระบวนการนีเ้รียกว่า กระบวนการเรียนรู้ด้วยการสังเกต ซึ่งมี
องค์ประกอบส าคญั 4 ประการ คือ 

1. กระบวนการใส่ใจ (Attention Process) เป็นกระบวนการรับรู้ลกัษณะส าคญั 
ของตวัแบบอย่างละเอียดท่ีสดุในการสงัเกต และการรวบรวมสิ่งท่ีรับรู้มาเป็นขัน้ตอน บคุคลจะไม่
สามารถเรียนรู้ได้เลยถ้าขาดความสนใจ และขาดความรู้ พฤติกรรมท่ีแม่แบบแสดงออก สิ่งท่ีมี
อิทธิพลตอ่กระบวนการนีค้ือ 

1.1 ลกัษณะของแม่แบบ แม่แบบท่ีมีความเด่นชดัจนจ าง่าย มีความดงึดดูใจ
สงู ไม่ซบัซ้อน จะมีโอกาสท าให้ผู้สงัเกตสนใจได้มาก นอกจากนีถ้้าพฤติกรรม กิจกรรมและลกัษณะ
ของแม่แบบมีความใกล้เคียงกับผู้สงัเกตรวมทัง้พฤติกรรมท่ีแสดงออกมีประโยชน์ต่อผู้สงัเกตจะ
โน้มน้าวจิตใจให้ผู้สงัเกตสนใจมากขึน้  

1.2 ลักษณะของผู้ สังเกต ในด้านการรับรู้ การรวบรวมและการแปล
ความหมายจากสิ่งท่ีได้สงัเกตอนัเป็นผลจากประสบการณ์เดิมของผู้สงัเกต ได้แก่ อารมณ์ การรับรู้ 
การเสริมแรงหรือรางวลัท่ีเคยได้รับ 

2. กระบวนการเก็บจ า (Retention Process) เป็นการรวบรวมรูปแบบพฤติกรรม
ของแม่แบบท่ีได้สังเกตทุกครัง้ การเก็บจ านีจ้ะท าในรูปแบบของสัญลักษณ์ซึ่งจะช่วยให้จ า
พฤติกรรมของแม่แบบ แม้ว่าจะเห็นแม่แบบเพียงช่วงเวลาอนัสัน้  การเก็บในรูปแบบสญัลกัษณ์ 
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กระท าได้ 2 ลักษณะ คือ มโนภาพ (Imaginal Coding) และสัญลักษณ์ทางภาษา (Verbal 
Coding) การเก็บจ าในรูปมโนภาพจะง่ายเมื่อแม่แบบแสดงให้เห็นบอ่ย สว่นการเก็บจ าในรูปภาษา
พฒันาหลงัจากมีมโนภาพและจะช่วยให้การเรียนรู้ประสบผลส าเร็จยิ่งขึน้ กระบวนการจ านีเ้กิดขึน้
จากการฝึกฝนจะช่วยให้ผู้สงัเกตจ าพฤติกรรมของแม่แบบได้ดียิ่งขึน้ และการฝึกคิดหรือท าตาม
แบบยงัช่วยให้การเรียนรู้จากการสงัเกตได้ผลดีขึน้  

3. กระบวนการแสดงออก (Motor Reproductional Process) เป็นกระบวนการท่ี
ผู้ สังเกตเปลี่ยนสัญลักษณ์ซึ่งเป็นพฤติกรรมของแม่แบบท่ีเก็บไว้ในรูปของความจ ามาเป็นการ
กระท าหรือการแสดงออกท่ีเหมาะสมโดยการใช้ความคิด เพราะฉะนัน้กระบวนการแสดงออกจึง
ขึน้อยู่กับระดับความคิดของผู้ สังเกต ความซับซ้อนของพฤติกรรม ในระยะแรกการดัดแปลง
สัญลักษณ์กับการดัดแปลงให้เป็นพฤติกรรมก็จะช่วยให้การกระท าตามแม่แบบในคราวต่อไป
ถูกต้องมากยิ่งขึน้ ทัง้นีผู้้ เรียนจะสงัเกตพฤติกรรมของตนเองเทียบกบัแม่แบบ และจะติดตามผล
ของการแสดงพฤตกิรรมนัน้ ๆ ด้วยถ้าได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจการเรียนรู้ยอ่มเกิดขึน้ได้อยา่งรวดเร็ว 

4. กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) เป็นกระบวนการท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความแตกต่างระหว่างความรู้ท่ีได้รับมากบัการแสดงออกตามปกติ ในการรับรู้ของมนุษย์ในการ
แสดงออกนัน้ในชีวิตจริงบุคคลจะไม่สามารถกระท าตามแม่แบบได้ทัง้หมด บุคคลจะเลือกท่ีจะ
กระท านัน้ก่อให้เกิดผลดีตอบแทนมากกว่าการกระท าท่ีก่อให้เกิดผลเสีย ผู้สงัเกตจะเลียนแบบ
พฤตกิรรมท่ีพงึพอใจนัน้ไว้และน ามาดดัแปลงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึน้ กระบวนการจงูใจโดยการให้
รางวลัหรือการเสริมแรงทางบวกเพื่อกระตุ้นให้ผู้สงัเกตแสดงพฤตกิรรมนัน้มากขึน้ 

จะเห็นได้ว่า ตวัแบบท่ีมีพฤติกรรมเหมาะสมจะได้รับผลตอบแทนท่ีดีจากพฤติกรรม
นัน้จะก่อให้เกิดการเลียนแบบได้อย่างดีจากคนส่วนใหญ่ ดงันัน้การเรียนรู้จากแม่แบบจะต้องจดั
วางรูปแบบองค์ประกอบของการเรียนรู้จากแม่แบบอย่างเหมาะสม โดยกระตุ้นให้ผู้ เรียนสนใจ  
จนสามารถจดจ าและสร้างสญัลกัษณ์แทนพฤติกรรมของแม่แบบได้จนเลียนแบบพฤติกรรมของ
แม่แบบได้ในท่ีสดุดไูด้จากภาพประกอบ 2 
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   ภาพประกอบ 2 องค์ประกอบของการเรียนรู้ดว้ยการสงัเกต 

ท่ีมา : นงเยาว์  พรมวงั (2556; อ้างอิงจาก Bandura. 1986) 

ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมเชิงพทุธิปัญญา นงเยาว์  พรมวงั (2556; อ้างอิงจาก 
Bandura. 1986) กลา่วว่า การเรียนรู้ทางสงัคมด้วยการรู้คิดจากการเลียนแบบมี 2 ขัน้ คือ ขัน้แรก
เป็นขัน้การได้รับมาซึ่งการเรียนรู้ (Acquisition) ท าให้สามารถแสดงพฤติกรรมได้ ขัน้ท่ี 2 เรียกว่า

พฤตกิรรมของตัว
แบบ

      ความสนใจ 

        ตัวแบบ         ผู้สังเกต  

-  ความชดัเจน      -  การรับรู้ความรู้สกึ 

-  อิทธิพลตอ่อารมณ์      -  อารมณ์ 

 - ความซบัซ้อน        - การรับรู้ 

 - การโน้มน้าวจิตใจ  -                           การเสริมแรงท่ีเคยได้รับ 

                   การเกบ็จ า 

- รหสัแห่งสญัลกัษณ์   - กระบวนการคิด 

- การฝึกด้านสญัลกัษณ์    - การฝึกการแสดงออก 

             การแสดงออก 

 - ความสามารถทางกาย   - การประสานงานของอวยัวะ 

-  การติดตามผลการกระท า     - การฝึกด้านสญัลกัษณ์ 

                การจูงใจ 

- การเสริมแรงภายนอก    -  การเสริมแรงแก่ตวัแบบ      - การเสริมแรงภายใน 
      

พฤติกรรมการเลียนแบบ 
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ขัน้การกระท า (Performance) ซึง่อาจจะกระท าหรือไม่กระท าก็ได้ การแบ่งขัน้ของการเรียนรู้แบบ
นีท้ าให้ทฤษฎีการเรียนรู้ของบันดูร่าแตกต่างจากทฤษฎีพฤติกรรมชนิดอ่ืน ๆ การเรียนรู้ท่ีแบ่ง
ออกเป็น 2 ขัน้ อาจจะแสดงด้วยแผนผงัดงัภาพประกอบ 3 

 
 

 

 

                                          ขัน้ท่ี  1                                ขัน้ท่ี  2 

ขัน้การรับมาซึง่การเรียนรู้ (Acquisition)       ขัน้การกระท า (Performance) 

ภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนของการเรียนรู้จากการสงัเกตจากตวัแบบ 

ท่ีมา : นงเยาว์  พรมวงั (2556; อ้างอิงจาก Bandura. 1986) 

ขัน้การรับมาซึง่การเรียนรู้ ประกอบด้วยส่วนประกอบท่ีส าคญัเป็นล าดบั 3 ล าดบัดงั
ภาพประกอบ 4 
 

    ตวัแบบ   
(Model Input) 
 
ภาพประกอบ 4 ส่วนประกอบของการเรียนรู้ข้ึนกบัการรบัมาซ่ึงการเรียนรู้ 

ท่ีมา : นงเยาว์  พรมวงั (2556; อ้างอิงจาก Bandura. 1986) 

จากแผนภาพจะเห็นว่าส่วนประกอบทัง้ 3 อย่าง ของการรับมาซึ่งการเรียนรู้เป็น
กระบวนการทางพทุธิปัญญา (Cognitive Processes) ความใสใ่จที่เลือกสิง่เร้ามีบทบาทส าคญัใน
การเลือกตวัแบบส าหรับขัน้การกระท า (Performance) นัน้ขึน้อยู่กบันกัเรียน เช่น ความสามารถ
ทางด้านร่างกาย ทกัษะตา่ง ๆ รวมทัง้ทางความคาดหวงัท่ีจะได้รับแรงเสริมซึง่เป็นแรงจงูใจ 

สิง่เร้าหรือการ

รับเข้า(Input) 

บคุคล  

(Person) 

พฤตกิรรมสนองตอบหรือ

การสง่ออก(Output) 

ความใสใ่จเลอืกสิง่เร้า 

(Selective Attention) 

การเข้ารหสั

(Coding) 

การจ า 

(Retention) 
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2.11 องค์ประกอบที่มีอทิธิพลต่อการเรียนรู้จากการสังเกตจากตัวแบบ 
การเรียนรู้จากการสังเกตจากตัวแบบนัน้จะได้ผลมากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กับ

องค์ประกอบหลายประการด้วยกนั ดงัท่ี (วลยักรณ์  แพร่กิจธรรมชยั, 2555; อ้างอิงจาก Bandura. 
1977 ) ได้สรุปเก่ียวกบัอิทธิพลของตวัแบบท่ีมีตอ่ผู้สงัเกตดงันี ้ 

1. การสร้างพฤติกรรมใหม่ เม่ือผู้สงัเกตได้เห็นการกระท าของตวัแบบ ซึง่เป็นการ
กระท าท่ีผู้ สังเกตไม่เคยพบเห็นมาก่อน ผู้ สังเกตจะรวบรวมรูปแบบของการกระท าใหม่นีใ้นรูป
สญัลกัษณ์และถ่ายทอดออกมาเป็นพฤตกิรรมใหม่ 

2. การสร้างกฎเกณฑ์หรือหลกัการใหม่จะเกิดขึน้ในสภาพการณ์ท่ีผู้สงัเกตเห็น
การกระท าของ ตวัแบบในลกัษณะต่าง ๆ เช่น การตดัสินใจ รูปแบบทางภาษา เป็นต้น จากนัน้ผู้
สงัเกตจะทดสอบการกระท า ตามตวัแบบลักษณะต่าง ๆ ภายใต้สภาพการณ์ต่าง ๆ และถ้าการ
ตอบสนองสง่ผลทางบวก ผู้สงัเกตจะรวบรวมลกัษณะของตวัแบบในรูปตา่ง ๆ แล้วน ามาสร้างเป็น
กฎเกณฑ์หรือหลกัการใหม่  

3. การสอนความคิดและพฤติกรรมสร้างสรรค์ การมีตัวแบบจะช่วยพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ เพราะมนษุย์เม่ือเห็นตวัแบบกระท าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งมนษุย์อาจใช้
ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ประกอบกบัการกระท าของตวัแบบมีความคิดเชิงสรรค์ไม่เพียงพอก็จะ
ไม่มีอิทธิพลตอ่การกระท าของผู้สงัเกตแตอ่ยา่งใด 

4. การยบัยัง้การกระท าหรือการลดพฤติกรรมท่ีจดักระท าการท่ีได้เห็นตวัแบบถกู
ลงโทษ ผู้สงัเกตมีแนวโน้มท่ีจะไม่กระท าตามตวัแบบนัน้ในท านองเดียวกนัถ้าได้เห็นตวัแบบแสดง
พฤติกรรมท่ีไม่ถกูต้องและถกูห้ามปรามแล้วไม่มีผลกรรมใด ๆ ตามมากล่าวคือ ตวัแบบยงัคงท า
พฤตกิรรมท่ีไม่ถกูต้องนัน้เหมือนเดมิ ผู้สงัเกตก็จะมีแนวโน้มท่ีจะกระท าให้เหมือนตวัแบบได้เช่นกนั  

5. การสง่เสริมการกระท า การมีตวัแบบจะมีอิทธิพลตอ่การสง่เสริมการกระท าทัง้
ท่ีเป็นทางบวกและทางลบ ถ้าผู้สงัเกตได้เห็นพฤติกรรมหนึ่งและได้รับรางวลัผู้สงัเกตก็มีแนวโน้มท่ี
จะกระท าตามมากขึน้ในท านองเดียวกนั ถ้าผู้สงัเกตได้เห็นตวัแบบท่ีแสดงความก้าวร้าวและได้รับ
การยกยอ่งวา่เป็นสิง่ท่ีดี ผู้สงัเกตเห็นมีแนวโน้มท่ีจะกระท ามากขึน้เช่นกนั 

6. ด้านอารมณ์การมีตวัแบบนัน้นอกจากจะช่วยสง่ผลต่อการกระท าตามตวัแบบ
แล้วยงัมีผลตอ่อารมณ์ผู้สงัเกตให้รุนแรงเพิ่มขึน้อีก และกระตุ้นให้เกิดอารมณ์คล้อยตามไปด้วย 

7.  การเอือ้อ านวยให้เกิดการกระท าตามตัวแบบ การกระท าใดท่ีคนได้รับ
ผลประโยชน์มีคณุคา่และคนสว่นใหญ่มีความช่ืนชอบอยูเ่สมอการกระท าของตวัแบบนัน้ก็จะท าให้
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ผู้สงัเกตกระท าได้อย่างรวดเร็วและมีความง่ายในการกระท าตาม นอกจากนีเ้ม่ือคนเราสามารถ
กระท าตามตวัแบบได้เร็วจะท า ให้เกิดการแผ่ขยายจากสงัคมหนึง่ไปสูอี่กสงัคมหนึง่ได้โดยเร็ว 

ศรัณย์  สิงห์ทน (2552; อ้างอิงจาก Fischer, Joel, Gochros and Harvey. 1975) 
กลา่ววา่ตวัแบบมีหน้าท่ีใน 3 ลกัษณะ ดงันี ้

1. ตัวแบบท าหน้าท่ีสร้างพฤติกรรมใหม่ ในกรณีผู้ สังเกตยังไม่เคยได้เรียนรู้
พฤติกรรมนีม้าแต่อย่างใดในอดีต เช่น พฤติกรรมการแต่งกายของวยัรุ่นตามการ์ตนูท่ีตนเองช่ืน
ชอบ เป็นต้น 

2. ตวัแบบท าหน้าท่ีเสริมพฤตกิรรมทีมีอยูแ่ล้วให้ดีขึน้ เป็นกรณีนี ้ผู้สงัเกตตวัแบบ
เคยเรียนรู้พฤตกิรรมดงักลา่วมาบ้างแล้วในอดีต ตวัแบบก็จะท าหน้าท่ีเป็นแรงจงูใจให้ผู้ ท่ีเคยเรียนรู้
พฤตกิรรมดงักลา่วพยายามพฒันาให้ดีขึน้ 

3. ตวัแบบท าหน้าท่ียบัยัง้การเกิดของพฤติกรรม ในกรณีท่ีผู้สงัเกตพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์หรือยงัไม่มีพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงค์มาก่อน ตวัแบบนัน้ก็จะช่วยท าให้พฤติกรรมท่ีไม่
พงึประสงค์นัน้ลดลงหรือไม่ 

วลยักรณ์  แพร่กิจธรรมชยั (2555;อ้างอิงจาก Bandura. 1977) กลา่ววา่การเสริมแรง
ท่ีท าให้บคุคลเกิดการเรียนรู้ท่ีจะท าพฤติกรรมตามตวัแบบ มี 3 รูปแบบ ได้แก่ 

1. การเสริมแรงจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเสริมแรงท่ีเกิดขึน้เม่ือบุคคล
กระท าพฤติกรรมตามแบบแล้วได้รับแรงเสริมโดยตรง เช่น เม่ือผู้ เรียนร าได้สวยเหมือนกบัท่ีครูร าให้
ดเูป็นตวัอย่าง ผู้ เรียนก็จะได้รับค าชมจากครู และผู้ เรียนจะมีความภาคภมูิใจและดีใจกบัค าชมเชย
นัน้ 

2. การเสริมแรงท่ีเกิดจากการกระท าของบุคคลอ่ืน (Vicarious Reinforcement) 
เป็นการเสริมแรงท่ีเกิดจากการสงัเกตเห็นผู้ อ่ืนได้รับการเสริมแรงจากการกระท าพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่ง จึงท าให้บุคคลลอกเลียนแบบพฤติกรรมนัน้เพื่อหวังจะได้รับการเสริมแรง
เช่นเดียวกนั 

3. การเสริมแรงตนเอง (Self-Reinforcement) เป็นการเสริมแรงท่ีบุคคลให้แรง
เสริมกบัตนเอง โดยไม่ต้องอาศยัแรงเสริมใด ๆ จากภายนอกเกิดจากการท่ีบคุคลสงัเกตพฤติกรรม
ของตนเองและเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมท่ีตัง้มาตรฐานหรือคาดหวงัไว้ว่าต้องท าให้ได้ โดยบคุคล
จะประเมินพฤติกรรมดงักล่าวว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือความคาดหวงัท่ีตัง้ไว้มากน้อยเพียงใด 
ถ้าสามารถท าได้ตามท่ีคาดหวงัก็จะรู้สึกดีใจ และภมูิใจในความส าเร็จหรือความก้าวหน้านัน้ อนั
ถือเป็นการเสริมแรงให้กับตนเอง การเสริมแรงนีน้ับเป็นการควบคุมตนเอง (Self-Regulation)  
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ท่ีให้ผลดีกว่าการเสริมแรงแบบอ่ืน ๆ ซึ่งผู้สอนสามารถสร้างเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการควบคมุตนเอง
จนติดเป็นนิสยัได้ในหลาย ๆ กรณี เช่น การให้ผู้ เรียนตัง้จดุมุ่งหมายว่าจะทบทวนบทเรียนให้ได้วนั
ละ 3 ชัว่โมงแล้วให้ผู้ เรียนพิจารณาว่าสามารถท าได้ตามจุดมุ่งหมายท่ีตนเองคาดหวงัไว้หรือไม่ 
หรือการท่ีผู้ เรียนตัง้เป้าหมายว่าจะต้องท าวิชาคณิตศาสตร์ให้ได้ 3 ข้อในเวลา 1 ชั่วโมง และ
สามารถท าได้ตามท่ีก าหนด เป็นต้น กลยุทธ์นีเ้ป็นการท าให้ผู้ เรียนควบคุมจุดมุ่งหมายในการ
เรียนรู้ของตนเองและหาหนทางท่ีจะท าให้บรรลจุุดมุ่งหมายดงักล่าว ซึ่งเม่ือสามารถท าได้ตามท่ี
คาดหวงัแล้วผู้ เรียนจะได้รับการเสริมแรงทางจิตใจจากตนเอง  

2.12 แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้จากการสังเกตจากตวัแบบ 
นงเยาว์  พรมวงั (2556;อ้างอิงจาก Bandura, 1986) ได้เสนอแนวคิดว่าบุคคลเกิด

การเรียนรู้จากการปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึง่ถือเป็นความเช่ือพืน้ฐานของทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางสงัคมเชิงพทุธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) พืน้ฐานของความคิดความ
เช่ือดงักล่าวเป็นสิ่งท่ี Bandura ค้นคว้าจนเป็นท่ียอมรับในวงการจิตวิทยา คือการเรียนรู้โดยการ
สงัเกต หรือการเลียนแบบ (Observational Learning or Modeling) โดยพฒันามาจากทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางสงัคม (Social Cognitive Learning Theory) เป็นกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเช่ือว่า บุคคล
เรียนรู้ได้จากการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกบัสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้พฒันาการมาเป็น
ล าดบั ท าให้ขอบข่ายทฤษฎีกว้างขวางขึน้ ต่อมาได้ใช้ช่ือว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมเชิงพทุธิ
ปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) แตย่งัคงความเช่ือพืน้ฐานท่ีวา่พฤติกรรมของมนษุย์
ส่วนหนึ่งเกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการสังเกต
พฤติกรรมของผู้ อ่ืน จุดเน้นของทฤษฎี คือ การเรียนรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ของตนเองเป็นผล
สืบเน่ืองจากการท่ีบคุคลมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน มีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม และมีปฏิสมัพนัธ์
กับสงัคม ด้วยเหตุและผลดังกล่าวท าให้ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมเชิงพุทธิปัญญา มีหลกัการ
พืน้ฐานว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior) ของบุคคลสามารถกระท าได้ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม (Environment) และปัญญาและองค์ประกอบส่วนบคุคล (cognitive and 
other personal factors) ทัง้สามปัจจยันีมี้ปฏิสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัดงัภาพประกอบ 5 
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  ภาพประกอบ 5 ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรม ปัญญาและองค์ประกอบส่วนบคุคลและ
อิทธิพลของสภาพแวดลอ้ม 

ท่ีมา : นงเยาว์  พรมวงั (2556;อ้างอิงจาก Bandura, 1986) 

B = พฤตกิรรม (Behavior) 
P = ปัญญาและองค์ประกอบส่วนบุคคล (Cognitive and other personal 

factors) 
E = สิง่แวดล้อม (Environment) 

จากภาพท่ี 5 จากภาพท่ีแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมปัญญาและองค์ประกอบส่วน
บุคคลและอิทธิพลของสภาพแวดล้อมนัน้ ต่างเป็นตวัก าหนดท่ีมีอิทธิพลเชิงเหตผุลซึ่งกนัและกัน 
นั่นก็หมายความว่าถ้าองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป ก็จะมีผลท าให้
องค์ประกอบอ่ืน ๆ เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เช่น ซีดีเข้าไปเป็นผู้จ าหน่ายตรง เห็นเพื่อนประสบ
ความส าเร็จในการท างานสภาพแวดล้อม (E) เช่นนีมี้ผลท าให้ดีซีเช่ือวา่ (P) ความพยายามมมุานะ
ของตนเองสามารถท าให้ประสบผลส าเร็จได้ซึ่งมีผลท าให้ดีซีมีพฤติกรรม (B) ท่ีแสดงถึงความ
พยายามมมุานะด้วย แล้วพฤติกรรมซึง่แสดงถึงความพยายามมมุานะของดีซีก็เป็นสภาพแวดล้อม 
(E) ให้กบัเพื่อนร่วมงานคนอ่ืน ๆ ด้วย ทฤษฎีในกลุม่นีอ้ธิบายวา่ การเรียนรู้เป็นผลของกระบวนการ
คิด ความเข้าใจ การรับรู้สิ่งเร้าท่ีมากระตุ้น ผสมผสานกบัประสบการณ์ในอดีตท่ีผ่านมาท าให้เกิด
การเรียนรู้ขึน้ ซึ่งการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ท่ีได้รับในปัจจุบนักบัประสบการณ์ในอดีต 
จ าเป็นต้องอาศยักระบวนการทางปัญญาเข้ามาเป็นส่วนส าคญัในการเรียนรู้บุคคลจะตดัสินใจ
กระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่นัน้ ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กบัการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถ
ของตนเอง และอีกสว่นหนึง่ขึน้อยูก่บัความคาดหวงัเก่ียวกบัผลกรรม ดงัภาพประกอบ 6 
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             บคุคล                                          พฤตกิรรม                                         ผลกรรม 

 

  
ภาพประกอบ 6 ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้เกีย่วกบัความสามารถของตนและความคาดหวงัต่อ
กบัผลกรรมทีเ่กิดข้ึน 

ท่ีมา : นงเยาว์  พรมวงั (2556; อ้างอิงจาก Bandura. 1986) 

ซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลท่ีสงัเกตเห็นนัน้นอกจากจะเกิดจากแรงขบัภายในตวั
ของบุคคลแล้ว ยังได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วย ด้วยการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิด
แรงจงูใจท่ีแสดงพฤติกรรมออกมาเป็นท่ีมาของการเกิดบคุลิกภาพ ซึง่อาศยัความสามารถด้านตา่ง 
ๆ ดงัตอ่ไปนี ้(อดิศร บาลโสง, 2557 ;อ้างอิงจาก Bandura. 1989) 

1. ความสามารถในการจดจ าสัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมาย (Symbolizing 
Capability) ท าให้บคุคลสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการท าความเข้าใจและการจดัการสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งโดยส่วนใหญ่มกัมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ไปจนถึงกระบวนการรับรู้ และเข้าใจสิ่งต่าง  ๆ อย่างมี
ความหมายไปจนถึงการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ภาษาตา่ง ๆ ด้วย  

2. ความสามารถในการรับความรู้สกึแทนบคุคลอ่ืน (Vicarious Capability) เป็น
คณุสมบตัิและความพิเศษของมนุษย์ในการเรียนรู้ความรู้สึกบุคคลอ่ืน ความสามารถนีส้่งผลให้
เกิดการเรียนรู้แบบเลียนแบบ (Modeling) หรือการสงัเกต (Observational Learning)  

3. ความสามารถในการคิดล่วงหน้า (Forethought Capability) ท าให้บคุคลเกิด
กลไกการก ากบัพฤติกรรมตนเอง เพื่อการบรรลผุลลพัธ์และความมุ่งหวงัตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
นอกจากนัน้การเรียนรู้จากการคาดหวงัผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึน้จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงเม่ือบุคคล
ต้องการท่ีจะเข้าใจทกัษะกระบวนการของการสร้างผลลพัธ์เหลา่นัน้  

ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบตา่ง ๆ ท่ีอยูบ่นพืน้ฐานความเช่ือในแนวการเรียนรู้ทาง
สงัคมเชิงพทุธิปัญญานัน้ อาจสรุปได้ว่าปัจจยัด้านบุคคล ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจยัด้าน
พฤติกรรมตา่งมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั หมายความวา่การเปลี่ยนแปลงในปัจจยัตวัใดตวัหนึง่ยอ่มสง่ผล
กระทบต่อปัจจยัท่ีเหลือหรืออาจกล่าวได้ว่าหากต้องการเปลี่ยนแปลงปัจจยัด้านพฤติกรรมจะต้อง
เปลี่ยนแปลงปัจจยัด้านบคุคลหรือปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึง่หรืออาจต้องเปลี่ยนทัง้
สองปัจจัยก็ได้โดยทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมเชิงพุทธิปัญญาของ Bandura ยังได้กล่าวถึงการ

การรับรู้เก่ียว

ความสามารถของตนเอง 
ความคาดหวงัเก่ียวกบัผล

กรรมท่ีเกดิขึน้ 
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เ รียน รู้แบบการเลียนแบบ (Observational learning)  ความสามารถในการคิดล่วงหน้า 
(Forethought capability) และความสามารถของบุคคลในการก ากับตนเอง (Self - regulation) 
ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาเป็น
แผนภาพ ดงัภาพประกอบ 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 7 แสดงความเชือ่มโยงของปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม 
เชิงพทุธิปัญญา 

ท่ีมา : นงเยาว์  พรมวงั (2556;อ้างอิงจาก Bandura. 1986) 

ความสามารถในการคดิเชิง

อนาคต 

   - ผลลพัธ์จากการคิดลว่งหน้า 

   - การแปรเปลี่ยนของผลลพัธ์ 

  - การพฒันาการคดิลว่งหน้า 

   การก ากบัตนเอง 

- การสงัเกตตนเอง 

- การตดัสินตนเอง 

- การตอบสนองตนเอง 

   การเรียนรู้แบบสงัเกต

หรือเลียนแบบ 

 - ความสนใจ 

 - การจดจ า 

- พฤตกิรรมเหมือนตวัแบบ 

- แรงจงูใจ 

ปัจจยัทางด้านพฤตกิรรม 

ปัจจยั

ทาง 

ด้าน

บคุคล 

ปัจจยั 

ทาง 

ด้าน

สภาพ

แวด 

ล้อม 
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2.13 หลักในการด าเนินการให้ตัวแบบ 
สมโภชน์ เอ่ียมสภุาษิต (2553;อ้างอิงจาก Striefel. 1981) กลา่วถึงหลกัการในการใช้

ตวัแบบเพื่อเสริมสร้างพฤตกิรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยมีขัน้ตอนในการพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้
1. ก าหนดพฤติกรรมท่ีต้องการให้ตัวแบบแสดง เพื่อให้บุคคลสังเกต และ

ลอกเลียนแบบให้ชดัเจน 
2. ความชดัเจนของพฤติกรรมนัน้จะต้องหมายถึง การสงัเกตเห็นได้ วดัได้ โดยท่ี

ใช้คนตัง้แต ่2 คน สามารถสงัเกตและเห็นตรงกนัวา่พฤติกรรมเปา้หมายนัน้เกิดขึน้หรือไม่ 
3. ต้องมัน่ใจได้ว่าพฤติกรรมท่ีตวัแบบแสดงนัน้ อยู่ภายในระดบัความสามารถ

ของผู้สงัเกต ไมเ่ช่นนัน้จะก่อให้เกิดความคบัข้องใจในการเรียนรู้ได้  
4. ต้องมัน่ใจได้ว่าพฤติกรรมท่ีจะให้บคุคลลอกเลียนแบบนัน้ เป็นพฤติกรรมท่ีท า

ให้ดงู่ายถ้าเป็นพฤติกรรมท่ีซบัซ้อน อาจใช้วิธีแยกพฤติกรรมเป้าหมายออกเป็นพฤติกรรมย่อย ๆ 
จากนัน้จึงใช้ค าพูดในการชีน้ าได้ ตวัแบบสามารถพูดอธิบายไปทีละพฤติกรรม พร้อมทัง้แสดง
พฤตกิรรมนัน้ ประกอบด้วยจะท าให้การลอกเลียนแบบเกิดได้ง่ายขึน้ 

5. ต้องมั่นใจได้ว่า ผู้ สงัเกตนัน้ตัง้ใจสงัเกตพฤติกรรมของตวัแบบอย่างแท้จริง 
ด้วยวิธีมองหรือฟัง ซึ่งอาจใช้สญัญาณท่ีเป็นค าพูดกับผู้สงัเกตก่อน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิด
ความสนใจ แตก่ารให้สญัญาณดงักลา่วนัน้ จะต้องไมก่ระท าพฤตกิรรมท่ีรุนแรง เช่น กระชากตวัให้
สงัเกต เป็นต้น รวมทัง้ผู้ด าเนินการเสนอตวัแบบจะต้องไม่ควบคมุความสนใจของผู้สงัเกตตวัแบบ 
ด้วยวิธีท่ีรุนแรงเช่นกนั เช่น การตีหรือดดุ่า เป็นต้น เพราะจะท าให้ผู้สงัเกตลอกเลียนพฤติกรรมท่ี
รุนแรงได้ 

6. ต้องมั่นใจได้ว่า พฤติกรรมท่ีตัวแบบแสดงออกนัน้ชัดเจนและกระท าอย่าง
สม ่าเสมอ 

7. เม่ือผู้ สังเกตลอกเลียนพฤติกรรมของตัวแบบได้ถูกต้อง หรือใกล้เคียงกับ
พฤตกิรรมของตวัแบบ จะต้องให้การเสริมแรงกบัผู้ ท่ีแสดงพฤตกิรรมเลียนแบบทนัที 

8. การเสริมแรงท่ีให้แก่ผู้ลอกเลียนแบบพฤติกรรม หรือผู้สงัเกตนัน้ จะต้องใช้ตวั
เสริมแรงท่ีมีประสิทธิภาพ 

9. ควรมีการสงัเกตพฤตกิรรม บนัทกึ เก็บรวบรวมข้อมลูท่ีแสดงถึงพฒันาการและ
ความก้าวหน้าของผู้ เรียน เพื่อการวิเคราะห์และสรุปผลจากการสงัเกตให้ผู้สงัเกตได้รู้ว่าตนเองมี
ความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด อีกทัง้ยงัเป็นการเสริมแรงให้กบัผู้สงัเกตอีกด้วย 
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10. ในกรณีท่ีผู้สงัเกตไม่ปฏิบตัิหรือมีพฤติกรรมตามตวัแบบได้นัน้ อาจจะใช้การ
ชีแ้นะทางร่างกายเข้าช่วยด้วย เพราะจะท าให้เรียนรู้ได้เร็วขึน้ 

11. ในการเสนอตวัแบบนัน้ เม่ือตวัแบบแสดงพฤตกิรรมเปา้หมายแล้ว ควรให้แรง
เสริมกบัตวัแบบด้วย ซึง่การท าเช่นนีจ้ะเป็นการจงูใจให้ผู้สงัเกตอยากลอกเลียนแบบพฤตกิรรมมาก
ขึน้ 

12. ควรเลือกตวัแบบท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัผู้สงัเกต มีความโดดเดน่ ตลอดจน
สามารถแสดงพฤตกิรรมเปา้หมายได้อยา่งคลอ่งแคลว่ด้วย 

2.14 งานวจิยัที่เกี่ยวข้องการเรียนรู้จากการสังเกตจากตวัแบบ  
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัจดัการเรียนรู้จากการสงัเกตจากตวัแบบ ผู้วิจยัพอสรุปได้ดงันี ้
สคุนธรส หุตะวฒันะ (2550) ได้ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะ

ด้วยเทคนิคเสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ตูนร่วมกับการชีแ้นะทางวาจา ท่ีมีต่อจิตสาธารณะของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะด้วย
เทคนิคเสนอตวัแบบผ่านภาพการ์ตนูร่วมกบัการชีแ้นะทางวาจามีจิตสาธารณะสงูกว่านกัเรียนท่ี
ไม่ได้รับโปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคเสนอตวัแบบผ่านภาพการ์ตนูร่วมกบัการชีแ้นะ
ทางวาจาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ศิริ  แคนสา (2551) ได้ศกึษาการพฒันาจิตส านกึสาธารณะนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา : 
กรณีศกึษาโรงเรียนคอนสวรรค์กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 180 คน ได้มาโดยการสุม่ แบบแบง่ชัน้ โดยจดั
นกัเรียนเปลี่ยนกลุ่มทดลอง 4 กลุ่ม และกลุ่มควบคมุ 2 กลุ่มๆ ละ 30 คน นกัเรียนในกลุ่มทดลอง
ได้รับการจดัการเรียนรู้แตกต่างกัน 2 วิธี คือ วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้วีดีทศัน์พฤติกรรมแม่แบบ
ประกอบการเรียนรู้ และวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้สถานการณ์จ าลอง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง มี 
4 ชุด ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2 วิธี 2) แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจเชิงจิตส านึก
สาธารณะ 3) แบบวดัการใช้เหตผุลในการตดัสินใจเชิงจิตส านึกสาธารณะ 4) แบบประเมินพฤต
กรรมเชิงจิตส านกึสาธารณะ ใช้รูปแบบการทดลองแบบ Pretest-Posttest Control-Group Design 
ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้วีดีทศัน์พฤติกรรมแม่แบบประกอบการเรียนรู้ และการ
ใช้สถานการณ์จ าลอง สามารถพฒันาจิตส านึกสาธารณะของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาได้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

กรรยา  พรรณนา (2553) ได้ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและจิตสาธารณะของ
นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการรับใช้
สงัคมและการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคศึกษากรณีตวัอย่างท่ีเน้นการเสนอตวัแบบสัญลักษณ์ 
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ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สงัคม 
และนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอย่างท่ีเน้นการเสนอตัวแบบ
สญัลกัษณ์ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 2) นกัเรียนท่ีได้รับ
การจดัการเรียนรู้แบบเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สงัคม และนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
แบบเทคนิคศกึษากรณีตวัอยา่งท่ีเน้นการเสนอตวัแบบสญัลกัษณ์มีจิตสาธารณะแตกตา่งกนัอยา่ง
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ปนพงศ์ งามมาก (2557) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการเสนอตัวแบบและการ
เสริมแรงทางสงัคมท่ีมีตอ่การพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้าน
แสลงพนัธ์ จงัหวดัสริุนทร์ ผลการวิจยัพบว่า 1) หลงัการทดลอง นกัเรียนกลุ่มประชากรมีคะแนน
จากแบบวดัจิตสาธารณะภายหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 2) นกัเรียนกลุม่ประชากรมีความคดิเห็นสอดคล้องกนัว่าภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 
ท าให้นกัเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจความหมาย ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีจิตสาธารณะ ดแูล
รักษาสาธารณสมบตัิ สิง่แวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียน ชมุชน และสงัคม 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า การเรียนรู้จาก
การสงัเกตด้วยเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้วีดีทศัน์พฤติกรรมแม่แบบจากตวัแบบ เทคนิคศึกษา
กรณีตวัอย่างท่ีเน้นการเสนอตวัแบบสญัลกัษณ์ และเทคนิคเสนอตวัแบบและการเสริมแรงทาง
สงัคม ล้วนมีความส าคญัและช่วยส่งเสริมจิตสาธารณะทัง้สิน้ ผู้ วิจัยจึงสนใจในการน าเทคนิค
เหล่านีไ้ปสร้างโปรแกรมเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะให้กับผู้ เรียน เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการสงัเกต
จากตวัแบบ จดจ า น าไปรับใช้กบัตนเอง สงัคมได้ในท่ีสดุ 
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บทที่ 3  
วธีิด าเนินการวจิัย 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4  
ซึง่ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การก าหนดแบบแผนและการด าเนินการทดลอง 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561   
รวมทัง้หมด 972 คน  

กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ 
1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาระดับจิตสาธารณะ เป็นนักเรียนระดับชัน้

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4   
จ านวน 274 คน จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan  
(วรรณี  แกมเกต,ุ 2551 ;อ้างอิงจาก  Krejcie and Morgan. 1970)  

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเปรียบเทียบระดบัจิตสาธารณะ เป็นนักเรียนระดบัชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4   
จ านวน 30 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่อยา่งง่าย (Simple random sampling) จากนกัเรียนท่ีมีคะแนน
จิตสาธารณะต ่ากว่าระดับปานกลางลงไปและจากความสมัครใจของนักเรียนในการเข้าร่วม
โปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ 
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี ้

1. แบบวดัจิตสาธารณะ  
2. โปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ  

วิธีด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ 
1. แบบวดัจิตสาธารณะ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ใช้ประเมินความ

คิดเห็นหรือระดับการปฏิบัติเก่ียวกับจิตสาธารณะใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ของส่วนรวม  
ด้านการถือเป็นหน้าท่ีและด้านการเคารพสทิธิ ซึง่มีขัน้ตอนในการสร้างดงันี ้

1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับจิตสาธารณะเพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถามในแบบวดัจิตสาธารณะ  

1.2 ศึกษาแบบวดัจิตสาธารณะ จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน ามาก าหนดเป็น
นิยามศัพท์ และสร้างข้อค าถามเก่ียวกับจิตสาธารณะทัง้ 3 ด้าน โดยก าหนดให้มีข้อความทัง้ 
ทางบวกและทางลบจ านวน 36 ข้อ ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 ตวัอย่างขอ้ค าถามแบบวดัจิตสาธารณะ 

ข้อ ค าถาม ความคดิเหน็/ 

ระดับการปฏบิัต ิ

มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

2 ข้าพเจ้าจะเก็บจานอาหาร และถุง

ขยะต่าง ๆ ในโรงอาหารทกุครัง้ เพื่อ

ไม่เป็นภาระของผู้ อ่ืน 

     

เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อความ

ทางบวก 

การตอบ ข้อความ

ทางลบ 

5 มากท่ีสดุหรือนกัเรียนปฏิบตัิตรงกบัข้อความนัน้ทกุครัง้ ประจ า สม ่าเสมอ 1 

4 มาก หรือ นกัเรียนปฏิบตัิตรงข้อความนัน้บอ่ยครัง้ หรือ เกือบทกุครัง้ 2 

3 ปานกลาง  หรือ นกัเรียนปฏบิตัิตรงกบัข้อความนัน้บางครัง้ 3 
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2 น้อย หรือ นกัเรียนปฏิบตัิตรงกบัข้อความนัน้นานๆครัง้ 4 

1 น้อยท่ีสดุ หรือ นกัเรียนไมเ่คยปฏิบตัิตรงกบัข้อความนัน้เลย 5 

การแปลความหมายคา่เฉลี่ย แบง่เป็น 5 ระดบั 
  4.50 – 5.00   หมายถึง  มีจิตสาธารณะระดบัมากท่ีสดุ   

 3.50 – 4.49   หมายถึง  มีจิตสาธารณะระดบัมาก  

  2.50 – 3.49  หมายถึง  มีจิตสาธารณะระดบัปานกลาง  

  1.50 – 2.49  หมายถึง  มีจิตสาธารณะระดบัน้อย 

  1.00 – 1.49  หมายถึง  มีจิตสาธารณะระดบัน้อยท่ีสดุ   

1.3 น าข้อค าถามท่ีปรับแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณา แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา จากนัน้จดัพิมพ์เป็นแบบวดัจิตสาธารณะ 

1.4 น าแบบวดัระดบัจิตสาธารณะไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเ ท่ียงตรงเชิงเนื อ้หา (Content Validity) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื อ้หา  
ความครอบคลมุและสอดคล้องตามนิยามศพัท์เฉพาะ จากนัน้น าค าแนะน าท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญทัง้  
3 ท่าน มาค านวณหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Item objective Congruence Index : IOC) และ
คดัเลือกข้อท่ีมีคา่ IOC ผ่านเกณฑ์ คือ มีคา่มากกวา่ หรือเท่ากับ 0.50  ซึง่แบบวดัได้คา่อยู่ระหวา่ง 
0.67 - 1.00 แปลผลได้ว่าแบบวัดจิตสาธารณะผ่านเกณฑ์และสามารถน าไปใช้ได้  30 ข้อ  
แล้วปรับปรุงภาษาตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ  

1.5 น าแบบวดัจิตสาธารณะท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญและปรับแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 ท่ีมีลกัษณะคล้ายกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน มีค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.23 – 0.66 และมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัจิตสาธารณะทัง้ฉบบัเท่ากับ 
0.87 ซึง่แบบวดัจิตสาธารณะผ่านเกณฑ์และสามารถน าไปใช้กบักลุม่ทดลองได้มีจ านวน 28 ข้อ ดงั
ตาราง 2  
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ตาราง 2 ค่าความเชือ่มัน่ของแบบวดัจิตสาธารณะรายดา้น 
จติสาธารณะรายด้าน จ านวนข้อ ค่าความเชื่อม่ัน 

1. ด้านการใช้ของสว่นรวม 10 .76 
2. ด้านการถือเป็นหน้าท่ี 10 .76 
3. ด้านการเคารพสทิธิ 8 .64 

รวม 28 .87 

2. โปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะ ผู้ วิจยัศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขัน้ตอน และเทคนิค
ตา่ง ๆ ท่ีมีความเหมาะสม  โดยมีล าดบัขัน้ตอนในการสร้าง ดงันี ้

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับจิตสาธารณะ เทคนิคการเรียนรู้
แบบร่วมมือและเทคนิคการเรียนจากการสงัเกตจากตวัแบบ รวมทัง้กิจกรรม  แนวคิดและทฤษฎี
ทางจิตวิทยาและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้ในการเสริมสร้างจิตสาธารณะเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
เนือ้หาและกิจกรรมให้เหมาะสมของโปรแกรม  

2.2  ก าหนดนิยามศพัท์และโครงสร้างของโปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ 
2.3 สร้างโปรแกรมตามโครงสร้างท่ีก าหนดไว้โดยก าหนดขัน้ตอนสร้างโปรแกรม

ส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  โดยเลือกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จิตสาธารณะจากการศึกษางานวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในการพฒันา
โปรแกรม เป็นกิจกรรมท่ีมีสื่อวิดีทศัน์เป็นคลิปวิดีโอท่ีมีเร่ืองราวตวัแบบของบุคคลท่ีจิตสาธารณะ 
ประกอบกบัใบความรู้และใบงานให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายกลุม่ร่วมกนั เพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ ซึ่งประกอบไปด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือและเทคนิคการเรียนรู้จากการสังเกตจากตัวแบบ มาเป็นฐานในการใช้สร้างโปรแกรม
ส่งเสริมจิตสาธารณะ เพื่อให้โปรแกรมมีความสมบูรณ์และน่าเช่ือถือมากขึน้ ซึ่งโปรแกรมส่งเสริม
จิตสาธารณะ มีทัง้หมด 9 กิจกรรม โดยมีวิธีด าเนินการแตล่ะกิจกรรม ดงันี ้ 

2.3.1 ขัน้ เ ร่ิมต้นกิจกรรม เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ วิจัยสร้างความคุ้ นเคยและ
สมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างผู้วิจยักบันกัเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศก่อนการเรียนรู้ ให้เกิดการยอมรับ
และมีความเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมตรงกันด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีกระตุ้นความสนใจของ
ผู้ เรียน เช่น การใช้ค าถามชวนคิดก่อนการท ากิจกรรม หรือกิจกรรมท่ีท าให้เกิดความสงสยัและร่วม
แสดงความคิดเห็นการสนทนาและน าเข้าสู่ประเด็นในการพูดคยุและท ากิจกรรม รวมทัง้อธิบาย
รายละเอียด ขัน้ตอนในการท ากิจกรรมแตล่ะครัง้  
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2.3.2 ขัน้ด าเนินกิจกรรม เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ วิจยัได้น ากระบวนการและเทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการเรียนรู้จากการสงัเกตหรือการเลียนแบบ เพื่อก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ให้แก่นกัเรียนเพื่อพฒันาพฤตกิรรมท่ีมีตอ่สว่นรวมของนกัเรียน โดยมีจดุมุง่หมายร่วมกนัเพื่อ
พฒันาตนเองให้มีจิตส านึกท่ีดีต่อสงัคม นกัเรียนจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองจากสมาชิกในกลุม่
พร้อมร่วมวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและสมาชิก โดยยึดองค์ประกอบของบุคคลท่ีมี 
จิตสาธารณะในด้านการใช้ของส่วนรวม ด้านการถือเป็นหน้าท่ีและด้านการเคารพสิทธิ โดยมี
รายละเอียดของขัน้ตอนดงันี ้

2.3.2.1 ช่ือกิจกรรม 
2.3.2.2 ระยะเวลาในการจดักิจกรรม  
2.3.2.3 วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม  
2.3.2.4 แนวคดิส าคญัของกิจกรรม 
2.3.2.5 สื่อและอปุกรณ์ 
2.3.2.6 ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 
2.3.2.7 การประเมินผลกิจกรรม 

2.3.3 ขัน้สรุปกิจกรรม เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ วิจยัให้นกัเรียนแต่ละคนร่วมกันสรุป
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งท่ีได้รับจากการส่งเสริมจิตสาธารณะท่ีผู้ วิจัยได้สร้างขึน้  
โดยผู้ วิจัยจะสรุปและชีแ้นะแนวทางเพิ่มเติมอีกครัง้ จากนัน้ผู้ วิจัยให้สมาชิกแต่ละคนกล่าวถึง
ความรู้สกึของท่ีมีต่อตนเอง ต่อสมาชิกกลุม่ และต่อผู้วิจยัจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการเรียนรู้จากการสงัเกตหรือการเลียนแบบ  

2.4 น าโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะ ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน  
3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) พิจารณาความเหมาะสมของ
ขัน้ตอน และกิจกรรมในแต่ละโปรแกรม และน าคะแนนท่ีได้มาค านวณหาค่าดชันีความสอดคล้อง 
(Item objective Congruence Index : IOC) ซึ่งได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 จากนัน้น าความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้ เช่ียวชาญไปท าการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้โปรแกรมมีความสมบรูณ์และ
เหมาะสมมากยิ่งขึน้และสามารถท่ีจะน าไปใช้พฒันานกัเรียนได้อยา่งมีคณุภาพ 

2.5 ผู้วิจยัน าโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้  
(Try Out) กับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 4  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 10 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนือ้หา 
วิธีการ และเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการ  
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2.6 วิเคราะห์และสรุปผลข้อมลู โปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ ผลการตรวจสอบ
จากผู้ เช่ียวชาญพบว่า มีค าแนะน าให้ปรับแก้และเพิ่มเติมในส่วนของใบความรู้ท่ีน ามาใช้ใน
โปรแกรมควรมีเนือ้หาท่ีชดัเจน เข้าใจง่ายและเหมาะสมกบัช่วงวยัการเรียนรู้ ควรอ้างอิงแหลง่ท่ีมา
ของคลิปวิดีโอ รูปภาพ ข่าวหรือสิ่งท่ีน ามาจากแหล่งต่าง ๆ ควรมีแบบบนัทึกการสงัเกตพฤติกรรม
ให้เห็นชดัเจนและมีรูปแบบการประเมินผลท่ีตรงตามวตัถปุระสงค์ ควรมีการวดัความรู้หรือมีการให้
คะแนนใบงานท่ีมากกว่าแค่การสังเกต ควรให้นกัเรียนลงปฏิบตัิกิจกรรมท่ีหลากหลาย และผู้ วิจยั
ควรศกึษาทฤษฎีการเรียนรู้ แนวคิดต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อน ามาปรับใช้และพฒันาโปรแกรมให้
สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

 
ตาราง 3 โครงสร้างโดยรวมของโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะ 

ครัง้ที่ การส่งเสริมจติสาธารณะ 

1 

 

2 – 3 

 

 

4 – 6 

 

 

 

7 - 8 

 

9 

ปฐมนิเทศ 

การเสริมสร้างด้านการใช้ของสว่นรวมของท่ีเป็นของสาธารณสมบตัิมีความ

ตระหนกัรู้ถึงความมีจิตสาธารณะโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือและ

การเรียนรู้จากการสงัเกตจากตวัแบบ 

การเสริมสร้างด้านการถือเป็นหน้าท่ีในการดูแลสาธารณสมบัติ  ด้าน

พฤติกรรมเป็นลงมือปฏิบตัิหรือการกระท าท่ีแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ

โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการเรียนรู้จากการสงัเกต

จากตวัแบบ  

การเสริมสร้างด้านการเคารพสิทธิของผู้ อ่ืน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือและการเรียนรู้จากการสงัเกตจากตวัแบบ 

ปัจฉิมนิเทศ 
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ตวัอยา่งกิจกรรมในโปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ 

ตาราง 4 โครงสร้างโดยรวมของกิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะ 
ครัง้
ที่ 

หวัข้อ วัตถุประสงค์ ขัน้ตอนการจัด
กิจกรรม 

ส่ือและ
อุปกรณ์ 

การ
ประเมินผล 

5 เสริม 

สร้างจิต-

สาธาร- 

ณะผา่น

บคุคล

ตวัอยา่ง

ในสงัคม 

ไทย 

1. นกัเรียนเรียนรู้

และเห็นพฤตกิรรม

ของความมีจิต

สาธารณะผา่น

บคุคลตวัอยา่งใน

สงัคมไทย 

2. นกัเรียน

สามารถน า

พฤตกิรรมท่ี

เหมาะสมไปปรับ

ใช้ในชีวิตประจ า 

วนัได้ 

1. ขัน้เร่ิมต้นกิจกรรม 

1.1ผู้วิจยักลา่วทกัทาย

นกัเรียนและทบทวน

ความรู้สิ่งท่ีได้ในการ

ท ากิจกรรมท่ีผ่านมา 

1.2 ผู้วิจยัตัง้ค าถามให้

นกัเรียนร่วมกนัแสดง

ความคดิเห็นเก่ียวกบั

บคุคลท่ีเป็นตวัอยา่งใน 

สงัคมไทยวา่ “ นกัเรียน

เคยเห็นบคุคลใน

สงัคมไทยท่านใดบ้างท่ี

ท าประโยชน์ให้กบั

สงัคมไทย ”               

2. ขัน้ด าเนินกิจกรรม 

2.1 ผู้วิจยัให้นกัเรียน

คลิปวิดีโอ คนค้นฅน : 

ฅนบนทางก้าว  และ

แจกใบความรู้ บคุคล

ตวัอยา่ง ให้นกัเรียนได้ 

ศกึษาเร่ืองราวและการ

ท าประโยชน์ตา่ง ๆ  

ให้กบัสงัคม และตอบ

ค าถามให้ครบถ้วน 

1 .คลิป

วิดีโอ คน

ค้นฅน  : 

ฅนบนทาง

ก้าว 

2. ใบ

ความรู้ 

กรณีของ 

ตนู -

บอดีส้แลม

และก้าว

คนละก้าว

สร้างให้แก่

สงัคม 

3. ใบงาน “ 

บคุคล

ตวัอยา่งใน

สงัคมไทย 

” 

สงัเกตจาก

การให้ความ

ร่วมมือ การ

แสดงความ

คิดเห็น

เก่ียวกบั

บคุคลท่ีมี 

จิตสาธารณะ

ท่ีเป็นบคุคล

ตวัอยา่งใน

สงัคมไทย

และ

พฤตกิรรม

ของบคุคลท่ี

มีจิต

สาธารณะ 

รวมถึง

สงัเกต

พฤตกิรรม

ของนกัเรียน

ระหวา่งการ

ร่วมท า

กิจกรรม 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ครัง้
ที่ 

หวัข้อ วัตถุประสงค์ ขัน้ตอนการจัด
กิจกรรม 

ส่ือและ
อุปกรณ์ 

การ
ประเมินผล 

   และออกมาน าเสนอ

หน้าชัน้เรียน 

3. ขัน้สรุปกิจกรรม 

ผู้วิจยัและนกัเรียน

ร่วมกนัสรุปและ

อภิปรายร่วมกนั และ

ผู้วิจยัเน้นย า้ให้

นกัเรียนตระหนกัถึง

พฤตกิรรมจิต-

สาธารณะจาก

ตวัอยา่งของบคุคล

ต้นแบบวา่ คนเราทกุ

คนสามารถท า 

ประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืนได้

ถ้าเร่ิมพฒันาจาก

ความคดิ จิตใจ การ

กระท าของตนเองมีใจ

อาสา อยากจะ

ช่วยเหลือผู้ อ่ืน

มากกวา่ตนเองจะ

ช่วยให้เราเป็นคนท่ีมี

จิตสาธารณะ และ

เป็นคนดีของสงัคม 
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แบบแผนการทดลองและวิธีด าเนินการทดลอง 
3.1 แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครั ง้นี เ้ ป็นการวิจัยแบบทดลอง (  Experimental Research)  ผู้ วิจัยได้

ด าเนินการทดลอง โดยอาศยัการทดลองแบบกลุม่เดียว มีการวดัผลก่อน และหลงัทดลอง ผู้วิจยัจงึ
ด าเนินการตามแบบแผนการวิจัย One-Group Pretest-Posttest  Design  ซึ่งมีแผนการทดลอง 
ดงัแสดงในตาราง 5 

 
ตาราง 5 แบบแผนการทดลอง One-Group Pretest-Posttest  Design 

ก่อนการทดลอง การทดลอง หลังการทดลอง 

O1 X O2 

 

ความหมายของสญัลกัษณ์ 

O1  แทน     ระดบัจิตสาธารณะก่อนการทดลอง 
 X   แทน     โปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ 
O2  แทน  ระดบัจิตสาธารณะหลงัการทดลอง 
3.2 การด าเนินการสง่เสริมจิตสาธารณะ 

3.2.1 ระยะก่อนการทดลอง  
ผู้ วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาระดับจิตสาธารณะ เป็นนักเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4  
จ านวน 274 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างในการเปรียบเทียบระดับจิตสาธารณะ เป็นนักเรียน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) จากนกัเรียนท่ีมีคะแนนจิตสาธารณะต ่ากว่าระดบัปานกลางลงไปและจากความสมคัร
ใจของนกัเรียนในการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะ โดยผู้วิจยัจะน าคะแนนท่ีได้จากการ
วดัระดบัจิตสาธารณะในระยะท่ี 1 เป็นคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง (pretest)  

3.2.2 ระยะทดลอง  
ผู้วิจยัด าเนินการทดลองกบักลุ่มทดลองโดยให้กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรม

สง่เสริมจิตสาธารณะเป็นเวลา 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ครัง้ ได้แก่ วนัจนัทร์ - วนัศกุร์ ใช้เวลาในการ
ทดลองวนัละ 1 ชัว่โมง ในช่วงเวลา 15.20 - 16.20 น. รวมระยะเวลาในการทดลองทัง้สิน้ 9 ครัง้  
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3.2.3 ระยะหลงัการทดลอง  
3.2.3.1 ผู้วิจยัประเมินกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบวดัจิตสาธารณะชดุเดียวกบัท่ี

ท าก่อนทดลอง และเก็บเป็นคะแนนหลงัการทดลอง (Posttest) 
3.2.3.2 จากนัน้ผู้วิจยัได้น าคะแนนท่ีได้ทัง้ 2 ครัง้ของกลุม่ทดลองมาวิเคราะห์

ตามวิธีการทางสถิติตอ่ไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูสาหรับการวิจยั โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
1.  ผู้ วิจัยติดต่อขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ถึงโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 4 เพื่อขอท าการวิจยักบักลุม่ตวัอยา่ง  

2. เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ วิจัยได้ติดต่อกับอาจารย์ท่ีปรึกษาของนักเรียน  ซึ่งมี
ลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่าง เพื่อชีแ้จงวตัถปุระสงค์ ของการวิจยัและขอความอนเุคราะห์ให้
นกัเรียนเข้าร่วมการทดลองใช้แบบวดัจิตสาธารณะและโปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ 

3. หลังจากการทดลองใช้เคร่ืองมือแล้ว ผู้ วิจัยได้ติดต่อกับอาจารย์ท่ีปรึกษาของ
นักเรียน  เพื่อชีแ้จงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ  ขอความอนุเคราะห์ให้นักเรียนท าแบบ 
วดัจิตสาธารณะและโปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ 

4. ผู้วิจยัรวบรวมข้อมลูทัง้หมดมาตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ เพื่อน าไปใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 การวิเคราะห์ข้อมลู 
ผู้ วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูป SPSS เพื่อเปรียบเทียบระดบัจิตสาธารณะของนกัเรียนกลุม่ทดลองก่อนและหลงัเข้าร่วม
โปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ 

5.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 
5.2.1 สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ 

5.2.1.1 คา่เฉลี่ย (Mean) 
5.2.1.2 คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.2.2 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์คณุภาพเคร่ืองมือ 
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5.2.2.1 ค่าความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) ของโปรแกรม
สง่เสริมจิตสาธารณะ โดยการตรวจสอบและประเมินของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน 

5.2.2.2 การหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัจิตสาธารณะ โดยน าไปทดลองใช้
กับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 จ านวน 50 คน ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาหาค่า
สมัประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficent) ของครอนบาค (Cronbach) 

5.2.3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมตุิฐาน 
ได้แก่ การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test for dependent Sample) เพื่อเปรียบเทียบ
ระดบัจิตสาธารณะรายด้านของนกัเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริม 
จิตสาธารณะ 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยั

ใช้ก าหนดสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
     n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

 ̅  แทน คะแนนเฉลี่ย 
   S.D.  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 MD  แทน ผลตา่งของคา่เฉลี่ย 
 t  แทน คา่สถิติที 
 p  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัเสนอตามล าดบัดงันี ้
1. ผลการศกึษาระดบัจิตสาธารณะของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนใน

สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 
2. ผลการเปรียบเทียบระดับจิตสาธารณะ ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริม  

จิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 การศกึษาระดบัจิตสาธารณะของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียน

ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 
ศกึษาระดบัจิตสาธารณะของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนในสงักดั

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 มีการใช้คา่สถิติพืน้ฐาน (Descriptive Statistics) 
ประกอบ ด้วยคา่เฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของจิตสาธารณะของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา
ตอนตน้ (n=274) 

จติสาธารณะ �̅� S.D. ระดับ 
ด้านการใช้ของสว่นรวม 3.67 0.38 มาก 
ด้านการถือเป็นหน้าท่ี 3.51 0.46 มาก 
ด้านการเคารพสทิธิ 3.63 0.48 มาก 

จติสาธารณะโดยรวม 3.60 0.39 มาก 

 

 จากตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจิตสาธารณะของนกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นมีจิตสาธารณะโดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.60 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.39 อยู่ในระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้ของสว่นรวม มีคา่เฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 3.67 มีสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.38 รองลงมาคือ ด้านการเคารพสิทธิ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.63 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.48 และด้านการถือเป็นหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุเท่ากับ 3.51 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.46 ตามล าดบั 

 
ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบระดบัจิตสาธารณะของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 

ก่อนและหลงัการทดลองโปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ 
 การเปรียบเทียบระดบัจิตสาธารณะของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

ก่อนและหลงัการทดลองโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะ สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของ
คา่เฉลี่ยในกลุม่ท่ีไม่เป็นอิสระจากกนั (t-test for Dependent Samples) ดงัตาราง 7 
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ตาราง 7 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัของจิตสาธารณะของนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศึกษาตอนตน้ (n = 30) 

จติสาธารณะ ก่อนทดลอง หลังทดลอง 
 �̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

ด้านการใช้ของสว่นรวม 3.90 0.17 มาก 4.25 0.17 มาก 

ด้านการถือเป็นหน้าท่ี 4.06 0.24 มาก 4.31 0.18 มาก 
ด้านการเคารพสทิธิ 4.13 0.20 มาก 4.50 0.26 มาก 

รวม 4.03 0.12 มาก 4.35 0.14 มาก 

 

 จากตาราง 7 พบว่า ก่อนทดลองโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะ นักเรียนมี
คา่เฉลี่ยจิตสาธารณะโดยรวมเท่ากบั 4.03 มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.12 อยู่ในระดบัมาก  
หลงัทดลองโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะ นกัเรียนมีค่าเฉลี่ยจิตสาธารณะโดยรวมเท่ากับ 4.35  
มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.14 อยูใ่นระดบัมาก และสามารถพิจารณาเป็นรายด้าน ดงันี ้

 ด้านการใช้ของส่วนรวม ก่อนทดลองโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะ นักเรียน 
มีค่าเฉลี่ยการใช้ของส่วนรวมเท่ากบั 3.90 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.17 อยู่ในระดบัมาก 
หลงัทดลองโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะ นักเรียนมีค่าเฉลี่ยการใช้ของส่วนรวมเท่ากับ 4.25  
มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.17 อยูใ่นระดบัมาก 

 ด้านการถือเป็นหน้าท่ี ก่อนทดลองโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะ นักเรียน 
มีค่าเฉลี่ยการถือเป็นหน้าท่ีเท่ากับ 4.06 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 อยู่ในระดบัมาก  
หลงัทดลองโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะ นกัเรียนมีค่าเฉลี่ยด้านการถือเป็นหน้าท่ีเท่ากบั 4.31  
มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.18 อยูใ่นระดบัมาก 

 ด้านการเคารพสิทธิ ก่อนทดลองโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะ นักเรียน 
มีค่าเฉลี่ย การเคารพสิทธิเท่ากับ 4.13 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20 อยู่ในระดบัมาก  
หลงัทดลองโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะ นักเรียนมีค่าเฉลี่ย ด้านการเคารพสิทธ์ิเท่ากับ 4.50  
มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.26 อยูใ่นระดบัมาก  
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ตาราง 8 การเปรียบเทียบระดบัจิตสาธารณะของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ก่อนและ
หลงัการทดลองโปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ (n=30) 

จติสาธารณะ ก่อนทดลอง หลังทดลอง MD t p 
 �̅� S.D. �̅� S.D.    
ด้านการใช้ของสว่นรวม 3.90 0.17 4.25 0.17 0.35 9.68** .001 
ด้านการถือเป็นหน้าท่ี 4.06 0.24 4.31 0.18 0.25 6.80** .001 
ด้านการเคารพสทิธิ 4.13 0.20 4.50 0.26 0.37 7.01** .001 

รวม 4.03 0.12 4.35 0.14 0.32 11.00** .001 

**p<.01 

 จากตาราง 8 พบว่าการเปรียบเทียบระดับจิตสาธารณะของนักเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น ก่อนและหลงัการทดลองโปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะโดยภาพรวมและทกุ
ด้าน ประกอบด้วย ด้านการใช้ของสว่นรวม การถือเป็นหน้าท่ี และการเคารพสิทธิมีความแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยหลงัทดลองโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะนกัเรียน 
มีคา่เฉลี่ยจิตสาธารณะโดยภาพรวมและทกุด้านสงูกวา่ก่อนทดลอง ดงัภาพประกอบ 8 

 

ภาพประกอบ 8 คา่เฉลี่ยของจิตสาธารณะของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นก่อนและหลงั
การทดลองโปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ือง “ผลของการใช้โปรแกรมเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 ”  ผู้ วิจยั
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาระดบัจิตสาธารณะของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนใน

สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 4   
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ก่อนและหลังการทดลอง
โปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ 

สมมตฐิานของการวจิัย 
นักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 4 ท่ีเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะ มีระดบัจิตสาธารณะหลงัการทดลอง
สงูกวา่ก่อนทดลอง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561   
รวมทัง้หมด 972 คน  

กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ 
1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาระดับจิตสาธารณะ เป็นนักเรียนระดับชัน้

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4   
จ านวน 274 คน จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan  
วรรณี  แกมเกต ุ(2551; อ้างอิงจาก Krejcie and Morgan.1970)  
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2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเปรียบเทียบระดบัจิตสาธารณะ เป็นนักเรียนระดบัชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4   
จ านวน 30 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่อยา่งง่าย (Simple random sampling) จากนกัเรียนท่ีมีคะแนน
จิตสาธารณะต ่ากว่าระดับปานกลางลงไปและจากความสมัครใจของนักเรียนในการเข้าร่วม
โปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย แบบวดัจิตสาธารณะและโปรแกรมสง่เสริม
จิตสาธารณะ 

1. ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือแบบวดัจิตสาธารณะ ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างแบบ
วดัจิตสาธารณะ ดงันี ้

1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับจิตสาธารณะเพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถามในแบบวดัจิตสาธารณะ  

1.2 ศกึษาแบบวดัระดบัจิตสาธารณะ จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน ามาก าหนด
เป็นนิยามศพัท์ และสร้างข้อค าถามเก่ียวกบัจิตสาธารณะทัง้ 3 ด้าน โดยก าหนดให้มีข้อความทัง้
ทางบวกและทางลบจ านวน 36 ข้อ 

1.3 น าข้อค าถามท่ีปรับแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณา แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ ของอาจารย์ท่ีปรึกษา จากนัน้จดัพิมพ์เป็นแบบวดัจิตสาธารณะ 

1.4 น าแบบวดัจิตสาธารณะไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนือ้หา ความครอบคลมุ
และสอดคล้องตามนิยามศัพท์เฉพาะ จากนัน้น าค าแนะน าท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน  
มาค านวณหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Item objective Congruence Index : IOC) และคดัเลือก
ข้อท่ีมีค่า IOC ผ่านเกณฑ์ คือ มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0.50  ซึ่งแบบวัดได้ค่าอยู่ระหว่าง  
0.67 – 1.00 แปลผลได้ว่าแบบวัดจิตสาธารณะผ่านเกณฑ์และสามารถน าไปใช้ได้ 30 ข้อ  
แล้วปรับปรุงภาษาตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 

1.5 น าแบบวดัจิตสาธารณะท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญและปรับแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 ท่ีมีลกัษณะคล้ายกลุม่เปา้หมาย จ านวน 50 คน มีคา่อ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.23 – 0.66 และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดจิตสาธารณะทัง้ฉบบัเท่ากับ 
0.87 ซึง่แบบวดัจิตสาธารณะผ่านเกณฑ์และสามารถน าไปใช้กบักลุม่ทดลองได้มีจ านวน 28 ข้อ   
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2. ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะ ผู้วิจยัได้ด าเนินการ
สร้างโปรแกรม ดงันี ้

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับจิตสาธารณะ เทคนิคการเรียนรู้
แบบร่วมมือและเทคนิคการเรียนจากการสงัเกตจากตวัแบบ รวมทัง้กิจกรรม  แนวคิดและทฤษฎี
ทางจิตวิทยาและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้ในการเสริมสร้างจิตสาธารณะเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
เนือ้หาและกิจกรรมให้เหมาะสมของโปรแกรม 

2.2 ก าหนดนิยามศพัท์และโครงสร้างของโปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ 
2.3 สร้างโปรแกรมตามโครงสร้างท่ีก าหนดไว้โดยก าหนดขัน้ตอนสร้างโปรแกรม

สง่เสริมจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  
2.4 น าโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะ ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ไปให้ผู้ เ ช่ียวชาญ  

จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) พิจารณาความ
เหมาะสมของขัน้ตอน และกิจกรรมในแต่ละโปรแกรม และน าคะแนนท่ีได้มาค านวณหาค่าดชันี
ความสอดคล้อง (Item objective Congruence Index : IOC) จากนัน้น าความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
จากผู้ เช่ียวชาญไปท าการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้โปรแกรมมีความสมบรูณ์และเหมาะสมมากยิ่งขึน้
และสามารถท่ีจะน าไปใช้พฒันานกัเรียนได้อยา่งมีคณุภาพ 

2.5 ผู้วิจยัน าโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้  
(Try Out) กับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 4 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 10 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ของเนือ้หา 
วิธีการ และเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการ  

2.6 วิ เคราะห์และสรุปผลข้อมูล ผลการตรวจสอบจากผู้ เ ช่ียวชาญพบว่า  
มีค าแนะน าให้ปรับแก้และเพิ่มเติมในส่วนของใบความรู้ท่ีน ามาใช้ในโปรแกรมควรมีเนือ้หาท่ี
ชดัเจน เข้าใจง่ายและเหมาะสมกบัช่วงวยัการเรียนรู้ ควรอ้างอิงแหล่งท่ีมาของคลิปวิดีโอ รูปภาพ 
ข่าวหรือสิ่งท่ีน ามาจากแหล่งต่าง ๆ ควรมีแบบบนัทึกการสงัเกตพฤติกรรมให้เห็นชัดเจนและมี
รูปแบบการประเมินผลท่ีตรงตามวตัถุประสงค์ ควรมีการวดัความรู้หรือมีการให้คะแนนใบงานท่ี
มากกว่าแค่การสงัเกตควรให้นกัเรียนลงปฏิบตัิกิจกรรมท่ีหลากหลาย และผู้วิจยัควรศกึษาทฤษฎี
การเรียนรู้ แนวคิดตา่ง ๆ อยา่งละเอียดเพื่อน ามาปรับใช้และพฒันาโปรแกรมให้สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูส าหรับการวิจยั โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ผู้วิจยัติดต่อขอหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากบณัฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ถึงโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 4 เพื่อขอท าการวิจยักบักลุม่ตวัอยา่ง 

2. เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ วิจัยได้ติดต่อกับอาจารย์ท่ีปรึกษาของนักเรียน  ซึ่งมี
ลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่าง เพื่อชีแ้จงวตัถปุระสงค์ ของการวิจยัและขอความอนเุคราะห์ให้
นกัเรียนเข้าร่วมการทดลองใช้แบบวดัจิตสาธารณะและโปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ 

3. หลังจากการทดลองใช้เคร่ืองมือแล้ว ผู้ วิจัยได้ติดต่อกับอาจารย์ท่ีปรึกษาของ
นักเรียน  เพื่อชีแ้จงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอความอนุเคราะห์ให้นักเรียนท าแบบ  
วดัจิตสาธารณะและโปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ 

4. ผู้วิจยัรวบรวมข้อมลูทัง้หมดมาตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ เพื่อน าไปใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 
2. สถิติท่ีใช้วิเคราะห์คณุภาพเคร่ืองมือ 

2.1 ค่าความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) ของโปรแกรมส่งเสริม 
จิตสาธารณะ โดยการตรวจสอบและประเมินของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน 

2.2 การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดจิตสาธารณะ โดยน าไปทดลองใช้กับ  
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 4
จ านวน 50 คน ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา  
(Alpha Coefficent) ของครอนบาค (Cronbach) 

3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(t-test for dependent Sample) เพื่อเปรียบเทียบระดบัจิตสาธารณะรายด้านของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ 
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สรุปผลการวจิัย 
1. ผลการศกึษาระดบัจิตสาธารณะของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนใน

สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 พบวา่ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น
มีจิตสาธารณะโดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก 

2. หลังการทดลองใช้โปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะโดยภาพรวมและทุกด้าน 
ประกอบด้วยการใช้ของส่วนรวม การถือเป็นหน้าท่ี และการเคารพสิทธิมีความแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยหลงัทดลองใช้โปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะนกัเรียนมีคา่เฉลี่ย
จิตสาธารณะโดยภาพรวมและทกุด้านสงูกวา่ก่อนทดลองใช้โปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ 

อภปิรายผล 
1. ผลการศกึษาระดบัจิตสาธารณะของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนใน

สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 พบว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นมี 
จิตสาธารณะโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นผลมาจากวิสยัทศัน์ หลกัการ
ด าเนินงานของทางโรงเรียนท่ีมีนโยบายให้จดักิจกรรมการเรียนรู้ ค่ายส่งเสริมคณุธรรม กิจกรรม
ชมุนมุ และกิจกรรมนอกเหนือเวลาเรียนตา่ง ๆ ท่ีเน้นในด้านการสง่เสริมจิตสาธารณะของนกัเรียน 
และมีการด าเนินการและการปฏิบตัิอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการสอดแทรกเนือ้หา และกิจกรรม 
จิตสาธารณะในบางรายวิชา เช่น วิชาสงัคมศึกษา วิชาหน้าท่ีพลเมืองและวิชาแนะแนว ส่งผลให้
นักเรียนในระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านีข้องทางโรงเรียนได้เรียนรู้
พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะและมีจิตสาธารณะอยู่ในระดบัมาก ซึง่สอดคล้องกบัฉนัทนา  จนัทร์
บรรจง และคณะ (2551, p. 73) ท่ีได้ศึกษาผลกระทบของนโยบายรัฐบาลต่อการปลูกฝัง 
จิตสาธารณะและตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมของนกัเรียนในระดบัการศกึษาภาคบงัคบั 
พบว่า นโยบายตามรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรการศึกษา
ระดบัชาติมีความมุ่งหมายท่ีจะให้ผู้จบการศกึษามีจิตสาธารณะ รู้จกัรับผิดชอบตอ่สงัคม ครูและผู้
ท่ีเก่ียวข้องทางการศึกษามีการด าเนินงานตามนโยบายการให้ปลูกฝังจิตสาธารณะและความ
รับผิดชอบต่อสงัคมโดยการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและ
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียนในระดบัมาก และสอดคล้องกับฉวีวรรณ  ด าประไพ (2554, p. 93) ท่ีได้
ศึกษาการเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักเ รียนช่วงชัน้ ท่ี  3 ในกลุ่มกรุงธนใต้  สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า 1) นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1, 2 และ 3 มีจิตสาธารณะอยูใ่นระดบัท่ีสงู
ทกุระดบัชัน้ และ 2) นกัเรียนระดบัชัน้ตา่งกนั มีจิตสาธารณะแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  
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2. หลังการทดลองใช้โปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นมีคา่เฉลี่ยจิตสาธารณะสงูกวา่ก่อนทดลองใช้โปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะใน
ทุด้าน ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตัง้ไว้ แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมส่งเสริม 
จิตสาธารณะท่ีประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งท่ีสามารถพฒันา
ความมีจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นได้ ทัง้นีเ้พราะ ในการเข้าร่วมโปรแกรม
ส่งเสริมจิตสาธารณะในทกุกิจกรรมผู้วิจยัได้ให้ความส าคญัของกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ี
เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนมีความรู้ความสามารถต่างกนั ได้ร่วมมือกนัท างานกลุ่ม
ด้วยความตัง้ใจ ท าให้นกัเรียนได้มีส่วนร่วมลงมือท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกระตุ้น
ให้เกิดการเรียนรู้ การร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมกลุม่และร่วมกนัไปสูเ่ปา้หมายของกลุม่ ในลกัษณะ
ต่าง ๆ ได้แก่  1) กลุ่มร่วมมือช่วยเหลือ (Team Assisted Individualization : TAT) ผู้ วิจัยให้
นักเรียนท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองก่อนและร่วมกัน
รับผิดชอบงานกลุ่มท่ีเป็นใบงานเก่ียวกับความหมายของจิตสาธารณะ ใบงานจิตอาสาพัฒนา
โรงเรียน รวมถึงกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์จิตอาสารอบบริเวณโรงเรียนเป็นต้น นักเรียนร่วมกัน
ท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จ 2) กลุม่สืบค้น (Group Investigation : GI) ผู้วิจยัให้นกัเรียนได้
ฝึกการค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเองเก่ียวกบัลกัษณะของบคุคลท่ีมีจิตสาธารณะ สาธารณ-
สมบตัิท่ีเป็นของส่วนรวม ข้อดี ข้อเสียของการใช้ของส่วนรวมต่าง ๆ เป็นต้น นกัเรียนแต่ละกลุ่มมี
หน้าท่ีค้นคว้าหาความรู้โดยท่ีทุกคนในกลุ่มรับรู้และช่วยกนัท างาน และมาน าเสนอกบัสมาชิกใน
กลุม่ และ 3) กลุม่เรียนรู้ร่วมกนั (Learning Together : LT) ผู้วิจยัให้นกัเรียนท่ีเป็นสมาชิกของกลุม่
ได้รับผิดชอบ มีบทบาทหน้าท่ีทกุคน เช่น นกัเรียนท่ีท าหน้าท่ีจดบนัทึกใบงาน นกัเรียนท่ีท าหน้าท่ี
เป็นผู้ รับอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน นักเรียนท่ีท าหน้าท่ี เป็นผู้ รายงาน
น าเสนอหน้าชัน้เรียน รวมถึงนกัเรียนท่ีท าหน้าท่ีแสดงบทบาทสมติตามพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความมีจิตสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งทุกคนช่วยกันท างานจนได้ผลงานท่ีสมบูรณ์สมารถน าส่งและ
น าเสนอผู้ วิจยัสอดคล้องกบัแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2552, p. 101) ท่ีได้กล่าวว่า การเรียนรู้
แบบร่วมมือคือ การเรียนท่ีมีวตัถุประสงค์ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีศึกษาอย่างมากท่ีสุด 
โดยอาศยัการร่วมมือกนัช่วยเหลือกนัและแลกเปลี่ยนความรู้กนั ระหว่างกลุ่มผู้ เรียนด้วยกนั และ
สอดคล้องกบัเขมณฏัฐ์  มิ่งศิริธรรม (2554, p. 435) ได้กลา่วว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการเอือ้
ต่อการพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นผู้ ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการน าตนเอง เน่ืองจากผู้ เรียนมีส่วนร่วม 
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตน และของกลุ่ม มีความส าเร็จของทุกคนและของกลุ่ม ซึ่งเป็น
เป้าหมาย ส าคัญในการเรียนรู้ ฝึกให้ผู้ เรียนได้รู้จักการเรียนรู้ร่วมกับผู้ อ่ืน เป็นการเรียนรู้แบบ
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แข่งขันกันฉันมิตร ผลการวิจัยครัง้นีส้อดคล้องกับเรณู เบ้าวรรณ (2558, p. 81) ได้ศึกษาการ
พฒันาทกัษะทางสงัคมและจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ห้องเรียนอจัฉริยะด้วย
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลการวิจยัพบว่า 1) การจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือมีผลท า
ให้นกัเรียนมีทกัษะทางสงัคมและจิตสาธารณะหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 2) การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือมีผลท าให้ทักษะทางสังคมและ 
จิตสาธารณะของนกัเรียนท่ีได้รับการเรียนแบบร่วมมือสงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการเรียนแบบปกติ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

นอกจากนีโ้ปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะยงัประกอบไปด้วยแนวคิดและทฤษฎี
การเรียนรู้จากการสงัเกตจากตวัแบบซึง่เป็นวิธีท่ีสามารถพฒันาความมีจิตสาธารณะของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นได้ ทัง้นีเ้พราะการเรียนรู้ของบคุคลเกิดจากการสงัเกตพฤติกรรมของบคุคล
อ่ืน การให้ตวัแบบจึงเป็นวิธีช่วยให้ผู้ เรียนเรียนรู้การกระท าตนเป็นผู้ มีจิตสาธารณะ เกิดการเรียนรู้
ลกัษณะของพฤติกรรมและน าไปสูก่ารปฏิบตัิท่ีเหมาะสม โดยการท่ีนกัเรียนได้เห็นพฤติกรรมการมี
จิตสาธารณะ เช่น การท าประโยชน์เพื่อบุคคลอ่ืนโดยไม่หวังสิ่งตอนแทนจากบุคคลต้นแบบ  
การบ าเพ็ญจิตอาสารักษาโรงเรียนจากรุ่นพี่ในโรงเรียน เป็นต้น นกัเรียนก็จะเกิดความสนใจแล้วท า
การเก็บรวบรวม จดจ ารายละเอียดของพฤติกรรมท่ีตวัแบบนัน้แสดงออกมา จากนัน้นกัเรียนจะ
น ามาวิเคราะห์ถึงการเลียนแบบพฤติกรรมในลกัษณะตา่งๆ และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมการมี
จิตสาธารณะตามตวัแบบท่ีนกัเรียนได้สงัเกต หากนกัเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมี 
จิตสาธารณะแล้วนัน้ ผู้วิจยัจะเสริมแรงด้วยการช่ืนชมนกัเรียนจงึเกิดการแสดงพฤติกรรมนัน้ขึน้อีก 
สอดคล้องกบัแนวคิดของศิรินภา ใจเมือง (2557;อ้างอิงจาก Bandura. 1986: 17) ได้กล่าวไว้ว่า 
การเรียนรู้ของมนษุย์ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสงัเกตหรือการเลียนแบบ จึงเรียกการเรียนรู้
จากการสงัเกตว่า “การเรียนรู้โดยการสงัเกต” หรือ “การเลียนแบบ” สาเหตท่ีุส าคญัอย่างหนึ่งใน
การเรียนรู้ด้วยการสงัเกต คือผู้ เรียนจะต้องเลือกสงัเกตสิ่งท่ีต้องการเรียนรู้โดยเฉพาะและสิ่งส าคญั
อีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ เรียนจะต้องมีการเข้ารหัส (Encoding) ในความทรงจ า ระยะยาวได้อย่าง
ถูกต้องนอกจากนีผู้้ เรียนต้องสามารถท่ีจะประเมินได้ว่าตนเลียนแบบได้ดีหรือไม่ดีอย่างไร และ
จะต้องควบคมุพฤติกรรมของตนเองได้ด้วย (Metacognitive) และสอดคล้องกบันงลกัษณ์  วิรัชชยั
และรุ่งนภา  ตัง้จิตรเจริญกุล (2551, p. 16) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมตวัแบบหรือแม่แบบเป็นพฤติ
กรรมท่ีบคุคลหนึง่กระท าแล้วสง่ผลให้บคุคลอ่ืนน าไปเป็นแนวทางการกระท าและใช้สติปัญญาเก็บ
จ าไว้จากนัน้จงึประสานความรู้ใหมเ่ข้ากบัประสบการณ์เดิมและก าหนดเป็นการคาดหวงัพร้อมกบั
แสดงเป็นพฤตกิรรมตามความคาดหวงัของตนเอง ผลการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกบัปนพงศ์ งามมาก 
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(2557, p. 95) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการเสนอตวัแบบและการเสริมแรงทางสงัคมท่ีมีต่อการ
พฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านแสลง-พนัธ์ จงัหวดัสริุนทร์ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัดจิตสาธารณะ
ภายหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) นกัเรียนกลุม่
ทดลองมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการเสนอตวัแบบและการ
เสริมแรงทางสงัคมท าให้นกัเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจความหมาย ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีจิต
สาธารณะ ดูแลรักษาสาธารณสมบตัิ สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมท่ี เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชมุชน และสงัคม 

  ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้จดัรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกบัช่วงวยัของนกัเรียนมี
รูปแบบวิธีการ กิจกรรมตา่ง ๆ ทัง้น าเทคนิคของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ได้แก่ การแบง่กลุม่
ร่วมมือช่วยเหลือ ร่วมมือกันท างานตามบทบาทหน้าท่ี ท่ีได้รับ ทุกคนร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด  
ร่วมแสดงความคิดเห็น และเทคนิคการเรียนรู้จากการสงัเกตจากตวัแบบ ได้แก่ ตวัแบบท่ีเป็นของ
จริง เช่น ครู นกัเรียนรุ่นพี่ เพื่อนนกัเรียน เป็นต้น และตวัแบบท่ีเป็นสญัลกัษณ์ เช่น รูปภาพในใบ
งาน โฆษณา หนงัสัน้ เป็นต้น นอกจากการมีรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลายแล้ว ผู้วิจยัได้จดัเตรียม
สื่อตา่งๆ ในการจดักิจกรรมครัง้นีด้้วย ได้แก่ วิดีทศัน์ สื่อสไลด์ เพลง ข่าว รูปภาพประกอบ บตัรค า 
อปุกรณ์การท าจิตอาสา เป็นต้น ท าให้นกัเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย สง่ผลให้นกัเรียนได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของตนเองกบัผู้ อ่ืน ซึง่ท าให้แนวคิดหลาย ๆ ด้านท่ีเป็น
ประโยชน์และสามารถเลือกปฏิบตัิได้ตามความเหมาะสมของตนเอง รวมถึงมีกิจกรรมท่ีช่วยสร้าง
ความน่าสนใจของกิจกรรม เช่น การเล่าเร่ืองรอบวง มุมสนทนา คู่ตรวจสอบ คู่คิด การแสดง
บทบาทสมมติ กรณีตวัอยา่ง เป็นต้น เพราะเทคนิคตา่ง ๆ ดงักลา่วสามารถช่วยสอนและฝึกในเร่ือง
ของการสร้างแนวคิด ฝึกการวิเคราะห์ โดยเน้นการจดัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้
ผู้ เรียนกล้าแสดงออก รวมทัง้จดัให้มีเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนัท าให้เกิดความสนใจท่ีจะ
เรียนรู้และพัฒนาความคิดของตนผ่านเทคนิคต่าง ๆ ของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและ
กิจกรรมการเรียนรู้จากการสังเกตจากตัวแบบ อีกทัง้ยังช่วยท าให้เกิดความเข้าใจในเร่ือง  
จิตสาธารณะทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านการใช้ของส่วนรวม ด้านการถือเป็นหน้าท่ี และด้านการเคารพ
สทิธิ สามารถน าไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของตนเอง รู้จกัและเข้าใจผู้ อ่ืน
ได้ดีขึน้ ดงันัน้จึงกล่าวได้ว่าการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
สงัเกตจากตวัแบบ อย่างเหมาะสมเป็นสว่นส าคญัท่ีสามารถช่วยพฒันานกัเรียนในกลุม่ทดลองให้
มีจิตสาธารณะสงูขึน้ได้   
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จากการทดลองพบว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะมีการพัฒนา
ความมีจิตสาธารณะสงูขึน้ โดยแบง่ออกเป็น 3 ด้านดงันี ้

ด้านการใช้ของส่วนรวม นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีเข้าร่วมโปรแกรม
ส่งเสริมจิตสาธารณะ ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยระดบัจิตสาธารณะด้านการใช้ของส่วนรวม 3.90 
หลงัการทดลองมีคา่คา่เฉลี่ยระดบัจิตสาธารณะด้านการใช้ของสว่นรวม 4.25 จากการท ากิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือและกิจกรรมการเรียนรู้จากการสังเกตจากตัวแบบ ผู้ วิจัยได้สังเกตเห็น
นกัเรียนกลุ่มทดลองได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการท าลายทรัพย์สินท่ีเป็นส่วนรวม
ผ่านตวัแบบท่ีเป็นรูปภาพ นกัเรียนได้เกิดการจดักลุม่ แบง่หน้าท่ีในการวิเคราะห์ข้อมลูจากรูปภาพ
ท่ีพบเห็นและอภิปรายร่วมกัน เกิดการแสดงความคิดเห็นต่อรูปภาพในทิศทางเดียวกันว่าเป็น
พฤติกรรมท่ีไม่ควรเลียนแบบต่าง ๆ เช่น การขีดเขียนก าแพง การทิง้ขยะไม่เป็นท่ีเป็นทางการลกั
ขโมยทรัพย์สินส่วนรวมเป็นต้น และนกัเรียนเกิดการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู้เก่ียวกบัการ
ดแูลรักษาสิ่งของท่ีเป็นทรัพย์สินสว่นรวมของโรงเรียนและมีแนวทางท่ีนกัเรียนจะสามารถปฏิบตัิได้
ในการมีสว่นร่วมดแูลรักษาสิง่ของท่ีเป็นทรัพย์สนิสว่นรวมการปฏิบตัิถกูต้อง เห็นได้วา่ กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือและกิจกรรมการเรียนรู้จากการสงัเกตจากตวัแบบ ท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้
และแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีสะท้อนถึงแนวคิดและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมเก่ียวกับความมี 
จิตสาธารณะจากการได้สงัเกตเห็นตวัแบบในลกัษณะต่าง ๆ สอดคล้องกบัธิดา สวุรรณสาครกุล 
(2554, p. 24) ได้กลา่ววา่ การเรียนรู้จากการสงัเกตจากตวัแบบคือ การท่ีบคุคลท่ีมีชีวิตอยูห่รือไมมี่
ชีวิตอยู่จริงผู้ซึง่จดุประกายให้บคุคลเลียนแบบหรือเป็นแรงบนัดาลใจซึง่ก็คือ บคุคลท่ีปรารถนาจะ
เป็นเหมือนตวัแบบในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ และสอดคล้องกบัชยัวฒัน์  สทุธิรัตน์ (2552, p. 29) 
ได้กล่าวว่า แนวทางในการเสริมสร้างให้เด็กมีจิตสาธารณะ คือวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีให้
ผู้ เรียนเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการกระท า (Learning by 
doing) จะช่วยพัฒนาเด็กให้สามารถจดจ าตัวแบบและสามารถเรียนรู้พฤติกรรมท่ีถูกต้อง
เหมาะสม  

ด้านการถือเป็นหน้าท่ี นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นท่ีเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริม 
จิตสาธารณะก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยระดบัจิตสาธารณะด้านการถือเป็นหน้าท่ี 4.06 หลงัการ
ทดลองมีคา่คา่เฉลี่ยระดบัจิตสาธารณะด้านการถือเป็นหน้าท่ี  4.31 จากการท ากิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือและกิจกรรมการเรียนรู้จากการสงัเกตจากตวัแบบ ผู้วิจยัได้สงัเกตนกัเรียนกลุม่ทดลอง
ว่ามีการแสดงความรู้สึกเก่ียวกับเก่ียวกับรูปภาพ เร่ืองสัน้และโฆษณาจากการดูสื่อวีดิทัศน์  
และนกัเรียนได้เรียนรู้พฤติกรรมการขาดจิตสาธารณะและมีจิตสาธารณะในขณะท่ีเดินชมบริเวณ
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รอบ ๆ โรงเรียนและสามารถน าเอาลกัษณะของบคุคลท่ีมีพฤติกรรมจิตสาธารณะมาเป็นต้นแบบใน
การแสดงพฤติกรรมความมีจิตสาธารณะได้อย่างเหมาะสม เม่ือมีนกัเรียนหนึ่งคนแสดงพฤติกรรม
การเก็บขยะ นักเรียนท่ีเหลือก็เร่ิมแสดงพฤติกรรมตาม อีกทัง้นักเรียนยังสามารถวิเคราะห์สา
ธารณ-สมบตัิของโรงเรียนท่ีควรได้รับการดูแลรักษา และการหาแนวทางเพื่อช่วยกันรณรงค์ให้
นกัเรียนคนอ่ืนในโรงเรียนหนัมาร่วมกนัดแูลสาธารณสมบตัิของโรงเรียน และเกิดเรียนรู้การท างาน
เป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง เกิดการทบทวนตนเองหลงัจากการท ากิจกรรม 
สามารถพฒันาพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยรู้จกัการอาสาท าบางสิ่งบางอย่างเพื่อส่วนรวม  และมี
ส่วนร่วมในการช่วยดูแล หาแนวทางพฒันา แก้ปัญหา และรักษาโรงเรียนให้สะอาดมากขึน้ ซึ่ง
สอดคล้องกบัวลยักรณ์  แพร่กิจธรรมชยั (2555;อ้างอิงจาก Bandura, 1977) กล่าวว่า การเรียนรู้
จากตวัแบบเป็นกระบวนการท่ีซบัซ้อนอนัเกิดจากท่ีบคุคลได้เห็นพฤตกิรรมของผู้ อ่ืน และพฤตกิรรม
นัน้  ๆ จะชีน้ าให้เลียนแบบ กระบวนการนี เ้ รียกว่า กระบวนการเ รียนรู้ด้วยการสังเกต  
ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ คือ กระบวนการใส่ใจ กระบวนการเก็บจ า กระบวนการ
แสดงออก กระบวนการจูงใจ ซึ่งผู้ สังเกตจะเลียนแบบพฤติกรรมท่ีพึงพอใจนัน้ไว้และน ามา
ดดัแปลงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึน้ กระบวนการจงูใจโดยการให้รางวลัหรือการเสริมแรงทางบวกเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้สงัเกตแสดงพฤตกิรรมนัน้มากขึน้ 

ด้านการเคารพสิทธิ นักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นท่ีเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริม 
จิตสาธารณะ ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยระดบัจิตสาธารณะด้านการเคารพสิทธิ 4.13 หลงัการ
ทดลองมีคา่เฉลี่ยระดบัจิตสาธารณะด้านการเคารพสิทธิ  4.50 จากการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือและกิจกรรมการเรียนรู้จากการสงัเกตจากตวัแบบ ผู้วิจยัได้สงัเกตเห็นจากการให้นกัเรียน
กลุ่มทดลองชมวิดีทัศน์เก่ียวกับการแบ่งปันท่ียิ่งใหญ่ และให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์
สถานการณ์ตวัอย่างท่ีเก่ียวกับการแบ่งปันและการเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้ใช้ของส่วนรวม โดยให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัท าความเข้าใจในเหตกุารณ์นัน้ ๆ ว่าพฤติกรรมในสถานการณ์ตวัอย่าง
นัน้เหมาะสมหรือไม่ ควรแก้ไขอย่างไร พร้อมทัง้เตรียมตวัแสดงบทบาทสมติให้ถกูต้องเหมาะสม
ตามหลกัของการเคารพสิทธิและเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้ใช้สิ่งของร่วมกัน และเม่ือนักเรียนแสดง
บทบาทสมมติเสร็จแล้วนกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์เสริมความรู้และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม นกัเรียนสนกุสนานกบัการแสดงบทบาทสมมติของเพื่อนได้เรียนรู้ เห็นภาพสถานการณ์
ตวัอย่าง การแสดงบทบาทสมติของเพื่อนในด้านไม่ดีท่ีไม่เปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้ใช้ของส่วนรวม
ร่วมกัน นักเรียนสามารถแยกแยะและบอกเหตุผลของการไม่กระท าพฤติกรรมนัน้ ๆ ตาม 
สอดคล้องกบัอาภรณ์ ใจเท่ียง (2550, p. 112) กลา่วว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือต้องพึง่พาอาศยักนั  
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มีเป้าหมายร่วมกัน มีบทบาทหน้าท่ีทุกคนทั่วกัน ทุกคนมีความรู้สึกว่างานจะส าเร็จได้ต้อง
ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั เห็นความส าคญัของการท าประโยชน์เพื่อตนเองและเพื่อส่วนรวมซึ่งเป็น
จดุเร่ิมต้นของการสร้างจิตสาธารณะในตนเอง 

  ดังนัน้ ผลการวิจัยในครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่า ผลของการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริม  

จิตสาธารณะสามารถพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนใน

สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 ได้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทั่วไปในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ควรสง่เสริมให้ครูและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางการศกึษาน าโปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะไป
ใช้ในการพฒันาระดบัจิตสาธารณะของนักเรียน อาจเป็นการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน  
จดักิจกรรมนอกห้องเรียน ค่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างให้นกัเรียนมีจิตสาธารณะ
เพิ่มมากขึน้ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
2.1 ควรมีการศกึษาและเปรียบเทียบจิตสาธารณะกบันกัเรียนท่ีมีลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น 

เพศ อาย ุการอบรมเลีย้งดขูองผู้ปกครอง เป็นต้น 
2.2 ควรมีการศกึษาเพื่อติดตามผลหลงัเข้าร่วมโปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ เพื่อดู

พฒันาการและความคงทนของพฤติกรรมจิต 
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     ภาคผนวก ข 
- หนงัสือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูเพื่อการวิจยั 
- ใบรับรองจริยธรรมการวิจยัของข้อเสนอการวิจยั 
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                                  ภาคผนวก ค 
- คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
- ตาราง แบบวัดจิตสาธารณะของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีปรับแก้ข้อ

ค าถาม 
- ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบวัดจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
- แบบวดัจิตสาธารณะของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
- คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของโปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะของนกัเรียนระดบัชัน้

มธัยมศกึษาตอนต้น 
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ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ตาราง 9 การวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัจิตสาธารณะ 

ข้อ
ที่ 

ข้อความ/ข้อค าถาม ผลรวม IOC แปลผล 

1 การขีดเขียนห้องน า้ บนโต๊ะเรียนหรือท าลายทรัพยากร
ตา่ง ๆ เป็นพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม 

2 0.67 ใช้ได้ 

2 หลงัจากจดักิจกรรมในโรงเรียน เช่น กิจกรรมกีฬาสี 
กิจกรรมจดับอร์ดประกวด เป็นต้น ข้าพเจ้าจะช่วย
เพื่อน ๆ เก็บของให้เรียบร้อย 

3 1.00 ใช้ได้ 

3 ข้าพเจ้าใช้กระดาษช าระในห้องน า้และของใช้สว่นรวม
ตา่ง ๆ อยา่งประหยดั 

3 1.00 ใช้ได้ 

4 ข้าพเจ้าช่วยครูเก็บเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
และอปุกรณ์การสอนตา่ง ๆ 

3 1.00 ใช้ได้ 

5 ข้าพเจ้าค านงึถงึการใช้อปุกรณ์ทกุอยา่งของโรงเรียน 1 0.33 ตดัทิง้ 

6 ข้าพเจ้าใช้ใช้อปุกรณ์ในห้องเรียนอยา่งระมดัระวงัและ
ส ารวจความเรียบร้อยทกุครัง้ 

3 1.00 ใช้ได้ 

7 ข้าพเจ้ายินที่จะช่วยดแูลรักษาอปุกรณ์กีฬาของ
โรงเรียน 

1 0.33 ตดัทิง้ 

8 ถ้าข้าพเจ้าเห็นหน้าตา่งช ารุด ข้าพเจ้าจะรีบเรียกเพ่ือน
มาเปิดหน้าตา่งเลน่กนั 

2 0.67 ใช้ได้ 

9 เม่ือน าไม้กวาดของห้องเรียนไปใช้ ข้าพเจ้าจะน าไป
เก็บไว้เหมือนเดิม 

2 0.67 ใช้ได้ 

10 ข้าพเจ้าภาคภมิูใจที่ได้ดแูลความสะอาดบริเวณ 
ตา่ง ๆ ของโรงเรียน  

2 0.67 ใช้ได้ 

11 ข้าพเจ้าจะเพิกเฉยเม่ือพบวา่ ก๊อกน า้ถกูเปิดทิง้ไว้หรือ
ปิดไมส่นิท 

3 1.00 ใช้ได้ 

12 ข้าพเจ้าจะทิง้ขยะในบริเวณที่ควรทิง้ 2 0.67 ใช้ได้ 

13 ข้าพเจ้ารู้สกึเบื่อหน่ายกบัการท ากิจกรรมเพื่อผู้อื่น 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

ข้อ
ที่ 

ข้อความ/ข้อค าถาม ผลรวม IOC แปลผล 

14 ข้าพเจ้าเต็มใจท่ีได้ท าความสะอาดห้องหลงัเลิกเรียน 3 1.00 ใช้ได้ 

15 เม่ือข้าพเจ้าพบขยะตกอยูต่ามถนน หรือบริเวณอื่น ๆ 
ข้าพเจ้าจะรีบเก็บไปทิง้ถงัขยะ 

3 1.00 ใช้ได้ 

16 ข้าพเจ้ายินดีที่จะช่วยดแูลบอร์ดประชาสมัพนัธ์ 
ตา่ง ๆ ในห้องเรียนและซอ่มแซมหากสกึหรอ 

3 1.00 ใช้ได้ 

17 ข้าพเจ้าคิดวา่การช่วยครูถือของควรได้รับคะแนน
พิเศษ 

0 0.00 ตดัทิง้ 

18 ข้าพเจ้ารู้สกึไม่พอใจทกุครัง้เม่ือครูบอกให้เก็บขยะที่
อยูภ่ายในห้อง 

2 0.67 ใช้ได้ 

19 ข้าพเจ้าเต็มใจช่วยแจกใบงาน แจกสมดุคืนเพื่อน ๆ  3 1.00 ใช้ได้ 

20 ข้าพเจ้ายินดีที่จะเก็บจานอาหาร  ในโรงอาหารทกุครัง้
เม่ือทานเสร็จ 

3 1.00 ใช้ได้ 

21 ข้าพเจ้าคิดวา่ควรท ากิจกรรมที่เป็นของตนเองให้เสร็จ
ก่อนที่จ าท ากิจกรรมเพื่อสว่นรวม 

3 1.00 ใช้ได้ 

22 ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือทกุครัง้ในการท างานกลุม่
กบัเพื่อนในห้อง 

2 0.67 ใช้ได้ 

23 หากข้าพเจ้าพบเห็นคนชราและคนท้องขึน้รถเมล์
ข้าพเจ้าจะลกุให้นัง่ 

1 0.33 ตดัทิง้ 

24 ข้าพเจ้าคิดวา่การท ากิจกรรมใดๆ ที่เป็นของกลุม่หรือ
สว่นรวม ควรได้รับคา่ตอบแทนหรือคา่จ้าง 

3 1.00 ใช้ได้ 

25 ข้าพเจ้าไมขี่ดเขียนโต๊ะ-เก้าอี ้และตกัเตือนเพื่อนที่
ก าลงัจะขีดเขียนโต๊ะ-เก้าอีใ้นโรงเรียน 

1 0.33 ตดัทิง้ 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

ข้อ
ท่ี 

ข้อความ/ข้อค าถาม ผลรวม IOC แปลผล 

26 เม่ือข้าพเจ้าใช้บริการห้องสมดุ ข้าพเจ้าจะไม่สง่เสียง
ดงัรบกวนผู้อื่น 

3 1.00 ใช้ได้ 

27 เม่ือข้าพเจ้าทานอาหารที่โต๊ะเสร็จแล้ว ข้าพเจ้าจะรีบ
ลกุให้ผู้อื่นได้ใช้โต๊ะตอ่ทนัที 

2 0.67 ใช้ได้ 

28 ข้าพเจ้าอา่นหนงัสือของห้องสมดุอยา่งถนอม ไมแ่อบ
ฉีกและเก็บหนงัสือไว้ที่เดิมเมื่อใช้เสร็จ 

2 0.67 ใช้ได้ 

29 ข้าพเจ้าจะเข้าแถวให้เป็นระเบียบ รู้ล าดบัก่อนหลงั ไม่
แซงคิว เมื่อต้องใช้ของสว่นรวม เช่น ซือ้อาหาร ซือ้ขนม 
เป็นต้น 

3 1.00 ใชไ้ด ้

30 ข้าพเจ้าจะเบิกอปุกรณ์ของห้องมาใช้ร่วมกนัครัง้ละ
มากๆเพื่อเก็บไว้ใช้เองในงานต่อไป 

3 1.00 ใชไ้ด ้

31 ในขณะทานอาหาร เมื่อพบวา่คนอื่นไมมี่ที่นัง่ข้าพเจ้า
จะขยบัให้นัง่ด้วย 

3 1.00 ใชไ้ด ้

32 เมือ่มกีารแจกเอกสารประกอบการเรยีน(ใบงาน) 
ขา้พเจา้จะหยบิเอกสารมาเกนิทีค่รกู าหนด เพือ่เกบ็
ไวใ้ชเ้มือ่มกีารท าผดิพลาด 

0 0.00 ตดัทิง้ 

33 ข้าพเจ้าปิดไฟ ปิดพดัลม หลงัจากเลกิเรียนแล้วหรือ
ย้ายไปเรียนห้องอื่น 

3 1.00 ใชไ้ด ้

34 ข้าพเจ้าได้จบัจองโต๊ะตา่งๆภายในโรงเรียนเพื่อเป็นที่
นัง่ประจ าของตนเองและกลุม่เพื่อนสนิทเท่านัน้ 

3 1.00 ใชไ้ด ้

35 ข้าพเจ้าใช้ห้องน า้ ห้องส้วม อย่างถกูวิธีและดแูลความ
สะอาดเสมอ 

3 1.00 ใชไ้ด ้

36 ข้าพเจ้าแอบหยิบหนงัสือในห้องสมดุกลบับ้านโดยไม่
ยืม 

3 1.00 ใชไ้ด ้
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แบบวัดจติสาธารณะของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ที่ปรับแก้ข้อค าถาม 

ตาราง 10 แบบวดัจิตสาธารณะปรับแกไ้ขข้อค าถาม 

ข้อ
ที่ 

ข้อความ/ข้อค าถาม IOC 
แปล
ผล 

ข้อความ/ข้อค าถาม 
ที่ปรับแก้ไขแล้ว 

1 การขีดเขียนห้องน า้ บนโต๊ะ
เรียนหรือท าลายทรัพยากร
ตา่ง ๆ เป็นพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม 

0.67 ใช้ได้ 
ข้าพเจ้าช่วยดแูลทรัพย์สินของโรงเรียน  
ไมขี่ดเขียนห้องน า้ บนโต๊ะเรียน 
หรือท าลายทรัพยากรตา่ง ๆ 

2 หลงัจากจดักิจกรรมใน
โรงเรียน เช่น กิจกรรมกีฬาสี 
กิจกรรมจดับอร์ดประกวด 
เป็นต้น ข้าพเจ้าจะชว่ยเพื่อนๆ 
เก็บของให้เรียบร้อย 

1.00 ใช้ได้ ข้าพเจ้าจะช่วยเพื่อน ๆ เก็บของให้
เรียบร้อยทกุครัง้หลงัจากการร่วมกนัจดั
กิจกรรมในโรงเรียน เช่น กิจกรรมกีฬาสี 
กิจกรรมจดับอร์ดประกวด เป็นต้น  

3 ข้าพเจ้าใช้กระดาษช าระใน
ห้องน า้และของใช้สว่นรวม
ตา่ง ๆ อยา่งประหยดั 

1.00 ใช้ได้ ข้าพเจ้ามกัค านงึถงึการใช้กระดาษช าระ
ในห้องน า้และของใช้สว่นรวม 
ตา่ง ๆ อยา่งประหยดั 

4 ข้าพเจ้าช่วยครูเก็บเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 
และอปุกรณ์การสอนตา่ง ๆ 

1.00 ใช้ได้ ข้าพเจ้ามกัจะช่วยเหลือคณุครู เม่ือ
พบวา่ครูถือเอกสารประกอบการเรียน
การสอน และอปุกรณ์การสอนตา่ง ๆ  

5 ข้าพเจ้าใช้ใช้อปุกรณ์ใน
ห้องเรียนอยา่งระมดัระวงัและ
ส ารวจความเรียบร้อยทกุครัง้ 

1.00 ใช้ได้ ข้าพเจ้าใช้อปุกรณ์ในห้องเรียน เช่น 
โทรทศัน์ อปุกรณ์ท าแลบ็ คอมพิวเตอร์ 
อยา่งระมดัระวงัและส ารวจความ
เรียบร้อยทกุครัง้  

6 ถ้าข้าพเจ้าเห็นหน้าตา่งช ารุด 
ข้าพเจ้าจะรีบเรียกเพ่ือนมา
เปิดหน้าตา่งเลน่กนั 

0.67 ใช้ได้ เม่ือข้าพเจ้าเห็นหน้าตา่งช ารุด ข้าพเจ้า
จะพยายามเปิดหน้าตา่งจนกวา่จะใช้
งานได้ โดยที่ข้าพเจ้าไมส่นใจวา่หน้าตา่ง
ไมส่ามารถใช้งานได้แล้ว 

 



  101 

 

ตาราง 10 (ตอ่) 

ข้อ
ที่ 

ข้อความ/ข้อค าถาม IOC 
แปล
ผล 

ข้อความ/ข้อค าถาม 
ที่ปรับแก้ไขแล้ว 

7 เม่ือน าไม้กวาดของห้องเรียน
ไปใช้ ข้าพเจ้าจะน าไปเก็บไว้
เหมือนเดิม 

0.67 ใช้ได้ เม่ือน าไม้กวาด ที่ตกัขยะ ที่มีประจ าใน
ห้องเรียนไปใช้เสร็จแล้ว ข้าพเจ้าจะ
น าไปเก็บไว้ที่เดิม 

8 ข้าพเจ้าภาคภมิูใจที่ได้ดแูล
ความสะอาดบริเวณตา่ง ๆ 
ของโรงเรียน  

1.00 ใช้ได้ ข้าพเจ้าชกัชวนเพื่อนให้ช่วยกนัดแูล
ความสะอาดบริเวณตา่ง ๆ ของโรงเรียน 
เช่น ศาลา อาคารเรียน เป็นต้น 

9 ข้าพเจ้าจะเพิกเฉยเม่ือพบวา่ 
ก๊อกน า้ถกูเปิดทิง้ไว้หรือปิดไม่
สนิท 

0.67 ใช้ได้ ข้าพเจ้าจะเพิกเฉยเม่ือพบเห็นวา่มีการ
เปิดไฟ เปิดพดัลม เปิดก๊อกน า้ทิง้ไว้หรือ
ปิดไมส่นิท 

10 ข้าพเจ้าจะทิง้ขยะในบริเวณที่
ควรทิง้ 

1.00 ใช้ได้ ข้าพเจ้าจะทิง้ขยะในบริเวณที่ควรทิง้และ
ไมแ่อบซอ่นขยะไว้ในมมุตา่ง ๆ  
ที่ไมมี่คนเห็น 

11 ข้าพเจ้ารู้สกึเบื่อหน่ายกบัการ
ท ากิจกรรมเพื่อผู้อื่น 

1.00 ใช้ได้ เม่ือโรงเรียนมีกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
ตา่ง ๆ ทัง้ในและนอกโรงเรียน ข้าพเจ้า
รู้สกึเบื่อหน่ายและหลกีเลีย่งในการท า
กิจกรรมเหลา่นี ้

12 ข้าพเจ้าเต็มใจท่ีได้ท าความ
สะอาดห้องหลงัเลิกเรียน 

1.00 ใช้ได้ ข้าพเจ้าท าความสะอาดห้องหลงัเลิก
เรียนตามหน้าท่ีเวรประจ าวนัด้วยความ
เต็มใจ 

13 เม่ือข้าพเจ้าพบขยะตกอยู่
ตามถนน หรือบริเวณอื่นๆ 
ข้าพเจ้าจะรีบเก็บไปทิง้ถงัขยะ 

1.00 ใช้ได้ เม่ือข้าพเจ้าพบขยะตกอยูต่ามถนน หรือ
บริเวณอื่นๆ ข้าพเจ้าจะรีบเก็บไปทิง้ถงั
ขยะ 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

ข้อ
ที่ 

ข้อความ/ข้อค าถาม IOC 
แปล
ผล 

ข้อความ/ข้อค าถาม 
ที่ปรับแก้ไขแล้ว 

14 ข้าพเจ้ายินดีที่จะช่วยดแูล
บอร์ดประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ 
ในห้องเรียนและซอ่มแซมหาก
สกึหรอ 

1.00 ใช้ได้ ข้าพเจ้าไมท่ าลายบอร์ดประชาสมัพนัธ์
ตา่ง ๆ ในห้องเรียนและช่วยดแูล 
ซอ่มแซมหากเกิดความเสียหาย 

15 ข้าพเจ้ารู้สกึไม่พอใจทกุครัง้
เม่ือครูบอกให้เก็บขยะที่อยู่
ภายในห้อง 

0.67 ใช้ได้ ข้าพเจ้ารู้สกึไม่พอใจทกุครัง้เม่ือครูบอก
ให้เก็บขยะที่อยูภ่ายในห้องทัง้ ๆ ที่ไมใ่ช่
ขยะของข้าพเจ้า 

16 ข้าพเจ้าเต็มใจช่วยแจกใบงาน 
แจกสมดุคืนเพื่อน ๆ  

1.00 ใช้ได้ ข้าพเจ้าขออาสาสมคัรในการช่วยครูแจก
ใบงาน แจกสมดุให้เพื่อนๆ ในห้องเรียน 

17 ข้าพเจ้ายินดีที่จะเก็บจาน
อาหาร  ในโรงอาหารทกุครัง้
เม่ือทานเสร็จ 

1.00 ใช้ได้ ข้าพเจ้าจะเก็บจานอาหาร และถงุขยะ
ตา่ง ๆ ในโรงอาหารทกุครัง้ เพื่อไมเ่ป็น
ภาระของผู้อื่น 

18 ข้าพเจ้าคิดวา่ควรท ากิจกรรม
ที่เป็นของตนเองให้เสร็จก่อนที่
จ าท ากิจกรรมเพื่อสว่นรวม 

1.00 ใช้ได้ ข้าพเจ้ามกัจะท ากิจกรรมที่เป็นของ
ตนเองให้เสร็จก่อน ก่อนที่จะท ากิจกรรม
เพื่อสว่นรวม 

19 ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือ
ทกุครัง้ในการท างานกลุม่กบั
เพื่อนในห้อง 

0.67 ใช้ได้ ข้าพเจ้าให้ความร่วมมือ และรับผิดชอบ
ในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ร่วมกบัเพื่อน
และคนอื่น ๆ ในโรงเรียน 

20 ข้าพเจ้าคิดวา่การท ากิจกรรม
ใดๆ ที่เป็นของกลุม่หรือ
สว่นรวม ควรได้รับ
คา่ตอบแทนหรือคา่จ้าง 

1.00 ใช้ได้ ข้าพเจ้ามกัหวงัคา่ตอบแทนและรางวลั
หลงัจากท่ีได้ท ากิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อ
สว่นรวม 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

ข้อ
ที่ 

ข้อความ/ข้อค าถาม IOC แปล
ผล 

ข้อความ/ข้อค าถาม 
ที่ปรับแก้ไขแล้ว 

21 เม่ือข้าพเจ้าใช้บริการ
ห้องสมดุ ข้าพเจ้าจะไมส่ง่
เสียงดงัรบกวนผู้อื่น 

1.00 ใช้ได้ เม่ือข้าพเจ้าใช้บริการห้องสมดุ ข้าพเจ้า
จะไมพ่ดูคยุเสียงดงัเพราะเป็นการ
รบกวนผู้อื่น 

22 เม่ือข้าพเจ้าทานอาหารที่โต๊ะ
เสร็จแล้ว ข้าพเจ้าจะรีบลกุให้
ผู้อื่นได้ใช้โต๊ะตอ่ทนัที 

0.67 ใช้ได้ เม่ือข้าพเจ้ารับประทานอาหารที่โต๊ะ
เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจะรีบลกุให้ผู้อื่น
ได้ใช้โต๊ะตอ่ทนัที 

23 ข้าพเจ้าอา่นหนงัสือของ
ห้องสมดุอยา่งถนอม ไมแ่อบ
ฉีกและเก็บหนงัสือไว้ที่เดิม
เม่ือใช้เสร็จ 

0.67 ใช้ได้ ข้าพเจ้าอา่นหนงัสือของห้องสมดุอยา่ง
ทะนถุนอม ไมแ่อบฉีกและเก็บหนงัสือไว้
ที่เดิมเมื่อใช้เสร็จ 

24 ข้าพเจ้าจะเข้าแถวให้เป็น
ระเบียบ รู้ล าดบัก่อนหลงั ไม่
แซงคิว เมื่อต้องใช้ของ
สว่นรวม เช่น ซือ้อาหาร ซือ้
ขนม เป็นต้น 

1.00 ใช้ได้ ข้าพเจ้าเข้าแถวตอ่คิวซือ้อาหารอยา่ง
เป็นระเบียบรู้ล าดบัการมาก่อน มาหลงั 
และไมแ่ซงคิวผู้อื่น 

25 ข้าพเจ้าจะเบิกอปุกรณ์ของ
ห้องมาใช้ร่วมกนัครัง้ละมากๆ
เพื่อเก็บไว้ใช้เองในงานต่อไป 

1.00 ใช้ได้ ข้าพเจ้าจะเบิกอปุกรณ์ของห้องที่
น ามาใช้ร่วมกนัในการท ากิจกรรมครัง้ละ
มาก ๆ เพื่อเก็บไว้ใช้เองในงานตอ่ไป 

26 ในขณะทานอาหาร เมื่อพบวา่
คนอื่นไมมี่ที่นัง่ข้าพเจ้าจะ
ขยบัให้นัง่ด้วย 

1.00 ใช้ได้ ในขณะรับประทานอาหาร เมื่อพบวา่คน
อื่นไมมี่ที่นัง่ข้าพเจ้าจะขยบัให้เพื่อนนัง่
ด้วย 

27 ข้าพเจ้าปิดไฟ ปิดพดัลม 
หลงัจากเลกิเรียนแล้วหรือ
ย้ายไปเรียนห้องอื่น 

1.00 ใช้ได้ ข้าพเจ้าปิดไฟ ปิดพดัลม หลงัจากหมด
คาบเรียนในวิชานัน้ ๆ หรือย้ายไปเรียน
ห้องอื่น 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

ข้อ
ที่ 

ข้อความ/ข้อค าถาม IOC 
แปล
ผล 

ข้อความ/ข้อค าถาม 
ที่ปรับแก้ไขแล้ว 

28 ข้าพเจ้าได้จบัจองโต๊ะตา่งๆ
ภายในโรงเรียนเพื่อเป็นที่นัง่
ประจ าของตนเองและกลุม่
เพื่อนสนิทเทา่นัน้ 

1.00 ใช้ได้ ข้าพเจ้าได้จบัจองโต๊ะ - เก้าอีน้ัง่เลน่
ภายในโรงเรียนเพื่อเป็นที่นัง่ประจ าของ
ตนเองและกลุม่เพื่อนสนิทเท่านัน้ 

29 ข้าพเจ้าใช้ห้องน า้ ห้องส้วม 
อยา่งถกูวิธีและดแูลความ
สะอาดเสมอ 

1.00 ใช้ได้ ข้าพเจ้าใช้ห้องน า้ ห้องส้วม อยา่งถกูวิธี
และช่วยรักษาความสะอาดสม ่าเสมอ 

30 ข้าพเจ้าแอบหยิบหนงัสือใน
ห้องสมดุกลบับ้านโดยไมยื่ม 

1.00 ใช้ได้ ข้าพเจ้ามกัแอบหยิบหนงัสือในห้องสมดุ
ใสก่ระเป๋ากลบับ้านโดยที่ไมยื่มตาม
ระเบียบ  
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              ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบวัดจติสาธารณะ 
ตาราง 11 การวิเคราะห์ค่าความเชือ่มัน่ของแบบวดัจิตสาธารณะ 

ข้อ
ที่ 

ข้อค าถาม 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach
’s Alpha 

ข้อที่
คัดเลือก

ไว้ 
1 ข้าพเจ้าช่วยดแูลทรัพย์สินของโรงเรียน  ไมขี่ด

เขียนห้องน า้ บนโต๊ะเรียนหรือท าลาย
ทรัพยากรตา่ง ๆ 

.38 .87 คดัเลอืกไว้ 

2 ข้าพเจ้าจะช่วยเพื่อน ๆ เก็บของให้เรียบร้อย
ทกุครัง้หลงัจากการร่วมกนัจดักิจกรรมใน
โรงเรียน เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมจดั
บอร์ดประกวด เป็นต้น  

.37 .87 คดัเลอืกไว้ 

3 ข้าพเจ้ามกัค านงึถงึการใช้กระดาษช าระใน
ห้องน า้และของใช้สว่นรวมตา่ง ๆ อยา่ง
ประหยดั 

.36 .87 คดัเลอืกไว้ 

4 ข้าพเจ้ามกัจะช่วยเหลือคณุครู เม่ือพบวา่ครู
ถือเอกสารประกอบการเรียนการสอน และ
อปุกรณ์การสอนตา่ง ๆ  

.48 .86 คดัเลอืกไว้ 

5 ข้าพเจ้าใช้อปุกรณ์ในห้องเรียน เช่น โทรทศัน์ 
อปุกรณ์ท าแลบ็ คอมพิวเตอร์ อยา่ง
ระมดัระวงัและส ารวจความเรียบร้อยทกุครัง้ 

.55 .86 คดัเลอืกไว้ 

6 เม่ือข้าพเจ้าเห็นหน้าตา่งช ารุด ข้าพเจ้าจะ
พยายามเปิดหน้าตา่งจนกวา่จะใช้งานได้ โดย
ที่ข้าพเจ้าไมส่นใจวา่หน้าตา่งไม่สามารถใช้
งานได้แล้ว 

.23 .87 คดัเลอืกไว้ 

7 เม่ือน าไม้กวาด ที่ตกัขยะ ที่มีประจ าใน
ห้องเรียนไปใช้เสร็จแล้ว ข้าพเจ้าจะน าไปเก็บ
ไว้ที่เดิม 

.51 .86 คดัเลอืกไว้ 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

 

ข้อ
ที่ 

ข้อค าถาม 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach
’s Alpha 

ข้อที่
คัดเลือก

ไว้ 
8 ข้าพเจ้าชกัชวนเพื่อนให้ช่วยกนัดคูวามสะอาด

บริเวณตา่ง ๆ ของโรงเรียน เช่น ศาลา อาคาร
เรียน เป็นต้น 

.66 .86 คดัเลอืกไว้ 

9 ข้าพเจ้าจะเพิกเฉยเม่ือพบเห็นวา่มีการเปิดไฟ 
เปิดพดัลม เปิดก๊อกน า้ทิง้ไว้หรือปิดไมส่นิท 

.56 .86 คดัเลอืกไว้ 

10 ข้าพเจ้าจะทิง้ขยะในบริเวณที่ควรทิง้และไม่
แอบซอ่นขยะไว้ในมมุตา่ง ๆ ท่ีไมมี่คนเห็น 

.26 .87 คดัเลอืกไว้ 

11 เม่ือโรงเรียนมีกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
ตา่ง ๆ ทัง้ในและนอกโรงเรียน ข้าพเจ้ารู้สกึ
เบื่อหน่ายและหลกีเลีย่งในการท ากิจกรรม
เหลา่นี ้

.54 .86 คดัเลอืกไว้ 

12 ข้าพเจ้าท าความสะอาดห้องหลงัเลิกเรียน
ตามหน้าที่เวรประจ าวนัด้วยความเต็มใจ 

.60 .86 คดัเลอืกไว้ 

13 เม่ือข้าพเจ้าพบขยะตกอยูต่ามถนน หรือ
บริเวณอื่น ๆ ข้าพเจ้าจะรีบเก็บไปทิง้ถงัขยะ 

.49 .87 คดัเลอืกไว้ 

14 ข้าพเจ้าไมท่ าลายบอร์ดประชาสมัพนัธ์ 
ตา่ง ๆ ในห้องเรียนและช่วยดแูล ซอ่มแซม
หากเกิดความเสียหาย 

.63 .86 คดัเลอืกไว้ 

15 ข้าพเจ้ารู้สกึไม่พอใจทกุครัง้เม่ือครูบอกให้เก็บ
ขยะที่อยูภ่ายในห้องทัง้ ๆ ที่ไม่ใช่ขยะของ
ข้าพเจ้า 

.25 .87 คดัเลอืกไว้ 

16 ข้าพเจ้าขออาสาสมคัรในการช่วยครูแจกใบ
งาน แจกสมดุให้เพื่อน ๆ ในห้องเรียน 

.44 .87 คดัเลอืกไว ้
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ตาราง 11 (ตอ่) 

 

ข้อ
ที่ 

ข้อค าถาม 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach
’s Alpha 

ข้อที่
คัดเลือก

ไว้ 
17 ข้าพเจ้าจะเก็บจานอาหาร และถงุขยะตา่ง ๆ 

ในโรงอาหารทกุครัง้ เพื่อไมเ่ป็นภาระของ
ผู้ อ่ืน 

.54 .86 คดัเลือกไว้ 

18 ข้าพเจ้ามกัจะท ากิจกรรมท่ีเป็นของตนเอง
ให้เสร็จก่อน ก่อนท่ีจะท ากิจกรรมเพ่ือ
สว่นรวม 

.32 .87 คดัเลือกไว้ 

19 ข้าพเจ้าให้ความร่วมมือ และรับผิดชอบใน
การท ากิจกรรมตา่ง ๆ ร่วมกบัเพื่อนและคน
อ่ืน ๆ ในโรงเรียน 

.38 .87 คดัเลือกไว้ 

20 ข้าพเจ้ามกัหวงัคา่ตอบแทนและรางวลั
หลงัจากท่ีได้ท ากิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อสว่นรวม 

.24 .87 คดัเลือกไว้ 

21 เม่ือข้าพเจ้าใช้บริการห้องสมดุ ข้าพเจ้าจะไม่
พดูคยุเสียงดงัเพราะเป็นการรบกวนผู้ อ่ืน 

.12 .61 ตดัออก 

22 เม่ือข้าพเจ้ารับประทานอาหารท่ีโต๊ะ
เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจะรีบลกุให้ผู้ อ่ืนได้ใช้
โต๊ะตอ่ทนัที 

.34 .86 คดัเลือกไว้ 

23 ข้าพเจ้าอา่นหนงัสือของห้องสมดุอย่างทะนุ
ถนอม ไม่แอบฉีกและเก็บหนงัสือไว้ท่ีเดิม
เม่ือใช้เสร็จ 

.38 .87 คดัเลือกไว้ 

24 ข้าพเจ้าเข้าแถวตอ่คิวซือ้อาหารอยา่งเป็น
ระเบียบรู้ล าดบัการมาก่อน มาหลงัและไม่
แซงคิวผู้ อ่ืน 

.17 .60 ตดัออก 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ
ที่ 

ข้อค าถาม 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach
’s Alpha 

ข้อที่
คัดเลือก

ไว้ 
25 ข้าพเจ้าจะเบกิอปุกรณ์ของห้องท่ีน ามาใช้

ร่วมกนัในการท ากิจกรรมครัง้ละมาก ๆ เพื่อ
เก็บไว้ใช้เองในงานตอ่ไป 

.25 .87 คดัเลือกไว้ 

26 ในขณะรับประทานอาหาร เม่ือพบวา่คนอื่น
ไม่มีท่ีนัง่ข้าพเจ้าจะขยบัให้เพื่อนนัง่ด้วย 

.35 .87 คดัเลือกไว้ 

27 ข้าพเจ้าปิดไฟ ปิดพดัลม หลงัจากหมดคาบ
เรียนในวิชานัน้ ๆ หรือย้ายไปเรียนห้องอ่ืน 

.29 .87 คดัเลือกไว้ 

28 ข้าพเจ้าได้จบัจองโต๊ะ - เก้าอีน้ัง่เลน่ภายใน
โรงเรียนเพ่ือเป็นท่ีนัง่ประจ าของตนเองและ
กลุม่เพื่อนสนิทเทา่นัน้ 

.43 .87 คดัเลือกไว้ 

29 ข้าพเจ้าใช้ห้องน า้ ห้องส้วม อยา่งถกูวิธีและ
ช่วยรักษาความสะอาดสม ่าเสมอ 

.27 .87 คดัเลือกไว้ 

30 ข้าพเจ้ามกัแอบหยิบหนงัสือในห้องสมดุใส่
กระเป๋ากลบับ้านโดยท่ีไม่ยืมตามระเบียบ  

.24 .87 คดัเลือกไว้ 
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แบบวัดจติสาธารณะของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

 

ค าชีแ้จง  แบบสอบถามฉบบันี ้ผู้ วิจยัได้จดัท าขึน้เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการท าวิจยัเก่ียวกับการ

สง่เสริมจิตสาธารณะ ผู้วิจยัขอความร่วมมือนกัเรียนตอบแบบวดัจิตสาธารณะนีต้ามความเป็นจริง

และข้อมลูจะถูกเก็บไว้เป็นความลบั โดยให้นกัเรียนใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกับตนเอง

มากท่ีสดุ โดยมีเกณฑ์ดงันี ้

 

   

 

 

 

 

 

ข้อ ข้อความ/ค าถาม ระดับพฤตกิรรม 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

1 
ข้าพเจ้าช่วยดแูลทรัพย์สินของโรงเรียน  ไมขี่ดเขียน
ห้องน า้ บนโต๊ะเรียนหรือท าลายทรัพยากรตา่ง ๆ 

     

2 

ข้าพเจ้าจะช่วยเพื่อน ๆ เก็บของให้เรียบร้อยทกุครัง้
หลงัจากการร่วมกนัจดักิจกรรมในโรงเรียน เช่น 
กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมจดับอร์ดประกวด เป็นต้น  

     

3 
ข้าพเจ้ามกัค านงึถงึการใช้กระดาษช าระในห้องน า้และ
ของใช้สว่นรวมตา่ง ๆ อยา่งประหยดั      

4 
ข้าพเจ้ามกัจะช่วยเหลือคณุครู เม่ือพบวา่ครูถือเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และอปุกรณ์การสอนตา่ง ๆ       

5 
ข้าพเจ้าใช้อปุกรณ์ในห้องเรียนอยา่งระมดัระวงัและ
ส ารวจความเรียบร้อยทกุครัง้ เช่น โทรทศัน์ อปุกรณ์ท า
แลบ็ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

     

มากท่ีสดุ    หมายถึง    นกัเรียนปฏิบตัิตรงกบัข้อความนัน้ทกุครัง้ ประจ า สม ่าเสมอ 

มาก    หมายถึง        นกัเรียนปฏิบตัิตรงข้อความนัน้บอ่ยครัง้ หรือ เกือบทกุครัง้ 

ปานกลาง   หมายถึง      นกัเรียนปฏิบตัิตรงกบัข้อความนัน้บางครัง้ 

น้อย   หมายถึง       นกัเรียนปฏิบตัิตรงกบัข้อความนัน้นาน ๆ ครัง้ 

น้อยท่ีสดุ  หมายถึง  นกัเรียนไม่เคยปฏิบตัิตรงกบัข้อความนัน้เลย 
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ข้อ ข้อความ/ค าถาม 

ระดับพฤตกิรรม 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

6 

เม่ือข้าพเจ้าเห็นหน้าตา่งช ารุด ข้าพเจ้าจะพยายาม
เปิดหน้าตา่งจนกวา่จะใช้งานได้ โดยที่ข้าพเจ้าไม่
สนใจวา่หน้าตา่งไมส่ามารถใช้งานได้แล้ว 

     

7 
เม่ือน าไม้กวาด ที่ตกัขยะ ที่มีประจ าในห้องเรียนไป
ใช้เสร็จแล้ว ข้าพเจ้าจะน าไปเก็บไว้ที่เดิม      

8 

ข้าพเจ้าชกัชวนเพื่อนให้ช่วยกนัดคูวามสะอาด
บริเวณตา่ง ๆ ของโรงเรียน เช่น ศาลา อาคารเรียน 
เป็นต้น 

     

9 
ข้าพเจ้าจะเพิกเฉยเม่ือพบเห็นวา่มีการเปิดไฟ เปิด
พดัลม เปิดก๊อกน า้ทิง้ไว้หรือปิดไมส่นิท      

10 

ข้าพเจ้าจะทิง้ขยะในบริเวณที่ควรทิง้และไมแ่อบซอ่น
ขยะไว้ในมมุตา่ง ๆ ที่ไมมี่คนเห็น      

11 

เม่ือโรงเรียนมีกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตา่ง ๆ 
ทัง้ในและนอกโรงเรียน ข้าพเจ้ารู้สกึเบื่อหน่ายและ
หลกีเลีย่งในการท ากิจกรรมเหลา่นี ้

     

12 
ข้าพเจ้าท าความสะอาดห้องหลงัเลิกเรียนตามหน้าที่
เวรประจ าวนัด้วยความเต็มใจ      

13 
เม่ือข้าพเจ้าพบขยะตกอยูต่ามถนน หรือบริเวณอื่นๆ 
ข้าพเจ้าจะรีบเก็บไปทิง้ถงัขยะ      

14 

ข้าพเจ้าไมท่ าลายบอร์ดประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ ใน
ห้องเรียนและช่วยดแูล ซอ่มแซมหากเกิดความ
เสียหาย 
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ข้อ ข้อความ/ค าถาม 

ระดับพฤตกิรรม 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

15 
ข้าพเจ้ารู้สกึไม่พอใจทกุครัง้เม่ือครูบอกให้เก็บขยะที่
อยูภ่ายในห้องทัง้ ๆ ที่ไมใ่ช่ขยะของข้าพเจ้า      

16 
ข้าพเจ้าขออาสาสมคัรในการช่วยครูแจกใบงาน แจก
สมดุให้เพื่อนๆ ในห้องเรียน      

17 
ข้าพเจ้าจะเก็บจานอาหาร และถงุขยะตา่ง ๆ ในโรง
อาหารทกุครัง้ เพื่อไมเ่ป็นภาระของผู้อื่น      

18 
ข้าพเจ้ามกัจะท ากิจกรรมที่เป็นของตนเองให้เสร็จ
ก่อน ก่อนที่จะท ากิจกรรมเพื่อสว่นรวม      

19 
ข้าพเจ้าให้ความร่วมมือ และรับผิดชอบในการท า
กิจกรรมตา่ง ๆ ร่วมกบัเพื่อนและคนอื่น ๆ ในโรงเรียน      

20 
ข้าพเจ้ามกัหวงัคา่ตอบแทนและรางวลัหลงัจากท่ีได้
ท ากิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อสว่นรวม      

21 
เม่ือข้าพเจ้ารับประทานอาหารที่โต๊ะเรียบร้อยแล้ว 
ข้าพเจ้าจะรีบลกุให้ผู้อื่นได้ใช้โต๊ะตอ่ทนัที      

22 
ข้าพเจ้าอา่นหนงัสือของห้องสมดุอยา่งถนอม ไมแ่อบ
ฉีกและเก็บหนงัสือไว้ที่เดิมเมื่อใช้เสร็จ      

23 
ข้าพเจ้าจะเบิกอปุกรณ์ของห้องที่น ามาใช้ร่วมกนัใน
การท ากิจกรรมมาก ๆ เพื่อเก็บไว้ใช้เองในงานตอ่ไป      

24 
ในขณะรับประทานอาหาร เมื่อพบวา่คนอื่นไมมี่ที่นัง่
ข้าพเจ้าจะขยบัให้เพื่อนนัง่ด้วย      
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ข้อ ข้อความ/ค าถาม 

ระดับพฤตกิรรม 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

25 
ข้าพเจ้าปิดไฟ ปิดพดัลม หลงัจากหมดคาบเรียนใน
วิชานัน้ ๆ หรือย้ายไปเรียนห้องอื่น      

26 
ข้าพเจ้าได้จบัจองโต๊ะ - เก้าอีน้ัง่เลน่ภายในโรงเรียน
เพื่อเป็นที่นัง่ประจ าของตนเองและกลุม่เพื่อนสนิท
เทา่นัน้ 

     

27 
ข้าพเจ้าใช้ห้องน า้ ห้องส้วม อย่างถกูวิธีและช่วย
รักษาความสะอาดสม ่าเสมอ      

28 
ข้าพเจ้ามกัแอบหยิบหนงัสือในห้องสมดุใสก่ระเป๋า
กลบับ้านโดยที่ไมยื่มตามระเบียบ  

     

 
ขอบคุณส ำหรบักำรตอบแบบสอบถำมคะ่ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียน 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
ตาราง 12 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะของนกัเรียน 
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 

ครัง้ที่ รายการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ ค่า
ดัชนี 
IOC 

ข้อเสนอแนะ 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

1 

ด้านระยะเวลา 

ด้านวตัถปุระสงค์ 

ด้านแนวคิดส าคญั 

ด้านสื่อและอปุกรณ์ 

ด้านขัน้ตอนการจดักิจกรรม 

ด้านการใช้ทฤษฎี 

ด้านการประเมินผล 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.67 

รูปแบบการประเมินผล

ต้องตรงตาม

วตัถปุระสงค์ ควรมีการ

วดัความรู้หรือมีการให้

คะแนนใบงานที่มากกวา่

แคก่ารสงัเกต 

2 

ด้านระยะเวลา 

ด้านวตัถปุระสงค์ 

ด้านแนวคิดส าคญั 

ด้านสื่อและอปุกรณ์ 

ด้านขัน้ตอนการจดักิจกรรม 

ด้านการใช้ทฤษฎี 

ด้านการประเมินผล 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.67 

1.00 

0.67 

ควรประเมินการตระหนกั

รู้เก่ียวกบัการเห็น

ความส าคญัของดแูล

รักษาทรัพย์สินสว่นรวม

ผา่นการสงัเกต

พฤติกรรมนกัเรียน 

3 

ด้านระยะเวลา 

ด้านวตัถปุระสงค์ 

ด้านแนวคิดส าคญั 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1.00 

0.67 

1.00 

ควรหาคลปิวิดีโอที่

สอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์ให้ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

 

ครัง้ที่ รายการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ ค่า
ดัชนี 

IOC 

ข้อเสนอแนะ 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

3 (ตอ่) 

ด้านสื่อและอปุกรณ์ 

ด้านขัน้ตอนการจดักิจกรรม 

ด้านการใช้ทฤษฎี 

ด้านการประเมินผล 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0.67 

0.67 

1.00 

0.67 

นกัเรียนได้นกึถึงข้อดี

ข้อเสียของการใช้ของ

สว่นรวมตามการรับรู้

ของนกัเรียน 

4 

ด้านระยะเวลา 

ด้านวตัถปุระสงค์ 

ด้านแนวคิดส าคญั 

ด้านสื่อและอปุกรณ์ 

ด้านขัน้ตอนการจดักิจกรรม 

ด้านการใช้ทฤษฎี 

ด้านการประเมินผล 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

 

5 

ด้านระยะเวลา 

ด้านวตัถปุระสงค์ 

ด้านแนวคิดส าคญั 

ด้านสื่อและอปุกรณ์ 

ด้านขัน้ตอนการจดักิจกรรม 

ด้านการใช้ทฤษฎี 

ด้านการประเมินผล 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.00 

0.67 

1.00 

1.00 

0.67 

1.00 

0.67 

แนวคิดส าคญัควร

สอดคล้องกบัทฤษฎีและ

กระตุ้นให้นกัเรียนเกิด

ความอยากท าตาม

บคุคลต้นแบบ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ครัง้ที่ รายการประเมนิ 

ผู้เช่ียวชาญ 

ค่าดัชนี 

IOC 

ข้อเสนอแนะ 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

6 

ด้านระยะเวลา 

ด้านวตัถปุระสงค์ 

ด้านแนวคิดส าคญั 

ด้านสื่อและอปุกรณ์ 

ด้านขัน้ตอนการจดักิจกรรม 

ด้านการใช้ทฤษฎี 

ด้านการประเมินผล 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.67 

ภาพประกอบที่น ามา

ควรมีความน่าสนใจ 

กระตุ้นให้นกัเรียนสนใจ

และอยากลงมือปฏิบตัิ

กิจกรรม 

7 

ด้านระยะเวลา 

ด้านวตัถปุระสงค์ 

ด้านแนวคิดส าคญั 

ด้านสื่อและอปุกรณ์ 

ด้านขัน้ตอนการจดักิจกรรม 

ด้านการใช้ทฤษฎี 

ด้านการประเมินผล 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0.67 

0.67 

0.67 

0.67 

0.67 

0.67 

0.67 

ปรับปรุงเนือ้หาของ

กิจกรรมให้สอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์ 

8 

ด้านระยะเวลา 

ด้านวตัถปุระสงค์ 

ด้านแนวคิดส าคญั 

ด้านสื่อและอปุกรณ์ 

ด้านขัน้ตอนการจดักิจกรรม 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.00 

1.00 

1.00 

0.67 

1.00 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

 

ครัง้
ที่ 

รายการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ ค่า
ดัชนี 

IOC 

ข้อเสนอแนะ 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

8 
ด้านการใช้ทฤษฎี 

ด้านการประเมินผล 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.00 

1.00 

 

9 

ด้านระยะเวลา 

ด้านวตัถปุระสงค์ 

ด้านแนวคิดส าคญั 

ด้านสื่อและอปุกรณ์ 

ด้านขัน้ตอนการจดักิจกรรม 

ด้านการใช้ทฤษฎี 

ด้านการประเมินผล 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.67 

เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้

แสดงความคิดเห็น

ร่วมกนัมากกวา่แคก่าร

เขียนสรุปกิจกรรม 

 

หมายเหตุ : ผู้ วิจัยแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนระดบัชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น จากค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน จากนัน้ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ตรวจสอบผลการแก้ไขอีกครัง้ก่อนด าเนินการทดลอง (Tryout) 
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                                     ภาคผนวก ง 

- รายละเอียดโปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
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โปรแกรมส่งเสริมจติสาธารณะ 
ของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
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โปรแกรมส่งเสริมจติสาธารณะของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น 

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

หลกัการและเหตผุล 
จิตสาธารณะ หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ

สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน รู้จักเอาใจใส่เป็นธุระในเร่ืองของส่วนรวม เพื่อเอือ้
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้ อ่ืน มีการแสดงพฤติกรรมด้วยการอาสา ช่วยเหลืออย่างจริงจงั โดยไม่มี
ใครบงัคบั และการไมก่ระท าการใดท่ีเสื่อมเสียหรือเป็นปัญหาตอ่สงัคม ประเทศชาติ  

จดุมุง่หมายของโปรแกรม 
เพื่อสง่เสริมและพฒันาระดบัจิตสาธารณะให้กบัผู้ เข้าร่วมโปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ

ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โดยผู้ วิจัยได้ตระหนักถึงการพัฒนาจิตสาธารณะ 
ทัง้ 3 ด้าน ด้วยการใช้กระบวนการ วิธีการ กิจกรรม เคร่ืองมือต่าง ๆ ให้สอดคล้องและสามารถ
สง่เสริมจิตสาธารณะในทกุด้าน ได้แก่ 

1. ด้านการใช้ของสว่นรวม หมายถึง การน าของสว่นรวมในโรงเรียนมาใช้ ดแูลรักษา
ไม่ท าลายให้เกิดความช ารุดเสียหาย เม่ือใช้สิง่ของสว่นรวมแล้วมีการเก็บรักษาและเก็บเข้าท่ีเพื่อให้
สิง่ของสว่นรวมคงสภาพท่ีดีเหมือนเดมิ ใช้ของท่ีเป็นสว่นรวมอยา่งประหยดั ทะนถุนอม และปฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบการใช้ทรัพย์สนิสว่นรวม   

2. ด้านการถือเป็นหน้าท่ี หมายถึง การมุ่งปฏิบตัิในการดแูลรักษาทรัพย์สินส่วนรวม 
โดยถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีทุกคนควรปฏิบัติ การปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในการดูแล
ทรัพย์สนิของสว่นรวมในโรงเรียน และการอาสาปฏิบตัิหน้าท่ีเพื่อดแูลทรัพย์สนิของสว่นรวม 

3. ด้านการเคารพสทิธิ หมายถึง การให้โอกาสผู้ อ่ืนได้มีโอกาสใช้ทรัพย์สนิสว่นรวมใน
โรงเรียน การไม่ยึดครองทรัพย์สินของโรงเรียนมาเป็นของตนเอง และมีการแบ่งปันให้ผู้ อ่ืนได้ใช้
ทรัพย์สนิของโรงเรียน 

ลกัษณะของโปรแกรม 
เป็นโปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะท่ีน าไปสง่เสริมและพฒันาผู้ เรียน ประกอบไปด้วยการ

ส่งเสริมจิตสาธารณะทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านการใช้ของส่วนรวม ด้านการถือเป็นหน้าท่ีและด้านการ
เคารพสิทธิ ซึ่งผู้ วิจยัได้ก าหนดระยะเวลา สถานท่ีและนดัหมายในการท ากิจกรรมต่าง ๆ จ านวน  
9 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที 

ค าแนะน าในการใช้โปรแกรม 
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โปรมแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะ เป็นโปรแกรมท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมผู้ เรียนให้มี 
จิตสาธารณะ โดยผู้วิจยัใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการเรียนรู้จากการสงัเกตจาก 
ตัวแบบ เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เรียนรู้และเข้าใจตนเอง มีโอกาสแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเอง และร่วมกันพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหา ท าให้นกัเรียนมี
การเปลี่ยนแปลงความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม อย่างเหมาะสม โดยท่ีผู้ วิจัยมีหน้าท่ีคอย
เอือ้อ านวย ชีแ้นะ และให้ข้อมลู ภายใต้บรรยากาศแห่งการยอมรับและอบอุ่น โดยมีขัน้ตอนในการ
สง่เสริมจิตสาธารณะ 3 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ขัน้เร่ิมต้นกิจกรรม เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ วิจัยสร้างความคุ้นเคยและสัมพันธภาพท่ีดี
ระหว่างผู้วิจยักบันกัเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศก่อนการเรียนรู้ ให้เกิดการยอมรับและมีความเข้าใจ
ถึงวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมตรงกนัด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน เช่น การใช้
ค าถามชวนคิดก่อนการท ากิจกรรม หรือกิจกรรมท่ีท าให้เกิดความสงสยัและร่วมแสดงความคดิเห็น  
การสนทนาและน าเข้าสู่ประเด็นในการพดูคยุและท ากิจกรรม รวมทัง้อธิบายรายละเอียด ขัน้ตอน
ในการท ากิจกรรมแตล่ะครัง้  

2. ขัน้ด าเนินกิจกรรม เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ วิจัยได้น ากระบวนการและเทคนิคการเรียนรู้
แบบร่วมมือและเทคนิคการเรียนรู้จากการสงัเกตหรือการเลียนแบบ เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมท่ีมีต่อส่วนรวมของนักเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อพฒันา
ตนเองให้มีจิตส านึกท่ีดีต่อสงัคม นกัเรียนจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองจากสมาชิกในกลุ่มพร้อม
ร่วมวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและสมาชิก โดยยึดองค์ประกอบของบคุคลท่ีมีจิตสาธารณะใน
ด้านการใช้ การถือเป็นหน้าท่ีและการเคารพสิทธิ 

3. ขัน้สรุปกิจกรรม เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ วิจัยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันสรุปและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งท่ีได้รับจากการเสริมสร้างจิตสาธารณะท่ีผู้ วิจยัได้สร้างขึน้ โดยผู้วิจยัจะ
สรุปและชีแ้นะแนวทางเพิ่มเติมอีกครัง้ จากนัน้ผู้ วิจัยให้สมาชิกแต่ละคนกล่าวถึงความรู้สึกของ
ตนเอง ความรู้สกึท่ีมีต่อตนเอง ต่อสมาชิกกลุ่ม และต่อผู้วิจยัจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการเรียนรู้จากการสงัเกตหรือการเลียนแบบ  
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โครงสร้างโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ครัง้
ที่ 

รายชื่อกจิกรรม การส่งเสริมจติสาธารณะ  

1 การปฐมนิเทศการเข้าร่วมโปรแกรมสง่เสริม 
จิตสาธารณะส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ 

2 การดแูลทรัพย์สนิสว่นรวมและสิ่งของท่ีเป็น 
สาธารณสมบตั ิ

ด้านการใช้ของสว่นรวม 

3 การร่วมกนัประหยดัเพื่อสร้างประโยชน์แก่
สว่นรวม 

ด้านการใช้ของสว่นรวม 

4 การสร้างจิตส านกึในการร่วมกนัดแูล 
สาธารณสมบตัิของโรงเรียน 

ด้านการถือเป็นหน้าท่ี  

5 เสริมสร้างจิตสาธารณะผา่นบคุคลตวัอยา่ง
ในสงัคมไทย 

ด้านการถือเป็นหน้าท่ี  

6 การร่วมกนัท าจิตอาสาเพื่อพฒันาโรงเรียน
ให้น่าอยู ่

ด้านการถือเป็นหน้าท่ี  

7 การรู้จกัแบง่ปันโดยการใช้ของสว่นรวม
ร่วมกนัอย่างเหมาะสม 

ด้านการเคารพสทิธิ 

8 การเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้ใช้ของสว่นรวม
ร่วมกนัอยากถกูต้อง 

ด้านการเคารพสทิธิ 

9 การปัจฉิมนิเทศหลงัจากการเข้าร่วม
โปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะส าหรับ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น   

สรุปและประเมินผลท่ีได้จากการเข้า
ร่วมโปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ  
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โปรแกรมส่งเสริมจติสาธารณะของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น 

ครัง้ที่ 1 ปฐมนิเทศ 

เร่ือง  การปฐมนิเทศการเข้าร่วมโปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้น 
ระยะเวลา 50 นาที 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้นกัเรียนเรียนรู้วตัถปุระสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรมโดยการใช้โปรแกรมสง่เสริม
จิตสาธารณะส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
  2. เพื่อให้นกัเรียนสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผู้วิจยัและเพื่อนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
แนวคดิส าคญั 

 จิตสาธารณะ คือ คณุลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน ชมุชนและสงัคม ด้วยความเต็มใจกระตือรือร้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน  
โดยผู้ ท่ีมีจิตสาธารณะ จะเป็นผู้ ท่ีมีลกัษณะเป็น ผู้ ให้และช่วยเหลือผู้ อ่ืน แบ่งปันความสขุส่วนตน
เพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ อ่ืนท่ีมี ความเดือนร้อน อาสาช่วยเหลือสงัคม อนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบตัิเพื่อ แก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีงามให้
เกิดในชมุชนโดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน (กระทรวงศกึษาธิการ. 2551 : 220) ดงันัน้การท่ีนกัเรียนได้ท า
ความเข้าใจเก่ียวกับความหมายความส าคญัและประโยชน์ของจิตสาธารณะจะท าให้นักเรียน
สามารถปฏิบตัิตนเป็นผู้ ท่ีมีจิตสาธารณะได้อยา่งถกูต้อง 
ส่ือและอุปกรณ์ 

      1. กระดาษแนะน าตวัผา่นรูปภาพ  
     2. public mind passport (สมดุบนัทกึจิตสาธารณะ โรงเรียนหอวงั ปทมุธานี( 
     3. ใบความรู้ เร่ืองจิตสาธารณะคืออะไร 
  4. ใบงาน เร่ือง จิตสาธารณะ 
ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 

 1. ขัน้เร่ิมต้นกิจกรรม         

    1.1 ผู้วิจยักล่าวทกัทายนกัเรียนและอธิบายวตัถปุระสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรม

ผ่านโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะในครัง้นีว้่า ในกิจกรรมนีเ้ป็นโปรแกรมท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มาเพื่อ
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ส่งเสริมและพฒันาจิตสาธารณะให้กบันกัเรียน ซึ่งนกัเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทัง้หมด 8 ครัง้ 

และเรียนรู้เก่ียวกบัจิตสาธารณะ รวมถึงการขอความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ      

        1.2 ผู้วิจยัตัง้ค าถามเก่ียวกบัความหมายของจิตสาธารณะท่ีนกัเรียนเคยพบเจอ

ใกล้ตวัวา่มีอะไรบ้าง 

 2. ขัน้ด าเนินกิจกรรม  

      2.1 ผู้ วิจัยแจกใบความรู้เร่ือง จิตสาธารณะคืออะไร เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ

ความหมายและเรียนรู้ถึงบคุคลท่ีมีจิตสาธารณะในลกัษณะตา่ง ๆ 

      2.2 ผู้ วิจัยแจกกระดาษให้นักเ รียนคนละ 1 แผ่นและให้นักเ รียนวาดรูป 

จิตสาธารณะท่ีตนเองเคยปฏิบตัิลงในกระดาษ  

        2.3 ผู้ วิจัยให้นักเรียนแนะน าตวัโดยให้บอกช่ือ-สกุล และนิยามตนเองเก่ียวกับ 

จิตสาธารณะโดยให้กติกาว่าต้องแนะน าตนเองในรูปแบบ “ขอ 3 ค า” เช่น ฉันช่ือเด็กชายสุภาพ 

เรียบร้อย ขอ 3 ค าให้กับความมีจิตสาธารณะในตวัฉันคือ รักสะอาด (พร้อมทัง้โชว์รูปภาพของ

ตนเองขึน้มา) ให้นกัเรียนแนะน าตนเองไปเร่ือย ๆ       

         2.4 ผู้วิจยัแจก public mind passport (สมดุบนัทกึจิตสาธารณะ)  เพื่อให้นกัเรียน

มีจิตส านึกสาธารณะ ท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยให้นักเรียนสงัเกตตนเองว่ามีการปฏิบตัิตน

อย่างไรบ้างเก่ียวกบัจิตสาธารณะและให้บนัทึกพฤติกรรมจิตสาธารณะนัน้ทกุวนัเม่ือบนัทึกแล้วให้

คณุครูเป็นผู้ รับรองในการปฏิบตัิจิตสาธารณะและสง่ผู้วิจยัทกุครัง้ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 3. ขัน้สรุปกิจกรรม 

    3.1 ผู้ วิจัยแจกใบงานเร่ืองจิตสาธารณะเพื่อให้นักเรียนได้ตอบค าถาม ทบทวน

ความรู้และสรุปความเข้าใจของตนเองจากใบความรู้เร่ืองจิตสาธารณะ 

    3.2 ผู้ วิจัยและนักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วม

กิจกรรมว่า“ ในสงัคมปัจจุบนั จิตสาธารณะ เป็นสิ่งท่ีส าคญัในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน เพื่อให้

สงัคมนัน้เกิดความสงบสขุ เพราะจิตสาธารณะ คือคุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน รู้จกัเอาใจใส่เป็นธุระในเร่ืองของส่วนรวม 

เพื่อเอือ้ประโยชน์ต่อตนเองและผู้ อ่ืน มีการแสดงพฤติกรรมด้วยการอาสา ช่วยเหลืออย่างจริงจงั 

โดยไม่มีใครบงัคบั และการไม่กระท าการใดท่ีเสื่อมเสียหรือเป็นปัญหาตอ่สงัคม ประเทศชาต ิดงันัน้
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การท่ีนกัเรียนได้ท าความเข้าใจเก่ียวกบัความหมายความส าคญัและประโยชน์ของจิตสาธารณะ 

จะท าให้นกัเรียนสามารถปฏิบตัิตนเป็นผู้ ท่ีมีจิตสาธารณะได้อยา่งถกูต้อง”  

        3.3 ผู้วิจยักลา่วช่ืนชมนกัเรียนส าหรับการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม และ

นดัหมายวนัเวลา และสถานท่ีในการเข้าร่วมโปรแกรมครัง้ตอ่ไป 
การประเมินผล  

      1. การสงัเกตการให้ความร่วมมือ การแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัความหมายและ

ความส าคญัของจิตสาธารณะและพฤตกิรรมของนกัเรียนระหวา่งการร่วมท ากิจกรรม 

   2. ประเมนิผลการเรียนรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัจิตสาธารณะจากการตอบค าถามในใบงาน 

เร่ือง จิตสาธารณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดบันทกึจติสาธารณะ 

 

 

ช่ือ.......................................ชัน้..... 

เลขท่ี........ 

 

PUBLIC MIND 
PASSPORT 

 สมดุบนัทกึจิตสาธารณะ  

 เลม่ท่ี........ 

 

ครูท่ีปรึกษาในโปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะ 

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

ข้าพเจ้าช่ือ

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

ช่ือเลน่.............................................. 

เบอร์ติดตอ่......................................................... 

จิตสาธารณะในความหมายของนกัเรียน คือ

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

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

นกัเรียนคิดว่าตนเองมีจิตสาธารณะหรือไม่เพราะเหตุ

ใด .........................................................................  

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

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

 

สมุดบนัทกึจติสาธารณะ  

ที่ วัน/
เดือน/
ปี 

จติสาธารณะ 
ที่นักเรียนปฏบิัต ิ

สถาน
ที่ 

คุณครู
ผู้

รับรอง 
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ใบความรู้ เร่ือง จติสาธารณะคืออะไร 

  จิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน ชุมชนและสังคม ด้วยความเต็มใจ

กระตือรือร้นโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยผู้ ท่ีมีจิตสาธารณะ จะเป็นผู้ ท่ีมีลกัษณะเป็น ผู้ ให้และ

ช่วยเหลือผู้ อ่ืน แบ่งปันความสขุส่วนตนเพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ อ่ืนท่ีมี ความ

เดือนร้อน อาสาช่วยเหลือสงัคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบตัิเพื่อ 

แ ก้ ปัญหาห รื อ ร่ วมส ร้ า งส ร ร ค์ สิ่ ง ท่ี ดี ง าม ใ ห้ เ กิ ด ในชุม ชน โดย ไม่ ห วั ง สิ่ ง ตอบแทน

(กระทรวงศกึษาธิการ 2551 : 220) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       อ้างอิงจาก http://taamkru.com/th 

 

 

มสีว่นรว่ม (Participation) 
คอื กำรมสีว่นรว่มในกำร
อยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น รูส้กึเป็น
สว่นหน่ึงของสงัคม 

 

คดิในแงด่ ี(Positive 
thinking) คอื คดิ
ในทำงทีด่ตี่อคนอื่น 

 

 

ไมเ่หน็แก่ตวั  (Unselfish) 
คอื รูจ้กักำรให ้มคีวำม

เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่ 

มคีวำมเขำ้ใจ 
(Understand) คอื 

เขำ้ใจผูอ้ื่น (Empathy) 
ไมท่บัถมผูอ้ื่น ไม่

ซ ้ำเตมิผูอ้ื่น 

 

มใีจกวำ้ง (Broad Mind) 
คอื เปิดกวำ้ง ไมค่บัแคบ 
รบัฟังควำมคดิเหน็ของ

ผูอ้ื่น 

 

• มคีวำมรกั (Love) คอื 
รกัเพือ่น รกัผูอ้ื่น 

เมตตำต่อสตัว ์และพชื 

มกีำรสือ่สำรทีด่ ี
(Communication) คอื มี
มนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูอ้ื่น 
และท ำงำนรว่มกบัผูอ้ื่นได ้

 

ท ำตวัเป็นประโยชน์ (Useful) คอื เป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
ต่อสำธำรณะ ต่อสงัคม ไมน่ิ่งดดูำย  

เดก็ที่มีจติสาธารณะจะมีพฤตกิรรมที่สังเกตได้ ดังนี ้

 

http://taamkru.com/th
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ช่ือ........................................ 

ชัน้..........เลขท่ี........ 

 

 

   ใบงาน เร่ือง จติสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง

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

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

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

... 

2. พฤติกรรมใดบ้างท่ีแสดงออกถึงความมีจิตสาธารณะ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3. นกัเรียนคิดวา่ตนเองเป็นบคุคลท่ีมีจิตสาธารณะหรือไม่เพราะเหตใุด จงอธิบาย

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

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

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

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

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

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

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5g-P76LfgAhVUk3AKHYLFDVQQjRx6BAgBEAU&url=https://th.pixtastock.com/illustration/15122672&psig=AOvVaw2q5IgMwFf2sRUlD7p8R7BW&ust=1550116727397825
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โปรแกรมส่งเสริมจติสาธารณะของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น 
ครัง้ที่ 2 

เร่ือง  การดแูลทรัพย์สนิสว่นรวมและสิ่งของท่ีเป็นสาธารณสมบตัิ 
ระยะเวลา 50 นาที 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้นกัเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของการดแูลรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ และเรียนรู้
พฤตกิรรมท่ีไม่ท าลายทรัพย์สนิท่ีเป็นของสว่นรวม 
       2. เพื่อให้นกัเรียนสามารถวิเคราะห์และเห็นถึงแนวทางท่ีจะร่วมกนัดแูลรักษาสิ่งของท่ีเป็น
ทรัพย์สนิสว่นรวม   
แนวคดิส าคัญ 
  การดแูลรักษาสิ่งของท่ีเป็นทรัพย์สินส่วนรวม คือ เม่ือมีการใช้แล้วมีการเก็บรักษา ใช้แล้ว
เก็บ เข้าท่ีเดิมการไม่ทิง้ ไม่ขีดเขียนหรือท าลายวสัดแุละอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ของส่วนรวมอยู่ใน
สภาพดีและสามารถใช้ประโยชน์ได้ตอ่ไป (https://learningktbwiset.wordpress.com)  
ส่ือและอุปกรณ์ 
  1. คลิปวิดีโอท่ีเก่ียวกับการท าลายทรัพย์สินท่ีเป็นของส่วนรวม เร่ือง บทเรียนจากคนดงั
ท าลายทรัพย์สนิสาธารณะ (https://www.youtube.com/watch?v=r4JhOqDEgRo)          
  2. รูปภาพการท าลายทรัพย์สนิท่ีเป็นของสว่นรวมในสงัคม        
  3. ใบงาน “ทรัพย์สนิท่ีเป็นของสว่นรวม” 
ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ขัน้เร่ิมต้นกิจกรรม  
         1.1 ผู้ วิจัยกล่าวทักทายนักเรียนและทบทวนความรู้สิ่งท่ีได้ในการท ากิจกรรมท่ี
ผ่านมาและให้ นักเรียนส่งสมดุบนัทึกจิตสาธารณะ (Passport Public Mind) เพื่อรายงานความ
คืบหน้าพร้อมทัง้ชีแ้จงว่าในวนันีน้กัเรียนจะได้เรียนรู้การเคารพสิทธิในการใช้ของท่ีเป็นทรัพย์สิน
สว่นรวมและดแูลรักษา สิง่ของของสว่นรวมของโรงเรียนให้ได้ประโยชน์มากท่ีสดุ 
        1.2 ผู้วิจยัให้นกัเรียนดคูลิปวิดีโอท่ีเก่ียวกบัการท าลายทรัพย์สนิท่ีเป็นของสว่นรวม 
เ ร่ือง บทเรียนจากคนดังท าลายทรัพย์สินสาธารณะ (https://www.youtube.com/watch?v 
=r4JhOqDEgRo) และดรููปภาพการท าลายทรัพย์สินท่ีเป็นของส่วนรวมในสงัคมและให้นกัเรียน
ร่วมแสดงความคดิเห็นและอภิปรายร่วมกนัในหวัข้อดงันี ้
     1.2.1 นักเรียนรู้สึกอย่างไรเม่ือพบการท าลายทรัพย์สินส่วนรวมต่าง ๆ 
เหมือนในคลิปวิดีโอ  

https://www.youtube.com/watch?v
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     1.2.2 พฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอยา่งไร  
     1.2.3 พฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้สง่ผลกระทบกบัใครบ้าง  
 2. ขัน้ด าเนินกิจกรรม  
      2.1 ผู้วิจยัให้นกัเรียนแบง่กลุม่กลุม่ละ  5 คนให้แตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนออกมารับใบ
งาน“ทรัพย์สินท่ีเป็นของส่วนรวม” ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้รูปภาพสถานท่ีต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียนท่ีแตกต่างกัน เช่น โรงอาหาร ห้องน า้ ห้องเรียน ห้องสมดุและสนามกีฬา ศาลาท่ีนัง่พกั 
เป็นต้น และให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้
     2.1.1 สถานท่ีปัจจุบันภายในโรงเรียนเป็นทรัพย์สินส่วนรวมหรือไม่ 
อยา่งไร 
     2.1.2 ท รัพ ย์สินส่วน รวมในสถาน ท่ีนั น้  ประกอบด้วยอะไร บ้าง  
(ซึ่งทรัพย์สินส่วนรวมท่ีอยู่ในสถานท่ีต่าง ๆ นัน้นกัเรียนอาจวิเคราะห์ได้หลากหลาย เช่น  ในโรง
อาหาร (จาน ชาม)  ห้องน า้ (ขนัในห้องน า้ ก๊อกน า้ ชกัโครก) ห้องเรียน (โต๊ะเก้าอี ้กระดานด า) การ
ใช้หนังสือในห้องสมุด อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน (ไม้กวาด แปรงลบกระดาน ถังขยะ)  
อปุกรณ์กีฬา (ลกูบาส ลกูบอล)  อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น) 
     2.2.3 ทรัพย์สินท่ีเป็นของสวนรวมต่าง ๆ เหล่านีมี้ประโยชน์อย่างไรกับ
สว่นรวมบ้าง 
     2.2.4 นักเรียนคิดว่ามีแนวทางใดบ้างท่ีจะร่วมกันปฏิบตัิได้ในการดูแล
รักษาสิง่ของท่ีเป็นทรัพย์สนิสว่นรวม   
     2.2.5 ผู้วิจยันกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอความคิดเห็นหน้าชัน้
เรียน  
  3. ขัน้สรุปกิจกรรม 
    ผู้วิจยัและนกัเรียนร่วมกนัสรุปและอภิปรายสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
“การดแูลรักษาสิง่ของท่ีเป็นทรัพย์สนิส่วนรวม คือ เม่ือมีการใช้แล้วมีการเก็บรักษา ใช้แล้วเก็บเข้าท่ี
เดิมการไม่ทิง้ ไม่ขีดเขียนหรือท าลายวสัดแุละอปุกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ของส่วนรวมอยู่ในสภาพเดิม
และสามารถใช้ประโยชน์ได้ในครัง้ต่อไป เช่น การใช้อปุกรณ์การเรียนในห้องแล้วเก็บไว้ท่ีเดิม การ
ใช้ไม้กวาดแล้วเก็บเข้าห้องประจ า การใช้หนังสือในห้องสมดุแล้วเก็บเข้าชัน้วางหนังสือ การใช้
อปุกรณ์กีฬาแล้วน าสง่คืนห้องกีฬา การใช้โทรทศัน์กลางของห้องเรียนแล้วดแูลปิดเคร่ือง เป็นต้น” 
ผู้วิจยักล่าวขอบคณุนกัเรียนส าหรับการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม และนดัหมายวนัเวลา 
และสถานท่ีในการเข้าร่วมโปรแกรมครัง้ตอ่ไป       
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การประเมินผล  
      1. สงัเกตจากการแสดงความคิดเห็น การตอบค าถามท่ีเกิดจากการวิเคราะห์พฤติกรรม
การขาดจิตสาธารณะลงในใบงานทรัพย์สนิท่ีเป็นของสว่นรวม   
  2. สงัเกตจากพฤติกรรมของนกัเรียนระหว่างการร่วมท ากิจกรรมและการออกมาน าเสนอ
ความคดิเห็นหน้าชัน้เรียน 
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คลิปวิดโีอที่เกี่ยวกับการท าลายทรัพย์สินที่เป็นของส่วนรวม 

    เร่ือง บทเรียนจากคนดงัท าลายทรัพย์สนิสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       อ้างอิงจาก https://www.youtube.com/watch?v=r4JhOqDEgRo        

   

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=r4JhOqDEgRo
https://www.youtube.com/watch?v=r4JhOqDEgRo
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     อ้างอิงจาก https://mgronline.com/south/detail/9600000063036 

 

 

 

รูปภาพการท าลายทรัพย์สินที่เป็นของส่วนรวมในสังคม 

https://mgronline.com/south/detail/9600000063036
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                                     สถานท่ีโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 

 

 

 

 

รูปภาพสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
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1. สถานท่ีปัจจบุนัภายในโรงเรียนเป็นทรัพย์สนิสว่นรวมหรือไม่ อยา่งไร 

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

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

2. ทรัพย์สนิสว่นรวมในสถานท่ีนัน้ ประกอบด้วยอะไรบ้าง  

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

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

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

3. ทรัพย์สนิท่ีเป็นของสวนรวมตา่ง ๆ เหลา่นีมี้ประโยชน์อยา่งไรกบัสว่นรวมบ้าง 

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

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

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

4 .นกัเรียนคิดวา่มีแนวทางใดบ้างท่ีจะร่วมกนัปฏิบตัิได้ในการดแูลรักษาสิ่งของท่ีเป็น

ทรัพย์สนิสว่นรวม 

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

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

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

ใบงาน 
“ทรัพย์สินที่ 

เป็นของส่วนรวม” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมส่งเสริมจติสาธารณะของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น 

รายช่ือสมาชิกในกลุ่ม 

1.…………………………………………………… 

2.…………………………………………………… 

3.…………………………………………………… 

4.…………………………………………………… 

5.…………………………………………………… 
 

1. ……………………………………………………………

……………….............เลขที่…………………. 

2. ……………………………………………………………

……………….............เลขที่…………………. 

3. ……………………………………………………………

……………….............เลขที่…………………. 

4. ……………………………………………………………

……………….............เลขที่…………………. 

 

รูปภาพสถานท่ีตา่ง ๆ ภายในโรงเรียน 
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ครัง้ที่ 3 

เร่ือง  การร่วมกนัประหยดัเพื่อสร้างประโยชน์แก่สว่นรวม 

ระยะเวลา 50 นาที 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้นกัเรียนเรียนรู้การใช้ของสว่นรวมอย่างประหยดั 

      2. เพื่อให้นกัเรียนตระหนกัถงึการร่วมกนัดแูลทรัพยากร และใช้ของสว่นรวมอยา่งประหยดั 

แนวคดิส าคญั 

 ทรัพยากรในชีวิตประจ าวนัเป็นสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและตอบสนองความ

ต้องการของมนุษย์ในหลายด้านด้วยกัน เราจึงควรใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั เหมาะสม และ

ก่อให้เกิดประโยชน์มากท่ีสดุ จงึจะท าให้เรามีทรัพยากรใช้ตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ืองยาวนานซึง่ทรัพยากร

ท่ีใช้ในชีวิติประจ าวันท่ีเป็นทรัพยากรส่วนรวม ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี ้สนามเด็กเล่น พัดลม โคมไฟ  

ก๊อกน า้ ห้องสขุา เป็นต้น (https://sites.google.com/site/sangkhmsuksap/) 

ส่ือและอุปกรณ์ 

  1. คลิปวิดโีอ การใช้ของสว่นรวมอยา่งประหยดั (https://www.youtube.com/watch?v= 

piyXr7qA2CM และ https://www.youtube.com/watch?v=piyXr7qA2CM&t=53s)        

  2. รูปภาพของใช้ส่วนรวมต่างๆ เช่น สบู่เหลวในห้องน า้ พดัลม น า้ยาล้างจาน กระดาษ  

ทิชชู่ เป็นต้น 

  3. ใบงานกลุม่ เร่ือง การใช้ของสว่นรวมอยา่งประหยดั 

ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 

 1. ขัน้เร่ิมต้นกิจกรรม  

         1.1 ผู้วิจยักลา่วทกัทายนกัเรียนและทบทวนความรู้สิง่ท่ีได้ในการท ากิจกรรมท่ี

ผา่นมาและให้นกัเรียนสง่สมดุบนัทกึจิตสาธารณะ (Passport Public Mind) เพื่อรายงานความ

คืบหน้า 

       1.2 ผู้ วิจัยให้นักเรียนดู คลิปวิดีโอการใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัด (https:// 

www.youtube.com/watch?v=piyXr7qA2CM) และให้นักเ รียนร่วมแสดงความคิดเห็นและ 

อภิปรายร่วมกนั  

https://sites.google.com/site/sangkhmsuksap/
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  2. ขัน้ด าเนินกิจกรรม  

      2.1 ผู้วิจยัให้นกัเรียนแบง่กลุม่กลุม่ละ 3 - 5 คน 

        2.2 ผู้วิจยัให้นกัเรียนดรููปภาพของใช้ท่ีเป็นส่วนรวมในโรงเรียนของเรารวมถึงใน

บริเวณท่ีเป็นสาธารณะอ่ืน ๆ และให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

ลงในใบงานกลุม่ เร่ือง การใช้ของสว่นรวมอยา่งประหยดัเพ่ือเตรียมน าเสนอ  

      2.2.1 รูปภาพท่ีนกัเรียนได้เห็นเป็นของใช้สว่นรวมหรือไม่ อยา่งไร    

      2.2.2 ข้อดี/ข้อเสียของการใช้ของสว่นรวมอยา่งประหยดั 

               2.2.3 วิธีการปฏิบตัิท่ีถกูต้องในการใช้ของสว่นรวมอยา่งประหยดั 

           2.2.4 ผู้วิจยันกัเรียนแตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนน าเสนอหน้าชัน้เรียน  

  3. ขัน้สรุปกิจกรรม 

    ผู้วิจยัและนกัเรียนร่วมกนัสรุปและอภิปรายสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

“ การใช้ทรัพยากรท่ีเป็นของส่วนรวมอย่างประหยัด คือ การใช้เท่าท่ีมีความจ าเป็น เพื่อให้มี

ทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มคา่มากท่ีสดุ ” และเสนอแนะคลิปวิดีโอท่ีเก่ียวกบั

การประหยัดปลูก จิตส านึก  –  ยาสีพระทนต์พระราชทาน  (https://www.youtube.com/ 

watch?v=Z5Hy8OO-Js6U) ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ให้นกัเรียนได้ตระหนกัถึงการประหยดัมาก

ขึน้ ผู้ วิจัยกล่าวขอบคุณนกัเรียนส าหรับการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม และนดัหมายวนั

เวลา และสถานท่ีในการเข้าร่วมโปรแกรมครัง้ตอ่ไป  

การประเมินผล  

      สงัเกตจากการตอบค าถาม การให้ความร่วมมือ การแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัการใช้

ทรัพยากรท่ีเป็นของสว่นรวมอยา่งประหยดั พฤตกิรรมของนกัเรียนระหวา่งการร่วมท ากิจกรรมและ

การออกมาน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน 

 

 

ตัวอย่างคลิปวิดโีอการใช้ของส่วนรวมอย่างประหยดั 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5Hy8OO
https://www.youtube.com/watch?v=Z5Hy8OO
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                                  อ้างองิจาก https://www.youtube.com/watch?v=piyXr7qA2CM&t=53s 

 

 

 

 

 

รูปภาพของใช้ส่วนรวมต่างๆ 
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อ้างอิงจาก http://www.trueplookpanya.com/knowledge/detail/31455-044053 

ใบงานกลุ่ม เร่ือง การใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัด 

http://www.trueplookpanya.com/knowledge/detail/31455-044053
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1.ช่ือ.....................................ชัน้........เลขท่ี..... 2.ช่ือ.....................................ชัน้........เลขท่ี.....  

3.ช่ือ.....................................ชัน้........เลขท่ี..... 4.ช่ือ.....................................ชัน้........เลขท่ี.....

5.ช่ือ.....................................ชัน้........เลขท่ี..... 6.ช่ือ.....................................ชัน้........เลขท่ี..... 

1. รูปภาพท่ีนกัเรียนได้เห็นเป็นของใช้สว่นรวมหรือไม่ อยา่งไร   

………………………………………………………………………………………………………

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

2. ข้อดี/ข้อเสียของการใช้ของสว่นรวมอยา่งประหยดั 

 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 

 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

3. วิธีการปฏิบตัิท่ีถกูต้องในการใช้ของสว่นรวมอยา่งประหยดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมส่งเสริมจติสาธารณะของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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ครัง้ที่ 4 

เร่ือง  การสร้างจิตส านกึในการร่วมกนัดแูลสาธารณสมบตัิของโรงเรียน 

ระยะเวลา 50 นาที 
วัตถุประสงค์ 

        1. นกัเรียนตระหนกัถึงการดแูลรักษาสาธารณะสมบตัิของสว่นรวมและไมค่ิดท าลายของท่ี

เป็นสาธารณะสมบตัิท่ีใช้ร่วมกนั 

  2. นกัเรียนเรียนรู้คณุคา่ของการดแูลรักษาสาธารณะสมบตัิสว่นรวม       
แนวคดิส าคัญ 

  จิตส านึกเพื่อส่วนรวมนัน้สามารถกระท าได้โดยมีแนวทางเป็น 2 ลกัษณะ คือ (1 ) การ

กระท าโดยตนเอง ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและเกิดความเสียหาย

ต่อส่วนรวม และ (2) มีบทบาทต่อสังคมในการรักษาประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อแก้ปัญหา 

สร้างสรรค์สังคม ซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (http://baanjompra. 

com/webboard/thread-3600-1-1.html) 
ส่ือและอุปกรณ์ 

 ใบงาน “ รักษ์สาธารณสมบตัิของโรงเรียน ” 
ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 

 1. ขัน้เร่ิมต้นกิจกรรม  

         1.1 ผู้วิจยักล่าวทกัทายนกัเรียนและทบทวนความรู้จากกิจกรรมท่ีผ่านมาและให้

นกัเรียนสง่สมดุบนัทกึจิตสาธารณะ (Passport Public Mind) เพื่อรายงานความคืบหน้า 

            1.2 ผู้วิจยัตัง้ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีนกัเรียนไม่ดแูลสาธารณะสมบตัิภายใน

บริเวณโรงเรียนและถามนกัเรียนวา่มีความคิดเห็นอยา่งไรบ้างกบัเหตกุารณ์เหลา่นี ้

  2. ขัน้ด าเนินกิจกรรม  

      2.1 ผู้ วิจัยน านักเรียนเดินชมบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน (โดยท่ีผู้ วิจัยได้ท าการ

ส ารวจบริเวณท่ีมีนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการขาดจิตสาธารณะ เช่น การทิง้ขยะไว้บริเวณ

ศาลานัง่พกั ไม่เก็บจานขณะรับประทานอาหารเสร็จ ไม่ปิดไฟ - ปิดพดัลมหลงัจากหมดคาบเรียน 

ไม่เก็บขยะบริเวณทางเดิน เป็นต้น) และเม่ือพบเห็นความไม่เหมาะสมต่างๆ ให้นกัเรียนร่วมกัน

จดัการเก็บ ท าความสะอาดเบือ้งต้นเพื่อช่วยกนัพฒันาบริเวณโรงเรียนของเรา 

http://baanjompra.com/webboard/thread-3600-1-1.html
http://baanjompra.com/webboard/thread-3600-1-1.html
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         2.2 ผู้วิจยัแจกใบงาน “ รักษ์สาธารณสมบตัิของโรงเรียน ” และให้นกัเรียนตอบ

ค าถามลงในใบงานหลงัจากท่ีได้เดินส ารวจบริเวณตา่ง ๆ ภายในโรงเรียน 

         2.3 ผู้วิจยัสุ่มนกัเรียนออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียนและร่วมกนัเพิ่มเติมในสิ่งท่ีได้

พบเห็นในบริเวณตา่ง ๆ ของโรงเรียน 

  3. ขัน้สรุปกิจกรรม 

    3.1 ผู้วิจยัสรุปการดแูลรักษาสาธารณสมบตัิดงันี ้ 

              3.1.1 ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน อาคารเรียนและบริเวณ

โรงเรียนให้สะอาด 

             3.1.2 ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียนและทรัพย์สินต่าง ๆ ของ

ห้องเรียนให้อยูใ่นสภาพดีและเรียบร้อยอยูเ่สมอ 

             3.1.3 ไม่ขีดเขียนและท าลายโต๊ะ เก้าอี ้ฝาผนัง ประตู หน้าต่างของ

ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการตา่ง ๆ และห้องน า้ให้ช ารุดเสียหาย 

             3.1.4 รับผิดชอบชดใช้คา่เสียหายกรณีท าลายทรัพย์สนิของโรงเรียน 

          3.1.5 ผู้วิจยักลา่วขอบคณุนกัเรียนในการท ากิจกรรม 
การประเมินผล  

      1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะเดินส ารวจบริเวณโรงเรียนและบันทึกลงในแบบ

บนัทกึพฤตกิรรม 

  2. สงัเกตจากการตอบค าถามลงในใบงาน “รักษ์สาธารณสมบตัิของโรงเรียน” การแสดง

ความคดิเห็น และพฤตกิรรมของนกัเรียนระหวา่งการร่วมท ากิจกรรม 
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ใบงาน     

“รักษ์สาธารณสมบัตขิองโรงเรียน” 

 

 

 

 

1. เม่ือนกัเรียนได้ส ารวจบริเวณตา่ง ๆ ในโรงเรียนแล้วนกัเรียนได้พบเจออะไรบ้างที่เป็นสาธารณ-

สมบตัิของโรงเรียน

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

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

2. สาธารณสมบตัิของโรงเรียนท่ีนกัเรียนคดิวา่ควรได้รับการดแูลรักษาหรือพฒันาให้ดีขึน้มี

อะไรบ้าง เพราะเหตใุด 

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

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

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

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

3. เม่ือนกัเรียนได้ส ารวจบริเวณตา่ง ๆ รอบ ๆ โรงเรียนแล้วนกัเรียนคดิวา่นกัเรียนจะสามารถ

ช่วยเหลือให้โรงเรียนนา่อยูอ่ยา่งไรได้บ้าง 

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

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

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

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

4.นกัเรียนคิดวา่นกัเรียนจะช่วยรณรงค์ให้นกัเรียนคนอ่ืนในโรงเรียนหนัมาร่วมกนัดแูลทรัพย์สนิท่ี

เป็นสาธารณสมบตัิสว่นรวมได้อยา่งไรบ้าง 

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

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

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

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

 

ชื่อ……………………………สกุล……………………ชัน้……………เลขที…่……… 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมจติสาธารณะของนักเรียน 
ช่ือผู้สงัเกต.................................................................................................................... 

วนัท่ี................................เดือน.......................พ.ศ..................เวลา.................. 

ค าชีแ้จง โปรดสงัเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะของนกัเรียนขณะเดนิส ารวจบริเวณโรงเรียนและ

บนัทกึรายช่ือตามหวัข้อท่ีท่านพบเห็น 

ตัวชีว้ัดจติสาธารณะ นักเรียนที่แสดงพฤตกิรรม 
การมีจติสาธารณะ 

1. ช่วยผู้ อ่ืนด้วยความ
เต็มใจ 

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

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

................................................................................................... 
2. อาสาท างานให้ผู้ อ่ืน
ด้วยก าลงักาย ก าลงัใจ
ด้วยความสมคัรใจ 

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

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

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

................................................................................................... 
3. ช่วยแก้ปัญหาหรือ
สร้างความสขุให้ผู้ อ่ืน 

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

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

................................................................................................... 
4. ดแูลรักษาสาธารณ-
สมบตัิและสิง่แวดล้อม
ด้วยความเต็มใจ 

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

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

................................................................................................... 
5. เข้าร่วมกิจกรรมท่ี
โรงเรียนจดัขึน้ด้วยความ
เต็มใจ 

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

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

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

          

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

      ลงช่ือ............................................. 
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โปรแกรมส่งเสริมจติสาธารณะของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น 
ครัง้ที่ 5 

เร่ือง  เสริมสร้างจิตสาธารณะผ่านบคุคลตวัอยา่งในสงัคมไทย 
ระยะเวลา 50 นาที 
วัตถุประสงค์ 
       1. นักเรียนเรียนรู้และเห็นพฤติกรรมของความมีจิตสาธารณะผ่านบุคคลตัวอย่างใน
สงัคมไทย 
       2. นกัเรียนสามารถน าพฤติกรรมท่ีเหมาะสมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
แนวคดิส าคัญ 
  การเรียนรู้พฤติกรรมจากบคุคลตวัอย่างในสงัคมไทยท่ีมีจิตสาธารณะ เป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะของคนในสังคม จะเกิดขึน้ได้จากการคลุกคลีอยู่กับความถูกต้อง  
การปลูกฝัง อบรม การฝึกปฏิบตัิ การได้เห็นตวัอย่างท่ีชวนให้ประทบัใจ ปัจจัยเหล่านีจ้ะค่อย ๆ 
โน้มน าใจของนกัเรียนให้เกิดจิตส านึกท่ีถกูต้อง และการสร้างจิตสาธารณะให้เกิดขึน้จ าต้องอาศยั
สถาบนัทางสงัคมหลายสว่นเข้ามาร่วมมือกนั (http://www.volunteerspirit.org/?p=25934) 
ส่ือและอุปกรณ์ 
  1. คลิปวิดี โอ  คนค้นฅน :  ฅนบนทางก้าว ( https://www.youtube.com/watch?v= 
2lHASS79mdc) 
  2. ใบความรู้ กรณีตวัอยา่งของ ตนู บอดีส้แลมและก้าวคนละก้าวสร้างให้แก่สงัคม 
       3. ใบงาน “ บคุคลตวัอยา่งในสงัคมไทย ” 
ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ขัน้เร่ิมต้นกิจกรรม  
         1.1 ผู้ วิจัยกล่าวทักทายนักเรียนและทบทวนความรู้สิ่งท่ีได้ในการท ากิจกรรมท่ี
ผ่านมาและให้นักเรียนส่งสมุดบนัทึกจิตสาธารณะ (Passport Public Mind) เพื่อรายงานความ
คืบหน้าพร้อมทัง้ชีแ้จงว่าในกิจกรรมต่อไปนี ้นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงลักษณะของบุคคลท่ีมี  
จิตสาธารณะท่ีเป็นตวัอยา่งในสงัคมไทย 
         1.2 ผู้ วิจัยตัง้ค าถามให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบุคคลท่ีเป็น
ตวัอย่างในสงัคมไทยว่า “ นกัเรียนเคยเห็นบคุคลในสงัคมไทยท่านใดบ้างท่ีมีจิตสาธารณะหรือท า
ประโยชน์ให้กบัสงัคมไทยบ้าง ”  
  2. ขัน้ด าเนินกิจกรรม  

http://www.volunteerspirit.org/?p=25934
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      2.1 ผู้ วิจัยให้นักเรียนคลิปวิดีโอ คนค้นฅน : ฅนบนทางก้าว (https://www. 
youtube.com/watch?v=2lHASS79mdc) และแจกใบความรู้ บคุคลตวัอย่าง ตนู บอดีส้แลมและ
ก้าวคนละก้าวสร้างให้แก่สังคม ให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติ  ศึกษาเร่ืองราวของความมี  
จิตสาธารณะและการท าประโยชน์ตา่ง ๆ ให้กบัสงัคม และผู้วิจยัได้อธิบายเหตกุารณ์จิตสาธารณะ
ท่ีเกิดขึน้ให้นกัเรียนได้เข้าใจมากขึน้และให้นกัเรียนตอบค าถามให้ครบถ้วน 
         2.2 ผู้วิจยัสุม่นกัเรียนออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียน 
  3. ขัน้สรุปกิจกรรม 
    ผู้วิจยัและนกัเรียนร่วมกนัสรุปและอภิปรายสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
และผู้ วิจัยเน้นย า้ให้นักเรียนเห็นถึงตัวอย่างของบุคคลต้นแบบท่ีได้น ามาให้นักเรียนได้ร่วมกัน
วิเคราะห์ในกิจกรรมครัง้นีว้่า คนเราทกุคนสามารถท าประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืนได้ ถ้าเร่ิมพฒันาจากจิตใจ
ของตนเองก่อน มีใจอาสา มีใจท่ีอยากจะช่วยเหลือ อยากท าเพื่อผู้ อ่ืนมากกว่าตนเองจะช่วยให้เรา
เป็นคนท่ีมีจิตสาธารณะ เป็นคนดีของสงัคม และร่วมกนัพฒันาประเทศชาติต่อไป สดุท้ายผู้วิจยั
กล่าวขอบคุณนักเรียนส าหรับการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม และนัดหมายวันเวลา  
และสถานท่ีในการเข้าร่วมโปรแกรมครัง้ตอ่ไป 
การประเมินผล  
      สงัเกตจากการให้ความร่วมมือ การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบับุคคลท่ีมีจิตสาธารณะท่ี
เป็นบคุคลต้นแบบในสงัคมไทยและพฤติกรรมของบคุคลท่ีมีจิตสาธารณะ รวมถึงสงัเกตพฤติกรรม
ของนกัเรียนระหวา่งการร่วมท ากิจกรรม 
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ตัวอย่างคลิปวิดโีอ คนค้นฅน : ฅนบนทางก้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     อ้างอิงจาก https://www.youtube.com/watch?v=2lHASS79mdc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2lHASS79mdc
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ใบความรู้ บุคคลตวัอย่าง ตนู บอดีส้แลมและก้าวคนละก้าวสร้างให้แก่สังคม  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  หัวใจกล้าแกร่ง “ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย” หรือศิลปินช่ือดังจากวง “บอดีส้แลม”  
ขอท าสถิติให้ตวัเอง โดยการวิ่งไกลที่สดุในชีวิตจากสดุใต้เหนือแดนคอุปุกรณ์ทางการแพทย์ให้กบั
โรงพยาบาลท่ียงัขาดแคลน และตอนนี ้“ตนู บอดีส้แลม” เป็นหนึ่งศิลปินเบอร์ต้น ๆ ท่ีเป็นเหมือน
แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับคนมากมาย และกลายเป็นฮีโ ร่ ท่ีคนไทยทัง้ประเทศ             
 ตูน อาทิวราห์ คงมาลยั เกิดเม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 
ปัจจุบนัอาย ุ38 ปี  จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาจากโรงเรียนสพุรรณภูมิ จงัหวดัสพุรรณบุรี 
สว่นการศกึษาในระดบัมธัยมจบจากโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั รุ่น 115 (OSK115) และส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เม่ือตูนเรียนจบเคย
ท างานเป็นพนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบินสายการบินกมัพชูาแอร์ไลน์ อยูป่ระมาณ 2 ปี  
   โครงการวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว” โดยอาสาใช้พลงัขาตวัเองวิ่งทางไกล ระยะทาง 
400 กิโลเมตร จุดเร่ิมต้นจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัไปสิน้สดุ อ าเภอบางสะพาน  จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ เลยตัง้ค าถามว่าจะไหวหรือ!!  แค่เห็นรูปร่างอย่างพ่ีตนู  ผอมแห้งแรงน้อยแบบ
นี ้ ไม่รู้ว่าจะถึงจดุเส้นชยัเม่ือไหร่ ยิ่งเห็นโปรแกรมการการวิ่ง 40 กม./วนั คือเป็นการวิ่งไปพกัไป มี
เป้าหมายเดียวคือ  ต้องการระดมทนุทรัพย์จดัซือ้เคร่ืองแพทย์ท่ียงัขาคแคลนให้กบัโรงพยาบาล
บางสะพาน  ยิ่งตอนนีโ้รงพยาบาลน า้ก าลงัท่วมหนกัอยู่ และเช่ือว่าความพยายาม ความศรัทธา
ของคนไทยท่ีอยากมีสว่นร่วมในการท าบญุครัง้นี ้น่าจะได้เม็ดเงินตามเป้าหมายแน่ สิ่งหนึ่งท่ีต้อง
ขอช่ืนชมกับการเสียสละของตูนครัง้นี ้ ในฐานะท่ีเป็นผู้ ให้  คนบนัเทิงน่าจะดูเป็นแบบอย่างท่ีดี 
เร่ืองการปลกูต้นความคิด ท าความดีเพ่ือสงัคม อยากให้คนรุ่นใหม่ดเูป็นตวัอย่างไม่ว่าจะเป็นใน
รูปแบบใด ๆก็ตาม ซึง่ดาราท่ีมีจิตสาธารณะแบบนี ้แคห่ยาดเหง่ือท่ีตนูยอมสละเพื่อสงัคมครัง้นี ้ มี
คณุคา่มหาศาลท่ีจะช่วยชีวิตผู้ ป่วย   (https://www.posttoday.com/social/general/524926) 
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1. หลงัจากได้ศกึษาบคุคลตวัอยา่งในสงัคมไทยนกัเรียนรู้สกึอยา่งไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. บคุคลตวัอยา่งได้ท าประโยชน์อะไรบ้างให้กบัสงัคมไทย 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. สิง่ท่ีบคุคลตวัอยา่งได้ปฏิบตัิเกิดประโยชน์กบัใครบ้าง มีข้อดีอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4. นกัเรียนคิดวา่การท าประโยชน์เพื่อสงัคมของบคุคลตวัอยา่งเก่ียวข้องกบัจิตสาธารณะอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5. นกัเรียนคิดวา่พฤติกรรมตวัอยา่งในเร่ืองของการท าประโยชน์เพื่อบคุคลอ่ืนมาปรับใช้กบัตนเอง

อยา่งไรบ้าง

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

………………………………………………………………………………………………………

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

 

 
 
 

ช่ือ....................................................... 

ชัน้...............เลขท่ี............. 

เลขท่ี...........  

 

ใบงาน  

บุคคลตัวอย่างในสังคมไทย 
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โปรแกรมส่งเสริมจติสาธารณะของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น 
ครัง้ที่ 6 

เร่ือง  การร่วมกนัท าจิตอาสาเพ่ือพฒันาโรงเรียนให้น่าอยู่ 
ระยะเวลา 50 นาที 
วัตถุประสงค์ 
       1. นักเรียนเรียนรู้การมีจิตอาสา สามารถพัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะและท าเพื่อ
สว่นรวม 
       2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแล รักษาบริเวณต่าง ๆ และร่วมกันรณรงค์ให้
โรงเรียนสะอาดและน่าอยูม่ากขึน้ 
แนวคดิส าคัญ 
 การช่วยกนัดแูล รักษาความสะอาดภายในโรงเรียนการท่ีเราดแูลบริเวณตา่งๆของโรงเรียน
ให้มีความสะอาด น่าเรียนอยู่เสมอจะมีผลดีต่อนักเรียนเองและส่งเสริมให้นักเรียนคนอ่ืนๆได้
ประโยชน์ อยากจะปฏิบัติตามนักเรียนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน (https://sites.google. 
com/site/kunkrujaideetukkorn/) 
ส่ือและอุปกรณ์ 
        1. รูปภาพ ระเบียบการใช้อาคาร สถานท่ีท่ีนกัเรียนต้องปฏิบตัิ 
  2. รูปภาพ ความสะอาด เรียบร้อยตามบริเวณตา่ง ๆ ภายในโรงเรียน 
       3. อปุกรณ์ท าความสะอาด เช่น ไม้กวาด ถงุด า ผ้าขีริ้ว้ เป็นต้น 
       4. ใบงาน “ จิตอาสา พฒันาโรงเรียน ” 
ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ขัน้เร่ิมต้นกิจกรรม  
         1.1 ผู้ วิจัยกล่าวทักทายนักเรียนและทบทวนความรู้สิ่งท่ีได้ในการท ากิจกรรมท่ี
ผ่านมาและให้นักเรียนส่งสมุดบนัทึกจิตสาธารณะ (Passport Public Mind) เพื่อรายงานความ
คืบหน้าพร้อมทัง้ชีแ้จงวา่ในวนันีน้กัเรียนจะได้ร่วมกนัท าจิตสาธารณะและพฒันาโรงเรียนด้วยกนั 
        1.2 ผู้วิจยัชวนนกัเรียนพดูคยุเก่ียวกบักฎ ระเบียบการใช้อาคาร สถานท่ีท่ีนกัเรียน
ต้องปฏิบตัิซึ่งมีอยู่ตามอาคารเรียนในบริเวณโรงเรียน เพื่อทบทวนว่านักเรียนได้สงัเกตเห็นและ
ปฏิบตัิตามบ้างหรือไม่ และหากไมไ่ด้ปฏิบตัิจะเกิดผลเสียอย่างไร 
    1.3 ผู้วิจยัชวนให้นกัเรียนเรียนรู้จิตอาสาต่าง ๆ ท่ีเราจะท าได้ในวนันี ้และกระตุ้น
ให้นกัเรียนร่วมกันพฒันาโรงเรียนผ่านรูปภาพความสะอาด เรียบร้อยตามบริเวณต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียนและให้นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคดิเห็น   
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  2. ขัน้ด าเนินกิจกรรม  
      2.1 ผู้วิจยัแจกใบงาน “จิตอาสา พฒันาโรงเรียน” ให้นกัเรียนแตล่ะคน 
         2.2 ผู้วิจยัให้นกัเรียนแบง่กลุม่กลุม่ละ 3 - 5 คน โดยท่ีผู้วิจยัแบง่บริเวณท่ีนกัเรียน
จะร่วมกนัท าจิตสาธารณะโดยแตล่ะกลุม่จะได้บริเวณท่ีแตกตา่งกนั ได้แก่ บริเวณอาคาร 1 บริเวณ
อาคาร 2 บริเวณอาคาร 3 บริเวณอาคาร 4 บริเวณอาคาร 5 บริเวณหน้าเสาธง บริเวณหอประชมุ 
บริเวณโดม เป็นต้น 
        2.3 ผู้วิจยัให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนมารับอปุกรณ์ในการท าความสะอาด 
        2.4 ผู้วิจยัให้นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนัวิเคราะห์ว่าบริเวณท่ีตนเองได้รับมอบหมาย
นัน้ นกัเรียนควรจะพฒันาอะไรบ้าง ก่อนท่ีจะลงไปปฏิบตัิจริง 
         2.5 ผู้ วิจัยชีแ้จงนักเรียนว่าในการปฏิบตัิจิตสาธารณะในวนันีใ้ห้นักเรียนบนัทึก
กิจกรรมลงในใบงานและถ่ายรูปกิจกรรม 
        2.6 ผู้วิจยัปล่อยนกัเรียนออกไปตามบริเวณท่ีได้รับมอบหมายโดยท่ีผู้วิจยัให้รุ่นพี่
ชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมีพฤติกรรมจิตสาธารณะมาช่วยควบคุม ให้ค าปรึกษา และดูแลรุ่น
น้องในการท ากิจกรรมครัง้นี ้โดยใช้เวลาประมาณ 30 - 40 นาที 
  3. ขัน้สรุปกิจกรรม 
    ผู้วิจยัและนกัเรียนร่วมกนัสรุปและอภิปรายสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
และเน้นย า้ถึงการช่วยกนัดแูล รักษาความสะอาดภายในโรงเรียนการท่ีเราดแูลบริเวณต่างๆของ
โรงเรียนให้มีความสะอาด น่าเรียนอยูเ่สมอจะมีผลดีตอ่นกัเรียนเองและสง่เสริมให้นกัเรียนคนอื่น ๆ 
ได้ประโยชน์ อยากจะปฏิบตัิตามนกัเรียนเพื่อการพฒันาโรงเรียนร่วมกนั 
การประเมินผล  
      1. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนจากการให้ความร่วมมือในกิจกรรมอาสาพฒันาโรงเรียน 
ดแูลความสะอาดบริเวณตา่ง ๆ 
  2. สงัเกตจากการแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัพฤตกิรรมจิตสาธารณะ การมีสว่นร่วมในการ
ช่วยดแูล แก้ปัญหา และรักษาโรงเรียนให้สะอาด 
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รูปภาพ ระเบยีบการใช้อาคาร สถานที่ที่นักเรียนต้องปฏบิัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   สถานท่ี  โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 

 

 

 

 

 

 

 



  152 

รูปภาพความสะอาด เรียบร้อยตามบริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   สถานท่ี  โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 
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ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนตอบค าถามลงในใบงานตอ่ไปนี ้  

 

 

 

1. นกัเรียนรู้สกึอยา่งไรบ้างหลงัจากท่ีได้ท ากิจกรรมจิตสาธารณะ พฒันาโรงเรียน
..............................................................................................................................................   

.............................................................................................................................................
2. นกัเรียนคิดวา่กิจกรรมจิตสาธารณะ พฒันาโรงเรียนเกิดประโยชน์กบัใครบ้าง อยา่งไร

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

........................................................................................................................................... ... 
3. นกัเรียนคิดวา่กิจกรรมจิตสาธารณะ พฒันาโรงเรียนช่วยให้นกัเรียนได้พฒันาตนเองในเร่ือง
ใดบ้าง จงอธิบาย

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

..............................................................................................................................................
4.นกัเรียนคิดวา่จะมีแนวทางใดบ้างท่ีจะชว่ยสง่เสริมจิตสาธารณะภายในโรงเรียนของเรา 

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

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

 

ใบงาน  
จติอาสา พัฒนาโรงเรียน 

ชือ่................................................... 
ชัน้.............เลขที.่...... 

เลขที่.....................  

เลขที่.....................  

เลขที่.....................  
รูปภาพกิจกรรม จิตสาธารณะ พฒันาโรงเรียนของนกัเรียน 

บริวณที่นกัเรียนได้รับ

มอบหมาย คือ

..................................... 
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โปรแกรมส่งเสริมจติสาธารณะของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น 
ครัง้ที่ 7 

เร่ือง  การรู้จกัแบง่ปันโดยการใช้ของสว่นรวมร่วมกนัอยา่งเหมาะสม 
ระยะเวลา 50 นาที 
วัตถุประสงค์ 
       1. นกัเรียนเรียนรู้คณุคา่ของการแบง่ปันและการใช้ของสว่นรวมร่วมกนัอยา่งเหมาะสม 
       2. นกัเรียนเห็นความส าคญัของการท าประโยชน์เพื่อตนเองและเพื่อสว่นรวม 
แนวคดิส าคัญ 
  การท่ีเราเป็นบคุคลท่ีมีจิตสาธารณะได้นัน้ เราต้องเป็นผู้ ท่ีมีจิตใจท่ีเป็นผู้ ให้เปิดโอกาสให้
ผู้ อ่ืนได้ใช้ของสว่นรวมร่วมกนั ไม่เห็นแก่ตวั รู้จกัแบง่ปัน เช่น แบง่ปันสิง่ของ ให้ความช่วยเหลือด้วย
ก าลงัแรงกาย แรงใจ และไม่ปิดกัน้หรือกีดกันเม่ือมีการใช้สิ่งของสาธารณสมบตัิต่าง ๆ  มีความ
เสียสละสิ่งท่ีตนเองมี แม้กระทัง่เวลา เพื่อเผ่ือแผ่ให้กบัสว่นรวมสงัคมให้เกิดประโยชน์และความสขุ 
(http://kijakran.rpu.ac.th/template2/article_inside.php?article_id=141) 
ส่ือและอุปกรณ์ 
  1. คลิปวิดีโอ Give : การให้คือการแบง่ปันท่ียิ่งใหญ่    
       2. ใบงาน การแบง่ปันท่ียิ่งใหญ่ 
ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ขัน้เร่ิมต้นกิจกรรม  
         1.1 ผู้ วิจัยกล่าวทักทายนักเรียนและทบทวนความรู้สิ่งท่ีได้ในการท ากิจกรรมท่ี
ผ่านมาและให้นักเรียนส่งสมุดบนัทึกจิตสาธารณะ (Passport Public Mind) เพื่อรายงานความ
คืบหน้า 
         1.2 ผู้ วิจัยตัง้ค าถามว่า “ตัง้แต่ตื่นมาโรงเรียนในวันนีน้ักเรียนได้ท าประโยชน์ 
ช่วยเหลือหรือแบง่ปันอะไรกบัผู้ อ่ืนบ้าง” ให้นกัเรียนตอบเป็นรายบคุคล  
  2. ขัน้ด าเนินกิจกรรม  
      2.1 ผู้วิจยัชวนนกัเรียนให้คิดตามเก่ียวกบัเร่ืองการแบง่ปันเป็นจดุเร่ิมต้นของการมี 
จิตสาธารณะ โดยการอธิบายภาพรวมของการแบ่งปันว่าเป็นลกัษณะของการมอบสิ่งดี ๆ ให้กบั
ผู้ อ่ืน การเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้รับซึ่งสิ่งดี ๆ เช่น การมีน า้ใจช่วยเหลือผู้ อ่ืน การแบ่งปันความสขุ  
การมอบสิ่งของบริจาคต่าง ๆ ร่วมถึงการท าความดีก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันท่ีมีคุณค่าทางจิตใจ
เช่นกนั 
          2.2 ผู้วิจยัให้นกัเรียนแบง่กลุม่ กลุม่ละ 3 - 5 คน  
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         2.3 ผู้ วิจัยให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอ Give : การให้ คือการแบ่งปันท่ียิ่งใหญ่ 
(https://www.youtube.com/watch?v=Y- EEONOojOU) และให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัวิเคราะห์
ลงในใบงาน “ การแบง่ปันท่ียิ่งใหญ่ ” ว่าในคลิปวิดีโอมีการแบง่ปัน การเปิดโอกสให้ผู้ อ่ืนได้ใช้ของ
ส่วนรวม การท าประโยชน์ต่าง ๆ ทัง้หมดก่ีเหตกุารณ์ เหตกุารณ์อะไรบ้างและอธิบายว่าเหตกุารณ์
เหลา่นัน้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืนและสงัคมอยา่งไร 
        2.4 ผู้วิจยัให้ตวัแทนของกลุม่ออกมาอธิบายหน้าชัน้เรียน 
  3. ขัน้สรุปกิจกรรม 
    ผู้ วิจัยและนักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายกิจกรรมกลุ่ม และครูได้เน้นย า้และ
สรุปให้นกัเรียนเข้าใจว่า การท่ีเราเป็นบุคคลท่ีมีจิตสาธารณะได้นัน้ เราต้องเป็นผู้ ท่ีมีจิตใจท่ีเป็น
ผู้ ให้รู้จักแบ่งปัน เช่น แบ่งปันสิ่งของ ให้ความช่วยเหลือด้วยก าลังแรงกาย แรงใจ ซึ่งเป็นการ
เสียสละ สิ่งท่ีตนเองมี แม้กระทัง่เวลา เพื่อเผ่ือแผ่ให้กบัสว่นรวมสงัคมให้เกิดประโยชน์และความสขุ  
การประเมินผล  
      1. สังเกตจากการให้ความร่วมมือ การแสดงความคิดเห็น และพฤติกรรมของนักเรียน
ระหวา่งการร่วมท ากิจกรรมกลุม่ 
  2. สงัเกตจากการอภิปรายหน้าชัน้เรียนเก่ียวกบัการแบง่ปันท่ียิ่งใหญ่และการท าประโยชน์ 
ตา่ง ๆ 
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ใบงาน  

การแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ 

 
 

  

   รายช่ือสมาชิกในกลุ่ม  

1………………………………………………..2…………………………………………………...

3………………………………………………..4…………………………………………………...

5………………………………………………..6…………………………………………………... 

ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์วา่ในคลปิวิดีโอมีการแบง่ปัน การให้ การท าประโยชน์ตา่ง ๆ
รวมทัง้การเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้ใช้ของสว่นรวมทัง้หมดก่ีเหตกุารณ์ เหตกุารณ์อะไรบ้างและอธิบาย

วา่เหตกุารณ์เหลา่นัน้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืนและสงัคมอยา่งไร 

ล า

ดับ

ที่ 

อธิบายเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึน้

เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

และสังคมอย่างไร 
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นกัเรียนคิดวา่ การแบง่ปัน และการเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้ใช้ของสว่นรวมมีข้อดีอย่างไรบ้าง 
1 ............................................................................................................................................  
2 ............................................................................................................................................   
3 ............................................................................................................................................   
4 ............................................................................................................................................   
5 ............................................................................................................................................   
นกัเรียนคิดวา่การเป็นบคุคลท่ีมีจิตสาธารณะจะเร่ิมต้น การแบง่ปัน ในเร่ืองอะไรบ้าง  
1 ............................................................................................................................................  
2 ............................................................................................................................................   
3 ............................................................................................................................................   
4 ............................................................................................................................................   
5 ............................................................................................................................................  
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โปรแกรมส่งเสริมจติสาธารณะของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น 
ครัง้ที่ 8 

เร่ือง  การเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้ใช้ของสว่นรวมร่วมกนัอยา่งถกูต้อง 
ระยะเวลา 50 นาที 
วัตถุประสงค์ 
       1. นกัเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของการเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้ใช้ของสว่นรวม 
       2. นกัเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้ใช้ของสว่นรวมและคอยแนะน า ช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้ 
แนวคดิส าคัญ 
   การใช้สิ่งของร่วมกนัในสงัคม ดแูลทรัพย์สมบตัิส่วนรวมและมีน า้ใจแบ่งปันสิ่งของให้แก่
กนัและกนั การปลกูฝังหรือเสริมสร้างไว้ตัง้แต่ในวยัเด็ก เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ท่ีเพียงพอเป็น
พืน้ฐานท่ีสามารถน าไปพฒันาตนเอง โดยในการปลูกฝังนัน้ ควรให้เด็กได้มีความรู้ความเข้าใจ 
ตระหนกัถึงความส าคญัของจิตสาธารณะ เช่น การใช้ห้องสมดุร่วมกนัในโรงเรียน การใช้ห้องน า้
อยา่งถกูต้อง เป็นต้น (https://www.gotoknow.org/posts/536069) 
ส่ือและอุปกรณ์ 
  1. สถานการณ์ตวัอยา่ง     
ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ขัน้เร่ิมต้นกิจกรรม  
             1.1 ผู้ วิจัยกล่าวทักทายนักเรียนและทบทวนความรู้สิ่งท่ีได้ในการท ากิจกรรมท่ี
ผ่านมาและให้นักเรียนส่งสมุดบนัทึกจิตสาธารณะ (Passport Public Mind) เพื่อรายงานความ
คืบหน้า 
         1.2 ผู้วิจยัตัง้ค าถามวา่ “ นกัเรียนสงัเกตเห็นของสว่นรวมใดบ้างในบริเวณโรงเรียน
ของเรา ”   
  2. ขัน้ด าเนินกิจกรรม  
      2.1 ผู้วิจยัให้นกัเรียนแบง่กลุม่ กลุม่ละ 6 - 8 คน  
         2.2 ผู้วิจยัอธิบายเก่ียวกบัของสว่นรวมในโรงเรียนของเราคือ สิ่งของ วสัด ุอปุกรณ์ 
สถานท่ีตา่งๆ ในโรงเรียนของเราท่ีนกัเรียนทกุคนในโรงเรียนมีสทิธิใช้และร่วมกนัดแูลรักษา   
         2.3 ผู้วิจยัแจกใบสถานการณ์ตวัอย่างที่เก่ียวกบัการแบง่ปัน เปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้
ใช้ของสว่นรวม  เพื่อให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัท าความเข้าใจในเหตกุารณ์นัน้ ๆ 

https://www.gotoknow.org/posts/536069
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        2.4 นกัเรียนร่วมกันวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ตวัอย่างว่าพฤติกรรมนัน้เหมาะสม
หรือไม่ ควรแก้ไขอย่างไร พร้อมทัง้เตรียมตวัแสดงบทบาทสมติให้ถกูต้องเหมาะสมตามหลกัของ
การใช้สิง่ของร่วมกนั 
          2.5 ผู้ วิจัยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมติกลุ่มละ 3 - 5 นาที 
และเม่ือนักเรียนแสดงบทบาทสมมติเสร็จแล้วผู้ วิจัยเสริมความรู้และข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
พฤตกิรรมท่ีเหมาะสม 
  3. ขัน้สรุปกิจกรรม 
    ผู้วิจยัและนกัเรียนร่วมกนัสรุปและอภิปรายกิจกรรมกลุม่และครูได้เน้นย า้ในเร่ือง
การใช้สิ่งของท่ีเป็นส่วนรวม การเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้ใช้สิ่งของท่ีเป็นส่วนรวม ซึ่งหากนักเรียน
เร่ิมต้นจากในโรงเรียนแล้วก็จะสง่ผลไปถึงสงัคมและประเทศชาติต่อไป   
การประเมินผล  
  1. สงัเกตจากการให้ความร่วมมือ การแสดงความคดิเห็น พฤตกิรรมของนกัเรียนระหวา่ง 
การร่วมท ากิจกรรมกลุม่เก่ียวกบัการใช้ของสว่นรวมร่วมกนัอยา่งถกูต้อง 
  2. สงัเกตจากการแสดงบทบาทสมมติในเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ของนกัเรียนแตล่ะกลุม่ 
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สถานการณ์ตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนพักกลางวันเจกับกีจ้ะมานั่งกินข้าวโต๊ะ
ประจ า เม่ือกินเสร็จก็นั่งคุยกันเป็นเวลานาน
ไม่สนใจว่าคนอ่ืนจะมีท่ีนั่งกินข้าวหรือไม่ก็
ตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แดนเป็นลูกชายของป้า ร้านขายอาหาร
กลางวนัเมื่อถึงเวลากินข้างแดนก็จะเดินไปลดั
แถวเพื่อนคนอ่ืนโดยไมส่นใจวา่ใครตอ่แถวอยู่ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

มดปวดท้องมากจงึรีบวิ่งเข้าห้องน า้เมื่อท าธุระ
เสร็จน าก็รีบเดินออกมาโดยไม่สนใจท่ีจะราด
น า้ในห้องน า้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เบสค้นหาหนงัสือประวตัิศาสตร์เพื่อเอาไปท า
รายงานส่งครูพอเจอเนือ้หาท่ีสนใจเบสจึงฉีก
หน้านัน้และซอ่นหนงัสือไว้ในซอกโต๊ะ 
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สถานการณ์ตัวอย่าง (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตยซือ้ขนมและน า้หวานมากินท่ีโต๊ะในตอน
คาบว่างแล้วท าน า้หวานหกเต็มโต๊ะ เตยเลย
ชวนเพื่อนย้ายโต๊ะใหมเ่พราะโต๊ะนีส้กปรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอล์ฟและเพื่อนๆเล่นบาสเสร็จและถึงเวลา
เข้าเ รียนจึง เอาลูกบาสไปซ่อนเพื่อจะได้
กลบัมาเลน่อีกในวนัพรุ่งนี ้

 

                                                          อ้างอิงจาก https://www.thairath.co.th/content/990045 
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โปรแกรมส่งเสริมจติสาธารณะของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น 
ครัง้ที่ 9 ปัจฉิมนิเทศ 

เร่ือง  การปัจฉิมนิเทศหลงัจากการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมจิตสาธารณะของนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น   
ระยะเวลา 50 นาที 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้สึกและทบทวนกิจกรรมตลอดระยะเวลาเข้าร่วม
โปรแกรม 
      2. เพื่อให้นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและแบง่ปันจิตสาธารณะท่ี
มีในตนเองให้กบัผู้ อ่ืน 
แนวคดิส าคัญ 
  จิตสาธารณะ นัน้มีประโยชน์ทัง้ต่อตนเองและผู้ อ่ืน คนเราเม่ือมาอยู่ร่วมกันในสังคม 
ย่อมต้องมีความสมัพนัธ์และปฏิสมัพันธ์ซึ่งกันและกัน เราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้โดยไม่ต้อง
พึง่พาสิ่งเหลา่นี ้ และเราเองก็สามารถท่ีจะท าประโยชน์เพื่อสว่นรวมได้โดยเร่ิมท่ีตนเองก่อนและไม่
หวงัผลตอบแทนใดเม่ือเรามีจิตสาธารณะในตนเองแล้วจะสามารถแบ่งปันและช่วยเหลือสงัคมให้
น่าอยูต่อ่ไป (http://praewa.ksu.ac.th/new2017/file/20170317_2963416181.pdf) 
ส่ือและอุปกรณ์ 
  1. กระดาษหวัใจแห่งจิตสาธารณะ 
  2. ของขวญัเพ่ือเป็นการขอบคณุในการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ขัน้เร่ิมต้นกิจกรรม  
             ผู้วิจยักลา่วทกัทายนกัเรียนและทบทวนความรู้สิ่งท่ีได้ในการท ากิจกรรมท่ีผ่านมา
ทัง้หมด 8 ครัง้ และให้นกัเรียนส่งสมดุบนัทึกจิตสาธารณะ (Passport Public Mind) เพื่อรายงาน
ความคืบหน้าครัง้สดุท้าย พร้อมทัง้ชีแ้จงว่าในวนันีน้กัเรียนจะได้ร่วมกนัท ากิจกรรมกนัเป็นครัง้ท่ี 9 
และเราจะเสร็จสิน้กิจกรรมทัง้หมด 
 2. ขัน้ด าเนินกิจกรรม  
      2.1 ผู้ วิจัยสอบถามนักเรียนเก่ียวกับการท ากิจกรรมทัง้หมดท่ีผ่านมาและสุ่ม
นกัเรียนตอบค าถามสัน้ ๆ 
         2.2 ผู้วิจยัให้นกัเรียนทัง้หมดนัง่ล้อมวงเป็นวงกลมกลุม่ใหญ่  

http://praewa.ksu.ac.th/new2017/file/20170317_2963416181.pdf
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         2.3 ผู้วิจยัแจกกระดาษหวัใจแห่งจิตสาธารณะ และให้นกัเรียนเขียนความรู้สกึใน
การร่วมกิจกรรมท่ีผ่านมาและประเมินตนเองโดยให้คะแนนจิตสาธารณะของตนเองจาก 1 - 10 ว่า
ให้คะแนนตนเองเท่าไร พร้อมทัง้บอกเหตผุล  
         2.4 ผู้วิจยัให้นกัเรียนยืนขึน้และอธิบายความรู้สกึของตนเองให้เพื่อนในวงได้รับฟัง 
โดยครูสุม่คนแรกและวนขวามือไปเร่ือย ๆ จนครบทกุคน 
  3. ขัน้สรุปกิจกรรม 
    3.1 ผู้วิจยัและนกัเรียนร่วมกนัสรุปและอภิปรายสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรม
และผู้ วิจัยเพิ่มเติมเก่ียวกับการมีจิตสาธารณะว่า “จิตสาธารณะของคนเรานัน้ หากเราสามารถ
สร้างให้เกิดกับตนเอง ประพฤติและปฏิบตัิเสมอ จะเป็นประโยชน์ทัง้ต่อตนเองและต่อสวนรวม  
การกระท าต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ล้วนสร้างคณุค่าให้กับตนเองและผู้ อ่ืน หากเราไม่หวงัสิ่งใดตอบแทน 
พร้อมให้ด้วยความเสียสละ ไม่คาดหวงัใด ๆ ยิ่งสร้างความสขุและเสริมสร้างให้เราเป็นบุคคลท่ีดี  
ช่วยพฒันาสงัคม ประเทศชาติตอ่ไปได้ ” 
    3.2 ครูมอบของขวัญเพื่อเป็นการของคุณนักเรียนทุกคนท่ีให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีเสมอมาและขอให้นกัเรียนทุกคนเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ และประสบความส าเร็จในชีวิต
ข้างหน้าในตอ่ไป 
การประเมินผล  
       สงัเกตจากการตอบค าถามในระหว่างการท ากิจกรรมและพฤติกรรมของนกัเรียนระหว่าง
การร่วมท ากิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลงัจากการเข้าร่วมโปรแกรมสง่เสริมจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น 
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กระดาษหวัใจแห่งจติสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ.......................................................... 
ชัน้.................................... 

เลขที.่...................... 
 

ด้านหน้า 

ความรูส้กึในการเขา้รว่มกจิกรรม
..............................................................
..............................................................
..............................................................
ใหร้ะดบัคะแนนตนเอง............................ 
เพราะ..................................................... 

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

.. 

......งงงง  
 
 

 

 

.ซง.  

ด้านหลงั 



 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวปัญจพร  สอนพดู 
วัน เดอืน ปี เกิด 2 มิถนุายน 2533 
สถานที่เกิด จงัหวดัศรีสะเกษ 
วุฒกิารศึกษา ส าเร็จการศกึษาหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.)  

สาขาวิชาจิตวทิยาการแนะแนว  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั  
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 32/98 ซอยรังสิต-นครนายก 28/1 ต าบลประชาธิปัตย์  
อ าเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี รหสัไปรษณีย์ 12130   
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