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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ

เสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยม ศกึษาสกลนคร (2) เปรยีบเทยีบจติสาธารณะของนกัเรยีนระหวา่งกอ่นและหลงัการใชช้ดุกจิกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ (3) เปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสิ้นสุดลงและหลังใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริม
สร้างจิตสาธารณะเป็นระยะเวลา 1 เดือน กลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ปีการศึกษา 2563 จำานวน 40 คน ได้มาโดยความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดจิตสาธารณะ แบบสังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะ แบบประเมิน 
การทำากิจกรรมสำาหรับครู และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Dependent t-test 
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ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสม โดยการ
ประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งชุดมีค่าเฉลี่ย 2.83 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และคู่มือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย 2.96 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากความ
สอดคล้องขององค์ประกอบของชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะตามความเห็น 
ของผูเ้ชีย่วชาญจำานวน 5 คน ได้คา่ดัชนคีวามสอดคลอ้ง เทา่กบั 1.00 และความสอดคลอ้งของคูม่อืการใช ้
ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจำานวน 
5 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
ของนักเรียนมีประสิทธิภาพที่ 83.15/86.73 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

จิตสาธารณะและความพึงพอใจของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

คำ�สำ�คัญ: เสริมสร้างจิตสาธารณะ ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

Abstract
The purposes of this research were 1) to create and find out effective ness of practi-

cal package in extra curriculer, 2) to compare the public minds of students between before 
and after learned with innovation, 3) to compare the public minds after using innovation, 4) 
to study the satisfaction of high school students. The sample group is a 4th grade student, 
Sakon ratchathayanukul school, 40 people. The tools used in the research are public minds 
measure, public minds behavior observation, evaluation form for teachers and questionnaire 
of student satisfaction. The statistics used in data analysis include mean, standard deviation 
and depentent t-test.

The results can be summarized as follows:

The innovation had a high level and the learning activities guide to enhancing of 
public minds of students with an mean of 2.96 is appropriate / Enhancing of Public Minds, 
the consistency index (IOC) at the level 1.00 and its effectiveness at 83.15 / 86.73 higher 
than 80/80.

Public minds and their satis fraction of students between before and after the use 
innovation was difference in statistical significance at the level of 0.05.

Keywords: Enhancing of public minds, extra-curricular activities package



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 182 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2565

บทนำา
จิตสาธารณะเ ป็น คุณลักษณะของ

พลเมืองดีที่ประเทศต้องการ ดังแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555-2559) กำาหนดแนวทางการพฒันาศกัยภาพ
ประชาชนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดำาเนินชีวิตตระหนักถึง 
บทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติด้วยความรับผิด
ชอบอย่างเต็มที่ตามบทบาททางสังคมที่ตนดำารง 
อยู ่ ให ้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีและ 
รัฐธรรมนูญที่กำาหนดไว้ เคารพกฎหมาย เคารพ
สิทธิ เสรีภาพของผู ้อื่น มีจิตสาธารณะและ
กระตือรือร้นท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก ้ 
ปญหาของชุมชนและสังคม (สำานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2558: 135) นอกจากน้ีนโยบายในการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-พ.ศ. 
2561) ได้กำาหนดเปาหมายในการปฏิรูปการ
ศึกษาโดยมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ 
การมุ่งให้เกิดจิตสำานึกสาธารณะ เกิดปญญาใน
การพัฒนา และการแก้ปญหาและเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน (วโิฬมฐ์ วฒันานมิติกลู, 2553: 26)  
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่มุ ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดมีปีญญา มคีวามสขุ และมคุีณลกัษณะ
อันพึงประสงค์ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็น พลเมืองไทยและ
พลโลก คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย ใฝเรียนรู้ อยู่อย่าง เพียงพอ มุ่งมั่นในการ 
ทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

จิตสาธารณะเป็นลักษณะสำาคัญของการ
เป็นพลเมืองดีของประเทศ ถ้าทุกคนในสังคม 
นิ่งเฉยปล่อยให้คนในชาติขาดจิตสาธารณะไป
เร่ือยๆ เชน่น้ี วนัหนึง่ประเทศชาตคิงไมเ่หลอือะไร 

ดังนั้น ถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการ
ปลูกฝงจิตสาธารณะให้เกิดกับบุคคลในชาติโดย
เฉพาะเด็กและเยาวชนเพราะเป็นวัยที่สามารถ
ปลูกฝงลักษณะดีงามให้เกิดขึ้นได้ง่าย (วรินทร  
บุญยิ่ง, 2553: 2-14) ความเสียหายของสมบัติ
ส่วนรวมซึ่งเกิดจากการทำาลาย การใช้ประโยชน์
โดยไม่มีการดูแลรักษา (ฉวีวรรณ คำาประไพ, 
2554: 1) แสดงถงึการขาดจติสาธารณะของคนใน
สังคม แม้แต่สังคมเล็กๆ ในโรงเรียน พฤติกรรม
เหล่านี้จะทำาให้เกิดปญหาทางสังคมตามมาได้ 

การพัฒนาจิตสาธารณะในตัวบุคคล 
ควรเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็ก ผู้ที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อ
พฤติกรรมของเด็กก็คือ บิดา มารดา ครู และ
เพื่อนร่วมวัย รวมทั้งสื่อมวลชนด้วยตามลำาดับ 
นอกจากนี้การจะพัฒนาจิตสาธารณะในตัวเด็ก
ได้นั้น ยังขึ้นอยู่กับกลวิธีของผู้พัฒนาแต่ละคนว่า
จะจัดกิจกรรมให้กับเด็กอย่างไร ซึ่งสามารถทำาได้
หลายวธิ ีอยา่งไรกต็ามถงึแมว้า่ภาครฐัไดพ้ยายาม
พัฒนาคนให้มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ จิตสำานึก
เพื่อส่วนรวมหรือจิตสาธารณะ แต่การดำาเนินการ
ในช่วงที่ผ่านมาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กลับไม่ได้ผลเท่าที่ควร เห็นได้จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำาลาย 
โดยมีสาเหตุจากพฤติกรรมขาดจิตสาธารณะ  
(พริยา นิลมาตร, 2550: 25-30)

จากรายงานการวิจยัเก่ียวกับปญหาวิกฤต
ทางด้านจิตสาธารณะของเยาวชน โดยเฉพาะ
นกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา พบวา่ เยาวชนกำาลงั
อยูใ่นสภาพแหง่ความเสีย่งโดยเฉพาะการใชช้วีติใน
แง่มุมต่างๆ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้หากไม่ได้รับการ
ควบคุม หรือแก้ไขย่อมส่งผลเสียต่ออนาคตของ
เยาวชนในฐานะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของ
สังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลอันเป็นรูปธรรมที่
มองเห็นได้ประการหนึ่ง คือ คุณภาพการเรียนรู้ 
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และความใส่ใจในการเรียนรู้ของเยาวชนลดลง
อย่างเห็นได้ชัด เพราะความอ่อนแอทางความคิด 
ซ่ึงนอกจากจะทำาให้เยาวชนไม่มีภูมิคุ้มกันแล้ว
ยังเป็นจุดอ่อนที่จะทำาให้เข้าใจสังคมผิด ไม่เห็น
ความสำาคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม หรือเรียก
ว่า “ขาดจิตสำานึกสาธารณะ” สภาพการณ์ที่วัยรุ่น
ไทยขาดจิตสำานึกสาธารณะ ทำาให้ชุมชนอ่อนแอ 
ไม่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรม ห่างเหินศาสนาและ
ขาดความซื่อสัตย์สิ่งเหล่าน้ีถือเป็นตัว กัดกร่อน
เศรษฐกิจพอเพียงและความสมานฉันท์ในสังคม
สอดคล้องกับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ตน้ ของสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
สกลนครเขต 3 พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนอยู่ในระดับปาน
กลาง (สำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
สกลนคร เขต 3, 2555. อ้างถึงใน ปภาพินท์  
รุณธาตุ, 2559: 77) 

การกระตุ้นเสริมสร้างให้นักเรียนเกิด
ความตระหนักและเข้าใจบทบาท หน้าที่ของการ
เป็นสมาชิกของสังคม ใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมจึงต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้สภาพ
ของสงัคมใหรู้จ้กัคดิและมองเหตกุารณต์า่งๆ ตาม
เหตุและผล รู้จักวิเคราะห์สาเหตุของปญหาที่เกิด
ข้ึนในสงัคมนำาไปสูก่ารแกป้ญหาสงัคม ผลทีเ่กดิขึน้
จะทำาให้นักเรียนเป็นนักคิดหรือนักวางแผนอย่าง
สมบูรณท์ัง้ความรู้และคุณธรรม จงึถอืวา่เปน็ภาระ
หน้าที่ (Function) ร่วมกันของสถาบันทางสังคม
ท่ีใกล้ชิดกับนักเรียนโดยเฉพาะสถานศึกษาที่ควร
มีบทบาทในการจัดกิจกรรมสนับสนุนและสร้าง
บรรยากาศให้เกิดการรวมกลุ่มกันทำาประโยชน์ให้
กับสงัคม รูจ้กัวางแผน เขา้ใจการจดัระบบ การคิด 
เข้าใจการวางตน ตลอดจนสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิต

ให้เข้ากับสถานการณ์ได้มากยิ่งขึ้น (อริสา สุขสม
และสุวิมล นราองอาจ, 2554: 3-9) 

จากภูมิหลังและปญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
ศึกษา เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับช้ัน
มธัยมศกึษาตอนปลายในโรงเรยีน สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เปิด
โอกาสให้นักเรียนร่วมกิจกรรมเรียนรู้ พัฒนา
ตนเองให้เป็นบุคคลที่มีพลังความสามารถร่วมมือ
กบัผูอ้ืน่สรา้งประโยชนใ์หเ้กดิขึน้กบัสว่นรวมตอ่ไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สกลนคร ผู้วิจัยได้กำาหนดวัตถุประสงค์การวิจัย
ไว้ ดังนี้

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุด
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเพือ่เสรมิสรา้งจติสาธารณะ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสกลนคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบจิตสาธารณะของ
นักเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น 

3. เพื่อเปรียบเทียบจิตสาธารณะของ
นกัเรยีนหลงัใชช้ดุกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเพือ่เสรมิ
สรา้งจติสาธารณะสิน้สดุลงและหลงัใชช้ดุกจิกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะเป็น
ระยะเวลา 1 เดือน
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วิธีดำาเนินการวิจัย 
การวิ จั ยนี้ เป็นการวิ จั ยและพัฒนา  

ซึง่ผู้วจิยัม ีวธิดีำาเนนิการวจิยัแบง่ออกเปน็ 3 ระยะ 
ดังนี้

ระยะที่ 1 การกำาหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัยประกอบด้วย 

1. การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สิ่งที่นำามาวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้ คือ 
เอกสารวิชาการ รายงานการวิจัย บทความหรือ
ฐานข้อมูลอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง ซึ่งกรอบ
เนื้อหาประกอบด้วย จิตสาธารณะ การจัดการ
เรียนรู้, ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเครื่องมือ
การวิจัย ประกอบด้วย แบบวัดจิตสาธารณะ และ
แบบประเมินการทำากิจกรรม

การวิเคราะห์เนื้อหา โดยมีผลสรุป ดังนี้ 
องค์ประกอบของจิตสาธารณะ จำาแนกเป็น 3 
ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น มีตัวชี้วัด
ประกอบด้วย การร่วมมือกับผู้อื่นในการพัฒนา
สังคม, การช่วยเหลือแนะนำาสิ่งที่ถูกที่ควรแก่ 
ผู้อื่น, การอำานวยความสะดวกให้กับผู้อื่นและ
การแบ่งปนสิ่งของให้กับผู้อื่น 2. ด้านการเสีย
สละเพื่อสังคม มีตัวชี้วัด ประกอบด้วย การสละ
กำาลังกาย กำาลังทรัพย์ และเวลาช่วยเหลือผู้อื่น
และสงัคม, การเหน็แกป่ระโยชนส์ว่นรวมมากกวา่
ประโยชน์ส่วนตน รู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ  
การสละประโยชน์ส่วนท่ีตนพึงได้รับเพ่ือแลกกับ
ประโยชน์ของคนหมู่มากหรือคนที่อ่อนแอกว่า 
และการใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชนต์อ่สงัคม และ  
3. ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาสังคม มีตัวชี้วัด ประกอบ
ด้วย การสนใจในปญหาและการเปลี่ยนแปลง 
พร้อมทั้งเสนอความคิดที่จะพัฒนาสังคม ความ
ตั้งใจที่จะทำางานอย่างหนึ่งอย่างใดให้สำาเร็จตาม

เปาหมายที่กำาหนดและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ความตัง้ใจทีจ่ะทำางานของสว่นรวมจนสำาเรจ็ และ
การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสังคมจนสำาเร็จ 

2. การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 
9 คน เพื่อให้ได้องค์ประกอบของจิตสาธารณะ  
องค์ประกอบของชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้
สัมภาษณ์ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
ประกอบด้วย กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มนัก
ปฏิบัติการ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์เก่ียวข้องกับจิตสาธารณะ จำานวน 
9 คน ดังนี้ กลุ่มนักวิชาการ ได้แก่ อาจารย์หรือ
อดีตอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษา 
มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องจิตสาธารณะไม่
น้อยกว่า 5 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จำานวน 2 คน กลุ่มนักปฏิบัติการ ได้แก่ บุคคลที่
ทำากิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชน ชุมชน สังคมโดยรวมจำาแนกเป็น  
ผู้ที่ทำากิจกรรมจิตสาธารณะและเป็นที่ยอมรับ 
ในสังคมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จำานวน 
2 คน ผู้บริหารสถานศึกษา หรือรองผู้อำานวยการ
สถานศึกษา หรืออดีตผู้อำานวยการสถานศึกษา 
ทีม่ปีระสบการณเ์กีย่วกบัการสง่เสรมิจติสาธารณะ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำานวน 2 คน 
และครู ที่มีประสบการณ์หรือรับผิดชอบกิจกรรม 
ส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนมีอายุราชการ 
ไมน่อ้ยกว่า 10 ป ีมวิีทยฐานะไมต่่ำากว่าครชูำานาญ
การพิเศษ จำานวน 3 คน

ระยะที ่2 สรา้งชดุกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร
เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ 

1. สร้างชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
เสริมสร้างจิตสาธารณะ ดำาเนินการ ดังต่อไปนี้ 
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1.1 ศกึษาเอกสารวชิาการ แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการพัฒนาจิตสาธารณะ จากรายงานการ
วิจัย บทความหรือฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
พฒันาจติสาธารณะด้วยกจิกรรมทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
สำาคัญ 

1 . 2  ศึ ก ษ าหลั ก สู ต ร ขั้ น พ้ื น ฐ า น 
พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับหลักการ จุดมุ่งหมาย 
โครงสร้าง เวลาเรียน แนวดำาเนินการ การวัดผล 

และการประเมินผล

1.3 ศึกษาคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรี ยนตามหลักสูตรการศึกษา ข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ช่วงชั้นที่ 3

1.4 วิเคราะห์วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
และกำาหนดวัตถุประสงค์ เ ชิงพฤติกรรมให้
สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีกำาหนดไว้ในชุดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ดัง
ตาราง 1

ต�ร�ง 1 แสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่กำาหนดในชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้าง 
จิตสาธารณะกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

กิจกรรม วัตถุประสงค์ก�รเรียนรู้ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ปฐมนิเทศ  สร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างครูกับนักเรียน และ
นักเรียนกับนักเรียน
นักเรียนเข้าใจวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม

การรู้จักตนเอง เข้าใจถึงความสามารถของ
ตนเอง 

1. ตรวจสอบความสามารถตนเอง
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสามารถตนเองกับเพื่อน

จิตสาธารณะ เข้าใจความหมายและ ความ
สำาคัญของจิตสาธารณะ 

1. อธิบายความหมาย ความสำาคัญของจิตสาธารณะ
2. อภิปรายและยกตัวอย่างพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ 

ชุมชนท้องถิ่น 1. เข้าใจสภาพของชุมชน
ท้องถิ่น

1. บอกสภาพของชุมชนของตนเอง
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นเกี่ยวกับสิ่งที่น่าศึกษาในท้องถิ่น
ของตนเอง
3. เลือกประเด็นศึกษาในชุมชน

การวิเคราะห์ปญหา 1. เข้าใจสาเหตุของปญหา
ในชุมชนท้องถิ่น

1. เลือกประเด็นที่ต้องการศึกษาในชุมชน
2. วิเคราะห์สาเหตุของประเด็นที่ศึกษา 

การสร้างพลังแห่ง
ตน

1. เลือกกิจกรรมเพื่อนำาไปสู่
การพัฒนาชุมชน 

1. อธิบายขั้นตอนของกิจกรรมเรียนรู้
3. ระบุกิจกรรมเพื่อประยุกต์ให้เกิดประโยชน์

การระดมพลัง
สมองสู่ชุมชน

1. ระบุกิจกรรมบูรณาการ
เพื่อใช้ทำากิจกรรมในชุมชน 

1. บอกความเหมาะสมของปญหาที่จะศึกษา 
2. อธิบายวิธีการทำากิจกรรมในชุมชน

การสังเคราะห์งาน 1. กำาหนดชั้นตอนการทำา
กิจกรรมร่วมกันในชุมชน 

1. เขียนโครงการ/กิจกรรมที่จะทำาในชุมชน
2. กำาหนดปฏิทินการทำากิจกรรม
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ก�รเรียนรู้ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

การพัฒนาสู่ชุมชน 1. อธิบายการทำากิจกรรมที่
กำาหนดในชุมชน 

1. ปฏิบัติ บันทึกผล สรุป นำาเสนอผลการทำากิจกรรมในชุมชน

การถอดบทเรียน 1. อธิบายสิ่งที่เรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างจิตสาธารณะ

1. เขียนบรรยายความรู้สึกจากทำากิจกรรม 
2. นำาเสนอประสบการณ์จากการทำากิจกรรม 

ต�ร�ง 1 แสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่กำาหนดในชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้าง 
จิตสาธารณะกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (ต่อ)

1.5 พฒันาชุดกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเพ่ือ
เสริมสร้างจิตสาธารณะ โดยใหก้จิกรรมครอบคลมุ
ตวัชีว้ดัพฤตกิรรมจติสาธารณะ ทัง้ 3 ด้าน คือ การ
ช่วยเหลือผู้อื่น การเสียสละเพื่อสังคมและการมุ่ง
มั่นพัฒนาสังคม แต่ละชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบ
ดังนี้ ชื่อชุดกิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรมหรือ
วิธีดำาเนินการ ภาระงานหรือชิ้นงาน สื่อ/อุปกรณ์ 
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทำากจิกรรม และการประเมนิ
ผล 

1.6  นำาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
เสริมสร้างจิตสาธารณะที่พัฒนาขึ้นและคู่มือการ
ใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเสนอประธานและ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความสอดคล้องของชุดกิจกรรมกับนิยาม 
ความสอดคล้องของรูปแบบกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ความเหมาะสมของชุดกิจกรรม หลังจากน้ันนำา
ชุดกิจกรรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน เพื่อ
พิจารณาความสอดคล้องของชุดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 
ความเหมาะสมของชุดกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเพ่ือ
เสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ีย 2.83 และความสอดคล้องของคู่มือ
การใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ความเหมาะสมของคู่มือ
การใชช้ดุกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรในระดับมาก มค่ีา
เฉลี่ย 2.98

1.7  นำาข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมา
วิเคราะห์และปรับปรุงชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
แล้วนำาเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณา จากนั้นทำาเป็นฉบับสมบูรณ์ 

2. การสรา้งคูม่อืการใชช้ดุกจิกรรมเสรมิ
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ดำาเนินการ 
ดังนี้

1. ศึกษาเอกสารวิชาการ รายงานการ
วิจัย แนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมหรือโครงการ

2. ศึกษาแนวคิดการบริหารกิจกรรม
เสริมหลักสูตรแบบมีส่วนร่วม

3. ศึกษาองค์ประกอบชุดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร องค์ประกอบจิตสาธารณะ แนวคิดการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน กระบวนการ
เรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 

4. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับหลักการ จุดมุ่งหมาย 
โครงสร้าง เวลาเรียน แนวดำาเนินการ การวัดผล 
และการประเมินผล

5. ศึกษาคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรี ยนตามหลักสูตรการศึกษา ข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่คาด
หวัง มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน และคำาอธิบาย
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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6. วเิคราะห์แนวทางการบริหารกจิกรรม
เสรมิหลกัสตูรเพือ่เสรมิสรา้งจติสาธารณะ โดยยดึ
หลักการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมจิตสาธารณะ 
การจัดกิจกรรมเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่สำาคัญใน
ชุมชนที่อยู่ใกล้นักเรียนมากที่สุดโดยเปิดโอกาส
ให้นักเรียนเลือกศึกษาได้ตามความเหมาะสมกับ
ตนเอง 

7. วิเคราะห์แนวทางการประเมินผล
การทำากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสำาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

8. คู่มือการใช้ชุดกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร
เพือ่เสรมิสรา้งจติสาธารณะของนกัเรยีน ประกอบ
ไปด้วย

8.1  คำาชีแ้จงสำาหรบัคร ูเปน็เอกสารทีจ่ดั
ทำาขึ้นเพื่อใช้เป็นคำาแนะนำาในการจัดกิจกรรมของ
ครซ่ึูงจะชีแ้จงเก่ียวกบัแนวคิดของชุดกจิกรรมเสรมิ
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน 
องค์ประกอบของชุดกิจกรรมและวิธีจัดกิจกรรม
การเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสรา้งจติสาธารณะของนักเรยีน

8.2 การจัดการเรียนรู้  เป็นการจัด
กิจกรรมในแต่ละกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย ช่ือ
กิจกรรม สาระสำาคัญ ตัวบ่งชี้จิตสาธารณะ 
วัตถุประสงค์เวลาที่ใช้ สถานที่จัดกิจกรรมการ 
เรยีนรู ้สือ่การเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล  
แบบบันทึกผลการทำากิจกรรมการเรียนรู้ ใบ
กิจกรรม และแบบสังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะ
ของนักเรียน 

วิธีการพัฒนาและหาคุณภาพของคู่มือ
การใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้าง 
จิตสาธารณะของนักเรียน มีดังนี้

1) วิเคราะห์นิยามของจิตสาธารณะ 
ตัวชี้วัดของจิตสาธารณะ กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
แนวคิดเก่ียวกับการกำากับตนเองกระบวนการ
และเทคนิควิธีในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
จิตสาธารณะในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษางานวิจัยเกี่ยว
กับการเสริมสร้างจิตสาธารณะ เพื่อออกแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ
จิตสาธารณะ ตามกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูข้องชดุกจิกรรมเพือ่เสรมิสรา้งจติสาธารณะ
ของนักเรียน 

2) สร้างความตระหนักรู้ ในตนเอง 
กิจกรรมจะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ว่าตน
รู้สึกอย่างไร ต้องการอะไร รู้จุดเด่นจุดด้อยของ
ตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง เชื่อมั่นในความ
สามารถและเห็นคุณค่าของตนเอง โดยในขั้นนี้ 
ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทำาแบบสำารวจความสามารถ
ของตนเองเพื่อกระตุ้นนักเรียนในเรื่องการ
ตระหนักรู้ในตนเอง

3) เสริมสร้างจิตสาธารณะของผู้เรียน 
โดยจดักจิกรรมทีมุ่ง่เนน้ใหน้กัเรยีนมจีติสาธารณะ
ต่อตนเอง กระตุ้นให้รับรู้ถึงคุณค่าความสามารถ
ของตนเอง เชื่อว่าตนสามารถพัฒนาจิตสาธารณะ
ได้ จัดกิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ 
จิตสาธารณะ วิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลที่มี
จิตสาธารณะ วิเคราะห์ตนเองและวางแผนในการ
พัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ 

4) กำ าหนด เป าหมายและ โน้ มนำ า
พฤติกรรมที่ต้องการกำากับตนเองและแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ สะท้อนผลและปรับปรุง 
เป็นการประมวลข้อมูลความสามารถในการรู้คิด
ของตนเองที่สามารถควบคุม ตรวจสอบความ
คิดของตนได้โดยใช้กระบวนการในการวางแผน 
ควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม ครู
กำาหนดพฤติกรรมเปาหมายตามตัวช้ีวัดของ 
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จิตสาธารณะ นักเรียนเป็นคนวางแผนกิจกรรม 
ด้วยตนเอง และควบคุมกำากับการปฏิบัติกิจกรรม
ของตนเองให้บรรลุเปาหมาย พร้อมทั้งให้มีการ
สะท้อนผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตัวเอง 

5) นำาเสนอคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน
ที่พัฒนาขึ้นต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
เพื่อนำาข้อเสนอแนะไปปรับปรุง

6) นำา คู่มือการใช้ ชุดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน
ที่ปรับปรุงตามคำาแนะนำาของคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 
5 คน (ชุดเดียวกับประเมินคู่มือการจัดกิจกรรม) 
ประเมินความเหมาะสมตามองค์ประกอบ ดังน้ี  
ชื่อชุดกิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรมหรือวิธี
ดำาเนินการ ภาระงานหรือช้ินงาน สื่อ อุปกรณ์ 
การวัดและประเมินผล ระยะเวลาที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมและการประเมินผล 

7) ปรับปรุงคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน
คำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำาเสนอให้คณะ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ 

8) นำา คู่มือการใช้ ชุดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะที่ปรับปรุง
แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มเปาหมายเป็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสกลราช 
วิทยานุกูล จำานวน 40 คน ควบคู่กับชุดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ 

นำาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริม
สร้างจิตสาธารณะที่สร้างขึ้นเสนอประธานและ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ
ถูกต้องความสอดคล้องของชุดกิจกรรมกับนิยาม 
ความสอดคล้องของรูปแบบกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมเป็นไปได้ตาม 

ขัน้ตอน และนำาชดุกจิกรรมไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ จำานวน  
5 คน ทีไ่ดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง ตรวจสอบ
ความสอดคล้อง, ความเหมาะสมของชุดกิจกรรม 

นำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผูเ้ชีย่วชาญมาวเิคราะห์
และปรับปรุงชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาม 
คำาแนะนำาของผู้ เชี่ยวชาญ แล้วนำาเสนอให้  
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา 
เพื่อนำามาปรับปรุงแก้ไขทำาเป็นชุดกิจกรรมฉบับ
สมบูรณ์ แล้วนำาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
ปรบัปรงุตามคำาแนะนำาของผูเ้ชีย่วชาญ พรอ้มแบบ
ประเมินความสอดคล้อง, ความเหมาะสม เสนอ 
ผู้เ ช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลด้าน
หลักสูตรและการสอนและด้านจิตวิทยา จำานวน 
5 คน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องแต่ละองค์
ประกอบของชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร นำา
ผลการประเมินที่ ได้มาวิเคราะห์หาค่าความ
สอดคล้อง ความเหมาะสมโดยการคำานวณค่า
ความสอดคลอ้ง, ความเหมาะสม ผลการวิเคราะห์
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00  
จึงเป็นชุดกิจกรรมที่มีความเหมาะสม ซึ่งในครั้งนี้
ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00

2. สร้างเครื่องมือวัดจิตสาธารณะ

2.1 แบบวัดจิตสาธารณะ มีวิธีการสร้าง 
ดังนี้ 

 2.1.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการ
สร้างและหาคุณภาพของแบบวัดจิตสาธารณะ 
ศึกษานิยามของจิตสาธารณะ เพื่อนำามาสร้างข้อ
คำาถามใหค้รอบคลมุตวัชีวั้ดของการมจีติสาธารณะ 
ทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นการชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ ประกอบ
ด้วย การร่วมมือกับผู้อื่นในการพัฒนาสังคม การ
ชว่ยเหลอืแนะนำาสิง่ทีถ่กูทีค่วรแกผู่อ้ืน่, การอำานวย
ความสะดวกให้กับผู้อื่น และการแบ่งปนสิ่งของ
ให้กับผู้อ่ืน ด้านการเสียสละเพื่อสังคม ประกอบ
ดว้ย การสละกำาลงักาย กำาลงัทรพัย ์และเวลาชว่ย
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เหลอืผูอ้ืน่และสงัคม การเหน็แกป่ระโยชน์สว่นรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน รู้จักเป็นผู้ให้มากกว่า
ผู้รับ การสละประโยชน์ส่วนที่ตนพึงได้รับเพื่อ
แลกกับประโยชน์ของคนหมู่ใหม่หรือคนที่อ่อนแอ
กวา่ และ การใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชนต์อ่สงัคม 
ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาสังคม ประกอบด้วย สนใจ 
ในปญหาและการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเสนอ
ความคิดที่จะพัฒนาสังคม ตั้งใจที่จะทำางานอย่าง
หนึ่งอย่างใดให้สำาเร็จตามเปาหมายท่ีกำาหนด
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตั้งใจที่จะทำางานของ 
ส่วนรวมจนสำาเร็จ และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
สังคมจนสำาเร็จ 

 2.1.2 สร้างแบบวัดจิตสาธารณะ
นักเรียนฉบับร่างประกอบด้วย 2 ตอน ตอนที่ 1 
รายการคำาถามเก่ียวกับการปฏิบัติพฤติกรรมการ
มีจิตสาธารณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
ตามแนวคิดของ Likert มี 5 ระดับ คือ ทำาทุกครั้ง 
ทำาบ่อยครั้ง ทำาบางครั้ง นานๆ ครั้ง และไม่เคยทำา 
จำานวน 60 ขอ้ โดยจำาแนกออกเปน็ 3 ด้าน คอื 1) 
ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น จำานวนข้อคำาถาม 20 ข้อ 
2) ด้านการเสียสละเพื่อสังคม จำานวนข้อคำาถาม 
20 ข้อ 3) ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาสังคม จำานวนข้อ
คำาถาม 20 ข้อ และตอนที่ 2 เป็นคำาถามปลาย
เปิดสำาหรับระบุความคิดเห็น

 2.1.3 นำาแบบวัดจิตสาธารณะ
นักเรียนที่สร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ เพื่อข้อเสนอแนะโดยมีประเด็นที่
ควรปรับปรุง คือ ภาษาที่ใช้ควรมีความเหมาะสม
กับวัยของนักเรียนเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน แบบวัด
จิตสาธารณะนักเรียนที่ปรับปรุงตามคำาแนะนำา
ของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอต่อผู้
เชี่ยวชาญจำานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอน ผู้ เชี่ยวชาญด้าน
จิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมีคุณสมบัติ 
คือ 1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 2) มี
ประสบการณ์การทำางานในด้านที่เก่ียวข้องอย่าง
น้อยเป็นเวลา 5 ปี (ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมกับประเมิน
คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม) เพื่อพิจารณาประเมิน
ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
จึงเป็นแบบวัดจิตสาธารณะที่นำาไปใช้ได้ ผลการ
ศึกษาครั้งนี้พบว่าได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 

ระยะที ่3 การทดลองใชช้ดุกจิกรรมเสรมิ
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ดำาเนินการ 
ดังนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

1. นำาแบบวัดจิตสาธารณะไปใช้กับ
นักเรียนก่อนและหลังจากการทดลอง 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูปและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์มีดังนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้

2.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
จิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ก่อนและหลังเข้าร่วมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริม
สรา้งจติสาธารณะใชส้ถติ ิt-test แบบ dependent 
samples

2.2 วิเคราะห์การปฏิบัติกิจกรรมการมี
จิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 นักเรียนเป็นผู้บันทึก โดยวิเคราะห์เนื้อหา  
ใน 3 ประเดน็ ไดแ้ก ่1) ประสบการณส์ิง่ทีไ่ดเ้รยีน
รู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 2) ความรู้สึกจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม 3) การปฏิบัติกิจกรรมการมีจิต
สาธารณะตามองค์ประกอบของจิตสาธารณะทั้ง 
3 ด้าน คือ ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น ด้านการเสีย
สละเพื่อสังคม และด้านการมุ่งมั่นพัฒนาสังคม 
ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหาเป็นรายสัปดาห์และสรุป
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พฤติกรรมการมจีติสาธารณะทีน่กัเรยีนแสดงออก
ตามองค์ประกอบของจิต

การทดลองใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ

ผู้วิจัยนำาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
เสริมสร้างจิตสาธารณะสำาหรับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนท่ีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จำานวน 40 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร  เป็ นนั ก เ รี ยนระ ดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สกลนคร ปีการศึกษา 2563 จำานวน 45 โรงเรียน 
มีนักเรียนทั้งหมด 41,284 คน (กลุ่มสารสนเทศ 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
online: เข้าถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2563) 

 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  
ปีการศึกษา 2563 จำานวน 40 คน ได้มาโดย 
วธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (วาโร เพง็สวสัดิ,์ 2553: 

60-62) โดยกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ความสมัครใจ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย
เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำานวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
1) ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้าง 
จิตสาธารณะ ประกอบด้วยชุดกิจกรรม 3 ชุด
กิจกรรม มีกิจกรรมย่อย 9 กิจกรรม 2) แบบวัด 
จิตสาธารณะ 3) แบบประเมินการทำากิจกรรม 

3. แบบแผนการทดลอง

ในการทดลองใช้ ชุ ดกิ จกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ใช้รูปแบบ
การวิจัยเชิงทดลอง แบบแผนการศึกษากลุ่มเดียว
มีการทดสอบจิตสาธารณะก่อน-หลังการทดลอง
และการวัดซ้ำา เป็นการเปรียบเทียบ O

1
 กับ O

2
 

ส่วน O
3
 ซึ่งเป็น extended posttest จะให้ข้อมูล

เกี่ยวกับความคงทนของผลการทดลอง (Dooley, 
1995 p. 193 อา้งองิใน ผอ่งพรรณ ตรยัมงคลกลู 
และสุภาพ ฉัตราภรณ์, 2545: 69) ดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 แสดงแบบแผนการทดลองซึง่มลีกัษณะศกึษากลุม่เดยีวมกีารทดสอบจติสาธารณะกอ่น-หลงั
การทดลองและการวัดซ้ำา

กลุ่ม ทดสอบก่อน
1

ก�รสอน ทดสอบหลัง
1

ทดสอบหลัง
2

ทดลอง O
1

X O
2

O
3

 ความหมายของสัญลักษณ์
 O

1
 แทน การทดสอบจิตสาธารณะของนักเรียนก่อนการทดลอง

 X แทน การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
 O

2
 แทน การทดสอบจิตสาธารณะของนักเรียนหลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิต

สาธารณะสิ้นสุด
 O

3
 แทน การทดสอบจิตสาธารณะของนักเรียนหลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิต

สาธารณะสิ้นสุดแล้วเป็นระยะเวลา 1 เดือน
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4. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

เปน็การนำาชุดกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเพ่ือ
เสรมิสรา้งจติสาธารณะทีส่รา้งขึน้ มาใช้เพือ่ศกึษา
ผลการทดลองกบักลุม่ตัวอย่าง โดยดำาเนินการเปน็ 
3 ระยะ คือ 1) การทำากิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับ 
จิตสาธารณะ 2) ทำากิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ  
3) ทำากิจกรรมเชิงพัฒนาในชุมชน ดังต่อไปนี้ 

1. ผูว้จิยัเสนอคำารอ้งต่อสำานกังานบณัฑติ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อออก
หนังสือราชการขอความร่วมมือไปยังโรงเรียน
สกลนครวิทยานุกูล สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เพ่ือขออนุญาตเก็บ
ข้อมลูจากกลุม่ตัวอยา่งนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 จำานวน 40 คน

2. นำาแบบวัดจิตสาธารณะให้นักเรียน
ทำาก่อนใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริม จิต
สาธารณะ 

3. นำาชดุกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเพ่ือเสรมิ
สร้างจิตสาธารณะที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงจน
สมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างเป็น
เวลา 13 สัปดาห์ ทดลองทั้งในชั่วโมงเรียนและ
นอกชั่วโมงเรียน รวมเวลาในการทดลองใช้ชุด
กิจกรรมเสรมิหลกัสตูรเพ่ือเสรมิสรา้งจติสาธารณะ
เป็นเวลา 42 ชั่วโมง นำาไปใช้จริงในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 5 เดือน
ตลุาคม 2563 ถงึวันที ่11 เดือนกมุภาพันธ ์2564  
แยกกิจกรรมการทดลองเป็น ดังนี้ 

 1) ทดลองในชั่วโมงเรียน 18 ชั่วโมง 
ใช้เวลาในชั่วโมงเรียนที่ทางโรงเรียนกำาหนดเป็น
ชั่วโมงค้นคว้าอิสระ กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง 
ทุกวันพุธเวลา 13.00 น.-16.00 น. 

 2) ทดลองนอกช่ัวโมงเรียน 24 
ช่ัวโมง ใช้เวลาในช่วงที่โรงเรียนปิดภาคเรียนเพื่อ
ไมใ่หก้ระทบตอ่เวลาเรยีนปกต ิกจิกรรมเรยีนรูเ้ชงิ
ปฏิบัติการ ณ แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น (ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานอันเนื่องจากพระราชดำาริ) และ
กิจกรรมหลังเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เป็นกิจกรรม
ปฏบิตัติามกจิกรรมโครงการในพืน้ทีช่มุชนทอ้งถิน่
ตามที่แต่ละกลุ่มกำาหนด 

5. การทดลองใช้ชุดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะที่ผู้ วิจัย
สร้างข้ึน โดยกำาหนดระยะการทำากิจกรรมเป็น 3 
ระยะ ดังนี้ 

 1) การทำากิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับ
จิตสาธารณะ ระยะนี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้
นักเรียนเรียนรู้และทำาความเข้าใจตนเอง การรู้จัก
ผู้อ่ืน มีความรู้ความเข้าใจจิตสาธารณะ และรู้จัก
ชุมชนตนเอง 

 2) ทำากิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ 
ระยะเปน็การจดักจิกรรมเพือ่ฝกึทกัษะการทำางาน 
การบรูณาการความรูท้ีม่คีวามสอดคลอ้งกบัสภาพ
โดยรวมของชมุชนทอ้งถิน่ โดยเนน้ใหน้กัเรยีนเรยีน
รู้เชิงปฏิบัติการ ณ แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทำากิจกรรมร่วม
กับผู้อื่นเป็นระบบทีม มีประสบการณ์ตรง 

 3) ทำากิจกรรมเชิงพัฒนาในชุมชน 
เป็นกิจกรรมที่ เน้นให้นักเรียนนำากิจกรรม/
โครงการการพัฒนาสู่ชุมชนที่ร่วมกันวางแผนมา
ก่อนหน้าไปปฏิบัติจริงในชุมชน 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่ได้จากการทดลอง ดังต่อไปนี้
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1. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิต
สาธารณะของนักเรยีนระดับช้ัน มธัยมศกึษาปทีี ่4 
ก่อนและหลงัการใช้ชุดกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเพ่ือ
เสริมสร้างจิตสาธารณะของกลุ่มตัวอย่างใช้สถิติ 
t-test แบบ dependent samples

2 .  วิ เ ค ร าะห์ ก า รป ฏิบั ติ กิ จ ก ร รม
การมี จิ ตสาธารณะของนั ก เ รี ยนระ ดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 นักเรียนเป็นผู้บันทึก โดย
วิเคราะห์เน้ือหา สรุปใน 3 ประเด็น ได้แก่ 
1) ประสบการณ์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรม 2) ความรู้สึกจากการเข้าร่วมกิจกรรม  
3) การปฏิบัติกิจกรรมการมีจิตสาธารณะของ
นักเรียนตามองค์ประกอบของจิตสาธารณะทั้ง 
3 ด้าน คือ ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น ด้านการเสีย
สละเพื่อสังคม และด้านการมุ่งมั่นพัฒนาสังคม 
ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหาเป็นรายสัปดาห์และสรุป
พฤติกรรมการมจีติสาธารณะทีน่กัเรยีนแสดงออก
ตามองค์ประกอบของจิตสาธารณะ

ผลการวิจัย
ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้าง 

จิตสาธารณะของนักเรียนที่สร้างขึ้นมีความ 
เหมาะสม โดยการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง
ชุดมีค่าเฉลี่ย 2.83 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก และคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย 
2.96 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ความ
สอดคล้องขององค์ประกอบของชุดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน
ตามความเห็นของผู้เช่ียวชาญจำานวน 5 คน ได้
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 และ
ความสอดคล้องของคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน 
ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 คน ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ชุดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของ
นักเรียนมีประสิทธิภาพที่ 83.15/86.73 สูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ดังตาราง 3

ต�ร�ง 3 แสดงประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

ร�ยก�ร n ∑X ร้อยละ

คะแนนระหว่างปฏิบัติกิจกรรม 1–8 (E
1
) 40 3326 83.15 83.15

คะแนนจาการทดสอบหลังปฏิบัติการ (E
2
) 40 5204 130.10 86.73

ประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนา=83.15/86.73

จิตสาธารณะของนักเรียนระหว่างก่อน
และหลังการใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ 

เสริมสร้างจิตสาธารณะ แตกต่างกันอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตาราง 4
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ต�ร�ง 4 แสดงการเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและ
หลังใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน 

ก�รประเมิน n S.D. df t p-value

ก่อนทดลองใช้ชุดกิจกรรม 40 90.75 4.407 39 36.265 .000

หลังทดลองใช้ชุดกิจกรรม 40 130.10 6.071
* p < 0.5

จิตสาธารณะของนักเรียนหลังใช้ชุด
กิจกรรมเสรมิหลกัสตูรเพ่ือเสรมิสรา้งจติสาธารณะ
สิ้นสุดลงและหลังใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

เพือ่เสรมิสรา้งจติสาธารณะเปน็ระยะเวลา 1 เดอืน 
แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ดังตาราง 5

ต�ร�ง 5 แสดงการเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างหลังใช้ 
ชดุกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรจบสิน้ลงกบัหลงัใชช้ดุกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรจบสิน้เปน็ระยะเวลา 
1 เดือน 

ก�รประเมิน n S.D. df t p-value

หลังเรียนจบสิ้น 40 130.10 6.071
39 10.150 .000

หลังเรียนจบส้ินเป็นระยะเวลา 1 เดือน 40 127.98 5.385
* p < 0.5

อภิปรายผล
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สกลนคร สามารถอภิปรายดังนี้

1. ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริม
สร้างจิตสาธารณะของนักเรียน มีประสิทธิภาพที่ 
83.15/86.73 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

การที่ผลปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
ชดุกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั มี 
องคป์ระกอบของชดุกจิกรรม ได้แก ่ช่ือชุดกจิกรรม, 
วตัถปุระสงค ์กจิกรรมการเรยีนรู ้ภาระงานหรอืช้ิน
งาน สื่อ/อุปกรณ์ เวลาที่ใช้ และการประเมินผล  

หลั กกา รของ ชุ ด กิ จกร รม  ประกอบ ด้ วย  
1) การตระหนักรู้ตนเองทำาให้ทราบจุดเด่น จุด
ด้อยของตนเป็นแนวทางในการปรับปรุงตนเองให้
ดีขึ้น 2) จิตสาธารณะสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้น
ได้ 3) การมีความเข้าใจชุมชนตนเองมีผลต่อการ
แสดงพฤติกรรม 4) กระบวนการทางปญญามีผล
ต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะ 5) การระบุเปาหมาย
การกระทำาและการกำากับตนเอง 6) ผู้เรียนมีแรง
จงูใจทีจ่ะพฒันาตนเอง และ 7) การใชแ้หลง่เรยีนรู ้
ในท้องถิ่นในการฝึกกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิด
และประเมินตน จึงสังเคราะห์กิจกรรมการเรียน
รู้ในชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้ดังนี้ 1) การ
สำารวจความสามารถตนเอง 2) จิตสาธารณะ  
3) ชมุชนทอ้งถิน่ 4) การวิเคราะหป์ญหาเชงิสาเหต ุ
5) การเติมพลังแห่งตน 6) การสังเคราะห์งาน 
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7) การพัฒนาสู่ชุมชน และ 8) การสะท้อนความ
คิด สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ยึด 
ผู้เรียนเป็นสำาคัญที่กรมวิชาการ (2547, 5) เสนอ
ว่าการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
สมรรถภาพ คือ เก่ง มีคุณภาพ คือ ดี และเป็น 
ผูม้สีขุภาพกายสขุภาพจติทีดี่ คือ สขุ เปน็ประชากร
ที่เก่ง ดี สุข เป็นประชาชนที่มองกว้างคิดไกล ใฝรู้ 
เชิดชูคุณธรรม สุวิทย์ มูลคำา (2549: 17) เสนอ
ว่าถ้าไม่นับสื่ออุปกรณ์ และเทคนิควิธีการต่างๆ 
แล้วบุคคลก็นับว่าเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญที่สุด 
บุคคลดงักลา่วน้ี สามารถแบง่ออกไดเ้ปน็สองฝาย
ด้วยกัน คือ ผู้สอนและผู้เรียน โดยปกติผู้สอนและ
ผู้เรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หรือมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน เว้นเสียแต่ในบางโอกาส
ที่ผู้สอนอาจจะต้องมีบทบาทมากกว่า และใน
ทำานองเดยีวกัน บางครัง้ผูเ้รยีนกจ็ำาเปน็ทีจ่ะตอ้งมี
บทบาทมากกวา่เชน่กนั สอดคลอ้งกบั Joyce และ
คณะ (2004: 29) ที่เสนอกรอบความคิดของการ
จัดการเรียนรู้ไว้ว่าการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ประโยชน์
ในการตรวจสอบ การเรียนรู้ของนักเรียน และการ
พิจารณาเก่ียวกับวิธีการสร้างชุมชนหรือกลุ่มการ
เรียนรู้ของนักเรียน

องค์ประกอบของจิตสาธารณะ 3 ด้าน 
จำาแนกเป็น ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น มีตัวชี้วัด
ประกอบด้วย การร่วมมือกับผู้อื่นในการพัฒนา
สังคม การช่วยเหลือแนะนำาสิ่งที่ถูกที่ควรแก่ผู้อื่น, 
การอำานวยความสะดวกให้ กับผู้อื่นและการแบ่ง
ปนสิ่งของให้กับผู้อื่น ด้านการเสียสละเพื่อสังคม 
มีตัวชี้วัดประกอบด้วย การสละกำาลังกาย กำาลัง
ทรัพย์ และเวลาช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม, การ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน รู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ, การสละประโยชน์
ส่วนที่ตนพึงได้รับเพื่อแลกกับประโยชน์ของคน
หมู่มากหรือคนที่อ่อนแอกว่า และการใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และ ด้านการมุ่งมั่น
พัฒนาสังคม มีตัวชี้วัด ประกอบด้วย การสนใจใน
ปญหาและการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเสนอความ
คดิทีจ่ะพฒันาสงัคม, ความตัง้ใจทีจ่ะทำางานอยา่ง
หนึ่งอย่างใดให้สำาเร็จตามเปาหมายที่กำาหนดและ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม, ความตั้งใจที่จะทำางาน
ของส่วนรวมจนสำาเร็จ และการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ 
เพื่อพัฒนาสังคมจนสำาเร็จ สอดคล้องกับแนวคิด
ของอนุชาติ พวงสาลี และวีรบูรณ์ วิสารทสกุล 
(2540) ลัดดาวัลย์ เกษมเนตรและคณะ (2546) 
กระทรวงศึกษาธิการ (2552) และเกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศ์ศักด์ิ (2556) ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้วิจัย
มีการสังเคราะห์องค์ประกอบจิตสาธารณะของ
นักเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ภัคนุช หมากผิน (2556) พบว่าองค์ประกอบ
ของจิตสาธารณะของนักเรียนมีทั้ งหมด 6  
องค์ประกอบ คือ การดูแลรักษาผลประโยชน์
ร่วม การเคารพสิทธิผู้อื่นและสร้างประโยชน์ต่อ 
สว่นรวม ความรบัผดิชอบตอ่สว่นรวม ความมนี้ำาใจ
และเอาใจใส่ต่อผู้อ่ืน การมีส่วนร่วมต่อกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและ
ผู้อื่น

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิต
สาธารณะ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูด้ว้ยชดุกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเพือ่เสรมิ
สร้างจิตสาธารณะ มีคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะ
ดา้นการชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ ดา้นการเสยีสละเพือ่สงัคม 
และด้านการมุ่งมั่นพัฒนาสังคม หลังการใช้ชุด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เนือ่งมาจากกจิกรรมการเรยีนรูใ้นชดุกจิกรรม
เสริมหลักสูตร ได้สนับสนุนและมุ่งเน้นให้นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนสอดคล้อง
กับแนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการของวัยรุ่น ที่กลุ่ม
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เพ่ือนมีอิทธิพลต่อนักเรียนในวัยนี้ค่อนข้างมาก 
(พรรณี ช.เจนจิต, 2528: 144)

นักเรียนมีจิตสาธารณะระดับสูงขึ้น ทั้งนี้
เป็นเพราะโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
จิตสาธารณะของนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มี
สถานภาพครอบครัวที่อาศัยอยู่ร่วมกันทำาให้
ครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนม
นักเรียน เมื่อนักเรียนได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
เอาใจใส่ ได้รับความรักความอบอุ่นในครอบครัว 
ครอบครัวมีการสนับสนุนให้นักเรียนสามารถ
คิดและตัดสินใจในการทำากิจกรรมของนักเรียน 
ครอบครัวมีการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีการ
ยอมรับและให้เกียรติผู้อื่น มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ และมีการแสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะ
สม ทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้ เลียนแบบและแสดง
พฤติกรรมเหมือนสมาชิกในครอบครัว ทำาให้
นักเรียนมีจิตสาธารณะอยู่ในระดับสูง ดังคำากล่าว
ของประณต เค้าฉิม (2549: 355) ที่ว่า การ
อบรมเลี้ยงดูในครอบครัว ทำาให้เด็กได้รับการ
ซึมซับพฤติกรรมของครอบครัว ทำาให้เกิดแนว
โน้มที่เด็กจะเลียนแบบและปฏิบัติตามพฤติกรรม
ของครอบครัว ถ้าครอบครัวมีพฤติกรรมที่เหมาะ
สม เด็กจะมีความรักและความภาคภูมิใจใน
ครอบครัว ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมในตัว
เด็กเช่นกัน และสอดคล้องกับกฤษณ์ พวงพันธ์ 
(2552: 95) ได้ทำาการพัฒนาจิตสาธารณะของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านตาอุดโดยใช้กลยุทธ์การ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม; กลยุทธ์การเสริมแรง
โดยการชมเชยและมอบรางวลั และประชาสมัพันธ ์
ผลการวิจัยพบว่า มีการปลูกฝงให้นักเรียนมีจิต
สาธารณะ ทำาใหนั้กเรยีนมคีวามตระหนกัถงึความ
สำาคัญของจิตสาธารณะ เจษฎา หนูรุ่น (2551: 
4) ที่กล่าวว่า การเคารพสิทธิเป็นพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการเคารพสทิธใินการใช้ของสว่นรวม

ทีใ่ชป้ระโยชนร์ว่มกนัของกลุม่ การไมย่ดึครองของ
ส่วนรวมมาเป็นของตน ตลอดจนไม่ปิดกั้นโอกาส
ของบุคคลอื่นที่จะใช้ของส่วนรวมนั้นโดยแบ่งปน
และเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้ของส่วนรวม และ
ไม่นำาของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง สมโภชน์  
เอี่ยมสุภาษิต (2556: 50) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้
จากการสังเกตตัวแบบที่เป็นสถานการณ์จริง จะ
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์
ตรง ทำาให้นักเรียนมีความเข้าใจสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ 
เพิ่มมากขึ้น ทำาให้นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวก
เพิ่มมากข้ึนและลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้
ลดน้อยลง สอดคล้องกับคำากล่าวของวิทวัฒน์  
ขัตติยะมาน (2549, 59-60) ที่กล่าวไว้ว่า 
ประสบการณ์ในชีวิตจริงจะทำาให้นักเรียนได้
เห็นปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ทำาให้นักเรียนมี
ประสบการณใ์นการเรยีนรูแ้ละแกไ้ขปญหากนัเปน็
ทีม ทำาให้เกิดการพัฒนาเจตคติและทักษะในการ
แก้ไขปญหาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการใช้เทคนิคการ
กำาหนดข้อดี ข้อเสียในการดูแลรักษาหรือทำาลาย
สิ่งของเครื่องใช้ในโรงเรียน ทำาให้นักเรียนมีการ
รับรู้ว่าการขีดเขียนโต๊ะ การเขียนกำาแพง และ
การรบกวนผู้อ่ืนนั้น เป็นการกระทำาที่สร้างความ
เดือดร้อนแก่ผู้อื่น ดังคำากล่าวของคอเรย์ (Corey, 
2004: 240-255) ที่ว่า เทคนิคการกำาหนดข้อดี 
ข้อเสีย เป็นสำารวจความเชื่อของสมาชิกกลุ่ม  
และ ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูรและจิราภรณ์ 
พงษ์ศรีทัศน์ (2556, 43) ที่ได้ทำาการพัฒนาจิต
สาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ จำานวน 19 คน ผลการวิจัย
พบว่า หลังนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจิต
สาธารณะ มีค่าเฉลี่ยของจิตสาธารณะโดยภาพ
รวม และรายด้าน ประกอบด้วย ด้านการใช้ ด้าน
การถือเป็นหน้าที่ และด้านการเคารพสิทธิ์ สูงขึ้น
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 196 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2565

3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิต
สาธารณะของนักเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเสร็จสิ้นกับหลังใช้ชุดกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรเปน็ระยะเวลา 1 เดอืน พบวา่ นกัเรยีนที่
ใชชุ้ดกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรสิน้สดุลงแตกตา่งจาก
หลังใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 
เดือน อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณาค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้านระหว่าง
หลังทดลองจบสิ้นกับหลังทดลองเป็นระยะเวลา 
1 เดือน พบว่า ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 44.73 กับ 43.03 คะแนนเฉลี่ยต่าง
กัน เท่ากับ 1.7, ด้านการเสียสละเพื่อชุมชน มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.80 กับ 43.70 คะแนน
เฉลีย่ตา่งกนั เทา่กบั 0.1 และด้านการมุง่มัน่พัฒนา
สังคม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.85 กับ 41.15 
คะแนนเฉลี่ยต่างกัน 0.7 เมื่อพิจารณาคะแนน
เฉลี่ยจิตสาธารณะ พบว่า หลังใช้ชุดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรจบสิ้น เท่ากับ 130.10 และหลังใช้ชุด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรจบสิ้นเป็นระยะเวลา 1 
เดือน เท่ากับ 127.98 ผลต่างของคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 2.12 ซึ่งแสดงว่าพฤติกรรมจิตสาธารณะ
หลังใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นระยะเวลา 
1 เดือน มีพฤติกรรมจิตสาธารณะไม่แตกต่าง
จากหลังใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสิ้นสุดลง ที่
ปรากฏผลเช่นน้ี เนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรู้
ในชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสนับสนุนและมุ่งเน้น
ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน
ทีเ่ปน็การเปดิโอกาสใหน้กัเรยีนได้ใช้ประสบการณ์
เดิมจนเกิดกระบวนการคิดและได้ค้นหาความรู้
ด้วยตนเอง มีการให้ทำากิจกรรมปฏิบัติการด้วย
ตัวของนักเรียนเอง โดยร่วมคิดร่วมทำาในระบบ
ทีมซึ่งในชุดกิจกรรมมีแบบฝึกให้ทำากิจกรรมร่วม
กัน มีการทบทวนความเข้าใจกิจกรรมด้วยการลง
ข้อสรุปร่วมกันทุกกิจกรรม จึงทำาให้นักเรียนเกิด

การเรียนรู้และมีความเข้าใจสิ่งที่ร่วมกันทำา เมื่อ
พบสถานการณ์ใหม่ นักเรียนสามารถนำาความ
รู้เดิมมาวิเคราะห์สถานการณ์นั้นๆ อย่างเข้าใจ
และสามารถดำาเนินกิจกรรมได้ตามสถานการณ์ที่
พบด้วยการนำาความรู้ความเข้าใจเดิมมาเป็นฐาน  
ส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจอย่าง
แท้จริงซึ่งจะจดจำาได้นาน สอดคล้องกับคำากล่าว
ของสุภาภรณ์ ทองใส (2548: 116) ที่ว่า ถ้า
นกัเรยีนไดเ้รยีนรูส้ิง่ทีม่คีวามหมาย เปน็ประโยชน์
ด้วยความเข้าใจและได้ฝึกฝนตนเองมากๆ มีการ
ทำากิจกรรมซ้ำาๆ จะเกิดทักษะกระบวนการและ
มีความคงทนในการเรียนรู้จนสามารถถ่ายโยงไป
ใช้ประโยชน์ได้อย่างอัตโนมัติ นอกจากนั้นการจัด
กจิกรรมทีน่า่สนใจและมคีวามหมายใหน้กัเรยีนได้
ฝึกปฏิบัติ ย่อมก่อให้เกิดความคงทนในการเรียน
รู้ ดังผลการวิจัยของชัยวัฒน์ ถุงเสน (2547: 79)  
พบว่า การเรียนโดยการใช้สื่อการเรียนแบบใหม่
ทำาใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจเรยีนตลอดจนสามารถ
สร้างบรรยากาศในการเรียนให้ผ่อนคลาย ทำาให้
นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างเข้าใจและจดจำา
เนื้อหาได้ดีและวิไล หนูนาค (2547: 79) เสนอ
แนะว่า ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียน
เรียนได้จากประสบการณ์ตรงให้มากที่สุด การ
ใช้อุปกรณ์ประกอบการเรียนและให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมให้มากที่สุด จะทำาให้เกิดความจำาระยะ
ยาว จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการทำากิจกรรม
โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้าง
จิตสาธารณะของนักเรียนเป็นการจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและมีการทำา
กิจกรรมโดยใช้ระบบทีม เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้
นักเรียนเกิดการพัฒนาและเกิดประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างเข้าใจ จึงทำาให้เกิดความคงทนต่อการ
เรียนรู้
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

การพัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะ
นั้น ทางโรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ การฝึกอบรมควบคู่กันไปกับการ
จัดกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ เพื่อให้
นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง จะช่วย
ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะมากขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในส่วนของการวิจัย
เชิงคุณภาพและการสัมภาษณ์ นักเรียนแกนนำา ผู้
ปกครอง ผู้นำาชุมชน และผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม เพื่อ
นำามาพจิารณาองคป์ระกอบจติสาธารณะทีช่ดัเจน
และคลอบคลุมมากยิ่งขึ้น

2.2 ควรมีการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุ
จิตสาธารณะของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป
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