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พัฒนารูปแบบการการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สันติพงศ์ ยมรัตน์

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อ�าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียน

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย การวจัิยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คอื ระยะที ่1 การศึกษาข้อมลูพืน้ฐาน ความต้องการ 

และทิศทางของการพัฒนา รูปแบบ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียน

ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย ระยะที ่3 หาประสทิธภิาพของรปูแบบการจดักิจกรรมให้มจีติสาธารณะส�าหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยทดลอง และระยะที่ 4 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมจิต

สาธารณะส�าหรบันักเรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุม่ตวัอย่าง คอื ครูผูจ้ดักจิกรรมจติสาธารณะ จ�านวน 

75 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�านวน 271 คน และผู้ช่วยวิจัย จ�านวน 1 คน เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัย คือ คู่มือการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดการจัดกิจกรรม 

จิตสาธารณะ จ�านวน 7 ชุด แบบวัดจิตสาธารณะ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

จิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้การตรวจสอบสมมุติฐาน คือ The Wilcoxon Matched Pairs Signed 

Rank Test

ผลการวิจัย รูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ ส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จ�านวน 7 ขั้น คือ ขั้นเตรียมพร้อม ขั้นเรียนความรู้เชิงจิตสาธารณะ ขั้นความรู้สึกจิตสาธารณะ ขั้นเหตุผล

จิตสาธารณะ ขั้นปฏิบัติจิตสาธารณะ ขั้นน�าเสนอ และ ขั้นประเมินผล ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพรูปแบบ

การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่ากับ 84.34 /84.68 ดัชนีประสิทธิผล 

รปูแบบการจดักจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เท่ากบั 0.7338 นักเรยีนมคีวามก้าวหน้า 

ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 73.38 นักเรียนมีคะแนนจิตสาธารณะ หลังใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม 

จิตสาธารณะสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน 

รูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ มาก

ค�าส�าคัญ : รูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมชาวพุทธที่เต็มไปด้วยความรัก ความผูกพัน เอื้ออาทร ช่วยเหลือพึ่งพา

อาศยัซึง่กนัและกนั สามารถอยูร่่วมกนัอย่างสงบสขุ ตามลกัษณะสงัคมอดุมคต ิแต่สภาพปัจจบุนัความเจรญิ

ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง

สังคมโลก และประเทศไทยอย่างใหญ่หลวง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง วิถีชีวิตท่ีก้าวไปสู่

สังคมวัตถุนิยมท�าให้คนมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง กล่าวคือ ไม่ใส่ใจเรื่องส่วนรวม มุ่งแสวงหาผลประโยชน์

เพื่อตนเองเพิกเฉยต่อส่วนรวมแสดงถึงการขาดจิตสาธารณะส่งผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชนและ

ประเทศชาติ ปัญหาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความเสื่อมด้านจิตสาธารณะของคนส่วนใหญ่ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. 

2552 : 4) และถูกมองว่าส่วนหนึ่งเกิดจากความล้มเหลวในการจัดการศึกษากระบวนการเรียนรู้ต้องไม่มุ่ง

พัฒนาคนทางสติปัญญาเพียงอย่างเดียว ควรสร้างจิตส�านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมควบคู่ไปด้วย ปลูกฝัง

จติส�านึกทีถ่กูต้อง วกิฤติทางการเมอืงของไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมาชีใ้ห้เห็นวัฒนธรรมทางการเมอืง 

ทีข่ดัต่อวถิขีองชมุชนหรอืประชาคมใหม่บนพืน้ฐานของความรู ้ความรกัความเมตตาต่อกนัและความร่วมมอื

ร่วมใจกัน แสดงให้เห็นว่าคนไทยก�าลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยม คุณธรรม จิตสาธารณะและมีพฤติกรรม

ที่เปลี่ยนไปเพราะผลกระทบจากการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติท�าให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ

พฤติกรรมวัตถุนิยมขาดจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม

การพัฒนาจิตสาธารณะในตัวบุคคล ควรได้รับการพัฒนาตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งผู้ที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อ

พฤติกรรมของเด็กก็คือ บิดา มารดา ครู และเพื่อนร่วมวัย รวมทั้งสื่อมวลชนด้วยตามล�าดับ หากครอบครัว 

ครู เพื่อนร่วมวัย และสื่อมวลชน ได้ถ่ายทอดความมีจิตส�านึกที่ดี มีจิตส�านึกต่อสาธารณะสมบัติส่วนรวมให้

แก่เด็กอย่างสม�่าเสมอ เด็กก็จะซึมซับเอาคุณลักษณะที่ดีนี้ติดตัวไปนอกจากนี้ลักษณะการเรียนรู้และความ

สนใจของเด็กในแต่ละวัยมีความแตกต่างกัน การจะพัฒนาจิตสาธารณะในตัวเด็กได้นั้น จึงขึ้นอยู่กับกลวิธี

ของผู้พัฒนาแต่ละคนว่าจะจัดกิจกรรมหรือจัดประสบการณ์ให้กับเด็กอย่างไร ซึ่งสามารถท�าได้หลายวิธี ถึง

แม้ว่าภาครัฐได้มีความพยายามพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จิตสาธารณะ เกิดจิตส�านึกเพื่อส่วนรวมหรือ 

จิตสาธารณะ ภายใต้การด�าเนินการในช่วงที่ผ่านมาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลับไม่ได้

ผลเท่าทีค่วร เหน็ได้จากทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมทีถ่กูท�าลาย เกดิจากพฤตกิรรมขาดจิตสาธารณะ 

พริยา นิลมาตร (2550 : 25-30) วิจัยพบว่าเด็กเรียนเก่ง มีรายงานวิจัยว่า พยายามท�าพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ 

เพือ่สร้างพืน้ทีใ่ห้ตวัเอง ซึง้อาจไปหมกมุน่กบัอบายมขุ สรปุแล้วทัง้เดก็เรยีนเก่งและเรียนไม่เก่งขาดจิตส�านกึ

สาธาณะขาดศลีธรรม และขาดรากฐานประชาธปิไตย มแีนวโน้มไปในทาง ข้ีเกยีจ ข้ีโกง ข้ีโอ่ ข้ีอจิฉา ท้ังหมด

ไม่ใช่เด็กผิดแต่เป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาที่ไม่มีพลังพอที่จะสามารถสร้างจิตส�านึกได้ การจัดการเรียนรู้ 

ไม่ควรเน้นต�าราเป็นตัวตั้ง ไม่ควรสอนแต่ในหนังสือโดยท่ีไม่ได้ไปเรียนรู้ชีวิตของคนในชุมชน สังคมและ 

สิ่งแวดล้อม ควรลดการเรียนในต�าราลงครึ่งหนึ่ง แล้วเรียนรู้ร่วมกับคนในสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้

มากขึ้น ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของศีลธรรมและเป็นรากฐานของประชาธิปไตย

การพฒันาจติสาธารณะ ต้องมกีารพฒันา 3 ด้าน คอื ด้านความรูค้วามเข้าใจ ด้านการใช้เหตผุลใน

การตัดสินใจ และด้านพฤติกรรม ด้านความรู้ความเข้าใจเป็นความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิ หน้าท่ี ของ

ตนเองและผู้อื่นในการใช้ทรัพย์สินส่วนรวม รู้ผลที่เกิดจากการกระท�าหรือความเป็นไปและการรู้เท่าทันการ
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เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและโลก ด้านการใช้เหตุผลในการตัดสินใจเป็นกระบวนการหรือลักษณะการ

คิดที่บุคคลใช้เป็นหลักในการตัดสินใจเกี่ยวกับจิตสาธารณะ ตามทฤษฎีของโคลเบิร์กแบ่งเป็น 6 ขั้นจากต�่า

ไปหาสูง ระดับต�่าสุดคือหลักการหลบหลีกการโดนลงโทษทางกาย ระดับสองคือหลักการแสวงหารางวัลที่

เป็นวัตถุสิ่งของ ระดับสามคือ การท�าตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ ระดับสี่คือ การท�าตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย และ

ข้อบังคับทางศาสนา ระดับห้าคือ การเคารพตนเองและภาคภูมิ ใจในการกระท�าที่ถูกต้องของตน ขั้นที่หก

คือ การยึดหลักอุดมคติสากล เช่น ความเสมอภาค ยุติธรรม และมนุษยธรรม และการการเกลียดกลัวความ

ชัว่ (โกศล มคีณุ และณรงค์ เทยีมเมฆ. 2545 : 47) ส่วนด้านการปฏบิตัตินเป็นพฤตกิรรมทีน่กัเรยีนแสดงออก

ลักษณะดังนี้ 1) การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระท�าที่จะท�าให้เกิดความช�ารุดเสียหายต่อของส่วนรวมที่ใช้

ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 2) การถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสัยที่ตน

สามารถท�าได้และ 3) การเคารพสิทธิในการใช้ของของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม โดยไม่ 

ยึดครองของส่วนรวมมาเป็นของตน ตลอดจนไม่ปิดก้ันโอกาสของบุคคลอื่นท่ีจะใช้ของส่วนรวมนั้น โดย 

ผูว้จิยัมคีวามเช่ือว่า จติสาธารณะนัน้ควรปลกูฝึกจนติดเป็นนิสยั การท่ีจะฝึกให้นักเรียนแต่ละคนมจีติสาธารณะ 

เพิม่ขึน้ควรชีใ้ห้นกัเรยีนเหน็ว่าพฤตกิรรมอนัขาดจติสาธารณะหรือพฤติกรรมเฉยชาต่อการมส่ีวนร่วมในการ

ดแูลรักษาสาธารณสมบติัส่วนรวมนัน้ก่อให้เกดิปัญหาต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อทัง้ตนเองและส่วนรวมอย่างไร 

นักเรียนจะศึกษาสาเหตุและแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร เพื่อให้การแก้ปัญหาส�าเร็จลุล่วงลงได้ ซึ่งการจะ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรม 

จากสภาพปัญหาจติสาธารณะทีท่วคีวามรนุแรงมากข้ึนจนกลายเป็นปัญหาของสงัคมทีจ่�าเป็นต้อง

มีการเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน จึงจ�าเป็นต้องพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.  เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย

วิธีการวิจัย

การพฒันารปูแบบการจดักจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายเปน็การ

วิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีขั้นตอน การด�าเนินงาน 4 ระยะดังนี้

ระยะที่  1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการและทิศทางของการพัฒนา รูปแบบการจัด

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

   1.1  ข้อมูลพื้นฐาน 

   1.2  ศึกษาความต้องการและแนวทางของการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิต

สาธารณะ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ระยะที่ 2  การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย มีขั้นตอนดังนี้

   1.  วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   2.  วิเคราะห์ผลการยกร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

   3.  วเิคราะห์ความเหมาะสมของรปูแบบการจดักจิกรรมจิตสาธารณะ ส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   4.  วเิคราะห์ความเหมาะสมของชดุกจิกรรมจติสาธารณะระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย

   5.  สร้างรูปแบบชุดกิจกรรมจิตสาธารณะ

ระยะที่ 3  หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายโดยทดลอง  

ระยะที่ 4  ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

ประชากรและและกลุ่มตัวอย่าง

 ระยะที่  1  การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการและทิศทางของการพัฒนา รูปแบบการจัด

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบด้วย ครผููจั้ดกจิกรรมการเรยีนรูด้้าน

จติสาธารณะ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 (ร้อยเอด็) จ�านวน 75 โรงเรยีน จ�านวน 

665 คน และกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage sampling) คือ 

ครูผู้จัดกิจกรรมจิตสาธารณะ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) จ�านวน 75 

โรงเรียนละ 1 คน รวม 75 คน 

ระยะท่ี 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย

กลุม่ตวัอย่าง คอื ผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 5 คน คอื ผูเ้ช่ียวชาญด้านจรยิธรรม จ�านวน 2 คน ผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน จ�านวน 3 คน

ระยะที่ 3 หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายโดยทดลอง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรยีนเมอืงสรวงวทิยา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 จ�านวน 147 คน และกลุม่

ตวัอย่าง นักเรยีนมธัยมศึกษาปีที ่4/1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนเมอืงสรวงวทิยา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  จ�านวน 42 คน ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้วิจัยด�าเนินการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม(Cluster Sampling) ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย 1 คน



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 427

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ระยะที่ 4 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ

1.2.1  ประชากรครูผู้จัดกิจกรรมจิตสาธารณะ สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 27 (ร้อยเอด็) จ�านวน 75 โรงเรยีน จ�านวนคร ู665 คนและนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 สงักัดส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) จ�านวน 6,857 คน ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านจิต

สาธารณะ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 (ร้อยเอด็) จ�านวน 75 โรงเรียนเลอืกแบบ

เจาะจง จ�านวน 4 ขนาดโรงเรียน คือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ�านวน 1 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จ�านวน 

1 คน โรงเรียนขนาดกลาง จ�านวน 1 คน โรงเรียนขนาดเล็ก จ�านวน 2 คน รวมจ�านวน 5 คน โดยการเลือก 

แบบเจาะจง (Purposive Sampling)

1.2.2  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 สงักดัส�านกังานพืน้การศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 (ร้อยเอด็) 

รวมทั้งหมด 195 คน โดยการเลือก แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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กรอบแนวคิดวิธีการด�าเนินการการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยใช้การวิชัยเชิงปฏิบัติ (Action  Research) 

ระยะที่  2  การสร้างและการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะสําหรับนักเรียน 
 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการตามกระบวนการ(PDCA)

วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี 

ยกร่างรูปแบบกิจกรรม 

สร้างคู่มือการใช้รูปแบบการเรียน
การสอน 

ขั้นวางแผน (Planning) การดําเนินการ(Action) ขั้นประเมินผล (Observation) ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติ  
(Reflection) 

วางแผนศึกษาข้อมูล แนวคิด  
ทฤษฎี  ในการพัฒนารูปแบบ

การจัดกิจกรรม 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและ
ทดลองใช้ 

สร้างเครื่องมือวิจัย

วิเคราะห์การประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญและทดลองใช้ 

ปรับปรุง 

ระยะที่  4  ศกึษาผลการใชรู้ปแบบการการจัดกิจกรรมจติสาธารณะ 

การวิจัยเชิงทดลอง แบบ One Group Pretest – Posttest  
กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

กลุ่ม      ทดสอบก่อน   ทดลอง       ทดสอบหลัง 
 A         O1             X                O1 

วิเคราะห์ 
สรุปรายงาน

ระยะที่  1  การศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐาน ความต้องการและ

ทิศทางของการพัฒนา 
รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมจิตสาธารณะ 
 

ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน  ความต้องการและแนวทางของการพัฒนา  รูปแบบการจัดกิจกรรม 

ศึกษาข้อมูลเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพฒันากิจกรรมรปูแบบการจัดกิจกรรม 

ข้อมูลเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ 

ระยะที่  3  ทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมสาธารณะ  

วงจรที่ 1 กิจกรรมที่  1  วงจรที่  2 กิจกรรมที่  2   วงจรที่  3 กิจกรรมที ่ 3 วงจรที่  4 กิจกรรมที่4 วงจรที่  5 กิจกรรมที่ 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เครื่องมือในการวิจัย

การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการและทิศทางของการพัฒนา รูปแบบ

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เคร่ืองมอืในการวจัิยแบบสอบถามความต้องการและทศิทางของการพฒันารปูแบบการจดักจิกรรม

จิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 การวจัิยระยะที ่2 การสร้างและการพฒันารปูแบบการจดักจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องมือการวิจัยคือ แบบประเมินความเหมาะสมของแนวคิดทฤษฎีในการ

พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบประเมินความ

เหมาะสมรูปแบบการจัดกจิกรรมให้เกดิจิตสาธารณะส�าหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย แบบประเมนิ

ความเหมาะสมของชดุจดักจิกรรมจติสาธารณะตามรปูแบบการจดักจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบันกัเรยีนชัน้

มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบวัดจิตสาธารณะ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจตามรูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การวิจัยระยะที่ 3 ทดลองหาประสิทธิภาพการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องการมือวิจัย 

เครือ่งมอืวจิยัคูม่อืการใช้รปูแบบการจดักจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย

เคร่ืองมอืเกบ็รวมรวมข้อมลูวจัิย แบบทดสอบวัดระดบัจติสาธารณะส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ตอนปลาย แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสัมภาษณ์ผู้เรียนเป็นแบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้เรียน เกี่ยวกับ 

การจัดกิจกรรมตามรูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 

แบบค�าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เรียนได้ตอบตามความคิดเห็นของตนเอง บันทึกโดยผู้วิจัย และแบบบันทึก

พฤติกรรมของผู้เรียนเป็นแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนท่ีสังเกตได้ขณะท่ีด�าเนินการเรียนการ

สอนในแต่ละกิจกรรมบันทึกโดยผู้ช่วยวิจัย

การวิจัยระยะที่ 4 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาตอนปลาย เครือ่งมอืวจิยัคอื ชดุกจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

แบบทดสอบจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนต่อการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

วิเคราะห์ข้อมูล

วเิคราะห์ผลการจัดกจิกรรมตามรูปแบบการจดักจิกรรมจิตสาธารณะส�าหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา

ตอนปลายของกลุ่มตัวอย่างโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ
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ผลการวิจัย

พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบ

การจดักจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบันกัเรยีนระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย ได้ก�าหนดองค์ของรปูแบบการจดั

กิจกรรม 7   ขั้นดังนี้

1.  ขั้นเตรียมพร้อม (Prepared) หมายถึง  การกระตุ้นเร้าความสนใจให้นักเรียนมีความอยากรู้ 

อยากเรียนโดยใช้ปัญหาหรอืสภาวการณ์ทีอ่ยูใ่นความสนใจของผูเ้รยีนเพ่ือท้าท้ายให้ผูเ้รยีนคดิค้นหาค�าตอบ

อย่างอิสระ และแจ้งผลการเรียนรู้พร้อมทั้งกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อเตรียมให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะ

ท�ากิจกรรมการเรียนรู้ หลักการนี้มีพื้นฐานจากแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการการเรียนรู้ของทฤษฎีการสร้างองค์

ความรู้และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ท่ีว่าการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน โดยการ

เร้าความสนใจให้นักเรียนมีความอยากรู้ อยากเรียนซ่ึงเป็นการสร้างแรงจูใจและก�าหนดเป้าหมายในการ

เรียนรู้ ทั้งนี้เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนา

ทางสตปัิญญา ดงันัน้จงึถอืได้ว่าการกระตุ้นความสนใจเป็นเครือ่งมอืทีส่่งพลงัอย่างยิง่ในการพฒันาการเรยีน

รู้ของผู้เรียน 

2.  ขัน้ความรูเ้ชงิจิตสาธารณะ หมายถงึ การจดักจิกรรมให้นกัเรยีนความรูเ้ชงิจิตสาธารณะในเรือ่ง 

ความหมาย แนวคดิ องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ความส�าคญั โดยการเรยีนรูก้ระบวนการกลุม่ร่วมมอืโดยการลงมอื

ปฏิบัติจริงในขณะที่ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ความรู้เป็นอ�านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน และช่วยเหลือ 

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฎีจริยธรรม ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอกร์ ลอเรน

และจรยิธรรมของเพยีเจต์ ทีว่่าการพฒันาจรยิธรรมเบือ้งต้นคอืการพฒันาความรูเ้ชงิจรยิธรรมและความรูท้ี่

เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียนและเป็นความรู้ที่มีความหมายส�าหรับตนเอง การพัฒนาความรู้เชิงจริยธรรม

3. ขั้นความรู้สึกเชิงจิตสาธารณะ หมายถึง การจัดกิจกรรมโดยใช้สถานการณ์เชื่อมโยงจากความรู ้

เชิงจิตสาธารณะสู่ความรู้สึกที่มีผลต่อการการปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะตามแนวทฤษฎีพัฒนาการทาง

จริยธรรมของโคลเบอกร์ ลอเรนและจรยิธรรมของเพยีเจต์ ทีว่่าการพฒันาพฤตกิรรมจรยิธรรมต้องมพีืน้ฐาน

จากรู้สึก ที่จะส่งผลให้เลือกปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะ

4.  ขั้นเหตุผลจิตสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนความรู้เชิงจิตสาธารณะ ในเรื่อง 

ความหมายแนวคดิองค์ประกอบตวับ่งชี ้ความส�าคญั โดยการเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎจีรยิธรรมของ ทฤษฎี

พัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอกร์ ลอเรนและจริยธรรมของเพียเจต์ที่ว่าการพัฒนาจริยธรรมเบื้องต้น

คือการพัฒนาความรู้เชิงจริยธรรม และความรู้ที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียนและเป็นความรู้ที่มี

5.  ขัน้การปฏบิตัจิติสาธารณะหมายถงึกระบวนการเลอืกปฏิบติักจิกรรมสาธารณะด้วยความสมคัรใจ  

โดยเริ่มจากกิจกรรมดังนี้

  5.1 ส�ารวจปัญหา หมายถึง การส�ารวจปัญหาที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาจิตสาธารณะ 

ในการเลือกหรือไม่เลือกปฏิบัติตามแนวคิดทฤษฎีจริยธรรมของทฤษฎี ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ

โคลเบอกร์ ลอเรนและจริยธรรมของ Piaget ที่ว่า การเลือกปฏิบัติจากกระบวนการคิดพิจารณาไตรตรอง

สมเหตุสมผลของตนเองหรือแปลความพฤติกรรม สามารถคิดและตัดสินใจได้ด้วยเหตุผลของ ตนเองเริ่ม

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม สังเกตและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้ถูกต้องมากขึ้น 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ

  5.2 วางแผน หมายถึง ก�าหนดแนวปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะที่เกิดจากส�ารวจปัญหาตาม

แนวคิดของพัฒนาการทางปัญญาของเพียเจต์ที่ว่าการวางแผนการปฏิบัติงานเป็นกระบวนทั้งปัญญาในการ

ล�าดบัความส�าคญัของงานซึง่เป็นกระบวนการทางวทิยาศาสตร์มคีวามส�าคญัในการพฒันาผูเ้รยีนให้สามารถ

สร้างองค์ความรู้ที่เกิดภายในตัวผู้เรียนที่จะน�ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในการท�างานได้อย่างมีระบบ

  5.3 การปฏิบัติงาน หมายถึงการปฏิบัติงานตามิจกกรรมจิตสาธารณะตามกระบวนการกลุ่ม

และกิจกรรมเด่ียวตามแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางจรยิธรรมของ Piaget และทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรม 

เบอร์กของ ลอร์เรนซ์ โคล (Kohlberg) ท่ีว่า การแสดงพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมมผีลมาจากการตดัสติใจอย่าง

มีเหตุและผล ซึ่งเป็นกระบวนการตัดสินใจตามแนวคิดของทฤษฎีสกินเนอร์ (Skinner. 1976 : 292-299)

และ วสัน และเกลเซอร์ (Watson and Glaser. 1964 : 10) ดังนั้นจึงจ�าเป็นขั้นของความสามารถในการ

ตัดสินใจ 

6.  การน�าเสนอผลงาน หมายถึง กิจกรรมการน�าเสนอผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติกิจกรรมจิต

สาธารณะเพื่อแสดงถึงความส�าเร็จของงานและเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานแนวคิด ทฤษฎีของ

พัฒนาการทางจริยธรรมโคลเบอร์กของ ลอร์เรนซ์ (Kohlberg) ที่ว่า ระดับมีจริยธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์

(conventional level) ระดบันีบ้คุคลเริม่ใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ ข้ึนมาก�าหนดความถูก ความดี ข้ึนมา โดยเริม่จาก 

การยอมรับของกลุ่มขึ้นเป็นกฎเกณฑ์ทีก�าหนดในสังคม เช่น ระเบียบ ประเพณี จนถึงกฎหมาย เหตุผล 

ทางจรยิธรรมในระดับน้ีอาจแบ่งได้เป็น 2 ขัน้ คือ การยอมรบัของกลุม่ (mutual interpersonal expectations 

relationships and interpersonal conformity) พฤติกรรมท่ีถูกท่ีดีท่ีควรในข้ันการพัฒนาการวัยนี้คือ 

การยอมรับของกลุ่มหรือการยอมรับของพรรคพวกเพื่อนพ้อง เช่น กลุ่มเพื่อน (peer group) เป็นต้น  

และระเบียบระบบของสังคม (social system and conscience) ในขั้นนี้พฤติกรรมที่ถูกที่ดีที่ควร ขึ้นอยู่

กับระเบียบ ประเพณี หรือกฎเกณฑ์ที่สังคมก�าหนดไว้หรือตั้งไว้ เช่น การฆ่าสัตว์เป็นสิ่งไม่ดี เพราะศีลห้าใน

พระพุทธศาสนา ข้อที่ 1 ท่านห้ามฆ่าสัตว์ การฆ่าสัตว์ผิดศีลจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดี หรือตามประเพณีไทย ลูกผู้ชาย

ต้องบวชเรียน ฉะนั้น การบวชเรียนของลูกผู้ชายจึงเป็นสิ่งที่ดี ที่ควร เป็นต้น

 7 . ขัน้ประเมนิผล หมายถึง กระบวนการประเมนิผลพฤตกิรรมพฤตกิรรมจาก ทฤษฎขีองเอนนสิ 

(Ennis Thory) ที่ว่าประเมินผลการการตัดสินใจ ผลการตัดสินใจปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่ง

ประกอบด้วยด้านความรู้ ความรู้สึก การใช้เหตุผลและการแสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะ 

ศกึษาผลการใช้รปูแบบการจดักจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

การวิจัยแบ่งออกเป็น

ประสทิธภิาพ ประสทิธภิาพรปูแบบการจดักจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

เท่ากับ 84.34 /84.68 ดัชนีประสิทธิผลรูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย เท่ากับ 0.7338 นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 73.38 นักเรียนมีคะแนน

จติสาธารณะ หลงัใช้รปูแบบการจดักจิกรรมจติสาธารณะสงูกว่าก่อนใช้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ความพงึพอใจของนักเรยีนต่อการเรยีนรปูแบบการจดักจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบัช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย 

ระดับมาก
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พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

การพฒันารปูแบบการจัดกจิกรรมจิตสาธารณะ ส�าหรบันกัเรยีนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายจ�านวน 

7 ขัน้ คือ ขัน้เตรียมพร้อม ขัน้เรยีนความรูเ้ชงิจิตสาธารณะ ข้ันความรูส้กึจติสาธารณะ ข้ันเหตผุลจติสาธารณะ 

ขั้นปฏิบัติจิตสาธารณะ ขั้นน�าเสนอ และขั้นประเมินผล ทั้งนี้เนื่องจาก

ได้พัฒนาโดยใช้กระบวนการการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมของจอยซ์และวีล (Joyce and 

Weil, 2000) เอเกนและคอแชค (Eggen & Kauchak, 2001) และทิศนา แขมมณี (2545: 25-28) โดยการ

ด�าเนินการเป็นระยะ 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ความต้องการและทิศทางของการ

พฒันารปูแบบการจดักจิกรรมเพือ่เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันารปูแบบการจดักจิกรรม ระยะที ่2 การยก

ร่างรปูแบบการจดักจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยการวเิคราะห์แนวคดิ

ทฤษฎีการพัฒนารูปแบการการจัดกิจกรรม คือ 1) ทฤษฎีคอนการสร้างสรรค์องค์ความรู้อันได้แก่ ทฤษฎี

พัฒนาการทางปัญญาของเพียเจต์ ทฤษฎีสังคมเชิงวัฒนธรรมของไวกอตสกี และ 2) ทฤษฎีการเรียน การ

สอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ทฤษฎีจิตสาธารณะทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์ (Jean Piaget 

1965:1121) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก ลอว์เรนซ์ โคลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg) 

ทฤษฎีการพัฒนาด้านจิตพิสัยของบลูม (Affective Domain) แล้วน�าการวิเคราะห์ทฤษฎีให้ผู้เช่ียวชาญ

ประเมินความเหมาะสมของทฤษฎพีบว่า มีความเหมาะสมมาก และน�าทฤษฎีไปสังเคราะหเ์ป็นรปูแบบการ

จัดกิจกรรม กิจกรรมจิตสาธารณะ จ�านวน 7 ขั้น คือ ข้ันเตรียมพร้อม ข้ันเรียนความรู้เชิงจิตสาธารณะ  

ขั้นความรู้สึกจิตสาธารณะขั้นเหตุผลจิตสาธารณะ ขั้นปฏิบัติจิตสาธารณะ ขั้นน�าเสนอ และ ขั้นประเมินผล 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ ทั้งหมด 11 กิจกรรม คือ 1) ทดสอบก่อนเรียน 2) ปฐมนิเทศ 

3) กิจกรรมรู้คิด จิตสาธารณะ 4) กิจกรรมความตระหนักในปัญหาสังคม 5) กิจกรรมการรับรู้ความสามารถ

ในการแก้ปัญหาสังคม 6) กิจกรรมการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และปัญหาสังคม 7) กิจกรรมตามรอยพ่อ

ผู้เปี่ยมด้วยจิตสาธารณะ 8) ต้นแบบจิตสาธารณะ 9) กิจกรรมจิตสาธารณะ 10) กิจกรรมสิ่งมหัศจรรย์ที่เรา

ท�าได้ และ11) ปัจฉิมนิเทศแล้วน�ารูปแบบการจัดกิจกรรมไปเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

พบว่า มีความเหมาะสมระดับมาก เหมาะสมที่จะน�าไปใช้ในกิจกรรมได้พร้อมทั้งได้ปรับปรุงตามข้อเสนอ

แนะของผูเ้ชีย่วชาญ นอกจากน้ันแล้วยงัสร้างเคร่ืองมือประกอบการใช้รปูแบบการจดักิจกรรมจติสาสาธารณะ

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นชุดกิจกรรม จ�านวน 7 ชุด คือ ชุดที่ 1 ปฐมนิเทศ ชุดที่ 2 

กิจกรรมรู้คิดจิตสาธารณะ ชุดที่ 3 กิจกรรมความตระหนักในปัญหาสังคม ชุดที่ 4 กิจกรรมการรับรู้ความ

สามารถในการแก้ปัญหาสังคม ชุดที่ 5 ต้นแบบจิตสาธารณะ ชุดที่ 6 กิจกรรมจิตสาธารณะ ชุดที่ 7 กิจกรรม

สิ่งมหัศจรรย์ที่เราท�าได้ ชุดที่ 8 ปัจฉิมนิเทศ ซ่ึงผ่านการประเมินความเหมาะสมของผู้เช่ียวชาญและ 

เครือ่งมอืวัดและประเมนิผลกิจกรรมจิตสาธารณะ จากนัน้จงึได้น�ารปูแบบการการจดักิจกรรมส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในระยะ ที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระยะที่ 3 ทดลองใช้ 

รปูแบบการจดักิจกรรมจติสาธารณะระดบัช้ันมธัยมศกึษาตอนปลายใช้รปูแบบการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action  

Research) แบบ PAOR โดยการแก้ปัญหาเป็นระยะผลการทดลองพบว่าประสทิธภิาพรปูแบบการจดักจิกรรม



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 433

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

จิตสาธารณะส�าหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 90.16/87.82 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ดัชนีประสิทธิผล

ของดชันีประสทิธผิลการจัดการเรยีนรูต้ามรปูแบบการจดักจิกรรม จติสาธารณะส�าหรบัช้ันมธัยมศกึษาตอน

ปลายมีค่าเท่ากับ 0.5239 คิดเป็นร้อยละ 52.39 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าจิตสาธารณะ เฉลี่ยร้อยละ 

52.39 และความพึงพอใจของต่อการเรียนด้วยตามรูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับช้ัน

มธัยมศกึษาตอนปลายในระดับมาก (X =4.02,SD.=0.58) สอดคล้องกบังานวจิยัของ ณฐัณชิากร ศรบีรบูิรณ์ 

(2550 : 141-143) ศึกษาการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน

โรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา 

องค์ประกอบและตัวชี้วัดจิตอาสาของนักเรียน 2) ศึกษาสภาพจิตอาสาและปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสา และ 

3) เพือ่พฒันาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสมัพนัธ์เชงิสาเหตขุองจติอาสาทีพ่ฒันาขึน้กบัข้อมลู 

เชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 675 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผล

ต่อจติอาสาและแบบวดัจิตอาสาของนักเรยีน การวเิคราะห์ข้อมูลใช้หลักวเิคราะห์โมเดลลสิเรล ด้วยโปรแกรม 

8.72 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.จิตอาสาของนักเรียนมีองค์ประกอบอยู่ 3 ด้านคือ การช่วยเหลือผู้อื่น การ

เสียสละต่อสังคม และความมุ่งมั่นพัฒนา และมีตัวชี้วัดทั้งหมด 7 ตัว คือ (1) การช่วยแนะน�าสิ่งที่ถูกที่ควร

แก่ผู้อื่น (2) การอ�านวยความสะดวกให้กับผู้อื่น (3) การแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อื่น (4) การสละเงิน แรงกาย 

เพื่อผู้อื่นและสังคม (5) การสละเวลาและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (6) การสนใจในปัญหา

และการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งเสนอความคิดท่ีจะพัฒนาสังคม และ (7) การร่วมพัฒนากิจกรรมการเสริม 

สร้างจติอาสาเพือ่พฒันาสงัคมอย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย 2. นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายมค่ีาเฉลีย่

ของคะแนนจิตอาสาอยู่ในระดับปานกลางปัจจัยท่ีส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนมี 6 ด้านคือ ปัจจัยด้าน

นักศึกษา ครอบครัว โรงเรียน/ครู เพื่อน สังคม/ชุมชน และด้านสื่อมวลชน 3.โมเดลที่พัฒนาขึ้นประกอบ

ด้วยตวัแปรแฝง 7 ตวั และตวัแปรสงัเกตได้ 16 ตวั 4.โมเดลเชงิสาเหตขุองจติอาสาของจติอาสาของนกัเรยีน

มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีพัฒนาข้ึนมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรจิตอาสา

ของนักเรียนได้ร้อยละ 38.56

ผลการใช้รปูแบบการจัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิให้มจีติสาธารณะส�าหรบันกัเรยีนระดับมธัยมศึกษา

ตอนปลาย

การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการเผยแพร่และประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย การเผยแพร่รูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กบัโรงเรยีนทัง้หมด 75 โรงโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 27 (ร้อยเอด็) ทดลองใช้

รปูแบบการจดักจิกรรมกบักลุม่ตวัอย่าง นกัเรยีนโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ โรงเรยีนขนาดใหญ่ โรงเรยีนขนาดลาง 

และโรงเรียนขนาดเล็ก จ�านวน 175 คน ผลปรากฏดังนี้

1.  ประสิทธิภาพรูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่ากับ 

84.34 /84.68 ทั้งนี้เนื่องจาก รูปแบบการจัดกิจกรรมจัดจิตสาธารณะ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
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ปลาย ได้พฒันาอย่างเป็นระบบทัง้ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการพฒันาโดยอาศยัหลกัแนวคิดทฤษฎี

การสร้างเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมทั้งของชุดฝึก มีวิธีการและขั้นตอนที่เหมาะสมคือ 

ศึกษาเนื้อหา วิธีการ และพัฒนาชุดฝึกให้มีกระบวนการที่สามารถฝึกจิตสาธารณะให้เกิดกับนักเรียนได้จริง 

มีกิจกรรม ที่หลากหลาย เช่น เพลง เกม เป็นสื่อเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นกันเอง และมีความสนุกสนาน  

ใช้หลกัจติวิทยาท่ีเหมาะสมกบัวัยและความสามารถ และรปูการการจดักจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบันักเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านการประเมินความเหมาะจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทดลองใช้ท�าให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีมีประสิทธิภาพ ส่วนประสิทธิภาพด้าน

ผลลัพธ์ คือด้านความรู้โดยการสร้างแบบทดสอบที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้จิตสาธารณะ ท�าให้ได้ข้อสอบที่มี

ความเทีย่งตรงวดัตามกจิกรรมจติสาธารณะและผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมนิ

ผลท�าให้ผูเ้รยีนสะท้อนด้านความรูจ้ติสาธารณะ ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของโกวทิ โพธสิาร (2548 : 65-67)  

ได้ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกจิตสาธารณะ ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการลูกเสือ 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่เรียน ลูกเสือสามัญ – เนตรนารีโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ�านวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ คู่มือครูชุดฝึกทักษะทางสังคม โดย

ใช้กระบวนการ ลูกเสือ จ�านวน 5 ตอน ในแต่ละตอนประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม จ�านวน 2 แผนแบบ

ทดสอบย่อยจ�านวน 10 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ�านวน 30 ข้อ แบบทดสอบวัดทักษะ

ทางสังคม จ�านวน 20 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมผลการวิจัย

พบว่า ชุดฝึกจิตสาธารณะ โดยใช้กระบวนการลูกเสือมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.25/ 84.80 

2.  ดชันีประสิทธผิลรปูแบบการจัดกจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เท่ากบั 

0.7338 นกัเรยีนมคีวามก้านหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 73.38 ทัง้เนือ่งจากการจดักจิกรรมจติสาธารณะ

ในเรียนความรู้เชิงจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมทฤษฎีจิตสาธารณะทฤษฎี

พัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์ (Jean Piaget 1965:1121) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ 

โคลเบิร์ก ลอว์เรนซ์ โคลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg) ทฤษฎีการพัฒนาด้านจิตพิสัยของบลูม (Affective 

Domain) ผู้เรียนต้องมีความรู้เชิงจริยธรรมก่อนจึงจะพัฒนาด้านความรู้สึกและเจตคติได้ ดังนั้นการจัด

กจิกรรมตามรปูแบบการจัดกจิกรรมจิตสาธารณะส�าหรบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ท�าให้ผูเ้รียนมพีฒันาด้าน

จติสาธารณะสงูขึน้ สอดคล้องกบังานวจิยัของดวงมณ ีวรรณสทุธิ ์(2552 : 75) ศกึษาการพฒันาจิตสาธารณะ

ส�าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกจิตสาธารณะมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.88/82.08 และ

ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.47

3.  นักเรยีนมคีะแนนจติสาธารณะหลงัใช้รูปแบบการจดักจิกรรมจติสาธารณะสงูกว่าก่อนใช้อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตสาธารณะ เพื่อน�า

ความรู้ไปแสดงเจตคติ สร้างความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ท�าให้ผู้เรียนมีความรู้ เจตคติ เหตุผลและเลือกปฏิบัติจิตสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 

ดังนั้นในการวัดความรู้เชิงพฤติกรรมจิตสาธารณะได้สอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาของผู้เรียน 

ส่งผลให้มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรยา พรรณา (2553 : 101-145) 



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 435

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและจิตสาธารณะของนักเรยีนชัน้มธัยม ศกึษาปีที ่3 ทีเ่รยีนโดยการจดัการ

เรียนรู้แบบเทคนิคการเรยีนรู้ด้วยการรบัใช้สงัคมและการจัดการเรยีนรู้แบบเทคนคิศกึษากรณตีวัอย่างทีเ่น้น

การเสนอตัวแบบสัญลักษณ์ การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิต

สาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการรับ

ใช้สงัคมและการจัดการเรยีนรูแ้บบเทคนิคศึกษากรณตีวัอย่างทีเ่น้นการเสนอตวัแบบสญัลกัษณ์ กลุม่ตวัอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการ

ศึกษา 2553 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม และนักเรียนที่ได้

รับการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอย่างที่เน้นการเสนอตัวแบบสัญลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ มาก ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่เน้น

ผูเ้รยีนเป็นส�าคญั โดยให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรม ปฐมนเิทศ กจิกรรมรูคิ้ด จติสาธารณะ กจิกรรม

ความตระหนักในปัญหาสังคม กิจกรรมการรับรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาสังคม กิจกรรมการวิเคราะห์ 

วิพากษ์ วิจารณ์ และปัญหาสังคม กิจกรรมตามรอยพ่อผู้เปี่ยมด้วยจิตสาธารณะ ต้นแบบจิตสาธารณะ 

กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมสิ่งมหัศจรรย์ที่เราท�าได้ และปัจฉิมนิเทศ จากรูปแบบการจัดกิจกรรมจิต

สาธารณะทีนั่กเรยีนมส่ีวนร่วมทกุขัน้ตอน ท�าให้นกัเรยีนมภีาคภมูใิจในผลงานของตนและได้รบัการย่องย่อง

เป็นที่ยอมรับของเพื่อน ครู และผู้ปกครอง ท�าให้ความภาคภูมิใจและพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรม 

จิตสาธารณะสอดคล้องกับแนวคิดของ Piaget (Jean Piaget 1965:1121) ช่วงอายุ 13-18 ระยะทีเด็กมี

กฎเกณฑ์ของตนเอง (autonomous) เป็นระยะท่ีเด็กเริ่มพัฒนาจริยธรรมข้ึนสู่ความคิดทีเป็นของตนเอง  

ใช้เหตุผลโดยค�านึงถึงความยุติธรรม และพิจารณาจากผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระท�าด้วยซ่ึงการพัฒนาการท่ี

เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับสติปัญญาและอายุ ท�าให้เด็กได้แสดงออกเป็นที่ยอมรับของสังคมและ

พัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะมีดังนี้

 1.1 การพฒันารูปแบบการจัดกจิกรรมจติสาธารณะกจิกต้องมคีวามเหมาะสมกับวยัของผูเ้รยีน

  1.2 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะต้องค�าถึงความต้องการของศาสนา 

วัฒนธรรมและสังคม

  1.3 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะต้องค�านึงถึงทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ 

ทฤษฎีทางจริยธรรม และทฤษฎีพฤติกรรม

2.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุดกิจกรรมมีดังนี้

 2.1  การพัฒนาชุดกิจกรรมจิตสาธารณะต้องมีความสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน 

  2.2  การพฒันาชดุกจิกรรมจิตสาธารณะควรมสีือ่ทีเ่ร้าความสนใจของผูเ้รยีนทีจ่ะปลกูจติส�านกึ

ให้ผู้เรียนมีจิตส�านึกสาธารณะ
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  2.3  ชุดกิจกรรมนักเรียนสามารเรียนรู้ได้ด้วยเองได้

 3.  ข้อเสนอแนะในการใช้ชุดกิจกรรม

  3.1  การใช้ชุดกิจกรรมจิตสาธารณะควรวัดความสามารถในการคิด เชิงจิตสาธารณะเพื่อเป็น

พื้นฐาน 

 3.2  การใช้ชดุจัดกจิกรรมไปใช้ควรศึกษาขัน้ตอนการใช้รปูแบบการใช้ให้เข้าใจและจัดกจิกรรม

ตามขั้นตอน

 3.3  การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะควรมีการจัดกลุ่มแบบไม่เลือกเพศ และวัยเพราะท�าให้เกิด

การเรียนรู้กันมากขึ้น

4.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 4.1  ครรูะดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายควรน�ารปูแบบการจดัจดักจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบั

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปใช้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ

 4.2  ควรมกีารพฒันารปูแบบการจดักิจกรรมหรอืรปูแบบการสอนเพือ่พฒันาคุณลกัษณะอืน่ๆ 

ในระดับชั้นอื่นๆ

 4.3  ควรมีการพฒันาทกัษะอืน่ๆในศตวรรษที ่21 ในทกุระดับการศึกษา ทัง้ในระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา
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