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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  
 ในการวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัเกีย่วกบัการพฒันารูปแบบการเสรมิสร้างจติสาธารณะ
ของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น เพื่อเป็นการท าความเขา้ใจและเชื่อมโยงไปสู่กรอบ
แนวคดิในการวจิยั ผูว้จิยัไดร้วบรวมเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้  

1. ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัจติสาธารณะ 
    1.1 ความหมายของจติสาธารณะ 

   1.2 ความส าคญัของจติสาธารณะ 
 1.3 คุณลกัษณะของบุคคลทีม่จีติสาธารณะ 

   1.4 องคป์ระกอบของจติสาธารณะ 
              2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมดา้นจติสาธารณะ 
              3. แนวทางการเสรมิสรา้งจติสาธารณะ 
  4. แนวทางการวดัและประเมนิผลคุณธรรมจรยิธรรมดา้นจติสาธารณะ 
  5. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
1. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัจิตสาธารณะ 
     1.1 ความหมายของจิตสาธารณะ 
         ความหมายของค าว่าจติสาธารณะ (Public Mind) หรือจิตส านึกสาธารณะ (Public 
Consciousness) เป็นค าบ่งบอกถึงพฤติกรรมที่หลากหลายแต่มีความหมายเดียวกัน  เช่น           
การเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม การช่วยกนัดูแลรกัษาสาธารณะสมบตัิ การมคีวามรบัผดิชอบ 
เป็นตน้ จงึมผีูใ้หค้ าจ ากดัความไวห้ลากหลายดงัต่อไปนี้ 

 ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ (2542 : 14) ไดใ้หค้วามหมายจติสาธารณะว่า
เป็นการรูจ้กัเอาใจใส่เป็นธุระและเขา้ร่วมในเรื่องของส่วนรวมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชาติ 
 เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์(2543 : 17) ให้ความหมายของจติสาธารณะวา่ หมายถงึ 
ความคดิทีไ่ม่เหน็แก่ตวัมคีวามปรารถนาที่จะช่วยเหลอืช่วยแก้ปัญหาให้ผูอ้ ื่นหรอืสงัคมพยายาม  
ฉวยโอกาสทีจ่ะชว่ยเหลอือย่างจรงิจงัและมองโลกในแง่ดบีนพืน้ฐานของความเป็นจรงิ 
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 บุญสม หรรษาศริพิจน์ (2542 : 71 – 73) ใชค้ าว่า จติส านึกทีด่ใีนสงัคม สงัคมในทีน่ี้
หมายถงึ สงัคมในชมุชนของตน การปฏบิตัตินใหม้จีติส านึกทีด่ตี่อชมุชนของตน คอื การปฏบิตัิ
ตนและการมสี่วนร่วมทีด่ใีนกจิกรรมของชมุชน การชว่ยกนัดูแลชุมชนของตน การใหค้วามร่วมมือ
การเสยีสละก าลงักาย ก าลงัทรพัย์เพื่อการรกัษาความปลอดภยัในชุมชนเพื่อสาธารณูปโภคใน
ชมุชน การใหค้วามเป็นมติรและมนี ้าใจต่อกนั 
 สุชาดา จกัรพสิุทธิ ์(2544 : 22) ให้ความหมายจติสาธารณะวา่ เป็นคุณธรรมหรอืขอ้
เรยีกรอ้งส าหรบัส่วนรวมในสภาพการณ์ทีเ่กดิความไม่ปกตสิุข ความร่วมมอืของพลเมอืงในการ
กระท าเพื่อบา้นเมอืง 
 หฤทยั อาจเปรุ (2544 : 37) ให้ความหมาย จติสาธารณะว่า คอื ความตระหนกัของ
บุคคลถงึปัญหาที่ เกดิขึน้ในสงัคม ท าให้เกดิความรู้สกึปรารถนาที่จะช่วยเหลอืสงัคม ต้องการ
เขา้ไป  แก้วกิฤตการณ์ โดยรบัรู้ถงึสทิธคิวบคู่ไปกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ส านึกถงึพลงั
ของตนว่าสามารถร่วมแก้ไขปัญหาได้ และลงมอืกระท า เพื่อให้เกดิการแก้ปัญหาด้วยวธิกีาร
ต่างๆ โดยการเรยีนรู ้และแกไ้ขปัญหาร่วมกนักบัคนในสงัคม 
 ชาย โพธิสิตา และคณะ (2540 : 14 – 15) ใช้ค าว่า จิตส านึกต่อสาธารณะสมบตัิ      
และให้ความหมายในเชงิพฤติกรรมไวว้่า คือ การใช้สาธารณสมบตัิอย่างรบัผดิชอบหรอืการ
รบัผดิชอบต่อสาธารณสมบตัิ ซึ่งมนีัยสองประการ ได้แก่ 1) การรบัผดิชอบต่อสาธารณสมบตัิ 
ด้วยการหลกีเลี่ยงการใช้และการกระท าที่จะก่อให้เกดิความช ารุดเสียหายต่อสาธารณสมบตัิ
นัน้ๆ รวมไปถงึการถอืเป็นหน้าทีท่ีจ่ะมสี่วนร่วมในการดูแลสาธารณะสมบตัใินวสิยัทีต่นสามารถ
ท าได ้2) การเคารพสทิธกิารใชส้าธารณสมบตัขิองผูอ้ ื่น โดยการค านึงวา่คนอื่นกม็สีทิธิใ์นการใช้
เช่นเดียวกนัจะต้องไม่ยดึสาธารณะสมบตัินัน้ไว้เป็นของส่วนตวั และไม่ปิดกัน้โอกาสการใช้
ประโยชน์สาธารณะสมบตัขิองผูอ้ ื่น 
 วริตัน์ ค าศรจีนัทร์ (2544 : 6) ให้ความหมาย จติสาธารณะวา่ หมายถงึกระบวนการ
คดิและลกัษณะของบุคคล ทีม่กีารปฏบิตัโิดยมกีระบวนการในระดบับุคคลไปสู่สาธารณะมคีวาม
รกัและรูส้กึเป็นเจา้ของสาธารณะ ตอ้งการทีจ่ะท าประโยชน์มากกวา่ทีจ่ะรบัจากสาธารณะ 
 ลดัดาวลัย์ เกษมเนตร และคณะ (2547: 2 – 3) ให้ความหมายของจติสาธารณะว่า
หมายถงึ การรู้จกัเอาใจใส่เป็นธุระและเขา้ร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่ใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของ
กลุ่ม โดยพจิารณาจากความรูค้วามเขา้ใจหรอืพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึลกัษณะ ดงันี้ 
  1. การหลกีเลีย่งการใชห้รอืการกระท าทีจ่ะท าใหเ้กดิการช ารุดเสยีหายต่อของ
ส่วนรวมที่ใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม และการถอืเป็นหน้าทีท่ี่จะมสี่วนร่วมในการดูแลรกัษา
ของส่วนรวมในวสิยัทีต่นสามารถท าได้ 
  2. การเคารพสทิธ ิในการใชข้องส่วนรวมที่ใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของกลุ่มโดย         
ไม่ยดึครองของส่วนรวมนัน้เป็นของตนเอง ตลอดจนไม่ปิดกัน้โอกาสของบุคคลอื่นที่จะใชข้อง
ส่วนรวมนัน้ 
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 ชยัวฒัน์ สุทธิรตัน์ (2552 : 17) ให้ความหมายจิตสาธารณะว่าเป็นการกระท าด้วย         
จติวญิญาณทีม่คีวามรกัความห่วงใย ความเอือ้อาทรต่อคนอื่นและสงัคมโดยรวม การมคีุณธรรม
จริยธรรม และการไม่กระท าที่เสื่อมเสยีหรือเป็นปัญหาต่อสงัคม ประเทศชาติ การมีจิตที่คดิ
สร้างสรรค์เป็นกุศล และมุ่งท ากรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คิดในทางที่ดี ไม่ท าลาย
เบยีดเบยีนบุคคล สงัคม วฒันธรรมประเทศชาตแิละสิง่แวดล้อม การกระท าและค าพูดทีม่าจาก
ความคดิที่ดกีารลดความขดัแย้งและการให้ขวญัและก าลงัใจต่อกนัเพื่อใหส้งัคมโดยส่วนรวมมี
ความสุข 
  ดงันัน้ จติสาธารณะ หมายถงึ พฤตกิรรมของนกัเรยีนที่รู้จกัดูแลเอาใจใส่และกระท า
การอนัเป็นประโยชน์ แก่ส่วนรวม มคีวามรกัและความรูส้กึเป็นเจา้ของสาธารณะร่วมกนั รกัษา
สมบตัสิ่วนรวม ไม่ท าลายสมบตัขิองส่วนรวม พรอ้มทีจ่ะมสี่วนร่วมในกจิกรรมสาธารณะ รบัรูถ้งึ
ปัญหาที่เกิดขึน้และมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไข รวมทัง้ติดตามประเมินผลปัญหานัน้ 
ตลอดจนอาสาท าบางอย่างเพื่อส่วนรวมดว้ยความสมคัรใจ 
    1.2 ความส าคญัของจิตสาธารณะ 
            การปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรมดา้นจติสาธารณะกบับุคคลต่างๆ ใหม้คีวามรบัผดิชอบ
ต่อตนเองและสงัคมหรือสาธารณะ จะเป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดขึ้นกบับุคคล
โดยทัว่ไป โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน รวมทัง้ ประชาชนทัว่ไป สิง่เหล่านี้เป็นเรื่องทีเ่กดิขึน้จาก
ภายในกายของคน "จิตสาธารณะ" เป็นความส าคญัในการปลูกจิตส านึกให้ผู้คนรู้จ ัก การ
เสยีสละ การร่วมแรงร่วมใจร่วมมอืในการท าประโยชน์เพื่อสงัคมและส่วนรวม อกีทัง้จะช่วยลด
ปัญหาที่เกดิขึน้กบัตนเองและสงัคม การช่วยกนัพฒันาคุณภาพชวีติ อนัจะเป็นหลกัการในการ
ด าเนินชวีติ เป็นการแกปั้ญหาและสร้างสรรค์ เพื่อให้เกดิประโยชน์สุขกบัสงัคมอย่างไดผ้ลเป็น
เชงิประจกัษ์ได ้ดงันัน้พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) พุทธศกัราช 2545 หมวด 1 บททัว่ไปทีว่า่ดว้ยความมุ่งหมายและหลกัการ มาตราที่ 
7 ได้แสดงถึงความพยายามที่จ ัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน  ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนใน 
“พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542” (2542) ว่า ในกระบวนการเรยีนรู้ตอ้ง
มุ่งปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข รู้จกัรกัษาและส่งเสรมิสทิธหิน้าที่เสรภีาพ ความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาค และศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้ร ักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทัง้ส่งเสรมิศาสนา ศลิปะ วฒันธรรมของชาติ 
การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อ ันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชพี รู้จกัพึ่งตนเอง       
มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั    
บนพืน้ฐานความเชือ่วา่ ทุกคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ จงึก าหนด
เป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขัน้พื้นฐานผู้เรียนจะต้องมีคุณธรรม 
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จรยิธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์เหน็คุณค่าของตนเองมวีนิัยและปฏิบตัิตนตามหลกัธรรม
ของพระพุทธศาสนา หรอืศาสนาที่ตนนับถอื ยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มคีวามรู้ 
ความสามารถในการสื่อสาร การคดิ การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยแีละมทีกัษะชวีติ พรอ้มทัง้
มสีุขภาพกายและสุขภาพจติที่ด ีมสีุขนิสยัและรกัการออกกาลงักาย มคีวามรกัชาต ิมจีติส านึก
ในการเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวถิชีวีติและการปกครองตามระบอบประชาธปิไตย
อนัมพีระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข และมจีติส านึกในการอนุรกัษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญา
ไทย การอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดงีามใน
สงัคม และอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างมคีวามสุข (กระทรวงศกึษาธกิาร,  2551 : 2-3)  
  นอกจากการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนทัง้  8 กลุ่มสาระแล้ว ในส่วนของกิจกรรม
พฒันาผูเ้รยีนกถ็อืเป็นสิง่ส าคญัยิง่ ซึ่งหลกัสูตรไดจ้ าแนกกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนเป็น 3 ลกัษณะ 
คือ (1) กิจกรรมแนะแนว (2) กิจกรรมนักเรียน และ (3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของโรงเรียนทุกแห่งจะต้องเน้นการสร้างเยาวชนที่มีความสมดุล         
นักเรียนต้อง “เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีคุณลกัษณะและมีสมรรถนะตามที่หลกัสูตรก าหนด ”         
(สุพกัตร ์พบิูลย,์  2544 : 34)  

เวชพล อ่อนละมยั (2551) ไดใ้หค้วามส าคญัของจติสาธารณะวา่ จติสาธารณะเป็นความ
รบัผดิชอบซึ่งเกดิจากภายใน คอืความรู้สกึนึกคดิ จติใต้ส านึก ตลอดจนคุณธรรม จรยิธรรมซึ่ง
อยู่ในจิตและส่งผลสู่การกระท าภายนอก ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะเห็นว่าเกิดจากการขาด
จติส านึกของคนส่วนรวมในสงัคมเป็นส าคญั เชน่  
 1. ปัญหายาเสพติด ซึ่งเกิดจากความเหน็แก่ตวัของผูข้าย ไม่นึกถึงปัญหาที่เกดิขึน้
ต่อไปกบัสงัคม  
 2. ปัญหามลพษิต่างๆ ทีเ่กดิจากความไม่รบัผดิชอบ ขาดจติส านึก เชน่  

     2.1  การปล่อยน ้าเสยีออกจากโรงงานโดยไม่ผ่านการบ าบดั  
     2.2  การจอดรถโดยไม่ดบัเครื่องยนต์ ท าใหเ้กดิควนัพษิ โดยเฉพาะในเมอืง  
     2.3  ทรพัยากรป่าไมถู้กท าลาย 
    2.4  ปัญหาเดก็ถูกทอดทิง้  
 2.5  การใชท้างเทา้สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตวั โดยไม่ค านึงถงึส่วนรวม  
 2.6  การทิง้ขยะลงแม่น ้าล าคลองและทางเทา้  
 2.7  การฉีดสารเร่งเนื้อแดงในสตัวเ์ลีย้ง โดยเฉพาะสุกร ซึ่งมผีลต่อโรคภยัไขเ้จบ็

ในมนุษย ์เชน่โรคมะเรง็ เป็นตน้  
 จิตสาธารณะจึงเป็นสิ่งที่ส าคญัในสงัคม เยาวชนต้องให้ความส าคญัและตระหนักใน     
สิง่ต่อไปนี้  
 1. ความรบัผดิชอบต่อตนเอง จติส านึกในความรบัผดิชอบต่อตนเอง นบัวา่เป็นพืน้ฐาน
ต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคม ตวัอย่างความรบัผดิชอบต่อตนเอง มดีงันี้  
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 1.1  ตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีนหาความรู้  
     1.2  รูจ้กัการออกก าลงักายเพื่อรกัษาสุขภาพใหแ้ขง็แรงสมบูรณ์   

 1.3  มคีวามประหยดั รูจ้กัความพอด ี 
 1.4  ประพฤตติวัใหเ้หมาะสม ละเวน้การกระท าทีก่่อใหเ้กดิความเสื่อมเสยี  
 1.5  ท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหส้ าเรจ็  
 1.6  มคีวามรบัผดิชอบ ตรงต่อเวลา สามารถพึง่พาตนเองได ้ 

 2. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นการชว่ยเหลอืสงัคม ไม่ท าใหผู้อ้ ื่นหรอืสงัคมเดอืดรอ้น 
ไดร้บัความเสยีหาย เชน่   

 2.1  มคีวามรบัผดิชอบต่อครอบครวั เช่น เชื่อฟังพ่อแม่ ช่วยเหลอืงานบา้น ไม่ท า
ใหพ้่อแม่เสยีใจ  

  2.2  มคีวามรบัผดิชอบต่อโรงเรยีน ครู อาจารย ์เช่น ตัง้ใจเรยีน เชื่อฟังค าสัง่สอน
ของครู อาจารย ์ปฏบิตัติามกฎระเบยีบวนิยัของโรงเรยีน ชว่ยกนัรกัษาทรพัยส์มบตัขิองโรงเรยีน   

 2.3  มีความรับผิดชอบต่อเพื่อนหรือบุคคลอื่นๆ เช่น ให้ความช่วยเหลือให้
ค าแนะน าไม่เอาเปรยีบ เคารพสทิธซิึ่งกนัและกนั  
 2.4  มีความรบัผดิชอบในฐานะพลเมือง เช่น ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของสงัคม 
ปฏิบตัิตาม กฎหมาย รกัษาทรพัย์สนิของส่วนรวม ให้ความร่วมมอืต่อสงัคมฐานะพลเมอืงให้
ความชว่ยเหลอืผูอ้ ื่น  
 ไพบูลย์ วฒันศริธิรรม และสงัคม สญัจร (2543 : 22-29) ได้ให้ความส าคญัของการมจีติ
สาธารณะว่าการที่คนมาอยู่ร่วมกนัเป็นสังคม ย่อมต้องมีความสมัพนัธ์ในรูปแบบการพึ่งพากัน               
คนในสงัคมซึ่งมบีทบาทหน้าที่แตกต่างกนไป ถ้าคนในสงัคมขาดจติส านึกสาธารณะ นอกจาก   
จะมผีลกระทบต่อบุคคล ครอบครวั องค์กรแล้ว การขาดจติส านึกสาธารณะยงัมผีลกระทบต่อ
ชมุชนระดบัประเทศและระดบัโลก ดงันี้  

 ผลกระทบต่อบุคคล ท าใหเ้กดิปัญหา คอื  
     1. สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัตนเอง   
     2.  สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ ื่น  
 ผลกระทบระดบัครอบครวั ท าใหเ้กดิปัญหา คอื  
     1.  ความสามคัคใีนครอบครวัลดน้อยลง  
     2.  การแก่งแย่ง ทะเลาะเบาะแวง้ภายในครอบครวั   
 ผลกระทบระดบัองคก์ร ท าใหเ้กดิปัญหา คอื  
 1. การแบ่งพรรคแบ่งพวกในองคก์ร  
  2. ความเหน็แก่ตวั แก่งแย่งชงิดชีงิเด่น  
 3. การเบยีดเบยีนสมบตัขิององคก์ร  
 4. องคก์รไม่กาวหน้า ประสทิธภิาพและคุณภาพของงานลดลง 
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          จากทีก่ล่าวมา จติสาธารณะจงึเป็นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีม่คีวามส าคญัต่อชวีติ
และความเป็นอยู่ของมนุษยโ์ดยส่วนรวม ทีค่วรไดร้บัการปลูกฝังส่งเสรมิใหเ้กดิขึน้ตัง้แต่วยัเดก็
เพราะในวยัเดก็จะสามารถเหน็ความแตกต่าง คดิเปรยีบเทยีบ คดิแยกแยะเชือ่มโยงได้ ซึ่งเดก็
จะเริม่สนใจสิง่แวดลอ้มรอบตวัแทนการสนใจตนเอง เป็นการสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมที่เกดิจาก
ภายในเพื่อช่วยในการพฒันาชวีติและแก้ปัญหา มีความสร้างสรรค์ที่ท าให้เกิดประโยชน์แก่
สงัคมในยุคเศรษฐกจิและวฒันธรรมทีม่คีวามเปลีย่นแปลง 
     1.3 คณุลกัษณะของบุคคลท่ีมีจิตสาธารณะ 
            กระทรวงศกึษาธกิาร (2553 : 218) ได้ระบุ ตวัชีว้ดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้าน
การมจีติสาธารณะ ไวด้งันี้ 
            ตวัชี้วดั 1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเตม็ใจและพงึพอใจ โดยไม่หวงัสิง่ตอบแทนโดย
พจิารณาจากพฤตกิรรมบ่งชี ้  
                 1. ชว่ยพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูท างานดว้ยความเตม็ใจ   
                    2.  อาสาท างานให้ผูอ้ ื่นดว้ยก าลงักาย ก าลงัใจและก าลงัสตปัิญญาดว้ยความ
สมคัรใจ   
                  3.   แบ่งปันสิ่งของทรพัย์สินและอื่นๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุข
ใหก้บัผูอ้ ื่น  
          ตวัชีว้ดั 2 เขา้ร่วมกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน ชมุชนและสงัคมโดยพจิารณา
จากพฤตกิรรมตวับ่งชี ้  
                 1.  ดูแลรกัษาสาธารณะสมบตัแิละสิง่แวดลอ้มวามเตม็ใจ  
                    2.  เขา้ร่วมกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ ต่อโรงเรยีนชมุชน และสงัคม   
                    3.  เข้าร่วมกจิกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิง่ที่ดงีามของส่วนรวมตาม
สถานการณ์ ทีเ่กดิขึน้ดว้ยความกระตอืรอืรน้ 
 ยุทธนา วรุณปิติกุล (2542 : 181 – 183) กล่าวถึง บุคคลที่มีจิตส านึกสาธารณะ        
วา่ตอ้งมคีุณลกัษณะ ดงันี้  
 1. การทุ่มเทและอุทศิตน มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม บุคคลไม่เพยีงแต่ปฏบิตัติาม
สิทธิเท่านัน้ แต่ต้องปฏิบตัิเพื่อช่วยเหลือให้บริการแก่บุคคลอื่น เพื่อพฒันาสงัคมด้วย อาทิ              
ถ้าต้องการให้ผูแ้ทนราษฎรมคีวามรบัผดิชอบต่อความต้องการและประโยชน์ของประชาชน
ประชาชนกต็อ้งใหค้วามใส่ใจและตดิตาม ไม่เพยีงท าการหย่อนบตัรเลอืกตัง้เท่านัน้ตอ้งเสยีสละ
เวลาใหใ้นการเขา้ไปมสี่วนร่วมกบัการเมอืงระดบัทอ้งถิน่และในสถาบนัต่างๆ 
 2. เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล จากกระแสปัจเจกชนนิยม ส่งผลให้คน        
ในสงัคมมลีกัษณะปิดกัน้ตนเอง ไม่ไวว้างใจผูอ้ ื่น เลอืกคบเฉพาะกลุ่มที่มคีวามเหมอืนกนัไม่
สนใจการเมอืงท าให้ไม่สามารถปฏบิตัภิารกจิของสงัคม เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเกดิขอ้
ขดัแย้งการยุตขิอ้ขดัแย้งโดยการฟังเสยีงขา้งมาก ไม่น าไปสู่ประโยชน์ของส่วนรวม ดงันัน้ผูม้ ี
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จิตส านึกสาธารณะต้องเป็นพลเมอืงในฐานะที่เป็นเอกลกัษณ์ทางการเมอืงสมยัใหม่ มีความ
อดทนตระหนักว่าการมสี่วนร่วมไม่ท าให้ได้อย่างที่ต้องการเสมอไป ต้องเคารพและยอมรบั
ความแตกต่างทีห่ลากหลายและหาวธิอียู่ร่วมกบัความขดัแยง้ โดยการแสวงหาทางออกร่วมกนั 
การจ าแนกประเดน็ปัญหา การใชเ้หตุผลในการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ การตดัสนิใจ ต้องมี
การพูดแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ระหว่างกนัให้มากที่สุด เพื่อหาข้อยุติสร้างการเข้าร่วมรบัรู้ 
ตดัสนิใจและผนึกก าลงัเพื่อใหเ้กดิการยอมรบัจากทุกฝ่าย 
 3. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม คนในสงัคมต้องคดิถึงการเมืองในฐานะกจิการ
เพื่อส่วนรวมและเพื่อคุณธรรมมากขึน้ 
 4. การลงมอืกระท า การวพิากษ์วจิารณ์ปัญหาทีเ่กดิขึน้เพยีงอย่างเดยีว              ไม่
สามารถท าใหส้ถานการณ์ดขีึน้ตอ้งลงมอืกระท า โดยเริม่จากครอบครวัในการวางพืน้ฐานใหก้าร
อบรมดา้นจรยิธรรมของพลเมอืง สถาบนัการศกึษาไม่เพยีงเป็นสถานทีฝึ่กทกัษะและใหค้วามรู้
ตอ้งรบัชว่งต่อในการสร้างค่านิยมที่เหมาะสมต่อจากครอบครวัรวมทัง้ เครอืขา่ยสงัคมทีเ่กดิขึน้ 
ระหว่างเพื่อนบ้าน ที่ท างาน สโมสร สมาคมต่างๆ เชื่อมโยงบุคคลทีส่นใจเรื่องของตนเขา้เป็น 
กลุ่มทีใ่ส่ใจผูอ้ ื่น ชว่ยด ารงรกัษาประชาคม สงัคมและกฎจรยิธรรม รวมทัง้สถาบนัทีม่อีทิธพิลสูง
ต่อสงัคมคือ สถาบนัศาสนาและสื่อมวลชนนับว่า มีบทบาทส าคญัในการร่วมสร้างให้สงัคม
เขม้แขง็ 
             บุคคลที่มลีกัษณะมจีติสาธารณะจะต้องรูถ้งึขอบเขตของสทิธิ เสรภีาพหน้าทีม่คีวาม
รบัผดิชอบต่อสงัคม เคารพกฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆตระหนักเสมอว่าตนเอง คือ
ส่วนหนึ่งของสงัคม ตระหนักถงึปัญหาและผลกระทบที่เกดิขึน้กบัสงัคมอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้  
ตอ้งชว่ยกนัแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคม 
 1.4 องคป์ระกอบของจิตสาธารณะ 
 องคป์ระกอบของจติสาธารณะนัน้ มกีารแบ่งองคป์ระกอบที่แตกต่างกนัไปตามระดบั
อายุของกลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษา ซึ่งไดแ้บ่งองคป์ระกอบของจติส านึกไวด้งันี้ 
 สมพงษ์ สงิหะพล (2542 : 15 – 16) ได้กล่าวถงึจติสาธารณะว่า มอียู่ 3 ด้านหลกัๆ 
คอื 
 1. จติส านึกเกี่ยวกบัตนเอง (Self-Consciousness) เป็นจติส านึกเพื่อพฒันาตนเอง
ท าใหต้นเองเป็นบุคคลทีส่มบูรณ์ยิง่ข ึน้ จติส านึกดา้นนี้ การศกึษาไทยมุ่งมัน่ปลูกฝังมานาน เกดิ
บา้งไม่เกดิบา้ง ไปตามสภาพการณ์ เป็นจติส านึกแบบคลาสสกิทีทุ่กสงัคมพยายามเหมอืนกนัที่
จะสร้างให้เกิดขึ้นให้ได้ เช่น ความขยนั ความรบัผดิชอบ ความมานะอดทน เป็นต้น เป็น
จติส านึกทีถู่กปลูกฝังและมมีานานตามสภาพสงัคมไทย 
    2. จิตส านึกเกี่ยวกับผู้อื่น  (Others Oriented Consciousness) เป็นจิตส านึกของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของคนในกลุ่มชนหนึ่ง  สังคมหนึ่ง เช่น ความเห็นอกเห็นใจ        
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ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ความสามคัคี เป็นต้น เป็นจิตส านึกที่คนไทยส่วนใหญ่ถูกหล่อหลอม       
มาจากพืน้ฐานดัง้เดมิของวฒันธรรมไทยอยู่แลว้สรา้งกนัไดไ้ม่ยากนกั 
 3. จิตส านึกเกี่ยวกบัสงัคมหรือจิตส านึกสาธารณะ (Social or Public Consciousness) 
เป็นจติส านึกที่ตระหนักถงึความส าคญัในการอยู่ร่วมกนั หรอืค านึงถงึผูอ้ ื่นที่ร่วมความสมัพนัธ์ 
เป็นกลุ่มเดียวกนั เป็นจิตส านึกที่คนไทยยงัไม่ค่อยมีและขาดกนัอยู่มาก เพราะพื้นฐานความ
เป็นมาของสงัคมไทย สมควรทีจ่ะรบีพฒันาขึน้โดยเรว็ เชน่ จติส านึกดา้นเศรษฐกจิ จติส านึกดา้น
การเมอืงจติส านึกดา้นสิง่แวดลอ้ม จติส านึกดา้นสุขภาพ เป็นตน้ 
 นอกจากนัน้มีการศึกษาองค์ประกอบของจิตสาธารณะ ในลักษณะการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และการอนุรกัษ์สาธารณสมบตัติ่างๆ มีการศกึษาองค์ประกอบที่แตกต่างกนัไป 
และใชค้ าทีแ่ตกต่างกนัไปตามระดบัอายุของกลุ่มทีศ่กึษา ดงัรายละเอยีด ดงันี้ 
 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2544 : 26 – 31) ได้กล่าวถึงจิตสาธารณะของเด็กใน
ลกัษณะของการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมไว้ว่า วยัเด็กตัง้แต่แรกเกดิจนถึง 8 ปี เป็นระยะที่ส าคญั
ทีสุ่ดของการพฒันาการทัง้ทางร่างกาย สตปัิญญา อารมณ์ จติใจ สงัคม และบุคลกิภาพ เป็นวยั
ที่เรยีกว่าช่วงแห่งพลงัการเจรญิเตบิโตงอกงามส าหรบัชวีติ แนวความคดิเหล่านี้ เป็นสิง่ที่สบื
เนื่องมาจากการมองเดก็ในทศันะของการทีเ่ดก็มพีฒันาการดา้นต่างๆ แตกต่างจากเดก็วยัอื่นๆ 
ในช่วงชีวิตของความเป็นมนุษย์ ดังนัน้ หลักการปลูกฝัง เด็กวยันี้ให้เรียนรู้เกิดความรัก
สิง่แวดลอ้มควรค านึงถงึองคป์ระกอบ ดงันี้ 
 1. หลักการเรียนรู้ การเรียนรู้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยอาศยั
สภาพการณ์ประสบการณ์ต่างๆ ทีไ่ดร้บั การเรยีนรูจ้ะท าใหม้นุษยป์รบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์
ต่างๆ ในชวีติเพื่อใหส้ามารถด ารงชวีติอยู่ได้ 
 2. กระบวนการปลูกฝัง เด ็กปฐมวยัให ้ร กัสิ ่งแวดล ้อมประกอบด ้วยปัจจยั          
5 ด้าน คอืการใหค้วามรู ้การสรา้งความเขา้ใจ การสรา้งกรอบแนวคดิ การเสรมิสรา้งทกัษะและ
การเสรมิสรา้งเจตคตจิากกระบวนการดงักล่าวจะตอ้งเริม่จากการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดล้อม
โดยในลกัษณะของรูปธรรม แล้วสร้างความเขา้ใจ และความส าคญัของสิง่แวดล้อมต่อตนเอง
และมนุษย์แล้วสร้างกรอบแนวคดิใหเ้ดก็รบัรู้ว่าสิง่แวดล้อมเป็นบรบิท และเป็นปัจจยัส าคญัใน
การด ารงชีวิตของมนุษย์ การเสริมสร้างทักษะในการรักสิ่งแวดล้อม ต้องเกิดจากการจดั
ประสบการณ์ต้องให้เด็กได้ปฏิบตัิจริง และควบคู่กบัการเสริมสร้างเจตคติที่ดี รู้จกัการดูแล
รกัษาสิง่แวดล้อมเหน็คุณค่าประโยชน์สิง่แวดล้อมต่อตวัเอง ครอบครวั และสงัคม เช่น การใช้
ทรพัยากรอย่างประหยดั ไม่เหน็แก่ตวั เกดิความรู้สกึผดิชอบชัว่ดี ท าเป็นตวัแบบที่ดตี่อการ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
 ชาย โพธสิติา (2540 : 14) ไดศ้กึษาเรื่องจติส านึกต่อสาธารณะสมบตั ิ: ศกึษาในกรณี
กรุงเทพมหานคร โดยศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างหลายกลุ่ม คอื กลุ่มท างานราชการ รฐัวสิาหกจิ
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หรอืท างานส านักงาน กลุ่มที่ท างานรบัจ้าง งานค้าขาย และธุรกจิส่วนตวั กลุ่มนักศกึษาที่สูง
กวา่มธัยมและผูท้รงคุณวฒุโิดยไดจ้ดัองคป์ระกอบของจติส านึกต่อสาธารณสมบตัิ 4 ดา้น คอื 
  1. ความเขา้ใจเกีย่วกบัสาธารณะสมบตั ิ
   2.  ภาพสะทอ้นจติส านึกต่อสาธารณสมบตั ิ
   3.  มาตรการเสรมิสรา้งจติส านึกต่อสาธารณะสมบตัิ 
   4.  นโยบายและการบรหิารจดัการ 
 โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม แบบทดสอบแบบสัน้      
แบบสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและได้สรุป
ความหมาย จติส านึกต่อสาธารณสมบตัใินเชงิพฤตกิรรมไวว้า่ คอื การใชส้มบตัอิย่างรบัผดิชอบ
หรอืการรบัผดิชอบต่อสาธารณสมบตัซิึ่งมนียัสองประการ ไดแ้ก่ 
      1. รับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้ และการกระท าที่จะ
ก่อใหเ้กดิความช ารุดเสยีหายต่อสาธารณสมบตันิัน้ๆ รวมไปถงึการถอืเป็นหน้าทีท่ีจ่ะมสี่วนร่วม
ในการดูแลสาธารณสมบตัใินวสิยัทีต่นสามารถท าได้ 
      2. การเคารพสทิธใินการใชส้าธารณสมบตัขิองผูอ้ ื่น เพราะสาธารณสมบตั ิคอืของทีค่น
ทัว่ไปมสีทิธิใ์นการเขา้ถงึและการใชป้ระโยชน์ ดงันัน้การใชส้าธารณสมบตัอิย่างรบัผดิชอบในแง่นี้
จงึหมายถงึการใชข้องส่วนรวม โดยการค านึงถงึวา่คนอื่นกม็สีทิธิใ์นการใชเ้ชน่เดยีวกนั จะตอ้งไม่ยดึ
สาธารณสมบตันิัน้ไวเ้ป็นของส่วนตวัและไม่ปิดกัน้โอกาสในการใชป้ระโยชน์ของผูอ้ื่น 
 หฤทัย อาจปุระ (2544 : 46) ได้ใช้องค์ประกอบของการมีจิตส านึกสาธารณะของ
นักศกึษาพยาบาลปี 1 – 4 ในสถาบนัการศกึษาพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศกึษา
องคป์ระกอบ การมจีติส านึกสาธารณะใน 6 ดา้น คอื 
 1. ความตระหนกัถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคมปัจจุบนั 
         2.  การวเิคราะห ์วพิากษ์ วจิารณ์ ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคม 
 3.  ความรกั ความเอือ้อาทร และความสามคัค ี
 4.  การรบัรู ้และความสามารถในการผลกัดนั เพื่อแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคม 
 5.  การปฏบิตัใินการแกไ้ขปัญหาสงัคม 
 6.  การมเีครอืขา่ยในการน ากจิกรรมทางสงัคม 
 ลัดดาวลัย์ เกษมเนตร (2547 : 2 – 3) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนานักเรียนระดับ
ประถมศกึษาใหม้จีติสาธารณะ : การศกึษาระยะยาวและใชอ้งคป์ระกอบของจติสาธารณะเป็น 
3 องคป์ระกอบ คอื  
 1. การหลกีเลีย่งการใช ้หรอืการกระท า ทีจ่ะท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อของส่วนรวมที่
ใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม 
 2. การถอืเป็นหน้าที่ที่จะมสี่วนร่วมในการดูแลรกัษาสมบตัขิองส่วนรวมในวสิยัที่ตน
สามารถท าได ้
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 3. การเคารพสทิธิในการใช้ของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม โดยไม่ยดึ
ครองของส่วนรวมนัน้มาเป็นของตนเอง ตลอดจนไม่ปิดกัน้โอกาสของบุคคลอื่นที่จะใชข้อง
ส่วนรวมจากการศกึษาองคป์ระกอบของจติส านึกสาธารณะ 
 ชาย โพธสิติา (2540 : 14 – 15) การแบ่งองค์ประกอบของจิตสาธารณะจากงานวจิยั
ของลดัดาวลัย์  เกษมเนตร (2546 : 2 – 3) ที่ศกึษากบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 เพราะ
องค์ประกอบดงักล่าวสอดคล้องกบัพฒันาการทางด้านต่างๆ ของเด็กวยัที่ผู้วจิยัศกึษาและ
สมบตัขิองส่วนรวมทีผู่ว้จิยัศกึษาในครัง้นี้ เป็นสมบตัสิ่วนรวมทีอ่ยู่ในโรงเรยีนทัง้สมบตัสิ่วนรวม
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งแบ่งองค์ประกอบของจิตสาธารณะเป็น 3 องค์ประกอบ            
6 ตวัชีว้ดั คอื 
 1. การหลีกเลี่ยงการใช้ หรือการกระท าที่จะท าให้เกิดความเสียหายต่อสมบตัิของ
ส่วนรวมในโรงเรียนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม หมายถึง การกระท าของนักเรยีนในการ
รกัษาทรพัย์สินการดูแลรกัษาความสะอาด การไม่ท าลายทรพัย์สนิที่เป็นสาธารณสมบตัใิน
โรงเรยีน   ทัง้ในห้องเรยีนเชน่ โต๊ะ เก้าอี้ กระดานด า ชัน้วางหนงัสอื ถงัขยะ ไม้กวาด เป็นตน้ 
และสมบตันิอกหอ้งเรยีน เชน่ หอ้งอาหาร หอ้งสุขา หอ้งปฏบิตักิารต่างๆ หอ้งสมุด สวนหย่อม
ในบรเิวณโรงเรยีน สนามเดก็เล่น เป็นตน้ โดยวดัไดจ้าก 2 ตวัชีว้ดัคอื 
       1.1  การดูแลรกัษาสมบตัขิองส่วนรวมในโรงเรยีน คอื เมื่อมกีารใชแ้ลว้มกีารเก็บ
รกัษา ใชแ้ลว้เกบ็เขา้ทีเ่ดมิ การไม่ทิง้เศษขยะในหอ้งเรยีนและบรเิวณโรงเรยีน การไม่ขดีเขยีน
หรอืท าลายวสัดุและอุปกรณ์ในหอ้งเรยีนและในโรงเรยีน เพื่อใหข้องส่วนรวมอยู่ในสภาพด ีเชน่ 
การใชไ้ม้กวาดแล้วเกบ็เขา้ที่เดมิ การใชห้นังสอืในหอ้งสมุดแล้วเกบ็เขา้ที่ การใชอุ้ปกรณ์กฬีา
แลว้น าส่งคนื การใชเ้ครื่องคอมพวิเตอรแ์ลว้ปิดเครื่องและจดัเขา้ทีเ่ดมิ 
       1.2  ลกัษณะของการใช ้คอื การใชข้องส่วนรวมในโรงเรยีนอย่างประหยดัใชอ้ยา่ง
ทะนุถนอม ใชอ้ย่างระมดัระวงั เพื่อให้ของส่วนรวมมคีวามคงทนใชไ้ด้นาน เช่น การเปิดอ่าน
หนงัสอืเบาๆ การใชแ้กว้น ้ารองน ้าดื่ม การปิดไฟและพดัลมก่อนออกจากหอ้ง การใชแ้ป้นเครื่อง
คอมพวิเตอรเ์บาๆ 
 2. การถอืเป็นหน้าทีท่ีจ่ะมสี่วนร่วมในการดูแลรกัษาของส่วนรวมในวสิยัทีต่นสามารถ
ท าได้ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง การมุ่งปฏิบตัิเพื่อส่วนรวมในการดูแลรกัษาของ
ส่วนรวมในโรงเรียน ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่ตนสามารถท าได้ โดยวดัได้จาก 2 
ตวัชีว้ดั คอื 
      2.1 การปฏบิตัติามหน้าที่ ที่ถูกก าหนดในการดูแลรกัษาสมบตัขิองส่วนรวมใน
โรงเรยีน คอื การท าตามหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมายในการให้ดูแลรกัษาสมบตัขิองโรงเรยีน เช่น 
การท าหน้าที่เวรท าความสะอาดห้องเรียน การท าความสะอาดบริเวณโรงเรียนการดูแล
หอ้งสมุด และการดูแลหอ้งปฏบิตักิารอื่นๆทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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         2.2  การอาสาปฏิบตัิหน้าที่บางอย่างเพื่อส่วนรวมในโรงเรียน คือ การช่วยท า
หน้าที่อื่นที่ไม่ใช่หน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายในวสิยัที่ตนสามารถท าได้  เช่น การอาสาน าขยะ     
ไปทิง้ การอาสาชว่ยเกบ็สิง่ของ การอาสากวาดหอ้งเรยีนหรอืบรเิวณโรงเรยีน 
 3. การเคารพสทิธใินการใช้ของส่วนรวมในโรงเรียนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม
โดยไม่ยดึครองของส่วนรวมนัน้มาเป็นของตนเอง ตลอดจนไม่ปิดกัน้โอกาสของบุคคลอื่นทีจ่ะ
ใชข้องส่วนรวมนัน้ หมายถงึ พฤตกิรรมที่แสดงออกถงึ การเคารพสทิธใินการใชข้องส่วนรวม 
โดยวดัไดจ้าก 2 ตวัชีว้ดั คอื 
        3.1 การไม่ยดึครองของส่วนรวมในโรงเรยีนมาเป็นสมบตัขิองตนเอง คอื การไม่น า
สมบตัขิองโรงเรยีนมาเกบ็ไวท้ี่ตน เช่นการไม่น าสขีองโรงเรยีนไประบายภาพทีบ่้านการไม่น า
อุปกรณ์กฬีาไปเล่นทีบ่า้น 
        3.2 การแบ่งปัน หรอืการเปิดโอกาสให้ผูอ้ ื่นไดใ้ชข้องส่วนรวมในโรงเรยีน คอื การ
แบ่งปันสิง่ของกบัผูอ้ ื่น การไม่แสดงอาการหงึหวงสมบตัขิองส่วนรวม เช่น การไม่น าหนังสอื
หอ้งสมุดมาเกบ็ไวท้ีต่นหลายๆ เล่ม การเปลีย่นใหเ้พื่อนใชเ้ครื่องคอมพวิเตอรเ์มื่อตนใชเ้สรจ็ 
   จากการศกึษาองคป์ระกอบของจติสาธารณะได้ ที่ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิ หลกัการ 
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบดังกล่าว  สามารถสรุปได้ดังนี้  องค์ประกอบของ            
จิตสาธารณะองค์ประกอบหลักๆ ออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการมีจิตสาธารณะ         
ในตนเอง ด้านการมีจติสาธารณะต่อผู้อื่นและด้านการมีจติสาธารณะต่อสงัคม และในแต่ละ
องคป์ระกอบ มพีฤตกิรรมบ่งชี ้ดงันี้ 
   1. ด้านการมจีติสาธารณะในตนเอง หมายถงึลกัษณะพฤตกิรรมของนักเรยีนใน
การใชข้องส่วนรวมเมื่อใชแ้ลว้มกีารเกบ็รกัษา การรกัษาทรพัยส์นิ การดูแลรกัษาความสะอาด         
มคีวามรบัผดิชอบ  
    2.  ด้านการมีจิตสาธารณะต่อผู้อื่น หมายถึงลักษณะพฤติกรรมของนักเรียน             
ที่ช่วยเหลอื แบ่งปันผูอ้ื่นด้วยความเตม็ใจ อาสาในการท างานโดยไม่หวงัสิง่ตอบแทน ยกย่อง   
ใหเ้กยีรตผิูอ้ ื่นและใหค้วามเคารพสทิธผิูอ้ ื่น 
    3.  ด้านการมีจิตสาธารณะต่อสงัคม หมายถึงลักษณะพฤติกรรมของนักเรียน         
ในการดูแลรักษาสาธารณะประโยชน์ การอาสาเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของ
โรงเรยีน ชุมชนหรอืสงัคม การเสยีสละช่วยเหลอืสงัคมโดยไม่หวงัสิ่งตอบแทน ดูแลสาธารณะ
ประโยชน์ดว้ยความเตม็ใจ ปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบของสงัคม 
 
2. ทฤษฎีเก่ียวกบัการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะ 
              ผู้วิจ ัยได้ศึกษาทฤษฎีและหาแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้าน           
จติสาธารณะส าหรบันกัเรยีนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยการเรยีนรู้
จากทฤษฎแีละหลกัการต่างๆ ดงันี้  
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   2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม  (social cognitive learning theory)                
ของ Bandura 
            Bandura เชื่อว่าการเรยีนรู้ทางสงัคมถอืว่าจรยิธรรมเป็นเรื่องราวของกฎเกณฑ์ทีใ่ช้
ในการตดัสนิการกระท า และก ากบัการกระท าของตน กฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่สงัคม
ก าหนด บางส่วนจะเป็นกฎเกณฑ์ในใจของตนเอง นอกจากนี้บุคคลยงัอาจสร้างกฎเกณฑ์
บางอย่างเด่นชดักบักฎเกณฑ์กบัสงัคม ทฤษฎีนี้ระบุว่าพฤตกิรรมส่วนมากของมนุษยเ์กดิจาก
การเรยีนรูโ้ดยม ี2 รูปแบบหลกั คอืการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง คอืการเรยีนรูจ้ากผลกรรม 
และการเรยีนรูจ้ากการสงัเกต (สมหมาย วเิศษช,ู  2554 : 35) ดงันี้ 
          1. การเรียนรู้จากผลกรรม เป็นการเรียนรู้ที่บุคคลกระท าพฤติกรรมต่างๆ ด้วย
ตนเองแลว้เรยีนรู้ผลกรรมทีเ่กดิขึน้ด้วยตนเอง ผลกรรมทีเ่กดิขึน้จากการกระท าทีม่ตี่อมนุษย์มี 
3 ดา้น คอื ดา้นการใหข้อ้มูล ดา้นการจูงใจและดา้นการเสรมิแรง 
      2. การเรียนรู้จากการสังเกตการเรียนรู้ชนิดนี้  เกิดขึ้นจากการสังเกตตัวแบบ 
(Model) ตวัแบบส าหรบัการเรยีนรู้จากสงัคม แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คอื ตวัแบบจรงิ ตวัแบบ
สัญลักษณ์และค าบอกเล่าหรือสาระบันทึก โดยจะสังเกตว่าตัวแปรท าอะไร ท าอย่างไร มี
กฎเกณฑ์อย่างไร เมื่อสงัเกตได้แล้ว ผู้สงัเกตมีความคิดว่าตนสามารถท าพฤติกรรมใหม่ได้
อย่างไร การเรียนรู้จากการสงัเกตจ าเป็นต้องมีกระบวนการในการเรียนรู้ถึง  4 ประการ คือ
กระบวนการใส่ใจ กระบวนการเกบ็จ า กระบวนการกระท าทางร่างกายและกระบวนการจูงใจ 
       นอกจากนี้ Bandura ได้แบ่งแม่แบบไวเ้ป็น 2 ชนิด คอืแม่แบบตวัจรงิและแม่แบบที่
เป็นสญัลกัษณ์และไดส้รุปถงึอทิธพิลของแม่แบบทีม่ผีูส้งัเกต (ระเวยีง ดอนศรชีา,  2554 : 33 -
34) ดงันี้ 
           1. การสร้างพฤตกิรรมใหม่เมื่อผูส้งัเกตได้เหน็การกระท าของแม่แบบ ซึ่งเป็นการ
กระท าที่ผูส้งัเกตไม่เคยพบเหน็มาก่อนผูส้ ังเกตจะรวบรวมขอ้มูลซึ่งการกระท าใหม่นี้ในรูปของ
ลกัษณะและถ่ายทอดออกมาเป็นพฤตกิรรมใหม่ 
            2. การสรา้งกฎเกณฑห์รอืหลกัการใหม่จะเกดิขึน้ในสภาพทีผู่ส้งัเกตเหน็การกระท า
ของแม่แบบในลกัษณะต่างๆ จากนัน้ผูส้งัเกตจะทดสอบการกระท าตามแม่แบบลกัษณะต่างๆ 
และถา้การตอบสนองส่งผลทางบวก ผูส้งัเกตจะรวบรวมรูปแบบลกัษณะของแม่แบบ ในรูปแบบ
ต่างๆ แลว้น ามาสรา้งเป็นกฎเกณฑใ์หม่หรอืหลกัการใหม่ 
           3. การสอนความคดิและพฤตกิรรมการสร้างสรรค์ การมแีม่แบบจะช่วยสนับสนุน
การพฒันาเชงิสร้างสรรค์เพราะเมื่อมนุษย์ เหน็แม่แบบกระท าพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึ่งที่
มนุษย์อาจใช้ประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ประกอบกับการกระท าของแม่แบบมาพฒันาเป็น
ความคดิหรอืพฤตกิรรมใหม่ขึน้มา   
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            4. การยบัยัง้การกระท าและลดความหวัน่เกรงที่จะกระท าการที่ได้เหน็ แม่แบบถูก
ลงโทษ ผู้สงัเกตมีแนวโน้มที่จะไม่กระท าตามแม่แบบนัน้  และในท านองเดียวกนั ถ้าได้เหน็
แม่แบบท าพฤตกิรรมที่ ไม่ถูกต้องและไม่ห้ามปรามแล้วไม่มผีลกรรมใดๆ ตามมา ผูส้งัเกตกม็ี
แนวโน้มทีจ่ะกระท าตามแม่แบบ   
          5. การส่งเสรมิการกระท า การมแีม่แบบจะมอีทิธพิลต่อการส่งเสรมิการกระท าทัง้ที่
เป็นทางบวกและทางลบ ถ้าผูส้งัเกตได้เหน็แม่แบบแสดงพฤตกิรรมหนึ่งและได้รบัรางวลั   ผู้
สงัเกตมแีนวโน้มที่จะกระท าตามมากขึน้ ในท านองเดยีวกนัถ้าผูส้งัเกตไดเ้หน็แม่แบบที่แสดง
ความก้าวร้าวและได้รบัการยกย่องว่าเป็นสิ่งด ีผูส้งัเกตกม็แีนวโน้มกระท าตามมากขึน้ ดงันัน้
การเสนอแม่แบบในสงัคมจ าเป็นต้องมคีวามระมดัระวงัอย่างยิง่ เพราะอาจจะมผีลต่อการเพิม่
พฤตกิรรมทางลบได ้
       6. ทางด้านอารมณ์การมีแม่แบบนอกจากจะส่งผลต่อการกระท าแล้ว ยงัมีผลต่อ
อารมณ์ของผูส้งัเกตใหรุ้นแรงเพิม่ขึน้และกระตุน้ใหเ้กดิอารมณ์คลอ้ยตามไปดว้ย   
            7. การเอือ้อ านวยใหเ้กดิการกระท าตามแม่แบบ การกระท าทีใ่หค้นเหน็ คุณค่าและมี
ความชืน่ชอบอยู่เสมอ การกระท าของแม่แบบนัน้กจ็ะท าใหผู้ส้งัเกตท าไดโ้ดยรวดเรว็และกระท า
ได้ง่าย นอกจากนี้เมื่อคนสามารถกระท าตามแม่แบบไดเ้รว็จะท าให้เกดิการแผ่ขยายจากสงัคม
หนึ่งไดร้วดเรว็ดว้ย 
            ดงันัน้ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างปัญญาสงัคม (Social Cognitive Learning 
Theory) ของ Bandura เน้นการเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมภายใน การเรียนรู้ไม่จ าเป็นต้อง
พจิารณาในแง่ของการแสดงออก หากแต่ว่าการได้มาซึ่งการเรยีนรู้ใหม่ๆ ถอืว่าการเรยีนรู้ได้
เกดิขึน้แล้ว ซึ่งการเรยีนรู้ทางปัญญาสงัคม ได้เน้นแนวคดิ 3 ประการ คอื แนวคดิการเรยีนรู้
โดยการสังเกต (Observational Learning)  แนวคิดของการก ากับตน (Self-Regulation) 
แนวคดิของการรบัรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy) ซึ่งในการเสรมิสร้างพฤตกิรรมดา้น
การมจีติสาธารณะโดยใชท้ฤษฎีการเรยีนรู้ทางปัญญาสงัคมสามารถที่จะท าได้โดยให้ผู้เรียน
สงัเกตจากตวัแบบ จูงใจให้ผู้เรียนเกดิความรบัรู้และเหน็คุณค่า พร้อมที่จะลงมอืปฏิบตัติาม
อย่างเตม็ความสามารถ 
 2.2 ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรม  
 Piaget (1976) ได้ศกึษาเกี่ยวกบัพฒันาการทางด้านความคดิของเด็กว่ามีข ัน้ตอน
หรือกระบวนการอย่างไร ทฤษฎีของ Piaget ตัง้อยู่บนรากฐานของทัง้องค์ประกอบที่เป็น
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้อธิบายว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพฒันาการทาง
สติปัญญา ซึ่งจะมีพฒันาการไปตามวยัต่างๆ เป็นล าดบัข ัน้ พฒันาการเป็นสิ่งที่เป็นไปตาม
ธรรมชาต ิไม่ควรที่จะเร่งเดก็ใหข้า้มจากพฒันาการจากขัน้หนึ่งไปสู่อกีข ัน้หนึ่ง เพราะจะท าให้
เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจดัประสบการณ์ส่งเสริมพฒันาการของเด็กในช่วงที่เด็กก าลงัจะ
พัฒนาไปสู่ข ัน้ที่สูงกว่า สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม Piaget       
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เน้นความส าคญัของการเขา้ใจธรรมชาติและพฒันาการของเดก็มากกว่าการกระตุ้นเด็กให้มี
พฒันาการเร็วขึ้น สรุปว่า พฒันาการของเด็กสามารถอธิบายได้โดยล าดบัระยะพฒันาทาง
ชวีวทิยาทีค่งที ่แสดงใหป้รากฏโดยปฏสิมัพนัธข์องเดก็กบัสิง่แวดลอ้ม  
 ซึ่งมพีฒันาการทางสตปัิญญาของบุคคลเป็นไปตามวยัต่าง ๆ เป็นล าดบัข ัน้ ดงันี้ 
 1) ขัน้ประสาทรบัรู้และการเคลื่อนไหว (Sensori-Motor Stage) ขัน้นี้เริ่มตัง้แต่แรก
เกิดจนถึง 2 ปี พฤติกรรมของเด็กในวยันี้ข ึ้นอยู่กบัการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่ เช่น การ
ไขว่คว้า การเคลื่อนไหว การมอง การดู ในวยันี้เด็กแสดงออกทางด้านร่างกายให้เหน็ว่ามี
สตปัิญญาด้วยการกระท า เดก็สามารถแก้ปัญหาได้ แม้ว่าจะไม่สามารถอธบิายได้ด้วยค าพูด 
เด็กจะต้องมีโอกาสที่จะปะทะกับสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง  ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
พฒันาการดา้นสตปัิญญาและความคดิในขัน้นี้ มคีวามคดิความเขา้ใจของเดก็จะกา้วหน้าอย่าง
รวดเรว็ เชน่ สามารถประสานงานระหวา่งกลา้มเนื้อมอื และสายตา เดก็ในวยันี้มกัจะท าอะไรซ ้า
บ่อยๆ เป็นการเลยีนแบบ พยายามแกปั้ญหาแบบลองผดิลองถูก เมื่อสิน้สุดระยะนี้เดก็จะมกีาร
แสดงออกของพฤตกิรรมอย่างมจีุดมุ่งหมายและสามารถแกปั้ญหาโดยการเปลีย่นวธิกีารต่าง ๆ 
เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการแต่กจิกรรมการคิดของเด็กวยันี้ส่วนใหญ่ยงัคงอยู่เฉพาะสิ่งที่สามารถ
สมัผสัไดเ้ท่านัน้ 
 2) ขัน้ก่อนปฏบิตักิารคดิ (Preoperational Stage) ขัน้นี้เริม่ตัง้แต่อายุ 2-7 ปี แบ่งออกเป็น 
ข ัน้ย่อยอกี 2 ข ัน้ คอื  
     2.1) ขัน้ก่อนเกดิสงักปั (Preconceptual Thought) เป็นขัน้พฒันาการของเดก็อายุ 
2-4 ปี เป็นช่วงที่เดก็เริม่มเีหตุผลเบื้องต้น สามารถจะโยงความสมัพนัธ์ระหว่างเหตุการณ์ 2 
เหตุการณ์ หรือมากกว่ามาเป็นเหตุผลเกี่ยวโยงซึ่งกนัและกนั แต่เหตุผลของเด็กวยันี้ย ังมี
ขอบเขตจ ากดัอยู่ เพราะเดก็ยงัคงยดึตนเองเป็นศนูยก์ลาง คอืถอืความคดิตนเองเป็นใหญ่ และ
มองไม่เหน็เหตุผลของผูอ้ื่น ความคดิและเหตุผลของเดก็วยันี้ จงึไม่ค่อยถูกต้องตามความเป็น
จรงินัก นอกจากนี้ความเขา้ใจต่อสิง่ต่างๆ ยงัคงอยู่ในระดบัเบื้องต้น เช่น เขา้ใจว่าเดก็หญิง 2 
คน ชื่อเหมอืนกนั จะมทีุกอย่างเหมอืนกนัหมด แสดงว่าความคดิรวบยอดของเดก็วยันี้ยงัไม่
พฒันาเตม็ที ่แต่พฒันาการทางภาษาของเดก็เจรญิรวดเรว็มาก  
  2.2) ขัน้การคดิแบบญาณหยัง่รู้ นึกออกเองโดยไม่ใชเ้หตุผล (Intuitive Thought) 
เป็นขัน้พฒันาการของเด็ก อายุ 4-7 ปี ข ัน้นี้เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัสิ่งต่างๆ 
รวมตวัดขีึน้ รูจ้กัแยกประเภทและแยกชิน้ส่วนของวตัถุ เขา้ใจความหมายของจ านวนเลข เริม่มี
พัฒนาการเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ แต่ไม่แจ่มชดันัก สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยไม่         
คดิเตรยีมล่วงหน้าไวก้่อน รู้จกัน าความรูใ้นสิง่หนึ่งไปอธบิายหรอืแกปั้ญหาอื่นและสามารถน า
เหตุผลทัว่ๆ ไปมาสรุปแกปั้ญหา โดยไม่วเิคราะหอ์ย่างถีถ่ว้นเสยีก่อนการคดิหาเหตุผลของเดก็
ยงัขึน้อยู่กบัสิง่ทีต่นรบัรู้ หรอืสมัผสัจากภายนอก 
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  2.3) ขัน้ปฏบิตักิารคดิด้านรูปธรรม (Concrete Operation Stage) ขัน้นี้จะเริม่จาก
อายุ 7-11 ปี พฒันาการทางด้านสตปัิญญาและความคดิของเดก็วยันี้สามารถสร้างกฎเกณฑ์
และตัง้เกณฑ์ในการแบ่งสิง่แวดล้อมออกเป็นหมวดหมู่ได้ เดก็วยันี้สามารถที่จะเขา้ใจเหตุผล 
รูจ้กัการแกปั้ญหาสิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นรูปธรรมได ้สามารถทีจ่ะเขา้ใจเกีย่วกบัเรื่องความคงตวัของสิง่
ต่างๆ โดยที่เด็กเข้าใจว่าของแขง็หรือของเหลวจ านวนหนึ่งแม้ว่าจะเปลี่ยนรูปร่างไปกย็งัมี
น ้าหนกั หรอืปรมิาตรเท่าเดมิ สามารถทีจ่ะเขา้ใจความสมัพนัธข์องส่วนย่อย ส่วนรวม ลกัษณะ
เด่นของเดก็วยันี้คอื ความสามารถในการคดิยอ้นกลบั นอกจากนัน้ความสามารถในการจ าของ
เดก็ในชว่งนี้มปีระสทิธภิาพขึน้ สามารถจดักลุ่มหรอืจดัการไดอ้ย่างสมบูรณ์ สามารถสนทนากบั
บุคคลอื่นและเขา้ใจความคดิของผูอ้ื่นไดด้ ี
  2.4) ขัน้ปฏบิตักิารคดิดว้ยนามธรรม (Formal Operational Stage) นี้จะเริม่จากอายุ 
11-15 ปี ในขัน้นี้พฒันาการทางสตปัิญญาและความคดิของเดก็วยันี้เป็นข ัน้สุดยอด คอืเดก็ใน
วยันี้จะเริ่มคิดแบบผู้ใหญ่ ความคิดแบบเด็กจะสิ้นสุดลง เด็กจะสามารถที่จะคิดหาเหตุผล
นอกเหนือไปจากขอ้มูลทีม่อียู่ สามารถทีจ่ะคดิแบบนกัวทิยาศาสตร์ สามารถทีจ่ะตัง้สมมุตฐิาน
และทฤษฎี และเหน็ว่าความเป็นจรงิทีเ่หน็ดว้ยการรบัรู้ที่ส าคญัเท่ากบัความคดิกบัสิง่ทีอ่าจจะ
เป็นไปได ้เดก็วยันี้มคีวามคดินอกเหนือไปกวา่สิง่ปัจจุบนั สนใจทีจ่ะสรา้งทฤษฎเีกีย่วกบัทุกสิง่
ทุกอย่างและมีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเกี่ยวกบัสิ่งที่ไม่มตีวัตน หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม
พัฒนาการทางการรู้คิดของเด็กในช่วงอายุ 6 ปีแรกของชีวิต ซึ่ง Piaget ได้ศึกษาไว้เป็น
ประสบการณ์ ส าคญัทีเ่ดก็ควรไดร้บัการส่งเสรมิ ม ี6 ข ัน้ ไดแ้ก่  
   2.4.1) ข ัน้ความรู้แตกต่าง  (Absolute Differences) เด็กเริ่มรับรู้ในความ
แตกต่างของสิง่ของทีม่องเหน็  
   2.4.2)  ข ัน้รู้สิ่งตรงกนัข้าม (Opposition) ขัน้นี้เด็กรู้ว่าของต่างๆ มีลกัษณะ
ตรงกนัขา้มเป็น 2 ดา้น เชน่ ม-ีไม่ม ีหรอื เลก็-ใหญ่  
   2.4.3) ข ัน้รู้หลายระดับ (Discrete Degree) เด็กเริ่มรู้จ ักคิดสิ่งที่เกี่ยวกับ
ลกัษณะทีอ่ยู่ตรงกลางระหวา่งปลายสุดสองปลาย เชน่ ปานกลาง น้อย  
   2.4.4) ข ัน้ความเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง (Variation) เดก็สามารถเขา้ใจเกี่ยวกบั
การเปลีย่นแปลงของสิง่ต่างๆ เชน่ บอกถงึความเจรญิเตบิโตของตน้ไม้  
   2.4.5) ข ัน้รูผ้ลของการกระท า (Function) ในขัน้นี้เดก็จะเขา้ใจถงึความสมัพนัธ์
ของการเปลีย่นแปลง  
   2.4.6) ข ัน้การทดแทนอย่างลงตัว (Exact Compensation) เด็กจะรู้ว่าการ
กระท าใหข้องสิง่หนึ่งเปลีย่นแปลงย่อมมผีลต่ออกีสิง่หนึ่งอย่างทดัเทยีมกนั 
ภาษาและกระบวนการคดิของเดก็แตกต่างจากผูใ้หญ่  
 ผู้วจิยัเลือกที่จะเสริมสร้างจิตสาธารณะกับนักเรียนระดับชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
เนื่องจากนกัเรยีนระดบันี้สามารถพฒันาการทางสตปัิญญาและความคดิไดอ้ย่างเป็นนามธรรม 
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ซึ่งข ัน้ปฏิบตัิการคิดด้วยนามธรรม (Formal Operational Stage) นี้จะเริ่มจากอายุ 11-15 ปี    
นัน่หมายถงึเดก็ในวยันี้จะเริม่คิดแบบผูใ้หญ่ ความคดิแบบเดก็จะสิ้นสุดลง เดก็จะสามารถที่     
จะคดิหาเหตุผลนอกเหนือไปจากขอ้มูลทีม่อียู่  
   2.3 ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของ Kolhberg 
                    ความคดิเชงิจติสาธารณะเป็นส่วนหนึ่งของความคดิเรื่องการพฒันาจรยิธรรม
เหตุผลเชงิจรยิธรรมตามแนวคดิของ Kolhberg ซึ่งเป็นระดบัความคดิในระดบัต่างๆ ที่บุคคล   
ใช้หลกัในการตดัสนิใจกระท าหรือไม่กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกบัจริยธรรม  (สมหมาย 
วเิศษช,ู  2554 : 32)  ดงันี้ 
        Kolhberg ยดึถอืทฤษฎีพฒันาการทางการเรยีนรู้การคดิของเพยีเจต์ เป็นหลกั
ในการพฒันาการทางจรยิธรรมและถอืว่าพฒันาการทางจรยิธรรมเป็นผลทางพฒันาการทาง
ปัญญา (เนตรนภิส  แพงพา,  2555 : 28) Kolhberg ได้ปรบัปรุงวธิีการวจิยัอย่างกว้างขวาง     
ในประเทศอื่นทีม่วีฒันธรรมต่างไป  วธิกีารวจิยัจะสร้างสถานการณ์สมมตปัิญหาทางจรยิธรรม  
ทีผู่ต้อบยากจะตดัสนิใจไดว้า่ ”ถูก”  “ผดิ”  “ควรท า”  “ไม่ควรท า” อย่างเดด็ขาด เพราะขึน้อยู่กบั
องค์ประกอบหลายอย่าง การตอบจะขึน้กบัวยัของผูต้อบเกี่ยวกบัความเหน็ใจในบทบาทของ     
ผูแ้สดงพฤตกิรรมในเรื่องค่านิยมส านึกในหน้าที่ในฐานะเป็นสมาชกิของสงัคมความยุติธรรม
หรอืหลกัการทีต่นยดึถอื  ให้ค าจ ากดัความของจรยิธรรมว่าจรยิธรรมเป็นความรู้  ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัความถูกผดิ และเกิดขึ้นจากกระบวนการทางความคดิ  ซึ่งต้องอาศยัวุฒภิาวะทาง
ปัญญา เชือ่วา่พฒันาการทางจรยิธรรมเป็นผลจากการพฒันาการจากโครงสร้างความคดิความ
เขา้ใจเกีย่วกบัจรยิธรรม (ออ้มใจ  วงษ์มณฑา,  2553) 
            ตามทฤษฎีพฒันาการทางจรยิธรรมของ Kolhberg แบ่งระดบัพฒันาการออกเป็น 3  
ระดบั ดงันี้  (พวงเพชร  ภูพลอย,  2556 : 26-28) 
       1. ระดบัก่อนกฎเกณฑ ์(Pre conventional Level) 
                  2.  กฎเกณฑส์งัคม (Conventional morality) 
                  3.  สู ง ก ว่ า กฎ เ กณฑ์ห รื อตามหลัก กา ร  (Post conventional morality or 
principled level) 
               Kolhberg ให้ค าจ ากดัความของจริยธรรมว่า จริยธรรมเป็นความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความถูกผิดและเกิดขึ้นจากขบวนการทางความคิดอย่างมีเหตุผล  ซึ่งต้องอาศยั          
วุฒภิาวะทางปัญญา โดยเชื่อว่าพฒันาการทางจรยิธรรมเป็นผลจากพฒันาการของโครงสรา้ง
ทางความคิดความเข้าใจเกี่ยวกบัจริยธรรม  นอกจากนี้ยงัพบว่าส่วนมากการพัฒนาทาง
จริยธรรมของเด็กจะไม่ถึงข ัน้สูงสุดในอายุ  10 ปี แต่จะมีพฒันาการขึ้นอกีหลายขัน้จากอายุ    
12 – 25  ปี การใชเ้หตุผลเพื่อการตดัสนิใจที่จะเลอืกกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง จะแสดงใหเ้หน็
ถึงความเจริญของจิตใจของบุคคล  การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กบัเกณฑ์ของ     
สงัคมใดสงัคมหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการใชเ้หตุผลที่ลกึซึ้งยากแก่การเขา้ใจยิง่ขึน้ตามล าดบั
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ของวุฒิภาวะทางปัญญา (พลับพลึง  วงศ์ค ามูล,  2555:19) นัน่คือเขาเชื่อว่าจริยธรรมนัน้          
มพีฒันาการตามระดบัวุฒภิาวะเพราะจรยิธรรมของมนุษย์นัน้เกดิจากกระบวนการไตร่ตรอง
ตามเหตุผลของแต่ละบุคคลและการไตร่ตรองตามเหตุผลนัน้ขึน้อยู่กบัพฒันาการทางปัญญา 
เมื่อมนุษย์พฒันาเกดิการเรียนรู้มากขึ้น โครงสร้างของสติปัญญาเพิ่มพูนขึ้น จริยธรรมก็จะ
พฒันาตามวฒุภิาวะแต่ไม่ใช่รูปแบบเกดิจรยิธรรมใหม่มาแทนทีจ่รยิธรรมเก่าดว้ยจรยิธรรมนัน้
เกิดจากปัญญา ฉะนัน้จริยธรรมเก่ายงัมรีากแก้วฝังอยู่   แต่จะพฒันาตามกาลเวลาที่มนุษย์
พฒันาขึน้ตามวุฒภิาวะเกดิจรยิธรรมใหม่ขึน้เพิม่พูนจรยิธรรมเก่า  โดยจรยิธรรมใหม่นัน้เกดิ
จากความสามารถที่จะพฒันาขึ้นจากการคิดของมนุษย์  ซึ่ง Kolhberg เชื่อเหมือน Piaget      
วา่พฒันาเป็นขัน้ๆ จากขัน้หนึ่งไปสู่อกี  ขัน้หนึ่งตามล าดบัอย่างแน่นอนตายตวั ดงันัน้จรยิธรรม
จงึพฒันาเป็นขัน้ๆ จากขัน้ต ่ากว่าไปสู่ข ัน้สูงกว่าทลีะข ัน้  ไม่มกีารขา้มขัน้และไม่ว่าบุคคลจะ
เตบิโตในสงัคมใดหรอืนบัถอืศาสนาใด ย่อมมลี าดบัข ัน้การพฒันาของจรยิธรรมทีเ่หมอืนๆ กนั 
(สมหมาย วเิศษชู,  2554 : 35) และเชื่อว่าการให้เหตุผลเชงิจรยิธรรมมคีวามสมัพนัธ์กบัการ
บรรลุวุฒภิาวะเชงิจรยิธรรม พร้อมกบัการพฒันาด้านอื่นๆ ด้วย (กุหลาบ พงษ์เทพนิ, 2553: 
36) โดยแต่ละบุคคลจะมพีฒันาการทางจริยธรรมเรว็ช้าต่างกนัโดยสามารถพจิารณาได้จาก
เหตุผลเชงิจริยธรรมที่บุคคลนัน้ให้  และเราสามารถจะส่งเสริมให้บุคคลมีการพฒันาระดับ
จรยิธรรมใหสู้งขึน้กวา่เดมิได้ โดยการเปิดโอกาสใหบุ้คคลเรยีนรูจ้ากการตดัสนิใจทางจรยิธรรม
และอภิปรายร่วมกบัผู้อื่นการได้แสดงความคดิเห็นและอภิปรายร่วมกบัผูอ้ ื่น  จะท าให้บุคคล      
มเีหตุผลเชงิจรยิธรรมสูงขึน้ได้ (วารุณ ีวงศว์ริุฬหรกัษ์, 2554 : 32) 
              ผูว้จิยัจงึสรุปได้ว่าทฤษฎีพฒันาการทางจรยิธรรมของ Kolhberg เป็นทฤษฎีที่เชื่อ
ว่าพฒันาการทางจรยิธรรมเป็นผลจากการพฒันาการของโครงสร้างทางความคดิความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัจริยธรรม นอกจากนัน้ ยงัพบว่าส่วนมากการพฒันาทางจริยธรรมของเดก็จะไม่ถงึ    
ขัน้สูงสุดในอายุ 10  ปี แต่จะมกีารพฒันาขึน้ อกีหลายขัน้จากอายุ 11 - 25  ปี  ซึ่งในการวจิยั
ครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ท าการวจิยัเพื่อพฒันากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ซึ่งผูเ้รยีน     
มอีายุอยู่ในชว่ง 12 - 16 ปี ทีเ่ป็นไปตามหลกัการทฤษฎดีงักล่าว 
  2.4 แนวทางการพฒันาโดยใช้หลกัการพฒันาด้านจิตพิสยั  
        การพัฒนาจิตพิสัยเป็นการพัฒนาคุณภาพทางจิตใจ เพื่อโน้มน้าวให้เกิด
พฤตกิรรมที่พงึประสงค์โดยม ีจุดมุ่งหมายให้เป็นพฤตกิรรมทีถ่าวร ต่อเนื่องในระยะยาว ไม่ใช่
เป็นการพฒันาชัว่คราวและดงัที่ Gagne (1985) กล่าวว่าทศันคติ หรือจิตพิสยัก็คือสิ่งที่อยู่
ภายในที่ส่งผลต่อการเลอืกกระท าของ บุคคลต่อสิง่ต่างๆ บุคคล หรอืเหตุการณ์ โดย Bloom, 
Madaus, and Hastings (1981) ไดจ้ าแนกจุดมุ่งหมายทางการศกึษาออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
ด้านพุทธิพิสยั (Cognitive Domain) ด้าน จิตพิสัย (Affective Domain) และด้านทักษะพิสยั 
(Psychomotor Domain) โดยในด้านจติพสิยัหรอืจิตใจ อารมณ์ความรู้สึกและจติพสิยัจ าแนก
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จุดมุ่งหมายออกเป็น 5 ระดบั ซึ่งสามารถอธบิาย ข ัน้ตอนการเกดิจติพสิยัและการพฒันาไปสู่
ลกัษณะนิสยั โดยมวีธิกีารดงัต่อไปนี้ 

1.ขัน้การรบัรู้ (Perceiving or Receiving) การที่บุคคลจะเกดิการพฒันาลกัษณะ
นิสยัใดๆ ได้บุคคลนัน้จะต้องมีโอกาสได้รบัรู้  และใส่ใจสิ่งนัน้ๆ ก่อน ดงันัน้หากต้องการจะ
พฒันาคุณธรรม จรยิธรรม หรอืคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ใดๆ ให้แก่บุคคลจงึต้องพยายามจดั  
สิง่เรา้ หรอืสถานการณ์ ทีช่ว่ยใหบุ้คคลเกดิการรบัรู ้และความสนใจในคุณธรรม จรยิธรรม หรอื
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคน์ัน้ๆ 

2. ขัน้การตอบสนอง (Responding) แมบุ้คคลไดร้บัรู ้และเกดิความสนใจในสิง่นัน้
แล้วแต่หากไม่มีโอกาสได้ตอบสนองต่อสิง่นัน้ ความสนใจนัน้ก็ไม่ได้รบัการพฒันาไปจนถงึ
ระดบัการพฒันาเป็นลกัษณะนิสยั ดงันัน้ในการสอนจงึจ าเป็นตอ้งพยายามใหบุ้คคลนัน้มโีอกาส
ตอบสนองสิง่นัน้และเกดิความพงึพอใจ ซึ่งจะชว่ยใหบุ้คคลนัน้พฒันาความสนใจทีม่อียู่ใหม้ากขึน้ 

3. ขัน้การเหน็คุณค่า (Valuing) หากบุคคลมโีอกาสตอบสนองแลว้ไดร้บัผลเป็นที่
พึงพอใจ บุคคลนัน้ก็จะเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งนัน้ ดังนัน้หากสามารถจัดประสบการณ์หรือ
กิจกรรมต่างๆ ให้กบับุคคลนัน้ได้รบัประโยชน์จากการปฏิบตัิตามคุณธรรม จริยธรรม หรือ
คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ที่ต้องการกจ็ะช่วยให้บุคคลนัน้เหน็คุณค่าของการปฏิบตัิและเต็มใจ    
ทีจ่ะปฏบิตัเิชน่นัน้ต่อไป 

4. ขัน้การจดัระบบ (Organizing) การที่บุคคลเหน็คุณค่าของคุณธรรม จรยิธรรม 
หรอืคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคใ์ดๆ แล้วสามารถพฒันาขึน้ไปเป็นลกัษณะนิสยัได้นัน้ บุคคลนัน้
ตอ้งมกีารน าไปปฏบิตัหิรอืน าไปใชใ้นระบบชวีติของตน จงึเป็นระเบยีบหรอืระบบในการปฏบิตัิ
ตามคุณธรรม จรยิธรรมหรอืคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคใ์ดๆ ในวถิชีวีติของตน จงึเป็นสิง่ส าคญัที่
จะช่วย ให้บุคคลนัน้ๆ ได้ก้าวไปสู่ข ัน้สูงสุดของการพฒันาดา้นจติพสิยั คอื ข ัน้การพฒันาเป็น
ลกัษณะนิสยั 

5.ขัน้การพฒันาเป็นลกัษณะนิสยั (Characterization) บุคคลที่สามารถปฏบิตัิตน
ตามคุณธรรม จรยิธรรมหรอืคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคท์ีย่ดึถอืในวถิกีารด าเนินชวีติของตนอย่าง
สม ่าเสมอในที่สุดกพ็ฒันาถึงข ัน้การเป็นลกัษณะนิสยัของตน ซึ่งนับว่าเป็นขัน้สูงสุดของการ
พฒันาดา้นจติพสิยั  
  ดังนัน้ผู้ว ิจ ัยจึงใช้แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ โดยใช้
หลกัการพฒันาดา้นจติพสิยัของ Bloom เพื่อใหน้กัเรยีนมพีฤตกิรรมดา้นจติสาธารณะทีส่ามารถ
พฒันาไดจ้นถงึข ัน้การจดัระบบ ซึ่งหมายถงึนกัเรยีนตอ้งมกีารน าไปปฏบิตัหิรอืน าไปใชใ้นระบบ
ชวีติของตนเองได ้ 
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3. แนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะ            
 การสร้างจติส านึกสาธารณะส าหรบัเยาวชน เป็นกระบวนการจดักจิกรรมเพื่อพฒันา
สร้างเสรมิคุณลกัษณะเพื่อการเกดิจติส านึกสาธารณะแนวทางในการจดักจิกรรม เพื่อพฒันา
จิตส านึกสาธารณะส าหรับเยาวชน เป็นแนวทางที่หลากหลายเน้นกระบวนการของการ          
จดักิจกรรมเพื่อปลูกฝังการเรยีนรู้จากการปฏิบตัจิรงิ ภายใต้เงื่อนไขปฏิรูปการศกึษาพฒันา
คุณภาพสื่อร่วมมอืกนัท างาน และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  กจิกรรมเป็นเครื่องมอืส าหรบัการ
เรียนรู้อย่างหนึ่งของเยาวชน เสมือนเป็นรูปแบบหนึ่งของการศกึษา (วรางคณา หุ่นสุวรรณ  
2555 : 68) 
 การจดัการศกึษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมอืง จะเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่ช่วยให้คนใน
สงัคมมจีติสาธารณะซึ่งจะน าไปสู่การก่อตวัของประชาสงัคม การจดัการศกึษาเพื่อความเป็น
พลเมอืงนี้มไิด้หมายถงึการจดัการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนเพยีงอย่างเดยีว ในประชากรวยั
เรียนหรือการจัดการศึกษาแบบเป็นทางการในรูปแบบอื่นๆ แต่ยังหมายถึง กระบวนการ
เสรมิสร้างการเรยีนรู้ทางตรงอย่างไม่เป็นทางการในชวีติประจ าวนั ซึ่งจ าเป็นต้องเกีย่วขอ้งกบั
เครือข่ายสถาบันและกระบวนการทางสังคมที่หลากหลายและต่อเนื่ องทัง้ในส่วนของ
สถาบนัการศกึษา สถาบนัครอบครวั องคก์ารมหาชนและองคก์รประชาสงัคม เป็นตน้ (มณีรตัน์  
นุชชาต,ิ 2547 : 25 - 26)   
           การน าแนวคิดของการใช้หลักการแห่งพฤติกรรมมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนัน้   
สามารถพจิารณาได ้ 2  กรณ ี คอื      
               กรณีที่  1  กรณีที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้  ผูท้ าหน้าที่พฒันาสามารถ 
พฒันาพฤตกิรรมทีพ่ฤตกิรรมของบุคคลนัน้ไดโ้ดยตรง โดยใชท้ฤษฏกีารเรยีนรูก้ารวางเงื่อนไข 
จดัการกบัพฤตกิรรมโดยตรงดว้ยการคุมสภาพแวดลอ้มต่างๆ  ใหไ้ด ้   
               กรณีที่  2  กรณีที่ไม่สามารถควบคุมสภาพแวดลอ้มได้  จงึไม่สามารถทีจ่ะเปลีย่น 
หรอืพฒันาทีพ่ฤตกิรรมโดยตรงได ้ จงึตอ้งจดักระท าโดยการเปลีย่นทีค่วามรู้สกึ  (Feeling) ซึ่ง
ส่งผลท าใหพ้ฤตกิรรมเปลีย่นไดห้รอืจดักระท าโดยการเปลีย่นทีค่วามรูค้ดิ (Cognitive) ซึ่งส่งผล
ท าให้ พฤตกิรรมเปลี่ยนแปลงเพราะตามหลกัการแห่งพฤตกิรรมเชื่อว่า ความรู้คดิ ความรู้สกึ
และพฤตกิรรม  จะมผีลซึ่งกนัและกนั  (พรสุดา  ศรปัีญญา,  2554 : 21) 
 เจยีมจติต ์ ไชยลงักา (2554 : 18) สรุปวา่การสรา้งจติสาธารณะ ม ี4 ขัน้ตอน คอื   
       1. ปลูกฝังให้ตระหนักถงึความส าคญัของจติสาธารณะเกดิจากการที่ได้รับการ
ปลูกฝังมาตัง้แต่เดก็จากครอบครวัและสถานศกึษาและสร้างจติส านึกโดยมกีิจกรรมที่ให้การ
ชว่ยเหลอืและเป็นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น  
      2.  การเตรยีมความพรอ้ม ทัง้ดา้นร่างกายจติใจดา้นความรู้และการตดิต่อสื่อสาร 
การที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการให้บริการในชุมชนพร้อมทัง้ทกัษะในการติดต่อสื่ อสาร      
กบัผูอ้ ื่น 
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      3.  การสรา้งความเชือ่มัน่ในตน การจะเกดิความเชือ่มัน่ในตนเองทีเ่กดิ  
จติสาธารณะของตนเองควรมกีจิกรรมทีเ่ป็นการชว่ยเหลอืและท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูอ้ ื่น 
      4. การเขา้ร่วมกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์ต่อการพฒันาด้านจติสาธารณะ 
คอื เขา้ร่วมกจิกรรมอย่างต่อเนื่องท าใหไ้ดร้บัการพฒันาให้เป็นคนเก่ง คนด ีและใชช้วีติอย่างมี
ความสุขและเกดิความภาคภูมใิจในตนเอง 
 มผีูใ้ห้แนวคดิเกี่ยวกบัแนวทางการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมด้านจติสาธารณะของ
สถานศกึษาดงันี้ 
 Clark (1999 อ้างถึงในเอกสรรค์ บุญฮวด, 2552: 12) เสนอแนวคิดในการพัฒนา
ความเป็นพลเมอืงและจติสาธารณะของนกัเรยีนวา่มใิชก่ารพฒันาความรูห้รอืทกัษะทางการคดิ
เท่านั ้นแต่ต้องมุ่งไปที่การพัฒนาทักษะการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง                   
ซึ่งประกอบดว้ยทกัษะดงันี้     
                      1.  การมอีทิธพิลต่อนโยบาย     
                      2.  การปฏบิตัตินเป็นผูต้ดัสนิใจหลกัและผูจ้ดัท านโยบาย     
                      3.  การสรา้งความร่วมมอื ต่อรองประนีประนอมและแสวงหาขอ้ตกลงร่วมกนั     
                      4.  การจดัการความขดัแยง้     
                 นอกจากนี้  Clark  ยงัไดเ้สนอแนวทางการพฒันาทกัษะการมสีว่นร่วมในกระบวน     
การทางการเมอืง อนัจะน าไปสู่การพฒันาความเป็นพลเมอืงและจติสาธารณะของนกัเรยีน ดงันี้      
                    1. การตรวจสอบการปกครองและผูบ้รหิาร ไดแ้ก่การน าเสนอความคดิเหน็ผา่น
สื่อมวลชน การศกึษาวจิยัในชมุชน การรายงานและสะทอ้นความคดิเหน็ผา่นประสบการณ์ตนเอง          
                    2. การเข้าไปมีอิทธิพลต่อการปกครองและผู้บริหาร ได้แก่การเข้าไปมี        
ส่วนร่วมในการปกครองทัง้ในห้องเรียนและโรงเรียนของตนเอง  การเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมจ าลองบทบาทของผู้บริหารและองค์กรทางสงัคมต่างๆ สังเกตการณ์ท างานของ
หน่วยงานรฐัและองค์กรทางสงัคมต่างๆ เรียนรู้แนวทางที่หน่วยงานของรฐัและองค์กรทาง     
สงัคมต่างๆ  เข้าไปมีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ เขยีนจดหมายแสดงความคิดเห็นผ่าน     
ทางหนังสือพิมพ์ เข้าพบผู้บริหารของรฐั เพื่อแสดงการสนับสนุนตรวจสอบการท างานของ
หน่วยงานสาธารณะ เสนอกิจกรรมในโรงเรียนและในชุมชนซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับชวีติ       
ความเป็นพลเมอืงการเมอืงและผูบ้รหิารการสร้างและพฒันาเดก็ใหม้ทีกัษะทางสงัคมต้องเริม่
ตัง้แต่เยาวว์ยั    
               เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์(2551) กล่าวในเรื่องแนวทางสร้างและพฒันาเดก็ใหม้ี
ทกัษะทางสงัคม ดงันี้   
                  1. สร้างมิตรภาพ โดยการริเริ่มผูกมติรและหยบิยื่นไมตรีจติให้กบัผู้อื่นก่อน
เสมอทัง้ต่อเพื่อนฝูง ครูอาจารย์ เช่น การยิ้มอย่างจริงใจ เข้าไปแนะน าตวัแสดงความรู้จกั       
กบัผูอ้ ื่น การเรยีนรู้จกัการเป็นผูใ้หม้ากกวา่  หากเดก็มบีุคลกิขีอ้าย ควรช่วยเหลอืเดก็โดยการ
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เป็นผูน้ าการสนทนา รเิริม่ใหเ้ดก็ไดรู้จ้กัเพื่อนๆ  หรอืครูก่อนจนคุน้เคยและสามารถสานสมัพนัธ์
ต่อไปได้รวมถงึให้เด็กได้เรยีนรู้อย่างเป็นระบบโดยผ่านเหตุการณ์จรงิหรอืสถานการณ์สมมติ  
เชน่ผา่นการเล่าเรื่องจากนิทานสอนใจ การยกตวัอย่างจากประสบการณ์จรงิ การสอนใหค้ดิถงึ
ผู้อื่น โดยการเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วร่วมกนัสรุปเป็นหลกัการสอนเด็กในภาคปฏิบัติทัง้
พฤตกิรรม การแสดงออกทัง้ค าพูดและการกระท าเพื่อพฒันาทกัษะสงัคมดา้นต่างๆ ให้เกดิขึน้
จรงิในชวีติ   
                  2.  เรยีนรู้จกักจิกรรมและท างานเป็นทมี  กจิกรรมในการสอนเดก็ให้มทีกัษะ
ทางสงัคมมหีลากกหลายรูปแบบ ซึ่งแตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงวยั ครูต้องเลอืกให้เหมาะสม 
เช่น กิจกรรม ส าหรบัเดก็วยัอนุบาล 3 - 5 ปี เป็นวยัที่ต้องเน้นกิจกรรมที่สนุกสนาน และน่า
ตื่นเต้น  เช่น การเดินส ารวจธรรมชาติเป็นกลุ่ม การเล่นงูกินหาง การเต้นร าและร้องเพลง
รวมกัน ฯลฯ  กิจกรรมส าหรบัเด็กประถมศึกษา 6 - 12 ปี  เช่น จับกลุ่มให้มาแสดงละคร       
จบักลุ่มให้เดก็ๆ ค้นหาขอ้มูลที่น่าสนใจมาน าเสนอหน้าชัน้เรยีน การเล่นแชร์บอล ฯลฯ  และ
กิจกรรมส าหรบัวยัรุ่น  (Teenage- Challenge) ที่มีอายุ 13-17 ปี เป็นช่วงวยัที่เริ่มเข้าสงัคม
มากขึน้ ชอบท ากจิกรรมทีค่วามสนุกสนานและทา้ทายความสามารถ เชน่ ฟุตบอล วอลเลยบ์อล 
ตัง้ค่ายพกัแรม  
                   3.  เรียนรู้เกี่ยวกับผู้อื่นและชุมชน ควรส่งเสริมให้เด็กได้ใช้เวลาว่างหรือ         
ท ากจิกรรมของโรงเรยีนผา่นการเขา้ร่วมโครงงานพฒันาชมุชนหรอืชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส เชน่ 
การเขา้ร่วม กจิกรรมกบักองทุนเวลาเพื่อสงัคม โดยมแีนวคดิคอื ท าดไีดไ้ม่ตอ้งใชเ้งนิ ดว้ยการ
ที่แต่ละคนบริจาค เวลาในการท าความดีเพียงเดือนละ 3  ชัว่โมง อันเป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จรงิ ปลูกฝังการเป็นผูท้ี่เหน็อกเหน็ใจผูอ้ ื่น มสี่วนหล่อหลวมการมจีติสาธารณะ    
ไม่ไปขอ้งแวะกบัการใชเ้วลาไม่เหมาะสมทีก่่อใหเ้กดิปัญหา อกีทัง้ส่งเสรมิการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์ทัง้ต่อตนเองและสงัคม โดยจดัระบบงานอาสาสมคัร เพื่อมีส่วนพฒันาการเรยีนรู้      
คนเมือง  เช่น  เยี่ยมเยียนสถานสงเคราะห์ ร่วมสอนและพฒันาความรู้ให้กลุ่มผูด้้อยโอกาส    
การชว่ยงานในศนูยบ์รกิารสาธารณสุข การร่วม รณรงคก์ารประหยดัพลงังาน    
 บนัเทิง  พาพิจติร (2547 : 51- 52) เสนอแนวทางการจดัการเรียนรู้โดยใช้ประเดน็
ทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้มและสงัคมมนุษยว์า่ ควรมแีนวทาง
ในการจดัการเรยีนรูด้งันี้ 
                   1. เลอืกประเดน็ที่สมัพนัธ์กบัชวีติของนักเรยีน เนื่องจากประเดน็ที่สมัพนัธก์บั
ชีวิตของนักเรียนจะมีความหมายและก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  เมื่อนักเรียนได้มี
ประสบการณ์กบัประเดน็ทางสิง่แวดล้อมใกล้ตวัจะเป็นการเตรยีมตวัใหน้ักเรยีนได้เตบิโตเป็น
ผูใ้หญ่ทีม่คีวามสนใจและกระตอืรอืรน้กบัประเดน็ระดบัโลก 

   2. จดัหาแหล่งวทิยาการเพื่อการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกบัประเด็นที่ศกึษาแก่
นกัเรยีนแหล่งวทิยาการทีค่วรน ามาใช ้เชน่ หนงัสอืพมิพท์อ้งถิน่ นิตยสารรายสปัดาห ์รายการ
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โทรทศัน์ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและแหล่งวทิยาการในท้องถิ่น  แหล่งวทิยาการควรทนัสมยั   
เป็นตวัแทนของความคิดเห็นที่ต่างกนั นักเรียนควรได้พิจารณาจากแหล่งวทิยาการชัน้ต้น      
ครูควรจดัหาขอ้มูลใหเ้พยีงพอแก่นกัเรยีนเพื่อใชป้ระกอบการอภปิรายในประเดน็ทีศ่กึษา 

              3. ระดมสมองเพื่อแสวงหาแนวทางแกปั้ญหา นกัเรยีนสามรถเขา้ร่วมในการ
แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม แนวทางแก้ไขปัญหาที่เสนอโดย
นักเรียนในระหว่างการระดมสมองจะได้รบัการยอมรบั นักเรียนสามารถขยายขอบเขตการ
คน้ควา้เพื่อแสวงหาแนวทางแกไ้ขไดก้วา้งขวางมากขึน้ โดยอาศยักจิกรรมการระดมสมอง        

    4. แนวทางแก้ไขปัญหาแต่ละแนวทางต้องเกิดจากการระดมสมองเพื่อหา 
เหตุผลสนับสนุน และคดัค้านทางเลอืกแต่ละทาง จดัท ารายการแกปั้ญหาทีน่ักเรยีนไดร้่วมกนั
คดิขึน้ จากนัน้ให้นักเรยีนจดัท ารายการผลกระทบของแต่ละแนวทางแก้ไขปัญหาและร่วมกนั
อภปิราย 

          5. เลือกแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งมผีลกระทบทางลบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม    
ให้เวลากบันักเรียนในการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา และผลกระทบของแนวทางแก้ไข
ปัญหาแต่ละทางเพื่อทีจ่ะเลอืกแนวทางแกไ้ขปัญหาเพยีงแนวทางเดยีวทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลกระทบ
น้อยทีสุ่ดทัง้ต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม 

          6. ปฏบิตักิจิกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา นักเรยีนสามารถระดมสมองเพื่อแสวงหา
แนวทางปฏิบตัิกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา โดยเป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถปฏิบตัิได้จรงิ 
กิจกรรมที่ปฏิบัติอาจเป็นการเขียนจดหมายถึงบริษัทเอกชน  หน่วยงานของรัฐหรือ
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร การรณรงคใ์หม้กีารเลกิใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่ป็นพษิต่อสิง่แวดลอ้ม 
             ชลัญธร ชินบุตร (2553: 21-22) สรุปว่า  จิตสาธารณะเป็นสิ่งที่ เกิดจากการ     
ฝึกอบรมตัง้แต่วยัเดก็และจะพฒันาขึน้เรื่อยๆ  ตามวยัจนกระทัง่เป็นผูใ้หญ่  ผูใ้หญ่จงึตอ้งเขา้ใจ
ธรรมชาตขิองเดก็แนะน าส่งเสรมิเขาในสิง่ที่ถูกทีค่วร คอยชีแ้นะปลูกฝังจติสาธารณะใหแ้ก่เดก็
และปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดี  นอกจากนี้เด็กยงัต้องมีระเบียบวนิัย ความรบัผดิชอบตาม
ธรรมชาตอินัเกดิขึน้ไดเ้องแลว้เดก็ยงัเรยีนรู้ในหน้าที่และวนิยัด้วย วฒันธรรม โดยอาศยัการสัง่
สอนฝึกฝนจากบุคคล สิง่แวดลอ้มซึ่งเป็นกฎธรรมชาตขิองการอยู่ร่วมกนัในสงัคมการมกีจิกรรม  
และใชส้ิง่ของร่วมกนัในสงัคม การพฒันาจติสาธารณะให้แก่เดก็ในการใช ้สิง่ของทีเ่ป็นสาธารณะ
สมบตัแิละการร่วมกนัดูแลสมบตัขิองส่วนรวมและมนี ้าใจแบ่งปัน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ให้แก่กนัและ
กนัจะเหน็ไดว้่า การพฒันาจติสาธารณะใหเ้ดก็นัน้เป็นสิง่ส าคญั  ซึ่งต้องปลูกฝังหรอืเสรมิสรา้ง
ไวต้ัง้แต่ในวยัเดก็ เพื่อให้เขาได้รบัประสบการณ์ที่เพยีงพอเป็นพื้นฐานที่สามารถน าไปพฒันา
ตนเอง โดยในการปลูกฝังนัน้ควรใหเ้ดก็ได้มคีวามรู้ความเขา้ใจ  ตระหนักถงึความส าคญัของ   
จติสาธารณะ รวมทัง้มกีารฝึกฝนและให้เดก็ไดล้งมอืฝึกฝนและปฏบิตัจิรงิโดยการจดักจิกรรม    
ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกบัช่วงวยัเพื่อให้เด็กเกิดการกระท าเกี่ยวกบัการพฒันา     
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จติสาธารณะอย่างแทจ้รงิจนเกดิเป็นลกัษณะนิสยัในการฝึกอบรมหรอืปลูกฝังนัน้ควรมคีรูหรอื
ผูใ้หญ่คอยดูแลชีแ้นะแนวทางทีถู่กตอ้ง 
              พูลสวสัดิ ์ วรรณลา (2557 : 44 - 45) สรุปแนวทางการพฒันาจติสาธารณะวา่การที่
จะพฒันาบุคคลใหเ้กดิในจติสาธารณะจะตอ้งใชว้ธิกีารและแนวทางอย่างหลากหลายผสมผสาน
กนัจงึจะประสบความส าเรจ็ไดด้งันี้ 
                   1. แนวทางการพฒันาด้วยการจดัการเรยีนการสอน ซึ่งประกอบด้วยการสอน
โดยตรง ในกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม การสอนสอดแทรกในรายวชิาอื่นที่
ตนเองสอน  การสอนบูรณาการเขา้กบักลุ่มสาระอื่น การสอนเน้นการอภปิรายแลกเปลี่ยนและ
แสดงเหตุผลเชงิ จริยธรรมการสอนโดยการใช้ตวัแบบและกรณีตัวอย่าง การสอนโดยการ         
ให้ปฏิบตัิในสถานการณ์จ าลองสถานการณ์จริงและการสอนโดยการใช้การปรบัพฤติกรรม   
การสอนแบบใช้โครงงานการสอนโดยการเล่านิทาน การสอนแบบใช้กระบวนการกลุ่ม     
ส่งเสรมิใหม้กีารน าเนื้อหาดา้นจติสาธารณะมาสอนในหลกัสูตรเพิม่เตมิ  
                   2. แนวทางการพฒันาด้วยการจดักจิกรรม ซึ่งประกอบด้วย การจดักิจกรรม    
ลูกเสอื เนตรนาร ียุวกาชาดส าคญัทางพระพุทธศาสนา เขา้ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม แสดงตน
เป็นพุทธมามกะ กิจกรรมประจ าวนัหน้าเสาธง สวดมนต์ประจ าสปัดาห์ การแข่งขนักีฬา 
กิจกรรมการประกวดโครงการต่างๆ เช่น กิจกรรมท าความสะอาด กิจกรรมช่วยเหลือร่วม
กิจกรรมกบัชุมชน เช่น งานประเพณีต่างๆ  ประเพณีทางศาสนาการมีส่วนร่วมในการดูแล
รกัษาทรพัย์สินของทางราชการ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและออกเยี่ยมบ้านนักเรยีน      
ส่งเสรมิสนบัสนุนใหม้กีารพฒันาการสรา้งตน้แบบ สรา้งเครอืขา่ยจติสาธารณะในชมุชน   
                   3. แนวทางการพฒันาด้วยการใชต้วัแบบที่ดี ซึ่งประกอบด้วย การให้ผูบ้รหิาร  
ครูและบุคลากร ประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ ีนกัเรยีนรุ่นพีป่ระพฤตตินเป็นแบบอย่างที่ดกีาร
เชญิบุคคลที่มจีติสาธารณะดเีด่นตรงกบัที่โรงเรยีนต้องการมาให้การอบรมนักเรยีนเป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมอืผูป้กครองใหช้่วยประพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่พีรอ้มทัง้
แจ้งขอ้มูลเกี่ยวกบัตวันักเรยีนให้ทางโรงเรยีนทราบและเชญิบุคคลที่ได้รบัคดัเลอืกให้เป็นพ่อ
ดเีด่น  แม่ดเีด่น  เขา้ร่วมกจิกรรมวนัพ่อ  วนัแม่แห่งชาติ ที่โรงเรยีนจดัขึน้ พร้อมกล่าวประวตัิ
ยกย่องเชดิชคูวามด ีเป็นแบบอย่างกบันกัเรยีน เชญิวทิยากรมา ใหค้วามรู ้  
                   4. แนวทางการพฒันาด้วยการจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรยีน ซึ่งประกอบด้วย  
การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน 
หอ้งปฏบิตักิาร ใหส้ะอาดร่มรื่น  สวยงามและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยมกีารตดิขอ้ความธรรมะคติ
ธรรม สุภาษติทีเ่อือ้ต่อการพฒันาจติสาธารณะไวต้ามต้นไม ้อาคารเรยีน อาคารประกอบ หอ้งเรยีน 
ห้องปฏิบัติการในบริเวณโรงเรียน มีการจัดนิทรรศการเนื่ องในโอกาสวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าใหม้กีารจดัสถานที่ประดษิฐานพระพุทธรูปไวป้ระจ า 
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ในโรงเรียนเพื่อให้ นักเรียนเคารพสักการบูชา มีการจัดห้องจริยศึกษาและพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะเพื่อใหน้กัเรยีน  ไดใ้ชเ้ป็นแหล่งศกึษาในการพฒันาจติสาธารณะ  
                   5. แนวทางการพัฒนาด้วยการน าผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม           
ในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยการเชิญผู้ปกครองและผู้น าชุมชนเข้าร่วมประชุมชี้แจงท า           
ความเขา้ใจ ท าได้ด้วยการสร้างความตระหนกัและมสี่วนร่วมตดัสนิใจ เผยแพร่และแจ้งขอ้มูล
ขา่วสารความรูเ้กีย่วกบัเทคนิค วธิกีารอบรมสัง่สอนและลกัษณะพฤตกิรรมที่บ่งชีคุ้ณธรรมด้าน
จติสาธารณะ ของนักเรยีนใหผู้ป้กครองทราบ ขอความร่วมมอืใหผู้ป้กครองอบรมสัง่สอน และ
แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัลกัษณะ พฤติกรรมที่บ่งชี้คุณธรรมการพฒันาจิตสาธารณะของ
นักเรียนให้ทางโรงเรียนทราบ เชิญผู้ปกครอง และผู้น าชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมวนัส าคญั         
ทางพระพุทธศาสนา วนัพ่อแห่งชาต ิวนัแม่แห่งชาตทิี่โรงเรยีนจดัขึน้  มกีารสร้างเครอืข่าย 
ผู ป้กครองจิตสาธารณะพัฒนาโรงเรียนชุมชนและจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสวนา               
การเสรมิสรา้งคุณธรรมดา้นจติสาธารณะ          
                 กระบวนการสร้างจิตสาธารณะแก่นักเรียนของสถานศกึษาเป็นสิ่งจ าเป็นและ     
มคีุณค่าการบ่มเพาะอาจตอ้งใชร้ะยะเวลา ความอดทน ตอ้งสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่ผูป้ฏบิตัใิห้
เชื่อในคุณค่าที่จะเกดิขึน้ การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของนักเรยีนที่เกิดจากการจดัโครงการ 
การท ากจิกรรมต่างๆ ที่สถานศกึษาก าหนดให้จดัขึน้เพื่อพฒันาจติสาธารณะแล้วส่งผลต่อการ
พฒันานกัเรยีนใหม้พีฤตกิรรมสาธารณะการปลูกฝังพฤตกิรรมดา้นจติสาธารณะโดยตรง กระท า
ไดโ้ดยทุกคนมสี่วนร่วม ครูเป็นแบบอย่างทีด่ใีหก้บันกัเรยีนและการชว่ยอบรมตกัเตอืน  รวมถงึ
การจดักจิกรรมที่เอื้อต่อการปลูกฝังพฤตกิรรมด้านจิตสาธารณะระดบัโรงเรยีน  กลยุทธ์การ
พฒันาคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของนักเรยีนด้านจติสาธารณะอย่างมีระบบ โดยเริม่ตัง้แต่ข ัน้
วจิยัส ารวจความต้องการจ าเป็นส าหรบัการพฒันาจติสาธารณะ การวางแผนและการออกแบบ
กระบวนการพฒันา การด าเนินการตามแผนการพฒันาจติสาธารณะ การตดิตามก ากบัผลการ
ด าเนินงานตามแผนรวมทัง้การประเมนิคุณภาพประสทิธผิล ประสทิธภิาพ ของการด าเนินงาน
และการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรบัปรุงแผนงานกระบวนการพัฒนาจิต
สาธารณะเพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามมัน่คง ประพฤต ิปฏบิตัตินเป็นผูม้จีติสาธารณะ    การพฒันา
กระบวนการเสรมิสร้างใหน้ักเรยีนมจีติสาธารณะเป็นเรื่องส าคญัอย่างยิง่ ทัง้นี้เพื่อให้บรรลุผล
ของการจดัการศกึษาที่มุ่งเน้นคุณธรรม ความรู้เพื่อใหส้ามารถออกไปใชช้วีติในสงัคมไดอ้ย่าง
สนัติสุข ทัง้นี้ต้องมีการด าเนินงานที่เป็นระบบและละเอียดอ่อน เนื่องจากเป็นเรื่องที่ส่งผล
กระทบต่อจิตใจและเป็นเรื่องที่ร่วมมือกนัทุกฝ่ายในการปลูกฝังความดีงามให้กบันักเรียน 
(สมหมาย  วเิศษช ู 2554 : 45, 56, 57)   
               จติสาธารณะเป็นสิง่ทีเ่กดิจากการสะสมตัง้แต่วยัเดก็ และจะพฒันาไปเรื่อยๆ จนถงึ
วยัรุ่นและเป็นผูใ้หญ่ อกีทัง้ยงัมกีารเรยีนรูด้า้นวนิยัจากวฒันธรรม โดยอาศยัการสัง่สอน ฝึกฝน 
จากบุคคล สิง่แวดลอ้ม ซึ่งกฎธรรมชาตขิองการอยู่ร่วมกนัในสงัคม การมกีจิกรรมและใชส้ิง่ของ
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ร่วมกนัในสงัคม การพฒันาจติสาธารณะให้แก่เด็กในการช่วยเหลอืผูอ้ ื่นด้วยความเตม็ใจ ไม่
หวงัผลตอบแทนและการเขา้ร่วมกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม (สุทนิ แสงสุข, 2555 : 19)   
               พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  หมวดที ่4 มาตรา 23 ก าหนดไวว้า่
การจดัการศกึษาทัง้การศกึษาในระบบการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยัต้อง
เน้นความส าคญัทัง้ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรยีนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมใน
แต่ละระดับการศึกษา และในมาตรา 24(4) ได้ก าหนดไว้ว่าการจัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรูด้า้นต่างๆ อย่างไดส้ดัส่วนสมดุลกนั รวมทัง้ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีด่ี
งามและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นทุกวชิา (เทดิเกยีรต ิ บรรจง,  2554 : 19)   
                ชยัวฒัน์   สุทธิรตัน์ ( 2555 : 96 - 98) สรุปหลกัการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาจิต
สาธารณะ วธิีการที่หลากหลายเพื่อใช้ในการพัฒนาจิต สาธารณะให้แก่เด็กและเยาวชนมี
ประเดน็ส าคญั  ไวด้งันี้ 
                   1. การจัดการเรียนการสอนจิตสาธารณะ ต้องค านึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อ             
จิตสาธารณะ คือ ปัจจัยที่เป็นส่วนประกอบภายในตนเอง ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ 
ความสามารถทัว่ไป สมรรถภาพ ภาวะทางอารมณ์ ค่านิยมส่วนบุคคล ความปรารถนาและ 
เพศและปัจจยัที่เป็น ส่วนประกอบภายนอก ได้แก่ ความสมัพนัธ์ในครอบครวั โรงเรียนและ
การศกึษา สถานภาพทางสงัคม และกลุ่มเพื่อน เป็นตน้  
                   2. การจัดการเรียนการสอนจิตสาธารณะ ต้องกระท าซ ้าๆ เพื่อเน้นย ้าและ
ป้องกนั การเลอืนหายหรอืเปลี่ยนแปลง ให้จติส านึกมคีวามคงทน โดยต้องมกีารเสรมิแรงจาก
สถาบนัต่างๆ หรอืทางสงัคม  
               3. การจัดการเรียนการสอน ต้องให้เด็กเกิดการเรียนรู้ครบถ้วน  3 ด้าน 
คือ  ดา้นพุทธพิสิยั ดา้นจติพสิยัและดา้นทกัษะพสิยั  
                   4. กระบวนการสร้างจิตสาธารณะเป็นไปอย่างมีข ัน้ตอนเพื่อให้เกิดลักษณะ 
นิสยัทีย่ ัง่ยนื  
                   5. ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองโดยผา่นการเรยีนรูจ้ากการกระท า 
                   6. ต้องอยู่บนพื้นฐานของการเติบโตแบบธรรมชาติ ไม่เร่งรีบเพื่อการพฒันา
อย่างยัง่ยนื  
                   7. ตอ้งใชว้ธิกีารกลยุทธท์ีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ การใชบ้ทบาทของผูน้ า การใชก้าร
สื่อสารแบบรวมศูนย์ การใช้กระบวนการศกึษาเรียนรู้ การใช้บทบาทของสื่อมวลชน การใช้
สถานการณ์ จ าลองผสานกบัเทคนิคการประเมนิผลจากสภาพจรงิ การใชบ้ทบาทสมมตกิบัตวั
แบบการใชต้วัแบบสญัลกัษณ์ผา่นสื่อหนงัสอืเรยีนเล่มเลก็เชงิวรรณกรรม การเสนอตวัแบบผา่น
การต์ูน การใชว้ดีทิศัน์ละครหุ่นเชดิเป็นตวัแบบ การใชว้ธิกีารจดัการเรยีนรูท้ีด่อี ื่นๆ รวมทัง้การ
ใชต้วัแบบทีเ่ป็นตวัอย่างทีด่ใีนสงัคม เป็นตน้  
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                   8. ตอ้งอาศยัความร่วมมอืกนัอย่างต่อเนื่องจากสถาบนัครอบครวัสถาบนัการศกึษา 
สถาบนัศาสนาและสื่อมวลชน 
               เนตรนภสิ  แพงพา (2555 : 38 - 39) สรุปการจดักจิกรรมจติสาธารณะของนกัเรยีน 
มดีงันี้ 
                    1. กิจกรรมเชิดชูคนดีหน้าเสาธง เป็นการกล่าวยกย่องชมเชยนักเรียนที่         
ไดท้ าความดแีละมพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความมจีติสาธารณะหน้าเสาธงหลงัเคารพธงชาติ 
                    2. กิจกรรมบันทึกความดีประจ าว ัน เป็นการที่นักเรียนได้บันทึกความดี           
ทีต่นเองไดก้ระท าในแต่ละวนัลงในสมุดบนัทกึของตนเองแลว้น ามาใหคุ้ณครูประจ าชัน้รบัรอง 
                   3. กิจกรรมนัง่สมาธิก่อนเรียน เป็นการให้นักเรียนนัง่สมาธิหน้าห้องเรียน       
ของตนเองก่อนเขา้เรยีนภาคบ่าย 
                   4. กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด เป็นการมอบหมายให้นักเรียนดูแล
รบัผดิชอบท าความสะอาดบรเิวณทีไ่ดร้บัมอบหมายตลอดทัง้วนั 
                   5. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนเป็นการน า
นกัเรยีนไปเขา้ค่ายคุณธรรมเพื่อพฒันาจติสาธารณะนกัเรยีน 
                  การพฒันาจติสาธารณะมหีลายวธิ ีไดแ้ก่ 
          1. การใชบ้ทบาทสมมุตกิบัตวัแบบ 
                 เป็นการทดลองให้เดก็ได้สวมบทบาทผูอ้ื่น เพื่อให้ได้รบัรู้ถึงความรู้สกึและ
อารมณ์ในบทบาทของผู้อื่น และเปลี่ยนแปลงความคดิของตนเองได้อย่างมเีหตุผล  ซึ่งเป็น
เทคนิคทางอารมณ์ภายใต้แนวคิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  โดยเน้นที่กระบวนการทาง
ปัญญาของบุคคลมาประยุกต์ใชใ้นการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองทางอารมณ์และพฤตกิรรม
ของบุคคล  ซึ่งเทคนิคดงักล่าว มแีนวคดิพื้นฐานที่เน้นว่า ความเชื่อหรอืความคดิที่ไม่มเีหตุผล
ของบุคคลเป็นสาเหตุใหเ้กดิปัญหาทางอารมณ์ และพฤตกิรรม แต่เมื่อบุคคลเปลี่ยนความเชือ่ 
หรือความคิดได้อย่างมเีหตุผลจะเป็นผลให้บุคคลมอีารมณ์และพฤติกรรมที่เหมาะสมยิง่ขึน้ 
(ธรรมนนัทกิา แจง้สวา่ง, 2547 : 16  ) 
          2. การใชส้ถานการณ์จ าลองผสานกบัเทคนิคการประเมนิผลจากสภาพจรงิ   
                        เป็นกระบวนการที่ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการเข้าร่วมสถานการณ์
จ าลองทีก่ าหนดขึน้ ซึ่งมสีภาพใกลเ้คยีงความเป็นจรงิในชวีติ โดยเน้นการมสี่วนร่วมระหวา่งครู
และเดก็ ใหเ้ดก็มสี่วนร่วมแสดงบทบาทเสนอขอ้คดิเหน็และสามารถแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ไดพ้รอ้ม
กบัการใชว้ธิกีารและเครื่องมอืที่หลากหลายควบคู่กบัการจดัสถานการณ์จ าลอง เพื่อประเมนิ
พฤตกิรรมของเดก็ (อญัชล ียิง่รกัพนัธุ,์ 2550 : 43) 
          3. การใชต้วัแบบสญัลกัษณ์ผา่นสื่อหนงัสอืเรยีนเล่มเลก็เชงิวรรณกรรม 
                      เป็นการใช้หนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา         
3 ด้าน คอื ด้านการหลกีเลี่ยงการใชห้รอืการกระท าที่ท าให้เกิดการช ารุดเสยีหายต่อส่วนรวม 
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ดา้นถอืเป็นหน้าทีท่ีจ่ะมสี่วนร่วมในการดูแลและดา้นการรกัษาสทิธใินการรกัษาของส่วนรวมกบั
นักเรียน โดยท าการแจกหนังสือให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยกลุ่มทดลองจะได้อ่าน
หนังสอืที่มตีวัแบบสญัลกัษณ์ของการมจีติสาธารณะส่วนกลุ่มควบคุมจะได้อ่านหนังสอืที่ไม่มี  
ตวัแบบสญัลกัษณ์  ซึ่งผลการใช ้พบว่า นักเรยีนกลุ่มทดลองได้อ่านหนังสอืเรยีนเล่มเลก็เชงิ
วรรณกรรมทีม่ตีวัแบบสญัลกัษณ์ของการมจีติสาธารณะ จะมจีติสาธารณะสูงกว่านกัเรยีนกลุ่ม
ควบคุม (นนัทวฒัน์  ชนุช,ี 2546 : 36) 
       4. การเสนอตวัแบบผา่นภาพการต์ูน 
                   เป็นวิธีการหนึ่งที่สมารถใช้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปัญญาซึ่งเป็น  
กระบวนการการเรยีนรูจ้ากการสงัเกต โดยใหน้กัเรยีนสงัเกตตวัแบบทีก่ระท าพฤตกิรรมทีแ่สดง
ถงึการมจีติสาธารณะผ่านการ์ตูน โดยก าหนดให้มสีภาพการณ์หรอืเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ในภาพ 
ท าใหต้วัแบบทีเ่ป็นตวัการต์ูนแสดงพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการมจีติสาธารณะ  เมื่อตวัแบบในภาพ
แสดงที่พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะแล้วจะได้รับผลกรรมบางอย่างตามหลัง
พฤตกิรรม และผลกรรมหรอืสิง่ที่เกดิตามหลงัพฤตกิรรมนัน้จะตอ้งเป็นตวัเสรมิแรงหรอืสิ่งที่ตวั
แบบพงึพอใจ (สุคนธรส หุตะวฒันะ, 2550 : 30) 
       5. การใชว้ดีทิศัน์ละครหุ่นเชดิเป็นตวัแบบ 
                เป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบ       
โดยใชต้วัละครหุ่นเชดิเป็นตวัแบบในการใหค้วามรู้เกีย่วกับจติสาธารณะ เจตคตขิอ้ควรปฏบิตัิ
และแสดงพฤตกิรรมการมจีติสาธารณะใหเ้หน็และลงมอืปฏบิตัดิว้ยตวัละครหุ่นเชดิ แลว้ผลทีไ่ด้ 
รบัจากการแสดงพฤตกิรรมจะเป็นการจูงใจใหผู้เ้รยีนเกดิความรูส้กึคลอ้ยตามตวัแบบแลว้ผูต้าม
เกดิการเรยีนรูแ้ละเรยีนแบบพฤตกิรรมการมจีติสาธารณะจากตวัแบบ (บุญทนั ภูบาล, 2549 : 25) 
 
 
                  กุหลาบ  พงษ์เทพนิ  (2553 : 24) สรุปวา่ การสรา้งจติสาธารณะมหีลายประการ
ดว้ยกนั หากปฏบิตัไิดก้จ็ะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมได้  เชน่   
                      1. สร้างวนิัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย       
รูถ้งึขอบเขตของสทิธ ิเสรภีาพ หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ต่อตนเองและต่อสงัคม   
                      2. ให้ความส าคญัต่อสิง่แวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคอืส่วนหนึ่ง ของ
สังคม ต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวม ทัง้ต่อ
ประเทศชาต ิและโลกใบนี้   
                      3.  ตระหนักถงึปัญหาและผลกระทบที่เกดิขึน้กบัสงัคม ให้ถอืว่าเป็นปัญหา 
ของตนเองเชน่กนั อย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ตอ้งชว่ยกนัแกไ้ข               
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                      4.  ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสัง่สอนใน         
ทุกศาสนาทีค่นนบัถอื สอนใหค้นท าความดทีัง้สิน้ ถา้ปฏบิตัไิดจ้ะท าให้ตนเองมคีวามสุข ทัง้ยงั
ก่อประโยชน์ต่อสงัคมดว้ย ท าใหเ้ราอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข  
                  สมศร ี ฐานะวุฒกิุล  (2555 : 19 - 24)  สรุปการพฒันาจติสาธารณะในรูปแบบ
ต่างๆ ไวด้งัต่อไปนี้ 
   1. การให้การศกึษาคือการเพิ่มพูนความรู้ และทกัษะที่จ าเป็นต่างๆ ให้กบั      
ผู้ที่เราจะพฒันาให้การศกึษาทุกเรื่องที่อยู่ในกระบวนการ ให้ผู้รบัการพฒันามคีวามรู้ ความ
เข้าใจและท าได้ในเรื่องที่เรียน  โดยการให้การศึกษาจะต้องค านึงถึงพื้นความรู้ของผู้รบั
การศกึษา  ขอ้ที่ควรค านึงคอืการพฒันาคนใหเ้ป็นคนที่มลีกัษณะอนัพงึประสงคต์ามที่ตอ้งการ
นัน้จ าเป็นตอ้งค่อยท าค่อยไป  ตอ้งใชเ้วลาในการรบัสิง่ใหม่หรอืความลา้สมยัของสิง่เก่าการฝึก
ความช านาญในการคดิและท าสิง่ใหม่ ตลอดจนการฝังเอาสิง่ใหม่ๆเขา้ไวใ้นวฒันธรรมหรอืนิสยั
ของคนจะต้องใชเ้วลามากต้องพยายามต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าครูและลูกศษิยห์รอืคนภายนอกมี
ความพอใจในผลงาน  จงึจะหยุดงานนัน้ แต่งานใหม่กจ็ะมมีาอกี การเรยีนและการพฒันาจงึไม่
มวีนัจบสิน้เป็นกระบวนการตลอดชวีติ เมื่อพจิารณาจากโครงสรา้งของหลกัสูตรระดบัการศกึษา
ขัน้พื้นฐาน พบว่ามุ่งให้ใช้วธิีที่หลากหลายในการพฒันาจติสาธารณะของเด็กและผู้เยาวใ์น
ระดบัประถมศกึษาสามารถจดักจิกรรมแบบบูรณาการเขา้กบัทุกกลุ่มสาระได ้
  2. การฝึกอบรม ซึ่งสามารถพฒันาจติสาธารณะตลอดจนคุณธรรม จรยิธรรมต่างๆ 
ไดส้ าหรบัทุกคน สายฤด ีวรกจิโภคาทร (2552: 80 อา้งถงึใน  สมศร ี ฐานะวฒุกิุล, 2555 : 20)  
ได้ศกึษาเรื่อง “การศกึษาคุณลกัษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรมในประเทศ
ไทย”  ผลการศึกษา พบว่า วิธีการพัฒนาคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม
จรยิธรรมในประเทศไทยทีไ่ดผ้ล คอื วธิกีารฝึกอบรม  
 
                         การฝึกอบรม  หมายถึง กระบวนการในการที่ให้ผู้เข้ารบัการอบรมเกดิ
ความรู้ ความเข้าใจ เกิดความช านาญและเกิดทัศนคติที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม
จนกระทัง่ผูเ้ขา้อบรมเกดิการเรยีนรู้ และสามารถเปลี่ยนแปลงความคดิหรอืพฤตกิรรมไดต้าม
วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธิผล  ปัจจุบนัได้มกีารจดัการ 
ฝึกอบรมเพื่อเป็น การพฒันาจิตสาธารณะกนัอย่างกว้างขวาง ทัง้ในระดบัสถานศกึษาหรอื
หน่วยงานเพื่อมุ่งหวงัใหน้กัเรยีนได้ เกดิความคดิทีจ่ะเสยีสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากขึน้ 
  3. การจดัการกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรเพื่อพฒันาผูเ้รยีน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่ง ในการ
พฒันาจิตสาธารณะให้แก่นักเรยีน เป็นกิจกรรมนอกชัน้เรียนที่สถาบนัจดัขึน้หรอืส่งเสรมิให้
ผู้เรียนจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตาม
ความชอบความถนัด ความสนใจ โดยไม่มีคะแนนเข้ามาเกี่ยวข้อง ลกัษณะส าคญัของการ
ด าเนินกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร        
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                  3.1 การด าเนินกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร ควรเกดิจากความสนใจและสมคัรใจของ
ผูเ้รยีน 
                 3.2 กจิกรรมเสรมิหลกัสูตรควรส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง ตลอดจน   
มโีอกาสพฒันาศกัยภาพแห่งตน ทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ สงัคม สตปัิญญา บุคลกิภาพและพฒันา
ภาวะสู่ความเป็นผูใ้หญ่ทีส่มบูรณ์มากขึน้ 
                  3.3 กิจกรรมเสรมิหลกัสูตร ควรจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มปีระสบการณ์ 
ดา้นการท างานเป็นหมูค่ณะ มกีารแสดงตน แสดงความคดิเหน็ แลกเปลีย่นความคดิเหน็ เรยีนรู ้   
ที่จะเขา้ใจและยอมรบัผูอ้ ื่น พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ี ฝึกหดัการท างานอย่างมรีะบบ 
ฝึกการคดิและตดัสนิใจอย่างมเีหตุผล 
                 3.4 กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร ควรช่วยให้ผูเ้รยีนปรบัตวักบัการเรยีนการสอนและ
สิง่แวดล้อมต่างๆ ในสถาบนั นอกจากนัน้อาจเป็นหนทางในการช่วยเหลอื ผ่อนคลายความตงึ
เครยีดจากการศกึษาเล่าเรยีนไดด้ว้ย 
                3.5 กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร ควรพฒันาผูเ้รยีนใหม้บีุคลกิภาพทีด่ ีมคีวามประพฤติ
ที่ดงีามมคีวามเป็นไทยและภาคภูมใิจในความมเีอกลกัษณ์ของชาติ ชื่นชมใน ศลิปวฒันธรรม
ระเบยีบประเพณ ีดนตรแีละนาฏศลิป์ไทย ตลอดจนประพฤตตินใหเ้ป็นบุคคลทีม่ปีระโยชน์เป็น
ทีต่อ้งการของสงัคม ในการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสูตรนัน้มหีลกัในการด าเนินกจิกรรม ดงันี้ 
                       1)  หลักความหลากหลาย อยู่บนความเชื่อว่ามนุษย์มีความแตกต่างกนั   
ผู้เรียนในปัจจุบันมีพื้นฐานชีวติที่หลากหลาย มีวิถีชีวิตที่ซับซ้อนแตกต่างกัน มีความเชื่อ
แนวคดิ ความสนใจความต้องการที่แตกต่างกนั รูปแบบการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสูตร จงึใช้
รูปแบบเดยีวกบัผูเ้รยีนในสถาบนัไม่ได้ จ าเป็นต้องใชรู้ปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองกบั
ความตอ้งการและลกัษณะของนกัเรยีนทีห่ลากหลาย 
                      2) หลกัยดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง  การจดัประสบการณ์การเรยีนรู้จ าเป็นตอ้ง
ใช้แนวคิด “ผู้เรียนเป็นเป้าหมาย” หรือ “ผู้เรียนเป็นตัง้” เป็นฐานคิดในการพฒันาฐานคิดที่
จ าเป็นต้องน ามาประกอบการพจิารณา คอื ลกัษณะผูเ้รยีนในภาพรวม ความสนใจของผูเ้รยีน 
ภูมหิลงัของ ผูเ้รยีน  สภาพปัจจุบนัของผูเ้รยีน  การเรยีมเอกสารเพื่อผูเ้รยีนพจิารณาว่าอะไร 
คือ ประโยชน์สูงสุดที่นักเรียนจะได้รบัโดยตรงจากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้   การจดั
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  จึงต้องใช้ฐานข้อมูลของผู้เรียนในสถาบันเป็นฐานในการก าหนด
แนวทาง ไม่ใช่ฐานสามญัส านึกเพื่อให้การด าเนินกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของผูเ้รยีนอย่างแทจ้รงิ 
                      3) หลักการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะในการจดั
กจิกรรมเสรมิหลกัสูตรเพื่อพฒันาจติสาธารณะยดึหลกัการ ดงันี้ 
                          3.1) การพฒันาจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนจะต้องพฒันา 3 ประการควบคู่ไป   
ไม่ควรให้น ้ าหนักในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันได้แก่  การให้ความรู้ทางคุณธรรมของการมี                  
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จติสาธารณะ การปลูกฝังค่านิยมของจติสาธารณะเพื่อใหห้ยัง่ลกึลงไปในจติใจใหไ้ดร้บัรูคุ้ณค่า
หรอืไดก้ระจายค่านิยมในตนเองใหไ้ด้ การปฏบิตัเิพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากปฏบิตัจิรงิ 
                          3.2) การพฒันาคุณธรรมใดก็ตาม เป็นทกัษะกระบวนการที่ต้องด าเนิน
อย่างต่อเนื่อง การท ากจิกรรมเดยีวอาจใหผ้ลในระยะสัน้แต่ไม่ก่อใหเ้กดิจุดเปลีย่น ทางความคดิ
และพฤตกิรรมในระยะยาว 
                          3.3) ความเหมาะสมกบัวยัการจดักจิกรรมเพื่อพฒันาจติสาธารณะตอ้งให้
เหมาะสมกับกลุ่มวยัและห้วงเวลา ดังนัน้การเลือกใช้กิจกรรม การเชิญวิทยากรอาจต้อง
พจิารณาความเหมาะสมดว้ย 
                          3.4) เน้นการใช้เหตุผลเชงิจริยธรรมการพัฒนาจิตสาธารณะไม่ ใช่การ
ถ่ายทอดเพื่อใหผู้เ้รยีนจดจ าหรอืมุ่งใหห้ลกัธรรมแต่เพยีงฝ่ายเดยีว แต่ควรใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาส
ประเมนิค่า และใชเ้หตุผลประกอบการพฒันาทีย่ ัง่ยนืต่อไป 
                         3.5) สอดคล้อง เชื่ อมโยงกับความเ ป็นจริงของสังคม การพัฒนา                 
จติสาธารณะควรใหผู้เ้รยีนไดย้อ้นคดิ เชือ่มโยงกบัชวีติจรงิทีส่มัผสัได้ โดยเฉพาะกบัความเป็น
จรงิทีผู่เ้รยีนเผชญิอยู่     
    อนึ่งตามหลักการด้านคุณธรรมได้มีกระบวนการอบรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ระเบยีบแบบแผนของสงัคมผา่นองคก์รต่างๆ ไดแ้ก่  
     1. ครอบครวั จดัเป็นองค์กรในการอบรมให้เรยีนรู้ระเบยีบของสงัคมที่ส าคญั
ทัง้นี้เพราะ มคีวามใกล้ชดิกบัเดก็และสมาชกิของครอบครวัและอยู่ร่วมกบัเป็นเวลานานจงึท า
หน้าทีอ่บรมสัง่สอนไดต้ลอดเวลา ประกอบกบัครอบครวัมหีน้าทีท่ีส่ าคญัในการอบรมเลีย้งดูเดก็
และวยัเดก็เป็นวยัทีม่ผีลมากต่อการสรา้งบุคลกิภาพรวมทัง้อารมณ์และจติใจของเดก็ ครอบครวั
จะเป็นแหล่งอบรมสัง่สอนถ่ายทอดวฒันธรรม ค่านิยมทศันคต ิและหลกัการด าเนินชวีติเบือ้งตน้ 
    2. กลุ่มเพื่อน  เมื่อเดก็โตขึน้กจ็ะเขา้ร่วมสงัคมกบัเพื่อนๆ เช่น กบัเพื่อนบา้น 
เพื่อนทีส่นามเดก็เล่น  เพื่อนทีโ่รงเรยีน กลุ่มเพื่อนมอีทิธพิลส าคญัต่อพฤตกิรรมของเดก็เชน่กนั     
เด็กอาจเลียนแบบอย่างเพื่อน  ดงันัน้ถ้าเด็กได้คบกบัเพื่อนดีจะได้รบัแบบอย่างที่ดีในทาง
ตรงกนัข้าม หากคบเพื่อนไม่ดีย่อมมพีฤติกรรมไม่ดีด้วย กลุ่มเพื่อนจะช่วยให้เด็กได้เรยีนรู้     
สิง่ใหม่ๆ ทีอ่าจไม่ไดร้บัจากครอบครวัหรอืผูใ้หญ่ เชน่ เพศศกึษาความเสมอภาค ความเป็นตวั
ของตวัเอง ความเป็นผูน้ า ซึ่งเดก็อาจน าเอาพฤตกิรรมต่างๆของเพื่อนมาใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัิ
ของตนเอง 
   3. โรงเรียน เป็นหน่วยอบรมสัง่สอนระเบียบแบบแผนของสงัคม  อย่างเป็น
ทางการปัจจุบนัโรงเรยีนมอีทิธพิลต่อการพฒันาบุคลกิภาพของเดก็มาก เพราะเดก็ในปัจจุบนันี้ 
มชีวีติอยู่ในโรงเรยีนเป็นเวลานาน วนัละหลายๆ ชัว่โมงและหลายปี เมื่อพจิารณาถงึหน้าทีข่อง
โรงเรยีนโดยทัว่ไปแล้วโรงเรยีนจะท าหน้าที่ส าคญั คอื สอนให้มคีวามรู้และทกัษะในการด ารง
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ชพีและอบรมสัง่สอนเพื่อใหเ้ป็นพลเมอืงดี มคีวามจงรกัภกัดตี่อชาติ มจีรรยามารยาทอนัดงีาม   
มคีุณธรรม จรยิธรรม มจีติสาธารณะ 
   4. สื่อสารมวลชน ได้แก่ โทรศพัท์ ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ 
วิทยุและอื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะเป็นสื่อน าให้เกิดค่านิยม ความเชื่อถือ ทัศนคติและได้เรียนรู้
พฤตกิรรมแบบต่างๆ แลว้น าไปประพฤตปิฏบิตัใินสงัคม ดงัจะพบเหน็ไดง้่ายๆ ในหมู่เดก็ทีช่ม
ภาพยนตรแ์ลว้น าเอาพฤตกิรรมการแสดงของผูแ้สดงมาปฏบิตั ิสื่อสารมวลชนวา่มอีทิธพิลและ
มบีทบาทต่อการอบรมใหเ้รยีนรูร้ะเบยีบแบบแผนของสงัคมมาก เชน่กนั 
   5. สถานบันทางสังคมและองค์กรอื่นๆ เช่น สถานบันทางศาสนา สมาคม 
มูลนิธเิป็นต้น สถาบนัทางศาสนามบีทบาทส าคญัต่อการอบรมให้เรยีนรู้ระเบยีบแบบแผนของ
สงัคมโดยเฉพาะในสงัคมไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่า วดัเป็นหน่วยทางสงัคมที่ใกล้ชดิกบัชาวบ้าน 
ชาวบ้านอาศยัเป็นแหล่งอบรมทางจิตใจ แหล่งการศกึษาหาความรู้เป็นแหล่งให้การอบรม
ลูกหลาน จงึจดัเป็นหน่วยน าทางระเบยีบแบบแผนในการด าเนินชวีติที่ส าคญั นอกจากนัน้ยงัมี
หน่วยงานอื่นๆ ทีม่สี่วนชว่ยในการอบรมใหเ้รยีนรูร้ะเบยีบแบบแผนของสงัคม   
                     6. การพัฒนาจิตสาธารณะให้เด็กนั ้นเป็นสิ่งส าคัญซึ่ งต้องปลูกฝังหรือ           
เสรมิสร้างไวต้ัง้แต่ในวยัเดก็  เพื่อให้ได้รบัประสบการณ์ที่เพยีงพอเป็นพื้นฐานน า ไปพฒันา
ตนเอง  โดยใหเ้ดก็มคีวามรูค้วามเขา้ใจตระหนกัถงึความส าคญัของจติสาธารณะ รวมทัง้มกีาร
ฝึกฝนเดก็ได้ปฏบิตัจิรงิเพื่อให้เกดิการกระท าที่เกี่ยวกบัการพฒันาจติสาธารณะอย่างแท้จริง   
จนเกดิเป็นลกัษณะนิสยัและควรท าใหเ้หมาะสมกบัวยัเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรู้  ทีเ่หมาะสมตามวยั
และเกิดการพัฒนาตามล าดับ โดยควรมีครูหรือผู้ใหญ่คอยดูแลชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง           
เดก็จะไดย้ดึเป็นแนวทางในการปฏบิตั ิ(พรทรพัย ์ ชืน่ในเมอืง,  2554 : 20)  การพฒันาคนใหม้ี
จติพสิยัทีด่หีรอืมจีติสาธารณะ จงึต้องเริม่จากการจดัสิง่เร้า เพื่อสร้างความสนใจใหแ้ก่คน โดย
วธิีการต่างๆ  เพื่อให้คนได้สนใจ พอใจแล้วจงึจดักจิกรรมให้คนได้ตอบสนองเพื่อให้เขาเกดิ
ทศันคตทิี่ด ีชื่นชอบ พอใจต่อสิง่นัน้ บุคคลกจ็ะน าไปเป็นแนวทางปฏบิตัตินและปฏบิตัจินเป็น
นิสยัในชวีติประจ าวนัในทีสุ่ด (พลบัพลงึ  วงศค์ ามูล,  2555 : 30)  
             จากที่กล่าวมาขา้งต้นสรุปไดว้่า คอื กระบวนการสร้างจติสาธารณะแก่นกัเรยีนเป็น
สิง่จ าเป็นและมคีุณค่า การบ่มเพาะอาจต้องใชเ้วลา ความอดทน ต้องสร้างความตระหนกัรูแ้ก่      
ผู้ปฏิบตัิให้เชื่อในคุณค่าที่จะเกิดขึ้นและจะต้องพฒันาไปเรื่อยๆ จนถึงวยัรุ่นและเป็นผู้ใหญ่      
อีกทัง้ยังมีการเรียนรู้ด้านวินัยจากวฒันธรรม  ซึ่งต้องใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย เช่น การใช้
บทบาทของผู้น า การใช้การสื่อสารแบบรวมศูนย์  การใช้กระบวนการศกึษาเรียนรู้ การใช้
บทบาทของสื่อมวลชน การใชส้ถานการณ์ จ าลองผสานกบัเทคนิคการประเมนิผลจากสภาพ
จรงิ การใชบ้ทบาทสมมตกิบัตวัแบบ การใชต้วัแบบสญัลกัษณ์ผ่านสื่อหนงัสอืเรยีนเล่มเลก็เชงิ
วรรณกรรม การเสนอตวัแบบผา่นการต์ูน การใชว้ดีทิศัน์ละครหุ่นเชดิเป็นตวัแบบ การใชว้ธิกีาร
จดัการเรยีนรูท้ีด่อี ื่นๆ รวมทัง้การใชต้วัแบบทีเ่ป็นตวัอย่างทีด่ใีนสงัคม เป็นตน้  
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4.  แนวทางการวดัและประเมินผลคณุธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะ 
 คุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะ เป็นจิตพิสยัที่เป็นคุณลกัษณะภายในของคน       
แลว้แสดงพฤตกิรรมหรอืการกระท าออกมาตามอารมณ์ ความรูส้กึ ไม่วา่จะเป็นดา้นความสนใจ 
เจตคต ิความชื่นชมค่านิยม จนพฒันาเป็นคุณลกัษณะของตนเอง ดงัที่ ฮอปกนิส์ และแอนทสิ     
(Hopkins and Antes, 1990 : 538) สรุปว่า จติพสิยัเป็นการกระท าที่เป็นกระบวนการภายใน
ของมนุษย์ เช่น อารมณ์ ความรู้สกึ ความสนใจ เจตคต ิค่านิยม การพฒันา คุณลกัษณะ และ
แรงจูงใจ ดงันัน้การวดัและประเมินผลทางด้านจิตสาธารณะ จึงเป็นการวดัจิตพิสยัซึ่งเป็น
คุณลกัษณะที่พงึปรารถนาในอนัที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์และคุณค่าตลอดจนความดงีามให้
เกดิขึน้ในสงัคม  
    4.1 ระดบัพฤติกรรมทางด้านจิตพิสยั (Level of affective domain) 
          จิตพิสยัเป็นวตัถุประสงค์หนึ่งของการวดัทางด้านการศกึษา ซึ่งแครทโวล 
บลูม และมาเซยี (Bloom, 1956) ไดจ้ าแนกไดแ้บ่ง ระดบัจติพสิยัไว ้5 ระดบัโดยเรยีงจากระดบั
ต ่าสุด ถงึระดบัสูงสุด ดงันี้  
 
 ระดบัสูงสุด (Highest level) 
 
     5. การสรา้งลกัษณะนิสยั (Characterization) 
 
     4. การจดัระบบคุณค่า (Organization) 
 
     3. การสรา้งคุณค่า (Valuing) 
 
     2. การตอบสนอง (Responding) 
 
     1. การรบัรู ้(Receiving or attending) 
 
  ระดบัต ่าสุด (Lowest level) 
 
 ภาพ 2  แสดงระดบัพฤตกิรรมดา้นจติพสิยั (Hopkins and Antes, 1990 : 495) 
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   4. 2 การจดัจ าแนกพฤติกรรมด้านจิตพิสยั 

1. การรบัรู ้ 1.1 การรูจ้กั  

 1.2 ความเตม็ใจทีจ่ะรบัรู้  

 1.3 ควบคุมหรอืคดัเลอืกสิง่ทีเ่อาใจใส่  

2. การตอบสนอง 2.1 การยนิยอมในการตอบสนอง  

 2.2 ความเตม็ใจในการตอบสนอง  

 2.3 ความพงึพอใจในการตอบสนอง  

 3. การรูคุ้ณค่า 3.1 การรบัรูคุ้ณค่า  

 3.2 การชืน่ชอบคุณค่า  

4. การจดัระบบ 4.1 การสรา้งมโนภาพของคุณค่า  

 4.2 การจดัระบบคุณค่า  

5. ลกัษณะนิสยั 5.1 การสรุป อา้งองินยัทัว่ไปของคุณค่า  

 5.2 การสรา้งลกัษณะนิสยั  

 
         ตาราง  1 แสดงจ าแนกพฤตกิรรมดา้นจติพสิยั   
        ทีม่า (ลว้น  สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543 : 12-13) 
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   4.3 การสร้างเครื่องมือวดัผลด้านคณุธรรมจริยธรรม 
        1. ก าหนดคุณลกัษณะ หรอื เป้าหมายทีจ่ะวดั หรอืสิง่ที่จะวดั โดยระบุใหช้ดัเจน
วา่ตอ้งการวดัอะไร เชน่ เจตคตติ่อการเรยีนวชิาคณติศาสตร์ เป็นตน้ 
       2. นิยามความหมายของสิง่ทีจ่ะวดัให้ชดัเจน โดยการวเิคราะหค์ุณลกัษณะของ      
สิ่งที่จะวัดว่าแต่ละคุณลักษณะเหล่านัน้เป็นอย่างไร  เพื่อให้ทราบว่าสิ่งที่จะวัดคืออะไร 
ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ ใดบา้ง 
       3. สร้างขอ้ความ โดยเขยีนใหค้รอบคลุมคุณลกัษณะทุกดา้นและในคุณลกัษณะ
แต่ละดา้นควรมหีลายๆ ขอ้ ดว้ยการสรา้งขอ้ความเพื่อเป็นเครื่องมอืในการวดั 
       4. ทดลองเครื่องมอื น าเครื่องมอืที่สร้าง ไปทดสอบกบันักเรยีนว่ามคีวามรู้สกึ
หรือ ความคิดเห็น อย่างไร เช่น เห็นด้วยอย่างยิ่ง - ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ ยอมรบั- ไม่
ยอมรบั แลว้น าผลทีไ่ดม้าท าการวเิคราะหต์ามเทคนิควธิขีองแต่ละชนิดของเครื่องมอืวดั 
       5. ปรบัปรุงคุณภาพของเครื่องมือตามผลการวิเคราะห์ แล้วน าไปทดลองใช้      
แลว้น ามาวเิคราะหจ์นแน่ใจในคุณภาพ 
       6. สรา้งเกณฑใ์นการใหค้ะแนน พรอ้มทัง้เขยีนคู่มอืการใชเ้ครื่องมอืดงักล่าว 
 Stiggins. (1994 : 310) ได้ระบุ “ลกัษณะของจติพสิยัที่แสดงออกมาของมนุษย์” ม ี7 
ประการคอื 
       1. เจตคต ิ(Attitudes) เป็นความรูส้กึชืน่ชอบ หรอืไม่ชืน่ชอบ ความรูส้กึดา้นบวก
หรอืด้านลบ ต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง เป็นความเกี่ยวเนื่องระหว่างความรู้สกึกบัสิง่นัน้โดยเฉพาะเช่น 
เจตคตติ่อครู ผูบ้รหิาร วชิา กจิกรรมการสอน ฯลฯ 
       2. ความสนใจ (Interests) เป็นความรู้สึกที่มีขอบเขตหรือช่วง (Range) จาก
ระดับสูงของการกระตุ้น (Excitement) และลดต ่าลงมาหรือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างวตัถุ
สิ่งของกับระดับความสนใจ เช่น ผู้เรียนสนใจมากเกี่ยวกบัวิชาการละคร แต่ไม่สนใจเลย
เกีย่วกบัวชิาภูมศิาสตร ์
       3. แรงจูงใจ (Motivation) เป็นความต้องการภายในที่แน่วแน่ (Strength) ที่จะ      
ให้เกิดผลสัมฤทธิห์รือการปฏิบัติด้วยความชอบ ต่อกิจกรรม/งานต่างๆ เป็นความตัง้ใจ 
(Willingness) ทีจ่ะกระท าตามความคดิเหน็ เพื่อทีจ่ะคน้หาความส าเรจ็ หลกีเลีย่งความลม้เหลว 
ปฏบิตัติามกลุ่มและความคาดหวงั เชน่ แรงจูงใจต่อการมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนการสอน 
เป็นตน้ 
       4. ค่านิยม (Values) เป็นแนวโน้มต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งทีม่คีวามคงทีย่าวนาน ค่านิยม
มทีัง้กวา้งและลกึ  
     5. ความชื่นชอบ (Preferences) เป็นความปรารถนา (Desire) ที่จะเลือกหรอืไม่
เลอืกกล่าวคอื เป็นการแสดงออกถงึการชอบสิง่หนึ่งมากกว่าอกีสิง่หนึ่ง เป็นความรู้สกึทีส่ ัง่สม 
(Accumulated) มานาน 
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     6. มโนทัศน์ของตนเองเกี่ยวกับการศึกษา (Academic self - concepts) ไม่ใช่
คุณลกัษณะของจติพสิยัโดยตรง แต่เป็นการแสดงความรูส้กึในดา้นสมัพนัธต์่อสถานศกึษาหนึ่ง
ว่ามมีากกว่าสถานศกึษาหนึ่ง โดยน ามาเกีย่วขอ้งกบัความส าเรจ็ทางการศกึษาหรอืผลผลติใน
บรบิทการศกึษา กล่าวคอืเป็นเจตคต ิ(ชืน่ชอบ/ไม่ชืน่ชอบ) ของตนเอง ทีเ่กดิขึน้ ในชัน้เรยีน 
     7. วถิขีองการควบคุม (Locus of control) เป็นสิง่ที่แสดงถงึความสมัพนัธ์ในส่วน 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัมโนทศัน์ของตนเองเกีย่วกบัการเรยีนที่เป็นเหตุผล (Attributions or Reasons) 
ของผู้เรียนเอง เหตุผลต่างๆ นัน้ ถือว่าเป็นลักษณะภายใน (Internal) เช่น “ฉันประสบ
ความส าเรจ็จากการเรยีนเพราะความขยนั” ส่วนเหตุผลทีเ่ป็นไปไดเ้หตุผลอื่นถอืวา่เป็นลกัษณะ
ภายนอก (External) 
 4.4 วิธีการวดัทางด้านจิตพิสยั 
       ในการวดัทางดา้นจติพสิยั มวีธิกีารวดั 3 วธิ ีคอื 
       4.4.1 การสงัเกตจากครู (Teacher observation) เป็นการสงัเกตพฤตกิรรมต่างๆ 
ของนกัเรยีนโดยครูเป็นผูส้งัเกต 
           1) ขัน้ตอนในการสงัเกต มดีงันี้ 
               1.1) ก าหนดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะสังเกต โดยอันดบัแรก          
ผูส้งัเกตตอ้งก าหนดและนิยามคุณลกัษณะทีจ่ะสงัเกตใหช้ดัเจน เชน่เจตคตติ่อการเรยีน เจตคติ
ต่อวชิาภาษาองักฤษ เป็นตน้  
              1.2) เขยีนรายการพฤตกิรรมของนกัเรยีนและกจิกรรมซึ่งนกัเรยีนไดแ้สดง
ออกมาทัง้ด้านบวกและด้านลบ ตัวอย่างเช่นพฤติกรรมที่แสดงออกเกี่ยวกับเจตคติต่อ            
การเรยีนทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ 
       1.3) ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการสังเกต โดยน ารายการพฤติกรรม
ดงักล่าวมาสร้างเป็นแบบประเมนิประกอบการสงัเกต โดยอาจจะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
หรอืแบบประเมนิค่ากไ็ด ้
           2) วธิกีารสงัเกตพฤตกิรรม 
              วธิกีารสงัเกตพฤตกิรรมโดยครูนัน้ มวีธิกีารสงัเกต 2 วธิ ีคอื 
        2.1) การสงัเกตแบบไม่มโีครงสรา้ง (Unstructured observation) 
                     ใช้ค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended) จะไม่ใช้แบบตรวจสอบ
รายการหรอืแบบประเมนิค่า ในการบนัทกึพฤตกิรรม การสงัเกตแบบนี้ผูส้งัเกตตอ้งรู้ลกัษณะ
ของสิง่ทีจ่ะสงัเกต ตอ้งมแีนวทางและตวัอย่างพฤตกิรรมของคุณลกัษณะทีจ่ะสงัเกต โดยจะเริม่
จากการก าหนดเวลาทีจ่ะสงัเกต วนัทีส่งัเกตและสถานทีใ่นระหวา่งการสงัเกต หรอืเพิง่เสรจ็สิ้น
การสงัเกต ผูส้งัเกตต้องบนัทกึพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้สิง่ทีบ่นัทกึอาจจะสอดคล้องกบัแนวทางและ
ตวัอย่างพฤตกิรรมทีไ่ดร้ะบุไวก้ไ็ด้ แต่ถา้พฤตกิรรมทีส่งัเกต ไม่สอดคลอ้งกบัทีก่ าหนดไวก้ต็อ้ง
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บนัทกึพฤตกิรรมนัน้ดว้ย ผูส้งัเกตตอ้งไม่สรุปผลการกระท าตอ้งบนัทกึตามสิ่งทีเ่หน็หรอืสิง่ที่ได้
ยนิเท่านัน้ เชน่ท าหน้านิ่วคิว้ขมวด มองออกไปทางหน้าต่าง หยุดเขยีนเมื่อหมดเวลาเป็นตน้ 
    การบนัทกึพฤตกิรรมควรบนัทกึพฤตกิรรมทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ 
    ข้อดี คือ มีความเป็นธรรมชาติมาก (More naturalistic) และไม่ฝืน
ความรูส้กึ (Not constrained) 
    ข้อเสีย คือ ไม่สามารถที่จะบนัทึกพฤติกรรมได้ครบทุกพฤติกรมที่
นักเรียนแสดงออก และต้องใช้เวลามาก เพราะไม่สามารถที่จะใช้เวลาเพียง 15 - 20 นาที 
สังเกตพฤติกรรมได้ครบถ้วน รวมทัง้ผู้ส ังเกต อาจจะไม่มีเวลาสังเกตและพฤติกรรมบาง
พฤตกิรรมอาจไม่แสดงออกในระหวา่งที่เรยีนกไ็ด ้
       2.2) การสงัเกตแบบมโีครงสร้าง (Structured observation) แตกต่างจาก
การสงัเกตแบบไม่มโีครงสร้าง คอืเวลาที่ใชใ้นการสร้างเครื่องมอืและวธิกีารบนัทกึการสงัเกต      
การสงัเกตแบบนี้จะใชแ้บบตรวจสอบรายการหรอืแบบประเมนิค่าเป็นเครื่องมอืในการสงัเกต 
โดยมีพฤติกรรมทัง้ทางด้านบวกและด้านลบการสังเกตโดยใช้แบบตรวจสอบรายการนัน้          
ผูส้งัเกตจะก าหนดรายการพฤตกิรรมต่างๆ เมื่อไปสงัเกตกจ็ะท าเครื่องหมายแสดงความถีต่รง
พฤตกิรรมที่แสดงออกในแต่ละพฤตกิรรม ส่วนการสงัเกตโดยใชแ้บบประเมนิค่า ผูส้งัเกตจะ
ก าหนดรายการพฤติกรรมต่างๆ พร้อมด้วยระดบัความถี่ของพฤติกรรมนัน้ เช่น บ่อยครัง้ 
บางครัง้ นานๆ ครัง้และไม่เคยท าเลย เป็นตน้ 
     4.4.2 การรายงานตนเองของนกัเรยีน (Student self-report) 
               วธิกีารนี้จะให้นักเรยีนเป็นผูป้ระเมนิตนเอง การประเมนิตนเองมหีลายวธิี 
แต่วธิทีีใ่หผ้ลไดต้รงมากทีสุ่ด คอื การพูดคุยกบันกัเรยีนหรอืการสมัภาษณ์ (Interview) และการ
เขยีนตอบ แต่ละวธิมีรีายละเอยีด ดงันี้ 
           1) การสมัภาษณ์ การสมัภาษณ์เป็นการพูดคุยหรอืสนทนาของครูกบันกัเรยีน
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม มีลกัษณะคล้ายกบัการสงัเกต แต่ครูได้มีโอกาสเข้าไปมีความ
เกีย่วขอ้งหรอืซกัถามนกัเรยีนโดยตรงท าใหค้รูมโีอกาสไดเ้ขา้ใจปัญหามากขึน้เพราะนกัเรยีนได้
บอกความรู้สกึอย่างเตม็ที่ หลกัการในการสมัภาษณ์ที่ดี คอื ต้องสร้างความเป็นกนัเอง สร้าง
ความอบอุ่นและ ให้ความสนใจในสิ่งที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบข้อดีของการสัมภาษณ์  คือ               
ผูส้มัภาษณ์มโีอกาสได้อธบิายค าถามให้ชดัเจน ถ้าผูต้อบไม่เขา้ใจมโีอกาสกระตุ้นผูต้อบด้วย 
และได้บนัทึกพฤติกรรมที่แสดงอกีด้วย นอกจากนี้นักเรียนยงัได้มีโอกาส อธิบายความรู้สกึ
อย่างเตม็ที ่
        ข้อจ ากัดของการสัมภาษณ์ คือ นักเรียนอาจจะไม่กล้าพูด เมื่อต้อง
เผชญิหน้าตวัต่อตวั  แก้ปัญหาโดยการสมัภาษณ์เป็นกลุ่ม ต้องใชเ้วลานานในการสมัภาษณ์    
ไม่สามารถบนัทกึค าสมัภาษณ์ได้ ครบถ้วน วธิแีก้ไขอาจจะเตรยีมแนวทางการบนัทกึหรอืใช้
เครื่องบนัทกึเสยีงขณะทีส่มัภาษณ์ 
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         2) การใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นวธิีการที่ให้นักเรียนรายงาน
ตนเองอีกวธิีหนึ่ง โดยให้นักเรียนตอบตามค าถามที่ก าหนดให้ แบบสอบถามมีรูปแบบของ
ค าถาม 2 แบบ คอื 
              2.1) แบบค าถามทีใ่หต้อบโดยการเขยีน (Constructed-response formats) 
ค าถามที่ใชค้วรเป็นค าถามที่ถามตรงๆ ไม่อ้อมค้อม เป็นค าถามง่ายๆ อ่านแล้วเขา้ใจตรงกนั 
ลกัษณะของค าถามอาจจะอยู่ในรูปของบอกเล่า ประโยคค าถามหรอืประโยคที่ไม่สมบูรณ์ ให้
นกัเรยีนเตมิขอ้ความในตอนทา้ย 
             ส าหรบันักเรียนระดบัมธัยมศกึษาขึ้นไป อาจใช้แบบสอบถามแบบ
ความเรียง (Essay items) เพื่อให้นักเรียนได้บรรยายความรู้สึกของตนเองได้อย่างเต็มที่  
ค าถามอาจจะถามลกึใหน้กัเรยีนแสดงเหตุผลของเจตคติ ค่านิยมหรอืความเชือ่ 
    ขอ้ดขีองค าถามแบบเขยีนตอบ คอื ได้ล้วงลกึความรู้สึกของนักเรยีน 
เพราะค าถามไม่มกีารชีแ้นะค าตอบ แต่ตอ้งใชก้บันกัเรยีนทีม่คีวามสามารถในการอ่าน และการ
เขยีนทีด่ ีรวมทัง้มเีวลาพอเพยีง ใหน้กัเรยีนตอบดว้ย 
    ส่วนจ ากดัของค าถามแบบเขยีนตอบ มสีองประการคอืประการทีห่นึ่ง
นักเรยีนอาจจะไม่กลา้เขยีนความรูส้กึที่แทจ้รงิ เพราะกลวัว่าครูจะจ าลายมอืได้ ประการที่สอง
การตรวจใหค้ะแนนตอ้งใชเ้วลามากและมคีวามเป็นอตันยักวา่ค าถามแบบมตีวัเลอืก 
        2.2) ค าถามแบบมตีวัเลอืก (Selected - response formats) 
                 ค าถามแบบมตีวัเลอืกมรีูปแบบหลายชนิด ที่นิยมใชไ้ด้แก่ แบบวดัแบบ 
ลเิกริต์ (Likert scale) และแบบวดัแบบใชค้วามแตกต่างของภาษา (Semantic differential) ของ
ออสกูด (Osgood) และแบบสถานการณ์ ซึ่งมรีายละเอยีด ดงันี้ 
   2.2.1) แบบวดัแบบลเิคริท์ (Likert scales) 
                            เป็นมาตรวดัเจตคตทิี่นิยมใช้กนัมากวธิีหนึ่ง ข้อความที่ถาม
จะต้องครอบคลุมเจตคติที่ต้องการจะทราบและสามารถชี้บ่งบอกถึงเจตคติที่มีอยู่หรือระดบั
ความเขม้ของความรูส้กึได้ ระดบัความรูส้กึทีใ่ชก้นัทัว่ ๆ ไป ไดแ้ก่ 
     - เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด เหน็ดว้ยน้อย เหน็ดว้ย เหน็ดว้ยมาก และ
เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
     - ไม่ปฏิบัติเลย ปฏิบัติเพียงเล็กน้อย ปฏิบัติเป็นครัง้คราว 
ปฏบิตับิ่อยๆ และปฏบิตัเิป็นประจ า เป็นตน้ 
     การตอบนัน้จะให้ผูต้อบเลอืกระดบัความรู้สกึจากมากไปหาน้อย 
เช่น เหน็ด้วยอย่างยิง่ เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย และไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่ โดยให้คะแนน
เป็น 5 4 3 2 และ1 ถา้ขอ้ค าถามเป็นบวก (Positive statement) เชน่ ขา้พเจา้ชอบอ่านหนังสอื
ภาษาองักฤษ และใหค้ะแนน 1 2 3 4 และ 5 ถา้ขอ้ ค าถามเป็นลบ (Negative statement) เชน่ 
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ภาษาองักฤษเป็นวชิาทีน่่าเบื่อ เป็นต้น การแปลผลให้รวม คะแนนทัง้หมดของแบบวดัแลว้หา
ค่าเฉลีย่ ถา้มคีะแนนเฉลีย่สูง แสดงวา่มเีจตคตติ่อสิง่นัน้ในทางบวก  
     หลกัการเขยีนขอ้ความวดัเจตคต ิ
     1. เป็นขอ้ความทีบ่่งบอกทศิทาง และ ระดบัของความรูส้กึ 
     2. ไม่เป็นข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง (fact) เกี่ยวกบัเรื่องนัน้ 
เพราะผูต้อบจะเหน็ดว้ยเสมอ ท าใหไ้ม่ทราบความรูส้กึของผูต้อบ 
     3. ขอ้ความตอ้งมคีวามชดัเจน มคีวามหมายแน่นอนไม่ก ากวม 
     4. ข้อความหนึ่งๆ ควรถามความคิดเห็นเพียงอย่างเดียว 
เพราะถา้ถามหลายความคดิเหน็ในขอ้ความเดยีวกนั จะทาใหย้ากต่อการแสดงความคดิเหน็ 
     5. ควรมขีอ้ความทีถ่ามทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ 
     6. ขอ้ความทีถ่าม สามารถวพิากษ์วจิารณ์ (debate) ไดเ้พื่อให้
ผูต้อบแสดงความคดิเหน็ ทัง้ในทางเหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยจงึควรหลกีเลี่ยงการใชค้าบางคา 
เชน่ เสมอ ทัง้หมด ไม่เคยเลย เท่านัน้ เพยีงเลก็น้อย เป็นตน้ 
     7. ใชข้อ้ความทีก่ล่าวถงึเหตุการณ์ หรอืเรื่องราวทีเ่ป็นปัจจุบนั 
เพราะจะชว่ยใหท้ราบเจตคตขิองบุคคลในสภาวะปัจจุบนั 
     8. หลีกเลี่ยงข้อความที่ไม่อาจแสดงความคดิเห็นได้หรอืไม่
เกีย่วขอ้งกบัเรื่องทีว่ดัตวัอย่างแบบวดัแบบลเิกริต์ (Likert Scale) 
     2.2.2) แบบวดัแบบใชค้วามแตกต่างของภาษา (Semantic differential scale) 
                   เป็นแบบวดัเจตคตทิีใ่ชค้ าคุณศพัท์ (Adjective) ทีต่รงขา้มกนั (Bipolar) 
เชน่ ด-ีเลว มติร-ศตัรู ฉลาด-โง ่เป็นตน้ ค าคุณศพัทแ์บ่งออกไดเ้ป็น 3 มติ ิ(Dimensions) คอื 
    - แบบประเมนิค่า (Evaluation) เชน่ ด ี- เลว เกลยีด - รกั 
    - แบบศกัยภาพ (Potency) เชน่ แขง็แรง - อ่อนแอ ใหญ่ - เลก็ 
    - แบบกจิกรรม (Activity) เช่น ร่าเรงิ - หงอยเหงา เรว็ - ชา้ แบบวดั
เจตคตแิบบใชค้วามหมายของภาษา จะมรีะดบัความคดิเหน็ 5-7 ระดบั โดยที่ 0 คอื เจตคตทิี่
เป็นกลาง 
 
 
 
   2.2.3) แบบวดัเชงิสถานการณ์ 
                             เป็นแบบสอบวดัที่ก าหนดเรื่องราวหรือสถานการณ์สมมุติ       
ให้นักเรยีนอ่านแล้วแสดงความรู้สกึ ความคดิ เหตุผล โดยการเขยีนตอบหรอืเลอืกค าตอบจาก
ตวัเลอืกทีก่ าหนดให้ ในทีน่ี้ผูเ้ขยีนขอน าเสนอเฉพาะในส่วนทีม่คี าตอบใหเ้ลอืก 
        หลกัการสรา้งแบบวดัเชงิสถานการณ์ 
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      1. ก าหนดคุณลกัษณะทีต่อ้งการจะวดั 
        2. สร้า งสถานการณ์  สถานการณ์ที่ส ร้ า งขึ้นควร เป็น
สถานการณ์ที ่เป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิขึน้ มคีวามเขม้ของเรื่องอยู่ในระดบัปานกลางไม่เขม้จนเกนิไป
เพราะจะท าใหผู้ต้อบอดึอดัใจและไขวเ้ขวไดแ้ละเหมาะสมกบัระดบัชัน้ของผูเ้รยีน 
        3. เขยีนค าถาม ไม่ควรถามตรงๆ แต่ควรถามใหเ้กีย่วขอ้งกบั
สถานการณ์ทีก่ าหนดใหก้ารถามอาจถามใหต้ดัสนิใจหรอืใหร้ะบุแนวทางทีจ่ะปฏบิัต ิ
        4. เขยีนตวัเลอืก ตวัเลอืกควรมคีวามเป็นไปได้และสามารถ
เกดิขึน้ได ้ตวัเลอืกมจี านวนมากพอทีจ่ะใช ้ในการตดัสนิใจ 
         5. น าไปทดลองใชแ้ละปรบัปรุงแกไ้ข 
         ขอ้ดขีองแบบวดัเชงิสถานการณ์ คอื กระตุน้ความรูส้กึหรอื
เรา้ใจผูต้อบเพราะไดอ้่านเรื่องราวที่น่าสนใจ ไดม้โีอกาสสรา้งจตินาการ ส่วนขอ้จ ากดัของแบบ
วดัเชงิสถานการณ์ คอืสร้างสถานการณ์และตวัเลอืกไดย้าก รวมทัง้การก าหนดเกณฑ์ในการให้
คะแนนท าไดย้ากดว้ย 
   4.4.3 การประเมนิโดยเพื่อน (Peer ratings) 
                 เป็นวธิกีารประเมนิทีน่ ามาใชใ้นการประเมนิดา้นจติพสิยัวธิหีนึ่ง ไม่ค่อย
นิยมมากนัก เนื่องจากมตีวัแปรหลายตวั ที่ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อน เช่น ความสมัพนัธ์
ระหว่างนักเรยีนด้วยกนัอาจจะไม่ลกึซึ้ง การให้คะแนน การแปลผลจากการประเมนิ เป็นต้น 
การประเมนิโดยเพื่อนจะเป็นวธิกีารที่ใหเ้พื่อนนกัเรยีนเป็นผูป้ระเมนิ โดยใชว้ธิกีารใหท้ายหรอื 
บอกชื่อเพื่อนที่มพีฤตกิรรมนัน้ๆ (Guess-who approach) หรอืวธิกีารสงัคมมติิ (Sociometric 
approach) ซึ่งมรีายละเอยีด ดงันี้ 
        1) วธิกีารเดาวา่เป็นใคร (Guess-who approach) 
                เป็นการถามนักเรียน โดยให้บอกชื่อเพื่อนนักเรียนที่คิดว่า            
มคีวามสมัพนัธ์มากที่สุดกบัพฤตกิรรมที่ก าหนดให้ ซึ่งพฤตกิรรมนัน้อาจจะเป็นด้านบวกหรอื
ด้านลบ ข้อดีของวธิีนี้  คือแปลผลได้ง่ายและนักเรียนตอบได้ง่าย ส่วนข้อด้อยของวธิีนี้  คือ
นกัเรยีนบางคนอาจจะอาย ไม่กลา้บอกความจรงิกไ็ด้ 
        2) วธิสีงัคมมติ ิ(Sociometric approach) 
               วิธีสังคมมิติ เป็นวิธีประเมินโครงสร้างทางสังคมในชัน้เรียน 
เกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรยีน วธิกีารอาจจะเริม่จากกลุ่มย่อย มนีกัเรยีน 5 - 7 คนหรอื
เป็น กลุ่มใหญ่ทัง้ช ัน้เรียนก็ได้ สิ่งที่ถามนักเรียนจะคล้ายกับ "วิธีการเดาว่าเป็นใคร" เช่น 
นักเรียนที่มีคนชื่นชอบมากที่สุด นักเรียนที่มีคนไม่ชอบเล่นด้วยมากที่สุด เป็นต้น วธิีการนี้
คลา้ยกบัวธิกีารรายงานตนเอง โดยใหน้กัเรยีนประเมนิคนอื่นๆ ตวัอย่างค าถาม 
 
   หลกัการสรา้งคาถามในสงัคมมติ ิ



50 
 

 

   1. ควรถามเงื่อนไขทัว่ไป เช่น นักเรยีนอยากจะทางานกบั ใคร
บ้างหรืออยากนัง่ใกล้ใครบ้าง เป็นต้น ไม่ควรถามเรื่องเฉพาะเจาะจง เช่น นักเรียนเดินมา
โรงเรยีนกบัใคร หรอืท าการบา้นกบัใคร 
   2. หลกีเหลีย่งคาถามปฏเิสธ เชน่   
    (ไม่ด)ี ฉนัไม่ชอบนัง่ตดิกบั _______________________  
    (ดขีึน้) ฉนัชอบชอบนัง่ตดิกบั _____________________ 
  จากที่กล่าวมาแล้ว พบว่า วธิีการวดัทางด้านจติพสิยัมี 3 วธิี คือ การวดัโดยการ
สงัเกต การรายงานตนเองและการประเมนิโดยเพื่อน สองวธิแีรกเป็นวธิทีีน่ิยมใชก้นัมากกวา่วธิี
ที ่3 แต่ถา้ใชห้ลายวธิใีนการประเมนิจะทาใหไ้ดข้อ้มูลทีแ่ทจ้รงิมากขึน้ 
 5. การใช้เครื่องมือวดัคณุลกัษณะด้านจิตพิสยั  
     5.1 การวดัความสนใจ 
           5.1.1 การส ารวจความสนใจ เป็นการก าหนดรายการทีต่้องการออกมาตรงๆ 
แลว้ถามวา่ชอบหรอืไม่ ชอบ 
           5.1.2 การสอบถามแนวการปฏบิตัทิี่แสดงถงึความสนใจหรอืไม่ พยายามยก
กจิกรรมหรอืการกระท าทีเ่กีย่วกบัเรื่องนัน้ แลว้ถามแนวการปฏบิตัขิองนกัเรยีนต่อเรื่องนัน้ๆ 
           5.1.3 ถามให้แสดงความรู้สึกถึงความมากน้อยของการกระท ากิจกรรม            
ทีเ่กีย่วกบัเรื่องนัน้ การวดัความสนใจในลกัษณะนี้ ตอ้งการวดัความเขม้ของความสนใจ 
           5.1.4 ถามการเลอืกปฏบิตั ิเป็นการก าหนดกจิกรรม วา่หาคุณลกัษณะของสิง่    
ทีจ่ะวดัความสนใจต่อ นัน้มลีกัษณะทีแ่สดงถงึลกัษณะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่ทีส่นใจ 
    5.2   การวดัทศันคติหรือเจตคติ 
           5.2.1 มาตรวดัทศันคติตามแบบของลิเคิร์ท ประกอบด้วยข้อความเจตคติ        
ซึ่งกล่าวถงึลกัษณะของ สิง่ทีต่อ้งการวดัความรูส้กึต่อหลายๆ ขอ้ความโดยเป็นขอ้ความที่ เป็น
บวกหรอืขอ้ความที่เป็นลบเท่านัน้ ส่วนการตอบสนองโดยระบุความรู้สกึระดบัใดใน 5 ระดบั 
จากเหน็ด้วยมากทีสุ่ด เหน็ด้วยมาก เหน็ด้วย ปานกลาง เหน็ด้วยน้อย เหน็ด้วยน้อยทีสุ่ด การ
ก าหนดน ้าหนกัคะแนนนิยมใชว้ธิ ีArbitrary Weighting Method เป็น 5 4 3 2 1 โดยถา้เป็นเหน็
ดว้ยมากทีสุ่ดได ้5 คะแนน และลดลงไปตามลาดบั 
          5.2.2 มาตรวดัทศันคตติามแบบของเทอรส์โตน มขี ัน้ตอนดงันี้ 
           - ก าหนดเรื่องทีจ่ะวดัวา่ตอ้งการวดัทศันคตติ่อสิง่ใด 
           - ก าหนดประเด็นของเรื่องที่จะวดั โดยก าหนดว่าจะกล่าวถึงเรื่องที่     
จะวดั ในแง่มุมใดบา้ง  
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           - สรา้งขอ้ความวดัทศันคตใินแต่ละประเดน็ๆ ละหลายๆ ขอ้ความ โดย
มีทัง้ข้อความในทางบวก ข้อความเป็นกลางและขอ้ความในทางลบ ให้ได้ขอ้ความประมาณ 
150-200 ขอ้ความ            
          - หาค่าน ้ าหนักของข้อความ โดยกาหนดกลุ่มบุคคลที่จะให้เป็น           
ผูต้ดัสนิวา่ขอ้ความใดควรมน้ีาหนกัอยู่ในระดบัใด 
        5.2.3 การวดัค่านิยม 
                    สามารถวดัได้โดยใชส้ถานการณ์ซึ่งสถานการณ์ที่ใชอ้าจเกี่ยวขอ้งหรอื
แสดงถึงค่านิยมที่ต้องการ วดั แล้วก าหนดตวัเลอืกในการวดัโดยใชร้ะดบัชัน้ของการพฒันา
ค่านิยมตามล าดบัข ัน้ ไดแ้ก่ 
          1) การตอบสนอง 
          2) การสรา้งคุณค่า  
          3) การจดัระบบคุณค่า 
      5.2.4 การวดัคุณธรรมจรยิธรรม 
              การวดัคุณลกัษณะด้านคุณธรรม จรยิธรรมนัน้ถ้าจะให้การวดัครอบคลุม
แลว้ควรวดัใน 4 ส่วนคอื 
          1) ความรู้สึกเชงิจริยธรรม เป็นการวดัความรู้ความคดิเกี่ยวกบัคุณธรรม 
จรยิธรรม โดยเฉพาะความคดิวา่สิง่ใดควรกระทาหรอืไม่ควรกระทา 
          2) ทศันคติเชงิจริยธรรม เป็นลกัษณะความรู้สึกโน้มเอียงทางจิตใจของ
บุคคลทีม่ตี่อคุณลกัษณะทางจรยิธรรมนัน้ๆ 
          3) เหตุผลเชงิจริยธรรม เป็นลกัษณะการที่บุคคลใช้เหตุผลในการเลือก
กระท าหรือไม่กระท า อย่างใดอย่างหนึ่ง เหตุผลในการกระท าเป็นเครื่องแสดงถึงระดับ/
พฒันาการทางจรยิธรรมของบุคคลนัน้ๆ 
          4) พฤติกรรมเชิงจริยธรรม เป็นลักษณะการกระทาในลักษณะที่สงัคม
ตอ้งการท าและไม่กระท า หรอืไม่แสดงออกในลกัษณะทีส่งัคมไม่ตอ้งการ 
 
  ในงานวิจัยนี้ผู้ว ิจ ัยได้ใช้เครื่องมือวดัและประเมินผล คือแบบสังเกตพฤติกรรม            
จิตสาธารณะ โดยให้ครูเป็นผู้สงัเกตเป็นระยะๆ เพื่อสะท้อนว่าผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม
จรยิธรรมดา้นจติสาธารณะหรอืไม่ อย่างไร รวมถงึใชว้ธิกีารวดัและประเมนิผลจากผลงานและ
การกระท า โดยผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารที่หลากหลายทีเ่กดิจากสภาพจรงิ   
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5.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
      5.1 งานวิจยัในประเทศ 
             บุญทนั  ภูบาล (2549)  ได้ศกึษาเรื่องการใช้วดีีทศัน์ละครหุ่นเชดิเป็นตวัแบบเพื่อ
พฒันาจิตสาธารณะของ นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2  มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาการ
เปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยของจติสาธารณะเฉลี่ยโดยรวมของนักเรียนที่ได้รบัการใชว้ดีทิศัน์
ละครหุ่นเชดิเป็นตวัแบบก่อนการใชว้ดีทิศัน์ระหวา่งการใชก้ารใชว้ดีทิศัน์และหลงัการใชว้ดีทิศัน์
ละครหุ่นเชดิเป็นตวัแบบ 2) ศกึษาการเปลีย่นแปลงของคะแนนจติสาธารณะเฉลีย่โดยแยกตาม
องคป์ระกอบจติสาธารณะของนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการใช้ วดีทีศัน์ละครหุ่นเชดิเป็นตวัแบบก่อนการ
ใชว้ดีทิศัน์และหลงัการใชว้ดีทิศัน์ละครหุ่นเชดิเป็นตวัแบบ ผลการวจิยัพบว่า 1) ผลการเรยีนรู้
เรื่องจติสาธารณะของนกัเรยีนก่อนการใชว้ดีทิศัน์และหลงัการใชว้ดีทิศัน์ละครหุ่นเชิด ปรากฏ
ว่าผลการเรยีนรู้เรื่องจติสาธารณะของนักเรยีนหลงัการใชว้ดีทิศัน์สูงกว่าก่อนการใช้ วดีทิศัน์
ละครหุ่นเชดิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  2) นักเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 ที่ได้รบั
การใช้วดีีทศัน์ละครหุ่นเชดิเป็นตวัแบบ  มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ย
โดยรวมก่อนการใชว้ดีทิศัน์ระหว่างการใชก้ารใชว้ดีทิศัน์และหลงัการใช้วดีทิศัน์ละครหุ่นเชดิ
เป็นตวัแบบในแต่ละช่วงสปัดาห์มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  ที่ระดบั  .01  
กล่าวคอื เมื่อวเิคราะห์การเปลี่ยนแปลงของคะแนนจติสาธารณะเฉลี่ยในช่วงสปัดาห์ที่  1 กบั
สปัดาห์ที่ 2 และสปัดาห์ที่ 2 กบัสปัดาห์ที่ 3 มคีะแนนจติสาธารณะโดยรวมเฉลี่ยเพิม่ขึน้อย่าง
ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติและระหว่าการใช้วดีทิศัน์ละครหุ่นเชดิเป็นตวัแบบในช่วงสปัดาห์ที่  3    
ถงึสปัดาห์ที่ 6  มคีะแนนจติสาธารณะโดยเฉลี่ยเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั  .01  
แสดงวา่ตลอดระยะเวลา 4 สปัดาหข์องการใชว้ดีทิศัน์ละครหุ่นเชดิคะแนนจติสาธารณะโดยรวม
เฉลี่ยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตลอดระยะเวลาของการใชว้ดีทิศัน์ละครหุ่นเชดิ  และเมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยระหว่างสปัดาหท์ี่ 6 กบัสปัดาห์ที่ 7 และสปัดาห์ที่ 7 กบัสปัดาห์ที่ 8 แล้วพบว่ามี
คะแนนจติสาธารณะโดยรวมเฉลี่ยเพิม่ขึน้อย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติิ 4. เมื่อวเิคราะหค์ะแนน
จติสาธารณะของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2  แยกเป็นรายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่องคป์ระกอบ
ที่ 1 คอืการหลกีเลี่ยงการใชห้รอืการกระท าที่ท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อสมบตัขิองส่วนรวมใน
โรงเรียน องค์ประกอบที่ 2 คือ การถือเป็นหน้าที่ที่จะมสี่วนร่วมในการดูแลรกัษาสมบตัขิอง
ส่วนรวมในโรงเรยีนในวสิยัทศัน์ที่ตนสามารถท าไดแ้ละส าหรบัองคป์ระกอบที่ 3 คอื การเคารพ
สิทธิในการใช้ของส่วนรวมในโรงเรียนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม  พบว่า คะแนน              
จิตสาธารณะทัง้ 3 องค์ประกอบในแต่ละสปัดาห์มคี่าความแปรปรวนแบบวดัซ ้าแตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั  .01  โดยคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะในองค์ประกอบที่ 2 มี
คะแนนเฉลีย่ต ่ากวา่องคป์ระกอบอื่นทุกชว่งสปัดาหแ์ละคะแนนจติสาธารณะองคป์ระกอบที่ 3 มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าองค์ประกอบอื่นทุกช่วงสปัดาห์ ทัง้นี้เมื่อวเิคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ
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คะแนนจติสาธารณะในแต่ละช่วงสปัดาห์โดยแยกตามองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 
นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2  มีคะแนนเฉลี่ยเพิม่ขึน้จากก่อนการใช้วดีิทศัน์ละครหุ่นเชดิ 
กล่าวคอื ในช่วงสปัดาห์ที่ 1 กบัสปัดาห์ที่ 2 สปัดาห์ที่ 1 กบัสปัดาห์ที่ 3 และสปัดาห์ที่ 2 กบั
สปัดาห์ที่ 3  มคีะแนนเฉลี่ยเพิม่ขึน้อย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถิติ  และระหว่างการใช้วดีิทัศน์
ละครหุ่นเชดิในช่วงสปัดาห์ที่ 3  ถึงสปัดาห์ที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยเพิม่ขึน้อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 ทุกชว่งสปัดาห ์แสดงวา่ตลอดระยะเวลา 4 สปัดาหข์องการใชว้ดีทิศัน์ละครหุ่น
เชดิคะแนนจติสาธารณะ องค์ประกอบที่ 1 เฉลี่ยมีแนวโน้มเพิม่ขึ้นตลอดเวลาของการใชว้ดิิ
ทศัน์ละครหุ่นเชดิและเมื่อเปรียบเทียบคะแนนหลงัการใช้วดีิทัศน์ละครหุ่นเชดิเป็นตัวแบบ 
ในช่วงสปัดาห์ที่ 6  กบัสปัดาห์ที่ 7 และสปัดาห์ที่ 7 กบัสปัดาห์ที่ 8  แล้วพบว่ามคีะแนนเฉลีย่
เพิม่ขึน้อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถติิ  พบว่าองค์ประกอบที่ 2 นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2     
มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากก่อนการใช้วีดิทัศน์ละครหุ่นเชิดเป็นตัวแบบแตกต่างกันอย่าง          
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เกอืบทุกสปัดาห ์กล่าวคอื ในระหวา่การใชว้ดีทิศัน์ละครหุ่นเชดิ
ในช่วงสปัดาห์ที่ 3 ถงึสปัดาห์ที่ 5 มคีะแนนเฉลี่ยเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
และในช่วงสปัดาห์ 5 กบัสปัดาห์ที่ 6 มคีะแนนเฉลี่ยเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
.01 แสดงว่าตลอดระยะเวลา 4  สปัดาห์ของการใชว้ดีทิศัน์ละครหุ่นเชดิคะแนนจิตสาธารณะ
องคป์ระกอบที ่2  เฉลีย่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตลอดระยะเวลาของการใชว้ดีทิศัน์ละครหุ่นเชดิ เป็น
ตวัแบบและเมื่อเปรยีบเทยีบหลงัการใชว้ดีทิศัน์ละครหุ่นเชดิ ในสปัดาหท์ี ่6 กบัสปัดาหท์ี ่7 และ
สปัดาหท์ี ่ 7 กบัสปัดาหท์ี ่8  คะแนนเฉลีย่เพิม่ขึน้อย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติอิงคป์ระกอบที ่2 
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 มคีะแนนเฉลีย่จติสาธารณะองคป์ระกอบที ่3 ในชว่งสปัดาหท์ี ่3 
กบัสปัดาห์ที่  4 และในช่วงสปัดาห์ที่ 4 กบัสปัดาห์ที่ 5 มกีารเปลี่ยนแปลงแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  ส่วนในช่วงสปัดาหอ์ื่นๆ ที่เหลอืมกีารเปลีย่นแปลงแตกต่างกนั
อย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ
             พรพรหม  พรรคพวก (2550) ได้ศึกษาเรื่ องปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อ                
จิตสาธารณะของนักเรียนช่วงชัน้ที่ 4  ในสหวทิยาเขตกรุงเทพตะวนัออกกรุงเทพมหานคร     
ผลการศกึษาพบวา่ ตวัแปรปัจจยัทัง้ 5 ตวัคอืการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง  การคลอ้ยตาม
ผู้อื่น สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนและการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยกับ          
จติสาธารณะโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั  .01 ตวัแปรปัจจยั    
ทัง้ 5 ตวักบัจติสาธารณะรายดา้นทัง้สามดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการหลกีเลีย่งการใช ้ ดา้นการถอืเป็น
หน้าที่และด้านการเคารพสิทธิการใช้ที่ว ิเคราะห์แบบตัวพหุนามมีความสมัพนัธ์กนัและค่า
สัมประสิทธิส์หสัมพันธ์พหุคูณที่วิเคราะห์แบบตัวแปรเอกนามระหว่างตัวแปรปัจจัยกับ          
จติสาธารณะรายดา้น มนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั  .05  ทุกค่าและค่าน ้าหนกัความส าคญัของ
ตวัแปรปัจจยัทีส่่งผลต่อจติสาธารณะรายด้านทัง้สามดา้นมากทีสุ่ดคอืการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนโดยส่งผลทางบวกอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01    
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 วศิลัย์  โฆษิตานนท์ (2550) ได้ศกึษาเรื่องการพฒันาส านึกสาธารณะของประชาชน
ในชมุชนเมอืง จงัหวดัเพชรบูรณ์  พบวา่ สภาพทีเ่ป็นลกัษณะของการมจีติส านึกสาธารณะของ
ประชาชน 3 ลกัษณะ คอื (1) การไม่ท าสิง่ทีก่่อใหเ้กดิปัญหาแก่ส่วนรวมขึน้ในชมุชน  (2) การมี
ส่วนร่วมในกจิกรรมเพื่อพฒันาชุมชน และ (3) การมนี ้าใจเอื้ออาทรต่อกนัการค้นหาปัจจยัทีม่ี
ผลต่อการพฒันาจติส านึกสาธารณะ พบว่า ม ี2 ด้านประกอบด้วยปัจจยัภายใน ได้แก่ ความ
ต้องการส่วนบุคคล  สถานภาพทางสงัคม ความสามารถในการใช้วจิารณญาณและตดัสินใจ 
และประสบการณ์ ความรบัผดิชอบและทศันคต ิ ส่วนปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่การมปีฏสิมัพนัธใ์น
สงัคมและการขดัเกลาทางสงัคมการเรยีนรู้และรบัรู้ขอ้มูลข่าวสาร โครงสร้างและสถาบนัทาง
สงัคม วฒันธรรม ประเพณี พธิกีรรม ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ กฎระเบยีบในสงัคม บทบาทผูน้ า
และการบรหิารจดัการและจดักจิกรรมในชุมชน  ส่วนรูปแบบการพฒันาส านึกสาธารณะของ
ประชาชนในชุมชนเมือง พบว่า ประกอบด้วย แนวทางและกลวิธี ซึ่งมีแนวทางที่ส าคัญ             
8 ประการ คอื (1) การสรา้งขอ้ตกลงร่วมกนั (2) การสรา้งกระบวนการเรยีนรู ้(3) การสรา้งและ
ส่งเสริมผู้น า (4) การรวมกลุ่มหรือจัดตัง้องค์กรของประชาชน (5) การรักษาผลประโยชน์
ร่วมกนั (6) การบริหารจดัการในชุมชน (7) การจดักจิกรรมในชุมชน (8) การสร้างเครอืข่าย 
ความร่วมมอืกบัองคก์รภายนอก 
             ศุภรัตน์  แตงอ่อน (2550) ได้ศึกษาเรื่องเปรียบเทียบจิตส านึกสาธารณะในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากร ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 และปีที ่6  ในจงัหวดัปราจนีบุร ีทีม่รีะดบั
การให้เหตุผลเชงิจรยิธรรมต่างกนั การวจิยัครัง้นี้มจีุดประสงคเ์พื่อศกึษาเปรยีบเทยีบจติส านึก
สาธารณะในการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าและด้านการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่  3  และมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่มีระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมต่างกัน          
กลุ่มตวัอย่าง ไดม้าโดยการสุ่มหลายขัน้ตอน จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 494 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยัประกอบด้วย แบบวดัจติส านึกสาธารณะด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า  แบบวดัจติส านึก
สาธารณะดา้นการ ประหยดัพลงังานไฟฟ้าและแบบวดัการใหเ้หตุผลเชงิจรยิธรรม ซึ่งมคี่าความ
เชื่อมัน่เท่ากบั 0.896 ,0.893 และ 0.769 ตามล าดบั วเิคราะห์ข้อมูลโดยการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนพหุคูณแบบสองทาง ผลการวจิยัพบว่า 1) นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 มจีติส านึก
สาธารณะในการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า อยู่ในระดบัปานกลางถงึค่อนขา้งมาก และมีจิตส านึก
สาธารณะด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอยู่ในระดับค่อนข้างมาก  ส่วนนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 6 มจีติส านึกสาธารณะทัง้สองด้าน อยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก 2) นักเรยีนที่มี
ระดบัการใหเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมอยู่ในระดบัก่อนกฎเกณฑม์จีติส านึกสาธารณะทัง้สองดา้นอยู่
ในระดบัปานกลางถงึค่อนขา้งมาก นกัเรยีนทีม่รีะดบัการใหเ้หตุผลเชงิจรยิธรรมอยู่ในระดบัตาม
กฎเกณฑ์มีจิตส านึกสาธารณะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้ าอยู่  ในระดับปานกลางถึง
ค่อนขา้งมากและมจีติส านึกสาธารณะดา้นการประหยดัพลงังานไฟฟ้าอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก 
ส่วนนักเรียนที่มีระดบัการให้เหตุผลเชงิจริยธรรมอยู่ในระดับเหนือกฎเกณฑ์จะมีจิตส านึก
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สาธารณะทัง้สองด้านอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก  3) นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6  มจีติส านึก
สาธารณะด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า และจิตส านึกสาธารณะ ด้านการประหยดัพลงังาน 
ไฟฟ้าสูงกว่านักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 และพบว่านักเรียน ที่มีระดบัการให้เหตุผลเชิง
จรยิธรรม อยู่ในระดบัเหนือกฎเกณฑ์ มจีติส านึกสาธารณะดา้นการประหยดัพลงังานไฟฟ้าสูง
กว่านักเรยีนที่มรีะดบัการให้เหตุผลเชงิจรยิธรรมอยู่ในระดบัก่อนกฎเกณฑ์ แต่มนีักเรยีนที่มี
ระดบัการให้เหตุผลเชงิจริยธรรมต่างกนัมีจติส านึกสาธารณะด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า        
ไม่แตกต่างกนั 4) ไม่พบผลปฏิสมัพนัธ์ของระดบัชัน้กบัการ ให้เหตุผลเชงิจริยธรรมที่มีต่อ
จิตส านึกสาธารณะ ด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าและจิตส านึกสาธารณะด้านการประหยดั
พลงังานไฟฟ้า 
            อญัชล ี ยิง่รกัพนัธุ ์(2550) ไดศ้กึษาเรื่องผลการใชส้ถานการณ์จ าลองผสานกบัเทคนคิ
การประเมนิผลจากสภาพจรงิเพื่อพฒันาจติสาธารณะ 3 องค์ประกอบ คอื ด้านการเคารพสทิธิ
ในการใชข้องส่วนรวมทีใ่ชป้ระโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม ด้านการหลกีเลี่ยงการใชห้รอืการกระท า 
ที่จะท าให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อสมบตัิของส่วนรวมและด้านการ ถือเป็นหน้าที่ที่จะมี      
ส่วนร่วมในการดูแลรกัษาของส่วนรวม โดยการศกึษานักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรยีน
ราชบพิธ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 จ านวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) โดยใชร้ะยะเวลาในการทดลองจ านวน 6 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 
วนั วนัละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมใช้โปรแกรมการใช้สถานการณ์จ าลอง
ผสานกบัเทคนิคการ ประเมนิผลจากสภาพจรงิ แบบสงัเกตพฤตกิรรมจติสาธารณะ แบบบนัทกึ
พฤติกรรมจิตสาธารณะ แฟ้มสะสมงาน และแบบทดสอบจิตสาธารณะ ผลการศกึษาพบว่า 
นักเรยีนชัน้ที่ได้รบัการใช้ สถานการณ์จ าลองผสานกบัเทคนิคการประเมนิผล จากสภาพจรงิ    
มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนจติสาธารณะเฉลี่ยโดยรวม ก่อนทดลอง หลงัทดลองและหลงั
ทดลอง 1 สปัดาห ์สูงขึน้  
             เจษฎา หนูรุ่น (2551) ได้ศกึษาเรื่องปัจจยัจติลกัษณะที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของ
นกัเรยีนชว่งชัน้ที ่3 จ านวน 405 คน ปัจจยัจติลกัษณะ ไดแ้ก่ เหตุผลเชงิจรยิธรรม ลกัษณะมุ่ง
อนาคต ความเชื่ออ านาจในตน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ เป็นไทย สติปัญญา ประสบการณ์ทาง
สงัคม และสุขภาพจติ  โดยแบ่งออกเป็น  3 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการใช ้ ดา้นการถอืเป็นหน้าที่และ
ดา้นการเคารพสทิธ ิผลการวจิยัพบวา่ ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยระหว่างปัจจยัจติลกัษณะราย
ด้านกบัจติสาธารณะโดยรวมมคี่าเท่ากบั .572  สามารถอธบิายร่วมกนัได้  32.7 % โดยปัจจยั
จติลกัษณะที่ส่งผลทางบวก  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 ส่วน สตปัิญญาและความ
เชือ่อ านาจในตน ส่งผลทางบวกอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
             พระมหาจตุพร สุตนนท์ (2552) ได้ศกึษาเรื่องการพฒันาจติสาธารณะของนกัเรยีน
ด้านการดูแลรักษาศาสนสมบัติ  โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา อ าเภอประทาย จังหวัด
นครราชสมีา  จากการศกึษาคน้ควา้จติสาธารณะดา้นการดูแลรกัษาศาสนสมบตัขิองพระภกิษุ



56 
 

 

สามเณร ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา อ าเภอประทาย  จังหวัด
นครราชสมีา โดยใช ้วดีทิศัน์พฤตกิรรมแม่แบบประกอบการเรยีนรู้  (Modeling  Technique) 
ผลการศกึษาพบวา่ 1. ผลการพฒันาการเรยีนรูจ้ติสาธารณะดา้นการดแูลรกัษาศาสนสมบตัขิอง
พระภิกษุสามเณรชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3  โรงเรยีนศรปีรยิตัคิุณศกึษา อ าเภอประทาย จงัหวดั
นครราชสมีา โดยใชว้ธิกีารเรยีนรูจ้ากวดีทิศัน์พฤตกิรรมแม่แบบประกอบการเรยีนรู้  (Modeling  
Technique) จากการพฒันาความรู้ความเขา้ใจ การใชเ้หตุผลและพฤตกิรรมจติสาธารณะของ
พระภิกษุสามเณรใน ด้านการดูแลรกัษาศาสนสมบตัิและการใช้ศาสนสมบัติแบบพอเพียง  
ปรากฏว่า ภิกษุสามเณร หลังจากที่เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วีดิทัศน์
พฤตกิรรมแม่แบบประกอบการเรยีนรู้ (Modeling  Technique) มจีติสาธารณะโดยรวมมากขึน้  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01  ทัง้ โดยรวมทัง้ทางด้านการดูแลรกัษาศาสนสมบตัิ       
มคี่าเฉลีย่ของผลต่างของคะแนนเท่ากบั 7.93  และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของผลติ่างของ
คะแนนเท่ากบั  1.16  และด้านการใช้ศาสนสมบตัิแบบพอเพียง  มีค่าเฉลี่ยของผลต่างของ
คะแนนเท่ากบั  8.13 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่างของคะแนน เท่ากบั  1.41  
แสดงว่าการใช้วีดิทัศน์พฤติกรรมแม่แบบประกอบการเรียนรู้   ท าให้พระภิกษุสามเณรมี          
จติสาธารณะดา้นการดูแลศาสนสมบตัเิหมาะสมมากยิง่ขึน้  2. ผลการเปรยีบเทยีบจติสาธารณะ
ของพระภิกษุสามเณรโรงเรยีนศรปีรยิตัคิุณศกึษา อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา ก่อน
และหลงัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชว้ดิทีศัน์ พฤตกิรรมแม่แบบประกอบการเรยีนรู้  
(Modeling  Technique) ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบ ปรากฏว่าพระภิกษุสามเณรมจีติสาธารณะ 
โดยรวมเหมาะสมมากขึน้  คิดเป็นร้อยละ  130.99  ของจิตสาธารณะก่อนการทดลอง โดย          
จติสาธารณะดา้นการดูแลรกัษาศาสนสมบตัมิคีวามเหมาะสมมาก คดิเป็นรอ้ยละ 125.28  ของ
จติสาธารณะก่อนการทดลองดา้นการใชศ้าสนสมบตัแิบบพอเพยีงเหมาะสมมากคดิเป็นร้อยละ 
150.44  ของจติสาธารณะก่อนการทดลองและเมื่อพจิารณารายบุคคล เฉพาะกรณีรูปที่ 1 และ
รูปที่ 2 นักเรยีนรูปที่ 1 มจีติสาธารณะโดยรวมเหมาะสมมากขึน้คดิเป็น ร้อยละ  115.38  ของ
จติสาธารณะก่อนการทดลอง  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่านกัเรยีนมจีติสาธารณะดา้นการ
ดูแลรกัษาศาสนสมบตัิเหมาะสมมากขึน้คดิเป็นร้อยละ 100.00  ด้านการใชศ้าสนสมบตัิแบบ
พอเพียงเหมาะสมมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 133.33 นักเรียนรูปที่ 2  มีจิตสาธารณะโดยรวม
เหมาะสมมากขึน้คดิเป็นรอ้ยละ125.00 ของจติสาธารณะก่อนการทดลอง เมื่อพจิารณาเป็นราย
ด้าน พบว่านักเรียนมจีิตสาธารณะด้านการดูแลรกัษาศาสนสมบตัิเหมาะสมมากขึน้ คิดเป็น    
ร้อยละ 100. 00 ด้านการใชศ้าสนสมบตัแิบบพอเพยีงเหมาะสมมากขึน้คดิเป็นร้อยละ 160.00        
จงึสรุปได้ว่าพระภิกษุ สามเณรที่ได้รบัการจดักจิกรรมจดัการเรยีนรู้โดยใชว้ดีิทศัน์พฤตกิรรม
แม่แบบประกอบการเรียนรู้ (Modeling Technique) มีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญั   
ทางสถติทิีร่ะดบั .01   
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             เจนตจ์ุฬา  ค าด ี(2553) ไดศ้กึษาเรื่องผลของการใชโ้ปรแกรมสถานการณ์จ าลองเพือ่
พัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ มี
วตัถุประสงค์1) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนจติสาธารณะของนักเรียนก่อนและหลงัที่ได้เขา้ร่วม
โปรแกรมสถานการณ์จ าลองเพื่อพฒันาจติสาธารณะ 2) เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนน จติสาธารณะ
ของนักเรียนที่ได้เขา้ร่วมโปรแกรมสถานการณ์จ าลองเพื่อพฒันาจติสาธารณะกบันักเรยีนที่
ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมสถานการณ์จ าลองเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ ผลการวิจัยพบว่า              
1) นักเรยีนที่ได้เขา้ร่วมโปรแกรมสถานการณ์จ าลองเพื่อพฒันาจติสาธารณะ มคีะแนนสูงกวา่
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่ได้เข้าร่วมโปรแกรม
สถานการณ์จ าลองเพื่อพฒันาจติสาธารณะ มคีะแนนจติสาธารณะแตกต่างจากนกัเรยีนที่ไม่ได้
เขา้ร่วมโปรแกรมสถานการณ์จ าลองเพื่อพฒันาจติสาธารณะอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
  เจยีมจติต ์ ไชยลงักา  (2554)  ไดศ้กึษาเรื่องการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบคุณลกัษณะที่
พงึประสงคด์า้นจติสาธารณะของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีน ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาเชยีงราย เขต 2 มวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหอ์งคป์ระกอบคุณลกัษณะ ที่พงึประสงค์
ด้านจติสาธารณะของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ ที่การศกึษา
เชยีงราย เขต 2  ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคด์้านจติสาธารณะของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชยีงราย เขต 2 พบวา่ 
ตวัแปรที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอืตวัแปร A4 ฉันเกบ็ถาดอาหารเขา้ทีเ่มื่อรบัประทานเสรจ็มคี่าเฉลีย่ 
4.34 ส่วนตวัแปรทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอืตวัแปร  A30 ฉนัน าหนงัสอืหอ้งสมุดฉนัชอบไปซ่อน
ไวใ้นตู้อื่นเพื่อเวลาตอ้งการอ่านจะหาไดง้่ายๆ มคี่าเฉลี่ย 1.52 และตวัแปรที่มคี่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสูงสุด คอื ตวัแปร A33 ฉนัไม่แย่งปากกาเขยีนกระดานจากเพือ่นเมือ่ไม่ถงึโอกาสของ
ตนเอง มคี่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.584 และตวัแปรทีม่คี่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด 
คอื ตวัแปร A30 ฉนัน าหนงัสอืหอ้งสมุดฉนัชอบไปซ่อนไวใ้นตูอ้ื่นเพื่อเวลาตอ้งการอ่านจะหาได้
ง่ายๆ มคี่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.913 
             เทดิเกยีรต ิบรรจง (2554) ได้ศกึษาเรื่องการศกึษากจิกรรมและจติลกัษณะที่ส่งผล
ต่อจติสาธารณะของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดันครศรธีรรมราช  
มจีุดประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธแ์ละค่าน ้าหนกัระหวา่งตวัแปรกจิกรรมและจติลกัษณะของ
นักเรยีนมธัยมตน้  ศกึษาความสมัพนัธ์และค่าน ้าหนักระหว่างตวัแปรกจิกรรมและจติลกัษณะ
รายด้าน  ผลการวิจัย พบว่า ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ภายในของตัวแปรกิจกรรมและ             
จติลกัษณะมคี่าอยู่ระหวา่ง .06 ถงึ .78 โดยคู่ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัทางบวกอย่างมนียัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 สูงสุด ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิก์บัการรบัรู้ความสามารถของตน (r = 78)  
ความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด ได้แก่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (r = .06) โดยมีความสัมพันธ์กนั
ทางบวกอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธภ์ายในระหวา่งจติสาธารณะราย
ดา้นมคี่าอยู่ระหวา่ง (.48 - .61) ซึ่ง ทุกคู่มคีวามสมัพนัธก์นัทางบวกอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่



58 
 

 

ระดบั .01  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งกจิกรรมและจติลกัษณะ รายดา้นกบัจติสาธารณะ
โดยรวมมีค่าอยู่ระหว่าง (.17 - .53) ซึ่งทุกคู่มคีวามสมัพนัธ์กนัทางบวกอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี่ระดบั .01  ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคูณแบบตวัแปรตามเอกนาม (MR)  ระหว่าง
กิจกรรมและจิตลกัษณะรายด้านกบัจิตสาธารณะมีค่าเท่ากบั .53  ซึ่งมีนัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 สามารถอธบิายร่วมกนัได้ 29.0 % โดยค่าน ้าหนกัความส าคญัสมัพนัธ์ของกจิกรรม
และจิตลกัษณะที่ส่งผลทางบวกต่อจติสาธารณะอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 ได้แก่ 
ลกัษณะมุ่งอนาคต (x1)  ส่วนค่า น ้าหนักความส าคญัสมัพนัธ์ของกิจกรรมและจิตลกัษณะที่
ส่งผลทางบวกต่อจติสาธารณะอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติิ ไดแ้ก่ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์(x2) การ
รบัรูค้วามสามารถของตน (x3) กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน (x4) และกจิกรรมการเรยีนการสอนแบบ
บูรณาการ (x5) เมื่อพจิารณาจติสาธารณะรายด้านพบวา่ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยของตวัแปรตาม
สามด้านและค่าสหสมัพนัธ์พหุคูณระหว่างกจิกรรมและจิตลกัษณะรายด้านกบั  จติสาธารณะ
ด้านการใช ้ด้านการถอืเป็นหน้าที่ และด้านการเคารพสทิธ ิมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคูณ
เท่ากบั .44 , .54 และ .45 ตามล าดบัซึ่งทุกด้านมนีัยส าคัญทางสถติทิี่ระดบั .01 กจิกรรมและ
จิตลกัษณะที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะด้านการใช้  ได้แก่  ลกัษณะการมุ่งอนาคต  โดยส่งผล
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าน ้ าหนักความส าคัญเท่ากับ .49 ส่วน
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์การรบัรูค้วามสามารถของตน  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนและกจิกรรมการเรยีน
การสอนแบบบูรณาการส่งผลทางบวกอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถิติ  กจิกรรมและจติลกัษณะ     
ที่ส่งผลต่อ จติสาธารณะด้านการถอืเป็นหน้าที่  ได้แก่  ลกัษณะมุ่งอนาคต โดยส่งผลทางบวก
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .01 มีค่าน ้าหนักความส าคญัเท่ากบั .47  ส่วนแรงจูงใจ        
ใฝ่สมัฤทธิ ์ การรบัรู้ความสามารถของตน  กิจกรรมพฒันาผู้เรียนและกิจกรรม  การเรียน     
การสอนแบบบูรณาการส่งผลทางบวกอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิกจิกรรมและจติลกัษณะที่
ส่งผลต่อจิตสาธารณะด้านการเคารพสิทธิ  ได้แก่ ลักษณะการมุ่งอนาคตและการรับรู้
ความสามารถของตนโดยส่งผลทางบวกอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  มีค่าน ้าหนัก
ความส าคญัเท่ากบั  .38 และ .25  ตามล าดบั ส่วน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิก์จิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
และกจิกรรมการเรยีนการสอนแบบบูรณาการส่งผลทางบวกอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ  
 พรสุดา ศรปัีญญา (2554) ได้ศกึษาเรื่องปัจจยัเชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อจติสาธารณะ
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 จงัหวดั รอ้ยเอด็ : การวเิคราะหพ์หุระดบัมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 
1) เพื่อศึกษาปัจจัยระดับนักเรียน ได้แก่ อัตมโนทัศน์ ความฉลาดทางอารมณ์ เจตคติต่อจิต
สาธารณะ คุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ
คุณธรรมจริยธรรมด้านความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และคุณธรรมจริยธรรม ด้านความกตญัญู ที่มี
อทิธพิลต่อจติสาธารณะของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 จงัหวดัรอ้ยเอด็  2) เพื่อศกึษาปัจจยั
ระดบัชุมชน ได้แก่ วฒันธรรมครอบครวั การสนับสนุนทางสงัคม การได้รบัแบบอย่างจาก
ครอบครวัและชมุชน การเลีย้งดูแบบประชาธปิไตย การเลีย้งดูแบบปล่อยปละละเลย  การเลีย้ง
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ดูแบบรกัตามใจและการเลี้ยงดูแบบใชอ้ านาจควบคุมที่มอีทิธพิลต่อจติสาธารณะของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 จงัหวดัร้อยเอด็ 3) เพื่อศกึษาปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างระดบัที่มี
อทิธพิลต่อจติสาธารณะของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 จงัหวดัรอ้ยเอด็ 4) เพื่อสร้างสมการ
พยากรณ์จิตสาธารณะของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  6 จงัหวดัร้อยเอ็ด จากตวัแปรระดบั
นักเรียน และตวัแปรระดบัชุมชนโดยการวเิคราะห์พหุระดบั ผลการวจิยัพบว่าผลการศกึษา
อิทธิพลที่มีต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  6  จังหวดัร้อยเอ็ด  โดยการ
วเิคราะห์พหุระดบั สรุปผลดงันี้ 1. ตวัแปรระดบันักเรียนที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ได้แก่ อัตมโนทัศน์ความฉลาดทางอารมณ์ เจตคติต่อจิต
สาธารณะ คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมด้านความ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่คุณธรรมจริยธรรมด้านความกตญัญู   2. ตวัแปรระดบัชุมชนที่มีอิทธิพลต่อ       
จติสาธารณะอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่การไดร้บัแบบอย่างจากครอบครวัและ
ชุมชน ส่วนตวัแปรระดบัชุมชนที่มอีทิธพิลต่อจติสาธารณะที่ ระดบั .05 ได้แก่การเลี้ยงดูแบบ 
รกัตามใจ โดยการไดร้บัแบบอย่างจากครอบครวั และชมุชนมอีทิธพิลทางบวกกบัจติสาธารณะ  
ส่วนการเลี้ยงดูแบบรกัตามใจมอีทิธพิลทางลบกบัจติสาธารณะ 3. ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ต่างระดับที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวดัร้อยเอ็ด  
จ านวนหนึ่งตวั คอื ตวัแปรการเลีย้งดูแบบรกัตามใจปฏสิมัพนัธก์บัคุณธรรมจรยิธรรมดา้นความ
กตญัญู    
 
             วชัรยีา เขยีนนอก (2554: 91-92) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัคดัสรรทีส่่งผลต่อจติสาธารณะ
ของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัส านักงาน   
เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 1 มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัคดัสรร      
ที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศกึษา  สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 1 ผลการวจิยั
พบว่า 1) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 1 มจีติสาธารณะอยู่ในระดบัน้อย 
โดยจ าแนกรายด้าน ดงันี้ ด้านการใช ้อยู่ในระดบัปานกลาง  มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.28 ด้านการ  
ถอืเป็นหน้าที ่อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.37 และดา้นการเคารพสทิธอิยู่ในระดบั
น้อย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.86  2) ปัจจยัที่ส่งผลต่อ จติสาธารณะของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครราชสมีา เขต 1 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ม ี5 ปัจจยั โดยเรยีงล าดบัจากปัจจยั
ที่ส่งผลมากที่สุดไปหาปัจจยัที่ส่งผลน้อยที่สุด ได้แก่ ประสบการณ์ทางสงัคมการเหน็คุณค่าใน
ตนเอง เหตุผลเชงิจรยิธรรม สุขภาพจติและการรบัรู้ความสามารถของตน ซึ่งสามารถอภปิราย
ความแปรปรวนของจติสาธารณะของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ไดร้อ้ยละ 40.70 
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            พลบัพลงึ วงศค์ ามูล (2555) ได้ศกึษาเรื่องการใชก้จิกรรมบนัทกึความดเีพื่อส่งเสรมิ
จิตสาธารณะของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  26 จงัหวดั
ล าพูน มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการส่งเสรมิจติสาธารณะของนักเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จงัหวดัล าพูน ผลการวจิยัพบว่า จากการใช้กิจกรรมสมุด
บันทึกความดี พบว่า จิตสาธารณะของนักเรียนโดยรวมของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกด้าน  เมื่อ
พจิารณาแต่ละด้านพบว่า 1)  ด้านการดูแลรกัษาของส่วนรวมพบว่าจติสาธารณะของนกัเรยีน
โดยรวมของนกัเรยีนเพิม่ขึน้ โดยนกัเรยีนไดท้ ากจิกรรม ดงันี้ ปิดไฟบนหอ้งนอน หอพกั ปิดไฟ
ในหอ้งน ้าเมื่อไม่มใีครใช ้ปิดไฟหอ้งเรยีน อาคารเรยีนเมื่อเลกิใช ้ปิดพดัลมในหอ้งเรยีนเมื่อเลกิ
ใช ้ท าความสะอาดห้องอาหาร ท าความสะอาดหอ้งพกัและหอพกั เกบ็ไม้กวาด ไม้ถูพื้นเขา้ที่
เมื่อใชแ้ล้ว เกบ็หนังสอืหอ้งสมุดขึน้ช ัน้เมื่ออ่านเสรจ็ เกบ็หนังสอืคนืห้องสมุดเมื่อพบตกหล่นที่
อื่น จดัหนงัสอืหอ้งสมุดใหเ้ป็นระเบยีบ ท าความสะอาดหนงัสอื เกบ็บวัรดน ้าและถงัตกัน ้าเขา้ที่
เมื่อใชแ้ลว้ เชด็คอมพวิเตอรแ์ละหน้าจอคอมพวิเตอร์เป็นประจ า  ล้างห้องน ้า เชด็โต๊ะทานขา้ว
ในห้องอาหาร ช่วยครูหรอืนักเรยีนรุ่นพี่ซ่อมห้องน ้าและก๊อกน ้าอ่างล้างจาน โดยกจิกรรมจิต
สาธารณะด้านการดูแลรกัษาของส่วนรวมเป็นกจิกรรมที่นักเรยีนมีความถี่ของการกระท าเป็น
อนัดบัสอง 2) ดา้นการอาสาท าบางอย่างเพื่อส่วนรวม พบวา่ จติสาธารณะของนกัเรยีนเพิม่ขึน้
โดยนกัเรยีนไดท้ ากจิกรรม ดงันี้ เกบ็ขยะและใบไมบ้รเิวณหอพกัและภายในบรเิวณโรงเรยีน รด
น ้าต้นไม้รอบหอพกั ช่วยประกอบอาหารในโรงครวั ล้างจานและหมอ้อาหาร ท าเวรหอพกั ท า
เวรอาคารเรยีนและส่วนกลางบรเิวณโรงเรยีน ช่วยยกน ้าดื่มขึน้หอพกั รดน ้าสนามหญ้า ต้นไม้
และแปลงผกั ชว่ยถอืถาดตกัขา้วและแจกจ่ายอาหารเชา้ กลางวนัและเยน็ใหค้รู เพื่อน นกัเรยีน
รุ่นพีแ่ละรุ่นน้อง ชว่ยสอนเพื่อนและนกัเรยีนรุ่นน้องท าการบ้านและอ่านหนงัสอื ชว่ยเพื่อนและ
ครูยกของให้เพื่อนยมือุปกรณ์การเรยีน  ปันอาหารและขนมให้เพื่อนและนกัเรยีนรุ่นน้องทาน 
ท าแปลงผกัและปลูกผกั ถอนหญ้าแปลงผกั เกบ็เศษขยะในหอ้งน ้า ใตโ้ต๊ะเรยีนและในหอ้งเรยีน
เมื่อเหน็ ยกเก้าอีเ้รยีนขึน้เมื่อเลกิเรยีน  แยกขยะก่อนทิง้ ช่วยงานนกัเรยีนรุ่นพี่ ช่วยงานครูให้
อาหารไก่ปลาและร่วมกจิกรรมของโรงเรยีนและหอพกัทุกครัง้  โดยกจิกรรมจติสาธารณะด้าน
การอาสาท าบางอย่างเพื่อส่วนรวมเป็นกจิกรรมที่นักเรียนมคีวามถี่ของการกระท ามากที่สุด     
3) ด้านการไม่ยึดครองของส่วนรวมนัน้มาเป็นของตนเอง พบว่าจิตสาธารณะของนักเรียน
เพิม่ขึน้  โดยนักเรยีนได้ท ากจิกรรม ดงันี้  ไม่เอาพดัลมของหอพกัมาไวท้ี่ตนเองเพยีงคนเดยีว
เพื่อที่จะแบ่งปันใหก้บัเพื่อนๆ ได้ใช ้ ไม่น าหนงัสอืของหอ้งสมุดมาเป็นของตนเอง รวมถงึโต๊ะ
ท าการบ้าน  ไม้กวาดและไมถู้พืน้ดว้ย นอกจากนี้ คอื เกบ็กรรไกรของห้องคนืครู เกบ็หนังสอื
คนืห้องสมุดและครู โดยกจิกรรมจติสาธารณะด้านการไม่ยดึครองของส่วนรวมนัน้มาเป็นของ
ตนเองเป็นกจิกรรมทีน่กัเรยีนมคีวามถีข่องการกระท าน้อยทีสุ่ด 
            สมศรี ฐานะวุฒิกุล (2555)  ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาจิตสาธารณะ  ของ
นกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัประถมศกึษา โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันากลยุทธก์าร
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พัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานระดับประ ถมศึกษา โดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะคอื 1) เพื่อศกึษาสภาพแวดลอ้มและแนวทางในการพฒันาจติสาธารณะของ
นักเรียนในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานระดับประถมศึกษา 2) เพื่อสร้างกลยุทธ์การพัฒนา             
จติสาธารณะของนกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัประถมศกึษา 3) เพื่อประเมนิกลยุทธ์
การพฒันาจติสาธารณะของนกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานระดบัประถมศกึษา ผลการศกึษา
พบวา่  
  1.  ผลการศกึษาสภาพแวดลอ้มและแนวทางในการพฒันาจติสาธารณะของนกัเรยีน
ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัประถมศกึษา 
                 1.1 ผลการศกึษาเอกสารรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) และรายงานโครงการ 
รายงานการจดักจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาจติสาธารณะ  พบว่า จุดแขง็ คอืโรงเรยีนมี
นโยบายและแผนการด าเนินงานและก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย และก าหนดภาระงาน 
หน้าที่ ของงานในดา้นการมจีติสาธารณะไวช้ดัเจน  จุดอ่อน คอื บุคคลที่เป็นขา้ราชการมน้ีอย
ส่วนใหญ่เป็นอตัราจ้างหรือพนักงานราชการจึงมคีวามเสยีสละและทุ่มเทกบัการจดักจิกรรม
น้อย ครูมุ่งเน้นการสอนเนื้อหามากและมีแนวคดิแยกส่วนระหวา่งงานวชิาการกบังานกจิกรรม  
โอกาส คอื มพีระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตใิหค้วามส าคญักบัผูเ้รยีนใน การมจีติสาธารณะ 
และหลกัสูตรสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ก าหนดคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะไว้
ชดัเจน อุปสรรค คือ ผู้ปกครองและชุมชนในท้องถิ่น มีฐานะยากจนจงึเขา้ร่วมกจิกรรมน้อย  
ขาดการสนับสนุนจากผูป้กครองบางส่วนเพราะเหน็ว่าท ากจิกรรมท าให้เสยีการเรยีนและเวลา
ในการท ากจิกรรมมน้ีอย 
                 1.2 ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมในการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะของ
นักเรยีนในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานระดบัประถมศกึษาทีม่วีธิกีารทีด่ี (Best Practice) พบว่า จุด
แขง็ มีนโยบายมแีผนการด าเนินงาน มีโครงสร้างและก าหนดภาระงานหน้าที่ในด้านการจดั
กิจกรรมเพื่อพฒันาจติสาธารณะไว้ชดัเจนและจดักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง  มีแหล่งเรียนรู้และ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาจิตสาธารณะของนักเรียน จุดอ่อน บุคลากร
ส่วนมากเป็นอตัราจ้างที่ไม่มคีวามมัน่คงในอาชพี ขาดขวญัก าลงัใจ การจดัสรรงบประมาณ
ล่าชา้ งบประมาณในการสนับสนุนด้านการจดักจิกรรมจติสาธารณะในโรงเรยีนประถมศกึษา
ส่วนใหญ่ เป็นโรงเรียนขนาดเลก็ ครูมีภาระงานอื่นมากกว่าภาระงานสอน จึงไม่สามารถจดั
กจิกรรมได้ตามแผนที่วางไวแ้ละท าใหก้จิกรรมไม่ต่อเนื่อง  ครูมุ่งเน้นงานวชิาการมากเกนิไป 
โอกาสมพีระราชบญัญตั ิ การศกึษาแห่งชาต ิหลกัสูตรสถานศกึษา   ขัน้พืน้ฐาน และการปฏริูป
การศกึษา ในทศวรรษที่ 2 (2552 - 2561) ให้ความส าคญักบัการมจีิตสาธารณะโดยก าหนด
คุณลักษณะของคนไทยยุคใหม่ให้มีจิตสาธารณะ  และกระแสพระราชด ารัสขององค์
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัที่ต้องการให้คนไทยมจีติสาธารณะ  อุปสรรคผูป้กครองเขา้ร่วม
กจิกรรมของโรงเรยีนน้อย เดก็วยัรุ่นทีอ่าศยัอยู่ในชมุชนและขาดโอกาสในการศกึษาในระบบมี
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เป็นจ านวนมากท าให้เกดิการมัว่สุมมพีฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ ท าให้เดก็เกดิการเรยีนแบบ
พฤติกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีามารถสื่อสารได้อย่างรวดเรว็   ส่งผลให้นักเรยีน
เลยีนแบบพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ งบประมาณไม่เพยีงพอ 
               1.3   ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมและแนวทางในการพฒันาจิตสาธารณะของ
นักเรยีนในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานระดบัประถมศกึษา พบว่า ผูท้รงคุณวุฒไิด้เสนอแนวทางใน
การพัฒนาจิตสาธารณะ ดังนี้  ต้องมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในแผนปฏิบัติการมี
แนวทางในการจดักจิกรรมทีช่ดัเจนโดยบูรณาการเนื้อหาสาระเขา้ไปในทุกกลุ่มสาระกจิกรรม  
ตอ้งหลากหลาย ทัง้ในสถานศกึษาและนอกสถานศกึษา โดยจดัเป็นกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรและ
กจิกรรมพเิศษ มบีุคคลตวัอย่างที่มจีติสาธารณะและเป็นที่ยอมรบัของสงัคมน ามาเป็นสื่อ  ใน
การจดักิจกรรมยึดหลกัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ยกย่องชมเชยและให้รางวลัแก่ผู้มี               
จติสาธารณะ  ครูและบุคลากรในสถานศกึษาเป็นแบบอย่างที่ดใีนการมจีติสาธารณะ ผูเ้รยีน      
มสี่วนร่วมในการก าหนดกจิกรรม 
 2. ผลการสรา้งกลยุทธก์ารพฒันาจติสาธารณะของนกัเรียนในสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน
ระดบัประถมศกึษา 
                กลยุทธ์การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานระดบั
ประถมศกึษา ประกอบดว้ย 4 กลยุทธห์ลกั 15  กลยุทธย์่อย 69 กลวธิ ี78  ตวัชีว้ดั คอื กลยุทธ์
ที่ 1) เพิ่มขดีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การมีจิตสาธารณะ กลยุทธ์ที่ 2) ส่งเสริม
สนบัสนุนการน ากจิกรรมสู่การปฏบิตัเิพื่อใหม้จีติสาธารณะ  กลยุทธท์ี ่3) สรา้งแรงจูงใจการจดั
กิจกรรมตามรอยเบื้องยุคลบาท กลยุทธ์ที่ 4) เพิ่มมาตรการส่งเสริม ความเข้มแขง็ด้านสื่อ
เทคโนโลยเีพื่อการมจีติสาธารณะ 
         3. ผลการประเมินความเป็นไปได้ในการน ากลยุทธ์การพฒันาจิตสาธารณะของ
นกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัประถมศกึษา   
               ผู้บริหารในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานมีความเห็นว่า  การน ากลยุทธ์การพัฒนา          
จติสาธารณะของนักเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัประถมศกึษาไปใชม้คีวามเป็นไปได้ 
อยู่ในระดบัมาก   

มณฑล ี เนื้อทอง  (2556)  ไดศ้กึษาวจิยัเกีย่วกบัการหล่อหลอมจติอาสาผา่นการอบรม

ขดัเกลา ทางสังคมในครอบครัว ผลการศึกษา พบว่า การหล่อหลอมจิตอาสาด าเนินผ่าน

องคป์ระกอบส าคญัของการอบรมขดัเกลาทางสงัคมในครอบครวั 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) การตระหนัก

และเขา้ใจคุณค่าของจติอาสาเพื่อถ่ายทอดแก่บุตรผ่านการเขา้ถงึความหมายที่แทจ้รงิของชวีติ

การเขา้ใจคุณค่าของคุณธรรมจรยิธรรมและการให้คุณค่าของการช่วยเหลอืเกือ้กูลผูอ้ ื่น 2) การ

ใหโ้อกาสเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ดว้ยตนเองในครอบครวัผา่นแบบอย่างการด าเนินชวีติของบดิา

มารดาการให้อสิระและเปิดโอกาสให้ลงมอืปฏบิตัดิ้วยตนเอง รวมทัง้การเลอืกและสนับสนุนให้
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อยู่ในบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  3) การสนับสนุนให้มีส่วนร่วมกบั

กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ ื่น และสงัคม ผา่นการเขา้ร่วมกจิกรรม สาธารณประโยชน์

การมสี่วนร่วมในเหตุการณ์ทางการเมอืงและสงัคมต่างๆ 

     5.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
นอกจากนี้ยงัมงีานวจิยัในต่างประเทศทีศ่กึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมจติสาธารณะ ดงันี้ 
Akkar (2003) ได้ศกึษาจิตส านึกสาธารณะของคนนิวคลาสเทลิ สหราชอาณาจกัรองักฤษ 

ในช่วง 10 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 1990-2000 พบว่า มกีารพฒันาจติส านึกสาธารณะด้วยการเปิดให้มี
พื้นที่สาธารณะหรอืเวทสี าหรบัคนในชุมชนมสี่วนร่วมทุกข ัน้ตอน ดงันี้ 1) การวางแผนและการ
ออกแบบกจิกรรม 2) การลงมอืปฏบิตั ิ3) การจดัการดูแลรกัษา 4) การใชส้่วนต่างๆด้วยความ
เคารพ ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ และยงัพบว่าภายใต้ความเป็นโลกาภิวฒัน์มผีลใหพ้ื้นที่สาธารณะ
ดงักล่าวมแีนวโน้มลดลง 

Carton (2007) ไดศ้กึษาวฒันธรรมของชาวบา้นและจติส านึกทางสงัคมของชาวพืน้เมอืง
เชือ้สายแอฟรกินั โดยศกึษาผ่านวรรณกรรมการแสดงบทกวนีวนิยายที่กล่าวถงึการประท้วงที่
ผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนานจนกลายเป็นวฒันธรรมของคนในชุมชน การประท้วงส่วนใหญ่
เป็นเรื่องราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีกรอ้งความยุตธิรรมในสงัคมเพื่อกระตุ้นจติส านึกทางสงัคมให้
เกดิขึน้ภายในจติใจของผูค้น 

Champagne (2007) ไดศ้กึษาเพื่อส ารวจรูปแบบต่างๆ ของจติส านึกทางสงัคมเกีย่วกบั
ความสามารถครูพละศกึษาที่มผีลต่อเยาวชนพื้นเมอืง ในการศกึษาได้พฒันากรอบทฤษฎีให้
เป็นวธิกีารเพื่อใหเ้กดิความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของคนในชมุชน โดยใชก้ารวจิยัเชงิคุณภาพ
สมัภาษณ์ครูพลศกึษาจ านวน 8 คน ผลการศกึษาพบว่า จติส านึกทางสงัคมของครูพลศกึษา มี
ความสอดคลอ้งกบัวธิกีารสอนของครูและส่งผลต่อความตัง้ใจในการปฏบิตังิานของครูพลศกึษา
ต่อเยาวชนพืน้เมอืงอย่างเหน็ไดช้ดัเจน 

Shinichi (2007) ได้ศึกษาจิตส านึกสาธารณะและการน าความรู้เข้าไปใช้ในชุมชน
กรณศีกึษาการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะในชนบทไทย พบวา่การขาดจติส านึกสาธารณะเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของปัญหาชวีติประจ าวนัของคนในสงัคมไทย พฤตกิรรมความร่วมมอืและปฏสิมัพนัธ์ประจ าวนั
ของคนในสงัคมจะเกดิขึน้ เมื่อความรูท้ี่น ามาใชใ้นชุมชนมเีหตุผลสอดคล้องกบัวฒันธรรมจารตี
ประเพณแีละความตอ้งการปัจจุบนัของเขา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทัง้ในและต่างประเทศ จะเห็นว่า            
จติสาธารณะมคีวามส าคญัที่ควรให้มกีารพฒันาและปลูกฝังให้เกดิแก่นักเรยีน โดยเฉพาะเดก็
และเยาวชนอนัเป็นทรพัยากรส าคญัของชาตใินอนาคต ให้มจีติใจของความเป็นผูใ้ห้ที่เกดิขึ้น
เป็นจิตส านึกภายใน ซึ่งวธิีการที่จะปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมจีิตสาธารณะอย่างถาวรมอียู่
หลายวธิกีาร ซึ่งผูว้จิยัไดว้เิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มูลทีส่ามารถน ามาสรา้งและพฒันากจิกรรม
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