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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็ นการทาความเข้าใจและเชื่อมโยงไปสู่กรอบ
แนวคิดในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
1. ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับจิตสาธารณะ
1.1 ความหมายของจิตสาธารณะ
1.2 ความสาคัญของจิตสาธารณะ
1.3 คุณลักษณะของบุคคลทีม่ จี ติ สาธารณะ
1.4 องค์ประกอบของจิตสาธารณะ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะ
3. แนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
4. แนวทางการวัดและประเมินผลคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะ
5. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1. ทฤษฎีและแนวคิ ดเกี่ยวกับจิ ตสาธารณะ
1.1 ความหมายของจิ ตสาธารณะ
ความหมายของคาว่าจิตสาธารณะ (Public Mind) หรือจิตสานึกสาธารณะ (Public
Consciousness) เป็ น ค าบ่ ง บอกถึงพฤติก รรมที่ห ลากหลายแต่ มีค วามหมายเดียวกัน เช่น
การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การช่วยกันดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ การมีความรับผิดชอบ
เป็ นต้น จึงมีผใู้ ห้คาจากัดความไว้หลากหลายดังต่อไปนี้
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (2542 : 14) ได้ให้ความหมายจิตสาธารณะว่า
เป็ นการรูจ้ กั เอาใจใส่เป็ นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อชาติ
เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ ์ (2543 : 17) ให้ความหมายของจิตสาธารณะว่า หมายถึง
ความคิดทีไ่ ม่เห็นแก่ตวั มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือช่วยแก้ปัญหาให้ผอู้ ่นื หรือสังคมพยายาม
ฉวยโอกาสทีจ่ ะช่วยเหลืออย่างจริงจังและมองโลกในแง่ดบี นพืน้ ฐานของความเป็ นจริง
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บุญสม หรรษาศิรพิ จน์ (2542 : 71 – 73) ใช้คาว่า จิตสานึกทีด่ ใี นสังคม สังคมในทีน่ ้ี
หมายถึง สังคมในชุมชนของตน การปฏิบตั ติ นให้มจี ติ สานึกทีด่ ตี ่อชุมชนของตน คือ การปฏิบตั ิ
ตนและการมีส่วนร่วมทีด่ ใี นกิจกรรมของชุมชน การช่วยกันดูแลชุมชนของตน การให้ความร่วมมือ
การเสียสละกาลังกาย กาลังทรัพย์เพื่อการรักษาความปลอดภัยในชุมชนเพื่อสาธารณูปโภคใน
ชุมชน การให้ความเป็ นมิตรและมีน้ าใจต่อกัน
สุชาดา จักรพิสุทธิ ์ (2544 : 22) ให้ความหมายจิตสาธารณะว่า เป็ นคุณธรรมหรือข้อ
เรียกร้องสาหรับส่วนรวมในสภาพการณ์ทเ่ี กิดความไม่ปกติสุข ความร่วมมือของพลเมืองในการ
กระทาเพื่อบ้านเมือง
หฤทัย อาจเปรุ (2544 : 37) ให้ความหมาย จิตสาธารณะว่า คือ ความตระหนักของ
บุคคลถึงปั ญหาที่ เกิดขึน้ ในสังคม ทาให้เกิดความรู้สกึ ปรารถนาที่จะช่วยเหลือสังคม ต้องการ
เข้าไป แก้วกิ ฤตการณ์ โดยรับรู้ถงึ สิทธิควบคู่ไปกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ สานึกถึงพลัง
ของตนว่าสามารถร่วมแก้ไขปั ญหาได้ และลงมือกระทา เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธกี าร
ต่างๆ โดยการเรียนรู้ และแก้ไขปั ญหาร่วมกันกับคนในสังคม
ชาย โพธิสิต า และคณะ (2540 : 14 – 15) ใช้ค าว่า จิต ส านึ ก ต่ อ สาธารณะสมบัติ
และให้ความหมายในเชิงพฤติกรรมไว้ว่า คือ การใช้สาธารณสมบัติอย่างรับผิดชอบหรือการ
รับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ ซึ่งมีนัยสองประการ ได้แก่ 1) การรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ
ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้และการกระทาที่จะก่อให้เกิดความชารุด เสียหายต่อสาธารณสมบัติ
นัน้ ๆ รวมไปถึงการถือเป็ นหน้าทีท่ จ่ี ะมีส่วนร่วมในการดูแลสาธารณะสมบัตใิ นวิสยั ทีต่ นสามารถ
ทาได้ 2) การเคารพสิทธิการใช้สาธารณสมบัตขิ องผูอ้ ่นื โดยการคานึงว่าคนอื่นก็มสี ทิ ธิในการใช้
์
เช่นเดียวกันจะต้องไม่ยดึ สาธารณะสมบัตินัน้ ไว้เป็ นของส่วนตัว และไม่ปิดกัน้ โอกาสการใช้
ประโยชน์สาธารณะสมบัตขิ องผูอ้ ่นื
วิรตั น์ คาศรีจนั ทร์ (2544 : 6) ให้ความหมาย จิตสาธารณะว่า หมายถึงกระบวนการ
คิดและลักษณะของบุคคล ทีม่ กี ารปฏิบตั โิ ดยมีกระบวนการในระดับบุคคลไปสู่สาธารณะมีความ
รักและรูส้ กึ เป็ นเจ้าของสาธารณะ ต้องการทีจ่ ะทาประโยชน์มากกว่าทีจ่ ะรับจากสาธารณะ
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และคณะ (2547: 2 – 3) ให้ความหมายของจิตสาธารณะว่า
หมายถึง การรู้จกั เอาใจใส่เป็ นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของ
กลุม่ โดยพิจารณาจากความรูค้ วามเข้าใจหรือพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงลักษณะ ดังนี้
1. การหลีกเลีย่ งการใช้หรือการกระทาทีจ่ ะทาให้เกิดการชารุดเสียหายต่อของ
ส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม และการถือเป็ นหน้าทีท่ ่จี ะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ของส่วนรวมในวิสยั ทีต่ นสามารถทาได้
2. การเคารพสิทธิ ในการใช้ของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มโดย
ไม่ยดึ ครองของส่วนรวมนัน้ เป็ นของตนเอง ตลอดจนไม่ปิดกัน้ โอกาสของบุคคลอื่นที่จะใช้ของ
ส่วนรวมนัน้
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ชัยวัฒน์ สุทธิรตั น์ (2552 : 17) ให้ค วามหมายจิตสาธารณะว่า เป็ นการกระทาด้วย
จิตวิญญาณทีม่ คี วามรักความห่วงใย ความเอือ้ อาทรต่อคนอื่นและสังคมโดยรวม การมีคุณธรรม
จริยธรรม และการไม่กระทาที่เสื่อมเสียหรือเป็ นปั ญหาต่อสังคม ประเทศชาติ การมีจิตที่คดิ
สร้างสรรค์เป็ นกุศล และมุ่งทากรรมดีท่เี ป็ นประโยชน์ ต่อส่ วนรวม คิดในทางที่ดี ไม่ทาลาย
เบียดเบียนบุคคล สังคม วัฒนธรรมประเทศชาติและสิง่ แวดล้อม การกระทาและคาพูดทีม่ าจาก
ความคิดที่ดกี ารลดความขัดแย้งและการให้ขวัญและกาลังใจต่อกันเพื่อให้สงั คมโดยส่วนรวมมี
ความสุข
ดังนัน้ จิตสาธารณะ หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนที่รู้จกั ดูแลเอาใจใส่และกระทา
การอันเป็ นประโยชน์ แก่ส่วนรวม มีความรักและความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของสาธารณะร่วมกัน รักษา
สมบัตสิ ่วนรวม ไม่ทาลายสมบัตขิ องส่วนรวม พร้อมทีจ่ ะมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ รับรูถ้ งึ
ปั ญหาที่เกิดขึน้ และมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไข รวมทัง้ ติดตามประเมินผลปั ญหานัน้
ตลอดจนอาสาทาบางอย่างเพื่อส่วนรวมด้วยความสมัครใจ
1.2 ความสาคัญของจิ ตสาธารณะ
การปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะกับบุคคลต่างๆ ให้มคี วามรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคมหรือสาธารณะ จะเป็ นการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดขึ้นกับบุค คล
โดยทัวไป
่ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน รวมทัง้ ประชาชนทัวไป
่ สิง่ เหล่านี้เป็ นเรื่องทีเ่ กิดขึน้ จาก
ภายในกายของคน "จิต สาธารณะ" เป็ น ความสาคัญ ในการปลู กจิต สานึกให้ผู้ค นรู้จ ัก การ
เสียสละ การร่วมแรงร่วมใจร่วมมือในการทาประโยชน์ เพื่อสังคมและส่วนรวม อีกทัง้ จะช่วยลด
ปั ญหาที่เกิดขึน้ กับตนเองและสังคม การช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวติ อันจะเป็ นหลักการในการ
ดาเนินชีวติ เป็ นการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับสังคมอย่างได้ผลเป็ น
เชิงประจักษ์ได้ ดังนัน้ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 1 บททัวไปที
่ ว่ า่ ด้วยความมุ่งหมายและหลักการ มาตราที่
7 ได้ แ สดงถึ ง ความพยายามที่ จ ัด การศึก ษาเพื่ อ พัฒ นาคน ได้ ร ะบุ ไ ว้ อ ย่ า งชัด เจนใน
“พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542” (2542) ว่า ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้ ง
มุ่ ง ปลู ก จิต ส านึ ก ที่ถู ก ต้ อ งเกี่ย วกับ การเมือ งการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข รู้จกั รักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย
ความเสมอภาค และศัก ดิศ์ รีค วามเป็ น มนุ ษ ย์ มีค วามภาคภู มิใ จในความเป็ น ไทย รู้ร ัก ษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทัง้ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ
การกีฬ า ภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ภู มิปั ญ ญาไทยและความรู้ อ ัน เป็ นสากล ตลอดจนอนุ ร ัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม มีค วามสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกั พึ่งตนเอง
มีค วามริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่ รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ างต่อเนื่อง โดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
บนพืน้ ฐานความเชือ่ ว่า ทุกคนสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ จึงกาหนด
เป็ น จุ ด หมายเพื่อให้เ กิด กับ ผู้เ รีย น เมื่อ จบการศึก ษาขัน้ พื้น ฐานผู้เ รียนจะต้อ งมีคุ ณ ธรรม
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จริยธรรม และค่านิยมที่พงึ ประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมีวนิ ัยและปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทกั ษะชีวติ พร้อมทัง้
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสยั และรักการออกกาลังกาย มีความรักชาติ มีจติ สานึก
ในการเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมันในวิ
่ ถชี วี ติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข และมีจติ สานึกในการอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมิปัญ ญา
ไทย การอนุ รกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่ง ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดงี ามใน
สังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2-3)
นอกจากการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนทัง้ 8 กลุ่มสาระแล้ว ในส่วนของกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียนก็ถอื เป็ นสิง่ สาคัญยิง่ ซึ่งหลักสูตรได้จาแนกกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนเป็ น 3 ลักษณะ
คือ (1) กิจ กรรมแนะแนว (2) กิจ กรรมนัก เรียน และ (3) กิจ กรรมเพื่อ สัง คมและสาธารณะ
ประโยชน์ ซึ่ง เป็ น หน้ า ที่ข องโรงเรียนทุ กแห่ ง จะต้อ งเน้ น การสร้างเยาวชนที่มีค วามสมดุล
นักเรียนต้อง “เป็ นคนเก่ง เป็ นคนดี มีคุณลักษณะและมีสมรรถนะตามที่หลักสู ตรกาหนด ”
(สุพกั ตร์ พิบูลย์, 2544 : 34)
เวชพล อ่อนละมัย (2551) ได้ให้ความสาคัญของจิตสาธารณะว่า จิตสาธารณะเป็ นความ
รับผิดชอบซึ่งเกิดจากภายใน คือความรู้สกึ นึกคิด จิตใต้สานึก ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมซึ่ง
อยู่ในจิตและส่งผลสู่การกระทาภายนอก ปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะเห็นว่าเกิดจากการขาด
จิตสานึกของคนส่วนรวมในสังคมเป็ นสาคัญ เช่น
1. ปั ญหายาเสพติด ซึ่งเกิดจากความเห็นแก่ตวั ของผูข้ าย ไม่นึกถึงปั ญหาที่เกิดขึน้
ต่อไปกับสังคม
2. ปั ญหามลพิษต่างๆ ทีเ่ กิดจากความไม่รบั ผิดชอบ ขาดจิตสานึก เช่น
2.1 การปล่อยน้ าเสียออกจากโรงงานโดยไม่ผ่านการบาบัด
2.2 การจอดรถโดยไม่ดบั เครื่องยนต์ ทาให้เกิดควันพิษ โดยเฉพาะในเมือง
2.3 ทรัพยากรป่ าไม้ถูกทาลาย
2.4 ปั ญหาเด็กถูกทอดทิง้
2.5 การใช้ทางเท้าสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่คานึงถึงส่วนรวม
2.6 การทิง้ ขยะลงแม่น้ าลาคลองและทางเท้า
2.7 การฉีดสารเร่งเนื้อแดงในสัตว์เลีย้ ง โดยเฉพาะสุกร ซึ่งมีผลต่อโรคภัยไข้เจ็บ
ในมนุษย์ เช่นโรคมะเร็ง เป็ นต้น
จิตสาธารณะจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญในสังคม เยาวชนต้องให้ค วามสาคัญและตระหนักใน
สิง่ ต่อไปนี้
1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง จิตสานึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง นับว่าเป็ นพืน้ ฐาน
ต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อตนเอง มีดงั นี้
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1.1 ตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียนหาความรู้
1.2 รูจ้ กั การออกกาลังกายเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์
1.3 มีความประหยัด รูจ้ กั ความพอดี
1.4 ประพฤติตวั ให้เหมาะสม ละเว้นการกระทาทีก่ ่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
1.5 ทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้สาเร็จ
1.6 มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา สามารถพึง่ พาตนเองได้
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นการช่วยเหลือสังคม ไม่ทาให้ผอู้ ่นื หรือสังคมเดือดร้อน
ได้รบั ความเสียหาย เช่น
2.1 มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว เช่น เชื่อฟั งพ่อแม่ ช่วยเหลืองานบ้าน ไม่ทา
ให้พ่อแม่เสียใจ
2.2 มีความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ครู อาจารย์ เช่น ตัง้ ใจเรียน เชื่อฟั งคาสังสอน
่
ของครู อาจารย์ ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบวินยั ของโรงเรียน ช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัตขิ องโรงเรียน
2.3 มีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ เพื่อ นหรือ บุ ค คลอื่ น ๆ เช่ น ให้ ค วามช่ ว ยเหลือ ให้
คาแนะนาไม่เอาเปรียบ เคารพสิทธิซ่งึ กันและกัน
2.4 มีความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง เช่น ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสังคม
ปฏิบตั ิตาม กฎหมาย รักษาทรัพย์สนิ ของส่วนรวม ให้ค วามร่วมมือต่อสังคมฐานะพลเมืองให้
ความช่วยเหลือผูอ้ ่นื
ไพบูลย์ วัฒนศิรธิ รรม และสังคม สัญจร (2543 : 22-29) ได้ให้ความสาคัญของการมีจติ
สาธารณะว่าการที่คนมาอยู่ร่ วมกันเป็ นสังคม ย่อมต้องมีความสัมพันธ์ในรูปแบบการพึ่งพากัน
คนในสังคมซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกนไป ถ้าคนในสังคมขาดจิตสานึกสาธารณะ นอกจาก
จะมีผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว องค์กรแล้ว การขาดจิตสานึกสาธารณะยังมีผลกระทบต่อ
ชุมชนระดับประเทศและระดับโลก ดังนี้
ผลกระทบต่อบุคคล ทาให้เกิดปั ญหา คือ
1. สร้างความเดือดร้อนให้กบั ตนเอง
2. สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ ่นื
ผลกระทบระดับครอบครัว ทาให้เกิดปั ญหา คือ
1. ความสามัคคีในครอบครัวลดน้อยลง
2. การแก่งแย่ง ทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัว
ผลกระทบระดับองค์กร ทาให้เกิดปั ญหา คือ
1. การแบ่งพรรคแบ่งพวกในองค์กร
2. ความเห็นแก่ตวั แก่งแย่งชิงดีชงิ เด่น
3. การเบียดเบียนสมบัตขิ ององค์กร
4. องค์กรไม่กาวหน้า ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานลดลง

16
จากทีก่ ล่าวมา จิตสาธารณะจึงเป็ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทม่ี คี วามสาคัญต่อชีวติ
และความเป็ นอยู่ของมนุษย์โดยส่วนรวม ทีค่ วรได้รบั การปลูกฝั งส่งเสริมให้เกิดขึน้ ตัง้ แต่วยั เด็ก
เพราะในวัยเด็กจะสามารถเห็นความแตกต่าง คิดเปรียบเทียบ คิดแยกแยะเชือ่ มโยงได้ ซึ่งเด็ก
จะเริม่ สนใจสิง่ แวดล้อมรอบตัวแทนการสนใจตนเอง เป็ นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดจาก
ภายในเพื่อช่วยในการพัฒนาชีวติ และแก้ปัญหา มีค วามสร้างสรรค์ท่ที าให้เกิดประโยชน์แก่
สังคมในยุคเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลง
1.3 คุณลักษณะของบุคคลที่มีจิตสาธารณะ
กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 218) ได้ระบุ ตัวชีว้ ดั คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
การมีจติ สาธารณะ ไว้ดงั นี้
ตัวชี้วดั 1 ช่วยเหลือผู้อ่นื ด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทนโดย
พิจารณาจากพฤติกรรมบ่งชี้
1. ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูทางานด้วยความเต็มใจ
2. อาสาทางานให้ผอู้ ่นื ด้วยกาลังกาย กาลังใจและกาลังสติปัญญาด้วยความ
สมัครใจ
3. แบ่งปั นสิ่งของทรัพย์สินและอื่นๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุข
ให้กบั ผูอ้ ่นื
ตัวชีว้ ดั 2 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคมโดยพิจารณา
จากพฤติกรรมตัวบ่งชี้
1. ดูแลรักษาสาธารณะสมบัตแิ ละสิง่ แวดล้อมวามเต็มใจ
2. เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อโรงเรียนชุมชน และสังคม
3. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิง่ ที่ดงี ามของส่วนรวมตาม
สถานการณ์ ทีเ่ กิดขึน้ ด้วยความกระตือรือร้น
ยุ ท ธนา วรุ ณ ปิ ติกุ ล (2542 : 181 – 183) กล่ า วถึง บุ ค คลที่มีจิต ส านึ ก สาธารณะ
ว่าต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. การทุ่มเทและอุทศิ ตน มีความรับผิดชอบต่อสังคม บุคคลไม่เพียงแต่ปฏิบตั ติ าม
สิทธิเท่านัน้ แต่ต้องปฏิบตั ิเพื่อช่วยเหลือให้บริการแก่บุค คลอื่น เพื่อพัฒนาสังคมด้วย อาทิ
ถ้าต้องการให้ผแู้ ทนราษฎรมีความรับผิดชอบต่อความต้องการและประโยชน์ ของประชาชน
ประชาชนก็ตอ้ งให้ความใส่ใจและติดตาม ไม่เพียงทาการหย่อนบัตรเลือกตัง้ เท่านัน้ ต้องเสียสละ
เวลาให้ในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเมืองระดับท้องถิน่ และในสถาบันต่างๆ
2. เคารพความแตกต่ างระหว่า งบุ ค คล จากกระแสปั จเจกชนนิยม ส่ ง ผลให้ค น
ในสังคมมีลกั ษณะปิ ดกัน้ ตนเอง ไม่ไว้วางใจผูอ้ ่นื เลือกคบเฉพาะกลุ่มที่มคี วามเหมือนกัน ไม่
สนใจการเมืองทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจของสังคม เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเกิดข้อ
ขัดแย้งการยุตขิ อ้ ขัดแย้งโดยการฟั งเสียงข้างมาก ไม่นาไปสู่ประโยชน์ของส่วนรวม ดังนัน้ ผูม้ ี
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จิตสานึกสาธารณะต้องเป็ นพลเมืองในฐานะที่เป็ นเอกลักษณ์ทางการเมืองสมัยใหม่ มีค วาม
อดทนตระหนักว่าการมีส่วนร่วมไม่ทาให้ได้อย่างที่ต้องการเสมอไป ต้องเคารพและยอมรับ
ความแตกต่างทีห่ ลากหลายและหาวิธอี ยู่ร่วมกับความขัดแย้ง โดยการแสวงหาทางออกร่วมกัน
การจาแนกประเด็นปั ญหา การใช้เหตุผลในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตัดสินใจ ต้องมี
การพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันให้มากที่สุด เพื่อหาข้อยุติสร้างการเข้าร่วมรับรู้
ตัดสินใจและผนึกกาลังเพื่อให้เกิดการยอมรับจากทุกฝ่ าย
3. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม คนในสังคมต้องคิดถึงการเมืองในฐานะกิจการ
เพื่อส่วนรวมและเพื่อคุณธรรมมากขึน้
4. การลงมือกระทา การวิพากษ์วจิ ารณ์ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เพียงอย่างเดียว
ไม่
สามารถทาให้สถานการณ์ดขี น้ึ ต้องลงมือกระทา โดยเริม่ จากครอบครัวในการวางพืน้ ฐานให้การ
อบรมด้านจริยธรรมของพลเมือง สถาบันการศึกษาไม่เพียงเป็ นสถานทีฝ่ ึกทักษะและให้ความรู้
ต้องรับช่วงต่อในการสร้างค่านิยมที่เหมาะสมต่อจากครอบครัวรวมทัง้ เครือข่ายสังคมทีเ่ กิดขึน้
ระหว่างเพื่อนบ้าน ที่ทางาน สโมสร สมาคมต่างๆ เชื่อมโยงบุคคลทีส่ นใจเรื่องของตนเข้าเป็ น
กลุ่มทีใ่ ส่ใจผูอ้ ่นื ช่วยดารงรักษาประชาคม สังคมและกฎจริยธรรม รวมทัง้ สถาบันทีม่ อี ทิ ธิพลสูง
ต่อสังคมคือ สถาบันศาสนาและสื่อมวลชนนับว่า มีบทบาทสาคัญในการร่วมสร้างให้สงั คม
เข้มแข็ง
บุคคลที่มลี กั ษณะมีจติ สาธารณะจะต้องรูถ้ งึ ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพหน้าทีม่ คี วาม
รับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆตระหนักเสมอว่าตนเอง คือ
ส่วนหนึ่งของสังคม ตระหนักถึงปั ญหาและผลกระทบที่เกิดขึน้ กับสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ไ ด้
ต้องช่วยกันแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม
1.4 องค์ประกอบของจิ ตสาธารณะ
องค์ประกอบของจิตสาธารณะนัน้ มีการแบ่งองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปตามระดับ
อายุของกลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา ซึ่งได้แบ่งองค์ประกอบของจิตสานึกไว้ดงั นี้
สมพงษ์ สิงหะพล (2542 : 15 – 16) ได้กล่าวถึงจิตสาธารณะว่า มีอยู่ 3 ด้านหลักๆ
คือ
1. จิตสานึกเกี่ยวกับตนเอง (Self-Consciousness) เป็ นจิตสานึกเพื่อพัฒนาตนเอง
ทาให้ตนเองเป็ นบุคคลทีส่ มบูรณ์ยงิ่ ขึน้ จิตสานึกด้านนี้ การศึกษาไทยมุ่งมันปลู
่ กฝั งมานาน เกิด
บ้างไม่เกิดบ้าง ไปตามสภาพการณ์ เป็ นจิตสานึกแบบคลาสสิกทีท่ ุกสังคมพยายามเหมือนกันที่
จะสร้างให้เกิดขึ้นให้ได้ เช่น ความขยัน ความรับผิดชอบ ความมานะอดทน เป็ นต้น เป็ น
จิตสานึกทีถ่ ูกปลูกฝั งและมีมานานตามสภาพสังคมไทย
2. จิต ส านึ ก เกี่ย วกับ ผู้อ่ืน (Others Oriented Consciousness) เป็ น จิต ส านึ ก ของ
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งบุ ค คลของคนในกลุ่ ม ชนหนึ่ ง สัง คมหนึ่ ง เช่น ความเห็น อกเห็น ใจ
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ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ความสามัค คี เป็ นต้น เป็ นจิตสานึกที่ค นไทยส่วนใหญ่ ถูกหล่อหลอม
มาจากพืน้ ฐานดัง้ เดิมของวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วสร้างกันได้ไม่ยากนัก
3. จิตสานึกเกี่ยวกับสังคมหรือจิตสานึกสาธารณะ (Social or Public Consciousness)
เป็ นจิตสานึกที่ตระหนักถึงความสาคัญในการอยู่ร่วมกัน หรือคานึงถึงผูอ้ ่นื ที่ร่วมความสัมพันธ์
เป็ นกลุ่มเดียวกัน เป็ นจิตสานึกที่ค นไทยยังไม่ค่อยมีและขาดกันอยู่มาก เพราะพื้นฐานความ
เป็ นมาของสังคมไทย สมควรทีจ่ ะรีบพัฒนาขึน้ โดยเร็ว เช่น จิตสานึกด้านเศรษฐกิจ จิตสานึกด้าน
การเมืองจิตสานึกด้านสิง่ แวดล้อม จิตสานึกด้านสุขภาพ เป็ นต้น
นอกจากนัน้ มีก ารศึก ษาองค์ป ระกอบของจิต สาธารณะ ในลัก ษณะการอนุ ร ัก ษ์
สิ่งแวดล้อม และการอนุ รกั ษ์สาธารณสมบัตติ ่างๆ มีการศึกษาองค์ประกอบที่แตกต่างกันไป
และใช้คาทีแ่ ตกต่างกันไปตามระดับอายุของกลุ่มทีศ่ กึ ษา ดังรายละเอียด ดังนี้
สิริม า ภิ ญ โญอนั น ตพงษ์ (2544 : 26 – 31) ได้ ก ล่ า วถึง จิต สาธารณะของเด็ก ใน
ลักษณะของการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมไว้ว่า วัยเด็กตัง้ แต่แรกเกิดจนถึง 8 ปี เป็ นระยะที่สาคัญ
ทีส่ ุดของการพัฒนาการทัง้ ทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม และบุคลิกภาพ เป็ นวัย
ที่เรียกว่าช่วงแห่งพลังการเจริญเติบโตงอกงามสาหรับชีวติ แนวความคิดเหล่านี้ เป็ นสิง่ ที่สบื
เนื่องมาจากการมองเด็กในทัศนะของการทีเ่ ด็กมีพฒ
ั นาการด้านต่างๆ แตกต่างจากเด็กวัยอื่นๆ
ในช่ว งชีว ิต ของความเป็ น มนุ ษ ย์ ดัง นัน้ หลัก การปลู ก ฝั ง เด็ก วัย นี้ ใ ห้ เ รีย นรู้เ กิด ความรัก
สิง่ แวดล้อมควรคานึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้
1. หลัก การเรีย นรู้ การเรีย นรู้ท าให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมโดยอาศัย
สภาพการณ์ประสบการณ์ต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การเรียนรูจ้ ะทาให้มนุษย์ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวติ เพื่อให้สามารถดารงชีวติ อยู่ได้
2. กระบวนการปลูก ฝั ง เด็ก ปฐม วัย ให้ร กั สิ ่ง แวดล้อ มประกอบด้ว ย ปั จ จัย
5 ด้าน คือการให้ความรู้ การสร้างความเข้าใจ การสร้างกรอบแนวคิด การเสริมสร้างทักษะและ
การเสริมสร้างเจตคติจากกระบวนการดังกล่าวจะต้องเริม่ จากการให้ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
โดยในลักษณะของรูปธรรม แล้วสร้างความเข้าใจ และความสาคัญของสิง่ แวดล้อมต่อตนเอง
และมนุ ษย์แล้วสร้างกรอบแนวคิดให้เด็กรับรู้ว่าสิง่ แวดล้อมเป็ นบริบท และเป็ นปั จจัยสาคัญใน
การด ารงชีว ิต ของมนุ ษย์ การเสริม สร้า งทักษะในการรักสิ่ง แวดล้อม ต้อ งเกิด จากการจัด
ประสบการณ์ต้องให้เด็กได้ปฏิบตั ิจริง และควบคู่กบั การเสริมสร้างเจตคติท่ดี ี รู้จกั การดูแล
รักษาสิง่ แวดล้อมเห็นคุณค่าประโยชน์สงิ่ แวดล้อมต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคม เช่น การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด ไม่เห็นแก่ตวั เกิดความรู้สกึ ผิดชอบชัวดี
่ ทาเป็ นตัวแบบที่ดตี ่อการ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ชาย โพธิสติ า (2540 : 14) ได้ศกึ ษาเรื่องจิตสานึกต่อสาธารณะสมบัติ : ศึกษาในกรณี
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่ม คือ กลุ่มทางานราชการ รัฐวิสาหกิจ
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หรือทางานสานักงาน กลุ่มที่ทางานรับจ้าง งานค้าขาย และธุรกิจส่วนตัว กลุ่มนักศึกษาที่สูง
กว่ามัธยมและผูท้ รงคุณวุฒโิ ดยได้จดั องค์ประกอบของจิตสานึกต่อสาธารณสมบัติ 4 ด้าน คือ
1. ความเข้าใจเกีย่ วกับสาธารณะสมบัติ
2. ภาพสะท้อนจิตสานึกต่อสาธารณสมบัติ
3. มาตรการเสริมสร้างจิตสานึกต่อสาธารณะสมบัติ
4. นโยบายและการบริหารจัดการ
โดยใช้เ ครื่อ งมือ ในการเก็บ รวบรวมข้อมู ลคือ แบบสอบถาม แบบทดสอบแบบสัน้
แบบสัม ภาษณ์ การสัม ภาษณ์ แ บบสนทนากลุ่ ม การสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึก และได้ ส รุ ป
ความหมาย จิตสานึกต่อสาธารณสมบัตใิ นเชิงพฤติกรรมไว้วา่ คือ การใช้สมบัตอิ ย่างรับผิดชอบ
หรือการรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัตซิ ่งึ มีนยั สองประการ ได้แก่
1. รับ ผิด ชอบต่ อ สาธารณสมบัติ ด้ว ยการหลีก เลี่ย งการใช้ และการกระท าที่จ ะ
ก่อให้เกิดความชารุดเสียหายต่อสาธารณสมบัตนิ นั ้ ๆ รวมไปถึงการถือเป็ นหน้าทีท่ จ่ี ะมีส่วนร่วม
ในการดูแลสาธารณสมบัตใิ นวิสยั ทีต่ นสามารถทาได้
2. การเคารพสิทธิในการใช้สาธารณสมบัตขิ องผูอ้ ่นื เพราะสาธารณสมบัติ คือของทีค่ น
ทัวไปมี
่ สทิ ธิ ์ในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ ดังนัน้ การใช้สาธารณสมบัตอิ ย่างรับผิดชอบในแง่น้ี
จึงหมายถึงการใช้ของส่วนรวม โดยการคานึงถึงว่าคนอื่นก็มสี ทิ ธิ ์ในการใช้เช่นเดียวกัน จะต้องไม่ยดึ
สาธารณสมบัตนิ นั ้ ไว้เป็ นของส่วนตัวและไม่ปิดกัน้ โอกาสในการใช้ประโยชน์ของผูอ้ ่นื
หฤทัย อาจปุร ะ (2544 : 46) ได้ใ ช้อ งค์ป ระกอบของการมีจิต ส านึ ก สาธารณะของ
นักศึกษาพยาบาลปี 1 – 4 ในสถาบันการศึกษาพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษา
องค์ประกอบ การมีจติ สานึกสาธารณะใน 6 ด้าน คือ
1. ความตระหนักถึงปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมปั จจุบนั
2. การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม
3. ความรัก ความเอือ้ อาทร และความสามัคคี
4. การรับรู้ และความสามารถในการผลักดัน เพื่อแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม
5. การปฏิบตั ใิ นการแก้ไขปั ญหาสังคม
6. การมีเครือข่ายในการนากิจกรรมทางสังคม
ลัด ดาวัล ย์ เกษมเนตร (2547 : 2 – 3) ได้ศ ึก ษารู ป แบบการพัฒ นานัก เรีย นระดับ
ประถมศึกษาให้มจี ติ สาธารณะ : การศึกษาระยะยาวและใช้องค์ประกอบของจิตสาธารณะเป็ น
3 องค์ประกอบ คือ
1. การหลีกเลีย่ งการใช้ หรือการกระทา ทีจ่ ะทาให้เกิดความเสียหายต่อของส่วนรวมที่
ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม
2. การถือเป็ นหน้าที่ท่จี ะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสมบัตขิ องส่วนรวมในวิสยั ที่ตน
สามารถทาได้
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3. การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ ร่วมกันของกลุ่ม โดยไม่ยดึ
ครองของส่วนรวมนัน้ มาเป็ น ของตนเอง ตลอดจนไม่ปิดกัน้ โอกาสของบุคคลอื่นที่จะใช้ของ
ส่วนรวมจากการศึกษาองค์ประกอบของจิตสานึกสาธารณะ
ชาย โพธิสติ า (2540 : 14 – 15) การแบ่งองค์ประกอบของจิตสาธารณะจากงานวิจยั
ของลัดดาวัลย์ เกษมเนตร (2546 : 2 – 3) ที่ศกึ ษากับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 เพราะ
องค์ประกอบดังกล่าวสอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านต่างๆ ของเด็กวัยที่ผู้วจิ ยั ศึกษาและ
สมบัตขิ องส่วนรวมทีผ่ วู้ จิ ยั ศึกษาในครัง้ นี้ เป็ นสมบัตสิ ่วนรวมทีอ่ ยู่ในโรงเรียนทัง้ สมบัตสิ ่วนรวม
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งแบ่งองค์ประกอบของจิตสาธารณะเป็ น 3 องค์ประกอบ
6 ตัวชีว้ ดั คือ
1. การหลีกเลี่ยงการใช้ หรือการกระทาที่จะทาให้เกิดความเสียหายต่อสมบัติของ
ส่วนรวมในโรงเรียนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม หมายถึง การกระทาของนักเรียนในการ
รักษาทรัพย์สินการดูแลรักษาความสะอาด การไม่ทาลายทรัพย์สนิ ที่เป็ นสาธารณสมบัตใิ น
โรงเรียน ทัง้ ในห้องเรียนเช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดานดา ชัน้ วางหนังสือ ถังขยะ ไม้กวาด เป็ นต้น
และสมบัตนิ อกห้องเรียน เช่น ห้องอาหาร ห้องสุขา ห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ ห้องสมุด สวนหย่อม
ในบริเวณโรงเรียน สนามเด็กเล่น เป็ นต้น โดยวัดได้จาก 2 ตัวชีว้ ดั คือ
1.1 การดูแลรักษาสมบัตขิ องส่วนรวมในโรงเรียน คือ เมื่อมีการใช้แล้วมีการเก็บ
รักษา ใช้แล้วเก็บเข้าทีเ่ ดิม การไม่ทง้ิ เศษขยะในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน การไม่ขดี เขียน
หรือทาลายวัสดุและอุปกรณ์ในห้องเรียนและในโรงเรียน เพื่อให้ของส่วนรวมอยู่ในสภาพดี เช่น
การใช้ไม้กวาดแล้วเก็บเข้าที่เดิม การใช้หนังสือในห้องสมุดแล้วเก็บเข้าที่ การใช้อุปกรณ์กฬี า
แล้วนาส่งคืน การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วปิ ดเครื่องและจัดเข้าทีเ่ ดิม
1.2 ลักษณะของการใช้ คือ การใช้ของส่วนรวมในโรงเรียนอย่างประหยัดใช้อย่าง
ทะนุ ถนอม ใช้อย่างระมัดระวัง เพื่อให้ของส่วนรวมมีความคงทนใช้ได้นาน เช่น การเปิ ดอ่าน
หนังสือเบาๆ การใช้แก้วน้ ารองน้ าดื่ม การปิ ดไฟและพัดลมก่อนออกจากห้อง การใช้แป้ นเครื่อง
คอมพิวเตอร์เบาๆ
2. การถือเป็ นหน้าทีท่ จ่ี ะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสยั ทีต่ นสามารถ
ทาได้ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง การมุ่งปฏิบตั ิเพื่อส่วนรวมในการดูแลรักษาของ
ส่วนรวมในโรงเรียน ทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่ต นสามารถทาได้ โดยวัดได้จาก 2
ตัวชีว้ ดั คือ
2.1 การปฏิบตั ติ ามหน้าที่ ที่ถูกกาหนดในการดูแลรักษาสมบัตขิ องส่วนรวมใน
โรงเรียน คือ การทาตามหน้าทีท่ ่ไี ด้รบั มอบหมายในการให้ดูแลรักษาสมบัตขิ องโรงเรียน เช่น
การท าหน้ า ที่เ วรท าความสะอาดห้องเรีย น การท าความสะอาดบริเ วณโรงเรีย นการดู แล
ห้องสมุด และการดูแลห้องปฏิบตั กิ ารอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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2.2 การอาสาปฏิบตั ิหน้ าที่บางอย่างเพื่อส่วนรวมในโรงเรียน คือ การช่วยทา
หน้ าที่อ่นื ที่ไม่ใช่หน้ าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายในวิสยั ที่ตนสามารถทาได้ เช่น การอาสานาขยะ
ไปทิง้ การอาสาช่วยเก็บสิง่ ของ การอาสากวาดห้องเรียนหรือบริเวณโรงเรียน
3. การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมในโรงเรียนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม
โดยไม่ยดึ ครองของส่วนรวมนัน้ มาเป็ นของตนเอง ตลอดจนไม่ปิดกัน้ โอกาสของบุคคลอื่นทีจ่ ะ
ใช้ของส่วนรวมนัน้ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง การเคารพสิทธิในการใช้ของส่ว นรวม
โดยวัดได้จาก 2 ตัวชีว้ ดั คือ
3.1 การไม่ยดึ ครองของส่วนรวมในโรงเรียนมาเป็ นสมบัตขิ องตนเอง คือ การไม่นา
สมบัตขิ องโรงเรียนมาเก็บไว้ท่ตี น เช่นการไม่นาสีของโรงเรียนไประบายภาพทีบ่ ้านการไม่นา
อุปกรณ์กฬี าไปเล่นทีบ่ า้ น
3.2 การแบ่งปั น หรือการเปิ ดโอกาสให้ผอู้ ่นื ได้ใช้ของส่วนรวมในโรงเรียน คือ การ
แบ่งปั นสิง่ ของกับผูอ้ ่นื การไม่แสดงอาการหึงหวงสมบัตขิ องส่วนรวม เช่น การไม่นาหนังสือ
ห้องสมุดมาเก็บไว้ทต่ี นหลายๆ เล่ม การเปลีย่ นให้เพื่อนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อตนใช้เสร็จ
จากการศึกษาองค์ประกอบของจิตสาธารณะได้ ที่ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิด หลักการ
และทฤษฎี ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ องค์ป ระกอบดัง กล่ า ว สามารถสรุ ป ได้ ด ัง นี้ องค์ ป ระกอบของ
จิต สาธารณะองค์ประกอบหลักๆ ออกเป็ น 3 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ ด้า นการมีจิตสาธารณะ
ในตนเอง ด้านการมีจติ สาธารณะต่อ ผู้อ่นื และด้านการมีจติ สาธารณะต่อสังคม และในแต่ละ
องค์ประกอบ มีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้
1. ด้านการมีจติ สาธารณะในตนเอง หมายถึงลักษณะพฤติกรรมของนักเรียนใน
การใช้ของส่วนรวมเมื่อใช้แล้วมีการเก็บรักษา การรักษาทรัพย์สนิ การดูแลรักษาความสะอาด
มีความรับผิดชอบ
2. ด้า นการมีจิต สาธารณะต่ อ ผู้อ่ืน หมายถึง ลัก ษณะพฤติก รรมของนัก เรียน
ที่ช่วยเหลือ แบ่งปั นผูอ้ ่นื ด้วยความเต็มใจ อาสาในการทางานโดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน ยกย่อง
ให้เกียรติผอู้ ่นื และให้ความเคารพสิทธิผอู้ ่นื
3. ด้า นการมีจิต สาธารณะต่อ สังคม หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของนักเรียน
ในการดู แ ลรัก ษาสาธารณะประโยชน์ การอาสาเข้าร่ ว มกิจ กรรมสาธารณะประโยชน์ ของ
โรงเรียน ชุมชนหรือสังคม การเสียสละช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ดูแลสาธารณะ
ประโยชน์ดว้ ยความเต็มใจ ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบของสังคม
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมด้านจิ ตสาธารณะ
ผู้ว ิจ ัย ได้ศ ึก ษาทฤษฎีแ ละหาแนวทางการเสริม สร้า งคุ ณ ธรรมจริย ธรรมด้า น
จิตสาธารณะสาหรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานโดยการเรียนรู้
จากทฤษฎีและหลักการต่างๆ ดังนี้
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2.1 ทฤษฎี การเรี ย นรู้ ท างปั ญญาสั ง คม (social cognitive learning theory)
ของ Bandura
Bandura เชื่อว่าการเรียนรู้ทางสังคมถือว่าจริยธรรมเป็ นเรื่องราวของกฎเกณฑ์ทใ่ี ช้
ในการตัดสินการกระทา และกากับการกระทาของตน กฎเกณฑ์เหล่านี้เป็ นส่วนหนึ่งที่สงั คม
กาหนด บางส่วนจะเป็ นกฎเกณฑ์ในใจของตนเอง นอกจากนี้บุค คลยังอาจสร้างกฎเกณฑ์
บางอย่างเด่นชัดกับกฎเกณฑ์กบั สังคม ทฤษฎีน้ีระบุว่าพฤติกรรมส่วนมากของมนุษย์เกิดจาก
การเรียนรูโ้ ดยมี 2 รูปแบบหลัก คือการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง คือการเรียนรูจ้ ากผลกรรม
และการเรียนรูจ้ ากการสังเกต (สมหมาย วิเศษชู, 2554 : 35) ดังนี้
1. การเรียนรู้จากผลกรรม เป็ นการเรียนรู้ท่บี ุค คลกระทาพฤติกรรมต่างๆ ด้วย
ตนเองแล้วเรียนรู้ผลกรรมทีเ่ กิดขึน้ ด้วยตนเอง ผลกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากการกระทาทีม่ ตี ่อมนุ ษย์มี
3 ด้าน คือ ด้านการให้ขอ้ มูล ด้านการจูงใจและด้านการเสริมแรง
2. การเรีย นรู้จ ากการสัง เกตการเรีย นรู้ ช นิ ด นี้ เกิด ขึ้น จากการสัง เกตตัว แบบ
(Model) ตัวแบบสาหรับการเรียนรู้จากสังคม แบ่งได้เป็ น 3 ประเภท คือ ตัวแบบจริง ตัวแบบ
สัญ ลัก ษณ์ แ ละคาบอกเล่ าหรือ สาระบันทึก โดยจะสังเกตว่าตัว แปรท าอะไร ท าอย่ า งไร มี
กฎเกณฑ์อย่างไร เมื่อสังเกตได้แล้ว ผู้สงั เกตมีค วามคิดว่าตนสามารถทาพฤติกรรมใหม่ได้
อย่างไร การเรียนรู้จากการสังเกตจาเป็ นต้องมีกระบวนการในการเรียนรู้ถึง 4 ประการ คือ
กระบวนการใส่ใจ กระบวนการเก็บจา กระบวนการกระทาทางร่างกายและกระบวนการจูงใจ
นอกจากนี้ Bandura ได้แบ่งแม่แบบไว้เป็ น 2 ชนิด คือแม่แบบตัวจริงและแม่แบบที่
เป็ นสัญลักษณ์และได้สรุปถึงอิทธิพลของแม่แบบทีม่ ผี สู้ งั เกต (ระเวียง ดอนศรีชา, 2554 : 33 34) ดังนี้
1. การสร้างพฤติกรรมใหม่เมื่อผูส้ งั เกตได้เห็น การกระทาของแม่แบบ ซึ่งเป็ นการ
กระทาที่ผสู้ งั เกตไม่เคยพบเห็นมาก่อนผูส้ ังเกตจะรวบรวมข้อมูลซึ่งการกระทาใหม่น้ีในรูปของ
ลักษณะและถ่ายทอดออกมาเป็ นพฤติกรรมใหม่
2. การสร้างกฎเกณฑ์หรือหลักการใหม่จะเกิดขึน้ ในสภาพทีผ่ สู้ งั เกตเห็น การกระทา
ของแม่แบบในลักษณะต่างๆ จากนัน้ ผูส้ งั เกตจะทดสอบการกระทาตามแม่แบบลักษณะต่างๆ
และถ้าการตอบสนองส่งผลทางบวก ผูส้ งั เกตจะรวบรวมรูปแบบลักษณะของแม่แบบ ในรูปแบบ
ต่างๆ แล้วนามาสร้างเป็ นกฎเกณฑ์ใหม่หรือหลักการใหม่
3. การสอนความคิดและพฤติกรรมการสร้างสรรค์ การมีแม่แบบจะช่วยสนับสนุ น
การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพราะเมื่อมนุ ษย์ เห็นแม่แบบกระทาพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งที่
มนุ ษ ย์อาจใช้ป ระสบการณ์ ต่ างๆ ที่มีอ ยู่ ป ระกอบกับการกระทาของแม่แ บบมาพัฒ นาเป็ น
ความคิดหรือพฤติกรรมใหม่ขน้ึ มา
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4. การยับยัง้ การกระทาและลดความหวันเกรงที
่
่จะกระทาการที่ได้เห็น แม่แบบถูก
ลงโทษ ผู้สงั เกตมีแนวโน้ มที่จะไม่กระทาตามแม่แบบนัน้ และในทานองเดียวกัน ถ้าได้เห็น
แม่แบบทาพฤติกรรมที่ ไม่ถูกต้องและไม่ห้ามปรามแล้วไม่มผี ลกรรมใดๆ ตามมา ผูส้ งั เกตก็มี
แนวโน้มทีจ่ ะกระทาตามแม่แบบ
5. การส่งเสริมการกระทา การมีแม่แบบจะมีอทิ ธิพลต่อการส่งเสริมการกระทาทัง้ ที่
เป็ นทางบวกและทางลบ ถ้าผูส้ งั เกตได้เห็นแม่แบบแสดงพฤติกรรมหนึ่งและได้รบั รางวัล ผู้
สังเกตมีแนวโน้มที่จะกระทาตามมากขึน้ ในทานองเดียวกันถ้าผูส้ งั เกตได้เห็นแม่แบบที่แสดง
ความก้าวร้าวและได้รบั การยกย่องว่าเป็ นสิ่งดี ผูส้ งั เกตก็มแี นวโน้มกระทาตามมากขึน้ ดังนัน้
การเสนอแม่แบบในสังคมจาเป็ นต้องมีความระมัดระวังอย่างยิง่ เพราะอาจจะมีผลต่อการเพิม่
พฤติกรรมทางลบได้
6. ทางด้านอารมณ์การมีแม่แบบนอกจากจะส่งผลต่อการกระทาแล้ว ยังมีผลต่ อ
อารมณ์ของผูส้ งั เกตให้รุนแรงเพิม่ ขึน้ และกระตุน้ ให้เกิดอารมณ์คล้อยตามไปด้วย
7. การเอือ้ อานวยให้เกิดการกระทาตามแม่แบบ การกระทาทีใ่ ห้คนเห็น คุณค่าและมี
ความชืน่ ชอบอยู่เสมอ การกระทาของแม่แบบนัน้ ก็จะทาให้ผสู้ งั เกตทาได้โดยรวดเร็วและกระทา
ได้ง่าย นอกจากนี้เมื่อคนสามารถกระทาตามแม่แบบได้เร็วจะทาให้เกิดการแผ่ขยายจากสังคม
หนึ่งได้รวดเร็วด้วย
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั สรุปได้วา่ ทฤษฎีการเรียนรูท้ างปั ญญาสังคม (Social Cognitive Learning
Theory) ของ Bandura เน้ นการเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมภายใน การเรียนรู้ไม่จาเป็ น ต้อ ง
พิจารณาในแง่ของการแสดงออก หากแต่ว่าการได้มาซึ่งการเรียนรู้ใหม่ๆ ถือว่าการเรียนรู้ได้
เกิดขึน้ แล้ว ซึ่งการเรียนรู้ทางปั ญญาสังคม ได้เน้นแนวคิด 3 ประการ คือ แนวคิดการเรียนรู้
โดยการสัง เกต (Observational Learning) แนวคิ ด ของการก ากับ ตน (Self-Regulation)
แนวคิดของการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy) ซึ่งในการเสริมสร้างพฤติกรรมด้าน
การมีจติ สาธารณะโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปั ญญาสังคมสามารถที่จะทาได้โดยให้ผู้เ รียน
สังเกตจากตัวแบบ จูงใจให้ผู้เรียนเกิดความรับรู้และเห็นคุณค่า พร้อมที่จะลงมือปฏิบตั ติ าม
อย่างเต็มความสามารถ
2.2 ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจริ ยธรรม
Piaget (1976) ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านความคิดของเด็กว่ามีขนั ้ ตอน
หรือ กระบวนการอย่างไร ทฤษฎีข อง Piaget ตัง้ อยู่ บ นรากฐานของทัง้ องค์ป ระกอบที่เป็ น
พัน ธุ ก รรมและสิ่ง แวดล้อม ซึ่ง ได้อธิบายว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็ นไปตามพัฒ นาการทาง
สติปัญญา ซึ่งจะมีพฒ
ั นาการไปตามวัยต่างๆ เป็ นลาดับขัน้ พัฒนาการเป็ นสิ่งที่เป็ นไปตาม
ธรรมชาติ ไม่ควรที่จะเร่งเด็กให้ขา้ มจากพัฒนาการจากขันหนึ
้ ่ งไปสู่อกี ขันหนึ
้ ่ง เพราะจะทาให้
เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงที่เด็กกาลังจะ
พัฒ นาไปสู่ ข นั ้ ที่สู ง กว่า สามารถช่ว ยให้เ ด็กพัฒ นาไปอย่า งรวดเร็ว อย่ า งไรก็ต าม Piaget
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เน้นความสาคัญของการเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กมากกว่ าการกระตุ้นเด็กให้มี
พัฒนาการเร็วขึ้น สรุปว่า พัฒนาการของเด็กสามารถอธิบายได้โดยลาดับระยะพัฒนาทาง
ชีววิทยาทีค่ งที่ แสดงให้ปรากฏโดยปฏิสมั พันธ์ของเด็กกับสิง่ แวดล้อม
ซึ่งมีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็ นไปตามวัยต่าง ๆ เป็ นลาดับขัน้ ดังนี้
1) ขัน้ ประสาทรับรู้และการเคลื่อนไหว (Sensori-Motor Stage) ขัน้ นี้เริ่มตัง้ แต่แรก
เกิดจนถึง 2 ปี พฤติกรรมของเด็กในวัยนี้ข้นึ อยู่กบั การเคลื่อนไหวเป็ นส่วนใหญ่ เช่น การ
ไขว่คว้า การเคลื่อนไหว การมอง การดู ในวัยนี้เด็กแสดงออกทางด้านร่างกายให้เห็นว่ามี
สติปัญญาด้วยการกระทา เด็กสามารถแก้ปัญหาได้ แม้ว่าจะไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคาพูด
เด็ก จะต้อ งมีโ อกาสที่จ ะปะทะกับ สิ่ง แวดล้อ มด้ว ยตนเอง ซึ่ ง ถือ ว่ า เป็ น สิ่ง จ าเป็ น ส าหรับ
พัฒนาการด้านสติปัญญาและความคิดในขันนี
้ ้ มีความคิดความเข้าใจของเด็กจะก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว เช่น สามารถประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อมือ และสายตา เด็กในวัยนี้มกั จะทาอะไรซ้า
บ่อยๆ เป็ นการเลียนแบบ พยายามแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูก เมื่อสิน้ สุดระยะนี้เด็กจะมีการ
แสดงออกของพฤติกรรมอย่างมีจุดมุ่งหมายและสามารถแก้ปัญหาโดยการเปลีย่ นวิธกี ารต่าง ๆ
เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการแต่กจิ กรรมการคิดของเด็กวัยนี้ส่ว นใหญ่ยงั คงอยู่เฉพาะสิ่งที่สามารถ
สัมผัสได้เท่านัน้
2) ขัน้ ก่อนปฏิบตั กิ ารคิด (Preoperational Stage) ขันนี
้ ้เริม่ ตัง้ แต่อายุ 2-7 ปี แบ่งออกเป็ น
ขัน้ ย่อยอีก 2 ขัน้ คือ
2.1) ขัน้ ก่อนเกิดสังกัป (Preconceptual Thought) เป็ นขันพั
้ ฒนาการของเด็กอายุ
2-4 ปี เป็ นช่วงที่เด็กเริม่ มีเหตุผลเบื้องต้น สามารถจะโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ 2
เหตุการณ์ หรือมากกว่ามาเป็ นเหตุผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน แต่เหตุผลของเด็กวัยนี้ ย ัง มี
ขอบเขตจากัดอยู่ เพราะเด็กยังคงยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง คือถือความคิดตนเองเป็ นใหญ่ และ
มองไม่เห็นเหตุผลของผูอ้ ่นื ความคิดและเหตุผลของเด็กวัยนี้ จึงไม่ค่อยถูกต้องตามความเป็ น
จริงนัก นอกจากนี้ความเข้าใจต่อสิง่ ต่างๆ ยังคงอยู่ในระดับเบื้องต้น เช่น เข้าใจว่าเด็กหญิง 2
คน ชื่อเหมือนกัน จะมีทุกอย่างเหมือนกันหมด แสดงว่าความคิดรวบยอดของเด็กวัยนี้ยงั ไม่
พัฒนาเต็มที่ แต่พฒ
ั นาการทางภาษาของเด็กเจริญรวดเร็วมาก
2.2) ขัน้ การคิดแบบญาณหยังรู
่ ้ นึกออกเองโดยไม่ใช้เหตุผล (Intuitive Thought)
เป็ นขัน้ พัฒนาการของเด็ก อายุ 4-7 ปี ขัน้ นี้เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่า งๆ
รวมตัวดีขน้ึ รูจ้ กั แยกประเภทและแยกชิน้ ส่วนของวัตถุ เข้าใจความหมายของจานวนเลข เริม่ มี
พัฒ นาการเกี่ยวกับ การอนุ รกั ษ์ แต่ ไ ม่ แ จ่ มชัดนัก สามารถแก้ปั ญหาเฉพาะหน้ าได้โดยไม่
คิดเตรียมล่วงหน้าไว้ก่อน รู้จกั นาความรูใ้ นสิง่ หนึ่งไปอธิบายหรือแก้ปัญหาอื่นและสามารถนา
เหตุผลทัวๆ
่ ไปมาสรุปแก้ปัญหา โดยไม่วเิ คราะห์อย่างถีถ่ ว้ นเสียก่อนการคิดหาเหตุผลของเด็ก
ยังขึน้ อยู่กบั สิง่ ทีต่ นรับรู้ หรือสัมผัสจากภายนอก
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2.3) ขัน้ ปฏิบตั กิ ารคิดด้านรูปธรรม (Concrete Operation Stage) ขัน้ นี้จะเริม่ จาก
อายุ 7-11 ปี พัฒนาการทางด้านสติปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้สามารถสร้างกฎเกณฑ์
และตัง้ เกณฑ์ในการแบ่งสิง่ แวดล้อมออกเป็ นหมวดหมู่ได้ เด็กวัยนี้สามารถที่จะเข้าใจเหตุผล
รูจ้ กั การแก้ปัญหาสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ป็ นรูปธรรมได้ สามารถทีจ่ ะเข้าใจเกีย่ วกับเรื่องความคงตัวของสิง่
ต่างๆ โดยที่เด็กเข้าใจว่าของแข็งหรือของเหลวจานวนหนึ่งแม้ว่าจะเปลี่ยนรูปร่างไปก็ยงั มี
น้ าหนัก หรือปริมาตรเท่าเดิม สามารถทีจ่ ะเข้าใจความสัมพันธ์ของส่วนย่อย ส่วนรวม ลักษณะ
เด่นของเด็กวัยนี้คอื ความสามารถในการคิดย้อนกลับ นอกจากนัน้ ความสามารถในการจาของ
เด็กในช่วงนี้มปี ระสิทธิภาพขึน้ สามารถจัดกลุ่มหรือจัดการได้อย่างสมบูรณ์ สามารถสนทนากับ
บุคคลอื่นและเข้าใจความคิดของผูอ้ ่นื ได้ดี
2.4) ขัน้ ปฏิบตั กิ ารคิดด้วยนามธรรม (Formal Operational Stage) นี้จะเริม่ จากอายุ
11-15 ปี ในขัน้ นี้พฒ
ั นาการทางสติปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้เป็ นขัน้ สุดยอด คือเด็กใน
วัย นี้ จ ะเริ่ม คิดแบบผู้ใหญ่ ความคิดแบบเด็กจะสิ้นสุด ลง เด็ก จะสามารถที่จะคิดหาเหตุผล
นอกเหนือไปจากข้อมูลทีม่ อี ยู่ สามารถทีจ่ ะคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ สามารถทีจ่ ะตัง้ สมมุตฐิ าน
และทฤษฎี และเห็นว่าความเป็ นจริงทีเ่ ห็นด้วยการรับรู้ ท่สี าคัญเท่ากับความคิดกับสิง่ ทีอ่ าจจะ
เป็ นไปได้ เด็กวัยนี้มคี วามคิดนอกเหนือไปกว่าสิง่ ปั จจุบนั สนใจทีจ่ ะสร้างทฤษฎีเกีย่ วกับทุกสิง่
ทุกอย่างและมีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มตี วั ตน หรือสิ่งที่เป็ นนามธรรม
พัฒ นาการทางการรู้คิดของเด็ก ในช่ว งอายุ 6 ปี แ รกของชีว ิต ซึ่ง Piaget ได้ศ ึก ษาไว้เ ป็ น
ประสบการณ์ สาคัญทีเ่ ด็กควรได้รบั การส่งเสริม มี 6 ขัน้ ได้แก่
2.4.1) ขัน้ ความรู้ แ ตกต่ า ง (Absolute Differences) เด็ ก เริ่ ม รับ รู้ ใ นความ
แตกต่างของสิง่ ของทีม่ องเห็น
2.4.2) ขัน้ รู้สิ่งตรงกันข้าม (Opposition) ขัน้ นี้เด็กรู้ว่าของต่างๆ มีลกั ษณะ
ตรงกันข้ามเป็ น 2 ด้าน เช่น มี-ไม่มี หรือ เล็ก-ใหญ่
2.4.3) ขัน้ รู้ ห ลายระดับ (Discrete Degree) เด็ ก เริ่ ม รู้ จ ัก คิด สิ่ง ที่เ กี่ย วกับ
ลักษณะทีอ่ ยู่ตรงกลางระหว่างปลายสุดสองปลาย เช่น ปานกลาง น้อย
2.4.4) ขัน้ ความเปลี่ยนแปลงต่ อเนื่อง (Variation) เด็กสามารถเข้าใจเกี่ยวกับ
การเปลีย่ นแปลงของสิง่ ต่างๆ เช่น บอกถึงความเจริญเติบโตของต้นไม้
2.4.5) ขัน้ รูผ้ ลของการกระทา (Function) ในขันนี
้ ้เด็กจะเข้าใจถึงความสัมพันธ์
ของการเปลีย่ นแปลง
2.4.6) ขัน้ การทดแทนอย่ า งลงตัว (Exact Compensation) เด็ก จะรู้ ว่า การ
กระทาให้ของสิง่ หนึ่งเปลีย่ นแปลงย่อมมีผลต่ออีกสิง่ หนึ่งอย่างทัดเทียมกัน
ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผูใ้ หญ่
ผู้วจิ ยั เลือกที่จะเสริมสร้างจิตสาธารณะกับนักเรียนระดับ ชัน้ มัธยมศึก ษาตอนต้น
เนื่องจากนักเรียนระดับนี้สามารถพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดได้อย่างเป็ นนามธรรม
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ซึ่งขัน้ ปฏิบตั ิการคิดด้วยนามธรรม (Formal Operational Stage) นี้จะเริ่มจากอายุ 11-15 ปี
นัน่ หมายถึงเด็กในวัยนี้จะเริม่ คิดแบบผูใ้ หญ่ ความคิดแบบเด็กจะสิ้นสุดลง เด็กจะสามารถที่
จะคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากข้อมูลทีม่ อี ยู่
2.3 ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจริ ยธรรมของ Kolhberg
ความคิดเชิงจิตสาธารณะเป็ นส่วนหนึ่งของความคิดเรื่องการพัฒนาจริยธรรม
เหตุผลเชิงจริยธรรมตามแนวคิดของ Kolhberg ซึ่งเป็ นระดับความคิดในระดับต่างๆ ที่บุคคล
ใช้หลักในการตัดสินใจกระทาหรือไม่กระทาอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับจริยธรรม (สมหมาย
วิเศษชู, 2554 : 32) ดังนี้
Kolhberg ยึดถือทฤษฎีพฒ
ั นาการทางการเรียนรู้การคิดของเพียเจต์ เป็ นหลัก
ในการพัฒนาการทางจริยธรรมและถือว่าพัฒนาการทางจริยธรรมเป็ นผลทางพัฒนาการทาง
ปั ญญา (เนตรนภิส แพงพา, 2555 : 28) Kolhberg ได้ปรับปรุงวิธีการวิจยั อย่างกว้างขวาง
ในประเทศอื่นทีม่ วี ฒ
ั นธรรมต่างไป วิธกี ารวิจยั จะสร้างสถานการณ์สมมติปัญหาทางจริยธรรม
ทีผ่ ตู้ อบยากจะตัดสินใจได้วา่ ”ถูก” “ผิด” “ควรทา” “ไม่ควรทา” อย่างเด็ดขาด เพราะขึน้ อยู่กบั
องค์ประกอบหลายอย่าง การตอบจะขึน้ กับวัยของผูต้ อบเกี่ยวกับความเห็นใจในบทบาทของ
ผูแ้ สดงพฤติกรรมในเรื่องค่านิยมสานึกในหน้าที่ในฐานะเป็ นสมาชิกของสังคมความยุติธ รรม
หรือหลักการทีต่ นยึดถือ ให้คาจากัดความของจริยธรรมว่าจริยธรรมเป็ นความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความถูกผิด และเกิดขึ้นจากกระบวนการทางความคิด ซึ่งต้องอาศัยวุฒภิ าวะทาง
ปั ญญา เชือ่ ว่าพัฒนาการทางจริยธรรมเป็ นผลจากการพัฒนาการจากโครงสร้างความคิดความ
เข้าใจเกีย่ วกับจริยธรรม (อ้อมใจ วงษ์มณฑา, 2553)
ตามทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจริยธรรมของ Kolhberg แบ่งระดับพัฒนาการออกเป็ น 3
ระดับ ดังนี้ (พวงเพชร ภูพลอย, 2556 : 26-28)
1. ระดับก่อนกฎเกณฑ์ (Pre conventional Level)
2. กฎเกณฑ์สงั คม (Conventional morality)
3. สู ง ก ว่ า ก ฎเ ก ณ ฑ์ ห รื อ ตา ม ห ลั ก ก า ร (Post conventional morality or
principled level)
Kolhberg ให้คาจากัดความของจริยธรรมว่า จริยธรรมเป็ นความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ย วกับ ความถู ก ผิด และเกิด ขึ้นจากขบวนการทางความคิด อย่า งมีเ หตุ ผ ล ซึ่ง ต้อ งอาศัย
วุฒภิ าวะทางปั ญญา โดยเชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรมเป็ นผลจากพัฒนาการของโครงสร้าง
ทางความคิดความเข้าใจเกี่ย วกับ จริย ธรรม นอกจากนี้ ยงั พบว่าส่ ว นมากการพัฒ นาทาง
จริยธรรมของเด็กจะไม่ถึงขัน้ สูงสุดในอายุ 10 ปี แต่จะมีพฒ
ั นาการขึ้นอีกหลายขัน้ จากอายุ
12 – 25 ปี การใช้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจที่จะเลือกกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง จะแสดงให้เห็น
ถึง ความเจริญ ของจิตใจของบุ คคล การใช้เหตุผ ลเชิงจริย ธรรมไม่ได้ข้นึ อยู่กบั เกณฑ์ของ
สังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็ นการใช้เหตุผลที่ลกึ ซึ้งยากแก่การเข้าใจยิง่ ขึน้ ตามลาดับ
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ของวุฒ ิภ าวะทางปั ญ ญา (พลับ พลึง วงศ์ค ามูล , 2555:19) นัน่ คือ เขาเชื่อว่า จริยธรรมนัน้
มีพฒ
ั นาการตามระดับวุฒภิ าวะเพราะจริยธรรมของมนุ ษย์นนั ้ เกิดจากกระบวนการไตร่ต รอง
ตามเหตุผลของแต่ละบุคคลและการไตร่ตรองตามเหตุผลนัน้ ขึน้ อยู่กบั พัฒนาการทางปั ญ ญา
เมื่อมนุ ษย์พฒ
ั นาเกิดการเรียนรู้มากขึ้น โครงสร้างของสติปัญญาเพิ่มพูนขึ้น จริยธรรมก็จะ
พัฒนาตามวุฒภิ าวะแต่ไม่ใช่รูปแบบเกิดจริยธรรมใหม่มาแทนทีจ่ ริยธรรมเก่าด้วยจริยธรรมนัน้
เกิดจากปั ญญา ฉะนัน้ จริยธรรมเก่ายังมีรากแก้วฝั งอยู่ แต่จะพัฒนาตามกาลเวลาที่มนุ ษย์
พัฒนาขึน้ ตามวุฒภิ าวะเกิดจริยธรรมใหม่ขน้ึ เพิม่ พู นจริยธรรมเก่า โดยจริยธรรมใหม่นนั ้ เกิด
จากความสามารถที่จะพัฒ นาขึ้นจากการคิดของมนุ ษย์ ซึ่ง Kolhberg เชื่อ เหมือน Piaget
ว่าพัฒนาเป็ นขัน้ ๆ จากขัน้ หนึ่งไปสู่อกี ขันหนึ
้ ่งตามลาดับอย่างแน่นอนตายตัว ดังนัน้ จริยธรรม
จึงพัฒนาเป็ นขัน้ ๆ จากขัน้ ต่ ากว่าไปสู่ขนั ้ สู งกว่าทีละขัน้ ไม่มกี ารข้ามขัน้ และไม่ว่าบุค คลจะ
เติบโตในสังคมใดหรือนับถือศาสนาใด ย่อมมีลาดับขันการพั
้
ฒนาของจริยธรรมทีเ่ หมือนๆ กัน
(สมหมาย วิเศษชู, 2554 : 35) และเชื่อว่าการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์กบั การ
บรรลุวุฒภิ าวะเชิงจริยธรรม พร้อมกับการพัฒนาด้านอื่นๆ ด้วย (กุหลาบ พงษ์เทพิน, 2553:
36) โดยแต่ละบุคคลจะมีพฒ
ั นาการทางจริยธรรมเร็วช้าต่างกันโดยสามารถพิจารณาได้จาก
เหตุผลเชิงจริยธรรมที่บุคคลนัน้ ให้ และเราสามารถจะส่งเสริมให้บุค คลมีการพัฒนาระดับ
จริยธรรมให้สูงขึน้ กว่าเดิมได้ โดยการเปิ ดโอกาสให้บุคคลเรียนรูจ้ ากการตัดสินใจทางจริยธรรม
และอภิปรายร่วมกับผู้อ่นื การได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับผูอ้ ่นื จะทาให้บุคคล
มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงขึน้ ได้ (วารุณี วงศ์วริ ุฬหรักษ์, 2554 : 32)
ผูว้ จิ ยั จึงสรุปได้ว่าทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจริยธรรมของ Kolhberg เป็ นทฤษฎีท่เี ชื่อ
ว่าพัฒนาการทางจริยธรรมเป็ นผลจากการพัฒนาการของโครงสร้างทางความคิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับจริยธรรม นอกจากนัน้ ยังพบว่าส่วนมากการพัฒนาทางจริยธรรมของเด็กจะไม่ถงึ
ขัน้ สูงสุดในอายุ 10 ปี แต่จะมีการพัฒนาขึน้ อีกหลายขัน้ จากอายุ 11 - 25 ปี ซึ่งในการวิจยั
ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ทาการวิจยั เพื่อพัฒนากิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนัก เรีย น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ซึ่งผูเ้ รียน
มีอายุอยู่ในช่วง 12 - 16 ปี ทีเ่ ป็ นไปตามหลักการทฤษฎีดงั กล่าว
2.4 แนวทางการพัฒนาโดยใช้หลักการพัฒนาด้านจิ ตพิ สยั
การพัฒ นาจิต พิส ัย เป็ น การพัฒ นาคุ ณ ภาพทางจิต ใจ เพื่อ โน้ ม น้ า วให้เ กิด
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์โดยมี จุดมุ่งหมายให้เป็ นพฤติกรรมทีถ่ าวร ต่อเนื่องในระยะยาว ไม่ใช่
เป็ นการพัฒนาชัวคราวและดั
่
ง ที่ Gagne (1985) กล่าวว่าทัศนคติ หรือจิตพิสยั ก็ค ือสิ่งที่อ ยู่
ภายในที่ส่งผลต่อการเลือกกระทาของ บุคคลต่อสิง่ ต่างๆ บุคคล หรือเหตุการณ์ โดย Bloom,
Madaus, and Hastings (1981) ได้จาแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
ด้า นพุ ท ธิพิสยั (Cognitive Domain) ด้า น จิต พิส ัย (Affective Domain) และด้า นทัก ษะพิสยั
(Psychomotor Domain) โดยในด้านจิตพิสยั หรือจิตใจ อารมณ์ค วามรู้สึกและจิตพิสยั จาแนก
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จุดมุ่งหมายออกเป็ น 5 ระดับ ซึ่งสามารถอธิบาย ขัน้ ตอนการเกิดจิตพิสยั และการพัฒนาไปสู่
ลักษณะนิสยั โดยมีวธิ กี ารดังต่อไปนี้
1.ขัน้ การรับรู้ (Perceiving or Receiving) การที่บุคคลจะเกิดการพัฒนาลักษณะ
นิสยั ใดๆ ได้บุคคลนัน้ จะต้องมีโอกาสได้รบั รู้ และใส่ใจสิ่งนัน้ ๆ ก่อน ดังนัน้ หากต้องการจะ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ใดๆ ให้แก่บุคคลจึงต้องพยายามจัด
สิง่ เร้า หรือสถานการณ์ ทีช่ ว่ ยให้บุคคลเกิดการรับรู้ และความสนใจในคุณธรรม จริยธรรม หรือ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์นนั ้ ๆ
2. ขัน้ การตอบสนอง (Responding) แม้บุคคลได้รบั รู้ และเกิดความสนใจในสิง่ นัน้
แล้วแต่หากไม่มีโอกาสได้ตอบสนองต่อสิง่ นัน้ ความสนใจนัน้ ก็ไม่ได้รบั การพัฒนาไปจนถึง
ระดับการพัฒนาเป็ นลักษณะนิสยั ดังนัน้ ในการสอนจึงจาเป็ นต้องพยายามให้บุคคลนัน้ มีโอกาส
ตอบสนองสิง่ นัน้ และเกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะช่วยให้บุคคลนัน้ พัฒนาความสนใจทีม่ อี ยู่ให้มากขึน้
3. ขัน้ การเห็นคุณค่า (Valuing) หากบุคคลมีโอกาสตอบสนองแล้วได้รบั ผลเป็ นที่
พึง พอใจ บุ ค คลนัน้ ก็จะเริ่มเห็นคุณ ค่าของสิ่ง นั น้ ดัง นัน้ หากสามารถจัดประสบการณ์หรือ
กิจกรรมต่างๆ ให้กบั บุคคลนัน้ ได้รบั ประโยชน์ จากการปฏิบตั ิตามคุณธรรม จริยธรรม หรือ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ท่ตี ้องการก็จะช่วยให้บุ คคลนัน้ เห็นคุณค่าของการปฏิบตั ิและเต็มใจ
ทีจ่ ะปฏิบตั เิ ช่นนัน้ ต่อไป
4. ขัน้ การจัดระบบ (Organizing) การที่บุคคลเห็นคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
หรือคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ใดๆ แล้วสามารถพัฒนาขึน้ ไปเป็ นลักษณะนิสยั ได้นนั ้ บุคคลนัน้
ต้องมีการนาไปปฏิบตั หิ รือนาไปใช้ในระบบชีวติ ของตน จึงเป็ นระเบียบหรือระบบในการปฏิบตั ิ
ตามคุณธรรม จริยธรรมหรือคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ใดๆ ในวิถชี วี ติ ของตน จึงเป็ นสิง่ สาคัญที่
จะช่วย ให้บุคคลนัน้ ๆ ได้ก้าวไปสู่ขนั ้ สูงสุดของการพัฒนาด้านจิตพิสยั คือ ขัน้ การพัฒนาเป็ น
ลักษณะนิสยั
5.ขัน้ การพัฒนาเป็ นลักษณะนิสยั (Characterization) บุคคลที่สามารถปฏิบตั ิตน
ตามคุณธรรม จริยธรรมหรือคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ทย่ี ดึ ถือในวิถกี ารดาเนินชีวติ ของตนอย่าง
สม่ า เสมอในที่สุดก็พฒ
ั นาถึงขัน้ การเป็ นลักษณะนิสยั ของตน ซึ่งนับว่าเป็ นขัน้ สูงสุดของการ
พัฒนาด้านจิตพิสยั
ดัง นัน้ ผู้ว ิจ ัย จึง ใช้แ นวทางการพัฒ นาพฤติกรรมด้า นจิต สาธารณะ โดยใช้
หลักการพัฒนาด้านจิตพิสยั ของ Bloom เพื่อให้นกั เรียนมีพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะทีส่ ามารถ
พัฒนาได้จนถึงขัน้ การจัดระบบ ซึ่งหมายถึงนักเรียนต้องมีการนาไปปฏิบตั หิ รือนาไปใช้ในระบบ
ชีวติ ของตนเองได้
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3. แนวทางการเสริ มสร้างจิ ตสาธารณะ
การสร้างจิตสานึกสาธารณะสาหรับเยาวชน เป็ นกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สร้างเสริมคุณลัก ษณะเพื่อการเกิดจิตสานึกสาธารณะแนวทางในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนา
จิต ส านึ ก สาธารณะส าหรับ เยาวชน เป็ น แนวทางที่ห ลากหลายเน้ น กระบวนการของการ
จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝั งการเรียนรู้จากการปฏิบตั จิ ริง ภายใต้เงื่อนไขปฏิรูปการศึกษาพัฒนา
คุณภาพสื่อร่วมมือกันทางาน และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมเป็ นเครื่องมือสาหรับการ
เรียนรู้อย่างหนึ่งของเยาวชน เสมือนเป็ นรูปแบบหนึ่งของการศึกษา (วรางคณา หุ่นสุวรรณ
2555 : 68)
การจัดการศึกษาเพื่อ สร้างความเป็ นพลเมือง จะเป็ นเงื่อนไขเบื้องต้นที่ช่วยให้คนใน
สังคมมีจติ สาธารณะซึ่งจะนาไปสู่การก่อตัวของประชาสังคม การจัดการศึกษาเพื่อความเป็ น
พลเมืองนี้มไิ ด้หมายถึงการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ในประชากรวัย
เรีย นหรือการจัดการศึก ษาแบบเป็ น ทางการในรู ป แบบอื่น ๆ แต่ ย ัง หมายถึง กระบวนการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ทางตรงอย่างไม่เป็ นทางการในชีวติ ประจาวัน ซึ่งจาเป็ นต้องเกีย่ วข้องกับ
เครือ ข่ า ยสถาบัน และกระบวนการทางสัง คมที่ห ลากหลายและต่ อ เนื่ อ งทัง้ ในส่ ว นของ
สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว องค์การมหาชนและองค์กรประชาสังคม เป็ นต้น (มณีรตั น์
นุชชาติ, 2547 : 25 - 26)
การน าแนวคิด ของการใช้ห ลัก การแห่ ง พฤติก รรมมาเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมนั น้
สามารถพิจารณาได้ 2 กรณี คือ
กรณีท่ี 1 กรณีท่สี ามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ ผูท้ าหน้าที่พฒ
ั นาสามารถ
พัฒนาพฤติกรรมทีพ่ ฤติกรรมของบุคคลนัน้ ได้โดยตรง โดยใช้ทฤษฏีการเรียนรูก้ ารวางเงื่อนไข
จัดการกับพฤติกรรมโดยตรงด้วยการคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้ได้
กรณีท่ี 2 กรณีท่ไี ม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ จึงไม่สามารถทีจ่ ะเปลีย่ น
หรือพัฒนาทีพ่ ฤติกรรมโดยตรงได้ จึงต้องจัดกระทาโดยการเปลีย่ นทีค่ วามรู้สกึ (Feeling) ซึ่ง
ส่งผลทาให้พฤติกรรมเปลีย่ นได้หรือจัดกระทาโดยการเปลีย่ นทีค่ วามรูค้ ดิ (Cognitive) ซึ่งส่งผล
ทาให้ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเพราะตามหลักการแห่งพฤติกรรมเชื่อว่า ความรู้คดิ ความรู้สกึ
และพฤติกรรม จะมีผลซึ่งกันและกัน (พรสุดา ศรีปัญญา, 2554 : 21)
เจียมจิตต์ ไชยลังกา (2554 : 18) สรุปว่าการสร้างจิตสาธารณะ มี 4 ขันตอน
้
คือ
1. ปลูกฝั งให้ตระหนักถึงความสาคัญของจิตสาธารณะเกิดจากการที่ได้ร ับการ
ปลูกฝั งมาตัง้ แต่เด็กจากครอบครัวและสถานศึกษาและสร้างจิตสานึกโดยมีกิจกรรมที่ให้การ
ช่วยเหลือและเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื
2. การเตรียมความพร้อม ทัง้ ด้านร่างกายจิตใจด้านความรู้และการติดต่อสื่อสาร
การที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการให้บริการในชุมชนพร้อมทัง้ ทักษะในการติดต่อสื่ อสาร
กับผูอ้ ่นื
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3. การสร้างความเชือ่ มันในตน
่
การจะเกิดความเชือ่ มันในตนเองที
่
เ่ กิด
จิตสาธารณะของตนเองควรมีกจิ กรรมทีเ่ ป็ นการช่วยเหลือและทาสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ผอู้ ่นื
4. การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์ต่อการพัฒนาด้านจิตสาธารณะ
คือ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทาให้ได้รบั การพัฒนาให้เป็ นคนเก่ง คนดี และใช้ชวี ติ อย่างมี
ความสุขและเกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง
มีผใู้ ห้แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะของ
สถานศึกษาดังนี้
Clark (1999 อ้า งถึง ในเอกสรรค์ บุ ญ ฮวด, 2552: 12) เสนอแนวคิด ในการพัฒนา
ความเป็ นพลเมืองและจิตสาธารณะของนักเรียนว่ามิใช่การพัฒนาความรูห้ รือทักษะทางการคิด
เท่ า นั ้น แต่ ต้ อ งมุ่ ง ไปที่ ก ารพัฒ นาทัก ษะการมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการทางการเมื อ ง
ซึ่งประกอบด้วยทักษะดังนี้
1. การมีอทิ ธิพลต่อนโยบาย
2. การปฏิบตั ติ นเป็ นผูต้ ดั สินใจหลักและผูจ้ ดั ทานโยบาย
3. การสร้างความร่วมมือ ต่อรองประนีประนอมและแสวงหาข้อตกลงร่วมกัน
4. การจัดการความขัดแย้ง
นอกจากนี้ Clark ยังได้เสนอแนวทางการพัฒนาทักษะการมีสว่ นร่วมในกระบวน
การทางการเมือง อันจะนาไปสู่การพัฒนาความเป็ นพลเมืองและจิตสาธารณะของนักเรียน ดังนี้
1. การตรวจสอบการปกครองและผูบ้ ริหาร ได้แก่การนาเสนอความคิดเห็นผ่าน
สื่อมวลชน การศึกษาวิจยั ในชุมชน การรายงานและสะท้อนความคิดเห็นผ่านประสบการณ์ตนเอง
2. การเข้า ไปมีอิท ธิพ ลต่ อ การปกครองและผู้บ ริห าร ได้ แ ก่ ก ารเข้า ไปมี
ส่ ว นร่ ว มในการปกครองทัง้ ในห้อ งเรียนและโรงเรีย นของตนเอง การเข้า ไปมีส่ ว นร่ ว มใน
กิจ กรรมจาลองบทบาทของผู้บ ริหารและองค์กรทางสัง คมต่ างๆ สัง เกตการณ์ ทางานของ
หน่ วยงานรัฐและองค์กรทางสังคมต่างๆ เรียนรู้แนวทางที่หน่ วยงานของรัฐและองค์กรทาง
สังคมต่างๆ เข้าไปมีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ เขียนจดหมายแสดงความคิดเห็นผ่าน
ทางหนังสือพิมพ์ เข้าพบผู้บริหารของรัฐ เพื่อแสดงการสนับสนุ นตรวจสอบการทางานของ
หน่ ว ยงานสาธารณะ เสนอกิจ กรรมในโรงเรียนและในชุมชนซึ่ง เชื่อ มโยงโดยตรงกั บ ชีวติ
ความเป็ นพลเมืองการเมืองและผูบ้ ริหารการสร้างและพัฒนาเด็กให้มที กั ษะทางสังคมต้องเริม่
ตัง้ แต่เยาว์วยั
เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ ์ (2551) กล่าวในเรื่องแนวทางสร้างและพัฒนาเด็กให้มี
ทักษะทางสังคม ดังนี้
1. สร้างมิตรภาพ โดยการริเริ่มผูกมิตรและหยิบยื่นไมตรีจติ ให้กบั ผู้อ่นื ก่อน
เสมอทัง้ ต่อเพื่อนฝูง ครูอาจารย์ เช่น การยิ้มอย่างจริงใจ เข้าไปแนะนาตัวแสดงความรู้จกั
กับผูอ้ ่นื การเรียนรู้จกั การเป็ นผูใ้ ห้มากกว่า หากเด็กมีบุคลิกขีอ้ าย ควรช่วยเหลือเด็กโดยการ
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เป็ นผูน้ าการสนทนา ริเริม่ ให้เด็กได้รจู้ กั เพื่อนๆ หรือครูก่อนจนคุน้ เคยและสามารถสานสัมพันธ์
ต่อไปได้รวมถึงให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็ นระบบโดยผ่านเหตุการณ์จริงหรือสถานการณ์สมมติ
เช่นผ่านการเล่าเรื่องจากนิทานสอนใจ การยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริง การสอนให้คดิ ถึง
ผู้อ่นื โดยการเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้ว ร่ว มกันสรุป เป็ นหลักการสอนเด็กในภาคปฏิบ ัติ ท งั ้
พฤติกรรม การแสดงออกทัง้ คาพูดและการกระทาเพื่อพัฒนาทักษะสังคมด้านต่างๆ ให้เกิดขึน้
จริงในชีวติ
2. เรียนรู้จกั กิจกรรมและทางานเป็ นทีม กิจกรรมในการสอนเด็กให้มที กั ษะ
ทางสังคมมีหลากกหลายรูปแบบ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัย ครูต้องเลือกให้เหมาะสม
เช่น กิจกรรม สาหรับเด็กวัยอนุ บาล 3 - 5 ปี เป็ นวัยที่ต้องเน้นกิจกรรมที่สนุ กสนาน และน่ า
ตื่นเต้น เช่น การเดินสารวจธรรมชาติเป็ น กลุ่ม การเล่นงูกินหาง การเต้นราและร้องเพลง
รวมกัน ฯลฯ กิจ กรรมส าหรับ เด็ก ประถมศึก ษา 6 - 12 ปี เช่น จับ กลุ่ ม ให้ม าแสดงละคร
จับกลุ่มให้เด็กๆ ค้นหาข้อมูลที่น่าสนใจมานาเสนอหน้าชัน้ เรียน การเล่นแชร์บอล ฯลฯ และ
กิจกรรมสาหรับวัยรุ่น (Teenage- Challenge) ที่มีอายุ 13-17 ปี เป็ นช่วงวัยที่เริ่มเข้าสังคม
มากขึน้ ชอบทากิจกรรมทีค่ วามสนุ กสนานและท้าทายความสามารถ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล
ตัง้ ค่ายพักแรม
3. เรีย นรู้เ กี่ย วกับ ผู้อ่ืน และชุม ชน ควรส่ ง เสริม ให้เ ด็ก ได้ใ ช้เ วลาว่า งหรื อ
ทากิจกรรมของโรงเรียนผ่านการเข้าร่วมโครงงานพัฒนาชุมชนหรือช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส เช่น
การเข้าร่วม กิจกรรมกับกองทุนเวลาเพื่อสังคม โดยมีแนวคิดคือ ทาดีได้ไม่ตอ้ งใช้เงิน ด้วยการ
ที่แ ต่ ล ะคนบริจ าค เวลาในการท าความดีเ พียงเดือนละ 3 ชัวโมง
่
อัน เป็ น การเรีย นรู้จาก
ประสบการณ์จริง ปลูกฝั งการเป็ นผูท้ ่เี ห็นอกเห็นใจผูอ้ ่นื มีส่วนหล่อหลวมการมีจติ สาธารณะ
ไม่ไปข้องแวะกับการใช้เวลาไม่เหมาะสมทีก่ ่อให้เกิดปั ญหา อีกทัง้ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ทงั ้ ต่อตนเองและสังคม โดยจัดระบบงานอาสาสมัคร เพื่อมีส่วนพัฒนาการเรียนรู้
คนเมือง เช่น เยี่ยมเยียนสถานสงเคราะห์ ร่วมสอนและพัฒนาความรู้ให้กลุ่มผูด้ ้อยโอกาส
การช่วยงานในศูนย์บริการสาธารณสุข การร่วม รณรงค์การประหยัดพลังงาน
บันเทิง พาพิจติ ร (2547 : 51- 52) เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็น
ทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อมและสังคมมนุษย์วา่ ควรมีแนวทาง
ในการจัดการเรียนรูด้ งั นี้
1. เลือกประเด็นที่สมั พันธ์กบั ชีวติ ของนักเรียน เนื่องจากประเด็นที่สมั พันธ์กบั
ชีว ิต ของนัก เรีย นจะมีความหมายและก่ อให้เ กิดการเรีย นรู้อ ย่า งแท้จ ริง เมื่อ นัก เรีย นได้มี
ประสบการณ์กบั ประเด็นทางสิง่ แวดล้อมใกล้ตวั จะเป็ นการเตรียมตัวให้นักเรียนได้เติบโตเป็ น
ผูใ้ หญ่ทม่ี คี วามสนใจและกระตือรือร้นกับประเด็นระดับโลก
2. จัดหาแหล่งวิทยาการเพื่อการค้นคว้าข้อมูลเกี่ย วกับ ประเด็นที่ศกึ ษาแก่
นักเรียนแหล่งวิทยาการทีค่ วรนามาใช้ เช่น หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ นิตยสารรายสัปดาห์ รายการ
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โทรทัศน์ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและแหล่งวิทยาการในท้องถิ่น แหล่งวิทยาการควรทันสมัย
เป็ นตัวแทนของความคิดเห็นที่ต่างกัน นักเรียนควรได้พิจารณาจากแหล่งวิทยาการชัน้ ต้น
ครูควรจัดหาข้อมูลให้เพียงพอแก่นกั เรียนเพื่อใช้ประกอบการอภิปรายในประเด็น ทีศ่ กึ ษา
3. ระดมสมองเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ปัญหา นักเรียนสามรถเข้าร่วมในการ
แสวงหาแนวทางแก้ไขปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม แนวทางแก้ไขปั ญหาที่เสนอโดย
นักเรียนในระหว่างการระดมสมองจะได้รบั การยอมรับ นักเรียนสามารถขยายขอบเขตการ
ค้นคว้าเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขได้กว้างขวางมากขึน้ โดยอาศัยกิจกรรมการระดมสมอง
4. แนวทางแก้ไขปั ญหาแต่ละแนวทางต้องเกิดจากการระดมสมองเพื่อ หา
เหตุผลสนับสนุ น และคัดค้านทางเลือกแต่ละทาง จัดทารายการแก้ปัญหาทีน่ ักเรียนได้ร่วมกัน
คิดขึน้ จากนัน้ ให้นักเรียนจัดทารายการผลกระทบของแต่ละแนวทางแก้ไขปั ญหาและร่วมกัน
อภิปราย
5. เลือกแนวทางแก้ไขปั ญหาซึ่งมีผลกระทบทางลบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม
ให้เวลากับนักเรียนในการพิจารณาแนวทางแก้ไขปั ญหา และผลกระทบของแนวทางแก้ไข
ปั ญหาแต่ละทางเพื่อทีจ่ ะเลือกแนวทางแก้ไขปั ญหาเพียงแนวทางเดียวทีจ่ ะก่อให้เกิดผลกระทบ
น้อยทีส่ ุดทัง้ ต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม
6. ปฏิบตั กิ จิ กรรมเพื่อแก้ไขปั ญหา นักเรียนสามารถระดมสมองเพื่อแสวงหา
แนวทางปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อแก้ไขปั ญหา โดยเป็ นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถปฏิบตั ิได้จริง
กิ จ กรรมที่ ป ฏิ บ ัติ อ าจเป็ นการเขีย นจดหมายถึ ง บริ ษั ท เอกชน หน่ ว ยงานของรัฐ หรื อ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร การรณรงค์ให้มกี ารเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นพิษต่อสิง่ แวดล้อม
ชลั ญ ธร ชิ น บุ ต ร (2553: 21-22) สรุ ป ว่ า จิ ต สาธารณะเป็ นสิ่ ง ที่ เ กิ ด จากการ
ฝึกอบรมตัง้ แต่วยั เด็กและจะพัฒนาขึน้ เรื่อยๆ ตามวัยจนกระทังเป็
่ นผูใ้ หญ่ ผูใ้ หญ่จงึ ต้องเข้าใจ
ธรรมชาติของเด็กแนะนาส่งเสริมเขาในสิง่ ที่ถูกทีค่ วร คอยชีแ้ นะปลูกฝั งจิตสาธารณะให้แก่เด็ก
และปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี นอกจากนี้เด็กยังต้องมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบตาม
ธรรมชาติอนั เกิดขึน้ ได้เองแล้วเด็กยังเรียนรู้ในหน้าที่และวินยั ด้วย วัฒนธรรม โดยอาศัยการสัง่
สอนฝึกฝนจากบุคคล สิง่ แวดล้อมซึ่งเป็ นกฎธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันในสังคมการมีกจิ กรรม
และใช้สงิ่ ของร่วมกันในสังคม การพัฒนาจิตสาธารณะให้แก่เด็กในการใช้ สิง่ ของทีเ่ ป็ นสาธารณะ
สมบัตแิ ละการร่วมกันดูแลสมบัตขิ องส่วนรวมและมีน้ าใจแบ่งปั น เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ให้แก่กนั และ
กันจะเห็นได้ว่า การพัฒนาจิตสาธารณะให้เด็กนัน้ เป็ นสิง่ สาคัญ ซึ่งต้องปลูกฝั งหรือเสริมสร้าง
ไว้ตงั ้ แต่ในวัยเด็ก เพื่อให้เขาได้รบั ประสบการณ์ท่เี พียงพอเป็ นพื้นฐานที่สามารถนาไปพัฒนา
ตนเอง โดยในการปลูกฝั งนัน้ ควรให้เด็กได้มคี วามรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสาคัญของ
จิตสาธารณะ รวมทัง้ มีการฝึ กฝนและให้เด็กได้ลงมือฝึ กฝนและปฏิบตั จิ ริงโดยการจัดกิจกรรม
ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อให้เด็กเกิดการกระทาเกี่ยวกับการพัฒนา
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จิตสาธารณะอย่างแท้จริงจนเกิดเป็ นลักษณะนิสยั ในการฝึ กอบรมหรือปลูกฝั งนัน้ ควรมีครูหรือ
ผูใ้ หญ่คอยดูแลชีแ้ นะแนวทางทีถ่ ูกต้อง
พูลสวัสดิ ์ วรรณลา (2557 : 44 - 45) สรุปแนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะว่าการที่
จะพัฒนาบุคคลให้เกิดในจิตสาธารณะจะต้องใช้วธิ กี ารและแนวทางอย่างหลากหลายผสมผสาน
กันจึงจะประสบความสาเร็จได้ดงั นี้
1. แนวทางการพัฒนาด้วยการจัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยการสอน
โดยตรง ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การสอนสอดแทรกในรายวิช าอื่นที่
ตนเองสอน การสอนบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระอื่น การสอนเน้นการอภิปรายแลกเปลี่ยนและ
แสดงเหตุผลเชิง จริยธรรมการสอนโดยการใช้ตวั แบบและกรณีต ัวอย่าง การสอนโดยการ
ให้ปฏิบตั ิในสถานการณ์จาลองสถานการณ์จริง และการสอนโดยการใช้การปรับพฤติก รรม
การสอนแบบใช้โ ครงงานการสอนโดยการเล่ า นิ ท าน การสอนแบบใช้ก ระบวนการกลุ่ ม
ส่งเสริมให้มกี ารนาเนื้อหาด้านจิตสาธารณะมาสอนในหลักสูตรเพิม่ เติม
2. แนวทางการพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย การจัดกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสาคัญทางพระพุทธศาสนา เข้าค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม แสดงตน
เป็ น พุ ท ธมามกะ กิจ กรรมประจ าวันหน้ า เสาธง สวดมนต์ป ระจ าสัป ดาห์ การแข่ง ขันกีฬา
กิจกรรมการประกวดโครงการต่างๆ เช่น กิจกรรมทาความสะอาด กิจกรรมช่วยเหลือร่วม
กิจกรรมกับชุมชน เช่น งานประเพณีต่างๆ ประเพณีทางศาสนาการมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาทรัพย์สินของทางราชการ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
ส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาการสร้างต้นแบบ สร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในชุมชน
3. แนวทางการพัฒนาด้วยการใช้ตวั แบบที่ดี ซึ่งประกอบด้วย การให้ผบู้ ริหาร
ครูและบุคลากร ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีด่ ี นักเรียนรุ่นพีป่ ระพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดกี าร
เชิญบุคคลที่มจี ติ สาธารณะดีเด่นตรงกับที่โรงเรียนต้องการมาให้การอบรมนักเรียนเป็ นระบบ
อย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือผูป้ กครองให้ช่วยประพฤติปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างทีด่ พี ร้อมทัง้
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนให้ทางโรงเรียนทราบและเชิญบุคคลที่ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นพ่อ
ดีเด่น แม่ดเี ด่น เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ ที่โรงเรียนจัดขึน้ พร้อมกล่าวประวัติ
ยกย่องเชิดชูความดี เป็ นแบบอย่างกับนักเรียน เชิญวิทยากรมา ให้ความรู้
4. แนวทางการพัฒนาด้วยการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย
การจัด สภาพสิ่ ง แวดล้ อ มในบริ เ วณโรงเรี ย น อาคารเรี ย น อาคารประกอบ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบตั กิ าร ให้สะอาดร่มรื่น สวยงามและเป็ นระเบียบเรียบร้อยมีการติดข้อความธรรมะคติ
ธรรม สุภาษิตทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาจิตสาธารณะไว้ตามต้นไม้ อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน
ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารในบริ เ วณโรงเรี ย น มี ก ารจัด นิ ท รรศการเนื่ อ งในโอกาสวัน ส าคัญ ทาง
พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาให้มกี ารจัดสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ประจา
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ในโรงเรีย นเพื่อ ให้ นัก เรีย นเคารพสัก การบู ช า มีก ารจัด ห้อ งจริย ศึก ษาและพุ ท ธศาสนา
โดยเฉพาะเพื่อให้นกั เรียน ได้ใช้เป็ นแหล่งศึกษาในการพัฒนาจิตสาธารณะ
5. แนวทางการพัฒ นาด้ ว ยการน าผู้ป กครองและชุ ม ชนเข้า มามีส่ ว นร่ ว ม
ในโรงเรีย น ซึ่ ง ประกอบด้ว ยการเชิญ ผู้ป กครองและผู้น าชุม ชนเข้า ร่ ว มประชุม ชี้แ จงท า
ความเข้าใจ ทาได้ด้วยการสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมตัดสินใจ เผยแพร่และแจ้งข้อมูล
ข่าวสารความรูเ้ กีย่ วกับเทคนิค วิธกี ารอบรมสังสอนและลั
่
กษณะพฤติกรรมที่บ่งชีค้ ุณธรรมด้าน
จิตสาธารณะ ของนักเรียนให้ผปู้ กครองทราบ ขอความร่วมมือให้ผปู้ กครองอบรมสังสอน
่
และ
แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับลักษณะ พฤติกรรมที่บ่งชี้คุณธรรมการพัฒนาจิตสาธารณะของ
นัก เรีย นให้ท างโรงเรีย นทราบ เชิญ ผู้ป กครอง และผู้น าชุม ชนเข้า ร่ ว มกิจ กรรมวัน ส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติท่โี รงเรียนจัดขึน้ มีการสร้างเครือข่าย
ผู ป้ กครองจิ ต สาธารณะพัฒ นาโรงเรี ย นชุ ม ชนและจัด เวที แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ สวนา
การเสริมสร้างคุณธรรมด้านจิตสาธารณะ
กระบวนการสร้างจิตสาธารณะแก่นักเรียนของสถานศึกษาเป็ นสิ่งจาเป็ นและ
มีคุณค่าการบ่มเพาะอาจต้องใช้ระยะเวลา ความอดทน ต้องสร้างความตระหนักรูแ้ ก่ผปู้ ฏิบตั ใิ ห้
เชื่อในคุณค่าที่จะเกิดขึน้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดจากการจัดโครงการ
การทากิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษากาหนดให้จดั ขึน้ เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะแล้วส่งผลต่อการ
พัฒนานักเรียนให้มพี ฤติกรรมสาธารณะการปลูกฝั งพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะโดยตรง กระทา
ได้โดยทุกคนมีส่วนร่วม ครูเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั นักเรียนและการช่วยอบรมตักเตือน รวมถึง
การจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการปลูกฝั งพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะระดับโรงเรียน กลยุทธ์การ
พัฒนาคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของนักเรียนด้านจิตสาธารณะอย่างมีระบบ โดยเริม่ ตัง้ แต่ขนั ้
วิจยั สารวจความต้องการจาเป็ นสาหรับการพัฒนาจิตสาธารณะ การวางแผนและการออกแบบ
กระบวนการพัฒนา การดาเนินการตามแผนการพัฒนาจิตสาธารณะ การติดตามกากับผลการ
ดาเนินงานตามแผนรวมทัง้ การประเมินคุณภาพประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ของการดาเนินงาน
และการน าผลการประเมินไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการปรับ ปรุ งแผนงานกระบวนการพัฒนาจิต
สาธารณะเพื่อให้นกั เรียนมีความมันคง
่ ประพฤติ ปฏิบตั ติ นเป็ นผูม้ จี ติ สาธารณะ การพัฒนา
กระบวนการเสริมสร้างให้นักเรียนมีจติ สาธารณะเป็ นเรื่องสาคัญอย่างยิง่ ทัง้ นี้เพื่อให้บรรลุผล
ของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณธรรม ความรู้เพื่อให้สามารถออกไปใช้ชวี ติ ในสังคมได้อย่าง
สันติสุข ทัง้ นี้ต้องมีการดาเนินงานที่เป็ นระบบและละเอียดอ่อน เนื่องจากเป็ นเรื่องที่ส่งผล
กระทบต่ อจิต ใจและเป็ น เรื่องที่ร่ว มมือกันทุ กฝ่ ายในการปลู กฝั งความดีง ามให้กบั นักเรียน
(สมหมาย วิเศษชู 2554 : 45, 56, 57)
จิตสาธารณะเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดจากการสะสมตัง้ แต่วยั เด็ก และจะพัฒนาไปเรื่อยๆ จนถึง
วัยรุ่นและเป็ นผูใ้ หญ่ อีกทัง้ ยังมีการเรียนรูด้ า้ นวินยั จากวัฒนธรรม โดยอาศัยการสังสอน
่
ฝึกฝน
จากบุคคล สิง่ แวดล้อม ซึ่งกฎธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันในสังคม การมีกจิ กรรมและใช้สงิ่ ของ

35
ร่วมกันในสังคม การพัฒนาจิตสาธารณะให้แก่เด็กในการช่วยเหลือผูอ้ ่นื ด้วยความเต็มใจ ไม่
หวังผลตอบแทนและการเข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม (สุทนิ แสงสุข, 2555 : 19)
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 มาตรา 23 กาหนดไว้วา่
การจัดการศึกษาทัง้ การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต้อง
เน้นความสาคัญทัง้ ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมใน
แต่ ล ะระดับ การศึก ษา และในมาตรา 24(4) ได้ก าหนดไว้ว่า การจัดการเรีย นการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรูด้ า้ นต่างๆ อย่างได้สดั ส่วนสมดุลกัน รวมทัง้ ปลูกฝั งคุณธรรม ค่านิยมทีด่ ี
งามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา (เทิดเกียรติ บรรจง, 2554 : 19)
ชัยวัฒน์ สุทธิรตั น์ ( 2555 : 96 - 98) สรุปหลักการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นาจิต
สาธารณะ วิธีการที่หลากหลายเพื่อใช้ในการพัฒนาจิต สาธารณะให้แก่เด็กและเยาวชนมี
ประเด็นสาคัญ ไว้ดงั นี้
1. การจัด การเรี ย นการสอนจิ ต สาธารณะ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ปั จ จัย ที่ มีผ ลต่ อ
จิต สาธารณะ คือ ปั จ จัย ที่เ ป็ น ส่ ว นประกอบภายในตนเอง ได้ แ ก่ ลัก ษณะทางกายภาพ
ความสามารถทัวไป
่ สมรรถภาพ ภาวะทางอารมณ์ ค่านิยมส่วนบุคคล ความปรารถนาและ
เพศและปั จจัยที่เป็ น ส่วนประกอบภายนอก ได้แก่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว โรงเรียนและ
การศึกษา สถานภาพทางสังคม และกลุ่มเพื่อน เป็ นต้น
2. การจัด การเรียนการสอนจิต สาธารณะ ต้อ งกระท าซ้ า ๆ เพื่อ เน้ น ย้ า และ
ป้ องกัน การเลือนหายหรือเปลี่ยนแปลง ให้จติ สานึกมีความคงทน โดยต้องมีการเสริมแรงจาก
สถาบันต่างๆ หรือทางสังคม
3. การจัด การเรีย นการสอน ต้ อ งให้ เ ด็ก เกิด การเรีย นรู้ ค รบถ้ ว น 3 ด้า น
คื อ ด้านพุทธิพสิ ยั ด้านจิตพิสยั และด้านทักษะพิสยั
4. กระบวนการสร้างจิตสาธารณะเป็ นไปอย่างมีขนั ้ ตอนเพื่อให้เกิด ลัก ษณะ
นิสยั ทีย่ งยื
ั่ น
5. ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองโดยผ่านการเรียนรูจ้ ากการกระทา
6. ต้องอยู่บนพื้นฐานของการเติบโตแบบธรรมชาติ ไม่เร่งรีบเพื่อการพัฒนา
อย่างยังยื
่ น
7. ต้องใช้วธิ กี ารกลยุทธ์ทห่ี ลากหลาย ได้แก่ การใช้บทบาทของผูน้ า การใช้การ
สื่อสารแบบรวมศูนย์ การใช้กระบวนการศึกษาเรียนรู้ การใช้บทบาทของสื่อมวลชน การใช้
สถานการณ์ จาลองผสานกับเทคนิคการประเมินผลจากสภาพจริง การใช้บทบาทสมมติกบั ตัว
แบบการใช้ตวั แบบสัญลักษณ์ผา่ นสื่อหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม การเสนอตัวแบบผ่าน
การ์ตูน การใช้วดี ทิ ศั น์ละครหุ่นเชิดเป็ นตัวแบบ การใช้วธิ กี ารจัดการเรียนรูท้ ด่ี อี ่นื ๆ รวมทัง้ การ
ใช้ตวั แบบทีเ่ ป็ นตัวอย่างทีด่ ใี นสังคม เป็ นต้น
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8. ต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องจากสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนาและสื่อมวลชน
เนตรนภิส แพงพา (2555 : 38 - 39) สรุปการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะของนักเรียน
มีดงั นี้
1. กิจ กรรมเชิด ชูค นดีห น้ า เสาธง เป็ น การกล่ า วยกย่ อ งชมเชยนัก เรีย นที่
ได้ทาความดีและมีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงความมีจติ สาธารณะหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ
2. กิจ กรรมบัน ทึก ความดีป ระจ าวัน เป็ น การที่นั ก เรีย นได้บ ัน ทึก ความดี
ทีต่ นเองได้กระทาในแต่ละวันลงในสมุดบันทึกของตนเองแล้วนามาให้คุณครูประจาชันรั
้ บรอง
3. กิจ กรรมนัง่ สมาธิก่ อ นเรีย น เป็ น การให้นัก เรีย นนัง่ สมาธิห น้ า ห้อ งเรียน
ของตนเองก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย
4. กิจ กรรมรณรงค์ร ัก ษาความสะอาด เป็ น การมอบหมายให้นัก เรีย นดู แ ล
รับผิดชอบทาความสะอาดบริเวณทีไ่ ด้รบั มอบหมายตลอดทัง้ วัน
5. กิจ กรรมเข้า ค่ า ยคุ ณ ธรรมเพื่อ พัฒ นาจิต สาธารณะนัก เรีย นเป็ น การน า
นักเรียนไปเข้าค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียน
การพัฒนาจิตสาธารณะมีหลายวิธี ได้แก่
1. การใช้บทบาทสมมุตกิ บั ตัวแบบ
เป็ นการทดลองให้เด็กได้สวมบทบาทผูอ้ ่นื เพื่อให้ได้รบั รู้ถึงความรู้สกึ และ
อารมณ์ในบทบาทของผู้อ่นื และเปลี่ยนแปลงความคิดของตนเองได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็ น
เทคนิคทางอารมณ์ภายใต้แนวคิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยเน้ นที่กระบวนการทาง
ปั ญญาของบุคคลมาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองทางอารมณ์และพฤติกรรม
ของบุคคล ซึ่งเทคนิคดังกล่าว มีแนวคิดพื้นฐานที่เน้นว่า ความเชื่อหรือความคิดที่ไม่มเี หตุผล
ของบุคคลเป็ นสาเหตุให้เกิดปั ญหาทางอารมณ์ และพฤติกรรม แต่เมื่อบุคคลเปลี่ยนความเชือ่
หรือความคิดได้อย่างมีเหตุผลจะเป็ นผลให้บุคคลมีอารมณ์และพฤติกรรมที่เหมาะสมยิง่ ขึน้
(ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง, 2547 : 16 )
2. การใช้สถานการณ์จาลองผสานกับเทคนิคการประเมินผลจากสภาพจริง
เป็ นกระบวนการที่ทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการเข้าร่วมสถานการณ์
จาลองทีก่ าหนดขึน้ ซึ่งมีสภาพใกล้เคียงความเป็ นจริงในชีวติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างครู
และเด็ก ให้เด็กมีส่วนร่วมแสดงบทบาทเสนอข้อคิดเห็นและสามารถแก้ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้พร้อม
กับการใช้วธิ กี ารและเครื่องมือที่หลากหลายควบคู่กบั การจัดสถานการณ์จาลอง เพื่อประเมิน
พฤติกรรมของเด็ก (อัญชลี ยิง่ รักพันธุ,์ 2550 : 43)
3. การใช้ตวั แบบสัญลักษณ์ผา่ นสื่อหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม
เป็ น การใช้ห นัง สือ เรีย นเล่ ม เล็ก เชิง วรรณกรรม ซึ่ง ประกอบด้ว ยเนื้ อ หา
3 ด้าน คือ ด้านการหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทาที่ทาให้เกิดการชารุดเสียหายต่อส่วนรวม
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ด้านถือเป็ นหน้าทีท่ จ่ี ะมีส่วนร่วมในการดูแลและด้านการรักษาสิทธิในการรักษาของส่วนรวมกับ
นักเรียน โดยทาการแจกหนังสือ ให้นักเรียนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มทดลองจะได้อ่า น
หนังสือที่มตี วั แบบสัญลักษณ์ของการมีจติ สาธารณะส่วนกลุ่มควบคุมจะได้อ่านหนังสือที่ไม่มี
ตัวแบบสัญลักษณ์ ซึ่งผลการใช้ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองได้อ่านหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิง
วรรณกรรมทีม่ ตี วั แบบสัญลักษณ์ของการมีจติ สาธารณะ จะมีจติ สาธารณะสูงกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุม (นันทวัฒน์ ชุนชี, 2546 : 36)
4. การเสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ตูน
เป็ น วิธีก ารหนึ่ งที่ส มารถใช้ป รับ เปลี่ยนกระบวนการทางปั ญ ญาซึ่งเป็ น
กระบวนการการเรียนรูจ้ ากการสังเกต โดยให้นกั เรียนสังเกตตัวแบบทีก่ ระทาพฤติกรรมทีแ่ สดง
ถึงการมีจติ สาธารณะผ่านการ์ตูน โดยกาหนดให้มสี ภาพการณ์หรือเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ ในภาพ
ทาให้ตวั แบบทีเ่ ป็ นตัวการ์ตูนแสดงพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการมีจติ สาธารณะ เมื่อตัวแบบในภาพ
แสดงที่พ ฤติก รรมที่แ สดงถึง การมีจิต สาธารณะแล้ ว จะได้ร ับ ผลกรรมบางอย่ า งตามหลัง
พฤติกรรม และผลกรรมหรือสิง่ ที่เกิดตามหลังพฤติกรรมนัน้ จะต้องเป็ นตัวเสริมแรงหรือสิ่งที่ตวั
แบบพึงพอใจ (สุคนธรส หุตะวัฒนะ, 2550 : 30)
5. การใช้วดี ทิ ศั น์ละครหุ่นเชิดเป็ นตัวแบบ
เป็ น กระบวนการที่ท าให้ผู้เ รีย นเกิด การเรีย นรู้จ ากการสัง เกตตัว แบบ
โดยใช้ตวั ละครหุ่นเชิดเป็ นตัวแบบในการให้ความรู้เกีย่ วกับจิตสาธารณะ เจตคติขอ้ ควรปฏิบตั ิ
และแสดงพฤติกรรมการมีจติ สาธารณะให้เห็นและลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตัวละครหุ่นเชิด แล้วผลทีไ่ ด้
รับจากการแสดงพฤติกรรมจะเป็ นการจูงใจให้ผเู้ รียนเกิดความรูส้ กึ คล้อยตามตัวแบบแล้วผูต้ าม
เกิดการเรียนรูแ้ ละเรียนแบบพฤติกรรมการมีจติ สาธารณะจากตัวแบบ (บุญทัน ภูบาล, 2549 : 25)

กุหลาบ พงษ์เทพิน (2553 : 24) สรุปว่า การสร้างจิตสาธารณะมีหลายประการ
ด้วยกัน หากปฏิบตั ไิ ด้กจ็ ะเป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ เช่น
1. สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย
รูถ้ งึ ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและต่อสังคม
2. ให้ความสาคัญต่อสิง่ แวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่ง ของ
สัง คม ต้ อ งมีค วามรับ ผิด ชอบในการรัก ษาสิ่ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง เป็ น เรื่อ งของส่ ว นรวม ทัง้ ต่ อ
ประเทศชาติ และโลกใบนี้
3. ตระหนักถึงปั ญหาและผลกระทบที่เกิดขึน้ กับสังคม ให้ถอื ว่าเป็ นปั ญหา
ของตนเองเช่นกัน อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข
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4. ยึด หลัก ธรรมในการด าเนิ น ชีว ิต เพราะหลัก ธรรมหรือ ค าสัง่ สอนใน
ทุกศาสนาทีค่ นนับถือ สอนให้คนทาความดีทงั ้ สิน้ ถ้าปฏิบตั ไิ ด้จะทาให้ตนเองมีความสุข ทัง้ ยัง
ก่อประโยชน์ต่อสังคมด้วย ทาให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
สมศรี ฐานะวุฒกิ ุล (2555 : 19 - 24) สรุปการพัฒนาจิตสาธารณะในรูปแบบ
ต่างๆ ไว้ดงั ต่อไปนี้
1. การให้การศึกษาคือการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่จาเป็ นต่างๆ ให้กบั
ผู้ท่เี ราจะพัฒนาให้การศึกษาทุกเรื่องที่อยู่ในกระบวนการ ให้ผู้รบั การพัฒนามีความรู้ ความ
เข้า ใจและท าได้ในเรื่องที่เ รียน โดยการให้ก ารศึก ษาจะต้อ งคานึง ถึง พื้น ความรู้ของผู้รบั
การศึกษา ข้อที่ควรคานึงคือการพัฒนาคนให้เป็ นคนที่มลี กั ษณะอันพึงประสงค์ตามที่ตอ้ งการ
นัน้ จาเป็ นต้องค่อยทาค่อยไป ต้องใช้เวลาในการรับสิง่ ใหม่หรือความล้าสมัยของสิง่ เก่าการฝึ ก
ความชานาญในการคิดและทาสิง่ ใหม่ ตลอดจนการฝั งเอาสิง่ ใหม่ๆเข้าไว้ในวัฒนธรรมหรือนิสยั
ของคนจะต้องใช้เวลามากต้องพยายามต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าครูและลูกศิษย์หรือคนภายนอกมี
ความพอใจในผลงาน จึงจะหยุดงานนัน้ แต่งานใหม่กจ็ ะมีมาอีก การเรียนและการพัฒนาจึงไม่
มีวนั จบสิน้ เป็ นกระบวนการตลอดชีวติ เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของหลักสูตรระดับการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน พบว่ามุ่งให้ใช้วธิ ีท่หี ลากหลายในการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กและผู้เยาว์ใน
ระดับประถมศึกษาสามารถจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระได้
2. การฝึ กอบรม ซึ่งสามารถพัฒนาจิตสาธารณะตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมต่างๆ
ได้สาหรับทุกคน สายฤดี วรกิจโภคาทร (2552: 80 อ้างถึงใน สมศรี ฐานะวุฒกิ ุล, 2555 : 20)
ได้ศกึ ษาเรื่อง “การศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรรมในประเทศ
ไทย” ผลการศึก ษา พบว่า วิธีก ารพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะและกระบวนการปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในประเทศไทยทีไ่ ด้ผล คือ วิธกี ารฝึกอบรม
การฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการในการที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิด
ความรู้ ความเข้า ใจ เกิด ความช านาญและเกิด ทัศ นคติท่ีเ หมาะสมเกี่ย วกับ เรื่อ งที่อ บรม
จนกระทังผู
่ เ้ ข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ และสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดหรือพฤติกรรมได้ตาม
วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปั จจุบนั ได้มกี ารจัดการ
ฝึ กอบรมเพื่อเป็ น การพัฒนาจิตสาธารณะกันอย่างกว้างขวาง ทัง้ ในระดับสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานเพื่อมุ่งหวังให้นกั เรียนได้ เกิดความคิดทีจ่ ะเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากขึน้
3. การจัดการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน ซึ่งเป็ นแนวทางหนึ่ง ในการ
พัฒนาจิตสาธารณะให้แก่นักเรียน เป็ นกิจกรรมนอกชัน้ เรียนที่สถาบันจัดขึน้ หรือส่งเสริมให้
ผู้เ รีย นจัด ขึ้น เพื่อ เสริม สร้า งประสบการณ์ และพัฒ นาผู้เ รีย นให้เ ป็ น มนุ ษ ย์ท่ีส มบู ร ณ์ ต าม
ความชอบความถนัด ความสนใจ โดยไม่มีค ะแนนเข้ามาเกี่ยวข้อง ลักษณะสาคัญของการ
ดาเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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3.1 การดาเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรเกิดจากความสนใจและสมัครใจของ
ผูเ้ รียน
3.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตรควรส่งเสริมให้ผเู้ รียนรู้จกั และเข้าใจตนเอง ตลอดจน
มีโอกาสพัฒนาศักยภาพแห่งตน ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพและพัฒนา
ภาวะสู่ความเป็ นผูใ้ หญ่ทส่ี มบูรณ์มากขึน้
3.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรจะต้องเปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนได้มปี ระสบการณ์
ด้านการทางานเป็ นหมูค่ ณะ มีการแสดงตน แสดงความคิดเห็น แลกเปลีย่ นความคิดเห็น เรียนรู้
ที่จะเข้าใจและยอมรับผูอ้ ่นื พัฒนาความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามทีด่ ี ฝึ กหัดการทางานอย่างมีระบบ
ฝึกการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
3.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรช่วยให้ผเู้ รียนปรับตัวกับการเรียนการสอนและ
สิง่ แวดล้อมต่างๆ ในสถาบัน นอกจากนัน้ อาจเป็ นหนทางในการช่วยเหลือ ผ่อนคลายความตึง
เครียดจากการศึกษาเล่าเรียนได้ดว้ ย
3.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรพัฒนาผูเ้ รียนให้มบี ุคลิกภาพทีด่ ี มีความประพฤติ
ที่ดงี ามมีความเป็ นไทยและภาคภูมใิ จในความมีเอกลักษณ์ของชาติ ชื่นชมใน ศิลปวัฒนธรรม
ระเบียบประเพณี ดนตรีและนาฏศิลป์ ไทย ตลอดจนประพฤติตนให้เป็ นบุคคลทีม่ ปี ระโยชน์เป็ น
ทีต่ อ้ งการของสังคม ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนัน้ มีหลักในการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1) หลัก ความหลากหลาย อยู่ บ นความเชื่อว่ามนุ ษย์มีค วามแตกต่างกัน
ผู้เ รีย นในปั จจุ บ ันมีพ้ืนฐานชีวติ ที่หลากหลาย มีว ิถีช ีว ิต ที่ซับ ซ้อนแตกต่า งกัน มีค วามเชื่อ
แนวคิด ความสนใจความต้องการที่แตกต่างกัน รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จึงใช้
รูปแบบเดียวกับผูเ้ รียนในสถาบันไม่ได้ จาเป็ นต้องใช้รูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองกับ
ความต้องการและลักษณะของนักเรียนทีห่ ลากหลาย
2) หลักยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จาเป็ นต้อง
ใช้แนวคิด “ผู้เรียนเป็ นเป้ าหมาย” หรือ “ผู้เรียนเป็ นตัง้ ” เป็ นฐานคิดในการพัฒนาฐานคิดที่
จาเป็ นต้องนามาประกอบการพิจารณา คือ ลักษณะผูเ้ รียนในภาพรวม ความสนใจของผูเ้ รียน
ภูมหิ ลังของ ผูเ้ รียน สภาพปั จจุบนั ของผูเ้ รียน การเรียมเอกสารเพื่อผูเ้ รียนพิจารณาว่าอะไร
คือ ประโยชน์ สูงสุดที่นักเรียนจะได้รบั โดยตรงจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัด
กิจ กรรมเสริมหลัก สูต ร จึง ต้อ งใช้ฐ านข้อมูล ของผู้เรียนในสถาบันเป็ น ฐานในการกาหนด
แนวทาง ไม่ใช่ฐานสามัญสานึกเพื่อให้การดาเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของผูเ้ รียนอย่างแท้จริง
3) หลัก การจัด กิจ กรรมเสริม หลัก สู ต รเพื่อ พัฒ นาจิต สาธารณะในการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะยึดหลักการ ดังนี้
3.1) การพัฒนาจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนจะต้อ งพัฒนา 3 ประการควบคู่ไป
ไม่ ค วรให้ น้ า หนั ก ในเรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ ง อัน ได้ แ ก่ การให้ ค วามรู้ ท างคุ ณ ธรรมของการมี

40
จิตสาธารณะ การปลูกฝั งค่านิยมของจิตสาธารณะเพื่อให้หยังลึ
่ กลงไปในจิตใจให้ได้รบั รูค้ ุณค่า
หรือได้กระจายค่านิยมในตนเองให้ได้ การปฏิบตั เิ พื่อให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากปฏิบตั จิ ริง
3.2) การพัฒนาคุณธรรมใดก็ตาม เป็ นทักษะกระบวนการที่ต้องดาเนิน
อย่างต่อเนื่อง การทากิจกรรมเดียวอาจให้ผลในระยะสัน้ แต่ไม่ก่อให้เกิดจุดเปลีย่ น ทางความคิด
และพฤติกรรมในระยะยาว
3.3) ความเหมาะสมกับวัยการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะต้องให้
เหมาะสมกับ กลุ่ม วัย และห้ว งเวลา ดัง นัน้ การเลือ กใช้กิจ กรรม การเชิญ วิท ยากรอาจต้อง
พิจารณาความเหมาะสมด้วย
3.4) เน้ นการใช้เหตุผลเชิง จริยธรรมการพัฒนาจิตสาธารณะไม่ ใ ช่ก าร
ถ่ายทอดเพื่อให้ผเู้ รียนจดจาหรือมุ่งให้หลักธรรมแต่เพียงฝ่ ายเดียว แต่ควรให้ผเู้ รียนได้มโี อกาส
ประเมินค่า และใช้เหตุผลประกอบการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นต่อไป
3.5) สอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ ความเป็ นจริ ง ของสั ง คม การพั ฒ นา
จิตสาธารณะควรให้ผเู้ รียนได้ยอ้ นคิด เชือ่ มโยงกับชีวติ จริงทีส่ มั ผัสได้ โดยเฉพาะกับความเป็ น
จริงทีผ่ เู้ รียนเผชิญอยู่
อนึ่ ง ตามหลัก การด้า นคุ ณ ธรรมได้มีก ระบวนการอบรมเพื่อ ให้เ กิด การเรีย นรู้
ระเบียบแบบแผนของสังคมผ่านองค์กรต่างๆ ได้แก่
1. ครอบครัว จัดเป็ นองค์กรในการอบรมให้เรียนรู้ระเบียบของสังคมที่สาคัญ
ทัง้ นี้เพราะ มีความใกล้ชดิ กับเด็กและสมาชิกของครอบครัวและอยู่ร่วมกับเป็ นเวลานานจึง ทา
หน้าทีอ่ บรมสังสอนได้
่
ตลอดเวลา ประกอบกับครอบครัวมีหน้าทีท่ ส่ี าคัญในการอบรมเลีย้ งดูเด็ก
และวัยเด็กเป็ นวัยทีม่ ผี ลมากต่อการสร้างบุคลิกภาพรวมทัง้ อารมณ์และจิตใจของเด็ก ครอบครัว
จะเป็ นแหล่งอบรมสังสอนถ่
่
ายทอดวัฒนธรรม ค่านิยมทัศนคติ และหลักการดาเนินชีวติ เบือ้ งต้น
2. กลุ่มเพื่อน เมื่อเด็กโตขึน้ ก็จะเข้าร่วมสังคมกับเพื่อนๆ เช่น กับเพื่อนบ้าน
เพื่อนทีส่ นามเด็กเล่น เพื่อนทีโ่ รงเรียน กลุ่มเพื่อนมีอทิ ธิพลสาคัญต่อพฤติกรรมของเด็กเช่นกัน
เด็กอาจเลียนแบบอย่างเพื่อน ดังนัน้ ถ้าเด็กได้ค บกับเพื่อนดีจะได้รบั แบบอย่างที่ดีในทาง
ตรงกันข้าม หากคบเพื่อนไม่ดีย่อมมีพฤติกรรมไม่ดีด้วย กลุ่มเพื่อนจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้
สิง่ ใหม่ๆ ทีอ่ าจไม่ได้รบั จากครอบครัวหรือผูใ้ หญ่ เช่น เพศศึกษาความเสมอภาค ความเป็ นตัว
ของตัวเอง ความเป็ นผูน้ า ซึ่งเด็กอาจนาเอาพฤติกรรมต่างๆของเพื่อนมาใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ของตนเอง
3. โรงเรียน เป็ นหน่ วยอบรมสังสอนระเบี
่
ยบแบบแผนของสังคม อย่างเป็ น
ทางการปั จจุบนั โรงเรียนมีอทิ ธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กมาก เพราะเด็กในปั จจุบนั นี้
มีชวี ติ อยู่ในโรงเรียนเป็ นเวลานาน วันละหลายๆ ชัวโมงและหลายปี
่
เมื่อพิจารณาถึงหน้าทีข่ อง
โรงเรียนโดยทัวไปแล้
่
วโรงเรียนจะทาหน้าที่สาคัญ คือ สอนให้มคี วามรู้และทักษะในการดารง
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ชีพและอบรมสังสอนเพื
่
่อให้เป็ นพลเมืองดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ มีจรรยามารยาทอันดีงาม
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจติ สาธารณะ
4. สื่อสารมวลชน ได้แก่ โทรศัพท์ ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ
วิท ยุ แ ละอื่น ๆ สิ่ง เหล่ า นี้ จ ะเป็ น สื่อ น าให้เ กิด ค่ า นิ ย ม ความเชื่อ ถือ ทัศ นคติแ ละได้เ รีย นรู้
พฤติกรรมแบบต่างๆ แล้วนาไปประพฤติปฏิบตั ใิ นสังคม ดังจะพบเห็นได้ง่ายๆ ในหมู่เด็กทีช่ ม
ภาพยนตร์แล้วนาเอาพฤติกรรมการแสดงของผูแ้ สดงมาปฏิบตั ิ สื่อสารมวลชนว่ามีอทิ ธิพลและ
มีบทบาทต่อการอบรมให้เรียนรูร้ ะเบียบแบบแผนของสังคมมาก เช่นกัน
5. สถานบัน ทางสังคมและองค์ก รอื่นๆ เช่น สถานบัน ทางศาสนา สมาคม
มูลนิธเิ ป็ นต้น สถาบันทางศาสนามีบทบาทสาคัญต่อการอบรมให้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของ
สังคมโดยเฉพาะในสังคมไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่า วัดเป็ นหน่ วยทางสังคมที่ใกล้ชดิ กับชาวบ้าน
ชาวบ้านอาศัยเป็ นแหล่งอบรมทางจิตใจ แหล่ง การศึกษาหาความรู้เป็ นแหล่งให้การอบรม
ลูกหลาน จึงจัดเป็ นหน่วยนาทางระเบียบแบบแผนในการดาเนินชีวติ ที่สาคัญ นอกจากนัน้ ยังมี
หน่วยงานอื่นๆ ทีม่ สี ่วนช่วยในการอบรมให้เรียนรูร้ ะเบียบแบบแผนของสังคม
6. การพัฒ นาจิ ต สาธารณะให้ เ ด็ ก นั ้น เป็ นสิ่ง ส าคัญ ซึ่ ง ต้ อ งปลู ก ฝั ง หรือ
เสริมสร้างไว้ตงั ้ แต่ในวัยเด็ก เพื่อให้ได้รบั ประสบการณ์ท่เี พียงพอเป็ นพื้นฐานนา ไปพัฒนา
ตนเอง โดยให้เด็กมีความรูค้ วามเข้าใจตระหนักถึงความสาคัญของจิตสาธารณะ รวมทัง้ มีการ
ฝึ กฝนเด็กได้ปฏิบตั จิ ริงเพื่อให้เกิดการกระทาที่เกี่ยวกับการพัฒ นาจิตสาธารณะอย่างแท้จ ริง
จนเกิดเป็ นลักษณะนิสยั และควรทาให้เหมาะสมกับวัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ทีเ่ หมาะสมตามวัย
และเกิด การพัฒ นาตามล าดับ โดยควรมีค รู ห รือ ผู้ใ หญ่ ค อยดู แ ลชี้แ นะแนวทางที่ถู ก ต้อ ง
เด็กจะได้ยดึ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ (พรทรัพย์ ชืน่ ในเมือง, 2554 : 20) การพัฒนาคนให้มี
จิตพิสยั ทีด่ หี รือมีจติ สาธารณะ จึงต้องเริม่ จากการจัดสิง่ เร้า เพื่อสร้างความสนใจให้แก่คน โดย
วิธีการต่างๆ เพื่อให้คนได้สนใจ พอใจแล้วจึงจัดกิจกรรมให้คนได้ตอบสนองเพื่อให้เขาเกิด
ทัศนคติท่ดี ี ชื่นชอบ พอใจต่อสิง่ นัน้ บุคคลก็จะนาไปเป็ นแนวทางปฏิบตั ติ นและปฏิบตั จิ นเป็ น
นิสยั ในชีวติ ประจาวันในทีส่ ุด (พลับพลึง วงศ์คามูล, 2555 : 30)
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า คือ กระบวนการสร้างจิตสาธารณะแก่นกั เรียนเป็ น
สิง่ จาเป็ นและมีคุณค่า การบ่มเพาะอาจต้องใช้เวลา ความอดทน ต้องสร้างความตระหนักรูแ้ ก่
ผู้ปฏิบตั ิให้เชื่อในคุณค่าที่จะเกิดขึ้นและจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ จนถึงวัยรุ่นและเป็ นผู้ใหญ่
อีก ทัง้ ยังมีการเรียนรู้ด้า นวินัยจากวัฒ นธรรม ซึ่ง ต้อ งใช้ก ลยุ ทธ์ท่ีหลากหลาย เช่น การใช้
บทบาทของผู้นา การใช้การสื่อสารแบบรวมศูนย์ การใช้กระบวนการศึก ษาเรียนรู้ การใช้
บทบาทของสื่อมวลชน การใช้สถานการณ์ จาลองผสานกับเทคนิคการประเมินผลจากสภาพ
จริง การใช้บทบาทสมมติกบั ตัวแบบ การใช้ตวั แบบสัญลักษณ์ผ่านสื่อหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิง
วรรณกรรม การเสนอตัวแบบผ่านการ์ตูน การใช้วดี ทิ ศั น์ละครหุ่นเชิดเป็ นตัวแบบ การใช้วธิ กี าร
จัดการเรียนรูท้ ด่ี อี ่นื ๆ รวมทัง้ การใช้ตวั แบบทีเ่ ป็ นตัวอย่างทีด่ ใี นสังคม เป็ นต้น
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4. แนวทางการวัดและประเมิ นผลคุณธรรมจริ ยธรรมด้านจิ ตสาธารณะ
คุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะ เป็ นจิตพิสยั ที่เป็ นคุณลักษณะภายในของคน
แล้วแสดงพฤติกรรมหรือการกระทาออกมาตามอารมณ์ ความรูส้ กึ ไม่วา่ จะเป็ นด้านความสนใจ
เจตคติ ความชื่นชมค่านิยม จนพัฒนาเป็ นคุณลักษณะของตนเอง ดังที่ ฮอปกินส์ และแอนทิส
(Hopkins and Antes, 1990 : 538) สรุปว่า จิตพิสยั เป็ นการกระทาที่เป็ นกระบวนการภายใน
ของมนุ ษย์ เช่น อารมณ์ ความรู้สกึ ความสนใจ เจตคติ ค่านิยม การพัฒนา คุณลักษณะ และ
แรงจูงใจ ดังนัน้ การวัดและประเมินผลทางด้านจิตสาธารณะ จึงเป็ นการวัด จิตพิสยั ซึ่งเป็ น
คุณลักษณะที่พงึ ปรารถนาในอันที่จะสร้ างสรรค์ประโยชน์ และคุณค่าตลอดจนความดีงามให้
เกิดขึน้ ในสังคม
4.1 ระดับพฤติ กรรมทางด้านจิ ตพิ สยั (Level of affective domain)
จิตพิสยั เป็ นวัตถุประสงค์หนึ่งของการวัด ทางด้านการศึกษา ซึ่งแครทโวล
บลูม และมาเซีย (Bloom, 1956) ได้จาแนกได้แบ่ง ระดับจิตพิสยั ไว้ 5 ระดับโดยเรียงจากระดับ
ต่าสุด ถึงระดับสูงสุด ดังนี้
ระดับสูงสุด (Highest level)
5. การสร้างลักษณะนิสยั (Characterization)
4. การจัดระบบคุณค่า (Organization)
3. การสร้างคุณค่า (Valuing)
2. การตอบสนอง (Responding)
1. การรับรู้ (Receiving or attending)
ระดับต่าสุด (Lowest level)
ภาพ 2 แสดงระดับพฤติกรรมด้านจิตพิสยั (Hopkins and Antes, 1990 : 495)
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4. 2 การจัดจาแนกพฤติ กรรมด้านจิ ตพิ สยั
1. การรับรู้

1.1 การรูจ้ กั
1.2 ความเต็มใจทีจ่ ะรับรู้
1.3 ควบคุมหรือคัดเลือกสิง่ ทีเ่ อาใจใส่

2.2 ความเต็มใจในการตอบสนอง
2.3 ความพึงพอใจในการตอบสนอง

3.2 การชืน่ ชอบคุณค่า
4.1 การสร้างมโนภาพของคุณค่า
4.2 การจัดระบบคุณค่า
5. ลักษณะนิสยั

5.1 การสรุป อ้างอิงนัยทัวไปของคุ
่
ณค่า
5.2 การสร้างลักษณะนิสยั

ตาราง 1 แสดงจาแนกพฤติกรรมด้านจิตพิสยั
ทีม่ า (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543 : 12-13)

การปรับตัว

4. การจัดระบบ

ค่านิยม

3.1 การรับรูค้ ุณค่า
เจตคติ

3. การรูค้ ุณค่า

ความซาบซึง้

2.1 การยินยอมในการตอบสนอง
ความสนใจ

2. การตอบสนอง
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4.3 การสร้างเครื่องมือวัดผลด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
1. กาหนดคุณลักษณะ หรือ เป้ าหมายทีจ่ ะวัด หรือสิง่ ที่จะวัด โดยระบุให้ชดั เจน
ว่าต้องการวัดอะไร เช่น เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็ นต้น
2. นิยามความหมายของสิง่ ทีจ่ ะวัดให้ชดั เจน โดยการวิเคราะห์คุณลักษณะของ
สิ่ง ที่จ ะวัด ว่ า แต่ ล ะคุ ณ ลัก ษณะเหล่ า นั น้ เป็ น อย่ า งไร เพื่อ ให้ ท ราบว่ า สิ่ง ที่จ ะวัด คือ อะไร
ประกอบด้วยคุณลักษณะ ใดบ้าง
3. สร้างข้อความ โดยเขียนให้ครอบคลุมคุณลักษณะทุกด้านและในคุณลักษณะ
แต่ละด้านควรมีหลายๆ ข้อ ด้วยการสร้างข้อความเพื่อเป็ นเครื่องมือในการวัด
4. ทดลองเครื่องมือ นาเครื่องมือที่สร้าง ไปทดสอบกับนักเรียนว่ามีความรู้สกึ
หรือ ความคิดเห็น อย่างไร เช่น เห็นด้วยอย่างยิ่ง - ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ ยอมรับ- ไม่
ยอมรับ แล้วนาผลทีไ่ ด้มาทาการวิเคราะห์ตามเทคนิควิธขี องแต่ละชนิดของเครื่องมือวัด
5. ปรับปรุงคุณภาพของเครื่อ งมือตามผลการวิเคราะห์ แล้วนาไปทดลองใช้
แล้วนามาวิเคราะห์จนแน่ใจในคุณภาพ
6. สร้างเกณฑ์ในการให้คะแนน พร้อมทัง้ เขียนคู่มอื การใช้เครื่องมือดังกล่าว
Stiggins. (1994 : 310) ได้ระบุ “ลักษณะของจิตพิสยั ที่แสดงออกมาของมนุ ษย์” มี 7
ประการคือ
1. เจตคติ (Attitudes) เป็ นความรูส้ กึ ชืน่ ชอบ หรือไม่ชน่ื ชอบ ความรูส้ กึ ด้านบวก
หรือด้านลบ ต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง เป็ นความเกี่ยวเนื่องระหว่างความรู้สกึ กับสิง่ นัน้ โดยเฉพาะเช่น
เจตคติต่อครู ผูบ้ ริหาร วิชา กิจกรรมการสอน ฯลฯ
2. ความสนใจ (Interests) เป็ น ความรู้สึก ที่มีขอบเขตหรือ ช่ว ง (Range) จาก
ระดับ สู ง ของการกระตุ้น (Excitement) และลดต่ า ลงมาหรือเป็ น ความสัมพันธ์ระหว่า งวัตถุ
สิ่ง ของกับ ระดับ ความสนใจ เช่น ผู้เ รีย นสนใจมากเกี่ย วกับ วิช าการละคร แต่ ไ ม่ ส นใจเลย
เกีย่ วกับวิชาภูมศิ าสตร์
3. แรงจูงใจ (Motivation) เป็ นความต้องการภายในที่แน่ วแน่ (Strength) ที่จะ
ให้เ กิด ผลสัม ฤทธิห์ รือ การปฏิบ ัติด้ ว ยความชอบ ต่ อ กิจ กรรม/งานต่ า งๆ เป็ น ความตัง้ ใจ
(Willingness) ทีจ่ ะกระทาตามความคิดเห็น เพื่อทีจ่ ะค้นหาความสาเร็จ หลีกเลีย่ งความล้มเหลว
ปฏิบตั ติ ามกลุ่มและความคาดหวัง เช่น แรงจูงใจต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็ นต้น
4. ค่านิยม (Values) เป็ นแนวโน้มต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งทีม่ คี วามคงทีย่ าวนาน ค่านิยม
มีทงั ้ กว้างและลึก
5. ความชื่นชอบ (Preferences) เป็ นความปรารถนา (Desire) ที่จะเลือกหรือไม่
เลือกกล่าวคือ เป็ นการแสดงออกถึงการชอบสิง่ หนึ่งมากกว่าอีกสิง่ หนึ่ง เป็ นความรู้สกึ ทีส่ งสม
ั่
(Accumulated) มานาน
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6. มโนทัศ น์ ข องตนเองเกี่ย วกับ การศึก ษา (Academic self - concepts) ไม่ ใ ช่
คุณลักษณะของจิตพิสยั โดยตรง แต่เป็ นการแสดงความรูส้ กึ ในด้านสัมพันธ์ต่อสถานศึกษาหนึ่ง
ว่ามีมากกว่าสถานศึกษาหนึ่ง โดยนามาเกีย่ วข้องกับความสาเร็จทางการศึกษาหรือผลผลิตใน
บริบทการศึกษา กล่าวคือเป็ นเจตคติ (ชืน่ ชอบ/ไม่ชน่ื ชอบ) ของตนเอง ทีเ่ กิดขึน้ ในชันเรี
้ ยน
7. วิถขี องการควบคุม (Locus of control) เป็ นสิง่ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์ของตนเองเกีย่ วกับการเรียนที่เป็ นเหตุผล (Attributions or Reasons)
ของผู้เ รีย นเอง เหตุ ผ ลต่ า งๆ นั น้ ถือ ว่ า เป็ น ลัก ษณะภายใน (Internal) เช่ น “ฉั น ประสบ
ความสาเร็จจากการเรียนเพราะความขยัน” ส่วนเหตุผลทีเ่ ป็ นไปได้เหตุผลอื่นถือว่าเป็ นลักษณะ
ภายนอก (External)
4.4 วิ ธีการวัดทางด้านจิ ตพิ สยั
ในการวัดทางด้านจิตพิสยั มีวธิ กี ารวัด 3 วิธี คือ
4.4.1 การสังเกตจากครู (Teacher observation) เป็ นการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ
ของนักเรียนโดยครูเป็ นผูส้ งั เกต
1) ขัน้ ตอนในการสังเกต มีดงั นี้
1.1) ก าหนดพฤติกรรมที่เ กี่ยวข้องกับเรื่อ งที่จ ะสังเกต โดยอันดับแรก
ผูส้ งั เกตต้องกาหนดและนิยามคุณลักษณะทีจ่ ะสังเกตให้ชดั เจน เช่นเจตคติต่อการเรียน เจตคติ
ต่อวิชาภาษาอังกฤษ เป็ นต้น
1.2) เขียนรายการพฤติกรรมของนักเรียนและกิจกรรมซึ่งนักเรียนได้แสดง
ออกมาทัง้ ด้ า นบวกและด้ า นลบ ตัว อย่ า งเช่ น พฤติก รรมที่แ สดงออกเกี่ย วกับ เจตคติต่ อ
การเรียนทัง้ ด้านบวกและด้านลบ
1.3) ก าหนดเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการสัง เกต โดยน ารายการพฤติก รรม
ดังกล่าวมาสร้างเป็ นแบบประเมินประกอบการสังเกต โดยอาจจะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
หรือแบบประเมินค่าก็ได้
2) วิธกี ารสังเกตพฤติกรรม
วิธกี ารสังเกตพฤติกรรมโดยครูนนั ้ มีวธิ กี ารสังเกต 2 วิธี คือ
2.1) การสังเกตแบบไม่มโี ครงสร้าง (Unstructured observation)
ใช้ค าถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended) จะไม่ ใ ช้แ บบตรวจสอบ
รายการหรือแบบประเมินค่า ในการบันทึกพฤติกรรม การสังเกตแบบนี้ผสู้ งั เกตต้องรู้ลกั ษณะ
ของสิง่ ทีจ่ ะสังเกต ต้องมีแนวทางและตัวอย่างพฤติกรรมของคุณลักษณะทีจ่ ะสังเกต โดยจะเริม่
จากการกาหนดเวลาทีจ่ ะสังเกต วันทีส่ งั เกตและสถานทีใ่ นระหว่างการสังเกต หรือเพิง่ เสร็จสิ้น
การสังเกต ผูส้ งั เกตต้องบันทึกพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ สิง่ ทีบ่ นั ทึกอาจจะสอดคล้องกับแนวทางและ
ตัวอย่างพฤติกรรมทีไ่ ด้ระบุไว้กไ็ ด้ แต่ถา้ พฤติกรรมทีส่ งั เกต ไม่สอดคล้องกับทีก่ าหนดไว้กต็ อ้ ง
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บันทึกพฤติกรรมนัน้ ด้วย ผูส้ งั เกตต้องไม่สรุปผลการกระทาต้องบันทึกตามสิ่งทีเ่ ห็นหรือสิง่ ที่ได้
ยินเท่านัน้ เช่นทาหน้านิ่วคิว้ ขมวด มองออกไปทางหน้าต่าง หยุดเขียนเมื่อหมดเวลาเป็ นต้น
การบันทึกพฤติกรรมควรบันทึกพฤติกรรมทัง้ ด้านบวกและด้านลบ
ข้อ ดี คือ มีค วามเป็ น ธรรมชาติมาก (More naturalistic) และไม่ ฝืน
ความรูส้ กึ (Not constrained)
ข้อเสีย คือ ไม่สามารถที่จะบันทึกพฤติกรรมได้ค รบทุกพฤติก รมที่
นักเรียนแสดงออก และต้องใช้เวลามาก เพราะไม่สามารถที่จะใช้เวลาเพียง 15 - 20 นาที
สัง เกตพฤติก รรมได้ครบถ้ว น รวมทัง้ ผู้ส ัง เกต อาจจะไม่ มีเ วลาสัง เกตและพฤติก รรมบาง
พฤติกรรมอาจไม่แสดงออกในระหว่างที่เรียนก็ได้
2.2) การสังเกตแบบมีโครงสร้าง (Structured observation) แตกต่างจาก
การสังเกตแบบไม่มโี ครงสร้าง คือเวลาที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือและวิธกี ารบันทึกการสังเกต
การสังเกตแบบนี้จะใช้แบบตรวจสอบรายการหรือแบบประเมินค่าเป็ นเครื่องมือในการสังเกต
โดยมีพ ฤติก รรมทัง้ ทางด้า นบวกและด้า นลบการสัง เกตโดยใช้แ บบตรวจสอบรายการนัน้
ผูส้ งั เกตจะกาหนดรายการพฤติกรรมต่างๆ เมื่อไปสังเกตก็จะทาเครื่องหมายแสดงความถีต่ รง
พฤติกรรมที่แสดงออกในแต่ละพฤติกรรม ส่วนการสังเกตโดยใช้แบบประเมินค่า ผูส้ งั เกตจะ
กาหนดรายการพฤติกรรมต่างๆ พร้อมด้วยระดับความถี่ของพฤติกรรมนัน้ เช่น บ่อยครัง้
บางครัง้ นานๆ ครัง้ และไม่เคยทาเลย เป็ นต้น
4.4.2 การรายงานตนเองของนักเรียน (Student self-report)
วิธกี ารนี้จะให้นักเรียนเป็ นผูป้ ระเมินตนเอง การประเมินตนเองมีหลายวิธี
แต่วธิ ที ใ่ี ห้ผลได้ตรงมากทีส่ ุด คือ การพูดคุยกับนักเรียนหรือการสัมภาษณ์ (Interview) และการ
เขียนตอบ แต่ละวิธมี รี ายละเอียด ดังนี้
1) การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เป็ นการพูดคุยหรือสนทนาของครูกบั นักเรียน
เป็ นรายบุคคลหรือเป็ นกลุ่ม มีลกั ษณะคล้ายกับการสังเกต แต่ค รูได้มีโอกาสเข้าไปมีค วาม
เกีย่ วข้องหรือซักถามนักเรียนโดยตรงทาให้ครูมโี อกาสได้เข้าใจปั ญหามากขึน้ เพราะนักเรียนได้
บอกความรู้สกึ อย่างเต็มที่ หลักการในการสัมภาษณ์ท่ดี ี คือ ต้องสร้างความเป็ นกันเอง สร้าง
ความอบอุ่ น และ ให้ ค วามสนใจในสิ่ง ที่ผู้ถู ก สัม ภาษณ์ ต อบข้อ ดีข องการสัม ภาษณ์ คือ
ผูส้ มั ภาษณ์มโี อกาสได้อธิบายคาถามให้ชดั เจน ถ้าผูต้ อบไม่เข้าใจมีโอกาสกระตุ้นผูต้ อบด้วย
และได้บนั ทึกพฤติกรรมที่แสดงอีกด้วย นอกจากนี้นักเรียนยังได้มีโอกาส อธิบายความรู้สกึ
อย่างเต็มที่
ข้อ จ ากัด ของการสัม ภาษณ์ คือ นั ก เรีย นอาจจะไม่ ก ล้ า พู ด เมื่อ ต้ อ ง
เผชิญหน้าตัวต่อตัว แก้ปัญหาโดยการสัมภาษณ์เป็ นกลุ่ม ต้องใช้เวลานานในการสัมภาษณ์
ไม่สามารถบันทึกคาสัมภาษณ์ได้ ครบถ้วน วิธแี ก้ไขอาจจะเตรียมแนวทางการบันทึก หรือใช้
เครื่องบันทึกเสียงขณะทีส่ มั ภาษณ์
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2) การใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็ นวิธีการที่ให้นักเรียนรายงาน
ตนเองอีกวิธีหนึ่ง โดยให้นักเรียนตอบตามคาถามที่กาหนดให้ แบบสอบถามมีรูปแบบของ
คาถาม 2 แบบ คือ
2.1) แบบคาถามทีใ่ ห้ตอบโดยการเขียน (Constructed-response formats)
คาถามที่ใช้ควรเป็ นคาถามที่ถามตรงๆ ไม่อ้อมค้อม เป็ นคาถามง่ายๆ อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน
ลักษณะของคาถามอาจจะอยู่ในรูปของบอกเล่า ประโยคคาถามหรือประโยคที่ไม่สมบูรณ์ ให้
นักเรียนเติมข้อความในตอนท้าย
สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป อาจใช้แบบสอบถามแบบ
ความเรีย ง (Essay items) เพื่อ ให้นัก เรีย นได้บ รรยายความรู้สึกของตนเองได้อย่ างเต็มที่
คาถามอาจจะถามลึกให้นกั เรียนแสดงเหตุผลของเจตคติ ค่านิยมหรือความเชือ่
ข้อดีของคาถามแบบเขียนตอบ คือ ได้ล้วงลึกความรู้สึกของนักเรียน
เพราะคาถามไม่มกี ารชีแ้ นะคาตอบ แต่ตอ้ งใช้กบั นักเรียนทีม่ คี วามสามารถในการอ่าน และการ
เขียนทีด่ ี รวมทัง้ มีเวลาพอเพียง ให้นกั เรียนตอบด้วย
ส่วนจากัดของคาถามแบบเขียนตอบ มีสองประการคือประการทีห่ นึ่ง
นักเรียนอาจจะไม่กล้าเขียนความรูส้ กึ ที่แท้จริง เพราะกลัวว่าครูจะจาลายมือได้ ประการที่สอง
การตรวจให้คะแนนต้องใช้เวลามากและมีความเป็ นอัตนัยกว่าคาถามแบบมีตวั เลือก
2.2) คาถามแบบมีตวั เลือก (Selected - response formats)
คาถามแบบมีตวั เลือกมีรูปแบบหลายชนิด ที่นิยมใช้ได้แก่ แบบวัดแบบ
ลิเกิรต์ (Likert scale) และแบบวัดแบบใช้ความแตกต่างของภาษา (Semantic differential) ของ
ออสกูด (Osgood) และแบบสถานการณ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.2.1) แบบวัดแบบลิเคิรท์ (Likert scales)
เป็ นมาตรวัดเจตคติท่นี ิยมใช้กนั มากวิธีหนึ่ง ข้อความที่ถาม
จะต้องครอบคลุมเจตคติท่ตี ้องการจะทราบและสามารถชี้บ่งบอกถึงเจตคติท่มี ีอยู่หรือระดับ
ความเข้มของความรูส้ กึ ได้ ระดับความรูส้ กึ ทีใ่ ช้กนั ทัว่ ๆ ไป ได้แก่
- เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วย เห็นด้วยมาก และ
เห็นด้วยอย่างยิง่
- ไม่ ป ฏิบ ัติเ ลย ปฏิบ ัติเ พีย งเล็ก น้ อย ปฏิบ ัติเ ป็ น ครัง้ คราว
ปฏิบตั บิ ่อยๆ และปฏิบตั เิ ป็ นประจา เป็ นต้น
การตอบนัน้ จะให้ผตู้ อบเลือกระดับความรู้สกึ จากมากไปหาน้อย
เช่น เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ โดยให้คะแนน
เป็ น 5 4 3 2 และ1 ถ้าข้อคาถามเป็ นบวก (Positive statement) เช่น ข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือ
ภาษาอังกฤษ และให้คะแนน 1 2 3 4 และ 5 ถ้าข้อ คาถามเป็ นลบ (Negative statement) เช่น
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ภาษาอังกฤษเป็ นวิชาทีน่ ่ าเบื่อ เป็ นต้น การแปลผลให้รวม คะแนนทัง้ หมดของแบบวัดแล้วหา
ค่าเฉลีย่ ถ้ามีคะแนนเฉลีย่ สูง แสดงว่ามีเจตคติต่อสิง่ นัน้ ในทางบวก
หลักการเขียนข้อความวัดเจตคติ
1. เป็ นข้อความทีบ่ ่งบอกทิศทาง และ ระดับของความรูส้ กึ
2. ไม่เป็ นข้อความที่เป็ นข้อเท็จจริง (fact) เกี่ยวกับเรื่องนัน้
เพราะผูต้ อบจะเห็นด้วยเสมอ ทาให้ไม่ทราบความรูส้ กึ ของผูต้ อบ
3. ข้อความต้องมีความชัดเจน มีความหมายแน่นอนไม่กากวม
4. ข้อ ความหนึ่ ง ๆ ควรถามความคิด เห็น เพีย งอย่ า งเดีย ว
เพราะถ้าถามหลายความคิดเห็นในข้อความเดียวกัน จะทาให้ยากต่อการแสดงความคิดเห็น
5. ควรมีขอ้ ความทีถ่ ามทัง้ ด้านบวกและด้านลบ
6. ข้อความทีถ่ าม สามารถวิพากษ์วจิ ารณ์ (debate) ได้เพื่อให้
ผูต้ อบแสดงความคิดเห็น ทัง้ ในทางเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้คาบางคา
เช่น เสมอ ทัง้ หมด ไม่เคยเลย เท่านัน้ เพียงเล็กน้อย เป็ นต้น
7. ใช้ขอ้ ความทีก่ ล่าวถึงเหตุการณ์ หรือเรื่องราวทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
เพราะจะช่วยให้ทราบเจตคติของบุคคลในสภาวะปั จจุบนั
8. หลีกเลี่ยงข้อความที่ไม่อาจแสดงความคิดเห็นได้หรือไม่
เกีย่ วข้องกับเรื่องทีว่ ดั ตัวอย่างแบบวัดแบบลิเกิรต์ (Likert Scale)
2.2.2) แบบวัดแบบใช้ความแตกต่างของภาษา (Semantic differential scale)
เป็ นแบบวัดเจตคติทใ่ี ช้คาคุณศัพท์ (Adjective) ทีต่ รงข้ามกัน (Bipolar)
เช่น ดี-เลว มิตร-ศัตรู ฉลาด-โง่ เป็ นต้น คาคุณศัพท์แบ่งออกได้เป็ น 3 มิติ (Dimensions) คือ
- แบบประเมินค่า (Evaluation) เช่น ดี - เลว เกลียด - รัก
- แบบศักยภาพ (Potency) เช่น แข็งแรง - อ่อนแอ ใหญ่ - เล็ก
- แบบกิจกรรม (Activity) เช่น ร่าเริง - หงอยเหงา เร็ว - ช้า แบบวัด
เจตคติแบบใช้ความหมายของภาษา จะมีระดับความคิดเห็น 5-7 ระดับ โดยที่ 0 คือ เจตคติท่ี
เป็ นกลาง

2.2.3) แบบวัดเชิงสถานการณ์
เป็ น แบบสอบวัดที่ก าหนดเรื่อ งราวหรือสถานการณ์สมมุติ
ให้นักเรียนอ่านแล้วแสดงความรู้สกึ ความคิด เหตุผล โดยการเขียนตอบหรือเลือกคาตอบจาก
ตัวเลือกทีก่ าหนดให้ ในทีน่ ้ผี เู้ ขียนขอนาเสนอเฉพาะในส่วนทีม่ คี าตอบให้เลือก
หลักการสร้างแบบวัดเชิงสถานการณ์
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1. กาหนดคุณลักษณะทีต่ อ้ งการจะวัด
2. สร้ า งสถานการณ์ สถานการณ์ ท่ี ส ร้ า งขึ้ น ควรเป็ น
สถานการณ์ท่ี เป็ นไปได้ทจ่ี ะเกิดขึน้ มีความเข้มของเรื่องอยู่ในระดับปานกลางไม่เข้มจนเกินไป
เพราะจะทาให้ผตู้ อบอึดอัดใจและไขว้เขวได้และเหมาะสมกับระดับชันของผู
้
เ้ รียน
3. เขียนคาถาม ไม่ควรถามตรงๆ แต่ควรถามให้เกีย่ วข้องกับ
สถานการณ์ทก่ี าหนดให้การถามอาจถามให้ตดั สินใจหรือให้ระบุแนวทางทีจ่ ะปฏิบ ัติ
4. เขียนตัวเลือก ตัวเลือกควรมีความเป็ นไปได้และสามารถ
เกิดขึน้ ได้ ตัวเลือกมีจานวนมากพอทีจ่ ะใช้ ในการตัดสินใจ
5. นาไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข
ข้อดีของแบบวัดเชิงสถานการณ์ คือ กระตุน้ ความรูส้ กึ หรือ
เร้าใจผูต้ อบเพราะได้อ่านเรื่องราวที่น่าสนใจ ได้มโี อกาสสร้างจิตนาการ ส่วนข้อจากัดของแบบ
วัดเชิงสถานการณ์ คือสร้างสถานการณ์และตัวเลือกได้ยาก รวมทัง้ การกาหนดเกณฑ์ในการให้
คะแนนทาได้ยากด้วย
4.4.3 การประเมินโดยเพื่อน (Peer ratings)
เป็ นวิธกี ารประเมินทีน่ ามาใช้ในการประเมินด้านจิตพิสยั วิธหี นึ่ง ไม่ค่อย
นิยมมากนัก เนื่องจากมีตวั แปรหลายตัว ที่ทาให้เกิดความคลาดเคลื่อน เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนด้วยกันอาจจะไม่ลกึ ซึ้ง การให้คะแนน การแปลผลจากการประเมิน เป็ นต้น
การประเมินโดยเพื่อนจะเป็ นวิธกี ารที่ให้เพื่อนนักเรียนเป็ นผูป้ ระเมิน โดยใช้วธิ กี ารให้ทายหรือ
บอกชื่อเพื่อนที่มพี ฤติกรรมนัน้ ๆ (Guess-who approach) หรือวิธกี ารสังคมมิติ (Sociometric
approach) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) วิธกี ารเดาว่าเป็ นใคร (Guess-who approach)
เป็ น การถามนั ก เรีย น โดยให้ บ อกชื่อ เพื่อ นนั ก เรีย นที่ ค ิ ด ว่ า
มีความสัมพันธ์มากที่สุดกับพฤติกรรมที่กาหนดให้ ซึ่งพฤติกรรมนัน้ อาจจะเป็ นด้านบวกหรือ
ด้านลบ ข้อดีของวิธีน้ี คือแปลผลได้ง่ายและนักเรียนตอบได้ง่าย ส่วนข้อด้อยของวิธีน้ี คือ
นักเรียนบางคนอาจจะอาย ไม่กล้าบอกความจริงก็ได้
2) วิธสี งั คมมิติ (Sociometric approach)
วิธีส ัง คมมิติ เป็ น วิธีป ระเมิน โครงสร้ า งทางสัง คมในชัน้ เรี ย น
เกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน วิธกี ารอาจจะเริม่ จากกลุ่มย่อย มีนกั เรียน 5 - 7 คนหรือ
เป็ น กลุ่ ม ใหญ่ ทงั ้ ชัน้ เรีย นก็ได้ สิ่ง ที่ถ ามนักเรียนจะคล้ายกับ "วิธีก ารเดาว่าเป็ นใคร" เช่น
นักเรียนที่มีคนชื่นชอบมากที่สุด นักเรียนที่มีค นไม่ชอบเล่นด้วยมากที่สุด เป็ นต้น วิธีการนี้
คล้ายกับวิธกี ารรายงานตนเอง โดยให้นกั เรียนประเมินคนอื่นๆ ตัวอย่างคาถาม
หลักการสร้างคาถามในสังคมมิติ
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1. ควรถามเงื่อนไขทัวไป
่ เช่น นักเรียนอยากจะทางานกับ ใคร
บ้างหรือ อยากนัง่ ใกล้ใครบ้าง เป็ นต้น ไม่ค วรถามเรื่องเฉพาะเจาะจง เช่น นักเรียนเดินมา
โรงเรียนกับใคร หรือทาการบ้านกับใคร
2. หลีกเหลีย่ งคาถามปฏิเสธ เช่น
(ไม่ด)ี ฉันไม่ชอบนังติ
่ ดกับ _______________________
(ดีขน้ึ ) ฉันชอบชอบนังติ
่ ดกับ _____________________
จากที่กล่าวมาแล้ว พบว่า วิธีการวัดทางด้านจิตพิสยั มี 3 วิธี คือ การวัดโดยการ
สังเกต การรายงานตนเองและการประเมินโดยเพื่อน สองวิธแี รกเป็ นวิธที น่ี ิยมใช้กนั มากกว่าวิธี
ที่ 3 แต่ถา้ ใช้หลายวิธใี นการประเมินจะทาให้ได้ขอ้ มูลทีแ่ ท้จริงมากขึน้
5. การใช้เครื่องมือวัดคุณลักษณะด้านจิ ตพิ สยั
5.1 การวัดความสนใจ
5.1.1 การสารวจความสนใจ เป็ นการกาหนดรายการทีต่ ้องการออกมาตรงๆ
แล้วถามว่าชอบหรือไม่ ชอบ
5.1.2 การสอบถามแนวการปฏิบตั ทิ ่แี สดงถึงความสนใจหรือไม่ พยายามยก
กิจกรรมหรือการกระทาทีเ่ กีย่ วกับเรื่องนัน้ แล้วถามแนวการปฏิบตั ขิ องนักเรียนต่อเรื่องนัน้ ๆ
5.1.3 ถามให้แ สดงความรู้สึก ถึง ความมากน้ อ ยของการกระท ากิจ กรรม
ทีเ่ กีย่ วกับเรื่องนัน้ การวัดความสนใจในลักษณะนี้ ต้องการวัดความเข้มของความสนใจ
5.1.4 ถามการเลือกปฏิบตั ิ เป็ นการกาหนดกิจกรรม ว่าหาคุณลักษณะของสิง่
ทีจ่ ะวัดความสนใจต่อ นัน้ มีลกั ษณะทีแ่ สดงถึงลักษณะทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ ทีส่ นใจ
5.2 การวัดทัศนคติ หรือเจตคติ
5.2.1 มาตรวัดทัศนคติตามแบบของลิเคิร์ท ประกอบด้วยข้อความเจตคติ
ซึ่งกล่าวถึงลักษณะของ สิง่ ทีต่ อ้ งการวัดความรูส้ กึ ต่อหลายๆ ข้อความโดยเป็ นข้อความที่ เป็ น
บวกหรือข้อความที่เป็ นลบเท่านัน้ ส่วนการตอบสนองโดยระบุค วามรู้สกึ ระดับใดใน 5 ระดับ
จากเห็นด้วยมากทีส่ ุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วย ปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด การ
กาหนดน้ าหนักคะแนนนิยมใช้วธิ ี Arbitrary Weighting Method เป็ น 5 4 3 2 1 โดยถ้าเป็ นเห็น
ด้วยมากทีส่ ุดได้ 5 คะแนน และลดลงไปตามลาดับ
5.2.2 มาตรวัดทัศนคติตามแบบของเทอร์สโตน มีขนตอนดั
ั้
งนี้
- กาหนดเรื่องทีจ่ ะวัดว่าต้องการวัดทัศนคติต่อสิง่ ใด
- กาหนดประเด็นของเรื่องที่จะวัด โดยกาหนดว่าจะกล่าวถึงเรื่องที่
จะวัด ในแง่มุมใดบ้าง
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- สร้างข้อความวัดทัศนคติในแต่ละประเด็นๆ ละหลายๆ ข้อความ โดย
มีทงั ้ ข้อความในทางบวก ข้อความเป็ นกลางและข้อความในทางลบ ให้ได้ขอ้ ความประมาณ
150-200 ข้อความ
- หาค่ า น้ า หนั ก ของข้อ ความ โดยกาหนดกลุ่ ม บุ ค คลที่จ ะให้เ ป็ น
ผูต้ ดั สินว่าข้อความใดควรมีน้าหนักอยู่ในระดับใด
5.2.3 การวัดค่านิยม
สามารถวัดได้โดยใช้สถานการณ์ซ่งึ สถานการณ์ท่ใี ช้อาจเกี่ยวข้องหรือ
แสดงถึงค่านิยมที่ต้องการ วัด แล้วกาหนดตัวเลือกในการวัดโดยใช้ระดับชัน้ ของการพัฒนา
ค่านิยมตามลาดับขัน้ ได้แก่
1) การตอบสนอง
2) การสร้างคุณค่า
3) การจัดระบบคุณค่า
5.2.4 การวัดคุณธรรมจริยธรรม
การวัดคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมนัน้ ถ้าจะให้การวัดครอบคลุม
แล้วควรวัดใน 4 ส่วนคือ
1) ความรู้สึกเชิงจริยธรรม เป็ นการวัดความรู้ความคิดเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม โดยเฉพาะความคิดว่าสิง่ ใดควรกระทาหรือไม่ควรกระทา
2) ทัศนคติเชิงจริยธรรม เป็ นลักษณะความรู้สึกโน้ มเอียงทางจิต ใจของ
บุคคลทีม่ ตี ่อคุณลักษณะทางจริยธรรมนัน้ ๆ
3) เหตุผลเชิงจริยธรรม เป็ นลักษณะการที่บุค คลใช้เ หตุ ผลในการเลือ ก
กระท าหรือ ไม่ ก ระท า อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง เหตุ ผ ลในการกระท าเป็ น เครื่อ งแสดงถึง ระดับ /
พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลนัน้ ๆ
4) พฤติก รรมเชิง จริย ธรรม เป็ น ลัก ษณะการกระทาในลัก ษณะที่สงั คม
ต้องการทาและไม่กระทา หรือไม่แสดงออกในลักษณะทีส่ งั คมไม่ตอ้ งการ
ในงานวิจ ัย นี้ ผู้ว ิจ ัย ได้ใ ช้เ ครื่อ งมือ วัด และประเมิน ผล คือ แบบสัง เกตพฤติก รรม
จิตสาธารณะ โดยให้ครูเป็ นผู้สงั เกตเป็ น ระยะๆ เพื่อ สะท้อนว่าผู้เรียนเป็ นคนดีมีคุ ณ ธรรม
จริยธรรมด้านจิตสาธารณะหรือไม่ อย่างไร รวมถึงใช้วธิ กี ารวัดและประเมินผลจากผลงานและ
การกระทา โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารที่หลากหลายทีเ่ กิดจากสภาพจริง

52
5. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
5.1 งานวิ จยั ในประเทศ
บุญทัน ภู บาล (2549) ได้ศกึ ษาเรื่องการใช้วดี ีทศั น์ละครหุ่นเชิดเป็ นตัวแบบเพื่อ
พัฒนาจิตสาธารณะของ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยของจิตสาธารณะเฉลี่ยโดยรวมของนักเรียนที่ได้รบั การใช้วดี ทิ ศั น์
ละครหุ่นเชิดเป็ นตัวแบบก่อนการใช้วดี ทิ ศั น์ระหว่างการใช้การใช้วดี ทิ ศั น์และหลังการใช้วดี ทิ ศั น์
ละครหุ่นเชิดเป็ นตัวแบบ 2) ศึกษาการเปลีย่ นแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉลีย่ โดยแยกตาม
องค์ประกอบจิตสาธารณะของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การใช้ วีดที ศั น์ละครหุ่นเชิดเป็ นตัวแบบก่อนการ
ใช้วดี ทิ ศั น์และหลังการใช้วดี ทิ ศั น์ละครหุ่นเชิดเป็ นตัวแบบ ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการเรียนรู้
เรื่องจิตสาธารณะของนักเรียนก่อนการใช้วดี ทิ ศั น์และหลังการใช้วดี ทิ ศั น์ละครหุ่นเชิ ด ปรากฏ
ว่าผลการเรียนรู้เรื่องจิตสาธารณะของนักเรียนหลังการใช้วดี ทิ ศั น์สูงกว่าก่อนการใช้ วีดทิ ศั น์
ละครหุ่นเชิดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 2) นักเรียน ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 ที่ได้รบั
การใช้วดี ีทศั น์ ละครหุ่นเชิดเป็ นตัวแบบ มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ย
โดยรวมก่อนการใช้วดี ทิ ศั น์ระหว่างการใช้การใช้วดี ทิ ศั น์และหลังการใช้วดี ทิ ศั น์ละครหุ่นเชิด
เป็ นตัวแบบในแต่ละช่วงสัปดาห์มีค วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
กล่าวคือ เมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยในช่วงสัปดาห์ท่ี 1 กับ
สัปดาห์ท่ี 2 และสัปดาห์ท่ี 2 กับสัปดาห์ท่ี 3 มีคะแนนจิตสาธารณะโดยรวมเฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติและระหว่าการใช้วดี ทิ ศั น์ละครหุ่นเชิดเป็ นตัวแบบในช่วงสัปดาห์ท่ี 3
ถึงสัปดาห์ท่ี 6 มีคะแนนจิตสาธารณะโดยเฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01
แสดงว่าตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ของการใช้วดี ทิ ศั น์ละครหุ่นเชิดคะแนนจิตสาธารณะโดยรวม
เฉลี่ยมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตลอดระยะเวลาของการใช้วดี ทิ ศั น์ละครหุ่นเชิด และเมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยระหว่างสัปดาห์ท่ี 6 กับสัปดาห์ท่ี 7 และสัปดาห์ท่ี 7 กับสัปดาห์ท่ี 8 แล้วพบว่ามี
คะแนนจิตสาธารณะโดยรวมเฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ 4. เมื่อวิเคราะห์คะแนน
จิตสาธารณะของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 แยกเป็ นรายองค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบ
ที่ 1 คือการหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทาที่ทาให้เกิดความเสียหายต่อสมบัตขิ องส่วนรวมใน
โรงเรียน องค์ประกอบที่ 2 คือ การถือเป็ นหน้าที่ท่จี ะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสมบัตขิ อง
ส่วนรวมในโรงเรียนในวิสยั ทัศน์ท่ตี นสามารถทาได้และสาหรับองค์ประกอบที่ 3 คือ การเคารพ
สิท ธิใ นการใช้ข องส่ ว นรวมในโรงเรีย นที่ใ ช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกัน ของกลุ่ ม พบว่ า คะแนน
จิตสาธารณะทัง้ 3 องค์ประกอบในแต่ละสัปดาห์มคี ่าความแปรปรวนแบบวัดซ้ าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะในองค์ประกอบที่ 2 มี
คะแนนเฉลีย่ ต่ากว่าองค์ประกอบอื่นทุกช่วงสัปดาห์และคะแนนจิตสาธารณะองค์ประกอบที่ 3 มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าองค์ประกอบอื่นทุกช่วงสัปดาห์ ทัง้ นี้เมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ
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คะแนนจิตสาธารณะในแต่ละช่วงสัปดาห์โดยแยกตามองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 1
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 มีค ะแนนเฉลี่ยเพิม่ ขึน้ จากก่อนการใช้วดี ิทศั น์ละครหุ่นเชิด
กล่าวคือ ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1 กับสัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 1 กับสัปดาห์ท่ี 3 และสัปดาห์ท่ี 2 กับ
สัปดาห์ท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ และระหว่างการใช้วดี ิท ัศน์
ละครหุ่นเชิดในช่วงสัปดาห์ท่ี 3 ถึงสัปดาห์ท่ี 6 มีค ะแนนเฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ทุกช่วงสัปดาห์ แสดงว่าตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ของการใช้วดี ทิ ศั น์ละครหุ่น
เชิดคะแนนจิตสาธารณะ องค์ประกอบที่ 1 เฉลี่ยมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นตลอดเวลาของการใช้วดิ ิ
ทัศน์ ละครหุ่นเชิดและเมื่อเปรียบเทียบคะแนนหลังการใช้วดี ิท ัศน์ ละครหุ่นเชิดเป็ นตัว แบบ
ในช่วงสัปดาห์ท่ี 6 กับสัปดาห์ท่ี 7 และสัปดาห์ท่ี 7 กับสัปดาห์ท่ี 8 แล้วพบว่ามีคะแนนเฉลีย่
เพิม่ ขึน้ อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ พบว่าองค์ประกอบที่ 2 นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2
มีค ะแนนเฉลี่ย เพิ่ม ขึ้น จากก่ อ นการใช้ว ี ดิท ัศ น์ ล ะครหุ่ นเชิด เป็ น ตัว แบบแตกต่ า งกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เกือบทุกสัปดาห์ กล่าวคือ ในระหว่าการใช้วดี ทิ ศั น์ละครหุ่นเชิด
ในช่วงสัปดาห์ท่ี 3 ถึงสัปดาห์ท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
และในช่วงสัปดาห์ 5 กับสัปดาห์ท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
.01 แสดงว่าตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ของการใช้วดี ทิ ศั น์ละครหุ่นเชิดคะแนนจิตสาธารณะ
องค์ประกอบที่ 2 เฉลีย่ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตลอดระยะเวลาของการใช้วดี ทิ ศั น์ละครหุ่นเชิด เป็ น
ตัวแบบและเมื่อเปรียบเทียบหลังการใช้วดี ทิ ศั น์ละครหุ่นเชิด ในสัปดาห์ท่ี 6 กับสัปดาห์ท่ี 7 และ
สัปดาห์ท่ี 7 กับสัปดาห์ท่ี 8 คะแนนเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ อย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิตอิ งค์ประกอบที่ 2
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 มีคะแนนเฉลีย่ จิตสาธารณะองค์ประกอบที่ 3 ในช่วงสัปดาห์ท่ี 3
กับสัปดาห์ท่ี 4 และในช่วงสัปดาห์ท่ี 4 กับสัปดาห์ท่ี 5 มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ส่วนในช่วงสัปดาห์อ่นื ๆ ที่เหลือมีการเปลีย่ นแปลงแตกต่างกัน
อย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
พรพรหม พรรคพวก (2550) ได้ ศ ึ ก ษาเรื่ อ งปั จจั ย บางประการที่ ส่ ง ผลต่ อ
จิตสาธารณะของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ในสหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออกกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรปั จจัยทัง้ 5 ตัวคือการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง การคล้อยตาม
ผู้อ่ืน สัม พัน ธภาพระหว่า งนัก เรีย นกับ เพื่ อ นและการอบรมเลี้ย งดู แ บบประชาธิป ไตยกับ
จิตสาธารณะโดยรวมมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ตัวแปรปั จจัย
ทัง้ 5 ตัวกับจิตสาธารณะรายด้านทัง้ สามด้าน ได้แก่ ด้านการหลีกเลีย่ งการใช้ ด้านการถือเป็ น
หน้ าที่และด้านการเคารพสิทธิการใช้ ท่วี ิเคราะห์แ บบตัวพหุนามมีค วามสัมพันธ์กนั และค่ า
สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์พ หุ คู ณ ที่ว ิเ คราะห์แ บบตัว แปรเอกนามระหว่า งตัว แปรปั จ จัย กับ
จิตสาธารณะรายด้าน มีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .05 ทุกค่าและค่าน้ าหนักความสาคัญของ
ตัวแปรปั จจัยทีส่ ่งผลต่อจิตสาธารณะรายด้านทัง้ สามด้านมากทีส่ ุดคือการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนโดยส่งผลทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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วิศลั ย์ โฆษิตานนท์ (2550) ได้ศกึ ษาเรื่องการพัฒนาสานึกสาธารณะของประชาชน
ในชุมชนเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า สภาพทีเ่ ป็ นลักษณะของการมีจติ สานึกสาธารณะของ
ประชาชน 3 ลักษณะ คือ (1) การไม่ทาสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดปั ญหาแก่ส่วนรวมขึน้ ในชุมชน (2) การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน และ (3) การมีน้ าใจเอื้ออาทรต่อกันการค้นหาปั จจัยทีม่ ี
ผลต่อการพัฒนาจิตสานึกสาธารณะ พบว่า มี 2 ด้านประกอบด้วยปั จจัยภายใน ได้แก่ ความ
ต้องการส่วนบุคคล สถานภาพทางสังคม ความสามารถในการใช้วจิ ารณญาณและตัดสิน ใจ
และประสบการณ์ ความรับผิดชอบและทัศนคติ ส่วนปั จจัยภายนอก ได้แก่การมีปฏิสมั พันธ์ใน
สังคมและการขัดเกลาทางสังคมการเรียนรู้และรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร โครงสร้างและสถาบันทาง
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี พิธกี รรม ประวัตศิ าสตร์ท้องถิน่ กฎระเบียบในสังคม บทบาทผูน้ า
และการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมในชุมชน ส่วนรูปแบบการพัฒนาสานึกสาธารณะของ
ประชาชนในชุม ชนเมือ ง พบว่า ประกอบด้ว ย แนวทางและกลวิธี ซึ่ง มีแ นวทางที่ส าคัญ
8 ประการ คือ (1) การสร้างข้อตกลงร่วมกัน (2) การสร้างกระบวนการเรียนรู้ (3) การสร้างและ
ส่ ง เสริม ผู้นา (4) การรวมกลุ่ มหรือจัดตัง้ องค์ก รของประชาชน (5) การรัก ษาผลประโยชน์
ร่วมกัน (6) การบริหารจัดการในชุมชน (7) การจัดกิจกรรมในชุมชน (8) การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
ศุภ รัต น์ แตงอ่ อ น (2550) ได้ศ ึก ษาเรื่องเปรีย บเทียบจิต สานึ กสาธารณะในการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากร ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 และปี ท่ี 6 ในจังหวัดปราจีนบุรี ทีม่ รี ะดับ
การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมต่างกัน การวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบจิตสานึก
สาธารณะในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรน้ าและด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าของนักเรียนชัน้
มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 3 และมัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 6 ที่มีร ะดับ การให้ เ หตุ ผ ลเชิง จริย ธรรมต่ า งกัน
กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการสุ่มหลายขันตอน
้
จานวนกลุ่มตัวอย่าง 494 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
วิจยั ประกอบด้วย แบบวัดจิตสานึกสาธารณะด้านการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรน้ า แบบวัดจิตสานึก
สาธารณะด้านการ ประหยัดพลังงานไฟฟ้ าและแบบวัดการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม ซึ่งมีค่าความ
เชื่อมันเท่
่ ากับ 0.896 ,0.893 และ 0.769 ตามลาดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค วาม
แปรปรวนพหุคูณแบบสองทาง ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 มีจติ สานึก
สาธารณะในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรน้ า อยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างมาก และมีจิตสานึก
สาธารณะด้ า นการประหยัด พลัง งานไฟฟ้ า อยู่ ใ นระดับ ค่ อ นข้า งมาก ส่ ว นนั ก เรีย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 มีจติ สานึกสาธารณะทัง้ สองด้าน อยู่ในระดับค่อนข้างมาก 2) นักเรียนที่มี
ระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับก่อนกฎเกณฑ์มจี ติ สานึกสาธารณะทัง้ สองด้านอยู่
ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างมาก นักเรียนทีม่ รี ะดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับตาม
กฎเกณฑ์ มีจิต ส านึ ก สาธารณะด้ า นการอนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากรน้ า อยู่ ในระดับ ปานกลางถึง
ค่อนข้างมากและมีจติ สานึกสาธารณะด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าอยู่ในระดับค่อนข้างมาก
ส่วนนักเรียนที่มีระดับการให้เหตุผ ลเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับเหนือกฎเกณฑ์จะมีจิต ส านึ ก
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สาธารณะทัง้ สองด้านอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 3) นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 มีจติ สานึก
สาธารณะด้านการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรน้ า และจิตสานึกสาธารณะ ด้านการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้ าสูงกว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 และพบว่านักเรียน ที่มีระดับการให้เหตุผลเชิง
จริยธรรม อยู่ในระดับเหนือกฎเกณฑ์ มีจติ สานึกสาธารณะด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าสูง
กว่านักเรียนที่มรี ะดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับก่อนกฎเกณฑ์ แต่มนี ักเรียนที่มี
ระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมต่างกันมีจติ สานึ กสาธารณะด้านการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรน้ า
ไม่แตกต่างกัน 4) ไม่พบผลปฏิสมั พันธ์ของระดับชัน้ กับการ ให้เหตุผลเชิงจริยธรรมที่มีต่ อ
จิตสานึกสาธารณะ ด้านการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรน้ าและจิตสานึกสาธารณะด้านการประหยัด
พลังงานไฟฟ้ า
อัญชลี ยิง่ รักพันธุ์ (2550) ได้ศกึ ษาเรื่องผลการใช้สถานการณ์จาลองผสานกับเทคนิค
การประเมินผลจากสภาพจริงเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ 3 องค์ประกอบ คือ ด้านการเคารพสิทธิ
ในการใช้ของส่วนรวมทีใ่ ช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม ด้านการหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทา
ที่จะทาให้เกิดความชารุดเสียหายต่อสมบัติของส่ว นรวมและด้านการ ถือเป็ นหน้ าที่ท่ีจ ะมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวม โดยการศึกษานักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียน
ราชบพิธ ภาคเรีย นที่ 1 ปี ก ารศึก ษา 2549 จ านวน 40 คน ซึ่ง ได้ม าจากการสุ่ ม แบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) โดยใช้ระยะเวลาในการทดลองจานวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2
วัน วันละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมใช้โปรแกรมการใช้สถานการณ์จาลอง
ผสานกับเทคนิคการ ประเมินผลจากสภาพจริง แบบสังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะ แบบบันทึก
พฤติกรรมจิตสาธารณะ แฟ้ มสะสมงาน และแบบทดสอบจิตสาธารณะ ผลการศึกษาพบว่า
นักเรียนชัน้ ที่ได้รบั การใช้ สถานการณ์จาลองผสานกับเทคนิคการประเมินผล จากสภาพจริง
มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยโดยรวม ก่อนทดลอง หลังทดลองและหลัง
ทดลอง 1 สัปดาห์ สูงขึน้
เจษฎา หนู รุ่น (2551) ได้ศกึ ษาเรื่องปั จจัยจิตลักษณะที่ส่งผลต่อจิ ตสาธารณะของ
นักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 จานวน 405 คน ปั จจัยจิตลักษณะ ได้แก่ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุ่ง
อนาคต ความเชื่ออานาจในตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ เป็ นไทย สติปัญญา ประสบการณ์ทาง
สังคม และสุขภาพจิต โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ ด้านการถือเป็ นหน้าที่และ
ด้านการเคารพสิทธิ ผลการวิจยั พบว่า ค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยระหว่างปั จจัยจิตลักษณะราย
ด้านกับจิตสาธารณะโดยรวมมีค่าเท่ากับ .572 สามารถอธิบายร่วมกันได้ 32.7 % โดยปั จจัย
จิตลักษณะที่ส่งผลทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 ส่วน สติปัญญาและความ
เชือ่ อานาจในตน ส่งผลทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
พระมหาจตุพร สุตนนท์ (2552) ได้ศกึ ษาเรื่องการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน
ด้ า นการดู แ ลรัก ษาศาสนสมบัติ โรงเรีย นศรีป ริย ัติคุ ณ ศึก ษา อ าเภอประทาย จัง หวัด
นครราชสีมา จากการศึกษาค้นคว้าจิตสาธารณะด้านการดูแลรักษาศาสนสมบัตขิ องพระภิกษุ
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สามเณร ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 3 โรงเรีย นศรีป ริย ัติคุ ณ ศึก ษา อ าเภอประทาย จัง หวัด
นครราชสีมา โดยใช้ วีดทิ ศั น์พฤติกรรมแม่แบบประกอบการเรียนรู้ (Modeling Technique)
ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลการพัฒนาการเรียนรูจ้ ติ สาธารณะด้านการดูแลรักษาศาสนสมบัตขิ อง
พระภิกษุสามเณรชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนศรีปริยตั คิ ุณศึกษา อาเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา โดยใช้วธิ กี ารเรียนรูจ้ ากวีดทิ ศั น์พฤติกรรมแม่แบบประกอบการเรียนรู้ (Modeling
Technique) จากการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ การใช้เหตุผลและพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
พระภิกษุ สามเณรใน ด้านการดูแลรักษาศาสนสมบัติ และการใช้ศาสนสมบัติแ บบพอเพีย ง
ปรากฏว่า ภิก ษุ ส ามเณร หลัง จากที่เ รีย นรู้จ ากการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้โ ดยใช้ว ีดิท ัศ น์
พฤติกรรมแม่แบบประกอบการเรียนรู้ (Modeling Technique) มีจติ สาธารณะโดยรวมมากขึน้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ทัง้ โดยรวมทัง้ ทางด้านการดูแลรักษาศาสนสมบัติ
มีค่าเฉลีย่ ของผลต่างของคะแนนเท่ากับ 7.93 และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลิต่างของ
คะแนนเท่ากับ 1.16 และด้านการใช้ศาสนสมบัติแบบพอเพียง มีค่าเฉลี่ยของผลต่างของ
คะแนนเท่ากับ 8.13 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่างของคะแนน เท่ากับ 1.41
แสดงว่า การใช้ว ีดิท ัศ น์ พ ฤติก รรมแม่ แ บบประกอบการเรีย นรู้ ท าให้พ ระภิก ษุ ส ามเณรมี
จิตสาธารณะด้านการดูแลศาสนสมบัตเิ หมาะสมมากยิง่ ขึน้ 2. ผลการเปรียบเทียบจิตสาธารณะ
ของพระภิกษุสามเณรโรงเรียนศรีปริยตั คิ ุณศึกษา อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ก่อน
และหลังทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้วดิ ที ศั น์ พฤติกรรมแม่แบบประกอบการเรียนรู้
(Modeling Technique) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ปรากฏว่าพระภิกษุสามเณรมีจติ สาธารณะ
โดยรวมเหมาะสมมากขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 130.99 ของจิตสาธารณะก่อนการทดลอง โดย
จิตสาธารณะด้านการดูแลรักษาศาสนสมบัตมิ คี วามเหมาะสมมาก คิดเป็ นร้อยละ 125.28 ของ
จิตสาธารณะก่อนการทดลองด้านการใช้ศาสนสมบัตแิ บบพอเพียงเหมาะสมมากคิดเป็ นร้อยละ
150.44 ของจิตสาธารณะก่อนการทดลองและเมื่อพิจารณารายบุคคล เฉพาะกรณีรูปที่ 1 และ
รูปที่ 2 นักเรียนรูปที่ 1 มีจติ สาธารณะโดยรวมเหมาะสมมากขึน้ คิดเป็ น ร้อยละ 115.38 ของ
จิตสาธารณะก่อนการทดลอง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่านักเรียนมีจติ สาธารณะด้านการ
ดูแลรักษาศาสนสมบัติเหมาะสมมากขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ด้านการใช้ศาสนสมบัติแบบ
พอเพีย งเหมาะสมมากขึ้นคิด เป็ นร้อยละ 133.33 นัก เรีย นรู ป ที่ 2 มีจิต สาธารณะโดยรวม
เหมาะสมมากขึน้ คิดเป็ นร้อยละ125.00 ของจิตสาธารณะก่อนการทดลอง เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่านักเรียนมีจิตสาธารณะด้านการดูแ ลรักษาศาสนสมบัติเหมาะสมมากขึน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 100. 00 ด้านการใช้ศาสนสมบัตแิ บบพอเพียงเหมาะสมมากขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 160.00
จึงสรุปได้ว่าพระภิกษุ สามเณรที่ได้รบั การจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้วดี ิทศั น์พฤติกรรม
แม่แบบประกอบการเรียนรู้ (Modeling Technique) มีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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เจนต์จุฬา คาดี (2553) ได้ศกึ ษาเรื่องผลของการใช้โปรแกรมสถานการณ์จาลองเพือ่
พัฒ นาจิต สาธารณะของนัก เรีย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 4 โรงเรีย นบ้า นพระบาทท่ า เรือ มี
วัตถุประสงค์1) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนจิตสาธารณะของนักเรียนก่อนและหลังที่ได้เข้าร่วม
โปรแกรมสถานการณ์จาลองเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนน จิตสาธารณะ
ของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมสถานการณ์จาลองเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะกับ นักเรียนที่
ไม่ ไ ด้ เ ข้า ร่ ว มโปรแกรมสถานการณ์ จ าลองเพื่อ พัฒ นาจิต สาธารณะ ผลการวิจ ัย พบว่ า
1) นักเรียนที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมสถานการณ์จาลองเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ มีคะแนนสูงกว่า
ก่ อ นการทดลองอย่ า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 2) นัก เรีย นที่ไ ด้เ ข้า ร่ ว มโปรแกรม
สถานการณ์จาลองเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ มีคะแนนจิตสาธารณะแตกต่างจากนักเรียนที่ไม่ได้
เข้าร่วมโปรแกรมสถานการณ์จาลองเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
เจียมจิตต์ ไชยลังกา (2554) ได้ศกึ ษาเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ดา้ นจิตสาธารณะของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาเชียงราย เขต 2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะ ที่พงึ ประสงค์
ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
เชียงราย เขต 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ด้านจิตสาธารณะของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า
ตัวแปรที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือตัวแปร A4 ฉันเก็บถาดอาหารเข้าทีเ่ มื่อรับประทานเสร็จมีค่าเฉลีย่
4.34 ส่วนตัวแปรทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือตัวแปร A30 ฉันนาหนังสือห้องสมุดฉันชอบไปซ่อน
ไว้ในตู้อ่นื เพื่อเวลาต้องการอ่านจะหาได้ง่ายๆ มีค่าเฉลี่ย 1.52 และตัวแปรที่มคี ่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสูงสุด คือ ตัวแปร A33 ฉันไม่แย่งปากกาเขียนกระดานจากเพือ่ นเมือ่ ไม่ถงึ โอกาสของ
ตนเอง มีค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.584 และตัวแปรทีม่ คี ่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด
คือ ตัวแปร A30 ฉันนาหนังสือห้องสมุดฉันชอบไปซ่อนไว้ในตูอ้ ่นื เพื่อเวลาต้องการอ่านจะหาได้
ง่ายๆ มีค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.913
เทิดเกียรติ บรรจง (2554) ได้ศกึ ษาเรื่องการศึกษากิจกรรมและจิตลักษณะที่ส่งผล
ต่อจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และค่าน้ าหนักระหว่างตัวแปรกิจกรรมและจิตลักษณะของ
นักเรียนมัธยมต้น ศึกษาความสัมพันธ์และค่าน้ าหนักระหว่างตัวแปรกิจกรรมและจิตลักษณะ
รายด้า น ผลการวิจ ัย พบว่า ค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ภ ายในของตัว แปรกิจ กรรมและ
จิตลักษณะมีค่าอยู่ระหว่าง .06 ถึง .78 โดยคู่ทม่ี คี วามสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ .01 สูงสุด ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์กับการรับรู้ค วามสามารถของตน (r = 78)
ความสัม พัน ธ์ก ัน น้ อยที่สุ ด ได้แ ก่ กิจ กรรมพัฒ นาผู้เ รีย น (r = .06) โดยมีค วามสัม พัน ธ์กนั
ทางบวกอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างจิตสาธารณะราย
ด้านมีค่าอยู่ระหว่าง (.48 - .61) ซึ่ง ทุกคู่มคี วามสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
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ระดับ .01 ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่างกิจกรรมและจิตลักษณะ รายด้านกับจิตสาธารณะ
โดยรวมมีค่าอยู่ระหว่าง (.17 - .53) ซึ่งทุกคู่มคี วามสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ่รี ะดับ .01 ค่าสัมประสิทธิการถดถอยพหุ
คูณแบบตัวแปรตามเอกนาม (MR) ระหว่าง
์
กิจกรรมและจิตลักษณะรายด้านกับจิตสาธารณะมีค่าเท่ากับ .53 ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 สามารถอธิบายร่วมกันได้ 29.0 % โดยค่าน้ าหนักความสาคัญสัมพันธ์ของกิจกรรม
และจิตลักษณะที่ส่งผลทางบวกต่อจิตสาธารณะอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ได้แก่
ลักษณะมุ่งอนาคต (x1) ส่วนค่า น้ าหนักความสาคัญสัมพันธ์ของกิจกรรมและจิตลักษณะที่
ส่งผลทางบวกต่อจิตสาธารณะอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์ (x2) การ
รับรูค้ วามสามารถของตน (x3) กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน (x4) และกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ (x5) เมื่อพิจารณาจิตสาธารณะรายด้านพบว่าค่าสัมประสิทธิถดถอยของตั
วแปรตาม
์
สามด้านและค่าสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างกิจกรรมและจิตลักษณะรายด้านกับ จิตสาธารณะ
ด้านการใช้ ด้านการถือเป็ นหน้าที่ และด้านการเคารพสิทธิ มีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์พหุคูณ
เท่ากับ .44 , .54 และ .45 ตามลาดับซึ่งทุกด้านมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 กิจกรรมและ
จิตลักษณะที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะด้า นการใช้ ได้แก่ ลักษณะการมุ่งอนาคต โดยส่งผล
ทางบวกอย่ า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .01 มีค่ า น้ า หนัก ความส าคัญ เท่ า กับ .49 ส่ ว น
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์ การรับรูค้ วามสามารถของตน กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนและกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบบูรณาการส่งผลทางบวกอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ กิจกรรมและจิตลักษณะ
ที่ส่งผลต่อ จิตสาธารณะด้านการถือเป็ นหน้าที่ ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต โดยส่งผลทางบวก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 มีค่าน้ าหนักความสาคัญเท่ากับ .47 ส่วนแรงจู ง ใจ
ใฝ่ สัม ฤทธิ ์ การรับรู้ความสามารถของตน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรม การเรียน
การสอนแบบบูรณาการส่งผลทางบวกอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ กิจกรรมและจิตลักษณะที่
ส่ ง ผลต่ อ จิต สาธารณะด้ า นการเคารพสิท ธิ ได้ แ ก่ ลัก ษณะการมุ่ ง อนาคตและการรับ รู้
ความสามารถของตนโดยส่งผลทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 มีค่าน้ าหนัก
ความสาคัญเท่ากับ .38 และ .25 ตามลาดับ ส่วน แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
และกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการส่งผลทางบวกอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
พรสุดา ศรีปัญญา (2554) ได้ศกึ ษาเรื่องปั จจัยเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อจิตสาธารณะ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 จังหวัด ร้อยเอ็ด : การวิเคราะห์พหุระดับมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อศึกษาปั จจัยระดับนักเรียน ได้แก่ อัตมโนทัศน์ ความฉลาดทางอารมณ์ เจตคติต่ อจิต
สาธารณะ คุ ณ ธรรมจริย ธรรมด้า นความมีว ินัย คุ ณ ธรรมจริย ธรรม ด้า นความรับ ผิด ชอบ
คุณธรรมจริยธรรมด้านความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่และคุ ณธรรมจริยธรรม ด้านความกตัญญู ที่มี
อิทธิพลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 6 จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อศึกษาปั จจัย
ระดับชุมชน ได้แก่ วัฒนธรรมครอบครัว การสนับสนุ นทางสังคม การได้รบั แบบอย่างจาก
ครอบครัวและชุมชน การเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย การเลีย้ งดูแบบปล่อยปละละเลย การเลีย้ ง
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ดูแบบรักตามใจและการเลี้ยงดูแบบใช้อานาจควบคุมที่มอี ทิ ธิพลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 จังหวัดร้อยเอ็ด 3) เพื่อศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรต่างระดับที่มี
อิทธิพลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 จังหวัดร้อยเอ็ด 4) เพื่อสร้างสมการ
พยากรณ์จิตสาธารณะของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 จังหวัดร้อยเอ็ด จากตัวแปรระดับ
นักเรียน และตัวแปรระดับชุมชนโดยการวิเคราะห์พหุระดับ ผลการวิจยั พบว่าผลการศึกษา
อิท ธิพ ลที่มีต่ อ จิต สาธารณะของนัก เรียนชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 6 จัง หวัด ร้อ ยเอ็ด โดยการ
วิเคราะห์พหุระดับ สรุปผลดังนี้ 1. ตัวแปรระดับนักเรียนที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะอย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดับ .01 ได้แ ก่ อัต มโนทัศ น์ ค วามฉลาดทางอารมณ์ เจตคติต่ อ จิต
สาธารณะ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมด้ า นความ
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่คุณธรรมจริย ธรรมด้านความกตัญญู 2. ตัวแปรระดับชุมชนที่มีอิทธิพ ลต่ อ
จิตสาธารณะอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ได้แก่การได้รบั แบบอย่างจากครอบครัวและ
ชุมชน ส่วนตัวแปรระดับชุมชนที่มอี ทิ ธิพลต่อจิตสาธารณะที่ ระดับ .05 ได้แก่การเลี้ยงดูแบบ
รักตามใจ โดยการได้รบั แบบอย่างจากครอบครัว และชุมชนมีอทิ ธิพลทางบวกกับจิตสาธารณะ
ส่วนการเลี้ยงดูแบบรักตามใจมีอทิ ธิพลทางลบกับจิตสาธารณะ 3. ปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่ า งระดับ ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ จิต สาธารณะของนัก เรีย น ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 6 จัง หวัด ร้อ ยเอ็ด
จานวนหนึ่งตัว คือ ตัวแปรการเลีย้ งดูแบบรักตามใจปฏิสมั พันธ์กบั คุณธรรมจริยธรรมด้านความ
กตัญญู
วัชรียา เขียนนอก (2554: 91-92) ได้ศกึ ษาเรื่องปั จจัยคัดสรรทีส่ ่งผลต่อจิตสาธารณะ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยคัดสรร
ที่ส่ ง ผลต่ อจิตสาธารณะของนัก เรียนระดับ มัธยมศึ กษาตอนต้น โรงเรีย นขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ผลการวิจยั
พบว่า 1) นัก เรีย นระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น โรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึก ษา สัง กัด
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 มีจติ สาธารณะอยู่ในระดับน้อย
โดยจาแนกรายด้าน ดังนี้ ด้านการใช้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.28 ด้านการ
ถือเป็ นหน้าที่ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.37 และด้านการเคารพสิทธิอยู่ในระดับ
น้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.86 2) ปั จจัยที่ส่งผลต่อ จิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 มี 5 ปั จจัย โดยเรียงลาดับจากปั จจัย
ที่ส่งผลมากที่สุดไปหาปั จจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด ได้แก่ ประสบการณ์ทางสังคมการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง เหตุผลเชิงจริยธรรม สุขภาพจิตและการรับรู้ความสามารถของตน ซึ่งสามารถอภิปราย
ความแปรปรวนของจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รอ้ ยละ 40.70
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พลับพลึง วงศ์คามูล (2555) ได้ศกึ ษาเรื่องการใช้กจิ กรรมบันทึกความดีเพื่อส่งเสริม
จิตสาธารณะของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 26 จังหวัด
ลาพูน มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียน ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 26 จังหวัดลาพู น ผลการวิจยั พบว่า จากการใช้กิจกรรมสมุด
บัน ทึก ความดี พบว่า จิต สาธารณะของนักเรียนโดยรวมของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุก ด้าน เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้านพบว่า 1) ด้านการดูแลรักษาของส่วนรวมพบว่าจิตสาธารณะของนักเรียน
โดยรวมของนักเรียนเพิม่ ขึน้ โดยนักเรียนได้ทากิจกรรม ดังนี้ ปิ ดไฟบนห้องนอน หอพัก ปิ ดไฟ
ในห้องน้ าเมื่อไม่มใี ครใช้ ปิ ดไฟห้องเรียน อาคารเรียนเมื่อเลิกใช้ ปิ ดพัดลมในห้องเรียนเมื่อเลิก
ใช้ ทาความสะอาดห้องอาหาร ทาความสะอาดห้องพักและหอพัก เก็บไม้กวาด ไม้ถูพ้นื เข้าที่
เมื่อใช้แล้ว เก็บหนังสือห้องสมุดขึน้ ชัน้ เมื่ออ่านเสร็จ เก็บหนังสือคืนห้องสมุดเมื่อพบตกหล่นที่
อื่น จัดหนังสือห้องสมุดให้เป็ นระเบียบ ทาความสะอาดหนังสือ เก็บบัวรดน้ าและถังตักน้ าเข้าที่
เมื่อใช้แล้ว เช็ดคอมพิวเตอร์และหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็ นประจา ล้างห้องน้ า เช็ดโต๊ะทานข้าว
ในห้องอาหาร ช่วยครูหรือนักเรียนรุ่นพี่ซ่ อมห้องน้ าและก๊อกน้ าอ่างล้างจาน โดยกิจกรรมจิต
สาธารณะด้านการดูแลรักษาของส่วนรวมเป็ นกิจกรรมที่นักเรียนมี ความถี่ของการกระทาเป็ น
อันดับสอง 2) ด้านการอาสาทาบางอย่างเพื่อส่วนรวม พบว่า จิตสาธารณะของนักเรียนเพิม่ ขึน้
โดยนักเรียนได้ทากิจกรรม ดังนี้ เก็บขยะและใบไม้บริเวณหอพักและภายในบริเวณโรงเรียน รด
น้ าต้นไม้รอบหอพัก ช่วยประกอบอาหารในโรงครัว ล้างจานและหม้ออาหาร ทาเวรหอพัก ทา
เวรอาคารเรียนและส่วนกลางบริเวณโรงเรียน ช่วยยกน้ าดื่มขึน้ หอพัก รดน้ าสนามหญ้า ต้นไม้
และแปลงผัก ช่วยถือถาดตักข้าวและแจกจ่ายอาหารเช้า กลางวันและเย็นให้ครู เพื่อน นักเรียน
รุ่นพีแ่ ละรุ่นน้อง ช่วยสอนเพื่อนและนักเรียนรุ่นน้องทาการบ้านและอ่านหนังสือ ช่วยเพื่อนและ
ครูยกของให้เพื่อนยืมอุปกรณ์การเรียน ปั นอาหารและขนมให้เพื่อนและนักเรียนรุ่นน้องทาน
ทาแปลงผักและปลูกผัก ถอนหญ้าแปลงผัก เก็บเศษขยะในห้องน้ า ใต้โต๊ะเรียนและในห้องเรียน
เมื่อเห็น ยกเก้าอีเ้ รียนขึน้ เมื่อเลิกเรียน แยกขยะก่อนทิง้ ช่วยงานนักเรียนรุ่นพี่ ช่วยงานครูให้
อาหารไก่ปลาและร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและหอพักทุกครัง้ โดยกิจกรรมจิตสาธารณะด้าน
การอาสาทาบางอย่างเพื่อส่วนรวมเป็ นกิจกรรมที่นักเรี ยนมีความถี่ของการกระทามากที่สุด
3) ด้านการไม่ยึดครองของส่วนรวมนัน้ มาเป็ นของตนเอง พบว่าจิตสาธารณะของนักเรีย น
เพิม่ ขึน้ โดยนักเรียนได้ทากิจกรรม ดังนี้ ไม่เอาพัดลมของหอพักมาไว้ท่ตี นเองเพียงคนเดียว
เพื่อที่จะแบ่งปั นให้กบั เพื่อนๆ ได้ใช้ ไม่นาหนังสือของห้องสมุดมาเป็ นของตนเอง รวมถึงโต๊ะ
ทาการบ้าน ไม้กวาดและไม้ถูพน้ื ด้วย นอกจากนี้ คือ เก็บกรรไกรของห้องคืนครู เก็บหนังสือ
คืนห้องสมุดและครู โดยกิจกรรมจิตสาธารณะด้านการไม่ยดึ ครองของส่วนรวมนัน้ มาเป็ นของ
ตนเองเป็ นกิจกรรมทีน่ กั เรียนมีความถีข่ องการกระทาน้อยทีส่ ุด
สมศรี ฐานะวุฒ ิกุ ล (2555) ได้ศ ึก ษาเรื่อ งกลยุ ท ธ์ก ารพัฒ นาจิต สาธารณะ ของ
นักเรียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับประถมศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การ
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พัฒ นาจิ ต สาธารณะของนั ก เรี ย นในสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานระดับ ประ ถมศึก ษา โดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมและแนวทางในการพัฒนาจิตสาธารณะของ
นั ก เรีย นในสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานระดั บ ประถมศึก ษา 2) เพื่อ สร้ า งกลยุ ท ธ์ ก ารพัฒ นา
จิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับประถมศึกษา 3) เพื่อประเมินกลยุทธ์
การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานระดับประถมศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมและแนวทางในการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน
ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับประถมศึกษา
1.1 ผลการศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานโครงการ
รายงานการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาจิตสาธารณะ พบว่า จุดแข็ง คือโรงเรียนมี
นโยบายและแผนการดาเนินงานและกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และกาหนดภาระงาน
หน้าที่ ของงานในด้านการมีจติ สาธารณะไว้ชดั เจน จุดอ่อน คือ บุคคลที่เป็ นข้าราชการมีน้อย
ส่วนใหญ่ เป็ นอัตราจ้างหรือพนักงานราชการจึงมีความเสียสละและทุ่มเทกับ การจัดกิจกรรม
น้อย ครูมุ่งเน้นการสอนเนื้อหามากและมีแนวคิดแยกส่วนระหว่างงานวิชาการกับงานกิจกรรม
โอกาส คือ มีพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติให้ความสาคัญกับผูเ้ รียนใน การมีจติ สาธารณะ
และหลักสูตรสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน กาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิ ตสาธารณะไว้
ชัดเจน อุปสรรค คือ ผู้ปกครองและชุมชนในท้องถิ่น มีฐานะยากจนจึงเข้าร่วมกิจกรรมน้อย
ขาดการสนับสนุนจากผูป้ กครองบางส่วนเพราะเห็นว่าทากิจกรรมทาให้เสียการเรียนและเวลา
ในการทากิจกรรมมีน้อย
1.2 ผลการศึก ษาสภาพแวดล้อ มในการจัด กิจ กรรมพัฒ นาจิต สาธารณะของ
นักเรียนในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานระดับประถมศึกษาทีม่ วี ธิ กี ารทีด่ ี (Best Practice) พบว่า จุด
แข็ง มีนโยบายมีแผนการดาเนินงาน มีโครงสร้างและกาหนดภาระงานหน้าที่ในด้านการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะไว้ชดั เจนและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีแหล่งเรียนรู้และ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน จุดอ่อน บุค ลากร
ส่วนมากเป็ นอัตราจ้างที่ไม่มคี วามมันคงในอาชี
่
พ ขาดขวัญกาลังใจ การจัดสรรงบประมาณ
ล่าช้า งบประมาณในการสนับสนุ นด้านการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะในโรงเรียนประถมศึกษา
ส่วนใหญ่ เป็ นโรงเรียนขนาดเล็ก ครูมีภ าระงานอื่นมากกว่าภาระงานสอน จึงไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้และทาให้กจิ กรรมไม่ต่อเนื่อง ครูมุ่งเน้นงานวิชาการมากเกินไป
โอกาสมีพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรสถานศึกษา ขันพื
้ น้ ฐาน และการปฏิรูป
การศึกษา ในทศวรรษที่ 2 (2552 - 2561) ให้ค วามสาคัญกับการมีจิตสาธารณะโดยกาหนด
คุ ณ ลัก ษณะของคนไทยยุ ค ใหม่ ใ ห้ มีจิ ต สาธารณะ และกระแสพระราชด ารัส ขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ที่ต้องการให้คนไทยมีจติ สาธารณะ อุปสรรคผูป้ กครองเข้าร่วม
กิจกรรมของโรงเรียนน้อย เด็กวัยรุ่นทีอ่ าศัยอยู่ในชุมชนและขาดโอกาสในการศึกษาในระบบมี
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เป็ นจานวนมากทาให้เกิดการมัวสุ
่ มมีพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ ทาให้เด็กเกิดการเรียนแบบ
พฤติกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักเรียน
เลียนแบบพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ งบประมาณไม่เพียงพอ
1.3 ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมและแนวทางในการพัฒ นาจิตสาธารณะของ
นักเรียนในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานระดับประถมศึกษา พบว่า ผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้เสนอแนวทางใน
การพัฒ นาจิต สาธารณะ ดัง นี้ ต้อ งมีว ิส ัยทัศ น์ พัน ธกิจ และเป้ า หมายในแผนปฏิบ ัติการมี
แนวทางในการจัดกิจกรรมทีช่ ดั เจนโดยบูรณาการเนื้อหาสาระเข้าไปในทุกกลุ่มสาระกิจกรรม
ต้องหลากหลาย ทัง้ ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยจัดเป็ นกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมพิเศษ มีบุคคลตัวอย่างที่มจี ติ สาธารณะและเป็ นที่ยอมรับของสังคมนามาเป็ นสื่อ ใน
การจัดกิจกรรมยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่ วน ยกย่องชมเชยและให้รางวัล แก่ ผู้มี
จิตสาธารณะ ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเป็ นแบบอย่างที่ดใี นการมีจติ สาธารณะ ผูเ้ รียน
มีส่วนร่วมในการกาหนดกิจกรรม
2. ผลการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ระดับประถมศึกษา
กลยุ ท ธ์ก ารพัฒ นาจิต สาธารณะของนัก เรีย นในสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานระดับ
ประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก 15 กลยุทธ์ย่อย 69 กลวิธี 78 ตัวชีว้ ดั คือ กลยุทธ์
ที่ 1) เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้เพื่อมุ่ งสู่ก ารมีจิตสาธารณะ กลยุทธ์ท่ี 2) ส่งเสริม
สนับสนุนการนากิจกรรมสู่การปฏิบตั เิ พื่อให้มจี ติ สาธารณะ กลยุทธ์ท่ี 3) สร้างแรงจูงใจการจัด
กิจกรรมตามรอยเบื้องยุคลบาท กลยุทธ์ท่ี 4) เพิ่มมาตรการส่งเสริม ความเข้มแข็งด้านสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการมีจติ สาธารณะ
3. ผลการประเมิน ความเป็ นไปได้ใ นการน ากลยุท ธ์การพัฒ นาจิต สาธารณะของ
นักเรียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับประถมศึกษา
ผู้บ ริห ารในสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานมีค วามเห็น ว่ า การน ากลยุ ท ธ์ ก ารพัฒ นา
จิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขันพื
้ น้ ฐานระดับประถมศึกษาไปใช้มคี วามเป็ นไปได้
อยู่ในระดับมาก
มณฑลี เนื้อทอง (2556) ได้ศกึ ษาวิจยั เกีย่ วกับการหล่อหลอมจิตอาสาผ่านการอบรม
ขัด เกลา ทางสัง คมในครอบครัว ผลการศึก ษา พบว่า การหล่ อ หลอมจิต อาสาด าเนิ นผ่าน
องค์ประกอบสาคัญของการอบรมขัดเกลาทางสังคมในครอบครัว 3 ส่วน ได้แก่ 1) การตระหนัก
และเข้าใจคุณค่าของจิตอาสาเพื่อถ่ายทอดแก่บุตรผ่านการเข้าถึงความหมายที่แท้จริงของชีวติ
การเข้าใจคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมและการให้คุณค่าของการช่วยเหลือเกือ้ กูลผูอ้ ่นื 2) การ
ให้โอกาสเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ดว้ ยตนเองในครอบครัวผ่านแบบอย่ างการดาเนินชีวติ ของบิดา
มารดาการให้อสิ ระและเปิ ดโอกาสให้ลงมือปฏิบตั ดิ ้วยตนเอง รวมทัง้ การเลือกและสนับสนุนให้
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อยู่ ใ นบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ อการเรียนรู้ 3) การสนับ สนุ น ให้มีส่ว นร่วมกับ
กิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ ่นื และสังคม ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม สาธารณประโยชน์
การมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ทางการเมืองและสังคมต่างๆ
5.2 งานวิ จยั ต่างประเทศ
นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั ในต่างประเทศทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ ดังนี้
Akkar (2003) ได้ศกึ ษาจิตสานึกสาธารณะของคนนิวคลาสเทิล สหราชอาณาจักรอังกฤษ
ในช่วง 10 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 1990-2000 พบว่า มีการพัฒนาจิตสานึกสาธารณะด้วยการเปิ ดให้มี
พื้นที่สาธารณะหรือเวทีสาหรับคนในชุมชนมีส่วนร่วมทุกขันตอน
้
ดังนี้ 1) การวางแผนและการ
ออกแบบกิจกรรม 2) การลงมือปฏิบตั ิ 3) การจัดการดูแลรักษา 4) การใช้ส่วนต่างๆด้วยความ
เคารพ ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และยังพบว่าภายใต้ความเป็ นโลกาภิวฒ
ั น์มผี ลให้พ้นื ที่สาธารณะ
ดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง
Carton (2007) ได้ศกึ ษาวัฒนธรรมของชาวบ้านและจิตสานึกทางสังคมของชาวพืน้ เมือง
เชือ้ สายแอฟริกนั โดยศึกษาผ่านวรรณกรรมการแสดงบทกวีนวนิยายที่กล่าวถึงการประท้วงที่
ผ่านมาเป็ นระยะเวลายาวนานจนกลายเป็ นวัฒนธรรมของคนในชุมชน การประท้วงส่วนใหญ่
เป็ นเรื่องราวทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียกร้องความยุตธิ รรมในสังคมเพื่อกระตุ้นจิตสานึกทางสังคมให้
เกิดขึน้ ภายในจิตใจของผูค้ น
Champagne (2007) ได้ศกึ ษาเพื่อสารวจรูปแบบต่างๆ ของจิตสานึกทางสังคมเกีย่ วกับ
ความสามารถครูพละศึกษาที่มผี ลต่ อเยาวชนพื้นเมือง ในการศึกษาได้พฒ
ั นากรอบทฤษฎีให้
เป็ นวิธกี ารเพื่อให้เกิดความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน โดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ
สัมภาษณ์ครูพลศึกษาจานวน 8 คน ผลการศึกษาพบว่า จิตสานึกทางสังคมของครูพลศึกษา มี
ความสอดคล้องกับวิธกี ารสอนของครูและส่งผลต่อความตัง้ ใจในการปฏิบตั งิ านของครูพลศึกษา
ต่อเยาวชนพืน้ เมืองอย่างเห็นได้ชดั เจน
Shinichi (2007) ได้ ศ ึก ษาจิต ส านึ ก สาธารณะและการน าความรู้ เ ข้า ไปใช้ใ นชุม ชน
กรณีศกึ ษาการใช้พน้ื ทีส่ าธารณะในชนบทไทย พบว่าการขาดจิตสานึกสาธารณะเป็ นสาเหตุหนึ่ง
ของปั ญหาชีวติ ประจาวันของคนในสังคมไทย พฤติกรรมความร่วมมือและปฏิสมั พันธ์ประจาวัน
ของคนในสังคมจะเกิดขึน้ เมื่อความรูท้ ่นี ามาใช้ในชุมชนมีเหตุผลสอดคล้องกับวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและความต้องการปั จจุบนั ของเขา
จากการศึก ษาเอกสารและงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ งทัง้ ในและต่ า งประเทศ จะเห็น ว่า
จิตสาธารณะมีความสาคัญที่ควรให้มกี ารพัฒนาและปลูกฝั งให้เกิดแก่นักเรียน โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนอันเป็ นทรัพยากรสาคัญของชาติในอนาคต ให้มจี ติ ใจของความเป็ นผูใ้ ห้ท่เี กิดขึ้น
เป็ นจิตสานึกภายใน ซึ่งวิธีการที่จะปลูกฝั งให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะอย่างถาวรมีอยู่
หลายวิธกี าร ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลทีส่ ามารถนามาสร้างและพัฒนากิจกรรม
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เพื่อ เสริมสร้า งจิตสาธารณะสาหรับนักเรีย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น สัง กัด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

