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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจ ัย ครัง้ นี้ มีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ พัฒ นากิจ กรรมเสริม สร้า งจิต สาธารณะส าหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน โดยผูว้ จิ ยั
ดาเนินการวิจยั เป็ น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปั ญหาและแนวทางในการสร้างกิจกรรม
เพื่อ เสริม สร้า งจิต สาธารณะ ตอนที่ 2 สร้า งและตรวจสอบคุ ณ ภาพกิจ กรรมเพื่อ เสริมสร้าง
จิตสาธารณะ ตอนที่ 3 ศึกษาผลการใช้กจิ กรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะและตอนที่ 4 ศึกษา
ความคิดเห็นต่อการใช้กจิ กรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ สาหรับนักเรียนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โดยผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิจยั ตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลศึ ก ษาสภาพ ปั ญ หาและแนวทางในการสร้ า งกิ จ กรรมเพื่ อ
เสริ มสร้างจิ ตสาธารณะ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
ผูว้ จิ ยั กาหนดการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) การศึกษาเอกสาร งานวิจยั และแนวคิด
ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับการพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ 2) การสัมภาษณ์แ ละ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ ปั ญหาจิตสาธารณะของนักเรียนในปั จจุบนั รวมถึงแนวทางการ
จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ซึ่ง กลุ่มผู้ให้สมั ภาษณ์ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒทิ ่เี ป็ น
ผูบ้ ริหารระดับสูงในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานและผูม้ ปี ระสบการณ์ดา้ น
พัฒนาคุ ณธรรมจริยธรรม ส่ วนในด้ านกลุ่ มผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย 1) ผู้บริห าร
สถานศึกษา 2) รองผู้อ านวยการหรือผู้ช่ วยผู้อ านวยการ 3) ครู ห ัว หน้ า งานวิช าการ 4) ครู
ผูร้ บั ผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ซึ่งอยู่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุ โลก เขต 1 ผู้วจิ ยั นาเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลเป็ น 2 ตอนย่อยได้แก่
ตอนที่ 1.1 ผลการศึกษาเอกสาร งานวิจยั และแนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับการพัฒนา
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้น
ผู ว้ จิ ยั ได้ท าการพัฒ นากิจ กรรมเพื่อ เสริม สร้า งจิต สาธารณะ ส าหรับ
นัก เรีย นชัน้ มัธ ยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน โดย
ประยุกต์ ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะ เพื่อให้ได้
กรอบแนวคิดทีเ่ หมาะสมในการกาหนดขันตอนในกิ
้
จกรรม รายละเอียดดังนี้
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ตาราง 3 สรุปแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการส่งเสริมจิตสาธารณะ
แนวคิ ดและทฤษฎี
สาระสาคัญ
ทฤษฎีการเรียนรูท้ าง เป็ นทฤษฎีการเรียนรู้ทางปั ญญาสังคม (Social Cognitive Learning
ปั ญญาสังคม
Theory) เน้นการเปลีย่ นแปลงทีพ่ ฤติกรรมภายในได้เน้นแนวคิด 3
ของ Bandura
ประการ คือ แนวคิด การเรีย นรู้โ ดยการสัง เกต (Observational
Learning) แนวคิดของการกากับตน (Self-Regulation) แนวคิดของ
การรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy) ซึ่งในการเสริมสร้าง
พฤติก รรมด้า นการมีจิต สาธารณะโดยใช้ท ฤษฎีก ารเรีย นรู้ทาง
ปั ญญาสังคมสามารถทีจ่ ะทาได้โดยให้ผเู้ รียนสังเกตจากตัวแบบจูง
ใจให้ผู้เรียนเกิดความรับรู้และเห็นคุณค่า พร้อมที่จะลงมือ ปฏิบตั ิ
ตามอย่างเต็มความสามารถ
ทฤษฎีพฒ
ั นาการ
เป็ นทฤษฎี ท่ีเ ชื่อ ว่ า พัฒ นาการทางจริ ย ธรรมเป็ นผลจากการ
ทางจริยธรรม
พัฒ นาการของโครงสร้ า งทางความคิด ความเข้า ใจเกี่ย วกับ
ของ Kolhberg
จริยธรรมการพัฒนาทางจริยธรรมของเด็กจะไม่ถงึ ขันสู
้ งสุดในอายุ
10 ปี แต่ จ ะมี ก ารพัฒ นาขึ้น อีก หลายขัน้ จากอายุ 11 - 25 ปี
ซึ่งจะมีการใช้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจที่จะเลือกกระทาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง แสดงให้เห็นถึงความเจริญของจิตใจของบุคคล การใช้เหตุผล
เชิงจริยธรรมไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั เกณฑ์ของสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ
แต่เป็ นการใช้เหตุผลที่ลกึ ซึ้งยากแก่การเข้าใจยิง่ ขึน้ ตามลาดับของ
วุฒภิ าวะทางปั ญญา
ทฤษฎีพฒ
ั นาการ
เป็ นทฤษฎีเกีย่ วกับพัฒนาการทางด้านความคิดของเด็กว่ามีขนตอน
ั้
ทางจริยธรรมของ
หรือ กระบวนการอย่ า งไร ซึ่ ง ขัน้ ปฏิบ ัติก ารคิด ด้ ว ยนามธรรม
Piaget
(Formal Operational Stage) เริ่มจากอายุ 11-15 ปี นัน่ หมายถึง
เด็ก ในวัย นี้ จ ะเริ่ม คิด แบบผู้ใ หญ่ ความคิด แบบเด็ก จะสิ้น สุ ดลง
เด็กจะสามารถทีจ่ ะคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากข้อมูลทีม่ อี ยู่
ทฤษฎีพฒ
ั นาด้าน
การพัฒนาจิตพิสยั เป็ นการพัฒนาคุณภาพทางจิตใจ เพือ่ โน้มน้าว
จิตพิสยั ของ Bloom
ให้เกิดพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์โดยมี จุดมุ่งหมายให้เป็ นพฤติกรรม
ทีถ่ าวรต่อเนื่องในระยะยาว ไม่ใช่เป็ นการพัฒนาชัวคราว
่
ลาดับขัน้
การพัฒนาจิตพิสยั ตามแนวคิดของ Bloom คือ ขันการรั
้
บรู้
(Perceiving or Receiving) ขันการตอบสนอง
้
(Responding)
ขัน้ การเห็นคุณค่า (Valuing) ขันการจั
้
ดระบบ (Organizing)
และขัน้ การพัฒนาเป็ นลักษณะนิสยั (Characterization)
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นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ศึกษาเอกสารแนวทางเกีย่ วกับกระบวนการจัดการเรียนรู้และวิธกี ารสอน
เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะ รวมถึง แนวทางการวัดและประเมินผลคุณธรรม
จริยธรรมด้านจิตสาธารณะ เพื่อให้ได้กรอบในการสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ รายละเอียดดังนี้
แนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะสาหรับนักเรียน มีแนวทางทีห่ ลากหลาย
แต่ควรเน้นกระบวนการของการจัดกิจกรรมเพื่อปลูก ฝั งการเรียนรู้จากการปฏิบตั จิ ริง ซึ่งแนว
การจัดการเรียนรูท้ ่เี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ เป็ นการจัดกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับการดารงชีวติ เหมาะสม
กับ ความสามารถและความสนใจของผูเ้ รีย น โดยให้ผูเ้ รีย นมีส่ว นร่ว มและลงมือปฏิบตั ิจริง
ทุกขัน้ ตอน จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งหลักในการจัดการเรียนรู้ท่เี น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
มีหลักการทีส่ าคัญดังนี้
1. ให้ผเู้ รียนเป็ นผูส้ ร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง เช่น
1.1 แสวงหาข้อมูล
1.2 ศึกษาทาความเข้าใจ
1.3 คิดวิเคราะห์
1.4 ตีความ
1.5 แปลความ
1.6 สร้างความหมายแก่ตนเอง
1.7 สังเคราะห์ขอ้ มูล
1.8 สรุปข้อความรู้
2. ให้ผเู้ รียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรูใ้ ห้มากทีส่ ุด
3. ให้ ผู้ เ รี ย นมี ป ฏิ ส ัม พัน ธ์ ซ่ึ ง กัน และกัน และได้ เ รี ย นรู้ จ ากกัน และกัน
ได้แลกเปลีย่ นข้อมูล ความรู้ ความคิดและประสบการณ์แก่กนั และกันให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้
4. ให้เรียนได้เรียนรู้ "กระบวนการ" ควบคู่ไปกับ "ผลงาน/ข้อความรูท้ ส่ี รุปได้"
5. ให้ผเู้ รียนนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
การเรียนรู้โดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญเป็ นแนวทางการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
เป็ นสภาพการจัดการเรียนรูใ้ นบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เป็ นอิสระ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล
มีความหลากหลาย ในวิธีการเรียนของผู้เรียนและเปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพซึ่งจะทาให้ผเู้ รียนเกิดการพัฒนาอย่างรอบด้าน รักการเรียนรูอ้ นั จะส่งผลให้ผเู้ รียนเห็น
ความสาคัญของการเรียนรู้ และต้องการเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
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แนวทางจัดการเรียนรู้ท่จี ะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรีย นรู้อย่ างมีค วามสุข และสามารถ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมเพื่อการเรียนรู้มแี นวทางทีส่ าคัญคือ
1. สิง่ ที่เรียนต้องเป็ นเรื่องใกล้ตวั มีความหมาย สอดคล้องกับการดารงชีวติ ของผูเ้ รียน
บทเรียนควรจะเริม่ จากง่ายไปหายากและมีความต่อเนื่องในเนื้อหาวิชา
2. กิจ กรรมการเรียนต้องมีค วามหลากหลาย น่ า สนใจ เร้า ใจที่จะปฏิบ ัติเปิ ดโอกาส
ให้ผเู้ รียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้ลงมือปฏิบตั ิ สัมผัสจับต้องด้วยตนเองและเป็ นกิจกรรม
ทีม่ ุ่งพัฒนากระบวนการคิด ตลอดจนพัฒนาทักษะชีวติ และสังคม
3. ปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั ผูเ้ รียน ควรแสดงออกด้วยความรัก ความเมตตา มีความ
อาทรซึ่งกันและกัน ยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกัน เชื่อมันในศั
่ กยภาพของกันและกัน
เปิ ดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถและพัฒนาตนเองอย่างเต็มทีต่ ามแบบของตนเอง
4. ครูควรให้การเสริมแรงและสนั บสนุ นให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จ ซึ่งจะส่งผลให้
ผูเ้ รียนเกิดความสุข เกิดการยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเอง มีความกล้าทีจ่ ะเผชิญกับปั ญหา
กล้าทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ มีเจตคติทด่ี ตี ่อตนเอง บุคคลอื่นและสิง่ ต่าง ๆ รอบตัว
5. ครูไม่ควรใช้อานาจกับผูเ้ รียน ไม่เข้มงวดจนผูเ้ รียนเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็ นการ
สกัดกัน้ ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ และการกล้าแสดงออกทีห่ ลากหลายของผูเ้ รียน
สรุปได้ว่าการเรียนรู้อย่างมีความสุขนัน้ ครูผสู้ อนจาเป็ นต้องจัดให้เกิดขึน้ ตลอดเวลาทัง้
ในระหว่างการเรียนรู้ และหลังการเรียนรู้แล้ว การที่ครูจะจัดการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนมีความสุขนัน้
ทีส่ าคัญครูจะต้องมีความสุขในการจัดการเรียนรูด้ ว้ ย ยอมรับในความสาคัญของผูเ้ รียน พร้อมที่
จะเปิ ดโอกาสที่เหมาะสมให้กบั ผูเ้ รียนทุกคน และพร้อมที่จะเรียนรู้สงิ่ ต่าง ๆ ร่วมกันกับผูเ้ รียน
ซึ่งครูและนักเรียนควรจะมีการปรับปรุงบทบาทของตนเองตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ในส่วนของแนวทางการวัดและประเมินผล ซึ่งเป็ นการวัดทางด้านจิตพิสยั มีวธิ กี ารวัด
ได้ดงั นี้
1) การสัง เกตจากครู (Teacher observation) เป็ น การสัง เกตพฤติก รรมต่ า งๆ ของ
นักเรียนโดยครูเป็ นผูส้ งั เกต ซึ่งจะได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปฐมภูมิ คือได้จากแหล่งข้อมูลจริงๆ การสังเกต
ไม่ได้รบกวนหรือก่อความราคาญให้ผถู้ ูกสังเกตมากนัก ข้อมูลทีไ่ ด้มกั จะเป็ นข้อมูลทีแ่ ท้จริง และ
ผูส้ งั เกตสามารถบันทึกเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมต่างๆ ในขณะสังเกตได้ทนั ท่วงที
2) การรายงานตนเองของนักเรียน (Student self-report) วิธีการนี้จะให้นักเรียนเป็ น
ผู้ประเมินตนเอง การประเมินตนเองมีหลายวิธี แต่วธิ ีท่ใี ห้ผลได้ตรงมากที่สุด คือการพูดคุย
กั บ นั ก เรี ย นหรื อ การสั ม ภาษณ์ (Interview) และการเขี ย นตอบการใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaires)
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3) การประเมิน โดยเพื่อ น (Peer ratings) เป็ น วิธีก ารประเมิน ที่น ามาใช้ใ นการ
ประเมินด้านจิตพิสยั วิธหี นึ่ง ไม่ค่อยนิยมมากนัก เนื่องจากมีตวั แปรหลายตัวที่ทาให้เกิดความ
คลาดเคลื่อน เช่นความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกันอาจจะไม่ลกึ ซึ้ง ซึ่งมีผลต่อการให้คะแนน
และการแปลผลจากการประเมิน
จากการวิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั จึงสรุปแนวคิดและทฤษฎีรวมถึงแนวทางเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้และแนวทางการวัดและประเมินผล และได้นาข้อมูลมาสร้างเป็ นแบบสอบถามเพื่อ
สอบถามผู้บริหารและครูในการนามาเป็ นข้อมูลในการสร้างกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานต่อไป
ตอนที่ 1.2 ผลการสัมภาษณ์และสอบถามข้อมู ลพฤติก รรมด้านจิตสาธารณะและ
แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
1.2.1 ผลการสัมภาษณ์ ผู้วจิ ยั ได้สมั ภาษณ์ในประเด็นหัวข้อ สภาพของ
จิตสาธารณะ ปั ญหาปั จจุบนั และแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ทาการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ซึ่งเป็ น ผู้มปี ระสบการณ์ด้านพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และมีค วามรู้
ความสามารถ ในเรื่องแนวทางหรือกระบวนการจัดการเรียนการสอน จานวน 4 คน ซึ่งได้ขอ้ มูล
ในการสัมภาษณ์ดงั นี้
ตาราง 4 ผลสังเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน ของผูท้ รงคุณวุฒ ิ
สภาพจิ ตสาธารณะ

ปัญหาด้านจิ ตสาธารณะ

1. โรงเรียนขาดการปลูกฝั ง
1. นักเรียนไม่สนใจกับปั ญหา
เรื่องจิตสาธารณะอย่างจริงจัง สิง่ แวดล้อม ไม่รกั ษาสภาพ
สิง่ แวดล้อมให้คงอยู่
ไม่คานึงถึงผูอ้ ่นื หรือผลกระทบ
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ภายหลัง

แนวทางการสร้างกิ จกรรม
1. ส่งเสริมให้นกั เรียนรูจ้ กั คิด
แบบมององค์รวม
2. สร้างบทเรียนให้นกั เรียน
คิดแบบเชือ่ มโยงแบบองค์รวม
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ตาราง 4 (ต่อ)
สภาพจิ ตสาธารณะ

ปัญหาด้านจิ ตสาธารณะ

แนวทางการสร้างกิ จกรรม

2. หลักสูตรสถานศึกษา
ไม่กาหนดการจัดกิจกรรม
จิตสาธารณะทีช่ ดั เจน
3. ผูบ้ ริหารโรงเรียนและ
ครู รวมไปถึงบุคลากร
ภายในโรงเรียน ไม่ทา
เป็ นตัวอย่างของเรื่อง
จิตสาธารณะ ขาดความ
รับผิดชอบต่อสังคม ขาด
การพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม
4. ชุมชนเพิกเฉยต่อเรื่อง
ความสาคัญของ
จิตสาธารณะ ไม่มสี ่วน
เกีย่ วข้องทีจ่ ะพัฒนา
นักเรียนในเรื่อง
จิตสาธารณะอย่างจริงจัง

2. นักเรียนไม่เห็นความสาคัญ
ของการขาดจิตสาธารณะ ไม่
สนใจทรัพยากรของโรงเรียนที่
มีการใช้ร่วมกัน
3. นักเรียนขาดความ
รับผิดชอบ ขาดระเบียบ
วินยั ในการใช้ของส่วนรวม
4. การทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่
รักษาสิง่ แวดล้อม ทาให้เกิด
มลภาวะต่างๆ เช่นมลภาวะ
ทางอากาศ มลภาวะทางน้ า
เป็ นต้น

3. กิจกรรมทีท่ าให้นกั เรียน
รูจ้ กั จิตสานึกสาธารณะคือ
การไปเรียนในสถานที่จริง
หรือสร้างสถานการณ์จาลอง
4. สร้างกระบวนการให้เห็น
เป็ นตัวอย่าง
5. กิจกรรมจะต้องคานึง
ถึงจิตวิทยา
6. กิจกรรมสมมารถใช้ใน
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
ยุวกาชาด ผูบ้ าเพ็ญ
ประโยชน์ทม่ี อี ยู่
7. กิจกรรมควรใช้แบบ
กิจกรรมกลุ่ม เป็ นผูน้ ากลุม่
เป็ นผูต้ าม
8. การมีส่วนร่วม
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1.2.2 ผลการสอบถามข้อมูลในด้านแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
ผู้ ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ยผู้ อ านวยการโรงเรี ย น รอง/ผู้ ช่ ว ย
ผูอ้ านวยการโรงเรียน ครูหวั หน้าฝ่ ายวิชาการ และครูหวั หน้ากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 1 จานวน 40 โรงเรียน รวมแบบสอบถาม 160 ฉบับ โดยแบ่งเป็ น 3 หัวข้อ ได้แก่ หลักการ
จัด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งนั ก เรีย นให้ มี จิต สาธารณะ แนวการจัด กิจ กรรมเพื่ อ เสริม สร้ า ง
จิตสาธารณะและการวัดผลและประเมินผล ปรากฏผลดังนี้
ตาราง 5 จานวนและร้อยละข้อมูลของประชากร จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ

จานวน

ร้อยละ

รวม

53
107
160

33.10
69.90
100.00

รวม

84
76
160

52.50
47.50
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

สถานะ
40
25.00
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
40
25.00
รอง/ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการโรงเรียน
40
25.00
ครูหวั หน้าฝ่ ายวิชาการ
40
25.00
ครูหวั หน้ากลุม่ สาระกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
รวม
160
100.00
จากตาราง 5 พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามเป็ น เพศหญิง จ านวน 107 คน
คิดเป็ นร้อยละ 66.90 และเป็ นเพศชาย จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.10 มีวุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาโท จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.50 และวุฒปิ ริญญาตรี จานวน 84 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 52.50 และเป็ น ผูอ้ านวยการโรงเรียน จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 รองหรือ
ผู้ช่ว ยผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ครู ห ัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ
จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 และครูหวั หน้ากลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน จานวน
40 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00
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ตาราง 6 ค่าเฉลีย่ (𝒳̅) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) แนวทางในเรื่องหลักการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียน
ข้อ

รายการ

̅
𝒳

S.D.

ระดับ
ความสาคัญ

1

โรงเรียนควรมีการกาหนดจุดประสงค์และแนว
4.64 0.50
ปฏิบตั ใิ นการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ
อย่างชัดเจนเป็ นรูปธรรม

มากทีส่ ุด

2

การจัดกิจกรรมควรจัดให้เหมาะสมกับวัยและวุฒ ิ
ภาวะของผูเ้ รียน

4.59 0.51

มากทีส่ ุด

3

การจัดกิจกรรมควรให้ผเู้ รียนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ความสนใจ ความถนัดและความสามารถของผูเ้ รียน

4.45 0.51

มาก

4

ควรมีการบูรณาการด้านวิชาการในแต่ละกิจกรรมที่
สามารถนามาใช้ในชีวติ จริง

4.42 0.51

มาก

5

กิจกรรมควรเน้นความสาคัญในการใช้กระบวนการ
กลุ่ม ฝึกให้คดิ วิเคราะห์ สร้างสรรค์จนิ ตนาการทีเ่ ป็ น
ประโยชน์

4.54 0.51

มากทีส่ ุด

6

ควรคานึงถึงจานวนสมาชิกให้เหมาะสมกับลักษณะ
ของกิจกรรม

4.42 0.51

มาก

7

ควรกาหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม

4.56 0.51

มากทีส่ ุด

8

การจัดกิจกรรมควรให้ผเู้ รียนเป็ นผูด้ าเนินการ
โดยมีครูเป็ นทีป่ รึกษา

4.70 0.47

มากทีส่ ุด

9

ในการจัดกิจกรรมควรยึดหลักการมีส่วนร่วม
โดยเปิ ดโอกาสให้ครู ผูป้ กครอง ชุมชน มีส่วนร่วม

4.53 0.51

มากทีส่ ุด

4.45 0.52

มาก

4.53 0.15

มากที่สดุ

10 มีการประเมินผลการปฏิบตั กิ จิ กรรมควรใช้วธิ ที ่ี
หลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมอย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง
เฉลี่ยรวม
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จากตาราง 6 แสดงให้เห็นว่าแนวทางในเรื่องหลักการจัดกิจกรรมเสริมสร้างนักเรียนให้
มีจติ สาธารณะในภาพรวมอยู่ในระดับความสาคัญมากทีส่ ุด (𝒳̅= 4.53) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าข้อทีม่ รี ะดับความสาคัญมากทีส่ ุด คือ การจัดกิจกรรมควรให้ผเู้ รียนเป็ นผูด้ าเนินการ โดยมี
ครูเป็ นที่ปรึกษา (𝒳̅= 4.70) รองลงมาคือโรงเรียนควรมีการกาหนดจุดประสงค์และแนวปฏิบตั ใิ น
การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะอย่างชัดเจนเป็ นรูปธรรม (𝒳̅= 4.64) การจัดกิจกรรม
ควรให้ เ หมาะสมกับ วัย และวุ ฒ ิภ าวะของผู้เ รีย น (𝒳̅= 4.59) ตามล าดับ และข้ อ ที่มี ร ะดับ
ความสาคัญน้อยทีส่ ุด คือ ควรมีการบูรณาการด้านวิชาการในแต่ละกิจกรรมที่สามารถนามาใช้
ในชีวติ จริงและควรคานึงถึงจานวนสมาชิกให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม (𝒳̅= 4.42)
ตาราง 7 ค่าเฉลีย่ (𝒳̅) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) แนวทางในเรื่องแนวการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียน
ข้อที่

รายการ

̅
𝒳

S.D.

ระดับ
ความสาคัญ

1

สถานศึกษาควรมีการดาเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อ
กาหนดคุณลักษณะของนักเรียนทีม่ จี ติ สาธารณะไว้ใน
หลักสูตรสถานศึกษา

4.41 0.52

มาก

2

ครูควรให้ความสาคัญตามความสนใจและความถนัด
ตามธรรมชาติและความสามารถผูเ้ รียน

4.66 0.49

มากทีส่ ุด

3

การจัดกิจกรรมควรเน้นเกือ้ กูลส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระและสอดแทรกเรื่องจิตสาธารณะ

4.56 0.51

มากทีส่ ุด

4

การจัดกิจกรรมควรคานึงถึงการปลูกฝั งและ
สร้างจิตสานึกในการทาประโยชน์ตอ่ สังคม

4.53 0.53

มากทีส่ ุด

5

การจัดกิจกรรมควรมีการคานึงถึงการสร้างเสริม
ความรูส้ กึ และเห็นคุณค่าในตัวเองของผูเ้ รียน

4.68 0.48

มากทีส่ ุด

6

การจัดกิจกรรมควรเน้นการพัฒนาวุฒภิ าวะทางอารมณ์ 4.43 0.53
ศีลธรรม จริยธรรมให้ผเู้ รียนมีความสมดุลทังทาง
้
ร่างกาย อารมณ์และสังคม

มาก
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ตาราง 7 (ต่อ)
ข้อที่

รายการ

̅
𝒳

S.D.

ระดับ
ความสาคัญ

7 การจัดกิจกรรมควรเน้นพัฒนาทักษะชีวติ ทีส่ ร้าง
ภูมคิ มุ้ กันให้ผเู้ รียนแสวงหาการใช้ขอ้ มูล การคิด
การวางแผน การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเป้ าหมาย

4.39 0.50

มาก

8 การจัดกิจกรรมควรใช้ทกั ษะการทางานเป็ นทีมการ
สร้างความสัมพันกับผูอ้ น่ื ทักษะการปรับตัวอยูร่ ่วม
กับผูอ้ ่นื ในสังคมได้อย่างมีความสุข

4.54 0.52

มากทีส่ ุด

9 การจัดกิจกรรมควรมุ่งสร้างเสริมนิสยั รักการทางาน
เพื่อให้รแู้ ละเข้าใจตนเอง โดยมุ่งมันที
่ จ่ ะทางานให้
สาเร็จและมีความภูมใิ จในผลงานตนเอง

4.63 0.51

มากทีส่ ุด

4.38 0.51

มาก

11 การจัดกิจกรรมควรส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน 4.42 0.54
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข

มาก

12 การจัดกิจกรรมควรส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ 4.38 0.51

มาก

13 การจัดกิจกรรมควรส่งเสริมให้รจู้ กั เลือกฟั ง ดู อ่าน
สารสนเทศ ซึ่งมีบทบาทต่อการดารงชีวติ ของผูเ้ รียน

มาก

10 การจัดกิจกรรมควรมุ่งสร้างนิสยั รักท้องถิน่

เฉลี่ยรวม

4.46 0.52

4.50 0.13 มากที่สดุ

จากตาราง 7 แสดงให้เห็นว่าแนวทางในเรื่องแนวการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
จิต สาธารณะส าหรับ นัก เรีย นในภาพรวมอยู่ ใ นระดับ ความส าคัญ มากที่สุ ด (𝒳̅= 4.50) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความสาคัญมากที่สุด คือ การจัดกิจกรรมควรมีการ
คานึงถึงการสร้างเสริมความรูส้ กึ และเห็นคุณค่าในตัวเองของผูเ้ รียน (𝒳̅= 4.68) รองลงมาคือ ครู
ให้ความสาคัญตามความสนใจและความถนัด ตามธรรมชาติและความสามารถผูเ้ รียน (𝒳̅= 4.66)
และการจัดกิจกรรมควรมุ่งสร้างเสริมนิสยั รักการทางานเพื่อให้รแู้ ละเข้าใจตนเอง โดยมุ่งมันที
่ จ่ ะ
ท างานให้ส าเร็จ และมีค วามภู มิใ จในผลงานตนเอง (𝒳̅= 4.63) ตามล าดับ และข้อ ที่มีร ะดับ
ความส าคัญ น้ อ ยที่สุ ด คือ การจัด กิจ กรรมควรมุ่ งสร้า งนิ สยั รักท้องถิ่น และการจัด กิจกรรม
ควรส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ (𝒳̅ = 4.38)
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ตาราง 8 ค่าเฉลีย่ (𝒳̅) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแนวทางการวัดผล
และประเมินผลจิตสาธารณะสาหรับนักเรียน
ข้อ

รายการ

1 ควรมีการดาเนินการประเมินผลในเรื่องการเข้าร่วม
กิจกรรมด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลายตามสภาพจริง

̅
𝒳

S.D.

ระดับ
ความสาคัญ

4.57 0.52 มากทีส่ ุด

2 ครูทป่ี รึกษาทาหน้าทีด่ ูแลพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดคุณลักษณะ 4.66 0.49 มากทีส่ ุด
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
3 ครูท่ปี รึกษากิจกรรมได้ทาหน้าที่รายงานเวลาและ
พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของผูเ้ รียน โดยจัดทา
เป็ นเอกสารหลักฐาน

4.40 0.52

มาก

4 ครูทป่ี รึกษาได้ทาหน้าทีต่ ดิ ตามและพัฒนาผูเ้ รียนใน
กรณีทผ่ี เู้ รียนไม่เข้าร่วมกิจกรรม

4.64 0.51 มากทีส่ ุด

5 จัดให้ผเู้ รียนมีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทัง้
แบบแสดงผลการปฏิบตั กิ จิ กรรมและพัฒนาการด้าน
จิตสาธารณะ

4.44 0.52

มาก

6 นักเรียนมีการประเมินตนเองและเพื่อนในการร่วมกิจกรรม 4.45 0.51

มาก

7 ควรมีการกาหนดให้ผปู้ กครองมีส่วนร่วมในการ
ติดตามพัฒนาการของผูเ้ รียนเป็ นระยะโดยบันทึก
ความเห็นสรุปพัฒนาการและการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ของผูเ้ รียน

4.66 0.49 มากทีส่ ุด

8 ควรมีการกาหนดเกณฑ์การผ่านกิจกรรม

4.57 0.52 มากทีส่ ุด

9 มีการกาหนดเกณฑ์การผ่านจุดประสงค์ทส่ี าคัญให้
ผูเ้ รียนต้องผ่านแต่ละกิจกรรม

4.53 0.53 มากทีส่ ุด

10 มีการประเมินผลความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อ
ให้ผเู้ รียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

4.41 0.52

เฉลี่ยรวม

มาก

4.53 0.18 มากที่สดุ
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จากตาราง 8 แสดงให้เห็นว่าแนวทางการวัดผลประเมินผลในภาพรวมอยู่ในระดับ
ความส าคัญ มากที่สุด ( 𝒳̅= 4.53) เมื่อ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อ ที่มีร ะดับความสาคัญ
มากที่สุด คือ ครูท่ปี รึกษาทาหน้ าที่ดูแลพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะตามวัตถุ ประสงค์
ของกิจกรรม และการกาหนดให้ผปู้ กครองมีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการของผูเ้ รียนเป็ น
ระยะโดยบัน ทึก ความเห็น สรุ ป พัฒ นาการและการปฏิบ ัติกิจ กรรมของผู้เ รีย น ( 𝒳̅= 4.66)
รองลงมา คือ ครูท่ปี รึกษาได้ทาหน้ าที่ติดตามและพัฒนาผู้เรียนในกรณีท่ผี ู้เรียนไม่เข้าร่วม
กิจกรรม (𝒳̅= 4.64) และข้อทีม่ รี ะดับความสาคัญน้อยทีส่ ุด คือ ครูทป่ี รึกษากิจกรรมได้ทาหน้าที่
รายงานเวลาและพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน โดยจัดทาเป็ นเอกสารหลักฐาน
(𝒳̅= 4.40)
ตาราง 9 ผลวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน
เอกสาร
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กระบวนการสร้างจิตสาธารณะ 1. ส่งเสริมให้นกั เรียนรูจ้ กั คิด
ต้องใช้กลยุทธ์ทห่ี ลากหลาย แบบมององค์รวม
และควรเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ 2. สร้างบทเรียนให้นกั เรียน
ซึ่งมีวธิ กี ารสอนในลักษณะ คิดแบบเชือ่ มโยงแบบองค์รวม
ต่างๆ เช่น
3. กิจกรรมทีท่ าให้นกั เรียน
1. การใช้บทบาทของผูน้ า รูจ้ กั จิตสานึกสาธารณะคือ
2.การใช้การสื่อสารแบบรวม การไปเรียนในสถานทีจ่ ริง
ศูนย์
หรือสร้างสถานการณ์จาลอง
3. การใช้สถานการณ์จาลอง 4. สร้างกระบวนการให้เห็น
ผสานกับเทคนิคการ
เป็ นตัวอย่าง
ประเมินผลจากสภาพจริง
5. กิจกรรมจะต้องคานึงถึง
4. การใช้ตวั แบบสัญลักษณ์ จิตวิทยา
ผ่านสื่อ
6. กิจกรรมสมมารถใช้ใน
5. การใช้ตวั แบบทีเ่ ป็ น
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
ตัวอย่างทีด่ ใี นสังคม
ยุวกาชาด ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
6. เหมาะสมกับกลุ่มวัยและ ทีม่ อี ยู่
ห้วงเวลา
7. เน้นการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมการพัฒนา

ผูบ้ ริ หารและครู
1. การจัดกิจกรรมควรให้
ผูเ้ รียนเป็ นผูด้ าเนินการ
โดยมีครูเป็ นทีป่ รึกษา
2. การจัดกิจกรรมควร
เหมาะสมกับวัยและวุฒภิ าวะ
ของผูเ้ รียน
3. โรงเรียนควรมีการกาหนด
จุดประสงค์และแนวปฏิบตั ิ
ในการจัดกิจกรรมเพือ่
เสริมสร้างจิตสาธารณะ
อย่างชัดเจนเป็ นรูปธรรม
4. การจัดกิจกรรมควรมีการ
คานึงถึงการสร้างเสริมความ
รูส้ กึ และเห็นคุณค่าในตัวเอง
ของผูเ้ รียน
5. ครูให้ความสาคัญตามความ
สนใจและความถนัด และ
ความสามารถผูเ้ รียน
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ตาราง 9 (ต่อ)
เอกสาร
8. ผูเ้ รียนได้มโี อกาส
ประเมินค่าและใช้เหตุผล
ประกอบการพัฒนา
9. เชือ่ มโยงกับความเป็ น
จริงของสังคม
10. ควรให้ผเู้ รียนได้ยอ้ น
คิดเชือ่ มโยงกับชีวติ จริง
ทีส่ มั ผัสได้ โดยเฉพาะกับ
ความเป็ นจริงทีผ่ เู้ รียน
เผชิญอยู่

ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูบ้ ริ หารและครู
7. กิจกรรมควรใช้แบบกิจกรรม 6. การจัดกิจกรรมควรมุง่
กลุ่มเป็ นผูน้ ากลุ่มเป็ นผูต้ าม สร้างเสริมนิสยั รักการทางาน
8. การมีส่วนร่วม
เพื่อให้รแู้ ละเข้าใจตนเอง
โดยมุ่งมันที
่ จ่ ะทางานให้
สาเร็จและมี ความภูมใิ จใน
ผลงานตนเอง
7. ครูทป่ี รึกษาทาหน้าทีด่ ูแล
พัฒนาผูเ้ รียนให้เกิด
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
8. ครูทป่ี รึกษาได้ทาหน้าที่
ติดตามและพัฒนาผูเ้ รียน
ในกรณีทผ่ี เู้ รียนไม่เข้าร่วม
กิจกรรม
9. มีการดาเนินการประเมินผล
การเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
วิธกี าร ทีห่ ลากหลายตาม
สภาพจริง
10. มีการกาหนดเกณฑ์การ
ผ่านกิจกรรม

จากตาราง 9 ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลพืน้ ฐานจากเอกสาร ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ผูอ้ านวยการโรงเรียน
ครู ห ัว หน้ าฝ่ ายวิช าการและครูห ัวหน้ ากลุ่ม สาระกิจ กรรมพัฒ นาผู้เ รียน โดยเลือ กข้อมูล ที่มี
ลัก ษณะในแนวทางเดียวกัน เดีย วกัน มาใช้เ ป็ น แนวทางในการร่า งกิจ กรรมเพื่อ เสริมสร้าง
จิต สาธารณะส าหรับ นัก เรีย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น ซึ่ง ข้อ มู ล ที่ไ ด้ค ือ กระบวนการสร้า ง
จิตสาธารณะต้องใช้กลยุทธ์ท่หี ลากหลายและควรเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ กิจกรรมควรใช้แบบ
กิจกรรมกลุ่ม ใช้ตวั แบบที่เป็ นตัวอย่างที่ดใี นสังคม ให้ผู้เรียนได้ย้อนคิดเชื่อมโยงกับชีวติ จริง
ที่สมั ผัสได้ โดยเฉพาะกับความเป็ นจริงทีผ่ เู้ รียนเผชิญอยู่ การเรียนรู้จากสถานทีจ่ ริงและครูให้
ความสาคัญตามความสนใจและความถนัดและความสามารถผูเ้ รียน รวมไปถึงการดาเนินการ
ประเมินผลด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลายตามสภาพจริง เป็ นต้น
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ตอนที่ 2 ผลการสร้ า งและตรวจสอบคุ ณ ภาพกิ จกรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
จิ ตสาธารณะสาหรับนั กเรียนชัน้ มัธยมศึ กษาตอนต้ น สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จากผลการศึก ษาข้อมู ล ในตอนที่ 1 ผู้ว ิจ ัย ได้แ นวทางที่มาสร้า งกิจ กรรมเพื่อ
เสริมสร้างจิตสาธารณะ ดังนี้ กระบวนการสร้างจิตสาธารณะต้องใช้กลยุทธ์ท่หี ลากหลายและ
ควรเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ กิจกรรมควรใช้แบบกิจกรรมกลุ่ม ใช้ตวั แบบที่เป็ นตัวอย่างที่ดใี น
สังคม ให้ผเู้ รียนได้ยอ้ นคิดเชือ่ มโยงกับชีวติ จริงทีส่ มั ผัสได้โดยเฉพาะกับความเป็ นจริงที่ผเู้ รียน
เผชิญอยู่ ครูให้ความสาคัญ ตามความสนใจและความถนัดและความสามารถผู้เรียน มีการ
ประเมินผลด้วยวิธกี ารที่หลากหลายตามสภาพจริง รวมถึงเครื่องมือวัดและประเมินผลต่างๆ
โดยใช้วธิ กี ารเชิงคุณภาพเป็ นหลักและใช้วธิ กี ารเชิงปริมาณเป็ นส่วนยืนยันความเหมาะสมของ
กิจกรรม ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการศึกษาเป็ น 2 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 2.1 ผลการสร้า งกิจ กรรมกิจกรรมเพื่อ เสริม สร้างจิตสาธารณะ ส าหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
จากผลการศึกษาข้อมูลในขัน้ ตอนที่ 1 ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิด ทฤษฏี รวมถึงแนวทาง
การสร้างกิจกรรม นามาร่างกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึ่งได้องค์ประกอบดังนี้
1. หลักการและเหตุผล คือ เหตุผลที่นาไปสู่การเสริมสร้างจิตสาธารณะ ได้แก่
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวตั น์ ปั ญหาการขาดจิตสาธารณะของเยาวชนและแนวทาง
การเสริมสร้างจิตสาธารณะในสถานศึกษาร่วมกับการพิจารณาข้ อมูลที่ได้จากเอกสารและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้องและสภาพปั ญหาในการดาเนินการกิจกรรม
2. แนวคิด พื้น ฐาน คือ ความหมายของพฤติก รรม ประเภทของพฤติกรรม
องค์ประกอบของพฤติกรรม วิธกี ารศึกษาพฤติกรรม เป้ าหมายและความสาคัญของการศึกษา
พฤติกรรม และแนวทัศนะของกลุ่มจิตวิทยาเกีย่ วกับพฤติกรรมมนุ ษย์ อันจะเป็ นพืน้ ฐานในการ
ทาความเข้าใจและนาไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะต่อไป
3. วิธกี ารจัดการเรียนรู้ คือ การจัดกิจกรรมที่ทาให้บุคคลเกิดการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม การพัฒนาความคิดและความสามารถโดยอาศัยประสบการณ์และปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ผูเ้ รียนและสิง่ แวดล้อม ผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วธิ สี อนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ซึ่งมี
วิธีการสอนที่หลากหลาย และสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากขัน้ ตอนที่ 1 เพื่อให้นักเรียนมีการ
พัฒนาจิตพิสยั ตามลาดับขัน้ ของ Bloom คือ ขัน้ การรับรู้ (Perceiving or Receiving) ขัน้ ตอบสนอง
(Responding) ขัน้ การเห็นคุณค่า (Valuing) และขัน้ การจัดระบบ (Organizing) ขัน้ การสร้า ง
ลักษณะนิสยั (Characterization)
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4. วัตถุประสงค์ คือ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะสาหรับนักเรียน
5. โครงสร้างกิจกรรม ผู้ว ิจ ัย ก าหนดกิจ กรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับ
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน
ในลักษณะของหน่ วยการเรียนรู้ จานวน 3 หน่ วย 6 แผนการจัดกิจกรรม ดังนี้
5.1 หน่ วยการเรียนรู้ท่ี 1 จิตผ่องใส ใจสาธารณะ ประกอบด้วย
1) แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 จิตสาธารณะ พาสะอาด
2) แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 ชืน่ ชม นิยมคนจิตสาธารณะ
5.2 หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 ชุมชนสวยด้วยจิตสาธารณะ ประกอบด้วย
1) แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 โรงเรียนสวย ด้วยมือเรา
2) แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 อาสาผูอ้ ่นื สรรสร้างชุมชน
5.3 หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 จิตสาธารณะ จิตแห่งความดี ประกอบด้วย
1) แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 แบ่งปั น ประสบการณ์ จิตสาธารณะ
2) แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 ต้นแบบความดี วิถจี ติ สาธารณะ
โดยใช้เวลาตลอดการจัดกิจกรรม 32 ชัวโมง
่
6. เนื้อหา คือ สาระสาคัญทีเ่ รียบเรียงขึน้ เพื่อเสริมเสริมสร้างจิตสาธารณะ
สาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน
7. การวัด และประเมิน ผล ใช้ห ลัก การประเมิน ตามสภาพจริง (Authentic
Assessment) เป็ นแนวทางในการวัดและประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมตลอดระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม โดยใช้การสังเกตคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ โดยให้ครูเป็ น
ผูป้ ระเมิน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ เป็ นการประเมินหลังการจัดกิจกรรม
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ ทัง้ หมด 3 หน่วยการเรียนรู้
ตอนที่ 2.2 ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างจิตสาธารณะ สาหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
ผู้ ว ิจ ัย น ากิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งจิ ต สาธารณะส าหรับ นั ก เรี ย น
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ไปให้ผูเ้ ชีย่ วชาญ
จ านวน 7 ท่ า น ประเมิน คุ ณ ภาพและพิจ ารณาความเหมาะสมของกิจ กรรมเพื่อ เสริมสร้าง
จิตสาธารณะนักเรียนชัน้ มัธยมศึก ษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้
พืน้ ฐาน ปรากฏผลดังนี้

105

ตาราง 10 ค่าเฉลีย่ ( 𝒳̅) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) คุณภาพความเหมาะสมของ
กิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างจิตสาธารณะ สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้น
ของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ข้อ

รายการประเมิ นกิ จกรรม

̅
𝒳

S.D.

หลักการและแนวคิ ดขัน้ พืน้ ฐาน
1. มีการนาหลักการและเหตุผลมากาหนดจุดประสงค์และ
4.86 0.38
แนวปฏิบตั ใิ นการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ
2. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับวัยและวุฒภิ าวะของผูเ้ รียน
4.71 0.76
3. การจัดกิจกรรมมีการคานึงถึงการสร้างเสริมความรูส้ กึ
5.00 0.00
และเห็นคุณค่าในตัวเองของผูเ้ รียน
วัตถุประสงค์
4. วัตถุประสงค์มคี วามเหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้
5. การจัดกิจกรรมคานึงถึงการปลูกฝั งและสร้างจิตสานึก
ในการทาประโยชน์ ต่อผูอ้ ่นื และสังคม
6. การจัดกิจกรรมมุ่งสร้างเสริมนิสยั รักการทางานเพื่อ
ให้รแู้ ละเข้าใจตนเอง โดยมุง่ มันที
่ จ่ ะทางานให้สาเร็จ
และมีความภูมใิ จในผลงานตนเอง
7.

8.
9.
10.

11.

ด้านโครงสร้าง เนื้ อหาและกระบวนการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมเน้นความสาคัญในการใช้กระบวนการกลุ่ม
ฝึกให้คดิ วิเคราะห์ สร้างสรรค์จนิ ตนาการทีเ่ ป็ น
ประโยชน์
ในการจัดกิจกรรม ใช้การยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิ ด
โอกาสให้ครู ผูป้ กครอง ชุมชน มีส่วนร่วม
การจัดกิจกรรมกาหนดเนื้อหา ชิ้นงาน/ภาระงาน
อย่างเหมาะสม
การจัดกิจกรรมใช้ทกั ษะการทางานเป็ นทีมการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื ทักษะการปรับตัวอยู่ร่วมกับ
ผูอ้ ่นื ในสังคมได้อย่างมีความสุข
กิจกรรมมีความหลากหลายและสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง

ระดับ
ความเหมาะสม

มากทีส่ ุด
มาก
มากทีส่ ุด

3.86 0.69
4.29 0.76

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

4.71 0.49

มากทีส่ ุด

4.85 0.38 มากทีส่ ุด

4.71 0.49

มาก

5.00 0.00 มากทีส่ ุด
4.71 0.49 มากทีส่ ุด

4.71 0.49 มากทีส่ ุด
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ตาราง 10 (ต่อ)
ข้อ

12.

รายการประเมิ นกิ จกรรม
ด้านโครงสร้าง เนื้ อหาและกระบวนการจัด
การเรียนรู้
กาหนดเวลาในโครงสร้างการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม
ครูทป่ี รึกษาทาหน้าทีด่ ูแลพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิด
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ครูทป่ี รึกษากิจกรรมได้ทาหน้าทีร่ ายงานเวลาและ
พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของผูเ้ รียน โดยจัดทา
เป็ นเอกสารหลักฐาน
ครูทป่ี รึกษาได้ทาหน้าทีต่ ดิ ตามและพัฒนาผูเ้ รียน
ในกรณีทผ่ี เู้ รียนไม่เข้าร่วมกิจกรรม

̅
𝒳

S.D.

ระดับ
ความเหมาะสม

4.43 0.53

มาก

4.71 0.49

มากทีส่ ุด

4.57 0.53

มากทีส่ ุด

4.43 0.79

มาก

16. มีการกาหนดให้ผปู้ กครองมีส่วนร่วมในการติดตาม
4.43 0.79
พัฒนาการ ของผูเ้ รียนเป็ นระยะโดยบันทึกความเห็น
สรุปพัฒนาการและการปฏิบตั กิ จิ กรรมของผูเ้ รียน

มาก

17. การวัดและประเมินผลระบุเครื่องมือวัดและประเมินไว้ 4.86 0.38
อย่างชัดเจน

มากทีส่ ุด

18. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั หรือ
จุดประสงค์การเรียนรู้

4.86 0.38

มากทีส่ ุด

19. มีการกาหนดเกณฑ์การผ่านจุดประสงค์ทส่ี าคัญให้
ผูเ้ รียนต้องผ่านแต่ละกิจกรรม

4.86 0.38

มากทีส่ ุด

20. มีการประเมินผลการปฏิบตั กิ จิ กรรมโดยวิธที ่ี
หลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ

4.71 0.76

มากทีส่ ุด

เฉลี่ยรวม

4.66 0.34

มากที่สดุ

13.
14.

15.

ด้านการวัดผลและประเมิ นผล
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จากตาราง 10 พบว่ า กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งจิ ต สาธารณะส าหรับ นั ก เรีย น
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น มีคุณภาพความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝒳̅= 4.66)
เมื่อ พิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อ ที่มีค วามเหมาะสมมากที่สุ ด คือ การจัด กิจกรรมมีการ
คานึงถึงการสร้างเสริมความรู้สกึ และเห็นคุณค่าในตัวเองของผูเ้ รียน, การจัดกิจกรรมกาหนด
ชิ้น งาน/ภาระงานอย่า งเหมาะสม (𝒳̅= 5.00) รองลงมาคือ มีก ารน าหลัก การและเหตุผล
มากาหนดจุดประสงค์และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ, การวัดและ
ประเมินผลระบุเครื่องมือวัดและประเมินไว้อย่างชัดเจน, การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
ตัวชีว้ ดั หรือจุดประสงค์การเรียนรู้, มีการกาหนดเกณฑ์การผ่านจุดประสงค์ท่สี าคัญให้ผเู้ รียน
ต้อ งผ่า นแต่ ล ะกิจ กรรม (𝒳̅= 4.86) และข้อ ที่มีค วามเหมาะสมน้ อ ยที่สุ ด คือ วัต ถุ ป ระสงค์
มีความเหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้ (𝒳̅= 3.86)

ตอนที่ 3 ผลการใช้กิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างจิ ตสาธารณะ สาหรับนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
การศึก ษาผลการใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ส าหรับนักเรียนระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน ผูว้ จิ ยั ทาการทดลอง
กับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ปี การศึกษา 2559 โรงเรียนวัดบ้านดง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุ โลก เขต 1 จานวน 30 คน ทาการทดลองระหว่างวันที่
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยใช้เวลาในชัวโมงกิ
่
จกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
และกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ รวมทัง้ สิ้น 32 ชัวโมง
่
ผู้วจิ ยั ได้วเิ คราะห์ผลคุณลักษณะ
ที่พึง ประสงค์ ด ้า นจิต สาธารณะของนั ก เรีย น โดยใช้ก ารสัง เกตเพื่อ ดู พ ัฒ นาการหรือ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะที่เกิดขึน้ หลังจากการจัดกิจกรรมในแต่ละหน่ วยการ
เรียนรู้ จานวน 3 ครัง้ โดยให้ครูเป็ นผูส้ งั เกต จานวน 3 คน ประกอบด้วย ครูทป่ี รึกษา ครูผสู้ อน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนและผูว้ จิ ยั ซึ่งมีผลดังนี้
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ตาราง 11 ค่าเฉลีย่ (𝒳̅) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ข้อมูลด้านการมีจติ สาธารณะ
หลังการเรียนรูห้ น่วยที่ 1
S.D.

ระดับ
ขัน้ พฤติ กรรม

ด้านการมีจิตสาธารณะในตนเอง
1 นักเรียนใช้สงิ่ ของต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างประหยัด 3.39 0.66
ใช้แค่เพียงพอกับการใช้งานเท่านัน้

การเห็นคุณค่า

ข้อ

รายการ

̅
𝒳

2 นักเรียนแจ้งให้ครูหรือภารโรงทราบเมือ่ พบสมบัติ
3.71 0.76
ต่างๆ ของส่วนรวมชารุดเสียหายเพื่อจะได้ซ่อมแซม

การจัดระบบ

3 เมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จนักเรียนจะ
เก็บล้างหรือเก็บภาชนะของโรงเรียนให้เรียบร้อย

3.20 0.53

การเห็นคุณค่า

4 นักเรียนทิง้ ขยะลงถังขยะหรือในทีท่ ร่ี องรับ

3.40 0.63

การเห็นคุณค่า

5 นักเรียนทาหน้าทีเ่ วรหรือเขตรับผิดชอบ

3.42 0.60

การเห็นคุณค่า

6 นักเรียนร่วมทางานกลุ่มด้วยความเต็มใจ

3.42 0.63

การเห็นคุณค่า

7 นักเรียนไม่ขดี เขียนโต๊ะหรือเก้าอีน้ กั เรียน

3.31 0.56

การเห็นคุณค่า

8 นักเรียนไม่ฉีกหรือขีดเขียนหนังสือทีย่ มื เรียนหรือ
หนังสือห้องสมุด

3.36 0.50

การเห็นคุณค่า

ด้านการมีจิตสาธารณะต่อผูอ้ ื่น
9 นักเรียนช่วยแบ่งปั นสิง่ ของให้กบั เพื่อนทีข่ าดแคลน
เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ เป็ นต้น

3.37 0.80 การเห็นคุณค่า

10 นักเรียนนาสิง่ ของหรือเงินมาบริจาค เมื่อโรงเรียน
ร้องขอ

3.80 0.64 การจัดระบบ

11 เมื่อครูตอ้ งการความช่วยเหลือ นักเรียนจะรับอาสา
ช่วยเหลืองานครูทนั ที

3.27 0.65 การเห็นคุณค่า

12 นักเรียนรับอาสาเพื่อนในการเก็บหรือรวบรวมงานส่งครู 3.33 0.62 การเห็นคุณค่า
13 นักเรียนชืน่ ชมยินดีเมือ่ เพื่อนได้รบั รางวัล

3.48 0.57 การเห็นคุณค่า
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ตาราง 11 (ต่อ)
ข้อ

รายการ

̅
𝒳

S.D.

ระดับ
ขัน้ พฤติ กรรม

ด้านการมีจิตสาธารณะต่อผูอ้ ื่น
14 นักเรียนไม่โกรธหรือต่อว่าเพื่อน ทีเ่ พื่อนทางานกลุ่ม 3.32 0.74 การเห็นคุณค่า
ผิดพลาด
15 นักเรียนเข้าแถวเป็ นระเบียบ รูล้ าดับก่อนหลัง
เช่น ส่งงานครู ซือ้ อาหารหรือขนม เป็ นต้น

3.53 0.49 การเห็นคุณค่า

ด้านการมีจิตสาธารณะต่อสังคม
16 นักเรียนใช้ไฟฟ้ าเท่าทีจ่ าเป็ น และปิ ดทุกครัง้ เมื่อเลิกใช้ 3.51 0.57 การเห็นคุณค่า
17 เมื่อนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว
นักเรียนจะทาความสะอาดโต๊ะรับประทานอาหาร

3.63 0.65 การเห็นคุณค่า

18 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของ
โรงเรียนหรือชุมชน

3.59 0.69 การเห็นคุณค่า

19 นักเรียนอาสากวาดหรือทาความสะอาดห้องพิเศษ
ต่างๆ ทีไ่ ม่ใช่หน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ

3.59 0.66 การเห็นคุณค่า

20 นักเรียนยอมรับและปฏิบตั ติ ามกฎของโรงเรียน

3.38 0.51 การเห็นคุณค่า

เฉลี่ยรวม

3.45 0.08 การเห็นคุณค่า

จากตาราง 11 พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ท่ี 1 จิตผ่องใส ใจสาธารณะ ในภาพรวมมีพฤติกรรมอยู่ในระดับขัน้ การเห็น
คุณค่า (𝒳̅= 3.45) เมื่อ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อที่นักเรียนมีระดับ คะแนนมากที่สุด คือ
นักเรียนนาสิง่ ของมาบริจาค เมื่อโรงเรียนร้องขอ (𝒳̅= 3.80) รองลงมา คือ นักเรียนแจ้งให้ค รู
หรือภารโรงทราบเมื่อพบสมบัตติ ่างๆ ของส่วนรวมชารุดเสียหายเพื่อจะได้ซ่อมแซม (𝒳̅= 3.71)
และข้อที่มีระดับคะแนนน้อยที่สุด คือ เมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จนักเรียนจะเก็บล้าง
ภาชนะของโรงเรียน (𝒳̅= 3.20)
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ตาราง 12 ค่าเฉลีย่ (𝒳̅) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ข้อมูลด้านการมีจติ สาธารณะ
หลังการเรียนรูห้ น่วยที่ 2
ข้อ

รายการ

ด้านการมีจิตสาธารณะในตนเอง
1 นักเรียนใช้สงิ่ ของต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างประหยัด
ใช้แค่เพียงพอกับการใช้งานเท่านัน้

̅
𝒳

S.D.

ระดับ
ขันพฤติ
้
กรรม

4.01 0.52 การจัดระบบ

2 นักเรียนแจ้งให้ครูหรือภารโรงทราบเมือ่ พบสมบัติ
ต่างๆ ของส่วนรวมชารุดเสียหายเพื่อจะได้ซ่อมแซม

3.98 0.55 การจัดระบบ

3 เมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จนักเรียนจะ
เก็บล้างหรือเก็บภาชนะของโรงเรียนให้เรียบร้อย

4.07 0.43 การจัดระบบ

4 นักเรียนทิง้ ขยะลงถังขยะหรือในทีท่ ร่ี องรับ

3.99 0.55 การจัดระบบ

5 นักเรียนทาหน้าทีเ่ วรหรือเขตรับผิดชอบ

3.98 0.49 การจัดระบบ

6 นักเรียนร่วมทางานกลุ่มด้วยความเต็มใจ

3.42 0.63 การจัดระบบ

7 นักเรียนไม่ขดี เขียนโต๊ะหรือเก้าอีน้ กั เรียน

4.02 0.52

การจัดระบบ

8 นักเรียนไม่ฉีกหรือขีดเขียนหนังสือทีย่ มื เรียนหรือ
หนังสือห้องสมุด

4.08 0.47

การจัดระบบ

ด้านการมีจิตสาธารณะต่อผูอ้ ื่น
9 นักเรียนช่วยแบ่งปั นสิง่ ของให้กบั เพื่อนทีข่ าดแคลน
3.90 0.45
เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ เป็ นต้น
10 นักเรียนนาสิง่ ของหรือเงินมาบริจาค เมื่อโรงเรียนร้องขอ 3.97 0.38
11 เมื่อครูตอ้ งการความช่วยเหลือ นักเรียนจะรับอาสา
ช่วยเหลืองานครูทนั ที

การจัดระบบ
การจัดระบบ

4.14 0.44

การจัดระบบ

12 นักเรียนรับอาสาเพื่อนในการเก็บหรือรวบรวมงานส่งครู 4.09 0.49

การจัดระบบ

13 นักเรียนชืน่ ชมยินดีเมือ่ เพื่อนได้รบั รางวัล

การจัดระบบ

3.98 0.34
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ตาราง 12 (ต่อ)
S.D.

ระดับ
ขัน้ พฤติ กรรม

3.98 0.48

การจัดระบบ

3.91 0.47

การจัดระบบ

ด้านการมีจิตสาธารณะต่อสังคม
16 นักเรียนใช้ไฟฟ้ าเท่าทีจ่ าเป็ น และปิ ดทุกครัง้ เมื่อเลิกใช้ 3.97 0.52

การจัดระบบ

ข้อที่

รายการ

ด้านการมีจิตสาธารณะต่อผูอ้ ื่น
14 นักเรียนไม่โกรธหรือต่อว่าเพื่อน ทีเ่ พื่อนทางานกลุ่ม
ผิดพลาด
15 นักเรียนเข้าแถวเป็ นระเบียบ รูล้ าดับก่อนหลัง เช่น
ส่งงานครู ซื้ออาหารหรือขนม เป็ นต้น

17 เมื่อนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว
นักเรียนจะทาความสะอาดโต๊ะรับประทานอาหาร

̅
𝒳

3.83 0.46

การจัดระบบ

18 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของ
4.13 0.48
โรงเรียนหรือชุมชน เช่น ทาความสะอาดบริเวณโรงเรียน
วัด อนามัยหรือชุมชนบริเวณรอบๆ โรงเรียน

การจัดระบบ

19 นักเรียนอาสากวาดหรือทาความสะอาดห้องพิเศษ
ต่างๆ ทีไ่ ม่ใช่หน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ

3.96 0.59 การจัดระบบ

20 นักเรียนยอมรับและปฏิบตั ติ ามกฎของโรงเรียน

3.92 0.37

เฉลี่ยรวม

การจัดระบบ

3.97 0.07 การจัดระบบ

จากตาราง 12 พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ท่ี 2 ชุมชนสวยด้วยจิตสาธารณะ ในภาพรวมมีพฤติกรรมอยู่ในระดับขัน้ การ
จัดระบบ (𝒳̅= 3.97) เมื่อ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ เมื่อครู
ต้องการความช่วยเหลือ นักเรียนจะรับอาสาช่วยเหลืองานครูทนั ที (𝒳̅= 4.14) รองลงมา คือ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ของโรงเรียนหรือชุมชน เช่น ทาความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน วัด อนามัยหรือชุมชนบริเวณรอบๆ โรงเรียน (𝒳̅= 4.13) ข้อทีม่ รี ะดับคะแนนน้อยทีส่ ุด คือ
นักเรียนร่วมทางานกลุ่มด้วยความเต็มใจ (𝒳̅= 3.42)
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ตาราง 13 ค่าเฉลีย่ (𝒳̅) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ข้อมูลด้านการมีจติ สาธารณะ
หลังการเรียนรูห้ น่วยที่ 3
ข้อ
ที่

รายการ

̅
𝒳

S.D.

ระดับ
ขันพฤติ
้
กรรม

ด้านการมีจิตสาธารณะในตนเอง
1 นักเรียนใช้สงิ่ ของต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างประหยัด 4.57 0.31 พัฒนาเป็ นลักษณะนิสยั
ใช้แค่เพียงพอกับการใช้งานเท่านัน้
2 นักเรียนแจ้งให้ครูหรือภารโรงทราบเมือ่ พบสมบัติ 4.59 0.25 พัฒนาเป็ นลักษณะนิสยั
ต่างๆ ของส่วนรวมชารุดเสียหายเพื่อจะได้ซ่อมแซม
3 เมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จนักเรียนจะ
เก็บล้างหรือเก็บภาชนะของโรงเรียนให้เรียบร้อย

4.68 0.33 พัฒนาเป็ นลักษณะนิสยั

4 นักเรียนทิง้ ขยะลงถังขยะหรือในทีท่ ร่ี องรับ

4.66 0.25 พัฒนาเป็ นลักษณะนิสยั

5 นักเรียนทาหน้าทีเ่ วรหรือเขตรับผิดชอบ

4.49 0.33

6 นักเรียนร่วมทางานกลุ่มด้วยความเต็มใจ

4.56 0.31 พัฒนาเป็ นลักษณะนิสยั

7 นักเรียนไม่ขดี เขียนโต๊ะหรือเก้าอีน้ กั เรียน

4.61 0.33 พัฒนาเป็ นลักษณะนิสยั

8 นักเรียนไม่ฉีกหรือขีดเขียนหนังสือทีย่ มื เรียนหรือ
หนังสือห้องสมุด

4.48 0.29

ด้านการมีจิตสาธารณะต่อผูอ้ ื่น
9 นักเรียนช่วยแบ่งปั นสิง่ ของให้กบั เพื่อนทีข่ าดแคลน
เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ เป็ นต้น

การจัดระบบ

การจัดระบบ

4.52 0.32 พัฒนาเป็ นลักษณะนิสยั

10 นักเรียนนาสิง่ ของหรือเงินมาบริจาค เมื่อโรงเรียนร้องขอ 4.46 0.29

การจัดระบบ

11 เมื่อครูตอ้ งการความช่วยเหลือ นักเรียนจะรับอาสา
ช่วยเหลืองานครูทนั ที

4.58 0.30 พัฒนาเป็ นลักษณะนิสยั

12 นักเรียนรับอาสาเพื่อนในการเก็บหรือรวบรวมงาน
ส่งครู

4.63 0.31 พัฒนาเป็ นลักษณะนิสยั

13 นักเรียนชืน่ ชมยินดีเมือ่ เพื่อนได้รบั รางวัล

4.52 0.29 พัฒนาเป็ นลักษณะนิสยั
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ตาราง 13 (ต่อ)
ข้อที่

รายการ

̅
𝒳

S.D.

ระดับ
ขัน้ พฤติ กรรม

ด้านการมีจิตสาธารณะต่อผูอ้ ื่น
14 นักเรียนไม่โกรธหรือต่อว่าเพื่อน ทีเ่ พื่อนทางานกลุ่ม 4.63 0.23 พัฒนาเป็ นลักษณะนิสยั
ผิดพลาด
15 นักเรียนเข้าแถวเป็ นระเบียบ รูล้ าดับก่อนหลัง เช่น 4.50 0.32
การจัดระบบ
ส่งงานครู ซื้ออาหารหรือขนม เป็ นต้น
ด้านการมีจิตสาธารณะต่อสังคม
16 นักเรียนใช้ไฟฟ้ าเท่าทีจ่ าเป็ น และปิ ดทุกครัง้ เมื่อเลิกใช้ 4.49 0.31
17 เมื่อนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว
นักเรียนจะทาความสะอาดโต๊ะรับประทานอาหาร

4.44 0.28

การจัดระบบ
การจัดระบบ

18 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของ
4.53 0.29 พัฒนาเป็ นลักษณะนิสยั
โรงเรียนหรือชุมชน เช่น ทาความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน วัด อนามัยหรือชุมชนบริเวณรอบๆ โรงเรียน
19 นักเรียนอาสากวาดหรือทาความสะอาดห้องพิเศษ
ต่างๆ ทีไ่ ม่ใช่หน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ

4.61 0.26 พัฒนาเป็ นลักษณะนิสยั

20 นักเรียนยอมรับและปฏิบตั ติ ามกฎของโรงเรียน

4.54 0.28 พัฒนาเป็ นลักษณะนิสยั

เฉลี่ยรวม

4.55 0.03 พัฒนาเป็ นลักษณะนิ สยั

จากตาราง 13 พบว่านักเรียนมีจติ สาธารณะหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูห้ น่วยการ
เรียนรู้ท่ี 3 จิตสาธารณะ จิตแห่งความดี ในภาพรวมมีพฤติกรรมอยู่ในระดับขันการพั
้
ฒนาเป็ น
ลักษณะนิสยั (𝒳̅= 4.55) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่นักเรียนมีระดับคะแนนมากทีส่ ุด
คือ เมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จนักเรียนจะเก็บล้างหรือเก็บภาชนะของโรงเรียนให้
เรียบร้อย (𝒳̅= 4.68) รองลงมา คือ นักเรียนทิง้ ขยะลงถังขยะหรือในทีท่ ร่ี องรับ (𝒳̅= 4.66) และ
ข้อที่มรี ะดับคะแนนน้อยที่สุด คือ เมื่อนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว นักเรียนจะทา
ความสะอาดโต๊ะรับประทานอาหาร (𝒳̅= 4.44)
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พัฒนาการพฤติ กรรมด้านจิ ตสาธารณะ
6.00

4.55

5.00
4.00

3.45

3.97

3.00
2.00
1.00
0.00

พัฒนาการจิตสาธารณะ

1
3.45

2
3.97

3
4.55

ภาพ 3 แสดงพัฒนาการด้านพฤติกรรมการมีจติ สาธารณะ
จากภาพ 3 พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะหลังการจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะเพิม่ ขึน้ ตามลาดับ ซึ่งจากการจัดการเรียนรู้ในหน่ วยที่ 1 ถึงหน่ วย
การเรียนรู้ท่ี 3 พบว่านักเรียนพัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะ จากขัน้ การเห็นคุณค่า (𝒳̅= 3.45)
มาเป็ นขัน้ การจัดระบบ (𝒳̅= 3.97) และสามารถเป็ นขันพั
้ ฒนาเป็ นนิสยั (𝒳̅= 4.55)
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ตาราง 14 ค่าเฉลีย่ (𝒳̅) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) พัฒนาการด้านการมีจติ สาธารณะ
ทัง้ 3 ด้าน
หน่ วยการเรียนรู้ที่
พฤติ กรรม
จิ ตสาธารณะ

1
̅
𝒳

2

S.D. ระดับ

̅
𝒳

รวม

3

S.D. ระดับ

̅
𝒳

S.D. ระดับ

̅
𝒳

S.D. ระดับ

ในตนเอง 3.40 0.20

เห็น
คุณค่า

3.96 0.25

การ
จัดระบบ

4.58 0.12

พัฒนา
เป็ นนิสยั

3.98 0.07

การ
จัดระบบ

ต่อผูอ้ ่นื 3.44 0.25

เห็น
คุณค่า

4.00 0.16

การ
จัดระบบ

4.55 0.13

พัฒนา
เป็ นนิสยั

4.00 0.06

การ
จัดระบบ

ต่อสังคม 3.54 0.33

เห็น
คุณค่า

3.96 0.25

การ
จัดระบบ

4.52 0.11

พัฒนา
เป็ นนิสยั

4.01 0.11

การ
จัดระบบ

จากตาราง 14 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีพฒ
ั นาการด้านจิตสาธารณะทัง้ 3 ด้าน
คือจิตสาธารณะในตนเอง จิตสาธารณะต่อผูอ้ ่นื และจิตสาธารณะต่อสังคมหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูห้ น่วยการเรียนรูจ้ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ เพิม่ ขึน้ ตามลาดับ
ในส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วจิ ยั ได้เก็บข้อมูลในการพัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะ
โดยการใช้กจิ กรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
ซึ่ง เป็ น การเก็บ ข้อมูล ระหว่างการทดลอง จากบัน ทึกหลัง การสอนของครู ผู้สอน ข้อ มู ลการ
สะท้อ นความคิดเห็น ของนักเรีย นต่ อกิจกรรม ข้อ มู ล ในบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน ได้
รายละเอียดดังนี้
1. นักเรียนมีการทางานเป็ น กลุ่ม สามารถรู้บทบาทของการเป็ น ผู้นา ผู้ตาม ทาให้
นักเรียนมีคุณธรรม มีคุณลักษณะเป็ นผูน้ าและมีพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ
2. นัก เรีย นทุ กคนได้ฝึ กกิจ กรรมจิต สาธารณะและเป็ นผู้มีพฤติกรรมจิต สาธารณะ
สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง
3. นัก เรีย นเกิด จิต สาธารณะในการมีส่ ว นร่ ว มต่ อ การพัฒ นาโรงเรีย น มีจิต อาสา
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ร่วมมือกันปฏิบตั แิ ละเรียนรูต้ ามความสมัครใจ
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ตอนที่ 4 เพื่อศึกษาความคิ ดเห็นต่อการใช้กิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างจิ ตสาธารณะ
สาหรับนั กเรียนระดับชัน้ มัธยมศึ กษาตอนต้ น สังกัดสานั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
ผู้วจิ ยั ได้ทาการประเมินความคิดเห็นต่อการใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้น ฐาน
ซึ่งถามความคิดเห็นในประเด็นทัง้ หมด 4 ด้าน คือ 1) ด้านความสะดวกในการนาไปใช้ 2) ด้าน
ความชัดเจนและความเหมาะสม 3) ด้านการบรรลุวตั ถุประสงค์ และ 4) ด้านประโยชน์และความ
คุม้ ค่า โดยผูว้ จิ ยั ได้สอบถามครูผดู้ าเนินการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน จานวน 15 คน ปรากฏผลดังนี้
ตาราง 15 จานวนและร้อยละข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสถานภาพ จานวน 15 คน
สถานภาพ
จานวน
ร้อยละ
เพศ

รวม

7
8
15

46.7
53.3
100.0

รวม

6
9
15

40.0
60.0
100.0

4
7
4

26.7
46.7
26.7

15

100.0

ชาย
หญิง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ประสบการณ์ สอน
ประสบการณ์สอนน้อยกว่า 10 ปี
ประสบการณ์สอน 10-20 ปี
ประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี
รวม

จากตาราง 15 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ
53.30 และเป็ นเพศชาย จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.70 มีวุฒกิ ารศึกษาปริญญาโท จานวน
9 คน คิด เป็ น ร้ อ ยละ 60.00 และวุ ฒ ิป ริญ ญาตรี จ านวน 6 คน คิด เป็ น ร้ อ ยละ 40.00 และ
มีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.70 ประสบการณ์สอน 10-20 ปี
จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.70 และประสบการณ์สอนน้อยกว่า 10 ปี จานวน 4 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 26.70
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ตาราง 16 ค่าเฉลีย่ (𝒳̅) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ข้อมูลความคิดเห็นของครูผสู้ อน
กลุม่ สาระกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนต่อการใช้กจิ กรรมเพือ่ เสริมสร้างจิตสาธารณะ
ข้อ

รายการ

̅
𝒳

S.D.

ระดับ
ความคิ ดเห็น

ด้านความสะดวกในการนาไปใช้
1. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะมีคมู่ อื ในการใช้ 4.87 0.35
ทาให้มคี วามสะดวกสามารถนาไปใช้

มากทีส่ ุด

2. องค์ประกอบต่างๆ ในกิจกรรมมีค รบถ้วนสามารถ 4.60 0.51
นามาใช้โดยไม่ต้องไปหาเพิม่ เติมจากแหล่งอื่น ๆ

มากทีส่ ุด

3. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสามารถเลือก
นาไปจัดกิจกรรมได้ในหลายกลุม่ สาระการเรียนรู้

4.53 0.52

มากทีส่ ุด

4.67 0.09

มากที่สดุ

4.67 0.49

มากทีส่ ุด

4.47 0.52

มาก

รวม
ด้านความชัดเจนและความเหมาะสม
4. กิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะมีขนตอนการจั
ั้
ด
กิจกรรมทีช่ ดั เจน
5. กิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะมีความยากง่าย
เหมาะสมกับผูเ้ รียน

6. ในแต่ละหน่วยการเรียนรูม้ กี ารวัดผลและประเมินผล 4.73 0.46
ทีช่ ดั เจนและเหมาะสม
รวม

4.62 0.03

ด้านการบรรลุวตั ถุประสงค์
7. นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรม 4.60 0.51
เสริมสร้างจิตสาธารณะ มีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
8. กิจกรรมการเรียนรูใ้ นแต่ละหน่วยการเรียนรูท้ าให้
ผูเ้ รียนบรรลุวตั ถุประสงค์ทป่ี รากฏในหน่วยการ
เรียนรู้

4.60 0.51

มากทีส่ ุด
มากที่สดุ
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
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ตาราง 16 (ต่อ)
ข้อ

รายการ

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นแต่ละหน่วยการเรียนรู้
ทาให้นกั เรียนมีพฤติกรรมก่อนและหลังแตกต่างกัน
รวม
ด้านประโยชน์ และความคุ้มค่า
10. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมเสริมสร้าง
จิตสาธารณะช่วยให้นกั เรียนมีคุณลักษณะดังกล่าว
เพิม่ ขึน้
11. นอกจากนักเรียนได้เสริมสร้างจิตสาธารณะแล้ว
การใช้กจิ กรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะยังสามารถ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นอื่นด้วย

̅
𝒳

S.D.

ระดับ
ความคิ ดเห็น

4.60 0.51 มากทีส่ ุด
4.60 0.00 มากที่สดุ
4.87 0.35 มากทีส่ ุด

4.80 0.41 มากทีส่ ุด

12. ห้องเรียนอื่นๆ ในโรงเรียนของท่านสามารถจัด
4.93 0.29 มากทีส่ ุด
กิจกรรมโดยใช้หน่วยการเรียนรูใ้ นกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสาธารณะได้
รวม
เฉลี่ยรวม

4.87 0.08 มากที่สดุ
4.69 0.04

มากที่สดุ

จากตาราง 16 แสดงให้ เ ห็น ว่ า ความคิด เห็น ต่ อ การใช้ กิจ กรรมเพื่อ เสริม สร้า ง
จิตสาธารณะสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้น ฐาน ในภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด (𝒳̅= 4.69) เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายด้า น พบว่า
ด้านที่มรี ะดับคะแนนเฉลี่ยมากทีส่ ุด คือ ด้านประโยชน์และความคุม้ ค่า (𝒳̅= 4.87) รองลงมาคือ
ด้านความสะดวกในการนาไปใช้ (𝒳̅= 4.67) และด้านทีม่ รี ะดับคะแนนเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือด้านการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ (𝒳̅= 4.60)

