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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
เชิงประสบการณเพ่ือพัฒนานักเรียนใหเกิดจิตสาธารณะ และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบจิตสาธารณะ 
ของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562 จํานวน 19 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณเพ่ือพัฒนานักเรียนใหเกิด 
จิตสาธารณะ แบบทดสอบวัดจิตสาธารณะกอนและหลังเรียน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณเพ่ือพัฒนานักเรียนใหเกิด 

จิตสาธารณะท้ัง 3 แผน มีคุณภาพในระดับดี 
2. จิตสาธารณะของนักเรียนดานความรูความเขาใจและดานพฤติกรรม หลังจากการจัดการ

เรียนรูเชิงประสบการณสูงกวากอนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 ท้ังสองดาน 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) study to the quality level of 

experience learning management plans in order to develop students to create 
public mind, and 2) compare the public mind of grade 6 students under Nakhon 
Sawan the Primary Educational Service Area Office 3 before and after learning 
using the experience management plans. The research sample consisted of 19 
grade 6 students of academic year 2019. The research instruments included 
learning experience management plans for students develop public mind 
and a test on public mind administered before and after learning. The data 
were analyzed by mean, standard deviation and t-test. 

The results of the research showed that: 
1. The quality level of 3 plans of the experience learning management 

in order to develop the students to create public mind had a good level. 
2. The level of development of public mind of students in cognition and 

behavior, after learning through experience learning management was higher than  
before the implementation at the statistical significance level of 0.05 on both sides. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
การอยูรวมกันในสังคม ตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน เม่ือคนในสังคมขาดจิตสาธารณะจะ

ทําใหมีผลกระทบตอสังคม อาจทําใหสังคมเกิดความวุนวาย เกิดปญหาตางท่ีสรางความเดือดรอน
ใหกับตนเองและผูอ่ืน มีความเห็นแกตัว ไมมีระเบียบ อาจจะสงผลใหประเทศไมพัฒนากาวหนาเพราะ
คนในสังคมสวนมากขาดจิตสาธารณะ (ไพบูลย วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร, 2543 หนา 22 – 29)  
“จิตสาธารณะ” หมายถึง “ความรูสึกนึกคิดท่ีเปนสวนรวม” เปนการแสดงออกเพ่ือสังคมสวนรวม 
การบริการชุมชน การทําประโยชนเพ่ือสังคม”สาเหตุท่ีขาดจิตสาธารณะ เกิดจากพอแมและผูปกครอง
ทํางานจนไมมีเวลาสั่งสอนลูกหลาน มีสภาพตางคนตางอยูปลอยปะละเลย สังคมไทยในปจจุบันจึง
ฝากความหวังไวกับโรงเรียน แตโรงเรียนหลายแหงกลายเปนสถาบันอุตสาหกรรมใหมท่ีนึกถึงแตผล
กําไร สภาพแวดลอมในสังคม ถาเปนเชนนี้ตอไปสังคมไทยก็จะขาดระเบียบวินัย เกิดความวุนวายแลว
ประเทศชาติก็จะไมพัฒนากาวหนา (ไพฑูรย สินลารัตน, 2560 หนา 33-34) ผูท่ีลักษณะการมีจิต
สาธารณะ ไดแก ผูทุมเทและอุทิศตนชวยเหลือผูอ่ืนเพ่ือพัฒนาสังคม เคารพความแตกตางระหวาง
บุคคลไมเลือกชวยเหลือเฉพาะบุคคล คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมไมคิดถึงแตประโยชนสวนตัว การ
ลงมือชวยเหลือผูอ่ืนและสังคมจริงไมใชแคพูด แนวทางใหเกิดจิตสาธารณะคือ ตองสอนใหเด็กเปน
พลเมืองดี เชน ขยัน อดทน ซ่ือสัตย ประหยัด รับผิดชอบ มีเหตุผล โอบออมอารี มีเมตตา เห็น
ประโยชนสวนรวม เม่ือแกไขแลวจะเกิดผลดีดังนี้ เด็กจะมีความรับผิดชอบมากข้ึน เด็กจะนึกถึง
ประโยชนตอสวนรวม และรูจักชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน เม่ือเด็กมีจิตสาธารณะเด็กจะมี
น้ําใจมีความรับผิดชอบ สังคมและประเทศชาติจะมีระเบียบและพัฒนากาวหนา 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ใหเปน
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและ
กรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู เรียนให เป นคนดี มีป ญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีด
ความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ในการท่ีจะพัฒนานักเรียน
ให มีจิตสาธารณะนั้น จําเปนตองใชกิจกรรมพัฒนาผู เรียน เพราะเปนกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชนเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือชวยขัดเกลาจิตใจของผูเรียน โดยผูวิจัยไดสราง
แผนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณข้ึนเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะ และแผนการจัดการเรียนรูท่ีมี
ระดับคุณภาพท่ีดีนั้นตองมีองคประกอบ ดังนี้ องคประกอบครบ หัวขอตองมีความสอดคลองกัน 
หัวขอตองมีความถูกตอง รายละเอียดในการเรียนการสอนชัดเจน สามารถนําไปใชไดจริง 

สิ่งท่ีเปนเหตุผลวาเด็กไทยขาดจิตสาธารณะสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย 
ศูนยประสานงานการศึกษา ทําการวิจัยสรุปไดวา นักเรียนสวนใหญยังมีการแสดงออกถึงการริเริ่มหรือ
การสรางสรรคตอสวนรวม ความรับผิดชอบตอสังคมความเคารพสิทธิของผูอ่ืน ตลอดจนมีความ
ซ่ือสัตยสุจริตในระดับท่ีไมมากนัก  ดังนั้นการสงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมจิตสาธารณะในทุกดาน
ควรไดรับการสนับสนุนจากทุกฝาย เริ่มจากครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา และสังคมอยางตอเนื่อง
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ทักษะสําคัญสําหรับทรัพยากรมนุษยในศตวรรษท่ี 21 ชี้ใหเห็นวา การเปนเด็กเกงเพียงอยางเดียวไม
เพียงพอ ตองมีการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะดานการคิดวิเคราะห และควรสงเสริมและพัฒนาใหมีจิต
สาธารณะควบคูกันไปเพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาทางสังคม (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย, 2559) 

ผูวิจัยศึกษาแนวทางพบวา ในการสงเสริมนักเรียนใหทํากิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีปฏิบัติจาก
ประสบการณตรง มีความสอดคลองกับการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณซ่ึงมีลักษณะการจัดการ
เรียนรู 4 ข้ันดังนี้ ข้ันท่ี 1 จัดประสบการณรูปธรรม  ข้ันท่ี 2 ไตรตรองทําความเขาใจ  ข้ันท่ี 3 สรุป
เปนหลักการ  และข้ันท่ี 4 การทดลองปฏิบัติจริง ชวยใหนักเรียนมีจิตสาธารณะ 
 จากแนวคิด หลักการและเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน สามารถนําไปใช พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมี
จิตสํานึกในความเปนพลเมืองท่ีดี สรางจิตสํานึกใหรูจักการมีสวนรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
6 ในเขตพ้ืนท่ีนครสวรรคเขต 3 โดยใชวิธีการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับการพัฒนาจิตสาธารณะดวย
การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ จะทําใหผูเรียนเกิดจิตสาธารณะ 

 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย   
1.2.1  เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณเพ่ือพัฒนา

นักเรียนใหเกิดจิตสาธารณะ 
1.2.2  เพ่ือเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักเรียนระหวางกอนและหลังเรียนโดยใช

แผนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนท่ี
การศึกษานครสวรรค เขต 3 

 

1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการเรยีนรูเชิงประสบการณ

(Experiential Learning) 
ข้ันท่ี 1 จัดประสบการณรูปธรรม 
ข้ันท่ี 2 ไตรตรองทําความเขาใจ 
ข้ันท่ี 3 สรุปเปนหลักการ 
ข้ันท่ี 4 การทดลองปฏิบัติจริง 

จิตสาธารณะของนักเรียน 
องคประกอบ 3 ดาน 

1. การหลีกเลี่ยงการใชหรือกระทําท่ีทําใหเกิด
ความชํารุดเสียหายตอสวนรวมท่ีใชประโยชน
รวมกันของกลุม 
2. การถือเปนหนาท่ีท่ีจะมสีวนรวมในการดูแล
รักษาของสวนรวมในวิสัยท่ีตนสามารถทําได 
3. การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมท่ีเปน
ประโยชนรวมกันของกลุม 
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1.4  สมมติฐานของการวิจัย 
1.4.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณมีจิต

สาธารณะหลังเรียนสูงกวากอนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ 
1.4.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ มี

พัฒนาการดานจิตสาธารณะหลังเรียนสูงกวากอนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ 

 

1.5  ขอบเขตของการวิจัย  
1.5.1  ประชากร 
  1.5.1.1 นักเรียนประถมศึกษาปท่ี 6 ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 

เขต 3 จํานวน 201 โรงเรียน 279 หอง 2,611 คน 
1.5.2  กลุมตัวอยาง 
  1.5.2.1 นักเรียนประถมศึกษาปท่ี 6 ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 

เขต 3 จํานวน 19 คน ไดจากการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multistage Stage sampling)  
1.5.3  ตัวแปร 
  1.5.3.1  ตัวแปรตนไดแก 
     1.5.3.1.1 การเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential Learning) 
  1.5.3.2  ตัวแปรตาม 
     1.5.3.2.1 การมีจิตสาธารณะของนักเรียน 

 

1.6  คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 
1.6.1  การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ หมายถึง การเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูจากกิจกรรมหรือการปฏิบัติซ่ึงเปนประสบการณท่ีเปนรูปธรรมเพ่ือนําไปสูความรูความเขาใจ
เชิงนามธรรมโดยผานการสะทอนประสบการณ การคิดวิเคราะห การสรุปเปนหลักการ ความคิดรวบ
ยอด  และการนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริง มีข้ันตอนสําคัญ ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 จัดประสบการณรูปธรรม (Concrete Experience)  หมายถึง ผูเรียนลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมท่ีผูสอนกําหนด อาจเปนการทดลอง การอาน การดูวิดิทัศน การฟงเรื่องราว การ
พูดคุยสนทนา การทํางานกลุม และการนําเสนอผลการปฏิบัติ  เง่ือนไขสําคัญคือผูเรียนมีบทบาทหลัก
ในการทํากิจกรรม  

 ข้ันท่ี 2 ไตรตรองและทําความเขาใจ (Reflective Observation and Discussion)
หรือ Reflect หมายถึง ผูเรียนแสดงความคิดเห็นเปนของตนเอง โดยครูตั้งคําถามใหกับนักเรียน
รวมกันอภิปรายรวมกันคิด แบงกลุมทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหทํา โดยงานท่ีใหทํานั้น ผูสอนตองตั้ง
คําถามเพ่ือสะทอนความคิดของผูเรียน 

 ข้ันท่ี 3 สรุปเปนหลักการ (Abstract Conceptualization) หมายถึง ผูเรียนรวมกัน
สรุปขอมูล ความคิดเห็น ท่ีไดจากการสะทอนความคิดเห็น ครูอาจใชคําถามกระตุนผูเรียนใหชวยกัน
สรุปขอคิดเห็น กรณีท่ีกิจกรรมนั้นเปนเรื่องของขอมูลความรูใหม ครูอาจเสริมขอมูล ขอเท็จจริงใน
ประเด็นนั้นๆ เพ่ิมเติม โดยการอธิบาย บอกกลาว การใหอานเอกสาร การดูวิดิทัศน ฯลฯ เพ่ือเติม
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ประสบการณใหม ใหผูเรียนสามารถสรุปเปนหลักการ  ความคิดรวบยอด หรือองคความรูใหมได แลว
อาจใหผูเรียนสรุปโดยการเขียนบันทึกสรุปผลการเรียนรู  การเขียนแผนภาพมโนทัศน (Mind 
Mapping)  

 ข้ัน ท่ี  4  การทดลองปฏิ บั ติ จริ ง  (Active Experimentation  / application) 
หมายถึง ผูเรียนนําความคิดรวบยอด องคความรู หรือขอสรุปนําไปประยุกตใชความรูในการปฏิบัติ
จริงในชุมชน มีกิจกรรมดังนี้ มีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอวัด  ชุมชนของฉัน และการมีสวนรวมในการ
จัดศาสนพิธีหรือกิจกรรมวันสําคัญจนสําเร็จ 

1.6.2  จิตสาธารณะ หมายถึง จิตใจท่ีคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน คํานึงถึงบุคคลอ่ืนท่ีตางมี
ความสัมพันธเชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียวกัน รวมท้ัง มีความสํานึกและยึดม่ันในระบบคุณธรรม และ
จริยธรรมท่ีดีงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ประหยัด และมีความสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ
โดยผูมีจิตสาธารณะจะมีลักษณะดังนี้ การทุมเทและอุทิศตนตอสังคม เคารพความแตกตางระหวาง
บุคคลคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และการลงมือกระทําเพ่ือสังคม องคประกอบจิตสาธารณะจิต
สาธารณะมี 3 องคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 คือ การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําท่ีจะทําใหเกิดความชํารุด 
เสียหายตอสวนรวม ท่ีใชประโยชนรวมกันของกลุม กําหนดตัวชี้วัดจาก การดูแลรักษาของสวนรวมใช
ของสวนรวมแลวเก็บเขาท่ี การรูจักใชของสวนรวมอยางประหยัดและทะนุถนอม  

องคประกอบท่ี 2 คือ การถือเปนหนาท่ีท่ีจะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมในวิสัย
ท่ีตนสามารถทําได กําหนดขอชี้วัดจาก การทําตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสวนรวมการรับอาสาท่ี
จะทําบางอยางเพ่ือสวนรวม  

องคประกอบท่ี 3 คือ การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมท่ีเปนประโยชนรวมกันของกลุม 
กําหนดตัวชี้วัดจาก การไมยึดครองของสวนรวมนั้นมาเปนของตน การเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดสามารถใช
ของสวนรวมนั้น 

 

1.7  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
1.7.1  ไดแนวทางการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือเสริมสรางใหมีความสามารถในการ

เรียนรูการมีจิตสาธารณะใหมีประสิทธิภาพสูง 
 1.7.2  ผลการวิจัยจะเปนแนวทางในการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนเพ่ือสถาบันตาง ๆ 
จะนําไปใชในการพัฒนานักเรียนของตนตอไป 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาการเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของผูวิจัยไดศึกษาหัวขอตอไปนี้ 
2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.2 การเรียนรูเชิงประสบการณ 
2.3 จิตสาธารณะ 
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
รายละเอียดมีดังนี้ 
 

2.1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ใน

โรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขาย ตั้งแตปการศึกษา 2545 และใชในโรงเรียนท่ัวไป ตั้งแตป
การศึกษา 2546 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน หนวยงานตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบโดยตรงและมีสวนเก่ียวของใน
การใชหลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ ไดติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรเปนระยะอยางตอเนื่อง 
พบวา หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มีจุดดีหลายประการ เชน หลักสูตรชวย
สงเสริมการกระจายอํานาจทางการศึกษา ทําใหทองถ่ินและสถานศึกษามีสวนรวมและมีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตนเอง มีแนวคิดและหลักการในการ
สงเสริมการพัฒนาผูเรียนแบบองครวมอยางชัดเจน 

2.1.1 ความตองการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
จากขอ คนพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2544 ท่ีผานมา ประกอบกับขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 10 
เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
เยาวชนสูศตวรรษท่ี 21 จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ท่ีมีความเหมาะสม ชัดเจน ท้ังเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และกระบวนการ
นําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยไดมีการกําหนดวิสัยทัศน 
จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดท่ี
ชัดเจน เพ่ือใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตร การเรียนการสอนในแตละระดับ นอกจากนั้นได
กําหนดโครงสรางเวลาเรียนพ้ืนฐานของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชั้นปไวในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเปดโอกาสใหสถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียนไดตามความพรอม
และจุดเนน อีกท้ังไดปรับกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู เกณฑการจบการศึกษาแตละ
ระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และมี
ความชัดเจนตอ การนําไปปฏิบัต ิ

2.1.1.1  วิสัยทัศน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน 
ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความ
เปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
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ทรงเปนประมุขมีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ 
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
   2.1.1.2  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงให
ผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

ขอท่ี 1 ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร
วัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองนั้น 
เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม 
รวมท้ังการเจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูล
ขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดย
คํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 
  ขอท่ี 2 ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิด
สังเคราะห การคิด อยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสู
การสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม  
  ขอท่ี 3 ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ   ท่ีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูล
สารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู 
ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 
                 ขอท่ี 4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   เปนความสามารถในการนํากระบวนการ
ตาง ๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน 
และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและ
ความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวให ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

          ขอท่ี 5 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช 
เทคโนโลยีดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดาน
การเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
  2.1.1.3  สาระการเรียนรูประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค ซ่ึงกําหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจําเปนตอง
เรียนรู โดยแบงเปน 8 กลุม คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาตางประเทศ และศิลปะ 
   2.1.1.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค หมายถึง คุณภาพของผูเรียนดานคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมท่ีกําหนดข้ึนโดยพิจารณาจากสภาพของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
ปจจุบัน ซ่ึงทําใหมีความจําเปนตองเนนและปลูกฝงลักษณะดังกลาวใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนทุกคนเพ่ือ
ชวยใหผู เรียนเกิดการพัฒนาในองครวมท้ังดานสติปญญา และคุณธรรม อันจะนําไปสูความ
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เจริญกาวหนาและความม่ันคงสงบสุขในสังคม  คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ดังนี้  
   - รักชาติ ศาสน กษัตริยประกอบดวยตัวชี้วัด  4  ขอ  ไดแก 

1)  เปนพลเมืองดีของชาติ  พฤติกรรมบงชี้  เชน  ยืนตรงเคารพธงชาติ  รองเพลง
ชาติและอธิบายความหมายของเพลงชาติไดถูกตอง 

2) ธํารงไวซ่ึงความเปนไทย  พฤติกรรมบงชี้  เชน  เขารวม สงเสริม สนับสนุน
กิจกรรมท่ีสรางความสามัคคี ปรองดองท่ีเปนประโยชนตอ โรงเรียน ชุมชนและสังคม 

3) ศรัทธา ยึดม่ัน ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา พฤติกรรมบงชี้  เชน  เขารวม
กิจกรรมทางศาสนาท่ีตนเองนับถือ (ศาสนาพุทธ)  และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ 

4) เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  พฤติกรรมบงชี้  เชน  มีสวนรวมหรือจัด
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย 

- ซ่ือสัตยสุจริตประกอบดวยตัวชี้วัด  2  ขอ  ไดแก 
1)  ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองท้ังทายกาย วาจา ใจ  พฤติกรรม

บงชี้  เชน  ใหขอมูลท่ีถูกตองและเปนจริงปราศจากความลําเอียง  และปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความ
ถูกตอง  ละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิดและปฏิบัติตามคําม่ันสัญญา 

2)  ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผู อ่ืนท้ังทายกาย วาจา ใจ  พฤติกรรม
บงชี้  เชน  ไมถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผูอืนมาเปนของตนเอง  ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดวยความซ่ือตรง
และไมหาประโยชนในทางท่ีไมถูกตอง 

- มีวินัย ประกอบดวยตัวชี้วัด  1  ขอ  ไดแก 
1)  ปฏิบัติตามขอตกลง  กฎเกณฑ  ระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และ

สังคม พฤติกรรมบงชี้ เชน ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว  โรงเรียน 
และสังคม ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน  และตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันและ
รับผิดชอบในการทํางาน 

- ใฝเรียนรูประกอบดวยตัวชี้วัด  3  ขอ  ไดแก 
1) ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน และเขารวมกิจกรรมการเรียนรู พฤติกรรม

บงชี้  เชน  ตั้งใจเรียน  เอาใจใสและมีความเพียรพยายามในการเรียนรู  และสนใจเขารวมกิจกรรม
การเรียนรูตาง ๆ 

2) แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  ดวยการ
เลือกใชสื่ออยางเหมะสม  บันทึกความรู วิเคราะหสรุปเปนองคความรู  และยังสามารถนําไปใชใชีวิต 
ประจําวันได  พฤติกรรมบงชี้  เชน  ศึกษาคนควาหาความรูจาก เอกสาร  สิ่งพิมพ  สื่อ  เทคโนโลยี
ตาง ๆ  แหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม  บันทึก
ความรู  วิเคราะห  ตรวจสอบจากสิ่งท่ีเรียนรู  สรุปเปนองคความรู  และแลกเปลี่ยนความรูดวยวิธีการ
ตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

- อยูอยางพอเพียง ประกอบดวยตัวชี้วัด  2  ขอ  ไดแก 
1)   ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม   พฤติกรรม

บงชี้ เชน  ใชทรัพยสินของตนเอง เชน  เงิน  สิ่งของ เครื่องใช  ฯลฯ  อยางประหยัด คุมคา  และเก็บ
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รักษาดูแลอยางดี รวมท้ังการใชเวลาอยางเหมาะสม  ใชทรัพยากรของสวนรวมอยางประหยัด คุมคา 
และเก็บรักษาดูแลอยางดี  ปฏิบัติตนและตัดสินใจดวยความรอบคอบ มีเหตุผลและไมเอาเปรียบผูอ่ืน
และไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน  พรอมใหอภัยเม่ือผูอ่ืนกระทําผิด 

2)    มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี ปรับตัวเพ่ืออยูในสังคมไดอยางมีความสุข พฤติกรรม
บงชี้ เชน วางแผนการเรียน การทํางานและการใชชีวิตประจําวันบนพ้ืนฐานของความรู ขอมูล 
ขาวสารและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม ยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

- มุงม่ันในการทํางานประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ขอ ไดแก 
1)   ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีการงาน  พฤติกรรมบงชี้ เชน เอาใจใส

ตอการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางานใหสําเร็จ  และปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานดวยตนเอง 

2)   ทํ างาน ด วยความ เพี ย รพ ย ายามและอดท น เพ่ื อ ให งาน สํ า เร็ จ ต าม
เปาหมาย พฤติกรรมบงชี้ เชน ทุมเททํางาน อดทน ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคในการ
ทํางาน พยายามแกปญหาและอุปสรรคในการทํางานใหสําเร็จ และชื่นชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

- รักความเปนไทยประกอบดวยตัวชี้วัด  3  ขอ ไดแก 
1)   ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมไทยและมีความ

กตัญูกตเวทีพฤติกรรมบงชี้  เชน แตงกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  มีสัมมาคารวะ  กตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ  รวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับประเพณี  ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย  และชักชวน 
แนะนําใหผูอ่ืนตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

2) เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม  พฤติกรรม
บงชี้  เชน  ใชภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมและชักชวน  แนะนําให
ผูอ่ืนเห็นคุณคาของการใชภาษาไทยท่ีถูกตอง 

3) อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย  พฤติกรรมบงชี้  พฤติกรรมบงชี้  เชน  นําภูมิ
ปญญาไทยมาใชใหเหมาะสมในวิถีชีวิต  รวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับภูมิปญญาไทยและแนะนํา มีสวน
รวมในการสืบทอดภูมิปญญาไทย 

- มีจิตสาธารณะประกอบดวยตัวชี้วัด  2  ขอ  ไดแก 
1) ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจและพึงพอใจโดยไมหวังผลตอบแทน  พฤติกรรม

บงชี้  เชน  ชวยพอแม ผูปกครอง ครูทํางานดวยความเต็มใจ  อาสาทํางานใหผู อ่ืนดวยกําลังกาย 
กําลังใจ และกําลังสติปญญาโดยไมหวังผลตอบแทนและแบงปนสิ่งของ  ทรัพยสิน และอ่ืนๆและชวย
แกปญหาหรือสรางความสุขใหกับผูอ่ืน 

2) เขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม พฤติกรรมท่ี
บงชี้   เชน  ดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ  เขารวมกิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม และเขารวมกิจกรรมเพ่ือแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งท่ีดีงามของ
สวนรวมตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนดวยความกระตือรือรน 
 จากคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การวิจัยครั้งนี้มุง
การมีจิตสาธารณะของนักเรียนตรงกับคุณลักษณะอันพึงประสงคดานท่ี 8 
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2.1.2  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
   เปนกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนให

เปนประโยชนตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือชวยขัดเกลา
จิตใจของผูเรียน การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ผูเรียนสามารถเลือกจัดกิจกรรม
หรือเขารวมกิจกรรมได ดังนี้ 

- จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน (กิจกรรมในวิถีชีวิตโรงเรียนเพ่ือปลูกฝงจิตอาสา) เปน 
กิจกรรมท่ีผูเรียนและครูท่ีปรึกษากิจกรรมรวมกันวางแผนปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาในวิถีชีวิตของชั้น
เรียนและโรงเรียนจนเกิดเปนนิสัยในการสมัครใจทํางานตาง ๆ เพ่ือประโยชนของสวนรวม ซ่ึงงาน
เหลานี้จะขยายขอบเขตจากใกลตัวไปสูสังคมท่ีอยูภายนอกได 
  - จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน (กิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือสังคม) เปนกิจกรรมท่ี
ผูเรียนไดรับการสนับสนุนตามแผนการจัดกิจกรรม โดยใหทํากิจกรรมดวยความสมัครใจท่ีเปน
ประโยชนแกชุมชนและสังคมโดยรวม 
     กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีองคประกอบสําคัญ ดังนี้ 

2.1.2.1  หลักการ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนเปนกิจกรรมท่ีตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เนนใหความสําคัญท้ังความรูและคุณธรรมจริยธรรม จัด
กิจกรรมโดยใหผูเรียนคิดสรางสรรคออกแบบกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชนอยางหลากหลายรูปแบบ 
เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมในลักษณะจิตอาสา เมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิต
สาธารณะ เพ่ือชวยสรางสรรคสังคมใหอยูรวมกันอยางมีความสุข 

2.1.2.2  วัตถุประสงค 
- เพ่ือปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหแกผูเรียนในการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ

ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
- เพ่ือใหผู เรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชนตามความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
- เพ่ือใหผูเรียนมีความรู คุณธรรมจรยิธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 
- เพ่ือใหผูเรียนมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
2.1.2.3  ขอบขาย เปนกระบวนการจัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชน กิจกรรมอาสาพัฒนาหรือกิจกรรมสรางสรรคสังคม โดยผูเรียนดําเนินการดวยตนเองใน
ลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม และมีจิต
สาธารณะ 

2.1.2.4  เง่ือนไข 
- เวลาเขารวมกิจกรรม ผูเรียนเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน

อยางตอเนื่องทุกภาคเรียน/ป โดยข้ึนอยูกับการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
  - เนนใหผูเรียนเปนผูจัดกิจกรรมดวยตนเองทุกข้ันตอนและตอเนื่อง โดยมีครูเปนท่ี
ปรึกษากิจกรรม 
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  - ผูเรียนจะจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนในเวลา
สถานท่ี หรือรูปแบบของกิจกรรมใดก็ได โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามบริบทของแตละสถานศึกษา 
และข้ึนอยูกับการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

2.1.2.5  การประเมินกิจกรรม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมใหครบตาม

กรอบเวลาในโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) มีเวลาเขารวม
กิจกรรม ๖๐ ชั่วโมง 

ผาน  หมายถึง ผู เรียนเขารวมกิจกรรมครบตามเวลา ปฏิบัติกิจกรรมและมี
ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 
  ไมผาน  หมายถึง นักเรียนเขารวมกิจกรรมไมครบตามเวลา ปฏิบัติกิจกรรมหรือมี
ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

ในกรณีท่ีผูเรียนไมผาน ครูท่ีปรึกษาตองใหนักเรียนซอมเสริมการทํากิจกรรมใหครบ
ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 
  กิจกรรมพัฒนานักเรียน เปนกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การวิจัยครั้งนี้มุงการมีจิตสาธารณะของนักเรียนซ่ึงมีความสอดคลอง
กันกับหลักการของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 2551 โดยดําเนินการในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงมีหลักการจัดกิจกรรม สอดคลองกับ
หลักสูตร ซ่ึงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้นสามารถพัฒนาใหนักเรียนมีจิตสาธารณะท่ีสูงข้ึนได เนื่องจาก
เปนกิจกรรมท่ีทําเพ่ือสวนรวมและปฏิบัติจากประสบการณตรง 

2.1.3  แผนการจัดการเรียนรู  
คุณภาพของนักเรียนเปนผลท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอนของครู คุณภาพของการ

เรียนการสอนมาจากการออกแบบแผนการสอนหรือแผนการเรียนรูท่ีดีและนําไปใชกับนักเรียนใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบแผนการรนสอนจึงเปนตัวชี้วัดสมรรถภาพท่ีสําคัญของผูประกอบ
วิชาชีพครู 

  2.1.3.1 องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู กําหนดไว 2 ดาน คือ  ดาน
องคประกอบโดยรวม และดานองคประกอบของแผน  และมีรายละเอียดดังนี้ 

  1) องคประกอบโดยรวม แผนการจัดการเรียนรูท่ัวไป ตองกําหนดหนวยการเรียนรู  
จํานวนแผนการจัดการเรียนรูในแตละหนวย เวลาท่ีใชในแตละแผน  ข้ันตอนของการจัดการเรียนรูวา
ประกอบดวยข้ันตอนอะไรบาง ซ่ึงข้ึนอยูกับเทคนิควิธีท่ีนํามาใชสอน ซ่ึงตองสอดแทรกในกิจกรรมการ
เรียนรูของแตละแผน  และบทบาทของผูสอน และของผูเรียนในแตละกิจกรรม วาตองทําอะไรบาง 
โดยระบุใหชัดเจนในแผนจัดการเรียนรูแตละแผน 

  2) องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู มีดังนี้ 
  - สวนหัวของแผน  ประกอบดวย ชื่อแผนการจัดการเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู  ชื่อ

เรื่องของแผนการจัดการเรียนรู  ชั้นท่ีสอน และจํานวนคาบท่ีใชในการสอน 
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  - สาระสําคัญ  เปนการบรรยายกรอบความคิดหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของ
แผน การจัดการเรียนรูแตละแผนตามจุดประสงคการเรียนรู โดยผูสอนไดระบุความคิดรวบยอดของ
เนื้อหาท่ีเรียน  ทักษะหรือกระบวนการทางภาษาท่ีฝก และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีเกิดข้ึนจาการ
ปฏิบัติภาระงานตามตัวชี้วัด 

  - ตัวชี้วัด เนื่องจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม ไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียน
พรอมใชหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6  และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 4  ดังนั้น 
การออกืกิจกรรม  จึงเปนการออกแบบท่ีอิงมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร โดยผูสอนตองกําหนด
ตัวชี้วัดท่ีตองการพัฒนาผูเรียนไว 

  - สาระการเรียนรู เปนสาระการเรียนรูท่ีระบุไวในตัวชี้วัด และเปนสาระการเรียนรูท่ี
ผูเรียนตองเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูนั้น ๆ 

  - จุดประสงคการเรียนรู ในแผนการจัดการเรียนรูท่ีอิงมาตรฐาน ตองกําหนดใหมี
จุดประสงคการเรียนรูท่ีมาจากการวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีกําหนดตามตารางการวิเคราะห
หลักสูตร 

  - ภาระงาน เม่ือกําหนดจุดประสงคการเรียนรูแลว  ผูสอนตองกําหนดภาระงาน เพ่ือ
ใชเปนหลักฐานหรือรองรอยการเรียนรูของผูเรียนวาอยูในระดับใด  ดังนั้นภาระงานจึงเปนภาระงาน
หรือชิ้นงานท่ีเกิดจากการเรียนรูของผูเรียนในแตละจุดประสงคการเรียนรู 

  - การวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลการเรียนรูไดรับการออกแบบให
สอดคลองและเหมาะสมกับภาระงานท่ีกําหนด เชนภาระงานดานการอาน วัดและประเมินผลจาก
หลักฐานท่ีผูเรียนสรางไวจากการอานบทอานประเภทตาง ๆ ไดแกแบบเติมคํา  แบบทดสอบ การตอบ
คําถาม เปนตน ซ่ึงตองประเมินผลดวยการตรวจผลงาน ใชเกณฑกําหนดระดับคุณภาพของผูเรียนตาม
คะแนนท่ีได สวนภาระงานดานการเขียน เปนการประเมินผลจากการปฏิบัติงาน (Performance 
assessment) โดยใชเกณฑการเขียนเปนเครื่องมือในการวัดและแบงระดับคุณภาพของงานเขียน  
สําหรับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคบางประการ จําเปนตองอาศัยการสังเกตจากพฤติกรรมการเขารวม
กิจกรรมในชั้นเรียน ซ่ึงแสดงออกใหเห็นถึงคุณลักษณะนั้น ๆ เชน คุณลักษณะของการรักการอาน 
ผูเรียนมักแสดงออกดวยความมุงม่ันในการอานเพ่ือท่ีจะเขาใจบทอานและเรียนรูท่ีจะถายทอดความรู
ท่ีไดจากการอานอยางมีความสุข  ดังนั้นผูสอนจําเปนตองประเมินผลดวยวิธีสังเกต เปนตน 

  - สื่อและอุปกรณ การจัดการเรียนรูแบบมุงเนนภาระงาน สื่อและอุปกรณเปนสิ่ง
สําคัญท่ีชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  - กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรู เปนกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีตองเปนไปตามข้ันตอนของเทคนิควิธีการสอนท่ีเลือก และควรเปนกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู และตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

  - เกณฑการประเมินความกาวหนาในการเรียน  เปนเกณฑท่ีผูสอนควรสรางข้ึนเพ่ือ
วัดและประเมินผลการเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู  ดังนั้นจึงควรสรางใหมีความเหมาะสมกับสิ่งท่ี
ตองการวัดและสอดคลองกับเรื่องท่ีสอน  ผลการวัดและประเมินผลท่ัวไปแบงระดับคุณภาพ ออกเปน 
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5 ระดับคือ ระดับ 4 3 2 1 และ 0 การแปลความหมาย คือ ดีมาก  ดี ปานกลาง พอใช  และปรับปรุง 
(ไมมีผลงาน) 

  - ขอเสนอแนะ  เปนหัวขอท่ีกําหนดไวสําหรับการเสนอทางเลือกหรือแนวทางอ่ืน ๆ 
ในการปฏิบัติภาระงาน เชน ในการปฏิบัติภาระงานเขียนประโยคตอเนื่องเก่ียวกับบานในฝนของ
ตนเอง ผูเรียนอาจวาดรูปบานในฝนของตนเองในกระดาษ A4  หรือสมุดการบานก็ได  หรือผูเรียน
อาจตัดภาพบานท่ีชอบจากสื่อท่ีมีอยูจริงมาเขียนอธิบายบานในฝนของตนเองก็ได   

  - บันทึกหลังสอน  เปนหัวขอท่ีใชเปนขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญในการปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรู เนื่องจากผูสอนตองบันทึกเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนวาเปนอยางไร ผูสอน
ไดใหตัวปอนเขา (Input) อะไร และผลออกมาเปนอยางไร ผูเรียนผานเกณฑท่ีกําหนดหรือไม มี 
อุปสรรคหรือปจจัยใดท่ีสงผลตอการเรียนของผูเรียน  เปนตน 

2.1.3.2  ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรูท่ีดี ควรมีดังนี้ 
   1) มีความละเอียด ชัดเจน มีหัวขอและสวนประกอบตาง ๆ ครอบคลุมตามหลักการ
ของการสอน  
            - สอนเก่ียวกับอะไร (หนวยการเรียนรู หัวเรื่อง ความคิดรวบยอดหรือสาระสําคัญ) 
            - เพ่ือจุดประสงคอะไร  
   - สาระอะไร (เนื้อหา / โครงรางเนื้อหา) 
            - ใชวิธีการใดในการสอน  
            - ใชเครื่องมืออะไรในการสอน (วัสดุอุปกรณ สื่อและแหลงการเรียนรู) 
            - ทราบไดอยางไรวาแผนการเรียนรูท่ีออกแบบจะประสบความสําเร็จ 
   2) สวนประกอบตาง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองสัมพันธเชื่อมโยง
สัมพันธกัน          
   3) แผนการจัดการเรียนรูสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

2.1.3.3  แผนการจัดการเรียนรูท่ีดีตองเปนแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ดังนี้ 

- มีการวิเคราะหหลักสูตร จัดทําตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา หรือวิเคราะห
สาระการเรียนรู จัดทําหนวยการเรียนรู และจัดทํากําหนดการสอนหรือโครงการสอน 

- มีการวิเคราะหผูเรียน โดยการจัดกลุมผูเรียนตามความรู ความสามารถ ความ
สนใจ และความถนัด แลวนําไปเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามศักยภาพของผูเรียนเพ่ือเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

- มีการกําหนดเนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับผลการเรียนรู
ท่ีคาดหวัง ศักยภาพของผูเรียน และความตองการของทองถ่ิน รวมท้ังการบูรณาการระหวางวิชา 

- มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีหลากหลาย เหมาะสมและสอดคลองกับ
ศักยภาพของผูเรียน มีการบูรณาการ เนนการคิด (ทักษะการคิด ลักษณะการคิด และกระบวนการ
คิด) การฝกทักษะ การปฏิบัติจริง และการสรางองคความรูดวยตนเอง 
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- มีการกําหนดสื่อ /นวัตกรรม/แหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย สอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู/ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง กิจกรรมการเรียนรู วัยและความสามารถของผูเรียน และให
ผูเรียนมีสวนรวมในการเลือก จัดหาและจัดทําสื่อ/แหลงการเรียนรู 

- มีการกําหนดการวัดผลและประเมินผล สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู/ผล
การเรียนรูท่ีคาดหวังและกิจกรรมการเรียนรู มีการวัดผลตามสภาพจริง ใหครอบคลุมท้ังดานความรู 
ทักษะ และเจตคติ 

- มีองคประกอบสําคัญครบถวน เนนผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ิน เนนคุณธรรม จริยธรรม และมีการบูรณาการตามความเหมาะสม 

- มีความสมบูรณถูกตอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนประโยชนตอผูเรียน ทําให
ผูเรียนไดพัฒนาดานความรู ทักษะและเจตคติ 

2.1.3.4  ประโยชนของแผนการจัดการเรียนรูท่ีดี 
- ทําใหเกิดการวางแผนวิธีสอนวิธีเรียนท่ีมีความหมายยิ่งข้ึน เพราะเปนการจัดทํา

อยางมีหลักการท่ีถูกตอง 
- ชวยใหครูมีคูมือการสอนท่ีทําดวยตนเอง ทําใหเกิดความสะดวกในการจัดการเรียน

การสอน ทําใหสอนไดครบถวนตรงตามหลักสูตร และสอนไดทันเวลา 
- เปนผลงานวิชาการท่ีสามารถเผยแพรเปนตัวอยางได 
- ชวยใหความสะดวกแกครูผูมาสอนแทนในกรณีท่ีผูสอนไมสามารถเขาสอนได 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดจัดทําแผนการจัดการเรียน ใหสอดคลองตามลักษณะของแผนการ
จัดการเรียนรูท่ีดี และสามารถนําไปใชพัฒนาจิตสาธารณะไดจริง 
 
2.2  การเรียนรูเชิงประสบการณ  

2.2.1  ความหมายของการเรียนรูเชิงประสบการณ  หรือการเรยีนรูผานประสบการณ 
เชิงประจักษ (Experiential Learning) เปนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากกิจกรรม
หรือการปฏิบัติซ่ึงเปนประสบการณท่ีเปนรูปธรรมเพ่ือนําไปสูความรูความเขาใจเชิงนามธรรมโดยผาน
การสะทอนประสบการณ การคิดวิเคราะห การสรุปเปนหลักการ ความคิดรวบยอด  และการนํา
ความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริง 

Kolb (1984, p. 141) ใหความหมาย การเรียนรูเชิงประสบการณ หมายถึง กระบวนการ
ความรูท่ีถูกสรางข้ึนโดยผานการปรับเปลี่ยนประสบการณ และความรูเปนผลของการรวมกันของการ
แสวงหาขอมูลและการเปลี่ยนแปลงประสบการณใหเปนขอเท็จจริงท่ีใชได 

Beard และ Wilson (2002, p. 16) ใหความหมาย การเรียนรูเชิงประสบการณ หมายถึง 
ความเขาใจอยางชัดเจนท่ีไดรับผานการผนึกความรู (Internalization) ท้ังรูตัวและไมรูตัวของตนเอง 
หรือประสบการณท่ีไดจากการสังเกตท่ีสรางข้ึนบนประสบการณในอดีตหรือความรูของตนเอง 

Fry, Ketteridge และ Marshall (2009, p. 15) ใหความหมาย การเรียนรูเชิงประสบการณ 
หมายถึง กระบวนการตอเนื่องและสื่อถึงการนําไปสูการเรียนรูสถานการณทางความรู แนวคิด ความ
เชื่อ และการปฏิบัติในระดับท่ีแตกตางของรายละเอียด ท้ังนํากลับมาแกไขหรือปรับแตงประสบการณ 
ถาหากพยายามท่ีจะเรียนรูจากประสบการณเหลานั้น 
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Beard (2010, p. 20) ใหความหมาย การเรียนรูเชิงประสบการณ หมายถึง การเรียนรูจาก
ประสบการณท่ีแตกตางจากการเรียนรูแบบสั่งสอนและการทองจําเพียงอยางเดียว โดยทีผูเรียนมี
บทบาทอยูเฉยๆ ไมมีสวนโตตอบในการเรียน 

Felicia (2011, p. 1003) ให ความหมาย  การเรียนนรู เชิ งป ระสบการณ  หมาย ถึ ง
กระบวนการของการเรียนรูผานประสบการณ และถูกนิยามใหเปนลักษณะเฉพาะมากข้ึนวาเปนการ
เรียนรูผานการสะทอนดวยการลงมือกระทํา 

การจัดกระบวนการเรียนรู แบบประสบการณจริง(Experiential Learning) คารลโรเจอร
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาชาวอเมริกันเชื่อวามนุษยมีศักยภาพท่ีจะเรียนรู  และการเรียนรู 
จะไดผลดีหากการเรียนรูนั้นมีความหมาย  หรือเปนสิ่งท่ีผูเรียนสนใจอยากรูอยางแทจริงโรเจอร
จําแนกการเรียนรูเปน 2 ชนิด คือ 1) การเรียนรูในสิ่งท่ีถูกสอนโดยผูเรียนไมไดสนใจอยากรูมากอน
และ 2) การเรียนรูในสิ่งท่ีผู เรียนตองการรูโดยเรียนรูผานประสบการณตรงหรือ Experiential 
Learning (หมายถึงความรู ท่ีไดรับจากการลงมือปฏิบัติจริงและนําความรูมาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชน) ความแตกตางสําคัญระหวางการเรียนรูสองแบบนี้ คือ การเรียนรูผานประสบการณจะมุง
สนองความตองการหรือความสนใจของผูเรียนและเม่ือผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งท่ีตนสนใจก็จะเปนการ
เรียนรูท่ีมีความหมายและยั่งยืนโรเจอรไดกลาวถึงปจจัยหลัก ๆ ท่ีบงบอกถึงแนวทางการเรียนรูผาน
ประสบการณโดยแบงเปนปจจัยในสวนบทบาทของผูสอนและบทบาทของผูเรียนไวดังนี้ 

บทบาทของผูสอน 
โรเจอรเชื่อวามนุษยทุกคนโดยธรรมชาติรักการเรียนรูดังนั้นบทบาทของผูสอนคืออํานวยความสะดวก
แกผูเรียนโดยวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 
 1) ยอมรับฟงความคิดเห็นของผู เรียนผูสอนไมควรครอบงําหรือคอยบงการความคิด 
ผูเรียนแตควรเปดโอกาสใหผูเรียนคิดตัดสินใจสิ่งตาง ๆ ดวยตนเองผูสอนควรใหเวลาท่ีเพียงพอ 
แกผู เรียนในการทํางานใชสมาธิพูดคุยจินตนาการลองผิดลองถูกและเปดโอกาสใหผู เรียนไดมี 
ความสัมพันธหรือทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนท่ีมีความสนใจคลายกัน 
 2) คนหาสิ่ งท่ีผู เรียนสนใจเรียนรูการเรียนรู ท่ีกระตุนพลังทางความคิดมากท่ีสุดจะ 
เกิดข้ึนเม่ือผูเรียนมีสวนรวมในการสรางสิ่งท่ีมีความหมายตอตนเองการท่ีผูเรียนมีโอกาสเลือก 
เรียนรูสิ่งท่ีสนใจเขาจะเรียนรูอยางเต็มใจและมีความสุขผูสอนควรสังเกตหรือซักถามวาผูเรียน 
สนใจอยากรูสิ่งใดจากนั้นจัดการเรียนการสอนใหเปดกวางยืดหยุนเพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียหรือ 
ทํากิจกรรมท่ีสนใจ 

บทบาทของผูเรียน 
 ผูเรียนมีสวนรวมเต็มท่ีในกระบวนการเรียนรูรวมถึงมีสวนเลือกวิธีการเรียนรูการเรียนรูผาน
ป ระสบ การณ เน น ให ผู เรี ย น มี ส วน ร วม ใน ทุ ก ข้ัน ตอน การ เรี ย น รู นั บ ตั้ งแ ต มี ส วน ร ว ม 
ตัดสินใจในสิ่งท่ีตองการจะเรียนรูรวมออกแบบวิธีการเรียนรูรวมไปถึงรวมตัดสินวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู 
 เผชิญปญหาจากประสบการณจริงโรเจอรเชื่อวาธรรมชาติของผูเรียนมีความอยากรูอยากเห็น
กระตือรือรนท่ีจะเรียนรูคนพบและหาทางออกใหแกปญหาท่ีเกิดข้ึนดังนั้นผูสอนมีหนาท่ีกระตุน
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ธรรมชาติความอยากรูของผูเรียนโดยจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเผชิญปญหาผานการลงมือ
ปฏิบัติจริงเพ่ือคนพบความรูดวยตนเอง 
 ผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเองโรเจอรเชื่อวาการประเมินตนเองมีความหมายและมี
ความสําคัญกวาการประเมินโดยผูอ่ืนการใหผูเรียนรวมกําหนดวัตถุประสงคและประเมินการเรียนรู
ของตนเองหมายถึงการใหผูเรียนรวมกําหนดเปาหมายประเมินความคืบหนารวมท้ังตั้งบรรทัดฐาน
คุณภาพผลงานการเรียนรูของเขาเองเปนการฝกใหผูเรียนรูจักรับผิดชอบตอตนเองอยางแทจริงการ
ประเมินควรใชวิธีการท่ีหลากหลายมุงประเมินท้ังผลงานคุณภาพทางวิชาการสภาพอารมณผูเรียนใน
การทํางานรวมท้ังอาจประเมินทักษะการทํางานกลุมทักษะการสื่อสารเพ่ือนําเสนอขอมูลความรูท่ี
ไดแกผูอ่ืนเปนตน 

2.2.2 วงจรการเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning Cycles)  
การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning Cycles) เปนวิธีการเรียนรูในแตละบุคคล มีผู
คิดคนโดย David Kolb โดยมีข้ันตอนท้ังหมด 4 ข้ันตอน คือ  

ข้ันท่ี 1 ประสบการณรูปธรรม (Concrete Experience) เปนข้ันท่ีผูเรียนจะไดรับ
ประสบการณจากการ ลงมือปฏิบัติกิจกรรมท่ีผูสอนกําหนดไว กิจกรรมอาจเปนการทดลอง การอาน 
การดูวิดิทัศน การฟงเรื่องราว การพูดคุยสนทนา การทํางานกลุม เกม บทบาทสมมุติ สถานการณ
จําลอง และการนําเสนอผลการปฏิบัติ  เง่ือนไขสําคัญคือผูเรียนมีบทบาทหลักในการทํากิจกรรม  
(Do, Act) 

ข้ันท่ี 2 การไตรตรองทําความเขาใจ (Reflective Observation and Discussion)
หรือ Reflect เปนข้ันท่ีผูเรียนแสดงความคิดเห็น และความรูสึกของตนเองจากประสบการณในการ
ปฏิบัติกิจกรรมและแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุม  ผูเรียนจะไดเรียนรูถึงความคิด ความรูสึกของคนอ่ืน
ท่ีแตกตางหลากหลาย ซ่ึงจะชวยใหเกิดการเรียนรูท่ีกวางขวางข้ึน และผลของการสะทอนความคิดเห็น 
หรือการอภิปรายจะทําใหไดแนวคิด หรือขอสรุปท่ีมีน้ําหนักมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ผูเรียนจะรูสึกวา
ตัวเองไดมีสวนรวมในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง มีความสําคัญท่ีมีคนฟงเรื่องราวของตนเอง และไดมีโอกาส
รับรูเรื่องของคนอ่ืน ซ่ึงจะทําใหมีความรูเพ่ิมข้ึน  ทําใหสัมพันธภาพในกลุมผูเรียนเปนไปดวยดี 
องคประกอบนี้ จะชวยทําใหผูเรียนไดพัฒนาท้ังดานความรู และเจตคติในเรื่องท่ีอภิปราย 

ข้ันท่ี 3 สรุปเปนหลักการ (Abstract Conceptualization) เปนข้ันท่ีผูเรียนรวมกัน
สรุปขอมูล ความคิดเห็น ท่ีไดจากการสะทอนความคิดเห็น และอภิปรายในข้ันท่ี 2  ในข้ันนี้ครูอาจใช
คําถามกระตุนผูเรียนใหชวยกันสรุปขอคิดเห็น กรณีท่ีกิจกรรมนั้นเปนเรื่องของขอมูลความรูใหม ครู
อาจเสริมขอมูล ขอเท็จจริงในประเด็นนั้น ๆ เพ่ิมเติม (Adding) โดยการอธิบาย บอกกลาว การให
อานเอกสาร การดูวิดิทัศน ฯลฯ เพ่ือเติมเต็มประสบการณใหม ใหผูเรียนสามารถสรุปเปนหลักการ  
ความคิดรวบยอด หรือองคความรูใหมได แลวอาจใหผูเรียนสรุปโดยการเขียนบันทึกสรุปผลการเรียนรู  
การเขียนแผนภาพมโนทัศน  (Mind Mapping) การเสนอแผนภาพ แผนภู มิโดยใช  Graphic 
Organizers การสรุปเปนกรอบงาน (Framework)  ตัวแบบ หรือแบบจําลองความคิด (Model)  

ข้ันท่ี 4  การทดลองปฏิบัติจริง (Active Experimentation  / application) ในข้ัน
นี้ ผูเรียนจะตองนําความคิดรวบยอด องคความรู หรือขอสรุปท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 3 ไปทดลอง 
ประยุกตใช   กิจกรรมการเรียนการสอนสวนมากมักจะขาดองคประกอบการทดลอง/ประยุกตใช

https://www.gotoknow.org/posts/tags/David%20Kolb
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แนวคิด ซ่ึงถือวาเปนข้ันตอนสําคัญท่ีผูสอนจะไดเปดโอกาสใหผูเรียนไดรูจักการประยุกตใชความรู 
และนําไปใชไดจริง กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการประยุกตใชความรู เชน การทําโครงงาน  การจัดกิจกรรม
เผยแพรขอมูลความรู  การจัดกิจกรรมรณรงค (Campaign) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิง
ประสบการณ จําเปนตองจัดกิจกรรมใหครบวงจรท้ัง 4 องคประกอบ เพราะองคประกอบท้ัง 4 มี
ความสัมพันธเก่ียวของ อยางเลื่อนไหล ตอเนื่อง สงผลถึงกัน  

จากการศึกษาเก่ียวกับวงจรการเรียนรูเชิงประสบการณผูวิจัย กําหนดเปนข้ันตอนการจัดการ
เรียนเพ่ือสงเสริมการมีจิตสาธารณะของดังเรียน ดังนี้ 
 ข้ันท่ี 1 ประสบการณรูปธรรม เปนข้ันตอนท่ีผู เรียนมีประสบการณตาง ๆ เนนการใช
ความรูสึกและยึดถือสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงตามท่ีตนประสบในขณะนั้น    
 ข้ันท่ี 2 การไตรตรองทําความเขาใจ เปนข้ันตอนท่ีผูเรียนมุงท่ีจะทําความเขาใจความหมาย
ของประสบการณท่ีไดรับโดยการสังเกตอยางรอบคอบเพ่ือการไตรตรองพิจารณา  
 ข้ันท่ี 3 การสรุปเปนหลักการนามธรรม เปนข้ันท่ีผูเรียนรวมกันสรุปขอมูล ความคิดเห็น ท่ีได
จากการสะทอนความคิดเห็น    
 ข้ันท่ี 4 การทดลองปฏิบัติจริง เปนข้ันตอนท่ีผูเรียนนํา เอาความเขาใจท่ีสรุปไดในข้ันท่ี 3 ไป
ทดลองปฏิบัติจริง เพ่ือทดสอบวาถูกตองหรือข้ันตอนนี้เนนท่ีการประยุกตใช 

2.2.3  รูปแบบการเรียนรูในอดีตนั้นจะเปนในรูปแบบเรียนในหองเรียน  
ทําการบานและสงงานใหคะแนน ซ่ึงเม่ือเทียบกับวงจรการเรียนรูจากประสบการณ 

(Experiential Learning Cycles) จะไดเรียนรูแค 2 ข้ันตอนคือ Concrete Experience (Act) ซ่ึง
ไดรับจากการเรียนในหองเรียน และ Reflective Observation (Reflect) ซ่ึงไดรับจากการทํา
การบานโดยนักเรียนจะตองไดรับการไดขอมูลท่ีถูกตองหรือผิดพลาดจากการทําการบาน  

จากขางตนเม่ือนักเรียนไมไดทําการสรุปองคความรูมาเปนของตัวเองจากข้ันตอนท่ี 
3 Abstract Conceptualization (Conceptualize) และการรวบรวมประเด็นตาง ๆ จากการเรียนรู
ในสิ่งท่ี ถูกตองหรือผิดพลาดในข้ันตอนท่ี 4 Active Experimentation (Apply) นักเรียนจะไม
สามารถนําไปสูการเรียนรูแบบตอยอดองคความรูได  
 ดังนั้นแลวการเรียนรูของผูเรียนนั้นจะตองใหเกิดวงจรการเรียนรูเพ่ือการสรางองคความรูดวย
ตนเอง ซ่ึงทําใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตได (Life-Long Learning)  
 จุดเริ่มตนของแหลงเรียนรูจากการเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติในเรื่อง "หลากวิธีสอนและการ
เลือกใชสื่อการสอน" ในโครงการพัฒนาบุคคลากรใหมสายวิชาการ (New Academic Staff) สถาบัน
การเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

2.2.4  หลักการของการเรียนรูเชิงประสบการณ 
การเรียนรู เชิงประสบการณสามารถระบุได ถึงลักษณะความรูในตัวผู เรียน ท่ีประสบ

ความสําเร็จจากประสบการณของผูเรียนท่ีมีความตั้งใจในการจัดลําดับหรือเปลี่ยนแปลงความคิดของ
ตนเอง ผูเรียนสามารถใหเหตุผลสําหรับตัวเองและสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จในการอธิบาย
เรื่องราวของตนเองได ผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการประเมินความรูของตนเอง มีความชัดเจนใน
เปาหมายกับงานท่ีทํา และทักษะการจัดการตนเองเปนสิ่งสําคัญตอความสําเร็จในงานท้ังตนเองและ
กลุม ผูเรียนมีประสบการณในความตระหนักของกฎระเบียบ กํากับดูแลวินัยหรือการดําเนินงานของ
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ตนเอง อีกท้ังเปดกวางและสามารถทํางานกับผู อ่ืนท่ีมีมุมมองแตกตางกัน ทายสุดผู เรียนท่ีมี
ประสบการณจะสามารถควบคุมความรูสึกและสามารถระบุบทบาทของอารมณในการเรียนรูของ
ตนเองทําใหเกิดผลลัพธของกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายและคาดเดาไมได ตลอดจนสะทอนให
เห็นถึงวิธีท่ีตนเองไดความรูใหม (Moon, 2004, p. 163; Wurdinger, 2005, p. 69) 
 สรุป Kolb’s Experiential Learning Cycle หรือ Experiential Learning Model(ELM) 
เปนวงจรการเรียนรูท่ีมี 4 ข้ันตอน เริ่มตนตั้งเเตการใหผูเรียนฝกปฏิบัติ ใหไดฝกการสะทอนคิด ใหฝก
มีการสรุปหลักการเหตุผลจนเกิดเปนความรูใหมของตน เเละข้ันตอนสุดทายคือ การฝกการนําเอา
ความรูใหมไปลองปฏิบัติอีกครั้ง ซ่ึงเปนเเนวคิดพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอนของเเพทยศาสตร
ศึกษาในปจจุบัน การท่ีใหผูเรียนไดฝกฝนกระบวนการตางๆเหลานี้บอยข้ึน เเละมีความชํานาญข้ึน จะ
เปนประโยชนในการเรียนรูของนักเรียนท้ังในระดับ undergraduate, postgraduate เเละ life long 
learning ตอไปในอนาคต 
 
2.3  จิตสาธารณะ 

2.3.1  ความเปนมาของจิตสาธารณะ  
ในประเทศไทยเริ่มมีการกลาวถึงจิตสาธารณะชวงหลังพุทธศักราช 2500 คือ ชวงเริ่มมีการใช

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แตเริ่มเห็นเปนรูปธรรมมากข้ึนหลังจากเหตุการณ 14 ตุลาคม 
2516 กอนหนานั้นกิจกรรมการชวยเหลือสังคมซ่ึงเสริมงานบําบัดทุกขบํารุงสุขของรัฐกระทําโดย
สถาบันทางศาสนา มูลนิธิ ซ่ึงจัดโดยเอกชน จัดตั้งเพ่ือชวยเหลือคนในเชื้อชาติหรือภูมิภาคเดียวกันเปน
ลักษณะผูใหกับผูรับ แตหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ประชาชนมีฐานะยากจนเริ่มตระหนักถึง
พลังของตนเองและสํานึกตอสังคมของชนชั้นกลางถูกยกระดับสูงข้ึน (วิภาพันธุ กอเกียรติเจริญ, 
2544) และตอมาการพัฒนามุงเนนคนเปนศูนยกลางในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) และเริ่มสงเสริมประชาคมจังหวัดใหเกิดข้ึนในทุกจังหวัดควบคูกับการ
เตรียมขยายประชาคมตําบลเพราะผลจากการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 
พบวา การพัฒนาเศรษฐกิจเพียงดานเดียวไมสามารถนําพาประเทศไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนไดการ
พัฒนาตองควบคูไปดวยกันทุกดานซ่ึงไมสามารถเกิดข้ึนไดถาปราศจากความรวมมือของคนในชาติ  
 ดังนั้นจิตสาธารณะจึงถือเปนเรื่องใหมสําหรับสังคมไทย เปนองคประกอบสําคัญท่ีกอใหเกิด
ประชาสังคม จึงเปนสวนหนึ่งของทฤษฎีประชาสังคม (Civil Society) ซ่ึงแตกตางจากซีกโลกตะวันตก
ท่ีมีการกลาวถึงเรื่องนี้มาเปนเวลายาวนาน 

 จิตสาธารณะเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญท่ีจะทําใหพลเมืองสํานึกในสิทธิและหนาท่ีและเขาไปมี
สวนรวมการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
ใหความสําคัญในการพัฒนาคนซ่ึงกลไกท่ีจะทําใหพัฒนาคุณไดนั้น คือ ระบบการศึกษามีการกลาวถึง
จิตสาธารณะในดานการศึกษาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 และตอเนื่อง
มาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ .2545-2549) ซ่ึงไดกลาวถึงการมีจิต
สาธารณะไวอยางชัดเจนวาเปนคุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ซ่ึงจะชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง แลวกลาวไวในเรื่องของประชาสังคมและการมีสวนรวม กับชุมชนในระยะของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) แผนพัฒนาฉบับท่ี 10 
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วิสัยทัศน มุงพัฒนาสูสังคมอยู เย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมี
คุณธรรมนําความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติ เศรษฐกิจมีคุณภาพ 
เสถียรภาพและเปนธรรมสิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน (ออมใจ วงษมณฑา, 
2552) 

2.3.2  ความหมายของจิตสาธารณะ(public mind)  ปญหาสังคมในปจจุบันมีมากมายท่ี
เกิดมาจากการขาดจิตสาธารณะของคน เชน กรณีท่ีเปนขาวครึกโครมวามีคนไปถอนน็อตเสาไฟฟาซ่ึง
เปนการกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินจํานวนมากของรัฐ และสรางความเดือดรอนใหแก
ชาวบานท่ัวไปท่ีไดรับผลกระทบจากการไมมีไฟฟาใช การกระทําดังกลาวถือเปนการขาดความ
รับผิดชอบตอสังคมหรือจิตสาธารณะนั่นเอง นอกจากนี้ปญหาจากการขาดจิตสาธารณะท่ีอยูใกลตัว
เราตลอดเวลายังมีอีกมากท่ีทุกคนตองตระหนัก เชน ปญหายาเสพติดซ่ึงเกิดจากความเห็นแกตัวของ
ผูขายไมนึกถึงปญหาท่ีจะเกิดข้ึนตอสังคมโดยรวม ปญหาการปลอยน้ําเสียออกจากโรงงานโดยไมผาน
การบําบัดทําใหเกิดความเสียหายตอการเกษตรและชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน  ปญหาการจอด
รถยนตโดยไมดับเครื่องทําใหเกิดควันพิษโดยเฉพาะในเมืองใหญ  ปญหาทรัพยากรปาไมถูกทําลายทํา
ใหเกิดภาวะโลกรอน ปญหาเด็กถูกทอดท้ิงทําใหเกิดปญหาดานการเลี้ยงดูใหเปนเด็กท่ีมีคุณภาพซ่ึง
ตองเปนผูใหญในการพัฒนาสังคมในอนาคต และปญหาการใชทางเทาสาธารณะเพ่ือประโยชนสวนตัว
โดยไมคํานึงถึงสวนรวม เปนตน 

  ความแตกตางระหวางจิตสาธารณะและจิตอาสา   
- จิตสาธารณะ คือ การทํางานเพ่ือสวนรวมดวยความเขาใจ ดวยควรตระหนักรูวา

สวนรวมมีความสําคัญกวาสวนตัว 

  - จิตอาสา คือ การทําเพ่ือสวนตัว เพราะใจอยากชวย เพราะความสงสาร เพราะได
บุญ เพราะถูกบังคับ เพราะชื่อเสียง สรางภาพลักษณ เพ่ือการยอมรับในสังคม ฯลฯ  

 2.3.2.1 องคประกอบจิตสาธารณะ  
 จิตสาธารณะมี 3 องคประกอบ (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2555) ดังนี้ 
  องคประกอบท่ี 1 คือ การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําท่ีจะทําใหเกิดความชํารุด 
เสียหายตอสวนรวม ท่ีใชประโยชนรวมกันของกลุม กําหนดตัวชี้วัดจาก  การดูแลรักษาของสวนรวมใช
ของสวนรวมแลวเก็บเขาท่ี การรูจักใชของสวนรวมอยางประหยัดและทะนุถนอม ประกอบดวย 

      ตัวบงชี้ท่ี 1 ดูแลรักษาของสวนรวม 
      ตัวบงชี้ท่ี 2 ใชของสวนรวมแลวเก็บเขาท่ี 
      ตัวบงชี้ท่ี 3 มีสวนรวมและมีความรับผิดชอบตอกิจกรรมทางสังคม 
      ตัวบงชี้ท่ี 4 แสดงออกดวยการกระทําโดยไมหวังสิ่งตอบแทน 
      ตัวบงชี้ท่ี 5 ใชของสวนรวมอยางประหยัด 
      ตัวบงชี้ท่ี 6 ใชของสวนรวมทะนุถนอม 

  องคประกอบท่ี 2 คือ การถือเปนหนาท่ีท่ีจะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมใน
วิสัยท่ีตนสามารถทําได กําหนดขอชี้วัดจาก  การทําตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสวนรวม  การรับ
อาสาท่ีจะทําบางอยางเพ่ือสวนรวม ประกอบดวย 
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      ตัวบงชี้ท่ี 1 ทํางานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสวนรวม 
      ตัวบงชี้ท่ี 2 รับผิดชอบทํางานตามหนาท่ี 
      ตัวบงชี้ท่ี 3 อาสาทําบางอยางเพ่ือสวนรวม 
      ตัวบงชี้ท่ี 4 เสนอตัวรับผิดชอบงานรวมกับผูอ่ืน 
      ตัวบงชี้ท่ี 5 การทําความดีชวยเหลือผูอ่ืนถือเปนหนาท่ีของผูมีจิตสาธารณะ 
      ตัวบงชี้ท่ี 6 มีความเสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน ๆ 

  องคประกอบท่ี 3 คือ การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมท่ีเปนประโยชนรวมกันของ
กลุม กําหนดตัวชี้วัดจาก  การไมยึดครองของสวนรวมนั้นมาเปนของตน  การเปดโอกาสใหผูอ่ืนได
สามารถใชของสวนรวมนั้น ประกอบดวย 

      ตัวบงชี้ท่ี 1 ไมยึดครองของสวนรวมนั้นมาเปนของตนเอง 
      ตัวบงชี้ท่ี 2 เปดโอกาสใหผูอ่ืนไดสามารถใชของสวนรวมนั้น 
      ตัวบงชี้ท่ี 3 แบงปนสิ่งของสวนรวมแกผูอ่ืน 
      ตัวบงชี้ท่ี 4 รูลําดับกอน-หลังการใชของสวนรวม 
      ตัวบงชี้ท่ี 5 มีจิตท่ีตองการชวยเหลือผูอ่ืนและนึกถึงสวนรวม 
      ตัวบงชี้ท่ี 6 ทํากิจกรรมดวยความสุขและความเปนมิตร 
อนุพนธ คําปน และคนอ่ืน ๆ (2558) ไดศึกษาองคประกอบของจิตสาธารณะของนิสิต

นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดมีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันจิต
สาธารณะของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 8 
องคประกอบ ไดแก 

องคประกอบท่ี 1 การ มีวิสัยทัศนรวมกันขนาดถึงปญญาท่ีเกิดข้ึน หมายถึง การมีแนวคิด
รวมกัน รับรูและตระหนักถึงทิศทางและเปาหมายในอนาคตเพ่ือลดความขัดแยงในสภาพสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง 

องคประกอบท่ี 2 ความรัก ความเอ้ืออาทรและความสามัคคี หมายถึง การแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับความรูสึกตอการชวยเหลือสังคม มีความรักและความเอ้ืออาทรตอสังคม ใหความรวมมือใน
การทํากิจกรรมตาง ๆ มีความรับผิดชอบ การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลและการเคารพสิทธิ
ของผูอ่ืน  

องคประกอบท่ี 3 การมีสวนรวมในกิจกรรมสังคม หมายถึง การรับรูในกิจกรรมของสังคมการ
มีสวนรวมในการตัดสินใจ การใหความรวมมือเพ่ือทํากิจกรรมตาง ๆ การใชสิทธิและการเคารพสิทธิ
ของผูอ่ืนในกิจกรรมสังคม การรูจักคิดริเริ่มกิจกรรม การพิจารณาและการวางแผนในกิจกรรมเพ่ือ
สังคมรวมท้ังการมีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดกิจกรรมเพ่ือสังคม 

องคประกอบท่ี 4 ความรับผิดชอบตอสาธารณะ หมายถึง การรับรูความรูความสามารถของ
ตนเองเพ่ือแกปญหาสังคม และมีความรับผิดชอบตอสาธารณสมบัติ  

องคประกอบท่ี 5 การยกยองและใหเกียรติผูอ่ืน หมายถึง การรับรูในบทบาทของตนเอง 
ยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคคลอ่ืน การเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดใชสิ่งของสวนรวม
อยางเสมอภาพการยกยองผูอ่ืนดวยความจริงใจ 
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องคประกอบท่ี 6 การมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน หมายถึง การรับรูและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับกระบวนการในปญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รูจักเชื่อมโยงปญหา วิเคราะหปญหา วาง
แนวทางแกไขปญหาอยางมีระบบ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางปองกันในอนาคต 

องคประกอบท่ี 7 การติดตอสื่อสารอยางตอเนื่องและเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือ 
หมายถึง ความรวมมือในการกําหนดวัตถุประสงครวมกันในการแกปญหา การเชื่อมโยงปญหา และ
วิธีการท่ีไดรับการยอมรับจากทุกฝาย มีการเรียนรู ปฏิบัติรวมกันอยางเต็มใจ และติดตอสื่อสารเพ่ือ
ประสานการทํางานอยางตอเนื่อง 

องคประกอบท่ี 8 การมีองคความรูและความสามารถในการแสวงหาความรู หมายถึง การ
เรียนรูจากการรวมกิจกรรม การสรางความรูข้ึนมาใหมเพ่ือปรับใช การเรียนรูเพ่ิมเติม เพ่ือคนหาแนว
ทางการแกไขปญหา การคิดวิเคราะหปญหา การกําหนดเง่ือนไขในการจัดกิจกรรม และการพัฒนา
ความรูในกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

2.3.3  ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับจิตสาธารณะ  
เปนความรับผิดชอบในตนเอง แมวาจะไดรับการอบรมสั่งสอนถาใจตนเองไมยอมรับ จิต

สาธารณะก็ไมเกิด ฉะนั้นคําวา “ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน” จึงมีความสําคัญสวนหนึ่งในการสรางจิต
สาธารณะ ถาตนเองไมเห็นความสําคัญแลวคงไมมีใครบังคับไดนอกจากใจของตนเองแลว แนวทางท่ี
สําคัญในการสรางจิตสาธารณะยังมีอีกหลายประการถาปฏิบัติไดก็จะเปน ประโยชนตอตนเองและ
สังคม 
   1) สรางวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย รูถึง
ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หนาท่ี ความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม 
   2) ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ตระหนักเสมอวาตนเอง คือสวนหนึ่งของสังคมตอง
มีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนเรื่องของสวนรวม ท้ังตอประเทศชาติ และโลกใบนี้ 
   3) ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม ใหถือวาเปนปญหาของ
ตนเอง เชนกันอยางหลีกเลี่ยง ไมได ตองชวยกันแกไข เชน ชวยกันดําเนินการใหโรงงานอุตสาหกรรม
สรางบอพักน้ําท้ิงกอนปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 
   4) ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําสั่งสอนในทุกศาสนาท่ีนับ
ถือ สอนใหคนทําความดีท้ังสิ้น ถาปฏิบัติไดจะทําใหตนเองมีความสุข นอกจานี้ยังกอใหเกิดประโยชน
ตอสังคมดวยทําใหเราสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยตัวอยางหลักธรรมทางศาสนาท่ี
เก่ียวของกับตนเอง มีดังนี้ พระพุทธศาสนา หลักคําสอนในการชวยเหลือ หรือ พ่ึ งพาตนเอง ท่ี
พุทธศาสนิกชนไดยินจากพุทธสุภาษิตอยูเสมอ คือ อัตตาหิ อัตตโน นาโถ หรือตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน
คริสตศาสนา หลักคําสอนในศาสนาคริสต คือ ตองรูจักชวยเหลือตนเองกอน แลวพระเจาจะชวยทาน
ศาสนาอิสลาม  หลักคําสอนจะคลายกับคริสตศาสนา ก็คือ ใหรูจักชวยตนเอง และรูจักเปลี่ยนแปลง
ตนเองไปในทางท่ีดีเสียกอนแลวพระเจาจะชวยทาน เปนความรับผิดชอบในตนเอง แมวาจะไดรับการ
อบรมสั่งสอนถาใจตนเองไมยอมรับ จิตสาธารณะก็ไมเกิด ฉะนั้นคําวา “ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน” จึงมี
ความสําคัญสวนหนึ่งในการสรางจิตสาธารณะ ถาตนเองไมเห็นความสําคัญแลวคงไมมีใครบังคับได
นอกจากใจของตนเองแลว แนวทางท่ีสําคัญในการสรางจิตสาธารณะยังมีอีกหลายประการถาปฏิบัติได
ก็จะเปน ประโยชนตอตนเองและสังคม 
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ชาย โพธิสิตา (2540, หนา 14) ไดศึกษาเรื่องจิตสํานึกตอสาธารณะสมบัติ : ศึกษาในกรณี
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางหลายกลุม คือ กลุมทํางานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
ทํางานสํานักงาน กลุมท่ีทํางานรับจาง งานคาขาย และธุรกิจสวนตัว กลุมนักศึกษาท่ีสูงกวามัธยม 
และผูทรงคุณวุฒิโดยไดจัดองคประกอบของจิตสํานึกตอสาธารณสมบัติ 4 ดาน คือ 

ดานท่ี 1 ดานความเขาใจเก่ียวกับสาธารณะสมบัติ 
ดานท่ี 2 ดานภาพสะทอนจิตสํานึกตอสาธารณสมบัติ 
ดานท่ี 3 ดานมาตรการเสริมสรางจิตสํานึกตอสาธารณะสมบัติ 
ดานท่ี 4 ดานนโยบายและการบริหารจัดการ 

 โดยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม แบบทดสอบแบบสั้น แบบ
สัมภาษณ การสัมภาษณแบบสนทนากลุม การสัมภาษณแบบเจาะลึก และไดสรุปความหมาย 
จิตสํานึกตอสาธารณสมบัติในเชิงพฤติกรรม ไววา คือ การใชสมบัติอยางรับผิดชอบหรือการรับผิดชอบ
ตอสาธารณสมบัติซ่ึงมีนัยสองประการ ไดแก 
 - รับผิดชอบตอสาธารณสมบัติ ดวยการหลีกเลี่ยงการใช และการกระทําท่ีจะกอใหเกิดความ
ชํารุดเสียหายตอสาธารณสมบัตินั้น ๆ รวมไปถึงการถือเปนหนาท่ีท่ีจะมีสวนรวมในการดูแลสาธารณ
สมบัติในวิสัยท่ีตนสามารถทําได 
 - การเคารพสิทธิในการใชสาธารณสมบัติของผูอ่ืน เพราะสาธารณสมบัติ คือ ของท่ีคนท่ัวไปมี
สิทธิ์ในการเขาถึงและการใชประโยชน ดังนั้นการใชสาธารณสมบัติอยางรับผิดชอบในแงนี้จึงหมายถึง
การใชของสวนรวม โดยการคํานึงถึงวาคนอ่ืนก็มีสิทธิ์ในการใชเชนเดียวกัน จะตองไมยึดสาธารณ
สมบัตินั้นไวเปนของสวนตัว และไมปดก้ันโอกาสในการใชประโยชนของผูอ่ืน 

    การใชองคประกอบของการมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาลป 1 ถึง 4 ใน
สถาบันการศึกษาพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร (หฤทัย อาจปุระ, 2544 หนา 46) โดยศึกษา
องคประกอบ การมีจิตสํานึกสาธารณะใน 6 ดาน คือ 

ดานท่ี 1 ดานความตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน 
ดานท่ี 2 ดานการวิเคราะห วิพากษ วิจารณ ปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
ดานท่ี 3 ดานความรัก ความเอ้ืออาทร และความสามัคคี 
ดานท่ี 4 ดานการรับรู และความสามารถในการผลักดัน เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
ดานท่ี 5 ดานการปฏิบัติในการแกไขปญหาสังคม 
ดานท่ี 6 ดานการมีเครือขายในการนํากิจกรรมทางสังคม 

ทฤษฎี พัฒ นาจริย ธรรมของโคล เบิ รก  (Kohlberg, 1964, pp. 383-432) ยั งได
ศึกษาวิจัย โดยวิเคราะหคําตอบของเยาวชนอเมริกัน อายุ 10-16 ป เก่ียวกับเหตุผลในการเลือกทํา
พฤติกรรมอยางหนึ่งในสถานการณท่ีขัดแยงกันระหวางความตองการสวนบุคคลและกฎเกณฑของ
กลุมหรือสังคม และนํามาสรุปเปนเหตุผลในการแบงจริยธรรมออกเปน 6 ข้ัน โดยแบงออกเปน 3 
ระดับ ๆ ละ 2 ข้ัน ดังนี้ 

ระดบัจริยธรรม  
ระดับท่ี 1. ระดับกอนเกณฑสังคม (pre conventional level ) อายุ 2-10 ป การท่ี

เรียกระดับนี้วากอนเกณฑสังคม เพราะวาเด็กในวัยนี้ยังไมเขาใจกฎเกณฑสังคม แตจะรับกฎเกณฑ
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ขอกําหนดวาอะไรดี ไมดี จากผูมีอํานาจเหนือตน เชน พอแม ครู หรือ เด็กท่ีโตกวา จริยธรรมในระดับ
นี้ คือ หลีกเลี่ยงการลงโทษและคิดถึงผลตอบแทนท่ีเปนประโยชน เชน การแสวงหารางวัล  

ระดับท่ี 2. ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑสังคม (conventional morality) ชวงอายุ
ระหวาง 10-20 ป ผูท่ีอยูในชวงอายุนี้สวนใหญสามารถท่ีจะปฏิบัติตามกฎเกณฑสังคมเพราะรูวาเปน
กฎเกณฑ  

ระดับท่ี 3. ระดับจริยธรรมเหนือกฎเกณฑสังคม (post conventional level) 
โดยปรกติคนจะพัฒนาข้ึนมาถึงระดับนี้ หลังจากอายุ 20 ป แตจํานวนไมมากนัก จริยธรรมระดับนี้จะ
อยูเหนือกฎเกณฑสังคม กลาวคือคนจะดีความหมายของหลักการและมาตรฐานทางจริยธรรมดวย
วิจารณญาณของตนเอง วิเคราะหดวยตนเองกอน โดยคํานึกถึงความสําคัญและประโยชนเสมอภาคใน
สิทธิมนุษยชน โดยปรกติคนจะพัฒนาถึงระดับนี้มีจํานวนไมมากนัก 

ข้ันการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม  
ข้ันท่ี 1. การเชื่อฟงและการลงโทษ (obedience and punishment orientation) 

พฤติกรรม “ดี” คือ พฤติกรรมท่ีทําแลวไดรางวัล พฤติกรรม “ไมดี” คือพฤติกรรมท่ีทําแลงไดรับการ
ลงโทษ  

ข้ันท่ี 2. กฎเกณฑเปนเครื่องมือเพ่ือประโยชนของตนเอง (instrumental relativist 
orientation) เด็กจะเชื่อฟงหรือทําตามผูใหญ ถาคิดวาตนเองจะไดรับประโยชน หรือไดรับความพึง
พอใจ  

ข้ันท่ี 3. หลักการทําตามผูอ่ืนเห็นชอบ (good boy nice girl orientation ) อายุ 
9-13 ป เปนการทําตามกฎเกณฑของสังคม เพ่ือจะไดรับการยอมรับวาเปนเด็กดี  

ข้ันท่ี 4. หลักการทําตามกฎระเบียบสังคม (Law and order orientation) อายุ 
14-20 ป เปนข้ันท่ียอมรับในอํานาจและกฎเกณฑของสังคม พรอมท่ีจะปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคม  

ข้ันท่ี 5. หลักการทําตามสัญญาสังคม (social contract orientation) เปนข้ันท่ี
เนนความสําคัญของมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีคนสวนใหญในสังคมยอมรับวาเปนสิ่งท่ีถูกตองสมควร
ปฏิบัติตาม โดยพิจารณาถึงประโยชนและสิทธิซ่ึงกันและกัน ในข้ันนี้สิ่ง ถูก-ผิด จะข้ึนอยูกับคานิยม
และความคิดเห็นของแตละบุคคล 

ข้ัน ท่ี  6. หลักการทางจริยธรรม ท่ี เป นสากล (universal ethical principle 
orientation) ข้ันนี้เปนข้ันท่ีแตละบุคคลเลือกท่ีจะปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรมดวยตัวของมันเอง 
และเม่ือเลือกแลวก็ปฏิบัติอยางคงเสนคงวา เปนหลักการเพ่ือมนุษยธรรม เพ่ือความเสมอภาคในสิทธิ
มนุษยชน และเพ่ือความยุติธรรมของมนุษยทุกคน 

จากทฤษฎีขางตนแตละบุคคลจะมีพัฒนาการจริยธรรมเร็วชาตางกันโดยสามารถ
พิจารณาไดจากเหตุผลเชิงจริยธรรมท่ีบุคคลนั้นให และเราสามารถจะสงเสริมใหบุคคลมีการพัฒนา
ระดับจริยธรรมใหสูงข้ึนกวาเดิมได โดยการเปดโอกาสใหบุคคลเรียนรูจากการตัดสินใจทางจริยธรรม
และอภิปรายรวมกับผูอ่ืนการไดแสดงความคิดเห็นและอภิปรายรวมกับผูอ่ืน จะทําใหบุคคลมีเหตุผล
เชิงจริยธรรมสูงข้ึนได 

กระบวนการพัฒนาจิตพิสัยของบลูม (Bloom, 1956) ไดสรุปกระบวนการพัฒนาจิต
พิสัย (Affective Domain) ของคนไวดังนี้ 



 23 

ข้ันท่ี 1 การรับรู ... เปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนตอปรากฎการณ หรือสิ่งเราอยางใดอยาง
หนึ่ง ซ่ึงเปนไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเรานั้นวาคืออะไร แลวจะแสดงออกมาในรูป
ของความรูสึกท่ีเกิดข้ึน 

ข้ันท่ี 2 การตอบสนอง ...เปนการกระทําท่ีแสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ 
ยินยอม และพอใจตอสิ่งเรานั้น ซ่ึงเปนการตอบสนองท่ีเกิดจากการเลือกสรรแลว 

ข้ันท่ี 3 การเกิดคานิยม ... การเลือกปฏิบัติในสิ่งท่ีเปนท่ียอมรับกันในสังคม การ
ยอมรับนับถือในคุณคานั้น ๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเปนความเชื่อ แลวจึงเกิด
ทัศนคติท่ีดีในสิ่งนั้น 

ข้ันท่ี 4 การจัดระบบ ... การสรางแนวคิด จัดระบบของคานิยมท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัย
ความสัมพันธถาเขากันไดก็จะยึดถือตอไปแตถาขัดกันอาจไมยอมรับอาจจะยอมรับคานิยมใหมโดย
ยกเลิกคานิยมเกา 

ข้ันท่ี 5 บุคลิกภาพ ... การนําคานิยมท่ียึดถือมาแสดงพฤติกรรมท่ีเปนนิสัยประจําตัว 
ใหประพฤติปฏิบัติแตสิ่งท่ีถูกตองดีงามพฤติกรรมดานนี้ จะเก่ียวกับความรูสึกและจิตใจ ซ่ึงจะเริ่มจาก
การไดรับรูจากสิ่งแวดลอม แลวจึงเกิดปฏิกิริยาโตตอบ ขยายกลายเปนความรูสึกดานตาง ๆ 

ดังนั้นในการพัฒนาคนใหมีจิตพิสัยท่ีดีหรือมีจิตสาธารณะจึงตองเริ่มจากการจัดสิ่ง
เราเพ่ือสรางความสนใจใหแกคน โดยวิธีการตาง ๆ เพ่ือใหคนไดสนใจ พอใจ แลวจึงจัดกิจกรรมใหคน
ไดตอบสนอง เพ่ือใหเขาเกิดทัศนคติท่ีดีชื่นชอบ พอใจ ตอสิ่งนั้น บุคคลก็จะนําไปเปนแนวทางปฏิบัติ
ตน และปฏิบัติจนเปนนิสัยในชีวิตประจําวันในท่ีสุดแนวคิด 5 จิตเพ่ืออนาคต (Five Minds for the 
Future) ของ Howard Gardner ในหนังสือ Five Minds for the Future การดเนอรเอยถึง ‘จิต 5 
แบบท่ีควรมีเพ่ืออนาคต’ ซ่ึงเปนคนละประเด็นกับทฤษฎีพหุปญญา (Multiple Intelligences) ท่ี
ออกมากอนหนา ทฤษฎีพหุปญญาจําแนกปญญาหรือความรอบรูของมนุษยออกเปน 9 ดาน สวน
ลักษณะจิตหรือ minds ในท่ีนี้คือการตกผลึกทางความคิดผานการเรียนรูเฉพาะตัวบุคคล ซ่ึงการด
เนอรอธิบายวาลักษณะจิตท้ัง 5 แบบท่ีจะกลาวถึงนี้คือเครื่องมือสําคัญท่ีพอแมและโรงเรียนตองติดตั้ง
ใหลูกหลานเยาวชนทุกคนในโลกยุคใหม  ลักษณะจิตท้ัง 5 แบบมีดังนี้ 

ลักษณะจิตแบบท่ี 1 จิตวิทยาการ (Disciplined Mind) คือจิตท่ีมีความรูแตกฉานในวิชาการ
หรือศาสตรใดศาสตรหนึ่ง เชน ภูมิศาสตร คณิตศาสตร ฟสิกส ศิลปศาสตร หัตถกรรม วิศวกรรม 
พฤกษศาสตร การวางแผน การเขียน การบริหาร ผานการเรียนรู ทําความเขาใจและฝกฝนอยาง
ตอเนื่องยาวนานจนสามารถนําความรูนั้นไปสรางประโยชนตอเพ่ือนมนุษยหรือสรางอาชีพได จิตวิทยา
การอาจไมไดเกิดจากการสั่งสอนท่ีโรงเรียนเสมอไป แตเปนความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพหรือวิถีชีวิตจาก
การคลุกคลีทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกิดความรูความเชี่ยวชาญ เชน ชุมชนชาวประมงท่ีสืบทอดทักษะการ
หาแหลงปลาและคาดคะเนสภาพอากาศเหมาะสมในการเดินเรืออยางแมนยํา หรือพอคาผลไมท่ี
สามารถรูระยะสุกหามของทุเรียนจากการเคาะ มีทักษะการใชมีดปอกไดคลองแคลวแมนยําและคิด
เลขในใจไดเร็ว  

กระบวนการปลูกฝงจิตวิทยาการนี้ การดเนอรระบุวาควรเริ่มสอนในเด็กกอนพวกเขาโตเปน
วัยรุน เพราะกวาบุคคลจะมีจิตวิทยาการอยางใดอยางหนึ่งไดเต็มตัว อาจใชเวลาเปนสิบป จากนั้นจิตท่ี
มีความรูความเขาใจนี้จะดํารงอยูและตอยอดการเรียนรูเพ่ิมเติมไปตลอดชีวิต 
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ลักษณะจิตแบบท่ี 2 จิตแหงการสังเคราะห (Synthesizing Mind)  คือจิตท่ีสามารถคัดกรอง
ขอมูลหรือความรูตาง ๆ และลําดับจัดการแยกแยะรายละเอียดเหลานั้นใหเหลือเพียงสิ่งสําคัญและ
ตรงกับจุดมุงหมาย นํามาสรุปใหมตามความเขาใจและถายทอดใหคนอ่ืนเขาใจได ยกตัวอยางเชน การ
นําทฤษฎีมาประยุกตใชในการตอบขอสอบ การเขียนหนังสือ งานวิจัย หรือ สรุปความคืบหนา
โครงการเพ่ือนําเสนอท่ีประชุม 

ในยุคท่ีขอมูลขาวสารลนโลกในปจจุบัน จิตแหงการสังเคราะหควรไดรับการสั่งสอนตั้งแตวัย
เด็กและตอเนื่องไปตลอดชีวิต หากเติบโตไปโดยปราศจากจิตแหงการสังเคราะห บุคคลนั้นจะไร
วิจารณญาณในการตัดสินใจ มีความรูทวมหัวแตเอาตัวไมรอด 

ลักษณะจิตแบบท่ี 3 จิตแหงการสรางสรรค (Creating Mind) คือจิตท่ีเห็นมุมมองหรือไอเดีย
จัดการปญหาแปลกใหมแตกตางจากเดิม เห็นโอกาสในวิกฤติ กลาคิดกลาทําสิ่งแหวกแนวไมซํ้าเกา
เพ่ือผลลัพธท่ีดีกวา กับท้ังตองเห็นดวยวาสิ่งท่ีจะทํานั้นยืดหยุนรับความผันผวนเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณได 

การดเนอรกลาววา จิตแหงการสรางสรรคมีอยูในมนุษยทุกคนตั้งแตวัยเยาว มาพรอมกับ
สัญชาตญาณความอยากรูอยากเห็นทุกอยางรอบตัว 

ลักษณะจิตแบบท่ี 4 จิตแหงการเคารพ (Respectful Mind) คือจิตท่ีเขาใจจุดยืนของตนแต
สามารถยอมรับความคิดหรือความเชื่อท่ีแตกตางของคนอ่ืนอยางออนนอม ไมดูแคลนความเชื่อหรือวิถี
ดําเนินชีวิตของผูอ่ืนวาไมจริงหรือดอยกวา 

จิตแหงการเคารพคือการมองทะลุจิตใจคนอ่ืนท่ีมีปจจัยตางกันเหลานั้น และเอาใจเขามาใสใจ
เรา เชน ท่ีโรงเรียน การรวมงานกับเพ่ือนจากตางพ้ืนเพ หรือครูท่ีไมเห็นดวยกับขอเสนอของเราเปน
เรื่องธรรมดา ในท่ีทํางาน มุมมองขัดแยงจากตางแผนกอาจมาจากขอจํากัดและความเปนไปไดคนละ
มุมมอง  

การดเนอรย้ําวาการปลูกฝงจิตลักษณะนี้ ตนแบบคือพอแม เพราะเด็กจะพัฒนาจิตแหงการ
เคารพไดตั้งแตแรกเกิด จากนั้นสภาพแวดลอมทางสังคมอ่ืน ๆ เชน โรงเรียน เพ่ือน สื่อตาง ๆ และท่ี
ทํางานก็มีสวนขัดเกลาดวยเชนกัน 

หากมีคนท่ีขาดจิตแหงการเคารพอยูในครอบครัว โรงเรียนหรือออฟฟศ เราจะสัมผัสไดถึง
มลพิษทางความสัมพันธและพบเจอปญหาความขัดแยงอยางแนนอน 

ลักษณะจิตแบบท่ี 5 จิตแหงคุณธรรม (Ethical Mind) คือจิตท่ีตระหนักรูในคุณคาของ
ภาระหนาท่ีการเปนมนุษย ครอบคลุมถึงการเปนพลเมืองของชุมชน ของประเทศชาติและโลกใบนี้โดย
ยึดม่ันอยูบนความดีงาม เชน เกษตรกรท่ีคิดถึงความปลอดภัยของผูบริโภคและความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ หลีกเลี่ยงสารเคมีฆาแมลง และมีกรรมวิธีท่ีเปนมิตรกับธรรมชาติ หรือสื่อมวลชน
ท่ียึดในจรรยาบรรณความรับผิดชอบตอขอเท็จจริงในการนําเสนอขาว  

จิตแหงคุณธรรมนี้ตองปลูกฝงในเด็กท่ีโตพอจะเริ่มคิดไดและกําลังอยูในชวงเริ่มพัฒนาตัวตน
ดานลักษณะนิสัย พอแมคุณครูและเพ่ือนรุนราวคราวเดียวกันมีสวนสําคัญในการปลูกจิตแหงคุณธรรม
ใหเกิดข้ึนอยางมาก โลกท่ีผูคนปราศจากจิตแหงคุณธรรมคือหายนะของมนุษยชาติอยางไมตองพูดถึง 

แสดงใหเห็นวา Gardner เนนวาจิตท้ัง 2 นั้นมีความสําคัญเปน อยางมากตอมนุษยในโลกยุค
ใหม โดยท่ีบุคคลจะตองมีครบท้ัง 5 จิต จะขาดจิตใดจิตหนึ่งไปเสียไมได เพราะจิตท้ัง 5 มีผลตอการ
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พัฒนาตัวบุคคลท้ังในแงการทํางาน การดําเนินชีวิต และสังคมโดยรวม ซ่ึงจิตท้ัง 5 จะกลายเปนพลัง
ขับเคลื่อนชุมชนสังคม และประเทศชาติใหกาวไปสูจุดหมายของชาติ และยืนหยัดในกระแสของการ
แขงขันในโลกยุคใหมไดอยางม่ันคงและยั่งยืน 

หลักการจัดการเรียนรูท่ีทําใหเกิดจิตสาธารณะตามแนวคิดของในหลวงรัชกาลท่ี 9 มีดังนี้ 
  หลักการท่ี 1 การมีสวนรวม ทรงเปนนักประชาธิปไตยจึงทรงนํา “ประชาพิจารณ”  
เปดโอกาสใหสาธารณชนรวมกันแสดงความคิดเห็น  
  หลักการท่ี 2 ประโยชนสวนรวม การพัฒนาและชวยเหลือพสกนิกรในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ทรงระลึกถึงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ 
  หลักการท่ี  3 ขาดทุนคือกําไร การเสียคือการได  หลักการในพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว คือ "การให" และ “การเสียสละ" เปนการกระทํามีผลเปนกําไร 
  หลักการท่ี 4 รู-รัก-สามัคคี คือ การลงมือทําตองรูถึงปญหาการแกปญหา รักท่ีจะ
ปฏิบัติงานท่ีจะทําดวยความเต็มใจ การลงมือทําจะทําคนเดียวไมได ตองชวยกัน (พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, 2539) 

สรุป คือ การพัฒนาจิตสาธารณะนั้น ใชแนวคิดหลากหลายท้ังแนวคิดหลักการจัดการเรียนรู
ท่ีทําใหเกิดจิตสาธารณะตามแนวคิดของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีสอนใหคนรูจักการมีสวนรวม ประโยชน
สวนรวม ขาดทุนคือกําไร และรูรักสามัคคี โดยตัวคนนั้นตองมีท้ังความรูและคุณธรรมประกอบกันหรือ
อาจใชหลักคําสอนทางศาสนามาชวยซ่ึงทุกศาสนาสอนใหคนเปนคนดี มีความเสียสละ แบงปน ทํา
ประโยชนเพ่ือสวนรวมมีความรักตอเพ่ือนมนุษยมากกวารักตนเอง และรักความสันต ิ
 หลักคําสอนทางศาสนากับจิตสาธารณะ ศาสนาทุกศาสนาตางสอนคนใหเปนคนดี โดยนัยคํา
สอนของศาสนาจะมีแนวคิดท่ีสัมพันธกับจิตสาธารณะท่ี สอดแทรกอยูเสมอดังคําสอนในศาสนาพุทธ 
คริสต และอิสลาม  ดังนี้ 

ศาสนาพุทธ  
คําสอนของพุทธศาสนาท่ีเก่ียวของกับจิตสาธารณะมีดังนี้  
ขอ 1 การใหตองไมหวังผลตอบแทนผูใหตองใหอิสระแกผูรับ การใหโดยคาดหวังวาจะมีอะไร

ตอบแทน (แมแคคําขอบคุณ) ไมเรียกวาการใหเนื่องจากไมบริสุทธิ์  หรือทําใหการใหเปนการ
แลกเปลี่ยน ดังท่ีคนโดยท่ัวไปมักจะใชการใหเปนเครื่องมือไปบังคับจิตใจคนอ่ืน 

ขอ 2 สิ่งท่ีใหตองเหมาะสม เปนการใหแลวท่ีกอใหประโยชนอยางแทจริงกับผูรับไมใชใหแลว
ทําใหผูรับเปนอันตรายเสียนิสัยหรือนําสิ่งท่ีไดรับไปใชประโยชนอะไรไมได  

ขอ 3 การใหกับผูท่ีสมควรไดรับ นั่นคือ ผูรับเปนผูท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะไดรับสิ่งนั้นจริง ๆ 
รับไปแลวกอใหเกิดประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ  

ขอ 4 การใหดวยอาการท่ีเหมาะสมถูกตอง เปนการใหดวยความเคารพในความเปนมนุษย
ของเขา ไมใชใหแบบผูเหนือกวา  

สรุป คือ แลวการใหอยางมีธรรมะ จึงเปนการใหท่ีเปนไปโดยธรรมชาตินําไปสูการลด
ความเห็นแกตัวของผูให โดยไมหวังผลใด ๆ ตอบแทน  
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ศาสนาคริสต  
หลักธรรมสําคัญในศาสนาคริสต  คือ จริยธรรมเรื่องความรัก เปนความรักของพระเจามิใช

ความรักท่ีประกอบดวยตัณหา ราคะ แบบความรักของหนุมสาว แตเปนความรักท่ีมีเง่ือนไขคือความ
รักท่ีจะตองมีการเสียสละ ศาสนาคริสตสอนใหผูนับถือรักในพระเจา รักผูอ่ืน สิ่งอ่ืน และรักแมกระท่ัง
ศัตรู นับวาเปนการเสียสละท่ีสูงสุดในนอย ในขณะเดียวกันพระเจาก็ทรงมีความรักตอมนุษยเชนกัน 
ในคติของศาสนาคริสต วาดวยความรัก พระเจาไดสงพระบุตรคือพระเยซูลงมาไถโทษบาปใหแกมวล
มนุษย ดวยการเสียสละชีวิตบนไมกางเขน เพ่ือใหมนุษยท้ังหมดหลุดพนจากบาป เปนแบบอยางให
มนุษยรูจักการเสียสละ มันเปนคําสอนท่ีทําใหสงบสุขข้ึนในโลก ซ่ึงหากมนุษยในสังคมมีความรักตอกัน 
รักคนอ่ืนมากกวารักตนเองและเสียสละเพ่ือสวนรวมแลวแสดงถึงการมีจิตสาธารณะยอมเกิดข้ึนและ
นําไปสูความสงบสุขของโลกอยางยั่งยืนได  

ศาสนาอิสลาม  
คําวาอิสลาม แปลวา สันติ ในสังคมท่ีจะมีสันติสุขไดนั้นจะตองมีหลักจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับ

การเสียสละ แบงปน ทําใหเกิดความผูกพันธความรักความสามัคคีข้ึนในสังคม หลักการเสียสละใน
ศาสนาอิสลาม เม่ือพิจารณาแลวจะเห็นวามีอยูทุกเรื่องในหลักคําสอน เชน คําสอนเรื่องการปฏิบัติท่ี
มุสลิมทุกคนจะตองมีหนาท่ีอยางเครงครัดในเรื่อง การทําละหมาด มุสลิมตองสละเวลาทําทุกวันอยาง
เครงครัดวันละ  5 ครัง้ การเสียสละเชนนี้ทําใหเปนผูหางจากความชั่ว  

การบริจาค (ซากัต) เปนการเสียสละใหปนกันในสังคม ทําใหเกิดความผูกพัน สามัคคี 
ปรองดองกัน  

การถือศีลอด เปนการเสียสละความสุขสบายจากการบริโภคใชสอยมาเปนการอดอาหาร 
และงดเวนจากสิ่งท่ีผูคนปกติควรจะไดรับ ทําใหเขาถึงผูอดอยากขาดแคลน เกิดความยินดีท่ีจะ
ชวยเหลือผูอ่ืน  

การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ ซ่ึงตองเสียสละทุกสุขภาพรางกายทุนทรัพยหรือแมแตชีวิต
ในอันท่ีจะกระทําสิ่งท่ีถือวาเปนความดีของมุสลิมทุกคนคือการระลึกถึงพระเจา ศาสดา และไดพบกับ
พ่ีนองมุสลิมท่ัวโลก  

นอกจากนี้ยังมีการเสียสละท่ีสูงสุดของสลิมคือการเสียสละชีวิตเพ่ือปกปอง รักษาศาสนาให
พนจากการรุกราน รังแกจากผูอ่ืน ดังจะเห็นไดในปจจุบันท่ีมุสลิมบางกุงสามารถสละชีวิตไดอยาง
งายดายถาเปนเรื่องการปกปองศาสนา ดังนั้นหากเราปลูกฝงใหคนท่ีมีความเสียสละเพ่ือผูอ่ืนโดย
สวนรวมแลว นาจะนํามาซ่ึงสันติสุขของโลกได  

2.3.4  คุณลักษณะท่ัวไปของบุคคลท่ีมีจิตสาธารณะ  
  กลาวถึง บุคคลท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะวา ตองมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

การทุมเทและอุทิศตน มีความรับผิดชอบตอสังคม บุคคลไมเพียงแตปฏิบัติตามสิทธิ
เทานั้น แตตองปฏิบัติเพ่ือชวยเหลือใหบริการแกบุคคลอ่ืน เพ่ือพัฒนาสังคมดวย  

เคารพความแตกตางระหวางบุคคล ผูมีจิตสํานึกสาธารณะตองเปนพลเมืองในฐานะท่ี
เปนเอกลักษณทางการเมืองสมัยใหม มีความอดทนตระหนักวา การมีสวนรวมไมทําใหไดอยางท่ี
ตองการเสมอไป ตองเคารพและยอมรับความแตกตางท่ีหลากหลาย และหาวิธีอยูรวมกับความขัดแยง 
โดยการแสวงหาทางออกรวมกัน การจําแนกประเด็นปญหา การใชเหตุผลในการแลกเปลี่ยนความ
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คิดเห็น การตัดสินใจ ตองมีการพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันใหมากท่ีสุด เพ่ือหาขอยุติสราง
การเขารวมรับรู ตัดสินใจและผนึกกําลัง เพ่ือใหเกิดการยอมรับจากทุกฝาย 

คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม คนในสังคมตองคิดถึงการเมืองในฐานะกิจการเพ่ือ
สวนรวมและเพ่ือคุณธรรมมากข้ึน 

การลงมือกระทํา การวิพากษวิจารณปญหาท่ีเกิดข้ึนเพียงอยางเดียวไมสามารถทําให
สถานการณดีข้ึนตองลงมือกระทํา โดยเริ่มจากครอบครัวใหมีการอบรมดานจริยธรรมของพลเมือง 
สถาบันการศึกษาไมเพียงเปนสถานท่ีฝกทักษะแตตองใหความรูตองรับชวงตอในการสรางคานิยมท่ี
เหมาะสมตอจากครอบครัวรวมท้ัง เครือขายสังคมท่ีเกิดข้ึน ระหวางเพ่ือนบาน และสังคม การลงมือ
ชวยดํารงรักษาประชาคม สังคมและกฎจริยธรรม รวมท้ังสถาบันท่ีมีอิทธิพลสูงตอสังคม คือ สถาบัน
ศาสนา และสื่อมวลชนนับวา มีบทบาทสําคัญในการรวมสรางใหสังคมเขมแข็ง (ยุทธนา วรุณปติกุล,  
2542, หนา 181 – 183) 

2.3.5  การวัดจิตสาธารณะ  
   1) วัดใหครอบคลุมลักษณะท่ีตองการวัด เนื่องจากคุณลักษณะดานจิตพิสัยเปน
คุณลักษณะสวนตัว ซ่ึงไมแนใจวาพฤติกรรมท่ีแสดงอารมณออกมาเปนโอนมาจากอารมณหรือ
ความรูสึกนั้น ๆ 
     2) วัดและหลายครั้ง  เนื่องจากคุณลักษณะดานจิตพิสัย หากเปลี่ยนแปลงไดตาม  
สถานการณ ดังนี้ ควรมีการวัดหลาย ๆ ครั้ง ในวันและเวลาท่ีแตกตางกันไป จึงจะทําใหผลการวัด
เชื่อถือไดมากข้ึน 
    3) วัดอยางตอเนื่อง ควรวัดอยางตอเนื่องและใชเทคนิคใชหลาย ๆ วิธีจึงจะเชื่อได
วาผลการวัดคุณลักษณะดานจิตพิสัยมีความเชื่อถือและถูกตอง 
    4) การรวมมือของผูท่ีถูกวัดเปนเรื่องท่ีสําคัญ การวัดดานจิตพิสัยเปนการวัด
พฤติกรรมสวนตัวของบุคคลซ่ึงบางคนอาจไมตองเปดเผยความจริงเพราะเกรงวาจะเกิดผลเสียแก
ตนเอง ดังนั้น ผูหมวดจึงควรหาเทคนิควิธีพ่ีจะทําใหผูตอบตอบดวยความสบายใจและรูสึกปลอดภัย 
    5) ใชการวัดใหถูกตอง เนื่องจากการวัดดานจิตพิสัยไมมีคําตอบท่ีถูกหรือผิด 
ดังนั้นคะแนนจากการวัดจึงไมสามารถนําไปใชตัดสินไดวาไดหรือตกแตเปนการวัดเพ่ือนําไปพัฒนา
บุคคลหาทางชวยเหลือตอไป 
    6 ) ทฤษฎี ท่ีนํ ามาใช ในการวัด  คือ ทฤษฎี จิ ต พิสั ย  (Affective Domain) 
(พฤติกรรมดานจิตใจ) คานิยม ความรูสึก ความซาบซ้ึง  ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม  
พฤติกรรมดานนี้อาจไมเกิดข้ึนทันที ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งท่ีดีงามอยูตลอดเวลา จะทําใหพฤติกรรมของผูเรียนเปลี่ยนไปในแนวทาง
ท่ีพึงประสงคไดดานจิตพิสัย ( Bloom, 1956 ) 
    7) ลักษณะการวัดจิตสาธารณะเนื่องจากการวัดจิตสาธารณะเปนการวัด
พฤติกรรมดานจิตพิสัย ดังนั้น ลักษณะของการวัดพฤติกรรม จึงมีลักษณะดังนี้ ยากตอการใหนิยามท่ี
ชัดเจน ผูรูหลายคนใหนิยามไมตรงกัน คุณลักษณะบางอยาง บางสวน  ผันแปรไปตามเวลา สถานท่ี
อารมณ แจงวัดธรรมชาติแทจริงหรือยัง ผูตอบบางคนตอบไมตรงกับความจริง เพราะถาตอบตรงตาม
ความเปนจริงจะทําให ตน เสียผลประโยชนไดคะแนนนอย ภาพพจนในสายตา คนอ่ืนอยูในระดับต่ํา 
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ไมสอดคลองกับความมุงหวังทางสังคม พฤติกรรมดานจิตพิสัยไมสามารถวัดไดโดยตรงจะตองใช
วิธีการวัดทางออมโดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมทางกาย และทางวาจาท่ีคาดวาจะเปนการแสดงออก 
ท่ีสะทอนถึงพฤติกรรมทางจิตท่ีตองการวัด พัฒนาดานจิตพิสัยเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับความรูสึกของบุคคล 
จึงไมสามารถจําแนกออกเปนความรูสึกท่ีถูกตองหรือไม ถูกตองไดอยางเด็ดขาด พฤติกรรม ดานจิต
พิสัยเปนพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว และข้ึนอยูกับสถานการณและองคประกอบอ่ืนอ่ืน
อีกมาก พฤติกรรมดานจิตพิสัยเปนพฤติกรรมท่ีตองสะสมมาเปนเวลานาน โดยการ อบรมสั่งสอน ดังนี้ 
การวัดพฤติกรรมดานนี้จะตองกระทําท้ังในหองเรียนปกติและนอกหองเรียน คะแนนท่ีวัดจากการ
ประเมินพฤติกรรมดานจิตพิสัยมีความคาดเคลื่อนคอนขางสูง ซ่ึงไมวาจะวัดมาจากเครื่องมือชนิดใด
คะแนนท่ีวัดจากการประเมินพฤติกรรม ดานจิตพิสัยจะมีความคาดเคลื่อนคอนขางสูง ดังนั้น การนํา
ผลการวัด ไปวิเคราะหและแปลผล จึงตองระมัดระวังเปนพิเศษ (ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2555 หนา 124-
125) 

2.3.6  ขอมูลจิตสาธารณะของนักเรียน  
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559) 

โดย ศูนยประสานงานการศึกษา “การสรางความคุมครองทางสังคมในกลุมเด็กและเยาวชน” (CSPS) 
จัดการประชุม “CHILD  POLICY FORUM I : นโยบายดานการศึกษาเพ่ือพัฒนาความสามารถดาน
การคิดวิเคราะหและการมีจิตสาธารณะของนักเรียนไทย” จากผลการวิจัยเชิงสถิติ นักเรียนไทยมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยูในระดับท่ีตํ่ามาก แมวาจะมีการประเมินผลการเรียนในโรงเรียน
อยางเขมขน ผลการศึกษาพบวา ระดับการคิดวิเคราะหแปรผกผันกับเกรดเฉลี่ยแสดงถึงการไมบรรลุ
วัตถุประสงคทางดานการเรียนการสอนดานการคิดวิเคราะห  หรือการวัดผลการคิดวิเคราะหใน
โรงเรียนอาจไมมีประสิทธิผลทางดานการมีจิตสาธารณะพบวา นักเรียนสวนใหญยังมีการแสดงออกถึง
การริเริ่มหรือการสรางสรรคตอสวนรวม ความรับผิดชอบตอสังคมความเคารพสิทธิของผูอ่ืน ตลอดจน
มีความซ่ือสัตยสุจริตในระดับท่ีไมมากนัก  ดังนั้นการสงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมจิตสาธารณะในทุก
ดานควรไดรับการสนับสนุนจากทุกฝาย เริ่มจากครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา และสังคมอยาง
ตอเนื่อง ทักษะสําคัญสําหรับทรัพยากรมนุษยในศตวรรษท่ี 21 ชี้ใหเห็นวา การเปนเด็กเกงเพียงอยาง
เดียวไมเพียงพอ ตองมีการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะดานการคิดวิเคราะห และควรสงเสริมและพัฒนา
ใหมีจิตสาธารณะควบคูกันไปเพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาทางสังคม จากผลการศึกษาพบวา 
เกรดเฉลี่ยของนักเรียนในโรงเรียนแปรผกผันกับการมีจิตสาธารณะเชนเดียวกับทักษะการคิดวิเคราะห
โรงเรียนตองสงเสริมใหโรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการประยุกตใชความรูดานคิดวิเคราะหกับการมีจิต
สาธารณะใหนักเรียนมากข้ึน และมีการวัดผลและประเมินจากกิจกรรมโดยใชตัวชี้วัดท้ังดานการคิด
วิเคราะหและ จิตสาธารณะรวมกันและไมเนนการทองจํา  

 รัฐบาลกําหนดนโยบาย ผลิตคนดีออกสูสังคม โดยทําเปนโรงเรียนคุณธรรม ใน
โครงการโรงเรียนประชารัฐ ประมาณ 1,000 โรงเรียน (ครูโรงเรียนละ 2 คน)อบรม 9 รุนๆ ละ 2 วัน 
หวง มิ.ย.59 ถึง ก.ค.59 กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการในป 59 อีกจํานวน 22,760 โรงเรียน โดย
สงเสริมใหมีกิจกรรมดังนี้ ธนาคารขยะ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ โตไปไมโกง เปนตน จากกิจกรรม
ดังกลาวเม่ือนักเรียนไดปฏิบัติตาม จะทําใหเกิดจิตสาธารณะและจะเปนคนดีออกไปสูสังคม เพ่ือให
ประเทศมีคนรุนหลังท่ีคิดถึงประโยชนสวนรวม (พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ, 2559) 
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 จากการสํารวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค เขต 3 จากกลุ มตั วอย าง จํ านวน  50 คน  โดยใชการเลื อกแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยกําหนดหนวยตัวอยางข้ึนเอง โดย
คํานึงถึงความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล เพราะไดรับความรวมมือในการเก็บขอมูลอยางดี ผล
สํารวจพอวา ผูท่ีผานเกณฑการประเมินดานความมีจิตสาธารณะ รอยละ60% ซ่ึงยังถือวานอยมาก 
ควรท่ีจะพัฒนาใหมีผูผานเกณฑ การประเมินดานความมีจิตสาธารณะ รอยละ80% 

 
2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
สุวรรณ มีทองคํา และคนอ่ืน ๆ (2557)  ทําวิจัยเก่ียวกับจิตสาธารณะของนักเรียนใน

สถานศึกษา และใชรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะโดยใชวิธีกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ 5 ข้ัน ดังนี้ 
1) สรางความตระหนัก 2) คิด คน และวางแผนดวยตนเอง 3) ลงมือปฏิบัติจรงิ  4) แลกเปลี่ยนเรียนรู  
5) ประเมินผลและปรับปรุง ผลวิจัยพบวา นักเรียนมีผลคะแนนจิตสาธารณะมากข้ึนกอนการทดลอง 
 วัฒนา ไตตอผล และคนอ่ืน ๆ (2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง หลักสูตรเสริมสรางจิตสาธารณะ
ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมรวมกับการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีวัตถุประสงคท่ีจะพัฒนาจิตสาธารณะโดย ใชวิธีนําหลักสูตรเสริมสราง
จิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎกีารเรียนรูทางปญญาสังคมรวมกับการเรียนรูดวยการรับใชสังคม โดย
สุมนักเรียนมา1หอง ของมัธยมตน ผลวิจัยพบวา มีนักเรียนท่ีเปนเยาวชนดีเดน 6 คน เปนนักเรียน
ผูเชี่ยวชาญดานสังคม จํานวน 6 คน หลักสูตรเสริมสรางจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู
ทางปญญาสังคมรวมกับการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สามารถนําไปใชไดจริง 
 สายถวิล แซฮํ่า (2559) ทําวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบวัดจิตสาธารณะสําหรับนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดจิตสาธารณะสําหรับ
นักเรียนศึกษาปริญญาบัณฑิต 2) เปรียบเทียบจิตสาธารณะระหวางนักศึกษาท่ีมีเพศอายุ ชั้นป 
ภูมิลําเนาสาขาวิชา รายรับในแตละเดือน ชมรมท่ีสังกัดแตกตางกันของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต และ 
3) สรางเกณฑการแปลความหมายคะแนนท่ีไดจาก แบบวัดจิตสาธารณะสําหรับนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต คือ นักศึกษาปริญญาบัณฑิตจํานวน 900 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงบรรยายและเชิง
อางอิงประกอบดวยความถ่ีรอยละคาเฉลี่ยเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์การ
กระจาย ความเบ ความโดง การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน การทดสอบที การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง 

เกียรติศักดิ์ นิพวงลา (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางจิตสาธารณะ
ของนักเรียน สาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 การวิจัย
ครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาองคประกอบและตัวชี้วัดจิตสาธารณะของนักเรียนศึกษาสภาพ
ปจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค วิธีการเสริมสรางจิตสาธารณะ และเพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางจิต
สาธารณะของนักเรียน สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
โดยทาการวิจัย 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาองคประกอบและตัวชี้วัดจิตสาธารณะของนักเรียน ระยะ
ท่ี 2 ศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค และวิธีการเสริมสรางจิตสาธารณะของนักเรียน ระยะท่ี 
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3 ออกแบบโปรแกรมเสริมสรางจิตสาธารณะของนักเรียน เม่ือวิจัยแลว องคประกอบและตัวชี้วัดจิต
สาธารณะของนักเรียนดีข้ึน นักเรียนรูจักการแลกเปลี่ยนเรียนรู การระดมสมอง และการทากิจกรรม 
ฝกการมีสวนรวม การเสียสละ และความรับผิดชอบ 

วธิญดา วงษอาชีพ (2557) ไดทําวิจัยเรื่อง การสรางแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานมี 
จิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี4 - 6 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางแบบวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานมีจิตสาธารณะของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาป ท่ี  4 - 6 โดยมี
วัตถุประสงคเฉพาะดังนี้ 1) เพ่ือสรางแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานมีจิตสาธารณะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 2) เพ่ือสรางเกณฑปกติสําหรับแปลความหมายคะแนนจากแบบวัด
ดานมีจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 3) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคดาน
มีจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6 เม่ือทําการวิจัยแลวนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคดานมีจิตสาธารณะดีข้ึน 

วิเชียร อินทรสมพันธ และคนอ่ืน ๆ (2560) ทําวิจัยเรื่องการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิด
จิตวิทยารวมสมัยเพ่ือเสริมสรางจิตสาธารณะสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา 2) ศึกษาระดับจิตสาธารณะของนักศึกษา 3) เปรียบเทียบระดับจิตสาธารณะของนักศึกษา
กอนและหลังการจัดกิจกรรม และ 4) ศึกษาความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมรูปแบบการสอน กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปการศึกษา 2559 
จานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัย ไดแก  แผนการจัดการเรียนรูระดับจิตสาธารณะ 
แบบสอบถาม แบบวัดจิตลักษณะ และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยการหา
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบ
การสอนตามแนวคิดจิตวิทยารวมสมัยเพ่ือเสริมสรางจิตสาธารณะมีองคประกอบสําคัญ 4 ประการ 
คือ หลักการ จุดมุงหมาย กระบวนการเรียนการสอนมี 5 ข้ันตอนคือ ข้ันจูงใจ ข้ันใฝรู ข้ันสูการปฏิบัติ 
ข้ันจัดระบบทบทวนและข้ันเชิญชวนใช และผลท่ีผูเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบ 2) ระดับ
จิตสาธารณะของนักศึกษา อยูในระดับปานกลาง 3) จิตสาธารณะของนักศึกษาหลังการจัดกิจกรรมสูง
กวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4) ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
รูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยารวมสมัยเพ่ือเสริมสรางจิตสาธารณะ อยูในระดับมาก 

อรุณี ออนสวัสดิ์ และคนอ่ืน ๆ (2555) ไดทําวิจัยเรื่องการสรางแบบวัดจิตสาธารณะสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสราง หาคุณภาพแบบวัดจิตสาธารณะ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี 3 และสรางเกณฑปกติ (Local Norms) ของแบบวัดจิต
สาธารณะ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 662 คน โดยใชสถิติวิเคราะห
ขอมูลดังนี้  1) หาความตรงเชิงพินิจ (face validity) 2) หาความตรงเชิงโครงสราง (construct 
validity) 3) หาอํานาจจําแนกรายขอ โดยใชสูตรสหสัมพันธแบบเพียรสัน(Pearson product – 

moment correlation) 4) หาคาความเท่ียงดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) 5)หาเกณฑ
ปกติของแบบทดสอบ (Norms) 
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2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 Murgu,  Kurman and Hasan (2018) โปรแกรม Bronchoscopy ท่ีใชโมเดลการเรียนรู
จากประสบการณรูปแบบการเรียนรูท่ีแตกตางกัน การเรียนรูแบบใชปญหาชวยปรับปรุงการเก็บ
ความรูการตัดสินใจท่ีสําคัญและการสื่อสาร รังสีเหลานี้เปนท่ีตองการโดยผูเรียนและมีสวนรวมในการ
มีสวนรวมของพวกเขาในทางกลับกันนําไปสูการเรียนรูท่ีทนทานติดตามผลหลังเหตุการณสดไดรับการ
รับประกันผานกลยุทธการศึกษาแบบเวนระยะวัตถุประสงคของบทความนี้คือ (1) สรุปและแสดงให
เห็นถึงการดําเนินการของทฤษฎีการเรียนรูจากประสบการณสําหรับหลักสูตร bronchoscopy (2) 
หารือเก่ียวกับการพลิกรูปแบบหองเรียนและการเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลัก (3) แสดงใหเห็นถึงการ
สองหลอดลมรายการตรวจสอบการใชงานในการจําลองและ (4) หารือเก่ียวกับความสําคัญของ
ขอเสนอแนะและการเรียนรูระยะหางสําหรับโปรแกรมการศึกษา bronchoscopy 

Rushton and Fekken (1981) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเนื้อลายบุคคลและการรายงาน
ตนเองของพฤติกรรมเอ้ือเฟอแบบมาตรประมาณ ซ่ึงในสวนของการรายงานตนเองแบบมาตร
ประมาณคานั้น ประกอบไปดวย 20 ขอคําถาม โดยมี Scaleท่ีประกอบดวยมาตราประมาณคา 5 
ระดับ ไดแก ไมเคยเลย เคย 1 ครั้ง เคยมากกวา 1 ครั้ง บอย และเปนประจํา เครื่องมือนี้ใชทดสอบ
กับกลุมตัวอยาง 2 กลุม มีความสอดคลองภายใน อํานาจจําแนก อยูในเกณฑดี ซ่ึงจะวัดคนลักษณะท่ี
ตางกัน 20 ลักษณะ  

Eisenberg, lvanna, Cumberland, Murphy, Bridget, Stephanie, Zhou, and Carlo, 
Gustavo (1998) ศึกษาเรื่องของความหมายและคําจํากัดความท่ีเก่ียวของกับการชวยเหลือสังคมโดย
ไมหวังสิ่งใดตอบแทน โดยศึกษาจากเอกสารหรือขอมูลท่ีเปนทุติยภูมิตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังหมด ผล
การศึกษาพบวา พฤติกรรมเพ่ือสังคมเปนคําท่ีมีความหมายตรงขามกับคําวา พฤติกรรมตอตานสังคม 
พฤติกรรมเพ่ือสังคม หมายถึง การกระทํา ความสมัครใจ ท่ีมีวัตถุประสงค เพ่ือชวยใหไดรับประโยชน 
หรือ บุคคลอ่ืน หรือ กลุมบุคคล ความหมายนี้หมายถึง ผลของการกระทําของผูกระทํา มากกวา 
แรงจูงใจท่ีอยูเบื้องหลังการกระทําเหลานั้น รวมไปถึงการ แบงปนความสะดวกสบาย ความปลอดภัย 
และการชวยเหลือซ่ึงพฤติกรรมนี้เปนรูปแบบของกิจกรรมในการชวยเหลือ 

Olitalia, Almakiyah and Saraswati (2013) ศึกษาเครื่องมือท่ีใชในการวัดพฤติกรรมเพ่ือ
เพ่ือสวนใหญจะเปนรูปแบบของมาตรประมาณคา (likert scale) จากงานวิจัยของ Olitalia และคณะ
ไดศึกษาพฤติกรรมเอ้ือเฟอของครูในประเทศอินโดนีเซีย มีการใชเครื่องมือในงานวิจัยแบบมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ โดยวัดท้ังหมด 6 องคประกอบ คือ 1) ชวงเวลาในความสัมพันธ 2) ความบอย
ในการปฏิสัมพันธ 3) ดูจุดหมายของผูอ่ืน 4) ความรูสึกคุนเคย 5) การเปดเผยตัวเองตอหนาคนอ่ืน 
และ 6) ความคุนเคยกับผูอ่ืนตัวอยางท้ังหมด 714 คน 



บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัยมีข้ันตอนสําคัญ ดังนี้ 

3.1 การกําหนดประชากรแลการเลือกกลุมตัวอยาง 
3.2 การกําหนดตัวแปรท่ีศึกษา 
3.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
3.4 วิธีดําเนินการสรางเครื่องมือและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือการพัฒนาจิตสาธารณะ
ดวยการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ 
3.5 การสรางและหาคุณภาพ 
3.6 การดําเนินการทดลอง 
3.7 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก 
3.1.1  ประชากร 

3.1.1.1  นักเรียนประถมศึกษาปท่ี 6 ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค เขต 3 จํานวน 201  โรง   279  หอง   2,611  คน 

3.1.2  กลุมตัวอยาง 
3.1.2.1  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เปนนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 6 ใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 จํานวน 1 หองเรียน ไดจากการสุมแบบ
หลายข้ันตอน 

3.1.2.2  การกําหนดกลุมตัวอยางดําเนินการโดยการสุมแบบกลุมหลายข้ันตอน
(Multistage Stage sampling) ดังนี้  

1) สุมกลุมโรงเรียนในสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 
มีจํานวน 3 กลุมสุมมา 1 กลุม 

2) สุมโรงเรียนจากกลุมโรงเรียน  มีจํานวน 24 โรงเรียน มา 1 โรงเรียน 
3) สุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 1 หอง ไดแก ชั้นประถมศึกษา 

ปท่ี 6 โรงเรียนวัดเขาฝา จํานวน 19 คน กลุมตัวอยางท้ังหมดมีอายุมากกวา 12 ป 

 

3.2  การกําหนดตัวแปรท่ีศึกษา  
 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก 

3.2.1  ตัวแปรอิสระ (Independent variable) 
   3.2.1.1 การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ 
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3.2.2  ตัวแปรตาม (Dependent variable) 
   3.2.2.1 การมีจิตสาธารณะของนักเรียน 

 

3.3  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนความีดังนี้ 

3.3.1  แผนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ (จาํนวน 3 แผน  แผนละ 6 ชั่วโมง) 
3.3.2  แบบวัดจิตสาธารณะโดยนํามาพัฒนาเองตามแนวคิดของ ดร.ชัยวัฒน สุทธิรัตน 

ประกอบดวยดานความรูความเขาใจและดานพฤติกรรม 

 

3.4  วิธีดําเนินการสรางเครือ่งมือและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือการพัฒนาจิตสาธารณะดวย
การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ 

3.4.1  ดําเนินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณข้ึนโดยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณเพ่ือพัฒนาการมีจิตสาธารณะใหกับผูเรียน
และเพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดเนื้อหาและกิจกรรมใหเหมาะสมในการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาการเรียนรูให เกิดจิตสาธารณะประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 ข้ันจัด
ประสบการณรูปธรรม ข้ันท่ี 2 ข้ันไตรตรองทําความเขาใจ ข้ันท่ี 3 ข้ันสรุปเปนหลักการข้ันท่ี 4 ข้ัน
การทดลองปฏิบัติจริง โดยมีการดําเนินข้ันตอนดังนี้ 

1) ศึกษาสภาพและแนวทางในการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณและการพัฒนาจิต
สาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาดําเนินการ 

2) ศึกษาการสรางกลยุทธการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับประถมศึกษา 

3) เขียนแผนการจัดการเรียนรูเปนข้ันตอนประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันการจัด
ประสบการณรูปธรรม ข้ันไตรตรองและทําความเขาใจ ข้ันสรุปเปนหลักการ และข้ันการทดลอง 
ปฏิบัติจริง 

3.4.2  เครื่องมือท่ีสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของกับเรื่องความมีจิตสาธารณะ และ
ผูทรงคุณวุฒิเรื่องการวัดและประเมินผล ไดแก  อาจารยในมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องความมีจิต
สาธารณะ อาจารยนอกมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องความมีจิตสาธารณะ และผูทรงคุณวุฒิเรื่องวัด
และประเมินผล ตรวจสอบความสอดคลองระหวางความมุงหมายของการศึกษาคนควา นิยามศัพท
เฉพาะ กิจกรรม เนื้อหา วิธีดําเนินการและการประเมินผล 

3.4.3  ดําเนินการนําแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง การพัฒนาจิตสาธารณะดวยการจัดการ
เรียนรูเชิงประสบการณสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  มาประเมินเพ่ือศึกษาหาคุณภาพสราง
ข้ึนตามแบบวิธีของลิเคอรท (Likert’s scale) โดยมีความสอดคลองกับองคประกอบจิตสาธารณะท้ัง 
3 องคประกอบ 18 ตัวบงชี้ ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา 5 ระดับ คือ มีความสอดคลองมากท่ีสุด มีความ
สอดคลองมาก มีความสอดคลองปานกลาง มีความสอดคลองนอย มีความสอดคลองนอยท่ีสุด จํานวน 
10 ขอ เปนมาตรสวน 5 ระดับ 
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5 หมายถึง ระดับความเหมาะสม หรือมีความสอดคลองมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ระดับความเหมาะสม หรือมีความสอดคลองมาก 
3 หมายถึง ระดับความเหมาะสม หรือมีความสอดคลองปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความเหมาะสม หรือมีความสอดคลองนอย 
1 หมายถึง ระดับความเหมาะสม หรือมีความสอดคลองนอยท่ีสุด 

การแปลความหมายของแบบประเมินเพ่ือศึกษาหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง 
การพัฒนาจิตสาธารณะดวยการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
ผูวิจัยสรางข้ึนมาวิเคราะหขอมูล โดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑตาม
แนวคิดของเบสท (Best, 1981 p. 184) ดังนี้ 

4.51 – 5.00  หมายถึง  ดีมาก 
  3.51 – 4.50  หมายถึง  ดี 
  2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
  1.51 – 2.50  หมายถึง  นอย 
  1.00 – 1.50  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 

3.5  การสรางและหาคุณภาพ 
3.5.1  แบบวัดจิตสาธารณะเปนแบบทดสอบ ท่ีประยุกตจากองคประกอบการจิตสาธารณะ

ของ ดร.ชัยวัฒน สุทธิรัตน ดําเนินการดวยการวัดจิตสาธารณะ 3 องคประกอบ 18 ตัวบงชี้ ไดแก 
  1) การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําท่ีทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวมท่ีใช

ประโยชนรวมกันของกลุม คือ การดูแลรักษาของสวนรวม ใชของสวนรวมแลวเก็บเขาท่ี ประกอบดวย 
ตัวบงชี้ท่ี 1 ดูแลรักษาของสวนรวม 
ตัวบงชี้ท่ี 2 ใชของสวนรวมแลวเก็บเขาท่ี 
ตัวบงชี้ท่ี 3 มีสวนรวมและมีความรับผิดชอบตอกิจกรรมทางสังคม 
ตัวบงชี้ท่ี 4 แสดงออกดวยการกระทําโดยไมหวังสิ่งตอบแทน 
ตัวบงชี้ท่ี 5 ใชของสวนรวมอยางประหยัด 
ตัวบงชี้ท่ี 6 ใชของสวนรวมทะนุถนอม 
2) การถือเปนหนาท่ีท่ีจะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมในวิสัยท่ีตนสามารถทําได

คือ การทําตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสวนรวม การรับอาสาท่ีจะทําบางอยางเพ่ือสวนรวม 
ประกอบดวย 

ตัวบงชี้ท่ี 1 ทํางานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสวนรวม 
ตัวบงชี้ท่ี 2 รับผิดชอบทํางานตามหนาท่ี 
ตัวบงชี้ท่ี 3 อาสาทําบางอยางเพ่ือสวนรวม 
ตัวบงชี้ท่ี 4 เสนอตัวรับผิดชอบงานรวมกับผูอ่ืน 
ตัวบงชี้ท่ี 5 การทําความดีชวยเหลือผูอ่ืนถือเปนหนาท่ีของผูมีจิตสาธารณะ 
ตัวบงชี้ท่ี 6 มีความเสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน ๆ 
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3) การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมท่ีเปนประโยชนรวมกันของกลุมคือ การไมยึดครอง
ของสวนรวมนั้นมาเปนของตนเองการเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดสามารถใชของสวนรวมนั้นโดยวัดวัดการมี
จิตสาธารณะ 

ตัวบงชี้ท่ี 1 ไมยึดครองของสวนรวมนั้นมาเปนของตนเอง 
ตัวบงชี้ท่ี 2 เปดโอกาสใหผูอ่ืนไดสามารถใชของสวนรวมนั้น 
ตัวบงชี้ท่ี 3 แบงปนสิ่งของสวนรวมแกผูอ่ืน 
ตัวบงชี้ท่ี 4 รูลําดับกอน-หลังการใชของสวนรวม 
ตัวบงชี้ท่ี 5 มีจิตท่ีตองการชวยเหลือผูอ่ืนและนึกถึงสวนรวม 
ตัวบงชี้ท่ี 6 ทํากิจกรรมดวยความสุขและความเปนมิตร 
3.5.2  ในการดําเนินการสรางแบบวัดจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 ผูวิจัยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการวัดการมีจิตสาธารณะ รวมท้ังศึกษาแบบวัด 

มาตราสวนประมาณคา rating Scale หลักสูตรแกนกลางของประเทศไทย 2551 
   2) สรางแบบวัดจิตสาธารณะ 

2.1) แบบวัดจิตสาธารณะดานความรูความเขาใจเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกคอบ
คุม 3 องคประกอบ 18 ตัวบงชี้ จํานวน 54 ขอ  

2.2) แบบวัดจิตสาธารณะดานพฤติกรรมเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
ครอบคลุม 3 องคประกอบ 18 ตัวบงชี้ จํานวน 18 รายการ 

3) นําแบบวัดจิตสาธารณะไปใหผูทรงคุณวุฒิประเมินความตรงตามองคประกอบ และตัว
บงชี้ เพ่ือวิเคราะห IOC  

4) จากการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิพบวา รายขอท่ีมีคาIOC ต่ํากวา 0.5 มีจํานวน 6 ขอ 
จึงตัดออกจากขอสอบ นํารายขอจํานวน 48 ขอ ไปใชกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 8 คน 
เพ่ือนําผลมาวิเคราะห อํานาจจําแนกและความยากงาย  

    5) จากผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกและความยากงายพบวา มีรายขอท่ีใช 35 ขอ ซ่ึง
มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.25 – 0.88 และคาความยากงายระหวาง 0.25 - 0.63 

 
3.6  การดําเนินการทดลอง 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experimental Research) โดยมีรูปแบบการ
วิจัยแบบ one group pretest-posttest design คือ มีกลุมทดลองและมีการเก็บรวบรวมขอมูลท้ัง
กอนและหลังการทดลอง ดังตอไปนี้ 

 
รูปแบบการวิจัยแบบ one group pretest-posttest design 

กลุมทดลอง O1----------X----------O2 
 

O1 หมายถึง     การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง 
X หมายถึง     พัฒนาจิตสาธารณะดวยการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ 
O2 หมายถึง     การเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลอง 
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ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีไดพัฒนาข้ึนและเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามข้ันตอนดังนี้ 

1) ดําเนินการทดลอง มีข้ันตอนดังตอไปนี้ จัดการเรียนการสอนกับกลุมทดลองโดยใชในการ
ทดลองโดยการพัฒนาจิตสาธารณะดวยการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ 

2) ข้ันเตรียมนักศึกษากอนดําเนินการสอน 
 2.1) ทําการวัดจิตสาธารณะดานความรูความเขาใจ กอนเรียนนักเรียนกลุมทดลอง 

โดยใชแบบวัดจิตสาธารณะแบบเลือกตอบ 
 2.2) แนะนําวิธีการศึกษา พรอมท้ังแจงจุดประสงคและเง่ือนไขในการศึกษาใหกลุม

ทดลอง 
 3) ข้ันดําเนินการสอน ดําเนินการสอนนักศึกษากลุมทดลองโดยใชแผนการพัฒนาจิต
สาธารณะดวยการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณโดยในการสอนกลุมทดลองจํานวนแผนการจัดการ
เรียนรู คือ จํานวน 3 แผน และใชระยะเวลาท้ังสิ้น 14 สัปดาห สัปดาหท่ีสอนข้ันท่ี 1 ข้ันท่ี 2 และข้ัน
ท่ี 3 ของแผน สัปดาหละ1 ชั่วโมง สัปดาหท่ีสอนข้ันท่ี 4 ของแผน สัปดาหละ 3 ชั่วโมง และใน
ระหวางการสอนอาจารยสังเกตพฤติกรรมโดยใชแบบประเมินจิตสาธารณะดานพฤติกรรมระหวางการ
เรียนตามแผนท่ี 1  

4) ทําการวัดจิตสาธารณะดานความรูความเขาใจ หลังเรียนนักเรียนกลุมทดลอง โดยใชแบบ
วัดจิตสาธารณะแบบเลือกตอบและสังเกตพฤติกรรมโดยใชแบบประเมินจิตสาธารณะดานพฤติกรรม
ระหวางการเรียนตามแผนท่ี 3 
 
3.7  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

เพ่ือศึกษาหาคุณภาพแผนการพัฒนาจิตสาธารณะดวยจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ สถิติท่ี
ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญ 
 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดจากทางการพัฒนาจิตสาธารณะดวยการ
จัดการเรียนรูเชิงประสบการณกอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง สถิติในการวิเคราะหขอมูล 
คือ t-test Dependent 

3.7.1  สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
คาเฉลี่ย (mean)  คือการนําขอมูลทุกคามารวมกันแลวหารจํานวนขอมูลท้ังหมด 

โดยการคํานวณจากสูตร (วิไล ทองแผ, 2550 หนา 181)  
ค าส วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) โดย คํ าน วณ จากสู ต ร  

(วิไล ทองแผ, 2550 หนา 181)  
3.7.2  คําสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน 

เปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักเรียนระหวางกอนและหลังเรียนโดยใชแผนจัดการเรียนรู 

เชิงประสบการณ โดยใชการทดสอบ t-test Dependent  (ศิริชัย กาญจนวาสี ทวีวัฒน ปตยานนท 

และดิเรก ศรีสุโข, 2551) 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาการพัฒนาจิตสาธารณะดวยการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เขตการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนครสวรรคเขต 3 โดยมีกลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงมีอายุ 12 ป และอยูระหวางการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2562 โดยมีจํานวน 19 คน ซ่ึงเปนการสังเกตพฤติกรรมแบบใกลชิด ผูวิจัยไดทําการเก็บ
ขอมูลตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562 โดยผลการวิเคราะหขอมูลนั้น ไดนําเสนอในรูป
ตารางประกอบคําบรรยาย ในบทนี้จะนําเสนอตามหัวขอดังนี้ 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
4.2 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4.1  สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
N  แทน จํานวนนกัเรียน 

    แทน คะแนนเฉลี่ย 
  S.D. แทน สวนเบื่องเบนมาตรฐาน (Standard – Deviation) 
  t  แทน คาสถิติทดสอบท่ีใชในการพิจารณาใน t – distribution 

 P  แทน คานัยสําคัญจากการคํานวณคา t-test 
 
4.2 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงการแจกแจงความถ่ีและคารอยละของขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางจําแนกเพศ
ศาสนา และการเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน 

 
ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง N = 19 รอยละ 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
12 
7 

 
63.2 
36.8 

ศาสนา 
     พุทธ 
     คริสต 
     อิสลาม 
     อ่ืนๆ 

 
19 
0 
0 
0 

 
100 
0 
0 
0 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
 

การเขารวมกิจกรรมของ
โรงเรียน 
     ไมเคยเลย 
     เปนบางครั้ง 
     เปนประจํา 

 
 
0 
4 
15 

 
 
0 

21.1 
78.9 

  
 จากตารางท่ี 4.1 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีท้ังเพศชายจํานวนมากกวาเพศหญิง คิด
เปนรอยละ 63.2 และ 36.8 ตามลําดับ กลุมตัวอยางนับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ ซ่ึงคิดเปนรอย
ละ 100  นอกจากนี้สวนใหญมีการเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนเปนประจําคิดเปนรอยละ 88.9 และ
รองลงมากลุมตัวอยางมีการเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนเปนบางครั้งคิดเปนรอยละ 11.1  
 
4.3  ผลการวิเคราะหขอมูล  

4.3.1  ศึกษาระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณเพ่ือพัฒนานักเรียน
ใหเกิดจิตสาธารณะ ตารางสรุปผลระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง การพัฒนาจิต
สาธารณะดวยการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท้ัง 3 แผน 
คือ แผนท่ี 1 เรื่อง มีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอวัด  แผนท่ี 2  เรื่อง ชุมชนของฉัน และแผนท่ี 3  เรื่อง 
การมีสวนรวมในการจัดศาสนพิธีหรือกิจกรรมวันสําคัญใหสําเร็จ มีรายละเอียดตารางท่ี 4.2 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.2 แสดงผลระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูเรียนรูเรื่อง การพัฒนาจิตสาธารณะ

ดวยการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท้ัง  
3 แผน 

 
ขอ
ท่ี 

รายการประเมินของ
แผนการจัดการเรียนรู 

แผนท่ี 1 แผนท่ี 2 แผนท่ี 3 

  S.D. 
แปล
ผล  S.D. 

แปล
ผล  S.D. 

แปล
ผล 

1. 
องคประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรูมีความชัดเจน 
และครบถวน 

4.40 .548 ดี 4.40 .548 ดี 4.20 .447 ดี 

2. ตัวบงชี้สอดคลองกับเนื้อหา 4.40 .548 ดี 4.40 .548 ดี 4.20 .447 ดี 

3. 
สาระสําคัญสอดคลองกับ
เนื้อหา 

4.20 .837 ดี 4.20 .837 ดี 4.20 .447 ดี 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 
 

ขอ
ท่ี 

รายการประเมินของ
แผนการจัดการเรียนรู 

แผนท่ี 1 แผนท่ี 2 แผนท่ี 3 

  S.D. 
แปล
ผล  S.D. 

แปล
ผล  S.D. 

แปล
ผล 

4. 
สาระการเรียนรูมีความ
ถูกตอง ชัดเจนเหมาะสมกับ
ระดับชั้น 

4.40 .548 ดี 4.40 .548 ดี 4.20 .447 ดี 

5. การจดักิจกรรมการเรียนรู
เชิงประสบการณเพ่ือสราง
และพัฒนาจิตสาธารณะ
สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6โดยแต
ละแผน มี 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

 

 

5.1 ข้ันการจัดประสบการณ
รูปธรรม โดยผูเรียนจะไดรับ
ประสบการณจากการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมท่ีผูสอน
กําหนดไว 

4.40 .548 ดี 4.20 .447 ดี 4.60 .548 ดี
มาก 

 

5.2 ข้ันไตรตรองและ ทํา
ความเขาใจ โดยผูเรียน
แสดงความคิดเห็นเปนของ
ตนเอง 

4.20 .447 ดี 4.20 .447 ดี 4.20 .447 ดี 

 

5.3 ข้ันสรุปเปนหลักการ 
โดยผูเรียนรวมกันสรุปขอมูล 
ความคิดเห็น ท่ีไดจากการ
สะทอนความคิดเห็น 

4.20 .447 ดี 4.20 .447 ดี 4.20 .447 ดี 

 
5.4 ข้ันการทดลองปฏิบัติ
จริง  

 

 
- ผูเรียนจะตองนํา

ความคิดรวบยอด องค
ความรู นําไปปฏิบัติจริง 

4.40 .548 ดี 4.40 .548 ดี 4.60 .548 ดี
มาก 

 
- มีข้ันตอนในการปฏิบัติท่ี

ชัดเจน 

4.20 .837 ดี 4.60 .548 ดี
มาก 

4.20 .447 ดี 

 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 
 

ขอ
ท่ี 

รายการประเมินของ
แผนการจัดการเรียนรู 

แผนท่ี 1 แผนท่ี 2 แผนท่ี 3 

  S.D. 
แปล
ผล  S.D. 

แปล
ผล  S.D. 

แปล
ผล 

6. 
มีการวัดผลและประเมินผล
ตรงตามเนื้อหา และ
จุดประสงคการเรียนรู 

4.00 .707 ดี 4.00 .707 ดี 4.20 .837 ดี 

 คาเฉล่ียรวมท้ัง 3 แผน 4.28 .507 ดี 4.30 .485 ดี 4.28 .432 ดี 

 
4.3.2  ผลการเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักเรียนระหวางกอนและหลังเรียนโดยใช

แผนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณสาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนท่ี
การศึกษานครสวรรค เขต 3  

 
ตารางท่ี 4.3 ผลการเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักเรียนระหวางกอนและหลังเรียน ดานความรู

ความเขาใจ มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.3 ดังนี้ 
 

การทดลอง n          S.D. t P 

หลังเรียน 19 26.32 4.423 10.205* .000 
กอนเรียน 19 13.53 53114 

 

หมายเหตุ **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวาคะแนนเฉลี่ย หลังการรับการการพัฒนาจิตสาธารณะดานความรู
ความเขาใจ พบวาคะแนนสูงกวากอนรับการพัฒนาจิตสาธารณะดวยการจัดการเรียนรู เชิง
ประสบการณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนการรับการพัฒนาจิต
สาธารณะดวยการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ เทากับ 13.53 และคะแนนเฉลี่ยหลังการรับการ
พัฒนาจิตสาธารณะดวยการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ เทากับ 26.32 แสดงวากลุมตัวอยางมี
พัฒนาการเรียนรูมากข้ึนกวากอนรับการการพัฒนาจิตสาธารณะดวยการจัดการเรียนรู เชิง
ประสบการณ  
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ตารางท่ี 4.4 ผลการเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักเรียนระหวางกอนและหลังเรียน ดานพฤติกรรม 
มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.4 ดังนี้ 

 
การทดลอง n          S.D. t P 

หลังเรียน 19 78.79 4.086 8.900* .000 
กอนเรียน 19 66.21 4.528 
 

หมายเหตุ **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวาคะแนนเฉลี่ย หลังการรับการการพัฒนาจิตสาธารณะดานพฤติกรรม 
พบวาคะแนนสูงกวากอนรับการพัฒนาจิตสาธารณะดวยการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนการรับการพัฒนาจิตสาธารณะดวยการจัดการ
เรียนรูเชิงประสบการณ เทากับ 66.21 และคะแนนเฉลี่ยหลังการรับการพัฒนาจิตสาธารณะดวยการ
จัดการเรียนรูเชิงประสบการณ เทากับ 78.79 แสดงวากลุมตัวอยางมีพัฒนาการเรียนรูมากข้ึนกวา
กอนรับการการพัฒนาจิตสาธารณะดวยการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ  

 

 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experimental research) ผูวิจัยสนใจศึกษา 
เรื่อง การทดลองการเรียนการสอนโดยใชกรณีตัวอยาง เรื่อง การพัฒนาจิตสาธารณะดวยการจัดการ
เรียนรูเชิงประสบการณสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี 6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 ซ่ึงสามารถสรุปข้ันตอนและผลการวิจัยได ดังนี้ 
 
5.1  สมมติฐานของการวิจัย  

5.1.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ไดรับการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณมีจิต
สาธารณะหลังเรียนสูงกวากอนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ 
 
5.2  ขอบเขตการวิจัย 

5.2.1  ประชากร 
   5.2.1.1  นักเรียนประถมศึกษาปท่ี 6 ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค เขต 3 จํานวน 201  โรงเรียน   279  หอง   2,611  คน 
5.2.2  กลุมตัวอยาง 
 5.2.2.1  นักเรียนประถมศึกษาปท่ี 6 ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค เขต 3 ไดจากการสุมแบบกลุมหลายข้ันตอน  จํานวน 1 หอง มีจํานวน 19 คน โดยใชการ
สุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multistage Stage sampling) โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมขอมูล เพราะไดรับความรวมมือในการเก็บขอมูลอยางดี 

5.2.3  ตัวแปร 
   5.2.3.1  ตัวแปรตน ไดแก 
       5.2.3.1.1  การเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential Learning) 
   5.2.3.2  ตัวแปรตาม ไดแก 
       5.2.3.1.1  การมีจิตสาธารณะของนักเรียน 
5.2.4  เนื้อหาสาระ ท่ีนํามาแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการพัฒนาจิตสาธารณะดวยการ

จัดการเรียนรูเชิงประสบการณสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 

5.2.5  ระยะเวลาในการทดลอง การดําเนินการทดลองสอนภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2562 มีจํานวน 1 หองเรียน จํานวน 3 แผน และใชระยะเวลาท้ังสิ้น 14 สัปดาห สัปดาหท่ีสอนข้ันท่ี 
1 ข้ันท่ี 2 และข้ันท่ี 3 ของแผน สัปดาหละ1 ชั่วโมง สัปดาหท่ีสอนข้ันท่ี 4 ของแผน สัปดาหละ 3 
ชั่วโมง และในระหวางการสอนผูสอนตองสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองขณะ
จัดการเรียนรูการพัฒนาจิตสาธารณะดวยการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณสําหรับแด็กประถมศึกษา
ท่ีแตกตางกัน และใชเวลาในการทดสอบกอนและหลังเรียน 2 ชั่วโมง รวมเปนเวลา 20 ชั่วโมง 
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5.3  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
5.3.1  แผนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ (จํานวน 3แผน  แผนละ 6 ชั่วโมง) เรื่อง

การพัฒนาจิตสาธารณะดวยการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 

5.3.2  แบบวัดจิตสาธารณะเปนแบบทดสอบ ท่ีประยุกตจากองคประกอบการจิตสาธารณะ
ของดร.ชัยวัฒน สุทธิรัตน ดําเนินการดวยการวัดจิตสาธารณะ 3 องคประกอบ 18 ตัวบงชี้ ไดแก 

 5.3.2.1 การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําท่ีทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอ
สวนรวมท่ีใชประโยชนรวมกันของกลุม คือการดูแลรักษาของสวนรวม ใชของสวนรวมแลวเก็บเขาท่ี 

ตัวบงชี้ท่ี 1 ดูแลรักษาของสวนรวม 
ตัวบงชี้ท่ี 2 ใชของสวนรวมแลวเก็บเขาท่ี 
ตัวบงชี้ท่ี 3 มีสวนรวมและมีความรับผิดชอบตอกิจกรรมทางสังคม 
ตัวบงชี้ท่ี 4 แสดงออกดวยการกระทําโดยไมหวังสิ่งตอบแทน 
ตัวบงชี้ท่ี 5 ใชของสวนรวมอยางประหยัด 
ตัวบงชี้ท่ี 6 ใชของสวนรวมทะนุถนอม 
5.3.2.2 การถือเปนหนาท่ีท่ีจะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมในวิสัยท่ีตน

สามารถทําไดคือ การทําตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสวนรวม การรับอาสาท่ีจะทําบางอยางเพ่ือ
สวนรวม  

ตัวบงชี้ท่ี 1 ทํางานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสวนรวม 
ตัวบงชี้ท่ี 2 รับผิดชอบทํางานตามหนาท่ี 
ตัวบงชี้ท่ี 3 อาสาทําบางอยางเพ่ือสวนรวม 
ตัวบงชี้ท่ี 4 เสนอตัวรับผิดชอบงานรวมกับผูอ่ืน 
ตัวบงชี้ท่ี 5 การทําความดีชวยเหลือผูอ่ืนถือเปนหนาท่ีของผูมีจิตสาธารณะ 
ตัวบงชี้ท่ี 6 มีความเสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืนๆ 

    5.3.2.3 การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมท่ีเปนประโยชนรวมกันของกลุมคือ 
การไมยึดครองของสวนรวมนั้นมาเปนของตนเองการเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดสามารถใชของสวนรวมนั้น
โดยวัดวัดการมีจิตสาธารณะ 

ตัวบงชี้ท่ี 1 ไมยึดครองของสวนรวมนั้นมาเปนของตนเอง 
ตัวบงชี้ท่ี 2 เปดโอกาสใหผูอ่ืนไดสามารถใชของสวนรวมนั้น 
ตัวบงชี้ท่ี 3 แบงปนสิ่งของสวนรวมแกผูอ่ืน 
ตัวบงชี้ท่ี 4 รูลําดับกอน-หลังการใชของสวนรวม 
ตัวบงชี้ท่ี 5 มีจิตท่ีตองการชวยเหลือผูอ่ืนและนึกถึงสวนรวม 
ตัวบงชี้ท่ี 6 ทํากิจกรรมดวยความสุขและความเปนมิตร 

5.3.3  หลั งแบบทดสอบ เรื่ อ ง การพัฒ นาจิตสาธารณ ะด วยการจัดการเรียนรู 
เชิงประสบการณสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 35 ขอ วิชากิจกรรมผูบําเพ็ญ
ประโยชน 
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5.4  การดําเนินการวิจัย 
5.4.1 กลุมตัวอยางซ่ึงเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดเขาฝา อําเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค โดยการสุมแบบกลุมหลายข้ันตอนไดนักเรียน จํานวน 1 หอง หองละ 19 คน 
5.4.2 แจงและทําความเขาใจกับนักเรียนกลุมทดลองถึงวิธีการจัดการเรียนรู บทบาทของ

ผูเรียน จุดประสงคของการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูในครั้งนี้ 
5.4.3 ใหนักเรียนกลุมทดลองทําแบบทดสอบกอนเรียน (pre-test) 
5.4.4 ดําเนินการสอน โดยใชระยะเวลาในการวิจัย คือ 18 ชั่วโมง โดยมีแผนจํานวน 3 

แผน และใชระยะเวลาท้ังสิ้น 14 สัปดาห สัปดาหท่ีสอนข้ันท่ี 1 ข้ันท่ี 2 และข้ันท่ี 3 ของแผน สัปดาห
ละ 1 ชั่วโมง สัปดาหท่ีสอนข้ันท่ี 4 ของแผน สัปดาหละ 3 ชั่วโมง และในระหวางการสอนผูสอนตอง
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองขณะจัดการเรียนรูการพัฒนาจิตสาธารณะดวย
การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณสําหรับแด็กประถมศึกษาท่ีแตกตางกัน 

5.4.5 หลังจากเสร็จสิ้นการสอนตามท่ีกําหนดไวแลว ใหนักเรียนกลุมทดลองทํา
แบบทดสอบหลังเรียน (post-test) 

5.4.6 รวบรวมผลคะแนนจากแบบทดสอบวัดจิตสาธารณะ แลวนํามาวิเคราะหดวยวิธีการ
ทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 
5.5  การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
5.5.1  เพ่ือศึกษาหาคุณภาพแผนการพัฒนาจิตสาธารณะดวยจัดการเรียนรู เชิ ง

ประสบการณ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญ 

5.5.2  ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดจากทางการพัฒนาจิตสาธารณะดวย
การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณกอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง สถิติในการวิเคราะห
ขอมูล คือ t-test Dependent 

 
5.6  สรุปผลการวิจัย 

5.6.1 หาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณเพ่ือพัฒนานักเรียนใหเกิด 
จิตสาธารณะ พบวา สรุปผลรวมคะแนนและคาดัชนีแบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรูเรื่อง การพัฒนาจิตสาธารณะดวยการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 ท้ัง 3 แผน แผนท่ี 1 เรื่อง มีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอวัด อยูในระดับดี ซ่ึงมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.28 และคาเบี่ยงแบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.507 แผนท่ี 2  เรื่อง ชุมชนของฉัน อยูในระดับ
ดี ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 และคาเบี่ยงแบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.485 แผนท่ี 3  เรื่อง การมีสวน
รวมในการจัดศาสนพิธีหรือกิจกรรมวันสําคัญใหสําเร็จ อยูในระดับดี ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และ 
คาเบี่ยงแบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.432 
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 5.6.2 ผลการเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักเรียนดานความรูความเขาใจและดาน
พฤติกรรมระหวางกอนและหลังเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค เขต 3 พบวา หลังจากการจัดการ
เรียนรูเชิงประสบการณนักเรียนมีจิตสาธารณะสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ท้ังใน
ภาพรวมและรายดาน  
 
5.7  อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือทดลองสอนโดยใชกรณีตัวอยางเรื่อง การพัฒนาจิต
สาธารณะดวยการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 จากการศึกษาคนควาสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

5.7.1  จากการหาระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณเพ่ือพัฒนา
นักเรียนใหเกิดจิตสาธารณะ พบวา สรุปผลรวมคะแนนและคาดัชนีแบบประเมินความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง การพัฒนาจิตสาธารณะดวยการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท้ัง 3 แผน แผนท่ี 1  เรื่อง มีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอวัด อยูในระดับดี 
ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และคาเบี่ยงแบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.507 แผนท่ี 2 เรื่อง ชุมชนของฉัน 
อยูในระดับดี ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 และคาเบี่ยงแบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.485 แผนท่ี 3 เรื่อง 
การมีสวนรวมในการจัดศาสนพิธีหรือกิจกรรมวันสําคัญใหสําเร็จ อยูในระดับดี ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.28 และคาเบี่ยงแบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.432 ซ่ึงสามารถนําไปใชทดลองปฏิบัติกับกลุมตัวอยาง
ไดครั้งนี้อาจเนื่องจากผูวิจัยดําเนินการพัฒนาข้ันตอนการสอนโดยใชแนวคิดหลักการทีเหมาะสมไดแก 
การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณซ่ึง การเรียนรูผานประสบการณเชิงประจักษ (Experiential 
Learning) เปนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากกิจกรรมหรือการปฏิบัติ ซ่ึงเปน
ประสบการณ ท่ีเปนรูปธรรมเพ่ือนําไปสูความรูความเขาใจเชิงนามธรรมโดยผานการสะทอน
ประสบการณ การคิดวิเคราะห การสรุปเปนหลักการ ความคิดรวบยอด  และการนําความรูไป
ประยุกตใชในสถานการณจริง ผูวิจัยไดออกแบบรายละเอียดของข้ันตอนการสอนโดยใชบริบทจริงของ
ผูเรียนในการออกแบบกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงท่ีมีคุณคา และจากการให
ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณท้ัง 3 แผน อยูในระดับดี 

5.7.2  ผลการเปรียบเทียบจิตสาธารณะดานความรูความเขาใจและดานพฤติกรรมของ
นักเรียนระหวางกอนและหลังเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณสําหรับนักเรียนของ
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 
พบวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ท้ังสองดาน แสดงวากลุมตัวอยางมี
พัฒนาการเรียนรูมากข้ึนกวากอนรับการการพัฒนาจิตสาธารณะดวยการจัดการเรียนรู เชิง
ประสบการณ ดังนั้น ถาผูเรียนมีองคประกอบจิตสาธารณะในตัวผูเรียนท้ัง 3 อยาง คือ การหลีกเลี่ยง
การใชหรือการกระทําท่ีจะทําใหเกิดความชํารุด การถือเปนหนาท่ีท่ีจะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของ
สวนรวมในวิสัยท่ีตนสามารถทําได และการเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมท่ีเปนประโยชนรวมกัน 
ผูเรียนจะเกิดจิตสาธารณะและคํานึงผลประโยชนเพ่ือสวนรวมตลอดเวลา อาจเนื่องจากกระบวนการ
จัดการเรียนรูเชิงประสบการณซ่ึงมี 4 ข้ันตอนสําคัญ ไดแก ข้ันท่ี 1 จัดประสบการณรูปธรรม ข้ันท่ี 2
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ไตรตรองและทําความเขาใจ ข้ันท่ี 3 สรุปเปนหลักการ ข้ันท่ี 4 การทดลองปฏิบัติจริง โดยในข้ันท่ี1ถึง
ข้ันท่ี3นักเรียนรับรูเปาหมายการปฏิบัติหรือการมีประสบการณตรงในบริบทจริงและมีการสรางความ
ตระหนักรวมท้ังสรางหลักการในการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประโยชนในบริบทท่ีเปนเปาหมายดวยความ
เขาใจ ข้ันท่ี 4 นักเรียนไดรับประสบการณและพัฒนาในดานการใชสิ่งของ การดูแลรักษาสิ่งของและ
สถานท่ี การใชของสวนรวม เปนการปฏิบัติจริงผานประสบการณตรง นักเรียนไดรับการสนับสนุนและ
การกระตุนใหคิดไตรตรองและสรางจิตสํานึกท่ีดีในระหวางปฏิบัติงานทําใหเกิดความสํานึกติดอยูใน
ความรูสึกนึกคิดของผูเรียนไดมากกวาการเรียนรูท่ีไมผานประสบการณจนสามารถสรุปหลักการไดจาก
ประสบการณตรงของตนเอง 
 
5.8  ขอเสนอแนะ 
 5.8.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1) ควรนาํแผนการจัดการเรียนรูนี้ไปพัฒนาจติสาธารณะของนักเรยีนในระดับประถมศึกษา
เนื่องจากสามารถพัฒนาความรูความเขาใจและพฤติกรรมดานจิตสาธารณะของนักเรียนได 
 2) ครูควรใชหลักการเรียนรูเชิงประสบการณในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือ
สงเสริมจิตสาธารณะของผูเรียน 
 5.8.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1)  ควรมีการศึกษาวิจัยซ่ึงนําวิธีสอนการพัฒนาจิตสาธารณะ ในชั้นอ่ืน 
 2)  ควรมีการทําวิจัยในลักษณะอ่ืน ๆ  เชน พัฒนาหลักสูตรการผึกอบรมจิตสาธารณะ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณและแบบ
วัดจิตสาธารณะ 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายทิตย ยะฟู อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

คณะครุศาสตร 
 

ผูชวยศาสตราจารย ภิรญา โพธิพิทักษ อาจารยมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค  
คณะครุศาสตร  
 

อาจารย ดร.ปยะวรรณ  ขุนทอง อ าจ า ร ย ม ห าวิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ ว ไล ย อ ล งก ร ณ  
ในพระบรมราชูปภัมภ ประจํากลุมวิชาจิตวิทยา 
 

อาจารยศัลยมน  สังเว อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปภัมภ ประจํากลุมหลักสูตร 
และการสอน 
 

นางสาวรสิตา  อินทรเกษตร ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ  
โรงเรียนวัดเขาฝา  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีนครสวรรคเขต 3 
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ตัวอยางเคร่ืองมือแบบวัดจิตสาธารณะ 
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แผนการจัดการเรียนรู 
วิชากิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       ภาคเรยีนท่ี 1 
 

วัตถุประสงค 
 นักเรียนมีจิตสาธารณะสูงกวากอนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 พัฒนาจิตสาธารณะดวยการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณจะทําใหผูเรียนเกิดจิตสาธารณะ
เพ่ิมข้ึน 
 

สาระสําคัญ 
 การอยูรวมกันในสังคม ตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน เม่ือคนในสังคมขาดจิตสาธารณะ จะทํา
ใหมีผลกระทบตอสังคม อาจทําใหสังคมเกิดความวุนวาย เกิดปญหาตาง ๆ  ท่ีสรางความเดือดรอน
ใหกับตนเองและผูอ่ืน มีความเห็นแกตัว ไมมีระเบียบ  อาจจะสงผลใหประเทศไมพัฒนากาวหนา
เพราะคนในสังคมขาดจิตสาธารณะแนวทางใหเกิดจิตสาธารณะคือ ตองสอนใหเด็กเปนพลเมืองดี เชน 
ขยัน อดทน ซ่ือสัตย ประหยัด รับผิดชอบ มีเหตุผล โอบออมอารี มีเมตตา เห็นประโยชนสวนรวม 
 

สาระการเรียนรู 
 1. มีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอวัด 
 2. ชุมชนของฉัน 
 3. การมีสวนรวมในการจัดศาสนพิธีหรือกิจกรรมวันสําคัญจนสําเร็จ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน 
 ใบงานแบบเดี่ยวและกลุมกิจกรรมท่ีตองปฏิบัติในแตละแผน 
 

วิธีการประเมินผล 
 1 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
 2 การตรวจใบงานในแตละแผน 
 

กิจกรรมการเรียนรู 
 1 สํารวจพฤติกรรมของนักเรียนท่ีกอใหเกิดปญหาท่ีสงผลกระทบตอตนเองและสังคม 
 2 ศึกษาวิธีการแกปญหาจากการปฏิบัติจริง 

 3 รวมคิดและวางแผนแกปญหาในโรงเรียนท่ีนักเรียนสามารถมีสวนรวมและปฏิบัติได  
 

เวลา 18 ชั่วโมง แบงเปน 3 แผน แผนละ 6 ชั่วโมง 
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แผนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณเพ่ือสรางและพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนแผนท่ี 1   
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   

เรื่อง มีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอวัด                        เวลา 6  ช่ัวโมง 
 
1.1 สาระสําคัญ 
 คุณ สมบั ติ ท่ี สํ า คัญ อย างหนึ่ งของคน ท่ี มีจิ ตสาธารณ ะคือมีความเสี ยสละมีน้ํ า ใจ 
เอ้ือเฟอเผื่อแผ  ความเสียสละมีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ หมายถึง  การแสดงออกดวยใจจริงถึงความไม
เห็นแกตัว การสละประโยชนสวนตนเพ่ือชวยเหลือ และหรือทําประโยชนใหแกบุคคลอ่ืนหรือสังคม 
โดยการสละกําลังกาย ทรัพยสิ่งของ สติปญญา เวลาและความสุขสบายสวนตัว 
 
ตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 การดูแลรักษาของสวนรวม 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2 การรูจักใชสิ่งของสวนรวมอยางทะนุถนอม 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 การทําหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสวนรวม 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การไมยึดครองของสวนรวม 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การใหผูอ่ืนไดใชของสวนรวม 
 

1.2 หลักการ 
 วัดเปนสถานท่ีสําคัญท่ีเปนท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวพุทธท้ังหลาย เปนศูนยรวมของคน
ในชุมชนท่ีจะไดพบกันมาทําบุญดวยกัน รวมสรางบุญสรางกุศล สรางวัฒนธรรมอันดีงามทางศาสนา 
ซ่ึงเปนศาสนาประจําชาติไทย ปญหาท่ีพบมากในปจจุบันคือคนท่ีมาทําบุญท่ีวัดไมดูแลรักษาความ
สะอาดสงผลใหเกิดความสกปรกจํานวนคนท่ีเขาไปใชมีมากแตไมมีบุคลากรท่ีทําความสะอาดเพียงพอ 
ผูคนท่ีขาดจิตสํานึกในสังคมไทยมีจํานวนมาก  โบสถหรือพ้ืนท่ีบริเวณรอบ ๆ กุฏิพระสงฆก็มีใบไมและ
ขยะอยูบางบางบริเวณ วัดจึงเหมาะสมท่ีจะพัฒนาจิตสาธารนะใหแกนักเรียน เพราะเปนการสงเสริม
ใหนักเรียนไดทําหนาท่ีเปนพลเมืองดีอันเปนรากฐานสําคัญท่ีจะชวยสรางความสงบสุขและความ
สามัคคีใหกับสังคม  
 
1.3 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1. นักเรียนเขาใจ และเห็นความสําคัญของการดูแลรักษาของสวนรวม การรูจักใชสิ่งของ
สวนรวมอยางทะนุถนอม การทําหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสวนรวมกับเพ่ือน ๆ  

2. นักเรียนไดรูวาวัดไมไดเปนของใครแคผูเดียวแตเปนของทุกคนในชุมชน  
3. นักเรียนไดฝกการแสดงออกถึงการมีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ  สละประโยชนสวนตน เพ่ือ

ชวยเหลือหรือทําประโยชน    ใหแกบุคคลอ่ืนหรือสวนรวม ตระหนักและถือเปนหนาท่ีท่ีจะมีสวนรวม
ในการดูแลรักษาวัดใหคงอยูสืบตอไป  

 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
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1.4 จุดประสงคการเรียนรู 
1. เพ่ือใหนักเรียนตระหนัก และเห็นความสําคัญของการดูแลรักษาของสวนรวมใหคงอยู ซ่ึง

เปนคุณสมบัติท่ีสําคัญอยางหนึ่งของการมีจิตสาธารณะ 
2. นักเรียนไดรวมมือกันทําหนาท่ีดูแลรักษาวัดเพ่ือชวยเหลือหรือทําประโยชน    ใหแกบคุคล

อ่ืนหรือสังคม 
3. เพ่ือสรางความตระหนักรักษแวดลอมและสรางจิตสํานึกท่ีดีใหกับสาธารณชนใหมีสวนรวม

ในการรักษาความสะอาดและสมบัติของสวนรวมของวัดหรือศาสนสถาน  
4. เพ่ือใหนักเรียนเห็นความสําคัญวาวัดไมใชของใครคนใดคนหนึ่ง ทุกคนมีสวนรวมในการ

รักษาวัดใหคงอยูตลอดไป 
 

1.5 สาระการเรียนรู 
 ความเสียสละมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ  หมายถึงการกระทําท่ีแสดงคุณลักษณะดานจิตใจ  การ
แสดงออกดวยใจจริงถึงความเอ้ือเฟอ  ไมเห็นแกตัว  โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา
สวนตัว  ใหความชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจ  ในสิ่งท่ีถูกตอง  ตามศักยภาพของตนเอง  รูจักเห็น
อกเห็นใจผู อ่ืน   รวมถึงการเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมรวมกัน ไมยึดครองเปนของ
ตนเอง  แบงปนและเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดใชของสวนรวมรวมกัน  ความเสียสละมีน้ําใจเอ้ือเฟอ เผื่อ
แผ  เปนคุณธรรมดํารงสังคม นักเรียนไดรวมพัฒนาวัดในชุมชน เห็นความสําคัญวัดในชุมชนของ
ตนเอง การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 
1.6 กิจกรรมการเรียนรู 
 1.6.1 ข้ันการจัดประสบการณรูปธรรม (1 ช่ัวโมง) 
 ครูสนทนากับนักเรียนถึงความสําคัญของวัดและเปดวีดีทัศนใหนักเรียนดูเก่ียวกับความสําคัญ
ของวัด แลวรวมอภิปรายรวมกันในประเด็นตอไปนี้  

• ถาวัดไมมีใครมาดูแลจะเปนอยางไร 
• จะทําอยางไรใหวัดดูสวยงามนาเขา 
• เราสามารถทําใหวัดสวยงามนาเขาไดไหม 

ครูแจงเรื่องและจุดประสงคการเรียนรูและสาระการเรียนรูท่ีจะเรียน 
 1.6.2 ข้ันไตรตรองและ ทําความเขาใจ (1 ช่ัวโมง) 

1.  แบงนักเรียนออกเปนกลุม  กลุมละ 4 คน  โดยการจับสลาก   ครูผูสอนชี้แจงกิจกรรม วา
ทําไมตองทํากิจกรรม ทําแลวไดอะไร มีผลดีอยางไร และใหนักเรียนรวมสรุปประเด็น ดังนี ้

• สาเหตุท่ีทําใหวัดไมสวยงาม ไมนาเขา  
• เราจะมีวิธีอยางไรท่ีจะทําใหวัดสะอาดสวยงาม 
• เราจะมีสวนรวมดูแลรักษาวัดอยางไร 
• เม่ือทําแลวเราจะไดอะไร และมีผลดีกับเราอยางไร 

2.  ครูมอบหมายงานใหนักเรียนวาดภาพเก่ียวกับการพัฒนาวัดของชุมชนตนเอง ครูแจกสีให
แตละกลุมมีสีไมครบโดยบางกลุมมีสีท่ีอีกกลุมไมมี เม่ือตองการสีท่ีขาดจะตองทํายังไงครูสังเกตการ
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ปฏิบัติงาน  การใชสี  วิธีการแกปญหาการระบายสีภาพของนักเรียนแตละกลุม  เม่ือกลุมของตนเอง
ไมมีสีตรงตามภาพท่ีกําหนด  

3.  เม่ือหมดเวลาครูใหนักเรียนแตละกลุมนําภาพของกลุมตนเองออกมาแสดงหนาหอง  และ
ตัดสินวากลุมใดอธิบายภาพและสะทอนความคิดของตัวเองท่ีเก่ียวกับภาพไดดีท่ีสุด 

4.  ครูสนทนาซักถามนักเรียนกลุมท่ีอธิบายภาพและสะทอนความคิดของตัวเองท่ีเก่ียวกับ
ภาพไดดีท่ีสุด เพราะเหตุใดถึงอธิบายภาพเชนนี้ และแกปญหายังถาสีท่ีตองการไมมี  

5. ครูสรุปกิจกรรมท่ีใหนักเรียนทําวาทําไมเราตองดูแลรักษาวัดเม่ือทําแลวมันดีอยางไร 
เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจวาสิ่งท่ีตัวเองคิดมานั้นเกิดจิตสาธารณะมากแคไหน 
 1.6.3 ข้ันสรุปเปนหลักการ(1 ช่ัวโมง) 

1.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุป โดยใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นวาถานักเรียนและเพ่ือนคน
อ่ืน ๆ ไมแบงดินสอสีใหเพ่ือนใช  นักเรียน และเพ่ือนๆจะสามารถระบายสีไดเหมือนจริงตามท่ีตองการ
หรือไม  ระหวางระบายสีภาพนักเรียนใชสีของครูอยางไรบาง 

2.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผ การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ชวยกัน
ทํางานสวนรวม ไมวาจะเปนงานหนัก งานเบา เปนงานเพียงเล็กนอย หรือเปนงานใหญ โดยไมเห็นแก
ตัว  หรือความยากลําบาก จะทําใหงานประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังยังเปนการสราง
ความสัมพันธท่ีดีตอกัน ซ่ึงจะสงผลทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 
จากนั้นใหนักเรียนรวมกันทํา Mind Map สงโดยทําดังนี้ 

• ครูใหนักเรียนรวมกันประชุม รวมกันทํา Mind Map เก่ียวกับการพัฒนาวัดในชุมชน
อยางไรใหคงอยู และสะอาดสวยงาม 

• ครูใหนักเรียนกําหนดกิจกรรม เก่ียวกับการพัฒนาวัดในชุมชนใหคงอยู ท่ีจะทําในชั่วโมง
ตอไป 

• ครูและนักเรียนรวมกันวางแผนวาใครทําหนาท่ีอะไรในชั่วโมง ท่ีจะปฏิบัติกิจกรรม 
1.6.4 ข้ันการทดลองปฏิบัติจริง (3 ช่ัวโมง) 

 เตรียมวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตองใชในการทําความสะอาดใหพรอม เม่ือถึงวัดครูแจกวัสดุ
อุปกรณทําความสะอาดวัดใหนักเรียน  

• ใหนักเรียนแบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบไดลงมือทํากิจกรรมดูแลรักษาวัด โดยท่ีครูเปนผูอํานวย
ความสะดวกการเรียนรู ตลอดระยะเวลาการทํากิจกรรม  

• ใหนักเรียน ทําความสะอาดบริเวณวัด ทําความสะอาดศาลาท่ีใชในวันพระ ทําความ
สะอาดหองน้ําวัด  ในข้ันตอนนี้ครูอาจประเมินพฤติกรรมของนักเรียนไปดวยโดยแบบ
ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล   แผนท่ี 1 เรื่องมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอวัด 

•  ตรวจสอบผลการทําความสะอาดในแตละจุด และปรับปรุงแกไขในสวนท่ียังไมสะอาดให
สะอาดข้ึน 

• มอบวัสดุ-อุปกรณทําความสะอาด เชน น้ํายาลางหองน้ํา แปรงขัดหองน้ํา ไมกวาด เปน
ตน ใหแกวัด 

• สรุปผลกิจกรรมมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอวัด 
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1.7 ส่ือการเรียนรู 
   1.  สีไม 
  2.  กระดาษเขียนแบบ 
  3. สื่อพาเวอรพอย 

4. ใบงาน 
 
1.8 การวัดผลประเมินผล 
วิธีการวัด 

1. ตรวจใบงาน 
  2. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมรายบุคคล โดยแบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล   แผนท่ี1 
เรื่องมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
 
1.9 เครื่องมือวัด 
  แบบประเมินจิตสาธารณะดานพฤติกรรม 
 
1.10 เกณฑการประเมิน 

1. ผานการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมไดระดับพอใช ข้ึนไป 
2. ผานการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุมไดระดับพอใช ข้ึนไป 
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บันทึกหลังการสอน 
การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณเพ่ือสรางและพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
หนวยการเรียนรูท่ี...............1...................เรื่อง......มีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอวัด........................ 
วันท่ี.............................เดือน..................................................พ.ศ................................................ 
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...................................................ผูสอน 
      (วาท่ีรอยตรีสถาพร    ศักดิ์เหลือง) 
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แผนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณเพ่ือสรางและพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนแผนท่ี 2   
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   

เรื่อง ชุมชนของฉัน                       เวลา 6  ช่ัวโมง 
 
2.1 สาระสําคัญ 
 ปญหาท่ีเกิดในชุมชนลวนมีผลกระทบตอผูเรียนทุกคนดังนั้นการมีสวนรวมคิดวิเคราะหและ
แกปญหาในชุมชนตามความสามารถจะทําใหนักเรียนเรียนรูการแกปญหาและเสริมสรางจิตสาธารณะ 
2.2 หลักการ 
 เนื่องจากปจจุบันนี้ความเจริญทางดานวัตถุไดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหสังคมเกิดคานิยมท่ี
ใหความสําคัญกับอํานาจเงินทองมากกวาท่ีจะใหความสําคัญกับจิตใจและละเลยการปฏิบัติหนาท่ีท่ี
เปนจิตสาธารณะสงผลใหสังคมเกิดความเสื่อมโทรม  ดังนั้นการท่ีจะพัฒนาและยกระดับจิตใจของ
นักเรียนใหมีความเปนจิตสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน  ดวยปจจัยตาง ๆ เหลานี้ท่ีเกิดข้ึนจึงไดถามีการ
จัดการเรียนรูเชิงประสบการณเพ่ือสรางและพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนเพ่ือพัฒนาชุมชน โดย
จุดเริ่มตนของการจัดประสบการณในครั้งนี้  คือ การทําความสะอาดพ้ืนท่ีตาง ๆ ภายในบริเวณ
หมูบานใหสะอาดและคอย ๆ พัฒนาจุดท่ีเสื่อมโทรมไมมีผูดูแล  เชน  ชวยกันทําความสะอาดภายใน
หมูบาน  ชวยกันทําความสะอาดสถานท่ีสําคัญในชุมชน ซ่ึงจะทําใหหมูบานนาอยูมากข้ึน 
 
ตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 การดูแลรักษาของสวนรวม 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2 การรูจักใชสิ่งของสวนรวมอยางทะนุถนอม 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 การทําหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสวนรวม 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การไมยึดครองของสวนรวม 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การใหผูอ่ืนไดใชของสวนรวม 

 
2.3 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1 นักเรียนบอกพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดปญหาสงผลกระทบตอตนเองและชุมชนได 
 2 นักเรียนบอกวิธีการแกปญหาในชุมชนท่ีนักเรียนสามารถมีสวนรวมและปฏิบัติได 
 
2.4 จุดประสงคการเรียนรู 
 1 นักเรียนสรุปพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดปญหาสงผลกระทบตอตนเองและชุมชน 
 2 นักเรียนรวมมือกันพัฒนาชุมชนของตนเอง และตระหนักวาการพัฒนาคือหนาท่ีของทุกคน 
 
2.5 สาระการเรียนรู 
 1 พฤติกรรมของนักเรียนท่ีกอใหเกิดปญหาสงผลกระทบตอตนเองและชุมชน 
 2 วิธีการแกปญหาในชุมชนท่ีนักเรียนสามารถมีสวนรวมและปฏิบัติได 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
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2.6 กิจกรรมการเรียนรู 
 2.6.1 ข้ันการจัดประสบการณรูปธรรม(1 ช่ัวโมง) 

1. ครูสนทนาเรื่องสภาพปจจุบันภายในชุมชนท่ีนักเรียนพบเห็นและรับรูท้ังดานอาคาร
สถานท่ีวัสดุอุปกรณพฤติกรรมของครูและนักเรียนฯลฯครูพูดถึงสถานท่ีตางๆ ในชุมชน และเปดวีดี
ทัศนใหนักเรียนดูเก่ียวกับชุมชนของตนเอง แลวรวมอภิปรายรวมกันในประเด็นตอไปนี้ 

• ถาสถานท่ีตางๆ ในชุมชน ไมมีใครมาดูแลจะเปนอยางไร 
• จะทําอยางไรใหสถานท่ีสําคัญตางๆ ในชุมชนคงอยู 
• เราสามารถทําใหสถานท่ีสําคัญตางๆ ในชุมชนคงอยูไดไหม 

ครูแจงเรื่องและจุดประสงคการเรียนรูและสาระการเรียนรูท่ีจะเรียน 

2. แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 4-6 คนแจกปากกาสีและกระดาษฟลิปชารทใหกลุมละ 1 ชุด
มอบหมายใหนักเรียนชวยกันเขียนวาสิ่งท่ีเห็นในชุมชนมีแหลงเสื่อมโทรมท่ีนักเรียนไดเห็นใครท่ีเขียน
ไดแปลกกวาคนอ่ืนจะไดรางวัล ใหเวลา 20 นาที 

3. ใหแตละกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 
4. ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายวาจะทําอยางไรจึงจะทําใหชุมชนเปนไปอยางท่ีทุกคนตองการ

และใครจะเปนคนทํา 
5. นักเรียนรวมกันสรุปผลการอภิปรายและครูสรุปเพ่ิมเติม (ประเด็นการสรุปท่ีสําคัญคือครู

นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีหนาท่ีในการดูแลรักษาชุมชนของเราผูใหญบานมีหนาท่ีในการวางแผน
และพัฒนาชุมชนครูมีหนาท่ีในการพัฒนาการเรียนการสอนดานวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมรวมท้ัง
การดูแลชวยเหลือนักเรียนในทุกดาน 
 2.6.2ข้ันไตรตรองและ ทําความเขาใจ(1 ช่ัวโมง) 
 

1. ครูทบทวนกิจกรรมในชั่วโมงท่ีผานมา วาครูนักเรียนและบุคลากรทุกคนมีหนาท่ีในการดูแล
รักษาชุมชนของเราผูใหญบานมีหนาท่ีในการวางแผนและพัฒนาชุมชนครูมีหนาท่ีในการพัฒนาการ
เรียนการสอนดานวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมรวมท้ังการดูแลชวยเหลือนักเรียนในทุกดาน 

ครูผูสอน อธิบาย วาทําไมตองทํากิจกรรม ทําแลวไดอะไร มีผลดีอยางไร และใหนักเรียนรวมสรุป
ประเด็น ดังนี้ 

• สาเหตุท่ีทําใหสถานท่ีตางๆในชุมชน ชํารุดเสียหาย 
• เราจะมีวิธีอยางไรท่ีจะทําใหสถานท่ีตางๆในชุมชนคงอยู 
• เม่ือทําแลวเราจะไดอะไร และมีผลดีกับเราอยางไร 
2. แจกใบงานเรื่องรวมคิดพิชิตปญหาใหนักเรียนทําใชเวลา 15 นาที 

3. ขออาสาสมัครนําเสนอผลจากการทําใบงานและรวมกันอภิปราย 

4. นักเรียนรวมกันสรุปกิจกรรมและครูสรุปเพ่ิมเติม ( แนวทางการสรุป : ปญหาในชุมชนน
สวนมากเกิดจากนักเรียนไมใหความรวมมือในการดูแลรักษาและบางครั้งนักเรียนกลับเปนผูทาลาย
ดังนั้นถาจะแกปญหาเพ่ือใหชุมชนของเราเปนไปตามท่ีเราคาดหวังไวตองเริ่มตนท่ีการสรางจิตสํานึก
รักชุมชนรูสึกวาชุมชนเปนเสมือนบานของตนเองและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไมทําลายขาวของและ
รูจักดูแลรักษาของในชุมชน) 
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 2.6.3 ข้ันสรุปเปนหลักการ (1 ช่ัวโมง) 

1. ครูทบทวนกิจกรรมในชั่วโมงท่ีผานมา 
2. แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 4 คนใหนําใบงานเรื่องรวมคิดพิชิตปญหาของแตละคนมา

อภิปรายรวมกันในกลุมและเลือกปญหา 1 ปญหาท่ีกลุมจะรวมกันวางแผนแกปญหาโดยทําลงใน
กระดาษฟลิปชารทท่ีแจกใหใชเวลา 15 นาที 

3. ใหแตละกลุมนําผลงานออกมานาเสนอและรวมกันอภิปราย 
4. นักเรียนรวมกันสรุปกิจกรรมและครูสรุปเพ่ิมเติม ( แนวทางการสรุป : การชวยกัน

แกปญหาในชุมชนตองอาศัยความตั้งใจจริงและอดทนโดยเริ่มตนท่ีการเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเชนไม
ท้ิงไมทําลายรวมไปถึงการชวยดูแลเปนหูเปนตาไมนิ่งดูดายพฤติกรรมเหลานี้จะชวยใหปญหาในชุมชน
ลดลงและชุมชนของเราจะนาอยูมากข้ึน) 

• ครูใหนักเรียนกําหนดกิจกรรม เก่ียวกับการพัฒนาสถานท่ีสําคัญตางๆในชุมชนใหคงอยู 
ท่ีจะทําในชั่วโมงตอไป 

• ครูและนักเรียนรวมกันวางแผนวาใครทําหนาท่ีอะไรในชั่วโมง ท่ีจะปฏิบัติกิจกรรม 
 2.6.4 ข้ันการทดลองปฏิบัติจริง (3 ช่ัวโมง) 

ครูและนักเรียนเริ่มวางแผนและแบงหนาท่ีกันครูแจกวัสดุอุปกรณใหนักเรียน ไดลงมือทํา
กิจกรรมดูแลรักษาชุมชนอยางมีความรับผิดชอบ โดยท่ีครูเปนผูอํานวยความสะดวกการเรียนรู ตลอด
ระยะเวลาการทํากิจกรรม โดยปฏิบัติกรรมดังนี้ 

• ครูแจกวัสดุอุปกรณใหนักเรียน ไดแก ถุงดําใสขยะ น้ํายาลางหองน้ํา แปรงขัดหองน้ํา ไม
กวาด เปนตน 

• นักเรียนไดลงมือทํากิจกรรมดูแลรักษาชุมชนอยางมีความรับผิดชอบ 
ทําความสะอาดศาลาประจําชุมชน ทําความสะอาดสถานท่ีสําคัญท่ีไมไดรับการดูแลในชุมชน เก็บขยะ
ในชุมชน ในข้ันตอนนี้ครูอาจประเมินพฤติกรรมของนักเรียนไปดวยโดยแบบประเมินพฤติกรรม
รายบุคคล  แผนท่ี 2 เรื่องชุมชนของฉัน 

• ตรวจสอบผลการทําความสะอาดและปรับปรุงแกไขในสวนท่ียังไมสะอาดใหสะอาดข้ึน 

• มอบวัสดุ-อุปกรณทําความสะอาด เชน น้ํายาลางหองน้ํา แปรงขัดหองน้ํา ไมกวาด เปน
ตน ใหแกผูใหญบาน 

• สรุปผลกิจกรรมชุมชนของฉัน 
 
2.7 ส่ือการเรียนรู 
   1. ใบงานเรื่องรวมคิดพิชิตปญหา 
   2. กระดาษฟลิปชารทและปากกา 
   3. สื่อพาเวอรพอย 
   4. ใบงาน 
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2.8 การวัดผลประเมินผล 
วิธีการวัด 

   1. ตรวจใบงาน 
   เครื่องมือวัด 

1. แบบประเมินจิตสาธารณะดานพฤติกรรม 
เกณฑการประเมิน 
1. ผานการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมไดระดับพอใช ข้ึนไป 
2. ผานการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุมไดระดับพอใช ข้ึนไป 
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ใบงานกิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชนชุมชนของฉันระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

ใบงานเรื่องรวมคิดพิชิตปญหาในชุมชน 
ข้ันท่ี 1 ใหนักเรียนสํารวจสิ่งท่ีเปนปญหาสําคัญของชุมชน 6 เรื่องแลวใครทําใหเกิดปญหา 
ปญหาในชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.ใครทําใหเกิดปญหา 
ตัวนักเรียนเอง เพ่ือนของนักเรียน 
คนในชุมชน 

 อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................ 

.ใครทําใหเกิดปญหา 
ตัวนักเรียนเอง       เพ่ือนของนักเรียน 
คนในชุมชน 

 อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................................................... 

ใครทําใหเกิดปญหา 
ตัวนักเรียนเอง เพ่ือนของนักเรียน 
คนในชุมชน 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................................... 

ใครทําใหเกิดปญหา 
ตัวนักเรียนเอง เพ่ือนของนักเรียน 
คนในชุมชน 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................................... 

.ใครทําใหเกิดปญหา 
ตัวนักเรียนเอง เพ่ือนของนักเรียน 
คนในชุมชน 
 อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................... 
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ใบงานกิจกรรมปญหารวมกันแก 
 

ปญหารวมกันแก 

รวมใจคนหาสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาในชุมชน 
1..................................................    2……………………………………………. 
3..................................................    4……………………………………………. 
5..................................................    6……………………………………………. 

รวมคิดวิธีแกปญหาท่ีเปนไปได 

สิ่งท่ีจะทําดวยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

สิ่งท่ีจะรวมกันทํากับเพือ่น 
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บันทึกหลังการสอน 
การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณเพ่ือสรางและพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 

หนวยการเรียนรูท่ี...............2...................เรื่อง......ชุมชนของฉัน........................ 
วันท่ี..........................เดือน............................................................พ.ศ................................... 

 
ผลการสอน 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
ปญหา / อุปสรรค 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
แนวทางแกไข 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
      ...................................................ผูสอน 
      (วาท่ีรอยตรีสถาพร    ศักดิ์เหลือง) 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99


 70 

แผนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณเพ่ือสรางและพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนแผนท่ี 3   
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   

เร่ือง การมีสวนรวมในการจัดศาสนพิธีหรือกิจกรรมวันสําคัญใหสําเร็จ     เวลา 6  ชั่วโมง 
 
3.1 สาระสําคัญ 
  ศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาตางก็มีลักษณะสําคัญ ศาสนิกชนพึงปฏิบัติตนอยางเหมาะสม
เม่ือตองเขารวมพิธ ี อยางมีมรรยาทชาวพุทธทุกคนตองแสดงตนเปนพุทธมามกะ เขารวมในศาสนพิธี 
พิธีกรรมและกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาตามท่ีกําหนด และปฏิบัติตนไดถูกตองแตพิธีกรรมตาง ๆ
นั้นจะเกิดข้ึนไดก็ตองมีผูจัดทําหรือจัดสถานท่ีตามวันท่ีกําหนด ซ่ึงในบางพ้ืนท่ีนั้นขาดแคลนผูท่ีจะมา
ดูแลในเรื่องนี้จึงจําเปนตองสรางนักเรียนใหมีจิตสาธารณะเพ่ือไปเปนสวนรวมใหพิธีกรรมตาง ๆ ใน
ชมุชนสําเร็จ 
 “วันสําคัญ” หมายถึง วันท่ีเกิดเหตุการณสําคัญ ๆ เพ่ือระลึกถึงความสําคัญของวันนั้น ๆ รัฐ 
/ ชุมชนหรือหนวยงานก็จะจัดใหมีพิธีการหรือกิจกรรมตาง ๆ   ข้ึน หรืออาจจะเปนงานสําคัญท่ี
โรงเรียนหรือชุมชนจัดข้ึนตามประเพณีท่ีเคยทําสืบตอกันมา เพ่ือใหประชาชนหรือคนในสังคมได
ตระหนักและรําลึกถึงเหตุการณสําคัญ ภาคภูมิใจและยึดม่ันในความดีงามท่ีไดปฏิบัติเปนแนวทางสืบ
ตอกันมา อาจจะเปนงานตาง ๆ ท่ีสําคัญตอโรงเรียนและชุมชน 
 
ตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 การดูแลรักษาของสวนรวม 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2 การรูจักใชสิ่งของสวนรวมอยางทะนุถนอม 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 การทําหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสวนรวม 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การไมยึดครองของสวนรวม 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การใหผูอ่ืนไดใชของสวนรวม  

 
3.2 หลักการ 
 แสดงออกถึงความเชื่อทางพุทธศาสนา  การประพฤติปฏิบัติศาสนพิธี  ตองทําอยางถูกตอง
เปนระเบียบ  เกิดความสบายใจ  ทําใหผูปฏิบัติเปนคนดีเปนแบบอยางท่ีดีได การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู เชิ งประสบการณ เพ่ือสรางและพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนนี้  เพ่ืออนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีใหมีสืบไปเพ่ือทําใหเกิดความรักความสามัคคีข้ึนในหมูคณะแสดงถึงความ
รวมมือ  ความเจริญทางจิตใจของนักเรียน เกิดความสุขใจ  อ่ิมเอมใจและเปนแบบอยางในการดําเนิน
ชีวิตของผูประพฤติปฏิบัติและเกิดจิตสาธารณะเม่ือไดปฏิบัติกิจกรรมแลว 
 
3.3 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. นักเรียนมีจิตสํานึกท่ีจะชวยเหลือชุมชนของตนเอง 
2. นักเรียนมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
3. นักเรียนมีความตั้งใจท่ีจะจัดสถานท่ีประกอบพิธีใหสําเร็จ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
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3.4 จุดประสงคการเรียนรู 
1. นักเรียนรวมกิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดศาสนพิธีหรือกิจกรรมวันสําคัญใหสําเร็จ เปน

ประโยชนตอครอบครวั โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
2. เพ่ือใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการจัดกิจกรรม เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชนตามความถนัดและความสนใจใน ลักษณะอาสาสมัคร  
3. นักเรียนปฏิบัติงานจัดสถานท่ีเก่ียวกับศาสนพิธี วันสําคัญ หรืองานตามประเพณีของชุมชน

จนสําเร็จ เพ่ือใหนักเรียนสามารถปฎิบัติในครั้งตอไป  
4. เพ่ือใหนักเรียนเห็นความสําคัญจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 

3.5 สาระการเรียนรู 
 1. การปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหแกนักเรียนในการบําเพ็ญตนให เปนประโยชนตอ
ครอบครัว โรงเรยีน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 2. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการจัดกิจกรรม เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน
ตามความถนัดและความสนใจใน ลักษณะอาสาสมัคร 
 
3.6กิจกรรมการเรียนรู 
 3.6.1 ข้ันการจัดประสบการณรูปธรรม (1 ช่ัวโมง) 
      1. ครูพูดถึงงานตาง ๆ เชน งานบวช งานแตง งานเกษียรครู วันพระ งานศพ งานข้ึนบานใหม 
งานวันพอ งานวันแม เปนตน ของวัฒนธรรมไทยในชุมชนของตนเองและเปดวีดีทัศนใหนักเรียนดู
เก่ียวกับงานตาง ๆ แลวรวมอภิปรายรวมกันในประเด็นตอไปนี ้

• ถาในพิธีตาง ๆ ไมมีผูมาจัดสถานท่ี งานในพิธีนั้นจะเปนอยางไร 

• จะทําอยางไรใหงานสําเร็จ 

• เราสามารถทําใหงานสําเร็จไดไหม 
ครูแจงเรื่องและจุดประสงคการเรียนรูและสาระการเรียนรูท่ีจะเรียน 

 

      2. ใหนักเรียนทุกคนชวยกันบอกองคประกอบศาสนพิธีมีไรบาง ยกตัวอยางงานในศาสนพิธี 
เชน งานบวช งานแตง งานเกษียรครู วันพระ งานศพ งานข้ึนบานใหม งานวันพอ งานวันแม เปนตน 
ชวยกันจัดแผนผังของศาสนพิธีวาอะไรอยูจุดไหน จุดไหนควรตองมีคนอยูแลวใครทําหนาท่ีอะไร โดย
ทําแผนผัง ทําใหมีสีสัน อันจะทําเปนรูปภาพแลวเอามาติดใหเกิดเปนแผนผัง 
      3. ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายวาจะทําอยางไรจึงจะทําใหพิธีกรรมตาง ๆ ยังคงอยูและใครจะ
เปนคนทําใหพิธีกรรมดี ๆ ของศาสนาคงอยู 
      4. นักเรียนรวมกันสรุปผลการอภิปรายและครูสรุปเพ่ิมเติม 
 3.6.2 ข้ันไตรตรองและ ทําความเขาใจ (1 ช่ัวโมง) 
      1. ครูทบทวนกิจกรรมในชั่วโมงท่ีผานมา วาจะทําอยางไรจึงจะทําใหพิธีกรรมตางๆยังคงอยู
และใครจะเปนคนทําใหพิธีกรรมดีๆของศาสนาคงอยู ครูผูสอนอธิบาย วาทําไมตองทํากิจกรรม ทํา
แลวไดอะไร มีผลดีอยางไร และใหนักเรียนรวมสรุปประเด็น ดังนี้ 
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• สาเหตุท่ีทําใหพิธีกรรมของงานตางๆ ไมสําเร็จ 

• เราจะมีวิธีอยางไรท่ีจะทําใหพิธีการของงานตางๆสําเร็จ 

• เม่ือทําแลวเราจะไดอะไร และมีผลดีกับเราอยางไร 
2. แจกใบงานเรื่องรวมคิดหาปญหาสาเหตุท่ีพิธีกรรมของงานตางๆไมสําเร็จใหนักเรียนทําใช

เวลา 15 นาที 

3. ขออาสาสมัครนําเสนอผลจากการทําใบงานและรวมกันอภิปราย 

4. นักเรียนรวมกันสรุปกิจกรรมและครูสรุปเพ่ิมเติม 

 3.6.3 ข้ันสรุปเปนหลักการ (1 ช่ัวโมง) 

  1. ครูทบทวนกิจกรรมในชั่วโมงท่ีผานมา วาสาเหตุท่ีพิธีกรรมของงานตาง ๆ ไมสําเร็จคือ
อะไร 

2. แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 4 คนใหนําใบงานเรื่องรวมคิดหาปญหาสาเหตุท่ีพิธีกรรมของงาน
ตาง ๆ ไมสําเร็จของแตละคนมาอภิปรายรวมกันในกลุมและเลือกปญหา 1 ปญหาท่ีกลุมจะรวมกัน
วางแผนแกปญหาโดยทําลงในกระดาษฟลิปชารทท่ีแจกใหใชเวลา 15 นาที 

3. ใหแตละกลุมนําผลงานออกมานาเสนอและรวมกันอภิปราย 
4. นักเรียนรวมกันสรุปกิจกรรมและครูสรุปเพ่ิมเติม 

• ครูใหนักเรียนกําหนดกิจกรรม เก่ียวกับการพิธีกรรมท่ีสําคัญตางๆในชุมชนหรือวันสําคัญ 
ท่ีจะทําในชั่วโมงตอไป 

• ครูและนักเรียนรวมกันวางแผนวาใครทําหนาท่ีอะไรในชั่วโมง ท่ีจะปฏิบัติกิจกรรม 
 

3.6.4 ข้ันการทดลองปฏิบัติจริง (3 ช่ัวโมง) 

ครูและนักเรียนรวมกันวางแผนจัดสถานท่ีศาสนพิธีในโรงเรียนหรือในชุมชน1งาน และลงมือ
ทํากิจกรรมการมีสวนรวมใหศาสนพิธีสําเร็จ โดยท่ี ครูเปนผูอํานวยความสะดวกการเรียนรู ตลอด
ระยะเวลาการทํากิจกรรม ในข้ันตอนนี้ครูอาจประเมินพฤติกรรมของนักเรียนไปดวยโดยแบบประเมิน

พฤติกรรมรายบุคคลแผนท่ี3 เรื่องการมีสวนรวมในการจัดศาสนพิธีหรือกิจกรรมวันสําคัญใหสําเร็จ   
มีข้ันตอนดังนี้   
• ครูแจกวัสดุอุปกรณใหนักเรียน (อุปกรณท่ีแจกข้ึนอยูกับการจัดสถานท่ีงานอะไร) 

• นักเรียนไดลงมือทํากิจกรรมจัดสถานท่ีศาสนพิธีในโรงเรียนหรือในชุมชน อยางมีความ
รับผิดชอบ 

• เม่ือจัดสถานท่ีเสร็จแลวตรวจสอบผลการทําความสะอาดและปรับปรุงแกไขในสวนท่ียัง
ไมสะอาดใหสะอาดข้ึน 

• เก็บอุปกรณท่ียังใชงานไดใหเรียบรอย เพ่ือไวใชในครั้งตอไป 

• สรุปผลกิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดศาสนพิธีหรือกิจกรรมวันสําคัญใหสําเร็จ   
   
3.7 ส่ือการเรียนรู 
      1. ใบงานเรื่องรวมคิดพิชิตปญหา 
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      2. กระดาษฟลิปชารทและปากกาเคมี 
      3. สื่อพาเวอรพอย 
3.8 การวัดผลประเมินผล 

วิธีการวัด 
      1.ตรวจการใบงาน 
      2.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมรายบุคคล โดยแบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล  แผนท่ี 3 เรื่อง

การมีสวนรวมในการจัดศาสนพิธีหรือกิจกรรมวันสําคัญใหสําเร็จ           
เครื่องมือวัด 

 แบบประเมินจิตสาธารณะดานพฤติกรรม 
เกณฑการประเมิน 

      1.ผานการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมไดระดับพอใช ข้ึนไป 
      2.ผานการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุมไดระดับพอใช ข้ึนไป 
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แผนผังการจัดศาสนพิธีตามความคิดนักเรียน 

 
ตัวการตูนไวติดประกอบแผนผังใหนักเรียนเขียนช่ือตัวเองในกรอบและทําหนาท่ีอะไแผนผัง 
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วิธีแกปญหา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ใบงาน รวมคิดหาปญหาสาเหตุท่ีพิธีกรรมของงานตางๆไมสําเร็จ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รวมคิดหาปญหาสาเหตุท่ีพิธีกรรมของงานตางๆ
ไมสําเร็จ 

ปญหาสาเหตุท่ีทําใหเกิดพิธีกรรมของงานตางๆไมสําเร็จ 

 

1.................................................. 2……………………………………………. 
3.................................................. 4……………………………………………. 
5.................................................. 6……………………………………………. 
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บันทึกหลังการสอน 
การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณเพ่ือสรางและพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
หนวยการเรียนรูท่ี......3.......เรื่อง...การมีสวนรวมในการจัดศาสนพิธีหรือกิจกรรมวันสําคัญใหสําเร็จ 
วันท่ี.............................เดือน..................................................................พ.ศ.................................. 

 
ผลการสอน 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
ปญหา / อุปสรรค 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
แนวทางแกไข 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
      ...................................................ผูสอน 
      (.................................................) 
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แบบทดสอบวัดจิตสาธารณะแผนที1่-3 ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
คําช้ีแจง แบบทดสอบชุดนี้เปนขอสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก มี 35 ขอ 

 ใหนักเรียนตอบขอคําถามโดยทําเครื่องหมาย × ทับ ก  ข  ค  ง ท่ีเห็นวาถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว  

1.ในฐานะท่ีเราเปนนักเรียนจะชวยอนุรักษวัฒนธรรม
อยางไร 

ก. สะสมภาพวัฒนธรรมตางๆ    
ข. เปลี่ยนรูปแบบวัฒนธรรมใหเปนสากล 
ค. รวมมือกับผูใหญจัดประเพณีของทองถ่ิน 

     ง.   รับวัฒนธรรมทุกอยางของตางชาติ 
2.ขอใดเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีดีท่ีสุด 
    ก. การนําเศษกระดาษท่ีไมใชแลวไปขาย 
    ข. การนําเศษกระดาษมาเผาไฟหรือทําเปนปุย 
    ค. การนําเศษกระดาษมาพับถุงใสของ 
    ง. การนําเศษกระดาษทําเปนแผนกระดาษใหม 
3.หลังจากเลิกเรียนวิชาพลศึกษาแลว ณัฐพงษจะรีบ
ว่ิงข้ึนไปบนอาคารกอนเพ่ือนคนอ่ืนๆ ทุกครั้งโดยไม
เคยชวยเพ่ื อนเก็บ อุปกรณ กีฬาเลย นั ก เรียน มี
ความเห็นอยางไรกับณัฐพงษ 

ก. เห็นดวย เพราะเดี๋ยวจะไปเรียนวิชาตอไปไม
ทัน 

ข. เห็นดวย เพราะแดดรอนมากตองรีบวิ่งเขารม
ใหเร็วท่ีสุดเดี๋ยวจะไมสบาย 

ค. ไมเห็นดวย เพราะยังเหนื่อยอยูไมควรรีบเรง
อาจทําใหเหนื่อยกวาเดิมสงผลใหไมมีสมาธิใน
การเรียน 

ง. ไมเห็นดวย เพราะตองชวยครูและเพ่ือนเก็บ
อุปกรณกีฬาทุกครั้งหลังเลนเสร็จ 

 
 
 
7.ขอใดไมใชคุณลักษณะของการดําเนินชีวิตอยูอยาง
พอเพียง ท่ีปฏิบัติแลวอยูรวมกับผูอ่ืนได 
     ก. มีความอดทน อดกลั้นเพียรพยายาม ไมกลัว
ความยากลําบาก 
     ข. การดําเนินชีวิตท่ีตองมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ทุกอยางดีกวาบุคคลอ่ืนเสมอ 

4.การรักษาทรัพยสมบัติของโรงเรียนเปน
หนาท่ีของใคร 
     ก.  ทุกคนท่ีอยูในโรงเรียน 
     ข.  ภารโรง 
     ค.  ครูทุกคน 
     ง.  เจาหนาท่ีตํารวจ 
5.นักเรียนจะอนุรักษส่ิงแวดลอมในชุมชน
ไดตามขอใด 
     ก. เปดโคมไฟหนาประตูรั้วบานไวท้ังคืน
เพ่ือความปลอดภัย 
     ข. ตัดแตงก่ิงไมของเพ่ือนบานท่ียื่นเขา
มาในบานเรา 
     ค. กวาดขยะบนถนนในหมูบานลงทอ
ระบายน้ํา 
     ง. เก็บสะสมขวดพลาสติกไวขาย 
6.ขอใดไมใชแนวทางในการอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
     ก. สรางจิตสํานึกใหผูคน 
     ข. กําหนดมาตรในการลงโทษ 
     ค. เรียกรองใหเปนหนาท่ีของรัฐบาล 
     ง. สรางความรูความเขาใจใหกับผูคน 
 
 
 
 
 
 
 
11.การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของ
หองเรียนควรปฏิบัติตามขอใด 
     ก. คํานึงถึงสวนรวม 
     ข. ทําตามเพ่ือนสวนใหญ 
     ค. ทําแบบขอไปทีใหเสร็จ 
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     ค. มีสติและเหตุผล บังคับตัวเองใหมีความ
พอประมาณ 
     ง. ใชของอยางประหยัดและคุมคา ไมฟุมเฟอย 
8.บุคคลใดรูจักประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     ก. ปกปอง รับประทานอาหารกลางวนันอยๆ 
     ข. รักเกียรติ ลดความอวนดวยการอดอาหารม้ือ
เย็น 
     ค. ภูมิใจ ใชปากกาแดงจดงานสงคุณครู 
     ง. ศักดิ์ศรี เก็บเศษอาหารไปเลี้ยงปลาในบอ 
9.ขอใดเปนการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน 
     ก. ซ้ือแตสินคาราคาถูก 
     ข. ซอมรองเทาท่ีชํารุดใหกลับมาใชได 
     ค. ลดการรับประทานอาหารเปนวันละ 2 ม้ือ 
     ง. ใชจายเงินใหมากกวาเงินท่ีตนไดรับ 
10. ขอใดคือการกระทําของมนุษยท่ีทําใหสัตวปาสูญ
พันธอยางรวดเร็ว 
     ก. ลาสัตวเพ่ือปองกันอันตราย 
     ข. ลาสัตวเพ่ือนํามาผสมพันธุ 
     ค. ลาสัตวเพ่ือทําการคา 
     ง. ลาสัตวเพ่ือไวใชงาน 
 
 
 
15.การปฏิบัติในขอใดไมเกี่ยวของกับความมีวินัยใน
ตนเอง 
     ก. ใฝหาความรูอยูเสมอ 
     ข. ทําตามสัญญาท่ีใหไว 
     ค. แบงขนมใหเพ่ือนรับประทานตอนเวลาพัก 
     ง. มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตน 
16.คนท่ีมีความรับผิดชอบจะไมทําส่ิงใด 
     ก. เชื่อในความคิดตนเองเสมอ 
     ข. นําสิ่งท่ีผิดพลาดไปแกไข 
     ค. ปรับปรุงตัวไมใหผิดซํ้าอีก 
     ง. ยอมรับการกระทําของตน 

     ง. ทําในสิ่งท่ีตนเองคิดวาถูกตอง 
12.ถาทุกคนในโรงเรียนปฏิบัติตนตาม
บทบาทหนาท่ีจะเกิดผลดีอยางไร 
     ก. โรงเรียนมีชื่อเสียง 
     ข. ชุมชนใหการสนับสนุน 
     ค. ในโรงเรียนจะมีความรักและสามัคคี
กัน 
     ง. คะแนนโอเนตจะสูงข้ึน  
13.ถาเราไมมีเงินบริจาคชวยเหลือสังคม
เราจะชวยสังคมแบบไหนท่ีไมเหมาะสม  
     ก.  อาสาไปทํางานแทนการบริจาค 
     ข.  ชวยคิดหาทางใหไดเงินบริจาค 
     ค.  พยายามทําในสิ่งท่ีไมสรางปญหาแก
สังคม 
     ง.  เอานาฬิกาไปขายเพ่ือนําเงินมา
บริจาค 
14.ถาเราวางแผนการทํางานตามลําดับข้ัน
จะเกิดผลดีเรื่องใดมากท่ีสุด 
     ก. งานสําเร็จ ถูกตอง และไมเดือดรอน
ใคร 
     ข. เพ่ือนๆ และครูชมเชย 
     ค. มีความสุขในการทํางาน 
     ง. พอแมไดรับคําชมเชยจากเพ่ือนบาน 
 
 
 
20.หลักคําสอนของศาสนาพุทธมุงเนนใน
ขอใด 
     ก. ใหคนกลาแสดงออก 
     ข. ใหคนยึดม่ันในตัวเอง 
     ค. ใหคนมีความกลาหาญ 
     ง. ใหคนเห็นแกประโยชนสวนรวม 
21.เพราะเหตุใด คนไทยจึงนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน 
 ก. เพราะถูกบังคับ 
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17.ขอใด ไมใช คุณลักษณะของผูนําท่ีดี 
     ก. เกง ฉลาด 
     ข. รอบคอบ นึกถึงผูอ่ืนเสมอ 
     ค. มีน้ําใจ กลาตัดสินใจ 
     ง. พูดตรง ไมเกรงใจ 
18.การแสดงออกวานักเรียนมีจิตสาธารณะตอ
สถานศึกษา คือ 
     ก.  ทะเลาะวิวาทกับนักเรียนโรงเรียนอ่ืน 
     ข.  ชักชวนเพ่ือนๆรวมชวยเหลือแบงปน บริจาค
สิ่งของเพ่ือสวนรวม 
     ค.  นักเรียนชวยปกปองความผิดของเพ่ือนรัก 
     ง.  นักเรียนมาโรงเรียนทุกวัน 
19.เม่ือคุณครูตองการความชวยเหลือควรปฏิบัติ
อยางไร 
     ก. บอกวากําลังทํางานใหครูอีกคนอยู 
     ข. อาสาทําดวยความเต็มใจ 
     ค. บอกวาหัวหนาจะทําแทน 
     ง. รีบเต็มใจทําใหโดยครูยังพูดไมจบ 
 
24.การท่ีเรามีความเมตตาแกผูอ่ืนเม่ือเราไดทําความ
ดีเปนการขจัดส่ิงใดใหลดลง 
     ก. ความเห็นแกตัว    
     ข. ความหลงลืม 
     ค. ความโออวด           
     ง. ความหลงตัวเอง 
25.ขอไดยกตัวอยางความสามัคคีไดดีท่ีสุด 
     ก. ตอรวมกับเพ่ือนทาสีใหวัดโดยไมบอกใคร 
     ข. เดนและเพ่ือนๆชวยทําการบานใหนองจนสําเร็จ 
     ค. ตายอาสาเปนตัวแทนไปจับงูเพ่ือความปลอดภัย
ของเพ่ือนๆ 
     ง. เอ็มชวยกลุมครูพละทาสีสนามตะกรอจน 
สําเร็จ 
26.สุชาติและสันติมาโรงเรียนสาย และชอบขโมย
ของของเพ่ือนเปนประจํา การกระทําของสุชาติและ
สันติแสดงถึงการขาดคุณสมบัติของเยาวชนท่ีดีใน
เรื่องใด 

 ข. เพราะใหผลในทางท่ีดี 
 ค. เพราะเปนหนาท่ีที่ตองปฏิบัติ 
    ง.เพราะเปนแบบแผนท่ีปฏิบัติสืบตอ
กันมานาน 
22.การทําความดีเพ่ือสวนรวมตองมี
ลักษณะอยางไร 
 ก. ทําดวยเจตนาดี 
 ข. ทําดวยกิริยาท่ีดี 
 ค. ทําแลวคนในสังคมยอมรับ 
    ง. ทําแลวตนเองไมเดือดรอน 
23.ใครปฏิบัติตนไมถูกตองเม่ืออยูรวมกับ
ผูอ่ืน 
     ก. มดรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
     ข. แอนเต็มใจเสียสละเพ่ือสวนรวม 
     ค. จอยรวมกิจกรรมโรงเรียนเพราะกลวั
ครูตําหนิ 
     ง. แดนรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 
 
 
27.นัททําหนังสือของเพ่ือนหาย จึงตองซ้ือ
หนังสือเลมใหมใหเพ่ือน แตเขาไมมีเงิน จึง
แอบหยิบเงินของหอง แตถูกครูจับได จึง
พูดความจริง แลวถูกครูตี ครูใหเงินเขาและ
สอนวา ตอไปตองไมทําแบบนี้อีกจาก
ขอความท่ีขีดเสนใต มีความหมายตรงกับ
คําสอนขอใด 
      ก. ตองไมประมาณ           
      ข. ตองไมลักขโมย 
      ค. ตองมีความรับผิดชอบ   
      ง. เม่ือยืมของผูอ่ืนตองรักษา 
28.การท่ีจะอยูรวมกันอยางสันติสุขไดตอง
ไมปฏิบัติตามขอใด 
     ก.เปนผูนําและผูตามท่ีดี 
     ข.ประกอบอาชีพ ท่ีตนชอบ 
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     ก.ความละอาย ใฝเรียนรู  
     ข.ระเบียบวินัย ความซ่ือสัตยสุจริต 
     ค.ความรับผิดชอบปฏิบัติตนตามกฎหมาย  
     ง.ความรับผิดชอบการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.ใครเปนผูทําความดีดวยความตั้งใจ 
     ก. นนใหมิกใชแกวน้ํากอนเพราะพ่ีชายมิกใหลอก
การบาน 
     ข. ฝายเสียสละใหคนแกนั่งบนรถเมลเพราะใกลถึง
บานแลว 
     ค. สุชาติบริจาคเลือดเพราะเรียน รด. 
     ง. ปงปองใหนองอนุบาลใชหองน้ํากอน เพราะเห็น
วานองอายุนอยกวา 
32.การปฏิบัติตนในขอใดแสดงถึงการเปนสมาชิกท่ีดี
ของโรงเรียน 
     ก. หนึ่งแซงคิวนองเพราะตองชวยครูทํางาน 
     ข. วิชัยเสียสละใหพ่ีกลาซ้ือขาวกอนเพราะกลัว 
     ค. ตอมเห็นวาตัวเองไดของแจกกอนเพ่ือนบอยแลว
จึงใหเพ่ือนรับกอนบาง 
     ง. ยุทธใหเพ่ือนสงงานกอนเพราะสนิทกัน 
33.การกระทําใดไมใชแนวทางอนุรักษทรัพยยากร
ธรรมชาติ 
     ก.ชวยกันปลูกตนไม      
     ข. ไมท้ิงขยะลงแมน้ํา 
     ค. ไมตัดไมทําลายปา      
     ง. นําลูกสัตวปาเลี้ยง 
34.ถาเรามีเรื่องขัดแยงกับเพ่ือนเราควรทําตามขอ

     ค. ชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
     ง. ทําตามความคิดของตนเทานั้น 
29.สังคมท่ีมีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผมักมี
ลักษณะดังตอไปนี้ ยกเวนขอใด 
     ก. มีไมตรีจิต          ข. มีมิตรภาพ 
     ค. มีความสุข          ง. มีอํานาจ 
30.การปฏิบัติอยางไรแสดงถึงความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ 
    ก. รดน้ําตนไมท่ีบานทุกวัน 
    ข. สอนนองอานหนังสือทุกวัน 
    ค. ฝกสมาธิและสวดมนตทุกคืน 
     ง. ควบคุมอารมณเม่ือโกรธเพ่ือน 
 
 
35.ถาสมาชิกในหองเรียนมีความคิดเห็น
ขัดแยงกัน เราควรทําอยางไร 
     ก. ไมเขาไปยุงเก่ียว 
     ข. รวมกันแกไขปญหา 
     ค. ใหครูชวยตัดสินปญหา 
     ง. ตางคนตางทําสิ่งท่ีคิดวาถูก 
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ใดจึงจะมีความสุขขอใด 
ก. กตัญู   
ข. เสียสละ 
ค. ใหอภัยกัน  
ง.  วางตัวเฉย 
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แบบประเมินจิตสาธารณะดานพฤติกรรม 
ขอ รายการการประเมิน 

ระดับพฤติกรรม 
5 4 3 2 1 

 องคประกอบที่ 1 คือ การหลีกเลี่ยงหรอืการกระทําใหเกิดความชาํรุด
เสียหาย 
องคประกอบตัวบงชี้ที่1.1 การดูแลรักษาของสวนรวม 

 

1 มีสวนรวมในการรักษาประเพณีหรือศาสนพิธีใหคงอยู      
2 เมื่อใชปากกาเคมี ไมกวาด ไมถูพื้นแลว นําไปเก็บเขาที่อยางเปนระเบียบ      
3 ทํากิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดศาสนพิธีหรือกิจกรรมวันสําคัญจน

สําเร็จ 
     

4 แสดงความต้ังใจจัดสถานที่ใหศาสนพิธีสําเร็จ      
 องคประกอบตัวบงชี้ที1่.2 การรูจักใชสิ่งของสวนรวมอยางทะนุถนอม  
5 ใชวัสดุอุปกรณที่มีอยูอยางประหยัดไมใชเกินความจําเปน      
6 ไมนําวัสดุอุปกรณมาเลนกับเพือ่นใหเกิดความเสียหาย      
 องคประกอบที่ 2 คือ การถือเปนหนาที่ของสวนรวมในวิสัยทีต่น

สามารถทาํได 
องคประกอบตัวบงชี้ที่2.1 การทาํหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเพ่ือสวนรวม 

     

7 ทํางานกลุมที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ      
8 ปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอการทํางานโดยไมใครเดือดรอน      
9 อาสาเปนตัวแทนกลุม      
10 เสนอตัวชวยเหลือคุณครู      
11 รูจักวางแผนเพื่อทาํประโยชนใหแกสวนรวม      
12 ไมเกีย่งงานสวนรวมแมเปนงานที่หนักกวาเพื่อน      
 องคประกอบที่ 3 คือ การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมที่เปนใช

ประโยชนรวมกันของกลุม 
องคประกอบตัวบงชี้ที่3.1 การไมยึดครองของสวนรวม 

 

13 เมื่อใชงานไมกวาด ไมถูพื้นแลวแลวนาํไปเก็บไวที่เดิม      
14 เปดโอกาสใหผูอื่นไดสามารถใชของสวนรวมบาง      
 องคประกอบตัวบงชี้ที่3.2 การใหผูอ่ืนไดใชของสวนรวม  

15 แบงปนส่ิงของตกแตงสถานที่เมื่อขาดแคลน      
16 ไมแยงไมกวาด ไมถูพื้นเพือ่นที่มากอน      
17 ไดลงมือทํากิจกรรมเพื่อสังคม      
18 แบงขนม น้ําด่ืมที่ครูแจกใหหลังจากทาํงานเสร็จ      

 
      ช่ือ.......…...............................................ช้ัน..........เลขท่ี.....    ลงช่ือ.....................................................ผูประเมิน 
      เกณฑการประเมิน 
      1     หมายถึง    ไมม ี                   2     หมายถึง    มีนอย 
      3     หมาถึง      มีบางในบางครั้ง     4     หมายถึง    มีมาก 
      5     หมายถึง    มีมากท่ีสุด  
 
 
 
 
 
 

เกณฑการตัดสิน 
ดีเยียม คือ 80-90 

ดี คือ 60-79 
พอใช คือ 40-59 
ปรับปรุง คือ 1-39 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะหเคร่ืองมือทดสอบจิตสาธารณะ 
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ผลการวิเคราะหเคร่ืองมือวัดจิตสาธารณะดานความรูความเขาใจ 
หลังจากนั้นนําผลสรุปผลรวมคะแนนและคาดัชนีแบบประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบเรื่อง 
การพัฒนาจิตสาธารณะดานความรูความเขาใจดวยการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 54 ขอ  วิชากิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน ใหผูทรงประเมินความ
เหมาะสมตามตาราง 6.2 ดังนี้ 
 

 
ขอ 
 

 
จุดประสงคตามตัวบงช้ี 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  

 

 
IOC 

 
หมาย
เหต ุ

คนท่ี
1 

คนท่ี
2 

คน
ท่ี3 

คน
ท่ี4 

คน
ท่ี5 

   

1 ดูแลรักษาของสวนรวม +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใช 
2 ดูแลรักษาของสวนรวม +1 +1 +1 0 0 3 0.6 ใช 
3 ดูแลรักษาของสวนรวม +1 0 0 +1 +1 3 0.6 ใช 
4 ใชของสวนรวมแลวเก็บเขาท่ี +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช 
5 ใชของสวนรวมแลวเก็บเขาท่ี +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช 
6 ใชของสวนรวมแลวเก็บเขาท่ี 0 0 0 +1 +1 2 0.4 ไมใช 
7 มีสวนรวมและมคีวาม

รับผิดชอบตอกิจกรรมทาง
สังคม 

+1 0 0 +1 0 2 0.4 ไมใช 

8 มีสวนรวมและมีความ
รับผิดชอบตอกิจกรรมทาง
สังคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช 

9 มีสวนรวมและมีความ
รับผิดชอบตอกิจกรรมทาง
สังคม 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช 

10 แสดงออกดวยการกระทําโดย
ไมหวังสิ่งตอบแทน 

0 0 +1 0 0 1 0.2 ไมใช 

11 แสดงออกดวยการกระทําโดย
ไมหวังสิ่งตอบแทน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช 

12 แสดงออกดวยการกระทําโดย
ไมหวังสิ่งตอบแทน 

0 0 0 +1 +1 2 0.4 ไมใช 

13 ใชของสวนรวมอยางประหยดั +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช 
14 ใชของสวนรวมอยางประหยดั +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช 
15 ใชของสวนรวมอยางประหยดั +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช 
16 ใชของสวนรวมทะนุถนอม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช 
17 ใชของสวนรวมทะนุถนอม +1 0 +1 +1 0 3 0.6 ใช 
18 ใชของสวนรวมทะนุถนอม 0 +1 +1 +1 0 3 0.6 ใช 
19 ทํางานตามหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมายเพ่ือสวนรวม 
+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใช 
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ขอ 
 

 
จุดประสงคตามตัวบงช้ี 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  

 

 
IOC 

 
หมาย
เหต ุ

คนท่ี
1 

คนท่ี
2 

คน
ท่ี3 

คน
ท่ี4 

คน
ท่ี5 

   

20 ทํางานตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายเพ่ือสวนรวม 

+1 0 +1 +1 0 3 0.6 ใช 

21 ทํางานตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายเพ่ือสวนรวม 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช 

22 รับผิดชอบทํางานตามหนาท่ี +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช 
23 รับผิดชอบทํางานตามหนาท่ี +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช 
24 รับผิดชอบทํางานตามหนาท่ี +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช 
25 อาสาทําบางอยางเพ่ือสวนรวม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช 
26 อาสาทําบางอยางเพ่ือสวนรวม +1 0 +1 +1 0 3 0.6 ใช 
27 อาสาทําบางอยางเพ่ือสวนรวม +1 0 0 +1 0 3 0.4 ไมใช 
28 เสนอตัวรับผิดชอบงานรวมกับ

ผูอ่ืน 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช 

29 เสนอตัวรับผิดชอบงานรวมกับ
ผูอ่ืน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช 

30 เสนอตัวรับผิดชอบงานรวมกับ
ผูอ่ืน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช 

31 การทําความดีชวยเหลือผูอ่ืน
ถือเปนหนาท่ีของผูมีจิต
สาธารณะ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช 

32 การทําความดีชวยเหลือผูอ่ืน
ถือเปนหนาท่ีของผูมีจิต
สาธารณะ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช 

33 การทําความดีชวยเหลือผูอ่ืน
ถือเปนหนาท่ีของผูมีจิต
สาธารณะ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช 

34 มีความเสียสละ 
เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืนๆ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช 

35 มีความเสียสละ 
เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืนๆ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช 

36 มีความเสียสละ 
เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืนๆ 

+1 0 0 +1 +1 4 0.8 ใช 

37 ไมยึดครองของสวนรวมน้ันมา
เปนของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช 

38 ไมยึดครองของสวนรวมน้ันมา
เปนของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช 
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ขอ 
 

 
จุดประสงคตามตัวบงช้ี 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  

 

 
IOC 

 
หมาย
เหต ุ

คนท่ี
1 

คนท่ี
2 

คน
ท่ี3 

คน
ท่ี4 

คน
ท่ี5 

   

39 ไมยึดครองของสวนรวมน้ันมา
เปนของตนเอง 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช 

40 เปดโอกาสใหผูอ่ืนไดสามารถ
ใชของสวนรวมน้ัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช 

41 เปดโอกาสใหผูอ่ืนไดสามารถ
ใชของสวนรวมน้ัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช 

42 เปดโอกาสใหผูอ่ืนไดสามารถ
ใชของสวนรวมน้ัน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช 

43 แบงปนสิ่งของสวนรวมแกผูอ่ืน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช 
44 แบงปนสิ่งของสวนรวมแกผูอ่ืน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช 
45 แบงปนสิ่งของสวนรวมแกผูอ่ืน +1 +1 +1 0 +1 5 1 ใช 
46 รูลําดบักอน-หลังการใชของ

สวนรวม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช 

47 รูลําดบักอน-หลังการใชของ
สวนรวม 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใช 

48 รูลําดบักอน-หลังการใชของ
สวนรวม 

0 0 0 +1 +1 2 0.4 ไมใช 

49 มีจิตท่ีตองการชวยเหลือผูอ่ืน
และนึกถึงสวนรวม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช 

50 มีจิตท่ีตองการชวยเหลือผูอ่ืน
และนึกถึงสวนรวม 

0 +1 0 +1 +1 3 0.6 ใช 

51 มีจิตท่ีตองการชวยเหลือผูอ่ืน
และนึกถึงสวนรวม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช 

52 ทํากิจกรรมดวยความสุขและ
ความเปนมติร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช 

53 ทํากิจกรรมดวยความสุขและ
ความเปนมติร 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช 

54 ทํากิจกรรมดวยความสุขและ
ความเปนมติร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช 
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จากตารางท่ี 6.1 พบวาครูผูสอนสามารถนําขอสอบชุดนี้ไปใชในการทดสอบผูเรียนได จํานวน 48 ขอ 
ซ่ึงมีคา IOC>0.5 ขอแสดงวาขอสอบชุดนี้วัดไดตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 
การคิดคาเฉล่ียเพ่ือดูดัชนีความสอดคลองโดยใชสูตร 

 

 
 
เม่ือ       แทน     ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
         แทน     ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 
  N     แทน     จํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด N = 5 

 
หลังจากนั้นนําแบบทดสอบจํานวน 48 ขอ ไปใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ทําแบบทดสอบ เพ่ือไป
คํานวณหาความยากและอํานาจจําแนกแบบทุกตัวเลือกตามตารางท่ี 6.3 ดังนี้ 

ขอ
ท่ี 

ตัวเลือก (H) 
N=8 

(L) 
N=8 

(p) (r) พิจารณาคา p พิจารณาคา r หมายเหต ุ

1 ง 7 6 0.81 0.13 งายเกินไป อํานาจจําแนกต่ํา ไมใช 
2 ค 6 4 0.63 0.25 คอนขางงาย อํานาจจําแนกพอใช ใช 
3 ง 5 0 0.31 0.63 คอนขางยาก อํานาจจําแนกสูง

มาก 
ใช 

4 ง 7 0 0.44 0.88 งายปานกลาง(ดี) อํานาจจําแนกสูง
มาก 

ใช 

5 ก 7 3 0.63 0.50 คอนขางงาย อํานาจจําแนกสูง
มาก 

ใช 

6 ข 0 4 0.25 -0.50 คอนขางยาก อํานาจจําแนกตรง
ขาม 

ไมใช 

7 ง 4 0 0.25 0.50 คอนขางยาก อํานาจจําแนกพอใช ใช 
8 ค 5 3 0.50 0.25 งายปานกลาง(ดี) อํานาจจําแนกพอใช ใช 
9 ข 5 1 0.38 0.50 คอนขางยาก อํานาจจําแนกสูง

มาก 
ใช 

10 ง 5 3 0.50 0.25 งายปานกลาง(ดี) อํานาจจําแนกพอใช ใช 
11 ข 8 4 0.75 0.50 คอนขางงาย อํานาจจําแนกสูง

มาก 
ใช 

12 ก 3 5 0.50 -0.25 งายปานกลาง(ดี) อํานาจจําแนกตรง
ขาม 

ไมใช 

13 ค 6 4 0.63 0.25 คอนขางงาย อํานาจจําแนกพอใช ใช 
14 ก 2 4 0.38 -0.25 คอนขางยาก อํานาจจําแนกตรง

ขาม 
ไมใช 

15 ก 4 0 0.25 0.50 คอนขางยาก อํานาจจําแนกพอใช ใช 
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ขอ
ท่ี 

ตัวเลือก (H) 
N=8 

(L) 
N=8 

(p) (r) พิจารณาคา p พิจารณาคา r หมายเหต ุ

16 ค 3 1 0.25 0.25 คอนขางยาก อํานาจจําแนกพอใช ใช 
17 ง 6 4 0.63 0.25 คอนขางงาย อํานาจจําแนกพอใช ใช 
18 ก 3 1 0.25 0.25 คอนขางยาก อํานาจจําแนกพอใช ใช 
19 ค 6 4 0.63 0.25 คอนขางงาย อํานาจจําแนกพอใช ใช 
20 ก 3 1 0.25 0.25 คอนขางยาก อํานาจจําแนกพอใช ใช 
21 ง 3 1 0.25 0.25 คอนขางยาก อํานาจจําแนกพอใช ใช 
22 ข 4 0 0.25 0.50 คอนขางยาก อํานาจจําแนกสูง

มาก 
ใช 

23 ข 5 1 0.38 0.50 คอนขางยาก อํานาจจําแนกสูง
มาก 

ใช 

24 ง 4 0 0.25 0.50 คอนขางยาก อํานาจจําแนกสูง
มาก 

ใช 

25 ข 0 2 0.13 -0.25 ยากมาก อํานาจจําแนกตรง
ขาม 

ไมใช 

26 ข 6 4 0.63 0.25 คอนขางงาย อํานาจจําแนกพอใช ใช 
27 ก 3 1 0.25 0.25 คอนขางยาก อํานาจจําแนกพอใช ใช 
28 ง 2 3 0.31 -0.13 คอนขางยาก อํานาจจําแนกตรง

ขาม 
ไมใช 

29 ค 3 1 0.25 0.25 คอนขางยาก อํานาจจําแนกพอใช ใช 
30 ก 5 0 0.31 0.63 คอนขางยาก อํานาจจําแนกสูง

มาก 
ใช 

31 ง 4 1 0.31 0.38 คอนขางยาก อํานาจจําแนกสูง ใช 
32 ข 2 4 0.38 -0.25 คอนขางยาก อํานาจจําแนกตรง

ขาม 
ไมใช 

33 ข 4 1 0.31 0.38 คอนขางยาก อํานาจจําแนกสูง ใช 
34 ข 4 0 0.25 0.50 คอนขางยาก อํานาจจําแนกพอใช ใช 
35 ก 3 1 0.25 -0.25 คอนขางยาก อํานาจจําแนกตรง

ขาม 
ไมใช 

36 ง 6 4 0.63 0.25 คอนขางงาย อํานาจจําแนกพอใช ใช 
37 ข 3 0 0.19 -0.13 ยากมาก อํานาจจําแนกตรง

ขาม 
ไมใช 

38 ง 6 4 0.63 0.25 คอนขางงาย อํานาจจําแนกพอใช ใช 
39 ข 5 0 0.31 0.63 คอนขางยาก อํานาจจําแนกสูง

มาก 
ใช 

40 ง 3 0 0.19 -0.38 ยากมาก อํานาจจําแนกตรง
ขาม 

ไมใช 

41 ง 1 3 0.25 0.25 คอนขางยาก อํานาจจําแนกพอใช ใช 
42 ค 4 0 0.25 0.50 คอนขางยาก อํานาจจําแนกสูง ใช 
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ขอ
ท่ี 

ตัวเลือก (H) 
N=8 

(L) 
N=8 

(p) (r) พิจารณาคา p พิจารณาคา r หมายเหต ุ

มาก 
43 ง 1 3 0.25 0.25 คอนขางยาก อํานาจจําแนกพอใช ใช 
44 ค 2 1 0.19 -0.13 ยากมาก อํานาจจําแนกตรง

ขาม 
ไมใช 

45 ค 7 3 0.63 0.50 คอนขางงาย อํานาจจําแนกสูง
มาก 

ใช 

46 ก 5 3 0.50 -0.25 งายปานกลาง(ดี) อํานาจจําแนกตรง
ขาม 

ไมใช 

47 ข 6 4 0.63 0.25 คอนขางงาย อํานาจจําแนกพอใช ใช 
48 ข 2 1 0.19 -0.13 ยากมาก อํานาจจําแนกตรง

ขาม 
ไมใช 

 
จากตารางท่ี 6.2 ไดสรุป คัดเลือกขอท่ีมีคุณภาพจํานวน 35 ขอ แลวขอใดบกพรองตองตัดท้ิงหรือ
ปรับปรุงแกไข แลวนําไปทดลองกับกลุมตัวอยางในข้ันตอนตอไป 
 
การคิดคาเฉล่ียเพ่ือดูดัชนีความสอดคลองโดยใชสูตร 
 

ตัวถูก  P =        r =  

เม่ือ   P  แทน ความยากของขอสอบ 
  H       แทน     จํานวนคนในกลุมสูงท่ีตอบถูกในขอสอบนั้น 
  L                  แทน     จํานวนคนในกลุมต่ําท่ีตอบถูกในขอสอบนั้น 
  N  แทน     จํานวนนักเรียนท้ังหมด N = 8 
เม่ือ   r  แทน คาอํานาจจําแนกของขอสอบ 
  H       แทน     จํานวนคนในกลุมสูงท่ีตอบถูกในขอสอบนั้น 
  L                  แทน     จํานวนคนในกลุมต่ําท่ีตอบถูกในขอสอบนั้น 
  N  แทน     จํานวนนักเรียนท้ังหมด N = 8 
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ตารางท่ี 6.4 เกณฑการแปลความหมายคาความยากงาย (p) ของขอสอบ (ตัวถูก)  
 

ความยากงายของขอสอบ (p) 
 

ความหมาย 

0.81 – 1.00 
 

งายเกินไป (ควรปรับปรุงหรือตัดท้ิง) 

0.60 – 0.80 
 

คอนขางงาย (ดี) 

0.40 – 0.59 
 

ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 

0.20 – 0.39 
 

คอนขางยาก (ดี) 

0 – 0.19 
 

ยากมาก (ควรปรับปรุงหรือตัดท้ิง) 

 
ตารางท่ี 6.5 เกณฑการแปลความหมายคาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบ (ตัวถูก) 
  

ความยากงายของขอสอบ (r) 
 

ความหมาย 

0.40 – 1.00 
 

อํานาจจําแนกสูงมาก 

0.30 – 0.39 
 

อํานาจจําแนกดีสูง 

0.20 – 0.29 
 

อํานาจจําแนกพอใช 

0.01 – 0.19 
 

อํานาจจําแนกต่ํา(ควรปรับปรุงหรือ
ตัดท้ิง) 

0.00  
 

ไมมีอํานาจจําแนก (ควรปรับปรุงหรือ
ตัดท้ิง) 

ติดลบ 
 

มีอํานาจจําแนกตรงขาม (ควรปรับปรุง
หรือตัดท้ิง) 
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ตารางที่ 6.5 ผลการวิเคราะหเคร่ืองมือวัดจิตสาธารณะดานพฤติกรรม 
ตารางสรุปผลรวมคะแนนและคาดัชนีแบบประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินดาน

พฤติกรรมรายบุคคลเรื่อง การพัฒนาจิตสาธารณะดวยการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

 
ขอ 
ท่ี 

ขอคําถาม ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

 

IOC 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 

1. มีสวนรวมในการรักษาประเพณีหรือ 
ศาสนพิธีใหคงอยู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

2. เมื่อใชอุปกรณจัดสถานท่ีประกอบพิธี
แลว นําไปเก็บเขาท่ีอยางเปนระเบียบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

3. ทํากิจกรรมการมสีวนรวมใหศาสนพิธี
สําเรจ็ 

0 +1 +1 +1 0 3 0.6 

4. มีความตั้งใจจัดสถานท่ีใหศาสนพิธีสําเรจ็
โดยไมหวังสิ่งตอบแทน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 

5. ใชวัสดุอุปกรณท่ีมีอยูอยางประหยดัไมใช
เกินความจําเปน 

+1 0 +1 0 +1 3 0.6 

6. ไมนําวัสดุอุปกรณมาเลนใหเกิดความ
เสียหาย 

0 +1 0 +1 +1 3 0.6 

7. ทํางานกลุมท่ีไดรับมอบหมายจนสาํเร็จ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

8. การทําหนาท่ีของตนเองจนสําเร็จโดยไม
ทําใหใครเดือดรอน 

+1 +1 +1 0 0 3 0.6 

9. อาสาเปนตัวแทนกลุม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

10. เสนอตัวชวยเหลืองานตางๆท้ังใน
โรงเรียนและในชุมชน 

+1 +1 0 +1 0 3 0.6 

11. รูจักวางแผนเพ่ือทําประโยชนใหแก
สวนรวม 

0 0 +1 +1 +1 3 0.6 

12. ไมเก่ียงงานแมเปนงานท่ีหนักกวาเพ่ือน 
เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืนๆ 

+1 +1 +1 0 0 3 0.6 

13. ไมลักขโมยวัสดุอุปกรณของสาธารณะมา
เปนของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

14. การไมใชวัสดุอุปกรณเพียงคนเดียวเปด
โอกาสใหผูอ่ืนไดสามารถใชบาง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

15. แบงปนวัสดุอุปกรณของตนเองและของ
กลุมเมื่อเพ่ือนเกิดการขาดแคลน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 

16. ไมแยงวัสดุอุปกรณเพ่ือนท่ีมากอนและ
รูจักใหวัสดุอุปกรณเพ่ือนกอนบาง 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 

17. มีความรูสึกวาไดทําความดีเพ่ือสังคม +1 0 +1 +1 0 3 0.6 



 92 

18. ไมแยงวัสดุอุปกรณกันจนเกิดปญหาควร
แบงปนกันเพ่ือเกิดความสามัคค ี

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

 
จากการวิเคราะหพบวาสามารถนําแบบประเมินพฤติกรรมดานพฤติกรรมกอนและหลังเรียน

ชุดนี้มีความเหมาะสม จํานวน 18 ขอ ซ่ึงมีคา IOC>0.5 แสดงวาแบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคลชุด
นี้วัดไดตรงตามความเหมาะสมตัวบงชี้ของการพัฒนาจิตสาธารณะดวยการจัดการเรียนรูเชิง
ประสบการณ 
 
หลักเกณฑการประเมิน 
 +1  หมายถึง แนใจวาแบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคลเหมาะสมสอดคลองกับแนวคิด
การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ 
 0 หมายถึง ไมแนใจวาแบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคลเหมาะสมสอดคลองกับแนวคิด
การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ 
 -1 หมายถึง แนใจวาแบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคลไมเหมาะสมสอดคลองกับแนวคิด
การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ 
 
การคิดคาเฉล่ียเพ่ือดูดัชนีความสอดคลองโดยใชสูตร 
 

 
 
 
เม่ือ       แทน     ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
         แทน     ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 
  N     แทน     จํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด N = 5 

 



 

ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ –นามสกุล วาท่ีรอยตรีสถาพร     ศักดิ์เหลือง 
วัน เดือน ป ท่ีเกิด 1  เมษายน พ.ศ. 2532 
สถานท่ีเกิด  นครสวรรค 
ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี 37 หมู 1 ถนนเทศบาลพัฒนา 2 ตําบลชองแค  

อําเภอตาคลี จงัหวัดนครสวรรค 60210 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2559 
 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชา  
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ.  2558 
พ.ศ.  2560 

 
โรงเรียนเค่ียวม้ินเซียะเซ่ียว 
โรงเรียนบานโคกสวาง 
 

ตําแหนงหนาท่ีการงานปจจุบัน ทําธุรกิจสวนตัว 
ท่ีทํางานปจจุบัน บานเลขท่ี 37 หมู 1 ถนนเทศบาลพัฒนา 2 ตําบลชองแค  

อําเภอตาคลี จงัหวัดนครสวรรค 60210 
รางวัลหรือทุนการศึกษาท่ีไดรับ ครูฝกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศการแขงขันอานเอาเรื่อง

ตามแนว PISA ระดับชั้น ป.1 – ป.3 โครงการรักษ
ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติประจําป 2560 
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