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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับเสรมิสร้างคุณลักษณะ
จิตสาธารณะให้กับนักเรยีน 2. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสร้างคณุลักษณะจิตสาธารณะของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า 1) งานวิจัย 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณลกัษณะจิตสาธารณะให้กับนักเรยีน ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย บทบาทของครูผูส้อนเป็นผู้อ านวยความสะดวกนักเรยีนมีบทบาทในการท ากิจกรรมกลุม่และการท า
กิจกรรมเดี่ยว 2) รูปแบบการจัดการเรยีนรู้ มี 6 องค์ประกอบ ได้แก ่แนวคิดของรูปแบบ วัตถุประสงค ์ผลลัพธ์ที่
คาดหวัง หลักการจัดการเรยีนรู้ ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยขั้นตอนของรูปแบบ 
ประกอบไปด้วย ขั้นที่ 1 เปิดใจเรยีนรู้ ขั้นที่ 2 พินิจดูใคร่ครวญ ขั้นที่ 3 ประมวลประสบการณ ์3) คุณลักษณะจติ
สาธารณะหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 คุณลักษณะจิตสาธารณะหลังเรียน 
หลังเรียน 1 สัปดาห์ และหลังเรียน 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน 
 

ค าส าคัญ : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ / จิตสาธารณะ 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to 1. do a synthesis of knowledge from this research that 
studied about enhancing the public mind (characteristic) of the students 2. develop an 
instructional model to enhancing public mind (characteristic) of junior high school students    
3. study the result after the operation of an instructional model to enhancing public mind 
(characteristic) of junior high school students.The research result was found as follow :          
1) Researches that studied about enhancing the public mind (characteristic) of the students 
had various models/methods that had roles of teacher as a facilitator and students had to do 
group or individual activities. 2) An instructional model to enhancing public mind 
(characteristic) of junior high school students had 6 components which were concept of  
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the model, objectives, expected result, principles of learning management, learning process, 
measurement and evaluation. It consisted of Step 1: Be open minded to learn. This consists of 
1.1) study the model and 1.2) link relations. Step 2: Consider and examine. It consists of 2.1) 
specify objective and 2.2) face the real situation. Step 3: Codify the experience.3) The result 
studying after the operation of an instructional model to enhancing public mind characteristic 
found that the public mind characteristic of students after studied was higher than before with  
a significant different level at .05. public mind characteristic after studied with the model after, 
after studying 1 week and after studying 2 weeks had no a significant different. 
 

Keyword : Development of an Instructional Model / Public Mind 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สังคมไทยมีปัญหาด้านจติสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนซึ่งเตบิโตมากับกระแสการเปลี่ยน 
แปลงของสังคมไทยดังท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น ซึ่งจากจุดเริ่มต้นดังกล่าว ก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงในสังคมไทย
อย่างต่อเนื่อง ท้ังในด้านความคิด ความเช่ือและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบเชิงลบท่ีส าคัญอย่างหนึ่งใน
ปัจจุบันคือ พฤติกรรมอันเกิดจากความเสื่อมของจิตใจคนท่ีก าลังเกดิขึ้นกับสังคมไทยในภาวะที่ต้องเผชิญกับ
ปัญหารอบด้าน กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ด าเนินการมาโดยต่อเนื่องได้กล่อมเกลาให้คนไทย   
ส่วนใหญ่ในช่วงปัจจุบันมีความรู้สกึนึกคิดเปลีย่นไป ไม่ใส่ใจต่อเรื่องของส่วนรวมมากเหมือน คนไทยสมัยก่อน  
ดังจะเห็นได้จากพฤติกรรมท่ียึดตนเองเป็นศูนย์กลาง มลีักษณะเป็น มนุษยนิยม มองข้ามความสัมพันธ์และ  
ความเกี่ยวโยงถึงกันของธรรมชาตแิละสิ่งรอบตัว ท าให้เกิดการรับรู้และมีความคิดว่าของที่เป็นของสาธารณะนั้น
เป็นทรัพย์สินของภาครัฐหรือ ทางราชการที่คนท่ัวไปสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เป็นสิ่งที่ตนเองสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์หรือร่วมใช้ประโยชน์ โดยไม่ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล หากแตเ่ป็นหน้าที่ของภาครัฐบาล
หรือทางราชการที่พึงจักต้องดูแลรกัษาให้คงสภาพอยู่ จึงพากันละเลยหรือไม่สนใจที่จะดูแลรักษาหรือช่วยกัน
จัดการเพื่อท าให้ทรัพยส์ินส่วนกลางคงสภาพอยู่ได้นานมากกว่าสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน (นิธิ เอียวศรวีงศ์, 
2536, หน้า 44-47) ทัศนคติ ความเชื่อและพฤติกรรม อันขาดจิตส านึกท่ีดีเหล่านีฝ้ังลึกในจิตใจคนมาโดยตลอด
และจะทวีความรุนแรงของปัญหามากขึ้น อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การที่ไม่เอาใจใส่ในสมบัตสิ่วนรวมทั้งที่คนรุ่นก่อน
หรือส่วนรวมสร้างขึ้นและสมบตัิทางธรรมชาติจนกระทั่งถึงการท าลาย การไม่รูส้ึกถึงความเป็นเจ้าของที่จะต้อง
ดูแลรักษา การแก่งแย่งเพื่อยึดเอาเป็นส่วนตัว สังคมต่างคนตา่งอยู่ ต่างคนต่างฉวยโอกาสต่อสูเ้พื่อชีวิตที่ดีกว่า
ของตนเองเท่านั้น ให้ความส าคัญกับวัตถุมากกว่าจิตใจจนท าให้น้ าใจที่มีต่อบิดามารดา ญาติพี่น้อง ครูอาจารย์ 
เพื่อนฝูง โรงเรยีนและสังคมน้อยลง ขาดจิตส านึก ขาดความมีน้ าใจ สังคมเจริญด้วยวัตถุมากกว่าจติใจ ปัญหาที่
ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน มีศูนย์กลางอยู่ท่ีการขาดคณุลักษณะจิตสาธารณะของคนไทย เนื่องจาก
พฤติกรรมของมนุษย์ทุกดา้นล้วนถูกช้ีน าโดยสภาวะทางจิต ดังนั้นหากละเลยไม่มีการสร้างการรับรู้ 
หรือการปรบัเปลีย่นจิตส านึกของคนไทยเกี่ยวกับส่วนรวมหรือจิตสาธารณะใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
สังคมที่ผ่านมาย่อมจะเกิดปญัหาความไมส่งบสุขเกดิขึ้นในสังคม (ชาย โพสิตา และคนอ่ืนๆ, 2540, หน้า 40) 
คุณลักษณะจติสาธารณะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันท่ีมกีารแข่งขัน
สูง ผู้คนต่างมุ่งหวังในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง เพิกเฉยตอ่ส่วนรวม ความคดิเรื่องอยากมีสังคมที่ดี    
มีรัฐท่ีดีไม่ใช่ความคิดของคนส่วนใหญ่อีกต่อไป (การปโิตเลียมแห่งประเทศไทย, 2542, หน้า 9-12) 
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การเสริมสร้างคณุลักษณะจติสาธารณะของนักเรียนเป็นเรื่องที่มีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่ง  
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสร้างคณุลักษณะจติสาธารณะของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับเสรมิสร้างคุณลักษณะจติสาธารณะให้กับ

นักเรียน 
 2. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรยีนรู้เพื่อเสริมสร้างคณุลักษณะจติสาธารณะของนักเรยีนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น 
 3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะจิตสาธารณะของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

สมมติฐานการวิจัย 
  1. ก่อนเรียน 1 สัปดาห์ ก่อนเรยีน หลังเรียน หลังเรียน 1 สัปดาห์ และหลังเรียน 2 สัปดาห์ 
แตกต่างกัน 
  2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัด 
การเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างคุณลักษณะจติสาธารณะของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนต้นมีคุณลักษณะจติสาธารณะ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
  3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัด 
การเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างคุณลักษณะจติสาธารณะของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนต้นมีคุณลักษณะจติสาธารณะ
ก่อนเรียน 1 สัปดาห์ ก่อนเรียน หลังเรียน หลังเรียน 1 สัปดาห์ และหลังเรียน 2 สัปดาห์ แตกต่างกัน 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 สังเคราะห์องค์ความรูจ้ากงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างคณุลักษณะจติ
สาธารณะด้วยการจดัการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
  แหล่งข้อมูล 
   แหล่งข้อมูล ได้แก่ งานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการเสรมิสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะให้กับ
นักเรียน  
  วิธีการด าเนินการวิจัย 
   1. ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง คือ จะต้องเป็นงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคณุลักษณะด้านจิตสาธารณะ ท่ีเป็นปริญญานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษาและสืบค้นข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ จากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลยัต่างๆ ในประเทศ ทีต่ีพิมพ์
เผยแพร่ ตั้งแต่ปี 2546-2556 
   2. ก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ตอ้งการศึกษาในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู้ครั้งนี้ 
ได้แก่ ลักษณะการจัดกิจกรรมหรอืการจัดการเรียนรู้ บทบาทของครู บทบาทของนักเรียนในการจัดการเรยีนรู้
เพื่อเสรมิสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะให้กับผู้เรียน 
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   3. อ่านเอกสารและงานวิจัยโดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    3.1 ผู้วิจัยท าส าเนาและอ่านเอกสาร งานวิจัย จากนั้นจัดกระท ารหสั โดยบันทึกย่อไว้
ตรงขอบกระดาษ หรือท า Highlight ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้านจิตพิสยัและการเสรมิสร้าง
คุณลักษณะจติสาธารณะให้กับนักเรียนโดยท าการวเิคราะห์เฉพาะเนือ้หาท่ีปรากฏในเอกสาร (Manifest 
Content) โดยไมค่ านึงถึงเนื้อหาท่ีซ่อนอยู่ (Latent Content) 
    3.2 ผู้วิจัยอ่านบันทึกย่อหรือ Highlight ที่ได้ท าไว้ จากนั้นจับประเดน็ส าคัญของรหสั
นั้นๆ เพื่อสร้างกลุ่มย่อย (Category) ของประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อ
เสรมิสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะ 
    3.3 ผู้วิจัยอ่านข้อมูลใน Category แล้วสร้างค าอธิบายของ Category นั้นๆ เพื่อให้
เข้าใจกลุ่มข้อความใน Category นั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร  
    3.4 ระบุใหไ้ด้ว่า Category นั้นเช่ือมโยงหรือสมัพันธ์กับสาระส าคัญ (Themes) 
อย่างไร 
    3.5 กระท าซ้ าในข้ันตอนท่ี 1-4 ในกรณีที่มเีอกสารหรืองานวิจัยมากกว่า 1 ฉบับ 
    3.6 เมื่อท าจนครบทุกเอกสารและงานวิจัยแล้ว รวบรวมทุก Category หรือ Theme 
เพื่อตรวจสอบแต่ละรายละเอียดและพิจารณาว่าสอดคล้องหรือสามารถเข้ากันได้หรือไม่ 
    3.7 เมื่อจัดกลุ่มข้อมลูลงใน Category และ Theme เรียบร้อยแล้ว อ่านซ้ าอีกครั้ง
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลสามารถเข้ากลุ่มได้จริง 
    3.8 อ่านทุกๆ Category เพื่อดูว่ายังมีอะไรหลอมรวมกันได้ หรือยังไม่เหมาะที่จะเข้า
กลุ่ม แล้วต้องแยกเป็น Category ใหม่ อาจท าให้ได้ประเด็นเพิ่มเตมิส าหรับการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้
เพื่อเสรมิสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียน 
    3.9 ทบทวนเอกสารและงานวิจัยซ้ าเพื่อให้แน่ใจว่าทุกๆ ข้อมูล ได้ท าการจัดกลุ่ม
เรียบร้อยแล้ว 
   4. สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษางานวิจัยดังกลา่ว 
  การวิเคราะห์ข้อมลู 
   การสังเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณลักษณะ ผู้วิจยัท าการสังเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) เกี่ยวกับลักษณะของรูปแบบการจัดการเรยีนรู้ บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน และ
สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการจดัการเรียนรู ้
 ขั้นตอนท่ี 2 สร้างรูปแบบจัดการเรียนรู้เพื่อเสรมิสร้างคุณลักษณะจติสาธารณะของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
  แหล่งข้อมูล 
   แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนท่ี 2 น้ีแบ่งออกเป็น 2 แหล่งข้อมูลได้แก่ 
   1. ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสตูรและการสอน จ านวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล จ านวน 3 คน  และผู้เช่ียวชาญด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน จ านวน 3 คน 
   2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านทุ่งมน โรงเรยีนชุมชนบ้านทุ่งสงบ และ
โรงเรียนบ้านคลองข่อย ท่ีไม่ใช่กลุม่ตัวอย่างในการทดลอง และก าลงัเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 212 คน 
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  วิธีการด าเนินการวิจัย 
   1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แนวคดิทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคณุลักษณะจิตสาธารณะ และผลการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 จากนั้นสังเคราะห์       
องค์ความรู้ที่ไดเ้พื่อสรา้งกรอบแนวคิดในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
   2. ร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดทีไ่ด้จากการศึกษา ท าให้ได้องค์ประกอบ
ของรูปแบบ คือ แนวคิดของรูปแบบ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง หลักการจัดการเรยีนรู้ ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล น าร่างรูปแบบการจัดการเรยีนรู้เสนอต่อประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณา  
   3. สร้างคู่มือประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม ได้ค่าความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด 4.64 
   4. จัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้ก าหนดเนื้อหาท่ี
จะใช้จัดการเรียนรูต้ามรูปแบบการจัดการเรยีนรู้โดยน าแผนการจดัการเรยีนรู้และพร้อมแบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปใหผู้้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ได้คา่        
ความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 4.55 โดยแผนการ
จัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยูร่ะหว่าง 4.53-4.56 
   5. สร้างแบบวัดคณุลักษณะจติสาธารณะโดยผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบวัดคุณลักษณะ  
จิตสาธารณะ มีขั้นตอนการสรา้งดงัต่อไปนี ้
    5.1 น าแบบวัดคุณลักษณะจติสาธารณะไปใหผู้้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน ตรวจสอบคณุภาพ 
ของแบบวัดในด้านความตรงเชิงพนิิจ (Face Validity) พิจารณาและตรวจสอบในด้านความเหมาะสมของเนื้อหา 
ภาษาที่ใช้ เพื่อให้ครอบคลุมคณุลกัษณะจิตสาธารณะที่ต้องการประเมิน ซึ่งได้แก่  
   ตัวช้ีวัดที่ 1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน 
     พฤติกรรมบ่งช้ี 1.1 ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูท างานด้วยความเต็มใจ 
     พฤติกรรมบ่งช้ี 1.2 อาสาท างานให้ผู้อื่นด้วยก าลังกาย ก าลังใจและก าลังสติปญัญาโดยไม่
หวังผลตอบแทน 
     พฤติกรรมบ่งช้ี 1.3 แบ่งปนัสิ่งของ ทรัพย์สินและอื่นๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความสุขให้กับผู้อื่น 
   ตัวช้ีวดัที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสงัคม 
     พฤติกรรมบ่งช้ี 2.1 ดูแล รักษาสาธารณะสมบตัิและสิ่งแวดล้อมด้วยความเตม็ใจ 
     พฤติกรรมบ่งช้ี 2.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
     พฤติกรรมบ่งช้ี 2.3 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวมตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น 
    5.2 ปรับปรุงแบบวัดคุณลักษณะจติสาธารณะตามผลตรวจสอบคณุภาพของแบบวัด
ในด้านความตรงเชิงพินิจ (Face Validity) และค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ คัดเลือกคา่ดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Congruence : IOC) ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.7 ถึง 1.00 แสดงว่า
ใช้ได้ทุกข้อ และเมื่อพิจารณาค าตอบแล้วก็พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.6 ถึง 1.0  
    5.3 น าแบบวัดคุณลักษณะจติสาธารณะที่ปรับปรุงแกไ้ขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) 
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 212 คน เป็นนักเรียนโรงเรยีนบ้านทุ่งมน 
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โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ และโรงเรียนบ้านคลองข่อย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต 1 แล้วน าผลที่ไดม้าหาน าแบบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะมาวเิคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกโดยน าผลคะแนน
การตรวจแบบวัดมาค านวณหาค่าดัชนีอ านาจจ าแนกรายข้อ (t) และได้คา่อ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต ่3.851- 
23.312 ซึ่งถือว่าข้อท่ีมีค่า t มากกว่า 1.75 ข้ึนไปเป็นข้อท่ีมีอ านาจจ าแนกใช้ได้ (Edwards, 1975; อ้างถงึใน 
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543, หน้า 94)จากนั้นน ามาวิเคราะห์ความเช่ือมมั่นพบว่าแบบวัด
คุณลักษณะจติสาธารณะมีคา่ความเช่ือมั่น .956  
 ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างคุณลักษณะจติสาธารณะของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
   ประชากรที่ใช้ในการทดลอง ได้แก ่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2557  
ภาคเรยีนที่ 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 จ านวน 31 คน โรงเรียนบ้านวังเกษตร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 ผู้วิจัยใช้วิธีการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   1. รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสร้างคณุลักษณะจติสาธารณะของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาตอนต้น  
   2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบวัดคณุลักษณะจิตสาธารณะ 
  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรยีนรู้ ตามรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะจติสาธารณะของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีใช้ทดลองจ านวน 6 เรื่องโดยมรีายละเอยีด
ดังต่อไปนี ้
   1. วัดคุณลักษณะจติสาธารณะก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ และก่อนการทดลอง โดยใช้
แบบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะทีผู่้วิจัยสร้างขึ้นก่อนการทดลอง ซึ่งผู้วิจัยจะด าเนินการสอบด้วยตนเอง ใช้เวลา
ในการทดสอบ 30 นาท ี
   2. ด าเนินการทดลองโดยใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างคุณลักษณะจติ
สาธารณะของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษา 
   3. ทดสอบหลังการทดลอง หลังการทดลอง 1 สัปดาห์ และหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ โดย
ใช้แบบวัดคุณลักษณะจติสาธารณะฉบับเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนทดลอง ใช้เวลาในการทดสอบ 30 นาที 
  การวิเคราะห์ข้อมลู 
   ข้อมูลที่ไดจ้ากการศึกษาวิจยั โดยการเก็บรวมรวมข้อมลู ก่อนการทดลอง ระหว่าง       
การทดลอง หลังการทดลอง ได้แก ่
    1. ค านวณค่าสถติิพื้นฐานคะแนนคุณลักษณะจติสาธารณะ ก่อนการทดลอง และหลัง
การทดลอง โดยหาค่าเฉลี่ยและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งมเีกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยรายด้าน
จากแบบวัดคณุลักษณะจิตสาธารณะดังนี ้
     1.00-1.49 หมายถึง มีในระดับของจิตสาธารณะในข้ันการรับรู้ 
     1.50-2.49 หมายถึง มีในระดับของจิตสาธารณะในข้ันการตอบสนอง 
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     2.50-3.49 หมายถึง มีในระดับของจิตสาธารณะในข้ันการเห็นคณุคา่ 
     3.50-4.00 หมายถึง มีในระดับของจิตสาธารณะในข้ันการจัดระบบ 
    2. วิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนแบบวัดคณุลักษณะจติสาธารณะ คะแนน 
การประเมินตนเองด้านคณุลักษณะจิตสาธารณะ คะแนนการสังเกตคุณลักษณะจติสาธารณะของนักเรยีน    
ก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง หลังการทดลอง 1 สัปดาห์ และหลังการทดลอง 2 
สัปดาห์ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า (One-way Analysis of Variance : Repeated 
Measures) ถ้าพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกจ็ะเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ด้วยการเปรยีบเทียบ
รายคู่ โดยวิธี Bonferroni ซึ่งเป็นวิธีท่ีเหมาะสมในการวิจัยทีม่ีการวดัซ้ า  
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปดังนี ้
  1. การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณลักษณะจิต
สาธารณะด้วยการจดัการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พบว่า งานวิจัยท่ีมุ่ง
เสรมิสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะส่วนใหญ่ใช้แนวคิดหรือทฤษฎี ดงันี้ 1) ทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญา 
(Cognitive Behavior Modification) 2) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปญัญาสังคม (Social Cognitive Theory) 
ส าหรับรูปแบบการจัดการเรยีนรู้ของครู (Teaching Model)พบว่า ส่วนใหญ่ครจูะใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้
ด้วยกระบวนการทางสังคม (The Social Family) ที่เป็นรูปแบบการจัดการเรยีนรู้ที่ต้องอาศัยกระบวนการกลุ่ม 
หรือต้องมีปฏสิัมพันธ์กับผู้อื่นจึงจะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ เช่น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ
ร่วมกับผู้อื่นในการค้นคว้า ส าหรับบทบาทของผู้สอน พบว่า ส่วนใหญ่ครูแสดงบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
(Facilitator) โดยผูส้อนมีหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกประสานงานส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกจิกรรมช่วยเหลือ
นักเรียนให้เกดิการเรียนรู้และบทบาทของนักเรียนพบว่า นักเรียนมบีทบาทในการท ากิจกรรมกลุ่ม (Active 
group) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการจัดกลุ่มนักเรียนเพือ่ให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรูร้่วมกัน 
  2. สร้างรูปแบบจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคณุลักษณะจติสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาตอนต้นผู้วิจยัน าผลที่ได้จากการศึกษาในข้ันท่ี 1 และการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณลักษณะจติสาธารณะมาสร้างรปูแบบการจัดการเรียนรู้และน าไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมิน พบว่า รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 4.67 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความเหมาะสมรายข้ออยู่
ระหว่าง 4.44-4.89 ซึ่งรูปแบบการจัดการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างคุณลกัษณะจิตสาธารณะมีองค์ประกอบและ
ลักษณะดังต่อไปนี ้
  แนวคิดของรูปแบบ 
   การจัดการเรยีนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะจิตสาธารณะส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น มุง่พัฒนาให้นักเรียนไดต้ระหนักในบทบาทหน้าท่ีของตนที่มีต่อสังคมด้วย
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการใคร่ครวญด้วยใจที่เปิดกว้าง รับฟังกัลยาณมิตรด้วยใจที่อ่อนน้อม ท่ีน ามาซึง่ความรู้
ความเข้าใจท่ีสมัพันธ์เชื่อมโยงโดยตรงกับชีวิตนักเรียนโดยใหค้วามส าคัญต่อการเรียนรู้จากภายใน และการเฝูา
มองเห็นตามที่เป็นจริง เพื่อการถึงพร้อมในการเป็นผู้ให้และช่วยเหลอืผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตนเพือ่ท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษส์ิ่งแวดล้อมด้วยแรงกาย 
สติปัญญา 
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 วัตถุประสงค์ 
   เพื่อปลูกฝังให้นักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาตอนต้นเอาใจใสดู่แลเป็นธรุะและเข้าร่วมในเรื่องของ
ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน น าไปสู่การปฏิบตัิตนต่อสังคมจนมีคณุลักษณะจติสาธารณะ 
 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมีคณุลักษณะจติสาธารณะ  ดังนี้ 
   ตัวช้ีวดัที่ 1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน 
     พฤติกรรมบ่งช้ี 1.1 ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูท างานด้วยความเต็มใจ 
     พฤติกรรมบ่งช้ี 1.2 อาสาท างานให้ผู้อื่นด้วยก าลังกาย ก าลังใจและก าลังสติปญัญาโดยไม่
หวังผลตอบแทน 
     พฤติกรรมบ่งช้ี 1.3 แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สินและอื่น ๆ และช่วยแก้ปญัหาหรือสร้าง
ความสุขให้กับผู้อื่น 
   ตัวช้ีวัดที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสงัคม 
     พฤติกรรมบ่งช้ี 2.1 ดูแล รักษาสาธารณะสมบตัิและสิ่งแวดล้อมด้วยความเตม็ใจ 
     พฤติกรรมบ่งช้ี 2.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
     พฤติกรรมบ่งช้ี 2.3 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวมตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น 
 หลักการจดัการเรียนการเรียนรู ้
   บทบาทครูผูส้อนครผูู้สอนควรมีบทบาทดังนี้ 
    1. กัลยาณมิตร (Friendly) คือ การท าตนให้เป็นแหล่งความรู้ หรือเป็นเสียงแห่งความมีจิต
สาธารณะที่คอยบอกกล่าว แนะน า สั่งสอน ช้ีแจง ช่วยเหลือ รวมถึงการเป็นการเป็นตัวอย่างที่ดีท่ีคอยชักน าให้
นักเรียนคิดชอบ เห็นชอบ จนเกดิการน าไปสู่การมีคุณลักษณะจิตสาธารณะ ซึ่งในการจัดการเรยีนรู้ ครูผูส้อนที่
เป็นกัลยาณมติรกับนักเรียนจะแสดงออกด้วยการมีใจท่ีเมตตา ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายให้ความใส่ใจ หว่งใย เอาใจ
ใส่ เข้าใจ เห็นอกเห็นใจและให้ค าแนะน าช่วยเหลือเมื่อนักเรยีนมีปญัหา สัมพันธ์ภาพที่ดีจะท าให้นักเรียนรูส้ึกอุ่น
ใจ และเชื่อมั่นในตนเองที่ปฏิบตัิตนให้เป็นคนมีจิตสาธารณะ 
    2. ต้นแบบท่ีดี (Role Model) เป็นการแสดงออกถึงการเป็นตัวอย่างที่ดีในคุณลักษณะจิต
สาธารณะ ท่ีจะท าให้นักเรียนเกดิความศรัทธาอยากประพฤติปฏิบัตติาม ดังนั้น ถ้าครผูู้สอนเป็นผู้มีคณุลักษณะ
จิตสาธารณะ คือ เป็นผูเ้อาใจใส่ดแูลเป็นธุระ และเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชนร์่วมกัน รวมถึงมี
บุคลิกภาพท่ีมีน้ าใจ ใส่ใจ ห่วงใย เอาใจใส่ เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และอ่อนโยนต่อนักเรียน ย่อมเป็นแบบอย่างท่ีดี
ที่มีอิทธิพลต่อนักเรียนมากที่สดุ เพราะเป็นประสบการณ์ตรงท่ีสามารถเรียนรู้ได้ทันที 
    3. ผู้ช้ีแนะ (Counselor) เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยหรือปัญหาคับข้องใจท้ังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะจติสาธารณะ การเรียน และเรื่องส่วนตัว ครผูู้สอนอาจให้เวลา พร้อมที่จะรับฟังปัญหา ให้ค าปรึกษา
ด้วยใจท่ีเมตตา ช้ีแนะในช่องทางที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้นักเรยีนรูส้กึถึงความมั่นคง อบอุ่นทางจิตใจ และหา
วิธีแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 
    4. ผู้สนับสนุนและเสริมแรง (Supporter) คือ เป็นผู้กระตุ้นรวมถึงสง่เสริมให้นักเรียนได้ศึกษา
และลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในการฝึกฝนและพัฒนาตนเองสู่การมีคุณลักษณะจิตสาธารณะ และเสริมสร้าง
บรรยากาศของการจัดการเรยีนรูท้ี่มีความเอื้ออาทร เมตตา รวมถึงการเสริมแรงด้วยการชมเชย และให้ก าลังใจ
แก่เด็กอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีเจตคติที่ดีและมีคณุลักษณะจติสาธารณะ 
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   บทบาทนักเรียน บทบาทของนักเรียนควรปฏิบัติดังนี ้
   1. เป็นผู้มุ่งมั่น (Strive) สร้างคณุลักษณะจิตสาธารณะให้เกดิกับตนเอง โดยยึดหลัก “เปิดใจ
รับรู้ พินิจดูใครค่รวญ ประมวลประสบการณส์ู่การปรับปรุงตนเอง”      
   2. เป็นผู้มีวินัย (Discipline) มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองด้วยการเตรียมตนให้
พร้อม กระตือรือร้นใฝรุู้ใฝุเรียน รบัผิดชอบงานท่ีไดร้ับมอบหมาย รว่มท ากิจกรรม ร่วมแสดงความคดิเห็น 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพือ่นและครู 
   3. เป็นกัลยาณมิตร (Friendly) ด้วยการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นมิตรในระหว่างเพื่อน มี
การเรยีนรู้ซึ่งกันและกัน เข้าใจและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีน้ าใน ให้ความช่วยเหลือเอือ้อาทรต่อ
กัน สนับสนุน ให้ก าลังใจกันและกนั การมีเพื่อนร่วมแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้มจีิตสาธารณะจะ
ช่วยส่งเสรมิให้ประสบความส าเร็จเร็วข้ึน 
 ขั้นตอนการจัดการเรยีนรู ้
   รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อเสรมิสร้างคณุลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ดังนี ้
   ขั้นที่ 1 เปิดใจเรียนรู้  
   เป็นการจัดกจิกรรมที่ให้นักเรยีนได้เรียนรู้ รับรู้ลักษณะส าคัญของตน้แบบคุณลักษณะจิต
สาธารณะ โดยการสังเกตและรวบรวมสิ่งที่รับรู้มาน้อมน าความส าเรจ็ของต้นแบบคุณลักษณะจิตสาธารณะ
ร่วมกับประสบการณเ์ดิมของตนเองคิดใคร่ครวญถึงต้นแบบคุณลักษณะจิตสาธารณะด้วยสุนทรียสนทนา โดยใช้
ค าถามแบบโยนโิสมนสิการ เพื่อให้นักเรียนสังเกตและจดจ าพฤติกรรมต้นแบบคณุลักษณะจิตสาธารณะ จูงใจให้
นักเรียนปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีคุณลักษณะจติสาธารณะให้นักเรยีนได้น้อมน าความส าเรจ็ของต้นแบบคุณลกัษณะจิต
สาธารณะ หลอมรวมกับประสบการณ์ของตนเองและเพื่อนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ร่วมกับค าพดูในการ
สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัตตินเป็นผู้มีคณุลักษณะจิตสาธารณะของครู มาพิจารณาใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง
ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้(ใช้เวลา 1-2 ช่ัวโมง) 
     1. เรียนรู้ต้นแบบ เป็นการน าเสนอต้นแบบคุณลักษณะจิตสาธารณะที่ดี ท่ีมีความเด่นชัด 
จดจ าง่าย มีความดึงดูดใจสูง หรือบ่งบอกถึงความยากล าบากในการมีคุณลักษณะจิตสาธารณะกว่าบุคคลทั่วไป 
ซึ่งจะท าให้ผู้สังเกตต้นแบบคณุลักษณะจิตสาธารณะสนใจได้มาก โดยครูจะท าหนา้ที่จูงใจให้นักเรียนสงัเกต 
จดจ าพฤติกรรมของต้นแบบคณุลกัษณะจิตสาธารณะ มาคิดพิจารณาไตรต่รองอย่างลึกซึ้ง ภายใต้สภาวะจิตอัน
สงบ ด้วยการเฝูามองตามความเปน็จริง 
     2. เชื่อมโยงสัมพันธ์ ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนคดิแบบโยนโิสมนสัิการ 5 แบบ ได้แก่ 
การคิดแบบสืบสาวเหตุปจัจัย, การคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ, การคิดแบบอริยสัจจ,์ การคิดแบบคณุโทษและ
ทางออก และการคิดแบบคณุค่าแท้ คุณค่าเทียม เกี่ยวกับต้นแบบคณุลักษณะจติสาธารณะ และประสบการณ์
การปฏิบัตตินด้านคณุลักษณะจิตสาธารณะของนักเรยีนเอง เพื่อให้เกิดการคิดพิจารณาใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง โดย
พิจารณาความส าเรจ็จากต้นแบบคุณลักษณะจติสาธารณะ ความส าเร็จในการกระท าของตนเองร่วมกบัการใช้
ค าพูดสรา้งแรงบันดาลใจจากครเูพื่อให้นักเรียนเกิดความเช่ือมั่นว่าสามารถช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้ น าไปสู่
การตัดสินใจที่สมเหตสุมผล และมพีฤติกรรมที่แสดงออกที่เหมาะสม 
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    ขั้นที่ 2 พินิจดูใคร่ครวญ 
    เป็นการจัดกจิกรรมที่ให้ผู้เรียนตั้งเปูาหมายท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมที่ต้องการ
กระท าอย่างชัดเจน ก ากับตนเองเพื่อให้ผู้เรียนแสดงพฤติรกรมได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ประกอบดว้ยกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ (กิจกรรมที่ 1 ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง ส าหรับกจิกรรมที่ 2 ใช้เวลา 8 สัปดาห์) 
     1. ก าหนดเปูาหมาย นักเรียนพิจารณาใคร่ครวญรับรูคุ้ณลักษณะจิตสาธารณะของตนเอง
โดยน้อมน าประสบการณ์เดิมของตนเอง และต้นแบบคุณลักษณะจติสาธารณะพิจารณาใคร่ครวญอยา่งลึกซึ้งด้วย
บรรยากาศการสนทนาท่ีผ่อนคลาย ทุกคนเป็นกัลยาณมติรมคีวามรกัความเมตตาซึ่งกันและกัน ผ่านกระบวนการ
สุนทรียสนทนา โดยครูใช้ค าถามแบบโยนิโสมนสิการกระตุ้นคดิแล้วให้นักเรียนผลดักันพูดทีละคน เมื่อเพื่อนก าลัง
พูดนักเรียนคนอ่ืนควรตั้งใจฟัง และฟังจนจบโดยไม่พูดแทรกขึ้นมา พิจารณาเรื่องราวท่ีเพื่อนพูดด้วยใจที่
ปราศจากอคติ สังเกตอารมณ์และความรูส้ึกของตนเองขณะที่เพ่ือนพูดว่ามีความขัดเคืองหรืออคติหรอืไม่ หากมี
การขัดเคืองให้รูต้ัวและท าจิตใจใหส้งบละวางความขดัเคืองหรืออคตนิั้นสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนแสดง
พฤติกรรมตามต้นแบบคุณลักษณะจิตสาธารณะโดยการยกย่อง โดยครูใช้ค าพูดจูงใจให้นักเรียนเกิดความเช่ือมั่น
ว่าตนเองสามารถปฏิบตัิตนให้มีคณุลักษณะจติสาธารณะได้ โดยสื่อสารให้นักเรียนทราบถึงเปาูหมายของการท า
ตนเป็นผูม้ีจิตสาธารณะ รวมถึงอธิบายให้เห็นว่าต้นแบบคุณลักษณะจิตสาธารณะที่อยู่ในวัยใกล้เคยีงกับนักเรียน 
หรือมีความยากล าบากในการมีคณุลักษณะจติสาธารณะยังสามารถท าความดีช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมได้ นักเรียน
ของครูก็สามารถท าไดเ้ช่นเดียวกันก าหนดเปูาหมายจะท าให้นักเรียนได้รู้ถึงพฤติกรรมที่ต้องกระท าอย่างชัดเจน 
โดยให้นักเรียนแตล่ะคนก าหนดเปาูหมายรวมถึงกิจกรรมที่จะปฏิบตัใินการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมในเรื่องที่ได้
เรียนรู้  
     2. เผชิญหน้าสถานการณ์จริง นักเรียนเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เปน็จริงเพื่อเปิดพื้นที่   
สู่การเรียนรู้ใหม่ๆ และเข้าถึงข้อจ ากัดของศักยภาพของตนเองต่อการพัฒนาคุณลักษณะจิตสาธารณะ ก ากับ
ควบคุมตนเองโดยการปฏิบัตติามเปูาหมายและกิจกรรมที่ก าหนดไวโ้ดยการเขยีนบันทึกการปฏบิัติของตนเอง 
โดยครูจะคอยเป็นที่ปรึกษาและใหก้ าลังใจนักเรียนในการปฏิบัตตินให้เป็นคนมีคณุลักษณะจติสาธารณะลงมือ
ปฏิบัติช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตที่เป็นเมตตา มีความรักให้แก่กัน ไว้วางใจกัน เข้าใจและยอมรับ รวมทั้งเกื้อหนุนซึ่ง
กันและกัน บนฐานความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง อยากช่วยผู้อืน่ให้พ้นทุกข์ ท าให้เกิดการช่วยเหลือผู้อื่นและ
สังคม เป็นการกระท าด้วยความเตม็ใจไม่หวังผลตอบแทน โดยใช้สังคหวัตถุสี่ คือ นักเรยีนแสดงความมีน้ าใจท่ีท า
ให้คนเราอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขด้วย ทาน คือ การให้ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วย
สิ่งของตลอดถึงให้ความรู้และแนะน าสั่งสอน,ปิยวาจา คือ การกล่าวค าพูดไพเราอ่อนหวานสามัคคีให้เกิดไมตรี
และความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงค าแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตผุลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม, อัตถ
จริยา คือ การประพฤติประโยชน์ ขวนขวายช่วยเหลือกิจกรรม บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไข
ปรับปรุงส่งเสรมิในทางจริยธรรม และสมานัตตา คือ ความมตีนเสมอ ปฏิบัติตนสม่ าเสมอวางตนเหมาะแก่ฐานะ 
ภาวะบุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม 
   ขั้นที่ 3 ประมวลประสบการณ ์  
   เป็นการที่ผูเ้รียนรับรู้ความสามารถของตนเองในการแสดงคุณลักษณะจติสาธารณะ โดยให้
ผู้เรยีนไดเ้ห็นความส าเร็จจากการแสดงพฤติกรรมของการกระท าของตนเองด้วยการน้อมน าความส าเรจ็ของ
ต้นแบบคุณลักษณะจิตสาธารณะ หลอมรวมกับประสบการณ์ของตนเองและเพื่อนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม 
ร่วมกับค าพูดในการสรา้งแรงบันดาลใจในการปฏิบตัิตนเป็นผู้มคีุณลกัษณะจิตสาธารณะของครู มาพิจารณา
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ใคร่ครวญอยา่งลึกซึ้ง มุ่งสู่การตั้งเปูาหมายในการปฏิบัตตินให้ชัดเจน ก ากับตนเองในการปฏิบัตติามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย (ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง) 
     ประเมินผลการปฏิบัติและสะท้อนผลการปฏิบตัิให้นักเรียนแต่ละคนเปรียบเทยีบผลการ
ปฏิบัติของตนตลอดช่วงเวลา 2 เดอืนที่ผ่านมากับเปูาหมายและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ แล้วพิจารณาว่าสิง่ที่ตนเอง
ได้ท านั้นเป็นไปตามเปูาหมายและกิจกรรมที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยให้นักเรียนแสดงความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นต่อ
พฤติกรรมนักเรียน โดยครูจะใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดแบบโยนิโสมนสัิการ 5 ได้แก่ การคิดแบบสืบสาวเหตุ
ปัจจัย, การคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ, การคิดแบบอริยสัจจ,์ การคิดแบบคณุโทษและทางออก และการคิด
แบบคุณค่าแท้ คณุค่าเทียมพิจารณาใคร่ครวญสะท้อนผลการปฏิบตัิของแต่ละคนเกี่ยวกับความรู้สึก ความสุข 
ความส าเร็จที่เกดิขึ้นจากการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมอย่างลึกซึ้งด้วยบรรยากาศการสนทนาท่ีผ่อนคลาย ทุกคน
เป็นกัลยาณมติรมคีวามรักความเมตตาซึ่งกันและกัน ผ่านกระบวนการสุนทรยีสนทนาท่ีให้นักเรียนผลดักันพูด   
ทีละคน เมื่อเพื่อนก าลังพูดนักเรยีนคนอ่ืนควรตั้งใจฟัง และฟังจนจบโดยไม่พูดแทรกขึ้นมา พิจารณาเรื่องราวท่ี
เพื่อนพูดด้วยใจท่ีปราศจากอคติ สงัเกตอารมณ์และความรู้สึกของตนเองขณะที่เพ่ือนพูดว่ามีความขัดเคอืงหรือ
อคติหรือไม่ หากมีการขัดเคืองให้รูต้ัวและท าจติใจให้สงบละวางความขัดเคืองหรืออคตินั้นนักเรียนเขียนบันทึก
สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึน้เกี่ยวกับความรูส้ึกในการปฏิบัตตินเป็นผูม้ีจิตสาธารณะ สรุปประโยชน์ที่
ได้รับจากการช่วยเหลือผู้อื่นและสงัคม 
 การวัดและประเมินผล 
   การวัดประเมินผลการเรียนรูต้ามรปูแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสร้างคณุลักษณะจติ
สาธารณะของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น ใช้วิธีการ นักเรียนประเมินตนเองด้วยการท าแบบวัดคณุลักษณะ 
จิตสาธารณะ  
 ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างคุณลักษณะจติสาธารณะของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างคุณลักษณะจติสาธารณะผู้วิจยัด าเนินการ
วิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Time Series Design ใช้ระยะเวลาทดลอง 8 สัปดาห์ ปรากฏผลดงันี้ 
  1. ค่าสถิติพื้นฐานและระดับคณุลกัษณะจิตสาธารณะของนักเรียน 

ตารางที่ 1 ค่าสถิติพื้นฐานและระดับคุณลักษณะจิตสาธารณะของนกัเรียน 
 

ระยะเวลาที่วัด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณลักษณะจิตสาธารณะ 
ครั้งท่ี 1 ก่อนเรียน 1 สัปดาห ์ 2.176 0.33 ขั้นเห็นคุณค่า 

ครั้งท่ี 2 ก่อนเรียน 2.197 0.34 ขั้นเห็นคุณค่า 
ครั้งท่ี 3 หลังเรียน 3.340 0.18 ขั้นการจัดระบบ 

ครั้งท่ี 4 หลังเรียน 1 สัปดาห ์ 3.347 0.18 ขั้นการจัดระบบ 
ครั้งท่ี 5 หลังเรียน 2 สัปดาห ์ 3.351 0.16 ขั้นการจัดระบบ 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ช่วงเวลาก่อนเรียนนักเรียนมีคณุลักษณะจิตสาธารณะในระดับเห็นคณุค่า โดย
ก่อนเรียน 1 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 2.176 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 ก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.197 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 และช่วงเวลาหลังเรียนนักเรียนมีคณุลักษณะจิตสาธารณะอยู่ในระดับขัน้จัดระบบ 
โดยหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.340 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 หลังเรียน 1 สัปดาห์ มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 
3.347 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 และหลังเรียน 2 สัปดาห ์มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.351 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.16 
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 2) ผลการเปรียบเทยีบคุณลักษณะจิตสาธารณะระหว่างก่อนเรยีนและหลังเรียนด้วยรูปแบบ       
การจัดการเรยีนรู ้
 การเปรยีบเทียบคณุลักษณะจติสาธารณะของนักเรียนในแตล่ะช่วงเวลาที่ท าการวัดโดยใช้ One-way 
Analysis of Variance : Repeated Measures ปรากฏผลดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การทดสอบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยคณุลักษณะจติสาธารณะในแต่ละช่วงเวลาที่ท าการวัด 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ระยะเวลาที่วัด 50.028 4 12.507 825.821* .000 

ความคลาดเคลื่อน 1.817 120 .015   
รวม 51.845 124    

* p < .05 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะจติสาธารณะของนักเรยีนจากการวัดก่อนเรียน
ระหว่างเรยีน และหลังเรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ .05แสดงว่ามีคะแนนเฉลี่ย
คุณลักษณะจติสาธารณะแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่จึงท าการทดสอบคะแนนเฉลีย่คุณลักษณะจิตสาธารณะรายคู่
โดยใช้ Bonferroni method ปรากฏผลดังตารางที่3 
 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่คะแนนเฉลี่ยคณุลักษณะจติสาธารณะ 
 

ระยะเวลาที่วัด ก่อนเรียน 
1 สัปดาห์ 

ก่อนเรียน หลังเรียน หลังเรียน 
1 สัปดาห์ 

หลังเรียน 
2 สัปดาห์ 

ก่อนเรียน 1 สัปดาห ์ - .021 1.164* 1.171* 1.175* 
ก่อนเรียน - - 1.143* 1.150* 1.155* 
หลังเรียน - - - .007 .011 
หลังเรียน 1 สัปดาห ์ - - - - .005 
หลังเรียน 2 สัปดาห ์ - - - - - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า 
  1. คุณลักษณะจิตสาธารณะก่อนเรียน 1 สัปดาห์ และก่อนเรียน ไมแ่ตกต่างกันสอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อที่ 1 ท่ีตั้งไว้ 
  2. คุณลักษณะจิตสาธารณะจากการวัดในช่วงเวลาหลังเรียน หลังเรยีน 1 สัปดาห์ และ       
หลังเรียน 2 สัปดาห์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2    
ที่ตั้งไว ้
  3. คุณลักษณะจิตสาธารณะจากการวัดในช่วงเวลาหลังเรียน หลังเรยีน 1 สัปดาห์ และ       
หลังเรียน 2 สัปดาห์ ไม่แตกตา่งกัน สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ตั้งไว้ 
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อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยและสมมติฐานการวิจัยโดยก าหนดประเด็นใน
การอภิปรายดังนี ้
 1. การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับเสรมิสร้างคุณลักษณะจติสาธารณะให้กับ
นักเรียน พบว่า แนวคิด/ทฤษฎี/วธิีการที่ใช้ในการเสรมิสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะให้กับนักเรยีนสว่นมากจะ
ให้นักเรียนเรียนรูจ้ากการสังเกตตน้แบบ ให้นักเรียนได้สังเกตตัวแบบจิตสาธารณะให้นักเรยีนรับรู้ใส่ใจลักษณะ
ส าคัญของตัวแบบจติสาธารณะ โดยตัวแบบนั้นจะต้องมีคณุค่ามีความส าคญัที่สามารถท าให้นักเรียนเกิดความ
สนใจและตั้งใจในการศึกษาพฤติกรรมของตัวแบบ ให้นักเรียนสังเกต จดจ าลักษณะและการกระท าของตัวแบบ
จิตสาธารณะ จูงใจให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ และแสดงให้นักเรียนเห็นความแตกต่างระหว่าง
ความรู้ที่ได้รับมากับการแสดงออก ซึ่งผลการวิจยัพบว่า การเรียนรูจ้ากต้นแบบจิตสาธารณะสามารถพฒันา
คุณลักษณะจติสาธารณะให้กับนักเรียนได้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (พลับพลึง วงศ์ค ามูล, 2555; นิรมล มาลยั, 
2554) ซึ่งแนวคิดในการเรียนรู้จากต้นแบบเป็นแนวคิดของ Bendura (1986, 1989) ที่ได้เสนอทฤษฎีการเรียนรู้
ปัญญาสังคมทั้งนี้เนื่องจากทฤษฎกีารเรยีนรู้ปัญญา เชื่อว่าพฤติกรรมของคนเรานั้น ไมไ่ดเ้กิดขึ้นและเปลี่ยนแปลง
ไปเนื่องจากปัจจัยทางสภาพแวดลอ้มเพียงอย่างเดียว หากแต่ว่าจะตอ้งมีปัจจัยส่วนบุคคลร่วมด้วย โดยการ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีปญัญาสังคมนั้นจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเปลี่ยนกระบวนการทางปัญญาซึ่งส่งผลต่อ
พฤติกรรม ซึ่งการเรยีนรู้ส่วนใหญข่องคนเรานั้นเกิดจากการสังเกตตวัแบบ โดยตัวแบบจะท าหน้าท่ีสรา้ง
พฤติกรรมใหม่ เสริมพฤติกรรมที่มอียู่แล้วให้ดีขึ้น และท าหน้าท่ียับยัง้การเกิดของพฤติกรรม (Fischer & 
Gochros, 1981; อ้างถึงใน สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษติ, 2541, หน้า 48) และจากการศึกษางานวิจยัเพิ่มเติม ผู้วิจัย
พบว่าผลการวิจัยของ วัชรียา เขียนนอก (2554) ระบุอย่างชัดเจนว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคณุลักษณะจติ
สาธารณะของนักเรยีนระดับชั้นมธัยมศึกษาท้ังที่มีความสมัพันธ์ทางบวก และส่งผลต่อคณุลักษณะจิตสาธารณะ
ของนักเรียน คือ คุณธรรมจริยธรรม โดยแนวคดิในการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะ
สามารถท าไดห้ลายวิธี วิธีที่น่าสนใจวิธีหนึ่งก็คือการศึกษาอย่างใคร่ครวญ (Contemplative Education) หรือ
การเรยีนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน (Transformative learning) (ประเวศ วะส,ี 2549)   
ซึ่งเป็นวิถีทางที่สามของการไดม้าซึ่งความรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของอัคพงศ์ สุขมาตย์ (2553, หน้า 150-157) 
ที่ได้ท าการพัฒนาหลักสตูรเสรมิสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษาและพบว่า หลักสูตรเสริมสร้างคณุลักษณะอันพึงประสงคต์ามแนวคิดจิตตปญัญาศึกษา 
สามารถท าให้นักเรียนมีความตระหนักรู้ในตนเอง มีความเมตตากรณุา และจิตสาธารณะหลังการทดลองสูงกว่า
นักเรียนกลุม่ควบคุมในทุกคณุลักษณะอันพึงประสงค์ และจากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการเสรมิสร้าง
คุณลักษณะจติสาธารณะให้กับนักเรียน พบว่า ลักษณะการจัดกิจกรรมหรือการจัดการเรียนรู้ที่ครูใช้ในการ
เสรมิสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะให้กับนักเรียนส่วนใหญ่เป็นลักษณะการจัดกิจกรรมหรือการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการทางสังคม ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในการสร้างคนให้มีจิตสาธารณะหรือการเสรมิสร้างคุณลกัษณะจิต
สาธารณะให้กับนักเรียนนั้น นักเรยีนหรือสมาชิกในชุมชนจะต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มองอนาคตร่วมกนั นักเรียน
จะต้องส านึกถึงพลังของตนเองว่าจะสามารถร่วมแก้ไขเปลี่ยนแปลงสังคม มีความรัก เอื้ออาทร สามัคคี เรียนรูต้่อ
การปฏิบัตริ่วมกัน และมีเครือข่ายในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ (อนุชาติ พวงส าลี และวีรบูรณ์  
วิสารทสกลุ, 2540, หน้า 42-44) จากการศึกษางานวิจัยของ โกวิทย ์พงษ์ภักดี, 2553 และพวงเพชร์ ภูพลอย, 
2556) ที่ใช้ที่อาศัยกระบวนการกลุ่ม ให้นักเรยีนมีปฏสิัมพันธ์ด้วยการน าเสนอตัวแบบและให้นักเรยีนท ากิจกรรม
บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง โดยครจูะให้นักเรียนท ากิจกรรมด้วยการแสดงท่าทางเป็นบุคคลต่างๆ ที่คิด
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และแสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะตามสถานการณ์ที่ครเูป็นผูส้มมติขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เป็นการ
แสดงออกตามความคิดของนักเรยีนเอง และถือเอาความรู้สึกและพฤติกรรมของนักเรียนมาเป็น ข้ออภิปรายเพื่อ
การเรยีนเรยีนรู้ โดยเด็กกลุ่มที่เหลือจะท าการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก กระท าตามตัวแบบ และแสดง
ความคิด ความรู้สึกท่ีมตี่อพฤติกรรมการแสดงออกของตัวแบบจิตสาธารณะใช้กระบวนการกลุ่มให้นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริงตามแนวทางของกิจกรรมทีไ่ด้ก าหนดขึ้น นักเรียนจะอาศัยกระบวนการกลุม่ในการเรียนรู้การมี
พฤติกรรมจติสาธารณะผ่านกิจกรรมที่ถูกก าหนดขึ้น มีการแลกเปลีย่นความคิดเห็น อภิปรายกลุม่สามารถ
เสรมิสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะให้กับนักเรียนได้ และลักษณะการจัดกิจกรรมหรือการจดัการเรียนรู้ที่ครูใช้ใน
การเสริมสร้างคณุลักษณะจติสาธารณะให้กับนักเรียนส่วนใหญ่ในล าดับต่อมาเป็นลักษณะการจัดกิจกรรมหรือ
การจัดการเรยีนรู้ด้วยข่าวสารข้อมลู หรือการน าเสนอตัวแบบผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสังเกตหรือให้นักเรียน
ที่ประสงค์จะเลยีนแบบจากตัวแบบนั้นไดส้ังเกตพฤติกรรมตลอดทั้งกิจกรรมต่างๆ ของต้นแบบ ผลจากการสังเกต
จะท าให้นักเรียนบคุคลนั้นเลียนแบบพฤติกรรมของต้นแบบหรือเกิดพฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของศิริ แคนสา (2551) ที่ท าการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษา และใช้การสอนโดย  
วีดีทัศน์พฤติกรรมแม่แบบประกอบการเรยีนรู้ จากการประมวลข้อค้นพบจากงานวิจัยการเรียนรูโ้ดยการสังเกต
ตัวแบบ พบว่า การเรยีนรู้โดยการสังเกตตัวแบบสามารถพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนได้ จากการศกึษา
งานวิจัยของดวงมณี วรรณสุทธ์ิ (2552) พบว่า การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ลักษณะการจัดกิจกรรมหรือการจัดการ
เรียนรู้ที่อาศยัข่าวสารจากแหล่งตา่งๆ เช่น หนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมการ์ตูน วดีีทัศน์ กรณตีัวอย่าง สื่อ
ภาพยนตร์แบบปฏสิัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนสังเกตรับรู้ลักษณะของตน้แบบจิตสาธารณะ แล้วน าข้อมลูที่ได้มา
ประมวลเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และเป็นแบบอย่างในการประพฤติตนเป็นผู้มีคณุลักษณะจิตสาธารณะใช้ข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้นักเรยีนไดร้ับรู้แล้วน าข้อมูลทีไ่ด้จากแหล่งต่างๆ น าเข้าสู่ปัญหา จากน้ันให้นักเรียน
ระบุและจ าแนกปญัหา ตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมลู เลือกและทดสอบข้อมูล สรุปข้อมลู และยอมรับพร้อมท่ีจะ
น าไปใช้ ใช้เรื่องจริงหรือเรื่องสมมติขึ้นจากความเป็นจริง และตอบประเด็นค าถามเกีย่วกับเรื่องนั้น เพือ่ให้
นักเรียนรับรู้แล้วน าข้อมูลมาประมวลให้เกิดความรู้ โดยการน าค าตอบและเหตุผลที่มาของค าตอบนั้นมาใช้เป็น
ข้อมูลในการอภิปรายคณุลักษณะจิตสาธารณะสามารถเสรมิสร้างคณุลักษณะจติสาธารณะให้กับนักเรียนได้   
กีรติวิทย์ สุวรรณธรรม (2556) ยังได้ระบุว่าบทบาทของครูในการเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะให้กับ
นักเรียนส่วนใหญ่ครผูู้สอนจะมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก โดยครูจะคอยกระตุ้นให้นักเรยีนอยากเรียนรู้ 
ผ่านค าถาม การให้นักเรยีนแสดงบทบาทสมมติเป็นตัวแบบจิตสาธารณะ สังเกตตัวแบบ เพื่อเลียนแบบตัวแบบ 
สรุปความคิดรวบยอด จูงใจให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมทางบวกหรือพฤติกรรมจติสาธารณะ อ านวยความสะดวก
ให้นักเรียนปฏิบตัิกิจกรรมจติสาธารณะตามทีไ่ด้ก าหนดขึ้น ช่วยเหลอืนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้  

 2. การสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคณุลักษณะจติสาธารณะของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาบรบิท วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องคือ แนวคิด
ทฤษฎีที่ใช้ในการเสริมสร้างคณุลักษณะจิตสาธารณะจากเอกสารและงานวิจัย สังเคราะห์ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกับ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู้ และผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยท่ีศึกษาเกีย่วกับเสริมสร้าง
คุณลักษณะจติสาธารณะให้กับนักเรียนมาสรา้งเป็นร่างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะรปูแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะจิตสาธารณะไดผ้่านการศึกษาข้อมูลพื้นฐานอย่างดี ผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลปรากฏว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมใน
สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก ท่ีผลการการวจิัยเป็นเช่นนี้ เนื่องจากขั้นตอนการจัดการ
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เรียนรูไ้ด้ประสานทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) แนวคิดการศึกษาอย่างใคร่ครวญ 
(Contemplative Education) และแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบพุทธวิธี (Buddhist Instructional) ซึ่งเป็น
กระบวนการที่มคีวามต่อเนื่องเชื่อมโยงกันจากข้ันท่ี 1 เปิดใจเรยีนรู้ (Do opened mind to learn) ที่เป็น   
การจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ รับรูล้ักษณะส าคญัของต้นแบบคุณลักษณะจติสาธารณะ โดยการสังเกต
และรวบรวมสิ่งที่รับรู้มาน้อมน าความส าเร็จของต้นแบบคณุลักษณะจิตสาธารณะร่วมกับประสบการณ์เดมิของ
ตนเองคิดใคร่ครวญถึงต้นแบบคณุลักษณะจิตสาธารณะด้วยสุนทรยีสนทนา โดยใช้ค าถามแบบโยนิโสมนสิการ
โดยครูผูส้อนจะจดักิจกรรมที่เน้นให้เกิดการคิดใคร่ครวญตามแนวโยนิโสมนสิการจนผู้เรียนเกดิกระบวนการทาง
ปัญญา กระบวนการพัฒนาปญัญาเพื่อให้มนุษย์ไดม้ีความรู้ความคดิความเห็นความด าริที่ถูกท่ีชอบอันจะเป็น   
แก่สารพลังหนุนให้บคุคลประพฤตปิฏิบัติตนดีและถูกต้องตามท านองคลองธรรมและสามารถพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และทักษะการปฏิบตัิตนให้เหมาะสมระหว่างเข้าสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ จันทร์เขียว 
(2554) ที่พบว่า การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนด้วยวิธีการสรา้งอย่างมีระบบและมีวิธีการสร้างท่ีเหมาะสม
ท าให้ได้ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนจากผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับมาก ขั้นที่ 2 
พินิจดูใคร่ครวญ ที่เป็นการจดักิจกรรมที่ใหผู้้เรยีนตั้งเปูาหมายท าใหน้ักเรียนได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมที่ตอ้งการ
กระท าอย่างชัดเจน ก ากับตนเองเพื่อให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ การปฏบิัตดิ้วยความ
เมตตา สงสารอยากช่วยให้ผู้อื่นพน้ทุกข์ ท าให้เกิดการช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
แสดงพฤติกรรมโดยการอาสาท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม (ธนา นิลชัยโกวิทย์, 2551)         
ขั้นที่ 3 ประมวลประสบการณ์ เปน็ข้ันตอนท่ีผู้เรียนจะได้รับรู้ความสามารถของตนเองในการแสดงคณุลักษณะ
จิตสาธารณะ โดยใหผู้้เรียนได้เห็นความส าเร็จจากการแสดงพฤติกรรมของการกระท าของตนเองด้วยการน้อมน า
ความส าเร็จของต้นแบบคณุลักษณะจติสาธารณะ หลอมรวมกับประสบการณ์ของตนเองและเพื่อนเพือ่ช่วยเหลือ
ผู้อื่นและสังคม ร่วมกบัค าพูดในการสรา้งแรงบันดาลใจในการปฏิบตัตินเป็นผูม้ีคุณลักษณะจิตสาธารณะของครู 
มาพิจารณาใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง มุ่งสู่การตั้งเปูาหมายในการปฏิบตัตินให้ชัดเจน ก ากับตนเองในการปฏิบัติตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้อยา่งเสมอตน้เสมอปลาย สอดคล้องกับ Bendura (1986) ท่ีได้อธิบายว่า กระบวนการ
ประเมินตัดสินการกระท าของตนเองเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากกระบวนการสังเกตตนในการปฏิบตัิ เมื่อ
บุคคลสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเองแล้ว บุคคลก็จะน าเอาข้อมูลที่ได้นั้นไปเปรียบเทียบกับเปาูหมาย
หรือมาตรฐานที่ตั้งไว้ จากนั้นจึงเขา้สู่กระบวนการสะท้อนประสบการณ์ของตนเองแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกันซึ่งจะ
ก่อให้เกิดกัลยาณมติร สามารถช่วยส่งเสริมและให้ก าลังใจในการปฏบิัติงาน อันจะน าไปสู่ความสุข ความส าเร็จ
ร่วมกัน (วิศิษฐ์ วังวิญญู, 2548) แล้วนักเรียนจึงเขียนบันทึกสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกีย่วกับ
ความรูส้ึกในการปฏิบตัิตนเป็นผู้มจีิตสาธารณะ สรปุประโยชน์ท่ีไดร้บัจากการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม  

 3. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะจิตสาธารณะของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคุณลักษณะจติสาธารณะ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้สามารถเสรมิสร้างคุณลักษณะจติสาธารณะ
ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นไดส้อดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากนักเรยีนได้รับ    
การจัดการเรยีนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะจิตสาธารณะที่พัฒนาขึ้น เน้นการให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากต้นแบบจติสาธารณะท าให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้มี
คุณลักษณะจติสาธารณะ มีการก าหนดเปูาหมายและวางแผนในการปฏิบัติตนเป็นผูม้ีคุณลักษณะจิตสาธารณะ  
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มีการก ากับตนเองให้ปฏิบัติตามเปาูหมายและแผนท่ีก าหนดไว้ และมีการเสริมสรา้งให้นักเรียนไดร้ับรูศ้ักยภาพใน
การปฏิบัตตินด้านจิตสาธารณะของตนตามทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาสงัคม (Bandura, 1986) ซึ่งขณะทีน่ักเรียน
ได้เรียนรูต้้นแบบคณุลักษณะจติสาธารณะ ก ากับตนเอง และรับรูค้วามสามารถของตนเองนั้น นักเรียนได้รับ  
การพัฒนาจิตใจให้เกดิความรักความเมตตา มีจติส านึกต่อส่วนรวมตามแนวคิดการศึกษาอย่างใคร่ครวญ     
(สุมน    อมรวิวัฒน์, 2549; ประเวศ วะสี, 2550) โดยนักเรียนได้เปดิใจเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น พิจารณา
คุณลักษณะจติสาธารณะของตนเองและผู้อื่นด้วยใจอยา่งใคร่ครวญภายใต้สภาวะจติใจที่เมตตากรุณาและมีความ
มุ่งมั่นในการที่จะปฏบิัติตนเองในการช่วยเหลือผู้อื่น ผ่านการปฏิบตัิกจิกรรมสุนทรียสนทนา ฝึกคดิใครค่รวญถึง
เหตุและผลในการพัฒนาตนเองด้านจิตสาธารณะด้วยกระบวนการคดิแบบโยนิโสมนสิการ น าไปสู่การตัดสินใจที่
สมเหตุสมผล และมีพฤติกรรมที่แสดงออกเหมาะสม (พระธรรมปิฎก, 2547) โดยใช้สังคหวัตถุ 4 ในการควบคุม
หรือยึดเหนี่ยวจิตใจตนเอง (พระพรหมคณุาภรณ ์(ป.อ. ปยุตฺโต), 2546) ในขณะที่ก าลังปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
ตามที่ได้วางแผนไว ้
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1. การน ารูปแบบการจัดการเรยีนรู้เพื่อเสริมสร้างคณุลักษณะจติสาธารณะของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นไปใช้ ควรศึกษาระดับคณุลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนก่อนเรียน 1 สัปดาห์ ก่อนเรียน 
เพื่อดูคุณลักษณะจิตสาธารณะที่นกัเรียนมีอยูเ่ดิมก่อน และควรศึกษาหลังเรยีน หลังเรียน 1 สัปดาห์ และ     
หลังเรียน 2 สัปดาห์ เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคุณลักษณะจิตสาธารณะและความคงทนของ
คุณลักษณะจติสาธารณะ  
    2. การจัดการเรยีนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะ
สามารถท าให้นักเรียนเกิดความเปลี่ยนแปลงคณุลักษณะจติสาธารณะหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรยีน 
    3. รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพือ่เสริมสรา้งคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นนี้สามารถเสรมิสร้างคุณลกัษณะจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นกับนกัเรียนหลังผ่านการจัดการเรยีนรู้โดยใช้
รูปแบบดังกล่าวโดยยังสามารถท าให้เกิดความคงทนของคุณลักษณะจิตสาธารณะได้อีกด้วย 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    1. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะจิตสาธารณะส าหรับ
นักเรียนในระดับต่างๆ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ปญัญาสังคม แนวคดิการศึกษาอย่างใคร่ครวญ และแนวคิด    
การจัดการเรยีนรู้แบบพุทธวิธ ี
    2. ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาครูผูส้อนในระดับต่างๆ ให้มคีวามรู้ความสามารถในการบรูณา
การการเสรมิสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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