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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารู ปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่ วมสมัยเพื่อเสริ มสร้างจิ ต
สาธารณะสาหรั บ นักศึ กษามหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2) ศึ กษาระดับ จิ ตสาธารณะของนักศึ กษา
3) เปรี ยบเทียบระดับจิตสาธารณะของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และ 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมรู ปแบบการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปี การศึ กษา 2559 จานวน 30 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย ได้แ ก่ แผนการจัด การเรี ยนรู ้ ร ะดับ จิ ตสาธารณะ
แบบสอบถาม แบบวัดจิตลักษณะ และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ผลการวิจยั พบว่า 1) รู ปแบบการสอนตามแนวคิดจิ ตวิทยาร่ วมสมัย
เพื่อเสริ มสร้างจิตสาธารณะมีองค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ คือ หลักการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการเรี ยนการสอน
มี 5 ขั้นตอนคือ ขั้นจูงใจ ขั้นใฝ่ รู ้ ขั้นสู่การปฏิบตั ิ ขั้นจัดระบบทบทวนและขั้นเชิญชวนใช้ และผลที่ผเู ้ รี ยนจะได้รับ
จากการเรี ยนตามรู ปแบบ 2) ระดับจิ ตสาธารณะของนักศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 3) จิตสาธารณะของนักศึ กษา
หลังการจัดกิ จกรรมสู งกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมรู ปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่ วมสมัยเพื่อเสริ มสร้างจิตสาธารณะ อยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: จิตสาธารณะ รู ปแบบการสอน แนวคิดจิตร่ วมสมัย

Abstract
The research objectives were 1) to develop an instructional model based on contemporary psychological
concept to enhance students’ public mind; 2) to study students’ public mind; 3) to compare students’ public mind
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before and after learning through the developed instructional model; and 4) to study the satisfaction on activities
in the developed instructional model. The sample of the study consisted of 30 Bansomdej Chaopraya Rajabhat
University students in the 2016 academic year. The research instruments were learning management plans; a
public mind questionnaire; a public mind test; and a satisfaction questionnaire. Statistics employed for data
analysis were the frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test for dependent sample. The research
results revealed that 1) the instructional model based on contemporary psychological concept to enhance
students’ public mind consists of 4 aspects: principles; objectives; learning process of the model comprising 5
stages; motivation, acquiring, practicing, managing and reviewing the system, and implementing; and the result
from learning through the model; 2) the overall attributes of students’ public mind was at the moderate level; 3)
students’ public mind after learning through the instructional model was significantly higher than before learning
at the .05 level; and 4) the satisfaction on activities of the instructional model based on contemporary
psychological concept was at the high level.
Keywords: Public mind, Instructional model, Contemporary psychological concept

บทนา
โลกปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ วอันเนื่ องมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีต่างๆ อันส่ งผลให้ประเทศไทยต้องเร่ งรัดพัฒนาตนเองเพื่ อให้ได้กา้ วทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
สามารถเท่ าเที ยมหรื อแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทัว่ โลกได้ ซึ่ งกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ ให้เกิดการเร่ งพัฒนา เกิ ด
สภาพเศรษฐกิจเชิงแข่งขัน คนในสังคมไทยเปลี่ยนวิถีชีวิต เกิดการแข่งขัน มีค่านิยมในทางวัตถุสูงยิ่งขึ้น เกิดการเอา
รัดเอาเปรี ยบซึ่ งกันและกัน แสวงหาผลประโยชน์ให้กบั ตนเองมากกว่าส่ วนรวม การพัฒนาด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
ได้รับการกระตุน้ แต่กไ็ ม่สาเร็ จเท่าที่ควรอันเนื่ องมาจากขาดการพัฒนาที่จริ งจังและต่อเนื่ อง ทาให้เกิดภาวะการขาด
ความสมดุลทั้งทางจิ ตใจและวัตถุ คนในสังคมการขาดศีลธรรม ขาดระเบียบ การเอาเปรี ยบ เกิ ดการเบี ยดเบี ยนซึ่ ง
กันและกัน รวมทั้งการทาลายสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ การทาลายสิ่ งสาธารณะ ความรู ้สึกมีส่วนร่ วมในการรักษา
สิ่ งที่ เป็ นของส่ ว นรวมลดน้อยลงมากยิ่ งขึ้ น พฤติ ก รรมดังกล่ า วแสดงให้เห็ น ถึ งการขาดจิ ต สาธารณะ คนใน
สังคมไทยขาดการใส่ ใจต่ อส่ วนรวมแล้วทาให้เกิ ด การเห็ นส่ วนตนสู ง มองข้ามความสัมพันธ์ ความเชื่ อมโยง
ระหว่างสิ่ งแวดล้อมกับธรรมชาติ โดยมีมุมมองว่าสิ่ งที่เป็ นของสาธารณะนั้นจะต้องได้รับการดูแลจากภาครัฐหรื อ
สามารถร่ วมใช้ประโยชน์โดยไม่ตอ้ งมีส่วนร่ วมรับผิดชอบดูแล หากแต่เป็ นหน้าที่ของภาครัฐที่ตอ้ งพึงดูแลรักษาให้
คงสภาพอยู่ได้นานมากกว่าสภาพที่ เป็ นอยู่ในช่วงปั จจุบนั (นิ ธิ เอี ยวศรี วงศ์, 2536, น. 44-47) ดังนั้นการพัฒนาให้
คนในสังคมไทยมีจิตสาธารณะเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างเร่ งด่วน
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จิตสาธารณะหรื อจิตสานึ กต่อสาธารณะ เป็ นคุณลักษณะทางจิตที่สาคัญของบุคคลที่จะต้องดารงตนอยู่ใน
สังคม การที่บุคคลมีจิตสาธารณะสูงจะทาให้บุคคลเห็นแก่ส่วนรวม ช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแล ปรารถนาที่จะช่วยเหลือ
สังคม ช่ วยเหลื อดูแลรักษาสิ่ งต่ างๆ ที่ เป็ นสาธารณะสมบัติ ของหน่ วยงาน องค์กร และสังคม การแสดงความ
เอื้ อ เฟื้ อเผื่ อ แผ่ เสี ย สละทรั พ ย์สิ น หรื อ แรงงานของตนต่ อ ส่ วนรวม และมี ส่ วนร่ วมในความรั บ ผิ ด ชอบที่ เป็ น
ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม หลีกเลี่ยงการใช้หรื อกระทาที่ทาให้เกิดการชารุ ดเสี ยหายต่อของส่ วนรวม การปฏิบตั ิถือ
เป็ นหน้าที่ ที่จะมีส่วนร่ วมในการดูแล การเคารพสิ ทธิ ในการใช้สาธารณะสมบัติของผูอ้ ื่น มุ่งปฏิ บตั ิ เพื่อส่ วนรวม
ในการดูแลรักษาของส่ วนรวม โดยการกระทาที่ไม่หวังผลตอบแทนต่อตนเอง ประพฤติหรื อปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึง
สาธารณะประโยชน์ ไม่ ค านึ ง ถึ งผลประโยชน์ ส่ ว นตน การพัฒ นาจิ ต สาธารณะจึ ง ได้ถู ก ก าหนดไว้ว่ า เป็ น
คุ ณ ลักษณะของคนไทยที่ พึ งประสงค์ท้ ังในฐานะพลเมื องและพลโลก ตามมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ที่ ว่า
“จัดการศึกษาเพื่อให้เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ให้คนไทย
ด าเนิ น ชี วิต โดยกายสุ จริ ต วจี สุ จริ ต และมโนสุ จริ ต มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบทางศี ลธรรมและสั งคม มี จิต ส านึ กใน
เกี ย รติ ภู มิ ข องความเป็ นคนไทยมี ค วามภู มิ ใ จ ในชนชาติ ไ ทย รั ก แผ่ น ดิ น ไทยและปฏิ บั ติ ต นตามระบอบ
ประชาธิ ปไตย เป็ นสมาชิ กที่ดี เป็ นอาสาสมัครเพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก” (สานักงาน
เลขาธิ การสภาการศึกษา, 2558, น.17) นอกจากนั้นยังได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ให้มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงจาเป็ น
จะต้องใช้วิธีการพัฒนาที่จริ งจังและต่อเนื่ อง โดยเฉพาะการจัดการศึกษาที่ เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีจิตสาธารณะและพัฒนา
ตนเองได้ตามธรรมชาติ และตามศักยภาพ สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุ ข (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551, น. 3)
อย่างไรก็ตาม มีการวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒ นาจิ ตสาธารณะของนักเรี ยน และนักศึ กษา นักศึ กษาอยู่
หลายฉบับ เช่น วิทยพัฒนท สี หา (2551) อ้อมใจ วงษ์มณฑา (2553) ภัสวรรณ องอาจ (2554) จุฑาพร นาครอด
(2554) พบว่า ระดับ จิ ตสาธารณะของนักเรี ยน นักศึ กษายังอยู่ในระดับ ที่ ไม่ พึ งประสงค์ มี ปัจจัย ที่ ส่ งผลต่ อจิ ต
สาธารณะอยู่หลายประการ โดยจาแนกเป็ น ปั จจัยภายในได้แก่ อัตมโนทัศน์ การเห็นคุณค่าในตนเอง และปั จจัย
ภายนอก ได้แ ก่ การสนับ สนุ นจากครอบครั ว การสนับสนุ นจากอาจารย์และเพื่ อน การเรี ยนรู ้ ด ้วยตนเองและ
ร่ วมกับผูอ้ ื่น เป็ นต้น งานวิจยั ดังกล่าวแสดงให้เห็นชัดเจนว่า จิตสาธารณะของนักศึกษามีความสาคัญต่อสังคมไทย
เนื่ องจากนักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ช้ ี ให้เห็นถึงอนาคตของสังคมไทย และได้ขอ้ มูลที่ เป็ นประโยชน์เพื่อนาไปสู่ การ
พัฒนาจิตสาธารณะของนักเรี ยน นักศึกษา
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยาเป็ นสถาบัน ที่ มุ่ งผลิ ต บัณ ฑิ ต บริ ก ารวิ ช าการ ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และสร้างงานวิจยั มีอตั ลักษณ์ในการผลิตบัณฑิตได้แก่ มีจิตสาธารณะ ทักษะการสื่ อสาร และใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การพัฒนาจิ ตสาธารณะเป็ นคุณลักษณะที่ พึงประสงค์จะต้องดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาจะต้องมีความหลากหลายและใช้แนวคิดทางจิตวิทยาร่ วมสมัย
มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ เนื่ องมาจากการศึกษาเกี่ยวกับ
จิตสาธารณะของเยาวชนไทยในปั จจุบนั ยังมีนอ้ ย และวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะให้แก่เด็กและเยาวชน
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ไทยยังอยู่ในวงจากัด ส่ วนใหญ่มกั จะใช้วิธีการแก้ไขด้วยการปรับพฤติ กรรม (Cognitive Behavior Modification)
และการใช้วิธีการทางจิ ตวิทยาทางการศึ กษามาใช้ในการศึ กษาแต่ก็จะอยู่ในการจัดการเรี ยนการสอนทัว่ ไปและมี
ขอบเขตที่ ค่ อนข้างจากัด นอกจากนั้นจิ ต สาธารณะเป็ นลักษณะนามธรรมและซับซ้อนหากมุ่ งเน้น วิธีการทาง
จิ ตวิทยาร่ วมสมัยวิธีใดวิธีหนึ่ งอาจไม่เพี ยงพอและต่ อเนื่ อง เนื่ องจากแต่ ละแนวคิ ดนั้นมี ท้ งั จุ ดเด่ นและข้อจากัด
วิธีการที่น่าสนใจประการหนึ่ งก็คือ นาจุดเด่นแนวคิดทางจิตวิทยาการ่ วมสมัยของแต่ละกลุ่มมาเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั
นามาใช้มาเป็ นแนวทางในการปรับเปลี่ยนระดับจิตสาธารณะโดยเฉพาะจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม(Behaviorism)
กลุ่มพุทธิ นิยม (Cognitivism) กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) และกลุ่มสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) ซึ่ งมีจุดเด่น
เฉพาะที่ น่ า สนใจสามารถน ามาใช้ใ นการจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ในการวิ จัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จัย สนใจที่ จะพัฒ นาจิ ต
สาธารณะของนักศึ กษามหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้แ นวคิ ด การจัด กิ จกรรมตามแนวคิ ด
จิ ต วิ ท ยาร่ วมสมัย เพื่ อให้ท ราบถึ งผลการจัด กิ จกรรมด้วยรู ป แบบการสอนตามแนวคิ ด จิ ต วิท ยาร่ วมสมัยเพื่ อ
เสริ มสร้างจิตสาธารณะของนักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าเป็ นอย่างไร สามารถนาผลที่ได้
จากการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางหรื อรู ปแบบในการพัฒนาจิ ตสาธารณะของนักศึ กษาในมหาวิทยาลัยหรื อ สถาบัน
อื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อพัฒ นารู ปแบบการสอนตามแนวคิ ดจิ ตวิทยาร่ วมสมัยเพื่ อเสริ มสร้ างจิ ตสาธารณะส าหรั บ นักศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. เพื่อศึกษาระดับจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับจิตสาธารณะของนักศึกษา ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมด้วยรู ปแบบการสอนตาม
แนวคิดจิตวิทยาร่ วมสมัยเพื่อเสริ มสร้างจิตสาธารณะ
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมรู ปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่ วมสมัยเพื่อเสริ มสร้างจิต
สาธารณะของนักศึกษา

สมมติฐานการวิจัย
จิ ต สาธารณะของนัก ศึ ก ษาหลังการจัด กิ จกรรมด้วยรู ป แบบการสอนตามแนวคิ ดจิ ตวิ ทยาร่ วมสมัย เพื่ อ
เสริ มสร้างจิตสาธารณะสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิ ดทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวกับการพัฒนารู ปแบบการสอนจิ ตวิทยาร่ วม
สมัยได้แก่ จิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิ ยม (Behaviorism) กลุ่มพุทธิ นิยม (Cognitivist) กลุ่มมนุ ษยนิ ยม (Humanism)
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และกลุ่มสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) รวมทั้งแนวคิ ดเกี่ ยวกับจิ ตสาธารณะของไพบูลย์ วัฒนศิ ริธรรม และ
สังคม สัญจร (2543, น.13) งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาจิ ตสาธารณะของวิทยพัฒนท สี หา (2551) อ้อมใจ
วงษ์มณฑา (2553) จุฑาพร นาครอด (2554) และ ภัสวรรณ องอาจ (2554) ทาการสังเคราะห์แล้วนามาเป็ นกรอบ
แนวคิดในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
1.
2.
3.

4.

รู ปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่ วมสมัย
หลักการ
จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ
กระบวนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบ
ขั้นที่ 1 จูงใจ
ขั้นที่ 2 ใฝ่ รู ้
ขั้นที่ 3 สู่การปฏิบตั ิ
ขั้นที่ 4 จัดระบบทบทวน
ขั้นที่ 5 เชิญชวนใช้
ผลที่จะได้จากการเรี ยนตามรู ปแบบ

ตัวแปรตาม

1. จิตสาธารณะของนักศึกษา
1.1 การหลีกเลี่ยงทาให้สาธารณะสมบัติเกิดการ
ชารุ ดเสี ยหาย
1.2 การถือเป็ นหน้าที่ในการดูแลรักษาสาธารณะ
สมบัติ
1.3 การเคารพสิ ทธิในการใช้สาธารณะสมบัติ
2. ความพึงพอใจต่ อรู ปแบบการสอน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จัย นี้ ใช้ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จัย เชิ งพัฒ นา โดยการพัฒ นารู ป แบบการสอนตามแนวคิ ดจิ ตวิ ทยาร่ วมสมัย
เพื่ อเสริ มสร้ างจิ ต สาธารณะสาหรั บนักศึ กษา และศึ กษาผลของการทดลองใช้รูป แบบการสอน มี รายละเอี ย ด
ในการดาเนินงานแต่ละขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในวิจยั ได้แก่ นักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริ ญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ปี การศึกษา 2559 จานวนทั้งหมด 25,786 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นนักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี การศึ กษา
2559 จานวนทั้งหมด 440 คน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
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กลุ่มตัวอย่างที่ 1 เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาระดับจิตสาธารณะของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทุกชั้นปี การศึกษา 2559 จานวนทั้งหมด 400 คน กาหนดขนาด
ตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p.608) สุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นโดยใช้
คณะวิชาเป็ นชั้นในการสุ่ ม
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ 2 เป็ นกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใช้ในการทดลองจัด กิ จ กรรมตามรู ปแบบที่ พ ัฒ นาขึ้ น เป็ น
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี การศึกษา 2559 จานวนทั้งหมด 30 คน สุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง
2 ตัวแปรการวิจยั
ตัวแปรต้น ได้แก่ รู ปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่ วมสมัย
ตัวแปรตาม ได้แก่ จิตสาธารณะของนักศึกษา และความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอน
3 ขั้นตอนการวิจยั การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เป็ นการพัฒนารู ปแบบการสอน โดยศึกษาข้อมูลพื้นฐานลักษณะของผูเ้ รี ยนต้องการให้เกิด
ตามหลักสู ตร สภาพการจัดการเรี ยนการสอน จิ ตสาธารณะของนักศึ กษา ปรัชญาและทฤษฎี จิตวิทยาการเรี ยนรู ้
ได้แก่ ปรัชญาพิพฒั นนิยม ปรัชญาปฏิรูปนิ ยม ปรัชญาอัตนิ ยม กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มพุทธิ นิยม กลุ่มมนุษยนิ ยม
และกลุ่มสร้างสรรค์นิยม นามากาหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการสอนออกเป็ น 4 องค์ประกอบ คื อ หลักการ
จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ กระบวนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบ ผลที่ ผเู ้ รี ยนจะได้รับจากการเรี ยนการสอนตาม
รู ป แบบ น ารู ป แบบการสอนฉบับ ไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความสออดคล้องในเชิ งทฤษฎี ประเมิ น ความ
สอดคล้องภายในระหว่างองค์ประกอบต่างๆ แล้วนามาแก้ไข
ขั้นตอนที่ 2 เป็ นการสร้างเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบการ
สอนตามแนวคิ ดจิ ตวิทยาร่ วมสมัยเพื่ อเสริ มสร้างจิ ตสาธารณะของนักศึ กษา โดยการสร้างแผนการสอนมี กิจกรรมเรี ยนรู ้ ที่
สอดคล้องกับรู ปแบบการสอน 2) แบบสอบถามระดับจิ ตสาธารณะของนักศึ กษาเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
โดยผูต้ อบแบบสอบถามจะต้องรายงานลักษณะพฤติกรรมเชิ งจิตสาธารณะของตนเองตามความเป็ นจริ ง ลักษณะ
เป็ นคาถามปลายปิ ด จานวน 30 ข้อคาถาม โดยมีค่าความสอดคล้องระหว่างเนื้ อหากับจุดประสงค์ (IOC) มีค่าตั้งแต่
0.6 ขึ้นไป มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.876 3) แบบวัดจิตสาธารณะของนักศึกษา เป็ นแบบเลือกตอบเชิงสถานการณ์
ประเภท 3 ตัวเลือก แต่ละตัวเลือกมีค่าคะแนนตามลาดับของจิ ตสาธารณะ จานวนทั้งหมด 30 ข้อ โดยมี ค่าความ
สอดคล้อ งระหว่ า งเนื้ อ หากับ จุ ด ประสงค์ (IOC) มี ค่ า ตั้ง แต่ 0.6 ขึ้ นไป มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น เท่ า กับ 0.895 และ
3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามรู ปแบบการสอน แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวนข้อ
คาถาม 20 ข้อ โดยมีค่าความสอดคล้องระหว่างเนื้ อหากับจุดประสงค์ (IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป มีค่าความเชื่ อมัน่
เท่ากับ 0.861
ขั้นตอนที่ 3 เป็ นการทดลองใช้รูปแบบการสอนที่พฒั นา โดยดาเนิ นการทดลองเป็ นแบบกลุ่มเดียววัด
ก่ อ นและหลัง การทดลอง(One group pretest-posttest Design) ให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งท าแบบสอบถามและแบบวัด
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จิตสาธารณะแล้วจึ งจัดกิ จกรรมด้วยรู ปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่ วมสมัยที่ ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้ น โดยจัดกิจกรรม
ทั้งหมด 5 สัปดาห์ๆ ละ 3 คาบๆ ละ 50 นาที เป็ นเวลาทั้งหมด 15 คาบ โดยในขณะที่ ทาการสอนผูว้ ิจยั ได้สังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษาและบันทึกพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละขั้นตอน เมื่อครบทุกกิจกรรมแล้วจึงทดสอบด้วย
แบบสอบถามและแบบวัดจิตสาธารณะชุดเดิม

สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ
แบบรายงานลักษณะพฤติ กรรมจิ ตสาธารณะ แบบวัดจิ ตสาธารณะ และแบบสอบถามความพึ งพอใจต่อการจัด
กิ จกรรมด้วยรู ปแบบการสอนตามแนวคิ ดจิ ตวิทยาร่ วมสมัยเพื่อเสริ มสร้างจิ ตสาธารณะ ทดสอบความแตกต่างของ
คะแนนจากแบบสอบถามและแบบวัด จิ ตสาธารณะ ก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยการทดสอบค่ าเฉลี่ ยของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test for dependent sample) เป็ นการทดสอบแบบทางเดียวที่ระดับความมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ .05

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนารู ปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่ วมสมัยเพื่อเสริ มสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักศึกษา
ได้รู ปแบบการสอนตามหลักการพัฒ นารู ป แบบการสอน มี องค์ประกอบของรู ป แบบประกอบด้วย หลักการ
จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ กระบวนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบ และผลที่ผเู ้ รี ยนจะได้รับจากการเรี ยนการสอนตาม
รู ปแบบ ซึ่ งมีรายละเอียดของรู ปแบบ ดังนี้
หลักการ
รู ปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่ วมสมัยเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษา มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
เกิ ด ความรู ้ ความเข้าใจ จิ ต สาธารณะ รู ้ จักแสวงหาความรู ้ และวางแผนการทางานร่ วมกัน แก้ไขปั ญ หาที่ เป็ น
สาธารณะสมบัติดว้ ยกัน เกิ ดความสัมพันธ์กนั มี ความสามัคคี ผูกพัน เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตน
ช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ทาให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ผูเ้ รี ยนสามารถสรุ ป
ความรู ้ ความเข้าใจได้ดว้ ยตนเอง ให้ผเู ้ รี ยนมีบทบาท และมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้ให้มากที่สุด ให้ผเู ้ รี ยนมี
ปฏิสมั พันธ์ต่อกันและได้เรี ยนรู ้จากกันและกัน นาไปใช้ในชีวิตประจาวันและส่ งผลให้มีจิตสาธารณะสูงขึ้น
จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ
รู ปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่ วมสมัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาด้าน
การหลีกเลี่ยงทาให้สาธารณะสมบัติเกิดการชารุ ดเสี ยหาย การถือเป็ นหน้าที่ในการดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ และ
การเคารพสิ ทธิ ในการใช้สาธารณะสมบัติ และสามารถทางานร่ วมกันเป็ นทีม
กระบวนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบ
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การจัดการเรี ยนการสอนของรู ปแบบการสอนตามแนวคิ ดจิ ตวิทยาร่ วมสมัยเพื่ อพัฒ นาจิ ตสาธารณะ
การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบในแต่ละขั้นตอน ได้นา รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ โดยใช้แนวคิดจิตวิทยาร่ วมสมัยมาผสมผสานจนได้รูปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้น มีกระบวนการจัดการเรี ยน
การสอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้น ที่ 1 จูงใจ ขั้น ที่ 2 ใฝ่ รู ้ ขั้น ที่ 3 สู่ การปฏิ บัติ ขั้นที่ 4 จัดระบบทบทวน ขั้นที่ 5
เชิญชวนใช้
ผลที่ ผ้ เู รี ยนจะได้ รับจากการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ
ผูเ้ รี ยนเกิดการพัฒนาจิตสาธารณะ และมีความสามารถทางานเป็ นทีม
2. ระดับจิตสาธารณะของนักศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านการหลีกเลี่ยงทาให้
สาธารณะสมบัติเกิดการชารุ ดเสี ยหายมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด รองลงมาได้แก่ ด้านการเคารพสิ ทธิ ในการใช้ของส่ วนรวม
ส่ วนด้านการถือเป็ นหน้าที่ในการดูแลรักษาของส่ วนรวมมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
3. จิตสาธารณะของนักศึกษาหลังการจัดกิจกรรมด้วยรู ปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่ วมสมัยสูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมด้วยรู ปแบบการสอนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมรู ปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่ วมสมัยเพื่อเสริ มสร้างจิตสาธารณะ
ของนักศึกษาอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก ยกเว้น กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตาม
รู ปแบบส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้แลกเปลี่ ยนความรู ้ ความคิ ดที่ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่ สุด รองลงมากิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ ต ามรู ปแบบทาให้ผูเ้ รี ยนกล้าคิ ด กล้าตอบ ส่ วนรู ปแบบการสอนทาให้ผูเ้ รี ยนพัฒ นาทักษะการคิ ดอย่างมี
วิจารณญาณมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด

อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนารู ปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่ วมสมัยเพื่อเสริ มสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่าเป็ นรู ปแบบการสอนที่สามารถใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากรู ปแบบการสอนครั้งนี้มีองค์ประกอบทั้งหลักการและจุดมุ่งหมายที่
เหมาะสม โดยมีหลักการที่ เกี่ ยวข้องกับพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดความรู ้ความเข้าใจจิ ตสาธารณะ รู ้จกั แสวงหาความรู ้
และวางแผนการทางานร่ วมกัน แก้ไขปั ญหาที่ เป็ นสาธารณะสมบัติดว้ ยกัน เกิ ดความสัมพันธ์กนั มีความสามัคคี
ผูกพัน เห็ นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตน ช่ วยกันแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ทาให้การทางานมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล สามารถสรุ ปได้ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยนมีบทบาท และมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้
ให้มากที่ สุ ด ให้ผูเ้ รี ยนมี ป ฏิ สัมพันธ์ ต่อ กันและได้เรี ยนรู ้ จากกันและกัน ส่ งผลให้มีจิต สาธารณะสู งขึ้ น โดยมี
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบที่มีข้ นั ตอน กระบวนการ ทาให้เกิดผลต่อผูเ้ รี ยนที่ ได้รับจากการเรี ยนการสอนตาม
รู ปแบบได้แก่ผเู ้ รี ยนจะเกิดการพัฒนาจิ ตสาธารณะ และสามารถทางานเป็ นที มร่ วมกับเพื่อน นอกจากนั้นรู ปแบบ
การสอนที่พฒั นาขึ้นสอดคล้องตามแนวคิดจิตวิทยาร่ วมสมัย ได้แก่ จิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมที่มีแนวคิดเกี่ยวกับ
การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่เป็ นการตอบสนองจากสิ่ งเร้า การเรี ยนรู ้เป็ นการแก้ปัญหา กลุ่มพุทธิ นิยม ที่เน้น
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การเรี ยนรู ้ที่สติ ปัญ ญา ให้ความสนใจกับจุดประสงค์ ถื อว่า การเรี ยนรู ้มีความสลับซับซ้อน กลุ่มมนุ ษยนิ ยมที่ มี
แนวคิดในการอานวยความสะดวก โดยการจัดบรรยายกาศการเรี ยนรู ้ที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนหรื อบุคคลรู ้จกั ตนเอง หรื อเกิด
ความพึ งพอใจในตนเอง และกลุ่ ม สร้ า งสรรค์นิ ย มที่ มี แ นวคิ ด เกี่ ย วกับ การเรี ย นรู ้ หรื อ การสร้ า งความรู ้ เป็ น
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผูเ้ รี ยน โดยที่ผเู ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ โดยการนาประสบการณ์หรื อสิ่ งที่พบเห็น
ในสิ่ งแวดล้อมหรื อสารสนเทศใหม่ที่ได้รับมาเชื่ อมโยงกับ ความรู ้ความเข้าใจที่ มีอยู่เดิ ม มาสร้างเป็ น ความเข้าใจ
ของตนเอง แนวคิ ด แต่ละกลุ่มส่ งผลดี ต่อการพัฒนาจิ ตสาธารณะ รู ปแบบการสอนที่ พฒ
ั นาขึ้ นมี จุดมุ่งหมายเพื่ อ
พัฒ นาจิ ตสาธารณะและการทางานร่ วมกันเป็ นที ม มี องค์ประกอบเกี่ ยวกับกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน 5
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 จูงใจ ขั้นที่ 2 ใฝ่ รู ้ ขั้นที่ 3 สู่การปฏิบตั ิ ขั้นที่ 4 จัดระบบทบทวน ขั้นที่ 5 เชิ ญชวนใช้ และมี
ผลที่ได้จากรู ปแบบการสอนได้แก่ จิตสาธารณะของผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้น และมีการทางานร่ วมกันเป็ น
ทีม สอดคล้องกับงานวิจยั ของวัลลยา ธรรมอภิบาล (2555) ได้พฒั นาหลักสู ตรเสริ มสร้างจิตสาธารณะสาหรับนิ สิต
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และศึกษาประสิ ทธิ ผลของหลักสู ตร ผลการประเมินความ
เหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสู ตรฉบับร่ างโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญพบว่า ทุกองค์ประกอบของหลักสู ตรมีความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับการเสริ มสร้างจิตสาธารณะให้แก่นกั ศึกษา
2. ระดับจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยภาพรวม และทุกด้าน
อยู่ใ นระดับ มาก ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจากนั ก ศึ ก ษาได้รั บ การอบรม บ่ ม เพาะจากการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่ งมีอตั ลักษณ์ของนักศึกษาได้แก่ การสื่ อสารดี มีจิตสาธารณะ ทาให้การ
จัดการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้นกั ศึกษาได้มีจิตสาธารณะที่จะดูแลทรัพย์สมบัติสาธารณะ หลีกเลี่ยง
ท าให้ส าธารณะสมบัติ เกิ ด การช ารุ ด เสี ยหาย เช่ น เมื่ อนักศึ กษาเคลื่ อนย้ายโต๊ะ หรื อเก้าอี้ ในห้องเรี ย นเสร็ จแล้ว
นักศึกษาจะจัดเก็บเข้าที่ให้เรี ยบร้อยเหมือนเดิม นักศึกษาไม่เคยขีดเขียนบนโต๊ะเรี ยนเพื่อจองไว้เป็ นของตนเอง ไม่
เคยวาดรู ปหรื อขีดเขียนตามฝาผนังหรื อกาแพงที่สาธารณะ ไม่เคยนาน้ าหรื ออาหารมาแอบรับประทานในห้องเรี ยน
เป็ นต้น นอกจากนั้น นักศึ กษาส่ วนใหญ่เคารพสิ ทธิ ในการใช้ของส่ วนรวม เช่น เมื่อมีสถานการณ์เกี่ยวกับอาจารย์
นาปากกามาแจก นักศึกษาสามารถสารองไว้อีกแท่งหนึ่ ง แต่ก็ไม่ทาเพราะปากกาเป็ นของส่ วนรวม หรื อนักศึ กษา
จะเคารพสิ ทธิ ผอู ้ ื่น โดยสามารถนาถังขยะมาไว้ใกล้ๆ โต๊ะเพื่อจะได้ไม่ตอ้ งเดินไกลเวลาทิ้งขยะ แต่กไ็ ม่ทาเพราะทุก
คนต้องใช้ถงั ขยะร่ วมกัน ผลการวิจยั ครั้งนี้ สอดคล้องกับอ้อมใจ วงษ์มณฑา (2553) ที่ ได้พบว่าระดับจิ ตสาธารณะ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษาต้องการมี
ส่ วนร่ วมในการทากิจกรรมที่ เป็ นประโยชน์ต่อสังคม นักศึกษาชอบทางานเป็ นกลุ่มหรื อหมู่คณะ เพราะก่อให้เกิ ด
ความรักความสามัคคีกนั และนักศึกษาจะแบ่งปั นสิ่ งของให้กบั เพื่อนๆ และรุ่ นน้องที่ มีฐานะยากจน หรื อให้ความ
ช่วยเหลือพวกเขาด้วยความเต็มใจ และสอดคล้องกับพระมหาไทรสนณ์ โข่ต๊ะ (2554) ได้ศึกษาจิตสานึ กสาธารณะ
ของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย (วังน้อย) 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความเสี ยสละ
ด้านความสามัคคี และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลการวิจยั พบว่า พระนิ สิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย (วัง
น้อย) มีจิตสานึกสาธารณะโดยรวมและเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
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3. จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหลังการจัดกิจกรรมด้วยรู ปแบบ
การสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่ วมสมัยเพื่อเสริ มสร้างจิตสาธารณะสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากรู ปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่ วมสมัยเพื่อเสริ มสร้างจิต
สาธารณะมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษา โดยการนาเอาแนวคิดจิตวิทยาร่ วมสมัยมาใช้ในการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการจัดกิ จกรรมทั้งหมด 5 ขั้นได้แก่ ขั้นแรกเป็ นขั้นจูงใจ เป็ นการนาเสนอให้
รับรู ้ดว้ ยข้อมูลที่เป็ นสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้ นแก่สาธารณะสมบัติ กระตุน้ ให้เห็นความสาคัญของปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นว่ามี
ผลที่เสี ยหายแก่สังคม จูงใจให้ผเู ้ รี ยนเห็นคุณค่าของสาธารณะสมบัติที่มีอยู่ดว้ ยการให้ดูตน้ แบบ (Role Model) ที่ดี
งาม ขั้นที่ 2 เป็ นขั้นใฝ่ รู ้ ด้วยการจัด กลุ่ มผูเ้ รี ยนกลุ่ มละ 4-5 คน มอบหมายให้ศึ กษาเนื้ อหาสาระที่ เป็ นปั ญ หา
สาธารณะสมบัติ วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาในประเด็นที่ กาหนด ร่ วมกันสร้างคุณค่าด้วยการแสวงหาความรู ้
ใหม่จากเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย ร่ วมกันอภิปรายจัดระบบหรื อหาสาเหตุในประเด็นปั ญหาที่ได้รับมอบหมายจาก
ผูส้ อน ในขั้น ที่ 3 สู่ การปฏิ บัติ สมาชิ กช่ วยกัน หาแนวทางการแก้ไ ขปั ญ หา แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ซ่ ึ งกัน และกัน
โดยสมาชิ กแต่ ละคนช่ วยกันเสนอความคิ ดเห็นเพื่ อแก้ไขปั ญหา กระตุ น้ การสร้ างจิ ตสานึ กสาธารณะประโยชน์
สมาชิ กวางแผนการแก้ไขปั ญหาเพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิ จริ ง ต่อมาเป็ นขั้นที่ 4 จัดระบบทบทวน ผูเ้ รี ยนสรุ ปคุณค่า
และความรู ้ที่ได้รับทั้งหมด ทั้งคุณค่าเดิมและคุณค่าใหม่ และจัดสิ่ งที่เรี ยนให้เป็ นระบบ นาเสนอผลการปฏิบตั ิจริ งที่
คาดว่าจะได้รับ และขั้นสุ ดท้ายเป็ นขั้นเชิ ญชวนใช้โดย ผูเ้ รี ยนได้รับการมอบหมายให้ประยุกต์ใช้จิตสาธารณะที่
เกี่ ยวข้องกับในสถานการณ์ต่างๆ ที่ หลากหลายเพื่อเสริ มสร้างการสานึ กจิ ตสาธารณะมากยิ่งขึ้ น บันทึ กการสร้าง
จิ ต ส านึ กสาธารณะที่ มีต่ อสถานการณ์ ประจาวัน โดยวางเงื่ อนไขและการเสริ มแรง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
น้ า ทิ พ ย์ งามสุ ท ธา (2556) ที่ ไ ด้พ ัฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู ้ บู ร ณาการแนวคิ ด จิ ต วิ ท ยาร่ วมสมัย เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
จิตสาธารณะนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการพัฒนารู ปแบบพบว่า รู ปแบบการเรี ยนรู ้มีประสิ ทธิ ภาพสามารถ
นาไปใช้พฒั นานักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นได้ดี
4. ความพึ งพอใจต่ อ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต ามรู ป แบบการสอนตามแนวคิ ดจิ ตวิ ทยาร่ วมสมัย เพื่ อ
เสริ มสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการสอนที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นนั้นมีความเหมาะสมกับสภาพปั จจุบนั โดยเฉพาะ
การจัดเนื้ อหาที่ นามาเป็ นสถานการณ์เพื่อให้นกั ศึกษาได้คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับปั ญหาสาธารณะจากไกลตัวสู่ ใกล้ตวั
และจากจุดเล็กๆ สู่ จุดใหญ่ ที่ส่งผลต่อตัวเอง ต่อครอบครัว ต่อเพื่อนบ้าน ต่อชุมชน ต่อท้องถิ่น ต่อประเทศ และต่อ
โลกของเรา การจัดกิจกรรมโดยยึดหลักจิตวิทยาร่ วมสมัยเป็ นการบูรณาการแนวคิดทางจิตวิทยาโดยนาเอาหลักการ
เรี ยนรู ้ ทางจิ ตวิทยามาใช้ โดยการสร้างคุณ ค่ า จัดสิ่ งเร้า และให้การตอบสนอง การเสริ มแรง และการให้รางวัล
รวมทั้งการให้เกิดการเรี ยนรู ้ทางสังคมนอกจากนั้นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้แลกเปลี่ยน
ความรู ้ความคิด รองลงมากิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบทาให้ผเู ้ รี ยนกล้าคิดกล้าตอบ ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความพึงพอใจ
ต่ อ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต ามรู ป แบบการสอนเพื่ อ พัฒ นาจิ ต สาธารณะตามแนวคิ ด จิ ต วิ ท ยาร่ ว มสมัย ที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของวัลลยา ธรรมอภิบาล (2555) ที่ได้พฒั นาหลักสูตรเสริ มสร้างจิตสาธารณะ
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สาหรับนิ สิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตสงขลา ผลการวิจยั พบว่า นิ สิตมี ความพึ งพอใจต่ อ
หลักสูตรในระดับมาก

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนารู ปแบบการเรียนการสอนไปใช้
1.1 ก่อนที่จะนารู ปแบบการสอนตามแนวคิ ดจิตวิทยาร่ วมสมัยเพื่อเสริ มสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษา
ไปใช้ ผูส้ อนควรศึ กษาองค์ประกอบของรู ปแบบได้แก่ หลักการ จุ ด มุ่งหมาย กระบวนการเรี ยนการสอนของ
รู ปแบบ ผลที่ ผเู ้ รี ยนจะได้รับจากการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบให้เข้าใจชัดเจน เพื่ อให้การจัดการเรี ยนการสอน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
1.2 ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนควรเปิ ดใจกว้างให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้แสดงออกให้เต็มที่ ใน
ทุกด้าน ต้องไม่ปิดกั้นความคิดของผูเ้ รี ยน ไม่เร่ งรัดเวลาหรื อจากัดเวลา ให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็นที่แปลกใหม่
ส่ งเสริ มให้กาลังใจผูเ้ รี ยนที่ กล้าแสดงออก มีการแสดงผลงาน มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนและให้ความสนใจ ให้ความเป็ นกันเองกับผูเ้ รี ยนทุกคน
1.3 การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่ วมสมัยเพื่อเสริ มสร้าง
จิตสาธารณะของนักศึกษา ประกอบด้วยขั้นตอนและกิจกรรมที่หลากหลาย ทาให้การจัดกิจกรรมแต่ละขั้นตอนต้อง
ใช้เวลามากกว่าที่ กาหนดไว้ ดังนั้นผูส้ อนที่ จะนารู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้ ไปใช้ควรยืดหยุ่นเวลาได้ตามความ
เหมาะสม
1.4 ควรจัด กิ จ กรรมโดยมุ่ ง เน้ น เพื่ อ ให้ ผู ้เรี ยนได้น าหลัก การ แนวคิ ด ความรู ้ ความเข้า ใจไป
ประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวัน โดยให้แสดงผลการปฏิบตั ิเพื่อเสริ มสร้างคุณลักษณะนิ สัยของผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูท้ ี่มีจิต
สาธารณะมากยิง่ ขึ้น
1.5 ควรมุ่ งเน้น พัฒ นาจิ ต สาธารณะด้า นการถื อเป็ นหน้าที่ ในการดู แ ลรั ก ษาของส่ วนรวมให้แ ก่
นักศึ กษาได้ตระหนักว่า การรั กษาสาธารณะสมบัติ ถือเป็ นหน้าที่ ส าคัญของสมาชิ กในสังคมเพื่ อใช้ประโยชน์
ร่ วมกัน
2. ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบการนารู ปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่ วมสมัยเพื่อเสริ มสร้าง
จิตสาธารณะไปใช้กบั นักศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง การน ารู ป แบบการสอนตามแนวคิ ด จิ ต วิ ท ยาร่ ว มสมัย เพื่ อ เสริ มสร้ า ง
จิตสาธารณะไปใช้กบั เนื้อหาสาระที่อยูใ่ นระดับอื่นๆ
2.3 ควรมี การศึ กษาเกี่ ยวกับเจตคติ ข องผูเ้ รี ยนต่ อการจัด การเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสอน
ตามแนวคิดจิตวิทยาร่ วมสมัยเพื่อเสริ มสร้างจิตสาธารณะ
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