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Abstract 

Code of project     :   Learn  009/2556 
Project name        :   Result of Learning from Instruction of Man and Society  
                                Subject Focusing on Students’ Public Mind 
Researcher name  :   Miss Sirisuk  Nakasaney 
 

The purposes of this research were to study result of learning from instruction 
of Man and Society subject focusing on students’ public mind and satisfaction on 
public mind.  The sample of 39 students selected by cluster random sampling method 
were of 2012 academic year in the second semester, Faculty of Liberal Arts. 

The instrument used for collecting data were public mind test, a lesson plan, 
public mind questionnaires.  Data were analyzed by using the percentage, mean, 
standard deviation. 

The research findings were as follows: 
1.  The level of samples’ knowledge in public mind overall were at a moderate                     

level. 
2.  The level of samples’ behavior in public mind overall were at a much level. 
3. The level of samples’ satisfaction in public mind overall were at a much 

level.   
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.  ความสําคัญและความเป�นมาของป�ญหา 
การศึกษานับว�ามีบทบาทสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศในทุกระดับ โดยเฉพาะการศึกษา ใน

ระดับปริญญาตรี สถาบันการศึกษาแต�ละแห�ง จะมีการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
โดยยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 ได3กําหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรู3ในแต�ละด3าน ได3แก� การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  การแสวงหาความรู3  การพัฒนาทักษะทาง
ป6ญญา การพัฒนาทักษะความสัมพันธ7ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ และการพัฒนาทักษะการ
วิเคราะห7เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ  ป6จจัยท่ีจะทําให3ผลการเรียนรู3ในด3าน
ต�างๆ สําเร็จได3นั้น  สถาบันการศึกษาจะต3องพัฒนาความสามารถ ความรับผิดชอบสําหรับการเรียนรู3
อย�างต�อเนื่อง จําเป=นต3องมอบหมายงานให3ผู3เรียนท่ีจะพัฒนาและกระตุ3นความสามารถเหล�านั้นด3วย
ความมุ�งหวังให3มีผลงานท่ีก3าวหน3าข้ึน (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 

  สําหรับคณะศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร7นั้น ได3จัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาภาษาต�างประเทศ จํานวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาจีน  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุBน 
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  โดยสาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาญ่ีปุBนนั้นได3
ทําการเปDดสอนมาต้ังแต�ปEการศึกษา 2545  ส�วนสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากลได3เปDดสอน 
ในปEการศึกษา 2548  ซ่ึงการจัดการศึกษาของคณะศิลปศาสตร7นั้น มีวัตถุประสงค7ให3นักศึกษามีความรู3
ความสามารถในการใช3ภาษาต�างประเทศ เพ่ือนําความรู3ไปใช3ในการประกอบอาชีพ ในด3านธุรกิจและใน
หน�วยงานราชการ  รวมท้ังเป=นแนวทางในการศึกษาต�อในข้ันท่ีสูงกว�า  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนก็
ควรจะจัดเนื้อหา และกิจกรรมต�างๆ ให3สอดคล3องกับความสนใจและความถนัดของนักศึกษา เพ่ือ
ส�งเสริมให3นักศึกษาทุกคนได3มีโอกาสแสดงความสามารถในการเรียนรู3และสามารถพัฒนาตนเองได3  
ดังนั้นการท่ีนักศึกษาจะมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมสําหรับสังคมแห�งการเรียนรู3 มีความรับผิดชอบ มี
จิตสํานึกท่ีดี มีความเสียสละต�อส�วนรวมนั้น   การจัดการเรียนการสอนในวิชามนุษย7กับสังคมซ่ึงถือเป=น
วิชาพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญในการหล�อหลอมความเป=นมนุษย7  จุดมุ�งหมายรายวิชานี้ คือ ต3องการให3
ผู3เรียน มีความรู3เบื้องต3นในการศึกษาทางสังคมศาสตร7 มีความรู3ความเข3าใจเก่ียวกับพฤติกรรมของ
มนุษย7ในสังคม  เข3าใจและเห็นความสําคัญของสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนเอกลักษณ7และค�านิยมของ
สังคมไทย  เข3าใจการจัดระเบียบทางสังคม  เข3าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และป6ญหา
สังคม  และสามารถพัฒนาตัวเองให3มีชีวิตอยู�ในสังคมได3อย�างมีความสุข  

ด3วยเหตุผลดังกล�าวข3างต3น  ผู3วิจัยในฐานะท่ีรับผิดชอบในรายวิชานี้ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ถึงการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย7กับสังคมท่ีเน3นผู3เรียนให3มีจิตสาธารณะ  ว�าผู3เรียนจะมีผลการเรียน 
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รู3เป=นอย�างไร และมีความพึงพอใจต�อการเข3าร�วมกิจกรรมจิตสาธารณะอยู�ในระดับใด เพ่ือนําผลท่ีได3ไป
ใช3ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร7ให3มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนการ
เสริมสร3างความตระหนักและจิตสํานึกในการรับผิดชอบต�อสังคมส�วนรวม ซ่ึงเป=นสิ่งท่ีสําคัญและจําเป=น
อย�างยิ่งต�อการเป=นสมาชิกของสังคม อันเป=นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต�อไปในอนาคต 
 
2.  ป�ญหานําการวิจัย 
 1.  นักศึกษาท่ีเรียนวิชามนุษย7กับสังคมโดยใช3กิจกรรมโครงการท่ีเน3นผู3เรียนให3มีจิตสาธารณะมี
ผลการเรียนรู3อย�างไร 
 2.  นักศึกษามีความพึงพอใจต�อการเข3าร�วมกิจกรรมจิตสาธารณะอยู�ในระดับใด    
 
3.  วัตถุประสงค&ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลการเรียนวิชามนุษย7กับสังคม  โดยใช3กิจกรรมโครงการท่ีเน3นผู3เรียนให3มีจิต
สาธารณะ 

2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต�อการเข3าร�วมกิจกรรมจิตสาธารณะ 
 
4.  ขอบเขตของการวิจัย 

     1.   ขอบเขตด3านประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
         ประชากร ได3แก� นักศึกษาคณะศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร7 
ชั้นปEท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชามนุษย7กับสังคม ในภาคเรียนท่ี 2  ปEการศึกษา  2555  จํานวน 4 กลุ�ม 
รวม 140 คน 

กลุ�มตัวอย�าง  ได3แก� นักศึกษาคณะศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
รัตนโกสินทร7 ชั้นปEท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชามนุษย7กับสังคม ในภาคเรียนท่ี 2 ปEการศึกษา 2555 
จํานวน 1 กลุ�ม จํานวนนักศึกษา 39 คน ใช3วิธีสุ�มตัวอย�างแบบกลุ�ม                

2.  ขอบเขตด3านเนื้อหา 
- การจัดการเรียนรู3ในรายวิชามนุษย7กับสังคม  
- แนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะ 
- ทฤษฎีการเรียนรู3 และทฤษฎีพัฒนาจริยธรรม 
- แผนการจัดการเรียนรู3แบบโครงการ  

3.  ขอบเขตด3านตัวแปรท่ีศึกษา 
     ตัวแปรอิสระ  ได3แก�  การจัดการเรียนรู3วิชามนุษย7กับสังคมโดยใช3กิจกรรมโครงการ 

               ตัวแปรตาม ได3แก�  ผลการเรียนรู3จากการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย7กับสังคมท่ีเน3น
ผู3เรียนให3มีจิตสาธารณะ  และความพึงพอใจของผู3เรียนในการเข3าร�วมกิจกรรมจิตสาธารณะ 
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5.  นิยามศัพท&เฉพาะ 

 นักศึกษา  หมายถึง นักศึกษาคณะศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร7  
ซ่ึงลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 2  ปEการศึกษา 2555 
           การจัดการเรียนการสอนแบบเน3นผู3เรียนเป=นสําคัญ  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให3
ผู3เรียนได3มีส�วนร�วมในการคิด การวิเคราะห7 การดําเนินงาน การแก3ป6ญหาต�างๆ ด3วยตนเอง โดยใช3การ
จัดการเรียนแบบโครงการ 

วิชามนุษย7กับสังคม  หมายถึง  วิชาในกลุ�มสังคมศาสตร7ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับสังคม วัฒนธรรม 
พฤติกรรมมนุษย7 การจัดระเบียบและการขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม ป6ญหาสังคมและเพ่ือให3ผู3เรียนได3มีการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช3ในการ
แก3ป6ญหาต�างๆ  
           จิตสาธารณะ  หมายถึง  การมีจิตสํานึกในการให3ความช�วยเหลือ การแบ�งป6น ความร�วมมือ 
เพ่ือประโยชน7สุขของสังคมส�วนรวม 
 
6.  ผลการวิจัยท่ีคาดว/าจะได1รับ   

  1.  ทําให3ทราบถึงผลการเรียนรู3จากการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย7กับสังคมท่ีเน3นผู3เรียน
ให3มีจิตสาธารณะ 
        2.  เป=นแนวทางสําหรับคณะศิลปศาสตร7ในการส�งเสริม และรณรงค7ให3นักศึกษาเพ่ือสร3างจิต
สาธารณะท่ีดี มีบุคลิกภาพ ตลอดจนพฤติกรรมและค�านิยมท่ีถูกต3องและเหมาะสม 
        3.  ข3อมูลท่ีได3รับจากการทําวิจัยนี้  สามารถนําไปใช3เป=นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
การเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร7ให3มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
7.  แนวทางในการนําผลการวิจัยไปใช1ประโยชน& 

 นําเสนอผลการวิจัยต�อคณะศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร7 ใน
เรื่องการจัดทําโครงการจิตสาธารณะ และพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร7   เพ่ือ
เป=นแนวทางในการปรับปรุง ส�งเสริม หรือเป=นการรณรงค7ให3นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร7 มีจิต
สาธารณะในการช�วยเหลือสังคมส�วนรวมเพ่ิมมากข้ึน  และช�วยในการพัฒนาด3านการเรียนการสอนให3แก�
นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร7 ตลอดพัฒนาให3นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร7เป=นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค7ของสังคม และเตรียมพร3อมท่ีจะก3าวออกสู�สถานประกอบการในอนาคตต�อไป 
 

 



 

 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 ในการวิจัย  เรื่อง  ผลการเรียนรู�จากการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย�กับสังคมท่ีเน�นผู�เรียน
ให�มีจิตสาธารณะ   ผู�วิจัยได�ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ดังนี้ 
 1.  แนวคิดเก่ียวกับจิตสาธารณะ 
 2.  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
 3.  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู�แบบโครงการ 
 4.  แนวคิดเก่ียวกับวิชามนุษย�กับสังคม 

5.  งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
6.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.  แนวคิดเก่ียวกับจิตสาธารณะ 
 1.1  ความหมายของจิตสาธารณะ 
       ชัยวัฒน�  สุทธิรัตน� (2553)  ได�ให�ความหมายของจิตสาธารณะ  หมายถึง  การรู�จักเอาใจ
ใส9เป;นธุระ และเข�าร9วมในเรื่องของส9วนรวมท่ีเป;นประโยชน�ต9อประเทศชาติ มีความสํานึกและยึดม่ันใน
ระบบคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงาม ละอาดต9อสิ่งผิด เน�นความเรียบร�อย ประหยัดและมีความสมดุล
ระหว9างมนุษย�กับธรรมชาติ 

        อริสา  สุขสม (2553) ได�ให�ความหมายของ จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึง การตระหนักรู�
ตนท่ีจะทําสิ่งใดเพ่ือเห็นแก9ประโยชน�ส9วนรวม เป;นจิตท่ีคิดสร�างสรรค� คือ คิดในทางท่ีดี ไม9ทําลายบุคคล 
สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและสิ่งแวดล�อม เป;นกุศลและมุ9งทํากรรมดีท่ีเป;นประโยชน�ต9อส9วนรวม 
 1.2  ความสําคัญของจิตสาธารณะ 
       ไพบูลย�  วัฒนศิริธรรม และสังคม  สัญจร (2543) ได�กล9าวถึงความสําคัญของการมีจิต
สาธารณะ สรุปได�ว9า การท่ีคนมามาอยู9รวมกันเป;นสังคม ย9อมต�องมีความสัมพันธ�ในรูปแบบของการ
พ่ึงพากัน  การท่ีคนในสังคมขาดจิตสาธารณะ ย9อมมีผลกระทบต9อบุคคล ครอบครัว องค�กร และยังมี
ผลกระทบต9อระดับชุมชน ประเทศ และโลก ซ่ึงจะส9งผลกระทบดังนี้ 
     ผลกระทบระดับครอบครัว ทําให�เกิดป?ญหา คือ 

1. ความสามัคคีในครอบครัวลดน�อยลง 
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2. การแก9งแย9ง ทะเลาะเบาะแว�งภายในครอบครัว 
ผลกระทบระดับองค�กร ทําให�เกิดป?ญหา คือ 
1.  การแบ9งพรรคแบ9งพวกภายในองค�กร 
2.  ความเห็นแก9ตัว แก9งแย9งชิงดีชิงเด9น 
3.  การเบียดเบียนสมบัติขององค�กรเป;นสมบัติส9วนตน 
4.  องค�กรไม9ก�าวหน�า ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานลดลง 
ผลกระทบระดับชุมชน ทําให�เกิดป?ญหา คือ 

                     1.  ชุมชนอ9อนแอ ขาดการพัฒนา เพราะต9างคนต9างอยู9  ไม9เกิดการพัฒนาและ
ก9อให�เกิดการเสื่อมโทรมลง 
                     2.  อาชญากรรมในชุมชนอยู9ในระดับสูง 
                     3.  ขาดศูนย�รวมจิตใจ ขาดผู�นําในการแก�ป?ญหา ขาดคนอาสาในการพัฒนา เพราะ
กลัวเสียทรัพย� เสียเวลา หรือกลัวเป;นท่ีครหาจากบุคคลอ่ืน 
                     ผลกระทบระดับชาติ  ทําให�เกิดป?ญหา คือ 
  1.  วิกฤตการณ�ภายในประเทศบ9อยครั้ง และแก�ป?ญหาไม9ได� เกิดการเบียดเบียนทําลาย
ทรัพยากรและสมบัติท่ีเป;นของส9วนรวม 
  2. ประเทศชาติอยู9ในสภาพล�าหลัง  เนื่องจากขาดพลังของคนในสังคม เม่ือผู�นํา
ประเทศนํามาตรการใดออกมาใช� ก็จะไม9ได�ผล เพราะไม9ได�รับความร9วมมือจากประชาชน 
  3.  เกิดการแบ9งพรรคแบ9งพวก เกิดการแก9งแย9งแข9งขัน เห็นแก9ประโยชน�กลุ9มของตน
และพวกพ�อง เกิดการทุจรติคอรัปชั่น  
 1.3  ระดับของจิตสาธารณะ 
       ใจสะคราญ  หิรัญพฤกษ� และคณะ (อ�างถึงใน ชัยวัฒน�  สุทธิรัตน�, 2553) ได�กล9าวถึงการ
แบ9งจิตสาธารณะ ออกเป;น 3 ระดับ คือ 
                     1. จิตสาธารณะระดับครอบครัว  ได�แก9 ความพอมีพอกิน ความสัมพันธ�ระหว9างญาติพ่ี
น�อง ความขยัน มีท่ีอยู9อาศัย มีท่ีทํากิน และการแบ9งความรับผิดชอบ 
                     2. จิตสาธารณะระดับหมู9บ�าน ได�แก9 คนดี ความดี การแบ9งป?น การอาศัยไหว�วาน การ
ช9วยเหลือเก้ือกูล และการแลกเปลี่ยนข9าวสาร 
                     3. จิตสาธารณะระดับสังคม ได�แก9 ความร9วมมือ ร9วมใจ สามัคคี การมีส9วนร9วมทาง
สังคม งานบุญ งานประเพณี และปฏิบัติตามโครงการต9างๆ  

1.4  องค�ประกอบของจิตสาธารณะ 
       ชาย  โพธิสิตา และคณะ  และลัดดาวัลย�  เกษมเนตร (อ�างถึงใน ชัยวัฒน�  สุทธิรัตน� , 
2553) ได�กล9าวถึงจิตสาธารณะมี 3 องค�ประกอบ ดังนี้ 
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  องค�ประกอบท่ี 1 คือ การหลีกเลี่ยงการใช�หรือการกระทําท่ีจะทําให�เกิดความชํารุด
เสียหายต9อส9วนรวมท่ีใช�ประโยชน�ร9วมกันของกลุ9ม กําหนดตัวชี้วัดจาก 

1.  การดูแลรักษาของส9วนรวม ใช�ของส9วนรวมแล�วเก็บเข�าท่ี 
2.  การรู�จักใช�ของส9วนรวมอย9างประหยัดและทะนุถนอม 

                     องค�ประกอบท่ี 2 คือ การถือเป;นหน�าท่ีท่ีจะมีส9วนรวมในการดูแลรักษาของส9วนรวมใน
วิสัยท่ีตนสามารถทําได�  กําหนดตัวชี้วัดจาก 

 1.  การทําตามหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายเพ่ือส9วนรวม 
 2.  การรับอาสาท่ีจะทําบางอย9างเพ่ือส9วนรวม 
องค�ประกอบท่ี 3 คือ การเคารพสิทธิในการใช�ของส9วนรวมท่ีเป;นประโยชน�ร9วมกันของ

กลุ9ม  กําหนดตัวชี้วัดจาก 
 1.  การไม9ยึดครองของส9วนรวมนั้นมาเป;นของตนเอง 
 2.  การเปEดโอกาสให�ผู�อ่ืนๆ ได�สามารถใช�ของส9วนรวมนั้น 

1.5  การพัฒนาจิตสาธารณะ 
       ชัยวัฒน�  สุทธิรัตน� (2553) ได�สรุปถึงการพัฒนาจิตสาธารณะว9า อาจใช�แนวคิดท่ี
หลากหลาย ท้ังแนวคิดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู9หัว ท่ีสอนให�คนมี
ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ�มกันท่ีดีในตัว  โดยตัวคนนั้นต�องมีท้ังความรู� และคุณธรรม 
ประกอบกัน หรืออาจใช�หลักคําสอนทางศาสนามาช9วย  ซ่ึงทุกศาสนาสอนให�คนเป;นคนดี มีความ
เสียสละ แบ9งป?น ทําประโยชน�เพ่ือส9วนรวม มีความรักต9อเพ่ือนมนุษย�มากกว9ารักตนเอง และรักความ
สันติ 

      ดังนั้น ในการสร�างจิตสาธารณะ จึงเป;นการสร�างความรับผิดชอบต9อตนเองและสังคม ซ่ึงมี
แนวทางท่ีสําคัญ คือ  

1.  สร�างวินัยให�ตัวเอง ศึกษาให�เข�าใจถึงการมีส9วนร9วมในระบอบประชาธิปไตยและ
ขอบเขตสิทธิ เสรีภาพ หน�าท่ี ความรับผิดชอบของตนต9อสังคม 

          2.  ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะคําสั่งสอนของทุกศาสนามุ9งให�เกิดประโยชน�
สุขในสังคม ดังนั้นควรปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ เพ่ือให�เราสามารถอยู9ในสังคมได�อย9าง
มีความสุข 

          3.  ตระหนักและให�ความสําคัญต9อสิ่งแวดล�อมรอบตัว ช9วยกันรักษาสิ่งแวดล�อมเพราะ
ถือว9าเป;นหน�าท่ีของเราในการมีส9วนร9วมในการรักษาสมบัติของสาธารณะ  

          4.  ตระหนักถึงป?ญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในสังคม ในฐานะท่ีเราเป;นส9วนหนึ่งของ
สังคมย9อมได�รับผลกระทบจากป?ญหาท่ีเกิดข้ึนอย9างหลีกเลี่ยงไม9ได�  
(http://www.raneenoi.com/superpage8/page8.html, สืบค�น 22 กุมภาพันธ�  2555) 
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1.6  บทบาทหน�าท่ีของผู�สอนเพ่ือให�ผู�เรียนเกิดจิตสาํนึก 
       อุ9นตา  นพคุณ (2527) ได�กล9าวถึงผู�สอนว9าควรมีบทบาทหน�าที่ในการสร�างจิตสํานึก
ให�แก9ผู�เรียน สรุปได�ดังนี้ 
  1.  ผู�สอนกระตุ�นให�ผู�เรียนเข�าใจตนเองในทางที่สัมพันธ�กับสภาพสิ่งแวดล�อมและ
สังคม  ด�วยวิธีการศึกษาแบบปลดปล9อย 
  2.  ไม9ควรสอนแบบระบบธนาคาร คือ การสะสมความรู� โดยครูผู�สอนเอาความรู�ไป
ฝากไว�ในสมองของผู�เรียน  
  3.  ผู�สอนควรยึดหลักการท่ีว9า ไม9มีใครสอนใครได� ไม9มีใครเรียนรู�ตามลําพังได� และ
บุคคลเรียนรู�ร9วมกันโดยการปฏิสัมพันธ�กับโลกของตน 
  4.  ผู�สอนต�องช9วยเหลือและอํานวยความสะดวกให�ผู�เรียนได�ใช�ศักยภาพของตนด�าน
สติป?ญญา ร9างกายและจิตใจ 
 
2.  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�นั้น กาเย9 (อ�างถึงใน อารี  พันธ�มณี, 
2546) ได�จัดกระบวนการเรียนรู�ออกเป;นข้ันต9างๆ ดังนี้ 

1.  การจูงใจเป;นการสร�างแรงจูงใจให�ผู�เรียนสนใจอยากเรียนรู�ให�บรรลุเป\าหมายท่ีวางไว�  
2.  ความสัมพันธ�ของการรับรู �กับความคาดหวัง  โดยผู �เร ียนจะเลือกการรับรู �ในสิ ่ง ท่ี

สอดคล�องกับความต้ังใจของตน 
3.  การปรับขยายการรับรู� เป;นการพยายามจัดสรร ปรุงแต9ง ขยายการรับรู�ไว�เป;นความจํา 

ซ่ึงมีท้ังการจําระยะสั้น และความจําระยะยาว 
4.  การสะสมสิ่งที่เรียนรู�  เป;นความสามารถในการเก็บรักษาหรือสะสมสิ่งที่ได�เรียนรู�ให�คง

อยู9  การจําในสิ่งท่ีเรียนรู�นั้นข้ึนอยู9กับกาลเวลาและสิ่งแวดล�อม 
 5.  การระลึกได�  เป;นความสามารถในการระลึกถึงสิ่งท่ีได�เรียนรู�ไปแล�ว 

6.  การประยุกต�ใช�ความรู�  เป;นความสามารถในการนําความรู�หรือกฎเกณฑ�ที่ได�จากการ
เรียนรู�ไปใช�ในชีวิตประจําวัน 

7.  การแสดงพฤติกรรมตอบสนองการเรียนรู�  เป;นการที่ผู �เรียนรู�ได�แสดงออกถึงความรู�
ความสามารถท่ีได�เรียนรู�มา  

8.  การแสดงผลย�อนกลับ  เป;นการแจ�งผลการเรียนรู�ให�ผู�เรียนได�ทราบ เพื่อให�ผู�เรียนเกิด
กําลังใจหรือปรับตนเองให�ดีข้ึน  หากผู�เรียนได�ทราบผลการเรียนรู�เร็วก็จะทําให�การเรียนรู�มีผลดีมาก
ข้ึน 

ซ่ึง กาเย9 (Gagne) ได�เสนอทฤษฎีการเรียนรู� 8 ข้ัน ดังนี้ 
1. การจูงใจ ( Motivation Phase) การคาดหวังของผู�เรียนเป;นแรงจูงใจในการเรียนรู�  
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2. การรับรู�ตามเป\าหมายท่ีต้ังไว� (Apprehending Phase) ผู�เรียนจะรับรู�สิ่งท่ีสอดคล�องกับ
ความต้ังใจ  

3. การปรุงแต9งสิ่งท่ีรับรู�ไว�เป;นความจํา ( Acquisition Phase) เพ่ือให�เกิดความจําระยะสั้นและ
ระยะยาว  

4. ความสามารถในการจํา (Retention Phase)  
5. ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งท่ีได�เรียนรู�ไปแล�ว (Recall Phase )  
6. การนําไปประยุกต�ใช�กับสิ่งท่ีเรียนรู�ไปแล�ว (Generalization Phase)  
7. การแสดงออกพฤติกรรมท่ีเรียนรู� ( Performance Phase)  
8. การแสดงผลการเรียนรู�กลับไปยังผู�เรียน ( Feedback Phase) ผู�เรียนได�รับทราบผลเร็วจะ

ทําให�มีผลดีและประสิทธิภาพสูง  
นอกจากนี้ การเรียนรู�ตามทฤษฎีของ Bloom ( Bloom's Taxonomy)  ได�แบ9งการเรียนรู�เป;น 

6 ระดับ ดังนี้ 
1. ความรู�ท่ีเกิดจากความจํา (knowledge) ซ่ึงเป;นระดับล9างสุด  
2. ความเข�าใจ (Comprehend)  
3. การประยุกต� (Application)  
4. การวิเคราะห� ( Analysis) สามารถแก�ป?ญหา ตรวจสอบได�  
5. การสังเคราะห� ( Synthesis) สามารถนําส9วนต9างๆ มาประกอบเป;นรูปแบบใหม9ได�ให�

แตกต9างจากรูปเดิม เน�นโครงสร�างใหม9  
6. การประเมินค9า ( Evaluation) วัดได� และตัดสินได�ว9าอะไรถูกหรือผิด ประกอบการตัดสินใจ

บนพ้ืนฐานของเหตุผลและเกณฑ�ท่ีแน9ชัด  
ส9วนการเรียนรู�ตามทฤษฎีของเมเยอร� (Mayor) ได�มีการออกแบบสื่อการเรียนการสอน การ

วิเคราะห�ความจําเป;นเป;นสิ่งสําคัญ และตามด�วยจุดประสงค�ของการเรียน โดยแบ9งออกเป;นย9อยๆ 3 
ส9วนด�วยกัน คือ 

1. พฤติกรรม ควรชี้ชัดและสังเกตได�  
2. เง่ือนไข พฤติกรรมสําเร็จได�ควรมีเง่ือนไขในการช9วยเหลือ  
3. มาตรฐาน พฤติกรรมท่ีได�นั้นสามารถอยู9ในเกณฑ�ท่ีกําหนด  

  สําหรับการเรียนรู�ตามทฤษฎีของบรูเนอร� (Bruner) ได�กล9าวไว�ดังนี้ 
1. ความรู�ถูกสร�างหรือหล9อหลอมโดยประสบการณ�  
2. ผู�เรียนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรียน  
3. ผู�เรียนเป;นผู�สร�างความหมายข้ึนมาจากแง9มุมต9างๆ  
4. ผู�เรียนอยู9ในสภาพแวดล�อมท่ีเป;นจริง  
5. ผู�เรียนเลือกเนื้อหาและกิจกรรมเอง  



 9

6. เนื้อหาควรถูกสร�างในภาพรวม  
นอกจากนี้ ตามทฤษฎีการเรียนรู�ของไทเลอร� (Tylor) ยังได�กล9าวถึงกระบวนการเรียนรู� ดังนี้ 
1. ความต9อเนื่อง (continuity) หมายถึง ในวิชาทักษะ ต�องเปEดโอกาสให�มีการฝuกทักษะใน

กิจกรรมและประสบการณ�บ9อยๆ และต9อเนื่องกัน  
          2. การจัดช9วงลําดับ (sequence) หมายถึง หรือการจัดสิ่งท่ีมีความง9าย ไปสู9สิ่งท่ีมีความยาก 
ดังนั้นการจัดกิจกรรมและประสบการณ� ให�มีการเรียงลําดับก9อนหลัง เพ่ือให�ได�เรียนเนื้อหาท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึน  
          3. บูรณาการ (integration) หมายถึง การจัดประสบการณ�จึงควรเป;นในลักษณะท่ีช9วยให�
ผู�เรียน ได�เพ่ิมพูนความคิดเห็นและได�แสดงพฤติกรรมท่ีสอดคล�องกัน เนื้อหาท่ีเรียนเป;นการเพ่ิม
ความสามารถท้ังหมด ของผู�เรียนท่ีจะได�ใช�ประสบการณ�ได�ในสถานการณ�ต9างๆ กัน ประสบการณ�การ
เรียนรู� จึงเป;นแบบแผนของปฏิสัมพันธ� (interaction) ระหว9างผู�เรียนกับสถานการณ�ท่ีแวดล�อม  

 
3.  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู�แบบโครงการ 
 เจียมใจ  บุญแสน (อ�างถึงใน ชัยวัฒน�  สุทธิรัตน�, 2552) ได�กล9าวถึงจุดประสงค�ของการ
จัดการเรียนรู�แบบโครงการ ไว�ดังนี้ 
  1. เพื่อกระตุ�นความอยากรู �อยากเห็นของผู �เร ียน โดยผู �สอนจะให�ผู �เร ียนเลือก
โครงการด�วยตนเอง 
  2.  เพ่ือให�ผู�เรียนเห็นคุณค9าของการทํากิจกรรมต9างๆ ในสถานการณ�จริง ซึ่งจะช9วย
ให�เห็นคุณค9าของการทํางานได� 
  3.  เพื่อให�ผู �เรียนได�พัฒนาความเป;นตัวของตัวเอง ที่สะสมเก็บรวบรวมและหา
ความรู�อย9างมีประสิทธิภาพ 
  4.   เ พื ่อพัฒนาศักยภาพของผู �เร ียนแต9ละบุคคลที ่จะเข �าใจสถานการณ�และ
สิ่งแวดล�อม โดยใช�ประสบการณ�ของตนเอง 
  5.  เพ่ือให�ผู�เรียนได�พัฒนาความรับผิดชอบและมีเสรีภาพในการจัดการงาน 
  6.  เพื่อพัฒนาให�ผู�เรียนมีความสามารถในการสร�างแผน และดําเนินการให�บรรลุ
เป\าหมาย 
  7.  เพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีความคิดสร�างสรรค�และทํางานได�อย9างมีประสิทธิภาพ 
  8.  เพ่ือให�ผู�เรียนรู�จักคิด และประเมินผลงานของตนเอง  

 ชัยวัฒน�  สุทธิรัตน� (2552)  ได�เสนอวิธีการจัดการเรียนรู�แก9ผู�เรียนแบบโครงการ  โดยมีข้ันตอน
ดังนี้ 

          1. ข้ันนําเสนอ เป;นข้ันท่ีผู�สอนเสนอเหตุการณ�หรือสถานการณ�ให�ผู�เรียนเกิดความ
ต�องการท่ีจะวางโครงงานในการแก�ป?ญหาใดป?ญหาหนึ่ง 
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                    2. ข้ันกําหนดความมุ9งหมาย เป;นข้ันท่ีผู�เรียนทําการเลือกป?ญหา และต้ังจุดมุ9งหมายใน
การศึกษา โดยการทํางานเป;นกลุ9ม ทําการเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ 

         3. ข้ันวางแผน  เป;นข้ันท่ีผู�เรียนภายในกลุ9ม ร9วมกันวางแผนว9าจะดําเนินการอย9างไร จึง
จะสามารถบรรลุจุดมุ9งหมายท่ีวางไว�  ซ่ึงการวางแผนจะประกอบด�วย           

3.1 ชื่อโครงการ จะบอกชื่อโครงการท่ีผู�เรียนจะทํา 
3.2 หลักการ จะบอกเหตุผลท่ีจะต�องจัดทําโครงการ 
3.3 วัตถุประสงค� ระบุว9าการปฏิบัติงานครั้งนี้ จะมีผลดีอย9างไรบ�าง 
3.4 เจ�าของโครงการ ระบุชื่อผู�จัดทําโครงการนี้ มีใครบ�าง 
3.5 ท่ีปรึกษา ระบุชื่อผู�ให�คําแนะนําช9วยเหลือในการทําโครงการ 
3.6 สถานท่ีปฏิบัติโครงการ ระบุว9าจะใช�สถานท่ีใด ในการดําเนินการจัดทํา  

 โครงการ 
3.7 วันเวลาในการปฏิบัติงาน ระบุว9าใช�วันเวลาเริ่มและเสร็จสิ้นโครงการเม่ือใด 
3.8 งบประมาณ ระบุว9าใช�งบประมาณเท9าใด โดยแยกเป;นรายการค9าใช�จ9าย 
3.9 วิธีการศึกษาค�นคว�า ระบุว9าใช�วิธีหาข�อมูลอย9างไรบ�างในการทําโครงการ 
3.10 เครื่องมือและอุปกรณ� ระบุว9าใช�วัสดุ อุปกรณ�อะไรบ�าง 
3.11 ผลท่ีคาดว9าจะได�รับ ระบุว9าสิ่งท่ีคาดว9าโครงการท่ีทํา จะสามารถแก�ป?ญหา 

อะไรบ�าง และจะได�ผลการดําเนินงานครั้งนี้ จะเป;นอย9างไรบ�าง 
4.  ข้ันการดําเนินงาน เป;นข้ึนท่ีผู�เรียนต�องทําตามโครงการท่ีวางแผนไว�ของแต9ละกลุ9ม 

                     5. ข้ันประเมินผล เป;นข้ันท่ีผู�เรียนจะเป;นผู�ประเมินว9า โครงการนั้นบรรลุจุดมุ9งหมาย
หรือไม9 และในการทําโครงการนี้ได�รับประโยชน�อย9างไรบ�าง 

6.  ข้ันติดตามผล เป;นข้ันการติดตามผลของโครงการต9อไป เพ่ือพัฒนางานให�ดียิ่งข้ึน 
ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู�เพ่ือสร�างจิตสาธารณะ  ผู�วิจัยในฐานะอาจารย�ผู�สอนได�ใช�ข้ันตอน

การจัดการเรียนรู�แบบโครงการ โดยแบ9งผู�เรียนเป;นกลุ9ม ในการจัดทําโครงการจิตสาธารณะข้ึน เพ่ือให�
ผู�เรียนได�เกิดการเรียนการทํางานเป;นกลุ9ม ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ เพ่ือให�ผู�เรียนได�บรรลุ
ตามวัตถุประสงค�ท่ีผู�วิจัยกําหนดไว� 

 
4.  แนวคิดเก่ียวกับวิชามนุษย(กับสังคม 
 วิชามนุษย�กับสังคม เป;นวิชาในกลุ9มสังคมศาสตร� ของสาขาวิชาศึกษาท่ัวไป ซ่ึงเปEดสอนให�กับ
นักศึกษาทุกสาขาวิชา ในคณะศิลปศาสตร� โดยมีจุดมุ9งหมายรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา ดังนี้ 
 จุดมุ9งหมายรายวิชา: 

 1. เข�าใจความรู�เบื้องต�นในทางสังคมศาสตร� 
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           2.  ตระหนักและเห็นความสําคัญของสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนเอกลักษณ�และค9านิยมของ
สังคมไทย 

 3.  เข�าใจพฤติกรรมของมนุษย�ในสังคมและการจัดระเบียบทางสังคม 
 4.  เข�าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และป?ญหาสังคม 

            5. เห็นคุณค9าของการพัฒนาตนเองให�มีชีวิตอยู9ในสังคมได�อย9างมีความสุขตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง  

คําอธิบายรายวิชา:   ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของสังคมศาสตร� ความหมาย
ขององค�ประกอบของสังคมและวัฒนธรรม บทบาทและหน�าท่ีของสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจน
เอกลักษณ� และค9านิยมของสังคมไทย  ความหมาย และลักษณะของพฤติกรรมมนุษย� การจัดระเบียบ
ทางสังคม  การขัดเกลาทางสังคม สถาบันสังคม การจําแนกความแตกต9างทางสังคม  การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม ป?ญหาสังคมและการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการแก�ป?ญหา 
 ในฐานะท่ีผู�วิจัยได�รับมอบหมายให�รับผิดชอบและเป;นผู�สอนรายวิชานี้ให�แก9นักศึกษาชั้นปwท่ี 
1 ของคณะศิลปศาสตร� จึงสนใจที่จะศึกษาว9า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ หากมีการ
แทรกเนื้อหาเกี่ยวกับจิตสาธารณะ  โดยเน�นการเรียนรู�ในรูปแบบของโครงการ จะทําให�นักศึกษามี
จิตสาธารณะอย9างไร ซ่ึงจะเป;นประโยชน�ต9อการปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชานี้ต9อไป 
 
 5.  งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย� (2551) ได�ทําวิจัยเรื่อง การรับรู�  พฤติกรรมท่ีมีต9อจิตสํานึกสาธารณะ  
และการสื่อสารการตลาดท่ีมีประสิทธิผลต9อการมีส9วนร9วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับจิตสํานึกสาธารณะของ
เยาวชน  พบว9า  เยาวชนส9วนใหญ9ไม9เคยได�ยินคําว9าจิตสํานึกสาธารณะ  แต9เคยเข�าร9วมกิจกรรมท่ี
โรงเรียนจัดข้ึนเป;นส9วนหนึ่งของการเรียนการสอน และมีกิจกรรมท่ีเน�นอาสาสมัครโดยให�เยาวชนริเริ่ม
เอง  กิจกรรมท่ีเยาวชนต�องการมีส9วนร9วมเป;นกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน ศิลปะและดนตรี  เด็ก
และเยาวชน และสิ่งแวดล�อม  ในการรณรงค�ให�เยาวชนเข�าร9วมกิจกรรม ควรจะเป;นบุคคลท่ีมีชื่อเสียง
มากท่ีสุด รองลงมา เป;นบุคคลท่ีมีประสบการณ�ในด�านนั้นๆ 

โกวิทย�  พงษ�ภักดี (2552) ได�ทําวิจัยเรื่อง  การใช�โปรแกรมฝuกการคิดแบบโยนิโสมนสิการเพ่ือ
พัฒนาจิตสาธารณะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปwท่ี 3 พบว9า นักเรียนท่ีร9วมโปรแกรมฝuกการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะ หลังการทดลองมีคะแนนจิตสาธารณะสูงกว9าก9อนทดลองและมี
คะแนนจิตสาธารณะสูงกว9ากลุ9มควบคุมอย9างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
          ปEยะนาถ  สรวิสูตร (2552) ได�ทําวิจัยเรื่อง แรงจูงใจของผู�นําเยาวชนท่ีมีจิตอาสาในการทํา
กิจกรรมเพ่ือสังคม กรณีศึกษา สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร  พบว9า  ผู�นําเยาวชนท่ีมีจิตอาสาในสภา
เยาวชนกรุงเทพมหานครเกือบท้ังหมดมีตําแหน9งเป;นสมาชิก ผู� ท่ีเป;นตัวแทนกลุ9มเยาวชนและ
ประธานสภาเยาวชนเขตมีจํานวนท่ีใกล�เคียงกัน กิจกรรมท่ีเข�าร9วมมากท่ีสุด คือ การเข�าประชุมสภา
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เยาวชนกรุงเทพมหานคร โดยมีแรงจูงใจภายในอยู9ในระดับสูง ส9วนแรงจูงใจภายนอกอยู9ในระดับปาน
กลาง  ป?จจัยด�านศาสนาของผู�นําเยาวชนท่ีมีจิตอาสาท่ีแตกต9างกัน มีแรงจูงใจโดยรวมในการทํากิจกรรม
เพ่ือสังคมแตกต9างกัน สําหรับผู�นําเยาวชนท่ีมีจิตอาสาท่ีทําและไม9ทํากิจกรรม การพัฒนามาตรการและ
การดูแลเยาวชนมีแรงจูงใจภายในแตกต9างกัน  ผู�นําเยาวชนท่ีมีจิตอาสามีข�อเสนอว9า หน9วยงานท้ัง
ภาครัฐ  เอกชน และภาคประชาชนควรสนับสนุนให� เ กิดการขับเคลื่ อนกิจกรรมเ พ่ือสั งคม 
สถาบันการศึกษาและครอบครัวควรสนับสนุนให�ทํากิจกรรมเพ่ือเป;นประโยชน�ต9อส9วนรวมอย9างเป;น
รูปธรรม 

วิทยพัฒนท  สีหา และคณะ (2552)  ได�ทําวิจัยเรื่อง  ป?จจัยท่ีสัมพันธ�กับจิตสาธารณะของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พบว9า จิตสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรีสัมพันธ�กับ
การเห็นคุณค9าในตนเอง  อัตมโนทัศน�  ค9านิยมบุคคลทางครอบครัว  การขัดเกลาทางสังคม  และเหตุผล
เชิงจริยธรรมอย9างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  ป?จจัยท่ีสามารถพยากรณ�จิตสาธารณะของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม อัตมโนทัศน�  ค9านิยมบุคคลทางครอบครัว มีค9าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ�เท9ากับ .302 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีอํานาจจําแนกในการพยากรณ�ได�ร�อยละ 
8.80 

อ�อมใจ วงษ�มณฑา (2552) ได�ทําวิจัยเรื่อง ป?จจัยท่ีส9งผลต9อจิตสาธารณะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�  พบว9า  ระดับจิตสาธารณะของนักศึกษาโดยรวมอยู9ในระดับมาก  ป?จจัย
สภาพแวดล�อมทางสังคม ได�แก9  การสนับสนุนจากครอบครัว  การสนับสนุนจากอาจารย�และเพ่ือน การ
เรียนรู�ด�วยตนเองและเรียนรู�ร9วมกับผู�อ่ืน เป;นป?จจัยท่ีส9งผลต9อจิตสาธารณะของนักศึกษาอยู9ในระดับมาก 
ส9วนแนวทางการเสริมสร�างจิตสาธารณะให�แก9นักศึกษา โดยถือเป;นการทําตามพระปณิธานของพระราช
บิดาท่ีเน�นให�นักศึกษาทําเพ่ือประโยชน�ส9วนตนเป;นท่ีสอง ประโยชน�ของเพ่ือนมนุษย�เป;นกิจท่ีหนึ่ง 

นงลักษณ�  เขียนงาม และสมพร  เมธีวัฒนากุล (2553)  ได�ทําวิจัยเรื่อง  ป?จจัยท่ีเก่ียวข�องกับ
จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว9า  นักศึกษามีจิตสาธารณะอยู9ในระดับดี ร�อยละ 75.30 มี
ความรับผิดชอบต9อครอบครัว ร�อยละ 98.30 มีความรับผิดชอบต9อสังคมร�อยละ 94.50 และมีความ
รับผิดชอบต9อตนเอง ร�อยละ 78.10  สถาบันครอบครัวเป;นป?จจัยท่ีเก่ียวข�องกับการมีจิตสาธารณะท้ัง
ด�านความรับผิดชอบต9อตนเอง ด�านความรับผิดชอบต9อครอบครัว และด�านความรับผิดชอบต9อสังคม
อย9างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 

นันทรัตน�  ปริวัติธรรม (2553)  ได�ทําวิจัยเรื่อง การศึกษาป?จจัยท่ีส9งผลต9อพฤติกรรมจิตอาสา
ของเด็กและเยาวชนท่ีรับทุนการศึกษาสํานักงานทรัพย�สินส9วนพระมหากษัตริย�  พบว9า  ส9วนใหญ9เข�า
ร9วมกิจกรรมกับสํานักงานทรัพย�สินฯ หรือกิจกรรมท่ีทําประโยชน�ต9อสังคมเป;นครั้งคราว  ด�านป?จจัย
ภายในคือ ทัศนคติเชิงจริยธรรม อยู9ในระดับมาก  ป?จจัยภายนอก คือ การสนับสนุนทางสังคมจากคนใน
ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และเพ่ือน ได�รับการสนับสนุนทางสังคมอยู9ในระดับมาก  การศึกษา
พฤติกรรมจิตอาสา ประกอบด�วย การช9วยเหลือผู�อ่ืน การเสียสละต9อสังคม การมุ9งม่ันพัฒนาสังคม และ
จิตสํานึกสาธารณะอยู9ในระดับปฏิบัติบ9อยครั้ง  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว9า ประสบการณ�การเข�า
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ร9วมกิจกรรมแตกต9างกัน มีระดับพฤติกรรมจิตอาสาแตกต9างกันอย9างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ป?จจัยภายใน และป?จจัยภายนอกมีความสัมพันธ�ทางบวกกับระดับพฤติกรรมจิตอาสา และการวิเคราะห�
ถดถอยพหุคูณ ป?จจัยภายในและป?จจัยภายนอกสามารถร9วมกันอธิบายพฤติกรรมจิตอาสาได�ในเชิงบวก
อย9างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยป?จจัยภายนอกการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนสามารถ
อธิบายพฤติกรรมจิตอาสาได�ดีท่ีสุด 

พัชราภรณ�  อนุกูล (2553)  ได�ทําวิจัยเรื่อง  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดและจิต
สาธารณะในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปwท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม9  
พบว9า  นักเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะต9อส9วนรวมอยู9ในระดับดีมาก  เกิดความตระหนักในการดูแล
รักษาสาธารณะสมบัติของส9วนรวมมากข้ึน  มีความรับผิดชอบ มีน้ําใจ มีระเบียบวินัยในตนเองเพ่ิมข้ึน  
นักเรียนร9วมกันคิด วางแผน และปฏิบัติจริง ท้ังนี้การพัฒนาจิตสาธารณะมีผลทําให�นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต9องานท่ีได�รับมอบหมาย ทํางานเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

พรสุดา  ศรีป?ญญา (2553) ได�ทําวิจัยเรื่อง  ป?จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต9อจิตสาธารณะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปwท่ี 6 จังหวัดร�อยเอ็ด: การวิเคราะห�พหุระดับ  พบว9า ตัวแปรท่ีระดับนักเรียนท่ีมี
อิทธิพลต9อจิตสาธารณะ ได�แก9 อัตมโนทัศน�  ความฉลาดทางอารมณ�  เจตคติต9อจิตสาธารณะ  คุณธรรม
จริยธรรมด�านความรับผิดชอบ  คุณธรรมจริยธรรมด�านความเอ้ือเฟ|}อเผื่อแผ9 และคุณธรรมจริยธรรมด�าน
ความกตัญ~ู สามารถร9วมกันอธิบายความแปรปรวนของจิตสาธารณะได�ร�อยละ 66.80  ตัวแปรระดับ
ชุมชนท่ีมีอิทธิพลต9อจิตสาธารณะ ได�แก9 การได�รับแบบอย9างจากครอบครัวและชุมชน สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของค9าเฉลี่ยจิตสาธารณะ ได�ร�อยละ 60 มีปฏิสัมพันธ�ระหว9างตัวแปรระดับชุมชนกับตัว
แปรระดับนักเรียน ได�แก9 การเลี้ยงดูแบบรักตามใจ มีความสัมพันธ�กับสัมประสิทธิ์การถดถอยของ
คุณธรรมจริยธรรมด�านความกตัญ~ู 

อริสา  สุขสม (2553) ได�ทําวิจัยเรื่อง  การพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชน  พบว9า  การ
พัฒนาค9านิยมเรื่องจิตสํานึกสาธารณะของมนุษย�เป;นเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะในกลุ9มเยาวชน   ซ่ึงถือเป;น
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีค9าของสังคม ซ่ึงกําลังเผชิญกับการใช�ชีวิตภายใต�สังคมความเสี่ยงหลายรูปแบบ  
ดังนั้นเพ่ือเป;นการส9งเสริมการเรียนรู�ท้ังเชิงวิชาการในชั้นเรียนและประสบการณ�เชิงชุมชนท่ีอยู9โดยรอบ 
เป;นการเรียนรู�ท่ีบูรณาการระหว9างภาคทฤษฎี การฝuกปฏิบัติ และเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรมให�แก9
นักศึกษาในฐานะเป;นเยาวชนกลุ9มหนึ่งของสังคมไทย การพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชนของ
นักศึกษา  จึงเป;นตัวอย9างการพัฒนาทุนมนุษย�ท่ีสําคัญและมีคุณค9ายิ่งในยุคป?จจุบัน 

อริยา  คูหา  และ สุวิมล  นราองอาจ (2553)  ได�ทําวิจัยเรื่อง จิตสาธารณะและรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป?ตตานี  พบว9า  จิตสาธารณะของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป?ตตานี อยู9ในระดับมาก มีรูปแบบการดําเนินชีวิตกลุ9ม
ก�าวหน�าและกลุ9มวิชาชีพมากท่ีสุด และน�อยท่ีสุดคือ กลุ9มเก็บตัว  ส9วนจิตสาธารณะและรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป?ตตานี มีความสัมพันธ�ทางบวกอย9างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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วีรชัย  คําธร (2554) ได�ทําวิจัยเรื่อง ป?จจัยเชิงบูรณาการตามประสบการณ�และลักษณะทางจิต
ท่ีมีอิทธิพลต9อจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบว9า ระดับจิตสาธารณะของ
นักศึกษาด�านการใช�สาธารณสมบัติ ด�านการถือเป;นหน�าท่ี และด�านเคารพสิทธิผู�อ่ืน อยู9ในระดับมาก 
ส9วนการศึกษาความสัมพันธ�เปรียบเทียบ พบว9า นักศึกษาท่ีมีประสบการณ�ทางสังคมดีมาก และมี
ลักษณะมุ9งอนาคตควบคุมตนมาก จะมีจิตสาธารณะด�านการใช�สาธารณสมบัติมาก นักศึกษาท่ีมีลักษณะ
มุ9งอนาคตควบคุมตนมาก จะมีจิตสาธารณะด�านการถือเป;นหน�าท่ีมาก  นักศึกษาท่ีมีลักษณะมุ9งอนาคต
ควบคุมตนมาก มีประสบการณ�ทางสังคมท่ีดีมาก มีจิตสาธารณะด�านการเคารพสิทธิผู�อ่ืนมาก ในกลุ9ม
นักศึกษาท่ีเรียนคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ผู�ท่ีมีการเห็นแบบอย9างจากบุคคลรอบข�างท่ีดีมาก 
และมีเหตุผลเชิงจริยธรรมมาก มีจิตสาธารณะด�านการใช�สาธารณะสมบัติมาก จะปรากฏในกลุ9ม
นักศึกษาท่ีมีสมาชิกครอบครัวน�อย  ผู�ท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมมาก และมีการเห็นแบบอย9างจากบุคคล
รอบข�างดีมาก มีจิตสาธารณะด�านการถือเป;นหน�าท่ีมาก จะปรากฏในกลุ9มนักศึกษาท่ีมีการศึกษาบิดา
มารดามาก  และสําหรับผู�ท่ีมีการเห็นแบบอย9างจากบุคคลรอบข�างดีมาก จิตสาธารณะด�านเคารพสิทธิ
ผู�อ่ืนมาก จะปรากฏอยู9ในนักศึกษากลุ9มรวม 

สุภะรัฐ  ยอดระบํา (2554) ได�ทําวิจัยเรื่อง ป?จจัยด�านครอบครัว และจิตลักษณะท่ีเก่ียวข�องกับ
การเกิดจิตสาธารณะของนักศึกษาชั้นปwท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  พบว9ากลุ9มตัวอย9างมี
พฤติกรรมการทําประโยชน�เพ่ือส9วนรวม(จิตสาธารณะ) ในภาพรวมอยู9ในระดับปานกลาง โดยพฤติกรรม
การทําประโยชน�เพ่ือส9วนรวมสูงสุด คือการรักษาความสะอาดในการใช�ห�องน้ําทุกครั้ง และพฤติกรรม
การทําประโยชน�เพ่ือส9วนรวมตํ่าสุด คือ การขีดเขียนข�อความต9างๆ ท่ีโต�ะ เก�าอ้ี และผนังของอาคาร 
ส9วนป?จจัยท่ีมีความสัมพันธ�อย9างมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการทําประโยชน�เพ่ือส9วนรวม(จิต
สาธารณะ) คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช�เหตุผล การเห็นแบบอย9างจากบิดามารดา 
สุขภาพจิตดี และทัศนคติท่ีดีต9อพฤติกรรมการทําประโยชน�เพ่ือส9วนรวม 
         จากงานวิจัยที่เกี ่ยวข�องดังกล9าวสรุปได�ว9า ป?จจัยที่ส9งผลต9อพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
นักศึกษา ได�แก9 การสนับสนุนจากครอบครัว  การสนับสนุนจากอาจารย�และเพ่ือน การเรียนรู�ด�วย
ตนเอง และเรียนรู�ร9วมกับผู�อ่ืน  นอกจากนี้ กิจกรรมเก่ียวกับจิตสาธารณะนั้น หน9วยงานท้ังภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชาชน ควรมีการสนับสนุน ให� เ กิดการขับเคลื่ อนกิจกรรมเ พ่ือสั งคม 
สถาบันการศึกษาและครอบครัว เพ่ือเป;นประโยชน�ต9อส9วนรวมอย9างเป;นรูปธรรม 
 

6.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                ตัวแปรอิสระ                                                     ตัวแปรตาม               

1. ผลการเรียนรู�จากการจัดการเรียนการ
สอนวิชามนุษย�กับสังคมท่ีเน�นผู�เรียนให�มี
จิตสาธารณะ   
2. ความพึงพอใจของผู�เรียนในการเข�า
ร9วมกิจกรรมจิตสาธารณะ 

1. การจัดการเรียนรู�วิชามนุษย�กับ
สังคมโดยใช�กิจกรรมโครงการ 



 

 

 

 

บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่อง ผลการเรียนรู�จากการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย�กับสังคมท่ีเน�นผู�เรียนให�มี
จิตสาธารณะ  ผู�วิจัยได�ดําเนินการวิจัย  โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 
1.  ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรและกลุ,มตัวอย,าง ได�แก,  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร� ชั้นป/ท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชามนุษย�กับสังคม ในภาคเรียนท่ี 2 ป/การศึกษา 2555 
จํานวน 3 สาขาวิชา ได�แก, สาขาวิชาภาษาจีน  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ6น และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารสากล จํานวน 4 กลุ,ม รวมนักศึกษาจํานวน 140 คน 

กลุ,มตัวอย,าง ได�แก,  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 
ชั้นป/ท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชามนุษย�กับสังคม ในภาคเรียนท่ี 2 ป/การศึกษา 2555 จํานวน 1 กลุ,ม  
โดยใช�วิธีสุ,มตัวอย,างแบบกลุ,ม   ได�แก, นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน  จํานวน 39 คน          
           
2.  เครื่องมือท่ีใช%ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย  แบบทดสอบวัดความรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะ แผนการจัดการเรียนรู�
แบบโครงการเก่ียวกับจิตสาธารณะ  แบบสังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะ แบบประเมินโครงการ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจต,อการเข�าร,วมโครงการจิตสาธารณะ   ผู�วิจัยจะสร�างเครื่องมือต,างๆ ข้ึนโดย
ยึดวัตถุประสงค�ของการวิจัยเป>นหลัก   ทําการ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยต,างๆ ท่ี
เก่ียวข�อง เพ่ือเป>นแนวทางในการสร�างเครื่องมือดังกล,าว 

ในการดําเนินการทดลอง มีข้ันตอน ดังนี้ 
1.  ผู�วิจัยให�นักศึกษาทําแบบทดสอบวัดความรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะก,อนการทดลอง  
2.  ผู�วิจัยดําเนินการจัดการเรียนรู�แบบโครงการเก่ียวกับจิตสาธารณะ จํานวน 6 ชั่วโมง 

และให�นักศึกษาจัดทําโครงการจิตสาธารณะ ใช�เวลา 1 เดือน 
          3.  ผู�วิจัยให�นักศึกษาทําแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ ในระหว,างการ

ทดลอง 
   4.  ผู�วิจัยให�นักศึกษาทําแบบทดสอบวัดความรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะหลังการทดลอง 

และแบบสอบถามความพึงพอใจต,อการเข�าร,วมโครงการจิตสาธารณะ 
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3.  การสร%างเครื่องมือท่ีใช%ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลครั้งนี้ ประกอบด�วยเครื่องมือ จํานวน 4 ฉบับ คือ  

1. แบบทดสอบวัดความรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะ 
2. แผนการจัดการเรียนรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะ 
3. แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจต,อการเข�าร,วมโครงการจิตสาธารณะ 

 โดยเครื่องมือท้ัง 4 ฉบับนี้  ผู�วิจัยได�สร�างข้ึนโดยยึดตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย   มีข้ันตอนใน
การสร�างเครื่องมือ ดังนี้ 
 1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยต,างๆ ท่ีเก่ียวข�อง โดยผู�วิจัยได�ศึกษาและ
วิเคราะห�ตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย  เพ่ือเป>นแนวทางในการสร�างแบบทดสอบวัดความรู�เก่ียวกับจิต
สาธารณะ  แผนการจัดการเรียนรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะ  แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
และแบบสอบถามความพึงพอใจต,อการเข�าร,วมโครงการจิตสาธารณะ 
  2.  กําหนดขอบเขตเนื้อหาของเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ดังนี้ 
           2.1  แบบทดสอบวัดความรู� เ ก่ียวกับจิตสาธารณะ  มีลักษณะเป>นคําถามแบบ
เลือกตอบ(Multiple Choice) มี 4 ตัวเลือก จํานวน 12 ข�อ  ตอบถูก ได� 1 คะแนน ตอบผิด ได� 0 
คะแนน 

2.2  แผนการจัดการเรียนรู�แบบโครงการเก่ียวกับจิตสาธารณะ  จํานวน 6 ชั่วโมง 
          2.3  แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ  มีลักษณะเป>นคําถามปลายปQด  

โดยใช�ระดับการวัดข�อมูลประเภทเรียงอันดับ(Ordinal Scale) มีจํานวนท้ังหมด 28 ข�อ ใช�มาตราส,วน
ประมาณค,าของลิเคิต (Likert Scale)  เป>นการวัดระดับของพฤติกรรมจิตสาธารณะ มี 5 ระดับ โดย
กําหนดคะแนนระดับการปฏิบัติ ดังนี้ 

   ปฏิบัติทุกครั้ง หมายถึง  มีการปฏิบัติจิตสาธารณะ ทุกวัน/เกือบทุกวัน 
                                           มีค,าเท,ากับ  5 คะแนน 
   บ,อยครั้ง  หมายถึง  มีการปฏิบัติจิตสาธารณะ สัปดาห�ละ 3-4 ครั้ง 
                                        มีค,าเท,ากับ  4 คะแนน 
   บางครั้ง    หมายถึง  มีการปฏิบัติจิตสาธารณะ สัปดาห�ละ 1-2 ครั้ง 
                    มีค,าเท,ากับ  3 คะแนน 
   นานๆ ครั้ง      หมายถึง  มีการปฏิบัติจิตสาธารณะ เดือนละครั้ง/น�อยกว,านั้น 
              มีค,าเท,ากับ  2 คะแนน 
   ไม,เคยเลย หมายถึง  ไม,เคยมีการปฏิบัติจิตสาธารณะเลย 
              มีค,าเท,ากับ  1 คะแนน 
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          2.4  แบบสอบถามความพึงพอใจต,อการเข�าร,วมโครงการจิตสาธารณะ ลักษณะเป>น
คําถามปลายปQด โดยใช�ระดับการวัดข�อมูลประเภทเรียงอันดับ(Ordinal Scale) มีจํานวน 11 ข�อ ใช�
มาตราส,วนประมาณค,าของลิเคิต (Likert) เป>นการวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต,อการเข�าร,วม
โครงการจิตสาธารณะ มี 5 ระดับ โดยกําหนดคะแนน ดังนี้ 

   พึงพอใจมากท่ีสุด  เท,ากับ  5 คะแนน 

   พึงพอใจมาก  เท,ากับ 4 คะแนน 

   พึงพอใจปานกลาง เท,ากับ 3 คะแนน 

   พึงพอใจน�อย  เท,ากับ 2 คะแนน 

   พึงพอใจน�อยท่ีสุด เท,ากับ 1 คะแนน  

3.  การตรวจสอบเครื่องมือ ผู�วิจัยได�นําเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยท่ีผ,านการปรับปรุงแก�ไขแล�วไป
ทดลองใช�กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร� ท่ีไม,ใช,กลุ,มตัวอย,าง 
จํานวน 20 ชุด และนําไปทดสอบเพ่ือหาค,าความเชื่อม่ันของเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย  ได�ค,าความเชื่อม่ัน 
ดังนี้ 

3.1 แบบทดสอบวัดความรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะ   ค,าความเชื่อม่ันเท,ากับ  .7054 
3.2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ ค,าความเชื่อม่ันเท,ากับ  .9309 

 3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต,อการเข�าร,วมโครงการจิตสาธารณะ ค,าความเชื่อม่ัน
เท,ากัน .8689 

 
4.  การเก็บรวบรวมข%อมูล 
 ผู�วิจัยได�ทําการศึกษาและเก็บรวบรวมข�อมูลจากแหล,งข�อมูล 2 ประเภท  ดังนี้ 
 1.  ข�อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป>นข�อมูลท่ีได�มาจากการรวบรวมข�อมูลจากหนังสือ 
ตํารา บทความ อินเทอร�เน็ต และรายงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 2.  ข�อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป>นข�อมูลท่ีได�มาจากกลุ,มตัวอย,าง ซ่ึงเป>นนักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร�    ผู�วิจัยแจกแบบทดสอบวัดความรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะให�กับกลุ,มตัวอย,าง ในวันท่ี  4 
มกราคม  2556  และวันท่ี 8 กุมภาพันธ�  2556  แจกแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
และแบบสอบถามความพึงพอใจต,อการเข�าร,วมโครงการจิตสาธารณะ ในระหว,างวันท่ี 8 – 15 
กุมภาพันธ�  2556  จํานวน 39  ชุด ได�รับแบบทดสอบและแบบสอบถามกลับคืนมา และมีความสมบูรณ� 
สามารถนําไปวิเคราะห�ข�อมูล จํานวน 39  ชุด คิดเป>นร�อยละ 100 
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5.  การวิเคราะห-ข%อมูล 
ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห�ข�อมูล โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห�ค,าความเชื่อม่ันของ

แบบทดสอบวัดความรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะ แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจต,อการเข�าร,วมโครงการจิตสาธารณะ  วิเคราะห�ค,าร�อยละ  ค,าเฉลี่ย   และ
ส,วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ในการแปลความหมายค,าเฉลี่ย ใช�เกณฑ�  ดังนี้ 
 ค,าเฉลี่ย  4.21-5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 
 ค,าเฉลี่ย  3.41-4.20 หมายถึง  มาก 
 ค,าเฉลี่ย  2.61-3.40 หมายถึง  ปานกลาง 
 ค,าเฉลี่ย  1.81-2.60 หมายถึง  น�อย 

   ค,าเฉลี่ย  1.00-1.80 หมายถึง  น�อยท่ีสุด  



 
 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 ในการวิจัย  เรื่อง  ผลการเรียนรู�จากการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย�กับสังคมท่ีเน�นผู�เรียน
ให�มีจิตสาธารณะ  ผู�วิจัยได�จําแนกการนําเสนอผลการวิจัยออกเป)น  3  ตอน  ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห�ตอนท่ี 1 การวิเคราะห�ข�อมูลความรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะ 
2. ผลการวิเคราะห�ตอนท่ี 2  การวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ  
3. ผลการวิเคราะห�ตอนท่ี 3  การวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจต3อการเข�าร3วม

โครงการจิตสาธารณะ  
 
1. ผลการวิเคราะห�ตอนท่ี 1  การวิเคราะห�ข�อมูลความรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะ 

ตารางท่ี 1   จํานวนและร�อยละของระดับความรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะ  
ระดับความรู� จํานวน ร�อยละ 

ถูกต�องมาก (11-12 คะแนน) 
ถูกต�องปานกลาง (8-10 คะแนน) 
ถูกต�องน�อย (1-7 คะแนน) 

18 
19 
2 

46.15 
48.72 
5.13 

รวม 39 100.00 

  
จากตารางท่ี 1 พบว3ากลุ3มตัวอย3างส3วนใหญ3มีความรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะอยู3ในระดับปานกลาง 

จํานวน 19 คน คิดเป)นร�อยละ 48.72  รองลงมามีความรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะอยู3ในมาก จํานวน 18 คน 
คิดเป)นร�อยละ 46.15 และมีความรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะอยู3ในระดับน�อย จํานวน 2 คน คิดเป)นร�อยละ 
5.13 
 
2. ผลการวิเคราะห�ตอนท่ี 2  การวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ  

ตารางท่ี 2  ค3าเฉลี่ยและส3วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
พฤติกรรมจิตสาธารณะ  X S.D. ความหมาย 

1. ข�าพเจ�ามักจะแบ3งปFนอุปกรณ�การเรียนให�แก3
เพ่ือน ท่ีไม3มีอุปกรณ�การเรียน 
 

4.03 
 

0.668 
 

มาก 
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พฤติกรรมจิตสาธารณะ  X S.D. ความหมาย 
2. ข�าพเจ�าจะให�คําปรึกษาเพ่ือน เม่ือเพ่ือนมีปFญหา
การเรียน 
3. ข�าพเจ�ามักจะแบ3งหนังสือให�เพ่ือนๆ อ3าน 
4. ข�าพเจ�ามักจะให�คําแนะนําเพ่ือนท่ีทําผิด ให�ปฏิบัติ
ตนท่ีถูกต�อง 
5. ข�าพเจ�าจะช3วยเหลืออาจารย� และเพ่ือน โดยไม3
หวังผลตอบแทน 
6. หากคนตาบอดต�องการข�ามถนน ข�าพเจ�าจะพา
เขาข�ามถนนอย3างปลอดภัย 
7. ข�าพเจ�าจะช3วยเหลือเพ่ือนทํางานส3วนรวมให�เสร็จ
ก3อนทํางานส3วนตัว 
8. ข�าพเจ�าจะสละเวลาช3วยสอนการบ�าน หรือติว
หนังสือให�เพ่ือน 
9. หลังเวลาเลิกเรียน ข�าพเจ�าจะไปช3วยบิดามารดา
ทํางานบ�าน 
10. ข�าพเจ�าจะซ้ืออาหารและขนมเลี้ยงเพ่ือนท่ีไม3มี
เงิน 
11. ข�าพเจ�าจะสละท่ีนั่งบนรถประจําทางให�แก3เด็ก 
สตรีมีครรภ� คนพิการ และผู�สูงอายุ 
12. ข�าพเจ�าจะใช�เวลาว3างเข�าร3วมกิจกรรมเก่ียวกับ
การช3วยเหลือสังคมท่ีคณะ หรือมหาวิทยาลัย จัดข้ึน 
13. ข�าพเจ�าจะบริจาคเงิน หรือสิ่งของ ช3วยเหลือคน
ท่ีเดือดร�อน 
14. ข�าพเจ�าจะช3วยหาแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยหรือชุมชนให�สะอาดข้ึน 
15. ข�าพเจ�าสนใจปFญหาต3างๆ ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว 
สังคม หรือชุมชน 
16. ข�าพเจ�าจะเป)นผู�นําเพ่ือนๆ ไปทํากิจกรรมท่ีเป)น
ประโยชน�ต3อสังคม 
 

3.95 
 

3.54 
3.74 

 
4.10 

 
3.46 

 
3.82 

 
3.33 

 
3.87 

 
3.33 

 
4.21 

 
3.38 

 
3.77 

 
3.10 

 
3.67 

 
3.03 

 
 

0.793 
 

0.884 
0.818 

 
0.968 

 
1.072 

 
0.970 

 
0.737 

 
0.864 

 
0.737 

 
0.833 

 
0.815 

 
0.667 

 
0.788 

 
0.927 

 
0.707 

 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
มากท่ีสุด 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
ปานกลาง 
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พฤติกรรมจิตสาธารณะ X S.D. ความหมาย 
17. ข�าพเจ�าจะใช�ทรัพย�สินท่ีเป)นของส3วนรวมอย3าง
ระมัดระวัง 
18. หากเห็นกMอกน้ําเปNดท้ิงไว� หรือปNดไม3สนิท 
ข�าพเจ�าจะเข�าไปปNดกMอกน้ําให�สนิท 
19. เม่ือรับประทานอาหารท่ีโรงอาหารเสร็จ
เรียบร�อย ข�าพเจ�าจะนําภาชนะท่ีรับประทานไปเก็บ
ในท่ีท่ีจัดไว� 
20. หากข�าพเจ�านําโตMะเก�าอ้ีของห�องเรียนไปใช�ใน
การทํากิจกรรม เม่ือเสร็จงานแล�ว ข�าพเจ�าจะนําไป
เก็บท่ีเดิม 
21. ข�าพเจ�าจะสมัครเข�าร3วมกิจกรรมเก่ียวกับการทํา
ประโยชน�แก3สังคมท่ีคณะ หรือมหาวิทยาลัยจัด 
22. ข�าพเจ�าจะร3วมมือกับเพ่ือนๆ คิดกิจกรรมให�
เพ่ือนมีจิตสํานึกท่ีดีต3อสังคมส3วนรวม 
23. ข�าพเจ�าจะช3วยดูแลรักษาความสะอาดของ
ห�องเรียน 
24. ข�าพเจ�าจะช3วยดูแลรักษาความสะอาดของ
ห�องน้ํา 
25. ข�าพเจ�าจะแจ�งอาจารย�หรือนักการภารโรงทราบ 
หากพบว3าทรัพย�สินของมหาวิทยาลัยชํารุดหรือ
เสียหาย 
26. ข�าพเจ�าจะแต3งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย 
27. เม่ือมีการเลือกต้ังในคณะ ข�าพเจ�าจะไปใช�สิทธิ
เลือกต้ัง 
28. ข�าพเจ�าจะอ3านหนังสือของห�องสมุดอย3าง
ระมัดระวัง และเก็บหนังสือไว�ในท่ีท่ีจัดไว� เม่ือใช�
เสร็จแล�ว 

4.26 
 

4.46 
 

4.64 
 
 

4.00 
 
 

3.21 
 

3.26 
 

3.64 
 

3.54 
 

2.95 
 
 

3.90 
4.33 

 
4.26 

0.850 
 

0.643 
 

0.628 
 
 

0.889 
 
 

0.801 
 

0.966 
 

0.843 
 

1.047 
 

1.075 
 
 

0.995 
0.927 

 
0.850 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 3.74 0.394 มาก 
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จากตารางท่ี 2  พบว3า กลุ3มตัวอย3างมีพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยรวมอยู3ในระดับมาก มีค3าเฉลี่ย
เท3ากับ 3.74  เม่ือพิจารณารายข�อพบว3า กลุ3มตัวอย3างมีพฤติกรรมจิตสาธารณะเม่ือรับประทานอาหารท่ี
โรงอาหารเสร็จเรียบร�อย จะนําภาชนะท่ีรับประทานไปเก็บในท่ีท่ีจัดไว�  หากเห็นกMอกน้ําเปNดท้ิงไว� หรือ
ปNดไม3สนิท จะเข�าไปปNดกMอกน้ําให�สนิท  เม่ือมีการเลือกต้ังในคณะ จะไปใช�สิทธิเลือกต้ัง  จะใช�ทรัพย�สิน
ท่ีเป)นของส3วนรวมอย3างระมัดระวัง  จะอ3านหนังสือของห�องสมุดอย3างระมัดระวัง เก็บหนังสือไว�ในท่ีท่ีจัด
ไว� เม่ือใช�เสร็จแล�ว  และจะสละท่ีนั่งบนรถประจําทางให�แก3เด็ก สตรีมีครรภ� คนพิการ และผู�สูงอายุอยู3
ในระดับมากท่ีสุด มีค3าเฉลี่ยเท3ากับ 4.64, 4.46, 4.33, 4.26, 4.26 และ 4.21 ตามลําดับ 
 
3. ผลการวิเคราะห�ตอนท่ี 3  การวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจต)อการเข�าร)วมโครงการ 
   จิตสาธารณะ  
ตารางท่ี 3  ค3าเฉลี่ยและส3วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต3อการจัดทําโครงการจิตสาธารณะ 

ความพึงพอใจ  X S.D. ความหมาย 
1. การได�รับแจ�งข3าวเก่ียวกับการจัดทําโครงการจิต
อาสา 
2. วิธีการถ3ายทอดความรู�เก่ียวกับการจัดทําโครงการ
จิตอาสา 
3. ความเหมาะสมของเนื้อหา/กิจกรรม 
4. การเอาใจใส3ช3วยเหลือนักศึกษาในการจัดทํา
โครงการ 
5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดําเนินงาน 
6. การเปNดโอกาสให�นักศึกษาซักถามข�อสงสัย 
7. สถานท่ีและสภาพแวดล�อมเหมาะสมต3อการจัด
โครงการ 
8. ได�รับความรู� ความเข�าใจและประสบการณ�เพ่ิมข้ึน 
9. การนําความรู�และประสบการณ�ท่ีได�รับจากการ
จัดทําโครงการไปใช�ในสภาพจริงได� 
10. โอกาสการแลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณ�
ระหว3างนักศึกษากับผู�เข�าร3วมกิจกรรม 
11. ความพึงพอใจโดยภาพรวมท่ีได�รับจากการจัดทํา
โครงการ 

4.13 
 

4.15 
 

4.10 
4.00 

 
4.05 
3.72 
4.21 

 
4.44 
4.26 

 
4.13 

 
4.41 

0.570 
 

0.540 
 

0.598 
0.827 

 
0.724 
0.887 
0.732 

 
0.718 
0.818 

 
0.801 

 
0.637 

 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.14 0.461 มาก 
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จากตารางท่ี 3  พบว3า กลุ3มตัวอย3างมีความพึงพอใจต3อการทําโครงการจิตสาธารณะโดยรวมอยู3
ในระดับมาก มีค3าเฉลี่ยเท3ากับ 4.14  เม่ือพิจารณารายข�อพบว3า กลุ3มตัวอย3างมีความพึงพอใจต3อการ
ได�รับความรู� ความเข�าใจและประสบการณ�เพ่ิมข้ึน  การทําโครงการจิตสาธารณะ  การนําความรู�และ
ประสบการณ�ท่ีได�รับจากการจัดทําโครงการไปใช�ในสภาพจริงได�  และสถานท่ีและสภาพแวดล�อม
เหมาะสมต3อการจัดโครงการ อยู3ในระดับมากท่ีสุด มีค3าเฉลี่ยเท3ากับ 4.44, 4.41, 4.26 และ 4.21  
ตามลําดับ 

 
 
 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 ในการวิจัยเรื่อง ผลการเรียนรู�จากการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย�กับสังคมท่ีเน�นผู�เรียนให�มี
จิตสาธารณะ   ผู�วิจัยขอนําเสนอสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ  ดังนี้   

 
1. สรุปผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห�ข�อมูลความรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะ 
 กลุ+มตัวอย+างส+วนใหญ+มีความรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะความรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะอยู+ในระดับ
ปานกลาง รองลงมามีความรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะอยู+ในมาก และมีความรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะอยู+ใน
ระดับน�อย ตามลําดับ 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
กลุ+มตัวอย+างมีพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยรวมอยู+ในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายข�อพบว+า กลุ+ม

ตัวอย+างมีพฤติกรรมจิตสาธารณะเม่ือรับประทานอาหารท่ีโรงอาหารเสร็จเรียบร�อย จะนําภาชนะท่ี
รับประทานไปเก็บในท่ีท่ีจัดไว�  หากเห็นก2อกน้ําเป3ดท้ิงไว� หรือป3ดไม+สนิท จะเข�าไปป3ดก2อกน้ําให�สนิท  
เม่ือมีการเลือกต้ังในคณะ จะไปใช�สิทธิเลือกต้ัง  จะใช�ทรัพย�สินท่ีเป4นของส+วนรวมอย+างระมัดระวัง  จะ
อ+านหนังสือของห�องสมุดอย+างระมัดระวัง เก็บหนังสือไว�ในท่ีท่ีจัดไว� เม่ือใช�เสร็จแล�ว  และจะสละท่ีนั่ง
บนรถประจําทางให�แก+เด็ก สตรีมีครรภ� คนพิการ และผู�สูงอายุอยู+ในระดับมากท่ีสุด  

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห�ข�อมูลความพึงพอใจต+อการจัดทําโครงการจิตสาธารณะ 
กลุ+มตัวอย+างมีความพึงพอใจต+อการทําโครงการจิตสาธารณะโดยรวมอยู+ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณารายข�อพบว+า กลุ+มตัวอย+างมีความพึงพอใจต+อการได�รับความรู� ความเข�าใจและประสบการณ�
เพ่ิมข้ึน จากการทําโครงการจิตสาธารณะ  การนําความรู�และประสบการณ�ท่ีได�รับจากการจัดทํา
โครงการไปใช�ในสภาพจริงได�  และสถานท่ีและสภาพแวดล�อมเหมาะสมต+อการจัดโครงการ อยู+ในระดับ
มากท่ีสุด  

 
2. อภิปรายผล 

1. ความรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะ 
 กลุ+มตัวอย+างส+วนใหญ+มีความรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะความรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะอยู+ในระดับ
ปานกลาง รองลงมามีความรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะอยู+ในมาก และมีความรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะอยู+ใน
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ระดับน�อย ตามลําดับ  สอดคล�องกับงานวิจัยของ กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย� (2551) ได�ทําวิจัยเรื่อง การ
รับรู�  พฤติกรรมท่ีมีต+อจิตสํานึกสาธารณะ  และการสื่อสารการตลาดท่ีมีประสิทธิผลต+อการมีส+วนร+วมใน
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับจิตสํานึกสาธารณะของเยาวชน  กิจกรรมท่ีเยาวชนต�องการมีส+วนร+วมเป4นกิจกรรม
เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน ศิลปะและดนตรี  เด็กและเยาวชน และสิ่งแวดล�อม  ในการรณรงค�ให�เยาวชน
เข�าร+วมกิจกรรม ควรจะเป4นบุคคลท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด รองลงมา เป4นบุคคลท่ีมีประสบการณ�ในด�าน
นั้นๆ  ในการทําวิจัย เรื่อง แรงจูงใจของผู�นําเยาวชนท่ีมีจิตอาสาในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม กรณีศึกษา 
สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ของ ป3ยะนาถ  สรวิสูตร (2552) ผู�นําเยาวชนท่ีมีจิตอาสาได�มีข�อเสนอท่ี
เป4นประโยชน�ว+า หน+วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนควรสนับสนุนให�เกิดการขับเคลื่อน
กิจกรรมเพ่ือสังคม สถาบันการศึกษาและครอบครัวควรสนับสนุนให�ทํากิจกรรมเพ่ือเป4นประโยชน�ต+อ
ส+วนรวมอย+างเป4นรูปธรรม นอกจากนี้ วิทยพัฒนท  สีหา และคณะ (2552)  ซ่ึงทําวิจัยเรื่อง  ปBจจัยท่ี
สัมพันธ�กับจิตสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พบว+า จิตสาธารณะของ
นิสิตระดับปริญญาตรีสัมพันธ�กับการเห็นคุณค+าในตนเอง  อัตมโนทัศน�  ค+านิยมบุคคลทางครอบครัว  
การขัดเกลาทางสังคม  และเหตุผลเชิงจริยธรรมอย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  รวมท้ังงานวิจัย
ของ อ�อมใจ วงษ�มณฑา (2552) ได�ทําวิจัยเรื่อง ปBจจัยท่ีส+งผลต+อจิตสาธารณะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�  พบว+า  ระดับจิตสาธารณะของนักศึกษาโดยรวมอยู+ในระดับมาก  ปBจจัย
สภาพแวดล�อมทางสังคม ได�แก+  การสนับสนุนจากครอบครัว  การสนับสนุนจากอาจารย�และเพ่ือน การ
เรียนรู�ด�วยตนเองและเรียนรู�ร+วมกับผู�อ่ืน เป4นปBจจัยท่ีส+งผลต+อจิตสาธารณะของนักศึกษาอยู+ในระดับมาก 
สําหรับงานวิจัยของ นันทรัตน�  ปริวัติธรรม (2553) ซ่ึงได�ทําวิจัยเรื่อง การศึกษาปBจจัยท่ีส+งผลต+อ
พฤติกรรมจิตอาสาของเด็กและเยาวชนท่ีรับทุนการศึกษาสํานักงานทรัพย�สินส+วนพระมหากษัตริย� ปBจจัย
ภายนอก คือ การสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และเพ่ือน ได�รับการ
สนับสนุนทางสังคมอยู+ในระดับมาก  โดยปBจจัยภายนอกการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนสามารถ
อธิบายพฤติกรรมจิตอาสาได�ดีท่ีสุด  รวมท้ังข�อค�นพบจากงานวิจัยของ อริสา  สุขสม (2553) ในการทํา
วิจัยเรื่อง  การพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชน  พบว+า  การพัฒนาค+านิยมเรื่องจิตสํานึกสาธารณะ
ของมนุษย�เป4นเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะในกลุ+มเยาวชน   ซ่ึงถือเป4นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค+าของสังคม ซ่ึง
กําลังเผชิญกับการใช�ชีวิตภายใต�สังคมความเสี่ยงหลายรูปแบบ  ดังนั้นเพ่ือเป4นการส+งเสริมการเรียนรู�ท้ัง
เชิงวิชาการในชั้นเรียนและประสบการณ�เชิงชุมชนท่ีอยู+โดยรอบ เป4นการเรียนรู�ท่ีบูรณาการระหว+าง
ภาคทฤษฎี การฝIกปฏิบัติ และเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรมให�แก+นักศึกษาในฐานะเป4นเยาวชนกลุ+มหนึ่ง
ของสังคมไทย การพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชนของนักศึกษา  จึงเป4นตัวอย+างการพัฒนาทุน
มนุษย�ท่ีสําคัญและมีคุณค+ายิ่งในยุคปBจจุบัน  และตรงตามคุณภาพของบัณฑิตซ่ึงจะมีมาตรฐานผลการ
เรียนรู�ตามท่ีมุ+งหวัง สามารถประกอบอาชีพได�อย+างมีความสุขและภาคภูมิใจ เป4นท่ีพึงพอใจของผู�ใช�
บัณฑิต และเป4นคนดีของสังคม ช+วยเพ่ิมความเข�มแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย  
(คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)  นอกจากนี้แล�ว ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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แห+งชาติกําหนดผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังให�บัณฑิตใน ด�านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) อัน
หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย+างมีคุณธรรม จริยธรรม และด�วยความรับผิดชอบท้ังในส+วน
ตนและส+วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย�งทางค+านิยม การพัฒนานิสัยและการ
ปฏิบัติตนตามศีลธรรม ท้ังในเรื่องส+วนตัวและสังคม   ซ่ึงผู�วิจัยมีความคิดเห็นว+า  หากนักศึกษาได�เรียนรู�
เก่ียวกับจิตสาธารณะโดยผ+านการจัดทําโครงการ จะเป4นวิธีท่ีจะช+วยให�นักศึกษาได�มีโอกาสฝIกทักษะใน
การทํางานเป4นทีม ทักษะการแก�ไขปBญหา  ทักษะการใช�เวลาว+างให�เกิดประโยชน� ในสถานการณ�จริง  
จะทําให�เกิดการเรียนรู�ในการทํางาน เป4นการส+งเสริมให�นักศึกษามีพฤติกรรมในการกล�าท่ีจะแสดงออก 
ทําให�นักศึกษาสามารถจดจําสิ่งต+างๆ ได�ดีกว+าการทํากิจกรรมในชั้นเรียน ทําให�นักศึกษาเกิดความรู�สึก
ภาคภูมิใจท่ีได�มีส+วนร+วมในการช+วยเหลือสังคมส+วนรวม  ซ่ึงในการจัดทําโครงการ หัวข�อโครงการจะตรง
กับความสนใจของนักศึกษา โดยในการทํางานครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ร+วมกับนักศึกษาในการเลือกหัวข�อโครงการ 
ซ่ึงเป4นรูปแบบการเรียนรู�ท่ีเป4นการส+งเสริมให�นักศึกษาได�เรียนรู�การทํางานด�วยตนเอง นักศึกษาได�ศึกษา
ข�อมูลในการจัดทําโครงการจากแหล+งข�อมูลต+างๆ  นักศึกษาได�แสดงความรับผิดชอบต้ังแต+การทํา
โครงการ ดําเนินการ ตลอดจนการนําเสนอโครงการด�วยตนเอง  จากการสอบถามนักศึกษาความคิดเห็น
ของนักศึกษาเก่ียวกับการเข�าร+วมกิจกรรมจิตสาธารณะ พบว+า นักศึกษารู�สึกภูมิใจท่ีได�ทําประโยชน�เพ่ือ
สังคม  ทําให�ได�รับประสบการณ�ดีๆ  พัฒนาสิ่งแวดล�อม ปลูกฝBงลักษณะนิสัยในการท้ิงขยะแก+เยาวชน 
สร�างความสามัคคีในกลุ+มเพ่ือน  ได�เรียนรู�การทํางานเป4นทีม ฝIกความอดทนและการมีน้ําใจในการ
ช+วยเหลือผู�อ่ืนโดยไม+หวังผลตอบแทน 

2.  พฤติกรรมจิตสาธารณะ 
กลุ+มตัวอย+างมีพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยรวมอยู+ในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายข�อพบว+า กลุ+ม

ตัวอย+างมีพฤติกรรมจิตสาธารณะเม่ือรับประทานอาหารท่ีโรงอาหารเสร็จเรียบร�อย จะนําภาชนะท่ี
รับประทานไปเก็บในท่ีท่ีจัดไว�  หากเห็นก2อกน้ําเป3ดท้ิงไว� หรือป3ดไม+สนิท จะเข�าไปป3ดก2อกน้ําให�สนิท  
เม่ือมีการเลือกต้ังในคณะ จะไปใช�สิทธิเลือกต้ัง  จะใช�ทรัพย�สินท่ีเป4นของส+วนรวมอย+างระมัดระวัง  จะ
อ+านหนังสือของห�องสมุดอย+างระมัดระวัง เก็บหนังสือไว�ในท่ีท่ีจัดไว� เม่ือใช�เสร็จแล�ว  และจะสละท่ีนั่ง
บนรถประจําทางให�แก+เด็ก สตรีมีครรภ� คนพิการ และผู�สูงอายุอยู+ในระดับมากท่ีสุด สอดคล�องกับ
งานวิจัยของอ�อมใจ  วงษ�มณฑา (2552) ได�ทําวิจัยเรื่อง ปBจจัยท่ีส+งผลต+อจิตสาธารณะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� พบว+า ระดับจิตสาธารณะของนักศึกษาโดยรวมอยู+ในระดับมาก  
สอดคล�องกับงานวิจัยของนงลักษณ�  เขียนงาม และสมพร  เมธีวัฒนากุล (2553) ซ่ึงได�ทําวิจัยเรื่อง  
ปBจจัยท่ีเก่ียวข�องกับจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว+า  นักศึกษามีจิตสาธารณะอยู+ในระดับ
ดี  นอกจากนี้ยังพบว+างานวิจัยของ อริยา  คูหา  และ สุวิมล  นราองอาจ (2553) ซ่ึงได�ทําวิจัยเรื่อง จิต
สาธารณะและรูปแบบการดําเนินชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตปBตตานี  
พบว+า  จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตปBตตานี อยู+ในระดับมาก  โดย
ผู�วิจัยมีความคิดว+า การท่ีนักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะอยู+ในระดับมาก น+าจะเป4นผลมาจากการท่ี
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นักศึกษาได�รับการปลูกฝBงเก่ียวกับการมีจิตสาธารณะมาจากครอบครัว มีการฝIกความรับผิดชอบให�รู�จัก
หน�าท่ี  มีความเมตตาและมีความเอ้ือเฟ\]อเผื่อแผ+ต+อผู�ท่ียากไร�  ทําให�นักศึกษาได�รับการหล+อหลอมความ
มีจิตสาธารณะมาต้ังแต+ในวัยเด็ก  จนมาถึงการเรียนระดับมหาวิทยาลัยนั้น ก็จะมีการจัดกิจกรรมให�
นักศึกษาได�ทํากิจกรรมต+างๆ ทางสังคม หรือกิจกรรมท่ีเป4นประโยชน�ต+อสังคม  ทําให�นักศึกษาได�รับการ
ส+งเสริมให�รู�จักตนเองมากข้ึน  รู�จักการเสียสละเพ่ือส+วนรวม จะเป4นผลดีต+อการพัฒนาด�านการเรียน 
ร+างกาย จิตใจ บุคลิกภาพ และวุฒิภาวะในการก�าวสู+ความเป4นผู�ใหญ+ต+อไปในอนาคต  
 3.  ความพึงพอใจต+อการทําโครงการจิตสาธารณะ 

กลุ+มตัวอย+างมีความพึงพอใจต+อการทําโครงการจิตสาธารณะโดยรวมอยู+ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายข�อพบว+า กลุ+มตัวอย+างมีความพึงพอใจต+อการได�รับความรู� ความเข�าใจและประสบการณ�
เพ่ิมข้ึน  จากการทําโครงการจิตสาธารณะ  การนําความรู�และประสบการณ�ท่ีได�รับจากการจัดทํา
โครงการไปใช�ในสภาพจริงได�  และสถานท่ีและสภาพแวดล�อมเหมาะสมต+อการจัดโครงการ อยู+ในระดับ
มากท่ีสุด สอดคล�องกับงานวิจัยของ พัชราภรณ�  อนุกูล (2553)  ได�ทําวิจัยเรื่อง  การจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาการคิดและจิตสาธารณะในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป^ท่ี 1 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม+  พบว+า  นักเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะต+อส+วนรวมอยู+ในระดับดีมาก  
เกิดความตระหนักในการดูแลรักษาสาธารณะสมบัติของส+วนรวมมากข้ึน  มีความรับผิดชอบ มีน้ําใจ มี
ระเบียบวินัยในตนเองเพ่ิมข้ึน  นักเรียนร+วมกันคิด วางแผน และปฏิบัติจริง ท้ังนี้การพัฒนาจิตสาธารณะ
มีผลทําให�นักเรียนมีความรับผิดชอบต+องานท่ีได�รับมอบหมาย ทํางานเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  นอกจากนี้ ยังสอดคล�องกับผลการวิจัยของ สุภะรัฐ  ยอดระบํา (2554) 
ซ่ึงได�ทําวิจัยเรื่อง ปBจจัยด�านครอบครัว  และจิตลักษณะท่ีเก่ียวข�องกับการเกิดจิตสาธารณะของนักศึกษา
ชั้นป^ท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  พบว+า ปBจจัยท่ีมีความสัมพันธ�อย+างมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับพฤติกรรมการทําประโยชน�เพ่ือส+วนรวม(จิตสาธารณะ) คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช�
เหตุผล การเห็นแบบอย+างจากบิดามารดา สุขภาพจิตดี และทัศนคติท่ีดีต+อพฤติกรรมการทําประโยชน�
เพ่ือส+วนรวม  และจากการท่ีผู�วิจัย ได�สังเกตศึกษาในขณะท่ีมีการจัดทําโครงการจิตสาธารณะ พบว+า 
นักศึกษามีความพึงพอใจท่ีได�เรียนรู�การทํางานร+วมกับผู�อ่ืน เป4นสิ่งจูงใจ ท่ีจะช+วยสร�างความม่ันใจ เห็น
คุณค+าของตนเอง นักศึกษามีความสุข และสนุกกับการทํางานกลุ+ม 

 
3. ข�อเสนอแนะ 

ข�อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช� 
 1.  คณะศิลปศาสตร�สามารถนําผลการวิจัยไปใช�ในการเสริมสร�างความตระหนักและจิตสํานึก
ให�แก+นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร�ในการรับผิดชอบต+อสังคมส+วนรวม ซ่ึงเป4นสิ่งท่ีสําคัญและจําเป4น
อย+างยิ่งต+อการเป4นสมาชิกของสังคม อันเป4นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต+อไปในอนาคต 
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 2.  คณะศิลปศาสตร�สามารถนําผลการวิจัยไปใช�เป4นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ของคณะศิลปศาสตร�ได�อย+างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต+อไป  

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�สามารถนําผลการวิจัยไปใช�ในการจัดกิจกรรม 
หรือรณรงค�ให�นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีจิตสาธารณะเพ่ือใช�เวลาว+างให�เป4นประโยชน�ต+อชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย หรือสังคมส+วนรวมต+อไป 

ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต+อไป 
1.  ควรทําการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร� 
2.  ควรทําการศึกษาเก่ียวกับปBจจัยท่ีมีอิทธิพลต+อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะ

ศิลปศาสตร� 
 3.  ควรทําการศึกษาเก่ียวกับการมีส+วนร+วมในกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 

4. ควรทําการศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจของนักศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร�ท่ีมีจิตสาธารณะในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม  

5.  ควรทําการศึกษาเก่ียวกับระดับจิตสาธารณะของบุคลากร  ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร� 
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แผนการจัดการเรียนรู� 

รายวิชา มนุษย�กับสังคม    รหัสวิชา soc 1003     ระดับปริญญาตรี ชั้นป"ท่ี 1      
เรื่อง  จิตสาธารณะ และการจัดทําโครงการจิตสาธารณะ     เวลา  6   ชั่วโมง 
*********************************************************************************************     
1. สาระสําคัญ 
 จิตสาธารณะ  หมายถึง  การรู4จักเอาใจใส6เป7นธุระ และเข4าร6วมในเรื่องของส6วนรวมท่ีเป7น
ประโยชน�ต6อประเทศชาติ มีความสํานึกและยึดม่ันในระบบคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงาม ละอาดต6อสิ่ง
ผิด เน4นความเรียบร4อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว6างมนุษย�กับธรรมชาติ 

ความสําคัญของการมีจิตสาธารณะ ทําให4การท่ีคนมามาอยู6รวมกันเป7นสังคม ย6อมต4องมี
ความสัมพันธ�ในรูปแบบของการพ่ึงพากัน  การท่ีคนในสังคมขาดจิตสาธารณะ ย6อมมีผลกระทบต6อบุคคล 
ครอบครัว องค�กร และยังมีผลกระทบต6อระดับชุมชน ประเทศ และโลก 

ระดับของจิตสาธารณะ แบ6งเป7น 3 ระดับ คือ 1. จิตสาธารณะระดับครอบครัว  ได4แก6 ความ
พอมีพอกิน ความสัมพันธ�ระหว6างญาติพ่ีน4อง ความขยัน มีท่ีอยู6อาศัย มีท่ีทํากิน และการแบ6งความ
รับผิดชอบ   2. จิตสาธารณะระดับหมู6บ4าน ได4แก6 คนดี ความดี การแบ6งป>น การอาศัยไหว4วาน การ
ช6วยเหลือเก้ือกูล และการแลกเปลี่ยนข6าวสาร และ 3. จิตสาธารณะระดับสังคม ได4แก6 ความร6วมมือ ร6วม
ใจ สามัคคี การมีส6วนร6วมทางสังคม งานบุญ งานประเพณี และปฏิบัติตามโครงการต6างๆ  

องค�ประกอบของจิตสาธารณะ แบ6งได4เป7น 3 องค�ประกอบ คือ องค�ประกอบท่ี 1 เป7นการ
หลีกเลี่ยงการใช4หรือการกระทําท่ีจะทําให4เกิดความชํารุดเสียหายต6อส6วนรวมท่ีใช4ประโยชน�ร6วมกันของ
กลุ6ม กําหนดตัวชี้วัดจากการดูแลรักษาของส6วนรวม ใช4ของส6วนรวมแล4วเก็บเข4าท่ี และการรู4จักใช4ของ
ส6วนรวมอย6างประหยัดและทะนุถนอม  องค�ประกอบท่ี 2 เป7นการถือเป7นหน4าท่ีท่ีจะมีส6วนรวมในการ
ดูแลรักษาของส6วนรวมในวิสัยท่ีตนสามารถทําได4  กําหนดตัวชี้วัดจากการทําตามหน4าท่ีท่ีได4รับ
มอบหมายเพ่ือส6วนรวม  และการรับอาสาท่ีจะทําบางอย6างเพ่ือส6วนรวม ส6วนองค�ประกอบท่ี 3 เป7นการ
เคารพสิทธิในการใช4ของส6วนรวมท่ีเป7นประโยชน�ร6วมกันของกลุ6ม  กําหนดตัวชี้วัดจากการไม6ยึดครอง
ของส6วนรวมนั้นมาเป7นของตนเอง และการเปBดโอกาสให4ผู4อ่ืนๆ ได4สามารถใช4ของส6วนรวมนั้น 

การสร4างความรับผิดชอบต6อตนเองและสังคม ทําได4โดยการสร4างวินัยให4ตัวเอง และมีความ
รับผิดชอบต6อสังคม  ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต  มีความตระหนักและให4ความสําคัญต6อสิ่งแวดล4อม
รอบตัว ช6วยกันรักษาสิ่งแวดล4อม และมีความตระหนักถึงป>ญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในสังคม  
 การจัดทําโครงการจิตสาธารณะ  ดําเนินการโดยมีข้ันตอนการนําเสนอสถานการณ�  กําหนด
ความมุ6งหมาย วางแผน โดยการต้ังชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค� เจ4าของโครงการ ท่ี
ปรึกษา สถานท่ีดําเนินงาน วันเวลาท่ีดําเนินงาน งบประมาณ วิธีการดําเนินงาน  เครื่องมือและอุปกรณ�
ท่ีใช4 และผลท่ีคาดว6าจะได4รับ 
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2. จุดประสงค�การเรียนรู� 
       1. อธิบายความหมาย ความสําคัญของจิตสาธารณะได4 

2. สามารถระบุระดับของจิตสาธารณะ และองค�ประกอบของจิตสาธารณะได4 
3. ยกตัวอย6างความรับผิดชอบต6อตนเองและต6อสังคมได4 
4. อธิบายข้ันตอนของโครงการจิตสาธารณะได4 

        4. เขียนโครงการจิตสาธารณะได4 

3. สาระการเรียนรู� 
          1.  ความหมายของจิตสาธารณะ  ความสําคัญของจิตสาธารณะ 
 2.  ระดับของจิตสาธารณะ องค�ประกอบของจิตสาธารณะ 

3.  ความรับผิดชอบต6อตนเอง และความรับผิดชอบต6อสังคม 
4.  หลักการเขียนโครงการและข้ันตอนของโครงการจิตสาธารณะ 

4.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู� 
         1.  ข้ันนําเข�าสู$บทเรียน  
               1.1  ให4นักศึกษาดูเหตุการณ�จากข6าวประจําวัน 3 ข6าว และให4นักศึกษาช6วยกันสรุปสาเหตุ
และผลของการกระทําในเนื้อข6าวนั้นๆ 
       1.2  ให4นักศึกษาชมพรีเซ็นเตชั่น และวีดีทัศน�โครงการจิตสาธารณะ 
              1.3  สนทนาซักถามนักศึกษาเก่ียวกับเรื่องท่ีชม โดยต้ังประเด็นคําถามให4นักศึกษาตอบ ดังนี้ 
                 - เรื่องท่ีชม เป7นเรื่องเก่ียวกับอะไร 
                 - ข4อคิดของนักศึกษาท่ีได4รับจากการชม 
              1.4 แจ4งจุดประสงค�การเรียนรู4ให4นักศึกษาทราบ 
      2 ข้ันการจัดการเรียนรู� 
             2.1  อาจารย�อธิบายความหมายของจิตสาธารณะ   ความสําคัญของจิตสาธารณะ ระดับของ
จิตสาธารณะ  องค�ประกอบของจิตสาธารณะ ยกตัวอย6างการสร4างความรับผิดชอบต6อตนเอง และความ
รับผิดชอบต6อสังคม   
   2.2  อธิบายหลักการ และข้ันตอนการเขียนโครงการจิตสาธารณะ พร4อมยกตัวอย6าง
ประกอบการเขียนโครงการจิตสาธารณะ 

  2.3  แบ6งนักศึกษาออกเป7นกลุ6ม  อาจารย�ชี้แจงการดําเนินงาน โดยใช4กระบวนการกลุ6มให4
นักศึกษาทราบ             
            2.4  ให4นักศึกษาแต6ละกลุ6มพิจารณาเลือกสถานท่ีท่ีสนใจในการจัดทําโครงการ       
            2.5  นักศึกษาแต6ละกลุ6มร6วมกันปรึกษา  แสดงความคิดเห็น และการวางแผนในการทํางาน 
           2.6  อาจารย�แจกใบงานความรู4ให4นักศึกษาศึกษารายละเอียด 
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            2.7  อาจารย�มอบหมายงานให4นักศึกษาแต6ละกลุ6มไปศึกษาข4อมูลเพ่ิมเติม นอกเวลาเรียน โดย
ใช4เวลาในการดําเนินงาน 1 เดือน 

      2.8  กําหนดให4นักศึกษาแต6ละกลุ6มนําเสนอผลการเขียนโครงการจิตสาธารณะ 
            2.9  อาจารย�และนักศึกษาร6วมกันประเมินผลการนําเสนอของแต6ละกลุ6ม 
            2.10  อาจารย�ให4คําชมเชยกลุ6มท่ีมีนําเสนอผลงานดีเด6น และให4ข4อเสนอแนะแก6กลุ6มท่ียังไม6
ผ6านเกณฑ�การประเมิน  
        3.  ข้ันสรุป 
             อาจารย�และนักศึกษาร6วมกันสรุปความหมายของจิตสาธารณะ ความสําคัญของจิตสาธารณะ 
ระดับของจิตสาธารณะ องค�ประกอบของจิตสาธารณะ การสร4างความรับผิดชอบต6อตนเองและต6อสังคม 
การเขียนและการจัดทําโครงการจิตสาธารณะ 

5. ส่ือ / แหล$งเรียนรู� 
        1.  ใบงานข6าวเหตุการณ�ประจําวัน จํานวน 3 ข6าว 
        2.  วีดีทัศน� โครงการจิตสาธารณะ จํานวน 2  เรื่อง 
        3.  แบบทดสอบความรู4เก่ียวกับจิตสาธารณะ 
        4.  ใบงานข้ันตอนการเขียนโครงการ 

6. สมรรถนะสําคัญของผู�เรียน 
         1. ความสามารถในการสื่อสาร 
         2. ความสามารถในการคิด 
         3. ความสามารถในการทํางานเป7นทีม 
         4. ความสามารถในการแก4ป>ญหา 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค� 
         1. การแสวงหาความรู4       
         2. การมีวินัย  
         3. การมีความรับผิดชอบ 
         4. การมีความเสียสละ 
         5. การมีจิตสาธารณะ 

8. การวัดและประเมินผล 
        1. วิธีการวัด  
              1.1  การทําแบบทดสอบความรู4เก่ียวกับจิตสาธารณะ 

   1.2  การตรวจใบงานข้ันตอนการเขียนโครงการ 
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              1.3  การประเมินผลการทํางานกลุ6ม 
              1.4  การทําแบบสอบถามพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
              1.5  การทําแบบสอบถามความพึงพอใจต6อการทําโครงการจิตสาธารณะ 
        8.2 เครื่องมือวัด 
              2.1 แบบทดสอบความรู4เก่ียวกับจิตสาธารณะ 

   2.2 การประเมินใบงาน  
   2.3 แบบสอบถามพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
   2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจต6อการทําโครงการจิตสาธารณะ 
   2.5 การสังเกตการทํางานกลุ6ม            

        8.3 เกณฑ�การวัด 
            เกณฑ�การผ6านการประเมินร4อยละ 70 ทุกรายการ   
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ตัวอย$างโครงการจิตสาธารณะ 
 
ช่ือโครงการ    อาสาสะอาด ณ เกาะเกร็ด 
หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล4อมแทบทุกจังหวัด โดยเฉพาะต4นเหตุเกิดจากขยะ ท่ี
ผู4รับผิดชอบในการกําจัดขยะเห็นแก6ตัว ขาดจิตสํานึกของความรับผิดชอบต6อส6วนรวม และผู4รับผิดชอบ
ในแต6ละพ้ืนท่ีก็ละเลยควบคุมดูแล จึงทําให4คาดการณ�ว6าในป" 2556 ป>ญหาจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน 
ยิ่งเป7นเมืองใหญ6หรือสถานท่ีท6องเท่ียวก็ล4วนแต6เจอป>ญหามลพิษท้ังสิ้น “เกาะเกร็ด” แหล6งท6องเท่ียว
สําคัญของจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงเป7นแหล6งท6องเท่ียวเชิงนิเวศ ป>ญหาสําคัญของเกาะเกร็ดคือ “ขยะ” 
บ6อยครั้งท่ีนักท6องเท่ียวไร4จิตสํานึกไม6ท้ิงขยะในท่ีท่ีจัดให4 ประกอบกับระบบการจัดการขยะท่ีไม6ดีพอ 
ส6งผลถึงสภาพแวดล4อมและภาพลักษณ�การท6องเท่ียวเป7นอย6างยิ่ง 
 คณะผู4จัดทําได4จัดทําโครงการ “อาสาสะอาด” เพราะเห็นว6าเป7นโครงการท่ีมีประโยชน�ท้ังต6อ
ตนเองและท4องถ่ิน จึงได4ศึกษาและวางแผน จนเกิดเป7นโครงการนี้ในท่ีสุด โดยเริ่มจากการท่ีพวกเรา
อยากทํากิจกรรมท่ีมีประโยชน�ต6อท4องถ่ิน จนได4ข4อสรุปว6าจะไปทํากิจกรรมเก็บขยะกันท่ีเกาะเกร็ด แต6
หากจะเก็บขยะอย6างเดียวเก็บเท6าไหร6ก็คงไม6หมด คณะผู4จัดทําจึงคิดไปถึงการปลูกจิตสํานึกท่ีดี คิดก6อน
ท้ิงให4แม6ค4าและนักท6องเท่ียวในเกาะเกร็ด เพ่ือตระหนักถึงผลเสียของการท้ิงขยะไม6ถูกท่ี เพราะเราคิดว6า
การปลูกจิตสํานึกท่ีดีคือการแก4ป>ญหาท่ีถูกจุดและยั่งยืนท่ีสุด ทางคณะผู4จัดทําก็หวังอย6างยิ่งว6าโครงการนี้ 
จะสร4างประโยชน�ให4แก6ส6วนรวมไม6มากก็น4อย โครงการนี้ ฝQกให4นักศึกษามีใจเป7นจิตอาสา เป7น
การใช4เวลาว6างให4เป7นประโยชน� ในการท่ีนักศึกษากลุ6มหนึ่งมีจิตอาสาท่ีจะบําเพ็ญประโยชน�ในท4องถ่ิน
ของตน โดยใช4สํานึกรักถ่ินเกิดเป7นแรงขับเคลื่อน และเวลาท่ีเลือกทํากิจกรรมก็เป7นเวลาว6างนอกเหนือ
เวลาเรียน เป7นแบบอย6างเยาวชนท่ีดีท่ีแสดงออกด4วยการทําความดี สามารถยกไปเป7นตัวอย6างแก6
เยาวชนอ่ืนได4 
วัตถุประสงค� 
 1.  เพ่ือให4นักศึกษารู4คุณค6าของแหล6งท6องเท่ียวในท4องถ่ิน มีสํานึกรักถ่ินเกิด 
 2.  เพ่ือเป7นการฝQกการทํางานเป7นหมู6คณะ การมีจิตอาสา 
 3.  เพ่ือให4นักศึกษารู4ถึงประโยชน�ของการจัดการขยะอย6างถูกวิธี รู4โทษของการท้ิงขยะ 
 4.  เพ่ือเป7นการเสริมสร4างจิตสํานึกท่ีดีในการท6องเท่ียวให4แก6นักท6องเท่ียว 
 5.  เพ่ือเป7นการช6วยรักษาความสะอาดของสถานท่ีท6องเท่ียว 
 6.  เพ่ือใช4เวลาว6างของนักศึกษาให4เป7นประโยชน�ต6อสังคมส6วนรวม 
เจ�าของโครงการ 

1.  น.ส. วรัญญา      ว6องวศิน      ชั้น ปศศจ. 1 
2.  น.ส. รุ6งทิพย�     หนูแก4ว        ชั้น ปศศจ. 1 
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3.  น.ส. วิภาดา      แซ6โค4ว        ชั้น ปศศจ. 1 
4.  น.ส. สุทธิดา    พิกุลทอง          ชั้น ปศศจ. 1 
5.  น.ส. ธัญญาพร  เข็มป>ญญา    ชั้น ปศศจ. 1 
6.  น.ส. เจนนี่         แซ6ลิ้ม          ชั้น ปศศจ. 1 

ท่ีปรึกษา อาจารย�ศิริสุข นาคะเสนีย� 
สถานท่ีปฏิบัติโครงการ วัดปรมัยยิกาวาส – วัดไผ6ล4อม  เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
วันเวลาในการปฏิบัติงาน  15  ธันวาคม 2555 – 15 มกราคม  2556 
งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน  500  บาท 
วิธีการดําเนินงาน 

ข้ันเตรียมการ 
-  ปรึกษากัน และเลือกทําโครงการ “อาสาสะอาด ณ เกาะเกร็ด” 
-  ลงสํารวจพ้ืนท่ีและเส4นทางท่ีจะใช4ทํากิจกรรม 
-  วางแผนและเตรียมความพร4อมในการทํางาน 

 -  ทําปSายรณรงค� เตรียมอุปกรณ�เก็บขยะ 
 ข้ันดําเนินการ 

- ไปทํากิจกรรมเก็บขยะและรณรงค�รักษาความสะอาดท่ีเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี 

ข้ันประเมินผล 
- กิจกรรมนี้มีประโยชน�ต6อใครบ4าง 

- สมาชิกในกลุ6มมีความสุข ความพึงพอใจในการทําความดี 

- บรรลุตามเปSาหมายท่ีวางไว4 

เครื่องมือ และอุปกรณ�ท่ีใช�   
ฟBวเจอร�บอร�ด     กาวสองหน4า     แผ6นพลาสติกเคลือบ  และถุงขยะ  

ผลท่ีคาดว$าจะได�รับ 
1.  ทําให4นักศึกษาผู4เข4าร6วมกิจกรรม ได4เห็นประโยชน�ของการมีจิตอาสา มีน้ําใจ ตลอดจนมี

สํานึกท่ีดีในการพัฒนาท4องถ่ินท่ีอาศัย 
2.  ทําให4นักท6องเท่ียวท่ีมาเกาะเกร็ด รู4ถึงโทษของขยะ และมีสํานึกท่ีดีในการรักษาความสะอาด

ของแหล6งท6องเท่ียว 
3.  ทําให4 พ6อค4าแม6ค4า ตลอดจนชาวบ4าน มีส6วนร6วมในการรักษาความสะอาด มีสํานึกท่ีดีและ

ช6วยกันรักษาความสะอาดต6อไป 
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ช่ือโครงการ   Development in Rattanakosin Island 
หลักการและเหตุผล 

     เนื่องจากในป>จจุบันสังคมไทย  ได4มีการใช4ชีวิตกันอย6างเร6งรีบมากยิ่งข้ึนเพ่ือความสะดวกสบาย
ของมนุษย�นั้น   จึงเกิดขาดความมีจิตสํานึก ในเรื่องการท้ิงขยะตามสถานท่ีต6างมากมายซ่ึงถึงแม4ว6าจะมี
เจ4าหน4าท่ีทําความสะอาดในแต6ละสถานท่ีก็ตามแต6 ยังคงมีผู4คนมากมายท่ีได4มาใช4สถานท่ีต6างๆรอบเกาะ
รัตนโกสินทร�เพ่ือทํากิจกรรม  พักผ6อน เป7นแหล6งท6องเท่ียว แต6ก็ยังคงมีขยะจากการบริโภคของผู4คนท่ี
สัญจร   ซ่ึงมักจะพบเห็นกันบ6อย  และขยะท่ีเยอะและล4นจากการบริโภค   จึงทําให4สถานท่ีท6องเท่ียวนั้น  
เกิดความสกปรกจนทําให4เกิดความไม6น6าดูไม6น6าชมของสถานท่ีท6องเท่ียวสําหรับผู4ท่ีพบเห็น    ดังนั้นกลุ6ม
ของข4าพเจ4า จึงได4รวมกลุ6มกันข้ึนเพ่ือจัดทําโครงการจิตอาสาข้ึน โดยเลือกท่ีจะเก็บขยะเกาะ
รัตนโกสินทร� และบริเวณสถานท่ีท6องเท่ียวภายในกรุงเทพฯ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน�ของสถานท่ีต6างๆ ใน
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร�ให4ดีมากยิ่งข้ึน   
วัตถุประสงค�ของโครงการ 

1. เพ่ือร6วมเป7นส6วนหนึ่งในการช6วยกันรักษาความสะอาด  
2. เพ่ือปรับสภาพภูมิทัศน�ให4ดูสะอาดมากยิ่งข้ึน  
3. เพ่ือส6งเสริมให4นักศึกษามีจิตใจท่ีมีจิตอาสา ช6วยเหลือผู4อ่ืนโดยไม6หวังผลตอบแทน  
4. เพ่ือฝQกความสามัคคีในหมู6คณะ 
5. เพ่ือฝQกความสามารถในการจัดทําโครงการ 
6. เพ่ือจะได4ใช4เวลาว6างให4เกิดประโยชน� 
7. เพ่ือปลูกฝ>งให4มีคุณลักษณะอันพึงประสงค� มีน้ําใจและจิตสาธารณะ 
8. เพ่ืออนุรักษ�การท6องเท่ียวไทย 

เจ�าของโครงการ 
1. นายหิรัญ  รุ6งวิมลสิน     ชั้น ปศศจ. 1    
2. นางสาวจุฑารัตน� เพ็ชรสุวรรณ     ชั้น ปศศจ. 1    
3. นางสาวภัทรวดี กุลนิล      ชั้น ปศศจ. 1    
4. นางสาวกัญญารัตน� ศรีฟSาบรรเจิด     ชั้น ปศศจ. 1     
5. นายวัชรชัย  ลิบวงษ�สุด     ชั้น ปศศจ. 1    
6. นางสาวอารีวรรณ จรุงสิริเกษม     ชั้น ปศศจ. 1    
7. นายเดชาพล  ชาครวณิชพันธุ�       ชั้น ปศศจ. 1    
8. นางสาวกมลรัตน� ประสิทธิ์     ชั้น ปศศจ. 1    
9. นายธนาวุฒิ            หุ6นนอก          ชั้น ปศศจ. 1    

ท่ีปรึกษา  อาจารย�ศิริสุข  นาคะเสนีย�      
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สถานท่ีปฏิบัติโครงการ    
    1. สวนลุมพินี  2. สวนเบญจกิตติ      3. สวนรมณีนาถ      4. เสาชิงช4า    
   5. สนามหลวงและบริเวณรอบพระบรมราชวัง   6. ถนนราชดําเนิน    7. ถนนข4าวสาร 
วันเวลาในการปฏิบัติงาน 
            เริ่มต้ังแต6 3 ธันวาคม  2555 -   15 มกราคม  2556 
งบประมาณในการดําเนินการ   500 บาท 

วิธีการดําเนินงาน 

1.   รับฟ>งคําแนะนํารายวิชา จากอาจารย� 
2.  แบ6งกลุ6มเพ่ือทําโครงการและเลือกผู4นํากลุ6มโครงการ 
3.  คณะผู4จัดโครงการดําเนินการสืบค4นข4อมูลเก่ียวกับการจัดโครงการ จิตสาธารณะ 
4.  คณะผู4จัดการทําโครงการช6วยเลือกสถานท่ีในการดําเนินการโครงการ 
5.  ได4มีการจัดทําร6างโครงการเสนออาจารย� 
6.   รับฟ>งคําแนะนําจากอาจารย� 
7.  นําคําแนะนําของอาจารย�มาแก4ไขปรับปรุงและดําเนินการ 
8.  ดําเนินการกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน� 
9.   รวบรวมข4อมูล 
10. จัดทํารูปเล6ม และ Power Point 
11. นําเสนอข4อมูล 

เครื่องมือ  อุปกรณ�ท่ีใช� 
 ถุงใส6ขยะ  ถุงมือ 

ผลท่ีคาดว$าจะได�รับ 
1. ทําให4สถานท่ีท6องเท่ียวของกรุงเทพมหานครมีความความสะอาดและมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม 
2. เป7นแบบอย6างให4กับสังคมในการรักษาความสวยงามของสถานท่ีท6องเท่ียวต6างๆ  
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ช่ือโครงการ   จิตอาสารวมใจปลูกปiา 
หลักการและเหตุผล  

จิตอาสาเป7นงานท่ีเกิดจากผู4ท่ีมี จิตอาสา ซ่ึงมีความหมายอย6างมาก กับสังคมส6วนรวม เป7นผู4ท่ี
เอ้ือเฟjkอ เสียสละ เวลา แรงกาย แรงใจ เพ่ือช6วยเหลือผู4อ่ืน หรือ สังคมให4เกิด ประโยชน�และความสุข
มากข้ึน โครงการจิตอาสาเป7นการนําเสนอถึงการบําเพ็ญประโยชน�ต6อส6วนรวมไม6ว6าจะเป7นการช6วย
รณรงค�การเก็บขยะ การดูแลผู4สูงอายุ การบริจาค ฯลฯ   โดยกลุ6มข4าพเจ4าได4จัดทําโครงการจิตอาสาข้ึน
เพ่ือช6วยเหลือทางด4านสังคม ป>ญหาด4านมนุษย�และสิ่งแวดล4อม เพ่ือให4สังคมน6าอยู6 เกิดความสมัครสมาน
สามัคคีมีเมตตาต6อเพ่ือนมนุษย�ด4วยกัน ผู4มีจิตอาสาไม6ได4จํากัดท่ี วัย การศึกษา เพศ อาชีพ ฐานะ หรือ 
ข4อจํากัด ใดๆ ท้ังสิ้น หากแต6ต4องมีจิตใจ เป7น "จิตอาสา" ท่ีอยากจะช6วยเหลือผู4อ่ืน หรือสังคม เท6านั้น 
วัตถุประสงค�   

1. เพ่ือความสามัคคีภายในหมู6คณะให4เป7นหนึ่งเดียว 
2. เพ่ือลดป>ญหาภาวะโลกร4อน 
3. เพ่ือเป7นการอนุรักษ�สิ่งแวดล4อม 
4.  เพ่ือบําเพ็ญประโยชน�ต6อส6วนรวม 

เจ�าของโครงการ 
 1. น.ส. กษิธร   แตงสะอาด ชั้น ปศศจ.1 
 2. น.ส.เมธาว ี   จิตต�เอ้ือ ชั้น ปศศจ.1 
 3. น.ส. ฉัฏฐาทิพ  วงศ�แก4ว  ชั้น ปศศจ.1 
 4. น.ส. เรณู   อาจคงหาญ ชั้น ปศศจ.1 
 5. น.ส. อินท�ชลิตา ทวีพัฒน�เจริญ ชั้น ปศศจ.1 
 6. น.ส. อรวรรณ   ปBนคํา  ชั้น ปศศจ.1 
 7. นาย จารุกิตต�   ประภาศิริสุลี ชั้น ปศศจ.1 

ท่ีปรึกษา อาจารย�ศิริสุข  นาคะเสนีย� 
สถานท่ีปฏิบัติโครงการ 

ศูนย�ส6งเสริมการเรียนรู4ทรัพยากรปiาชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม 
วันเวลาในการปฏิบัติงาน 
 1 ธันวาคม  2555 –    15 มกราคม  2556 
งบประมาณในการดําเนินการ 
 คนละ 300 บาท 
วิธีการดําเนินงาน 

1. ร6วมกันประชุมหารือถึงหัวข4อท่ีได4รับมอบหมาย 
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2. จัดหากิจกรรมท่ีจะดําเนินงานโครงการจิตอาสาและจัดหาสถานท่ีในการจัดกิจกรรมโครงการ
จิตอาสา 

3. ท่ีประชุมตกลงท่ีจะจัดกิจกรรมโครงการปลูกปiาชายเลน ณ ศูนย�ส6งเสริมการเรียนรู4ทรัพยากร
ปiาชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม  

4. ติดต6อสถานท่ี วัน เวลา ท่ีจะร6วมกันไปปลูกปiาชายเลน 
5. ประชาสัมพันธ�โครงการจิตอาสา “ปลูกปiาชายเลน” 
6. ลงมือการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีพวกเราได4ตกลงกันไว4 
7. รวบรวมข4องมูลหลังจากท่ีดําเนินภารกิจเสร็จ  
8. จัดทําเป7นรูปเล6มโครงงานและนําเสนอในรูปแบบ Power Point  

เครื่องมือ และอุปกรณ�ท่ีใช� 
ถุงเท4าหนายาว ถุงพลาสติก เชือกฟางสําหรับปลูกต4นไม4 ต4นโกงกาง หมวก ชุดลําลอง 

ผลท่ีคาดว$าจะได�รับ 
 1. ทําให4สังคมได4ตระหนักถึงความสําคัญของการอยู6ร6วมกัน การช6วยเหลือซ่ึงกันและกันในสังคม 
และยังสามารถช6วยกันรณรงค�สิ่งต6างๆท่ีควรอนุรักษ�ไว4  
 2.  ทําให4มีความสามัคคี เกิดจิตสํานึกท่ีจะสละเวลาเพ่ือมาบําเพ็ญประโยชน�ต6อส6วนรวม
มากกว6าประโยชน�ส6วนตน  
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ช่ือโครงการ    จิตอาสา พ่ีสอนน4อง 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสังคมไทยสมัยนี้ มีการแข6งขันมากมาย ไม6ว6าจะเป7นด4าน การทํางาน การใช4ชีวิตความ
เป7นอยู6 หรือแม4แต6ทางด4านการศึกษา ต้ังแต6เด็ก ช6วงชั้นประถม จนถึง ระดับมหาวิทยาลัย จึงทําให4ใน
สังคมไทยป>จจุบันได4มีสถาบันกวดวิชาเกิดข้ึนมากมาย เพ่ือตอบสนองความต4องการทางด4านการศึกษา มี
เด็กจํานวนมากท่ีไม6สามารถได4เข4าเรียนท่ีสถาบันกวดวิชาได4 เนื่องจากสถาบันกวดวิชามีค6าใช4ท่ีสูง จึงมี
เด็กไทยจํานวนมากท่ีต4องการความรู4เพ่ิมข้ึน แต6ไม6สามารถเรียนเสริมได4 

กลุ6มของข4าพเจ4า จึงได4รวมกลุ6มกันข้ึนเพ่ือจัดทําโครงการจิตอาสาข้ึน โดยเลือกท่ีจะเปBดสอน
พิเศษโดยไม6คิดค6าใช4จ6าย เพ่ือตอบสนองความต4องการทางด4านการศึกษาของเด็ก 
วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือเสริมสร4างพ้ืนฐานด4านการศึกษาให4กับเด็ก 

2. เพ่ือส6งเสริมให4นักศึกษามีจิตใจท่ีมีจิตอาสา ช6วยเหลือผู4อ่ืนโดยไม6หวังผลตอบแทน 

3. เพ่ือฝQกความสามัคคีในหมู6คณะ 

4. เพ่ือฝQกความสามารถในการจัดทําโครงการ 

5. เพ่ือจะได4ใช4เวลาว6างให4เกิดประโยชน� 

6. เพ่ือปลูกฝ>งให4มีคุณลักษณะอันพึงประสงค� มีน้ําใจและจิตสาธารณะ 

เจ�าของโครงการ  
1. นางสาวเรวาดี     ม่ันดี                  ชั้น ปศศจ. 1 

2. นางสาววลีรักษ�  ศรีกําไร    ชั้น ปศศจ. 1 

3. นายปริญญา  รื่นเกษม   ชั้น ปศศจ. 1 

4. นางสาวสุคนธา  หล6อพัฒนาพรชัย  ชั้น ปศศจ. 1 

5. นางสาวธนัชพร  พิทธไชย   ชั้น ปศศจ. 1 

6. นางสาวกรกนก  นิทัศน�เสถียรโชค  ชั้น ปศศจ. 1 

7. นางสาวอลิษา  สุพันธ�เสรี   ชั้น ปศศจ. 1 

8. นางสาวภัทรมน  อรรถพรไพจิตร   ชั้น ปศศจ. 1 

ท่ีปรึกษา อาจารย�ศิริสุข  นาคะเสนีย� 
สถานท่ีปฏิบัติโครงการ 

วัดเวฬุราชิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
วันเวลาในการปฏิบัติงาน   9  ธันวาคม  2555 – 15 มกราคม  2556 
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งบประมาณในการดําเนินการ   
 จํานวน 660 บาท 
วิธีการดําเนินการ 

-  ด4านวิชาคณิตศาสตร� 
ได4สอนน4องเรื่อง ทศนิยม เป7นส6วนใหญ6   โดยให4ใบงานเรื่องเลขทศนิยมอย6างง6ายให4กับน4องๆได4

ทํา  เพ่ือวัดระดับความรู4ของน4องก6อนจะเริ่มเรียน โดยท่ีเราจะได4ทราบว6าน4องแต6ละคนมีความรู4อยู6ใน
ระดับไหนกันบ4าง และได4สอนวิธีการบวก ลบ คูณ หาร แบบเร็วและเทคนิคง6ายๆ แบบคณิตคิดเร็วและ
ได4มีการต้ังโจทย�ใหม6ง6ายๆบนกระดานและให4น4องมีความกล4าแสดงออกและฝQกการให4ความร6วมมือกับ
ผู4คนมากยิ่งข้ึน 

-  ด4านภาษาจีน 

เป7นอีกหนึ่งภาษาท่ีสําคัญอย6างมากในการติดต6อสื่อสารระหว6างประเทศในป>จจุบัน จึงเล็งเห็น
ในส6วนนี้โดยในเริ่มจากการสอนวิธีอ6านต้ังแต6พ้ืนฐานเป7นอันดับแรก ให4น4องๆ จดและอ6านออกเสียงตาม
ทีละตัว โดยให4น4องๆอ6านทีละคนเพ่ือเป7นการฝQกออกเสียงและจะได4สําเนียงท่ีถูกต4อง อีกท้ังยังได4สอน
การเขียนตัวอักษรคําพ้ืนฐานของภาษาจีน รวมไปถึงการเรียงลําดับขีดท่ีถูกต4อง ภายในการเรียนการ
สอนบรรยากาศโดยรวมสนุกและเป7นกันเอง น4องๆให4ความร6วมและความสนใจในการเรียนการสอนเป7น
อย6างมาก 
เครื่องมือท่ี และอุปกรณ�ท่ีใช� 
 - แบบทดสอบก6อนเรียนเพ่ือวัดระดับความรู4ของน4อง ๆ 
 - ดินสอ 1 กล6องใหญ6 (50 แท6ง) , ยางลบ 
 - กระดาษแบบทดสอบ โจทย�คณิต และคําศัพท�ภาษาจีน 
 - แบบสอบถามหลังการสอน (เพ่ือนํามาวิเคราะห�ผลลัพธ�ท่ีได4และได4รู4ถึงความคิดของน4อง ๆ ) 
 - กล4องเพ่ือใช4ถ6ายภาพบรรยากาศในการสอน 
 - รูปถ6ายระหว6างการสอน 
กลุ$มเป?าหมาย 
 เด็กๆ ท่ีต4องการศึกษาหาความรู4เพ่ิมเติม อยู6ในช6วงชั้นประถมศึกษาป"ท่ี 1 – 6 เน4นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป"ท่ี 5 
ผลท่ีคาดว$าจะได�รับ 

1. ทําให4นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู6คณะ 

2. ทําให4นักศึกษาได4ใช4เวลาว6างให4เกิดประโยชน� 

3. ทําให4เกิดการปลูกฝ>งให4มีคุณลักษณะอันพึงประสงค� มีน้ําใจและจิตสาธารณะ 
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ความรู�เก่ียวกับจิตสาธารณะ 

คําชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย  �  ลงใน (    ) หน4าข4อท่ีท6านเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

1.   ข4อใดกล6าวถึงจิตสาธารณะ ไม6ถูกต4อง 
(     )1.  การประพฤติตนโดยทําให4ตนเอง ครอบครัว และสังคมมีความสุข   

     (     )2.  การท่ีบุคคลกระทําการบางอย6างเพ่ือก6อให4เกิดประโยชน�ของตน 
     (     )3.   การให4กําลังใจแก6บุคคลในการชนะอุปสรรคในชีวิต      
     (     )4.  การตระหนักรู4ตนในการทําสิ่งใดเพ่ือประโยชน�ของส6วนรวม 
2.  ข4อใดถือเป7นหน4าท่ีของนักศึกษาในการดูแลรักษาของส6วนรวม 
     (     )1.  วรรณา อาสาจัดโตrะเก4าอ้ีให4เข4าท่ี หลังการจัดงานป"ใหม6   
     (     )2.  วรวรรณ เปBดโอกาสให4เพ่ือนได4ใช4คอมพิวเตอร�ของตน  

(     )3.  วรรณพร แบ6งป>นโตrะนั่งให4เพ่ือนคนอ่ืนได4ใช4งาน                     
(     )4.  วรรณมาศ รู4ลําดับก6อนหลังในการใช4บริการร4านถ6ายเอกสาร 

3.  ข4อใดเป7นการแสดงสิทธิในการใช4ของส6วนรวมของมหาวิทยาลัย 
    (     )1.  กร อ6านหนังสือของห4องสมุดอย6างทะนุถนอม      

(     )2.  ขจร ไม6ยึดครองโตrะในโรงอาหารเป7นโตrะส6วนตัว 
(     )3.  โมเม ดูแลรักษาของส6วนรวมไม6ให4เสียหาย  

  (     )4.  ทองกวาว ใช4น้ําไฟอย6างประหยัด 
4.  พฤติกรรมในข4อใด ไม6จัดเป7นจิตสาธารณะ 
     (     )1.  การประหยัดพลังงาน                 
     (     )2.  การใช4โทรศัพท�สาธารณะ      

(     )3.  การรักษาสิ่งแวดล4อม 
(     )4.  การบริจาคเงินช6วยผู4ประสบอุทกภัย 

 5.  ถ4าหากประชาชนในชาติมีจิตสาธารณะ ประเทศไทยจะมีลักษณะตรงกับข4อใด  
     (     )1.   สังคมจะมีคุณภาพมากข้ึน  
 (     )2.  ป>ญหาต6างๆ ของสังคมจะลดลง     

(     )3.  ประชาชนมีความร6วมมือกันมากข้ึน 
 (     )4.  ไม6มีข4อใดผิด 
6.  ข4อใดเป7นการแสดงให4เห็นถึงการไม6มีจิตสาธารณะต6อตนเอง 
     (     )1.  นภดล ทําแบบฝQกหัดส6งอาจารย�ทุกครั้ง 
 (     )2.  ณเดชน� ใช4จ6ายเงินอย6างประหยัด  

(     )3.  พิมพิรา ออกกําลังกายทุกวัน 
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 (     )4.  พาพิรุณ ใช4เวลาว6างเล6นเกมคอมพิวเตอร� 
7.  บุคคลในข4อใด ไม6มีจิตสาธารณะ 
      (     )1.  นับหน6วย ไปสอนการบ4านท่ีโรงเรียนสอนคนตาบอด 
      (     )2.  นับสิบ วางสินค4าขายบนบาทวิถี 
      (     )3.  นับพัน ชวนเพ่ือนไปปลูกปiาชายเลนท่ีบางขุนเทียน     
 (     )4.  นับหม่ืน จอดรถรอรับลูกท่ีโรงเรียนโดยดับเครื่องยนต� 
8.  ข4อใด ไม6ใช6 แนวทางในการสร4างจิตสาธารณะ   

(     )1.  พัดวี คิดถึงประโยชน�ท่ีจะเกิดข้ึนกับตนเองเสมอ 
(     )2.  พัดโบก มีจิตใจเอ้ือเฟjkอเผื่อแผ6ต6อเพ่ือนเสมอ      
(     )3.  พัดชา รักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย6างเคร6งครัด         

    (     )4.  พัดเย็น เห็นถึงความสําคัญของสิ่งแวดล4อมเสมอ 
9.  ข4อใด มีลักษณะของจิตสาธารณะท่ีไม6ถูกต4อง   
    (     )1.  ศศิวิมล มีจิตสํานึกต6อครอบครัว      
     (     )2.  อังศุมาลิน มีจิตสํานึกต6อสังคม    

(     )3.  โยสิตา มีจิตสํานึกต6อตนเอง 
     (     )4.  นภภัสสร มีอาการทางจิตใต4สํานึก 
10.  เพราะเหตุใด  นักศึกษาจึงต4องให4ความสําคัญกับการมีจิตสาธารณะ       

(     )1.  จิตสาธารณะจะก6อให4เกิดป>ญหาทางสังคม   
(     )2.  จิตสาธารณะเป7นเรื่องท่ีพึงระวังไม6ให4เกิดข้ึน      
(     )3.  จิตสาธารณะทําให4ทุกคนมีสาธารณะสมบัติ       
(     )4.  จิตสาธารณะทําให4สมาชิกในสังคมลดการเห็นแก6ตัว 

11.  การขาดจิตสาธารณะ จะส6งผลกระทบต6อประเทศชาติอย6างไร 
        (     )1.  มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
       (     )2.  ความสามัคคีในครอบครัวลดลง 
        (     )3.  เกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสมบัติของส6วนรวม 
        (     )4.  ชุมชนอ6อนแอ และขาดการพัฒนา 
12.  ข4อใด กล6าวถึง จิตสาธารณะท่ีพึงกระทํา ได4ถูกต4อง 
       (     )1.  โรงงานอุตสาหกรรมปล6อยน้ําเสียลงสู6แม6น้ําลําคลอง 
       (     )2.  ผู4สมัครเลือกต้ังผู4ว6ากรุงเทพมหานครติดปSายหาเสียงตามเสาไฟฟSา 
       (     )3.  การนําอาหารไปเลี้ยงสัตว�ในเขตอนุรักษ�พันธุ�ปiาโปร6งแดง       

(     )4.  การดูแลการใช4พลังงานภายในครัวเรือนเพ่ือช6วยประเทศชาติประหยัดพลังงาน 
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แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย �ลงในช6องว6างทางขวามือท่ีตรงกับการปฏิบัติของท6านเพียงข4อละ 
            1 ระดับ 
 

พฤติกรรม ระดับการปฏิบัติ 
ทุกครั้ง บ6อยครั้ง บางครั้ง นานๆ

ครั้ง 
ไม6เคย
เลย 

1. ข4าพเจ4ามักจะแบ6งป>นอุปกรณ�การเรียนให4แก6เพ่ือน ท่ี
ไม6มีอุปกรณ�การเรียน 

     

2. ข4าพเจ4าจะให4คําปรึกษาเพ่ือน เม่ือเพ่ือนมีป>ญหาการ
เรียน 

     

3. ข4าพเจ4ามักจะแบ6งหนังสือให4เพ่ือนๆ อ6าน      
4. ข4าพเจ4ามักจะให4คําแนะนําเพ่ือนท่ีทําผิด ให4ปฏิบัติตน
ท่ีถูกต4อง 

     

5. ข4าพเจ4าจะช6วยเหลืออาจารย� และเพ่ือน โดยไม6หวัง
ผลตอบแทน 

     

6. หากคนตาบอดต4องการข4ามถนน ข4าพเจ4าจะพาเขา
ข4ามถนนอย6างปลอดภัย 

     

7. ข4าพเจ4าจะช6วยเหลือเพ่ือนทํางานส6วนรวมให4เสร็จ
ก6อนทํางานส6วนตัว 

     

8. ข4าพเจ4าจะสละเวลาช6วยสอนการบ4าน หรือติวหนังสือ
ให4เพ่ือน 

     

9. หลังเวลาเลิกเรียน ข4าพเจ4าจะไปช6วยบิดามารดา
ทํางานบ4าน 

     

10. ข4าพเจ4าจะซ้ืออาหารและขนมเลี้ยงเพ่ือนท่ีไม6มีเงิน      
11. ข4าพเจ4าจะสละท่ีนั่งบนรถประจําทางให4แก6เด็ก สตรี
มีครรภ� คนพิการ และผู4สูงอายุ 

     

12. ข4าพเจ4าจะใช4เวลาว6างเข4าร6วมกิจกรรมเก่ียวกับการ
ช6วยเหลือสังคมท่ีคณะ หรือมหาวิทยาลัย จัดข้ึน 

     

13. ข4าพเจ4าจะบริจาคเงิน หรือสิ่งของ ช6วยเหลือคนท่ี
เดือดร4อน 
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พฤติกรรม ระดับการปฏิบัติ 
ทุกครั้ง บ6อยครั้ง บางครั้ง นานๆ

ครั้ง 
ไม6เคย
เลย 

14. ข4าพเจ4าจะช6วยหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย
หรือชุมชนให4สะอาดข้ึน 

     

15. ข4าพเจ4าสนใจป>ญหาต6างๆ ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว 
สังคม หรือชุมชน 

     

16. ข4าพเจ4าจะเป7นผู4นําเพ่ือนๆ ไปทํากิจกรรมท่ีเป7น
ประโยชน�ต6อสังคม 

     

17. ข4าพเจ4าจะใช4ทรัพย�สินท่ีเป7นของส6วนรวมอย6าง
ระมัดระวัง 

     

18. หากเห็นกrอกน้ําเปBดท้ิงไว4 หรือปBดไม6สนิท ข4าพเจ4าจะ
เข4าไปปBดกrอกน้ําให4สนิท 

     

19. เม่ือรับประทานอาหารท่ีโรงอาหารเสร็จเรียบร4อย 
ข4าพเจ4าจะนําภาชนะท่ีรับประทานไปเก็บในท่ีท่ีจัดไว4  

     

20. หากข4าพเจ4านําโตrะเก4าอ้ีของห4องเรียนไปใช4ในการทํา
กิจกรรม เม่ือเสร็จงานแล4ว ข4าพเจ4าจะนําไปเก็บท่ีเดิม 

     

21. ข4าพเจ4าจะสมัครเข4าร6วมกิจกรรมเก่ียวกับการทํา
ประโยชน�แก6สังคมท่ีคณะ หรือมหาวิทยาลัยจัด 

     

22. ข4าพเจ4าจะร6วมมือกับเพ่ือนๆ คิดกิจกรรมให4เพ่ือนมี
จิตสํานึกท่ีดีต6อสังคมส6วนรวม 

     

23. ข4าพเจ4าจะช6วยดูแลรักษาความสะอาดของห4องเรียน      
24. ข4าพเจ4าจะช6วยดูแลรักษาความสะอาดของห4องน้ํา      
25. ข4าพเจ4าจะแจ4งอาจารย�หรือนักการภารโรงทราบ 
หากพบว6าทรัพย�สินของมหาวิทยาลัยชํารุดหรือเสียหาย 

     

26. ข4าพเจ4าจะแต6งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย      
27. เม่ือมีการเลือกต้ังในคณะ ข4าพเจ4าจะไปใช4สิทธิ
เลือกต้ัง 

     

28. ข4าพเจ4าจะอ6านหนังสือของห4องสมุดอย6างระมัดระวัง 
และเก็บหนังสือไว4ในท่ีท่ีจัดไว4 เม่ือใช4เสร็จแล4ว 
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แบบประเมินผลความพึงพอใจต$อการทําโครงการจิตสาธารณะ 
 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย �ลงใน ช6องทางขวามือตามระดับความพึงพอใจของท6าน 

เพียงข4อละ 1 ระดับ 

ข4อความ ระดับความความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น4อย น4อย
ท่ีสุด 

1. การได4รับแจ4งข6าวเก่ียวกับการจัดทําโครงการจิตอาสา      
2. วิธีการถ6ายทอดความรู4เก่ียวกับการจัดทําโครงการจิต
อาสา 

     

3. ความเหมาะสมของเนื้อหา/กิจกรรม      
4. การเอาใจใส6ช6วยเหลือนักศึกษาในการจัดทําโครงการ      
5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดําเนินงาน      
6. การเปBดโอกาสให4นักศึกษาซักถามข4อสงสัย      
7. สถานท่ีและสภาพแวดล4อมเหมาะสมต6อการจัด
โครงการ 

     

8. ได4รับความรู4 ความเข4าใจและประสบการณ�เพ่ิมข้ึน      
9. การนําความรู4และประสบการณ�ท่ีได4รับจากการจัดทํา
โครงการไปใช4ในสภาพจริงได4 

     

10. โอกาสการแลกเปลี่ยนความรู4และประสบการณ�
ระหว6างนักศึกษากับผู4เข4าร6วมกิจกรรม 

     

11. ความพึงพอใจโดยภาพรวมท่ีได4รับจากการจัดทํา
โครงการ 

     

  
 

☺☺☺☺☺☺☺☺ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนท่ีให�ความร$วมมือตอบแบบประเมิน☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ประวัติผู�วิจัย 
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1.  ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวศิริสุข นาคะเสนีย� 
   (ภาษาอังกฤษ) Miss  Sirisuk Nakasaney 

2.  ตําแหน$งปBจจุบัน อาจารย�   

3.  หน$วยงานท่ีสามารถติดต$อได� 
คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 
264 ถนนจักรวรรดิ  แขวงจักรวรรดิ 
เขตสัมพันธวงศ�  กรุงเทพฯ 10100 

4.  ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาตรี กศ.บ. (สังคมศึกษา) 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา 
 ปริญญาโท ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 
    จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

5.  สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ  
 สังคมวิทยา  และ การศึกษา 

6.  ประสบการณ�ท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานวิจัย  
 หัวหน4าโครงการวิจัย 
 1.  แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต6อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� ป"ท่ีทําวิจัย 2549    
 2.  พฤติกรรมการเปBดรับข6าวสาร  ความรู4  ความตระหนัก  และการมีส6วนร6วมในการประหยัด 
      พลังงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�    ป"ท่ีทําวิจัย 2551 
 3.  ป>จจัยท่ีมีอิทธิพลต6อการตัดสินใจเลือกสถานท่ีฝQกงานของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร�  
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�    ป"ท่ีทําวิจัย 2552 

4.  พฤติกรรมการท6องเท่ียวเชิงส6งเสริมสุขภาพของประชาชนในการท6องเท่ียวตลาดน้ํา 
    วัดลําพญา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม    ป"ท่ีทําวิจัย 2554 
5.  รูปแบบการเรียนรู4ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
    รัตนโกสินทร�  ป"ท่ีทําวิจัย 2555 

  ผู4วิจัยร6วม 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร�ท่ีเข4าเรียนโดย 
               วิธีโควตากับนักศึกษาท่ีเข4าเรียนโดยวิธีสอบคัดเลือก  ป"ท่ีทําวิจัย 2552 


