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ค าขอบคณุ 

คณะผู้ วิ จัยขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  จันทร์นวล  
ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาในการท าวิจัย ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และ ดร.จิรภา     
ญาณสาร อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย ที่ปรึกษา
โครงการอบรมฯ ที่ให้ความรู้ ความเมตตา และให้ค าปรึกษาที่ดีมาโดยตลอด    
ในทุกข้ันตอนของการวิจัยและการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่สังคม  

ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ผู้ให้ทุนสนับสนุน
การท าดุษฎีนิพนธ์ประเภทบัณฑิตศึกษาประจ าปี2555เรื่องรูปแบบการพัฒนา
จิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ และให้ทุนสนับสนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติเชิงชุมชน สังคม ภายใต้โครงการ
จัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมประจ าปี 
2559 แก่คณะผู้วิจัยเพื่อการจัดกิจกรรมในครั้งน้ี 
  ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติทุกท่าน 
ทีเ่ห็นความส าคัญและท าให้ผลการวิจัยนี้เกิดการขับเคลื่อนในการพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ประเทศชาติและสังคมส่วนรวม  

ขอขอบคุณ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดี
มหาวิทยาลัยพายัพ อาจารย์ ดร.ฐิติ ฐิติจ าเริญพร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ อาจารย์ ดร.พิสมัย กิจเกื้อกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     
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และอาจารย์ ดร.พัชร บุญธีรารักษ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ ที่ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจในการท างาน เป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 1 และผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ตลอดจนคุณครูทุกท่านที่
เห็นความส าคัญของการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนและมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลการพัฒนาและเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน  

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต 

        หัวหน้าโครงการฯ 
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คู่มือการพัฒนาจิตสาธารณะ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ฉบับน้ีเป็นผล

จากการท าดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน    
ชั้ นป ร ะ ถมศึ กษ าปี ที่6 โ ร ง เ รี ยนปร ะถ มศึ กษ า ใน เ ขต อ า เ ภ อ เ มื อ ง                           
จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์และ        
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติได้สนับสนุนงบประมาณการท าวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษาปี 2555 
ให้กับผู้วิจัยคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต โดยมี อาจารย์ 
ดร.ณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล เป็นประธานอาจารย์ที่ปรึกษา  

เน้ือหาในคู่มือฉบับน้ี ประกอบด้วยระเบียบวิธีวิจัยและผลงานวิจัย 
รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นข้อค้นพบ
จากงานวิจัยครั้งน้ี หลักการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม กระบวนการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม แผนการจัดกิจกรรม และกิจกรรมเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 15 กิจกรรม  

ผู้วิจัยหวังว่าคู่มือฉบับน้ี อาจจะเป็นตัวอย่างและเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนในความดูแลของท่านได้ และหากปรากฏว่าคู่มือ 
ฉบับน้ีมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใดขอได้โปรดแนะน าแก่ผู้วิจัยด้วย  
เพื่อจะได้น้อมรับน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นคู่มือฉบับที่สมบูรณ์
ต่อไป 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นงนภสั  พนัธพ์ลกฤต 
พฤศจกิายน  2559 
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บทน า 

 ในปัจจุบันสังคมไทยก าลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตทางสังคมหลายประการ 
อาทิ เช่น คนในสังคมเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก เกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดี   
ชิงเด่น แสวงหาประโยชน์ให้แก่กลุ่มของตนและพวกพ้อง เอารัดเอาเปรียบคนอื่น
และใส่ร้ายป้ายสีผู้ที่ ขัดขวางผลประโยชน์ของตนเองมีการทุจริตคอรัปชั่น                    
อย่างแพร่หลายในวงราชการ เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนก็มีแนวโน้มใช้ความรุนแรง                      
ในการแก้ไขปัญหา ท าลายสาธารณะสมบัติที่เป็นของส่วนรวม เบียดเบียน
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ตัดไม้ท าลายป่า หวังเพียงให้ได้เงินมาตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง และมีการบังคับใช้กฎหมายโดยมีมาตรฐานไม่เท่าเทียม
กัน 
    นอกจากน้ี จากผลการส ารวจของเอแบคโพล เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 
2554 ของศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งส ารวจประชาชน
ใน 17 จังหวัดจ านวน 2,559 คน เรื่องความต้องการของประชาชนต่อรัฐบาล    
ยุคใหม่ในการสร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรงพบว่าประชาชนส่วนใหญ่                   
ร้อยละ 64.5 ยอมรับได้ถ้ารัฐบาลทุจริตคอร์รัปชั่นแล้วท าให้ประเทศชาติ
รุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดี กินดี ตนเองได้รับประโยชน์ด้วยผลการส ารวจน้ีสะท้อน
ให้ เห็นว่า ผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องต้อ งมาก่อนผลประโยชน์       
ของประเทศชาติ โดยมองแต่เฉพาะสิ่งที่ตนเองจะได้เฉพาะหน้าเท่าน้ันและหาก     
ผู้คอร์รัปชั่นเป็นคนใกล้ชิดที่สนิทสนมด้วยก็จะปล่อยปละละเลยมองข้ามไป และ
กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เป็นกลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุดที่ยอมรับได้      
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ถ้ารัฐบาลทุจริตคอร์รัปชั่นแล้วพวกเขาก็ได้ประโยชน์ด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความเห็นแก่ตัวมากกว่าส่วนรวม อันเป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรมการขาด                 
จิตสาธารณะ 

ตราบใดที่สังคมขาดจิตสาธารณะ ตราบน้ันสังคมยังต้องแก้ปัญหา
แบบวัฏจักรที่ไม่มีวันสิ้นสุด เพราะรากเหง้าของปัญหาที่แท้จริงย่อมมาจากการ
มองข้ามมิติของการอยู่ร่วมกันและไม่ เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคุณค่า        
ความเป็นมนุษย์อันเป็นมิติที่มนุษย์พึงรับรู้ เข้าใจและแสดงออกซึ่งกันและกัน   
ในลักษณะของความดีสาธารณะหรือท่ีเรียกว่าจิตสาธารณะน่ันเอง 
 นอกจากน้ี นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี (เด็กไทยเห็นแก่ตัว “ให้”     
ไม่เป็น, 2552) หัวหน้าฝ่ายกุมารเวชศาสตร์สังคมและวัยรุ่นสถาบันสุขภาพเด็ก
แห่ งช าติมหาราชิ นี ได้ท าก ารส ารวจต้นทุนชี วิ ตของ เด็ กและ เย าวชน               
ผ่านแบบทดสอบต้นทุนชีวิตของเยาวชนอายุระหว่าง 12–25 ปี พบว่าต้นทุน
ชีวิตที่ขาดหายไปของเด็กไทยมีอยู่ 4 ด้านคือ 1)ขาดทักษะการเป็นผู้ให้ ซึ่งมี
เพียงร้อยละ 34 เช่น การช่วยเหลือผู้อื่นช่วยท างานบ้าน หากเยาวชนไม่มีทักษะ
การเป็นผู้ให้ สิ่งที่จะเกิดข้ึนคือสังคมจะขาดความเอื้ออาทรและความเห็นแก่ตัว    
มากข้ึน 2)ขาดการร่วมกิจกรรมทางศาสนาร้อยละ 43 เมื่อสิ่งเหล่าน้ีขาดหายไป 
สิ่งที่เกิดข้ึนคือเด็กและเยาวชนขาดแรงยึดเหยี่ยวทางจิตใจและหันไปยึดเหน่ียวทาง
วัตถุ 3)การสะท้อนคุณค่าของเด็กๆในชุมชนในระดับที่น้อยมากร้อยละ 51 
แสดงให้เห็นว่าประเทศเราลงทุนกับเด็กและเยาวชนในกิจรรมสร้างสรรค์น้อยมาก
ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เด็กติดเกม เพราะขาดพื้นที่และกิจกรรมทางเลือกอื่นๆ 
4) ยอมรับการไม่พูดความจริงร้อยละ30ซึ่ ง เป็นประตูบานแรกสู่ค วาม         
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ไม่ซื่อสัตย์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   
(2549) เรื่องคุณภาพวัยรุ่น:กรณีศึกษานักเรียนสายสามัญและสายอาชีพในเขต 
กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมาและสงขลาจ านวน 3,000 คน       
ผลการวิเคราะห์พบว่า วัยรุ่นไทยขณะนี้ขาดจิตส านึกสาธารณะ ชุมชนอ่อนแอ
ไม่ได้รับความสนใจจากวัยรุ่น และขาดกิจกรรมส่วนร่วมห่างเหินศาสนาและ     
ขาดความซื่อสัตย์  สิ่ ง เหล่าน้ีถือเป็นตัวกัดกร่อนเศรษฐกิจพอเพียงและ                      
ความสมานฉันท์ในสังคม ผลการวิจัยน้ียังพบอีกว่า เด็กที่มีผลการเรียนได้เกรด
เฉลี่ย 3.5 อยู่กับพ่อแม่และครอบครัวอบอุ่น แต่เด็กถูกหล่อหลอมจากครอบครัว
ให้เน้นเรื่องการเรียนเป็นหลัก เพราะเป็นสิ่งที่ท าให้พ่อแม่พอใจ แต่ไม่มีจิตส านึก
สาธารณะ ท าให้เด็กแบ่งเป็น 2 ข้ัว กลุ่มที่เรียนเก่งก็จะเกาะกลุ่มกันไป แต่เด็กที่
เรียนไม่เก่งจะพยายามท าพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เพื่อสร้างพื้นที่ทางสังคมของ
ตนเองให้มากข้ึน ดังน้ันผลการประเมินเด็กไทยจึงได้ข้อสรุปว่า “เด็กไทยต้องการ
เรียนเก่งแต่ขาดจิตส านึกสาธารณะ”  
 นายแพทย์สุริยเดว ได้แสดงทัศนะว่าแนวทางการแก้ไขครอบครัว ชุมชน 
และสังคม ต้องหันกลับไปเน้นใน 3 เรื่อง คือ 1) การมีมุมมองเชิงบวก         
กับเยาวชน ไม่ใช่มองว่าเด็กยุคน้ีมีแต่เด็กเกเรและมีปัญหา 2) การมีจิตส านึก
สาธารณะ ไม่ใช่เพียงแต่ชุมชนจะต้องท าอะไรให้เยาวชนเพียงอย่างเดียว เยาวชน
ก็ต้องคิดว่าจะท าอะไรให้ชุมชนบ้าง เพื่อเกิดพื้นที่ทางสังคมแทนที่จะเน้นแต่      
เรือ่งเรียน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนตัวและ 3) การมีสื่อดีช่วยเสริมแรงบวกให้ 

จะเห็นได้ว่าจากการค้นพบของงานวิจัยในเรื่องดังกล่าว แนวทางการแก้ไข
ปัญหาเด็ก 1 ใน 3 ข้อคือการเน้นเรื่องให้เด็กมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดพื้นที่  
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ทางสังคม อย่างน้อยเป็นการหล่อหลอมให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์เฉพาะส่วนตนเท่าน้ัน ซึ่งน่าจะเป็นพื้นฐานส าคัญ
ของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่เห็นแก่ตัวและพวกพ้อง ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย 
ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาการเกิดยุวอาชญากรวิธีหน่ึง 
 จิตสาธารณะเป็นความรับผิดชอบซึ่งเกิดข้ึนจากภายใน คือ ความรู้สึก
นึกคิด จิตใต้ส านึกตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งอยู่ในจิต และส่งผลสู่การ
กระท าภายนอกในรูปของความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมหรือจิตสาธารณะ
หรือ จิตส านึกสาธารณะ (Public Consciousness) เป็นคุณลักษณะทาง
จิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่า หรือการให้คุณค่าต่อสิ่งที่ เป็น
สาธารณะ เป็นสิ่งท่ีสามารถสังเกตได้จากความรู้สึกนึกคิด หรือการกระท าที่แสดง
ออกมา (ชาย โพธิสิตา, 2540)  
 จากปัญหา และความส าคัญดังกล่าวน่าจะเป็นสัญญานบอกเหตุที่น่าวิตก
ว่าหากประเทศไทยต้องการท่ีจะพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และที่ส าคัญคือพัฒนาคนอันเป็น
ทุนมนุษย์ในสังคมต่อไปน้ัน จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาจิตสาธารณะ ในระดับเด็กและเยาวชนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 10(พ.ศ .2550-2554) 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,2552) ในบทที่2
ว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ก าหนดข้ึนบนพื้นฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศ ท้ังทุนทางสังคม 
ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง
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โดยยึด “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่สังคมอยู่ เย็นเป็นสุขร่วมกัน ดังน้ัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทยจึงให้ความส าคัญล าดับสูงกับการพัฒนา
คุณภาพคน เน่ืองจากคนเป็นทั้งเป้าหมายแรกและเป้าหมายสุดท้ายที่จะได้รับ
ผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนาเพื่อไปสู่ เป้าประสงค์ที่ต้องการ      
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาคนในทุกมิติอย่างสมดุล ทั้งจิตใจ ร่างกาย ความรู้ และ
ทักษะความสามารถ เพื่อให้เพียบพร้อมทั้งด้าน“คุณธรรม” และ “ความรู้” ซึ่ง
จะน าไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รอบคอบ และระมัดระวัง (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552)  
 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์(2552)ได้แสดงทัศนะว่าการก าหนด“จิตสาธารณะ” 
เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนนับว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องเพราะการ
ปลูกฝังจิตสาธารณะน้ันควรท าการปลูกฝังให้เกิดข้ึนตั้งแต่วัยเด็ก เพราะเป็นช่วงที่
เด็กมีความไวต่อการปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรมอย่างยิ่ง เน่ืองจากเด็กเป็น     
“ไม้อ่อนที่ดัดง่าย”การปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กทั้ง
ร่างกาย และโดยเฉพาะความเหมาะสมด้านพัฒนาการทางจิตใจของเด็กจะเป็นการ
ป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึนเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ได้มากเพราะในวัยเด็กจะ
สามารถเห็นความแตกต่าง สามารถคิดเปรียบเทียบ คิดแยกแยะ เชื่อมโยงได้  
เด็กจะเริ่มสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวแทนการสนใจตนเอง(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 
2538 อ้างอิงจาก ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552) ซึ่งถ้าเด็กได้รับการปลูกฝัง    
จิตสาธารณะให้เป็นในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม เมื่อเติบโตข้ึนจะท าให้เขา
สามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจและวัฒนธรรมต่างชาติ 
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อันจะส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางกายและ
จิตใจ ตลอดจนเป็นประชาชนที่ดีที่ เหมาะสมของครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ สืบเน่ืองต่อไป 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน , 2553) เป็นหลักสูตร
อิงมาตรฐานซึ่งกําหนดสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดซ่ึงประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่
พึงประสงค์ เมื่อผู้เรียนได้รับการพัฒนาแล้ว นอกจากจะมีความรู้ความสามารถ 
และคุณธรรมจริยธรรม ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้ว     
จะนําไปสู่การมีสมรรถนะสําคัญ5ประการคือความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
8 ประการประกอบด้วย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย                         
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย และมี                    
จิตสาธารณะ ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรกําหนดน้ันต้องได้รับการ

จติสาธารณะ 
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ปลูกฝังและพัฒนาผ่านการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนา
ผู้เรียนในลักษณะต่างๆ จนตกผลึกเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวผู้เรียน 

 จิตสาธารณะ เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 8 ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและการจะนําคุณลักษณะอันพึงประสงค์               
ด้านจิตสาธารณะไปพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลน้ัน
จําเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของจิตสาธารณะอย่างชัดเจนโดย
พิจารณาจากนิยาม ตัวชี้ วัด พฤติกรรมบ่งชี้  และเกณฑ์การให้คะแนน                       
ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 จิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วม                     
ในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม     
ด้ วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวั งผลตอบแทน (สํ า นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553)  

 ผู้ที่มีจิตสาธารณะ คือ ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้ และช่วยเหลือผู้อื่น 
แบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มี                       
ความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแรงกาย 
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สติปัญญา ลงมือปฏิบัติ เพื่ อ แก้ปัญหาหรือร่ วมสร้ างส รรค์สิ่ งที่ ดี ง าม                        
ให้เกิดในชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน, 2553)  
ตัวชีว้ัด  

1. ช่วยเหลือผู้ อื่นด้วยความเต็มใจ และพึงพอใจ โดยไม่หวั ง
ผลตอบแทน 

2. เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ ต่อโรงเรียน ชุมชน  และสังคม 

ตัวชีว้ัดและพฤติกรรมบง่ชี้ 
1. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน 

1.1  ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ทํางานด้วยความเต็มใจ 
1.2  อาสาทํางานให้ผู้อื่นด้วยกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปัญญา 

โดยไม่หวังผลตอบแทน 
1.3  แบ่งปันสิ่งของทรัพย์สิน และอื่นๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้าง

ความสุขให้กับผู้อื่น 
2. เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม   
      2.1  ดูแลรักษา สาธารณะสมบัติ และสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 
      2.2 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 



 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
 

 
10 

      2.3 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวม
ตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึนด้วยความกระตือรือร้น (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553) 
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จติสาธารณะ : จากทฤษฎสีูก่ารปฏบิตัิ 

คู่มือการพัฒนาจิตสาธารณะฯ ฉบับน้ี เป็นผลจากการวิจัยเรื่อง  
“รูปแบบการพัฒนาจติสาธารณะของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี่ 6 โรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” (นงนภัส พันธ์พลกฤต, 
2555) ซ่ึงผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์การวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมี
วัตถุประสงค์ คือเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนา (Development) เพื่อสร้างรูปแบบและ  
ชุดกิจกรรมการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
 ระยะที่ 3 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อ 
ประเมินผลรูปแบบและชุดกิจกรรมการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยได้ทําการวิจัยตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา(Research and 
Development) ซ่ึงได้แบ่งการดําเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ (Phase) ดังน้ี 
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ระยะที่ 1 
(Research) 
 
ระยะที่ 2 
(Development) 

 

ระยะที ่3 
(Evaluation) 
  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 1 คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 806 คน 
ได้มาจากการสุ่มแบบหลายข้ันตอน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง
และใช้โปรแกรม LISRELVersion8.72ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
และการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจําลองสมมติฐานเชิงทฤษฎีกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชงิสาเหตุทีส่่งผลต่อ      
จิตสาธารณะ  

 สร้างรูปแบบ เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ 

สร้างชุดคู่มือการพัฒนาจิตสาธารณะ 

ประเมินผลชุดคู่มือการพัฒนาจิตสาธารณะ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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โดยเส้นอิทธิพลมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทุกตัวแปรและมีค่าการทดสอบ
ความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้เกือบทุกค่า กล่าวคือ ค่าไค-สแควร์(  ) 
มีค่า=236.30, df=115, P–value=0.000, RMSEA=0.042, 
SRMR=0.053, GFI=0.96, AGFI=0.93, CN=374.28 

ดังแสดงได้จากภาพโมเดลข้างล่างน้ี    

 
แผนภาพแสดงผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสมัพนัธโ์ครงสร้างเชงิสาเหตุ
ของปจัจยัดา้นตา่ง ๆทีส่ง่ผลตอ่จติสาธารณะของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 

ทีม่า : นงนภสั พนัธพ์ลกฤต (2555) 
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 จากข้อค้นพบแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่การได้รับ
ต้นแบบที่เหมาะสม การสนับสนุนทางสังคม และจิตพอเพียง ส่งผลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ต่อตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่ความฉลาดทางอารมณ์ 
คุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ     
  และเมื่อพิจารณาอิทธิพลโดยตรง (Direct effects) พบว่า      
ตัวแปรที่ส่งผลโดยตรงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติต่อจิตสาธารณะ มีเพียงตัว
แปรเดียวคือ ตัวแปรด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.68 ดังน้ันในกระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะในเด็กควรเน้นเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมเป็นสําคัญซ่ึงมีองค์ประกอบที่สําคัญ 4 ประการคือ       
ความกตัญํูกตเวที (ค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ0.85) ความมีระเบียบ
วินัย (ค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.72) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (ค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ0.71) และความรับผิดชอบ(ค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ
0.63) ส่วนตัวแปรอื่นๆได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ จิตพอเพียง                      
การได้รับต้นแบบที่ เหมาะสม และการได้รับการสนับสนุนทางสังคม                   
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยอ้อมต่อจิตสาธารณะโดยผ่านปัจจัยด้านคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งเด็กสมควรได้รบัการพัฒนาเช่นกัน   
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 ดังน้ันในการพัฒนาจิตสาธารณะเด็กควรได้รับการพัฒนาในเรื่อง
ต่อไปน้ี คือ 

1. ความกตัญํูกตเวที 
2. ความมีระเบียบวินัย 
3. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ความฉลาดทางอารมณ์ 
6. ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง (จิตพอเพียง)  

โดยมีเง่ือนไขที่สําคัญ 2 ประการ คือ 
1. การได้รับต้นแบบที่เหมาะสมทั้งจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู  และ

เพื่อน 
2. การได้รับการสนับสนุนทางสังคมทั้งจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง  ครู  

และเพื่อน   
ดังแผนภาพแสดง รปูแบบการพัฒนาจิตสาธารณะ   ดงัตอ่ไปนี้ 
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แผนภาพแสดง รปูแบบการพฒันาจติสาธารณะของนกัเรยีนชั้นประถมศึกษา       
ปทีี ่6 โรงเรยีนในเขตอาํเภอเมืองจังหวดัเชยีงใหม่         

ที่มา : นงนภสั  พนัธ์พลกฤต (2555) 
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จากรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะดังกล่าว อธิบายได้ว่าปัจจัย       
เชิงสาเหตุที่ส่งผลโดยตรงต่อจิตสาธารณะ ดังน้ีคือปัจจัยคุณธรรมจริยธรรม          
ซึ่งประกอบด้วยความกตัญํูกตเวที ความมีระเบียบวินัย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
และความรับผิ ดชอบ ส่ วนปั จ จั ยค วามฉลาดทางอารมณ์ และปั จ จั ย                          
ด้านจิตพอเพียง เป็นปัจจัยที่ส่งผลทางอ้อมต่อจิตสาธารณะโดยผ่านปัจจัย                            
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ปัจจัยดังกล่าวน้ีเป็นสิ่งที่ควรพัฒนา ซึ่งอยู่ภายใต้ 2 
เง่ือนไขคือ เง่ือนไขการได้รับต้นแบบที่เหมาะสม และเง่ือนไขการได้รับการ
สนับสนุนทางสังคม ซึ่งจะนําไปสู่การทําให้ครอบครัวเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง   
และปัญหาสังคมลดลงได้  

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ ดังกล่าวจําแนก
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

1.ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ เป็นปัจจัยแรงผลักดัน  ปัจจัยกลุ่มน้ีทําหน้าที่            
เป็นแรงผลักดันภายในทําให้คนเกิดความเพียรพยายามทําในสิ่ งที่ตั้งเป้าหมายไว้     
ให้สําเร็จ ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย และความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งเป็นความ
อดทนอดกลั้น กล่าวคือเมื่อบุคคลตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องการร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดี
งามให้เกิดในชุมชน อาสาช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งส่งผลต่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมแล้ว สิ่งที่จะตามมาโดยอัตโนมัติ ได้แก่ ความมีระเบียบวินัยที่จะ
ดําเนินตามกติกาของสังคมไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นและเมื่อพบกับเหตุการณ์       
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ที่ตนเองถูกละเมิดสิทธิ์ก็จะสามารถใช้ความอดทนอดกลั้น รู้จักรอคอย และ
ควบคุมอารมณ์ให้ได้ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นรากแก้วที่แข็งแกร่งของต้นไม้ หรือ
เป็นแก่นของมนุษย์น่ันเอง 

2.ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยง ปัจจัยน้ีจะทําหน้าที่ เป็น                       
นํ้าหล่อ เลี้ ยงให้ เกิดความสงบสุขในสังคมข้ึน โดยที่ ถ้ าบุคคลแต่ละคน                      
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาแต่
ได้เพียงฝ่ายเดียว คํานึงถึงผลเสียที่อาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ 
สังคมก็จะเป็นสุขซึ่งได้แก่ ความรับผิดชอบ 
 3.ปัจจัยเชิงสาเหตุที่เป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้ง ปัจจัยน้ีจะทําหน้าที่เหน่ียวรั้ง   
ให้บุคคลไม่ทําสิ่งที่ผิด หรือไม่เหมาะสม ไม่ก่อปัญหาที่จะทําให้ผู้อื่นได้รับความ
เดือดร้อนอันเป็นผลมาจากการกระทําของตน โดยเฉพาะด้านความพอเพียง      
ไม่โลภมาก รู้จักคิดแบบมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตนจะส่งผลให้บุคคลสามารถ
ต้านกระแสบริโภคนิยมได้ ได้แก่ ความมีสติ และ จิตพอเพียง 
 4.ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ เป็นปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยกลุ่มน้ีจะทําหน้าที่
สนับสนุนให้บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งหวัง
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข ให้ความสําคัญต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้แก่ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ
ความกตัญํูกตเวที 



 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
 

 
19 

วิธีการพัฒนา 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้หลักของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะ โดยมีหลักการเรียนรู้ ดังน้ี 
หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
   การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นการเรียนรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
หลักการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมีความเชื่อพื้นฐานที่ว่า       
ผู้เรียนรู้เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ส่วนหน่ึง ดังน้ันหากผู้เรียนได้ทบทวน
ความรู้และประสบการณ์เดิมของตนแล้วนํามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน     
จะทําให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ต่อยอดองค์ความรู้เดิม   
ที่ตนมีอยู่   
  กรมสุขภาพจิต (2551) ได้สรุปหลักการของการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่ วมว่ าประกอบด้ วยหลักการ เรียนรู้พื้นฐาน2ประการคื อการ เรียนรู้           
เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) และกระบวนการกลุ่ม (Group 
process) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
  1.การเรียนรู้เชิงประสบการณ์  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้
ผู้ เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่จากประสบการณ์เดิม ซึ่งมีลักษณะสําคัญ        
4 ประการ ดังน้ี 
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  1.1 เป็นการเรียนรู้ที่อาศัยฐานความรู้จากประสบการณ์เดิม
ของผู้เรียนเพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
  1.2 เป็นการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนต้องลงมือกระทํา (Active 
learning) ตลอดเวลาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
  1.3 เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการ
เรียนรู้กับผู้เรียนและระหว่างผู้ เรียนด้วยกันเองทําให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ 
ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง 
  1.4 เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการสื่อสารหลายรูปแบบ 
 องค์ประกอบของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบคือ ประสบการณ์ (Experience) การสะท้อนและอภิปราย
(Reflection and discussion) ความคิดรวบยอด (Concept) และการ
ทดลองและการประยุกต์แนวคิด (Experimentation and application) ซึ่ง
รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบมีดังนี้ 
 องค์ประกอบด้านประสบการณ์  ในการจัดการเรียนรู้เรื่องใดๆ 
ก็ตาม ผู้เรียนมักจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่จัดการเรียนรู้มาก่อน ดังน้ัน    
ในการจัดการเรียนรู้ในองค์ประกอบด้านประสบการณ์ ผู้จัดการเรียนรู้จะต้อง
พยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงประสบการณ์ของตนเองออกมาในการเรียนรู้
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และสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเองกับสมาชิกอื่นๆ ซึ่งอาจมี
ประสบการณ์เหมือนหรือแตกต่างไปจากประสบการณ์ของตน 
 องค์ประกอบด้านการสะท้อนและอภิปราย เป็นองค์ประกอบ   
ที่ผู้เรียนจะได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิก   
ในกลุ่ม ซึ่งผู้จัดการเรียนรู้จะเป็นผู้กําหนดประเด็นการวิเคราะห์และวิจารณ์ ซึ่งจะ
ทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงความคิดความรู้สึกของสมาชิกคนอื่นที่แตกต่างไปจาก
ตนเองจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวางข้ึน นอกจากน้ีผลของการสะท้อน     
ความคิดเห็นหรือการอภิปรายจะทําให้ได้ข้อสรุปที่หลากหลาย และทําให้สมาชิก
ในกลุ่มได้เรียนรู้วิธีการทํางานเป็นทีม กล่าวคือ สมาชิกในกลุ่มจะเรียนรู้บทบาท
ของตนในกลุ่มที่จะทําให้งานสําเร็จ เรียนรู้การควบคุมตนเอง และการยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
 องค์ประกอบด้านความคิดรวบยอด  เป็นองค์ประกอบที่ผู้เรียน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาระความรู้ ซึ่งจะเกิดได้หลายวิธี เช่น จากการบรรยาย      
ของผู้จัดการเรียนรู้ การอ่านใบความรู้ หรือจากการสะท้อนความคิดเห็น                  
และอภิปราย โดยผู้จัดการเรียนรู้ อาจสรุปความคิดรวบยอดให้ผู้เรียนรู้ จากการ
อภิปรายและการนําเสนอความคิดของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ซ่ึงจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจ
และเกิดความคิดรวบยอด ซึ่งการเกิดความเข้าใจและความคิดรวบยอดจะส่งผลทํา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติ นอกจากน้ันหากผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
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เน้ือหาและข้ันตอนของการปฏิบัติให้เกิดทักษะจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะได้    
ง่ายข้ึน ดังน้ันการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสามารถจัดการเรียนให้      
บรรลุวัตถุประสงค์ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
 องค์ประกอบด้านการทดลองและการประยุกต์แนวคิด เป็น
องค์ประกอบที่ผู้เรียนได้ทดลองใช้ความคิดรวบยอดในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
สนทนา สร้างคําขวัญ ทําแผนภูมิ แผนภาพแสดงบทบาทสมมุติ เป็นต้น        
ซึ่งผู้จัดการเรียนรู้สามารถใช้กิจกรรมที่ เกิดข้ึนในองค์ประกอบน้ี เป็นการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ได้ด้วย 
 2. การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม  เป็นการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐาน
สําคัญอีกอย่างหนึ่งของการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเมื่อได้นําไปใช้กับการ
เรียนรู้ เชิงประสบการณ์แล้วจะทําให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมสูงสุด(Maximum 
participation)และการบรรลุงานสูงสุด(Maximum performance)ซึ่งจะส่งผล
ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด(Maximum learning)ดังน้ันในการจัดการ
เรียนรู้จะต้องให้ผู้ เรียนมีส่ วนร่วมมากที่สุดในทุกๆองค์ประกอบคือการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การได้สะท้อนความคิดและการอภิปราย การสรุป
ความคิดรวบยอด ตลอดจนได้ทดลองหรือประยุกต์ความคิด และในทุกกิจกรรม
ของแต่ละองค์ประกอบน้ันจะต้องเกิดการเรียนรู้สูงสุดหรือที่เรียกว่าการบรรลุงาน
สูงสุด (รังรอง งามศิริ, 2556) 
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  ดังน้ันกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่เน้นผู้เรียนเป็นหัวใจสําคัญ
ของการเรียนรู้ การใช้กระบวนการกลุ่ม ที่เน้นความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเน่ืองมากกว่าเน้ือหาและเน้นการสร้าง
บรรยากาศเรียนรู้แบบไม่ เป็นทางการ จึงมีความเหมาะสมในการพัฒนา       
จิตสาธารณะนักเรียน 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เป็นแนวทางที่ทําให้
สมาชิกได้มีโอกาสคิดทั้งน้ีเพื่อให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมจิตสาธารณะ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ข้ันตอน ดังต่อไปน้ี 

1. ขั้นนํา เป็นข้ันตอนในการสร้างบรรยากาศให้เกิดกัลยาณมิตร 
และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นํากลุ่ม ผู้ช่วยผู้นํากลุ่ม และ
สมาชิกกลุ่ม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเริ่มเข้าสู่
กิจกรรม 

2. ขั้นดําเนินการ  เป็นข้ันตอนในการทํากิจกรรม โดยมีการ
กระตุ้นให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ทําให้สมาชิกเกิด
กระบวนการคิดอันนําไปสู่การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม รวมถึงให้มีการอภิปราย แสดงความคิดเห็น และ
แสดงความรู้สึกร่วมกัน ทําให้เกิดการเรียนรู้ และได้ลงมือ
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ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น ใช้เทคนิค
การใช้คําถามพัฒนาการคิด เกม บทบาทสมมติ กรณีศึกษา
กลุ่มย่อยและการอภิปรายกลุ่มเพื่อนําไปสู่การสรุปผลตาม
เป้าหมายที่วางไว ้

3. ขั้นสรุป  เป็นข้ันตอนในการสะท้อนผลการปฏิบัติกิจกรรม 
ในแต่ละกิจกรรม ผู้วิจัยให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปผลของ
กิจกรรม ผู้นํากลุ่มมีการสรุปผลเพิ่มเติมและแนวทางการ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน และให้สมาชิกได้ทําแบบประเมินผล
กิจกรรมภายหลังการทํากิจกรรม และแบบประเมินผลโครงการ 
ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมสมาชิกในด้านต่างๆ เพิ่มเติม เช่น 
ความกระตือรือร้น ความมีวินัยในกระบวนการกลุ่ม การมี   
ส่วนร่วม ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และการ      
คิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเน้ือหาในประเด็นการอภิปราย 
เป็นต้น 

  ดังน้ันจากแนวคิดการมีส่วนร่วมและข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม
ดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยมีความเชื่อว่าในการพัฒนาจิตสาธารณะเป็นสิ่งที่มีความ
เหมาะสมที่จะใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยดําเนินการตามข้ันตอน 
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ดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีจิตสาธารณะเพิ่มข้ึน 

 กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
  ในกระบวนการปลู ก ฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่ อ ให้บุ คคล                       
เกิดบุคลิกลักษณะของคนคุณธรรมเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทิศทางอนาคต      
ของชาติ ผ่านอนาคตของบุคคลจากการบ่มเพาะ วิธีคิดควบคู่ไปกับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม  ดังแผนภาพต่อไปน้ี  
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ภาพกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ที่มา : สังคมคุณธรรม (2554) 
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จากงานวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยทําการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยพัฒนาตามปัจจัยเชิงสาเหตุ ซึ่งสรุปเป็นแผนกิจกรรมได้
ดังน้ีคือ 

แผนการจดักจิกรรม 
ชดุ

กิจกรรม 
แผนกจิกรรม ชือ่แผนกจิกรรม 

คณุธรรม  
จรยิธรรม 

 

 

 

1. ความกตัญํู 
 ต่อบิดา มารดา 
 ญาติผู้ใหญ่ 
 ต่อสิ่งแวดล้อม 

1. ปฐมนิเทศและการ
ทําความรู้จักกัน  
2. เด็กดีมีจิตสํานึก
เพื่อส่วนรวมและ
สิ่งแวดล้อม 
3.เด็กดี มีความ
กตัญํู (กิจกรรม
นอกสถานที่) 
4. กตัญํูใน
จินตนาการ 
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2. ความมีระเบียบวินัย 
 ปฏิบัติตามกฎของ

ครอบครัว 
โรงเรียน และ
สังคม 

5.เด็กดีมีระเบียบวินัย 

3. แผ่ความเอื้อเฟื้อเผื่อ 
 เสียสละ 
 โอบอ้อมอารี 
 เห็นใจผู้อื่น 

6. ชวนน้องเล่า
นิทาน (นอกสถานที)่ 
7. เกาะกันไว้เถิด 
8. ความรักและ
ความสุขเกิดจากการ
ให้ 

4. ความรับผิดชอบ 

 ต่อตนเอง 
 ต่อสังคม 

9.ละคร  “แม่ค้า
ส้มตํา” 
10. จดหมายจาก
เด็กชายป๋อง 
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ชดุ
กิจกรรม 

แผนกจิกรรม ชือ่แผนกจิกรรม 

ความ
ฉลาดทาง
อารมณ ์
 

1. เก่ง 
2. ดี 
3. มีความสุข 

11. การจัดการอารมณ์
ของตน 
12. ความทุกข์ในใจ
ฉัน 

จิต
พอเพยีง 

       1. มีเหตุผล 
      2. มีภูมิคุ้มกัน 
      3. รับรู้คุณความดี 

13. การบันทึกการใช้
จ่ายประจําวัน 
14. ความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างมี
สติ 
15 ปัจฉมินิเทศและ
การสร้างความ
ประทับใจ (กิจกรรม
สุดท้ายเพื่อปิดกลุ่ม) 
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โดยสรุป ในการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 
มีกิจกรรมตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา จํานวน 15 กิจกรรม               
ดังนี้  คือ  

กิจกรรมที่  1. ปฐมนิเทศและการทําความรู้จักกัน  
กิจกรรมที่  2. เด็กดีมีจิตสํานึกเพื่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่  3. เด็กดีมีความกตัญํู(กิจกรรมนอกสถานที่) 
กิจกรรมที่  4. กตัญํูในจินตนาการ 
กิจกรรมที่  5. เด็กดีมีระเบียบวินัย  
กิจกรรมที่  6. ชวนน้องเล่านิทาน (นอกสถานที่) 
กิจกรรมที่  7. เกาะกันไว้เถิด 
กิจกรรมที่  8. ความรักและความสุขเกิดจากการให้  
กิจกรรมที่  9. ละคร “แม่ค้าส้มตํา” 
กิจกรรมที่  10. จดหมายจากเด็กชายป๋อง 
กิจกรรมที่  11. การจัดการอารมณ์ของตน 
กิจกรรมที่  12. ความทุกข์ในใจฉัน 
กิจกรรมที่  13. การบันทึกการใช้จ่ายประจําวัน 
กิจกรรมที่  14. ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีสติ    
กิจกรรมที่  15 ปัจฉิมนิเทศและการสร้างความประทับใจ 
              (กิจกรรมสุดท้ายเพื่อปิดกลุ่ม)  
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ปจัจยัที ่1 ความกตญัํกูตเวที 
สาระสาํคญั 
 ความรู้สึกสํานึกในบุญคุณ ไม่คิดร้ายหรือทําลายต่อบุคคลหรือสิ่งที่                      
ให้คุณประโยชน์ และรู้จักตอบแทนต่อคนอื่นหรือสิ่งอื่นที่มีบุญคุณโดยเฉพาะสิ่งที่
เป็นของส่วนรวม เช่น สิ่งแวดล้อมทั่วไป ต้นไม้ อากาศ แม่นํ้าและอื่นๆ 
ความรู้สึกสํานึกในบุญคุณดังกล่าว เรียกว่าเป็นความกตัญํู อันเป็นคุณธรรม 
ทีส่ําคัญในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ซึ่งส่งผลต่อความสงบสุขในสังคม ดังน้ันจึงควร
ปลูกฝังคุณธรรมน้ีตั้งแต่ในวัยเด็กอย่างถูกต้องและชี้ให้เห็นโทษของความไม่รู้
สํานึกในบุญคุณว่าจะส่งผลต่อตนเองและสังคมส่วนรวมอย่างไรบ้าง 
ประกอบดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู้   4 กิจกรรม  ได้แก่ 

กิจกรรมที่ 1  ปฐมนิเทศและการทําความรู้จักกัน         
(กจิกรรมเริม่ตน้ เพื่อเตรยีมความพร้อม สร้างบรรยากาศเปน็
กันเองและความไวว้างใจกัน) 
กิจกรรมที่ 2 เด็กด ีมจีติสํานกึเพือ่สว่นรวมและสิง่แวดลอ้ม 
กิจกรรมที่ 3 เด็กด ีมคีวามกตัญํู  (กิจกรรมนอกสถานที่)            
กิจกรรมที่ 4 กตัญํใูนจนิตนาการ 
         รายละเอียดต่อไปน้ี  
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กิจกรรมที ่1 
ปฐมนเิทศ และการทําความรูจ้ักกนั 

วัตถปุระสงค ์
1. เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจต่อกันระหว่างผู้วิจัยซึ่งทําหน้าที่

เป็นผู้นํากลุ่มกับนักเรียน 
2. เพือ่ชี้แจงวัตถุประสงค์และเง่ือนไขหรือข้อตกลงร่วมกันในการเข้าร่วม

กิจกรรม 
3. เพื่อทํา Pre test วัดจิตสาธารณะก่อน ดําเนินกิจกรรม 

สื่อและอุปกรณ์   1.  แบบวัดจิตสาธารณะ 
                2.  ป้ายชื่อคล้องคอ 
เวลาทีใ่ช้   ประมาณ  20  นาที   

ขั้นตอนดําเนินกจิกรรม 
1. ผู้นํากลุ่มแนะนําตนเองและทีมงาน 
2. ทําแบบวัดจิตสาธารณะ (Pretest) 
3. ละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความเป็นกันเอง (กิจกรรมละลาย

พฤติกรรม ดูในภาคผนวก) 
4. ผู้นําชี้แจงกติกาการเข้าร่วมโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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กิจกรรมที ่2 

เดก็ดมีจีติสาํนึกเพือ่สว่นรวมและสิง่แวดลอ้ม 

จดุประสงค ์
1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของส่วนตัวและส่วนรวม 
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พฤติกรรมการแสดงออกถึงความกตัญํู  

ต่อสิ่งแวดล้อม และรู้จักดูแลรักษาของส่วนรวม 
3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและสิ่งของ

ส่วนรวม 
สือ่และอปุกรณ ์

1. ภาพสิ่งแวดล้อมถูกทําลาย จํานวน 10 ภาพ      
2. กระดาษกาว 
3. ของรางวัล               
4. ปากกาเมจิก 
5. กระดาษฟลิปชาร์จ และ กระดาษ A4                    
6. สมุดบันทึก 1 วัน  1 ความดีทําจิตสาธารณะ 

เวลาทีใ่ช ้  60  นาที 
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ขั้นตอนการดําเนนิกจิกรรม 
1. ละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ และสร้าง

ความเป็นกันเองระหว่างผู้นํากลุ่มและนักเรียน  
2. ผู้นํากลุ่มให้นักเรียนดูภาพสิ่งแวดล้อมถูกทําลายจํานวน 10 ภาพ 

แล้วต้ังคําถามเพื่อให้นักเรียนเขียนตอบลงในกระดาษที่แจกให้ 
2.1 นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างที่เห็นรูปภาพเหล่าน้ี 
2.2 นักเรียนคิดว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาเหล่าน้ีคืออะไรบ้าง 
2.3 นักเรียนคิดว่าตนเองมีส่วนหรือเคยมีส่วนที่ทําให้เกิด

ปัญหาเหล่าน้ันหรือไม่ อย่างไร 
2.4 นักเรียนคิดว่าปัญหาที่เกิดข้ึนน้ันจะแก้ไขได้อย่างไร   

3. ผู้นํากลุ่มสุ่มให้นักเรียนออกมานําเสนอหน้าชั้น และเปิดโอกาสให้
นักเรียนคนอื่นๆแสดงความคิดเห็นต่อในแต่ละประเด็นด้วย 
หลังจากน้ันผู้นํากลุ่มจะให้นักเรียนออกไปสังเกตสิ่งแวดล้อมจริง 

4. ผู้นํากลุ่มชี้แจงให้นักเรียนทราบว่าจะให้นักเรียนออกไปเดินรอบๆ 
บริเวณโรงเรียน เป็นกลุ่มๆละประมาณ 5-7 คน โดยใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที แล้วให้งานแก่นักเรียนดังน้ี 
4.1 ให้นกัเรียนสังเกตและจดลงในกระดาษว่านักเรียนเห็น

อะไรบ้างท่ีเป็นของส่วนรวม 
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4.2 สิ่งของส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมภายนอกอะไรบ้างที่ถูก
ทําลาย หรือเสียหาย หรือเป็นมลพิษ 

5. ผู้นํากลุ่มและผู้ช่วยพานักเรียนออกไปข้างนอกห้องเรียน  เวลา
ประมาณ 15 นาท ีตามกําหนด 

6. เมื่อกลับเข้าห้องเรียน ให้นักเรียนน่ังเป็นกลุ่ม อยู่หลังห้อง เพื่อ
เตรียมวิ่งออกมาหน้าห้องเพื่อเขียนสิ่งที่ตนสังเกตเห็นลงบน
กระดาษที่ผู้นํากลุ่มเตรียมไว้ เมื่อได้ยินสัญญาณและกลุ่มใดเขียนได้
มากที่สุดกลุ่มน้ันเป็นผู้ชนะและมีรางวัลให้ 

7. เมื่อหมดเวลาผู้นํากลุ่มนับจํานวนคําและประกาศทีมที่ชนะพร้อมให้
รางวัล 

8. อภิปรายร่วมกัน โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดและนําเสนอต่อไปว่า   
8.1 สิ่งของส่วนรวมที่ถูกทําลาย เสียหาย  หรือเป็นมลพิษ 

นักเรียนคิดว่าเกิดจากสาเหตุใดบ้าง 
8.2  นักเรียนจะแสดงความกตัญํูต่อสิ่งของส่วนรวม หรือ

สิ่งแวดล้อมภายนอกน้ันได้อย่างไรบ้าง 
9. ให้ตัวแทนกลุ่มออกมานําเสนอหน้าชั้น  
10. แจกสมุดบันทึกการทําความดีจิตสาธารณะให้นักเรียนแต่ละคน เพ่ือ

นําไปบันทึกในแต่ละวัน 
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แนวทางการสรปุกจิกรรม 
1. ผู้ นํากลุ่มสรุปกิจกรรมโดยเชื่ อมโยงกับคํ าตอบของนักเรียน    

พร้อมอธิบายว่าสิ่งแวดล้อมและสิ่งของส่วนรวมได้แก่อะไรบ้าง ซึ่งได้
จากคําตอบของนักเรียน นักเรียนไม่ควรนํามาเป็นของส่วนตัว
เพราะของน้ันๆ มีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเองและคนอื่นๆและ
นักเรียนก็เป็นเจ้าของร่วมกับคนอื่นๆด้วย  

2. เมื่อสิ่งแวดล้อมและของส่วนรวมน้ันๆ เป็นของที่มีประโยชน์ต่อ     
ทุกคน ดังน้ันนักเรียนควรต้องรู้จักแสดงความกตัญํูต่อสิ่งแวดล้อม
และรู้จักดูแลรักษาของส่วนรวมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ไม่เปิดไฟและ
นํ้าทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้ ไม่เผาขยะหรือไม่ทิ้งขยะลงในแม่นํ้าลําคลอง   
รู้จักรดนํ้าต้นไม้ทั้งที่บ้านและท่ีโรงเรียน เป็นต้น 

   (ประยุกต์จากหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ  โตไปไม่โกง, สํานัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร ศูนย์สาธารณะประโยชน์และประชาสังคม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย) 
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กิจกรรมที ่ 3 

เดก็ด ีมคีวามกตญัํู 

จดุประสงค ์ 
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้สึกถึงความกตัญํูต่อผู้ที่มีพระคุณ 
และผู้สูงอายุ 

สือ่และอปุกรณ ์ กระดาษฟลิปชาร์ตและปากกาเมจิก 

เวลาทีใ่ช้  ประมาณ 60 นาที    

หมายเหต ุ  เปน็กจิกรรมนอกสถานที่ 

ขั้นตอนการดําเนนิกจิกรรม 
1. ผู้นํากลุ่มละลายพฤติกรรมโดยใช้กิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้าง

บรรยากาศของความเป็นกันเองและความไว้วางใจ 
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามกลุ่มสีของผ้าพันคอ โดยให้มีหัวหน้ากลุ่มสีทํา

หน้าที่เรียกชื่อ และดูแลสมาชิกภายในกลุ่ม และเลือก 1 กลุ่มให้
เตรียมคิดการแสดงล่วงหน้า ใช้เวลาแสดง 10 นาท ี
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3. พานักเรียนไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่และพานักเรียนช่วยเลี้ยงอาหารกลางวันและ
ทําการแสดงให้ผู้สูงอายุชม 

4. ให้นักเรียนเข้าไปสวมกอดและแสดงความรักต่อผู้สูงอายุเหล่าน้ัน 
5. เมื่อกลับเข้าห้องประชุม แบ่งกลุ่มและอภิปรายร่วมกัน 
6. ผู้นํากลุ่มตั้งคําถามว่า   

6.1  ถ้าผู้สูงอายุเหล่าน้ันเป็น คุณพ่อ คุณแม่ หรือเป็นญาติ
ผู้ใหญ่ของนักเรียน นักเรยีนรู้สึกอย่างไร 

6.2  นกัเรียนคิดว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้คุณพ่อ คุณแม่
หรือญาติผู้ใหญ่ ของนักเรียน รู้สึกสบายใจและสุขใจ 

6.3  นักเรียนคิดว่าจะมีวิธีตอบแทนบุญคุณพ่อ แม่ และญาติ
ผู้ใหญ่ ของนักเรียนอย่างไรบ้างที่เป็นรูปธรรม 

 7.  ตัวแทนกลุ่มออกมานําเสนอ และนักเรียนคนอื่นมีโอกาสแสดง 
ความคิดเห็นด้วย 

แนวทางการสรปุกจิกรรม 
 ผู้นํากลุ่มเชื่อมโยงคําตอบของนักเรียนกับความรู้เรื่องความกตัญํูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของนักเรียน และแนะนําวิธีปฏิบัติตนที่
เป็นเด็กดีของพ่อแม่เพื่อให้ท่านรู้สึกสบายใจ  
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กิจกรรมที ่4  

กตญัํใูนจนิตนาการ 

 จดุประสงค ์ 
เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ หรือผู้ท่ีมีพระคุณ  

สื่อและอุปกรณ์  
1. ดินนํ้ามัน (หรือกระดาษเปล่า กรณีที่นักเรียนปั้นไม่เป็นใช้วิธีวาด

รูปแทนหรือเขียนแทน)  
2. เพลงบรรเลง 
3. VCD เรื่องความกตัญํู 

เวลาที่ใช้  ประมาณ 30 นาท ี
ขั้นตอนการดําเนนิกจิกรรม  

1. ผู้นํากลุ่มละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ 
และสร้างความเป็นกันเอง 

2. เปิด VCD ความกตัญํูให้นักเรียนดูแล้วอภิปรายร่วมกัน 
3. แจกดินนํ้ามันให้นักเรียนคนละ 1 ก้อนเพื่อให้นักเรียนปั้นดินนํ้ามัน

เป็นอะไรก็ได้โดยให้สื่อถึงบุญคุณของครอบครัว หรือพ่อแม่ หรือ 
ผู้มีพระคุณของตนเอง แล้วปั้นข้ึนมา   

 

 



 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
 

 
40 

4. ในขณะที่นักเรียนกําลังปั้นดินนํ้ามันน้ันผู้นํากลุ่มเปิดเพลงบรรเลง
คลอเบาๆ  

5. เมื่อทุกคนเสร็จแล้วให้นักเรียนแต่ละคนนํารูปปั้นของตนข้ึนมา
นําเสนอให้เพื่อนๆฟังว่าสิ่งที่ตนปั้นน้ันคืออะไร และมีความหมาย
ต่อตัวนักเรียนอย่างไร และแสดงออกถึงบุญคุณอย่างไร    

แนวทางการสรปุกจิกรรม 
 ผู้นํากลุ่มชื่นชมรูปปั้นดินนํ้ามันของทุกคนและสรุปโดยการ
เชื่อมโยงกับคําตอบของนักเรียนและปลูกฝังการเรียนรู้ให้นักเรียน
ตระหนักถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณ  
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ปจัจยัที ่2  ความมีระเบยีบวนิัย 
สาระสาํคญั 
 คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรง เรียน และสั งคม ไม่ละเมิดสิทธิ ของผู้ อื่น          
เป็นคุณธรรมที่สําคัญในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งโดยธรรมชาติของ
มนุษย์แล้วล้วนแต่มีความเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งสิ้น แต่คุณธรรมข้อน้ีควรปลูกฝัง
ให้ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เคารพในกฎกติกาของสังคม และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์
และโทษของการขาดวินัยในสังคมว่าส่งผลต่อตนเองและส่วนรวมอย่างไรบ้าง 
ประกอบดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู้    1 กิจกรรม  ได้แก่ 

กิจกรรมที่ 5  เด็กดีมีระเบียบวินัย 
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กิจกรรมที ่ 5 

เดก็ดมีรีะเบยีบวนิัย 

จดุประสงค ์
1. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องความมีระเบียบวินัยในสังคมและ

ความสําคัญของความมีระเบียบวินัยในสังคม 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย 

สือ่และอปุกรณ ์   ใบงาน 
เวลาทีใ่ช้    ประมาณ   30  นาที 
ขั้นตอนการดําเนนิกจิกรรม 

1. ผู้นํากลุ่มละลายพฤติกรรมก่อนเริ่มให้ความรู้ เพื่อสร้างบรรยากาศ
ของความไว้วางใจและสร้างความเป็นกันเอง 

2. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละประมาณ 6-8 คน ให้นักเรียนอภิปราย
ตามคําถามท่ีผู้นํากลุ่มถาม ดังน้ี                                 
2.1 นักเรียนได้ทําพฤติกรรมอะไรบ้าง ทั้งที่โรงเรียน และที่บ้าน 

ที่เป็นการสร้างระเบียบวินัย      
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2.2 นักเรียนสังเกตเห็นผู้ใหญ่ ทําพฤติกรรมอะไรบ้างที่เป็นการ
สร้างระเบียบวินัย 

2.3 นักเรียนคิดว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่ไม่เป็นระเบียบวินัยและ
สร้างปัญหาข้ึนในสังคม 

2.4 ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอให้เพื่อนๆฟัง และนักเรียน
คนอื่นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น  

แนวทางการสรปุกจิกรรม 
 ผู้นํากลุ่มเชื่อมโยงคําตอบของนักเรียนกับข้อคิดที่ต้องการปลูกฝัง               
ให้นักเรียนเกิดจิตสํานึกในการสร้างระเบียบวินัยในสังคม โดยไม่ละเมิดสิทธิ   
ของผู้อื่น เช่น การจอดรถให้อยู่ ในแนวที่ เป็นระเบียบ การแต่งกายให้               
เป็นระเบียบถูกกับกาลเทศะ การทิ้งขยะลงในถังขยะ การแยกขยะซึ่งจะเป็น 
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม การเก็บถ้วยชามหลังจากรับประทานอาหารแล้วเพื่อคน
อื่นได้มีโอกาสน่ังต่อ การยืนเข้าคิวรอรับอาหาร การมาโรงเรียน หรือการเข้า   
ชั้นเรียนตรงเวลา   
 
 
 
 
 



 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
 

 
44 

ปจัจยัที ่3  ความเอือ้เฟือ้เผื่อแผ่ 
สาระสาํคญั 
 การกระทําที่แสดงออกถึงการมีนํ้าใจ การเสียสละ การแสดงความ          
เอื้ออาทรตอ่กัน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเป็นการกระทําเพื่อส่วนรวมเป็นคุณธรรม
ที่สําคัญในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม และส่งผลต่อความสงบสุขของสังคม 
เพราะหากคนในสังคมมีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักแบ่งปันคํานึงถึงเฉพาะแต่
ผลประโยชน์ของตนเองเท่าน้ัน ก็อาจจะทําให้เกิดความเดือดร้อนข้ึน ดังน้ัน                  
การที่คนเรารู้จักแบ่งปัน เสียสละและมีจิตอาสา เราจะต้องปลูกฝังและสร้าง
จิตสํานึกเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้เกิดข้ึน 
ประกอบดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู้  3 กิจกรรม ได้แก่ 

กิจกรรมที่ 6 ชวนนอ้งเล่านิทาน (กิจกรรมนอกสถานที่)   
กิจกรรมที่ 7 เกาะกันไว้เถดิ 
กิจกรรมที่ 8 ความรักและความสุขเกดิจากการให้ 
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กิจกรรม ที ่6 

ชวนนอ้งเล่านทิาน 

จดุประสงค ์
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความมีนํ้าใจ เสียสละ และ                  
ความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อเด็ก 

สือ่และอปุกรณ ์   ใบงาน  หนังสือนิทาน   
เวลาทีใ่ช้    ประมาณ  60 นาที 
หมายเหตุ    เป็นกิจกรรมนอกสถานที่ 
ขั้นตอนการดําเนนิการ 

1. ให้นักเรียนเตรียมนิทาน คนละ 1–2 เรื่อง (อาจจะมีหนังสือนิทาน
เพื่อประกอบการเล่าก็ได้) 
2. พานักเรียนออกไปเยี่ยมเด็กที่ด้อยโอกาสนอกสถานที่ เช่น บ้าน     
กิ่งแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเลี้ยงขนม และอาหารว่างช่วงกลางวัน 
3. ให้นักเรียนจับคู่กับน้องเพื่อเล่านิทานให้น้องฟังในขณะที่เลี้ยงขนม
น้อง   
4. หลังจากเยี่ยมเด็กด้อยโอกาสเสร็จแล้ว เดินทางกลับโรงเรียน                   
เข้าห้องประชุม เพื่อแบ่งกลุ่มอภิปราย 
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5. ผู้นํากลุ่มตั้งคําถามให้นักเรียนคิดและเขียนลงในกระดาษ 
5.1  นักเรียนคิดว่า น้องมีความรู้สึกอะไรบ้างที่ได้ฟังนิทาน      

จากนักเรียน 
5.2  การไปเยี่ยมน้องและเล่านิทานให้น้องฟังครั้งน้ี นักเรียน

คิดว่าได้ข้อคิดอะไรบ้าง 
5.3  นักเรียนคิดว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรที่เป็นการ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนในสังคม 

แนวทางการสรปุกจิกรรม 
 เชื่อมโยงคําตอบของนักเรียนเข้าสู่กระบวนการปลูกฝังทางจิตสํานึก     
โดยเน้นให้นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว มีจิตอาสา เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมและสังคม ซึ่งจะส่งผลต่อความสงบสุขของสังคม  
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กิจกรรมที ่7 
เกาะกนัไวเ้ถดิ 

จดุประสงค ์  เพื่อให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของการให้ การไม่เห็นแก่ตัว และการ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น 
สือ่และอปุกรณก์ารเรียนรู ้

1. กระดาษฟลิบชาร์จ และ ปากกาเมจิก 
2. กระดาษหนังสือพิมพ์ 

เวลาทีใ่ช้      ประมาณ 30  นาที 
ขั้นตอนการดําเนนิกจิกรรม 

1. ผู้นํากลุ่มละลายพฤติกรรมนักเรียนเพ่ือสร้างบรรยากาศของความ
ไว้วางใจ และเป็นกันเอง 

2. ผู้นํากลุ่มเริ่มถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จัก “เกาะ” หรือไม่                  
“เกาะ” มีลักษณะอย่างไร 

3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเท่าๆกันประมาณกลุ่มละ 6–8 คน 
4. แจกกระดาษฟลิบชาร์จ หรอืกระดาษหนังสือพิมพ์ 1 แผ่น                  

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม 
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5. ผู้นํากลุ่มอธิบายกติกาว่ากระดาษทีนั่กเรียนได้รับเปรียบเสมือนเกาะ 
1 เกาะท่ีทุกคนต้องอยู่ร่วมกันบนกระดาษให้ได้ 

6. เมื่อผู้นํากลุ่มส่งสัญญาณให้นักเรียนข้ึนไปยืนบนกระดาษพร้อมกัน
ทั้งกลุ่ม 

7. ผู้นํากลุ่มสมมติว่าเกิดนํ้าท่วมโลกพื้นที่เกาะเล็กลงเรื่อยๆให้นักเรียน
พับกระดาษให้เหลือ พื้นที่ครึ่งหนึ่ง 

8. ผู้นํากลุ่มให้นักเรียนทั้งกลุ่มข้ึนไปยืนบนกระดาษที่มีขนาดเล็กลง
ครึ่งหนึ่ง 

9. กลุ่มใดท่ีไม่สามารถให้สมาชิกยืนบนกระดาษได้ครบทุกคนถือว่าแพ้ 
ให้กลุ่มน้ันน่ังลงและสังเกตเพื่อนๆกลุ่มที่ยังอยู่ในกิจกรรม 

10. ผู้นํากลุ่มทําซ้ําข้ันตอนที่ 5–8 จนกระทั่งกระดาษมีขนาดเล็กลง
เหลือกลุ่มที่ยังยืนเกาะกันไว้ได้ถือว่าชนะ 

11. ผู้นําให้นักเรียนน่ังลงเป็นกลุ่มและต้ังคําถามในประเด็นต่อไปน้ี 
11.1 การยืนบนกระดาษครั้งที่ 1 ,2 และ 3 ทําให้นักเรียนรู้สึก

แตกต่างกันหรือไม ่อย่างไร  
11.2  สําหรับกลุ่มที่ยืนบนกระดาษไม่ได้เมื่อกระดาษมีขนาดเล็กลง

เป็นเพราะอะไรและนักเรียนในกลุ่มน้ันๆรู้สึกอย่างไร 
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11.3  สําหรับกลุ่มที่ยืนอยู่ได้จนถึงรอบสุดท้ายเป็นเพราะอะไร 
และนักเรียนในกลุ่มน้ันๆ รู้สึกอย่างไร 

11.4  มีนักเรียนคนใดบ้างที่ต้องรับภาระหนักกว่าคนอื่นๆในการ
พยุงเพื่อนในกลุ่มให้อยู่บนกระดาษด้วยกันได้ นักเรียนคน
น้ันรู้สึกอย่างไร 

11.5  มีนักเรียนคนใดบ้างที่มี เพื่อนช่วยพยุงหรือได้รับความ
ช่วยเหลือจากเพื่อน นักเรียนคนน้ันรู้สึกอย่างไร 

11.6  นั ก เ รี ย น ไ ด้ ข้ อ คิ ด อ ะ ไ ร จ า ก ก า ร ทํ า กิ จ ก ร ร ม น้ี                                                                                   
หลังจากน้ันตัวแทนกลุ่มออกมานําเสนอ 
 

   (อ้างอิงจากหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ โตไปไม่โกง, สํานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ศูนย์สาธารณะประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิต     
พัฒนบริหารศาสตร์และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย) 
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แนวทางการสรปุกจิกรรม 
 ผู้นํากลุ่มสรุปบทเรียนโดยเชื่อมโยงกับคําตอบของนักเรียนและเรื่องจิต
สาธารณะว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมหรือชุมชน การช่วยเหลือผู้อื่นหรือการพึ่งพา
อาศัยเป็นสิ่งที่จําเป็นโดยเปรียบเทียบกระดาษเป็นเสมือน สั ง ค ม
หน่ึงถ้าหากคนที่อยู่บนกระดาษมุ่ งแต่จะหาที่ยืนสําหรับ ตนเอง      
ไม่ร่วมกันคิดวางแผน หรือรู้จักแบ่งปัน สังคมจะดํารงอยู่ ไม่ได้ 
ในทางตรงกันข้ามหากสมาชิกในกลุ่มมีความ
เอื้อ เฟื้อ พึ่ งพาอาศัยกัน และรู้ จักยอมสละ
ความสุ ขสบายของ ตนเอง เพื่ อผู้ อื่นบ้ าง  
สังคมนั้นจะฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันไปได้  
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กิจกรรมที ่ 8 

ความรกัและความสขุเกดิจากการให ้

จดุประสงค ์  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจคุณค่าของการให้ การไม่เห็นแก่ตัว ความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่น 
สือ่และอปุกรณก์ารเรียนรู้ 

1. บทความเรื่อง “ความรักและความสุขที่เกิดจากการให้”         
2.  กระดาษฟลิปชาร์ต และปากกาเมจิก 

เวลาทีใ่ช้  ประมาณ  40 นาที 
ขั้นตอนการดําเนนิกจิกรรม 

1. ผู้นํากลุ่มละลายพฤติกรรมนักเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ
และเป็นกันเอง 

2. ขอตัวแทนนักเรียนออกมาอ่านข้อความเรื่อง “ความรักและความสุขเกิดจาก
การให”้ 

3. เมื่ออ่านจบแล้ว ตั้งคําถามให้นักเรียนในห้องร่วมกันอภิปราย 
3.1 ถ้านักเรียนเป็นปิ่นนักเรียนจะตอบแม่ว่าอย่างไร 
3.2 นักเรียนจะทําเหมือนปิ่นหรือไม่ อย่างไร 
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3.3 นักเรียนคิดว่าการช่วยเหลือผู้อื่นจะทําให้นักเรียนมีความรู้สึก
อย่างไร เพราะเหตุใด  

3.4 นักเรียนเคยมีประสบการณ์ทําหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีหรือไม่ 
เช่นอะไร ทําแล้วรู้สึกอย่างไร 

4. ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนลงในกระดาษแล้วสุ่มตัวแทนออกมาอ่านให้
เพื่อนฟัง 

แนวทางการสรปุกจิกรรม 
ผู้นํากลุ่มสรุปประเด็น “ความสุขเกิดจากการให้” โดยการเชื่อมโยงกับ
คําตอบของนักเรียนว่าคนเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินเพียงอย่างเดียวในการ
ทําให้เกิดความสุข เพียงเราหยิบยื่นความช่วยเหลือมีนํ้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
แก่คนรอบข้างได้รอยยิ้มและได้คําขอบคุณกลับมา เราก็สามารถมี
ความสุขได้เช่นกันและชี้ให้นักเรียนเห็นถึงความสําคัญของการเป็น
พลเมืองที่ดี โดยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และรู้จักให้โดยไม่หวังผลตอบแทน 

 

 

 



 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
 

 
53 

    เอกสารประกอบ 
ความรกัและความสขุเกิดจากการให้ 

  วันน้ีปิ่นไปโรงเรียนแต่เช้า ระหว่างทางที่มาโรงเรียนปิ่นต้อง
เดินผ่านตลาดสดประจําชุมชน ซึ่งบรรยากาศตอนเช้าของตลาดน้ัน มีทั้งแม่ค้า
พ่อค้าท่ีกําลังขายของกันวุ่นวาย คนเข็นของส่งเดินไปมาจํานวนมาก มีผู้คนเข้ามา
จับจ่ายซื้อของกันมากมาย 
 “ว้าย  ถุงขาด” ป้าสมรร้องลั่นตลาดพร้อมกับถุงพลาสติกที่ใส่ผลไม้ที่
ซื้อมาขาด ผลไม้จํานวนมากกลิ้งไปตามถนน ปิ่นซึ่งเดินผ่านทางน้ันพอดี 
 “ป้าคะ  หนชู่วยเกบ็นะคะ”  ปิ่นกุลีกุจอช่วยเก็บผลไม้ส่งให้ป้าสมร 
 “ขอบใจนะหน ู ไมไ่ดห้นชู่วยเก็บ  ป้าแย่เลย” 

หน้าโรงเรียนปิ่นกําลังจะข้ามถนนเข้าโรงเรียน  หันไปเห็นน้องที่เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 กําลังจะข้ามถนนแบบกลัว ๆ กล้า ๆ ปิ่นจึงตะโกน
เรียกน้องให้หยุดรอตน 
 “นอ้ง ๆ  ระวังรถจะชนนะ  รอข้ามถนนพรอ้มพีด่ีกว่า” 
 “ขอบคุณค่ะ / ขอบคุณครับ” 

ในหอ้งเรียนปิ่นเห็นแก้วเพื่อนรักกําลังขะมักเขม้นทํางานอยู่ปิ่นจึงถามว่า 
 “แกว้  ทาํอะไรอยู ่ ใหเ้ราช่วยไหม?” 
 “ขอบใจจ๊ะปิ่น เรากําลังช่วยงานครูอยู่ปิ่นมาช่วยกันสิจะได้เสร็จเร็วๆ” 
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 สองคนเพื่อนรักช่วยกันทํางาน ทําให้งานที่แก้วได้รับมอบหมายเสร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 ระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน ปิ่นเห็นกล้าดูหงอย ๆ จึงหันไป
ถามเพื่อนว่า 
 “กลา้  เธอไมส่บายหรอืเปลา่?  ไปหาครูพยาบาลกนัไหม  ฉันไป
เปน็เพือ่นเธอไดน้ะ” 
 กล้าหันมาบอกปิ่นว่า  “ฉันรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้นะ” 
“ไป  เราไปหาครกูัน”  ปิ่นจงึพาเพื่อนไปส่งท่ีห้องพยาบาล 
 “ขอบใจเธอมากนะ”  กล้าบอก  
      “ไม่เปน็ไร  เราเปน็เพื่อนกัน”   

จากน้ันปิ่นก็เดินกลับมาหาเพื่อนๆ ที่โรงอาหาร เพื่อน ๆ กําลังล้อมวง
เล่นกันก่อนที่จะเข้าเรียน ปิ่นจึงมาเล่นด้วย 
 “นดิหนอ่ย  มาเลน่ด้วนกันซิ”  ปิ่นหันไปชวนนิดหน่อยที่น่ังมองพวก
ตนเล่นอยู่ 
 “เดีย๋วเราคอ่ยไปเข้าเรยีนพรอ้มกันไง” 
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หลังโรงเรียนเลิกทันทีที่ถึงบ้าน ปิ่นจะเข้าไปช่วยแม่ทํางานเท่าที่ปิ่นจะ
สามารถแบ่งเบาภาระของแม่ได้ ระหว่างที่แม่ทํางานอยู่น้ันปิ่นก็เล่าให้แม่ฟังถึง
เหตกุารณ์ต่างๆ ที่ตนเองได้ประสบมา แม่จึงหันมาถามปิ่นว่า 
 “แลว้ลูกรูส้ึกอย่างไรบา้งกบัสิง่ทีลู่กไดช้ว่ยเหลอืคนอื่น” 
 

   (อ้างอิงจาก หลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ  โตไปไมโ่กง , สํานัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร ศูนย์สาธารณะประโยชน์และประชาสังคม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย) 
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ปจัจยัที ่ 4 ความรบัผิดชอบ 
สาระสาํคญั 
 ความสนใจ ความตั้งใจที่จะทํางานติดตามผลงานที่ได้กระทําไปแล้ว เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขให้สําเร็จลุล่วง ยอมรับในสิ่งที่ตนได้กระทําลงไปทั้งในด้านดีและ
ไม่ดี ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจอย่างระมัดระวัง ซึ่งใน      
ทุกสังคมที่แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ตามบทบาทและหน้าที่ ดังน้ันการ    
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นและพร้อมที่
จะยอมรับในการกระทําของตนน้ัน สมาชิกที่อยู่ในสังคมควรจะต้องเข้าใจความ
รับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ อย่าง
มีความรับผิดชอบ เคารพในกฎเกณฑ์ กติกาอย่างมีวินัย   
ประกอบดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู้   2 กิจกรรม  ได้แก่ 

กิจกรรมที่ 9 ละคร  “แม่ค้าส้มตํา” 
กิจกรรมที่ 10  จดหมายจากเด็กชายป๋อง 
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      กจิกรรมที ่9 

      ละคร  “แมค่า้สม้ตํา” 
 
จดุประสงค ์  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงการกระทําบทบาทหน้าที่ตามอาชีพของตน
อย่างรับผิดชอบ 
สือ่และอปุกรณก์ารเรียนรู้ 

1. บทละครเรื่อง “แม่ค้าส้มตํา” 
2. กระดาษฟลิปชาร์ตและปากกาเมจิก     

เวลาทีใ่ช ้  ประมาณ 45  นาที 
ขั้นตอนการดําเนนิกจิกรรม 
 1.  ผู้นํากลุ่มมอบหมายให้นักเรียน 1 กลุ่ม เตรียมเล่นละครตามบท              
ที่มอบให้เร่ือง “แม่ค้าส้มตํา”   
 2.  ผู้นํากลุ่มให้นักเรียนแสดงหน้าห้องเพื่อให้เพื่อนในชั้นรับบทพร้อม
กัน  
 3.  หลังจากละครจบ ผู้นํากลุ่มตั้งคําถามเพื่อให้นักเรียนอภิปรายใน
ประเด็นต่อไปน้ี โดยเขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ต  
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  3.1  นักเรียนคิดว่าแก้วเป็นคนอย่างไร และพี่ศรีเป็นคน
อย่างไร 
   3.2  ทําไมพี่ศรีจึงทําเช่นน้ัน  
   3.3  หากนักเรียนเป็นแก้ว นักเรียนจะทําอย่างที่แก้วทํา
หรือไม่ เพราะเหตุใด  
   3.4 หากแม่ค้าส้มตําทุกคนเป็นแบบพี่ศรีจะเกิดอะไรขึ้น  
   3.5  นักเรียนเห็นด้วยกับพ่ีศรีท่ีบอกว่า “แกว้คงเป็นแม่ค้า
ไม่ได”้  หรือไม่ เพราะเหตุใด  
   3.6  ถ้านักเรียนเป็นแม่ของแก้ว นักเรียนจะสอนแก้วอย่างไร 

 3.7 “แม่ค้าส้มตําในฝันของเรา” เป็นอย่างไร  
 4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอ และให้เพื่อนๆ ในชั้นช่วยกนั
อภิปรายแนวความคิดของแต่ละกลุ่ม 
แนวทางการสรปุกจิกรรม 
 ผู้นํากลุ่มเชื่อมโยงคําตอบของนักเรียนและอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้
นักเรียนเข้าใจถึงการกระทําหน้าที่ตามอาชีพของแต่ละคนน้ัน ต้องมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ เพราะทุกหน้าที่มีความสําคัญต่อส่วนรวม ดังน้ันไม่ว่าเราจะ
ประกอบอาชีพอะไรก็ตาม เราต้องไม่เห็นแก่เงินมากเกินไป จนทําให้ขาดความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างปัญหาในสังคม 
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เอกสารประกอบ 
บทละครเรือ่ง “แมค่า้สม้ตาํ” 

 คําบรรยาย :  ปีน้ีแก้วอายุ 9 ขวบ ช่วงปิดเทอมแก้วจึงเสนอตัวเพื่อ
ช่วยพี่ศรีที่อยู่บ้านติดกนัไปขายส้มตําที่ตลาด ทําให้แก้วรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ทํา
ตนให้เป็นประโยชน์ เธอตั้งใจว่าจะพยายามเรียนรู้วิธีการทํางานทุกๆ อย่าง                      
จากพี่ศรี 
 แก้ว: พี่ศรีจ๋า เวลาเตรียมผักสดเราต้องแช่น้ํานานเท่าไหร่จ๊ะ 
 พี่ศรี:  ลูกค้าจะเข้าร้านแล้ว แก้วไม่ต้องล้างมากหรอก สะบัดๆ แล้ว    
ใส่จานมาเลย (พี่ศรีพูดขณะตําส้มตําอย่างรีบร้อน) 
 แก้ว: เอาอย่างน้ันเหรอคะ (แก้วทํางานอย่างงง ๆ แอบล้างผักนิดหน่อย
ก่อนจัดใส่จาน) 
 หลังจากลูกค้าเข้ามาใหม่อีกโต๊ะ ลูกค้าสั่งลาบไก่ 1 ที่ หลังจากรับ
รายการสั่งจากลูกค้า พี่ศรีก็เรียกแก้วมาช่วยสับเน้ือไก่เพื่อทําลาบได้ตามที่ลูกค้า
สั่ง 
 แก้ว:  พี่ศรี หนูว่าอากาศร้อนไก่มันมีกลิ่นตุ ๆ แล้วนะพี่ (แก้วพูด
หลังจากหยิบไก่มาสับ) 
 พี่ศรี: อย่าพูดเสียงดังสิแก้ว ไม่เป็นไรหรอกน่า เดี๋ยวพอใส่เครื่องปรุง
เข้าไปกลิ่นก็หาย 
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 แกว้: (หน้าเสีย) อย่าเลยพี่ เดี๋ยวเขาท้องเสียเขาจะมาว่าร้านพี่ได้นะ 
พี่ศรี: (เสียงหงุดหงิด) ง้ันแก้วไปคิดเงินโต๊ะ 2 แล้วกัน ตรงน้ีพี่จัดการ    
เองแล้วแก้วก็ผละจากเขียงมาที่โต๊ะลูกค้า   

 แกว้ : ทั้งหมด 195 บาทค่ะ 
 ลกูค้า: (ยื่นเงินให้แก้ว 200 บาท) 
 แกว้: (ส่งเงินให้พี่ศรี 200 บาท) ต้องทอนเขา 5 บาทจ๊ะพี่ศรี 
 พี่ศรี: ไม่ต้องทอนหรอก 5บาทเอง เหลือเศษนิดถือว่าเป็นทิป 
 แกว้: (ขมวดคิ้ว) ทอนเขาเถอะพี่ ถ้าเขาตั้งใจจะให้ เขาคงให้เราเอง                
น่ันแหละ 
 พี่ศรี: เอาน่ี 5บาท เอาไปทอนซะ แก้วน่ีท่าทางจะเป็นแม่ค้าไม่ได้หรอก
นะน่ี 
 แก้ว: วันน้ีหนูขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะ ขอบคุณที่อนุญาตให้หนูมา
ช่วยงานค่ะ (แก้วไหว้พ่ีศรีแล้วลากลับบ้าน) 

เมือ่กลบัถึงบ้าน  แก้วสวสัดแีม่ 
 แม:่ วันน้ีไปขายส้มตําเป็นอย่างไรบ้างลูก ซื้อส้มตําพี่ศรีมาฝากแม่           
รึเปล่า 
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 แกว้: หนูไม่กล้าซื้ออาหารท่ีร้านพ่ีศรีแล้วค่ะแม่ พี่เขาไม่ล้างผัก แถมเอา
ไก่ที่เสียแล้วมาทําขายให้ลูกค้าด้วย อีกอย่างที่หนูไม่ชอบเลยคือเขามั่วไม่ทอนเงิน
ลูกค้าค่ะ 
 แม ่: จริงหรอลูก ทําไมศรีเขาถึงทําอย่างน้ันนะ 
 แกว้: หนูก็ไมเข้าใจค่ะ แต่พี่เขาบอกว่า ถ้าไม่ทําอย่างพี่เขา หนูจะเป็น
แม่ค้าไม่ได้ที่พ่ีศรีพูดน่ะ จริงหรือคะแม่? 
 

   (อ้างอิงจาก หลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ  โตไปไม่โกง , สํานัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร ศูนย์สาธารณะประโยชน์และประชาสังคม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย) 
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กิจกรรมที ่10 
จดหมายจากเด็กชายปอ๋ง 

 
จดุประสงค ์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงการกระทําบทบาทหน้าที่ตามอาชีพของตน
อย่างรับผิดชอบ 
สือ่และอปุกรณก์ารเรียนรู้ 

1.  เอกสารประกอบ เรื่อง “จดหมายจากเด็กชายป๋อง” 
2. เอกสารประกอบ เน้ือเพลง  หนูอยากเป็นอะไร 
3. VCD  เพลง หนูอยากเป็นอะไร  
4. ใบงาน 

เวลาทีใ่ช้   ประมาณ 45  นาที  
ขั้นตอนการดําเนนิกจิกรรม 
 1.  ผู้นํากลุ่มเกริ่นถึงความหมายของ “ฮีโร่” ซึ่งหมายถึงบุคคลที่    
เราชื่นชมและยืดถือเป็นต้นแบบ 
 2.  ผู้นํากลุ่มถามนักเรียนว่านักเรียนมี “ฮีโร่ในดวงใจหรือไม่” พร้อม
ให้เหตุผล 
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 3. ผู้นํากลุ่มอ่านจดหมายเรื่อง “จดหมายจากเด็กชายป๋อง” ช้าๆ และ
ขอให้นักเรียนตั้งใจฟัง 
 4. เมื่ออ่านจบแล้ว ตั้งคําถามให้นักเรียนในห้องร่วมกันอภิปราย โดย
เขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ต แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมานําเสนอ   
  4. 1  นักเรียนคิดว่าเด็กชายป๋องรู้สึกอย่างไรต่อพ่อของเขา       
เพราะเหตุใด 
 4.2 คนขับรถสองแถวที่ดีแตกต่างจากคนขับรถสองแถวที่ไม่ดี 
อย่างไร (โดยแบ่งเป็นหัวข้อ“คนขับรถที่ดี”และ “คนขับรถที่ไม่ดี” เพื่อให้ 
สามารถเปรียบเทียบข้อแตกต่างได้ชัดเจน)   

  4.3 อาชีพอะไรบ้างที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและรับผิดชอบต่อ 
สังคมอย่างไร  

5. ให้นักเรียนเขียนข้อความเกี่ยวกับอาชีพที่นักเรียนอยากเป็นใน
อนาคต โดยเขียนลงในใบงาน 
ถ้าโตข้ึนฉันได้เป็น ...................................................... (อาชีพ)  
ฉันจะ ...........................................................................(อย่างน้อย 5 ข้อ) 
ฉันจะไม่ ......................................................................(อย่างน้อย 5 ข้อ) 

6. ผู้นํากลุ่มเน้นว่าให้นักเรียนเขียนสิ่งที่จะทํา และจะไม่ทําให้มากที่สุด
เท่าที่จะคิดได้ 
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 7.  เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จ ให้ผลัดกันอ่านจนครบทุกคน 
 8.  ผู้นํากลุ่มขอให้นักเรียนเก็บกระดาษแผ่นน้ีไว้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
เมื่อโตข้ึน 

9.  ผู้นํากลุ่มเปิดเพลง “หนูอยากเป็นอะไร” และแจกเน้ือเพลงให้
นักเรียนหัดร้องตาม 
แนวทางการสรปุกจิกรรม 
  ผู้นํากลุ่มเชื่อมโยงคําตอบของนักเรียนกับการให้ข้อคิดในการ
ปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบในงานอาชีพที่ตนอยากทําในอนาคตว่าทุกอาชีพ
มีความสําคัญต่อสังคมเท่าเทียมกันไม่มีอาชีพไหนที่ด้อยต่ํา ตราบใดที่บุคคลใน
อาชีพน้ัน ๆ ทําหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องและอย่างรับผิดชอบ หากบุคคลใด    
ไม่ทําหน้าที่ของตนเองก็จะเกิดผลกระทบต่อสังคม เช่น เป็นหมอแต่ปฏิเสธที่จะ
รักษาคนไข้ที่ยากจน หรือเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เห็นแก่เงินติดสินบนจึงเกิด    
การคอร์รัปชั่น หรือเป็นคนขับรถสองแถว แต่เห็นแก่เงินจึงขับรถด้วยความ
รวดเร็วไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร เป็นต้น 
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ใบงาน 
กิจกรรมที ่10  จดหมายจากเด็กชายปอ๋ง 

 
ให้นกัเรียนเขียนขอ้ความเกี่ยวกับอาชพีทีน่ักเรยีนอยากเป็นในอนาคต 
 
ถ้าโตขึน้ฉนัได้เป็น  (อาชพี) 
.................................................................................................................... 
ฉันจะ   
1..............................................................................................................       
2...................................................................................................................... 
3................................................................................................................... 
4...................................................................................................................... 
ฉันจะไม ่  
 1.................................................................................................  
 2..................................................................................................................... 
 3...................................................................................................................... 
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เอกสารประกอบ 
จดหมายของเดก็ชายปอ๋ง 

 คุณพ่อครับ วันน้ีคุณครูมีการบ้านให้ผมเขียนเรียงความเรื่อง “ฮีโร่ใน
ดวงใจ” เพื่อนๆ บางคนใช้เวลานานมากกว่าที่จะคิดออกว่าจะเขียนถึงใครดี      
บางคนบอกว่าฮีโร่ของเขาคือไอ้มดแดง บางคนนึกถึงพระเอกในละคร แต่บุคคล
ที่ผมนึกถึงในตอนน้ีและทุกวันก็คือคุณพ่อของผมครับ 

ผมภูมิใจทุกครั้งที่ได้บอกกับใครๆ ว่าพ่อของผมเป็นคนขับรถสองแถว 
(สี่ล้อแดง) ทุกเช้าพ่อต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อออกไปทํางาน พ่อไม่เคยดื่มเหล้า    
ไม่เคยนอนดึก พ่อบอกว่าการที่พ่ออยู่หลังพวงมาลัย พ่อต้องดูแลชีวิตของ
ผู้โดยสารทุกคนให้ปลอดภัย จะขับรถแบบง่วงๆ หรือขับรถโดยไม่มีสติไม่ได้
เด็ดขาด 
 ผมเคยน่ังสี่ล้อแดงที่พ่อขับหลายครั้ง ผมชอบเวลาพ่อทักทายผู้โดยสาร
ด้วยคําพูดที่สุภาพและหน้าตาที่ยิ้มแย้ม พ่อไม่ขับรถเร็ว ไม่ปาดซ้ายปาดขวา
เหมือนรถสี่ล้อแดงบางคัน ผมเคยได้ยินพ่อคุยกับเพื่อนๆ ที่ขับรถสองแถว
ด้วยกันว่า “อย่าเอาชีวิตผู้โดยสาร มาเสี่ยง” ก่อนออกรถทุกครั้งพ่อจะชะโงกดู
แล้วดูอีกว่าผู้โดยสารข้ึนหรือลงรถอย่างปลอดภัยแล้ว 
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 พ่อจําได้ไหมครับ ที่ผมถามพ่อว่ารู้สึกอย่างไรที่ขับรถที่มีผู้โดยสารมาก
ที่สุดบนถนน พ่อตอบผมว่าเราขับรถที่มีผู้โดยสารมาก ก็ต้องมีนํ้าใจที่กว้างขวาง
ตามไปด้วย เราไม่ใช่เจ้าของถนนที่จะไปเบียดรถคันอื่น เพราะหากไปเฉี่ยวชนแค่
นิดเดียวก็อาจทําให้ผู้โดยสารไปทํางานสาย หรือไปโรงเรียนสายหลายสิบคน 
 วันไหนที่ฝนตก หรือรถติดมากๆ ผมสังเกตเห็นถึงความเหน็ดเหน่ือย
ของพ่อ แต่พ่อบอกว่าคนที่ขับรถโดยสารต้องรู้จักอดทนและใจเย็นต่อเรื่องรถติด 
เรื่องอากาศร้อน หรือเรื่องความแออัด ยิ่งวันไหนที่ฝนตก รถติดมากๆ พ่อต้อง
คอยเตือนตัวเองว่า ผู้โดยสารที่ทํางานเหน่ือยมาทั้งวัน แถมยังต้องมายืนโหน   
บนรถ ที่เบียดเสียด พ่อยังดีที่มีที่น่ังไม่ต้องยืนโหนเหมือนหลายๆคนบนรถ   
พ่อสอนให้ผมรู้จักมองโลกในแง่ดี ยังมีคนที่ลําบากกว่าเราอีกมาก 
 พ่อครับ ที่เขียนมาทั้งหมดน้ี ผมแค่อยากบอกพ่อว่า ผมภูมิใจที่พ่อเป็น
พ่อของผม ผมจะทําตัวเป็นคนดีของสังคม รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง       
และรับผิดชอบต่อส่วนรวม  “ผมรักพ่อ”  และ 
อยากบอกพ่อว่าพ่อเป็นทั้งพ่อ และเป็นฮีโร่ในใจผมตลอดไปครับ 

                รักพ่อมาก         
                  จาก ป๋อง  
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เอกสารประกอบ 
เพลงหนอูยากเป็นอะไร 

เนือ้รอ้ง : เรวตั ิพทุธินนัท์/บษุบา ดาวเรอืง/นิติพงษ ์ห่อนาค 
ทํานอง : วชิยั อึง้อมัพร 

ขับรอ้งโดย : ธงไชย  แมคอนิไตย 
 
  ไกลสุดไกล  สุดปลายรุ้ง 

ดวงตาน้อยน้อยมุ่งมองไปแสนไกล 
เด็กน้อยเอย  เจ้าฝันเจ้าใฝ่ 
ฝันถึงสิ่งใด  บ้างหนา 
หนูหนูเอย  หนูน้อย  

ขอถามหนูหน่อย  ได้ไหม 
หนูใฝ่หนูฝัน  อยากเป็นอะไร 

เมื่อหนูโตใหญ่  สิ่งไหน  ที่อยากเป็น 
(ด.ช. 1)  หนูอยากจะเป็นหมอ 
รักษาคุณพ่อตอนไม่สบาย 

ขอให้หนูได้เป็นหมอ  ขอให้สมดังใจ 
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(ด.ช. 1)  หนูจะเป็นคุณครูสมที่หนูตั้งใจ 
ขอให้เป็นคุณครูสมที่หนูตั้งใจ 

(ด.ช. 2)  หนูอยากเป็นทหารน่ังบนรถถังที่คันใหญ่ใหญ่  
ขอให้ได้เป็นทหารท่ีกล้าหาญชาญชัย 

  (ด.ช. 2)  หนูจะเป็นพยาบาลคอยดูแลคนไข้   
ขอให้เป็นพยาบาล  พูดหวานจับใจ 

  (ด.ช. 2)  หนูจะเป็นตํารวจ เป็นผู้หมวดจับผู้ร้าย 
ขอให้เป็นตํารวจเป็นผู้หมวดปืนไว 

ไม่ว่าใครจะเป็นอะไร  อยากเป็นสิ่งใด 
ขอให้สมดังใจได้เป็นอย่างฝัน  แต่มีอีกอย่าง 

ทีส่ําคญัเหนอืสิ่งใด นัน้คอื  เป็นคนดี 
ถ้าโตข้ึนไปหนูเป็นคนดี  หนูจะมีแต่คนรักใคร่ 
ทําสิ่งใด  คิดอะไร  หนูจะได้ดั่งใจ  เสมอ 

ดวงดาวสายรุ้งจะเป็นเพื่อนเรา 
ความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอ  

เป็นคนดีกันดีไหมเออ  ทําดีเสมอ 
ไม่ว่าหนูจะเป็นอะไร  
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(เด็กหมู่)  หนูโตข้ึนไปอยากเป็นคนดี 
หนูอยากมีแต่คนรักใคร่ 

ทําสิ่งใด  คิดอะไร  หนูคงได้ดังใจเสมอ 
ดวงดาวสายรุ้งจะเป็นเพื่อนเรา 
ความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอ 

เป็นคนดี  คงดีนะเออ  ทําดีเสมอตลอดไป 
ถ้าโตข้ึนไปหนูเป็นคนดี 
หนูจะมีแต่คนรักใคร่ 

ทําสิ่งใด  คิดอะไร  หนูจะได้ดั่งใจ  เสมอ 
ดวงดาวสายรุ้งจะเป็นเพื่อนเรา 
ความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอ 

เป็นคนดีกันดีไหมเออ  ทําดีเสมอ 
ไม่ว่าหนูจะเป็นอะไร  

(เด็กหมู่)  หนูโตข้ึนไปได้เป็นคนดี 
หนูจะมีแต่คนรักใคร่ 
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ทําสิ่งใด  คิดอะไร  หนูคงได้ดังใจ  เสมอ 
ดวงดาวสายรุ้งจะเป็นเพื่อนเรา 
ความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอ 

เป็นคนดี  คงดีนะเออ  ทําดีเสมอตลอดไป 
(เด็กหมู่)  หนูโตข้ึนไปได้เป็นคนดี 

หนูจะมีแต่คนรักใคร่ 
ทําสิ่งใด  คิดอะไร  หนูคงได้ดังใจ  เสมอ 

ดวงดาวสายรุ้งจะเป็นเพื่อนเรา 
ความหงอยเหงาก็ไม่เจอะเจอ 

เป็นคนดี  คงดีนะเออ  ทําดีเสมอตลอดไป 
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ปจัจยัที ่5 ความฉลาดทางอารมณ์ 
สาระสาํคญั 
 ค ว า มส าม า ร ถท า ง อ า รม ณ์ ใ นก า รดํ า เ นิ น ชี วิ ต ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น           
อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ด้านดี ด้านเก่ง 
และด้านสุข ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตนเอง 
รู้จักเห็นใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทําให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 
และส่งผลต่อการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข ดังน้ันถ้าสมาชิกในสังคมได้รับการ
ปลูกฝังในเรื่องน้ี ก็จะส่งผลทําให้เกิดสันติสุข และสามารถทําให้ลดปัญหาสังคม
ได้ในท่ีสุด 
ประกอบดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู้   2 กิจกรรม  ได้แก่ 

กิจกรรมที่ 11  การจัดการอารมณ์ของตน 
กิจกรรมที่ 12  ความสามารถในการระบายปัญหา 
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กิจกรรมที ่11 
การจดัการอารมณข์องตน 

วัตถปุระสงค ์
 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ปัญหาและเข้าใจปัญหาที่เกิดข้ึน 
 2. เพื่อให้ นักเรียนมี ข้ันตอนในการแก้ปัญหาได้อย่ างเหมาะสม       
และเป็นบุคคลที่สงบ มั่นคง ไม่วิตกกังวลจนเกินเหตุ 
 3. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การควบคุมอารมณ์และจัดการอารมณ์ของ
ตนเอง ตลอดจนแสดงออกทางอารมณ์ทั้งดีและไม่ดี ได้อย่างเหมาะสม 
อุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. ใบงาน“ฝึกการจัดการกับอารมณ์ของตน” 
 2. เทปเพลงบรรเลง 
เวลาที่ใช้    ประมาณ     40  นาที 
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 

1. ผู้นํากลุ่มละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศความไว้วางใจและ
ความเป็นกันเอง 

2. ผู้นํากลุ่มจัดโต๊ะเป็นวงกลมให้นักเรียนน่ังเข้าหากัน 
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3. แจกใบกิจกรรม “ฝึกการจัดการกับอารมณ์ของตน” ให้นักเรียน   
แต่ละคนพิจารณาและทําลงในใบกิจกรรมน้ัน 

4. หลังจากที่ทุกคนทําเสร็จแล้ว ให้แต่ละคนนําเสนอ อภิปรายและ
แสดงความคิดเห็นร่วมกันในแต่ละเหตุการณ์ 

แนวทางการสรุปกิจกรรม 

ผู้นํากลุ่มสรุปแนวทางการจัดการอารมณ์ของตนเองในแนวทางที่
เหมาะสมให้กับนักเรียนฟังโดยเชื่อมโยงกับคําตอบของนักเรียน เพื่อที่จะได้เรียนรู้
ในสิ่งที่ถูกต้องและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงและให้ข้อคิดถึงผลที่เกิดข้ึนจากการ
ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ว่าเกิดผลเสียอย่างไร 

  

 

  



 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
 

 
75 

ใบงาน 

ฝึกการจดัการกบัอารมณข์องตนเอง 

เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปน้ีกับนักเรียน นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรท่ีจะจัดการกับ
อารมณ์ของตนเอง  

1. เมื่อมีคนมาตะโกนใส่หน้า  

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

2. เมื่อเพื่อนนินทาว่าร้ายโดยไม่เป็นความจริง 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................ 
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3. เม่ือครูเดินเข้ามา สมศรีรีบแย่งงานชิ้นน้ีจากมือของนักเรียนเสนอต่อครู  
พร้อมพูดว่า  “ครูคะงานชิ้นน้ี หนูเป็นคนทําเองหมดเลยค่ะ” 
.......................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................
.................................................................................................... 
4. ทุกครั้งที่นัดหมายกันทํารายงาน นิดจะผิดนัดกับนักเรียนไปประมาณ 2 
ชั่วโมง 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
................................................................................................................ 
5.น้อยมักจะตําหนินักเรียนต่อหน้าผู้อื่นเสมอ

..............................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 



 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
 

 
77 

กิจกรรมที ่12 
ความทกุข์ในใจฉนั 

จดุประสงค ์
1. เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ระบายปัญหาและความคับข้องใจและนําไปสู่การ

แก้ปัญหาท่ีถูกต้อง 
 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ปัญหาของตนและผู้อื่นทําให้เข้าใจ
ตนเองและผู้อื่นดีข้ึน   

3. เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตน  
สื่อและอุปกรณ์   1. ลูกโป่ง    2. ใบงาน    

เวลาที่ใช้   ประมาณ  40 นาท ี                    

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 
1. ผู้นํากลุ่มละลายพฤติกรรมนักเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศของความ

ไว้วางใจและเป็นกันเอง 
2. ผู้นํากลุ่มแจกลูกโป่งให้นักเรียนทุกคน และให้ทุกคนเป่าลูก โป่ง  

ให้แตก 
3. ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันว่า ลูกโป่งแตกเพราะอะไร 
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4. ให้นักเรียนช่วยกันสรุปว่าถ้าเปรียบเสมือนชีวิตของคนเราที่มีปัญหา
มากมายจะทําให้ชีวิตเป็นอย่างไร 

5. ผู้นํากลุ่มสาธิตการเป่าลูกโป่งให้ตึงเต็มทีแ่ล้วค่อยๆปล่อยลมออกจน
ลูกโป่งแฟบ 

6. ช่วยกันสรุปในแง่มุมของชีวิต 
7. ให้นักเรียนแต่ละคนระบายถึงปัญหาที่อยู่ในใจของตนเอง โดยการ

เขียนลงในใบกิจกรรม เรื่อง“ความทุกข์ในใจฉัน” 
8. ให้นักเรียนแต่ละคนออกมาเล่าให้เพื่อนฟังและให้เพื่อนๆแสดงออก

ถึงความเห็นใจซึ่งกันและกัน  

แนวทางการสรุปกิจกรรม 
ผู้นํากลุ่มเชื่อมโยงคําตอบของนักเรียนพร้อมให้ความรู้และข้อคิดว่าคนทุก

คนล้วนแต่มีปัญหาด้วยกันทั้งสิ้น แต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยความทุกข์ 
และปัญหาเหล่าน้ัน โดยเล่าปัญหาให้กับบุคคลที่เรารู้สึกไว้วางใจมากที่สุดให้ฟัง 
ไม่ควรเก็บปัญหาน้ันไว้เพียงผู้เดียว 
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ใบงาน 

“ความทกุขใ์นใจฉัน” 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………… 
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ปัจจัยที่ 6  จิตพอเพียง 
สาระสาํคญั 
 ลักษณะของบุคคลที่ แสดงถึงความพอเพียงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ                  
ซึ่ง ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน ได้แปลงให้เป็นกลุ่มจิตลักษณะ 3 ด้าน คือ
ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันตน และด้านการรับรู้คุณความดี ซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่สําคัญที่ควรปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชน เพราะถือว่าเป็น
แบบอย่างที่ดีที่ควรถือปฏิบัติ การรู้จักความพอดี ความพอประมาณในการใช้ชีวิต 
รู้สึกพึงพอใจในสิ่งตนมีอยู่ รู้จักประหยัด และรู้คุณค่าของสิ่งของต่างๆ เป็นเรื่อง
ที่สําคัญในการสร้างนิสัยที่เป็นอยู่อย่างพอเพียง จะไม่ทําให้เกิดการดิ้นรนแบบ
เห็นแก่ตัว และขาดสติ ไม่เอาเปรียบสังคมและผู้อื่น   
ประกอบดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู ้   2 กิจกรรม  ได้แก่ 

กิจกรรมที่ 13  การบันทึกการใช้จ่ายประจําวัน 
กิจกรรมท่ี 14  ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีสติ 
กิจกรรมที่ 15 ปัจฉิมนิเทศและการสร้างความประทับใจ       
(กจิกรรมสดุทา้ย เพื่อปดิกลุม่  
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กิจกรรมที ่ 13 
บนัทึกการใชจ้า่ยประจาํวนั 

วัตถปุระสงค ์
1. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องผลเสียที่เกิดจากการใช้จ่ายเงิน

อย่างฟุ่มเฟือย 
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องการบันทึกรายรับ  รายจ่าย

ประจําวัน 
3. เพื่อให้นักเรียนใช้จ่ายอย่างประหยัดและรู้ค่าของเงิน 
4. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการกินอยู่อย่างพอเพียง 

สือ่และอปุกรณ ์
1. สมุดบันทึกรายรับ รายจ่ายประจําวัน สําหรับนักเรียน  
2. VCD  เรื่องปัญหาการใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือย  
3. ใบงาน  

เวลาทีใ่ช้   30  นาท ี 
ขั้นตอนการดําเนนิกจิกรรม 

1. ผู้นํากลุ่มเปิด VCD เรื่องปัญหาท่ีเกิดจากการใช้จ่ายเงินอย่าง
ฟุ่มเฟือย และ เศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนดู 
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2. ผู้นํากลุ่มตั้งคําถามเพื่อการอภิปรายร่วมกันว่า  
2.1 ปัญหาที่เกิดจากการใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยน้ัน นําไปสู่ปัญหา

ที่สําคัญอะไรบ้าง   
2.2  นักเรียนมีวิธีป้องกันปัญหาการใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยอย่างไร 
2.3  การบันทึกรายรับ รายจ่ายในแต่ละวัน สามารถป้องกัน

ปัญหาได้หรือไม่  เพราะเหตุใด 
3. ผู้นํากลุ่มแจกสมุดบันทึกรายรับ รายจ่ายให้นักเรียนคนละ 1 เล่ม 

และอธิบายการบันทึกให้นักเรียนฟัง เกี่ยวกับการบันทึกรายรับ 
รายจ่ายในแต่ละวันและแนะนําให้นักเรียนนํากลับไปทําต่อที่บ้าน 
เป็นกิจกรรมต่อเน่ือง   

4. ผู้นํากลุ่มตั้งคําถามให้นักเรียนตอบ และอภิปรายร่วมกัน 
4.1  นักเรียนคิดว่า การบันทึกรายรับ รายจ่ายประจําวันน้ี ทําให้ 

นักเรียนเกิดการเรียนรู้อะไร 
4.2  นักเรียนคิดว่าการบันทึกเช่นน้ี ทําให้นักเรียนรู้คุณค่าของเงิน

หรือไม ่เพราะเหตุใด 
4.3  นักเรียนคิดว่าการบันทึกเช่นน้ีมีผลทําให้นักเรียนใช้ชีวิตแบบ

การกินอยู่อย่างพอเพียงอย่างไร 
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แนวทางการสรปุกจิกรรม 
1. ผู้ นํ ากลุ่ ม เชื่ อมโยงคํ าตอบของนัก เรียนกับ ข้อคิดที่ต้องการ             

ให้นักเรียน เช่น การให้รู้จักการบันทึกรายรับ รายจ่ายประจําวัน 
ซึ่งเป็นการฝึกเรื่องการมีวินัยในตนเองด้วยและยังช่วยให้นักเรียนรู้
ค่ าของเงิน ซึ่ งจะทําให้มีการใช้จ่ ายอย่างประหยัดและมีการ            
วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เชื่อมโยงคําตอบกับแนวทางการใช้ชีวิตแบบพอเพียง และชี้ให้เห็นว่า 
ถ้าใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยแล้วจะนําไปสู่ปัญหาอะไรบ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

วันน้ีจะซื้อ

อะไรดีน๊า
เรามาท า

บัญชี
อืมม..ดี

เลยย 
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กิจกรรมที ่14 
ความสามารถในการแก้ปญัหาอย่างมสีติ 

 

วัตถปุระสงค ์
1. เพื่อฝึกให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาให้ได้อย่างมีสติ 
2. เพ่ือให้นักเรียนฝึกใช้ความคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบและมีเหตุผล 
3. เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันภายในตน 

อปุกรณ์ทีใ่ช ้
 1. ใบงาน สถานการณ์สมมติที่เป็นปัญหา 
 2. ใบงาน สํารวจตนเองในความสามารถในการแก้ปัญหา 
เวลาทีใ่ช้   ประมาณ  45  นาที 
ขั้นตอนการดําเนนิกจิกรรม 

1. ผู้นํากลุ่มละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ
และเป็นกันเอง 

2. เริ่มกิจกรรมโดยผู้นํากลุ่มเป็นผู้อ่านสถานการณ์สมมติให้นักเรียน
ฟังอย่างช้าๆ   
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3. แจกใบกิจกรรม ให้นักเรียนแต่ละคนทํา เพื่อสํารวจตนเองและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

4. ให้นักเรียนเวียนอ่านให้ทุกคนฟัง   
5. อภิปรายร่วมกันจากสถานการณ์ปัญหาที่สมมติข้ึน 

แนวทางการสรปุกจิกรรม 
 ผู้นํากลุ่มสรุปโดยเชื่อมโยงกับคําตอบของนักเรียนและให้ข้อคิดตาม

วัตถุประสงค์ในเรื่องการแก้ปัญหาอย่างมีสติ เพื่อให้นักเรียนเกิดภูมิคุ้มกัน                
ในตนเอง ซึ่งเมื่อวันหนึ่งข้างหน้านักเรียนเผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าว นักเรียนจะ
ได้รู้เท่าทันและสามารถแก้ปัญหาน้ันได้ 
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เอกสารประกอบ สถานการณส์มมติ 

“การตัดสนิใจของยทุธพล” 

ยุทธพลเป็นนักเรียนชั้น ป.5 เขามาโรงเรียนแต่เช้าตรู่ทุกวันเพราะ                   
คุณพ่อต้องรีบไปทํางานจึงแวะมาส่ง ยุทธพลก่อน หลายวันมาน้ี ยุทธพล
สังเกตเห็นว่ามีรุ่นพี่ผู้ชายชั้นป.6ประมาณ 3-4 คน มาโรงเรียนแต่เช้า
เช่นเดียวกัน มีบางคนแอบดูอยู่ที่รั้วประตูด้านนอกถ้ามีครูเวรยืนที่ประตูด้านหน้า
ของโรงเรยีนเขาก็จะเลี่ยงไปด้านข้างรั้ว แล้วขว้างห่อของเล็กๆห่อหน่ึงข้ามรั้วไปใน
โรงเรียน เพื่อนข้างในรั้วคนหน่ึงก็จะไปเก็บของน้ันไว้ แล้วเดินตามไปพบกันที่
ห้องนํ้าชายซึ่งอยู่ด้านหลังของโรงเรียน 

 เมื่อยุทธพลเดินตามไปที่ห้องนํ้าเขาพบว่ามีรุ่นพี่คนหน่ึงแกะกระดาษที่
ห่อของน้ันออกมามียาเม็ดเล็กๆหลายเม็ดแล้วมีการซื้อขายกัน และแบ่งปันกันกิน  
พี่คนหน่ึงชื่อ ชาติชาย พยักหน้าเรียก ยุทธพล เข้าไปหาแล้วพูดว่า 

พี่ชาติชาย :“พี่รู้ว่าเธอเป็นคนขยัน เธอลองกินยาน้ีดูซิ จะทําให้ดูหนังสือได้นาน
และอยู่ดึกได้ด้วย” 
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ยุทธพล: “ไม่หรอกครับขอบคุณ ผมไม่ชอบนอนดึกผมชอบตื่นอ่านหนังสือ      
ตอนเช้าซ่ึงสดชื่นและทําให้จําได้ดีกว่าครับ” ยุทธพลพูดแล้วทําท่าผละออกมา 
พี่ชาติชาย :“ไม่เป็นไร ถ้าง้ันเอาอย่างน้ีแล้วกันนะ น้องมาโรงเรียนแต่เช้าทุกวัน
ใช่ไหม พรุ่งน้ีพี่รบกวนฝากหน่อยซิ ตอนเช้าน้องไปยืนที่ริมประตูรั้วโรงเรียน
ด้านขวานะ พี่จะฝากของกล่องเล็ก ใส่กระเป๋าหนังสือเข้ามาด้วยแล้วเดินเอามาให้
พี่พงษ์ชนะ คนน้ีที่ห้องนํ้านะ อย่าลืม เสียหล่ะ แล้วข้อสําคัญน้องไม่ต้องไปบอก
ใครนะ”        

เมื่อพูดจบพี่ชาติชายก็เดินกอดคอกับพ่ีพงษ์ชนะ เดินโซเซเข้าห้องเรียนไป
ยุทธพล รู้สึกสงสัย ลังเล และกังวลใจว่าควรทําอย่างไรดีในวันรุ่งข้ึน 
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ใบงาน 

ความสามารถในการแกป้ญัหา 

1. กําหนดปญัหา 

ปัญหาของยุทธพลคือ 

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

2. กาํหนดทางเลอืกในการแกป้ญัหาของยุทธพล 

มี ............................ ทางเลือก 

คือ…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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3. วเิคราะหข์้อด ีขอ้เสีย ของแตล่ะทางเลอืก คอื 

ทางเลอืก ข้อด ี ข้อเสีย 

   

   

   

   

 

4. ยทุธพลควรตดัสินใจเลอืกทางเลอืก 

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

เพราะอะไร………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
 

 
90 

กิจกรรมที ่15 
ปจัฉมินเิทศและการสร้างความประทบัใจ 

 
วัตถปุระสงค ์
 1. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้สึกมั่นใจในตนเองและเห็นคุณค่าในตนเองมาก
ยิ่งข้ึน 
 2. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการสร้างความประทับใจและความรู้สึกไว้วางใจ
ให้กับผู้อื่น 
 3. เพ่ือฝึกให้นักเรียนรู้จักมองโลกในแง่ดี 
 4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการให้กําลังใจซึ่งกันและกัน 
 5. เพื่อปิดค่ายอบรม“เด็กดีมีจิตสาธารณะ”และทํา Posttest 
สือ่และอปุกรณท์ีใ่ช้ 

1. ซีดีเพลงให้กําลังใจ 
2. แบบวัดจิตสาธารณะ   
3. เกียรติบัตร 

เวลาทีใ่ช้  ประมาณ 60 นาท ี
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ขั้นตอนการดําเนนิกจิกรรม 
 1. ผู้นํากลุ่มแบ่งกลุ่มสมาชิกออกเป็น3กลุ่มเท่าๆกันแล้วน่ังเป็นวงกลม 
 2. ให้นักเรียนแต่ละคนผลัดกันออกมาอยู่กลางวง คนที่อยู่กลางวงให้
หลับตา (เปิดเพลงให้กําลังใจ)                                            
 3. ให้นักเรียนแต่ละคนผลัดกันเข้าไปพูดดีหรือสัมผัสหรือทําอะไร
บางอย่างที่เป็นการสร้างความประทับใจให้กับนักเรียนที่อยู่กลางวงทําไปเรื่อยๆ 
จนครบทุกคน 
 4. ผู้นํากลุ่มสรุปกิจกรรมในภาพรวม โดยเชิญอาสาสมัครนักเรียน            
2 คน เพื่อทําการสรุป  
 5. ให้นักเรียนทุกคนทําแบบวัดจิตสาธารณะ (Posttest) และแบบ
ประเมินกิจกรรมการเข้าร่วมค่ายอบรม 
 6.  ผู้นํากลุ่มกล่าวขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจและให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการทํากิจกรรม 
 7.  ผู้นํากลุ่มเชิญผู้อํานวยการโรงเรียนกล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติ
บัตรสําหรับเด็กดีมีจิตสาธารณะและถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน 
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แนวทางการสรปุกจิกรรมและปจัฉิมนิเทศ 
 ผู้นํากลุ่มสรุปและให้ข้อคิดในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยให้เรียนรู้          
ที่จะแสดงพฤติกรรมที่ดีๆต่อกัน เห็นใจซึ่งกันและกันไม่ เอาเปรียบกันและ                 
ไม่เอาเปรียบสังคม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งของที่เป็น
สว่นรวมร่วมกัน มีความกตัญํูกตเวทีต่อทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อม  
สรปุภาพรวมทั้งหมด 

1. ผู้นํากลุ่มขออาสาสมัครคนที่ 1 คนออกมาสรุป ตั้งแต่กิจกรรมท่ี 1 
ถึงกิจกรรมท่ี 7 ให้เพื่อนคนอื่นๆฟังและกิจกรรมเหล่าน้ัน               
ทําให้นักเรียนได้รับข้อคิดที่เป็นประโยชน์อะไรบ้าง 

2. ผู้นํากลุ่มขออาสาสมัครตนท่ี 2 ออกมาสรุปกิจกรรมที่ 8-15 ให้
นักเรียนคนอื่นๆฟังและได้รับข้อคิดที่เป็นประโยชน์อะไรบ้าง 

3. ผู้นํากลุ่มสรุปภาพรวมทั้งหมดโดยเชื่อมโยงข้อคิดของนักเรียนทั้ง 2
คน  

 

  



ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
                             

 

93 

บรรณานุกรม 

     
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2547). คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกคิด

แก้ปัญหาพัฒนา EQ.นนทบุรี ส านักพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิต 
: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

กรมสุขภาพจิต.(2551). คู่มือการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม.ค้นเมื่อ 24 มีนาคม 
2551 ,จากhttp://mhtech.dmh.moph.go.th/techno/techno-
other/books/plool.pdf. 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2556).การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม.ค้น
เมื่อ 25พฤษภาคม 2556, จาก
http://mhtech.dmh.moph.go.th/techno/techno_other/lea
rning/concept.html  

ครอบครัวคุณธรรม.(2554). คู่มือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสถาบัน
ศาสนา หน่วยงานของรัฐและเอกชน. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล.   

ชาย โพธิสิตา.(2540). จิตส านึกต่อสาธารณะสมบัติ : แนวคิดทางสังคมและ
นัยเชิงนโยบาย. วารสารราชบัณฑิตยสภา,28 (2),431-499    

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.(2552). สอนเด็กให้มีจิตสาธารณะ. กรุงเทพฯ :                       
บริษัทวี พร้ินท์ (1991) จ ากัด 

http://mhtech.dmh.moph.go.th/techno/techno-other/books/plool.pdf
http://mhtech.dmh.moph.go.th/techno/techno-other/books/plool.pdf
http://mhtech.dmh.moph.go.th/techno/techno_other/learning/concept.html
http://mhtech.dmh.moph.go.th/techno/techno_other/learning/concept.html


ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
                             

 

94 

ฐิติพร พันธวงค์. (2553). ผลของกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความมีจิตสาธารณะ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต
(จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล.(2553). เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องจิตสาธารณะ 
โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (Development 
Administration)มหาวิทยาลัยนอร์ท– เชียงใหม่. (เอกสารอัดส าเนา) 

ดวงเดือน  พันธุมนาวิน.(2538). ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมกับพฤติกรรมการ
ท างานของข้าราชการไทย. [ม.ป.ท. :ม.ป.พ.]. 

_______. (2551). จิตพอเพียง : เครื่องมือวัดทางจิตพฤติกรรมศาสตร์.
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ “เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม”  
กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์
คุณธรรม) ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

เด็กไทยเห็นแก่ตัว “ให้” ไม่เป็น. (2552). ค้นเมื่อ 20 กันยายน 2553,จาก  
www.thaihealth.or.th  

ดุจเดือน  พันธุมนาวิน. (2553). หลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล : 
ทฤษฎีและผลการวิจัยเพื่อสร้างดัชนีในแนวจิตพฤติกรรมศาสตร์ . ค้น
เมื่อ 25 กันยายน 2553,จากwww.journal.nda.ac.th  

ทศพร  ประเสริฐสุข. (2543). ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์กับการศึกษา.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 5(1), 19-35  

ทักษพล ธรรมรังสี . (2552) . เยาวชนกับสุราปัญหาไม่รู้ จบ . ค้นเมื่อ 7 
มิถุนายน 2552, จาก http://gotoknow.org 

http://www.thaihealth.or.th/
http://www.journal.nda.ac.th/
http://gotoknow.org/


ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
                             

 

95 

นงนภัส  พันธ์พลกฤต. (2555). รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการ
พัฒนามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่. 

นงลักษณ์ วิรัชชัย.(2537).ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (LISREL) สถิติ
วิ เคราะห์ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ . 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้จัดการออนไลน์.(2549).ผลวิจัยชี้ “เด็กไทย” อยากเรียนเก่ง แต่ขาดจิตส านึก
สาธารณะ. ค้นเมื่อ 26 กันยายน 2553, จาก
http://www.Dmh.go.th./sty_libnews/new/view.as 5945 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และ สังคม สัญจร. (2543). ส านึกไทยท่ีพึงปรารถนา. 
กรุงเทพฯ : มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย. 

ราชบัณฑิตแฉคนไทยยุคใหม่ฟุ้งเฟ้อ–เห็นแก่ตัว–เป็นโรคเครียด.(2550).ค้นเมื่อ
7 มิถุนายน 2552, จาก  http://www.bangkokbiznews.com. 

โรงเรียนคุณธรรม. (2554). คู่มือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสถาบัน
ศาสนา หน่วยงานของรัฐและเอกชน.กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล 

รังรอง  งามศิริ. (2556). การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความ
เข้มแข็งของครอบครัว. รายงานการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และคณะ. (2546). รูปแบบการพัฒนานักเรียนระดับ
ประถมศึกษาให้มีจิตสาธารณะ : 

http://www/
http://www.bangkokbiznews.com/


ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
                             

 

96 

การศึกษาระยะยาว. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ  (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการอัดส าเนา). 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.(2549). คุณภาพวัยรุ่น :กรณีศึกษา
นักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ ในเขต กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ 
นครราชสีมา และสงขลา.กรุงเทพฯ: [ม.ป.พ.] 

ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาคม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และองค์กรเพื่อความโปร่งใสใน
ประเทศไทย.(2553).หลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ โตไปไม่โกง. กรุงเทพฯ 
: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.). (2549) .เศรษฐกิจพอเพียง. 
กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พร้ินติ้งแอนด์พับชิ่งจ ากัด (มหาชน). 

ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ. (2542). วาระการวิจัยแห่งชาติใน
ภาวะวิกฤติเพื่อฟ้ืนฟูชาติ. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ.  

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ หน่วยศึกษานิเทศก์ส านัก
นิ เทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา. (2545) . การนิ เทศเพื่ อ
พัฒนาการวิจัยในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : การศาสนา.  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2553). แนวทางการพัฒนา 
การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551. ส านักวิชาการและมาตรฐาน



ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
                             

 

97 

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ . (2552)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10 (พ.ศ.2550-2554). 
ค้นเมื่อ 18 กันยายน 2552, จาก www.nesdb.go.th 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
รัฐบาล. (2553) การปลูกฝังคุณธรรมในสถานศึกษา.ค้นเมื่ อ               
16 กันยายน 2553, จากhttp://www. Obec.Go.th./index  

_______. (2553). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  
(2551). (พิมพ์ครั้งที3่). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 

สังคมคุณธรรม.(2554). คู่มือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันศาสนา 
หน่วยงานของรัฐและเอกชน. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลัง
แผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล.   

สุนทรี  จูงวงค์สุข. (2550). การใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมลักษณะนิสัยจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.วิทยานิพนธ์ ปริญญา
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

 
 

http://www.nesdb.go.th/
http://www/


ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
                             

 

98 

อรพิน ชูชม และคณะ.(2549). การวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมที่สัมพันธ์กับ
จิตส านึกทางปัญญาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย . กรุงเทพฯ :
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  
ประสานมิตร. 

Abbot, W.J.(1985).The Effect of Reality Therapy-base Group 
Counseling on The Self-esteem of  Learning disabled 
sixth, seventh and eighth grades. Dissertation Abstracts 
International, 45, 1989A 

Ajzen,I. & Fishbein,M. (1980).Understanding Attitude and 
Predicting Social Behavior. New Jersey : Prentice-Hall. 

Cooper, C. L. & Mangham, I. L. (1971). T-Group : A Survey of 
Research. London :  John Wiley & Son. 

Kohlberg, L. (1973). The Claim to Moral Adequacy of a Highest 
Stage of Moral Judgment. Journal of Philosophy, 70(18), 
630-646. 

Ohlsem, M.M.(1977). Group Counseling. 2nded. New York : Holt, 
Rinehart & Winson. 

Schinke, S.P.,& Rose,S.D. (1976). Interpersonal skill training in  
group. Journal of Counseling Psychology, 23(5),                   
442-448.  

  



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
 

 
100 

กิจกรรมเพือ่การละลายพฤติกรรม และสรา้งความคุน้เคย 

หอยระเบดิ 
วัตถปุระสงค ์

1. เพื่อให้สมาชิกแกนน าได้รู้จักกัน และสนิทสนมกันมากข้ึน 
2. เพื่อฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออก 
3. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนรู้ 

สือ่และอปุกรณ์     1.  นกหวีด     
เวลาทีใ่ช้   ประมาณ    25  นาที  

ขั้นตอนด าเนินกจิกรรม 
1. ให้สมาชิกจับกลุ่ม 3 คน โดย 2 คนจับมือกันทั้ง 2 มือ 

เรียกว่า ฝาหอย อีก 1 คนอยู่ตรงกลาง เรียกว่า หอย 
2. ให้ทุกคนฟังค าสั่ง ซึ่งมีอยู่ 3 ค าสั่ง คือ หอยเปลี่ยนฝา   

ฝาเปลี่ยนหอย  และ หอยระเบิด 
3. ถ้าผู้น าสั่งว่า หอยเปลี่ยนฝาให้คนที่อยู่ตรงกลางซึ่งท าหน้าที่

เป็นหอย วิ่งไปหาฝาหอยอื่นที่ไม่ใช่คู่ของตน ส่วนคนที่เป็นฝาหอยให้ยืน
อยู่กับที่ ถ้าใครจับได้แล้วให้นั่งลง 
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4. ถ้าผู้น าสั่งว่า ฝาเปลี่ยนหอยให้คนที่เป็นฝาหอยทั้ง 2 คน   
จับมือกันแล้ววิ่งไปหาหอยตัวใหม่ ส่วนคนที่ เป็นหอยให้ยืนอยู่กับที่                 
ใครจับได้แล้วให้นั่งลง  

5. ถ้าผู้น าสั่งวา่ หอยระเบิด ให้ทุกคนชูมือข้ึนแล้วร้องว่า บึม   
แล้วให้คนที่เป็นฝา สลับมาเป็นหอย คนที่เป็นหอยให้กลายมาเป็นฝา 
แล้วให้จับคู่ใหม่ทั้งหมด ห้ามจับคู่เดิม เมื่อจับได้แล้วให้น่ังลง ใครน่ังลง
ท้ายสุดให้ออกมาท ากิจกรรมเพียงคนเดียว 
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ต ารวจไลจ่บัผูร้้าย 

วัตถปุระสงค ์
1. เพื่อสร้างความสนุกสนานและเกิดความตื่นตัวในการอบรม 
2. เพื่อสร้างความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมต่อไป 

อปุกรณ์ทีใ่ช ้
1. ขวดน้ า 2 ขวด  (แทน ต ารวจ กับ ผู้ร้าย) 
2. นกหวีด 

เวลาทีใ่ช้     ประมาณ  25  นาที (ข้ึนอยู่กับจ านวนสมาชิก) 
ขั้นตอนด าเนินกจิกรรม 

1. ให้สมาชิกยืนเป็นวงกลม  
2. ใช้ขวดน้ าดื่มพลาสติก ขวดที่ 1 สมมติว่าให้เป็นต ารวจ และ

ขวดน้ าขวดท่ี 2 ซ่ึงมีสีที่แตกต่างสมมติว่าเป็นผู้ร้าย  
3. ถ้าสมาชิกคนใดที่ได้รับขวดต ารวจให้หมุนรอบเอวตัวเอง1รอบ 

และถ้าสมาชิกแกนน าได้รับขวดผู้ร้าย ให้หมุนรอบเอวตัวเอง 2 รอบ 
4. การส่งผ่านขวดน้ า ให้เริ่มทีละขวด โดยส่งผ่านขวดผู้ร้ายก่อน   

ณ. สมาชิกคนแรก และท าการส่งผ่านขวดน้ า ไปเรื่อยๆประมาณ 5-6 
คน  หรือตามความเหมาะสม หลังจากน้ัน ให้เริ่มส่งขวดน้ า ต ารวจ ณ.
สมาชิกคนแรกเช่นเดียวกัน    
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5. ถ้าขวดน้ าต ารวจ กับ ผู้ร้าย ไปทันกันที่คนใด คนน้ันจะต้อง
ออกมาท าพฤติกรรมบางอย่าง ที่สมาชิกในกลุ่มต้องการให้ท า เพ่ือความ
สนุกสนาน 

เกม ฝงูวานร 

วัตถปุระสงค ์
    1. การฝึกสมาธิและสังเกตการจ า 
     2. การประสานงาน 
     3. ความสนุกสนานและเพลิดเพลิน 
     4. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนรู้  
อปุกรณ์      ไม่ม ี
ระยะเวลา   10-20 นาท ี     
จ านวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม    10-30 คน 
ขั้นตอนด าเนินกจิกรรม 

1. จัดให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมรียงกันเป็นวงกลมหรือรูปตัวยู                                 
ตามความเหมาะสม 

2. ผู้น ากิจกรรมแจ้งกฎและกติกาในการเล่นและก าหนดผู้ที่จะเริ่ม
เป็นคนแรก 
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3. ผู้เล่นคนแรกจะร้องว่า “ลิง 1 ตัว” ผู้เล่นคนต่อไปจะอยู่ติดกับ
คนแรกจะซ้ายหรือขวาก็ได้จะต้องกระโดดท าท่าลิงไปข้างหน้า 1 ครั้ง พร้อม
ร้องว่า “กระโดด 1 ครั้ง”คนที่สามก็จะกระโดดท าท่าลิงไปข้างหน้า 1 ครั้ง
พร้อมร้องเสียงลิง 1 ครั้ง “เจี๊ยก”เป็นอันครบลิง 1 ตัว 

4. ผู้เล่นคนต่อไป “ลิง 2 ตัว ”ผู้เล่นคนต่อไป  “กระโดด 2 
ครั้ง” ผู้เล่นคนต่อไปท าท่าลิงแล้วกระโดดไปข้างหน้า 1 ครั้งพร้อมร้องเสียง
ลิง 1 ครั้ง “เจี๊ยก” และผู้เล่นคนต่อไป ท าท่าลิงแล้วกระโดดไปข้างหน้า 1 
ครั้งพร้อมร้องเสียงลิง 1 ครั้ง “เจี๊ยก” เป็นอันครบลิง 2 ตัว   

5. โดยที่ผู้น ากิจกรรมจะก าหนดเองตามความเหมาะสมกับคนเล่น
ว่าจะใช้ลิงกี่ตัว 
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เกมโรคตดิตอ่ 

วัตถปุระสงค ์  เพื่อความสนุกสนานและรู้จักสร้างจินตนาการ 
อปุกรณ ์   ขวดเปล่าหรือสิ่งสมมติอื่นๆ 
ระยะเวลา   10-20 นาที 
ขั้นตอนด าเนินกจิกรรม 

1. ผู้เล่นน่ังเป็นวงกลม ตรงกลางมีขวดเปล่าพร้อมฝาปิดวางอยู่ 
ผู้น าเกมเข้าไปตรงกลางอธิบายว่าขวดน้ีมีเชื้อโรคอยู่ใครก็ตามที่เปิดฝาขวดน้ี
จะได้รับเชื่อโรคน้ันและมีอาการแตกต่างกันออกไป หากผู้ติดเชื้อไปแตะใคร
คนน้ันจะได้รับเชื้อโรคไปด้วย   

2.  ผู้น าเกมเปิดขวด แสดงอาการของโรค (เช่น คันทั้งตัว หรือ
หัวเราะไม่หยุด หรือมือสั่น) หลังจากน้ันค่อยๆคลานกลับมาแตะผู้เล่นคน
อื่นๆ ผู้เล่นที่ถูกแตะต้องแสดงอาการเดียวกันกับผู้ท่ีแตะ 

3. ผู้ที่ถูกแตะจะต้องแสดงอาการเช่นเดียวกัน แล้วคลานไปแตะ
ขวดตรงกลาง หลังจากน้ันจะเกิดอาการใหม่ เพื่อแตะผู้เล่นคนอื่นๆต่อไป 
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เกมทอ่งธารา 

วัตถปุระสงค ์ 
 เพื่อความสนุกสนานและเป็นเกมเพื่อใช้ในการจับกลุ่ม 

เวลาทีใ่ช้  10-15 นาที 
ขั้นตอนด าเนินกจิกรรม  

1. ผู้น าให้สมาชิกช่วยกันร้องเพลง และเดินไปรอบๆ ดังน้ี  
“พายเรือไปในธารา กุ้งหอยปูปลา แหวกว่ายเวียนวน ๆ  
พายเรือกันไปหลายคนๆ ”   

2. เมื่อจบเพลงผู้น าจะบอกว่าขอคน......คน เอา .... ชนกัน (ผู้น า
ก าหนด) เช่น ขอคน 4 คน เอาเข่าชนกัน ผู้เล่นก็ต้องหาคน 
4 คน จับมือเป็นวงกลมเพื่อที่จะเอาเข่าชนกัน 
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เกมเธออยูไ่หน 

วัตถปุระสงค ์              
เพื่อสร้างความสนิทสนมและเรียนรู้เรื่องการปรับตัว                     

โดยไม่จ าเป็นต้องพูด     
อปุกรณ ์     รองเท้า 
ระยะเวลา   20 นาที 
ขั้นตอนด าเนินกจิกรรม  

1. ผู้น าให้ทุกคนท ากิจกรรมนี้แบบไม่ใช้เสียงโดยให้ทุกคน               
ถอดรองเท้าออกให้หมดแล้วกองไว้รวมกัน  

2. ให้สมาชิกแต่ละคนหลับตาหยิบรองเท้าของใครก็ได้มาใส่    
โดยสองข้างต้องไม่เหมือนกัน 

3. หลังจากน้ันให้ไปหารองเท้าข้างที่ใช่ โดยยืนต่อกัน ซึ่งท าแบบ
ไม่ใช้เสียง   
 

 

 



 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
 

 
108 

เกมฟา้ผา่ 

จดุประสงค ์            
1. เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนานและมีสมาธิในการฟัง 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนรู้  

 ระยะเวลา   ในการท ากิจกรรม  10-20 นาที 
ขั้นตอนด าเนินกจิกกรม 
  1. ผู้น ากิจกรรมจะอธิบายค าสั่งพร้อมท าท่าประกอบซึ่งค าสั่งมีอยู่ 
4 ค าสั่งคือ 

ฝนตก ให้ปรบมือรัวๆ  
ฟ้าแลบ ให้แลบลิ้นพร้อมออกเสียง แพล่บๆ   
ฟ้าร้อง ปรบมือที่หน้าขารัวๆ  
ฟ้าผ่า ยกมือขวาชูข้ึน แล้วตะโกนว่า เปรี้ยงๆ 

  2. ผู้น ากิจกรรมออกค าสั่งท้ัง 4 สลับไป-มา  
3. ใครท าผิดท่าให้ออกมาเต้นเพลง โชว์เพื่อนหรือแนะน าตัว 

แล้วแต่ค าสั่งของผู้น า 
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เกมภเูขาไฟระเบดิ 

วัตถปุระสงค ์ 
 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมกิจกรรม  
อปุกรณ์    ไม่ม ี 
เวลา     ประมาณ 20 นาที  
ขั้นตอนด าเนินกจิกรรม 

1. ผู้น าให้สมาชิกน่ังหรือยินเป็นวงกลม อาจมีโต๊ะน่ังด้วยก็ได้ 
หรือไม่มีก็ได้ 

2. ครั้งแรกผู้น าอยู่ตรงกลางท าหน้าที่เป็นภูเขาไฟซึ่งผู้น าอธิบาย
ว่า ถ้าสมาชิกคนใดเป็นภูเขาไฟ 2 ครั้งจะได้รับรางวัลอย่าง
สาสม  

3. เมื่อคนที่ท าหน้าที่เป็นภูเขาไฟจะต้องสั่งว่าภูเขาไฟระเบิดใส่คน
ที่ ......(ใส่นาฬิกา) (ใส่กางเกงใน)…… (คุณสมบัติต่างๆ) 

4. คนที่มีคุณสมบตัิตามน้ัน จะต้องวิ่งสลับท่ีกัน โดยคนที่เป็น
ภูเขาไฟถ้ามีคุณสมบัติตามที่ตัวเองสั่งจะวิ่งหาที่ใหม่ด้วยเพื่อจะ
ได้หลุดจากการเป็นภูเขาไฟ แล้วคนท่ีหาที่ใหม่ไม่ทันจะต้อง
กลายมาเป็นภูเขาไฟ ซึ่งจะต้องสั่งใหม่ 
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เกมมหศัจรรยร์ูปวาด 

วัตถปุระสงค ์
1. เพื่อให้สมาชิกรู้จักตนเอง 
2. เพื่อฝึกจินตนาการและสร้างความคุ้นเคย  

อปุกรณ์   กระดาษ A4 และปากกา 
เวลา     ประมาณ 30 นาท ี
ขั้นตอนด าเนินกจิกรรม 

1. ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มวาดรูปอะไรก็ได้ที่แสดงถึง
ตัวตนของตนเอง 

2. หลังจากน้ันให้สมาชิกแต่ละคนออกมาโชว์รูปของตนเองให้
สมาชิกคนอื่นดู 

3. ผู้น าให้สมาชิกโยงรูปภาพให้เป็นเรื่องราวตามท่ีตนเองจะ
จินตนาการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

ประวัต ิ
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ชือ่-นามสกลุ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต 
Asst. Prof. Nongnaphat Phanphonlakrit, Ph.D. 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนางานวิจัยและอาจารย์
ประจ าสาขาวิชาจิตวิทยา                                  

ที่อยู่          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                              
มหาวิทยาลัยพายัพ 
หมายเลขโทรศพัท์ 053-241255 ต่อ 7501                   
โทรสาร 053-241 983 
หมายเลขโทรศพัท์  083-578 1234 
E-mail Address: nongnapas1@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาวิ ทย าศ าสตรบัณฑิต ( จิ ต วิ ทย า ) เ กี ย รติ นิ ยมอั นดั บ 2   

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปี พ.ศ. 2527 
ป ริ ญ ญ า วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ( จิ ต วิ ท ย า โ ร ง เ รี ย น )           

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2533 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) เกียรติบัตรผลการ

เรียนยอดเยี่ยม) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2555 
สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ   
        การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้  
        การวิจัยและพัฒนา  
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        จิตสาธารณะ  
        จิตจริยธรรม  
        พลวัตกลุ่ม  
        จิตวิทยาการเรียนรู ้ 
        จิตวิทยาการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร 
ประวตักิารท าวจิยัและความต่อเนือ่งในการท าวจิยั (พ.ศ. 2554 – 2560)  

1. พ.ศ. 2554 เรื่อง ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
ความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนของ
เยาวชน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัย
พายัพ เชียงใหม่ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยพายัพ (ผู้ร่วมวิจัย)   

2. พ.ศ. 2555 เรื่อง รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. ดุษฎีนิพนธ์ ปร.ด. 
(การบริหารการพัฒนา). เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.(ได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิ จั ยประ เภทบัณฑิตศึกษา จาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ประจ าปี 2555)      

3. พ . ศ . 2556 เ รื่ อ ง  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พ ฤ ติ ก ร ร ม             
จิตสาธารณะของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
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และเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่: ผลของโปรแกรม
การพัฒนาศักยภาพเชิงบวก ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากมหาวิทยาลัยพายัพ (หัวหน้าโครงการวิจัย)      

4. พ.ศ. 2557 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างจิตพอเพียงและ
พฤติกรรมการบริ โภคด้ วยปัญญาของนัก เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6 โรง เรี ยนในเขตอ า เภอ เมือง          
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยพายัพ (ผู้ร่วมวิจัย)                                

5. พ.ศ. 2558 เรื่อง การรณรงค์เชิงกลยุทธ์อย่างมีส่วน
ร่วมเพื่อการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาล 
ต าบลแม่แรงอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และ
บริษัทอุดมการณ์ลิสซิ่งกรุ๊ป  (ผู้ร่วมวิจัย)      

6. พ.ศ. 2558 เรื่อง การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมจิตจริยธรรมในการด าเนินชีวิตของนักศึกษา
อาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
โ ดย ไ ด้ รั บทุ น ส นับส นุนก า ร วิ จั ย จ า กส า นั ก ง าน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
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7. พ.ศ. 2559  เรื่อง การเพิ่มศักยภาพครูเพื่อการพัฒนา
จิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

8. พ.ศ. 2560  เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อการ
พัฒนาพฤติกรรมมุ่งอนาคตควบคุมตนของนักศึ กษา
อาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
(หัวหน้าโครงการวิจัย) 

รางวัลทางด้านการวิจัยที่ได้รับ    
1.  ได้รับทุนประเภทบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2555 จาก

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ท าวิทยานิพนธ์
เรื่อง รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา
ระดับปริญญา เอก สาขาการบริห ารการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่. 

2. ได้รับรางวัลระดับชมเชย ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบ            
พฤติกรรมไทย ส านักงานคณะกรรมการวิ จัยแห่งชาติ  
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ประจ าปีพ.ศ. 2556 จากงานวิจัยเร่ือง รูปแบบการพัฒนา
จิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

3. ได้รับรางวัลระดับดี ด้านครอบครัว จากส านักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จากบทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิง
สา เหตุที่ มี อิ ทธิพลต่อจิ ตสาธารณะของนัก เรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากวิทยานิพนธ์เรื่อง รูปแบบการ
พัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

4. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2558                              
ของมหาวิทยาลัยพายัพ  

 
 
 

 
 


