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 การวิจยันี้มีความมุงหมายเพือ่พัฒนาและศกึษาประสทิธผิลรูปแบบการเรียนการสอนที่

สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดําเนนิการโดยใชกระบวนการวิจยัและพัฒนาซึง่เปนเปน 4 ข้ันตอน 

ดังนี้ ข้ันตอน  ที่ 1 ศึกษาขอมูล แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวจิัย เพื่อนาํมาใชในการสงัเคราะห

รูปแบบการเรียนการสอน ข้ันตอนที่ 2 พฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยผานการตรวจสอบความ

เหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญและนําไปทดลองใชเพื่อศึกษานาํรอง ข้ันตอนที ่3 นํารูปแบบการเรียนการ

สอนไปใช โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ Pretest – posttest control group design กลุมตัวอยาง

เปนนกัศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ผูวิจยัใช

การสุมกลุมตัวอยางแบบกลุม (clustered random sampling) โดยสุมกลุมผูเรียนที่จะใชในการวิจัย

จํานวน 2 กลุมๆ แรกมีผูเรียนจํานวน 43 คน และกลุมทีส่องมีผูเรียนจาํนวน 35 คน จากนั้นใชการสุม

อยางงายเพื่อจัดกลุมตัวอยางเขาสูกลุมทดลองและกลุมควบคุม ใชเวลาในการทดลอง 16 สัปดาห ๆ 

ละ 3 ชั่วโมง รวมทัง้สิน้ 48 ชั่วโมง และข้ันตอนที่ 4 ประเมินประสทิธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน 

โดยดําเนนิการวิเคราะหขอมูลดวยสถิตพิืน้ฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนพหุนามทางเดียว

แบบวัดซ้ํา (One-way MANOVA; repeated measures) ผลการวิจยัสรุปไดดังนี้ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย หลักการคือ ผูเรียนไดแสดงความ

คิดเห็น เรียนรูผานการรวมมือในการปฏิบัติ สามารถคิดไตรตรอง มีการพัฒนาจิตและการฝกปฏิบัติ

เพื่อใหผูเรียนเกิดปญญาและมีมีจิตสาธารณะ  

2. รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม ข้ันการ

เรียนการสอนมี 5 ข้ัน ไดแก 1) ปญหาชวนคิด  (Challenging Problem) 2) คิดอยางไตรตรอง 

(Reflective thinking) 3) กระจางคานิยม  (Value Clarification) 4) จิตอาสา ( Volunteer Mind) และ 

5) สุนทรียสนทนา (Inspired Dialogue) การวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนเปนการ

วัดและประเมินผลที่เกิดขึ้นทั้งในระหวางการเรียนการสอนและภายหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบ 

โดยผูประเมินประกอบดวยตัวผูเรียน เพื่อน และผูสอน 



3. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยการทดลองใช

รูปแบบการเรียนการสอน พบวา 

3.1 ผูเรียนกลุมทดลองที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมตาม

แนวคิดการเรยีนการสอนดวยการบริการสังคม มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์างการเรียน จิตแหงความ

เคารพและจิตแหงจริยธรรมสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุมทีใ่ชรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.2 ผูเรียนกลุมทดลองที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมตาม

แนวคิดการเรยีนการสอนดวยการบริการสังคม มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์างการเรียน จิตแหงความ

เคารพและจิตแหงจริยธรรมหลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

 3.3 พฤตกิรรมการเรียนรูอยางมีความสุขในวิชาศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน

กลุมทดลองมคีะแนนเฉลีย่ของผูเรียนในระดับมาก 
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 This research aimed to develop and study the effectiveness of instructional model 

for enhancing respectful mind and ethical mind based on teaching and learning via service 

learning for undergraduate students. The methodology of this study consisted of 4 stages as 

follows: (1) Data, concepts and theories from documents and researches were studied to 

synthesize the instructional model. (2) The instructional model was developed through 

appropriate review from experts and it was then experimented for a pilot study. (3) The 

instructional model was used by employing the Pretest – posttest control group design with 

the sampling groups were first year students of the College of Industrial Technology in the 

first academic semester of 2010 academic year. The researcher conducted the research by 

dividing cluster sampling groups into two groups: the first group comprised of 43 students 

and the second group comprised of 35 students. Then, the simple random sampling was 

used to group the sampling groups to experimental group and control group. The 

experiment was conducted for 16 weeks, 3 hours a week and altogether it took 48 hours. (4) 

The effectiveness of the instructional model was assessed by employing fundamental 

statistical analysis and One-way MANOVA; repeated measures. The results of the study 

were concluded below. 

1. The developed instructional model consisted of concepts, i.e. the students 

expressed their opinion through practical cooperation. They could also think, consider, 

develop their mind and practice so that they could obtain intelligence and have public mind. 

2. The objectives of the instructional model for enhancing respectful mind and 

ethical mind included 5 stages, i.e. (1) challenging problem, (2) reflective thinking, (3) value 

clarification, (4) volunteer mind and (5) inspired dialogue. The measurement and evaluation 



of the instructional model were done during teaching period and after teaching period. The 

evaluators were students, their peers and their teachers.  

3. The result of the effectiveness of the instructional model for enhancing 

respectful mind and ethical mind revealed that: 

3.1 The students in the experimental group of the instructional model for enhancing 

respectful mind and ethical mind based on teaching and learning via service learning had 

the average of the efficiency of learning at a higher level than the students in the control 

group of the normal teaching model at .01 statistical difference level.    

3.2 The students in the experimental group of the instructional model for enhancing 

respectful mind and ethical mind based on teaching and learning via service learning had 

the average of the efficiency of learning at a higher level after their study period than before 

their study period at .01 statistical difference level. 

 3.3 The average of the students’ learning behavior for happiness in a subject 

called the Art of Developing the Quality of Life was in a high level.  
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ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาของ รองศาสตราจารย ดร.วิชัย        วงษใหญ 

ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่ไดใหความกรุณา ขอคิดเห็นตลอดจนใหคําแนะนําที่มีคายิ่งตอ

งานวิจัยในครั้งนี้ วาที่รอยตรี ดร.มนัส บุญประกอบ และรองศาสตราจารย ดร.สมสรร  วงษอยูนอย กรรมการ

ควบคุมปริญญานิพนธ ซึ่งทั้ง 2 ทานไดใหความรูความเอือ้อาทรและความเมตตาใหคําปรึกษาตอลูกศิษย

เสมอมาจนปริญญานิพนธเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี ้

 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ศรีสมร  พุมสะอาด ที่ทานใหความกรุณารับเปนประธานกรรมการสอบ

ปากเปลา และขอกราบขอบพระคุณ ดร.มารุต พัฒผล ที่ใหความกรุณารับเปนกรรมการสอบปากเปลาในครั้ง

นี้ ทําใหผูวิจัยไดสําเร็จการศึกษาอยางสมบูรณ 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทความรูใหแกผูวจิยัในการศึกษาตาม

หลักสูตรสาขาการวิจัยและพฒันาหลักสูตร ทําใหผูวิจัยไดเรียนรูวาการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตนั้นมีความ

ลึกซึ้ง ไมไดส้ินสุดการเรียนเพียงแคในชั้นเรียน หากแตไดเรียนรูโดยผานทักษะและกระบวนการตางๆ จนมี

ความพรอมท่ีจะนําไปพฒันา ปรับปรุง ถายทอดและกอใหเกดิประโยชนแกผูอื่นและสังคมตอไป 

 ขอกราบขอบพระคุณผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ที่ใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้ 

และขอบคุณนกัศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกําลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปที่ 1 ป

การศึกษา 2553 ที่ใหความรวมมือตลอดจนทุมเทแรงการแรงใจในการปฏบิัติกิจกรรมตางๆ ในการดําเนินการ
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
  

 สถานการณและสภาพบานเมืองของประเทศในปจจุบัน เปนหลักฐานที่ประจักษโดยทั่วกัน

แลววา การที่ประเทศมุงพัฒนาทางดานเศรษฐกิจอยางมาก แมจะกอใหเกิดการพัฒนาทางดาน

เศรษฐกิจและความเจริญทางวัตถุอยางเห็นไดชัด แตความเจริญและการพัฒนานั้นก็มิไดเปนไปอยาง

ยั่งยืน นอกจากนั้นการพัฒนาประเทศโดยมุงความเจริญทางดานเศรษฐกิจ และความเจริญกาวหนา

ทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว โดยขาดความสมดุลกับการพัฒนาทางดานจิตใจ เปนที่มาของปญหา

สังคมที่ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เชน ปญหายาเสพติด อาชญากรรม ความไมปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน ปญหาการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง ปญหาแหลงอบายมุข แหลงเสื่อมโทรม โสเภณี

เด็ก การใชแรงงาน การละเมิดสิทธิเด็ก ปญหามลภาวะ ปญหาการจราจรและอุบัติเหตุ รวมทั้งปญหา

สุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ เหลานี้ลวนเปนปญหาที่เปนผลพวงของการพัฒนาทางวัตถุอยางขาด

ความสมดุลกับการพัฒนาทางจิตใจทั้งสิ้น (ทิศนา แขมมณี. 2546: 1-2) 
ในปจจุบันสภาพปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและนักศึกษา เปนปจจัยสําคัญ

ที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหใชชีวิตในสังคมไดอยางปลอดภัยและมี

ความสุข จากงานวิจัยของระพีพัฒน  ศรีมาลา (2547: 1-2) พบวา ปจจัยการใชความรุนแรงของเด็ก

มัธยมศึกษาพบวาเกิดจากปจจัยภายในตัวนักเรียนเอง ไดแก การขาดการควบคุมอารมณ การ

แสดงออกที่จะสรางจุดเดนใหผูอ่ืนยอมรับ คานิยมและศักดิ์ศรี การใชความรุนแรงที่เกิดจากปจจัย

ส่ิงแวดลอมรอบตัวนักเรียน ไดแก นักเรียนไมเชื่อฟงคําสั่งสอนของผูปกครอง การแสดงความรุนแรงใน

ครอบครัว การบังคับใชกฎระเบียบของโรงเรียนไมเขมงวด การแกแคนแทนเพื่อน การลงโทษของครู

และอิทธิพลของสื่อในปจจุบัน โดยความรุนแรงนั้นนอกจากจะสงผลเสียนานัปการแลว ยังละเมิดสิทธิ

มนุษยชนอีกดวย ในระยะหลังการใชความรุนแรงของเด็กและเยาวชนปรากฏออกมามากมาย เชน การ

ลอเลียนคุกคาม ทะเลาะตบตี การลวนลามทางเพศ เด็กชายรุมโทรมเด็กหญิงหรือเด็กอาชีวะลอบทํา

รายกันถึงชีวิต ปญหาเหลานี้หากไมไดรับการแกไขอาจนําไปสูการทํารายกันถึงชีวิตได ส่ิงเหลานี้ได

สะทอนใหตระหนักถึงการแกปญหาอยางเรงดวนของพฤติกรรมของคนในสังคม โดยเริ่มตนที่ระบบ

การศึกษาในการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน   
     การเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมปจจุบันลดลง ประชาชนและเยาวชนจํานวนมากที่

ไมเห็นความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรมเทาที่ควร ไมยึดมั่นในคุณธรรม และไมประพฤติปฏิบัติตาม
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จริยธรรม ทําใหสังคมมีปญหามีความเจริญทางดานวัตถุแตมีความเสื่อมโทรมทางจิตใจ ในปจจุบัน

คานิยมบางอยางไดเปลี่ยนแปลงไป กอนนี้สังคมยกยองคนที่มีคุณธรรม คนที่ประพฤติผิดในศีลธรรม

จะถูกประณาม ไมมีใครอยากคบหา แตในปจจุบันสังคมกลับยกยองคนที่มีเงิน คนที่มีตําแหนงสูง และ

คนที่มีชื่อเสียง แมวาคนเหลานั้นจะประพฤติผิดศีลธรรมก็ตาม ยุคโลกาภิวัตนมีความเจริญกาวหนา

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนยุคของขอมูลขาวสาร ยุคโลกไรพรหมแดน โลกขอมูลขาวสาร

จึงมีอิทธิพลตอความคิด จิตใจ และพฤติกรรมของมนุษยมากขึ้น คนไทยเปนจํานวนไมนอยไดตกเปน

เหยื่อของขอมูลขาวสารและการโฆษณา ถูกอิทธิพลของวัฒนธรรมและคานิยมจากตางชาติครอบงํา 

ลุมหลงในวัฒนธรรมและคานิยมของตางประเทศ ไมสนใจในคําสอนของศาสนาและวัฒนธรรมไทย ทํา

ใหคนมุงแสวงหาแตความสุขทางวัตถุ มีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น ขาดความเอื้ออาทร ขาดความ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ไมเห็นความสําคัญของศาสนา และขาดคุณธรรม จริยธรรม ไมเชื่อในเรื่องของ

กฎแหงกรรม (สมพร  เทพสิทธา. 2542: 15–16) 

  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยผาน

กระบวนการทางการศึกษานั้น อยูบนหลักการที่เปนการพัฒนาที่สมบูรณรอบดาน ทั้งรางกาย จิตใจ 

สติปญญาและสังคม อีกทั้งเพียบพรอมดานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการอยูรวมกับผูอ่ืน

อีกดวย เมื่อเปนศูนยกลางของการพัฒนา โดยผานทางการศึกษา บทบาทของการศึกษาจึงไมเพียงเปน

เครื่องมือในการพัฒนาเทานั้น แตเปนทั้งตัวการสําคัญในการพัฒนาโดยตรงและเปนผลของการพัฒนา

อีกดวย (วราคม  ทีสุกะ. 2543: 109-110) 

ดังนั้นในยุคปจจุบันมนุษยจึงตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่

กําลังเกิดขึ้นทั้ง โดยการปรับตัวและเตรียมพรอมคนใหมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคใน

อนาคต ทุนของมนุษยในโลกยุคใหมตามแนวคิดของโฮเวิรด การดเนอร (Howard Gardner) 

นักวิชาการดานการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยฮารวารดไดกลาววาบุคคลจะสามารถเอาตัวรอดและ

ประสบความสําเร็จทั้งในดานการทํางานและการดําเนินชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ไดจะตองมีจิต 5 

ประการ ประกอบรวมอยูในตัวของคน ๆ นั้น เนื่องจากปจจุบันมนุษยอยูในยุคของการเปลี่ยนแปลง ไม

วาจะเปนกระแสโลกาภิวัตน การหลั่งไหลของขอมูลขาวสาร การครอบงําของวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ตลอดจนความขัดแยงของความเจริญอันหลากหลาย การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเรียกรองให

เกิดวิธีการเรียนรูและคิดรูปแบบใหมในสถาบันการศึกษา  การดเนอรเสนอการนิยามศักยภาพการรูคิด

ดวยจิตเพื่อการอยูในสังคมของคนหมูมากที่มีเชื้อชาติ  ศาสนา คานิยม  บุคลิกลักษณะ นิสัยใจคอ

แตกตางกันไป แนวคิดใหมนี้อยูในหนังสือ  “Five Minds For The Future” กลาวถึงประเภทของ

ความสามารถและทักษะที่จะตองปลูกฝงใหกับมนุษย เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูในวันขางหนาได 

หนังสือเลมนี้ไดจําแนกประเภทความคิด (Kinds of Minds) ที่มีความสําคัญและจําเปนในศตวรรษนี้ 
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ประกอบดวย  จิตแหงวิทยาการ (Disciplined Mind), จิตแหงการสังเคราะห (Synthesizing Mind), 

จิตแหงการสรางสรรค(Creating Mind), จิตแหงความเคารพ (Respectful Mind)และ จิตแหงจริย

ธรรรม (Ethical Mind) ซึ่งจิต 5 ประการมีสาระสําคัญดังนี้ 

  1.จิตแหงวิทยาการ (Disciplined Mind) เปนวิธีคิดที่เกี่ยวกับสาขาวิชาหลักๆ และสาย

วิชาชีพตางๆ ซึ่งเปนความสามารถในการประยุกตความขยันหมั่นเพียรของตน พรอมทั้งปรับปรุงสิ่งที่

เลาเรียนมาใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

  2. จิตแหงการสังเคราะห (Synthesizing Mind) เปนการเลือกขอมูลที่สําคัญจากขอมูล

มากมาย ที่ไดรับจากหลายๆ แหลง และจัดการกับขอมูลไดอยางสมเหตุสมผล ทําความเขาใจกับขอมูล

และประเมินขอมูลโดยปราศจากอคติ ผสมผสานใหกลายเปนขอมูลใหม ที่มีความหมายตอตนเองและ

ผูอ่ืน 

  3. จิตแหงการสรางสรรค (Creating Mind) เปนยิ่งกวาจิตชํานาญการและจิตสังเคราะห 

โดยเปนการผลิตความคิดใหมๆ พรอมต้ังคําถามที่แตกตางไปจากเดิม และกําเนิดเปนวิธีคิดที่สดใหม 

ซึ่งก็อาจจะกลายเปนคําตอบที่คาดไมถึง 

  4. จิตแหงความเคารพ (Respectful Mind) เปนการตอบสนองตอคนและกลุมคนที่มี

ความแตกตางหลากหลายอยางเห็นอกเห็นใจ และเปนไปในทางสรางสรรคเปนความพยายามที่จะ

เขาใจ และทํางานรวมกันกับคนที่แตกตางกัน เปนการขยายขอบเขตของความอดกลั้น และความถูก

ตองเหมาะสมของสังคมและการเมือง หรือกลาวงายๆ จิตแหงความเคารพเปนการยอมรับในความ

แตกตางระหวางบุคคล และกลุมบุคคลนั่นเอง 

  5. จิตแหงจริยธรรม (Ethical Mind) มีลักษณะที่เปนนามธรรมคอนขางมาก แตมี

ความสําคัญในเชิงบทบาทในหนาที่การงานและบทบาทในการเปนพลเมือง เปนการไตรตรองถึง

ธรรมชาติของงาน รวมทั้งความตองการและความปรารถนาของสังคมที่เราดํารงอยู โดยมีแนวคิดที่

สําคัญวา “บุคคลจะตอบสนองตอจุดประสงคที่เหนือไปกวาประโยชนสวนตนไดอยางไร” และ 

“ประชาชนจะทํางานโดยปราศจากความเห็นแกตัว และพัฒนาสวนรวมไดอยางไร” 

 จิต 5 ประการดังกลาว การดเนอร เสนอวาเปนคุณลักษณะสําคัญที่ทุกคนควรมีเพราะจะชวย

ใหบุคคลนั้นสามารถรับมือไดทั้งสิ่งที่ไมคาดคิด หากปราศจากจิต 5 ประการนี้แลว บุคคลจะตกอยู

ภายใตอํานาจของพลังที่ตนเองก็ไมเขาใจ และไมสามารถควบคุมอะไรได การดเนอร (Gardner. 2006: 

8)  กลาววาจิตแหงวิทยาการ (Disciplined Mind) จิตแหงการสังเคราะห (Synthesizing Mind) และ

จิตแหงการสรางสรรค (Creating Mind) เปนรูปแบบที่เกี่ยวของกันกับการรูคิด สวนจิตแหงความเคารพ

และจิตแหงจริยธรรม (Ethical Mind) มีความเกี่ยวของกัน โดยจิตทั้งสองเนนเรื่องเกี่ยวกับ

ความสัมพันธของมนุษยกับผูอ่ืน สอดคลองกับสมิท (Smith.2009: 411) ที่กลาวถึงความสัมพันธของ
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จิตทั้ง 5 ประการโดยจิตแหงวิทยาการ (Disciplined Mind) จิตแหงการสังเคราะห (Synthesizing 

Mind) และจิตแหงการสรางสรรค (Creating Mind) มีความเกี่ยวพันกันเนื่องจากเปนทักษะเกี่ยวกับ

การคิด สวนจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม (Ethical Mind) มีความเกี่ยวกับความสัมพันธ

ระหวางมนุษยและสามารถพิจารณาไดวามีความเกี่ยวของกับจิตพิสัย (Affective Domain) แตทวาเรา

กลับทราบเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ที่จะสนับสนุนใหเกิดจิตดานตางๆ เหลานี้นอยมาก โดยเฉพาะในแงของ

การพัฒนาดานจิตพิสัย จึงเปนเหตุผลที่ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิต

เหลานี้ 

 ดังนั้นหากตองการพัฒนาใหเด็กในปจจุบันมีภูมิคุมกันเพื่อใหสามารถประคองตนใหอยูใน

เสนทางที่สังคมยอมรับได จึงควรพัฒนาใหเด็กไดมีจิตแหงจริยธรรม (Ethical Mind) และจิตแหงความ

เคารพเนื่องจากคนที่ขาดจริยธรรมและความเคารพในตนเองจะทําใหโลกขาดคนทํางานที่ซื่อสัตยและ

พลเมืองที่ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งการดเนอร  (Gardner. 2006: 18) ไดใหความเห็นวา การกําหนด

หลักสูตรในอนาคตควรมีการสนับสนุนการปลูกฝงจิตทั้ง 5 โดยเฉพาะเรื่องจิตแหงความเคารพและจิต

แหงจริยธรรม (Ethical Mind) ซึ่งหากมนุษยขาดเรื่องความเคารพก็จะเทากับมนุษยจะสามารถทําลาย

คนอื่นๆ ไมควรคาตอการไดรับความเคารพจากคนอื่น ทั้งยังเปนภัยตอที่ทํางานและสาธารณชนและ  

หากวาปราศจากจริยธรรม จะทําใหโลกขาดคนทํางานที่ซื่อสัตยและพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ 

เสมือนกับวามนุษยยอนกลับไปสูยุคดึกดําบรรพที่ไมมีการคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม ซึ่งการศึกษา

เร่ืองเหลานี้จะมีสวนชวยใหมนุษยตระหนักถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดของการเปนมนุษยที่สมบูรณ 

 จิตแหงความเคารพ คือการออนนอมถอมตนใหเกียรติและเคารพในความคิดของผูอ่ืน เคารพ

และเขาใจถึงความแตกตางทั้งระหวางบุคคลและระหวางกลุม รวมถึงเปดใจที่จะรับฟง     ความคิดเห็น

ของผูอ่ืนที่แตกตางจากความคิดของตัวเอง อันจะนําไปสูความสําเร็จในการทํางานหรือการอยูรวมกัน

ในสังคมอยางสงบสุข ทั้งนี้ การทําความเขาใจผูอ่ืนนั้น ตองอาศัยทักษะทางดานอารมณ (Emotional 

Intelligence) และทักษะทางดานการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Intelligence) 

ซึ่งตองมีการปลูกจิตสํานึกตั้งแตเกิด บุคคลที่มีความสําคัญในการปลูกฝงมักจะเปนผูใกลชิดกับเด็ก 

เชน พอ แม หรือ คุณครู หรือแมกระทั่งบุคคลที่เปนสาธารณะอยางนักรอง ดารา หรือนักการเมือง โดย

ผูใหญตองแสดงตัวเปนแบบอยางในการปฏิบัติตัวตอกัน เพื่อเปนแนวทางที่ถูกตองใหเด็กไดเห็น 

แนวคิดจิตแหงความเคารพยังชวยใหเกิดความสงบสุขและความสมานฉันทข้ึนในสังคม แมในสังคมนั้น

จะประกอบไปดวยบุคคลที่มีความแตกตางหลากหลาย ทั้งในเรื่องของเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา การ

นําแนวคิดจิตแหงความเคารพ มาใชบริหารองคกรยุคใหมที่มีความเปนสากลและไรพรมแดนนั้น จะทํา

ใหผูคนหรือพนักงานที่มีความแตกตางทางเชื้อชาติ อายุ เพศ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม สามารถ

มาทํางานรวมกันได โดยจิตแหงความเคารพนั้นมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
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แหงชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 22  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542: 23) กลาววาการ

จัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี

ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ

เต็มตามศักยภาพ 

 สวนจิตแหงจริยธรรมกลาวถึงความคิดที่ยึดหลักจริยธรรมคุณธรรม และความรับผิดชอบ      

ตอสังคม และสวนรวม ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งในยุคปจจุบัน อีกทั้งยังสอดคลองกับหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ที่เนนความรูคูคุณธรรม ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมหรือจิตสาธารณะที่วานี้จะกอใหเกิด

ผลประโยชนแกทุกฝาย ซึ่งเปนคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดในการสรางความสัมพันธ และความรวมมือ

ระหวางบุคคล เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และประโยชนแกทั้ง 2 ฝาย เพราะบุคคลที่มีจิตแหงจริยธรรมจะ

รําลึกอยูเสมอวาหนาที่ของตนเองนั้นคืออะไรไมวาจะดํารงอยูในฐานะหรือตําแหนงใด การปลูก

จิตสํานึกแหงคุณธรรมนั้น สามารถทําไดตั้งแตเด็กๆ โดยเริ่มต้ังแตที่บาน เพราะการดําเนินชีวิตของพอ

แมจะเปนตัวอยางที่ดีที่สุด  สําหรับเด็กๆ หากเด็กไดเห็นตัวอยางที่ดีก็จะซึมซับจิตสํานึกที่ดี หากเด็ก

เห็นพฤติกรรมที่ไมดีจะสงผลตอพฤติกรรมของพวกเขา เมื่อเติบใหญข้ึนแมจะเติบโตขึ้นมาดวยการ

อบรมส่ังสอนที่ดี บุคคลก็ยังคงทําผิดพลาดจากการเลียนแบบพฤติกรรมผิดๆ ของผูอ่ืน ดังนั้นสิ่งที่ตอง

เรงดําเนินการเพื่อแกไขพฤติกรรมผิดๆ เหลานี้คือ การสรางคุณธรรมหรือจริยธรรมเปนวัฒนธรรม เปน

เร่ืองธรรมดาสามัญ ที่เปนที่ยอมรับกันในชุมชนหรือในองคกร ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมี

ความรูคูคุณธรรมนั้นเปนแนวทางหนึ่งของการเตรียมคนไทยสูการพัฒนาที่ยั่งยืน   

 ดังนั้น จิตแหงจริยธรรมจึงเปนเรื่องที่วาดวยความสามารถในการคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

ของตนเองในฐานะที่เปนคนทํางาน และในฐานะที่เปนพลเมือง  ซึ่งการทํางานในแตละอาชีพก็จะมี

บทบาทและความรับผิดชอบที่มีความแตกตางกันไป  ในการทํางานนั้นจะตองมีคุณธรรมประกอบดวย 

โดยคุณธรรมนี้วางอยูบนพื้นฐานของความเปนเลิศในผลงาน ซึ่งการดเนอรไดย้ําวา “Good work is 

achieved when excellence and ethics meet” โดยไดใหความจํากัดความ ผลงานที่ดี จะเกิดขึ้นได

เมื่อผลงานนั้นมีคุณภาพ มีความเปนเลิศ เมื่อผลงานนั้นเปนประโยชนตอสังคม และเมื่อผลงานนั้นมี

ความหมายและกอใหเกิดแรงบันดาลใจสําหรับเจาของผลงาน ซึ่งความรับผิดชอบ เปนลักษณะของ

บุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใส จดจอ  ตั้งใจ  มุงมั่นตอหนาที่การงาน  การศึกษาเลาเรียน และ

การเปนอยูของตนเอง และ  ผูอยูในความดูแลตลอดจนสังคมอยางเต็มความสามารถดวยความผูกพัน  

เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมายในเวลาที่กําหนด  ยอมรับผลการกระทําทั้งผลดีและผลเสียที่

เกิดขึ้น  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติใหดีข้ึนดวย  และในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 

มาตรา 23  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542: 23) กลาวถึงการจัดการศึกษาทั้ง
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การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู 

คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาอีกดวย    

 การดเนอร (Gardner. 2006: 143-144) กลาวถึงความสัมพันธระหวางจิตแหงความเคารพ

และจิตแหงจริยธรรมวา บุคคลที่มีความเคารพตอผูอ่ืนอยางแทจริงก็มักจะเปนคนทํางานที่มีจริยธรรม

และเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ สวนเรื่องจริยธรรมนั้นเกี่ยวพันกับความเปนนามธรรม ใน

ความคิดของการดเนอรมองวาเปนการปฏิบัติตามบทบาทที่เหมาะสมของตนเอง การดเนอรให

ความสําคัญกับบทบาทของประชาชนพลเมืองวาควรเนนความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพในการคิด

เชิงนามธรรม ผูที่หวังจะเปนพลเมืองที่ดีจะตองคํานึงถึงพันธกิจตอชุมชนและวิธีการที่จะทําใหประสบ

ความสําเร็จพลเมืองในชุมชนสามารถเปนตัวแบบทั้งทางบวกและทางลบสําหรับสมาชิกรุนตอๆ ไปใน

สังคมรวมทั้งวิธีการที่คนเหลานั้นจะสงเสริมใหแกพลเมืองคนตอๆ ไปอีก ดังนั้นผลงานที่ดีที่เพียบพรอม

ไปดวยจริยธรรมอาจเริ่มตนที่สวนลึกของแตละคนดวย “จิตแหงจริยธรรม” แลวจะแผขยายไปยังที่

ทํางาน ประเทศชาติและในโลก (Gardner.2006: 151) 

 จากแนวคิดของการดเนอรจะเห็นไดวาการพัฒนาบุคคลใหเปนผูที่มีความรับผิดชอบตอสังคม

นั้นจะตองมีการปฏิบัติตนเหมาะสมตามบทบาทที่สังคมไดมอบหมายใหและมีจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน เมื่อบุคคลมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมก็จะคํานึงถึงพันธกิจตอชุมชนเกิดจิตบริการที่

ตองการเห็นสังคมที่ตนเองอยูมีการพัฒนาและมีความเปนอยูที่ดีข้ึน การดเนอรยกตัวอยางของบุคคลที่

เปยมไปดวยความเคารพคือโย โย มา (Yo-Yo Ma) นักดนตรีเซลโลอันดับตนของโลก เปนชาวอเมริกา

สัญชาติจีนที่เปนผูริเร่ิมโครงการเสนทางสายไหม “Silk road project” ข้ึนในป คศ.1998 เพื่อใหเปน

หนึ่งในโครงการที่ที่ศิลปนตางชาติมีโอกาสไดกลับมาเรียนรูรวมกันถึงตนกําเนิดของดนตรีทองถิ่นที่มา

จากกลุมคนหลายเผาพันธุตามเลนทางสายไหมอันเกาแกของประวัติศาสตร 

 การดเนอร (Gardner. 2006: 151) ใหความเห็นวามนุษยทุกคนเปนสวนหนึ่งในชุมชน

เดียวกัน มีปฏิสัมพันธกัน ทํางานรวมกัน บางก็ทํางานอาสาสมัครรวมกันเพื่อประสานมุมมองที่

แตกตางกัน การจัดทําโครงการตางๆ เพื่อชวยเหลือสังคมจะเปนการพัฒนาศักยภาพของเด็กที่อยู

ในชวงวัยรุนเพราะเปนวัยที่มีศักยภาพในการเปนผูนํา มีศักยภาพตอองคกรที่จะทําประโยชนไดหลาย

สถานะขึ้นอยูกับผูที่สูงวัยกวา ไมวาจะเปนผูปกครอง ครูอาจารย ผูนําชุมชนหรือเพื่อนที่อาวุโสกวาที่จะ

มีอิทธิพลและใหโอกาสมากนอยเพียงใด สอดคลองกับแนวคิดของไซเดอรและคณะ (Seider; et al. 

2009: 213) ที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางความเคารพและจริยธรรมวามีความสําคัญตอการอยู

รวมกันในสังคม เปนจิตที่จําเปนในสังคมสมัยใหมที่มีความเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล 

โดยเฉพาะอยางยิ่งมีความเกี่ยวของกับทักษะการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal 

Intelligence) ซึ่งเปนทักษะที่รวมความสามารถทางการคิด ความรูสึก ความเชื่อตลอดจนมุมมองตางๆ 
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ของแตละคน ความสามารถที่เกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะปฏิบัติตนดวยความเคารพและพัฒนาตนให

ยอมรับความแตกตางหลากหลายได เปนความสามารถทางดานการใหเหตุผลซ่ึงเปนสิ่งที่ทุกคนมีเพื่อ

ใชในการวางแผนและพิจารณาถึงความสําคัญของปญหา ความสามารถนี้เปนสิ่งสําคัญสําหรับการ

พัฒนาความสามารถในการตัดสินปญหาที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางจริยธรรมตามบทบาทของตน 

โดยกระบวนการนี้จะถูกพัฒนามาตั้งแตวัยเด็กที่มีการปฏิบัติตามบทบาทที่ตนเองไดรับ สวนวัยรุนจะ

เร่ิมมีการครอบคลุมไปถึงความสามารถในการทําความเขาใจบทบาทความเปนพลเมืองในชุมชน รัฐ

และโลก หรือบทบาทของการเปนคนทํางาน ผูรวมงานหรือมืออาชีพ ความสามารถในการรูจักบทบาท

และมีความรับผิดชอบจะเกิดขึ้นตอเนื่องกันและเกิดขึ้นไปพรอมกับความมีเหตุผลและทักษะการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Intelligence) โดยกระบวนการเหลานี้ วัยรุนจะไดรับการ

พัฒนาจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมโดยผูปกครอง นักการศึกษาและนักวิชาการ 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกใชการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมในการพัฒนาผูเรียนเพื่อใหเกิด

จิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม เนื่องจากการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม เปน

ประสบการณดานการศึกษา โดยที่นักเรียนเรียนรูและพัฒนาตนเอง ซึ่งวรภัทร ภูเจริญ (2552: 67) 

กลาววาเปนความรูที่เกิดขึ้นเองจากการคนพบ (Tacit Knowledge) ตองมีการลงมือปฏิบัติจึงจะเขาใจ

ไดเองและเปนทักษะภายใน (Internal tacit Knowledge) ซึ่งเนนการพัฒนาจิตใจของผูปฏิบัติ เชน 

พัฒนาใหมีสติ เห็นตนเองตามความเปนจริง รักเพื่อนมนุษย รักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง การเกิดจิต

อาสา โดยการบริการสังคมอาศัยการมีสวนรวมอยางกระตือรือรนในประสบการณรับใชที่มีการ

จัดเตรียมอยางดีเพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริงของชุมชนและมีความเชื่อมโยงความรวมมือทั้ง

ของโรงเรียนและชุมชน รวมถึงการบูรณาการเขาในหลักสูตรวิชาการของผูเรียน และมีการจัดเวลาที่

แนนอนเพื่อผูเรียนสามารถคิด พูด และเขียนเกี่ยวกับส่ิงที่ผูเรียนไดกระทําและเห็นระหวางที่ลงมือทํา

กิจกรรม นอกจากนั้น ยังใหโอกาสผูเรียนในการประยุกตใชทักษะความรูใหมๆที่ไดเรียนรู แลวใน

สถานการณจริงในชุมชนของเขา และสงเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยใหผูเรียนเรียนรู

นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียน และชวยใหมีพัฒนาการของความสํานึกในการสนใจผูอ่ืน

ดวย (Root.1997) อีกทั้งไอแซคสันและเซฟเปอรสไตท (Isaacson; & Saperstein. 2005: 20-21) 

กลาวถึงเหตุผลที่ควรเลือกใชการบริการสังคมในการสอนเนื่องจากเปนการเรียนการสอนที่ให

ประสบการณจากการเรียนการสอน การปฏิบัตินอกหองเรียนจะชวยใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะในการ

แกปญหา การทําโครงการบริการสังคมทําใหผูเรียนไดออกนอกพื้นที่ของตนเอง สนับสนุนใหเกิดความ

เปนผูนํา สรางทักษะการทํางานเปนทีม การบริการสังคมทําใหเกิดความรับผิดชอบ เกิดความรูสึก

รวมกันและคํานึงถึงผูอ่ืน ไมเห็นแกตัวและสนับสนุนประชาธิปไตยอีกดวย ตลอดจนการบริการสังคม

สอดคลองกับแนวคิดของการดเนอร (Gardner. 2006: 127) ที่กลาววาการบริการสังคมเปนการสราง
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ผลงานที่ดี ที่ทําใหเกิดความเชี่ยวชาญ เกิดความรับผิดชอบ เปนผลงานที่ทําใหไดรับการยกยองชื่นชม 

มีความนาดึงดูดใจ มีความหมายและกอใหเกิดกําลังใจเมื่ออยูในสถานการณที่ทาทาย เปนการศึกษาที่

เตรียมความพรอมใหชีวิต เพื่อชีวิตที่ดี ผูสอนควรเตรียมความพรอมใหกับเยาวชนเพื่อกาวไปสูชีวิตที่ดี 

แมกระทั่งในสังคม ในที่ทํางานก็ควรสนับสนุนใหเกิดผลงานที่ดีและรักษาผลงานที่ดีเหลานี้เอาไว   

 งานวิจัยของวลัย พานิช (2547: 65) ไดวิจัยนักศึกษาคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยเรื่องการเรียนการสอนจากการบริการในสันติศึกษาพบวานักศึกษามีการเรียนการสอน

จากการทําโครงการในรายวิชาในเชิงบวกตอพัฒนาการของผูเรียน ความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง

ของสังคมและการเรียนการสอนดานเนื้อหาวิชาการ ตลอดจนเห็นคุณคาของตนเองในการทํางานเพื่อ

สังคมมากขึ้น เบลจิ (Bellig.2000) พบวาการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมที่ผูเรียนไดปฏิบัติงาน

จริงจะไดเห็นคุณคาของตนเองมากขึ้น เห็นความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้นและจากงานวิจัยของ           

แอชตินและแซค (Astin & Sax,1998) ที่พบวานักศึกษาปริญญาตรีที่ไดทํางานบริการเพื่อสังคม

รายงานวาตนเองมีทักษะทางสังคมเพิ่มข้ึนไดแก การคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการติดตอระหวาง

บุคคล ทักษะการเปนผูนําและมีความมั่นใจรวมทั้งไดพัฒนาปรัชญาในการดํารงชีวิต และงานวิจัยของ

บอสส (Boss,1994) พบวานักศึกษาที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมประเมิน

ตนเองวาไดมีการปรับปรุงตนเองเปนคนดี มีศีลธรรมในอัตราที่สูงขึ้นรวมทั้งมีการตระหนักเรื่องการ

พัฒนาการสวนบุคคลดวย 

 จิตทั้ง 2 ประการไดแก จิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม (Ethical Mind ) นั้นสามารถ

ที่จะพัฒนาไดโดยการใชการเรียนการสอนแบบรับใชสังคมที่มีประโยชนตอผูเรียนในดานตางๆ ดังที่ 

NCSS (NCSS Citizenship Select Subcommittee. 2010: 1) คนพบวาการเรียนการสอนแบบรับใช

สังคมสามารถพัฒนาผูเรียน ดังนี้ (1) ดานวิชาการ ทักษะการแกปญหาและการคิดอยางมี

วิจารณญาณ (2) ดานจริยธรรมและความสามารถในการใหเหตุผลและจริยธรรม (3) ความรับผิดชอบ

ตอสังคมและหนาที่ของความเปนพลเมืองในสังคม (4) เห็นคุณคาของตนเอง มีความมุงมั่นและเห็นอก

เห็นใจ (5) ความสามารถทางดานการเมือง (6) ความอดทนและการยอมรับในความแตกตาง และการ

สํารวจความถนัดในอาชีพของตนเอง อีกทั้งจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมยังมีความ

สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 2 มาตรฐานไดแกคุณธรรม 

จริยธรรมและทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ นําไปสูคุณลักษณะของบัณฑิตที่

พึงประสงคคือเปนผูที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบทของวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชน

อยางสม่ําเสมอ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2552: 18-20) ดังนั้นการพัฒนาจิตแหง

ความเคารพและจิตแหงจริยธรรม ตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคมสําหรับนักศึกษา
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ระดับปริญญาตรี จึงมีความสําคัญที่จะสงเสริมเยาวชนใหสามารถยืนหยัดอยูในโลกอนาคตไดอยางมี

สุขทั้งในการดําเนินชีวิตและหนาที่การงาน 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาจิตแหงความเคารพและจิตแหง

จริยธรรม การเรียนการสอนโดยใชการบริการสังคมตลอดจนงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชใน

การสรางรูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม ตามแนวคิดการ

เรียนการสอนดวยการบริการสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย การพัฒนาจิตแหงความ

เคารพดวยการทํากิจกรรมสุนทรียสนทนา การคิดไตรตรอง การเรียนรูแบบรวมมือและกิจกรรมสงเสริม

การเคารพสิทธิมนุษยชน และการพัฒนาจิตแหงจริยธรรมดวยกระบวนการกระจางคานิยม การใช

สถานการณจําลอง การใชบทบาทสมมุติและกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะนํามาใชในการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชการบริการสังคม 

 จากสภาพปญหาที่เกี่ยวของกับความรุนแรงในสังคมยุคปจจุบันและผลการประเมินผูเรียน

จากงานวิจัยตางๆ ทําใหผูวิจัยมีความตองการที่จะดําเนินการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี โดย

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม ตามแนวคิด

การเรียนการสอนดวยการบริการสังคม 

 

คําถามการวิจัย 
 รูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม ตามแนวคิดการ

เรียนการสอนดวยการบริการสังคมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีประสิทธิผลเพียงใด 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม 

ตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึน โดยศึกษาถึงผลที่เกิด

ข้ึนกับนักศึกษา ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน จิตแหงความเคารพ จิตแหงจริยธรรมและ

ความสุขในการเรียนรูวิชาศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน 
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ความสําคัญของการวิจัย 
    การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมตามแนวคิด

การเรียนการสอนดวยการบริการสังคมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความสําคัญดังนี้ 

 1. การวิจัยครั้งนี้มีเปาหมายเพื่อพัฒนาจิตใจของผูเรียนทางดานคุณธรรมและความเคารพตอ

สิทธิของตนเองและของผูอ่ืน ตลอดจนสามารถนําแนวความคิดนี้ไปประยุกตใชในการเรียนและ

ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม  

 2. ผลการวิจัยในครั้งนี้ ทําใหไดรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจิตแหงความเคารพ และ

จิตแหงจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สามารถนําไปใชพัฒนาเปนรูปแบบการเรียนการสอนไปใชไดตอไป  ซึ่งหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ

สามารถนํารูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวไปประยุกตใชในการพัฒนาความสามารถของนักศึกษา

ในระดับการศึกษาชั้นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดโดยตรง  

 
ขอบเขตของการวิจัย  
 ประชากรที่ใชในการวิจัย  
  นักศึกษาระดับระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง 2-3 ป) วิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือที่ลงเรียนรายวิชาศิลปะแหงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต  (The art of Quality Life Development) จํานวน 3 หนวยกิต ซึ่งเปนรายวิชา

เลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตร 
 ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรตน ไดแกรูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหง

จริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม 

2. ตัวแปรตาม ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดวย 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน  

- จิตแหงความเคารพ 

- จิตแหงจริยธรรม   

- ความสุขในการเรียนรูศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน 
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 ขอบเขตดานเนื้อหา  
 ผูวิจัยจะนํารูปแบบการเรียนการสอนที่พฒันาขึ้นไปใชในรายวิชา 395359 ศิลปะแหงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต  (The art of Quality Life Development) จํานวน 3 หนวยกิต  ซึ่งเปนรายวิชา

เลือกในกลุมวชิาสังคมศาสตรของหลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
 ระยะเวลาของการวิจัย   
 ตั้งแตเดือนมิถุนายน - กันยายน พ.ศ.2553  
 สถานที่ดําเนินการวิจัย  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามของคําศัพทที่สําคัญใน

การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

1. จิตแหงความเคารพ (Respectful Mind) หมายถึง ความสามารถในการรับรู เขาใจ

อารมณ ความรูสึกของผูอ่ืน เคารพและเขาใจถึงความแตกตางทั้งระหวางบุคคลและระหวางกลุม มีการ

ทํางานรวมกัน เคารพสิทธิมนุษยชน สามารถปฏิบัติตนตามบุคคลตนแบบที่ดี มีจิตเมตตาและรูจักมอง

โลกในแงดี ทั้งในชวงกอนและหลังการเรียนการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียน

การสอนดวยการบริการสังคมที่วัดไดจากแบบวัดจิตแหงความเคารพที่ผูวิจัยสรางขึ้น  

2. จิตแหงจริยธรรม (Ethical Mind) หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกเกี่ยวกับ

การยึดมั่นในขอตกลง กฎเกณฑ และระเบียบขอบังคับของครอบครัว สถานศึกษาและสังคม บทบาท

ในหนาที่การงานและบทบาทของการเปนพลเมือง การปฏิบัติตนเพื่อใหเกิดผลงานที่ดีและเปนพลเมือง

ที่ดี การมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณที่กอใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืน ชุมชน  และสังคม ดวย

ความเต็มใจ  กระตือรือรน โดยไมหวังผลตอบแทน ทั้งในชวงกอนและหลังการเรียนการสอนดวย

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคมที่วัดไดจากแบบวัดจิตแหง

จริยธรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

3. รูปแบบการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม หมายถึง รูปแบบการสอนที่

สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมโดยใชแนวคิดการเรียนการสอนแบบการบริการสังคม 

โดยในกระบวนการเรียนการสอนและการทํากิจกรรมรับใชสังคม มีวิธีการที่สังเคราะหมาจากแนวคิด

การเรียนการสอนดวยการบริการสังคม ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
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 ข้ันที่ 1 ปญหาชวนคิด  (Challenging Problem) โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมุติหรือ

สถานการณจําลอง 

 ข้ันที่ 2  คิดอยางไตรตรอง (Reflective thinking) โดยใชกิจกรรมการคิดไตรตรอง  

 ข้ันที่ 3  กระจางคานิยม  (Value Clarification โดยใชกิจกรรมการกระจางคานิยม 

 ข้ันที่ 4 จิตอาสา ( Volunteer Mind) โดยใชกิจกรรมจิตอาสา 

 ข้ันที่ 5 สุนทรียสนทนา (Inspired Dialogue) โดยใชกิจกรรมสุนทรียสนทนา  

4. รายวิชาศิลปะแหงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  (The art of Quality Life 

Development)  หมายถึง รายวิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร

บัณฑิต จํานวน 3 หนวยกิต  ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและ

วัฒนธรรม บุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมาคม มนุษยสัมพันธเพื่อการครองตนใน

สังคม องคประกอบสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักการพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

หลักธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเสริมสรางความสุขในการดําเนินชีวิต การพัฒนาการทํางาน

ดวยคุณภาพชีวิต 

5. นักศึกษาระดับปริญญาตรี หมายถึง นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรอุตสาหกรรม 

ศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

6. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง ผลที่เกิดจากการพัฒนาและ

การใชรูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมที่มุงการบรรลุ

เปาหมายที่กําหนดไว โดยพิจารณาจาก 4 ประการ ดังนี้  

   1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากแบบทดสอบโดย

ผูวิจัยเปนผูสราง 

   2) จิตแหงความเคารพ โดยพิจารณาจากแบบวัดจิตแหงความเคารพโดยผูวิจัยเปน

ผูสราง 

   3) จิตแหงจริยธรรม โดยพิจารณาจากแบบวัดจิตแหงจริยธรรมโดยผูวิจัยเปนผูสราง 

   4) ความสุขในการเรียนรูศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน จากการตอบแบบ

วัดพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข โดยผูวิจัยเปนผูสราง 

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความสามารถของนักเรียนที่เปนผลที่เกิด

จากการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งสงผลตอกระบวนการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมซึ่งแสดงออกมา 3 ดาน ไดแก ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย  และดานทักษะพิสัย 
8. พฤติกรรมความสุขในการเรียนรูวิชาศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน 

หมายถึง ความรูสึกเชิงบวกที่แสดงออกถึงความสนใจหรือความชอบของผูเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม
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การเรียนการสอน ไดแก การเขาเรียนตรงเวลา กระตือรือรนในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน ทํา

กิจกรรมรวมกัน ตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมาย แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนและผูสอน 

 
สมมุติฐานในการวิจัย 

1. ผูเรียนกลุมทดลองที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหง
จริยธรรม ตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม  มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน จิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม สูงกวาผูเรียนกลุมควบคุมที่ใชรูปแบบการเรียนการสอน

แบบปกติ 

2. ผูเรียนกลุมทดลองที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหง
จริยธรรม ตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม  มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน จิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม ตามแนวคิดการเรียนการ

สอนดวยการบริการสังคมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

             1.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 

             1.2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  

2. แนวคิด 5 จิตคิดเพื่ออนาคต (5 Mind for the Future) 

3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจิตแหงความเคารพ 

 3.1 ความหมายของจิตแหงความเคารพ 

 3.2 ความสําคัญของจิตแหงความเคารพ 

 3.3 องคประกอบที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาจิตแหงความเคารพ 

 3.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาจิตแหงความเคารพ 

 4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจิตแหงจริยธรรม  

  4.1 ความหมายของจิตแหงจริยธรรม 

  4.2 ความสําคัญของจิตแหงจริยธรรม 

  4.3 องคประกอบที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาจิตแหงจริยธรรม 

  4.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาจิตแหงจริยธรรม 

  4.5 การวัดจิตแหงความเคารพ และจติแหงจริยธรรม  

4. ความสัมพันธระหวางจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม 

5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูโดยการบริการสังคม 

6. พัฒนาการของการเรียนรูโดยการบริการสังคม 

6.1 ความหมายและคํานิยามของการเรียนรูโดยการบริการสังคม 

6.2 แนวคิดพื้นฐานการเรียนรูโดยการบริการสังคม 

6.3 รูปแบบการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรูโดยการบริการสังคม 

6.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยการบริการสังคม 

 7.   ความสุขในการเรียนรู 

 8.   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Instructional Model) 
 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
  รูปแบบการสอน หมายถึง สภาพหรือลักษณะของการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลัก

ปรัชญา หลักการและแนวคิด หรือความเชื่อ โดยอาศัยวิธีสอน และเทคนิคการสอนชวยใหสภาพการ

เรียนการสอนนั้นเปนไปตามหลักการ และจุดประสงคที่กําหนดไว  

  จอยซและเวลล (Joyce; & Wiel. 1986: 2) และดุก (Duke. 1990: 90 ) ไดกลาววา

รูปแบบการสอนแตละรูปแบบจะมีจุดออนและจุดดีตางกันไมมีรูปแบบการสอนใดที่เหมาะสมและเปน

สากลสําหรับทุกรายวิชา ดังนั้นเปนหนาที่ของครูผูสอนที่จะเลือกใชรูปแบบการสอนใหเหมาะสมเพื่อ

ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายที่ตองการ 

  ละเอียด รักษเผา (2528: 8) ใหความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนวา รูปแบบการ

เรียนการสอนคือ โครงสรางที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ที่จะใชจัดกระทําเพื่อให

เกิดผลที่ตั้งเปาหมายใหแกผูเรียน 

  ทิศนา แขมมณี (2547: 221) ใหความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนคือ สภาพ

ลักษณะของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองคประกอบสําคัญซึ่งไดรับการจัดไวอยางเปนระเบียบตาม

หลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อตางๆ โดยประกอบดวยกระบวนการหรือข้ันตอน

สําคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนตางๆ ที่สามารถชวยใหสภาพการเรียน

การสอนนั้นเปนไปตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดที่ยึดถือซึ่งไดรับการพิสูจนทดสอบ หรือยอมรับวามี

ประสิทธิภาพ สามารถใชเปนแบบแผนในการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะของรูปแบบ

นั้นๆ 

  สงัด อุทรานันท (2532) ไดกลาวถึงความสําคัญของรูปแบบการสอนวา เปนสิ่งที่ชวย

ครูผูสอนดําเนินการสอนไดอยางสะดวก ราบร่ืน ลดปญหาที่จะเกิดขึ้นในการสอน และประการที่สําคัญ 

คือ ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเจตคติไปในแนวทางที่ตองการอยางมี

ประสิทธิภาพ รูปแบบการสอนควรมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

  1. มีแนวคิดหรือหลักการพื้นฐาน รูปแบบการสอนควรมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ หลักการ

พื้นฐานเปนสวนประกอบ ซึ่งรูปแบบการสอนหนึ่งอาจมีเพียงแนวคิดเดียว หรืออาจจะมีหลายแนวคิด 

(Multidisciplinary) แนวคิดและหลักการพื้นฐานเหลานี้จะใชเปนหลักหรือแนวทางในการเลือกกําหนด 

และจัดระเบียบความสัมพันธขององคประกอบใหสอดคลองตอเนื่องกัน 

  2. มีองคประกอบที่สัมพันธกันตลอดรูปแบบการสอน เปนหนาที่ของผูออก แบบการสอน

จะตองมีความรู ประสบการณ ความละเอียดรอบคอบและคิดวิเคราะห จะตองคํานึงถึงองคประกอบ

ทั่วไป และองคประกอบเฉพาะสาขา จะตองเลือกใหเหมาะสม คือมีความสัมพันธและสงผลโดยตรงตอ
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การเรียนรูของผูเรียน อยางสอดคลองตอเนื่องกันเปนลําดับ กับแนวคิดหรือหลักการพื้นฐานนอกจากนี้

รูปแบบการสอนควรมีลักษณะของการใหความสําคัญขององคประกอบทั้งหมดรวมกันกลาวคือ ใน

รูปแบบการสอนหนึ่งแตละองคประกอบจะมีความสัมพันธกัน และรวมกันสงผลตอผูเรียน กลาวไดวา 

รูปแบบการสอนนั้นเปนรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

  3. มีการพัฒนาหรือออกแบบอยางเปนระบบ เร่ิมตั้งแตศึกษาวิเคราะหขอมูลและ

องคประกอบ กําหนดองคประกอบที่สําคัญ จัดความสัมพันธขององคประกอบใหสอดคลอง นํา

แผนการจัดองคประกอบไปทดลองใชเพื่อตรวจสอบความเปนไปไดในการปฏิบัติ และรับรองผลที่เกิด

กับผูเรียนวา สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในสิ่งที่ตองการ จึงจะยอมรับวา การจัดองคประกอบ

นี้เปนรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

  4. มีผลตอพัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียนทั้งเฉพาะเจาะจงและทั่วไปซึ่ง รูปแบบการ

สอนแตละรูปแบบจะสงผลตอผูเรียนตางกันออกไปตามแนวคิดและหลักการของรูปแบบการสอนนั้น 

ดังนั้นกอนที่จะนํารูปแบบการสอนไปใชควรพิจารณาความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการมิฉะนั้น

ผลลัพธที่เกิดขึ้น อาจจะไมเปนไปตามที่กําหนดไว 

  5. มีแนวทางการนําไปใช รูปแบบการสอนจะตองมีการกําหนดแนวทางการนําไปใชอยาง

ชัดเจน เพื่อสะดวกกับครูผูสอนในการนําไปปฏิบัติ เชน การเตรียมของครูผูสอน บทบาทของครูผูเรียน 

การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เปนตน จะชวยใหมองเห็นภาพและสามารถปฏิบัติไดงายสงผลให

การสอนตามรูปแบบมีประสิทธิภาพบรรลุผลตามที่ตองการมากขึ้น 

 บุญชม ศรีสะอาด (2537) ไดแบงความหมายของรูปแบบการสอนออกเปน 2 แนวใหญๆ แนว

แรกมองรูปแบบการสอนเปนกิจกรรมหรือวิธีสอน สวนแนวที่ 2 มองรูปแบบการสอนกวางกวา โดยมอง

วาเปนโครงสรางที่แสดงถึงองคประกอบตางๆ ในการสอน ที่จะนํามาใชรวมกัน เพื่อใหเกิดผลแกผูเรียน

ตามจุดประสงคที่กําหนดไว 

 จากความหมายของรูปแบบการสอนขางตน สรุปไดวา รูปแบบการสอน หมายถึง แบบแผน

ของการสอนที่กําหนดไวลวงหนาอยางเปนระบบ แสดงถึงองคประกอบตางๆ ในการสอน และมีการ

จัดทําขึ้นอยางมีจุดมุงหมายเฉพาะที่ชัดเจน 
 องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
 จอยส และเวลล (Joyce ; & Weil. 2004) กลาวไววารูปแบบการเรียนการสอนประกอบดวย

สวนตางๆ ดังนี้ 

1. เปาหมายของรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งจะอธิบายถึงสิ่งที่มุงพัฒนา หรือคุณลักษณะที่

ตองการใหเกิดกับผูเรียน 

2. หลักการหรือแนวคิดที่เปนพื้นฐานของรูปแบบ 
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3. รายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนการสอนหรือการดําเนินการสอน 

4. การประเมินผลที่จะชี้ใหเห็นถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการใชรูปแบบนั้น 

 ทิศนา  แขมมณี (2545: 4) ไดใหขอเสนอแนะไววารูปแบบการสอนจะตองมีองคประกอบที่

สําคัญ ดังนี้ 

1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เปนพื้นฐาน หรือหลักของรูปแบบการ

เรียนการสอน 

2. มีการบรรยาย หรืออธิบายสภาพ หรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง

กับหลักการที่ยึดถือ 

3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบของระบบ

ใหสามารถนําผูเรียนไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้นๆ  

4. มีการอธิบายหรือใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนตางๆ อันจะชวยให

กระบวนการสอนนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนของ จอยส และเวลล (Joyce; 

& Weil. 2004) และ ทิศนา  แขมมณี (2545) สามารถสรุปเปนตารางสังเคราะหองคประกอบของ

รูปแบบการเรียนการสอนไดดังนี้ 

 

ตาราง 1  การสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

 

แนวคิด 
องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

หลักการ วัตถุประสงค ข้ันตอน การวัดและประเมินผล 

Joyce & Weil (2004)     
ทิศนา แขมมณี (2545)     

 

 จากตาราง 1 จะไดวารูปแบบการเรียนการสอนมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 

1. หลักการของรูปแบบ ซึ่งจะเปนแนวคิดและพื้นฐานความเชื่อในการจัดการเรียนการสอน

ของรูปแบบการเรียนการสอนนั้น 

2. วัตถุประสงคของรูปแบบ เปนเปาหมายเฉพาะเจาะจงของรูปแบบการเรียนการสอนนั้น 

วามุงพัฒนาใหผูเรียนมีลักษณะอยางไร 

3. ข้ันตอนการเรียนการสอน เปนการอธิบายถึงการดําเนินการเรียนการสอนของรูปแบบที่

เปนขั้นตอน และรายละเอียดของกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน บทบาทของผูสอนและผูเรียน  
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4. การวัดและประเมินผล เปนแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่จะบอกถึง

ประสิทธิภาพของรูปแบบ หรือบอกถึงการบรรลุวัตถุประสงคของรูปแบบกาเรียนการสอนนั้น 

 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนใดก็ตาม จะกลายเปนรูปแบบการสอนไดก็ตอเมื่อการจัดการเรียน

การสอนนั้นไดผานกระบวนการจัดอยางเปนระบบเสียกอน ซึ่งทิศนา  แขมมณี (2547: 201-203) ได

กลาวถึงขั้นตอนการสรางระบบหรือรูปแบบการสอน ดังนี้ 

1. กําหนดจุดมุงหมายการพัฒนาหรือการสรางระบบหรือรูปแบบการสอนใหชัดเจน 

2. ศึกษาหลักการ / ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดองคประกอบและเห็นแนวทางในการจัด
ความสัมพันธขององคประกอบไดรอบคอบขึ้น ซึ่งจะทําใหรูปแบบหรือระบบมีความมั่นคงขึ้น 

3. การศึกษาสภาพการณและปญหาที่เกี่ยวของ จะชวยใหคนพบองคประกอบที่สําคัญที่จะ
ชวยใหระบบมีประสิทธิภาพเมื่อนําไปใชจริง ปญหาและอุปสรรคตางๆ เปนสิ่งที่ตองนํามาพิจารณาใน

การจัดองคประกอบตางๆ และจัดความสัมพันธขององคประกอบทั้งหลาย การนําขอมูลจากความเปน

จริงมาใชในการสรางรูปแบบจะชวยขจัดหรือปองกันปญหาอันทําใหระบบนั้นขาดประสิทธิภาพ 

4. การกําหนดองคประกอบของระบบ ไดแก การพิจารณาวามีอะไรบางที่สามารถชวยให

เปาหมายหรือจุดมุงหมายบรรลุผลสําเร็จ 

5. การจัดกลุมองคประกอบ ไดแก การนําองคประกอบที่กําหนดไวมาจัดหมวดหมู เพื่อ

ความสะดวกในการคิดและดําเนินการในขั้นตอไป 

6. การจัดความสัมพันธขององคประกอบ ข้ันนี้เปนขั้นที่ยุงยากและตองใชความคิดอยาง

รอบคอบ ผูสรางระบบตองพิจารณาวาองคประกอบใดเปนเหตุและเปนผลข้ึนตอกันในลักษณะใด ส่ิง

ใดควรมากอนมาหลัง ส่ิงใดสามารถดําเนินการคูขนานไปได ข้ันนี้เปนขั้นที่อาจใชเวลาในการพิจารณา

มาก 

7. การจัดผังระบบ เปนการสรางความสัมพันธขององคประกอบตางๆ โดยแสดงใหเห็นถึงผัง

จําลองขององคประกอบตางๆ 

8. การทดลองใชระบบ เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้น 

9. การประเมินผล ไดแก การศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองใชระบบใดๆ แลวไดผลตาม

เปาหมายหรือใกลเคียงกับเปาหมายมากนอยเพียงใด 

10. การปรับปรุงระบบ นําผลการทดลองไปใชประโยชนในการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น 

 จอยซและเวลล (Joyce ; & Weil. 2004) ไดนําเสนอหลักการที่สําคัญในการพัฒนารูปแบบ

การสอน ดังนี้ 



 19 

1. รูปแบบการสอนตองมีทฤษฎีรองรับ เชน ทฤษฎีทางดานจิตวิทยาการเรียนรู เปนตน 

2. เมื่อพัฒนารูปรูปแบบการสอนแลว กอนไปใชอยางแพรหลาย ตองมีการวิจัยเพื่อทดสอบ

ทฤษฎี และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการใชสถานการณจริง และนําขอคนพบมาปรับปรุงแกไข 

3. การพัฒนารูปแบบการสอน อาจออกแบบใหใชไดอยางกวางขวาง หรือเพื่อวัตถุประสงค

เฉพาะอยางใดอยางหนึ่งก็ได 

4. การพัฒนารูปแบบการสอนจะมีจุดมุงหมายหลักที่ถือเปนตัวตั้งในการพิจารณาเลือก
รูปแบบไปใช กลาวคือ ถาผูใชนํารูปแบบการสอนไปใชตรงกับจุดมุงหมายหลัก จะทําใหเกิดผลสูงสุด 

แตก็สามารถนํารูปแบบนั้นไปประยุกตใชในสถานการณอ่ืนๆ ได ถาเห็นวาเหมาะสม 

 นอกจากจอยซและเวลลจะเสนอทัศนะดานการสอนแลว ยังใหขอสังเกตและแนวคิดในการ

พัฒนาผูเรียน โดยเสนอรูปแบบการเรียนรูที่เปนการชวยใหผูเรียนไดรับสารสนเทศ ความคิด ทักษะ 

คานิยม และวิถีทางในการคิด นอกจากนั้น รูปแบบการสอนที่เลือกมานําเสนอสวนใหญยังไดสอนวิธี

เรียน (How to Learn) ใหแกผูเรียนดวย ซึ่งจะกอใหเกิดผลสําเร็จในระยะยาว และที่สําคัญที่สุด คือ 

เปนการเพิ่มพูนความสามารถที่จะเรียนรูของผูเรียน  ทําใหเกิดการเรียนรูงาย และไดผลดีในอนาคต 

กลาวคือ การสอนควรจะสงผลกระทบตอผูเรียนใหเขาไดสามารถศึกษาดวยตนเองได ซึ่งจะเห็นไดวา

การพัฒนารูปแบบการสอนของจอยซและเวลลนี้เนนความสําคัญของการพัฒนาผูเรียน และพัฒนา

กลวิธีการเรียนรู (Learning Strategies) ของผูเรียน ซึ่งถือเปนเปาหมายของการจัดการศึกษาแนวใหม 

 ส่ิงที่ควรคํานึงถึงในการพัฒนารูปแบบการสอน ประกอบดวย 

 1. เปาหมายและวัตถุประสงค (Goals and Objective Being Sought) พัฒนารูปแบบการ

สอน ควรคํานึงถึงวัตถุประสงคในการสอน การกําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียน

ทําหนาที่เพื่อชวยใหบรรลุเปาหมายโดยทั่วไปของการสอนใหมากที่สุด ดังนั้น รูปแบบที่จะพัฒนาขึ้น

จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายโดยทั่วไปดวย 

 2. ความมีโอกาสสูงสุดในการบรรลุเปาหมาย (Maximize Opportunities to Achieve 

Multiple Goals) ผูพัฒนารูปแบบการสอนจะตองคํานึงถึงความเปนไปไดในการที่จะบรรลุเปาหมาย 

ระดับความเปนไปไดนี้ข้ึนอยูกับความสอดคลองระหวางกิจกรรมการฝกในรูปแบบกับวัตถุประสงค 

 3. แรงจูงใจของผูเรียน (Student Motivation) ความมีประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอยู

กับระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนของผูเรียน ผูพัฒนารูปแบบจึงควรจัดใหมีกิจกรรมที่จะ

สรางแรงจูงใจในการเรียนใหกับผูเรียน อาจทําไดโดยการจัดใหมีส่ือใหมๆ ที่ทาทายผูเรียน เพื่อไมให

ผูเรียนเกิดความเบื่อหนายในการเรียน 

 4. หลักการเรียนรู (Principle of Learning) ในการพัฒนารูปแบบการสอน ผูพัฒนาไมควรยึด

มั่นกับทฤษฎีหรือหลักการเรียนรูใดเพียงอยางเดียว แตควรนําหลักการเรียนรูในเชิงทฤษฎีมาปรับใช
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ในทางปฏิบัติดวย ไดแก การนําลักษณะธรรมชาติของพัฒนาการทางดานสติปญญา แรงจูงใจการ

เสริมแรง พัฒนาการดานเจตคติและคานิยม ตลอดจนความตองการพื้นฐานของมนุษยมาใชในการ

เตรียมการสอน 

 5. ส่ิงอํานวยความสะดวก เคร่ืองมือ และทรัพยากร (Facilities Equipment and 

Resources) ผูพัฒนารูปแบบการสอนจะตองคํานึงถึงความพรอมในดานเครื่องมือ ส่ิงอํานวยความ

สะดวก และทรัพยากรที่จําเปนตอการนํารูปแบบการสอนไปใช ถาเกิดปญหาความขาดแคลน 
 
 การนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอน 
 จอยซและเวลลไดนําเสนอรูปแบบการสอนแตละรูปแบบออกเปน 4 สวนคือ 

 สวนที่ 1  อธิบายความสัมพันธของสิ่งตางๆ ซึ่งเปนที่มาของรูปแบบการสอน (Orientation to 

the Model) อันประกอบดวยเปาหมายของรูปแบบ ทฤษฎี และขอสมมุติที่รองรับรูปแบบ หลักการและ

มโนทัศนสําคัญที่เปนพื้นฐานของรูปแบบการสอน 

 สวนที่ 2  รูปแบบการสอน (The Model of Teaching) เปนการอธิบายถึงตัวรูปแบบการสอน 

ซึง่นําเสนอเปนเรื่องๆ อยางละเอียดและเนนการปฏิบัติ แบงออกเปน 4 ประเด็น คือ 

1. ข้ันตอนของรูปแบบ (Syntax หรือ Phases) เปนการใหรายละเอียดวารูปแบบการ

สอนนั้นมีกี่ข้ันตอน โดยเรียงลําดับกิจกรรมที่จะสอนเปนขั้นๆ แตละรูปแบบจะมีจํานวนขั้นตอนการสอน

ไมเทากัน 

2. รูปแบบปฏิสัมพันธ (Social System) เปนการอธิบายบทบาทของครู นักเรียน และ

ความสัมพันธซึ่งกันและกัน ในแตละรูปแบบบทบาทของครูจะแตกตางกันไป เชน เปนผูนํากิจกรรม ผู

อํานวยความสะดวก ผูใหการแนะแนว เปนแหลงขอมูล เปนผูจัดการ เปนตน ครูอาจเปนศูนยกลางใน

บางรูปแบบ หรืออาจมีบทบาทเทาๆ กันก็ได 

3. หลักการแสดงการโตตอบ (Principles of Reaction) เปนการบอกถึงวิธีการแสดงออก

ของครูตอนักเรียน การตอบสนองตอส่ิงที่ผูเรียนกระทํา เชน การปรับพฤติกรรมโดยการใหรางวัล เปน

ตน 

4. ส่ิงสนับสนุนการสอน (Support System) เปนการบอกถึงเงื่อนไขสิ่งที่จําเปนตอการ

ใชรูปแบบการสอนนั้นใหเกิดผล เชน รูปแบบการสอนแบบการทดลองในหองปฏิบัติการ ตองใชผูนําที่

ไดรับการฝกฝนมาอยางดีแลว เปนตน 

 สวนที่ 3 การนํารูปแบบการสอนไปใช (Application) ในสวนนี้เปนการแนะนําและตั้ง

ขอสังเกตการใชรูปแบบการสอนนั้น เชน จะใชกับเนื้อหาประเภทใดจึงจะเหมาะสม รูปแบบนั้นเหมาะ
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กับเด็กระดับอายุใด เปนตน นอกจากนี้ยังใหคําแนะนําอ่ืนๆ เพื่อใหการใชรูปแบบการสอนนั้นมี

ประสิทธิผลที่สุด 

 สวนที่ 4 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนทั้งทางตรงและทางออม (Instructional and Nurturant 

Effects) รูปแบบการสอนแตละรูปแบบจะสงผลตอผูเรียนทั้งทางตรงและทางออม ผลโดยตรงเกิดจาก

การสอนของครู หรือเกิดจากกิจกรรมที่จัดขึ้นตามขั้นตอนของรูปแบบการสอน สวนผลทางออมเกิดจาก

สภาพแวดลอม ซึ่งถือเปนผลกระทบที่เกิดจากรูปแบบการสอนนั้น เปนสิ่งที่คาดคะเนไววาจะเกิดแฝงไป

กับการสอน ซึ่งสามารถใชเปนสิ่งพิจารณาเลือกรูปแบบการสอนไปใชดวย 

 วิธีการนําเสนอรูปแบบการสอนในลักษณะเชนนี้ ผูสอนสามารถเขาใจทุกประเด็นที่เกี่ยวของ 

ทําใหสามารถนําไปใชไดจริง โดยการฝกฝนตนเองใหสามารถใชรูปแบบการสอนจนเกิดความชํานาญ

และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  

 จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่กลาวมาทั้งหมด ผูวิจัยไดนํามา

วิเคราะหและสังเคราะหเพื่อใหไดองคประกอบในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ 

ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ 4 องคประกอบ คือ 

 1) หลักการและแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอน 

 2) วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน 

 3) ข้ันตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน 

 4) การวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอน 

 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ มีจุดมุงหมายที่สําคัญเพื่อสงเสริมให

นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีจิตแหงความเคารพ และจิตแหงจริยธรรม โดยใชแนวคิดการเรียนรูดวย

การบริการสังคมเปนแกนกลางในการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับแนวคิดแนวคิดเรื่อง 5 Mind 

ของโฮเวิรด การดเนอร (Howard Gardner)  
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2. แนวคิด Five Mind for the Future  
 

ปจจุบันทุนมนุษยในโลกยุคใหมตองมีจิตสาธารณะ มนุษยเราจึงตองมีการเตรียมความพรอม

เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นทั้ง โดยการปรับตัวและเตรียมพรอมคนใหมีคุณลักษณะ

และพฤติกรรมที่พึงประสงคในอนาคต ทุนของมนุษยในโลกยุคใหม ตามแนวคิดของการดเนอร

(Howard Gardner) นักวิชาการดานการศึกษา แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด กลาววา “บุคคลจะ

สามารถเอาตัวรอดและประสบความสําเร็จทั้งในดานการทํางานและการดําเนินชีวิตในโลกยุคศตวรรษ

ที่ 21 ไดจะตองมีจิตสาธารณะ ทั้ง 5 ประการ ประกอบรวมอยูในตัวของคน ๆ นั้น” นอกจากนี้จิต

สาธารณะทั้ง 5 ยังจะชวยจรรโลงใหสังคมโลกในอนาคตเปนสังคมที่นาอยูมากยิ่งขึ้น 

จิตสาธารณะทั้ง 5 มีความสําคัญเปนอยางมากตอมนุษยในโลกยุคใหม และจะตองมีครบทั้ง 5 

จิต จะขาดจิตใดจิตหนึ่งไปเสียไมได เพราะจิตทั้ง 5 มีผลตอการพัฒนาตัวบุคคลทั้งในแงการทํางาน

และการดําเนินชีวิต ซึ่งจะสงผลใหสังคมมีคนที่มีคุณภาพกลายเปนพลังในการที่จะขับเคลื่อน องคกร 

สังคมและประเทศชาติใหกาวไปสูจุดมุงหมาย และยืนหยัดอยูภายใตการแขงขันอยางมั่นคงและยั่งยืน

ซึ่งจิตทั้ง 5ประกอบดวย 

1. จิตแหงวิทยาการ Disciplined Mind 

2. จิตแหงการสังเคราะห Synthesizing Mind 

3. จิตแหงการสรางสรรค Creating Mind 

4. จิตแหงความเคารพ Respectful Mind 

5. จิตแหงจริยธรรม Ethical Mind 
 

1. จิตแหงวิทยาการ เปนกุญแจสูความสําเร็จในทุกอาชีพ หมายถึง ความรูความชํานาญใน

ศาสตรวิทยาการ ในรูปแบบการมองภาพองครวม ดวยความเขาใจและประยุกตใชวิทยาการแขนงตาง 

ๆ เพื่อตอบโจทยหรือแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงไดในดานการศึกษาใหความสําคัญกับการฝกฝนเพื่อ

พัฒนาความสามารถในการคิด รูจักกระบวนการและทักษะในการคิดที่ไมถูกจํากัดอยูในกรอบขององค

ความรูเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้นจิตแหงวิทยาการจึงเปนเสมือนรากฐานสําคัญที่ทําใหคนเกิดความคิด

สราง(Creativity) โดยนํากรอบความรูของศาสตรอ่ืน ๆ มาประยุกตใชและสามารถทําความเขาใจแกน

แทและภาพรวมของปญหา (Big Picture) จนทําใหสามารถประยุกตใชหรือสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหม ๆ 

ข้ึนมาได จิตแหงวิทยาการจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาของประเทศ เนื่องจากเปนแนวทางที่

จะยกระดับความสามารถทางปญญาของมนุษย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สุด ของการสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ การยกระดับคุณภาพของสังคม 
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2.  จิตแหงการสังเคราะห การสรางปญญาแบบบูรณาการ หมายถึง เปนทักษะที่ลํ้าลึก

มากกวาการวิเคราะห เนื่องจากเปนการนําสิ่งตาง ๆ ที่วิเคราะห หรือแยกแยะเพื่อทําการศึกษาเกิดองค

ความรู เกิดมุมมองอยางทะลุปรุโปรง เปนความเขาใจที่ลึกซึ้ง สามารถนําไปใชไดเหนือระดับการ

วิเคราะหแนวทางการฝกฝนใหเกิดจิตสังเคราะหควรเริ่มตนในวัยเด็กใหไดรับการฝกฝนและสงเสริมใน

ประเด็นตอไปนี้ 

  2.1 เปดประสบการณ ใหเด็กไดมีโอกาสรับขอมูลแบบใหม 

  2.2 แสวงหาความสัมพันธของสรรพสิ่ง ฝกมองทุกสิ่งทุกอยางใหเชื่อมโยงกันและ

พยายามหาความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ รอบตัวอยางมีเหตุผล 

  2.3 ฝกตีประเด็น ชวยคิดใหชัดเจน ฝกจับประเด็นจากบทความที่ไดอาน ทั้งจากหนังสือ 

หรือส่ิงตาง ๆ ที่ไดดูไดฟงมา 

  2.4 แยกแยะขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็น เพื่อใหขอมูลที่สังเคราะหไดนั้นมีความเปน

กลางมากที่สุด 

ประโยชนของจิตแหงการสังเคราะห คือ ความสามารถทําความเขาใจกับขอมูลจํานวนมาก

อยางรวดเร็ว และไมหลงทิศทาง เพื่อสรางสรรคแนวคิดหรือผลิตภัณฑใหม ๆ และเพื่อแกปญหาที่

เกิดขึ้นโดยที่ไมตองไปเริ่มจากศูนย หรือลองผิดลองถูกตั้งแตชวงเริ่มตน ดังบัญญัติศัพทใหมที่นํามาใช

กันวา“นวัตกรรม” ซึ่งหมายถึง ความสามารถพิเศษพลิกแพลงความรูที่มีอยูนํามาใชประโยชน และ

พัฒนาจนสามารถนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยได การคิดเชิงสังเคราะหจะชวยใหเกิดความรอบคอบ

ในแนวปฏิบัติเนื่องจากผานการคิดวิเคราะหที่มีขอมูลอยางครบถวนรอบดาน ทําใหสามารถสรางสรรค

ส่ิงที่เปนประโยชนตอสังคม และตัวของเราไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. จิตแหงการสรางสรรค สรางนวัตกรรมนําไปสูความสําเร็จหมายถึง การมีกระบวนการทาง

ความคิดในการสรางสิ่งใหม ๆที่สรางสรรคและหลุดออกจากกรอบวิธีการคิดแบบเดิม ๆ ความคิด

สรางสรรคนั้นไมใชพรสวรรค ไมใชเร่ืองบังเอิญ และไมไดคิดขึ้นมาอยางฉับพลันเหมือนกับปาฏิหาริย

แตความคิดสรางสรรคเปนทักษะที่สามารถสรางและพัฒนาไดดวยเทคนิคตาง ๆ จิตแหงการสรางสรรค

สะทอนใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง และสรางความแตกตางจากสิ่งเดิมหรือแนวทางเดิมที่มีอยู ดวย

การเปดรับจากภายในและภายนอก จากการมองปญหาในมุมที่แตกตาง ชวยขยายมุมมองใหม ๆ ทาง

ความคิดและแนวทางการแกปญหาตาง ๆ ไดอยางครอบคลุมและถูกตอง ซึ่งอาจทําใหสามารถ

แกปญหาไดตรงจุด 

4. จิตแหงความเคารพ เปดใจกวางสรางสมานฉันท หมายถึง การออนนอมถอมตนใหเกียรติ

และเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน เคารพและเขาใจถึงความแตกตางทั้งระหวางบุคคล และระหวาง

กลุมรวมถึงเปดใจที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ที่แตกตางจากความคิดของตนเอง อันจะนําไปสู
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ความสําเร็จในการทํางาน หรือการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข ทั้งนี้ การทําความเขาใจผูอ่ืนนั้น 

ตองอาศัยทักษะทางดานอารมณ และทักษะทางดานการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล แนวคิดแหง

ความเคารพยังชวยใหเกิดความสงบสุขและความสมานฉันทข้ึนในสังคม แมในสังคมนั้นจะประกอบไป

ดวยบุคคลที่มีความแตกตางหลากหลาย ทั้งในเรื่องของเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา 

5. จิตแหงจริยธรรม หมายถึงความคิดที่ยึดหลักจริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบตอ

สังคม และสวนรวม ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งในยุคปจจุบัน ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมที่วานี้จะกอใหเกิด

ผลประโยชนแกทุกฝายซึ่งเปนคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดในการสรางความสัมพันธและความรวมมือ

ระหวางบุคคล เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และประโยชนแกทั้งสองฝาย ปจจุบันจําเปนที่จะตองสรางสังคมที่

มีความรูคูคุณธรรม สรางคนใหมี สติปญญา ความรู คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งจะทําใหประเทศชาติ

สามารถยืนหยัดอยูภายใตกระแสของการแขงขันในโลกยุคปจจุบัน และอนาคตไดอยางแข็งแกรงและ

มั่นคงการมีความรูอยางเดียวไมเพียงพอ เพราะความรูก็เหมือนกับดาบสองคม ถามนุษยขาดคุณธรรม

ก็จะกอใหเกิดปญหาในสังคมซึ่งในโลกยุคปจจุบันถาสามารถทําใหคน ๆนั้นเปนคนที่มีความรู และ

คุณธรรมพรอมกันได โลกจึงจะเกิดความสมดุล 

ในงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพ และจิตแหง

จริยธรรม ตามแนวคิดการเรียนรูโดยการบริการสังคม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดศึกษา

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับจิตแหงความเคารพ และจิตแหงจริยธรรม เนื่องจาก การดเนอร (Gardner. 

2006: 8) กลาวถึงความเชื่อมโยงของจิตแหงความเคารพ และจิตแหงจริยธรรม มีความเกี่ยวของกัน 

โดยจิตทั้งสองเนนเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธของมนุษยกับผูอ่ืน และการดเนอร  (Gardner. 2006: 18) 

ยังใหความเห็นวา การกําหนดหลักสูตรในอนาคตควรมีการสนับสนุนการปลูกฝงจิตทั้ง 5 โดยเฉพาะ

เร่ืองจิตแหงความเคารพ และจิตแหงจริยธรรม เนื่องจากถามนุษยขาดเรื่องความเคารพก็จะเทากับ

มนุษยนั้นสามารถจะสามารถทําลายคนอื่นๆ ไมควรคาตอการไดรับความเคารพจากคนอื่น ทั้งยังเปน

ภัยตอที่ทํางานและสาธารณชนและถาปราศจากจริยธรรม จะทําใหโลกขาดคนทํางานที่ซื่อสัตยและ

พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ เสมือนกับวามนุษยยอนกลับไปสูยุคดึกดําบรรพที่ไมมีการคํานึงถึง

ผลประโยชนสวนรวม ซึ่งการศึกษาเรื่องเหลานี้จะมีสวนชวยใหมนุษยตระหนักถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดของ

การเปนมนุษยที่สมบูรณ 
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3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับจิตแหงความเคารพ (Respectful mind) 
 

3.1 ความหมายของจิตแหงความเคารพ  
  ความหมายและคํานิยามของคําวาจิตแหงความเคารพ มีผูที่ใหความหมายไวดังนี้ 

  การดเนอร (Gardner. 2006: 203) ใหความหมายของจิตแหงความเคารพ คือการ

ตอบสนองตอคนหรือกลุมคนที่มีความแตกตางที่หลากหลายอยางเห็นอกเห็นใจและเปนไปในทาง

สรางสรรค เปนความพยายามที่จะเขาใจและทํางานรวมกับคนที่มีความแตกตางกัน เปนการขยาย

ขอบเขตของความอดกลั้นและความถูกตองเหมาะสมของสังคมและการเมือง 

  ไมเคิล (Michael. 2006: 2) ใหความหมายจิตแหงความเคารพ หมายถึง การยอมรับ

ความแตกตาง และความสามารถในการอดกลั้นเพื่อยอมรับความแตกตาง เปนการคนหาความเขาใจ

ระหวางกันและการทํางานรวมกันในบรรยากาศที่เต็มไปดวยความเคารพ 

  แอมโบสดและครอส (Ambrose ; &Cross. 2009: 213) ใหความหมายของบุคคลที่มีจิต

แหงความเคารพ วาเปนผูที่ยอมรับความแตกตางตัวเองกับผูอ่ืนและตนเองกับกลุม ตลอดจนพยายาม

พื้นฐานความเหมือนกันระหวางบุคคลและระหวางกลุม 

  สมิท (Smith. 2009: 414) ใหความหมายของจิตแหงความเคารพ วาเปนคานิยมภายใน

ตนเองที่ปรารถนาจะทําใหเกิดความเคารพตอผูอ่ืน โดยใชทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลกับบุคคล

เพื่อทําความเขาใจผูอ่ืน 

  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2551: 18) ใหความหมายของจิตแหงความ

เคารพ หมายถึง การยอมรับและทําความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล และความแตกตาง

ระหวางกลุมคน เปนการพยายามทําความเขาใจมุมมอง ทัศนคติ อารมณหรือส่ิงกระตุนที่อยูเบื้องหลัง

ของความแตกตางระหวางคนหรือกลุมคน โดยความเคารพนั้นสามารถแสดงออกไดทางพฤติกรรมทั้ง

ทางกาย ทางวาจาและทางใจ ซึ่งสามารถรับรูไดจากทั้งผูใหความเคารพและผูที่ไดรับความเคารพ 
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ตาราง 2 การสังเคราะหความหมายของจิตแหงความเคารพ  

 

ความหมาย 

การด

เนอร 

(2006) 

ไมเคิล 

(2006) 

แอม

โบสด

และครอส 

2009 

สมิท 

(2009) 

ก.พ. 

(2551) 

 ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลและ
ระหวางกลุม 

     

 ทําความเขาใจมุมมอง ทัศนคติ อารมณ

หรือส่ิงกระตุนที่อยู เบื้องหลังของความ

แตกตางระหวางคนหรือกลุมคน และทํางาน

รวมกับคนที่มีความแตกตางกัน 

     

 การขยายขอบเขตของความอดกลั้นและ
ความถูกตอง เหมาะสมของสั งคมและ

การเมือง 

     

 มีความอดกลั้นเพื่อยอมรับความแตกตาง      

 ทํางานรวมกันในบรรยากาศที่เต็มไปดวย
ความเคารพ 

     

 ความเคารพสามารถแสดงออกไดทาง
พฤติกรรมทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจ 

     

 

 จากความหมายของจิตแหงความเคารพขางตนสรุปไดวา จิตแหงความเคารพ หมายถึง การ

ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลและระหวางกลุม ทําความเขาใจและทํางานรวมกับคนที่มีความ

แตกตางกัน ในบรรยากาศแหงความเคารพและความเคารพสามารถแสดงออกไดทั้งกายกาย วาจา

และใจ 

 
 3.2 ความสําคัญของจิตแหงความเคารพ  
  จิตแหงความเคารพ มีความหมายถึง “การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลและ

ระหวางกลุม ทําความเขาใจและทํางานรวมกับคนที่มีความแตกตางกัน ในบรรยากาศแหงความเคารพ

และความเคารพสามารถแสดงออกไดทั้งกายกาย วาจาและใจ” อยางไรก็ดีจิตแหงความเคารพ ที่       
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การดเนอรกลาวถึงยังมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกวาคําวา “การอดทนและยอมรับความแตกตางของ

คน” เพราะยังมีความหมายรวมไปถึง “การพยายามเขาใจมุมมอง ทัศนคติ อารมณหรือส่ิงที่กระตุนอยู

เบื้องหลังของความแตกตางระหวางคนหรือกลุมคนดวย” ซึ่งการทําความเขาใจกับผูอ่ืนนั้น ตองอาศัย

ทักษะทางดานอารมณ (Emotional Intelligence) และทักษะทางดานการสรางความสัมพันธระหวาง

บุคคล (Interpersonal Intelligence)รวมกัน (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. 2551: 24) 

ความสําคัญของจิตเคารพ มีดังนี้  

  2.2.1 ความเคารพนําไปสูความสมานฉันท แนวคิดจิตแหงความเคารพชวยใหเกิดความ

สงบสุขและสมานฉันทข้ึนในสังคม แมในสังคมนั้นจะประกอบดวยบุคคลที่มีความแตกตางหลากหลาย

ทั้งในเรื่องของเชื้อชาติ ภาษา ศาสนาหรือทัศนคติ ทั้งนี้การดเนอร (Gardner. 2006: 107) กลาวไวโดย

สรุปวา โลกในปจจุบันมีประชากรมากกวา 6 พันลานคนที่มาจากประเทศกวารอยประเทศ นับพันเชื้อ

ชาติ ภาษาและศาสนา หากตองการใหทุกคนอยูรวมกันไดโดยสงบสุข ตองเคารพซึ่งกันและกัน ยอมรับ

ในความแตกตาง และเรียนรูที่จะอยูทามกลางความแตกตางนั้น ในขณะเดียวกันก็ตองยกยองและให

เกียรติผูอ่ืนตามสถานะที่เขาเปน แตถาหากขาดสิ่งเหลานั้นอาจกอใหเกิดความขัดแยง ซึ่งนําไปสูภาวะ

ตึงเครียด มนุษยยุคปจจุบันจึงตองมีการเรียนรูที่จะอาศัยอยูรวมกัน โดยไมมีความเกลียดชังและความ

ปรารถนาที่จะทํารายผูอ่ืน การดเนอรมองวาการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนเปนสิ่งจําเปน โดยทุกคน

ควรจะยอมรับความแตกตางซึ่งกันและกัน เรียนรูที่จะอยูรวมกันตลอดจนเห็นคุณคาของกลุมที่มีความ

แตกตางกันดวย ตัวอยางของความขัดแยง และสงครามที่เกิดขึ้นตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันไมวาจะ

เปนสงครามโลก สงครามทางศาสนา สงครามฆาลางเผาพันธุระหวางเชื้อชาติหรือสงครามกลางเมือง

ในประเทศตางๆ ลวนมาจากการไมเคารพในความแตกตางระหวางกลุมคนนั่นเอง 

  ทั้งนี้จิตแหงความเคารพเปนแนวทางในการแกปญหาและความขัดแยงที่สรางสรรค 

เนื่องจากทั้งสองฝายตางก็มีความเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางของอีกฝายหนึ่ง ดังนั้นการ

แกปญหาจึงตั้งอยูบนพื้นฐานของการอธิบายเหตุและผลหรือการโตแยงกันบนหลักการความเปนจริง

และขอมูลที่มีอยูโดยปราศจากอคติและอารมณสวนตัว 

  2.2.2 ความเคารพคือพื้นฐานของความสําเร็จ ตัวอยางบุคคลที่ไดรับการยกยองจาก

การดเนอร (Gardner. 2006) เชน มหาตมะ คานธีหรือ เนลสัน แมนเดลลา แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา

การที่บุคคลจะมีจิตแหงความเคารพไดนั้น ตองมีความพรอมในแงของอารมณหรือความเฉลียวฉลาด

ทางอารมณ (Emotional Quotient: EQ) ที่ทําใหคนรูและตระหนักในอารมณทั้งของตนเองและผูอ่ืน 

โดยเฉพาะในประเด็นการพยายามรับรูและเขาใจผูอ่ืน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนพื้นฐานทําใหการติดตอ

สัมพันธกันระหวางบุคคลประสบความสําเร็จ ดังที่การดเนอร (1993) ไดกลาวไวใน ทฤษฎีพหุปญญา 

(Multiple Intelligences) ถึงความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Intelligences หรือ People 
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Smart) ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการเขาใจอารมณ ความคิด ความรูสึกและทัศนคติของผูอ่ืน และ

ตอบสนองไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

  2.2.3 จิตแหงความเคารพมีความสอดคลองกับคําวาความฉลาดทางวัฒนธรรม 

(Cultural Intelligences) ที่เร่ิมมีบทบาทมากขึ้นในเวทีธุรกิจระดับสากล ทั้งนี้เออรร่ีและโมซาโคสกีย 

(Early ; & Mosakoski. 2007) ไดกลาวไววาการทําความเขาใจถึงพฤติกรรมที่กอเกิดขึ้นมาจากแรงขับ

ทางวัฒนธรรมเฉพาะของแตละบุคคลนั้น ทําใหเราสามารถตีความหมายของอากัปกริยาที่แตกตาง

และไมคุนเคยได และที่สําคัญไปกวานั้นคือ การชวยปองกันไมใหเราตีความหมายผิดซึ่งอาจนําไปสู

ความเสียหายอยางรุนแรงในการดําเนินธุรกิจได ดังนั้นแนวคิดเรื่องความฉลาดทางวัฒนธรรม 

(Cultural Intelligences) จึงตรงกับจิตแหงความเคารพ ในนิยามที่การดเนอรกลาวถึงไวในหนังสือ 

Five mind for the future  

  2.2.4 จิตแหงความเคารพกับมิติทางวัฒนธรรม ตัวอยางในแงของการทําการตลาดหรือ

การสรางผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด การมีจิตแหงความเคารพจะชวยใหเราสามารถเขาใจความ

ตองการของลูกคาชาติตางๆ ทั้งในแงของวัฒนธรรม ความเชื่อและคานิยม เมื่อบริษัทขามชาติเขาไป

ลงทุนในแระเทศใดประเทศหนึ่ง ก็ตองพยายามปรับเปลี่ยนหรือสรางพฤติกรรมเพื่อใหคนในประเทศ

นั้นๆ ยอมรับใหไดในที่สุด แมวาสิ่งเหลานั้นจะไมใชวัฒนธรรมเดิมของเขาก็ตาม ถือวาเปนการปรับให

สอดคลองกับรสนิยม หรือความชอบของผูบริโภคในประเทศหรือทองถิ่น (คณะกรรมการขาราชการพล

เรือน. 2551: 35) 

 จากการศึกษาความสําคัญของจิตแหงความเคารพ สามารถสรุปไดวา พื้นฐานของจิตแหง

ความเคารพ บุคคลตองมีความพรอมในแงของอารมณหรือความเฉลียวฉลาดทางอารมณ (Emotional 

Quotient: EQ) และความสามารถในการเขาใจอารมณ ความคิด ความรูสึกและทัศนคติของผูอื่น และ

ตอบสนองไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal 

Intelligences หรือ People Smart) ในทฤษฎีพหุปญญา ตลอดจนมีความเคารพความแตกตางเพื่อ

สรางความสําคัญและความเคารพซึ่งกันและกัน 
 
 3.3 องคประกอบที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาจิตแหงความเคารพ 
  จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับจิตแหงความเคารพ พบวาการดเนอร (Gardner. 2006) 

กลาวถึงความหมายของจิตแหงความเคารพ  ที่มีความหมายลึกซึ้งมากกวาคําวา การอดทนและ

ยอมรับความแตกตางระหวางตัวบุคคล เพราะยังมีความหมายรวมไปถึง การพยายามทําความเขาใจ

มุมมอง ทัศนคติ อารมณหรือส่ิงกระตุนอยูเบื้องหลังของความแตกตางระหวางคนหรือกลุมดวย จึงขอ

กลาวถึงปจจัยที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาจิตแหงความเคารพ ดังนี้ 
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  การดเนอร (Gardner. 2006) ไดเสนอวาการพัฒนาจิตแหงความเคารพ จะเกิดขึ้นไดเมื่อ

มีการพัฒนาสิ่งตางๆ ดังที่ไดสรุปตอไปนี้ 

  1. การทํางานรวมกัน ในการพัฒนาจิตแหงความเคารพชวงปแรกของการเรียนในโรงเรียน 

ควรสอนผานประสบการณการทํางานรวมกันเปนทีมของสมาชิกตางกลุม โดยเริ่มจากการทําความรูจัก

กัน รวมงานกันอยางเปนมิตร และชวยกันคนหาวามีมุมมองที่แตกตางกันอยางไรและมุมมองเหลานั้น

ครบถวนแลวหรือยัง การอานหนังสือ ชมภาพยนตร เลนเกมสและการสรางสถานการณจําลองที่มีการ

สรางและสานสัมพันธแบบเนนเรื่องความเคารพระหวางบุคคลและระหวางกลุมก็จะสรางความเคารพ

ไดมากเชนเดียวกัน การดเนอร (Gardner. 2006: 116) เนนวาจิตแหงความเคารพ มีความสําคัญทั้งใน

ที่ทํางานและสังคม เนื่องจากมีหลักฐานวาองคกรหรือชุมชนจะทํางานไดอยางมีประสิทธิผลเมื่อคนใน

ชุมชนหรือองคกรเหลานั้นพยายามเขาใจผูอ่ืน แมวาทุกคนจะมีความแตกตางกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน

ตลอดจนทํางานเพื่อเปาหมายรวมกัน การดเนอรเนนเรื่องของการทํางานเปนทีม โดยยกตัวอยาง ทีม

ของเอ็ดมอนสัน (Admondson อางถึงใน  Gardner. 2006: 117) ศึกษาการผาตัดหัวใจกลาววา การ

ทํางานเปนทีมที่ประสบความสําเร็จ ข้ึนอยูกับทักษะในการจัดการมากกวาความชํานาญดานเทคนิค

เฉพาะทางของผูนําในกลุม สมาชิกในทีมจะตอบสนองอยางเต็มใจ เมื่อหัวหนาฟงคําแนะนําของพวก

เขาอยางเต็มใจ 

  2. การเคารพสิทธิมนุษยชน การดเนอร (Gardner. 2006: 119-120) กลาวถึงความ

เคารพตอความแปลกแยกวาเปนแนวทางการสอนเรื่องความเคารพตามแนวปรัชญา ซึ่งมักจะใชวิธีการ

อภิปรายเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม สิทธิมนุษยชนและหนาที่ของตน โดยผลที่ไดจากวิธีการนี้คือ 

มนุษยทุกคนไดเปนสวนหนึ่งในสังคมเดียวกัน โดยผานการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน เชน การทํางาน

เปนอาสาสมัคร การทําโครงการเพื่อสังคม โดยเขาไดเสนอวาการชี้แนะและใหขอมูลขาวสารมีสวน

สําคัญในการสรางความเคารพ ไมวาจะเปนการชี้แนะจากครอบครัว สถานศึกษา เพื่อน (Gardner. 

2006: 120) ทั้งยังไดยกตัวอยางผูที่ใหความชวยเหลือชาวยิวในการกวาดลางครั้งใหญของนาซีวา สวน

ใหญผูที่ไดใหความชวยเหลือมักไดรับการปฏิบัติจากครอบครัวดวยกฎเกณฑที่มีเหตุผล มองโลกในแงดี

และสรางสรรค รวมทั้งมีไมตรีจิตกับผูอ่ืนที่มาจากตางกลุม 

  3. บุคคลตนแบบที่ดี การดเนอร (Gardner. 2006: 110) กลาววาเด็กมักถือแบบอยาง

และเลียนแบบคนที่โตกวา สูงวัยกวาหรือมีอํานาจมากกวา ดังนั้นเมื่อตองการสรางคนที่เคารพความ

แตกตาง ผูสอนก็มีหนาที่ชัดเจน โดยจะตองใหตัวแบบและบทเรียนที่กระตุนความเห็นอกเห็นใจ ตัว

แบบดังกลาวจะเปนสิ่งสําคัญเมื่อความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกลุมนั้นไมสมดุล ตัวแบบที่ดีที่ครู

สรางขึ้นจะเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการพัฒนาจิตแหงความเคารพ เพื่อใหเด็กไดพฤติกรรมตาม

แบบอยางที่ดี 
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 4. ความเมตตา การดเนอร (Gardner. 2006: 113) กลาววาจิตแหงความเคารพ จะ

เกิดขึ้นเมื่อบุคคลแสดงพฤติกรรมตอผูอ่ืนที่สะทอนถึงความพยายามที่จะชวยเหลือและเขาใจผูอ่ืน 

พฤติกรรมเชนนี้สอดคลองกับความหมายของคําวาเมตตาทางพุทธศาสนา (พระเทพเวที. 2535)  วา

ความเมตตาคือ  ความรักใคร  ปรารถนาใหผูอ่ืนเปนสุข  กรุณา  คือ  ความสงสาร  คิดจะชวยใหผูอ่ืน

พนทุกข  ความปรารถนาที่จะใหผูอ่ืนไดรับความสุข  สามารถแสดงออกไดโดยการชวยเหลือ  โดยการ

กระทํา  หรือวาจา  รวมถึงการไมคิดรายตอผูอ่ืนดวย 
  5. การคิดทางบวก การดเนอร (Gardner. 2006: 113-114) กลาวถึงคนที่มีความเคารพ

อยางแทจริงนั้นจะใชประโยชนจากความสงสัยของมนุษย หลีกเลี่ยงการคิดแบบกลุมหรือคิดแบบตาม

กัน ยอมรับวาการตัดสินใจอาจเกิดความผิดพลาดได แตก็พรอมที่จะแกไขและปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่

จะนําไปสูความเคารพผูอ่ืน 

  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2551: 24) เสนอวาการพัฒนาทักษะ

ทางดานอารมณ (Emotional Intelligence) และทักษะทางดานการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 

(Interpersonal Intelligence) เปนการทําความเขาใจกับผูอ่ืน สามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาจิตแหง

ความเคารพได เนื่องจากความเคารพสามารถแสดงออกไดทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจ ซึ่ง

สามารถรับรูไดจากทั้งผูใหความเคารพและผูที่ไดรับความเคารพ ดังนี้ 

  1. ทักษะทางดานอารมณ (Emotional Intelligence) ผูที่คิดทฤษฎีนี้ คือ แดเนียล 

โกลแมน (Danial Goleman) กลาววา การที่บุคคลจะประสบความสําเร็จไดนั้น ไมไดข้ึนอยูกับ

สติปญญาเพียงอยางเดียว บุคคลที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต มีความกาวหนาและมีความสุขทั้งใน

ชีวิตการงาน การศึกษา และการอยูรวมกับผูอ่ืน ลวนมีองคประกอบของความฉลาดทางอารมณเปน

องคประกอบที่สําคัญอยางเดนชัด ถึงแมวาความฉลาดทางอารมณจะพัฒนาไดตลอดชีวิต แตถาหาก

บุคคลไดรับการพัฒนาตั้งแตระยะแรกเริ่มของชีวิต ผูเรียนจะมีพื้นฐานที่มั่นคงและมีความพรอมที่จะ

พัฒนาอารมณที่สมวัยในเวลาตอมาอยางมีประสิทธิภาพ (กรมสุขภาพจิต. 2545: ก) สามารถคนพบ

และพัฒนาศักยภาพของตนเอง เสริมสรางทักษะชีวิต รูเทาทันอารมณและปรับตัวไดอยางเหมาะสม

ตามความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย

ที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญาเหนือเกณฑเฉลี่ย ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน ไดอยางมีความสุข (ประสงค สังขะไชย. 2546: ก - 

ข) 

 ในปจจุบันการศึกษาวิจัย ทางจิตวิทยา พบวา คนฉลาดที่มีสติปญญาสูงจํานวนมาก ประสบ

ความลมเหลวทั้งการงานและการดําเนินชีวิต รวมทั้งความฉลาดทางสติปญญาเพียงอยางเดียวไมเปน

หลักประกันความสําเร็จ ความสุขในชีวิตและการทํางานของบุคคล แตจําเปนตองประกอบดวย ความ
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ฉลาดทางอารมณเปนปจจัยสนับสนุนที่สําคัญยิ่งในการนําบุคคลไปสูความสําเร็จ ความสุขและชีวิตที่มี

คุณคา มีความหมาย กอใหเกิดประโยชนสุขในการเรียน การทํางานและครอบครัว (ศรียา นิยมธรรม. 

2547 : 42 – 43; วีระวัฒน ปนนิตามัย. 2542 : 34 – 35;และ ศันสนีย ฉัตรคุปต. 2545: บทนํา) 

  2. ทักษะทางดานการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Intelligence) 

การดเนอร (อารี สัณหฉวี. 2547: 1 - 33; ทิศนา แขมมณี. 2545 : 4; Thomas.1999 : 2 - 4; และ

Colangelo ; & Davis. 2003: 101 – 102; citing Gardner. 1993: 199) ไดเสนอทฤษฎีพหุปญญา ซึ่ง

เปนทฤษฎีที่ศึกษาความสามารถทางสติปญญาของมนุษยที่มีความหลากหลายเปน 7 ประเภท แต

ภายหลังไดเพิ่มเติมอีก 1 ประเภท โดยการดเนอรนําเสนอไวในหนังสือชื่อ Frames of Mind การดเนอร

เชื่อวา ความสามารถของมนุษยเปนสิ่งที่สลับซับซอน เราจึงไมควรใหความสําคัญเฉพาะความสามารถ

ดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียวแลวทิ้งความสามารถดานอื่นๆ ไป การดเนอรใชรากฐานความคิดจาก

ศาสตรทางการรับรู (cognitive science) และศาสตรการทํางานของสมอง (Nero Science) และใหคํา

จํากัดความ คําวา “ปญญา” วาเปนความสามารถเชิงชีวจิต (Biopsycological Potential) คือ คนทุก

คนสามารถแสดงออกซึ่งองคความรูแหงปญญาที่เขาสามารถและพัฒนาความสามารถนั้นกับบริบท

ตางๆ ตามสภาพแวดลอมของตน โดยความสามารถทั้ง 8 ดาน ตามทฤษฎีของการดเนอร บุคคลมี

ลักษณะการเรียนรูตามทฤษฎีพหุปญญาในแตละดานแตกตางกันออกไป โดยในจิตแหงความเคารพ

จะตองเนนเรื่องของปญญาดานการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Intelligence) 

เปนความสามารถพิเศษ ในการทํางานกับผูอ่ืน เขาใจผูอ่ืน สามารถที่จะสังเกตรับรูอารมณ ความคิด 

ความปรารถนาของผูอ่ืน ผูบริหาร ผูนําองคกรบริษัทใหญๆ จําเปนตองมีปญญาดานนี้ มีความเขาใจ

ผูอ่ืน มีความรับผิดชอบทางสังคมสูง เชน มหาตมะ คานธี  

 บุคคลมีลักษณะการเรียนรูตามทฤษฎีพหุปญญาในแตละดานแตกตางกันออกไป โดยในจิต

แหงความเคารพจะตองเนนเรื่องของปญญาดานการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal 

Intelligence) ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในดานการสรางความสัมพันธ

ระหวางบุคคล มีดังนี้ 

  - จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเขากลุม ทํางานรวมกัน 

  - สงเสริมใหอภิปราย เรียนรูรวมกัน แกปญหารวมกัน 

  - สามารถเรียนไดดหีากใหโอกาสในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  

  - ยุทธศาสตรในการสอนไดแก การใหทํางานรวมกัน การปฏิสัมพันธระหวางกลุมเพื่อน    

การเรียนรูแบบมีสวนรวม การจําลองสถานการณ บทบาทสมมุติ การเรียนรูสูชุมชน เปนตน 

  จึงสรุปไดวาการพัฒนาจิตแหงความเคารพ จะเกิดขึ้นไดเมื่อมีการพัฒนาในเรื่องของการ

พัฒนาทักษะทางดานอารมณ (Emotional Intelligence) และทักษะทางดานการสรางความสัมพันธ
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ระหวางบุคคล (Interpersonal Intelligence) การทํางานรวมกัน การเคารพสิทธิมนุษยชน มีบุคคล

ตนแบบที่ดี มีจิตเมตตาและการคิดทางบวก ซึ่งผูวิจัยไดสรุปเปนภาพประกอบ  1  ดังนี้ 
 

 
ภาพประกอบ 1 องคประกอบที่สงเสริมใหเกิดการพฒันาจิตแหงความเคารพ 

  
 
 
 
 
 
 

จิตแหงความเคารพ 
(Respectful mind) 
การยอมรับความ

แตกตางระหวาง

บุคคลและระหวาง

กลุม ทําความเขาใจ

และทํางานรวมกับคน

ที่มีความแตกตางกนั 

ในบรรยากาศแหง

ความเคารพและ

ความเคารพสามารถ

แสดงออกไดทั้งกาย

กาย วาจาและใจ 

ทักษะทางดานอารมณ (Emotional Intelligence) 

(คณะกรรมการขาราชการพลเรือน.2551) 

ทักษะทางดานการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 

(Interpersonal Intelligence) (คณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน .2551), การทํางานรวมกัน 

(Gardner.2006) 

 

การเคารพสิทธิมนุษยชน (Gardner.2006) 

ปฏิบัติตามบุคคลตนแบบที่ด ี(Gardner.2006) 

มีความเมตตา (Gardner.2006) 

การคิดทางบวก (Gardner.2006) 
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 3.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาจิตแหงความเคารพ 
 แนวคิดการพัฒนาจิตแหงความเคารพของการดเนอร(Gardner. 2006) 
  การดเนอร (Gardner. 2006: 107) ไดกลาวถึงเสนทางการพัฒนาจิตแหงความเคารพ จะ

มีความสําคัญมากในชวงเวลาตอไปนี้ 

- วัยทารกถึงวัยเด็ก เมื่อเด็กตองเผชิญหนากับเด็กอื่นที่มีความโศกเศราก็จะรับรูและ

รวมรองไหไปดวย นักวิเคราะหพฤติกรรม เรียกขั้นตอนนี้วา การรับรูถึงตัวตนของตัวเองโดยการเปรียบ

กับผูอ่ืน (Incipient Sense of Self) และเปนขั้นตอนการเกิดความเขาใจในผูอ่ืน  

- วัยรุน ถือแบบอยางและเลียนแบบคนที่โตกวา สูงวัยกวาหรือมีอํานาจมากกวา ตัว

แบบหรือคนตนแบบที่เด็กชื่นชอบมีความสําคัญกับการเปนสมาชิกกลุม วัยรุนจะรับรูถึงเคาโครง

และอัตลักษณของกลุม ตลอดจนทัศนคติและการปฏิบัติตอกันในชุมชนก็จะเปนสิ่งสําคัญ 

 การดเนอร (Gardner. 2006: 157) ไดเสนอวิธีการปลูกฝงจิตเคารพดังนี้ 

- ตัวอยางการศึกษาในโรงเรียน คือการพยายามทําความเขาใจและทํางานรวมกับ

เพื่อนๆ รวมทั้งครู และเจาหนาที่อ่ืนๆ ของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิผล ไมวาบุคคลเหลานั้นจะมีภูมิ

หลังหรือมุมมองอยางไร 

- ตัวอยางการทํางาน คือ การทํางานรวมกับเพื่อน หัวหนางาน ลูกนองไดอยางมี

ประสิทธิผล โดยไมคํานึงถึงภูมิหลังหรือสถานภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาความสามารถในการใหอภัย 

- ชวงเวลาของการพัฒนา ควรทําใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตั้งแตเกิด ทั้งใน

โรงเรียน ที่ทํางาน ในสื่อตางๆ นอกจากนี้คนที่เปนตนแบบหรือตัวแบบ (ทั้งทางบวกและทางลบ) ก็เปน

ส่ิงที่สําคัญ 

  สรุปไดวา การพัฒนาจิตแหงความเคารพตามแนวคิดของการดเนอรนั้นสามารถพัฒนาได

ทุกแหง ไมวาจะเปนในครอบครัว โรงเรียน ที่ทํางาน และควรพัฒนาจิตแหงความเคารพตั้งแตเกิดและ

วัยเด็กถึงวัยรุนเปนชวงเวลาสําคัญที่จะพัฒนาใหเกิดจิตแหงความเคารพซึ่งทําใหเกิดความออนนอม

ถอมตน ใหเกียรติและเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน เคารพและเขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคล

และระหวางกลุม ตลอดจนเปดใจที่จะรับฟงความเห็นของผูอ่ืนที่แตกตางความคิดของตนเอง อันจะ

นําไปสูความสําเร็จในการทํางานและการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข 

  
 แนวคิดการพัฒนาจิตแหงความเคารพ โดยใชกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา 
  ความหมายของจิตตปญญาศึกษา 
  ราชบัณฑิตยสถาน  (2551: 88) ใหความหมายของจิตตปญญาศึกษาวา เปนการศึกษาที่

สรางกระบวนทัศนใหมตอชีวิตและความเปนมนุษย เนนการปลูกฝงความตระหนักรูภายในตนเอง 
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ความเมตตาและจิตสํานึกตอสวนรวม การนําปรัชญาและศาสนธรรมมาพัฒนาจิต ฝกปฏิบัติจนมีสติ

และเกิดปญญา สามารถเชื่อมโยงศาสตรตางๆ มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกตน ผูอ่ืนและสังคม 
 ความสําคัญของจิตตปญญาศึกษา   
  แนวคิดจิตตปญญาศึกษา  มุงเนนสรางกระบวนทัศนใหมตอชีวิตและความเปนมนุษย  

เนนการปลูกฝงความตระหนักรูภายในตน  ความเมตตา  และมีจิตสํานึกตอสวนรวม  การพัฒนาจิต

และการฝกปฏิบัติ  ทําใหผูเรียนเกิดปญญาที่แทจริง การพัฒนาใหบุคคลมีจิตเคารพนั้นถือวาเปนการ

เรียนรูที่มุงพัฒนาดานใน ซึ่งการเรียนรูหมายถึง เมื่อเรียนรูแลวพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลง (วรภัทร        

ภูเจริญ. 2552: 35) การเรียนรูที่มุงพัฒนาดานในดวยจิตตปญญาศึกษาจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการ

วางพื้นฐานดานจิตใจและกระบวนทัศนใหมที่เปนองครวมอยางแทจริง  โดยเนนการสงเสริมศักยภาพ

ของมนุษยใหเขาถึงความดี  ความงาม  และความจริง  ที่จะสามารถชวยใหคนในสังคมดํารงชีวิตและ

กระทําสิ่งตาง ๆ  ดวยจิตสํานึกที่ดีงามและมีความรับผิดชอบ  และรวมกันนําพาสังคมไทยไปสูความสุข

ที่แทจริง  ซึ่งเปนความสุขที่เกิดจากปญญา  ความตระหนักรู  และความเขมแข็งทางจิตวิญญาณ  

เพราะในยุคปจจุบันสิ่งที่เปนอุปสรรคสําคัญที่สุดในการกาวไปขางหนาคือกระบวนทัศนเกาที่ครอบงํา

เราอยู  ดังที่องคทะไลลามะกลาววา  “หากเรายังคงยึดติดอยูกับคุณคาและความเชื่อเกา ๆ ที่ลาสมัย  

จิตสํานึกแบบแยกสวน  (Fragmented  Consciousness)  และจิตวิญญาณที่ยึดตนเองเปนศูนยกลาง  

(Self – Centered  Spirit)  เราก็ยังคงมีเปาหมายและพฤติกรรมแบบเดิม ๆ ที่เปนอุปสรรคที่สําคัญที่สุด

ในการเปลี่ยนผานไปสูสังคมโลกที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  และรวมมือกันดวยสันติสุข” แนวความคิด

เกี่ยวกับจิตตปญญาศึกษามีความสอดคลองกับการพัฒนาจิตแหงความเคารพ เนื่องจากเปนแนวคิดที่

ทําใหผูเรียนมีความตระหนักรู  ความเมตตา  และมีจิตสํานึกตอสวนรวม จิตตปญญาศึกษาเหมือนกับ

การศึกษาที่ เนนประสบการณ  ตรงที่ตางก็ เนนประสบการณตรง  แตจิตตปญญาศึกษาเนน

ประสบการณตรงภายในเปนหลัก ใหความสําคัญกับการตระหนักรูโลกภายในของตนเองที่สัมพันธกับ

โลกภายนอก จิตตปญญาศึกษาเหมือนกับการศึกษาที่เนนการคิดวิเคราะห วิพากษ วิจารณ ตรงที่มี

การใหขอมูล ขาวสาร ความรู ระหวางกัน เพียงแตจิตตปญญาศึกษาเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล 

ขาวสาร ความรูภายใน (tacit knowledge) ไมวิพากษวิจารณ ไมตัดสิน ภายใตบรรยากาศของการ

เคารพ ยอมรับระหวางกันแบบไมมีเงื่อนไข เปนบรรยากาศแบบเปด เอื้อใหผูเรียนรูสึกมั่นคงปลอดภัยที่

จะเปดเผยตนเอง (self disclosure) จิตตปญญาศึกษาเปนทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติ ที่มีจุดมุงหมาย

ใหเกิดการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ภายในตน (Self Transformation) 

ภายในองคกร (Organizational Transformation) และการเปลี่ยนแปลงภายในสังคม (Social 

Transformation) โดยที่การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมใชเปนการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนอยๆ แต เปนการ
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เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานอยางลึกซึ้ง โดยนัยนี้ จิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education) เปน

แนวคิดและแนวปฏิบัติ สวนการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) เปนเปาหมาย 
 การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) 
  เมซิโรว (Mezirow. 2000 อางถึงใน ธนา  นิลชัยโกวิทย. 2551: 6) เปนผูเร่ิมตนทฤษฎี 

Transformative Learning คือการเรียนรูสามารถเกิดขึ้นไดในหนทางใดหนทางหนึ่งในสี่แบบ คือ การ

ขยายการตีความ (Elaboration) ของกรอบความคิดที่ใชอางอิง (Frame of Reference) อยูเดิม, การ

เรียนรูกรอบอางอิงใหม, โดยการเปลี่ยนมุมมองตนเองหรือโดยการเปลี่ยนแปลงแบบแผนหรือความคิด

ในวิธีคิด (Habits of Mind) เปนการเปลี่ยนแปลงกรอบการอางอิง (Frame of Reference) ซึ่งไดแก

มุมมองในการใหความหมาย แบบแผนความคิดและชุดความคิดความเชื่อที่เราใชอยูเปนประจําไมรูตัว 

เพื่อใหความคิดนั้นครอบคลุมมากขึ้น จําแนกแยกแยะไดดีข้ึน เปดกวางขึ้น มีความพรอมทางอารมณที่

จะเปลี่ยนแปลงได และสามารถใครครวญไดดีข้ึน ทําใหเรามีความเชื่อและทัศนะที่เปนจริงและชี้นําการ

กระทําไดเหมาะสมยิ่งขึ้น 

  ธนา  นิลชัยโกวิทย (2551: 9-10) กลาวถึงองคประกอบสําคัญของการเรียนรูเพื่อการ

เปล่ียนแปลง ดังนี้ 

1) ประสบการณ ประสบการณเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

เพราะประสบการณจะถูกตีความและรับรูผานกรอบอางอิง หากกรอบอางอิงสามารถอธิบาย

ประสบการณไดดี ประสบการณนั้นก็จะกลับไปเสริมกรอบอางอิงเดิม แตถาประสบการณนั้นไม

สอดคลองกับกรอบอางอิงหรือถึงกับตองเปลี่ยนกรอบอางอิงใหม ถาประสบการณใหมนั้นมี

ความสําคัญและขัดแยงกับกรอบอางอิงเดิมอยางรุนแรง ดังนั้นประสบการณจึงเปนจุดขับเคลื่อนใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงและกระตุนใหเกิดการใครครวญได  

2) การใครครวญอยางมีวิจารณญาณ เปนหัวใจในกระบวนการปรับเปลี่ยนกรอบ

อางอิงหรือกรอบกระบวนทัศน และมีความสําคัญทั้งในกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 

หรือการเรียนรูเพื่อแกปญหา (Instrumental Learning) และการเรียนรูเพื่อการสื่อสาร การตีความและ

แปลความหมายที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร (Communicative Learning) โดยแบงการใครครวญออกเปน 3 

ระดับ คือ  

- การใครครวญเนื้อหา (Critical Reflection of Content) 

- การใครครวญกระบวนการ (Critical Reflection of Process) 

- การใครครวญกระบวนทัศน (Critical Reflection of Premises) 

3) การแลกเปลี่ยนทางความคิดอยางมีเหตุผล เปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดที่จะทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงกรอบอางอิงหรือกระบวนทัศน (Discourse) หรือวาทกรรมในที่นี้หมายถึง การ
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แลกเปลี่ยนทางความคิดเพื่อตรวจสอบความเชื่อ ความรูสึกและคุณคาตางๆ ของกันและกัน ใน

กระบวนการแลกเปลี่ยนทางความคิดอยางมีเหตุผลนี้ จะตองทําความเขาใจและตั้งคําถามทั้งกับ

กระบวนทัศนของตนเองและของผูอ่ืน 

  ธนา  นิลชัยโกวิทย (2551: 14 -15) กลาวถึงกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

1. มีความขัดแยงที่ทําใหสับสน ไมสามารถอธิบายไดดวยกรอบอางอิงเดิม 

2. เกิดความรูสึกที่รุนแรง เชน โกธร หวาดกลัวและเกิดการสํารวจตนเอง 

3. เกิดการใครครวญและประเมินขอสรุปเดิมของตนอยางมีวิจารณญาณ 

4. เกิดการตระหนักรูวาความไมพึงพอใจหรือทุกขของตนสามารถทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงได 

5. เกิดการสํารวจบทบาท ความสัมพันธและการกระทําตางๆ ใหม 

6. วางแผนแนวทางปฏิบัติ 

7. แสวงหาความรูและทักษะเพื่อใหสามารถทําตามแผนนั้นได 

8. ทดลองบทบาทใหมในขั้นตน 

9. สะสมสมรรถนะและความมั่นใจในบทบาทและความสัมพันธในรูปแบบใหม

ของตน 

10. การบูรณาการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเขาในชีวิตของตน บนพื้นฐานของ

เงื่อนไขที่ถูกกําหนดจากมุมมองและกระบวนทัศนใหม 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงและจิตตปญญาศึกษามีความสัมพันธ

เชื่อมโยงกันอยูมาก  การทบทวนแนวคิดเรื่องจิตตปญญาศึกษาขางตนแสดงใหเห็นวาแนวคิดการ

เรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีอยูหลากหลาย ในขณะที่จิตตปญญาศึกษาเปนการเรียนรูเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงแบบหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษคือ มุงเนนการพัฒนาดานในและการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน

ในตนเองอยางลึกซึ้ง เพือใหเกิดปญญาที่เห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง และเกิดความรักความเมตตา

ที่อยูพื้นฐานของความเขาใจอยางแทจริง ซึ่งนําไปสูสํานึกที่ดีงามและตระหนักถึงหนาที่ของตนที่มีตอ

มวลมนุษยและสรรพสิ่งในธรรมชาติในที่สุด ดังนั้นผูวิจัยจึงนํากิจกรรมที่มีอยูในจิตตปญญาศึกษา มา

ใชเพื่อพัฒนาจิตแหงความเคารพที่เนนเรื่องความเมตตา ความตระหนักถึงหนาที่ของตนเองที่มีตอ

สังคม จิตตปญญาศึกษาจะพัฒนาวิธีการเรียนรูของมนุษย ใหสามารถเลือกใชวิชาการตางๆ ที่เปน

ประโยชน มาประสานเชื่อมโยงกันอยางชาญฉลาด เพื่อแกไขในสิ่งที่มนุษยเคยทําผิดพลาดไวกับโลก

และสิ่งแวดลอม เรียนรูที่จะอยูกับธรรมชาติ และเพื่อนมนุษยอยางออนนอมออนโยน วิชาเหลานี้รวม

เรียกวา จิตตปญญาศึกษา หรือการศึกษาที่เนนการพัฒนาจิตใจ ซึ่งเปนคุณภาพดานในของมนุษย 

เพื่อใหเกิดความตระหนักรูถึงคุณคาของสิ่งตางๆ โดยปราศจากอคติ ไมแบงแยกหรือตัดสิน ถูก - ผิด 
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ขาว- ดํา ซึ่งการเรียนรูแบบนี้จะทําใหเกิดความรักความเมตตา มีจิตสํานึกตอสวนรวม และเปนการรวม

สราง สังคมพื้นฐานปญญา (Wisdom-Based Society)  
 การพัฒนาจิตแหงความเคารพ โดยใชกิจกรรมสุนทรียสนทนา (Dialogue)  
 ในการพัฒนามนุษยตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาที่มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาจิตแหง

ความเคารพ ซึ่งเปนแนวคิดที่ทําใหผูเรียนมีความตระหนักรู  ความเมตตา  และมีจิตสํานึกตอสวนรวม 

จึงควรมีการฝกใหผูเรียนไดมีการทํา Dialogue ซึ่งเปนการรับฟงวิธีคิด วิธีการใหคุณคา ความหมาย

ของคนอื่นตอส่ิงที่พูด เพื่อเรียนรูซึ่งกันและกัน ละทิ้งสิ่งที่แตละคนยึดถือ เพื่อขามพรมแดนแหงตัวตนไป

พรอมๆกัน 

 เดวิด โบหม นักฟสิกสที่มีชื่อเสียงโดงดังมากคนหนึ่ง เปนทายาทคนสําคัญของไอนสไตน ได

คิดคนกรรมวิธีข้ึนมาวิธีหนึ่งที่เขาเรียกวา “Dialogue” ที่เมื่อนํามาแปลเปนภาษาไทยก็จะใชคําวา “การ

สนทนา” แตที่จริงจะแปลจากรากศัพทไววา “การสงผานความคิด” การสนทนาแบบ เดวิด โบหม ที่วานี้

มีลักษณะพิเศษกวาการสนทนาที่มาจากคําวา “Conversation” ที่เปนการพูดคุยกันธรรมดา เพราะการ

สนทนาแบบ เดวิด โบหม ใหความสําคัญกับเร่ืองของ “การฟง” ถือวาการฟงอยางลึกซึ้งอยางตั้งใจเปน

แกนหลักของการสนทนา องคประกอบสําคัญอีกขอหนึ่งในการสนทนาแบบนี้ก็คือ การไมตัดสิน

ความคิดที่คนอื่นพูดออกมาวาถูกหรือผิด เพียงแค “ฟงอยางตั้งใจ” แลวปลอยใหความคิดไหลผาน

สมองไปแบบไมตัดสิน (วิธาน ฐานะวุฑฒ. 2548: 10-11) 

  ปจจุบันมีการนําแนวคิด Dialogue ของเดวิด โบหม มาใชในการพัฒนาองคกรอยาง

แพรหลาย ซึ่งมีการเรียกกันอยางหลากหลายไมวาจะเปน สุนทรียสนทนา สานเสวนา ศานติ์เสวนา 

สนทนาวิวัฒน อารยสนทนา (วรภัทร ภูเจริญ. 2552ก: 14) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะใชคําวา “สุนทรีย

สนทนา” เปนคําที่ใชแทนคําวา Dialogue  
  ความหมายและลักษณะของสุนทรียสนทนา 
  สุนทรียสนทนา (Dialogue) เปนการฝกทักษะการฟงอยางลึกซึ้ง ทําใหรูจักตนเองมากขึ้น

ฝกการเปนผูฟงที่ดี ฟงผูอ่ืนพูดอยางตั้งใจ ฟงใหมาก พูดใหนอยลงไมพูดแทรกขณะอีกฝายกําลังพูด ทํา

ใหฟงและไดยินมากขึ้นเปนกระบวนการเรียนรูอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถนํามาปรับใชในการทํางานหรือ

การดํารงชีวิตไดเปนอยางดี (สุเทพ ธุระพันธ. 2542: ออนไลน) สุนทรียสนทนาเปนเครื่องมือโยงความ

แตกตางหลากหลายภายในองคกรเพื่อกอใหเกิดสนธิพลัง (Synergy) กัน เปนเครื่องมือส่ือสารเชิงบวก 

เชิงสรางสรรค ชวยกระตุนความคิดริเร่ิมสรางสรรคซึ่งกันและกันในทีมงาน และสมาชิกขององคกร 

(วิจารณ พานิช. 2550: 74) 

  วรภัทร ภูเจริญ (2552ก: 10-11) ไดอธิบายลักษณะของสุนทรียสนทนาวามีอะไรที่

มากกวาแคคําวา “คุยกัน” ซึ่งสุนทรียสนทนายังรวมไปถึงประเด็นตอไปนี้ 
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1. สุนทรียสนทนา เปนการฟงอยางลึกซึ้ง (Deep Listening) ฟงแบบองครวม ฟงแบบไม

มีอคติ ไมมีลําเอียง ฟงแบบจิตวาง มีสติกํากับ เปนการฟงแบบ Proactive คือ ไมรีบรอนสวนกลับ ไม

รีบรอนตัดสิน ไมรีบรอนพิพากษา 

2. สุนทรียสนทนาทําใหเกิดการคนพบตนเอง เขาใจตนเอง การสะทอน (Reflect) ใหเห็น

ตัวตนของเราเองชัดขึ้น 

3. การเขาใจซึ่งกันและกัน เห็นธรรมชาติ เห็นพฤติกรรม เห็นความกลัวของผูคน เห็น

ธรรมชาติของมนุษยทั้งเขาและเราลวนตกอยูในกฎเดียวกัน คือ ไตรลักษณ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) 

4. เปนจุดเริ่มตนไปสูวงจรการเรียนรู (Learning Cycle) เมื่อเราคุย เราฟงเปนแลว ก็จะ

เปดใจ เปดพลังความตั้งใจ กลาที่จะทดลอง กลาที่จะคนพบ  

5. การไดเสริมกําลังใจใหกัน การไดความรูสึกรวม รูสึกดี รูสึกวามีคนเขาใจ ไดคําพูดที่

ชวยหลอเลี้ยงพลังในการทํางานของเราตอไป 

6. การไดจุดประกาย (Spark) ความคิดใหกันและกัน ตอยอดความคิด แลกเปลี่ยนการ

เรียนรู 

7. คําพูดตางๆ ที่ไดยินจากวงสนุทรียสนทนาจะฝงอยูในตัวของเราและจะตกผลึก บมเพาะ  
  หลักการของสุนทรียสนทนา 

  วิศิษฐ วังวิญู (2548: 20-38) ไดอธิบายหลักสี่ประการของวิลเลียม ไอแซคส (William 

Isaacs) ซึ่งเปนหลักการสําคัญของสุนทรียสนทนา ไดแก  

1. ฟงอยางลึกซึ้ง (Deep Listening) เปนการปลอยใหเสียงและความเปนตัวตนทั้งหมด

ของผูอ่ืนเขามาในตน และรวบรวมประมวล สรางความหมายใหกับส่ิงที่ฟง นอกจากนี้ยังเปนการฟง

เพื่อเทาทันตัวเอง คือ ฟงการฟงของตัวเอง 

2. เคารพ (Respecting) ความเคารพในสุนทรียสนทนา คือ การฟงทั้งหมดอยางไมได

มุงเนนเฉพาะที่ชอบหรือไมชอบ ฟงโดยมีปฏิกิริยาใหนอยที่สุด และอีกดานหนึ่งของความเคารพ คือ 

เร่ืองของความศรัทธาหรือความเชื่อมั่นในคุณงามความดีของผูคน 

3. หอยแขวน (Suspending) หมายถึง หอยแขวนทุกส่ิงทุกอยาง โดยเฉพาะหอยแขวน

การตัดสินคน ตัดสินความ เมื่อไดฟงคนอื่นพูด ตลอดจนเวลาที่ดํารงตนอยูในการสนทนาทั้งหมด เปด

เนื้อที่ใหกับความเปนไปไดอันไรขีดจํากัด เปดมุมมองใหม การหอยแขวนเปดโอกาสใหมีชองวาง พื้นที่

วาง ความวางแหงการเกิดความคิดใหม มุมมองใหม หรือนวัตกรรมทางความคิด เปนรอยตอระหวาง

สํานึกรูกับจิตไรสํานึกที่มาบรรจบและรวมงานกันไดอยางสรางสรรค การหอยแขวนเปนชวงเวลาแหง

การบมเพาะ ในเวลาปกติเราอาจจะรูสึกถึงความคับของใจ รูสึกวาตัน คนที่เคยผานกระบวนการ
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สรางสรรคมามากจะรูและผอนคลายตนเอง ในที่สุดคุณภาพใหม มุมมองใหมก็จะโผลปรากฏ ที่เรา

เรียนกวา ญาณทัศนะ หรือการรูแจงนอยๆ ทั้งหลาย 

4. เปดเผยเสียงภายใน (Voicing) เสียงหรือถอยคําเปนการแสดงออกจากความ

ปรารถนาสวนลึก ซึ่งสําหรับไอแซคสคนที่พูดมากก็อาจจะไมไดพูดอะไรเลยดวยซ้ํา เพราะเขาเพียงทอง

บนเรื่องราวในอดีตโดยไมไดฟงเสียงภายในตัวของเขาเอง หรือบางคนที่เงียบงัน เปนไปไดที่เมื่อไดยิน

เสียงเพรียกจากภายในใหพูด แตเขาหรือเธอตัดสินใจที่จะไมพูดเสียงภายในก็คอยๆ แผนลงไปจนใน

ที่สุดเราอาจลืมเลือนไป แตเมื่อพูดออกไปมันกลับพร่ังพรูออกมา เมื่อนั้นเราจะสัมผัสถึงพลังแหง

ถอยคําของเราเอง 

  จากหลักการทั้งสี่ของสุนทรียสนทนาตามแนวคิดของไอแซกค สามารถเขียนเปนแผนภาพ

แสดงความสัมพันธกัน ดังภาพประกอบ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2  หลกัสี่ประการของสุนทรียสนทนา 

ที่มา : วิศิษฐ วังวิญู.  (2548).  สนุทรียสนทนา.  กรุงเทพฯ: สวนเงนิมีมา. หนา 26 

  

ตระหนักตอจุดยืนอื่น-ตอการเขาถึงไดไมหมด 

Respecting 
เคารพปนพื้นที่ ไมกาวกาย 

Deep Listening 
ฟงอยางลึกซึ้ง นอก/ใน 

Suspending 
หอยแขวน การตรวจสอบ

สมมติฐาน การตัดสินใจ 

              Voicing  
    เปดเผยเสียงภายใน 

 ปงฉับพลัน ญาณทัศนะ 

ละวางภาพลักษณ อํานาจ การครอบงํา 

เทาทันกรอบความคิดที่เชื่อวาจริง ความรูสึก ความคิด หลากหลาย แสดงตน 

สุนทรียสนทนา 

สมรรถภาพใหม 

สมดุล / ผอนคลาย 
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 หลักการของ Dialogue 
 หลักการของ Dialogue คือ การพูดคุยกันโดยไมมีหัวขอ หรือวาระที่ตายตัวลวงหนา ไมมี

ประธาน ไมเหมือนการประชุมอยางมีเปาหมายเพื่อหาขอสรุปรวมกัน คนในวงสนทนาสามารถพูดอะไร

ก็ได ถามอะไรก็ได สวนคนอื่นๆ จะตอบหรือไมตอบก็ได 

 การเขาไปในวง Dialogue ทุกคนตองใหความเคารพตอบรรยากาศของความสงบ ปลอย

อารมณใหผอนคลาย พูดเรื่องอะไรก็ได สวนใหญจะหลีกเลี่ยงการแนะนําและการตอบคําถาม เพราะ

คําถามที่เกิดข้ึนเปนคําตอบในตัวของมันเอง นอกจากนี้ Dialogue ไมอนุญาตใหมีการโตแยง หรือ

สนับสนุน จนเกิดการปะทะกันทางความคิด อีกประการหนึ่งคือ การฟงใหไดยิน โดยไมพยายามใสใจ

วา เสียงนั้นเปนเสียงของใคร แคกําหนดใจใหรูไดวาเสียงที่ไดยินคือ เสียงของกัลยาณมิตรของเราคน

หนึ่ง ที่ปรารถนาจะไดยินไดฟงแตส่ิงดีๆ 

 นอกจากนี้ ยังตองเฝาสังเกตอารมณและความรูสึกของตนเองในขณะที่ไดยินเสียงตางๆ ที่

ผานเขามาอาจเปนเสียงของตนเอง เสียงของคนในวงสนทนา หรือเสียงจากธรรมชาติ อาจมีความคิด

บางอยางเกิดขึ้น วาบขึ้นมาในใจ และความคิดนั้นอาจถูกนําไปใชในการเริ่มตนของการทําอะไร

บางอยางที่มีคุณคาตอตนเองและสังคมในอนาคตก็ได  
 หลักปฏิบัติ Dialogue  

1. ฟงอยางลึกซึ้ง ฟงใหไดยิน  

2. มีความเปนอิสระ และผอนคลาย 

3. ทุกคนเทาเทียมกัน ไมมีผูนํา และไมมีผูตาม  
 การจัดการวงสนทนาที่ดี แบบ Dialogue  
  การจัดการวงสนทนา ควรคํานึงถึงปจจัยตางๆ ซึ่งโสฬส ศิริไสย (2550) ไดแนะนํา

แนวทางแบบ SPEAKING ไวดังนี้  

  1. S Setting หมายถึง ฉาก สถานที่ และเวลาของการทํา Dialogue ซึ่งถือเปนปจจัยที่มี

ความสําคัญเปนอันดับตนๆ กลาวคือ การจัดสถานที่ ควรจัดใหนั่งเปนวงกลม ใหทุกคนในวงสนทนา

หันหนาเขาหากัน เพื่อใหสามารถมองเห็นหนา ซึ่งกันและกันไดหมดทุกคน และใหมีพื้นที่วางพอที่ใหทุก

คนจะสามารถเคลื่อนไหวไปมาไดสะดวก ถาหากมีทิวทัศนที่สวยงานที่เปน “ ตนทุน ” ทางธรรมชาติที่ดี

อยูแลว ควรใชใหเปนประโยชนมากที่สุด โดยเปดมานเพื่อใหสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน และ

ปลดปลอยอารมณและเปนที่พักสายตา  

  2. P Process หมายถึง กระบวนการ Dialogue เปนเรื่องของกระบวนการ (Process 

Determinism) ซึ่งเปนไปตามเหตุและปจจัยไมสามารถคาดการณไวลวงหนาได ผูเขารวมวงสนทนา

ตองมีสติอยูเสมอ ส่ิงที่พูดไมมีการสรุปหรือสรางความคิดรวบยอด เพื่อหาคําตอบสุดทาย และใหทุกคน
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คิดเหมือนกันหมด แตถาผูเขารวมวงเชื่อมั่นในเรื่องของกระบวนการ จะเห็นวา คําตอบจะเกิดขึ้นเปน

ระยะๆ และเปนหนาที่ของผูเขารวมวงที่จะทําความรูจักกับคําตอบนั้นดวยตนเอง คําตอบบางอยางรูได

เฉพาะตัว อธิบายใหใครฟงไมได 

  3. E Ends หมายถึง เปาหมาย Dialogue ไมอนุญาตใหแตละคนนําเปาหมายสวนตัว 

หรือวาระสวนตัวเขาไปใช นอกจากจะมีเปาหมายเพื่อการฟง เรียนรูตนเอง และเรียนรูผูอ่ืนเทานั้น 

นอกจากนี้จะตองหลีกเลี่ยงมิใหมีการตั้งผลลัพธไวลวงหนา ไมนําสิ่งที่เชื่ออยูในใจออกมาโตแยง

ประหัตประหารซึ่งกันและกัน Dialogue จึงเหมาะสมสําหรับเริ่มตนทํางานที่มีความซับซอน 

หลากหลาย หรือตองการแกไขปญหาที่ยากรวมกัน Dialogue จึงไมมีการโออวด ไมแนะนําสั่งสอน หรือ

หวังจุดประกายใหคนอื่นคิดตาม รวมทั้งไมโตแยง หรือยกยอปอปน หรือตําหนิติเตียน 

  4. A Attitude หมายถึง การมีเจตคติที่ดีตอคนอ่ืน มีจิตใจที่เปดกวาง มีความสุขที่ไดยินได

ฟงและไดเรียนรูจากผูอ่ืน Dialogue คือชุมชนสัมมาทิฐิ ไมเร่ิมตนดวยการประณามคนอื่น การ

เสนอแนะใหคนอื่นทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ หรือการพูดถึงปญหา ซึ่งจะนําไปสูการโตเถียง การปกปอง และการ

มุงเอาชนะกัน 

  5. K Key Actor หมายถึง คณะทํางานที่อยูเบื้องหลัง ผูทําหนาที่ประสานงาน สรางฉาก 

และคนหาผูที่เหมาะสมจะมานั่งพูดคุยกัน เพื่อวัตถุประสงครวมกันอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งจะรวมความ

ถึง Facilitator ผูทําหนาที่อํานวยความสะดวกใหเปนไปตามหลักการของกระบวนการ รวมทั้งแกไข

ปญหาไดทันทวงที โดยสุภาพและไมทําใหผูรวมวงสนทนารูสึกเสียหนา 

  6. I Instrument หมายถึง เครื่องมือของ Dialogue คือ จะตองชวยลดทอนความเปน

ทางการของการใชภาษาใหมากที่สุด หลีกเลี่ยงถอยคําแบบพิธีการ เชน ขออนุญาตพูด เพราะการพูดนี้

ไมตองขออนุญาตใคร หากผูพูดคนกอนพูดจบและมีความเงียบเกิดขึ้นก็สามารถแทรกตนเองขึ้นมาพูด

ไดโดยอัตโนมัติ แตส่ิงที่จะตองระวังคือพูดสิ่งใดออกไป ส่ิงนั้นจะยอนกลับมาเขาสูตนเอง ทําใหรูสึกได

ภายหลัง 

  7. N Norms of Interaction หมายถึงบรรทัดฐานของการปฏิสัมพันธ ซึ่งจะตองมีความ

เทาเทียมกัน ทั้งในแงของคําพูดและการปฏิบัติ กลาวคือ จะตองหลีกเลี่ยงคําพูดและการประทําทาง

วาจาใดๆที่แสดงวาตนเองเหนือกวา หรือดอยกวาคนอื่น วัจนะกรรมที่แสดงความเหนือกวาไดแก 

คําพูดแบบแนะนํา อบรม ส่ังสอน โออวด ยกตนขมทาน สวนคําพูดที่แสดงความดอยกวาคนอื่น เชน 

คําพูดแบบวิงวอนรองขอ คําแนะนําและความชวยเหลือจากผูอ่ืน 

  8. G Genre หมายถึง ประเภทของการพูดคุย Dialogue ไมใชการพูดคุยแบบพิจารณา

ถกเถียงหรือโตแยง ไมใชการบรรยายไมใชการประชุมที่มีประธานทําหนาที่วินิจฉัย ส่ังการ หรือมี

เปาหมายวาระไวลวงหนา แตเปนการพูดคุยแบบเปด ไมมีเปาหมาย และวาระ เพื่อสรางความหมาย
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รวมกัน แตหากเปาหมายจะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังก็คงไมมีใครหาม แตตองเกิดภายใตบริบทของ

การสรางความหมายรวมกัน 

  สรุปไดวาการทํา Dialogue ควรทําอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ คนในวงสนทนาจะเปน

กระจกเงาใหกันและกัน อยางปราศจากอคติ เพื่อเปดโอกาสใหแตละคนเรียนรูตนเอง และแกไข

ปรับปรุงตนเอง เพื่อใหสามารถทํางานรวมกัน และอยูรวมกับคนอื่นไดอยางมีความสุข สามารถทํางาน

ที่ยากๆที่ไมสามารถจัดการดวยวิธีการธรรมดาได 
 แนวคิดการพัฒนาจิตแหงความเคารพ โดยใชการคิดไตรตรอง (Reflective thinking) 
 ในการศึกษาสิ่งที่ตองการประสบความสําเร็จ คือ พัฒนาการทางดานการเรียนรูของผูเรียน

และความสามารถในการเรียนรูส่ิงตางๆ ทั้งเชิงวิชาการ สังคม และวุฒิภาวะทางอารมณ การมีสุขภาวะ

ที่ดี อยางไรก็ตาม ประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียนก็ตองอาศัยประสิทธิภาพของครูผูสอนเปนปจจัย

สําคัญ การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดจากการคิดไตรตรองซึ่งกูป (Krupp; citing Gramston; & 

Wellman . 1997: 1) ไดกลาวไววา ผูใหญมิไดเรียนรูจากประสบการณโดยตรง แตพวกเขาเรียนรูจาก

การประมวลผลประสบการณทั้งหมด ดังนั้น การคิดไตรตรอง จึงเปนกระบวนการหนึ่งที่เหมาะสําหรับ

การเรียนรูของผูเรียนโดยตรง 

แนวคิดเกี่ยวกับการการคิดไตรตรองนําเสนอโดย John Dewey ในป ค.ศ.1933 โดยเขาได

กลาวไวในหนังสือ How We Think ซึ่งไดใหกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการการคิดไตรตรองไววา เปน

กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งตอมากระบวนการการคิดไตรตรอง

ไดถูกนําไปประยุกตใชเปนทักษะ การคิดหลายๆแบบ อาทิ การคิดอยางมีวิจารณญาณ (critical 

thinking) การคิดแกปญหา (problem solving) และการคิดในระดับสูง (higher level thought) 

 จอหน ดิวอี้ (John Dewey) ไดวางแนวคิดเกี่ยวกับการการคิดไตรตรองไววา เปนการพินิจ

พิจารณาความคิดความเชื่อตางๆ หรือขอสมมติฐานคาดเดาที่มาจากความรู และประสบการณดวย

ความระมัดระวัง เพื่อใชประโยชนในการกําหนดขอสรุปที่อาจเปนไปไดในอนาคต และนับต้ังแตนี้เปน

ตนไป การการคิดไตรตรองก็ไดถูกนําไปใชอยางหลากหลายเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการโดยทั่วไป 

และเมื่อนํามาประยุกตใชกับการศึกษาการการคิดไตรตรอง ก็จะเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใช

ความคิด และพินิจพิจารณา ไตรตรอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางรอบคอบ อันไดแก การ

กําหนดจุดมุงหมายของการเรียนการสอน การเลือกรูปแบบหรือเทคนิคการสอน การเลือกใชส่ือวัสดุ

อุปกรณการสอน ลําดับขั้นการสอน ประสบการณการเรียนรูที่ผูเรียนจะไดรับ รูปแบบการวัดและการ

ประเมินผลการเรียนรู เครื่องมือที่ใช การวิเคราะหผลการเรียนรู ตลอดจนแนวทางการพัฒนา

ประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียน 
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 จอหน ดิวอ้ี (John Dewey) (Zeichner K M.; & Liston D P. 1996: 10-12) ไดกลาวถึง

คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับการคิดไตรตรอง มี 3 ประการ ดังนี้ 

 1. การเปดกวางทางความคิด (Openmindedness) โดยสงเสริมการตั้งประเด็นคําถามสําหรับ

ตนเองอยูเสมอ 

 2. ความรับผิดชอบ (Responsibility) โดยการสรางแนวคิดที่หลากหลายและพรอมรับผลที่

เกิดขึ้นทั้งในดานบุคคล วงการวิชาการ และสังคม 

 3. ความตั้งใจ เต็มใจในส่ิงที่ศึกษา (Wholeheartedness) มีความตั้งใจจริงและเชื่อมั่นใน

ตนเอง 

 
 แนวคิดการพัฒนาจิตแหงความเคารพ โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative 
Learning) 
 บุคคลที่มีจิตแหงความเคารพตองรูจักการทํางานแบบรวมมือ การเรียนรูแบบรวมมือ 

(Cooperative Learning) จึงเปนวิธีการหนึ่งที่จะทําใหผูเรียนรูจักการทํางานรวมกัน เนื่องจากเปน

วิธีการเรียนที่ใหนักเรียนที่ทํางานดวยกันเปนกลุมเล็กๆ เพื่อใหเกิดผลการเรียนรูทั้งดานความรู และ

ทางดานจิตใจ ชวยใหนักเรียนเห็นคุณคาในความแตกตางระหวางบุคคลของเพื่อนๆ เคารพความ

คิดเห็นและความสามารถของผูอ่ืนที่แตกตางจากตนตลอดจนรูจักชวยเหลือ และสนับสนุนเพื่อนๆ  

(อารี สัณหฉวี. ม.ม.ป. : 33; กรมวิชาการ. 2544 : 4) 

 คุณลักษณะของการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 

  การเรียนรูแบบรวมมือจะแบงเปนกลุมยอยๆ กลุมละ 2 - 6 คน และมีองคประกอบในการ

ทํางานกลุม ดังนี้ 

  1. มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทางบวก (Positive Independent) สมาชิกในกลุม ทุก

คนจะมีหนาที่และบทบาทสําคัญ และจําเปนในกลุมทุกคน ทุกคนในกลุมเห็นวางานของตนเองเปน

ประโยชนตอเพื่อนรวมกลุม การทํางานในกลุมยอยทําใหเกิดการเรียนรูเพิ่มข้ึน 

  2. มีปฏิสัมพันธอยางใกลชิด (Face - to - Face Interaction) สมาชิกทุกคนไดแสดง

ความคิดเห็นของตนเองตอหนาเพื่อนๆ ในกลุมสมาชิกในกลุมใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการ

สงเสริมและใหกําลังใจซึ่งกันและกัน 

  3. แตละคนตองรับผิดชอบในผลงานที่ไดรับมอบหมาย (Individual Accountability)โดย

ทุกคนไดรับการแบงปนงานกันอยางยุติธรรมโดยมีหนาที่รับผิดชอบรายบุคคล 

  4. สมาชิกของกลุมจะตองได รับการฝกฝนในเรื่องทักษะทางมนุษยสัมพันธ และ

กระบวนการกลุม (Interpersonal and Small Group Skills) สมาชิกในกลุมก็จะรูจักและไววางใจ ซึ่ง
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กันและกัน ส่ือสารกันดวยความเขาใจมีการยอมรับ ซึ่งกันและกัน และสามารถรวมกันแกไขปญหา

ความขัดแยงอยางสรางสรรค (อารี สัณหฉวี. ม.ป.ป. : 33; Johnson and Johnson. 2005 : Online) 

  5. กระบวนการกลุม (Group Processing) เมื่อสมาชิกทํางานรวมกันเปนกลุมไดสักระยะ

หนึ่ง สมาชิกแตละคนก็จะประเมินผลการทํางานของตนเอง  และผลงานกลุมเพื่อจะทําใหถึง

ขอบกพรองและสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข และวางเปาหมายในการทํางานกลุมคร้ังตอไปใหดีมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิม 

  ผูวิจัยเลือกใชเทคนิคและประเภทในการเรียนรูแบบรวมมือแบบ Group Investigation 

(GI) เทคนิคนี้ เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้เนนใหผูเรียนจัดทําโครงการเปนกลุม มีการสืบคนและปฏิบัติงาน

รวมกัน การเรียนรูแบบรวมมือแบบ Group Investigation เปนการจัดกลุมผูเรียนเพื่อเตรียมการทํา

โครงงานกลุม หรือทํางานที่ครูมอบหมาย กอนใชเทคนิคนี้ ครูควรฝกทักษะทางสังคมใหแกผูเรียนกอน 

เทคนิคนี้เหมาะสําหรับการสืบคนความรู หรือแกปญหา เพื่อหาคําตอบ ในประเด็นหรือหัวขอที่สนใจ 

ข้ันตอนการเรียนประกอบไปดวย 

1. ครูและผูเรียนรวมกันอภิปราย ทบทวนเนื้อหา หรือประเด็นที่กําหนด 

2. แบงกลุมผูเรียนเปนกลุมเล็กๆ คละความสามารถกลุมละ 2 - 4 คน 

3. แบงเรื่องที่จะศึกษาเปนหัวขอยอย แตละหัวขอจะเปนใบงานที่ 1 ใบงานที่ 2 ใบงานที่ 

3 เปนตน 

4. ผูเรียนแตละกลุมเลือกทําหนึ่งหัวขอ (ใบงานเพียงใบเดียว) โดยใหนักเรียนที่เรียนออน

ในกลุมเลือกขอยอยที่จะศึกษากอน หรืออาจใหผูเรียนในกลุมแบงกันหาคําตอบตามใบงานแลวนํา

คําตอบทั้งหมดมารวมกันเปนคําตอบที่สมบูรณ 

5. ใหแตละกลุมรายงานผลการศึกษา โดยเริ่มจากกลุมที่ทําใบงานที่ 1 จนถึงใบงาน

สุดทาย 

 
 แนวคิดการพัฒนาจิตแหงความเคารพ โดยใชกิจกรรมการพัฒนาความเคารพสิทธิ
มนุษยชน 
  การเคารพสิทธิมนุษยชน เปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดจิตแหงความเคารพ เนื่องจาก

สิทธิมนุษยชนมีความสําคัญในฐานะที่เปนอารยะธรรมโลก (World Civilzation) ของมนุษยที่พยายาม

วางระบบความคิดเพื่อใหคนทั่วโลกเกิดความระลึกรู คํานึงถึงคุณคาของความเปนมนุษย ตั้งแตยอมรับ

ความเปนมนุษย ศักดิ์ศรี ชาติกําเนิด สิทธิตางๆที่มีพื้นฐานมาจากความชอบธรรม ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐาน

แหงสิทธิตั้งแตกําเนิด โดยใหความสําคัญกับคําวาชีวิต (ชะวัชชัย ภาติณธุ, 2548: 3) นอกจากนี้แลว

สิทธิมนุษยชนยังมีความสําคัญในแงของการเปนหลักประกันของความเปนมนุษยสิทธิและ เสรีภาพ 
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และสภาวะโลกปจจุบันเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็ไมใชเร่ืองประเทศใดประเทศหนึ่งเทานั้น หากแตเปน

เร่ืองที่สังคมทั่วโลกตองใหความสําคัญ เพราะประเทศไทยในฐานะที่เปนสมาชิกขององคการ

สหประชาชาติ ผูกพันตามพันธกรณีแหงกฎบัตรสหประชาชาติ และที่สําคัญเรื่องของสิทธิมนุษยชนยัง

ไดถูกนําไปใชในทางการเมือง เศรษฐกิจระหวางประเทศ เชน การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพมาทําให

สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปคว่ําบาตรทางการทูต (กุมพล พลวัน. 2547: 2-3) ดวยสาเหตุและ

ความสําคัญดังกลาวมาขางตน เราจึงจําเปนตองใหความสําคัญในการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชน เพราะ

มีความสําคัญทั้งในดานสังคมโลกและการสรางประชาธิปไตยในสังคมไทย   

 จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับการพัฒนาจิตแหงความเคารพ 

((Respectful mind) สามารถนํามาสรุปไดเปนภาพประกอบ 3 ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคดิและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับการพฒันาจิตแหงความเคารพ 

 
 
 
 

การพัฒนาจติแหง
ความเคารพ 

(Respectful mind) 

• กิจกรรมสุนทรีย
สนทนา (Dialogue) 

• การคิดไตรตรอง 
(Reflective thinking) 

• การ เ รี ยน รู แบบ
รวมมือ (Cooperative 

Learning) 

• กิจกรรมสงเสริม
สิทธิมนุษยชน 

ทักษะทางดานอารมณ (Emotional Intelligence) 

(คณะกรรมการขาราชการพลเรือน. 2551) 

ทักษะทางดานการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 

(Interpersonal Intelligence) (คณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน .2551),  การทํางานรวมกัน 

(Gardner. 2006) 

 

การเคารพสิทธิมนุษยชน (Gardner. 2006) 

มีบุคคลตนแบบที่ด ี(Gardner. 2006) 

มีจิตเมตตา (Gardner. 2006) 

การคิดทางบวก (Gardner. 2006) 

จิตแหงความเคารพ (Respectful mind) 
การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลและระหวางกลุม ทาํความเขาใจและทาํงาน

รวมกับคนที่มคีวามแตกตางกัน ในบรรยากาศแหงความเคารพและความเคารพสามารถ

แสดงออกไดทั้งกายกาย วาจาและใจ 
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4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับจิตแหงจริยธรรม (Ethical Mind) 
 
 4.1 ความหมายของจิตแหงจริยธรรม  
  การดเนอร (Gardne. 205: 2006) กลาววา จิตแหงจริยธรรม เปนคุณลักษณะสําคัญเชิง

นามธรรมของบทบาทในหนาที่การงานและบทบาทของการเปนพลเมือง รวมทั้งการปฏิบัติอยางเสมอ

ตนเสมอปลาย ถือเปนการดิ้นรนเพื่อใหเกิดผลงานที่ดีและเปนพลเมืองที่ดี 

  แอมโบสดและครอส (Ambrose ; & Cross. 2009: 214) ใหความหมายของบุคคลที่มีจิต

แหงจริยธรรม วาจะตองเปนผูที่สามารถใชจิตแหงจริยธรรม ในบทบาทที่เปนเปนสมาชิกของชุมชน 

ประเทศและพลเมืองโลกตลอดจนสามารถพิจารณาถึงผลกระทบจากการทํางานและการปฏิบัติตนใน

สังคมที่มีความแตกตางกัน 

  สมิท (Smith. 2009: 414) ใหความหมายของจิตแหงจริยธรรม วาเปนทักษะภายใน

ตนเองในการยอมรับความรูสึกของผูอ่ืน 

  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2551: 19) ใชคําวาจิตแหงคุณธรรม 

หมายถึง การรักษาคุณงามความดี โดยยังคงไวซึ่งความสมดุลระหวางการรักษาบทบาทหนาที่ที่ตน

ไดรับกับการเปนพลเมืองที่ดีของสังคมและของประเทศชาติ ตลอดจนการคํานึงถึงความถูกตองและ

ผลประโยชนของสวนรวม แมจะขัดแยงกับผลประโยชนและความตองการสวนตน 

   

ตาราง 3 การสังเคราะหความหมายของจิตแหงจริยธรรม 

 

ความหมาย 

การด

เนอร 

(2006) 

แอมโบสด

และครอส 

2009 

สมิท 

(2009) 

ก.พ. 

(2551) 

คุณลักษณะสําคัญของบทบาทในหนาที่การงานและ

บทบาทของการเปนพลเมือง 

    

การปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลงานที่ดีและเปนพลเมืองที่ด ี     

พิจารณาถึงผลกระทบจากการทํางานและการปฏิบัติตน

ในสังคมที่มีความแตกตางกัน 

    

การรักษาคุณงามความดี     

การคํานึงถึงความถูกตองและผลประโยชนของสวนรวม 

แมจะขัดแยงกับผลประโยชนและความตองการสวนตน 
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 จากความหมายของจิตแหงจริยธรรม ขางตนสรุปไดวาเปนคุณลักษณะสําคัญของบทบาทใน

หนาที่การงานและบทบาทของการเปนพลเมือง การปฏิบัติตนเพื่อใหเกิดผลงานที่ดีและเปนพลเมืองที่ดี 

สามารถพิจารณาถึงผลกระทบจากการทํางานและการปฏิบัติตนในสังคมที่มีความแตกตางกัน การ

รักษาคุณงามความดี การคํานึงถึงความถูกตองและผลประโยชนของสวนรวม แมจะขัดแยงกับ

ผลประโยชนและความตองการสวนตน 

 
 4.2 ความสําคัญของจิตแหงจริยธรรม 
  จิตแหงจริยธรรม ถือวาเปนคุณลักษณะสําคัญของบทบาทพลเมืองที่ดีในสังคม ผูที่มี

ความคิดที่ยึดหลักจริยธรรม คุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวมมีความจําเปนอยาง

ยิ่งในยุคปจจุบัน เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน โลกมีการเปลี่ยนแปลงแบบมีพลวัตร เทคโนโลยีการ

ส่ือสารทําใหคนทั่วโลกเขาถึงกันในชั่วพริบตา การกระทําที่เกิดขึ้นบนที่แหงหนึ่งอาจสงผลกระทบที่

รวดเร็วและรุนแรงในพื้นที่หนึ่งได แมจะอยูไกลกันคนละซีกโลก ดังนั้นจิตจริยธรรมจึงมีความสําคัญ 

ดังนี้ 

1. จิตแหงจริยธรรม มีความสอดคลองกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เนน “ความรูคูคุณธรรม” ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะนี้

จะกอใหเกิดผลประโยชนแกทุกฝาย (Win-Win Situation)ในที่สุด (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน. 2551: 24) จะเห็นไดจากโครงการ The good work project ของการดเนอร ซิเซนมิฮายิและ

ดามอน (Gardner; Csikszentmihalyi &Damon. 2001) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องคุณธรรมหรือคุณงาม

ความดีโดยทําการศึกษาบุคคลที่มีชื่อเสียงในสาขาอาชีพตางๆ โดยเฉพาะสาขาอาชีพที่มี่ความสําคัญ

เกี่ยวของกับจรรยาบรรณและคุณธรรมโดยตรง เชน นักขาว แพทย พยาบาลและนักธุรกิจ เปนตน เพื่อ

วิเคราะหถึงแรงจูงใจและมูลเหตุที่สงผลกระทบตอการทําความดี ทั้งในแงของวัฒนธรรมและ

ความกาวหนาของเทคโนโลยี โครงการดังกลาวมีสวนชวยจรรโลงสังคมและชวยใหวงการธุรกิจเห็น

ความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้นและผูวิจัยไดนําเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและคุณงามความดี

มาเปนปจจัยหนึ่งในการคัดเลือกผูนําองคกรยุคใหม (Lawrence. 2001) 

2. จริยธรรม คุณธรรม นั้นมีความเกี่ยวของกับหลักสําคัญ  3 ประการ คือ ความรูสึก

สํานึกผิดชอบชั่วดีตามการตีความของแตละบุคคล ระบบความยุติธรรมของบานเมือง ของศาสนาและ

ของประเทศและธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งเปนที่ยอมรับในสังคมหรือในชุมชน ซึ่งโดยมากจะเกิดขึ้นจาก

ขนบธรรมเนียมและประเพณีของทองถิ่นตางๆ  หลักใหญทั้ง 3 ขอนี้ทําใหการยึดจิตแหงจริยธรรมหรือ

การประกอบคุณงามความดีจะตองคํานึงถึงผลกระทบที่อาจตามมาในหลายดาน เพราะคุณธรรม

จริยธรรมที่คิดวาดีแลว บางครั้งอาจขัดกับกฎหมายและขอหาม (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
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พลเรือน. 2551: 26)  จิตแหงจริยธรรมจึงมีความเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ ทางสังคม อาทิ คานิยม 

วัฒนธรรม ประเพณี  ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่ทาทายตอความพยายามในการชั่งน้ําหนักเพื่อเลือกทางเดินใน

การตัดสินใจและลงมือปฏิบัติเพื่อใหเกิดจิตแหงจริยธรรม 

3. จิตแหงจริยธรรมถือวาเปนหนาที่ทางศีลธรรม (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน. 2551: 28) ทุกสังคมยอมกําหนดหนาที่ทางศีลธรรมไวสําหรับบุคคล อยางนอยเมื่ออยูในบาง

สถานะหรือบางสถานการณ หนาที่ทางศีลธรรมแตกตางจากหนาที่ทางกฎหมาย เพราะไมมีการตรา

เปนขอบังคับหรือลายลักษณอักษร แตถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติ ผูที่ละเมิดหรือละเลย แมจะไมถูก

ลงโทษตามกฎหมาย แตก็ถูกตําหนิติเตียนจากสังคม 

 จากความสําคัญของจิตแหงจริยธรรม สรุปไดวาจิตแหงจริยธรรม เนนความรูคูคุณธรรม 

ตลอดเปนจิตสาธารณะที่จะกอใหเกิดผลประโยชนแกทุกฝายและมีความเกี่ยวของกับความรูสึกสํานึก

ผิดชอบชั่วดีตามการตีความของแตละบุคคล ระบบความยุติธรรมของบานเมือง ของศาสนาและของ

ประเทศและธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งเปนที่ยอมรับในสังคมหรือในชุมชน อีกทั้งยังเปนหนาที่ทางศีลธรรมที่

ทุกคนในสังคมจะตองยึดถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
 
 4.3 องคประกอบที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาจิตแหงจริยธรรม 
  จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับจิตแหงจริยธรรม พบวาองคประกอบที่สงเสริมใหเกิดการ

พัฒนาจิตแหงจริยธรรม มีดังตอไปนี้ 

  1.  จิตสาธารณะ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2551: 24) เสนอวาจิต

สาธารณะเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดจิตแหงจริยธรรม เนื่องจากจิตสาธาณะกอใหเกิด

ผลประโยชนแกทุกฝาย (Win-Win Situation) ดังจะเห็นไดจากโครงการ The good work project ของ

การดเนอร ซิเซนมิฮายิและดามอน (Gardner; Csikszentmihalyi; &Damon. 2001) ที่ไดทําการศึกษา

เร่ืองคุณธรรมหรือคุณงามความดีโดยทําการศึกษาบุคคลที่มีชื่อเสียงในสาขาอาชีพตางๆ โดยเฉพาะ

สาขาอาชีพที่มี่ความสําคัญเกี่ยวของกับจรรยาบรรณและคุณธรรมโดยตรง เชน นักขาว แพทย 

พยาบาลและนักธุรกิจ เปนตน เพื่อวิเคราะหถึงแรงจูงใจและมูลเหตุที่สงผลกระทบตอการทําความดี ทั้ง

ในแงของวัฒนธรรมและความกาวหนาของเทคโนโลยี โครงการดังกลาวมีสวนชวยจรรโลงสังคมและ

ชวยใหวงการธุรกิจเห็นความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้นและผูวิจัยไดนําเรื่องคุณธรรม

จริยธรรมและคุณงามความดีมาเปนปจจัยหนึ่งในการคัดเลือกผูนําองคกรยุคใหม (Lawrence. 2001) 

อีกทั้งจิตสาธารณะยังเปนการคํานึงถึงประโยชนของทุกฝาย (Think Win Win) ซึ่งเปนคุณสมบัติที่

สําคัญที่สุดในการสรางความสัมพันธและความรวมมือระหวางบุคคล เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์และ

ประโยชนแกทั้งสองฝาย  (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. 2551: 30) บุคคลที่มีลักษณะ
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การคิดในแบบนี้สอดคลองกับอุปนิสัยที่ 4 ของแนวคิดอุปนิสัย 8 ประการของโควี่ (Covey. 1998) 

ไดแกการคิดแบบชนะ ชนะ (Think Win-Win) ซึ่งจะเปนบุคคลที่มีอุปนิสัยนี้มักมีใจเมตตา มีน้ําใจ ใจ

กวาง มีความคิดและการกระทําในหนทางที่จะเกิดประโยชนรวมกัน นําไปสูอุปนิสัยที่ทําใหสามารถ

เอาชนะใจคนทั่วไป จะเกิดการคนพบและปลดปลอยทั้งความตองการและทรัพยากรเพื่อรักษาและ

กอกําเนิดมิตรภาพที่มั่นคงและสรางสรรค 

 จิตสาธารณะยังมีความเกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) 

(สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. 2551: 36) เนื่องจากความรับผิดชอบตอสังคมนั้นเปน

เร่ืองที่เกี่ยวกับการทํางานหรือการประกอบอาชีพประจําวันโดยตรง ซึ่งสามารถทํากันไดทุกคน ทุกที่

และทุกเวลา  ไพบูลย วัฒนศิริธรรม (2550: คํานํา) กลาววา ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ หรือ 

“CSR” (Corporate Social Responsibility) คือ การดําเนินการที่ (1) ไมทําสิ่งที่เปนผลเสียตอสังคมทั้ง

ทางตรง ทั้งทางออม (2) ทําสิ่งที่เปนประโยชนตอสังคมทั้งทางตรงและทางออม (3) พัฒนา ตัวเองใหมี

คุณธรรม คุณภาพ และประสิทธิภาพอีกทั้งปจจุบันเริ่มมีการตื่นตัวในประเทศไทยมากขึ้น ในเรื่องของ

จิตแหงจริยธรรมหรือความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility 

หรือ CRS) ในแงของการทําธุรกิจที่ไมเพียงแตเปนการทําความดีตอลูกคาเทานั้น CRS คือความ

ตระหนักหรือคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกกิจกรรมตลอดหวงโซแหงมูลคา (Value Chain)  

 ดังนั้นจึงจะเห็นไดวา จิตแหงจริยธรรมเปนหลักสําคัญที่จะขาดไปไมไดทั้งในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพตางๆ ของบุคคลทั่วไปในสังคม หรือแมแตในองคกรธุรกิจ ซึ่ง

นอกจากจะสงผลดีตอผลประกอบการแลว ยังมีสวนชวยในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมไป

ถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอีกดวย เพราะเมื่อมนุษยเราเผชิญกับสภาพสังคมทั้ง

ภายในองคกรและสภาพสังคมภายนอก ดังกลาว ยอมเปนการยากตอการดํารงอยูในคุณธรรม

จริยธรรมที่ไดรับการปลูกฝงมานาน และหากการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมที่บุคคลไดรับมาเปนเพียง

การเรียนรูทองจําวาควรทําอยางไรจึงเรียกวาความถูกตองหรือความดีงาม โดยไมไดสะสมหรือพัฒนา

ปญญา คือความรูความเขาใจที่ถูกตองแทจริงตามหลักธรรมชาติ ตลอดจนไมไดรับการฝกปฏิบัติคือได

ทําในสิ่งที่เขาใจ และไดรับผลจากสิ่งที่ทํานั้น จนเปนความมั่นใจในการกระทําครั้งตอไปก็ยิ่งทําใหการ

ดํารงตนอยูในคุณธรรมจริยธรรมดังกลาวเปนไปไดยากมากยิ่งขึ้น  

 ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน, 2551: 9) จิตสาธารณะ เปน 1 ใน 8 คุณลักษณะอันพึงประสงคที่หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงมุงพัฒนาคุณลักษณะดังกลาวใหแก

ผูเรียน โดยความหมายของจิตสาธารณะมีดังตอไปนี้ 
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 ความหมายของจิตสาธารณะ 
 คําวาจิตสาธารณะมาจากคําในภาษาอังกฤษวา public consciousness ซึ่งในภาษาไทย

ศัพทคํานี้ถูกใชในหลายคํา เชน จิตสาธารณะ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2543) จิตสํานึกสาธารณะ 

(ศักดิ์ชัย นิรัญทวี. 2541) สํานึกทางสังคม (ไพฑูรย สินลารัตน. 2526; มัลลิกา มัติโก. 2541) และความ

สํานึกสาธารณะ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2532) เปนตน นักวิชาการไดอธิบายความหมายของคําวาจิต

สาธารณะดังนี้ 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2532: 81-82, 389) อธิบายวา ความสํานึกสาธารณะ (public 

consciousness) หรือความสํานึกทางสังคม (social consciousness) คือ การรับรูและคํานึงถึงสิ่งที่

เปนสวนรวมรวมกัน และผูอ่ืนที่รวมสัมพันธกันเปนกลุมเดียวกับตน   

 มัลลิกา มัติโก (2541: 5) ใหความหมายจิตสํานึกทางสังคมวาเปนการตระหนักรูและคํานึงถึง

สวนรวมรวมกัน หรือคํานึงถึงผูอ่ืนที่รวมความสัมพันธเปนกลุมเดียวกับตน 

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2543: 17) ไดใหความหมายของ จิตสาธารณะวาหมายถึง 

ความคิดที่ไมเห็นแกตัว มีความปรารถนาที่จะชวยเหลือ ชวยแกปญหาใหแกผูอ่ืนหรือสังคมพยายาม

ฉวยโอกาสที่จะชวยเหลืออยางจริงจังและมองโลกในแงดีบนพื้นฐานของความเปนจริง 

 วิรัตน คําศรีจันทร (2544: 6) ใหความหมายวา จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึง กระบวนการคิด

และลักษณะของบุคคล ที่มีการปฏิบัติโดยมีกระบวนการในระดับบุคคลไปสูสาธารณะ มีความรักและ

รูสึกเปนเจาของสาธารณะ ตองการที่จะทําประโยชนมากกวาที่จะรับจากสาธารณะ 

 ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2541: 57) กลาววา จิตสํานึกสาธารณะ คือ การมีจิตใจที่คํานึงถึงประโยชน

ของสวนรวม  คํานึงถึงความสําคัญของสิ่งของที่ตองใชหรือมีผลกระทบรวมกันในชุมชน 

 ลัดดาวัลย เกษมเนตร; ประทีป จินงี่; และทัศนา ทองภักดี (2547: 2-3) ใหความหมายของจิต

สาธารณะ หมายถึง  การรูจักเอาใจใสเปนธุระและเขารวมในเร่ืองของสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกัน

ของกลุม โดยพิจารณาจากความรูความเขาใจหรือพฤติกรรมที่แสดงออกถึงลักษณะดังนี้ 

  1) การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่จะทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอของสวนรวม

ที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม  

  2) การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมในวิสัยที่ตนสามารถทํา

ได 

  3) การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม โดยไมยึดครอง

ของสวนรวมนั้นเปนของตนเอง ตลอดจนไมปดกั้นโอกาสของบุคคลอื่นที่จะใชของสวนรวมนั้น 

 สมพงษ สิงหะพล (2542: 15-16) ไดกลาวถึงจิตสํานึกสาธารณะ (social or public 

consciousness) เปนจิตสํานึกที่ตระหนักถึงความสําคัญในการอยูรวมกัน หรือคํานึงถึงผูอ่ืนที่รวม
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ความสัมพันธเปนกลุมเดียวกัน เปนจิตสํานึกที่คนไทยยังไมคอยมี และขาดกันอยูมาก เพราะพื้นฐาน

ความเปนมาของสังคมไทย สมควรที่จะรีบพัฒนาขึ้นโดยเร็ว เชน จิตสํานึกดานเศรษฐกิจ จิตสํานึกดาน

การเมือง จิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม จิตสํานึกดานสุขภาพ เปนตน 
 ปจจัยที่กอใหเกิดจิตสาธารณะ 
 ไพบูลย วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร (2543: 13-20) อธิบายวา จิตสาธารณะหรือ 

จิตสํานึกทางสังคม อยูภายใตอิทธิพลของปจจัยภายในและภายนอก ดังนี้ 

  1)  ปจจัยภายใน หรือสํานึกที่เกิดจากภายใน หมายถึง การครุนคิด ไตรตรองของคนแต

ละคนในการพิจารณาเชิงการใหคุณคาและความดีงาม ซึ่งสงผลตอการประพฤติปฏิบัติ 

  2)  ปจจัยภายนอก หรือภาวะแวดลอมทางสังคมซึ่งมีลักษณะเปนสัมพันธภาพของมนุษย 

โดยภาวะแวดลอมทางสังคมนี้ครอบคลุมตั้งแตพอแม พี่นอง ญาติ เพื่อน ครู ส่ือมวลชน คนทั่วไป 

ตลอดจนในระดับที่เปนองคกร วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ กฎหมาย ศาสนา ภาวะแวดลอมเหลานี้

ลวนมีสวนในการสรางจิตสํานึกโดยการขัดเกลาทางสังคมจนเกิดเปนแบบแผนของจิตสํานึก 

 สรุปไดวา จิตสาธารณะจะเกิดขึ้นไดก็ดวยปจจัยทั้งภายในและภายนอก กลาวคือ เมื่อมี

ปจจัยภายนอกมากระทบกับบุคคล และผานการครุนคิด ไตรตรองสิ่งนั้นก็จะกลายเปนจิตสํานึกไปโดย

ธรรมชาติ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ 
 รังสี เกษมสุขและสุขุมาล เกษมสุข (2550: 58-69) ไดศึกษาผลของการใชบทบาทสมมติใน

การพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ในปการศึกษา 2549 จํานวน 54 คน กลุมตัวอยางไดรับการพัฒนาจิตสาธารณะโดยใชบทบาท

สมมติจํานวน 12 เร่ือง ใชเวลาทดลอง 26 คร้ัง ครั้งละ 50 นาที โดยวัดกอนการทดลอง  หลังการ

ทดลอง  และหลังการทดลองเปนเวลา 1 เดือน  เครื่องมือที่ใชวัด ไดแก แบบวัดจิตสาธารณะที่มีความ

เชื่อมั่น .87  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาจิตสาธารณะโดยใชบทบาทสมมติมีจิต

สาธารณะหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่

ไดรับการพัฒนาจิตสาธารณะมีจิตสาธารณะหลังการทดลองและหลังการทดลองเปนเวลา 1 เดือน ไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั้นคือนักเรียนมีความคงทนของจิตสาธารณะ 

 เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ (2551) ไดวิจัยโดยมีวัตถุประสงค  1) วิเคราะหกระบวนการจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะสําหรับเยาวชนของกลุมและเครือขายเยาวชน  2) ศึกษาจิตสํานึก

สาธารณะของเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมของกลุมและเครือขายเยาวชน และ 3) นําเสนอแนวทางในการ

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะสําหรับเยาวชนไทย  โดยมีกลุมนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม  

กลุมเยาวชนแบล็กบอกซ และเครือขายเยาวชน 14 กลุมที่ดําเนินโครงการเยาวชนไทยไมทอดทิ้งสังคม
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เปนกรณีศึกษา  ผลการวิจัยพบวา  1) กรณีศึกษามีกระบวนการจัดกิจกรรมที่เปนไปในแนวทาง

เดียวกัน คือ เปนกิจกรรมเพื่อสังคม  การอาสา  การชวยเหลือดานการเงินเพื่อการดําเนินงาน  การให

คําปรึกษา และการจัดการความรู   2) กลุมตัวอยางที่เขารวมกิจกรรมของกรณีศึกษา ทุกคนมี

คุณลักษณะของการเห็นแกประโยชนสวนรวมอันเนื่องมาจากการไมเห็นแกตัวและการเสียสละเพื่อ

สังคม  3) ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ ไดแก ครอบครัว ครู อาจารย เพื่อน 

ส่ือสารมวลชน สภาพแวดลอมที่อยูรอบตัว  สภาพปญหา ภาวะวิกฤต และตนเอง นอกจากนี้ สถาบัน

ทางสังคมตางๆ ก็สามารถทําใหเกิดการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะได  4) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาจิตสาธารณะมีดังนี้คือ กิจกรรมที่เยาวชนเปนผูนํา เชน การรวมกลุมกันทํากิจกรรมเพื่อสังคม  

กิจกรรมที่เยาวชนเปนผูเขารวมกิจกรรม เชน กิจกรรมอาสาสมัคร  กิจกรรมที่สามารถทําไดใน

ชีวิตประจําวัน เชน การดูหนัง  การเก็บขยะในที่สาธารณะ   

 สุนทรี จูงวงคสุข (2548) ไดใชกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาในการสรางเสริมลักษณะนิสัย

จิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2547 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนจํานวน 41 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก แผนการจัดการเรียนรู

จํานวน 3 แผน รวม 10 คาบ แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนจากการศึกษาปญหาขยะใน

โรงเรียน  แบบการเขียนบันทึกสวนตัวของนักเรียนรายบุคคล  และการบันทึกภาพวีดิทัศนกิจกรรมการ

เรียนรูระหวางเรียน   ผลการวิจัย พบวา กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาสามารถเสริมสรางลักษณะนิสัย

จิตสาธารณะของนักเรียนได คือ มีความชางสังเกต  ไมเห็นแกตัว  และรักษาผลประโยชนของสวนรวม  

นอกจากนี้นักเรียนยังมีทักษะการมีสวนรวมในกระบวนการทางสิ่งแวดลอม คือ ทักษะการมีอิทธิพลตอ

นโยบาย  ทักษะการเปนผูตัดสินใจหลักและผูจัดทํานโยบาย  ทักษะการสรางความรวมมือ ตอรอง 

ประนีประนอม และแสวงหาขอตกลงรวมกัน และทักษะการจัดการความขัดแยง 

 เจษฎา หนูรุน (2551) ไดศึกษาปจจัยจิตลักษณะที่สงผลตอจิตสาธารณะของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ

ศึกษาปจจัยจิตลักษณะ ไดแก เหตุผลเชิงจริยธรรม  ลักษณะมุงอนาคต ความเชื่ออํานาจในตน 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ คานิยมความเปนไทย สติปญญา  ประสบการณทางสังคม และสุขภาพจิต ที่สงผล

ตอจิตสาธารณะของนักเรียน โดยแบงเปน 3 ดาน ไดแก ดานการใช ดานการถือเปนหนาที่ และดาน

การเคารพสิทธิ   กลุมตัวอยางคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2551 จํานวน 405 คน ที่ไดมาโดยการสุมแบบสองข้ันตอน  เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัย ไดแก แบบวัดจิตสาธารณะ  แบบสอบถามวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม  แบบสอบถามวัดลักษณะ

มุงอนาคต  แบบสอบถามวัดความเชื่อในอํานาจในตน  แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  

แบบสอบถามวัดคานิยมความเปนไทย  แบบทดสอบวัดความสามารถทางสมอง  แบบสอบถามวัด
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ประสบการณทางสังคม  และแบบสอบถามวัดสุขภาพจิต มีคาความเชื่อมั่นระหวาง .831-.950  

วิเคราะหขอมูลโดยใชการถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามพหุนาม (MMR) และตัวแปรตามเอกนาม 

(MR) ผลการวิจัยพบวา คาสัมประสิทธิ์การถดถอยระหวางปจจัยจิตลักษณะรายดานกับโดยรวมมีคา

เทากับ .572 สามารถอธิบายรวมกันได 32.7% โดยปจจัยจิตลักษณะที่สงผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก ลักษณะมุงอนาคต  สุขภาพจิต  คานิยมความเปนไทย และแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ มีคาน้ําหนักความสําคัญเทากับ .213, .203, .178 และ .148 ตามลําดับสวนสติปญญาและ

ความเชื่ออํานาจในตน สงผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคาน้ําหนักความสําคัญ

เทากับ .108 และ .107 

 เมื่อพิจารณาจิตสาธารณะรายดาน พบวา คาสัมประสิทธิ์การถดถอยระหวางปจจัยจิต

ลักษณะกับจิตสาธารณะ 3 ดาน มีคาวิลคสแลมปดาเทากับ .609 และคาสหสัมพันธพหุคูณระหวาง

ปจจัยจิตลักษณะรายดานกับจิตสาธารณะดานการใช ดานการถือเปนหนาที่ และดานการเคารพสิทธิมี

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .478, .504 และ .540 ตามลําดับ ซึ่งทุกดานมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

 อัญชลี ยิ่งรักพันธุ (2550) ไดศึกษาผลการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 5 ที่เกิดจากการใชสถานการณจําลองผสานกับเทคนิคการประเมินผลจากสภาพจริง กลุมตัวอยางที่

ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนราชบพิธ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 40 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม  โดยใชระยะเวลาในการ

ทดลองจํานวน 6 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน วันละ 50 นาที เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ

การวิจัยในครั้งนี้ ไดแก โปรแกรมการใชสถานการณจําลองผสานกับเทคนิคการประเมินผลจากสภาพ

จริง แบบสังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะ แบบบันทึกพฤติกรรมจิตสาธารณะ แฟมสะสมงาน และ

แบบทดสอบจิตสาธารณะ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา  

ผลการวิจัยพบวา 

 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 5 ที่ไดรับการใชสถานการณจําลองผสานกับเทคนิคการ

ประเมินผลจากสภาพจริง มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยโดยรวม กอนทดลอง หลัง

ทดลอง และหลังทดลอง 1 สัปดาห สูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลําดับ 

 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 5 ที่ไดรับการใชสถานการณจําลองผสานกับเทคนิคการ

ประเมินผลจากสภาพจริง มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยโดยแยกตามราย

องคประกอบของจิตสาธารณะ 3 องคประกอบ กอนทดลอง หลังทดลอง และหลังทดลอง 1 สัปดาห 

สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลําดับในองคประกอบที่ 3 คือดานการเคารพสิทธิใน

การใชของสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม สวนองคประกอบที่ 1 คือดานการหลีกเลี่ยงการใช
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หรือการกระทําที่จะทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสมบัติของสวนรวมและองคประกอบที่ 2 ดานการ

ถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวม ที่ไมเปล่ียนแปลง 

 

  2. การมีวินัยในตนเอง การดเนอร (2006: 130) กลาววา การสงเสริมใหคนทําความดี

หรือมีจิตแหงจริยธรรมทําไดงาย เนื่องจากการทําความดีนั้นจัดเปนบรรทัดฐานที่ไดรับการยอมรับทั่วไป

ในสังคม การมีวินัยเครงครัดจัดวาเปนบรรทัดฐานที่สําคัญ วินัยในตนเอง ไมวาจะเปนวินัยในเรื่องการ

ดําเนินชีวิต  วินัยในเรื่องการเรียน  โดยถามองในแงนี้จะเห็นไดวาวินัยในตนเองเปนสิ่งที่มีความจําเปน

อยางยิ่งที่ผูเรียนจะตองมี เนื่องจากวินัยในตนเองจะเปนตัวกํากับ และควบคุมใหการประพฤติปฏิบัติ

ตัวของผูเรียน การทํากิจกรรมตางๆ อยูในกรอบหรือในแนวทางที่เหมาะสม รวมถึงการนําไปสูการ

ฝกฝนใหเปนบุคคลที่ใฝเรียนใฝรูอยางไมมีวันจบสิ้น ซึ่งนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong 

Learning) การที่ผูเรียนหรือเยาวชนจะเติบโตเปนผูใหญที่มีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจมีความรู

คูคุณธรรม เปนกําลังของการพัฒนาสังคมในอนาคตไดนั้น ตองเปนผูไดรับการจัดประสบการณ

ทางการศึกษาที่เหมาะสม 
  ความหมายของวินัยในตนเอง 
  วินัยในตนเองเปนคุณลักษณะของบุคคลที่มีผูใหความหมาย ไวดังนี้ 

   กรมวิชาการ (2542) ระบุไววา วินัยในตนเอง  หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ ขอตกลงที่

กําหนดขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางใหบุคคลประพฤติปฏิบัติในการดํารงชีวิตรวมกันเพื่อใหอยูอยางราบรื่น 

มีความสุข ความสําเร็จ โดยอาศัยการฝกอบรมใหรูจักปฏิบัติตน และรูจักควบคุมตนเอง 

   สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2540) ระบุไววา วินัยในตนเอง 

หมายถึง การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเลือกขอประพฤติปฏิบัติสําหรับตนข้ึน โดยสมัครใจไมมีใครบังคับ

หรือถูกควบคุมอํานาจใดๆ ขอประพฤติปฏิบัตินี้ตองไมขัดกับความสงบสุขของสังคม วินัยในตนเองเกิด

จากความสมัครใจของบุคคลที่ผานการเรียนรูอบรม และเลือกสรรไวเปนหลักปฏิบัติประจําตน 

   Brisbance (1994) ไดกลาววา วินัยในตนเอง  เปนเปาหมายสูงสุดในการฝกวินัย คือ 

ตองการใหผูถูกฝกสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองไดดวยตนเอง 

   Charles (2002) ใหความหมายของวินัยในตนเองวา หมายถึง ความสามารถในการ

ควบคุมตนเองใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสม 

   Gordon and Browne (1996) ใหความหมายของวินัยในตนเองวา หมายถึง การ

ประพฤติในสิ่งที่เปนที่ยอมรับ และรูจักจํากัดการปฏิบัติของตน โดยไมมีการควบคุมจากภายนอก 

 จากความหมายที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา วินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถของบุคคล

ในการบังคับควบคุมตนเองทั้งกาย วาจา ใจ ใหประพฤติไดเหมาะสมกับเวลาสถานการณ และเปนไป
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ตามระเบียบกฎเกณฑของสังคมดวยความเต็มใจ ไมมีใครบังคับ โดยที่การประพฤติปฏิบัตินี้เปนสิ่งที่

สงผลดีตอตนเอง และไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน 
 ความสําคัญของวินัยในตนเอง 
  การปลูกฝงวินัยในตนเองมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้มีผูกลาวถึงความสําคัญ

ของวินัยในตนเองไว ดังนี้ 

  กรมวิชาการ (2537) ไดกลาวถึงความสําคัญของวินัยในตนเองวา เปนพื้นฐานของความ

รับผิดชอบ การเคารพสิทธิของผูอ่ืน การเอื้อเฟอแบงปน การรอคอย การแกปญหาของสวนรวม 

สามารถควบคุมตนเองใหปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองโดยหลักของเหตุผล โดยไมตองใหผูใดมาคอยควบคุม

บังคับ ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญที่เอ้ือตอความสําเร็จของบุคคลและสวนรวม การสงเสริมวินัยในตนเองจะ

ชวยใหบุคคลมีความสามารถ ดังตอไปนี้ 

  1)  ดานสติปญญา ชวยใหรูจักคิดใชเหตุผลตัดสินใจ และแกปญหาดวยตนเอง  

  2) ดานสังคม อารมณ และจิตใจ ชวยใหกลาคิดกลาแสดงอออก มีความรับผิดชอบ 

เคารพสิทธิของผูอ่ืน รูจักการแบงปน และรูจักการรอคอย 

  พระธรรมปฎก (2545) กลาวถึงหลักคําสอนของพระพุทธเจาไววา วินัยเปนเครื่องมือที่จะ

สรางวิถีชีวิต วินัยเปนการจัดตั้งของมนุษยเพื่อใหเปาหมายทางธรรมชาติเกิดผลขึ้น วินัยคือ การจัดสรร

หรือจัดตั้งระบบวิถีชีวิตที่จะทําใหคนตองดําเนินชีวิตและทํากิจกรรมตางๆอยูในแนวทางที่เราตองการ 

ซึ่งแสดงออกทางกาย วาจาชัดเจนดวยพฤติกรรมที่ดีงามเปนปกติ 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544) ระบุถึงความสําคัญของ วินัยใน

ตนเองวา เปนสิ่งที่สําคัญมากที่จะทําใหคนๆนั้นมีความรับผิดชอบและประสบความสําเร็จในชีวิต 

  อุมาพร ตรังคสมบัติ (2548) ไดนําเสนอวา การมีวินัยเปนสิ่งที่สําคัญเพราะจะชวยให

บุคคลดํารงตนอยูในความถูกตองและพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดที่ตนเองมี บุคคลที่มีวินัยในตนเองจะรู

ดวยตนเองวาสิ่งใดควรทํา และสิ่งใดไมควรทํา ทําใหสามารถควบคุมตนเองไดดี โดยไมตองมีผูอ่ืนหรือ

กฎเกณฑมาคอยควบคุม  

  Ausubel (1968) กลาววา การปลูกฝงวินัยในตนเองซึ่งเปนวัฒนธรรมของสังคมใหแกเด็ก

จะชวยใหเด็กมีลักษณะ ดังนี้ 

  1) เรียนรูมาตรฐานการกระทําหรือประพฤติตนใหเปนที่ยอมรับของสังคม 

  2) มีวุฒิภาวะดานตางๆเพื่อเปนผูใหญที่มีบุคคลิกภาพที่ดี เชน เปนผูนํา และผูตามที่ดี มี

ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง มีความสามารถควบคุมตนเอง เปนผูมีความมั่นคงทางอารมณและ

อดทนตอความคับของใจได 

  3) มีมโนธรรมที่ดี มีศีลธรรม 
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  4) มีความปลอดภัยทางอารมณ 

  จากความสําคัญของวินัยในตนเองดังกลาวขางตน สรุปไดวา วินัยในตนเองเปนปจจัย

สําคัญในการพัฒนาบุคคลิกภาพของเด็กใหมีความประพฤติดี มีเหตุผล สามารถควบคุมตนเองไดดี 

สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑในการอยูรวมกับคนในครอบครัว และในสังคมตอไปไดอยางมีความสุข 
 คุณลักษณะของผูมีวินัยในตนเอง 
 ออซูเบล (Ausubel. 1968: 459-460) ไดกลาวถึงผูที่มีวินัยในตนเองจะมีคุณลักษณะ 

ดังตอไปนี้ 1) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 2) เชื่อมั่นในตนเอง 3) พึ่งตนเองได 4) ควบคุมอารมณ

ได 5) อดทน สวน ฉันทนา ภาคบงกช; และคนอื่นๆ (2542: 8) ไดสรุปคุณลักษณะของวินัยในตนเองมี 

4 คุณลักษณะ คือ 1) ความเชื่อมั่นในตนเอง 2) ความเอื้ออาทร 3) การมุงอนาคตและควบคุมตนเอง 4) 

ทัศนคติตอบุคลิกภาพประชาธิปไตย และสมศักดิ์  สินธุรเวชญ (2545: 110) ไดสรุปพฤติกรรมที่บงชี้ถึง

ความมีวินัยในตนเองไวดังนี้ 1) สนใจใฝรู 2) มีสติควบคุมตนเอง 3) รับผิดชอบ 4) มีเหตุผล 5) ซื่อสัตย 

6) ขยัน 

   ณัฏฐพร สตาภรณ (2540) และกัลยา สุวรรณรอด (2537) ไดศึกษาองคประกอบของ

ความมีวินัยในตนเองโดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ โดยณัฏฐพร สตาภรณ (2540) พบวา 

ความมีวินัยในตนเองประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ความ

เชื่อมั่นในตนเอง ความรับผิดชอบ ความตั้งใจจริง ความเปนผูนํา และความอดทน สวนกัลยา สุวรรณ

รอด (2537) พบวาองคประกอบของความมีวินัยในตนเองมีองคประกอบ 6 องคประกอบ ไดแก ความ

เชื่อมั่นในตนเอง ความรับผิดชอบ ความเปนผูนํา ความอดทน ความซื่อสัตย และการตรงตอเวลา 

   
 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวินัยในตนเอง 
  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความมีวินัยในตนเองมี 3 ทฤษฎี ดังนี้ 

  1. ทฤษฎีแรงจูงใจทางจริยธรรมหรือความมีวินัยในตนเองของ Peck และ Havighurst 

  Peck และ Havighurst (1960) เชื่อวา การควบคุมของอีโก และซุปเปอรอีโก ในลักษณะ

ที่สมดุลกันจะสงผลใหมนุษยเกิดความตองการที่จะแสดงพฤติกรรมเพื่อผูอ่ืนไดอยางสมเหตุสมผล พลัง

ควบคุมอีโกและซุปเปอรอีโกของแตละบุคคลจะไมเทากัน อาจมีมากหรือนอยก็ได  เนื่องจากการไดรับ

ความรูทางจริยศึกษาที่แตกตางกัน ทําใหบุคคลแตละคนรูผลการกระทําของตนในระดับที่ไมเทากัน ซึ่ง

จะสงผลไปสูความมีวินัยในตนเอง หรือการควบคุมอีโกและซุปเปอรอีโกใหไดในระดับที่ตางกัน ดังนั้น

จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองใชความรูทางจริยธรรมมาชวยในการสรางพลังอีโกและซุปเปอรอีโกใหไดใน

ระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะเริ่มตนในวัยเด็กเปนตนไป จนกระทั่งสามารถพัฒนาเปนผูใหญที่มีภาวะจิตที่

สมบูรณ นั่นคือ มีการควบคุมตนเอง หรือมีวินัยในตนเองอยางเหมาะสม จากทฤษฎีแรงจูงใจทาง
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จริยธรรมหรือความมีวินัยในตนเองของ Peck และHavighurst สามารถจําแนกลักษณะของบุคคล

ออกเปน 5 ประเภท ดังนี้ 

  ประเภทที่ 1 พวกปราศจากจริยธรรม (Amoral Person) หมายถึง บุคคลที่มีพลังควบคุม

ของอีโกและซุปเปอรอีโกที่นอยมาก บุคคลประเภทนี้จะยึดตนเองเปนศูนยกลางและเห็นแกตัวฝาย

เดียว โดยที่ไมเรียนรูที่จะใหแกผูอ่ืน เปนผูที่สามารถควบคุมตนเองไดและจะกระทําการตางๆอยางไม

ไตรตรองมาก บุคคลประเภทนี้ถูกควบคุมโดยความเห็นแกตัวของตนเอง และเปนผูที่ขาดวินัยในตนเอง

หรือถามีก็นอยมาก 

  ประเภทที่ 2 พวกเอาแตได (Expedient Person) หมายถึง บุคคลที่มีพลังควบคุมอีโกนอย 

แตพลังควบคุมซุปเปอรอีโกมากข้ึนระดับปานกลางคอนขางนอย บุคคลประเภทนี้ยึดตนเองเปน

ศูนยกลาง และกระทําทุกอยางเพื่อความพอใจของตนเอง เปนคนรที่ไมจริงใจตอผูอ่ืน จะยอมอยูใตการ

ควบคุมของผูที่มีอํานาจหรือผูที่เอ้ือประโยชนตามที่ตนเองตองการได เปนผูที่มีความมีวินัยในตนเอง

นอย ลักษณะนี้จะปรากฏตั้งแตวัยเด็กตอนตนและในบุคคลบางประเภทจะติดตัวไปตลอดชีวิต 

  ประเภทที่ 3 พวกคลอยตาม (Conforming Person) หมายถึง บุคคลที่มีพลังควบคุมอีโก

นอยเหมือนคน 2 ประเภทแรก แตพลังควบคุมซุปเปอรอีโกมากกวา คือ อยูในระดับปานกลาง

คอนขางมาก บุคคลประเภทนี้จะยึดพวกพองเปนหลักและคลอยตามคนอื่นโดยไมไตรตรอง จึงมักตก

อยูภายใตอํานาจการควบคุมของกลุมและสังคม เปนผูมีวินัยในตนเองระดับปานกลางแตไมแนนอน 

  ประเภทที่ 4 พวกตั้งใจจริงแตขาดเหตุผล (Irrational Person) หมายถึง บุคคลที่มีพลัง

ควบคุมอีโกปานกลาง แตพลังควบคุมซุปเปอรอีโกมาก เปนผูที่ยอมรับกฎระเบียบ กฎเกณฑและ

คานิยมทางสังคมเขามาเปนลักษณะของตนเอง จึงเปนผูที่ทําตามกฎเกณฑและกฎหมายอยางยึดมั่น

และมีศรัทธา เปนผูที่มีวินัยในตนเองคอนขางมากแตยังไมสมบูรณ บุคคลประเภทนี้จะปฏิบัติตาม

กฎเกณฑอยางเครงครัด เนื่องจากเห็นวาเปนสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ แมจะกอใหเกิดผลเสียหายแกผูอ่ืนก็ไม

สนใจ จึงเปนผูที่ขาดยืดหยุนอยางมีเหตุผล ดังนั้น บุคคลประเภทนี้จึงจัดเปนบุคคลที่ยังไมสมบูรณทาง

จริยธรรม  

  ประเภทที่ 5 พวกเห็นแกผูอ่ืนอยางมีเหตุผล (Rational Person)หมายถึง บุคคลที่มีพลัง

ควบคุมอีโกและพลังควบคุมซุปเปอรอีโกมาก จึงเกิดสมดุลระหวางการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑของ

สังคมและความสมเหตุสมผล เห็นแกผูอ่ืนทั่วไปเปนหลัก บุคคลประเภทนี้มีความสามารถควบคุม

ตนเองอยางมีเหตุผล มิไดตกอยูในอิทธิพลของกลุมในสังคม หรือตกอยูใตอิทธิพลของกฎเกณฑอยาง

ปราศจากเหตุผล เปนผูที่มีวินัยในตนเองสูงมากและเปนผูที่ตระหนักถึงผลของการกระทําของตนเองที่

มีตอผูอ่ืน มีความรับผิดชอบและใหความเคารพเพื่อนมนุษยโดยทั่วไป มีความตองการที่จะเสียสละ
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และเห็นแกประโยชนสวนรวม บุคคลประเภทนี้มีไมมากนักในแตละสังคมและนักทฤษฎีทั้งสองเชื่อวา 

เปนบุคคลิกภาพที่พัฒนาถึงขีดสูงสุดของมนุษย 

  จากทฤษฎีแรงจูงใจทางจริยธรรมหรือความมีวินัยในตนเองของ Peck และHavighurst 

จะเห็นไดวาการพัฒนาความมีวินัยในตนเองนั้นจะใชความรูทางจริยธรรมมาชวยในการสรางพลัง

ควบคุมอีโกและซุปเปอรอีโกใหไดในระดับเหมาะสมซึ่งจะเริ่มในเด็กโตเปนตนมา จนกระทั่งพัฒนามา

เปนผูใหญที่มีวุฒิภาวะทางจิตใจที่สมบูรณ คือ มีการควบคุมตนเอง หรือมีวินัยในตนเองอยาง

เหมาะสม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2523) 

 2. ทฤษฎีการสรางวินัยและจริยธรรมสามมิติ 

  ทฤษฎีการสรางวินัยและจริยธรรมแบบสามมิติเปนกระบวนการสรางวินัยที่ตองมี

เปาหมายแนนอนและตองดําเนินการตอเนื่อง 3 ข้ันตอน (สุรชาติ สังขรุง. 2539) ดังนี้ 

  ข้ันที่ 1 การสรางศรัทธา หมายถึง การจะใหคนมีวินัยในเรื่องใดตองสรางความศรัทธา

เสียกอน โดยใชเทคนิคและแนวคิดของกระบวนการทําคานิยมใหกระจาง (Value Clarification-V.C.) 

ซึง่เปนการตรวจสอบของบุคคลวาสิ่งที่เขาเห็นมีคุณคาตรงกับตนเองหรือไม การจะทําใหคนเห็นคุณคา

ในเรื่องใดนั้น ข้ึนอยูกับวาเขาไดเลือกสรรจนไดเห็นคุณคาในสิ่งที่เขาพบเห็นดวยตัวเองแลวแสดง

ออกเปนพฤติกรรม 

  ข้ันที่ 2 การสรางพฤติกรรมแบบอยาง หลังจากเกิดความศรัทธาแลวใชอิทธิพลกลุมชวย

กําหนดพฤติกรรมที่เปนแบบอยางใหปฏิบัติ และกลุมจะทําหนาที่ควบคุมใหมีการปฏิบัติตามขอตกลง

ของกลุมอีกดวย เทคนิคการสรางพฤติกรรมแบบนี้เปนแนวคิดของการเรียนรูทางสังคม (Social 

Learning-S.L.)  ซึ่งถือวาพฤติกรรมของคนเปนผลมาจากการลอกเลียนแบบพฤติกรรมในสังคม 

  ข้ันที่ 3 การปฏิบัติเปนนิสัย มาจากแนวคิดการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification – 

B.M.) ที่เชื่อวา พฤติกรรมของคนเปนผลของความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง ถา

พฤติกรรมใดทําแลวใหผลนาพอใจ  หรือไดรับการเสริมแรง เชน การยกยอง สนใจ ชมเชย ฯลฯ ก็จะมี

แนวโนมแสดงพฤติกรรมนั้นอีกในสภาพสิ่งแวดลอมเดิมในทางตรงกันขามหากแสดงพฤติกรรมนั้นแลว

ไดผลตอบแทนไมนาพอใจ หรือไดรับการลงโทษ เชน ไมไดรับความสนใจมีแตความเฉยเมย ถูกตําหนิ 

ก็มีแนวโนมจะไมแสดงพฤติกรรมนั้นอีกภายใตส่ิงเราเดิม 

 3  ทฤษฎีพัฒนาการเหตุผลทางจริยธรรมของ Kohlberg 

  Kohlberg เปนนักจิตวิทยาที่กําหนดทฤษฎีพัฒนาการเหตุผลทางจริยธรรมโดยเชื่อวา

พัฒนาการทางจริยธรรมจะเปนลําดับข้ันเชนเดียวกับพัฒนาการดานอื่นๆ โดยพัฒนาการทางจริยธรรม

ของบุคคลจะเกิดขึ้นเปนลําดับข้ัน โดนเริ่มจากขั้นแรกกอนแตระยะเวลาในการอยูในขั้นหนึ่งนั้นจะ

แตกตางกันแลวแตบุคคล หรือบางคนอาจอยูในขั้นที่คาบเกี่ยวกันก็ได พัฒนาการทางจริยธรรมจะเปน
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เชนเดียวกับพัฒนาการทางดานการคิดและเหตุผล กลาวคือ จะคอยๆ มีการเปลี่ยนแปลงในการ

แยกแยะถึงผลดีผลเสีย กอใหเกิดการจัดระบบใหมที่จะนําไปสูกระบวนการสมดุลของโครงสรางในที่สุด 

(ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2523)  

 Kohlberg ไดแบงขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมออกเปน 3 ระดับ ในแตละระดับแบงออกเปน 2 

ข้ันยอยๆ ดังตอไปนี้ 

 1) ระดับกอนเกณฑ (Preconventional) อายุ 2- 10 ป ระดับนี้ มี 2 ข้ัน คือ 

  1.1 หลักการหลบหลีกการลงโทษ ชวงอายุระหวาง 0-7 ป ข้ันนี้เด็กจะมีพัฒนาการคิดเชิง

จริยธรรมในดานของการประพฤติดีก็เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ 

  1.2 หลักการแสวงหารางวัล ชวงอายุระหวาง 7-10 ป ในขั้นนี้เด็กจะประพฤติปฏิบัติตาม

กฎเกณฑเพื่อใหไดรับรางวัลและความพึงพอใจ 

 2) ระดับตามกฎเกณฑ (Conventional) อายุ 10 – 16 ป ระดับนี้ มี 2 ข้ัน คือ 

  2.1 หลักการทําตามผูอ่ืนเห็นชอบ ชวงอายุระหวาง 10-13 ป วัยนี้จะปฏิบัติตามสิ่งที่

สังคมเห็นดีเห็นงามหรือที่เรียกวา “Good Boy/Good Girl Stage”  

  2.2 หลักการทําหนาที่ตามสังคม ชวงอายุระหวาง 13 – 16 ป วัยนี้รูถึงบทบาทหนาที่ของ

ตนในสังคมและรูวาตนมีหนาที่ตองทําตามกฎเกณฑที่สังคมกําหนดหรือคาดหมาย 

 3) ระดับเหนือกฎเกณฑ (Postconventional) อายุ 16 ปข้ึนไประดับนี้มี 2 ข้ัน คือ 

  3.1 หลักการทําตามคํามั่นสัญญา ชวงอายุ 16 ปข้ึนไปหรือวัยผูใหญตอนตน วัยนี้จะ

สามารถเห็นความสําคัญของคนหมูมาก ไมทําตนใหขัดกับสิทธิของผูอ่ืน สามารถบังคับควบคุมใจ

ตนเองได 

  3.2 หลักการยึดอุดมคติสากล ชวงวัยผูใหญการคิดเชิงจริยธรรมขั้นนี้ถือเปนขั้นสูงสุด 

เพราะนอกจากจะมีความรูสากลนอกเหนือจากกฎเกณฑในสังคมของตนแลว ยังมีความยืดหยุนทาง

จริยธรรมเพื่อจุดมุงหมายอันเปนอุดมคติ 

 จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความมีวินัยในตนเองที่ไดกลาวมาขางตนทั้ง 3 ทฤษฎี 

สรุปไดวา ความมีวินัยในตนเองนั้นเกิดจากการเรียนรูประสบการณและสิ่งแวดลอมรอบตัวและ

พฤติกรรมการมีวินัยในตนเองนั้นเกิดจากการเรียนรูเหมือนพฤติกรรมอื่นๆ ดังนั้น ในการสงเสริมและ

ปลูกฝงความมีวินัยในตนเองใหกับผูเรียนจําเปนตองเขาใจถึงธรรมชาติและพัฒนาการทางจริยธรรม

ของผูเรียน เพื่อชวยสงเสริมไดอยางเหมาะสมและเปนพื้นฐานในการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของ

ผูเรียนในอนาคต 
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 4.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาจิตแหงจริยธรรม 
 การดเนอร กลาวถึงการปลูกฝงจิตแหงจริยธรรม วา สามารถทําไดทั้งการสนับสนุนทาง

แนวดิ่งและการสนับสนุนทางแนวราบดังนี้ 

  - การสนับสนุนทางแนวดิ่ง (Vertical Support) หมายถึงครอบครัว ไดแก พอแม ทั้งนี้ไม

วาจะรูตัวหรือไม เด็กๆ มักจะเรียนรูและจดจําการกระทําของพอแมผูปกครอง พอแมปฏิบัติตนอยางไร

เวลาที่อยูที่บาน พอแมพูดคุยเรื่องงานถึงเพื่อรวมงานอยางไร พอแมมีมุมมองตอเพื่อนบานและสังคม

รอบดานอยางไรหรือพอแมปฏิบัติตนเปนประชาชนที่ดีในเรื่องของการใชสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งหรือการ

จายภาษีใหรัฐอยางไรบาง ส่ิงที่เด็กๆ เห็นเหลานี้จะหลอหลอมพวกเขาทั้งทัศนคติ คานิยมและความ

เชื่อในการใชชีวิตในการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม นอกจากนี้ยังเกิดอิทธิพลจากบุคคลที่เด็กๆ ชื่นชอบ ไม

วาจะเปน ดารานักรอง นักกีฬาหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการตางๆ อีกดวย (Gardner. 2006: 131-

132) 

  - การสนับสนุนทางแนวราบ (Horizontal Support) หมายถึง เพื่อน เพื่อนรวมงาน และ

คนรอบตัว ทั้งนี้เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุน พวกเขาจะมีพฤติกรรมที่ชอบเลียนแบบ โดยสวนใหญเลียบแบบ

เพื่อนและคนรอบตัวที่พวกเขาใกลชิดสนิทสนม ทั้งนี้ แมวาเด็กเหลานั้นจะเติบโตขึ้นมาดวยการอบรม

สั่งสอนที่ดีทั้งจากที่บานและที่โรงเรียน พวกเขาอาจทําสิ่งที่ผิดพลาดจากการเลียนแบบพฤติกรรมที่

ผิดๆ ของผูอ่ืนได (Gardner. 2006: 133-134) และการดเนอรยังไดนําเสนอตัวอยางในการพัฒนาจิต

แหงจริยธรรม ดังตอไปนี้ 

  ตัวอยางการศึกษาในโรงเรียน สะทอนผานบทบาทของใครสักคนในฐานะที่เปนนักเรียน

นักศึกษาหรือที่จะเปนมืออาชีพในโลกของการทํางานในอนาคตและพยายามที่จะเติมเต็มบทบาทนั้น

ใหสมบูรณอยางเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ 

  ตัวอยางในการทํางาน รูถึงคานิยมที่สําคัญของอาชีพของตนเองและพยายามรักษาไว

หรือถายทอดไปยังบุคคลอื่น ถึงแมวาจะอยูในภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไมไดหรือมีการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เปนผูที่ไดรับความไววางใจ เปนที่ยอมรับ เปนผูที่พรอมจะใหบริการ

แกคนในแวดวงและยินดีที่จะถายทอด แมจะไมไดรับผลตอบแทนใดๆ ยอมรับและทําตามหนาที่

รับผิดชอบในฐานะที่เปนคนของชุมชน ของภูมิภาค ประเทศและของโลก 

  ชวงเวลาของการพัฒนา เกิดขึ้นเมื่อคนเกิดแนวคิดเชิงนามธรรมเกี่ยวกับบทบาทของตน

ในฐานะที่เปนคนทํางานและเปนพลเมืองที่ดี แสดงพฤติกรรมตามแนวทางจริยธรรมที่เปนคุณลักษณะ

เดนชัดของบุคคล จิตจริยธรรมตองการการสนับสนุนจากรอบดาน ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ เชนเดียวกับ

การเพาะความคิดเปนระยะ 
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  การดเนอร (2006: 130) กลาววา การสงเสริมใหคนทําความดีหรือมีจิตแหงจริยธรรม ควร

สงเสริมใหมีการทําความดี เปนบรรทัดฐานที่ไดรับการยอมรับทั่วไปในสังคม ดังที่การมีวินัยเครงครัด

ทางการศึกษาจัดวาเปนบรรทัดฐานที่สําคัญ วินัยในตนเอง ไมวาจะเปนวินัยในเรื่องการดําเนินชีวิต  

วินัยในเรื่องการเรียน  โดยถามองในแงนี้จะเห็นไดวาวินัยในตนเองเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่งที่

ผูเรียนจะตองมี เนื่องจากวินัยในตนเองจะเปนตัวกํากับ และควบคุมใหการประพฤติปฏิบัติตัวของ

ผูเรียน การทํากิจกรรมตางๆ อยูในกรอบหรือในแนวทางที่เหมาะสม รวมถึงการนําไปสูการฝกฝนให

เปนบุคคลที่ใฝเรียนใฝรูอยางไมมีวันจบสิ้น ซึ่งนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) การที่

ผูเรียนหรือเยาวชนจะเติบโตเปนผูใหญที่มีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจมีความรูคูคุณธรรม เปน

กําลังของการพัฒนาสังคมในอนาคตไดนั้น ตองเปนผูไดรับการจัดประสบการณทางการศึกษาที่

เหมาะสม ดังที่สาโรช  บัวศรี (2535 : 383) กลาววา  การศึกษา คือความเจริญงอกงาม   ซึ่ง

ประสบการณที่เหมาะสมที่ถูกจัดขึ้น ที่เรียกไดวา ไดรับการศึกษาที่ดีนั้น ยอมจะสงผลใหผูเรียน มีความ

งอกงาม เชน อานออกเขียนได  มีความรูในแขนงวิชาตางๆ มีระเบียบวินัยที่ดี รูจักการแตงกายที่สุภาพ

เหมาะสมกับโอกาส มีกิริยามารยาทเรียบรอย มีวาจาไพเราะ มีคุณธรรม และศีลธรรม เปนรากแกวของ

การพัฒนาสังคมตอไป ปจจัยสวนบุคคลที่จะสงเสริมใหเปนผูเรียนที่มีคุณลักษณะดังกลาวขางตนได 

ตองเปนผูมีวินัยในตนเอง การจะพัฒนาวินัยในตนเองจะตองเริ่มตนตั้งแตเด็กในวัยทารก และให

แรงจูงใจทางจริยธรรมแกเด็กที่โตแลว การพัฒนาวินัยในตนเองจะตองอาศัยความรวมมือจากสถาบัน

ตางๆ  ที่แวดลอมตัวเด็ก และตองใชวิธีการกระตุนหรือพัฒนาวินัยในตนเองของเด็กอยางเหมาะสม

ดวย  

 จากแนวคิดของการดเนอรสรุปไดวา การปลูกฝงจิตแหงจริยธรรม สามารถทําไดทั้งการ

สนับสนุนทางแนวดิ่งและการสนับสนุนทางแนวราบ บุคคลจะเปนคนดีหรือเปนคนที่มีคุณธรรมหรือไม

นั้น ตองเริ่มตนจากการที่บุคคลนั้นตองมีเปาหมายที่ชัดเจนในการทํางาน ทราบถึงบทบาทหนาที่ของ

ตนเอง มีวินัยในการทํางาน เพราะถาทุกคนปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางครบถวนสมบูรณแลว ปญหา

ตางๆ ก็จะไมเกิดขึ้นในสังคม  

 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2551: 42) เสนอแนวทางในการพัฒนาจิตแหง

จริยธรรมวา ควรมีการใหพัฒนาเรื่องความฉลาดทางศีลธรรม (Moral Quotient) หรือ MQ เปนเรื่อง

เกี่ยวกับการปลูกฝงความดีงามใหกับเด็กๆ เชน การเอื้อเฟอเผื่อแผ การเห็นอกเห็นใจกัน เนื่องการโลก

ในยุคโลกาภิวัตน ไมมีใครสามารถอยูอยางลําพังได การที่คนเรามี IQ และ EQ สูง แตถามีคุณธรรม

และจริยธรรมนอย ก็อาจใชความฉลาดไปในทางที่ไมถูกตองก็ได MQ จึงเนนเรื่องการปลูกฝงความดี

งามหกับเด็ก ซึ่งตรงตามหลักศาสนาหลายศาสนาที่สอนใหคนเปนคนดี เด็กที่มี MQ ดีมักเปนเด็กที่
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เอ้ือเฟอเผื่อแผ เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน และเมื่อโตขึ้นจะเปนคนที่เขากับผูอ่ืนไดงาย การที่เด็กจะมี MQ 

เกิดขึ้นไดนั้นตองเริ่มตนจากการที่เด็กรูจักถูกรูจักผิด ส่ิงไหนควรทํา ส่ิงไหนไมควรทํา ซึ่งจะใชวิธีการ

บอกดวยคําพูดไมได ตองแสดงใหเด็กเห็นอยางสม่ําเสมอควบคูไปกับการสอนดวย 

 วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล (2552) ไดเสนอแนวทางการพัฒนาจริยธรรมไวดังนี้ความดี

หากทําพรอมๆ กัน ทําอยางสม่ําเสมอ จะพัฒนาเปนคานิยม  เมื่อทําอยางเห็นคุณคาและชื่นชมจะ

พัฒนาเปนคุณธรรม  ซึ่งคุณธรรมคือคุณสมบัติที่ดีทางจิตใจ การประพฤติปฏิบัติในคุณธรรมเปน

จริยธรรม จริยธรรมจึงเปนเรื่องของคุณคาซึ่งประเมินไดจากการกระทํา  

 ทิศนา แขมมณี (2542: 19) เสนอวาการปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม

ใดๆ ใหแกบุคคลเพื่อใหเปนลักษณะนิสัยของบุคคลนั้นสามารถทําไดโดย  

 1. จัดสิ่งเราใหบุคคลนั้นไดรับรูและเกิดความสนใจในเรื่องที่ตองการปลูกฝง 

 2. จัดกิจกรรมหรือประสบการณที่ชวยใหบุคคลนั้นไดมีการตอบสนองในเรื่องนั้นและเกิด

ความพึงพอใจ 

 3. ชวยใหบุคคลเห็นคุณคาของเรื่องนั้น โดยการชวยใหเขาไดเห็นประโยชน ไดรับประโยชน

หรือเกิดความพึงพอใจในคานิยมนั้น 

 4. ชวยใหบุคคลนั้นมีโอกาสจัดระเบียบในการนําเรื่องนั้นไปใชในระบบชีวิตของตน 

 5. ชวยใหบุคคลนั้นไดลงมือปฏิบัติตนตามคานิยมนั้นอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ จนกระทั่ง

ปฏิบัติไดเปนลักษณะนิสัย 
 
 แนวทางการเสริมสรางและปลูกฝงจิตแหงจริยธรรม 
 แนวทางในการเสริมสรางปลูกฝงจริยธรรมนั้น มีผูเสนอแนวความคิดโดยอาศัยทฤษฎีการ

เรียนรูและทําการพัฒนาตอมาใหเปนทฤษฎีในการปลูกฝงและเสริมสรางจริยธรรม ซึ่งมีอยู 4 รูปแบบ

ชัยพร  วิชชาวุธ (2530: 45) คือ  

 1. วิธีการกระจางคานิยม (Value Clarification หรือ VC)  ทฤษฎีนี้มีความเชื่อพื้นฐานวา 

คานิยมเปนหลักที่บุคคลยึดไวเปนมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองดีงาม จุดมุงหมาย

ของทฤษฎีนี้ก็คือ ใหไดคนพบดวยตนเองวาหลักการหรือมาตรฐานที่ตนยึดอยูนั้นมีความถูกตอง

เพียงใด และหลักการที่ถูกตลอดจนหลักการที่ผิดมีลักษณะเปนอยางไร วิธีการนี้จะชวยใหเกิดการ

กระจางแจงในคานิยมของตนเอง ทําใหไดรูจักจุดดีและจุดดอยที่ตนมีอยู และจะไดหาทางรักษาสวนที่

ดีและเสริมสรางสวนที่ดอยใหสมบูรณข้ึน โดยใชกระบวนการสรางคานิยม 7 ประการเปนหลัก ซึ่งไดแก 

1) การเลือกกระทําโดยอิสระ ไมมีการบังคับ  2) การเลือกจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง 3) เลือกโดย

พิจารณาผลของทางเลือกนั้นแลว  4) การรูสึกภูมิใจและยินดีที่ไดเลือกกระทํา 5) ยืนยันการตัดสินใจ
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เลือกของตนเองอยางเปดเผย  6) การกระทําตามสิ่งที่ตนตัดสินใจเลือก และ 7) การกระทําพฤติกรรม

นั้นซ้ําอีก 

  2. วิธีการใหเหตุผลทางจริยธรรม (Moral Reasoning หรือ  M R)  โดยเชื่อวาการอางเหตุผล

เชิงจริยธรรม มีความสัมพันธกับการพัฒนาทางดานอื่น ๆ ของบุคคลนั้น โดยเฉพาะทางดานสติปญญา

ซึ่งสัมพันธกับพฤติกรรมประเภทตาง ๆ ของบุคคล  แนวคิดพื้นฐานที่เดนของทฤษฎีคือ  ความเชื่อที่วา 

จริยธรรมคือ กฎเกณฑที่มนุษยใชตัดสินความถูกผิดของการกระทํา ความเขาใจในกฎเกณฑดังกลาว

ข้ึนอยูกับการพัฒนาการทางสติปญญา ซึ่งมีความสัมพันธกับอายุของบุคคล ดังนั้นหากยังไมถึงวัยอัน

สมควรการเสริมสรางจริยธรรมบางลักษณะจึงไมอาจกระทําไดกิจกรรมหลักที่นักทฤษฎีกลุมนี้ใชในการ

เสริมสรางจริยธรรมใหเกิดขึ้นก็คือ การอภิปรายแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกันโดยสิ่งที่นํามาอภิปราย

กัน จะไมมีการตัดสินความผิดหรือถูก จุดเนนการอยูที่การใหเหตุผลทางจริยธรรมไดถูกตองเหมาะสม

กับสถานการณ หนึ่ง ๆ  

  3. วิธีการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification หรือ B M) นักทฤษฎีกลุมนี้ไดประยุกตเอา

ทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอรมาใชในการปรับพฤติกรรมของบุคคลใหเปนไปในแนวทางที่ตองการ

โดยความเชื่อพื้นฐานที่วา มนุษยถูกควบคุมโดยเงื่อนไขของการเสริมแรงหรือลงโทษ หากมีการแสดง

พฤติกรรมอยางใดอยาง หนึ่ง ออกมาและไดรับการเสริมแรงในทางบวก บุคคลก็มีแนวโนมที่จะแสดง

พฤติกรรมนั้นไดอีก ในทางตรงกันขาม ถาหากการแสดงพฤติกรรมไดรับการเสริมแรงในทางลบ 

พฤติกรรมนั้นก็จะคอย ๆ หดหายไป แนวความคิดของนักทฤษฎีกลุมนี้จึงตั้งอยูบนหลักการที่วา “การ

เรียนรูยอมนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม” ดังนั้นหากตองการเสริมสรางพฤติกรรมจริยธรรมที่

ตองการก็จะใชวิธีการเสริมแรงในทางบวก และการขจัดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคก็จะตองเสริมแรง

ในทางลบ 

  4.  วิธีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning หรือ SL) นักทฤษฎีนี้มีความเชื่อวาจริยธรรม

เปนความเขาใจกฎเกณฑที่ใชสําหรับประเมินความถูกผิดของพฤติกรรมของคน ซึ่งความเขาใจของ

กฎเกณฑดังกลาวนั้นเกิดขึ้นจากการเรียนรูของบุคคลในสังคม   แนวความคิดพื้นฐานของนักทฤษฎีเชื่อ

วาการเรียนรูของมนุษยสวน หนึ่ง เกิดจากประสบการณตรงของตนเอง    อีกสวน หนึ่ง เกิดจากการ

สังเกตพฤติกรรมของผูอ่ืน และอีกสวน หนึ่ง เกิดจากการฟงคําบอกเลาและการอานบันทึกของผูอ่ืน ๆ 

ซึ่งการเรียนรูประเภทหลังนี้ชวยใหมีความรูวาอะไรคือ อะไร และการเรียนรูจะทําใหเกิดความเชื่อและ

ความเขาใจวาอะไรสัมพันธกับอะไร อยางไร โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางพฤติกรรมและผลของ

พฤติกรรมนั้น ๆ ซึ่งความเชื่อของมนุษยไมจําเปนตองสอดคลองกับความเปนจริงเสมอไป ทั้งนี้เพราะ

ขอจํากัดในการสังเกตและการคิดรวมทั้งความซับซอนของความสัมพันธมีอยูมาก   หลักการเสริมสราง
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ปลูกฝงจริยธรรมตามวิธีการของนักทฤษฎีนี้จึงตองจัดประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออมเพื่อใหเกิด

ความเชื่อวา พฤติกรรมอะไรจะนําไปสูผลกรรมอะไร และผลกรรมนั้นนาปรารถนาเพียงไร  

 จากแนวทางการการพัฒนาจริยธรรมของการดเนอร (2006: 130) สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (2551: 42) ทิศนา แขมมณี (2542: 19) และวิชัย วงษใหญและมารุต พัฒผล 

(2552) มีความสอดคลองกับการปลูกฝงจริยธรรมดวยการกระจางคานิยม เนื่องจากการกระจาง

คานิยมก็คือการทําใหคานิยมกระจาง  ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Value Clarifications” เปนวิธีสอน

จริยธรรมที่ใชกันกวางขวางในประเทศสหรัฐอเมริกา แนวความคิดพื้นฐานมาจาก ฮามินและซิมอน 

(Harmin; &Simon. 1966) ที่เชื่อวาคานิยมคือหลักการประพฤติปฏิบัติตนตอส่ิงตางๆ ที่บุคคลถือวาดี

งาม  ถูกตองและควรแกการยึดถือ  กระบวนการกระจางคานิยมมีจุดมุงหมายใหผูเรียนคนพบดวย

ตนเองวาหลักการประพฤติปฏิบัติของตนเองตอส่ิงตางๆ เปนอยางไรและหลักการที่ดีที่ถูกตองตาม

ความคิดของตนเปนอยางไร 
 
 การปลูกฝงจิตแหงจริยธรรม ดวยการกระจางคานิยม 
               ความหมายของคานิยมในกระบวนการกระจางคานิยมตรงกับความหมายของจริยธรรม  

ดังนั้นกระบวนการกระจางคานิยมจึงเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดความกระจางแจงในคานิยมของ

ตนเอง  จึงเปนกระบวนการกระจางจริยธรรมของตนเองดวย  และถือวากระบวนการกระจางคานิยมคือ

กระบวนการปลูกฝงจริยธรรม ในทัศนะของนักทฤษฎีกระจางคานิยม  คานิยมเกิดจากการเรียนรูของ

แตละบุคคลและจะแสดงออกในรูปของความเชื่อทัศนคติ  พฤติกรรมและความรูสึกของแตละบุคคล  

ซึ่งความเชื่อเหลานี้  บุคคลไดแสดงออกในชีวิตประจําวันมากมายและพฤติกรรมที่แสดงออกนี้มี

บางสวนเทานั้นที่เชื่อวาเปนการแสดงออกของคานิยม 

 นักทฤษฎีกระจางคานิยมจึงเสนอเกณฑ  7  ประการสําหรับการตัดสินวาพฤติกรรมที่แสดง

ออกมานั้นไดสะทอนคานิยมของบุคคลหรือไม  เกณฑดังกลาวมีดังตอไปนี้ 

1. การเลือกกระทําอยางอิสระ  ไมมีการบังคับ 

2. การเลือกจากทางเลือกหลายๆ ทาง 

3. การเลือกที่เกิดจากการพิจารณาผลของทางเลือกแตละทางแลว 

4. การรูสึกภูมิใจ  และมีความยินดีที่ไดเลือกกระทําสิ่งนั้น 

5. ยืนยันการตัดสินใจเลือกของตนอยางเปดเผย 

6. การกระทําตามที่ตนตัดสินใจเลือก 

7. การกระทําพฤติกรรมนั้นซ้ําอีก 

 พฤติกรรมที่แสดงออกตามเกณฑทั้งหมดนี้  ถือไดวาเปนการแสดงออกของคานิยม 
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  วิธีปลูกฝงจริยธรรมดวยการกระจางคานิยม 
               การปลูกฝงจริยธรรมตามแนวความคิดพื้นฐานของนักทฤษฎีกระจางคานิยมคือการ

ชวยใหผูรับการปลูกฝงเกิดความกระจางในความเชื่อ  ในทัศนคติและในพฤติกรรมในความรูสึกของ

ตนเอง  คานิยมคือการชี้นําใหมีความคิดวาความเชื่อ  ทัศนคติ  พฤติกรรมและความรูสึกของตนที่มีตอ

ส่ิงหนึ่งๆ   นั้นเปนไปตามเกณฑ  7  ประการ  กลาวคือ 

1. เกิดจากการเลือกของตนอยางอิสระหรือเปลา 

2. ไดพิจารณาทางเลือกอื่นๆ หรือเปลา 

3. ไดพิจารณาผลของทางเลือกตางๆ หรือเปลา 

4. มีความภาคภูมิใจหรือยินดีในสิ่งที่ตนเลือกหรือเปลา 

5. จะยืนยันการตัดสินใจเลือกของตนอยางเปดเผยหรือไม 
6. จะทําตามที่ตนตัดสินใจเลือกหรือไม 
7. จะกระทําซ้ําอีกหรือไม 

   เทคนิคประการหนึ่งที่นักทฤษฎีกระจางคานิยมมักจะใชคือการใช  คําถามเพื่อกระตุน

ใหเกิดความคิด  และจะเสนอคําถามตางๆ เชน ไดความคิดนี้มาจากไหน ไดพิจารณาทางเลือกอ่ืนๆ 

แลวหรือยัง ทําแลวจะเกิดผลอะไรบาง เคยทําเชนนี้บอยไหม นอกจากการใชคําถามเพื่อความกระจาง

แลว  นักทฤษฎีกระจางคานิยมไดเสนอกิจกรรมตางๆ ใหผูที่จะไปปลูกฝงจริยธรรมนําไปใชในการอบรม  

กิจกรรมจะเปนเครื่องมือกระตุนใหผูไดรับการอบรม  ไดแสดงทัศนะของตนเองเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ  

ออกมา  โดยเฉพาะเกี่ยวกับเร่ืองทรัพยสินเงินทอง  การคบมิตร  ความรักและเพศ  ศาสนาและ

จริยธรรมการเมืองและสังคม  ทั้งผูอบรมและเพื่อนรวมหองก็จะใชคําถามกระตุนใหผูแสดงทัศนะเกิด

ความกระจางในคานิยมของตนเอง 
 การปลูกฝงจิตแหงจริยธรรมดวยกิจกรรมจิตอาสา 
  ความหมายของจิตอาสา 

  วราพร  วันไชยธนวงศและคณะ (2551: 1) ใหความหมายของจิตอาสาวาเปนความสมัคร

ใจ เต็มใจ ตั้งใจทํา และเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจหรือทรัพยสิน ในการทํากิจกรรมหรือส่ิงที่เปน

ประโยชนแกผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ไดชวยเหลือผูอ่ืน 

  วรรณา ประยุกตวงศ (2550: 23) กลาววาจิตอาสาใชแทนคําวาอาสาสมัคร ซึ่งมาจาก

ภาษาอังกฤษวา “Volunteer” คือมีจิตใจที่ดีงาม ที่อยากชวยเหลือ และพรอมที่จะแสดงออกหากมี

ความพรอมทางดานเงื่อนไข และเหตุปจจัยตางๆ ทําใหระดับการแสดงออกอาจมีความแตกตางกัน 

  อรพินท  ชูชมและคณะ (2549: 12) กลาววาจิตอาสา เปนการใหและการชวยเหลือสังคม 

และไดกําหนดไวในวาระแหงชาติ เปนการปลุกน้ําใจคนไทยใหงอกงามขึ้นอีกครั้ง ในการมาชวยกัน
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ดูแลสังคมไทย  ดูแลสิ่งแวดลอม ชุมชน ตลอดจนปญหาตางๆ รอบๆตัว สนใจดูแลความทุกขของคน

รอบขาง เขาใจผูอ่ืน รวมกันสรางสรรคส่ิงดี ทําดีใหเปนรูปธรรมในสังคมไทยและรับผิดชอบสังคม

รวมกัน  

  กระบวนการพัฒนาโครงการจิตอาสา 

  วราพร  วันไชยธนวงศและคณะ (2551: 2) กลาวถึงกระบวนการสรางจิตอาสาวา มี 4 

ประเด็นคือ   

  1.  การปลูกฝงใหตระหนักถึงความสําคัญของจิตอาสา   การมีจิตอาสาเกิดจากการที่

ไดรับการปลูกฝงมาตั้งแตเด็ก จากครอบครัวและสถานศึกษา และสรางจิตสํานึกโดยมีกิจกรรมที่ใหการ

ชวยเหลือและเปนประโยชนตอผูอ่ืน   

  2. การเตรียมความพรอมทางดานรางกาย จิตใจ ความรูและการติดตอส่ือสาร  นักศึกษา

ที่จะเขารวมกิจกรรมในโครงการจิตอาสาใหบริการวิชาการในชุมชน  ควรมีความพรอมที่มาจากจิตใจ  

รางกายที่แข็งแรง  มีความรูเกี่ยวกับสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวย  พรอม

ทั้งทักษะในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนดวย   

  3.  การสรางความเชื่อมั่นในตน   การจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองที่จะเกิดจิตอาสาของ 

ควรมีกิจกรรมที่เปนการชวยเหลือและทําสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอ่ืน   

  4.  การเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง    

  วรรณา ประยุกตวงศ (2550: 23-24) กลาวถึง กระบวนการพัฒนาโครงการจิตอาสา

พนักงาน วามีหลักการทําโครงการ 5 ประการ คือ  

  1) กัลยาณมิตร อันเปนกลไกการระดมจิตอาสา  ไดแก พนักงานหรือกลุมพนักงาน และ

ผูบริหาร ผูทําหนาที่นําสิ่งที่ดีมาบอกกลาวใหกับเพื่อนพนักงาน หรือเปดโอกาสใหเพื่อนพนักงานได

รวมกันทําความดี 

  2) กิจกรรมที่สรางนวัตกรรม แมวากิจกรรมจิตอาสาพนักงานจะเปนกิจกรรมที่ทํานอก

เวลาการทํางาน แตความคิดริเร่ิมสรางสรรคก็เปนสิ่งจําเปนนอกเหนือไปจากการพิจารณาเลือก

โครงการที่มีความสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจแลวก็ตาม 

  3) เทคนิคบริหารโครงการ อันเปนวิธีการที่ชวยในการวางแผนและติดตามผลการ

ดําเนินงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และเงื่อนไขตาง ๆ ทั้งขอจํากัดขององคกร รสนิยมและทักษะ

ของพนักงาน ความเปนไปไดจริงของโครงการ ตลอดจนขอจํากัดในเรื่องเวลาและทรัพยากรดานอื่นๆ 

  4) แผนการสื่อสารที่มิใชการโฆษณา เปนสิ่งจําเปนนับต้ังแตกอนเริ่มโครงการจนเสร็จส้ิน

โครงการ และติดตามหลังการดําเนินโครงการเสร็จส้ินแลว เพื่อทําใหเพื่อนพนักงานไดรับทราบขอมูล

ในการทํากิจกรรมนี้รวมกันทําใหเกิดความสนใจ และอาจจัดสรรเวลาเขามารวมเมื่อเขามีความพรอม 
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  5) ความตอเนื่อง ในการทํากิจกรรมเปนสิ่งสําคัญ เพราะการทํากิจกรรมในลักษณะเพียง

คร้ังเดียว (One time event) นั้นไมสามารถสรางกระบวนการพัฒนาความเขาใจ อันเปนกระบวนการที่

ตองดําเนินการอยางตอเนื่องและมีพัฒนาการแบบวงจรกนหอย คือ มีความชัดเจนและลุมลึกมาก

ยิ่งขึ้นเมื่อมีการทําครั้งตอๆ ไป 

  วรรณา ประยุกตวงศ (2550: 25) ไดยกตัวอยางกิจกรรมพี่เลี้ยงใหกับนักศึกษาฝกงาน

หรือเยาวชนผูดอยโอกาส ของ บริษัท Credit Suisse First Boston (CSFB) ฮองกง ผูบริหารระดับสูง

ของบริษัท CSFB จํานวน 19 คนไดจับคูใหคําปรึกษานักเรียนชนกลุมนอย 19 คน (อายุ 14-15 ป) จาก

โรงเรียนมัธยม Sir Ellis Kadoorie เปนเวลาหกเดือน การใหคําปรึกษาไดแก การแบงปนประสบการณ

ชีวิตและการทํางานของพวกเขากับนักเรียนทั้ง 19 คน ภายใตโครงการที่ไดรับการออกแบบอยางมีแบบ

แผนและมีผูดูแลในโครงการชื่อ Race for Mentor's Project มีผลที่เกิดขึ้นตอผูเกี่ยวของ คือพนักงาน 

(ผูบริหารระดับสูง) จํานวน 95 % ของพนักงานทั้งหมด มีความเขาใจในเรื่องเชื้อชาติคนกลุมนอยใน

ฮองกงดีข้ึน 84 % รูสึกดีกับตัวเองสําหรับการเขาไปมีสวนรวมเปนผูใหคําปรึกษาและไดรับการไววางใจ 

79 % มีความเขาใจเรื่องชุมชนทองถิ่นเพิ่มข้ึนอยางมาก สวนชุมชน (นักเรียนจากโรงเรียนมัธยม Sir 

Ellis Kadoorie) จํานวน 100 % ของนักเรียนมีความมั่นใจในการตนเองมากขึ้น 95 % ของนักเรียนมี

ความเขาใจในโลกของการทํางานมากขึ้น 89 % ของนักเรียนเรียนรูทางเลือกอาชีพที่มีมากมายและ 79 

% ของนักเรียนไดมีการพัฒนาทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและสังคม จึงจะเห็นไดวา

กิจกรรมจิตอาสาเปนกระบวนการทางการศึกษาอยางหนึ่งที่ทําใหนักศึกษามีประสบการณโดยการลง

มือปฏิบัติ  (Learning by Doing ) จะทําใหนักศึกษามีประสบการณและสามารถลงมือปฏิบัติให

เกิดผลสําเร็จได  (กรรณิการ  พิริยะจิตร. 2547) ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชกิจกรรมจิตอาสามา

เปนกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาจิตแหงจริยธรรม เนื่องจากในการดําเนินงานดานการจัดการศึกษา

และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมพบวาการทํางานอาสาสมัคร การจัดคายอาสา เปนการเรียนรูทางตรงที่

สงเสริมใหบุคคลไดรับการฝกฝนใหรูจักการเสียสละมี “จิตอาสา” ซึ่งจะสามารถสรางนักศึกษาใหเปนผู

ที่มีจิตอาสาได  (สําเนาว ขจรศิลป และคณะ. 2541)   

  จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมตามที่ไดนําเสนอขางตน จะเห็นได

ชัดวา คุณธรรมจริยธรรมเปนสิ่งที่สามารถสรางใหเกิดมีข้ึนภายในจิตใจของบุคคลทุกคน  คุณธรรม  

เปนคุณสมบัติที่ดีทางจิตใจ การประพฤติปฏิบัติในคุณธรรมเปนจริยธรรมจริยธรรมเปนเรื่องของคุณคา  

ซึ่งประเมินไดจากการกระทํา (วิชัย วงษใหญ.2552: เอกสารประกอบคําบรรยายเรื่องหลักสูตร

สถานศึกษา) ผูวิจัยจึงสรุปแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาจิตแหงจริยธรรม(Ethical Mind) ดัง

ภาพประกอบ 4 ตอไปนี้ 
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ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคดิและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับการพฒันาจิตแหงจริยธรรม 

 

จิตสาธารณะ (สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน.2551) 

- คว าม รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม  ( Social 

Responsibility)  

- การคํานึงถึงประโยชนของทุกฝาย (Think 

Win Win) (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน.2551) และอุปนิสัยที่ 4 ของแนวคิด

อุปนิสัย 8 ประการของโควี่ (Covey.1998) ไดแก

การคิดแบบชนะ ชนะ (Think Win-Win) 

 

การมีวินัย (Gardner. 2006) 

จิตแหงจริยธรรม (Ethical Mind) 

คุณลักษณะสําคัญของบทบาทในหนาที่การงานและบทบาทของการเปนพลเมือง การ

ปฏิบัติตนเพื่อใหเกิดผลงานที่ดีและเปนพลเมืองที่ดี สามารถพิจารณาถึงผลกระทบจาก

การทํางานและการปฏิบัติตนในสังคมที่มีความแตกตางกัน การรักษาคุณงามความดี 

การคํานึงถึงความถูกตองและผลประโยชนของสวนรวม แมจะขัดแยงกับผลประโยชน

และความตองการสวนตน 

แนวทางการพัฒนาจิต
แหงจริยธรรม  

 

• กระบวนการกระจาง
ค า นิ ย ม (Harmin&Simon. 

1966) 

• ก า ร ใ ช ส ถ า น ก า รณ
จําลอง (อัญชลี ยิ่งรักพันธุ.

2550)  

• การใชบทบาทสมมติ
(รังสี เกษมสุขและสุขุมาล 

เกษมสุข .2550)  

• กิจกรรมจิตอาสา(เกียรติ

ศักดิ์ แสงอรุณ.2551) 
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 4.5 การวัดจิตแหงความเคารพ และจิตแหงจริยธรรม  
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับจิตแหงความเคารพและ

จิตแหงจริยธรรม จะเห็นไดวาลักษณะของจิตทั้ง 2 มีลักษณะเปนคานิยม เนื่องจากตองสรางสมมา

ตั้งแตเด็กเล็ก ๆ ในสถาบันครอบครัวมีพอแม ปูยา ตายายพี่นอง เปนคนสําคัญในการใหความรูและ

ปลูกฝงอยูเปนประจํา จะสอนวาอะไรดี อะไรไมดี อะไรถูก อะไรไมถูก ส่ิงเหลานี้ปลูกฝงมาตั้งแตเล็ก 

สะสมตกผลึกมาเปนของตนเอง เมื่อเขาโรงเรียนมีครู มีเพื่อน ไดพบเห็นสื่อลักษณะตาง ๆ ก็เกิดการ

เรียนรูเพิ่มอีก แตก็จะนําเอาคานิยมพื้นฐานที่ไดจากครอบครัว มาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และจะเกิดการ

เพิ่มพูนคานิยมขึ้นเรื่อย ๆ เปนของตนเองโดยหลักการแลวคานิยมแตละคนจะเปลี่ยนแปลงยากและมี

ความคงทน คานิยมเกิดขึ้นเพราะบุคคลมีศรัทธาตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดการกระทําหรือปฏิบัติ

ตามมา ศรัทธาคือความเชื่อ ความเลื่อมใสที่บุคคลมีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่เห็นวาดีมีประโยชนสามารถ

ชวยชีวิตเราได คนจะลงมือทําอะไรก็เพราะมีความเชื่อวาส่ิงที่ทําไปนั้นมีประโยชน มีผลดีตอตนเอง

ความเชื่อจึงเปนแรงจูงใจใหคนทําสิ่งตาง ๆความเชื่อนี้อาจเปนความเชื่อภายนอก หรือเปนความเชื่อใน

ตนเอง ความเชื่อตอส่ิงภายนอกอาจเปนสิ่งที่ตนเองนับถือวาเปนสิ่งที่มีอํานาจอันอาจดลบันดาลใหชีวิต

มีความสุขความเจริญ เชน พระรัตนตรัย เทพเจา เทวดาอนุรักษ เปนตน สวนความเชื่อในการกระทํา

ของตนเอง เชน เชื่อวาเมื่อตนเองทําดียอมไดรับผลกรรมดี ทําสิ่งชั่วยอมไดรับผลกรรมชั่วความเชื่อใน

ตนเองจะทําใหเกิดกําลังใจที่จะทํางานไดสําเร็จสอดคลองกับสาโรช บัวศรี (2524) ที่กลาววา การ

เรียนรูนั้นควรเริ่มที่ความจําเปน (Need) หรือความตองการ (Desire) เมื่อเกิดความตองการแลว ข้ัน

ตอไปก็ทําเกิดความชื่นชอบหรือความสนใจตามมา ความความชื่นชอบนี้จะกระตุนใหมีความนิยม

ชมชอบหรือเขาใจในคุณคา (Value) ข้ึนมาและยังไดอางคําสอนในพระพุทธศาสตรจาก “ ปฏิจจสมุป

บาท” วาความรูสึกของคนที่สําคัญเริ่มจากการไดสัมผัสกระตุนใหเกิดความรูสึก ความรูสึกกระตุนให

เกิดความอยากได ความอยากไดกระตุนใหเกิดความยึดมั่นถือมั่น อันนี้ก็คือคานิยมนั่นเอง การที่คนยึด

มั่นถือมั่นในสิ่งใด ก็เพราะเขามองเห็นความสําคัญ มองเห็นคุณคาของสิ่งนั้น ความดี- ความไมดี 

ความถูก – ความผิดความปรารถนา – ความไมปรารถนา 
 การวัดคานิยม 
  โรบิน และวิลเลียม (Robin ; & William. 1971) กลาววา การที่จะทราบวาคนเราหรือ

สังคมมีคานิยมอยางไร จะสังเกตไดจากพฤติกรรม 4 ประการ คือ 

  1. การเลือกทําอยางใดอยางหนึ่งในชีวิตประจําวันของบุคคลในสังคมนั้น ๆ 

  2. ความสนใจในเรื่องตาง ๆ ของบุคคลในสังคม 

  3. ความคิดเห็นของคนในแตละสังคม ที่แสดงออกในลักษณะของการเขียน การแสดง

ความคิดเห็น ซึ่งแสดงใหเห็นถึงหลักการ อุดมการณ ตามคานิยมของผูเขียน หรือผูแสดงความคิดเห็น 
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  4. การสัมมนาของบุคคลโดยทั่ว ๆ ไป ตลอดถึงกิจกรรมตาง ๆ ประจําวัน 

  นันแนลลี (Nunnally. 1978) กลาววาการศึกษาหรือการวัดคานิยม ก็มีลักษณะคลายคลึง

กับการวัดความสนใจ หรือแมแตเจตคติ ทั้งนี้เพราะคานิยม ความสนใจ และเจตคติมีลักษณะใกลเคียง

กันถึงแมจะไมใชอยางเดียวกันก็ตาม แมเครื่องมือ (Instrument) ที่ใชวัดความสนใจหรือเจตคติ ก็

สามารถนํามาใชกับการวัดคานิยม โดยเฉพาะเครื่องมือประเภทมาตรสวนประมาณคา(Rating Scale) 

เครื่องมือที่นิยมใชกับเร่ืองดังกลาวไดดี 

  เนื่องจากคานิยมเปนความเชื่อที่สังคมเห็นวาดี–เลว มีความสําคัญ-ไมสําคัญ พึ่ง

ปรารถนา-ไมพึงปรารถนา เห็นคุณคา-ไมเห็นคุณคา เปาหมายที่จะวัดควรพิจารณาใหดีวิธีดําเนินการ

วัดจึงควรเริ่มดังนี้ (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 141-142) 

  1. กําหนดคานิยมที่จะวัด ข้ันนี้ผูจะวัดคานิยมจะตองกําหนดคานิยมที่จะวัดใหชัดเจน

กอนวาจะวัดคานิยมอะไร 

  2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ก็คือการศึกษานิยามที่กําหนดไวแลว วามีความหมาย

อยางไร มีทฤษฎี มีการศึกษาวิจัยคนควาเกี่ยวกับคานิยมที่กําหนดแลวอยางไรบาง 

  3. นิยามคานิยมที่กําหนด การนิยามก็คือการลอมกรอบความหมายของคานิยมที่จะ

ศึกษาวามีความหมายอยางไร มีลักษณะอยางไร ในขั้นนี้จะตองนิยามใหกระจางชัด ไมเชนนั้นแลวจะ

ไมสามารถสรางเครื่องมือวัดคานิยามนั้นไดอยางเที่ยงตรงตามตองการ 

  4. เลือกแบบการสรางเครื่องมือ ในการสรางเครื่องมือวัดคานิยมสามารถทําไดหลาย

รูปแบบ เชน 

   4.1 การสัมภาษณ หมายถึง การพูดคุยกันอยางมีจุดหมาย ถาเปนการวัดคานิยมใด

คานิยมหนึ่งจะตองพยายามสรางคําถามพอที่จะวัดคานิยมนั้นไดซึ่งตองทดลองกอน และผูใชแบบสอบ

สัมภาษณก็จะตองฝกไวอยางดี จุดออนของแบบวัดลักษณะนี้อยูที่ผูตอบชอบแสดงความการตอบ

อยางตรงไปตรงมาหรือไม ถาผูที่ถูกสัมภาษณไมชอบพูดจะไดขอมูลลําบาก 

   4.2 การสังเกต หมายถึง การเฝามองดูส่ิงใดสิ่งหนึ่งอยางมีจุดหมาย วิธีนี้จะไดความ

จริงคอนขางสูง แตตองมีขอตกลงวา ผูถูกสังเกตตองแสดงพฤติกรรมความเปนจริงออกมาการสังเกต ที่

ดีจะตองใชเวลาจํากัด ใชแบบตรวจสอบรายการที่ทําไวสําหรับสังเกตคานิยมนั้นโดยเฉพาะพฤติกรรม 

ใบแบบตรวจสอบรายการควรเปนตัวอยางของพฤติกรรมคานิยมนั้น ๆ ไดอยางดี ไมควรมีจํานวนขอไว

สังเกตมากนักและการสังเกตที่ดีไมควรใหผูถูกสังเกตรูตัว เพื่อปองกันความบกพรองมักจะทําการ

สังเกต 2 คน ตอผูถูกสังเกต 1 คน แลวนําผลมาเปรียบเทียบกัน ถาผลการสังเกตของผูทําการสังเกต 2 

คนสอดคลองกัน แสดงวา ผลการสังเกตใชได แตตองแนใจวาผูสังเกตทั้งสองมีการรับรูเปนปกติดีทั้งคู 
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   4.3 แบบรายงานตนเองหรือแบบสอบถาม เครื่องมือแบบนี้มีการออกแบบหลายอยาง

อาจเปนภาษาหรือภาพ มีตัวเราเปนคําถาม หรือเปนสถานการณ แลวพยายามใหผูสอบแสดง

ความรูสึกตนเองออกมาโดยการเขียนตอบ จากตัวเราหรือคําถามเหลานั้น ซึ่งจะมีรูปแบบตาง ๆ 

แลวแตผูตองการวัดคิดแบบของการวัดนั้น ๆ 

  5. เขียนขอสอบวัดคานิยมตามแบบ ผูสรางขอสอบจะตองเลือกแบบของการเขียนคําถาม

และคําตอบใหดีกอน เมื่อเลือกไดแบบใดก็เอาไปเขียนเปนลักษณะขอคําถามและคําตอบในคานิยมนั้น 

และในการเขียนขอสอบจะตองสรางกฎเกณฑการใหคะแนนไวดวยวาจะใหคะแนนการตอบแตละอยาง

เทาไร 

  6. ตรวจสอบขอความ ข้ันนี้เปนขั้นตรวจสอบปรับปรุงแกไขเบื้องตน โดยพิจารณาดูวาขอ

คําถาม สถานการณ ตลอดจนคําตอบกระจางชัดจนสามารถวัดคานิยมนั้นไดหรือไม ถามีผูชํานาญ

ดานคานิยมนั้นชวยตรวจสอบก็จะเปนการชวยตรวจสอบวาขอคําถามนั้นวัดได ไมแนใจวัดไมได และ

ควรเพิ่มเติมคําวาควรแกไขอยางไรไวดวย เพื่อผูตรวจสอบจะไดเสนอความคิดเห็นเพื่อจะทําใหขอสอบ

ขอนั้นมีคุณภาพเบื้องตนดีข้ึน การพิจารณาเอาความคิดเห็นสวนใหญเปนเกณฑ นั่นคือถาขอคําถาม

นั้นมีผลการตรวจสอบเบื้องตนเห็นดวยวาสามารถวัดคานิยมนั้นไดเกิน50 เปอรเซ็นตข้ึนไป ควรนํามา

ทดลองได 

  7. ศึกษาคาอํานาจจําแนกรายขอ ข้ันนี้เพื่อจะดูวาขอคําถามแตละขอจําแนกผูที่มีคานิยม

กับผูที่ไมมีคานิยมไดหรือไม ถาคาอํานาจจําแนกสูงแสดงวาจําแนกไดจึงควรเลือกขอนั้นไวใช ถาคา

อํานาจจําแนกต่ําควรปรับปรุงหรือตัดทิ้งไป การออกขอสอบวัดคานิยมควรออกจํานวนเผื่อไวก็คือออก

เกินกวาที่ตองการอยางนอย 25 เปอรเซ็นตข้ึนไป 

  8. เครื่องมือวัดคานิยม มี 2 ลักษณะ คือ 

   8.1 แบบวัดคานิยมเดี่ยว คือ วัดคานิยมดานเดียว มี 3 แบบ คือ 

    8.1.1 แบบมีคําถามหรือสถานการณ แลวใหเติมคําลงไป แบบนี้ไมมีตัวเลือกให 

    8.1.2 แบบมีคําถามหรือสถานการณ แลวใหตัวเลือกไวใหตอบแบบนี้อาจมี

คําถามหรือสถานการณเกี่ยวกับคานิยมที่ตองการวัด แลวเขียนตัวเลือกที่เกี่ยวกับคานิยมนั้น โดยอาศัย

หลักการใหคะแนน 0, 1 หรือ 0, 1, 2 ถือวา 0 ไมมีคานิยมนั้นเลย 1 มีคานิยมนั้นบาง 2 มีคานิยมนั้น

มาก 

    8.1.3 ใชมาตราแบบนัยจําแนก (Semantic Diffential Scale) เปนเทคนิคของ

ออสกูด (osgood) และคณะสรางขึ้นเพื่อวัดเจตคติของมโนภาพใด มโนภาพหนึ่ง เชน พอหรือแมเปน

ตน หลักการในการวัดคานิยม โดยเอาคานิยมที่ตอการวัดเปนเปาหมายของความรูสึก ดังนั้นคานิยมจึง

เปนมโนภาพ จากนั้นศึกษาคําที่มีความหมายเกี่ยวกับคานิยมนั้น แลวหาคําที่เปนคําตรงขามกันเปนคู 
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ๆ อยางนอย 5 คูข้ึนไป ซึ่งคําตรงขามนั้นจะตองมีความหมาย หรือลักษณะเปนคําวัดคานิยมนั้น ๆ ซึ่ง

แตละคานิยมอาจจะใชคําตรงขามแตกตางกัน นําคําแตละคูมาเขียนเปนมาตรใหคะแนนโดยจัดอันดับ

จากที่มองในดานบวกไปสูดานลบ ทางดานบวกจะใหคามาก สวนดานลบจะใหคานอยมาตราเปนได

ตั้งแต 3 ถึง 7 ชองแลวแตผูสรางตองการ มาตราดั้งเดิมของออสกูด 7 ชอง เมื่อนําไปทดสอบจะใหผูถูก

ทดสอบกากบาทลงในชองที่ตรงกับความรูสึก 

   8.2 แบบวัดคานิยมเปนกลุม คือ คานิยมนั้นไดมีนักศึกษาวิจัยบางคนจัดกลุมคานิยม

ไวแลว เชน สแปรงเจอรที่จัดกลุมคานิยมเปน 6 ดาน คือ ดานหัวความคิด ดานหัวเศรษฐกิจ ดานหัว

สุนทรียะ ดานหัวสังคม ดานหัวการเมือง และดานหัวศาสนา สวนการศึกษาของไทย สํานักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ จัดกลุมคานิยมพื้นฐาน 5 ประการ คือการพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร

และมีความรับผิดชอบ การประหยัดและออม การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย การปฏิบัติตาม

คุณธรรมของศาสนา และความรักชาติ ศาสน กษัตริย การวัดคานิยมเปนกลุมนี้ ถาตองการวัดครั้ง

เดียวใหหมดเลยตองออกแบบเครื่องมือวัดใหวัดครั้งเดียวไดครบทุกคานิยม 

  จากที่กลาวมาขางตนอาจสรุปไดวา ในการสรางเครื่องมือสอบวัดคานิยมจะตองคํานึงถึง

การกําหนดนิยามที่ชัดเจน รูปแบบเครื่องมือที่ใชวัดคานิยมมีหลายรูปแบบไดแก การสัมภาษณ การ

สังเกต และแบบรายงานตนเองหรือแบบสอบถาม การจะเลือกใชแบบใดขึ้นอยูกับความตองการของผู

วัด คุณภาพของเครื่องมือที่ใชควรมีคาอํานาจจําแนกสูงและเนื้อหาที่ใชในการสอบวัดจะตองบงชี้ถึง

คานิยมได 

 
5. ความสัมพันธระหวางจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม 
 
 การดเนอร (Gardner. 2006: 143-144) กลาวถึงความสัมพันธระหวางจิตแหงความเคารพ

และจิตแหงจริยธรรมวา บุคคลที่มีความเคารพตอผูอ่ืนอยางแทจริงก็มักจะเปนคนทํางานที่มีจริยธรรม

และเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ สวนเรื่องจริยธรรมนั้นเกี่ยวพันกับความเปนนามธรรม ใน

ความคิดของการดเนอรมองวาเปนการปฏิบัติตามบทบาทที่เหมาะสมของตนเอง การดเนอรให

ความสําคัญกับบทบาทของประชาชนพลเมืองวาควรเนนความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพในการคิด

เชิงนามธรรม ผูที่หวังจะเปนพลเมืองที่ดีจะตองคํานึงถึงพันธกิจตอชุมชนและวิธีการที่จะทําใหประสบ

ความสําเร็จพลเมืองในชุมชนสามารถเปนตัวแบบทั้งทางบวกและทางลบสําหรับสมาชิกรุนตอๆ ไปใน

สังคมรวมทั้งวิธีการที่คนเหลานั้นจะสงเสริมใหแกพลเมืองคนตอๆ ไปอีก ดังนั้นผลงานที่ดีที่เพียบพรอม

ไปดวยจริยธรรมอาจเริ่มตนที่สวนลึกของแตละคนดวย “จิตแหงจริยธรรม” แลวจะแผขยายไปยังที่

ทํางาน ประเทศชาติและในโลก (Gardner. 2006: 151) 
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 จากแนวคิดของการดเนอรจะเห็นไดวาการพัฒนาบุคคลใหเปนผูที่มีความรับผิดชอบตอสังคม

นั้นจะตองมีการปฏิบัติตนเหมาะสมตามบทบาทที่สังคมไดมอบหมายใหและมีจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน เมื่อบุคคลมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมก็จะคํานึงถึงพันธกิจตอชุมชนเกิดจิตบริการที่

ตองการเห็นสังคมที่ตนเองอยูมีการพัฒนาและมีความเปนอยูที่ดีข้ึน การดเนอรยกตัวอยางของบุคคลที่

เปยมไปดวยความเคารพคือโยโยมา (Yo-Yo Ma) นักดนตรีเซลโลอันดับตนของโลก เปนชาวอเมริกา

สัญชาติจีนที่เปนผูริเร่ิมโครงการเสนทางสายไหม (Silk Road Project) ข้ึนในป คศ.1998 เพื่อใหเปน

หนึ่งในโครงการที่ที่ศิลปนตางชาติมีโอกาสไดกลับมาเรียนรูรวมกันถึงตนกําเนิดของดนตรีทองถิ่นที่มา

จากกลุมคนหลายเผาพันธุตามเลนทางสายไหมอันเกาแกของประวัติศาสตร 

 การดเนอร (Gardner. 2006: 151) ใหความเห็นวามนุษยทุกคนเปนสวนหนึ่งในชุมชน

เดียวกัน มีปฏิสัมพันธกัน ทํางานรวมกัน บางก็ทํางานอาสาสมัครรวมกันเพื่อประสานมุมมองที่

แตกตางกัน การจัดทําโครงการตางๆ เพื่อชวยเหลือสังคมจะเปนการพัฒนาศักยภาพของเด็กที่อยู

ในชวงวัยรุนเพราะเปนวัยที่มีศักยภาพในการเปนผูนํา มีศักยภาพตอองคกรที่จะทําประโยชนไดหลาย

สถานะขึ้นอยูกับผูที่สูงวัยกวา ไมวาจะเปนผูปกครอง ครูอาจารย ผูนําชุมชนหรือเพื่อนที่อาวุโสกวาที่จะ

มีอิทธิพลและใหโอกาสมากนอยเพียงใด สอดคลองกับแนวคิดของไซเดอรและคณะ (Seider ;et al. 

2009: 213) ที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางความเคารพและจริยธรรมวามีความสําคัญตอการอยู

รวมกันในสังคม เปนจิตที่จําเปนในสังคมสมัยใหมที่มีความเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล 

โดยเฉพาะอยางยิ่งมีความเกี่ยวของกับทักษะการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal 

Intelligence) ซึ่งเปนทักษะที่รวมความสามารถทางการคิด ความรูสึก ความเชื่อตลอดจนมุมมองตางๆ 

ของแตละคน ความสามารถที่เกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะปฏิบัติตนดวยความเคารพและพัฒนาตนให

ยอมรับความแตกตางหลากหลายได เปนความสามารถทางดานการใหเหตุผลซ่ึงเปนสิ่งที่ทุกคนมีเพื่อ

ใชในการวางแผนและพิจารณาถึงความสําคัญของปญหา ความสามารถนี้เปนสิ่งสําคัญสําหรับการ

พัฒนาความสามารถในการตัดสินปญหาที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางจริยธรรมตามบทบาทของตน 

โดยกระบวนการนี้จะถูกพัฒนามาตั้งแตวัยเด็กที่มีการปฏิบัติตามบทบาทที่ตนเองไดรับ สวนวัยรุนจะ

เร่ิมมีการครอบคลุมไปถึงความสามารถในการทําความเขาใจบทบาทความเปนพลเมืองในชุมชน รัฐ

และโลก หรือบทบาทของการเปนคนทํางาน ผูรวมงานหรือมืออาชีพ ความสามารถในการรูจักบทบาท

และมีความรับผิดชอบจะเกิดขึ้นตอเนื่องกันและเกิดขึ้นไปพรอมกับความมีเหตุผลและทักษะการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Intelligence) โดยกระบวนการเหลานี้ วัยรุนจะไดรับการ

พัฒนาจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมโดยผูปกครอง นักการศึกษาและนักวิชาการ 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกใชการเรียนรูโดยการบริการสังคมในการพัฒนาผูเรียนเพื่อใหเกิดจิตแหง

ความเคารพและจิตแหงจริยธรรม เนื่องจากการเรียนรูดวยการบริการสังคม เปนประสบการณดาน
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การศึกษา โดยที่นักเรียนเรียนรูและพัฒนาตนเอง ซึ่งวรภัทร ภูเจริญ (2552: 67) กลาววาเปนความรูที่

เกิดขึ้นเองจากการคนพบ (Tacit Knowledge) ตองมีการลงมือปฏิบัติจึงจะเขาใจไดเองและเปนทักษะ

ภายใน (Internal Tacit Knowledge) เนนการพัฒนาจิตใจของผูปฏิบัติ เชน พัฒนาใหมีสติ เห็นตนเอง

ตามความเปนจริง รักเพื่อนมนุษย รักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง การเกิดจิตอาสา โดยการบริการสังคม

อาศัยการมีสวนรวมอยางกระตือรือรนในประสบการณรับใชที่มีการจัดเตรียมอยางดีเพื่อตอบสนอง

ความตองการที่แทจริงของชุมชนและมีความเชื่อมโยงความรวมมือทั้งของโรงเรียนและชุมชน รวมถึง

การบูรณาการเขาในหลักสูตรวิชาการของผูเรียน และมีการจัดเวลาที่แนนอนเพื่อผูเรียนสามารถคิด พูด 

และเขียนเกี่ยวกับส่ิงที่ผูเรียนไดกระทําและเห็นระหวางที่ลงมือทํากิจกรรม นอกจากนั้น ยังใหโอกาส

ผูเรียนในการประยุกตใชทักษะความรูใหมๆที่ไดเรียนรู แลวในสถานการณจริงในชุมชนของเขา และ

สงเสริมการเรียนรูในโรงเรียน โดยใหผูเรียนเรียนรูนอกเหนือจากการเรียนรูในหองเรียน และชวยใหมี

พัฒนาการของความสํานึกในการสนใจผูอ่ืนดวย (Root. 1997) อีกทั้งไอแซคสันและเซฟเปอรสไตท 

(Isaacson; & Saperstein. 2005: 20-21) กลาวถึงเหตุผลที่ควรเลือกใชการบริการสังคมในการสอน

เนื่องจากเปนการเรียนการสอนที่ใหประสบการณจากการเรียนรู การปฏิบัตินอกหองเรียนจะชวยให

นักเรียนไดพัฒนาทักษะในการแกปญหา การทําโครงการบริการสังคมทําใหผูเรียนไดออกนอกพื้นที่

ของตนเอง สนับสนุนใหเกิดความเปนผูนํา สรางทักษะการทํางานเปนทีม การบริการสังคมทําใหเกิด

ความรับผิดชอบ เกิดความรูสึกรวมกันและคํานึงถึงผูอ่ืน ไมเห็นแกตัวและสนับสนุนประชาธิปไตยอีก

ดวย ตลอดจนการบริการสังคมสอดคลองกับแนวคิดของการดเนอร (Gardner. 2006: 127) ที่กลาววา

การบริการสังคมเปนการสรางผลงานที่ดี ที่ทําใหเกิดความเชี่ยวชาญ เกิดความรับผิดชอบ เปนผลงานที่

ทําใหไดรับการยกยองชื่นชม มีความนาดึงดูดใจ มีความหมายและกอใหเกิดกําลังใจเมื่ออยูใน

สถานการณที่ทาทาย เปนการศึกษาที่เตรียมความพรอมใหชีวิต เพื่อชีวิตที่ดี ผูสอนควรเตรียมความ

พรอมใหกับเยาวชนเพื่อกาวไปสูชีวิตที่ดี แมกระทั่งในสังคม ในที่ทํางานก็ควรสนับสนุนใหเกิดผลงานที่

ดีและรักษาผลงานที่ดีเหลานี้เอาไว 

 จากการสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับแนวคิด 5 Mind for the Future ของโฮเวิรด การดเนอร ใน

เร่ืองจิตแหงความเคารพ และจิตแหงจริยธรรมสามารถสรุปสาระสําคัญเพื่อนําไปสูการพัฒนารูปแบบ

การจัดการเรียนการสอน ดังแสดงในตาราง 4 
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ตาราง 4  สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม 

 

 
สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับจิตแหงความเคารพและจติแหงจริยธรรมที่จะนาํมาใชใน 

การพัฒนารปูแบบการจดัการเรยีนการสอน 
 

จิตแหงความเคารพ 
 การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลและระหวางกลุม ทําความเขาใจและทํางานรวมกับ

คนที่มีความแตกตางกัน ในบรรยากาศแหงความเคารพและความเคารพสามารถแสดงออกได

ทั้งกายกาย วาจาและใจ การทําความเขาใจกับผูอ่ืนนั้น ตองอาศัยทักษะทางดานอารมณ 

(Emotional Intelligence) และทักษะทางดานการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 

(Interpersonal Intelligence) รวมกัน กอใหเกิดความสงบสุขและสมานฉันทข้ึนในสังคม แม

ในสังคมนั้นจะประกอบดวยบุคคลที่มีความแตกตางหลากหลายทั้งในเรื่องของเชื้อชาติ ภาษา 

ศาสนาหรือทัศนคติ 

 การพัฒนาจิตแหงความเคารพ (Respectful mind) จะเกิดขึ้นไดเมื่อมีการพัฒนาในเรื่องของ

การพัฒนาทักษะทางดานอารมณ (Emotional Intelligence) และทักษะทางดานการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Intelligence) การทํางานรวมกัน การเคารพสิทธิ

มนุษยชน มีบุคคลตนแบบที่ดี มีจิตเมตตาและการคิดทางบวก 

 
    จิตแหงจริยธรรม 

 จิตแหงจริยธรรม เนนความรูคูคุณธรรม ตลอดเปนจิตสาธารณะที่จะกอใหเกิดผลประโยชนแก

ทุกฝายและมีความเกี่ยวของกับความรูสึกสํานึกผิดชอบชั่วดีตามการตีความของแตละบุคคล 

ระบบความยุติธรรมของบานเมือง ของศาสนาและของประเทศและธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งเปนที่

ยอมรับในสังคมหรือในชุมชน อีกทั้งยังเปนหนาที่ทางศีลธรรมที่ทุกคนในสังคมจะตองยึดถือ

ปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

 การพัฒนาจิตแหงจริยธรรม จะเกิดขึ้นไดเมื่อมีการพัฒนาในดานจิต ความรับผิดชอบตอสังคม 

(Social Responsibility) การคํานึงถึงประโยชนของทุกฝาย (Think Win Win) และอุปนิสัยที่ 4 

ของแนวคิดอุปนิสัย 8 ประการของโควี่ (Covey.1998) ไดแกการคิดแบบชนะ ชนะ (Think 

Win-Win) 
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6. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม (Service 
Learning) 
 
ความหมายและคํานิยามของการเรียนรูดวยการบริการสังคม 
 ความหมายและคํานิยามของการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม มีความแตกตางตามแต

ละสถาบันที่นําไปใช ดังตัวอยางที่นําเสนอไวดังนี้ 

 รูท (Root. 1997) ใหคํานิยามการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม (Service Learning) วา

เปนประสบการณดานการศึกษา โดยที่นักเรียนเรียนรูและพัฒนาตนเอง อาศัยการมีสวนรวมอยาง

กระตือรือรนในประสบการณรับใชที่มีการจัดเตรียมอยางดีเพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริงของ

ชุมชนและมีความเชื่อมโยงความรวมมือทั้งของโรงเรียนและชุมชน รวมถึงการบูรณาการเขาใน

หลักสูตรวิชาการของผูเรียน และมีการจัดเวลาที่แนนอนเพื่อผูเรียนสามารถคิด พูด และเขียนเกี่ยวกับ

ส่ิงที่ผูเรียนไดกระทําและเห็นระหวางที่ลงมือทํากิจกรรม นอกจากนั้น ยังใหโอกาสผูเรียนในการ

ประยุกตใชทักษะความรูใหมๆที่ไดเรียนรู แลวในสถานการณจริงในชุมชนของเขา และสงเสริมการ

เรียนรูในโรงเรียน โดยใหผูเรียนเรียนรูนอกเหนือจากการเรียนรูในหองเรียน และชวยใหมีพัฒนาการของ

ความสํานึกในการสนใจผูอ่ืนดวย 

 National and Community Service Trust Act of 1993 (Campus compact. 2000) ให

ความหมายการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม (Service Learning) วาเปนวิธีการที่นักเรียนเรียนรู

พัฒนาโดยเรียนรูผานกิจกรรมรับใชสังคมที่ไดรับการจัดเตรียมอยางมีความหมาย ซึ่งจัดขึ้นโดย 

1) ตอบสนองความตองการของชุมชน และประสานความสัมพันธระหวางสถาบันการศึกษา

กับชุมชน 

2) เพื่อชวยพัฒนาความเปนพลเมืองที่รับผิดชอบ 

3) บูรณาการในหลักสูตรและสนับสนุนหลักสูตรดานวิชาการที่นักเรียนเรียนอยู 
4) เวลาที่จัดไวเพื่อใหนักเรียนมีโอกาสพิจารณาตนเอง (สะทอน) ในประสบการณการบริการ

สังคม 

มูลนิธิจอหนสัน (Johnson Foundation. 1994; citing Kraft. 1996) ใหความหมายของการ

เรียนการสอนดวยการบริการสังคมวาเปนรูปแบบการเรียนการสอน โดยอาศัยประสบการณ ที่ใช

กิจกรรมรับใชสังคมเปนเครื่องมือในการเรียนรู เปนการเรียนรูดวยการเชื่อมโยงนักเรียนกับ

ประสบการณตรงในบริบทที่เกี่ยวของกับรายวิชา และความสัมพันธของผูเรียนกับชุมชน และโลกนอก

หองเรียน และความหมายอีกประการหนึ่งของการเรียนรูดวยการบริการสังคม คือวิธีการสอนที่บูรณา

การกิจกรรมบริการสังคม กับการสอนวิชาการ โดยเนนที่การคิดวิพากษและไตรตรอง และการ
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รับผิดชอบของพลเมืองดี โครงการการเรียนรูดวยการบริการสังคม เชื่อมโยงนักเรียนในการจัดการ

กิจกรรมบริการสังคม ที่ตอบสนองความตองการของชุมชน ในขณะเดียวกันก็พัฒนาทักษะดานวิชาการ 

สํานึกความเปนพลเมืองที่รับผิดชอบ และความผูกพันกับชุมชน” (Johnson Foundation, 1994 อางใน 

Kraft, 1996) 

มหาวิทยาลัยโคโรลาโด (Kraft. 1996) ใหความหมายการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม

วาเปนแบบแผนของการเรียนรูดวยประสบการณ ที่ใชรูปแบบการบริการสังคมเปนเครื่องมือการเรียนรู 

สมาคมอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา (AAHE. 1998) ใหความหมาย การเรียนการสอนดวย

การบริการสังคมวาเปนวิธีการที่นักเรียนเรียนรูและพัฒนาอาศัยการกระทําการบริการสังคมที่มีการ

วางแผนอยางดี เปนการจัดการเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน โดยที่มีความสัมพันธกับ

สถาบันการศึกษาขั้นสูง และกับชุมชน การเรียนรูดวยการบริการสังคม เปนการสงเสริมความ

รับผิดชอบในการเปนพลเมืองดี เปนการบูรณาการ และสงเสริมหลักสูตรทางวิชาการที่นักเรียนเรียน 

และเวลาที่เตรียมไวสําหรับการพิจารณาไตรตรองเกี่ยวกับประสบการณการบริการสังคม 

คูเปอร (Cooper. 1996) ใหความหมายการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม วา “เปนวิธีการ

ที่รวมการสอน การเปนพลเมืองดี ความรูวิชาการ ทักษะ และคานิยม เขาดวยกัน เปนการเรียนรูอยางมี

ชีวิตชีวา โดยการนําบทเรียนจากประสบการณในการทํางานรับใชสังคม ทั้งระดับอุดมศึกษา 

มัธยมศึกษา และประถมศึกษา เปนกลวิธีสอนที่สําคัญและยังมีประโยชน สําหรับโครงการนอกโรงเรียน

ดวย” 

แบรนดเดลล (Brandell. 1994) มีความเห็นวา การเรียนการสอนดวยการบริการสังคม 

หมายถึง “เทคนิคการเรียนการสอนที่นําเยาวชนเขามามีสวนรวมในการเรียนรูอยางมีความหมาย โดย

อาศัยหลักการทํากิจกรรมบริการสังคม และเชื่อมโยงการเรียนรูในหองเรียนกับสถานการณในชีวิตจริง”  

เดลฟ (Delve. 1990) ใหความหมายวา การเรียนการสอนดวยการบริการสังคม หมายถึง 

กระบวนการของการบูรณาการ การสอนวิชาการกับการบริการสังคมเขาดวยกัน เปนความรวมมือใน

ความพยายามของนักเรียนที่จะประยุกตใชความรูในหองเรียนมาใชเพื่อเรียนรูตนเอง และชุมชน ใน

ขณะเดียวกันก็จะเรียนรูและทําความเขาใจชุมชน ถึงความตองการ ความสนใจ ประวัติและวัฒนธรรม

ของชุมชน ซึ่งจะทใหทั้งนักเรียนและชุมชน เกิดการเรียนรูจากกันและกัน รวมถึงการพัฒนาการเปน

พลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบและการเสริมพลังอํานาจ 

อีริคสัน (Erickson. 1997) ใหคํานิยามวาการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม หมายถึง 

เทคนิคการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยงการบริการสังคมอยางแทจริงและบูรณาการกับผลทางดาน

วิชาการ 
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โรด และคณะ (Rhoads; et al. 1998) ใหความหมายการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม 

เปนรูปแบบการสอน ที่วางแผนอยางชัดเจนในการบูรณาการการเรียนรูทางวิชาการกับการบริการ

สังคมเขาดวยกันและยังใหความหมายของ การเรียนรูวิชาการดวยการบริการสังคมวาการเรียนรูดวย

การบริการสังคมที่เชื่อมโยงโดยตรงกับหลักสูตร ทั้งเปนรายวิชา หรือโครงการศึกษาซึ่งนํามาใชใน

บริบทของอุดมศึกษา 

ไวเกอรท (Weigert. 1998) ใหความหมายการเรียนการสอนดวยการบริการสังคมวา การ

เรียนรูดวยการบริการสังคม หมายถึง การเรียนการสอนที่ผูเรียนทํากิจกรรมการบริการสังคมอัน

เนื่องมาจากความตองการหรือปญหาของชุมชน อยางมีความหมาย สอดคลองกับจุดประสงคของ

รายวิชา ซึ่งมีการเตรียมการอยางเปนระบบ และบูรณาการในรายวิชาดวยการไตรตรองจากการกระทํา

และการเรียนรูและงานที่ทํานี้ตองไดรับการวัดและประเมินทั้งดานวิชาการและการบริการสังคม 

คินสลีย (Kinsley. 1997) ใหความหมายการเรียนการสอนดวยการบริการสังคมวา “เปน

กระบวนการเรียนการสอน ที่นํานักเรียนและผูเกี่ยวของเขามาอยูในกระบวนการ ระบุความตองการของ

โรงเรียนหรือชุมชน ตั้งหัวขอ และสรางความสัมพันธกับสมาชิกในชุมชน และกําหนดจุดประสงคของ

การเรียนรูดวยกัน” 

เอลลิช (Ehrlich. 1996 citing in Campus compact. 2000 ) ใหความหมายวา การเรียนการ

สอนดวยการบริการสังคม เปนการเรียนรูจากการสอนในวิชาตางๆที่เชื่อมโยงกับการบริการสังคม และ

การศึกษาในรายวิชาตางๆ ซึ่งเปนการเสริมซึ่งกันและกัน ทฤษฎีพื้นฐานของการเรียนรูดวยการบริการ

สังคมคือปรัชญาพิพัฒนาการนิยมของ จอหน ดิวอี้ การมีการตอบโตระหวางความรูและทักษะในการ

ปฏิบัติการและประสบการณการรับใชเปนเครื่องมือสูการเรียนรู นักเรียนจึงเรียนรูจากหองเรียนที่เปด

กวาง พรอมดวยประสบการณการเรียนรู นักเรียนเริ่มตนจากปญหาที่เกิดขึ้น และการประยุกตใช

ความคิดที่แตกตางกันในการแกปญหา โดยที่ใชทักษะตางๆที่ซับซอนมากขึ้น เพื่อจัดการกับปญหาที่

แตกตางกัน 

ศูนยสถิติการศึกษาแหงชาติ (NECS. 1993: 3) กําหนดองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของการ

เรียนรูดวยการบริการสังคม โดยสรุปไดดังนี้ 

1. มีการวางแผนเตรียมการอยางมีระบบ โดยมีการตั้งเปาหมายถึงทักษะที่ตองการเรียนรู 

หรือประเด็นที่ตองการเรียนรู รวมถึงการวางแผนโครงการที่เปนการสงเสริมตอการเรียนรู รวมถึงการ

วางแผนโครงการที่เปนการสงเสริมตอการเรียนรู เมื่อเวลาการกระทํากิจกรรมสําเร็จลง(Preparation) 

2. ลงมือกระทํากิจกรรมการบริการสังคม (Service action) 

3. วิเคราะหประสบการณการรับใช และสรุปหาบทเรียน อาศัยอุปกรณตางๆ เชน การ

อภิปรายรวมกับผูอ่ืน และตองการสะทอนความคิดบนการกระทําที่ทําไปแลว (Reflection) 
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 ในสหรัฐอเมริกาการเรียนการสอนดวยการบริการสังคมมีแพรขยายทั่วไปในทุกระดับ

การศึกษา ทั้งในโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา เปนการสงเสริมการเรียนรู

โดยใหนักเรียนเขามาม่ีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู อาศัยการเรียนรูจากประสบการณ ในบริบท

รายวิชาที่เกี่ยวของ และสงเสริมความสัมพันธของนักเรียนกับชุมชน และสังคมภายนอกตลอดชีวิต 

 ถึงกระนั้นก็ดี คํานิยามของการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม มีความแตกตางไปตามแต

ละสถาบันที่นําไปใช โดยทั่วไปหมายถึง รูปแบบการเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน หรือ

เทคนิคการเรียนการสอน ที่บูรณาการเรียนรูดานวิชาการกับการทํากิจกรรมการบริการสังคมเขาดวยกัน 

เพื่อใหเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่ไดเตรียมไว โดยอาศัยการพิจารณาไตรตรองการกระทําเพื่อให

เกิดการเรียนรูไปพรอมกัน 

 สําหรับงานวิจัยนี้ ผูวิจัยใชคําวา รูปแบบการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม ซึ่ง หมายถึง 

รูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู ดานวิชาการและการทํากิจกรรมรับใชสังคมเขาดวยกัน 

โดยผูเรียนจะตองเรียนเนื้อหาวิชาการ ควบคูไปกับการทํากิจกรรมการบริการสังคม และทําการ

พิจารณาอยางมีรูปแบบที่ชัดเจน เพื่อใหบรรลุตามจุดประสงคของรายวิชา โดยมีการเรียนวิชาการ การ

ทํากิจกรรมรับใชสังคม พัฒนาจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม มีการประเมินและแสดง

ผลงาน 

 
แนวคิดพื้นฐานการเรียนรูดวยการบริการสังคม 
 แนวคิดพื้นฐานของการเรียนรูดวยการบริการสังคม ซึ่งพัฒนาจากแนวคิดดานการศึกษา นัก

การศึกษาที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

 1. แนวคิดดานการศึกษา ของจอหน ดิวอ้ี เนนการเรียนรูจากการกระทํา (Learning by 

doing) ดิวอี้ใหแนวคิดพื้นฐานของหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนวา การเรียนรูตองเชื่อมโยงกับ

ประสบการณและความสนใจของผูเรียน ในการจัดสถานการณการเรียนรูตองทําใหนักเรียนมี

ปฏิสัมพันธโดยตรงกับประสบการณจริง “ระบบการศึกษาตองเปนกระบวนการเจริญเติบโต  มี

เปาหมายในทุกขั้นตอนถึงความสามารถที่จะตองสงเสริมใหพัฒนาข้ึน” ในหนังสือเร่ือง ประชาธิปไตย 

และการศึกษา จอหน ดิวอ้ี กลาววา “....เนื่องจากการศึกษาไมใชเปนเรื่องของการบอกเลา แตเปน

ระบบการสรางอยางมีชีวิตชีวา” (Dewey. 1926) ดิวอ้ี มีความเห็นวา การเรียนรูจะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อ

ผูเรียนลงมือกระทําเอง และเชื่อวาประสบการณมีความสําคัญมากตอการเรียนรูของนักเรียน เขาเห็น

วา ประสบการณของผูเรียนเปนเรื่องทางกายภาพและดานสังคม ที่เกิดขึ้นโดยการมีความสัมพันธ

ระหวางบุคคลกับโลกทางกายภาพ และสังคมที่เขามีสวนรวมอยู ดังนั้น ประสบการณจึงสามารถเรียนรู

และแบงปนกันได 
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 ในสวนของพื้นฐานดานปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) มีแนวคิดหลักและการจัด

หลักสูตรและการสอน ดังนี้ (วิบูลย โตวณะบุตร. 2533) 

 แนวความคิดหลัก  เนนการพัฒนาปจเจกบุคคล  เชื่อวาคนมีความดีความงามและ

ความสามารถ พรอมที่จะพัฒนาตนเอง คือยึดหลักสัจการแหงตน (Self-Actualization) มีความเชื่อวา

การศึกษาคือชีวิต คือ คนตองพัฒนาตนเองตลอดชีวิต และเชื่อในหลักประชาธิปไตย และหลักการทาง

วิทยาศาสตร 

 หลักสูตร ยึดผูเรียนและประสบการณการเรียนรูเปนศูนยกลาง ดังนั้นหลักสูตรจึงมีลักษณะ

ยืดหยุน เปนหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หรือหลักสูตรที่เนนประสบการณ คือ เปดโอกาสให

ผูเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจและความตองการของตน เนน กระบวนการเรียนรูมากกวา 

เนื้อหาวิชา 

 บทบาทผูสอน เปนผูชี้แนะ ใหคําปรึกษา 

 บทบาทผูเรียน มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

 กิจกรรมการเรียนการสอน มุงเนนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมประชาธิปไตยและวิธีคิดแบบ

วิทยาศาสตร โดยเนนกระบวนการเรียนการสอนแบบแกปญหา(Problem Solving) และลงมือปฏิบัติ

(Learning by doing)  

 เนื่องจากการเรียนรูดวยการกระทํา เปนแนวคิดที่สําคัญของปรัชญาพิพัฒนาการนั้น เปน

องคประกอบที่สําคัญของการเรียนรูดวยการบริการสังคม จึงแสดงใหเห็นวาปรัชญาพิพัฒนาการนิยม 

และแนวคิดดานการศึกษาของจอหน ดิวอี้ เปนรากฐานและแนวคิดที่สําคัญของ การเรียนรูดวยการ

บริการสังคม  รวมถึงบทบาทของครูและผูเรียนดวย 

 2. แนวคิดการสรางจิตสํานึก(Conscientization) ของเปาโล แฟรร 

 เปาโล แฟรร มีความเห็นวามนุษยเกิดมาพรอมกับจิตสํานึก (Consciousness) และการ

กระทําของมนุษยจะสัมพันธกับจิตสํานึกของเขาเสมอเพราะมนุษยรูตัววา เขาสามารถเปลี่ยน

สภาพแวดลอมของตนได มนุษยเปนผูกระทําสามารถปรับตนใหเขากับโลก สามารถปรับโลกใหเขากับ

วิถีชีวิตของตน มีสํานึกเรื่องเวลา ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต จึงมีประวัติศาสตรและวิวัฒนาการ

สืบทอดตลอดมา ถึงกระนั้น มนุษยก็ถูกกําหนดโดยประวัติศาสตร เชนกัน แตมนุษยสามารถไตรตรอง 

พิจารณา ธรรมชาติส่ิงแวดลอมและดัดแปลงใหดีข้ึน 

 วิธีการที่จะนําไปสูกี่มีจิตสํานึกของการวิพากษวิจารณ คือการกระตุนดวยเทคนิคการสนทนา

เกี่ยวกับปญหาสังคมที่มีการตั้งคําถามและอภิปรายโตแยงความคิดซึ่งกันและกัน วิพากษวิจารณไป

เร่ือยๆจนกระทั่งไดความหมายที่สมบูรณ และที่สุดจะทําใหเกิดความตระหนักถึงความสัมพันธ ของสิ่ง

ที่ เปนเหตุและสิ่งมี่ เปนผล ซึ่งเปาโล แฟรร เรียกวา กระบวนการจิตสํานึก (Conscientization)  
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กระบวนการจิตสํานึก นี้ ตองอาศัยวิจารณญาณอยางลึกซึ้ง พิจารณาแนวความคิดและเหตุผล ที่มา

ของสิ่งตางๆจะใชเพียงสติปญญาอยางเดียวไมได ตองเปนการผสมผสานระหวางการลงมือกระทําและ

ความคิดใครครวญ (Freire. 1998) 

 วิธีการสอนแบบกระบวนการจิตสํานึก ของเปาโล แฟรร มีทั้งหมด 3 ข้ันตอน คือ 

1. การเขารหัส (Codification) เปนขั้นที่ผูสอนเสนอสถานการณที่เปนจริงแกผูเรียน มี

ความสัมพันธกับชีวิตและเปนสถานการณทีมีความขัดแยง โดยใชวิธีเสนอสถานการณดวยวาจา รูป

สเกตช รูปถาย อ่ืนๆ 

2. การถอดรหัส (Decoding) ไดแกการถอดความหมายจากสถานการณที่เสนอในขั้นแรก 

ดวยการสนทนาระหวางครูกับผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกัน โดยมีวัตถุประสงคใหเปนความหมาย 

ในแงมุมตางๆกัน 

3. การวิพากษวิจารณ (Critical consciousness) เปนขั้นตอนที่ผูเรียนตองมี การคิด

วิพากษวิจารณ เปนการสนทนาแบบภาษางายๆ สําหรับทุกคนที่มีสวนรวมในการเรียนรู เพื่อใหเกิด

ความตระหนักและมองเห็นปญหาในสังคมที่เขาดํารงชีวิตอยู ผูเรียนจะตองใชความคิดใครครวญ 

วิพากษวิจารณแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่เปนปญหาไดอยางลึกซึ้ง โดยตองมีการเตรียมขั้น

พื้นฐาน 2 ประการคือ การสํารวจคําที่ชาวบานใชกันทั่วไป และการนําคําตางๆที่ไดพบมาสรางเปนสื่อ

ตางๆเพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน (ศักดา ปรางคประทานพร. 2539: 304-307)  

การนําหลักการของกระบวนการสรางสํานึก ของเปาโล แฟรร มาใชในการเรียนรูดวยการ

บริการสังคม โดยใชการสนทนาวิพากษวิจารณ มาอยูในกระบวนการไตรตรองอยางเปนระบบ จะชวย

ใหผูเรียนมีพัฒนาการในดานการใชความคิด การปรับเปลี่ยนจิตสํานึกใหมีความตระหนักในการบริการ

สังคม เนื่องจากการไดประสบกับสถานการณจริงเปนการกระทําควบคูไปกับการไตรตรอง 

  3. แนวคิดปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) ของเบฮอรแมน (Brameld. 1971) 

 การศึกษาเชิงปฏิรูปนิยม ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของปรัชญาพิพัฒนาการนิยม ซึ่งเห็นพอง

ทุกอยางในดานการเรียนการสอน ยกเวนเรื่องที่เกี่ยวกับสังคม โดยมองเห็นวา “การศึกษาเปนเครื่องมือ

ชนิดหนึ่งที่จะชวยแกไขปญหาของสังคม” ดังนั้น จึงมีทัศนะทางการศึกษาดังนี้ 

 จุดมุงหมายของการศึกษา  

 1) ใชหลักประชาธิปไตยในการบริหารการศึกษา กระจายความรับผิดชอบไปสูทองถิ่น ใหคน

ในทองถิ่นไดแกปญหาของตนเอง เพื่อใหมีความเสมอภาคและเปนธรรม  

 2) ปรับปรุงและพัฒนาสังคม โดยใหการศึกษาไดมีบทบาทในการพัฒนาและแกไขปญหา

สังคม 

 3) มุงสรางระเบียบสังคมใหมบนรากฐานของประชาธิปไตย  
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 4) สงเสริมใหผูเรียนเห็นความสําคัญของสังคมควบคูกับตนเอง 

 หลักสูตร  เนนสังคมเปนหลัก ใหผูเรียนเขาใจสภาพสังคม และวิธีการแกไขปญหาของสังคม 

สามารถวิเคราะหปญหาไดอยางฉลาด รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งคานิยม วัฒนธรรม 

ขนบประเพณี เพื่อเด็กจะไดอยูในสังคมที่เปนสุข 

 การเรียนการสอน มุงใหนักเรียนเรียนรูดวนตนเอง ดวยการกระทําและรูจักการแกปญหา โดย

ครูจะเปนผูเสนอกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดตระหนักถึงหนาที่ตอสังคม ใหโอกาสผูเรียนไดแสดงความ

คิดเห็น อภิปราย โตแยงตามแนวทางประชาธิปไตย โดยที่ผูสอนจะเปนผูยึดมั่นประชาธิปไตย เปนนัก

แกปญหา และสนใจเรื่องของสังคม (Brameld citing in Deighton. 1971) 

  เมื่อไดพิจารณาถึงการเรียนรูดวยการบริการสังคม พบวา ในการทํากิจกรรมรับใชสังคม 

ผูเรียนจําเปนตองมีการศึกษาความตองการและปญหาของชุมชน ที่เปนเปาหมาย แลวจึงดําเนินการ

เพื่อบรรเทาหรือแกไขปญหานั้นๆ อันเปนสิ่งที่สอดคลองกับ แนวคิดของปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมที่

เนนถึงบทบาทของการศึกษาตองชวยสรางสรรค และพัฒนาสังคมใหดีข้ึน ดังนั้นปรัชญาการศึกษา

ปฏิรูปนิยมเปนแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญประการหนึ่งของการเรียนรูดวยการบริการสังคม 

 4. แนวคิดการเรียนรูโดยอาศัยประสบการณ (Experiential learning) ของเดวิด คอลบ 

  เดวิด คอลบ (David Kolb. 1984; citing in Florence Fay Pritchard; & George I. 

Whitehead. 2004: 10-11) นําเสนอ รูปแบบการเรียนรูโดยอาศัยประสบการณ ในหนังสือ ชื่อ 

Experiential Learning : Experience as the source of learning and development โดยนําแนวคิด

พื้นฐานมาจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ เครก เลวิน และการฝกอบรม และเชื่อมโยงกับงานของจอหน 

ดิวอ้ี และจีน พีอาเจย 

 จุดเนนที่ สําคัญของรูปแบบการเรียนรู โดยอาศัยประสบการณ คือวงจรการเรียนรูที่

ประกอบดวย 

1. การสรางประสบการณตรง (Concrete experience) 

2. การสังเกตผลสะทอนกลับ (Reflective experience) 

3. การประมวลความคิดรวบยอด (Abstract  conceptualization) 

4. การทดลองโดยการปฏิบัติ(Active experimentation) 
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ภาพประกอบ 5  วงจรการเรยีนรูโดยอาศัยประสบการณของเดวิด คอลบ (Kolb, 1984) 

 

 ที่มา: Pritchard F. Florence; & Whitehead I. George. (2004). Serve and learn: 

implementing  and evaluating service-learning in middle and high schools. P.11 

   

 จากวงจรการเรียนรูดวยประสบการณนี้ ผูเรียนกาวเขาสูวงจรดวยการทํางานในชุมชน หรือ

การทํางานในที่ทํางานจริงๆ และใชประสบการณนั้นเปนพื้นฐานในการไตรตรองเพื่อการบันทึกหรือ

อภิปราย หลังจากนั้นผูสอนจะใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหและสังเคราะหออกมาเปนความคิดรวบยอด

และนําไปทดสอบใหม ซึ่งจะเกิดเปนวงจรตอเนื่องไปอีก ส่ิงที่สําคัญที่จะทําใหเกิดการเรียนรูโดยอาศัย

ประสบการณเกิดผลอยางแทจริง คือ การดําเนินการครบวงจรการเรียนรูทุกองคประกอบ 

 จากการศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการเรียนรูเพื่อการบริการสังคม สามารถสรุปไดวา การ

เรียนรูดวยการบริการสังคมเปนการเรียนรูสงเสริมการสรรสรางสังคม การปรับเปลี่ยนจิตสํานึกการ

สงเสริมการเรียนรูดวยการกระทําจริงและการสงเสริมศักยภาพของผูเรียน  
 
รูปแบบการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม 
 1. รูปแบบการเรียนรูดวยการบริการแบบ Park Service-learning Model  

  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยจอรเจีย (Georgia Department of Education. 1997: 

21-22) เสนอรูปแบบการเรียนรูดวยการบริการแบบ Park Service-learning Model ซึ่งแบง

กระบวนการดําเนินงานออกเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

  1. ข้ันเตรียมการ (Preparation) เปนขั้นตอนการวางแผนทํากิจกรรม เร่ิมจากการ

มอบหมายใหนักเรียนสํารวจหาความตองการตางๆ ของชุมชนที่นักเรียนจะชวยเหลือได โดยอาจ

การสรางประสบการณตรง 

การสังเกตผลสะทอนกลบั

การประมวลความคิดรวบยอด 

การทดลองโดยการปฏิบติั 
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สอบถามจากผูนําชุมชน หนวยงานที่ทําหนาที่พัฒนาชุมชน ผูคนในชุมชน จากการสังเกตของนักเรียน

เอง หรือครูผูสอนอาจจะเสนอแนะปญหาของชุมชนขึ้นมารวมดวยก็ได แลวนําปญหาเหลานั้นมา

พิจารณาเลือกหัวขอที่สอดคลองกับส่ิงที่นักเรียนตองการศึกษาเรียนรูและอยูในความสามารถที่

นักเรียนจะทําได โดยครูชวยดูแลชี้แนะและเปนที่ปรึกษา เพื่อใหกิจกรรมนั้นเกิดประโยชนตอชุมชนและ

สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูอยางแทจริง จากนั้นนําปญหาที่เลือกไดมาวิเคราะหหาสาเหตุและแนว

ทางการแกไข แลววางแผนกิจกรรมเปนขั้นตอนเพื่อพรอมไปพัฒนา 

 เมื่อวางแผนกิจกรรมเรียบรอยแลวควรสํารวจวามีขอมูลหรือทักษะใดที่นักเรียนขาดแตจําเปน

ตอการทํางานที่วางไว แลวจัดการใหนักเรียนคนควาหรือได รับการอบรมทักษะเพิ่มเติม เพื่อ

ประสิทธิภาพในการลงมือปฏิบัติงาน กอนใหใหบริการ นักเรียนควรจะ 

- เลือกชุมชนที่จะเขาไปใหบริการ 

- เลือกและวางแผนกิจกรรมที่จะไปบริการโดยเปนกิจกรรมที่ชุมชนตองการโดยเฉพาะ 

- ประชาสัมพันธผูสนใจและผูตองการสมัครเขารวมเปนอาสาสมัครตามหนวยงาน

ตางๆ 

- แนะนําสถานที่/พื้นที่ๆ ที่จะเขาไปใหบริการและจัดใหมีการอบรมกิจกรรมที่จะไป

ใหบริการกอนหนาการปฏิบัติจริง 

 2. ข้ันปฏิบัติการ (Action) คือการนําแผนการที่วางไวไปปฏิบัติใหเกิดขึ้นไปรูปธรรม ซึ่งไมได

หมายความวานักเรียนจะปฏิบัติงานตามลําพัง แตสามารถขอความชวยเหลือไปยังหนวยงาน องคกร 

ผูนําชุมชนหรือผูที่อาศัยอยูในชุมชนใหเขามามีสวนรวมดวย กอใหเกิดการทํางานรวมกันระหวางเด็ก

และผูใหญ การแบงงานตามความถนัด การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เปดโลกให

นักเรียนไดออกนอกหองเรียนเพื่อไปสัมผัสชีวิตจริง โดยนําสิ่งที่เรียนรูในหองเรียนมาประยุกตใช เรียนรู

ส่ิงใหมๆ และรูจักแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใหงานลุลวงไดดี ดังนั้น การปฏิบัติการในการใหบริการ จึง

สรุปดังนี้ 

- เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญ 

- เปนการบูรณาการรายวิชาตางๆ 

- มีการพัฒนาอยางเหมาะสม 

- เตรียมใหนักเรียนรูสึกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม 

- ใหการดูแลอยางเพียงพอ 

 3. การสะทอนกลับ (Reflection) เปนขั้นตอนที่ทําใหนักเรียนไดมีทักษะการคิดอยางมี

วิจารณญาณ เมื่อไดใหมีประสบการณบริการทางสังคม และประยุกตใหมีการเรียนรูวิชาการอยาง

กวางขวาง การสะทอนกลับจะเปนโอกาสที่เหมาะสมในการเชื่อมโยงรายวิชาตางๆ เขากับกิจกรรมการ
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บริการสังคม นักเรียนสามารถนําประสบการณที่ไดมาวิเคราะหผานการอภิปรายในชั้นเรียน เขียนสรุป

เปนรายงานรายบุคคล รายกลุม รายหองหรือจัดนิทรรศการ  

 4. การเฉลิมฉลอง (Cerebration) เปนการระลึกถึงสิ่งที่นักเรียนไดลงมือทําใหแกผูอ่ืนหรือ

ชุมชน เปนกิจกรรมที่แสดงออกวานักเรียนไดเสร็จส้ินปฏิบัติการบริการสังคมอาจเปนการจัดปารตี้ใน

สวนสาธารณะที่นักเรียนไดชวยกันบูรณะ เชิญชวนนักเรียน ครูอาจารย หนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่มี

สวนรวมในกิจกรรมครั้งนี้ ตลอดจนผูที่อาศัยอยูในชุมชนมารวมในงานเลี้ยงฉลองนี้ดวย ทั้งนี้ครูอาจจะ

ออกใบประกาศนียบัตรใหเปนที่ระลึกแกนักเรียนและผูที่มีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมนี้ เพื่อเปนรางวัล

และสิ่งเตือนใจใหนักเรียนระลึกถึงการทําประโยชนใหแกผูอ่ืนครั้งนี้ ซึ่งจะกอใหเกิดแรงบันดาลใจใน

การรวมรับผิดชอบชวยเหลือสังคมตอไป 

 

 2. รูปแบบการเรียนรูจากการบริการสังคมแบบ I CARE 

  มารค (Mark. 2001:273-274) เสนอรูปแบบการเรียนรูจากการบริการสังคมแบบ I CARE 

ในหนังสือ Creating sustainable community programs: examples of collaborative public 

administration เปนรูปแบบการเรียนรูสําหรับใหนักเรียนเลือกและวิเคราะหเพื่อการวางแผนในการ

ปฏิบัติและประเมินผลไดอยางเขาใจ ประกอบดวย 4 ข้ันตอนที่สําคัญคือ 

1. ระบุปญหา (Identify) เร่ิมตนที่ระบุปญหาโดยนักเรียนหรือกลุมนักเรียนรวมกันระบุ 

คํานึงถึงประโยชนและความตองการของชุมชนเปนสวนสําคัญ ไมนอยไปกวาทรัพยากรที่จะนํามาใชใน

การใหบริการสังคม นักเรียนจะตองเขียนเคาโครงของโครงการเพื่อแสดงใหเห็นวาอะไรเปนสิ่งที่ผลักดัน

ใหเกิดโครงการและบอกขอจํากัดที่อาจเกิดขึ้น บอกเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการในลักษณะ

ของยุทธศาสตร รวมทั้งภาระงานที่จําเปนตองปฏิบัติเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย 

2. การทํางานรวมกัน (Collaborate) นักเรียนจะตองทํางานรวมกันเพื่อใหงานบรรลุ

เปาหมาย ทราบวาอะไรคือส่ิงที่มีประสิทธิภาสูงสุดในการใชประโยชนจากความสามารถของมนุษย

และประโยชนจากทรัพยากร ผูรวมงานจะทํางานประสานในรูปแบบเดียวกันเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย

ไดอยางไร ดังนั้นจึงตองพัฒนาทักษะของผูรวมงานใหสอดคลองกับความตองการในชุมชน ส่ิงที่ทําให

แนใจวานักเรียนสามารถทําตามความตองการของชุมชนไดในขั้นตอนนี้คือการใหการฝกอบรมเรื่องการ

ทําโครงการ การมอบหมายหนาที่และภาระงาน ตลอดจนกําหนดระยะเวลาการทําโครงการ ส่ิงที่มัก

เกิดขึ้นบอยคือ การถกเถียงกันในกลุมและนักเรียนขาดแคลนทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่งตางๆ 

เหลานี้อาจทําใหกระบวนการในขั้นนี้เปล่ียนแปลงไป 
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3. การแสดงออก (Act) การทํางานรวมกันเพื่อตอบสนองความตองการตลอดจน

โครงการจะสําเร็จไดตองอาศัยนักเรียนในการแสดงออก นักเรียนจะตองใหการบริการตามหลักการ

ทางดานวิชาการและพัฒนาตนเองอยางเหมาะสมกับความตองการของสังคม 

4. การสะทอนกลับ (Reflection experiences) กระบวนการบริการสังคมทั้งหมดนั้น 

นักเรียนและคณะจะตองสะทอนประสบการณออกมา การฝกฝนการสะทอนในกิจกรรมการบริการจะ

เปนสวนที่ดึงดูดความสนใจแกผูรวมงานและถายทอดความเปนอาสาสมัครใหแกนักเรียน มีคําถาม 3 

ขอที่จะตองใชในขั้นตอนนี้ ไดแก อะไร อะไรที่ทําใหเปนเชนนั้นและปจจุบันเปนอยางไร ในขั้นตอนนี้

นักเรียนแตละคนจะตองบอกความหมายจุดประสงคของโครงการ กําหนดความเชื่อมโยงระหวางการ

บริการกับสาขาวิชาที่เรียนและบอกผลกระทบจากโครงการที่มีตอสมาชิกและประโยชนของชุมชน 

เทคนิคการสะทอนกลับจะแตกตางกันไปในแตละกลุม  

5. การสนับสนุนสงเสริม (Encourage) เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณแลว นักเรียนจะมีการ

สนับสนุนและสงเสริมกันเองตลอดจนเริ่มตนโครงการในขั้นตอนใหมอีกครั้ง โดยการหาขอมูลเบื้องตน

เกี่ยวกับสถานที่เพื่อดูความตองการใหมๆ ที่อาจเกิดขึ้น เปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการจัดทําโครงการ 

ในขั้นตอนนี้ นักเรียนจะพิจารณาหาผูที่มีสวนเกี่ยวของในชุมชน ผลการรายงานตางๆ ประเมินความมี

ประสิทธิภาพ กําหนดขอบเขตเปาหมายที่แทจริงและวัตถุประสงคที่เหมาะสมและกําหนดบทบาทที่

คาดหวังอีกครั้ง ในขั้นตอนนี้จะสะทอนกลับไปที่ข้ันตอนการระบุปญหา (Identify) และขั้นตอนตางๆ ก็

จะดําเนินไปอีกครั้ง ประสบการณที่มีคุณคาอยางยิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อคณะและนักเรียนไดรวมกันคนควา

ผานกระบวนการเรียนรูดวยการบริการ ซึ่งนอกเหนือไปจากการเรียนรูเนื้อหาทางดานวิชาการ นั่นคือ

ประสบการณของนักเรียน การพัฒนาองคกร การพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลตลอดจนทักษะ

การสื่อสาร นําไปสูการพัฒนาใหนักเรียนไดกาวเขาสูโลกที่แทจริงอยางสมบูรณ 

 

 ตาราง 5 รูปแบบการเรียนรูจากการบริการสังคมแบบ I CARE 

 

ข้ันตอน คําถามที่ใช 

1. ระบุปญหา (Identify) - อะไรคืองานเดี่ยว งานกลุม ประโยชนและความตองการของชุมชน 

และส่ิงใดคือของจําเปนที่ตองการใชในการปฏิบัติงาน 

2. ก า ร ทํ า ง า น ร ว ม กั น 

(Collaborate) 

- ผูรวมงานจะทํางานประสานในรูปแบบเดียวกันไดอยางไร 

- จะพัฒนาผูรวมงานไดอยางไร 

3. การแสดงออก (Act) - การบริการดานตามหลักวิชาการจะตองเหมาะสมกับความตองการ

ของชุมชน 
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 ตาราง 5 (ตอ) 

 

ข้ันตอน คําถามที่ใช 

4. การสะทอนกลับ 

(Reflection experiences) 

- อะไร 

- อะไรที่ทําใหเปนเชนนั้น 

- ปจจุบันเปนอยางไร 

5. การสนับสนุนสงเสริม 

(Encourage) 

- เร่ิมตนขั้นตอนการทํางานในสถานที่ใหมที่ตองการไปทําโครงการ 

- ทํารายงานฉบับสมบูรณ 

- วัดประสิทธิภาพจากความสําเร็จรวมกันของชุมชน 

- ผลที่นักเรียนไดรับ 

- เร่ิมตนขั้นตอนใหมอีกครั้ง 

 

 ที่มา: Mark R. Daniels. (2001). Creating sustainable community programs: examples 

of collaborative public administration. p.275 

 

 3. รูปแบบการเรียนรูดวยการบริการสังคมแบบผานกระบวนการทางสังคม (Social-Process 

Learning)  

  รูปแบบการสืบสวนแบบกลุมของเธอเลนท ( Thelen ; citing  in Florence Fay Pritchard 

; &  George I. Whitehead. 2004: 11-12) กลาวถึงศูนยกลางของมิติทางสังคมที่เกิดจากการเรียนรู

จากประสบการณและใหนักเรียนทํางานรวมกันโดยใชกระบวนการแกปญหาและตัดสินใจ  โดย

เพิ่มเติมสวนประกอบที่สําคัญใหรูปแบบการเรียนรูโดยการบริการสังคมสมัยใหม รูปแบบของเธอเลนท

ศึกษาจากพื้นฐานการทํางานของดิวอี้และเลวิน แตไมไดสรางขึ้นจากจุดประสงคของทฤษฎีที่เกี่ยวกับ

ลักษณะทางสังคมเรื่องการเรียนรูผานประสบการณ หากมีจุดประสงคเกี่ยวกับการเรียนรูทางดาน

เหตุผล (cognitive) เธอเลนทสรางรูปแบบจากแนวคิดพื้นฐานของดิวอ้ีเร่ืองกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้น

จากสภาพแวดลอมทางสังคมที่ไดจากการรวมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางนักเรียนและในโรงเรียน

ที่มีโครงสรางทางสังคมแบบประชาธิปไตย นักเรียนจะใหความสนใจกับรายวิชาที่ใหเรียนรูจากสภาพ

จริงเพราะทําใหเกิดความรับผิดชอบเพิ่มข้ึนและไดทํางานโดยตรงในโรงเรียน (Sharan; & Sharan. 

1992: 2) โดยเธอเลนทไดเพิ่มเติมจุดประสงคของดิวอี้ใหโรงเรียนสามารถสนับสนุนใหนักเรียนได

สะทอนคิดโดยใหเผชิญหนากับหัวขอที่ตองแกปญหาและดึงดูดความสนใจของนักเรียนในการคนหา

กระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบ 
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  เธอเลนทบูรณาการแนวคิดของดิวอี้กับจุดประสงคที่เกี่ยวกับผลกระทบที่ไดจากการ

ทํางานกลุมที่พัฒนาโดย เคิรก เลวิน (Kurt Lewin) ที่วิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม เลวิน (Lewin. 1947 

citing in Florence Fay Pritchard; & George I. Whitehead. 2004: 11) พบวาคนจะทํางานเปนกลุม

เมื่อไดรับการมอบหมายงาน แนวทางของกลุมจะถูกจัดการและไดรับผลเมื่อสมาชิกปฏิบัติตามหนาที่ 

สวนผลที่ตามมาเธอเลนทเชื่อวาการทํางานกลุมทําใหส่ิงตางๆ เหลานี้เพิ่มข้ึน ไดแก ประสิทธิภาพใน

การวิเคราะหเกี่ยวกับหนาที่ การปรับปรุงหนาที่ ความรับผิดชอบเพื่อพัฒนางานใหสมบูรณ โดยเธอ

เลนทไดหลอหลอมการเชื่อมโยงระหวางความคิดของดิวอี้และเลวิน พบวานักเรียนที่ทํางานเปนกลุมจะ

คนพบปญหาที่แทจริงเมื่อเรียนรูส่ิงที่เกี่ยวกับวิชาการและนักเรียนจะเรียนรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและ

ทักษะกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

  ในรูปแบบการสอนของจอยยและเวลล (Joyce; & Weil citing in Florence Fay 

Pritchard; & George I. Whitehead. 2004: 12) กลาวถึงรูปแบบการเรียนรูการสืบสวนแบบกลุมของ

เธอเลนทที่สมาชิกในกลุมจะมีรูปแบบกระบวนการทางสังคมเหมือนกับครอบครัว ในรูปแบบนี้จะมี

พื้นฐานมาจากการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) และการเรียนรูผานชุมชน ตาราง 6 

เสนอแนวคิดของเธอเลนทที่เกี่ยวกับกระบวนการทางสังคมแบบการสืบสวนแบบกลุม ดังนี้ 

 

 ตาราง 6  รูปแบบการสืบสวนแบบกลุมของเธอเลนท 

 

การจัดรูปแบบ 

ทางสังคม 

ความรู 

 

การทํางานรายบุคคล 

กลุมขนาดเล็ก ทีม หรือ 

กลุมท่ีจัดตามความ

สมัครใจ 

การรวมกลุมอยางเปนทางการ 

(ชั้นเรียน) 

ค ว า ม รู ข อ ง แ ต ล ะ

บุคคล 

แถวที่ 1 

การเผชิญหนา ภาระ

งานที่ทําใหกังวลใจ 

แถวที่ 2 

ความคิดของหลายคน

ทําใหรูสึกวางานงาย

ขึ้น 

แถวที่ 3 

มีวัตถุประสงคผูกมัดรวมกัน มี

การวางแผนการสืบสวน 

ความรูเดิม แถวที่ 4 

สืบสวนคนเดียว 

แถวที่ 5 

ทํางานเปนทีม ประชุม

แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกันในทีม 

แถวที่ 6 

ดําเนินกิจกรรมบรรลุ

ความสําเร็จ มกีารแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเพื่อสะทอนกลบั 

  

 ที่มา: Pritchard F. Florence; & Whitehead I. George. (2004). Serve and learn: 

implementing and evaluating service-learning in middle and high schools. P.12 
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 จากตาราง 6 จะเห็นวานักเรียนที่ทํางานคนเดียวและทํางานรวมกัน(แถวที่ 1-6) ระบุปญหา 

แสดงความคิดเห็น วางแผนเพื่อแกปญหา ตลอดจนศึกษาสภาพปญหาเชิงวิชาการ เมื่อนักเรียนไดไป

ทํางาน นักเรียนแตละคนก็จะบูรณาการความรูของแตละบุคคลและความรูที่ไดมาจากการทําวิจัยและ

กิจกรรมในโรงเรียน (ความรูของแตละบุคคลและความรูเดิม) จะถูกนํามาใชในการแกปญหาที่แทจริง

หรือประเด็นสําคัญที่นักเรียนตองเผชิญ ในความเห็นของเธอเลนท ครูสามารถจัดกลุมใหนักเรียนได

ปฎิบัติกิจกรรมตามที่แตละชองไดแสดงไว แตการเปลี่ยนจากกิจกรรมหนึ่งไปยังอีกกิจกรรมหนึ่งจะตอง

อยูภายใตการจัดระเบียบและนักเรียนตองไดเรียนรูและสนองความตองการทางจิตวิทยา ครูตองดูแล

นักเรียนอยางใกลชิด 

 

 4. รูปแบบการบริการสังคมแบบทํางานรวมกัน (The Coolabarative Service-learning 

Model)  

  พื้นฐานของการทํางานรวมกับผูอ่ืนและรวมมือกันในรูปแบบที่เธอเลนท ( Thelen citing 

inPritchard; & Whitehead. 2004: 13) ไดใหสวนประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบริการ

สังคมสมัยใหม โดยเฉพาะเรื่องการสืบสวนแบบกลุมเพื่อคนหาสาเหตุ การประชุมรวมกันเพื่อแสวงหา

วัตถุประสงค การวางแผนการทํางานเปนทีม การปรึกษารวมกันของทีม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เพื่อสะทอนกลับ ส่ิงเหลานี้ คอรป (Kolb citing in Pritchard; & Whitehead. 2004: 13)ไดนํามารวม

ในแนวคิดสําหรับการสะทอนเกี่ยวกับประสบการณที่เกิดขึ้นในรูปแบบนี้ในภาพประกอบที่   แสดงการ 

บรูณาการรูปแบบการบริการสังคมแบบทํางานรวมกัน ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับเหตุผลและมิติทางสังคมที่

เกี่ยวของกับการบริการสังคม ตลอดจนการสืบสวนเพื่อแกปญหาและตัดสินใจในแตละขั้นตอน ดัง

ภาพประกอบ 6 ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 6  รูปแบบการบริการสังคมแบบทํางานรวมกัน 

 

 ที่มา: Pritchard F. Florence; & Whitehead I. George. (2004). Serve and learn: 

implementing and evaluating service-learning in middle and high schools. P.15 

 

 ภาพประกอบ 6  แสดง 4 ข้ันตอนของรูปแบบการบริการสังคมแบบทํางานรวมกัน ที่มีข้ันตอน

รวมไปถึงนักเรียนและผูที่มีสวนเกี่ยวของในชุมชน ข้ันตอนจะเริ่มจากสวนประกอบที่เชื่อมโยงความ

ตองการในการใหบริการ ซึ่งนักเรียนไดกําหนดเปาหมายทางดานวิชาการแบะความสามารถในการ

เตรียมการใหบริการเพื่ออุทิศตนแกการบริการสังคม ผูนําในการอุทิศตนจะประกอบดวยโรงเรียน ชุมชน

ในที่ทีมตองเขาไปใหบริการ  ซึ่งทีมตองรวมมือกันเพื่อพัฒนาการใหบริการบรรลุตามเปาหมายที่วางไว 

ตอไปทีมตองออกแบบประสบการณเรียนรูเพื่อเปนแนวทางสําหรับนักเรียนไดปฏิบัติในชั้นเรียนและให

นักเรียนไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับชุมชนกอนใหการบริการสังคมจริง ส่ิงเหลานี้นักเรียนและโรงเรียน

ตองปฏิบัติรวมกัน ทีมจะรวมเฉลิมฉลองไดเมื่อเกิดการเรียนรูใหมๆ และไดมุมมองที่มีคุณคา ส่ิงเหลานี้

ไดมาจากการประเมินผลโครงการและรวมแบงปนแนวทางที่เปนประโยชนเพื่อใหทุกคนไดเติบโตตอไป 

การวัดผล (Evaluation) 
วิเคราะหผลโครงการและเฉลิม

ฉลองการเติบโตของโครงการ 

การวางแผนการสอน 
 (Instructional Planning) 
เชื่อมโยงการบริการสังคมกบั 

ประสบการณเรียนรู 

แบบสะทอนกลับ 

จัดเปาหมาย (Goal-setting) 
รูปแบบการรับใชทางสังคมเปนทมี 

พัฒนาใหนักเรียนไดจดการวางแผน 

ขอตกลง(Commitment) 
เชื่อมโยงขอตกลง เปาหมายทาง

วิชาการและความสามารถของนักเรียน 
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 ครูที่จะนํารูปแบบการบริการสังคมแบบทํางานรวมกันมาใชในการออกแบบและปฏิบัติการ

บริการสังคมจะตองปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ ครู กลุมนักเรียนและชุมชนตองระบุความตองการรวมกัน

และตองรวมกันอุทิศตนใหกับการบริการ สวนประกอบของรูปแบบการบริการสังคมโดยการทํางานใน

ลักษณะโครงการเปนทีม ทีมจะตองพัฒนาการบริการสังคมโดยนักเรียนตองวางแผนผลที่คาดวาจะ

ไดรับ การทําผานโครงการของนักเรียนและวัดประเมินผลจากผลลัพธของโครงการ จากนั้นพัฒนาทีม

และการปฏิบัติจะสะทอนออกมาจากประสบการณการเรียนรูของนักเรียน สุดทายการประเมินผลของ

ทีมจะดูจาการทําโครงการของทีม การใหขอมูลยอนกลับของผูรวมโครงการและการประเมนิผลงานของ

ทีม โดยทั้งหมาดทีมตองรวมมือกันประเมินผล 

 เมื่อครู นักเรียนและผูเกี่ยวของในชุมชนรวมกันออกแบบ ปฏิบัติและวัดผลการบริการทาง

สังคมโดยการทํางานรวมกัน จะทําใหนักเรียนมีความเจริญเติบโตทางดานสติปญญาและกระบวนการ

ทางวิชาการไปพรอมๆ กับการพัฒนาทักษะทางการตัดสินใจและการแกปญหาและนักเรียนที่เขารวม

การบริการทางสังคมโดยการทํางานรวมกันจะไดพัฒนาความรูสึกผูกพันตอชุมชนและบทบาทสมาชิก

ในชุมชนจากการทํางานรวมกันกับโรงเรียนและชุมชนที่ไดเลือก วางแผน จัดหาและสะทอนจากการ

ใหบริการของนักเรียนอยางแทจริง 

 

 5. รูปแบบการเรียนรูดวยการบริการสังคมที่สงเสริมความเปนพลเมืองดี (Active Citizenship 

Today: ACT) 

 Close up Foundation และ Constitutional Right Foundation Chicago ในเมืองลอสแอล

เจลลิส (CRFC. 1997) พัฒนาโครงการการสอนสังคมศึกษากับการเรียนรูดวยการบริการสังคม 

(Active Citizenship Today: ACT) โดยมีข้ันตอนนําเสนอ ดังตอไปนี้ 

 1 การเตรียมการ 

  1.1 การระบุชุมชนของผูเรียน 

  1.2 การสํารวจชุมชน สภาพและปญหา 

 2 การเลือกปญหาที่สนใจและสอดคลองกับจุดประสงครายวิชา 

  2.1 การสํารวจปญหาที่เลือกในรายละเอียด 

  2.2 การเตรียมทักษะที่จําเปนที่ตองใชในการดําเนินการ 

 3 การศึกษานโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับประเด็นที่สนใจ 

  3.1 ศึกษาตัวนโยบายหรือกฎหมาย 

  3.2 ผลกระทบจากนโยบาย หรือกฎหมายนั้น 

  3.3 นําเสนอนโยบายเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น 
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 4 การปฏิบัติกิจกรรม 

  4.1 วางแผนปฏิบัติการ 

  4.2 ลงมือกระทํากิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว 

 5. การไตรตรอง ประเมินและกิจกรรมแสดงผลงาน 

  5.1 กําหนดกิจกรรมและเวลาในการไตรตรอง 

  5.2 ทําการพิจารณาไตรตรองในแตละขั้นตอน ดวยการเขียนบันทึกรายงานปากเปลา 

สนทนา อภิปราย การเขียนรายงานสรุป 

  5.3 ประเมินผลในแตละขั้นตอน 

  5.4 สรุปและนําเสนอกิจกรรมการบริการสังคมและบทเรียนที่เรียนรูและประชาสัมพันธนํา

ผลงานออกแสดง 

 

 6. รูปแบบการเรียนการสอนดวยการบริการสังคมแบบ LEADERS 

  The Texas Center for Service-Learning (TxCSL) (2009: 2-15) ไดนําเสนอรูปแบบ

การเรียนการสอนดวยการบริการสังคมแบบ  LEADERS ที่ไดพัฒนามาจากการวิจัยของ  IRB 

(Institutional Review) จดหมายจากผูปกครอง นํามาซึ่งการทดลองในชั้นเรียนโดยทดลองกับนักเรียน

เกรด 3-5 และ 6-12 ข้ันตอนของรูปแบบการเรียนการสอนดวยการบริการสังคมแบบ LEADERS มีดัง

ภาพประกอบ 7 ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 7  รูปแบบการเรียนการสอนดวยการบริการสังคมแบบ LEADERS 

 

 ที่มา: Texas Center for Service –learning.  (2009).  Learn and Serve Texas. P.5 

   

 รูปแบบการเรียนการสอนดวยการบริการสังคมแบบ LEADERS มีข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

  ข้ันตอนที่ 1 ดูและฟง (Look and listen) พิจารณาสิ่งที่มีคาตลอดจนทรัพยากรที่

ชุมชนมีความตองการ ฟงเสียงของเยาวชนในชุมชนและสภาพแวดลอม รับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง  

: สะทอน 

  ข้ันตอนที่ 2 พิจารณาหัวขอ (Examine issue) ทําการวิจัยเกี่ยวกับหัวขอที่สนใจ 

สํารวจหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อนํามาวางนโยบายในการตอบสนองตอความตองการ สํารวจและ

วิเคราะหความคิดเห็นที่แตกตาง คิดทบทวนอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับสถานการณและปญหา : สะทอน 

   ข้ันตอนที่ 3 สนับสนุนโครงการ (Agree on a project) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

นําเสนอคําถามและใชทักษะการตัดสินใจเพื่อเลือกการจัดทําโครงการ : สะทอน 

ข้ันตอนที่ 1 ดูและฟง (Look and listen) 

ข้ันตอนที่ 2 พิจารณาหัวขอ (Examine issue) 

 

ข้ันตอนที่ 3 สนับสนุนโครงการ (Agree on a project) 

 

ข้ันตอนที่ 4 วางแผนพัฒนา (Develop a plan) 

 

ขั้นตอนที่ 5 การปฏิบัติตามแผนการ (Excute 

the plan) 

ขั้นตอนที่ 6 สรุปผล  

(Review outcome) 

ขั้นตอนที่ 7 แสดง

ผลงาน (Showcase) 

 

  

เสียงจากผูเรยีน หลักสูตร 
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   ข้ันตอนที่ 4 วางแผนพัฒนา (Develop a plan) กําหนดเปาหมาย เชื่อมโยงกับ

หลักสูตรและแนวทางในการวัดประเมินผล วางแผนกับรวมกันในกลุม กําหนดแนวทางในการปฏิบติ

ตลอดจนขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน : สะทอน 

   ข้ันตอนที่ 5 การปฏิบัติตามแผนการ (Excute the plan) การปฏิบัติตามแผนงาน 

เพื่อใหการบริการสังคมมีความหมาย ตรวจความกาวหนาและปรับปรุงกิจกรรมใหเปนไปตามความ

ตองการ : สะทอน 

   ข้ันตอนที่ 6 สรุปผล (Review outcome) สรุปผลงานและวัดผลการปฏิบัติงาน : 

สะทอน 

   ข้ันตอนที่ 7 แสดงผลงาน (Showcase) แสดงผลงานที่ไดจากการเรียนรูและฉลอง

ผลลัพธที่ได : สะทอน 

   รูปแบบการเรียนการสอนดวยการบริการสังคมแบบ LEADERS นี้จะมีความแตกตาง

จากรูปแบบการสอนดวยการบริการสังคมแบบอื่นๆ คือมีการสะทอนในทุกขั้นตอนที่จัดทําเพื่อสะทอน

แนวคิดของผูเรียนและนําแนวคิดที่ไดมารวมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน 
 
 7. รูปแบบการเรียนรูดวยการบริการสังคมที่สงเสริมพัฒนาการดานจริยธรรม 

 เดลฟ มินทซ และ สจวต (Delve; Mintz; & Stewart. 1990) นําเสนอรูปแบบการเรียนรูดวย

การบริการสังคมที่สงเสริมพัฒนาการดานจริยธรรม มีข้ันตอน 5 ข้ัน ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

 1. การสํารวจ (Exploration) หมายถึง การที่ผูเรียนมีโอกาสครั้งแรกที่ประสบกับเหตุการณ 

หรือโอกาสตางๆดวยความรูสึกตื่นเตนเกี่ยวกับปญหาที่ผูอ่ืนประสบ และผูเรียนพยายามมองหาโอกาส

ที่จะใหความชวยเหลือ หรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งจะมีอารมณเขามาเกี่ยวของกับกลุมหนึ่งหรือ

ปญหาของชุมชน 

 2. การแจกแจง (Clarification) หมายถึง การที่ผูเรียนเริ่มศึกษาโอกาสตางๆและตัดสินใจวา

สามารถทําสิ่งใดใดบาง ในกิจกรรมที่ทําการบริการสังคม หลังจากที่เขามีประสบการณพรอมกับ

เพื่อนๆ ผูเรียนจะสามารถแจกแจงและแยกแยะสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับตนเองได 

 3.ความเขาใจอยางแทจริง (Realization) หมายถึง ในขั้นนี้ ผูเรียนเริ่มตระหนักวา

ประสบการณการบริการสังคมมีความหมายอยางไรสําหรับตนเอง และสามารถมุงความสนใจไปยัง

บุคคลหรือปญหาที่ประสบอยางชัดเจน และมีความมั่นใจมากขึ้นในความเชื่อมั่นของตน 

 4. การกระตุน (Activation) หมายถึง การที่ผูเรียนจะพัฒนาจากการมีความรู ความเขาใจเปน

การเขาไปมีสวนรวมในการอภิปราย ในปญหาที่ซับซอนขึ้นในสังคม เพราะมีความรูสึกเปนหนึ่ง

เดียวกับประชาชนที่เขาไปรวมงานดวย และเรียนรูจากกิจกรรม การบริการสังคมมากขึ้น 
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 5. การรวมคุณคาทางสังคมเขาไวโดยผานการเรียนรู (Internalization) หมายถึง ผูเรียนที่

สามารถบูรณาการประสบการณการบริการสังคมของตนเขาไปในชีวิต และทําใหวิถีชีวิตและการ

ตัดสินใจในชีวิต มุงไปที่คุณคาที่ไดรับมาจากประสบการณนั้นๆ 

 

 8. รูปแบบการเรียนรูดวยการบริการสังคมโดยใชวิธีการสอนแบบโครงการ 

 วิธีการสอนแบบโครงการ  หมายถึง  การศึกษาหาความรู  โดยการทําโครงการ  เพื่อ

ทําการศึกษาใหเกิดความเขาใจในปญหาใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยที่ผูเรียน จะพัฒนาการตั้งคําถาม แสดง

ความสามารถ คนหาทางแกปญหา เสนอกระบวนการแกปญหา และทดลองแกและนําเสนอขอคนพบ 

โครงการบางโครงการใชเวลาประมาณโครงการละ 3-4 สัปดาห แตบางโครงการก็ใชเพียงสัปดาหเดียว 

โดยมีขั้นตอนหลักๆของวิธีการสอน (Booth. 1987) ดังนี้ 

 1. ข้ันกระตุนความสนใจ เปนการอภิปรายเบื้องตนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

โครงการที่จะทํา รายละเอียดเปนอยางไรบาง 

 2. ข้ันเตรียมโครงการ เปนการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับโครงการ วาจะใช

เวลาเทาไร รายละเอียดของการทํางานมีอะไรบาง 

 3. ข้ันฝกทักษะที่จําเปน ในบางโครงการ ตองการทักษะที่จําเปน จึงตองมีการฝกทักษะ

เหลานั้นกอน เชน การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ 

 4. การเตรียมอุปกรณ เปนการเตรียมอุปกรณที่จําเปนตองใชในการทํากิจกรรม 

 5. ข้ันกิจกรรมกลุม เปนการลงมือกระทํากิจกรรมที่ไดวางแผนไว 

 6. ข้ันเก็บรวบรวมขอมูล เปนการรวบรวมขอมูลตางๆที่ไดจากการลงมือทํากิจกรรมตาม

โครงการที่วางแผนไว 

 7. ข้ันสรุปผลการดําเนินการ เปนการจัดการขอมูลตางๆและสรุปผลของการดําเนินการ และ

เตรียมการที่จะนําเสนอเปนรายงานขั้นสุดทาย 

 8.  ข้ันเสนอผลโครงการ เปนการนําเสนอผลงานของโครงการที่ทําสําเร็จแลว 

 สาระสําคัญของการสอนแบบโครงการ ตามที่ แคทซและชารด (Katz and Chard, 1994) 

นําเสนอ มีดังนี้ 

 1. หัวขอโครงการและการเลือกหัวขอของโครงการ ซึ่งตองมาจากความสนใจและความ

ตองการของเด็ก ครูควรมีเกณฑในการเลือกหัวขอโครงการดังนี้ 

  1.1 เปนหัวขอที่เด็กทุกคนหรือเด็กสวนใหญของกลุมสนใจ 

  1.2 มีแหลงทรัพยากรในทองถิ่นเพียงพอที่จะจัดกิจกรรมในหัวขอโครงการนี้ได 

  1.3 เปนหัวขอที่นักเรียนมีประสบการณเดิมอยูบาง 
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  1.4 เปนหัวขอที่เด็กสามารถใชประสบการณตรงในการคนหาขอมูลขอเท็จจริงได 

  1.5 เปนเรื่องจริง สามารถใหผูเรียนมีประสบการณตรงในเรื่องนั้นได 

  1.6 เปนเรื่องที่เปดโอกาสในการทํางานเปนกลุม 

  1.7 ใหโอกาสผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ หรือสรางสิ่งของ 

  1.8 เปนหัวขอที่มีความสัมพันธกับจุดประสงคของการเรียนการสอน 

  1.9 ผูเรียนมีโอกาสใชทักษะตางๆในการเรียนรู 

  1.10 ผูปกครองมีโอกาสเขารวมในกิจกรรมของโครงการ 

 2. กิจกรรมหลัก ในการสอนแบบโครงการ ประกอบดวย กิจกรรมการศึกษาคนควา กิจกรรม

การสรางความรู และการแสดงบทบาทสมมติ 

 3. โอกาสการเรียนรูหลากหลาย ในการเรียนการสอนแบบโครงการ เปดโอกาสใหผูเรียนได

เรียนรูในหลายวิธีการ เชน สามารถแสดงออกดวยทักษะทางภาษา การเลาเรื่อง การอาน การเขียน 

ดานทักษะคณิตศาสตร เชน การเปรียบเทียบ หรือดานวิทยาศาสตร เชนการทดลอง ซึ่งสิ่งที่ผูเรียนได

เรียนรูและเกิดการพัฒนาในการสอนแบบโครงการคือ 

  3.1 ความรู 

  3.2 ทักษะ 

  3.3 คุณลักษณะในการใฝรู 

  3.4 ความรูสึก 

 4. ผูเรียนเปนผูเลือกกิจกรรม การสอนแบบโครงการ ทําใหผูเรียนมีโอกาสในการเลือก ซึ่ง

สงผลตอการเรียนรูในพัฒนาการดานสติปญญา พัฒนาการดานสังคม พัฒนาการทางอารมณ และ

พัฒนาการดานจริยธรรม ผูเรียนมีโอกาสในการเลือกหลายประการ คือ 

  4.1 การเลือกงานที่จะกระทํา 

  4.2 การเลือกเวลาที่จะปฏิบัติกิจกรรม 

  4.3 การเลือกสถานที่ที่จะปฏิบัติกิจกรรม 

  4.4 การเลือกเพื่อนที่จะรวมงานดวย 

 5. บทบาทของครู ครูจะเปนผูติดตามความสนใจของผูเรียน จัดเตรียมกิจกรรมตามความ

ตองการของผูเรียน ใหความชวยเหลือ ในการแกปญหา กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

 6. การนําเสนอผลงานในหองเรียน หองเรียนจะเปนหองแสดงผลงานตั้งแตเร่ิมตน ซึ่งจะ

นําเสนอความกาวหนา กระบวนการทํางานของผูเรียน และทิศทางการดําเนินการของโครงการ ซึ่งจะ

ชวยใหผูเรียนระลึกถึงสิ่งที่ตนเองทํางานอยู และพยายามศึกษาใหเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น 

 7. ระยะตางๆของโครงการ 
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  7.1 ระยะที่ 1 วางแผน/เร่ิมตนโครงการ 

  7.2 ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ 

  7.3 ระยะที่ 3 คิดทบทวนและสรุป 

 โดยสรุป การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ เปนการจัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสให

ผูเรียนไดเลือกเรื่องที่จะศึกษาดวยตนเอง โดยการกําหนดประเด็นปญหาขึ้นมาตามความสนใจ แลวใช

กระบวนการแกปญหามาใชในการศึกษาหาความรูตามวิธีการของตนจนบรรลุความสําเร็จ หลักการ

ของการสอนแบบโครงการ มีดังนี้ 

1. ผูเรียนทําการศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยทําความเขาใจในรายละเอียดของเรื่องนั้นๆจน

พบคําตอบที่ตองการ 

2. เร่ืองที่ผูเรียนศึกษาเปนเร่ืองที่ผูเรียนเปนผูเลือกตามความสนใจ ประเด็นที่ศึกษาเปน

ประเด็นที่ผูเรียนตั้งประเด็นขึ้นเอง 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนมีประสบการณตรงกับเร่ืองที่ศึกษานั้นโดย

เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงความรูเบื้องตน 

4. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะใชระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอตามความสนใจของ

ผูเรียนเพื่อที่ผูเรียนไดคนพบคําตอบ และคลี่คลายความสงสัย 

5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดประสบทั้งความสําเร็จและลมเหลวในวิธีการ

แสวงหาความรูตามวิธีการของผูเรียนเอง 

6. เมื่อผูเรียนไดคนพบคําตอบแลว ใหผูเรียนมีโอกาสนําความรูนั้นมานําเสนอในรูปแบบ

ตางๆกัน ตามความตองการของผูเรียนเอง 

7. มีการนําเสนอผลงานตอเพื่อนๆและคนอื่นๆ เพื่อแสดงใหเห็นความสําเร็จของกระบวนการ

ศึกษาของตน และมีความภาคภูมิใจในความสําเร็จนั้น 

ดังนั้น วิธีการสอนดวยโครงการ สนับสนุนการเรียนรูดวยการบริการสังคม เนื่องจากการเรียนรู

ดวยการบริการสังคม ผูเรียนจะตองทําโครงการบริการสังคม ไมวาจะเปนโครงการสวนบุคคล หรือ

โครงการระดับกลุม โดยตองใชหลักการเรียนรูดวยโครงการเปนแนวทางในการปฏิบัติการ ซึ่งครูจะเปน

ผูชวยเหลือ ใหความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการทําโครงการ เพื่อผูเรียนจะไดสามารถปฏิบัติกิจกรรมการ

บริการสังคมและประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของการเรียนรู 

เคนเดลล และคณะ (Kendell; et al.1990 citing inCampus compact. 2000) นําเสนอ

แนวทางที่ทําใหโครงการการเรียนรูดวยการบริการสังคมใหมีประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้ 

1. ทําใหทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบ และมีกิจกรรมที่ทาทายตอความดีสวนรวม 

2. ใหโอกาสที่จะสะทอนการวิพากษวิจารณบนประสบการณการรับใช 
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3. ชี้แจงอยางชัดเจนถึงเปาหมายของการเรียนรูและการบริการสังคมสําหรับทุกคนที่เกี่ยวของ 

4. ชวยคนที่ตองการความชวยเหลือโดยระบุความตองการอยางชัดเจน 

5. ชี้แจงความรับผิดชอบสวนบุคคล และองคกรที่เกี่ยวของ 

6. เชื่อมโยงการใหความชวยเหลือกับความตองการความชวยเหลือ โดยการยอมรับความ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น 

7. เปนองคกรที่อุทิศ มีความกระตือรือรน และมั่นคงในหลักการ 

8. มีการฝกฝน การนิเทศ การแนะนํา การสงเสริม การระลึกได และการประเมิน เพื่อจะ

แสวงหาเปาหมายของการเรียนรูและการรับใช 

9. สามารถยืดหยุนเวลาในการอุทิศโดยการบริการสังคม และการเรียนรู มีความเหมาะสม 

และเปนเรื่องที่นาสนใจตอทุกคนที่เกี่ยวของ 

10. มีความสัมพันธที่ดีระหวางผูมีสวนรวมในโครงการและประชากรที่แตกตางกัน 

คูเปอร (Cooper. 1996) นําเสนอแนวทางการจัดโครงการการเรียนรูเพื่อการบริการสังคม 

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุด โดยดําเนินการมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เร่ิมดวยสิ่งเล็กๆในสถาบันอาจเริ่มที่รายวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเปนเหมือนโครงการนํารองที่จะ

ระบุในอนาคตวา ตอไปอะไรทําได อะไรทําไมได 

2. หาบุคคลที่เปนแกนสําคัญ โดยการเลือกหาผูที่มีความสนใจ ในเรื่องการบูรณาการการ

บริการสังคมในรายวิชาที่มีอยูแลว เปนตน ผูที่เกี่ยวของอยูแลวในกิจกรรมการบริการสังคม โดย

พยายามบูรณาการการบริการสังคมเขาไปในหลักสูตรรายวิชา 

3. หาความชวยเหลือ 

 3.1 กลุมครูที่มีความสนใจเรื่องการบริการสังคม เพื่อใหกลุมนี้เปนหลักในการผลิตเครื่องมือ

สําหรับสอน อาจเปนแหลงอางอิง คูมือ ขอแนะนําการทํากิจกรรมสําหรับรายวิชาที่ใชการบริการสังคม

เปนเครื่องมือในการเรียนรู 

 3.2 ผูบริหาร ในการทํากิจกรรมการบริการสังคม ผูบริหารเปนผูที่มีสวนสําคัญในการ

สนับสนุนและใหคําแนะนํา ในการติดตอประสานงานกับชุมชน 

 3.3 กลุมปฏิบัติการที่มีประสบการณในการทํากิจกรรมการบริการสังคม 

 3.4 ที่ทําการอาจจะอยูในหนวยของงานกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียน หรือความสัมพันธกับ

ชุมชนของโรงเรียน 

 3.5 อาสาสมัคร ซึ่งสามารถดําเนินกิจกรรมไปไดกอนที่จะไดรับงบประมาณ เปนตนจาก

นักเรียนอาสาสมัคร ที่เปนเจาหนาที่ในบางเวลา 

4. พิจารณาชุมชนที่จะทํากิจกรรม 
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กอนที่จะกําหนดชุมชนใดชุมชนหนึ่งใหนักเรียนปฏิบัติการ ตองมีการประเมินความพรอมและ

แหลงขอมูลใหชัดเจนกอนที่จะลงมือปฏิบัติการ อาจจะใชวิธีติดตอเปนรายบุคคลหรือการติดตอทาง

โทรศัพท เพื่อรับรูความตองการของชุมชน และจัดกิจกรรมใหตรงกับความตองการของชุมชนอยาง

แทจริง การเรียนรูดวยการบริการสังคมจึงมีความหมาย 

5. ประชาสัมพันธใหนักเรียน 

ประชาสัมพันธใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมรับใชสังคม ผานทางสื่อตางๆ ผูที่ เปน

ประชาสัมพันธที่ดีที่สุดคือ เพื่อนนักเรียนดวยกันเอง เปนตนผูที่สนใจ และเคยเขารวมกิจกรรมมากอน 

โดยที่มีการจัดใหมีการพบกลุมในการบรรยาย 1-2 คาบ เชนเดียวกับการที่ลงมือกระทํากิจกรรม โดย

การเลือกสถานที่ทํากิจกรรมใหเหมาะสมกับการเดินทางของนักเรียน 

6. การดําเนินการที่ดี 

ผูดําเนินโครงการตองรอบคอบที่จะพิจารณาทุกสิ่งอยางรอบดาน เพื่อใหทุกสิ่งดําเนินไปดวยดี 

บางครั้งกิจกรรมในสถาบันหนึ่งอาจไมสอดคลองกับสภาพของอีกสถาบันหนึ่งก็ได ดังนั้น ผูดําเนินการ

ตองพิจารณาและใหความชวยเหลือเพื่อใหดําเนินโครงการสําเร็จ 

7. ฉลองความสําเร็จ 

เมื่อการดําเนินโครงการเจริญเติบโตขึ้น การใหความสําคัญตอโครงการเปนเรื่องจําเปน เพื่อให

นักเรียนรับรูวา การกระทําของเขาในความสําคัญ โดยที่เปดโอกาสใหมีการแสดงความชื่นชมตอ 

นักเรียน ครู และผูสนับสนุนจากชุมชน หาโอกาสในการขอบคุณผูที่มีสวนรวมในโครงการ ใหโอกาส

ตางๆ เชน วันสําคัญตางๆเพื่อประชาสัมพันธและใหการศึกษาแกสมาชิกของชุมชนเกี่ยวกับกิจกรรม

การรับใช เพื่อความเขาใจอันดีและความรวมมือตอไป 

8. สรางเพื่อนรวมงานในหนวยงานชุมชน 

 8.1 เมื่อมีการรับรูความตองการของชุมชน พยายามหาหนวยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆใน

ชุมชน โดยที่สามารถแยกแยะเจาหนาที่ของหนวยงานกับอาสาสมัคร หรือนักเรียนที่ฝกหัดการบริการ

สังคมในชุมชนนั้นๆ การเชื่อมโยงการเรียนรูกับกิจกรรมการบริการสังคมอาจเปนเรื่องที่แปลก แตเมื่อ

เกิดความเขาใจ จะทําใหประสบความสําเร็จในกิจกรรมการรับใช หนวยงานจะมีโอกาสในการประเมิน

นักเรียนระหวางการปฏิบัติการและหลังจากการปฏิบัติการ และใหผลยอนกลับไปยังผูประสานงาน

โครงการ 

 8.2 สถานที่ในการทํากิจกรรม รวมถึง โรงเรียนของรัฐบาล สถานสงเคราะห สวนสาธารณะ 

สภากาชาด โรงพยาบาล ฯลฯ 

9. การไตรตรอง  
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การไตรตรองอยางแทจริง เปนการแยกกิจกรรมการเรียนรูดวยการบริการสังคมใหเห็นอยาง

เดนชัดออกจากกิจกรรมการศึกษาโดยประสบการณประเภทอื่นๆ เชน การฝกหัดงาน การเรียนดวยการ

รวมมือ ฯลฯ การไตรตรองเชื่อมโยงประสบการณการรับใชกับเนื้อหาสาระรายวิชา เชนการอาน และ

การบรรยาย เครื่องมือในการไตรตรอง รวมถึง การเขียนบันทึก การอภิปรายกลุมเล็ก กลุมใหญ 

โครงการสวนบุคคล หรือโครงการระดับกลุม การสะสมงานเขียน การนําเสนอในชั้นเรียน ฯลฯ จาก

กิจกรรมนี้ นักเรียนและครูจะไดรับประโยชนเมื่อผูเรียนแบงปนประสบการณกับเพื่อน ในกิจกรรมทุก

อยางที่เชื่อมโยงการรับใชกับการเรียนรู 

10. การประเมินผลและการวัดผล 

การเรียนรูจากประสบการณการรับใช ไมสามารถประเมินในแนวทางเดียวกับการทําขอสอบ 

หรือการทํารายงาน ครูบางทานใชวิธีการสํารวจเจตคติกอนและหลังการปฏิบัติการของนักเรียน ตอ

กิจกรรมการบริการสังคม และความรับผิดชอบของพลเมือง และตอรายวิชาซึ่งชวยใหนักเรียนมีความ

เขาใจวาเขาไดเรียนรูอะไรบาง มากแคไหน และทัศนคติของเขาเปลี่ยนไปอยางไรจากการมี

ประสบการณ การบริการสังคม 

 

 9. รูปแบบการเรียนการทํางานบริการสังคมแบบรวมมือ (Cooperative Model)  

  แม็กโกลดริสและซิสเกอร (McGoldrick; &  Andrea L.Ziegert. 2004: 40-46) เสนอ

รูปแบบการทํางานแบบบริการสังคมแบบใหมที่เนนนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถเพิ่มประสบการณทางดานการบริการสังคมที่มีคุณคา ซึ่งผูสอนสามารถเลือกใชตามรูปแบบ

การเรียนรูของนักเรียนแตละคน ความถนัดของผูสอนและพิจารณาจากการปฏิบัติที่หลากหลาย 

โดยคิมและแอนแดลใชรูปแบบการเรียนการสอนนี้ในรายวิชาทางดานเศรษฐศาสตร โดยเสนอรูปแบบ

การเรียนการสอนรวมมือมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้  

1. นักเรียนรวมกลุมตามความพอใจเพื่อกําหนดหัวขอและขอบเขตของงาน โดยครูผูสอน

จะมอบหมายใหนักเรียนไปคนควาเอกสารและขอมูลตางๆ เพื่อเปนแนวทางสําหรับใหนักเรียนไดสราง

ความคุนเคยกับหัวขอและเครื่องมือตางๆ ใหพัฒนาขึ้นมาเพื่อทําการวิจัย 

2. นักเรียนวางแผนและเตรียมตัวสําหรับการบริการ เชน กรณีที่ทําเรื่องเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอม นักเรียนควรจะทราบวามีหนวยงานใดที่มีความเกี่ยวของในเรื่องนี้ นักเรียนจะไดมีโอกาส

ติดตอกับหนวยงาน ตลอดจนทราบถึงภารกิจที่กลุมไดรับมอบหมาย เพื่อที่จะนํามาประกอบการ

ตัดสินใจวาการใหบริการใดที่จะเหมาะสมกับความตองการ โดยครูมีบทบาทสนับสนุนชวยเหลือ สวน

นักเรียนตองรวมกันวางแผนสําหรับการบริการ โดยเลือกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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3. การปฏิบัติการบริการในชุมชน เมื่อนักเรียนไดภารกิจที่ตองปฏิบัติแลว นักเรียนจะตอง

ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานจริงในสถานที่จริง การปฏิบัติงานจริงจะทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญและชวย

ใหนักเรียนไดกรอบความคิดเกี่ยวกับแกนแทของการใหบริการสังคม 

4. นักเรียนไดสะทอนผลงานจากประสบการณที่ไดรับระหวางและหลังจากการใหบริการ
สังคม โดยครูมอบหมายใหนักเรียนเขียนเปนวารสาร รายงาน การอภิปรายในรูปแบบตางๆ ถึง

ประสบการณที่ไดรับจากการใหบริการสังคม 

5. นักเรียนทุกคนมีสวนรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในรายวิชา โดยทุกคนรวมกันเสนอ

ผลงาน โดยผลงานเหลานี้คัดเฉพาะผลงานเดนๆ ที่ครูและนักเรียนมีความเห็นวามีการเตรียมการที่ดี มี

การบริหารจัดการดี จึงทําใหการบริการสังคมประสบความสําเร็จ ซึ่งการนําเสนอทําไดโดย การรายงาน

ปากเปลา การรายงานหรือการอภิปราย 

  รูปแบบรวมมือ(Cooperative Model) นักเรียนจะรวมมือกันทํางานเปนกลุมหรือทีม เพื่อ

ไดรับประสบการณจากการบริการอยางทั่วถึง รูปแบบรวมมือจะมอบหมายใหนักเรียนที่จะออกบริการ

สังคมไดรับภาระงานเหมือน 5 ข้ันตอนของรูปแบบอิสระ แตกตางเฉพาะการทํางานเปนกลุมเทานั้น 

การทํางานเปนหมูคณะสามารถทําใหเกิดผูนํา มอบหมายภาระงานใหสมาชิกในกลุม พัฒนาทักษะ

ความเปนผูนําและเรียนรูที่จะทํางานรวมกัน 

  ผูสอนสามารถนําการเรียนแบบรวมมือมาใชในการบริการสังคมเพื่อใหเกิดประโยชนใน

มิติที่เกี่ยวกับประสบการณกลุมที่จะไดรับประสบการณที่เกิดจากการใหบริการสังคม รูปแบบรวมมือจะ

มีกรอบในการทํางาน คือใหนักเรียนไดบริการตามบทบาทที่ไดรับ ทั้งนี้นักเรียนจะมีความรูเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากการแบงงานเปนสวนๆ สมาชิกกลุมจะพัฒนาไดอยางอิสระและสามารถทําความเขาใจ

เกี่ยวกับรายละเอียดของปญหา เพราะการทํางานกลุมสามารถที่จะเรียนรูไดมากกวาทํางานเดี่ยว 

  เมื่อนํารูปแบบรวมมือมาใช มี 2 มิติที่นํามาเพิ่มเติมเพื่อใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู คือ 

  1. การพัฒนาความเปนผูนําและพัฒนาเทคนิคการทํางานรวมกับผูอ่ืน ส่ิงเหลานี้ทําให

เกิดความเปนไปไดที่จะทําใหนักเรียนเรียนรูถึงการเปนผูนําและเปนผูตาม และพัฒนาเทคนิคและ

ความรูเพื่อการทํางานเปนทีม อยางไรก็ตามผลที่เกิดตามมาจากการทํางานอาจจะมีขอเสียในบางเรื่อง 

เชน ความอิสระในการสํารวจ ประสบการณจากการใหบริการสังคมที่แตละคนจะไดรับ ซึ่งความ

แตกตางนี้เปนความลมเหลวที่เรียกวา การสูญเสียอิสรภาพ  

  2. ลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล เมื่อการบริการสังคมไดมีการเลือกสถานที่แลว จะตอง

มีการวางกรอบการทํางานโดยในรูปแบบการทํางานรวมกันก็จะตองมีการเพิ่มระดับความรวมมือกันให

มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่จะตองเผชิญกับปญหาซึ่งกลุมจะตองเรียนรูวาปญหาเปน
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ส่ิงที่พบและเกิดขึ้นบอยตลอดจนเปนปญหาที่มีเงื่อนไขเฉพาะมากมาย ซึ่งปญหาเหลานี้อาจเปน

ปญหาของกลุมและปญหาของกลุมก็จะกลายเปนปญหาของผูสอน 

  เงื่อนไขเพิ่มเติมของรูปแบบรวมมือคือ  สมาชิกในกลุมจะเลือกสมาชิกตามความพอใจมี

การแบงงานกันทํา อีกทั้งจํานวนสมาชิกในแตละกลุมอาจจะมีระดับชั้นที่แตกตางกันได อยางไรก็ตาม 

รูปแบบนี้ยังมีปญหาที่อาจเกิดขึ้น นั่นคือ ปญหาที่เกิดจากการทํางานกลุม เนื่องจากขาดทักษะในการ

ทํางานรวมกัน เมื่อมีปญหาอาจตกลงกันไมได ส่ิงเหลานี้ไมสามารถสอนใหเกิดทักษะขึ้นไดอยาง

รวดเร็ว หากแตสามารถปรับปรุงไดดีข้ึนได 

  ระดับการรวมตัวของกลุมเพื่อใหบริการสังคมจะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนไดเรียนรูที่จะรวมมือ

กันและทํางานรวมกันเปนทีม ซึ่งเราจะเห็นการรวมมือเพิ่มข้ึนจากการใหบริการสังคม การรวมกลุมจะ

ชวยเพิ่มระดับการเรียนรู นักเรียนจะรวมกันสะทอนประสบการณการใหบริการสังคมเปนกลุม ส่ิงที่ตอง

เพิ่มเติมคือ ในชั้นเรียนขนาดใหญ ครูสามารถที่จะจัดกลุมไดมาก เพราะชั้นเรียนมีจํานวนสมาชิกมาก 

  รูปแบบรวมมือมี 2 รูปแบบใหเลือกใช คือ 

1) นักเรียนระดับช้ันเดียวกัน ทํางานรวมกัน นักเรียนแตละคนจะตัดสินใจเลือกเพื่อน

ในกลุมจากผลงาน โดยในกลุมจะเปนนักเรียนระดับเดียวกัน ครูจะเจาะจงใหงานกลุมเทานั้น 

2) นักเรียนคนละระดับชั้นทํางานรวมกัน  โดยขั้นตอนแรกใหทํางานรวมกัน ข้ันตอน

ตอไปเปนข้ันตอนสะทอน ใหนักเรียนแตละคนรวมกันเขียนบทความกันในแตละกลุม นักเรียนแตละ

ระดับชั้นรวมกันประเมินกับครูผูสอน ซึ่งครูผูสอนตองคอยควบคุมการทํางานของแตละกลุม อยางไรก็

ตาม ผูสอนสามารถเลือกสมาชิกในกลุมได 

 จากรูปแบบการเรียนการสอนการบริการสังคมที่ไดศึกษามาขางตน สามารถจะสรุปไดวา 

รูปแบบการเรียนการสอนการบริการสังคม (Young Service-Learning America:2009,8) เปนวิธีการ

เรียนการสอนที่รวมเอาการบริการสังคมเขากับหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนรู โรงเรียนและองคกร

ตางๆ ใชการบริการสังคมเปนเครื่องมือเพื่อชวยใหเยาวชนสรางทักษะทางการศึกษาที่แข็งแกรง 

สงเสริมใหมีความรับผิดชอบตอสวนรวม พัฒนาทักษะการเปนผูนํา จริยธรรมและการชวยเหลือเพื่อน

มนุษย   
 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการบริการสังคม 
 ในการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการบริการสังคม พบวามีการวิจัยที่ตองการศึกษาในเรื่อง

ตางๆกัน เชนการใชระเบียบวิธีวิจัยใดจึงเหมาะสมกับการเรียนรูดวยการบริการสังคม หรืองานวิจัยที่

ตองการศึกษาผลของการเรียนรูดวยการบริการสังคมในดานตางๆ เชน ความรับผิดชอบตอสวนรวม 

ทักษะการแกปญหา หรือผลการเรียน หรือศึกษาองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหการเรียนรูดวยการบริการ
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สังคมมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล หรือแนวทางการบูรณาการการเรียนรูดวยการบริการสังคม

กับหลักสูตรการเรียนการสอน ดังตัวอยางที่รวบรวมไวดังนี้ 

 ซาวัคคิ (Zawacki. 1997) ทําการศึกษา องคประกอบดานบุคคลและครอบครัวที่มีผลตอการ

เรียนรูดวยการับใชสังคม พบวา องคประกอบดานบุคคลและครอบครัว มีผลตอการพัฒนาการเรียนรู

ดวยการับใชสังคม และนักเรียนที่เรียนรูจากรายวิชาที่มีการทํากิจกรรมการบริการสังคม มีความ

แตกตางจากนักเรียนที่เรียนจากรายวิชาที่ไมมีกิจกรรมการบริการสังคม โดยที่ผูที่เขารวมกิจกรรมการ

บริการสังคม มีความสนใจเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม และการรับรูวาพวกเขาเรียนรูที่จะมีความเห็นใจ

และชวยเหลือผูอ่ืน (Care for others) 

 วิลเลี่ยมส (Williams. 1997) ทําการวิจัยเกี่ยวกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อประเมิน

ประสบการณของนักเรียนในการเรียนรูดวยการบริการสังคม เพื่อระบุผลของการมีสวนรวมในการ

เรียนรู และเพื่อทําความเขาใจตอผลกระทบที่การเรียนรูมีผลตอนักเรียนระดับมัธยมโดยการศึกษาจาก

นักเรียนจํานวน 150 คน ที่เขารวมโครงการ ผลพบวา ยักเรียนที่เขาโครงการทดลองการเรียนรูดวยการ

บริการสังคม มีผลทางดานบวกในเรื่อง พฤติกรรมการวางแผนและการสํารวจวิชาชีพ ทัศนคติการ

ยอมรับผูอ่ืน ความสามารถที่จะลงมือกระทําเมื่อมีความรูสึกเห็นใจผูอ่ืน มีความรูสึกซาบซึ้งในคุณคา

และความสามารถของตนในสถานการณสังคมและมีพฤติกรรมการเขาเรียนและพฤติกรรมที่ดีใน

โรงเรียน 

 มัวริซิโอ (Mauricio. 1998) ทําการศึกษานักเรียนตั้งแตเกรด 9 ถึงเกรด 12 ในโรงเรียนเอกชน

หญิง โดยทําการวิจัยเชิงคุณลักษณะ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มีความเห็นวา กิจกรรมการเรียนรู

ดวยการบริการสังคม มีผลตอการเรียนรู ความเปนตัวของตนเอง และความเขาใจตอความรับผิดชอบ

ตอสังคม นอกนั้นยังทําใหนักเรียนรูวาตนมีทักษะอะไร ไดมีโอกาสพิจารณาคานิยม และมีโอกาสมี

ปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนในชุมชน นอกนั้นยังมีการพัฒนาความเขาใจตอภาวะผูนําในชุมชนที่มีการ

เปล่ียนแปลงดวย 

 ลิมพาท (Limpart. 1998) ทําการศึกษากระบวนการบูรณาการการเรียนรูดวยการบริการ

สังคมกับหลักสูตรในระดับ K-12 โดยเนนโครงสรางของสถาบันเพื่อการประยุกตใชและแนวนโยบายที่

อาจสงเสริมหรือขัดขวางกระบวนการ ผลพบวา 1) ตองยึดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองคกรมาประยุกตใช 

เพื่อเร่ิมโครงการ 2) โครงสรางขององคกรมีผลกระทบโดยตรงตอการนําการเรียนรูดวยการบริการสังคม

มาใช 3) การออกแบบการเรียนรูดวยการบริการสังคม ตองมีกรอบแนวคิดที่ชัดเจน ของปรัชญา

การศึกษา โครงสราง และหัวขอโครงการ 4) นโยบายในการจัดการตองชัดเจน เพื่อสามารถประเมินผล

ที่มีตอสังคม 5) การฝกสอนเปนเรื่องสําคัญแตมักจะลืมองคประกอบที่สําคัญของการเรียนรูดวยการ

บริการสังคม 6) การอุทิศอยางเอาจริงเอาจังขององคกร เปนกุญแจสําคัญตอความสําเร็จ 
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 ในการศึกษาของ ดอรแมน (Dorman. 1997) เร่ืองความสัมพันธระหวางภาวะผูนําในนักเรียน

กับการเรียนรูดวยการบริการสังคมในหองเรียน โดยการเก็บขอมูลทั้งดานปริมาณและคุณลักษณะ ผล

พบวา นักเรียนทุกคนเชื่อวาทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูวา การเปนผูนําเปนอยางไร ผูนําไมใชผูที่

ตองมีตําแหนง และความสําคัญของการมีศีลธรรมของผูนําและทุกคนรับรูวาตนเองมีลักษณะการเปน

ผูนํามากขึ้น 

 เจฟ (Jaffe. 1998) ทําการศึกษาโดยการใช The Choral Reading Model ในนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา โดยการทํากิจกรรมการอานใหกับคนชราที่เกษียณการทํางานแลว ผลการศึกษาพบวา 

นักเรียนมีการพัฒนาสติปญญา และความสนใจมากขึ้นในบทกวี และวรรณคดี สวนความสัมพันธ

ระหวางคนตางวัย ทําใหนักเรียนมีทัศนคติ มุมมอง และความสัมพันธทางดานบวก ตอผูสูงอายุ และ

การเรียนรูดวยการบริการสังคม ทําใหชุมชนสงเสริมและชวยเหลือโรงเรียนของรัฐมากขึ้น 

 วูลฟสัน (Wolfson. 1997a) นําเสนอผลการศึกษาโครงการการใชการจัดการสารสนเทศเพื่อ

การบริการสังคม ในปที่ 3 โดยที่มีนักเรียนเกรด 11และเกรด 12 เขารวมในโครงการจํานวน 23 คน ใน

วิชาการจัดการสารสนเทศ (Information Management Technology Classroom, ITM) วิธีการเรียน

การสอนจะมีการพบกันสามคาบตอสัปดาห คาบละ หนึ่งชั่วโมง 15 นาที ในหองคอมพิวเตอร ที่มี

คอมพิวเตอร 24 เคร่ือง และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของเชน เครื่องพิมพ โมเด็มส่ือสาร โทรศัพท และการ

เชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ท และการฝกทํางานจริงในองคกรที่ตองการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยี 

ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน โดยที่นักเรียนจะอยูในโครงการนี้ตลอดปการศึกษา จะมีครูรับผิดชอบ 2 

คน คนละชวงเวลา และมีครูที่เปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการทําเวบเพจ (Web page) 2 คน 

 ในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการเชิงคุณลักษณะ โดยการสังเกต การสัมภาษณ การวิจัยเอกสาร 

และการสํารวจดวยวาจา จากผูที่มี่สวนเกี่ยวของกับโครงการทุกคน โดยที่ผูทําการศึกษาคนหนึ่งจะ

เยี่ยมชั้นเรียน 15 คร้ังตลอด 1 ป พรอมกับการสังเกต พูดคุย มีสวนรวมในชั้นเรียน และเขารวมในการ

อภิปราย นอกนนั้นจะมีการเยี่ยมสถานที่และสัมภาษณผูที่ รับผิดชอบในสถานที่ที่นักเรียนไปทํา

กิจกรรม 

 ผลการศึกษาพบวา 1) นักเรียนที่เขารวมโครงการเห็นวา โครงการนี้เปนชุมชนปฏิบัติการจริง 

และมีความเห็นวาเขาเขาไปมีสวนรวมในชุมชน ดวยแนวคิดที่ตางไปจากเดิมคือเปดกวางขึ้น ยอมรับ

ผูอ่ืนมากขึ้น สนใจผูอ่ืนมากขึ้น จากการเก็บขอมูลพบวานักเรียนหลายคนมีการพัฒนาข้ึนในความ

รับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง การพัฒนาตนเองมีความมันใจมากขึ้น และเรียนรูมากขึ้น มี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีมากขึ้น โดยที่นักเรียนเรียนรูจากหองทดลอง และออกนําไปใชใน

สถานที่ที่นักเรียนไปทํากิจกรรมการบริการสังคม เชน การสรางเว็ปเพจใหกับสถาบันนั้น นอกจากนั้น 

2) ผลการศึกษาพบวา บทบทของครูและผูเชี่ยวชาญมีสวนสําคัญในการทําการเรียนรูในโครงการนี้
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สําเร็จ และทําใหเกิดสถานการณการเรียนรูที่สงเสริมความเปนหนึ่งเดียวของชุมชน ความรับผิดชอบ

สวนบุคคลและการอุทิศตนใหกับสังคม 

 มารเบอรี (Marbury. 1998) ทําการประเมินโครงการการเรียนรูดวยการบริการสังคมโดยใช

รูปแบบการประเมิน ของสตัฟเฟลบีม (CIPP) เนื่องจากโรงเรียนที่ผูวิจัยทําการศึกษาไดริเร่ิมในการบูร

ณาการการเรียนรูดวยการบริการสังคม เขาในวิชาภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา จึงทําใหผูมีสวน

เกี่ยวของตองการทราบผลของโครงการ เพราะนักเรียนจะตองใชเวลาที่เปนการบูรณาการทั้ง 2 วิชา 

สัปดาหละหนึ่งวันไปทํากิจกรรมการบริการสังคม ผลการประเมินคือ องคประกอบที่สําคัญของการ

เรียนรูดวยการบริการสังคม เปนเร่ืองสําคัญตอประสิทธิผลของโครงการ โครงการที่มีประสิทธิผลตอง

คํานึงถึงรูปแบบของโครงการ  ผลประโยชนตอนักเรียน  และผลประโยชนตอชุมชน  ในแตละ

องคประกอบมีองคประกอบยอยหลายประการ ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของคือ นักเรียนทํากิจกรรมการ

บริการสังคมในโรงเรียนนอยไป และโครงการไมมีการตอเนื่อง 

 โอลเซน (Olsen. 1998) ทําการศึกษาพลวัดของความสัมพันธแบบการใหความชวยเหลือ 

(Tutorial relationship) ของนักเรียนเกรด 6 กับนักเรียนเกรด 1 โดยศึกษาจากโครงการพี่ชวยนอง  มี

จุดประสงคของงานวิจัยดังนี้ เพื่อสังเกตและระบุพฤติกรรมทั้งทางวาจา และอวัจนะ เพื่อแสดงถึง

พัฒนาการของสัมพันธภาพระหวางผูใหความชวยเหลือและผูรับความชวยเหลือ โดยศึกษาจาก

นักเรียนเกรด 6 จํานวน 10 คน ใชการสังเกตและสัมภาษณตลอด 12 สัปดาห เก็บขอมูลดวยการ

สังเกตระหวางที่มีชั่วโมงชวยสอน การสัมภาษณอยางเปนทางการกอน ระหวาง และเมื่อจบการศึกษา 

นอกนนั้นยังเก็บจากการเขียนบันทึกการสังเกตและการตอบสนองของผูรับในแตละชั่วโมงของการติว 

ของนักเรียนเกรด 6  

 ผลจากการวิเคราะหขอมูล พบวานักเรียนเกรด 6 แบงออกเปน 3 กลุม กลุมแรกเปนกลุมที่

ไดรับการตอบสนองทางบวกจากนักเรียนเกรด 1 ตั้งแตเร่ิมโครงการจนจบโครงการ กลุมที่ 2 เร่ิมดวย

ความลําบาก แตตอมาก็ปรับตัวเขาหากันได สวนกลุมที่ 3 เปนกลุมที่ไมสามารถสรางความสัมพันธกับ

นักเรียนเกรด 1 ได เพราะขาดทักษะในการสื่อสาร ผลคือ 2 กลุมแรกจะพยายามหาวิธีการหลากหลาย

ที่จะสื่อสารและทําความเขาใจกับนักเรียนเกรดหนึ่ง จนกระทั่งประสบความสําเร็จในการใหความ

ชวยเหลือ สวนกลุมที่ 3 จะขอเปลี่ยนคูที่ไดรับมอบหมาย แตนักเรียนทุกคนจะเปลี่ยนผูไดรับความ

ชวยเหลือใหม ในสัปดาหที่ 5 ผลสําคัญที่ไดรับ คือ พลวัดในสัมพันธภาพของนักเรียนทั้งคู มีสวนสําคัญ

ตอความสําเร็จของโครงการ 

 พัฟ (Pugh. 1999) ทําการศึกษาการมีสวนรวมของวัยรุนในการบริการสังคม : ความสัมพันธ

ของโอกาสในการพัฒนา ความสัมพันธระหวางบุคคล และอัตลักษณ การศึกษาใชเครื่องมือในการเก็บ

ขอมูลดวยแบบสอบถาม การสังเกตแบบมีสวนรวมตลอดเวลา 2 ป โดยที่ใหนักเรียนทุกคนทํากิจกรรม
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การรับใช  โดยที่แตละคนเลือกโครงการเองและสวนมากเลือกเปนสวนบุคคล ผลการศึกษาระบุวา 

กิจกรรมการรับใชที่ตองการความชวยเหลือและมีความสัมพันธโดยตรงกับผูไดรับความชวยเหลือ มี

ความสัมพันธกับการรับรูของนักเรียนของการทาทายดานสติปญญา และความสัมพันธกับผูไดรับความ

ชวยเหลือทํานายความสําเร็จขององคกร นอกนั้น การวิเคราะหในขั้นสุดทาย ชี้ใหเห็นวา การทํากิจ

กรมการรับใชตรงกับผูตองการความชวยเหลือ กระตุนการแสวงหาเอกลักษณของตนเอง ในบริบท

โครงการและสังคมนั้น ยิ่งกวานั้น รูปแบบของกิจกรรม การรับใช เปนตัวทํานายการเปลี่ยนแปลงของ

นักเรียนตามเวลาที่ผานไป 

 แฮดดอก (Haddock. 1998) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการบังคับใชของรัฐกับความ

พอใจของนักเรียนในการเชื่อมโยงหระวางการเรียนรูกับการบริการสังคม โดยทําการศึกษาจากโรงเรียน

ระดับมะยมศึกษาของรับ จํานวน  3โรง โดยมีกลุมตัวอยาง เปนอาจารย 3 คน และนักเรียน 142 คน 

ในเกรด 7 และเกรด 8 เก็บขอมูลดวยการใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง สัมภาษณครูและสุมกลุม

นักเรียนจากแตละโรงเรียน แบบสํารวจดวยการเขียนจากนักเรียน และการวิเคราะหเอกสารของ

โรงเรียน ซึ่งรวมถึงการจัดประเภทของคําตอบ เกี่ยวของกับองคประกอบสําคัญของการเรียนรูดวยการ

บริการสังคม และรวมถึง การปฐมนิเทศและการฝกฝน ความเกี่ยวของและความตองการของชุมชน

ทองถิ่น ระดับและรูปแบบของการไตรตรองและลักษณะของการใหผลยอนกลับ ผลของการศึกษา

พบวา นักเรียนสวนมากพบวาประสบการณของพวกเขาถูกทาทายและไดรับรางวัล ถึงแมวาการ

ไตรตรองอยางเปนรูปแบบ และการประเมินผลสรุป ทั้ง 3 โรงเรียนยังไมปรากฏชัดเจน นักเรียน

สวนมากมีเจตคติที่ดีตอการบริการสังคม ซึ่งแสดงวารูปแบบประสบการณการเรียนรูนี้ควรสงเสริมให

เปนองคประกอบหนึ่งของความพยายามปฏิรูปการศึกษา 

 นอกจากนั้นยังมีตัวอยางงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการบริการสังคมแตอยูใน

ระดับวิทยาลัย อุดมศึกษา และชุมชน เชน 

 ซีโบลด (Siebold. 1998) ทําการประเมินโครงการการบริการสังคมของนักเรียนวิชาเอก 

สาธารณสุข โดยมีจุดประสงคเพื่อ 1) อธิบายโครงการที่ใชแบบมาตรฐานของหลักการสําหรับบูรณา

การการเรียนรูกับการรับใช 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการรับรูของนักศึกษาและอาจารยตอโครงการ โดย

เปรียบเทียบจากการมีประสบการณเดิมในการรับใช การมเปาหมายในอาชีพของนักศึกษา โดยมี

ประชากรนักศึกษา 56 คนที่ลงทะเบียน การเก็บขอมูลใชขอมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ โดยใชแบบ

สํารวจการบริการสังคม การสัมภาษณกลุม การสัมภาษณสวนบุคคล ผลพบวา 1) เกณฑมาตรฐาน

วสามารถชวยประเมินคุณภาพของโครงการได 2) นักศึกษามีการรับรูในทางบวกตอโครงการและการ

บริการสังคม 3) ประสบการณในการรับใชและผลการเรียนไมพบวามีความแตกตางกันในทางสถิติ ทั้ง 
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3 ดาน นอกจากนั้นผลที่นาสนใจ คือ อาจารยใหความสนับสนุนโครงการแบบไมแสดงตน นักศึกษา

มองไมเห็นวาการบริการสังคมเปนประสบการณการเรียนรู เปนแตเพียงขอกําหนดของการจบหลักสูตร 

 ในการศึกษาของโลเวน (Loewen. 1999) เร่ืองการไตรตรองเกี่ยวกับประสบการณการบริการ

สังคมของนักศึกษาปที่ 1 การวิเคราะหเนื้อหา โดยใชตัวอยางนักศึกษาปที่ 1 จาก 3 วิทยาลัย จํานวน 

295 คน ใหเขียนบันทึกการไตรตรองและการตอบแบบสอบถามแบบสั้นๆ เพื่อเปนการสรุปผลของการ

ทําตามขอกําหนดของการรับใช โดยใชโปรแกรมการวิเคราะหเนื้อหา โดยคํานึงถึงเพศ การจัดกิจกรรม 

ระดับความเห็นใจ การเสริมพลังอํานาจ และความตั้งใจในการทําการรับใชตอๆไป ผลพบวา 1) 

นักศึกษาหญิงมีความตั้งใจมากกวานักศึกษาชายที่จะทํากิจกรรมรับใชในโอกาสตอไป 2) การไตรตรอง

ที่ทํานอกเหนือจากขอกําหนดแสดงใหเห็นถึงระดับความเห็นใจผูอ่ืนและการเสริมพลังอํานาจมากกวา

ที่สําคัญองคประกอบดานการไตรตรองเปนเรื่องที่สําคัญมาก โดยที่ควรกําหนดวาตองทําเมื่อใด และ

จํานวนมากเทาใด ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยตอไป ควรเนนที่โครงการ และองคประกอบของ

โครงการที่มีผลตอการเรียนของนักศึกษาและผลที่นักศึกษาไดพัฒนาจากการรวมโครงการ 

 แครม (Cram. 1998) ทําการศึกษาผลกระทบของการเรียนรูดวยการบริการสังคม ตอ

พัฒนาการดานศีลธรรมและการรับรูตนเอง ของนักเรียนวิทยาลัยชุมชน โดยทําการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อ

เปรียบเทียบกลุมนักศึกษาที่ลงเรียนวิชาจริยธรรม 3 กลุมกับผูสอนคนเดียวกับนักศึกษาลงทะเบียน

เรียน 111 คน ใชการสอบกอนและหลังเรียนดวยการทดสอบและแบบสอบถามดานการรับรูตนเอง แต

แบบทดสอบกอนหลังใชได 32 ฉบับ และแบสอบถามการรับรูตนเองใชได 65 ฉบับ พบวาไมมีความ

แตกตางดานสถิติระหวางผูทํากิจกรรมรับใชกับผูไมไดทํากิจกรรมรับใช  ในพัฒนาการดานศีลธรรม 

และการรับรูตนเองเพิ่มข้ึน หรือแมแตตัวแปรของภูมิหลัง แตมีขอเสนอแนะวา โครงการการเรียนรูดวย

การบริการสังคมในระยะเวลาอันสั้น ที่ทําการศึกษา ไมไดทําใหนักศึกษามารเปลี่ยนแปลงคานิยม ไปสู

ข้ันพัฒนาการดานศีลธรรมของโคลเบอรก แตมีผลตอการรับรูตนเองของนักศึกษา 

 แทรรี (Terry. 2000) ทําการศึกษาเรื่อง กรณีศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการบริการสังคม 

ของวัยรุนที่มีความสามารถพิเศษกับชุมชน เปนการศึกษาการรับรูของวัยรุนจํานวน 28 คน ที่เขาไปมี

สวนรวมในโครงการการบริการสังคม ตั้งแตป 1998-2000 การรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุม การ

สัมภาษณ การสังเกต และวิเคราะหเอกสาร พบวา การรวมในโครงการการเรียนรูดวยการบริการสังคม

ทําใหนักเรียนมีโอกาสเติบโตในดานสติปญญา ดานบุคคล ความริเร่ิม และดานสังคม มีความตระหนัก

และความรับผิดชอบตอความเปนพลเมืองดี 

 รูทและจิสส (Root; & Giles. 1997) สรุปจากรายงานวิจัยการเรียนรูดวยการบริการสังคม ใน

ระดับนักเรียนตั้งแตอนุบาล ถึงเกรด 12 สามารถแบงออกเปนสามประเด็นดังนี้  
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1) มุงที่ผลพัฒนาการทางสติปญญาและความสัมพันธทางวิชากา 2) ผลพัฒนาการทางการเปน

พลเมืองดี ทางสังคมและศีลธรรม 3) ผลพัฒนาการสวนบุคคล สําหรับพัฒนาการดานสติปญญา มี

การศึกษาเรื่องเกรด ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และทักษะการคิดระดับสูง ในดานพัฒนาการดานการเปน

พลเมืองดี ดานสังคมและศีลธรรม มักจะทําการศึกษาในเรื่องของทัศนคติ คานิยมและความประพฤติ

ในฐานะที่เปนสมาชิกในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และในดานสังคมจะเกี่ยวของถึงความ

รับผิดชอบตอสังคม และความประพฤติที่แสดงความรับผิดชอบ นอกจากนั้นยังมีผลพัฒนาการดาน

ศีลธรรมดวย ในสวนของพัฒนาการสวนบุคคล นั้นปรากฏในดานบทบาทสังคม พัฒนาทักษะที่เปนจริง 

และสงเสริมความสัมพันธกับผูใหญอยางมีความหมายและพัฒนาการของบตนเอง ในระหวางการเปน

วัยรุน 

 อัลท (Alt. 1994) ระบุวา การเรียนรูดวยการบริการสังคมทําใหนักเรียนมีการพัฒนาในเรื่อง

ตอไปนี้ 

  1) ความสามารถในการเขาใจปญหาในมุมมองที่ซับซอนมากขึ้น 

  2) ความสามารถในการคิด การอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นและการกระทําในกลุม 

  3) ความสามารถในการจินตนาการจากมุมมองที่ตางกันของบุคคลและวัฒนธรรมที่

ตางกัน 

  4) มีการพัฒนาบูรณาการดานคานิยมและการกระทําเขาดวยกัน 

  5) สรางนิสัยการคิดอยางไตรตรองหรือมีวิจารณญาณ ตอสถานการณและประสบการณ 

  6) พัฒนาความรับผิดชอบของการเปนพลเมืองดี 

 รูท (Root. 1997) สังเคราะหจากการศึกษาและรายงานผลการวิจัยพบวา เพศ อายุ ระดับชั้น 

และประวัติการบริการสังคมของครอบครัวและประสบการณเดิมของนักเรียน สงผลตอผลลัพธของการ

เรียนรูดวยการบริการสังคม นอกนั้นคุณลักษณะของโครงการ เชน การไตรตรองอยางมีระบบ การใช

วิธีการตางๆในการไตรตรองมีผลตอผลลัพธเชนกัน รวมถึงระยะเวลาของโครงการ และจํานวนชั่วโมง

ของการทํากิจกรรมดวย สวนการบูรณาการวิชาการนั้น ยิ่งมีการบูรณาการกับวิชาการมาก ผูเรียนก็จะ

ไดรับทั้งความรูดานวิชาการ การแกปญหา และจิตสํานึกเพื่อสังคม ยิ่งกวานั้น ประเภทของกิจกรรมที่

ทําก็มีสวนเกี่ยวของกับผลลัพธเชนกัน ยิ่งผูเรียนทํากิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธโดยตรงกับผูที่ตองการความ

ชวยเหลือ จะทําใหเกิดผลที่ดีและที่สําคัญคือ คุณภาพของโครงการมีสวนเกี่ยวของกับพัฒนาการของ

นักเรียนในทุกดาน รวมถึงบริบทของโรงเรียนและชุมชนดวย 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการบริการสังคมในประเทศไทย มีดังนี้ 

 เฉลิมชัย มนูเสวต (2543)  ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบวิชาที่ใชการเรียนการสอน

เชิงบริการในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ทดลองใชกับนักศึกษากลุมทดลองจํานวน 
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20 คน พบวา 1) รายวิชาที่เกี่ยวของกับการบริการชุมชน จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับชนบทศึกษา โดยภาพรวม

รูปแบบการเรียนการสอนยังเปนการเรียนรูในหองเรียนมากกวาการเรียนรูจากประสบการณจริง 2) 

รูปแบบวิชาที่พัฒนาขึ้น เปนการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมนักศึกษา มุงพัฒนานักศึกษา

ดานองคความรู และบุคลิกภาพ จัดการเรียนการสอนเปนภาคทฤษฎี 30% ภาคทฤษฎีและกิจกรรม 50 

% ภาคกิจกรรมบริการชุมชน 20%  3) หลังการทดลอง นักศึกษามีพัฒนาการดีข้ึนดานสัมพันธภาพ

ระหวางบุคคล การสื่อสารระหวางบุคคล การเห็นคุณคาในตนเอง ภาวะผูนํา และการแสดงความ

คิดเห็นและประสบการณของตนเอง 

 สุริน คลายรามัญ (2543) ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนากระบวนการอบรมโดยใชการเรียนรู

แบบเนนประสบการณและการเรียนรูดวยการบริการสังคมเพื่อเสริมสรางความรูเจตคติและการมีสวน

รวมทางการเมืองของผูนําชุมชนที่เปนสตรี ศึกษาผูนําสตรี จํานวน 40 คน แบงเปนกลุมทดลองและ

กลุมควบคุมกลุมละ 20 คน ผลการวิจัยแสดงวา กระบวนการอบรมมีข้ันตอนดังนี้ 1) รวบรวม

ประสบการณเดิมของผูเขารับการอบรม 2) ใหประสบการณใหมดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบผูเรียนเปน

ศูนยกลาง 3) ใหผูเขารับการอบรมสะทอนความคิดและอภิปราย 4) ใหผูเขาอบรมสรุปความคิดรวบ

ยอด 5) ใหผูเขารับการอบรมประยุกตความรูโดยการวางแผนการบริการสังคม 6) ใหผูเขารับการอบรม

ปฏิบัติกิจกรรมการบริการสังคม 4) ใหผูเขารับการอบรมสะทอนความคิดและวิเคราะหประสบการณ

จากการบริการสังคม 8) ใหผูเขารับการอบรมรายงานผลการเรียนรู 9) ประเมินผลการอบรม 10) 

ติดตามผลการอบรม 

 ผลจากการทดลองใชพบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนดานความรู สูงกวากอนอบรม 

สวนคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทางการเมืองไมแตกตางกัน นอกนั้นยังพบวากลุมทดลอง มีคาเฉลี่ย

คะแนนความรูทางการเมือง เจตคติทางการเมือง และการมีสวนรวมทางการเมืองหลังการอบรม และ

จากการติดตามผลการอบรมไมแตกตางกัน กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูทางการเมืองหลังการ

อบรมสูงกวากลุมควบคุม สวนคาเฉลี่ยเจตคติทางการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองไมแตกตาง

กัน กลุมทดลองและกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ยความรูทางการเมือง เจตคติทางการเมือง และการมีสวน

รวมทางการเมือง จากการติดตามผลการอบรมไมแตกตางกัน 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม สงผลทําให

ผูเรียนไดความเห็นใจและชวยเหลือผูอ่ืน พฤติกรรมการวางแผนและสํารวจวิชาชีพทัศนคติในการ

ยอมรับผูอ่ืนความรูสึกซาบซึ้งในคุณคาและความสามารถของตนในสังคมพฤติกรรมการเขาขั้นเรียน

และพฤติกรรมที่ดีในโรงเรียนการเรียนรูดีข้ึน ความเปนตัวของตัวเอง ความตระหนักและความ

รับผิดชอบตอสังคม ภาวะความเปนผูนําพัฒนาความสัมพันธระหวางกันและกันไดดีข้ึน สงเสริมความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม การรับรูตนเอง พัฒนาการดานศีลธรรม ความสามารถในการเขาใจ
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ปญหาในมุมมองที่ซับซอนมากขึ้น ความสามารถในการคิด การอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นและการ

กระทําในกลุมความสามารถในการจินตนาการจากมุมมองและวัฒนธรรมที่ตางกัน มีการพัฒนาบูรณา

การดานคานิยมและการกระทําเขาดวยกัน สรางนิสัยการคิดอยางไตรตรองหรือมีวิจารณญาณ ตอ

สถานการณและประสบการณ ผลการศึกษาที่ผานมาจะเห็นไดวามีความสอดคลองกับการพัฒนาจิต

แหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมดังภาพประกอบ 8 ดังนี้ 
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- ความเห็นใจและชวยเหลือผูอื่น  

- พฤติกรรมการวางแผนและสํารวจวิชาชีพ 

- ทัศนคติในการยอมรับผูอื่น  

- ความรูสึกซาบซึ้งในคุณคาและความสามารถของตนใน
สังคม 

- พฤติกรรมการเขาขั้นเรียนและพฤติกรรมที่ดีในโรงเรียน 

- การเรียนรูดีขึ้น 

- ความเปนตัวของตัวเอง  
- ความตระหนักและความรับผิดชอบตอสังคม  

- ภาวะความเปนผูนํา 

- พัฒนาความสัมพันธระหวางกันและกันไดดีขึ้น  

- สงเสริมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม 

- การรับรูตนเอง 
- พัฒนาการดานศีลธรรม 

- ความสามารถในการเขาใจปญหาในมุมมองที่ซับซอนมาก
ขึ้น 

- ความสามารถในการคิด การอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นและ

การกระทําในกลุม 

- ความสามารถในการจินตนาการจากมุมมองและ
วัฒนธรรมที่ตางกัน 

- มีการพัฒนาบูรณาการดานคานิยมและการกระทําเขา

ดวยกัน 

- สรางนิสัยการคิดอยางไตรตรองหรือมีวิจารณญาณ ตอ

สถานการณและประสบการณ 

ภาพประกอบ 8   สังเคราะหงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการเรยีนการสอนแบบบริการสังคมกับการ 

          พัฒนาจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม 

จิตแหงความเคารพ 

(Respectful Mind) 

จิตแหงจริยธรรม 

(Ethical Mind) 

ผลที่ไดรับจากการใหบริการสังคม 
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7. ความสุขในการเรียนรู 
 ความหมายของความสุขในการเรียนรู 
  จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับความสุขในการเรียนรู พบวา ความสุขในการเรียนรู 

หมายถึงความรูสึกที่ดีตอผูเรียนที่มาจากการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ทางการเรียนรูที่มาจากการจัด

ประสบการณเรียนรูจากครูผูสอน ไดแก การตองการเรียนรูและการทํากิจกรรม สนุกสนานเพลิดเพลิน

ในการเรียน อยากรวมทํากิจกรรมตางๆ ในการเรียน อยากทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนและผูสอนและมี

ความรูสึกดีเมื่อไดอยูกับเพื่อนและผูสอน (วรรณี โสมประยูร. 2540: 7; พระธรรมปฎก. 2541: 36; วิชัย  

วงษใหญ. 2542: 33; คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ. 2543: 31; สําลี รักสุทธิ์. 2544: 14) 

ประเภทของการเรียนรูอยางมีความสุข 

 พระธรรมปฎก (2541: 36) ไดจัดแบบของการเรียนรูอยางมีความสุขไว 2 แบบคือ 

 1. ความสุขที่อาศัยปจจัยภายนอก    เปนความสุขที่เกิดจากสภาพแวดลอม คือมีกัลยาณมิตร 

เชนครู อาจารย เปนผูสรางบรรยากาศแหงความรัก ความเมตตา และชวยใหสนุก ซึ่งตองระวังเพราะ

ถาควบคุมไมดี ความสุขแบบนี้จะทําใหนักเรียนออนแอลง ยิ่งถากลายเปนการเอาใจ หรือตามใจ จะยิ่ง

ออนแอลงไปทําใหเกิดลักษณะพึ่งพา 

 2. ความสุขที่เกิดจากปจจัยภายใน    เปนความสุขที่เกิดจากภายในตัวผูเรียนเอง ซึ่งเปน

อิสระ ไมตองพึ่งผูอ่ืน กลาวคือ ผูเรียนเกิดนิสัยใฝรู ใฝเรียน ใฝสรางสรรค และมีความสุขจากการสนอง

ความใฝรู ความสุขแบบนี้ทําใหคนเขมแข็ง เขาจะมีความสุขเมื่อไดเรียนรู เมื่อยิ่งทําก็ยิ่งมีความสุข และ

ยิ่งมีความเขมแข็ง 

 ดังนั้น การสรางบรรยากาศใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุขจึงควรมุงสรางความสุขจาก

ปจจัยภายใน โดยมีปจจัยภายนอกเปนองคประกอบนําทาง ก็จะชวยพัฒนานักเรียนใหเปนผูรักการ

เรียนรูอยางแทจริง 
 แนวคิดของการสรางสรรคบรรยากาศการเรียนรูที่มีความสุข 
 ดวยการสรางความสุขที่อาศัยปจจัยภายนอกแตเพียงอยางเดียวอาจทําใหเกิดโทษไดเชน ทํา

ใหนักเรียนเรียกรองเอาแตใจตัวเอง เกิดนิสัยชอบพึ่งพาผูอ่ืน และมีความสุขแบบพึ่งพาดังนั้น ครูผูนํา

ทางแหงการเรียนรู จึงตองเขาใจหลักการและมีแนวปฏิบัติไดถูกตอง 

 1. การสรางบรรยากาศแหงความรักใหเด็กมีความสุขนั้นไมใชจุดหมาย แตเปนการสราง

ปจจัยเอื้อตอการกาวสูเปาหมาย คือ หนุนการเรียนรูและการทําอะไรที่เปนการสรางสรรค 
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 2. ใหเด็กอยูในบรรยากาศแหงความรัก หรือไดรับความรักในลักษณะที่ไมรวมศูนยเขาหาตัว 

แตใหขยายความรักออกไปรักครู รักเพื่อน และอยากชวยเหลือผูอ่ืน 

 3. ครูควรสรางนิสัยชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืน และการรวมกันคิดรวมกันทําใหมากกวาการพึ่งพา

ผูอ่ืน เปนการสรางความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อันเปนลักษณะของสังคมที่พึง

ปรารถนา 

 4. ครูควรใชปจจัยภายนอกชวยทําใหสถานการณนั้นเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาปจจัยภายใน 

คือ ความใฝรู ใฝสรางสรรคในตัวเด็ก 

 5. สถานการณการเรียนที่สนุก ตองไมทําใหเด็กติดในความสนุก หรือเห็นแกความสนุก ตอง

ดําเนินไปในลักษณะที่ความสนุกนั้นเปนปจจัยนําไปสูการใฝรู ใฝเรียน ในเชิงสรางสรรค ตลอดชีวิต 

 จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวาการสรางบรรยากาศการเรียนรูอยางมีความสุขนั้นครู

ผูนําทางการเรียนรู จําเปนตองมีเปาหมายของการจัดบรรยากาศการเรียนรูที่ถูกตองกลาวคือ เพื่อมุง

สรางนิสัยของการใฝรู รักการเรียนรูตลอดชีวิต  มิใชเพื่อมุงใหนักเรียนเกิดความสุขสนุกในการเรียน

เพียงอยางเดียว ควรมุงสรางคุณลักษณะ ของการเห็นแกประโยชนสวนรวม การชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืน 

การพึ่งตนเองใหมากกวาพึ่งผูอ่ืน และการเปนคนมีความคิดใฝสรางสรรค เพื่อดํารงชีวิตอยูในสังคมได

อยางมีความสุขตอไปในอนาคต 
 องคประกอบของการเรียนรูที่มีความสุข 
 เพื่อใหนักเรียนเกิดการพัฒนารอบดาน และเติบโตไปเปนผูใหญที่มีคุณภาพ การสราง

บรรยากาศของการเรียนรูที่มีความสุขจึงเปนสิ่งจําเปน ครูจึงควรไดทราบถึงองคประกอบที่ชวยใหการ

เรียนดําเนินไปอยางมีความสุขซึ่งมี 6 ประการ 

 1. เด็กแตละคนไดรับการยอมรับวาเปนมนุษยที่มีหัวใจและสมอง เด็กควรไดมีโอกาสเลือก

เรียนตามถนัดและความสนใจ มีโอกาสเลือกอนาคตของตนเอง และมีสิทธิ์ไดรับปฏิบัติจากผูใหญอยาง

มนุษยคนหนึ่ง 

 2. ครูมีความเมตตา จริงใจ และออนโยนตอเด็กทุกคนโดยทั่วถึง มี ความเขาใจในทฤษฎีแหง

พัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กทุกคนครูควรใหความเอาใจ ใส ตอเด็กทุกคนเทาเทียมกันมีการ

เตรียมตัวเพื่อการสอนใหมีคุณภาพ มีความมุงมั่นที่จะชวยเหลือเด็กใหรูจักตนเอง รูจักแกปญหาและ

เรียนรูวิธีการนําตังเองไปสูความเจริญรุงเรืองอยางมีสติ และเพียบพรอมดวยคุณธรรม 

 3. เด็กเกิดความรักและภูมิใจในตัวเอง รูจักปรับตัวไดทุกที่ทุกเวลา รูจักตัวเอง เห็นคุณคาของ

ชีวิต และความเปนมนุษยของตน ยอมรับทั้งจุดดีและจุดดอยของตน รูจักเกรงใจและใหเกียรติผูอ่ืน มี

เหตุผลและใจกวาง พรอมที่จะดําเนินชีวิตในบทบาทของผูใหญที่มีความรับผิดชอบ 
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 4. เด็กแตละคนไดมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ไดคนพบความสามารถ

ของตน ไดเรียนรูอยางลึกซึ่งและกวางไกล เรียนใหเขาใจและทําได รูเคล็ดลับของการทําสิ่งตางๆ ให

ประสบความสําเร็จ และเรียนจนรูจักวิธีคิด วิธีปฏิบัติของตนในอาชีพนั้น เสมือนเปนคนที่อยูในอาชีพ

นั้นจริงๆ ตลอดจนสามารถประยุกตใชความรูไดอยางสรางสรรคเพื่อความสุขของตนเองและผูอ่ืน 

 5. เด็กไดรูจักคิดและพัฒนาความคิดจากความรูที่ไดรับขยายวงไปสูความรูใหม เกิดความ

อยากรูอยากเห็น อยากทดลอง อยากศึกษาใหลึกซึ้งเพิ่มเติม รักการเรียนมีระบบในการเรียนและเห็น

ประโยชนของการเรียนซึ่งไมไดขีดวงจํากัดอยูแตในหองเรียน แตอาจสัมพันธกับวิถีชีวิตในแตละทองถิ่น 

 6. การเรียนรูไมจํากัดอยูเฉพาะในบทเรียน แตสามารถนํามาประยุกตใชไดในสภาพความ

เปนจริง เกิดประโยชนและมีความหมายตอตัวเขา รูจักสืบเสาะหาคําตอบ ขอสงสัยตางๆไดอยางมี

เหตุผล มีความคิดเปนของตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไมตกเปนเครื่องมือของใคร รูวิธีดําเนินชีวิต

อยางมีคุณคา และสามารถใหความชวยเหลือและแนะนําผูอ่ืนไดเมื่อเขาเติบโตขึ้น ครูจึงตองเปนผูที่มี

ความเปนครูอยางแทจริง ทั้งดานคุณลักษณะนิสัย จิตใจ และดานความรูความสามารถที่จะจัด

กิจกรรมใหผูเรียนเกิดพัฒนา มีความสมบูรณทั้งดานสติปญญา ดานอารมณ และดานจิตใจ เพื่อเปน

สมาชิกที่มีคุณคาของสังคมตอไป 

  
 ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความสุข   
 กระบวนการเรียนรูที่สมดุลและมีความสุข  เปนพื้นฐานการเสริมสรางคุณคาแหงความเปน

มนุษยและเสริมสรางเจตคติทางบวกในการเรียนรูของผูเรียน  การเรียนรูอยางมีความสุข เปนสภาพ

ของการจัดการเรียนการสอนในบรรยากาศที่ผอนคลายเปนอิสระ  ยอมรับความแตกตางของบุคคล  

และเปดโอกาสใหผูเรียนพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ  ทําใหเกิดการพัฒนารอบดานและรักการเรียนรู  

สงผลตอความสําคัญของการเรียนรูและเรียนรูส่ิงตาง ๆ ตลอดชีวิต  เด็กจะมีความรูสึก รักการเรียนรู 

อยากเรียนรู มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู    วิเศษ  ชิณวงศ  (2544: 37-38) อธิบายไววา  การที่จะทําให

ผูเรียนอยากรูอยากเรียนนั้นจะตองไดเรียนรูภายใตบรรยากาศดังนี้คือ 1)  การไดรับการยอมรับใน

ความสามารถ  การไดรับประสบการณของความสําเร็จอยูเสมอจนเกิดความภูมิใจในตนเอง  ไดรับการ

ชมเชย  การเสริมแรง  การทํางานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถความถนัดจนสําเร็จยอมจะเกิด

ความมั่นใจ  กลาที่จะเผชิญ กลาที่จะเรียนรูและมองสิ่งที่อยูรอบตัวอยางสรางสรรค  เห็นคุณคาของ

ตนเอง  ผูเรียนแตละคนไดพัฒนาตนตามถนัดและสนใจ  การปฏิบัติตนอยางเปนกัลยาณมิตรของ

ผูสอนและบุคคลที่เกี่ยวของ  ผูเรียนจะมีความสุขเมื่อไดเรียนกับผูสอนที่เขาใจ รวมคิดไปกับผูเรียนที่

เขาใจและสามารถจูงใจใหผูเรียนตื่นเตนไปกับบทเรียนแตละบท  สนุกกับกิจกรรมแตละตอน มีกําลังใจ

ที่จะแสวงหาความรูใหม ๆ มาแลกเปลี่ยน และใหความรักตอส่ิงที่เรียน ตอเพื่อน ตอธรรมชาติแวดลอม 
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มีศรัทธาตอการดํารงชีวิตและใหรูจักสรางความหวังในอนาคต  การจัดกิจกรรมที่นาสนุก นาสนใจ ชวน

ใหติดตามจะตองมีความแปลกใหมไมนาเบื่อ  มีการเชื่อมโยงความรูเกาไปสูความรูใหม  ตอบสนอง

ความอยากรูอยากเห็นเราใจใหติดตามและเติมเต็ม  ใฝหาความรูและขยายความรูออกไปสูโลกกวาง 

เขาใจชีวิตและธรรมชาติตามวัย  การเรียนรูอยางมีความสุขจึงเปนการเรียนรูเกี่ยวกับความดี ความงาม  

และความจริงอยางสมดุล  เปนพลังสนับสนุนผูเรียนใหมองเห็นความสัมพันธของตนเองกับส่ิงแวดลอม  

มองเห็นความสัมพันธของสวนยอยกับองครวมอันเปนพื้นฐานของผูเรียน  ตระหนักถึงความสําคัญของ 

ความงามและจริยธรรมจึงจะเกิดกับผูเรียน  กระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับความงาม  ผูเรียนจะชอบรอง

เพลง  ชอบการแสดงออก  การสรางสรรค  กิจกรรมทางศิลปะ  ซึ่งเปนพื้นฐานการเสริมสรางรสนิยม 

คานิยม และมีความสุนทรียภาพ  ทําใหจิตใจออนโยนประณีต  รับรูในมิติความงามที่หลากหลายได   

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2545: 33-35) นําเสนอ " ทฤษฎีการเรียนรู

อยางมีความสุข " ซึ่งมีหลักการสําคัญวา การเรียนรูอยางมีความสุข จะตองมีแนวคิดพื้นฐานที่จะตอง

สรางความรักและความศรัทธาใหกับนักเรียน เพราะศรัทธาเปนจุดเริ่มตนของ การเรียนรู ที่ดีที่สุด การ

เรียนรูที่ดีเกิดจากการไดสัมผัส และสัมพันธกับของจริงและธรรมชาติ การเปดโอกาสใหนักเรียนได

เรียนรูตนเอง และบุคคลรอบขาง ชวยใหเขาปรับตัวไดอยางเหมาะสมกับส่ิงแวดลอมรอบตัวการ

ประยุกตกระบวน ทัศนใหมทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 

 การพัฒนาใหเด็กเปนคนที่ เกง ดี และ มีความสุข ตองมีความสมดุลในการจัด กระบวนการ

เรียน การสอน บรรยากาศ และ สภาพแวดลอมโดยใหเด็กได สนุก สนาน กับกิจกรรมการเรียน และ

เสริมสราง ประสบการณที่ สรางสรรค ใหผูเรียนมี ความสุข จากการชวยเหลือ อ้ืออาทรและรวมมือรวม

ใจกัน สามารถจัดการ จัดระบบโดยรวมมือกันรับผิดชอบ ในการปฏิบัติตากฎเกณฑ ระเบียบ ขอตกลง 

เพื่อเสริมสรางวินัยในตนเอง สําหรับการอยูรวมกัน และใหผูเรียนมีความสนใจใฝรู ซึ่งตองอาศัย 

กระบวน การเรียนรู ตามสภาพจริง (Authentic Learning) และ กระบวนการ ประเมินตามสภาพจริง 

(Authentic Evaluation) 

 ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาใหเด็กเปนคนเกง ดี และ มีความสุข ควรจะมีการ

สงเสริม หรือพัฒนาเด็ก ดังนี้ 

 1. สงเสริมใหเด็กเปน ศูนยกลางของการเรียนรู (Student - centered approach) โดยเนนให

เด็กเปนผูปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง 

         2. สงเสริมพัฒนาการของสมองทุกๆ ดาน (Whole brain approach) ทั้งดานรางกาย ภาษา 

คณิตศาสตร ดนตรี การรับรู และมิติสัมพันธ และการรักธรรมชาติ 

         3. สงเสริมใหเด็กไดพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด (Thinking Skill) และการ แกโจทยปญหา 

อยางเปนเหตุเปนผล และในเชิงสรางสรรค 
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         4. เนนการบูรณาการการเรียนรู และทักษะความถนัดของผูเรียน โดยสงเสริมศักยภาพของ

เด็กทุกๆดาน โดยการเรียนเปนหนวย(Thematic Apporach) 

         5. เนนการพัฒนาเด็กในดานการอยูรวมกัน และทํางานรวมกันตามวิถีประชาธิปไตย 

         6. สงเสริมการเขาใจตนเอง รูจักสวนดี สวนบกพรองของตนเอง และความเขาใจผูอ่ืน 

สามารถชื่นชมกับความสําเร็จของผูอ่ืน 

         7. เนนการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Evaluation) โดยอาศัย การสังเกต การ

สัมภาษณ การเก็บสะสมแฟมผลงานของเด็ก 

 การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหการเรียนรูดําเนินไปอยางราบรื่นและมีความสุขรวมกันทั้ง

ผูเรียนและผูสอน  ควรมีลักษณะดังนี้ 

 1.  บทเรียนเริ่มตนจากงายไปหายาก 

 2.  วิธีเรียนสนุก  ไมนาเบื่อ 

 3.  ทุกขั้นตอนของการเรียนรูมุงพัฒนาและสงเสริมกระบวนการคิดในแนวตางๆ 

 4.  มีกิจกรรมหลากหลาย สนุกชวนใหผูเรียนสนใจบทเรียน  เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม 

 5.  แนวการเรียนรูสัมพันธและสอดคลองกับธรรมชาติ 

 6.  ส่ือที่ใชประกอบการสอนเราใจใหเกิดการเรียนรู 

 7.  การประเมินผลเนนพัฒนาการของผูเรียนในภาพรวมมากกวาผลเรียนทางวิชาการ  และ

เปดโอกาสใหผูเรียนประเมินตนเองดวย 
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รูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม

แนวคิดเรื่อง 5 จิตคิดเพื่ออนาคต (5 Mind for The Future) ของโฮเวิรด การดเนอร (Howard 

Gardner) จิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม ผูวิจัยไดสรุปแนวคิดสําคัญเพื่อสังเคราะหเปน

หลักการและแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการวิจัยไดดังนี้  

 
การจัดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม 
 การจัดการเรียนการสอนดวยการกระทํา เปนการเรียนรูที่ตองเชื่อมโยงกับประสบการณและ

ความสนใจของผูเรียน ในการจัดสถานการณการเรียนรูตองทําใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับ

ประสบการณจริง การเรียนรูจะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อผูเรียนลงมือกระทําเอง และเชื่อวาประสบการณมี

ความสําคัญมากตอการเรียนรู (Dewey. 1926) การกระทําของมนุษยสัมพันธกับจิตสํานึก มนุษย

สามารถไตรตรอง พิจารณาสิ่งตางๆ และดัดแปลงใหดีข้ึน นําไปสูการมีจิตสํานึกโดยการกระตุนดวย

เทคนิคการสนทนาเกี่ยวกับปญหาสังคมที่มีการตั้งคําถามและอภิปรายโตแยงความคิดซึ่งกันและกัน 

วิพากษวิจารณจนกระทั่งไดความหมายที่สมบูรณ  และที่ สุดจะทําให เกิดความตระหนักถึง

ความสัมพันธ ที่มาของสิ่งตางๆจะใชเพียงสติปญญาแตเพียงอยางเดียวไมได ตองเปนการผสมผสาน

ระหวางการลงมือกระทําและความคิดใครครวญ (Freire.1998) เนนใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเองดวย

การกระทําและรูจักการแกปญหา มีกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดตระหนักถึงหนาที่ตอสังคม ใหผูเรียนได

แสดงความคิดเห็น  อภิปราย โตแยงตามแนวทางประชาธิปไตย  โดยที่ ผูสอนจะเปนผูยึดมั่น

ประชาธิปไตย เปนนักแกปญหา และสนใจเรื่องของสังคม (Brameld. 1971) จุดเนนที่สําคัญของการ

บริการสังคมประสบการณคือเปนการเรียนรูจากประสบการณ คือวงจรการเรียนรูที่ประกอบดวยการ

สรางประสบการณตรง การสังเกตผลสะทอนกลับ การประมวลความคิดรวบยอด  การทดลองโดยการ

ปฏิบัติ (Kolb,1984) จากแนวคิดดังกลาวพบวาการจัดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคมจะ

นําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหเกิดจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมได เนื่องจากการเรียนรูดวย

การบริการสังคม เปนประสบการณดานการศึกษา โดยที่นักเรียนเรียนรูและพัฒนาตนเอง ซึ่งวรภัทร ภู

เจริญ (2552: 67) กลาววาเปนความรูที่เกิดขึ้นเองจากการคนพบ (Tacit Knowledge) ตองมีการลงมือ

ปฏิบัติจึงจะเขาใจไดเองและเปนทักษะภายใน (Internal Tacit Knowledge) เนนการพัฒนาจิตใจของ

ผูปฏิบัติ เชน พัฒนาใหมีสติ เห็นตนเองตามความเปนจริง การเกิดจิตอาสา โดยการบริการสังคมอาศัย

การมีสวนรวมอยางกระตือรือรนในประสบการณรับใชที่มีการจัดเตรียมอยางดีเพื่อตอบสนองความ

ตองการที่แทจริงของชุมชนและมีความเชื่อมโยงความรวมมือทั้งของโรงเรียนและชุมชน รวมถึงการ 

บูรณาการเขาในหลักสูตรวิชาการของผูเรียน และมีการจัดเวลาที่แนนอนเพื่อผูเรียนสามารถคิด พูด 
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และเขียนเกี่ยวกับส่ิงที่ผูเรียนไดกระทําและเห็นระหวางที่ลงมือทํากิจกรรม นอกจากนั้น ยังใหโอกาส

ผูเรียนในการประยุกตใชทักษะความรูใหมๆที่ไดเรียนรู แลวในสถานการณจริงในชุมชนของเขา และ

สงเสริมการเรียนรูในโรงเรียน โดยใหผูเรียนเรียนรูนอกเหนือจากการเรียนรูในหองเรียน และชวยใหมี

พัฒนาการของความสํานึกในการสนใจผูอ่ืนดวย (Root. 1997) อีกทั้งไอแซคสันและเซฟเปอรสไตท 

(Isaacson; & Saperstein. 2005: 20-21) กลาวถึงเหตุผลที่ควรเลือกใชการบริการสังคมในการสอน

เนื่องจากเปนการเรียนการสอนที่ใหประสบการณจากการเรียนรู การปฏิบัตินอกหองเรียนจะชวยให

นักเรียนไดพัฒนาทักษะในการแกปญหา การทําโครงการบริการสังคมทําใหผูเรียนไดออกนอกพื้นที่

ของตนเอง สนับสนุนใหเกิดความเปนผูนํา สรางทักษะการทํางานเปนทีม การบริการสังคมทําใหเกิด

ความรับผิดชอบ เกิดความรูสึกรวมกันและคํานึงถึงผูอ่ืน ไมเห็นแกตัวและสนับสนุนประชาธิปไตยอีก

ดวย ตลอดจนการบริการสังคมสอดคลองกับแนวคิดของการดเนอร (Gardner. 2006: 127) ที่กลาววา

การบริการสังคมเปนการสรางผลงานที่ดี ที่ทําใหเกิดความเชี่ยวชาญ เกิดความรับผิดชอบ เปนผลงานที่

ทําใหไดรับการยกยองชื่นชม มีความนาดึงดูดใจ มีความหมายและกอใหเกิดกําลังใจเมื่ออยูใน

สถานการณที่ทาทาย เปนการศึกษาที่เตรียมความพรอมใหชีวิต เพื่อชีวิตที่ดี ผูสอนควรเตรียมความ

พรอมใหกับเยาวชนเพื่อกาวไปสูชีวิตที่ดี แมกระทั่งในสังคม ในที่ทํางานก็ควรสนับสนุนใหเกิดผลงานที่

ดีและรักษาผลงานที่ดีเหลานี้เอาไว จึงสามารถสรุปหลักการของการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม

ที่นําไปใชในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนได ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเรียนรู เชื่อมโยงกับประสบการณ
และความสนใจของผูเรียน มีการจัดสถานการณเพื่อใหผูเรียนมีประสบการณจริง การเรียนรูจะเกิดขึ้น

เมื่อผูเรียนลงมือปฏิบัติ 

2. การกระทําของมนุษยสัมพันธกับจิตสํานึก มนุษยสามารถไตรตรอง พิจารณาสิ่งตางๆ 

และดัดแปลงใหดีข้ึน นําไปสูการมีจิตสํานึกโดยการกระตุนดวยเทคนิคการสนทนาเกี่ยวกับปญหา

สังคมที่มีการตั้งคําถามและอภิปรายโตแยงความคิดซึ่งกันและกัน เปนการผสานระหวางการลงมือ

กระทําและความคิดใครครวญ 

3. เนนใหนักเรยีนเรียนรูดวยตนเองโดยการกระทําและรูจักการแกปญหา มีกิจกรรมเพื่อให

ผูเรียนไดตระหนักถึงหนาที่ตอสังคม ใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น อภิปราย โตแยงตามแนวทาง

ประชาธิปไตย โดยที่ผูสอนจะเปนผูยึดมั่นประชาธิปไตย เปนนักแกปญหา และสนใจเรื่องของสังคม  

 

 

 

 



 120 

แนวคิดเรื่อง 5 จิตคิดเพื่ออนาคต (5 Mind for The Future)  
 จิตแหงความเคารพ (Respectful Mind) 
   การพัฒนาใหผู เ รียนมีจิตแหงความเคารพ ตองพัฒนาทักษะทางดานอารมณ 

(Emotional Intelligence)  (คณะกรรมการขาราชการพลเรือน. 2551) และทักษะทางดานการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Intelligence) (คณะกรรมการขาราชการพลเรือน. 2551) 

เพื่อชวยใหเกิดความสงบสุขและความสมานฉันทในสังคม การพัฒนาใหบุคคลมีจิตเคารพนั้นถือวาเปน

การเรียนรูที่มุงพัฒนาดานใน ซึ่งการเรียนรูหมายถึง เมื่อเรียนรูแลวพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลง               

(วรภัทร ภูเจริญ. 2552: 35) มุงเนนสรางกระบวนทัศนใหมตอชีวิตและความเปนมนุษย  เนนการ

ปลูกฝงความตระหนักรูภายในตน  ความเมตตา (Gardner.2006) และมีจิตสํานึกตอสวนรวม การ

พัฒนาจิตและการฝกปฏิบัติ  ทําใหผูเรียนเกิดปญญาที่แทจริง  การเรียนรูเพื่อใหเกิดจิตแหงความ

เคารพเปนการเรียนรูเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยประสบการณเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูเพื่อการ

เปลี่ยนแปลง ผานการใครครวญอยางมีวิจารณญาณ เปนกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 

หรือการเรียนรูเพื่อแกปญหา และมีการแลกเปลี่ยนทางความคิดอยางมีเหตุผล กระบวนการที่เกิดจาก

การคิดไตรตรอง บุคคลมิไดเรียนรูจากประสบการณโดยตรง แตพวกเขาเรียนรูจากการประมวลผล

ประสบการณทั้งหมด (ธนา  นิลชัยโกวิทย. 2551: 9-10) บุคคลที่มีจิตแหงความเคารพตองรูจักการ

ทํางานแบบรวมมือ (Gardner. 2006) การเรียนรูแบบรวมมือ เปนแนวทางที่จะทําใหผูเรียนรูจักการ

ทํางานรวมกัน ชวยใหนักเรียนเห็นคุณคาในความแตกตางระหวางบุคคลของเพื่อนๆ เคารพความ

คิดเห็นและความสามารถของผูอ่ืนที่แตกตางจากตน การเคารพสิทธิมนุษยชน (Gardner. 2006) เปน

ปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดจิตแหงความเคารพ ทําใหผูเรียนคํานึงถึงคุณคาของความเปนมนุษย และ

สามารถสรุปหลักการพัฒนาเพื่อใหเกิดจิตแหงความเคารพ ที่นําไปใชในการพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนได ดังนี้ 

1. การพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะทางดานอารมณ (Emotional Intelligence) และทักษะ

ทางดานการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Intelligence) 

2. เนนการปลูกฝงความตระหนักรูภายในตน  พัฒนาใหมีความเมตตาและมีจิตสํานึกตอ

สวนรวม  

3. การพัฒนาจิตและการฝกปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเกิดปญญาที่แทจริง   
4. การเรียนรูเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ผานการคิดใครครวญอยางมีวิจารณญาณ เปน

กระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือการเรียนรูเพื่อแกปญหา และมีการแลกเปลี่ยนทาง

ความคิดอยางมีเหตุผลเปนกระบวนการที่เกิดจากการคิดไตรตรอง  
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5. มีการทํางานแบบรวมมือผานการเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งเปนแนวทางที่จะทําใหผูเรียนรูจัก

การทํางานรวมกัน  

6. การเคารพสิทธิมนุษยชน ทําใหผูเรียนคํานึงถึงคุณคาของความเปนมนุษย 

 
 จิตแหงจริยธรรม 
  การพัฒนาผูเรียนใหมีจิตแหงจริยธรรมนั้น จําเปนตองพัฒนาใหผูเรียนมีจิตสาธารณะ 

(สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. 2551) ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดจิตแหง

จริยธรรม เนื่องจากจิตสาธารณะมีความเกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม เปนการคํานึงถึง

ประโยชนของทุกฝาย (Think Win Win) และเปนอุปนิสัยที่ 4 ของแนวคิดอุปนิสัย 8 ประการของโควี่ 

(Covey. 1998) (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. 2551)  เปนคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดใน

การสรางความสัมพันธและความรวมมือระหวางบุคคล เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชนแกทั้งสอง

ฝาย  ตลอดจนการมีวินัยเครงครัดจัดวาเปนบรรทัดฐานที่สําคัญของการมีจิตแหงจริยธรรม (Gardner. 

2006) เนื่องจากวินัยในตนเองจะเปนตัวกํากับ และควบคุมใหการประพฤติปฏิบัติตัวของผูเรียน การทํา

กิจกรรมตางๆ อยูในกรอบหรือในแนวทางที่เหมาะสม รวมถึงการนําไปสูการฝกฝนใหเปนบุคคลที่ใฝ

เรียนใฝรูอยางไมมีวันจบสิ้น ซึ่งนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถสรุปหลักการพัฒนาใหเกิดจิต

แหงจริยธรรมเพื่อนําไปใชในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนได ดังนี้ 

1. การพัฒนาใหผูเรียนมีจิตสาธารณะ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม เปน

การคํานึงถึงประโยชนของทุกฝาย (Think Win Win) เปนการสรางความสัมพันธและความรวมมือ

ระหวางบุคคล เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชนแกทั้งสองฝาย 

2. การมีวินัยจะเปนตัวกํากับ และควบคุมใหการประพฤติปฏิบัติตัวของผูเรียน การทํา

กิจกรรมตางๆ อยูในกรอบหรือในแนวทางที่เหมาะสม รวมถึงการนําไปสูการฝกฝนใหเปนบุคคลที่ใฝ

เรียนใฝรู นําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

 จากสาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม แนวคิดเรื่อง 5 

Mind  ไดแกจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม ผูวิจัยไดสังเคราะหหลักการและแนวคิดของ

รูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการ

สอนดวยการบริการสังคมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามตาราง 7 ดังนี้ 
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ตาราง 7 การสังเคราะหหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 

 

หลักการของรูปแบบการเรียนการ

สอน 

จิตแหงความคารพ 
จิตแหง

จริยธรรม 

ทัก
ษะ
ทา
งด
าน
อา
รม
ณ
 

 ท
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ษ
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ด
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ก
าร

ส
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ง
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มีเ
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 ม
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สํา
นึก
ตอ
สว
นร
วม

 

กา
รฝ
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ฏิบ

ัติ 

กา
รค
ิดไ
ตร
ตร
อง

 

 ก
าร
เรีย

นร
ูแบ
บร
วม
มือ

 

กา
รเค

าร
พส

ิทธ
ิมน

ุษย
ชน

 

กา
รม
ีจิต
สา
ธา
รณ

ะ 

กา
รม
ีวิน
ัย 

- ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น 

อ ภิ ป ร า ย ต า ม แ น ว ท า ง

ประชาธิปไตย 

       

- ผูเรียนสามารถคิดไตรตรอง 

พิจารณาสิ่งตางๆ เพื่อนําไปสูการ

มี จิ ต สํ า นึ ก  ทํ า ใ ห เ กิ ด ค ว า ม

ตระหนักถึงความสัมพันธของส่ิง

ตางๆเปนการผสมผสานระหวาง

การลงมือกระทําและความคิด

ใครครวญ 

         

- เนนกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนได

ตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบ

ตอสังคม 

       

- ผูเรียนไดเรียนรูผานการรวมมือ

ในการปฏิบัติ เพื่อ เชื่อมโยงกับ

ประสบการณและความสนใจของ

ผูเรียน 
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 จากตาราง 7 จะไดหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมรูปแบบการเรียนการสอน

ที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูผานการปฏิบัติ

เพื่อเชื่อมโยงกับประสบการณและความสนใจของผูเรียน ทําใหผูเรียนสามารถไตรตรอง พิจารณาสิ่ง

ตางๆ เพื่อนําไปสูการมีจิตสํานึก ทําใหเกิดความตระหนักถึงความสัมพันธของสิ่งตางๆเปนการ

ผสมผสานระหวางการลงมือกระทําและความคิดใครครวญ ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนได

ตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบตอสังคม ใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น อภิปราย โตแยงตาม

แนวทางประชาธิปไตยและเนนการเรียนรูเปนกลุม 

 จากหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนดังที่กลาวมาแลวขางตน นําไปสูการพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนไดดังภาพประกอบ 8  
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หลักการและแนวคิดของรปูแบบ

 ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น อภิปรายตามแนวทางประชาธิปไตย 

 ผูเรียนสามารถคิดไตรตรอง พิจารณาสิ่งตางๆ เพื่อนําไปสูการมีจิตสํานึก ทํา

ใหเกิดความตระหนักถึงความสัมพันธของสิ่งตางๆเปนการผสมผสานระหวาง

การลงมือกระทําและความคิดใครครวญ 

 เนนกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนกันสรางความตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบตอ
สังคม 

 ผูเรียนไดเรียนรูผานการรวมมือในการปฏิบัติเพื่อเชื่อมโยงกับประสบการณ
และความสนใจของผูเรียน 

 การพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะทางดานอารมณ (Emotional Intelligence) และ

ทักษะทางดานการสรางความสัมพันธ ระหวางบุคคล  ( Interpersonal 

Intelligence) 

 เนนการปลูกฝงความตระหนักรูภายในตน  พัฒนาใหมีความเมตตาและมี

จิตสํานึกตอสวนรวม  

 การพัฒนาจิตและการฝกปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเกิดปญญาที่แทจริง   
 การเรียนรู เพื่อให เกิดการเปลี่ยนแปลง  ผานการคิดใครครวญอยางมี

วิจารณญาณ เปนกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือการเรียนรู

เพื่อแกปญหา  และมีการแลกเปลี่ยนทางความคิดอยางมี เหตุผลเปน

กระบวนการที่เกิดจากการคิดไตรตรอง  

 มีการทํางานแบบรวมมือผานการเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งเปนแนวทางที่จะทําให

ผูเรียนรูจักการทํางานรวมกัน  

 การเคารพสิทธิมนุษยชน ทําใหผูเรียนคํานึงถึงคุณคาของความเปนมนุษย 

 การพัฒนาใหผูเรียนมีจิตสาธารณะ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับความรับผิดชอบ

ตอสังคม เปนการคํานึงถึงประโยชนของทุกฝาย (Think Win Win) เปนการสราง

ความสัมพันธและความรวมมือระหวางบุคคล เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์และ

ประโยชนแกทั้งสองฝาย 

 การมีวินัยจะเปนตัวกํากับ และควบคุมใหการประพฤติปฏิบัติตัวของผูเรียน 

การทํากิจกรรมตางๆ อยูในกรอบหรือในแนวทางที่เหมาะสม รวมถึงการนําไปสู

การฝกฝนใหเปนบุคคลที่ใฝเรียนใฝรู นําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

รูปแบบ 
การจัด 

การเรียนการสอน 
 

หลักการ 
และแนวคดิ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน 

 

 

การวัดและประเมินผล 

 

 

ภาพประกอบ  8  การสังเคราะหหลักการ/ แนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
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 จากหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนดังที่กลาวมาแลวขางตน นําไปสูการพัฒนา

วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนไดดังนี้ 

 

หลักการ  วัตถุประสงคของรูปแบบ 

   

ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น อภิปราย โตแยงตามแนวทาง

ประชาธิปไตย 

 

เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการรับฟง

ความคิดเห็นของผูอื่นตลอดจนรับฟง

ความคิดที่ความแตกตางหลากหลาย 

กระตุนใหเกิดความคิดริเร่ิม

สรางสรรค 

 

มีการทํางานแบบรวมมือผานการเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งเปน

แนวทางที่จะทําใหผูเรียนรูจักการทํางานรวมกัน 

 

การพัฒนาใหผูเรียนมีจิตสาธารณะ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับ

ความรับผิดชอบตอสังคม เปนการคํานึงถึงประโยชนของ

ทุกฝาย เปนการสรางความสัมพันธและความรวมมือ

ระหวางบุคคล เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชนแกทั้ง

สองฝาย 

 

   

ผูเรียนสามารถคิดไตรตรอง พิจารณาสิ่งตางๆ เพื่อนําไปสู

การมีจิตสํานึก ทําใหเกิดความตระหนักถึงความสัมพันธ

ของสิ่งตางๆเปนการผสมผสานระหวางการลงมือกระทํา

และการคิดไตรตรอง 

 

 

เพื่อใหผูเรียนไดคิดไตรตรอง สามารถ

สะทอนคิดผลงานโดยเชื่อมโยงการ

ทํากิจกรรมบริการสังคมกับความรูที่

ไดจากการเรียนการสอน 

 
การพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะทางดานอารมณ และทักษะ

ทางดานการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล  

 

 

   

การมีวินัยจะเปนตัวกํากับ และควบคุมใหการประพฤติ

ปฏิบัติตัวของผูเรียน การทํากิจกรรมตางๆ อยูในกรอบหรือ

ในแนวทางที่เหมาะสม รวมถึงการนําไปสูการฝกฝนใหเปน

บุคคลที่ใฝเรียนใฝรู นําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 

เพื่อใหผูเรียนมีความตระหนักตอ

ความสําคัญของประสบการณการ

บริการสังคมซึ่งมาจากการลงมือ

ปฏิบัต ิ
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หลักการ  วัตถุประสงคของรูปแบบ 

   

เนนกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดตระหนักถึงหนาที่ความ

รับผิดชอบตอสังคม 
 

เพื่อใหผูเรียนมีความตระหนักใน

หนาที่ความรบัผิดชอบรวมกัน

ในสังคม เคารพสิทธมินษุยชน มี

ทักษะในการสรางความสัมพนัธ

ระหวางบุคคลและกลุม 

 

เนนการปลูกฝงความตระหนักรูภายในตน  พัฒนาใหมี

ความเมตตาและมีจิตสํานึกตอสวนรวม 
 

การพัฒนาจิตและการฝกปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเกิดปญญา

ที่แทจริง 
 

การเรียนรู เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  ผานการคิด

ใครครวญอยางมีวิจารณญาณ เปนกระบวนการเรียนรูที่

เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือการเรียนรูเพื่อแกปญหา และ

มีการแลกเปลี่ยนทางความคิดอยางมี เหตุผลเปน

กระบวนการที่เกิดจากการคิดไตรตรอง 

 

การเคารพสิทธิมนุษยชน ทําใหผูเรียนคํานึงถึงคุณคาของ

ความเปนมนุษย 

 

   

 

 

ผูเรียนไดเรียนรูผานการรวมมือในการปฏิบัติเพื่อเชื่อมโยง

กับประสบการณและความสนใจของผูเรียน 
 

 เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการ

ทํางานเปนกลุม เกิดผลการ

เรียนรูทัง้ดานความรู และ

ทางดานจิตใจ และเหน็คุณคา

ในความแตกตางระหวางบคุคล 

เคารพความคดิเห็นและ

ความสามารถของผูอ่ืน 

ตลอดจนรูจักชวยเหลือและ

สนับสนนุผูอ่ืน 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 หลักการและวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน 
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 จากวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนขางตน นําไปสูการกําหนดขั้นการเรียนการสอนของรูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยในขั้นนี้

ผูวิจัยไดนํากิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมมาใชในขั้นตอนของ

รูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้ 

 ตาราง 8 กิจกรรมการเรียนการสอนที่นํามาใชในรูปแบบการเรียนการสอน 

 

คุณลักษณะที่ตองการ
พัฒนา 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผลของการพฒันาจิต ประเมินผล 

การทํางานรวมกัน การเรียนรูปแบบรวมมือ 

(Cooperative Learning) 
จิตแหงความเคารพ 

ทักษะการทาํงานรวมกัน 
 

ทักษะทางดานอารมณ  กิจกรรมการคิดไตรตรอง  

(Reflective thinking) 

 

จิตแหงความเคารพ 

ทักษะทางดานอารมณ 

ทั ก ษ ะท า ง ด า น ก า ร ส ร า ง

ความสัมพันธระหวางบุคคล 

ทักษะทางดานการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล 

ความมีวินัย กระบวนการกระจางคานิยม จิตแหงจริยธรรม ความมวีินยั 

จิตสาธารณะ กิจกรรมจิตอาสา 

 บทบาทสมมุติ 

 สถานการณจําลอง 

จิตแหงจริยธรรม 

การมีจิตสาธารณะ 

ความเคารพสิทธิมนุษยชน กิจกรรมสุนทรียสนทนา (Dialogue) 

 จิตแหงความเคารพ 

การเคารพสทิธิมนุษยชน 

ความเมตตา การมีความเมตตา 

คิดทางบวก การคิดทางบวก 
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 จากวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนขางตน นําไปสูการกําหนดขั้นการเรียนการ

สอนของรูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 

 

 

พัฒนาใหผูเรียนไดคิดไตรตรอง สามารถสะทอนคิดผลงาน

โดยเชื่อมโยงการทํากิจกรรมบริการสังคมกับความรูที่ไดจาก

การเรียนการสอน 

พัฒนาให ผู เ รียนมีความตระหนักตอความสําคัญของ

ประสบการณการบริการสังคมซึ่งมาจากการลงมือปฏิบัติ

และการคิดไตรตรอง 

พัฒนาใหผูเรียนมีความตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบ

รวมกันในสังคม เคารพสิทธิมนุษยชน มีทักษะในการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุม 

วัตถุประสงคของรูปแบบ 

พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการทํางานเปนกลุม เพื่อให

เกิดผลการเรียนรูทั้งดานความรู และทางดานจิตใจ ทําให

ผูเรียนเห็นคุณคาในความแตกตางระหวางบุคคลของเพื่อนๆ 

เคารพความคิดเห็นและความสามารถของผูอื่นที่แตกตาง

จากตนตลอดจนรูจักชวยเหลือและสนับสนุนผูอื่น 

ข้ันการเรียนการสอนของรปูแบบ 

ขั้นที่ 1 ปญหาชวนคิดสรางสรรค โดยใช

กิจกรรมบทบาทสมมุติหรือสถานการณ

จําลอง 

ขั้นที่ 2 สรางสรรคอยางไตรตรอง โดยใช

กิจกรรมสงเสริมการคิดไตรตรอง  

 

ขั้นที่ 5 สุนทรียสนทนา โดยใชกิจกรรม

สุนทรียสนทนา  

ขั้นที่ 3 กระจางดวยปญญา โดยใช

กิจกรรมการกระจางคานิยม 

ขั้นที่ 4 จิตอาสา โดยใชกิจกรรมจิตอาสา

ภาพประกอบ 10 วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนและขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน 

พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืนตลอดจนรับฟงความคิดที่ความแตกตางหลากหลาย 

กระตุนใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
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 จากภาพประกอบ 10  สรุปไดวารูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและ

จิตแหงจริยธรรม สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ ประกอบดวยขั้นการเรียนการสอนทั้งหมด 6 ข้ัน ดังนี้ 

 ข้ันที่ 1 ปญหาชวนคิดสรางสรรค โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมุติหรือสถานการณจําลอง 

 ข้ันที่ 2 สรางสรรคอยางไตรตรอง โดยใชกิจกรรมสงเสริมการคิดไตรตรอง (Reflective 

Thinking) 

 ข้ันที่ 3 กระจางดวยปญญา โดยใชกิจกรรมการกระจางคานิยม 

 ข้ันที่ 4 จิตอาสา โดยใชกิจกรรมจิตอาสา 

 ข้ันที่ 5 สุนทรียสนทนา โดยใชกิจกรรมสุนทรียสนทนา (Dialogue) 

 จากรูปแบบการเรียนการสอนที่ไดนําเสนอมานั้น ผูวิจัยไดมีการผสมผสานแนวคิดตางๆเพื่อ

สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งสามารถสรุปเปนหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่สนับสนุนการวิจัยได

ดังภาพประกอบ 11 
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รูปแบบการเรี ยนการสอนที่
สงเสริมจิตแหงความเคารพและ
จิตแหงจริยธรรม 
หลักการ 
วัตถุประสงค 
ขั้นการเรียนการสอน 
ขั้นที่ 1 รวมมือสรางสรรค  

ขั้นที่ 2 ปญหาชวนคิด  

ขั้นที่ 3 สรางสรรคอยางไตรตรอง  

ขั้นที่ 4 กระจางดวยปญญา  

ขั้นที่ 5 จิตอาสา  

ขั้นที่ 6 สุนทรียสนทนา 

การวัดและประเมินผล 
การประเมินผลตามสภาพจริง 

 

ประสิทธิผลของรูปแบบฯ 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2) จิตแหงความเคารพ 

3) จิตแหงจริยธรรม 

4) ความสุขในการเรียนรูวิชาศิลปะ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาจิตแหง
ความเคารพ 
การพัฒนาทักษะทางดานอารมณและ

ทักษะทางดานการสรางความสัมพันธ

ระหวางบุคคล (คณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน.2551) การทํางานรวมกัน  การ

เคารพสิทธิมนุษยชน มีบุคคลตนแบบที่ดี 

มีจิตเมตตา การคิดทางบวก 

(Gardner.2006) 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาจิตแหง
จริยธรรม  
หลักความรูคูคุณธรรม  การพัฒนาความ

ฉลาดทางศีลธรรมความรับผิดชอบตอ

สังคม การคํานึงถึงประโยชนของทุกฝาย  

(คณะกรรมการขาราชการพลเรือน.2551) 

การมีวินัย (Gardner. 2006) อุปนิสัยที่ 4 

ของแนวคิดอุปนิสัย 8 ประการของโควี่ 

(Covey.1998) การคิดแบบชนะ ชนะ  

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน
แบบบริการสังคม 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบบริการ
สังคม  (Georgia Department of 

Education.1997; Daniels.2001; 

Thelen.2004; Korb. 1984; CRFC, 

1997; TxCSL.2009; Delve.1990) 

แนวทางการพัฒนาจิตแหงความเคารพ  
 กิจกรรมสุนทรียสนทนา   

 การคิดไตรตรอง  

 การเรียนรูแบบรวมมือ  

แนวทางการพัฒนาจิตแหงจริยธรรม  
 กระบวนการกระจางคานิยม 

 การใชสถานการณจําลอง  

 การใชบทบาทสมมติ  

 กิจกรรมจิตอาสา 

แนวคิด 5 จิตคิดเพ่ือ
อนาคต (Five Minds 

for the FutureX 
ตามแนวคิดของ 

Gardner (2006) 

• จิตแหงความเคารพ 

(Respectful Mind) 

• จิ ต แห ง จ ริ ย ธ ร รม
(Ethical Mind) 

ภาพประกอบ 11  หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่สนับสนนุรูปแบบการเรียนการสอน 
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8.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิต

แหงจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนรูดวยการบริการสังคมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีดวย 4 

ข้ันตอน จากนั้นนํารูปแบบดังกลาวมาใชในรายวิชาศิลปะแหงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประเมิน

ประสิทธิผลของรูปแบบในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู  จิตแหงจริยธรรม จิตแหงจริยธรรมและความสุข

ในการเรียนรูวิชาศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ซึ่งสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดัง

ภาพประกอบ 12 

 

 
 
 

ประสิทธิผลของรูปแบบ
การเรยีนการสอน 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู  
 จิตแหงความเคารพ  

 จิตแหงจริยธรรม  

 ความสุ ข ในการ เ รี ยนรู
ศิลปะการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

 

รูปแบบการเรียนการสอน 
จิตแหงความเคารพและจิตแหง
จริยธรรมตามแนวคิดการเรียนรู
ดวยการบริการสังคม  
ข้ันที่ 1 ปญหาชวนคิดสรางสรรค 

ข้ันที่ 2 สรางสรรคอยางไตรตรอง 

ข้ันที่ 3 กระจางดวยปญญา 

ข้ันที่ 4 จิตอาสา 

ข้ันที่ 5 สุนทรียสนทนา 

ภาพประกอบ 12  กรอบแนวคิดการวิจัย 
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 งานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหง

จริยธรรม ตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผูวิจัย

ดําเนินการโดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม ตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการ

บริการสังคมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดําเนินการโดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development) ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยแบงเปน 4 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 

 ข้ันตอนที ่1 การศึกษาขอมลูแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวจิยั  

 ข้ันตอนที ่2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  

 ข้ันตอนที ่3 การนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช  

 ข้ันตอนที ่4 การประเมินประสิทธิผลของรปูแบบการเรียนการสอน  

 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัย 
 การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดที่จะนํามาใชในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน

การสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม ตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการ

บริการสังคม มีวิธีการดําเนินการ คือศึกษาแนวคิดทฤษฎีของจิตแหงความเคารพ จิตแหงจริยธรรมและ

การเรียนรูโดยการบริการสังคม จากตํารา เอกสาร และงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อนํา

ผลที่ไดมาใชในการสังเคราะหรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 ข้ันตอนนี้เปนการพัฒนารูปแบบรูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและ

จิตแหงจริยธรรม ตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม  

 1. วิเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อนําผลจาก

การศึกษาทั้งหมดมาสังเคราะหกรอบองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งจากการสังเคราะห

เบื้องตนพบวาองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนประกอบดวย หลักการของรูปแบบ 

วัตถุประสงคของรูปแบบ ข้ันการเรียนการสอนของรูปแบบ และการวัดและประเมินผลของรูปแบบ 

 2. วิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใชในการพัฒนาผูเรียนใหมีจิตแหง

ความเคารพและจิตแหงจริยธรรม ตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคมซึ่งในข้ันนี้เปน
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การดําเนินการเพื่อใหไดสาระสําคัญที่นํามาใชเปนกรอบในการสังเคราะหสาระขององคประกอบของ

รูปแบบการเรียนการสอน 

 3. สังเคราะหสาระขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความ

เคารพและจิตแหงจริยธรรม ตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม ซึ่งดําเนินการภายใต

กรอบขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนที่ไดจากขอที่ 2.1 และภายใตสาระสําคัญที่ไดจาก

การวิเคราะหในขอที่ 2.2 การสังเคราะหสาระขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนดําเนินการ

โดยนําสาระสําคัญของแตละแนวคิดที่สังเคราะหไดมาพิจารณาสวนที่สอดคลองกันและสรุปผลการ

สังเคราะหสาระขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนในแตละองคประกอบ 

 4. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนโดยผูเชี่ยวชาญ ดําเนินการโดยนํา

สาระขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนที่ไดจากขอที่ 3 ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน

ประเมินความสอดคลองของสาระในแตละองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน พรอมทั้งให

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน จากนั้นนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน โดยกําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญตองเปนผู

ที่มีความรูความชํานาญดานการสอนสังคมศาสตรและเปนผูที่มีวุฒิการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตใน

สาขาทางการศึกษา 

 5. สรางเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนการสอน ไดแก แผนการจัดการเรียนรู และ

เครื่องมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งประกอบดวย แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบวัดจิตแหงความเคารพ แบบวัดจิตแหงจริยธรรมและแบบ

วัดพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข  

  5.1 แผนการจดัการเรียนรู 

   การพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรู มีข้ันตอนดําเนนิการ ดังนี ้

5.1.1 สรางแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 395359 ศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิต

แหงจริยธรรมจํานวน 45 ชั่วโมง โดยมีแผนการจัดการเรียนรูทั้งหมด 8 หนวยการเรียนรู ทั้งนี้ภาพรวม

ของแผนการจัดการเรียนรูและตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูแสดงในภาคผนวก ค  

5.1.2 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน  

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ภาษาที่ใช รวมทั้งความสอดคลองของกิจกรรม

การเรียนรูกับรูปแบบการเรียนการสอน โดยพิจารณาตามแบบประเมินความเหมาะสมที่มีลักษณะ

เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 3 ระดับ ไดแก สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง ในการ

วิเคราะหขอมูลแบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูพิจารณาจากดัชนีความ
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สอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  โดยใชสูตรของโรวิเนลลี และแฮมเบลตัน 

(ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2539: 248-249) ซึ่งสามารถคํานวณไดจากสูตรดังตอไปนี้ 

   IOC  =   ∑ R / N 

 เมื่อ    IOC  =  ดัชนีความสอดคลอง 

 R  =  คะแนนความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 

     N  =  จํานวนผูเชีย่วชาญ 

  ผลการประเมนิของผูเชี่ยวชาญแตละคน นํามาแปลงเปนคะแนนไดดังนี ้

 สอดคลอง  ใหคะแนน   1 

  ไมแนใจ  ใหคะแนน   0 

  ไมสอดคลอง ใหคะแนน  -1 

  เมื่อคา IOC ขอใดต่ํากวา .50 จะตองนํามาปรับปรุงตอไป 

  5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในรายวิชา 395359 ศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลักษณะของแบบทดสอบเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จํานวน 50 ขอ มีข้ันตอนการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 

5.2.1 ศึกษาเนื้อหาสาระของรายวิชา 395359 ศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ

นํามากําหนดเปนโครงเรื่องของเนื้อหาสาระที่จะทําการทดสอบใหครอบคลุมจุดประสงคของรายวิชา 

5.2.2 สรางผังของแบบทดสอบที่แสดงถึงน้ําหนักของเนื้อหาวิชาในแตละสวน 

5.2.3สรางขอคําถามและตัวเลือกจํานวน 50 ขอ ตามน้ําหนักของเนื้อหาวิชาที่

กําหนดไวในผังของแบบทดสอบ 

5.2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 5 ทานตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และภาษาที่ใช และหาคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) เมื่อคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา .50 จะตองนํามาปรับปรุงตอไป จากการ

คํานวณหาคา IOC พบวาขอคําถามขอคําถามของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคา IOC สูงกวา 

.05 ทุกขอ 

5.2.5 ทดลองใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการนําแบบทดสอบ

ที่ผานการตรวจสอบในขั้นตนแลวไปทดลองสอบกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีพระนครเหนือที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบเวลาที่

เหมาะสมในการทําแบบทดสอบ โดยพิจารณาจากจํานวนผูเรียนที่ทําเสร็จประมาณรอยละ 80 ของ

ผูเรียนทั้งหมด จากนั้นนํามาตรวจใหคะแนน และวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบเพื่อหาคาดัชนี
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ความยาก (Difficulty index)และคาดัชนีคาอํานาจจําแนก (Discriminant index) โดยพิจารณา

แบบทดสอบขอที่มีดัชนีคาความยากตั้งแต .20 ถึง .80 และมีคาดัชนีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 ข้ึนไป 

มีสูตรคํานวณดังนี้  (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543: 182-187) 

     5.2.5.1 ดัชนีความยาก คํานวณไดจากสูตร  

PD    =        Nw        

     

     เมื่อ   PD  =  ดัชนีคาความยาก 

              Nw =  จํานวนผูเรียนทีท่ําขอนัน้ผิด 

              Nt  =  จํานวนผูเรียนทัง้หมดที่ทาํขอสอบขอนั้น  

    ผลการทดลองใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวาคาดัชนีความยากมีคา 

.300 - .767 ซึ่งรายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง 

5.2.5.2 ดัชนีคาอํานาจจําแนก หาไดจากการแบงกลุมผูสอบออกเปนกลุมเกง

และกลุมออน โดยใชเทคนิค 33 % ของผูสอบทั้งหมด จากนั้นจึงคํานวณหาดัชนีคาอํานาจจําแนก จาก

สูตร 

   D  =      
LN

L

UN

U
−        

          เมื่อ D  =  ดัชนีคาอํานาจจําแนก 

  U  =  จาํนวนผูเรียนที่ตอบถกูในกลุมคะแนนสงู 

  L   =  จํานวนผูเรียนที่ตอบถกูในกลุมคะแนนต่าํ 

  NU =  จํานวนผูเรียนทัง้หมดในกลุมคะแนนสูง 

  NL  =  จํานวนผูเรียนทัง้หมดในกลุมคะแนนต่ํา 

    ผลการทดลองใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวาคาอํานาจจาํแนกรายขอ

ของแบบวัดมคีาตั้งแต .228 ข้ึนไป ซึง่รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง 

5.2.6 วิเคราะหแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อหาคาความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบวัดทั้งฉบับดวยวิธีการหาคาความสอดคลองภายใน โดยใชวิธีการของคูเดอร-     

ริชารดสัน (Kuder-Richardson) สูตร KR-20 ซึ่งคํานวณไดจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สาย

ยศ. 2543: 215) 

 

 

 

Nt 
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       KR-20  =                              

      

 

     เมื่อ  k  =  จํานวนขอสอบ 

        p  =  สัดสวนของคนที่ทาํขอนั้นได 

        q  =  สัดสวนของคนที่ทาํขอนั้นผิด 

       σ2 =  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั 

    ผลการวิเคราะหเพื่อหาคาความเชื่อมัน่ของแบบวัดทั้งฉบบั พบวาแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนมีคาความเชื่อม่ัน (Reliability) เทากบั .873 

  5.3 แบบวัดจติแหงความเคารพ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  

5 ระดับ ซึ่งมีข้ันตอนการพัฒนาแบบวัดจิตแหงความเคารพดังนี ้

  5.3.1 การศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยทั้งในและตางประเทศเพื่อเปนแนวทางใน

การสรางแบบวัดจิตแหงความเคารพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

5.3.2 เขียนขอคําถามวัดจิตแหงความเคารพตามนิยามพฤติกรรมที่แสดงออกถึงจิต

แหงความเคารพจํานวน 27 ขอ 

5.3.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดจิตแหงความเคารพ ดานความเที่ยงตรงตาม

เนื้อหา (Content validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทานพิจารณาและตรวจสอบความสอดคลองของ

วัตถุประสงคกับขอคําถาม ตลอดจนความเหมาะสมของการใชภาษาในการเขียนขอคําถาม และหาคา

ดัชนีความสอดคลอง (IOC) คัดเลือกแบบวัดขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองสูงกวา .50 พบวามีขอ

คําถามของแบบวัดจิตแหงความเคารพ จํานวน 25 ขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองสูงกวา .50 

   5.3.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดจิตแหงความเคารพ โดยนําแบบวัดจิตแหงความ

เคารพ จํานวน 26 ขอไปทดลองใชกับกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ปการศึกษา 2552 ภาคการเรียนที่ 3 จํานวน 30 คน จากนั้นนํา

ขอมูลที่ไดมาหาคาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอโดยการทดสอบ Item-total correlation (r  ≥ .20) 

และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-

Coefficient) ของครอนบัค(Cronbach) ผลการวิเคราะหขอคําถามพบวาสวนใหญมีคา Item-total 

correlation ตั้งแต .20 ข้ึนไป และมีขอคําถามจํานวน 2 ขอที่มีคา Item-total correlation ติดลบ สวน

คาความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.8572 ดังแสดงในภาคผนวก ง 

  5.4  แบบวัดจิตแหงจริยธรรม มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  5 

ระดับ ซึ่งมีข้ันตอนการพัฒนาแบบวัดจิตแหงจริยธรรม ดังนี ้

 k 
n -1 1 –  

σ2 
∑ pq 
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  5.4.1 การศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยทั้งในและตางประเทศเพื่อเปนแนวทางใน

การสรางแบบวัดจิตแหงจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

5.4.2 เขียนขอคําถามวัดจิตแหงจริยธรรมตามนิยามพฤติกรรมที่แสดงออกถึงจิตแหง

จริยธรรม จํานวน 30 ขอ 

5.4.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดจิตแหงจริยธรรม ดานความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 

(Content validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทานพิจารณาและตรวจสอบความสอดคลองของวัตถุประสงค

กับขอคําถาม ตลอดจนความเหมาะสมของการใชภาษาในการเขียนขอคําถาม และหาคาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) คัดเลือกแบบวัดขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองสูงกวา .50 พบวามีขอคําถามของแบบ

วัดจิตแหงความเคารพ จํานวน 28 ขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองสูงกวา .50 

   5.4.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดจิตแหงจริยธรรม โดยนําแบบวัดจิตแหง

จริยธรรมจํานวน 26 ขอไปทดลองใชกับกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ปการศึกษา 2552 ภาคการเรียนที่ 3 จํานวน 30 คน จากนั้นนํา

ขอมูลที่ไดมาหาคาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอโดยการทดสอบ Item-total correlation (r  ≥ .20) 

และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-

Coefficient) ของครอนบัค(Cronbach) ผลการวิเคราะหขอคําถามพบวาสวนใหญมีคา Item-total 

correlation ตั้งแต .20 ข้ึนไป และมีขอคําถามจํานวน 2 ขอที่มีคา Item-total correlation ติดลบ สวน

คาความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.9229 ดังแสดงในภาคผนวก ง 

  5.5  แบบวัดพฤติกรรมการเรยีนรูอยางมีความสุข 

  แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสขุ ผูวิจัยสรางขึน้เพื่อใชวัดพฤติกรรมการเรียนรู

อยางมีความสขุ นักเรียนกลุมทดลองขณะเรียนรู โดยศกึษาและทบทวนพฤติกรรมการเรียนรูอยางมี

ความสุข รูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจติแหงจริยธรรมตามแนวคิดการ

เรียนรูดวยการบริการสังคม แผนการจัดการเรียนรูและเกณฑการสรางแบบประเมนิ เปนแบบสอบถาม

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จํานวน 20 ขอ

จากนั้นทําการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข ดงันี ้

  5.5.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพนิิจ (Face Validity) โดยนาํแบบประเมินไปให

ผูเชี่ยวชาญดานจิตวทิยา รวม 5 คน ทาํการตรวจสอบความเหมาะสมของรายการพฤติกรรมที่จะทํา

การสังเกต จากนัน้ผูวิจยันาํแบบประเมินมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

  5.5.2 ประเมนิความสอดคลองดวยดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence: IOC) 

เปนเกณฑในการพิจารณา ซึ่งคํานวณไดจากสูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2527: 37) 
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     IOC = Σ R / N 

   เมื่อ IOC หมายถึง คาดัชนีความสอดคลอง 

   R หมายถงึ ผลรวมคะแนนความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 

   N หมายถงึ จาํนวนผูเชีย่วชาญ 

  โดยนาํความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญแตละคนมาใหคาน้าํหนักเปนคะแนน ดังตอไปนี ้

   มีความเหน็วา เหมาะสม ใหคะแนนเปน +1 

   มีความเหน็วา ไมแนใจ/ปรับปรุง ใหคะแนนเปน 0 

   มีความเหน็วา ไมเหมาะสม ใหคะแนนเปน -1 

  คํานวณคาดัชนีความสอดคลองความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดวยการแทนคาในสูตร ได

คะแนนมากกวาหรือเทากับ 0.5 ถือวา มีความสอดคลองไมตองทําการปรับปรุง จากนั้นทําการปรับปรุง

รายการที่ไมเหมาะสมตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ไดรายการพฤติกรรม 14รายการ ดังแสดงใน

ภาคผนวก ง 

  5.5.3 ผูวิจัยนําแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขไปทดสอบกับนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ปการศึกษา 

2552 ภาคการเรียนที่ 3 จํานวน 30 คน ซึ่งจัดการเรียนรูโดยรูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหง

ความเคารพและจิตแหงจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนรูดวยการบริการสังคมพบวานักศึกษามี

พฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขในระดับมากที่สุดและมากตามลําดับ 

 

 6. การศึกษานํารอง (Pilot study) เปนการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใชกอน

นําไปใชจริงอยางเต็มรูปแบบ เพื่อตรวจสอบความเปนไปได ตลอดจนศึกษาปญหาและอุปสรรค

ระหวางดําเนินการเพื่อปรับปรุงรูปแบบใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น มีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 

  6.1 เลือกแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 1 หนวยการเรียนรูไปทดลองใชกับนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ชั้นปที่ 1 จํานวน 

10 คน ในภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2553 จากนั้นประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา โดยจัดสนทนา

กลุมเพื่อใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอน และนําผล

ที่ไดมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

  6.2 นําแผนการจัดการเรียนรูทั้งหมดไปทดลองใชกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ชั้นปที่ 1 ในภาคเรียนที่ 3 ป

การศึกษา 2553 ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 
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  6.3 สรุปผลการทดลองสอนและขอเสนอแนะจากการศึกษานํารอง เพื่อนําไปปรับปรุง

แกไขกิจกรรมการเรียนการสอน และเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนใหมีความสมบูรณกอนนําไป

ทดลองใชจริง 

   

ขั้นตอนที่ 3 การนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช 
 ข้ันตอนนี้เปนการนํารูปแบบการเรียนการสอนที่ผานการตรวจสอบแลวไปทดลองใชจริง ซึ่งมี

รายละเอียดของการดําเนินการ ดังนี้  

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากรที่ใชในการทดลองคือ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ ชั้นปที่ 1 จํานวนทั้งหมด 345 คน 

  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2553 ผูวิจัยใชการสุมกลุมตัวอยาง

แบบกลุม (Cluster Sampling) โดยสุมกลุมผูเรียน (Section) ที่จะใชในการวิจัยจํานวน 2 กลุม กลุม

แรกมีจํานวนผูเรียนละ 43 คนและกลุมที่สองมีผูเรียนจํานวน 35 คน จากนั้นใชการสุมอยางงายเพื่อจัด

กลุมตัวอยางเขาสูกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 
แบบแผนการทดลอง 
  กระบวนการวิจัยในขั้นตอนนี้ดําเนินการเพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการ

สอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการ

สังคมไปใชจริงกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา จํานวน 45 ชั่วโมง โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบ

ทดลอง Pretest-Posttest Control Group Design (Cohen; Manion; & Morrison. 2007: 212-213) 

ดังภาพประกอบ 17 

 

  E O1 X O2  

 C O3  O4  

  

 

ภาพประกอบ 13 แบบแผนการทดลอง 

  

R 
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  เมื่อ R   หมายถึง  กระบวนการสุม 

   E    หมายถงึ  กลุมทดลอง 

   C    หมายถึง  กลุมควบคุม 

   O1  หมายถงึ  การวัดผลกอนการใชรูปแบบการเรียนการสอนของกลุมทดลอง 

   O2  หมายถงึ  การวัดผลหลงัการใชรูปแบบการเรียนการสอนของกลุมทดลอง 

   X   หมายถึง  การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน 

   O3  หมายถงึ  การวัดผลกอนการใชรูปแบบการเรียนการสอนของกลุมควบคุม 

   O4  หมายถงึ  การวัดผลหลงัการใชรูปแบบการเรียนการสอนของกลุมควบคุม 

 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจยัเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 

2553 โดยแบงการเก็บรวบรวมขอมูลเปน 3 ชวง ดังนี ้

 ชวงที่ 1 กอนการใชรูปแบบการเรียนการสอน ผูวิจัยนําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ

วัดจิตแหงความเคารพและแบบวัดจิตแหงจริยธรรมไปวัดกับผูเรียนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

 ชวงที่ 2 ระหวางการใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยสงัเกต

พฤติกรรม ประเมินผลการทาํกิจกรรม และสัมภาษณผูเรียนเกีย่วกบักจิกรรมการเรียนรู เพื่อนาํขอมูล

มาปรับปรุงและแกไขรูปแบบการเรียนการสอน และพัฒนากิจกรรมการเรียนรูในหนวยการเรียนรูตอไป

ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 ชวงที่ 3 หลงัการใชรูปแบบการเรียนการสอน ผูวิจัยนําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ

วัดจิตแหงความเคารพและแบบวัดจิตแหงจริยธรรมไปวัดกับผูเรียนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง และ

แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสขุไปวัดกับผูเรียนกลุมทดลอง 

 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน  
 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหง

จริยธรรมโดยการบริการสังคม โดยพิจารณาจาก  

1. ผูเรียนกลุมทดลองที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหง
จริยธรรมโดยการบริการสังคม มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพและจิต

แหงจริยธรรมสูงกวาผูเรียนกลุมควบคุมที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 
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2. ผูเรียนกลุมทดลองที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหง
จริยธรรมโดยการบริการสังคม มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพและจิต

แหงจริยธรรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. พฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขในวิชาศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน
จากการตอบแบบสอบถาม โดยมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขในวิชาศิลปะการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนตั้งแต 3.5 ข้ึนไป พิจารณาดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห. 2538: 8-11) 

 คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขมากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขมาก 

 คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขนอย 

 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขนอยที่สุด 

   
 การวิเคราะหขอมูล 

1. คาสถิติพื้นฐาน ไดแก การหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพ จิตแหงจริยธรรมและ

พฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข 

2. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพ จิตแหงจริยธรรมของ

ผูเรียนที่ไดรับการสอนตางกันดวยการวิเคราะหความแปรปรวนพหุนามแบบทางเดียวโดยมีการวัดซ้ํา 

(One-way MANOVA; repeated measures) 

3. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพ จิตแหงจริยธรรมของ

ผูเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนของกลุมทดลอง ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนพหุนามแบบทางเดียว

โดยมีการวัดซ้ํา (One-way MANOVA;  repeated measures)  

 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้แบงออกเปน  2 สวน ไดแก สถติิพื้นฐาน และสถิติที่ใช

ในการวิเคราะหความแปรปรวนพหนุาม ซึง่มีรายละเอียดของสูตรในการคํานวณ ดังนี ้
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1. สถิติพื้นฐาน 

1.1 คาเฉลี่ย (Mean) 

     =      

 

เมื่อ  แทน คาเฉลี่ย 

  ∑X แทน ผลรวมทัง้หมดของขอมูล 

  N  แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด 

1.2   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

   

     SD =  

   เมื่อ  SD แทน สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

     Xi แทน คะแนนของคนที ่i   

     N แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด 

2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหความแปรปรวนพหุนาม 

    Wilks’ lambda (Λ) =                    1 

 

   เมื่อ λ แทน คาไอเกน 

N 
∑X 

(1 + λ1) (1 + λ2)… (1 + λi) 



143 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การนําเสนอผลการพัฒนาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและ

จิตแหงจริยธรรม ตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแยกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่  1  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

 ตอนที่  2  ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 เพื่อใหการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการทําความเขาใจเกี่ยวกับผลการวิเคราะห

ขอมูลมีความสะดวกยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกําหนดสัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

  N  แทน จํานวนผูเรียนในกลุม 

  M  แทน คาเฉลี่ย 

  SD  แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  df  แทน ระดับของความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

  SS  แทน ผลรวมของกําลังสอง (Sum of Square) 

  MS  แทน คาเฉลี่ยของกําลังสอง (Mean Square) 

  F   แทน คาสถิติ F ที่ใชในการคํานวณ (Multivariate F Test) 

  Sig. แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  

  T  แทน การวัด แบงเปน กอนเรียน (T1)  และหลังเรียน (T2) 
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ตอนที่  1  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 การนําเสนอผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในตอนที่ 1  ผูวิจัยขอแบงประเด็นการ

นําเสนอผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม 

2. ผลการศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม  

3. ผลการสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน และสาระขององคประกอบ

ของรูปแบบการเรียนการสอน 

4. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน 

5. ผลการศึกษานํารอง (Pilot study) 

 
1. ผลการวิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม 

 
  จากการศึกษาสาระสําคัญของแนวคิดแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม ซึ่งเปน 2 ใน 

5 ของแนวคิด 5 จิตคิดเพื่ออนาคต (Five minds for the future) ของการดเนอร (Gardner. 2006) 

ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสรุปผลการวิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดแหง

ความเคารพและจิตแหงจริยธรรมได ดังตาราง 9 
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ตาราง 9 ผลการศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม  

 

ประเด็นการศึกษาวิเคราะห สาระสําคัญทีไ่ดจากการศึกษาวิเคราะห 

แนวคิด Five Mind for The 

Future  

จิต 5 ประการมีความสําคัญเปนอยางมากตอมนุษยในโลกยุคใหม 

ซึ่งมีผลตอการพัฒนาตัวบุคคลทั้งในแงการทํางานและการดําเนิน

ชีวิต ซึ่งจะสงผลใหสังคมมีคนที่มีคุณภาพกลายเปนพลังในการที่จะ

ขับเคลื่อน องคกร สังคมและประเทศชาติใหกาวไปสูจุดมุงหมาย 

และยืนหยัดอยูภายใตการแขงขันอยางมั่นคงและยั่งยืนซึ่งจิตทั้ง 5 

ประกอบดวย 

1. จิตแหงวทิยาการ (Disciplined Mind) 

2. จิตแหงการสังเคราะห (Synthesizing Mind) 

3. จิตแหงการสรางสรรค (Creating Mind) 

4. จิตแหงความเคารพ (Respectful Mind) 

5. จิตแหงจริยธรรม (Ethical Mind) 

จิตแหงความเคารพ (Respectful mind) 

ความหมาย การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลและระหวางกลุม ทําความ

เขาใจและทํางานรวมกับคนที่มีความแตกตางกัน ในบรรยากาศแหง

ความเคารพและความเคารพสามารถแสดงออกไดทั้งกายกาย 

วาจาและใจ 

องคประกอบที่สงเสริมใหเกิด

การพัฒนาจิตแหงความเคารพ 

1. ทักษะทางดานอารมณ (Emotional Intelligence) 

2. ทักษะทางด านการสร า งความสัมพันธ ร ะหว า งบุ คคล 

(Interpersonal Intelligence) 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. ปฏิบัติตามบุคคลตนแบบที่ดี 
5. มีความเมตตา  

6. การคิดทางบวก  

การพัฒนาจิตแหงความเคารพ 1. กิจกรรมสุนทรียสนทนา (Dialogue) 

2. การคิดไตรตรอง (Reflective thinking) 

3. การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 
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ตาราง 9 (ตอ) 

 

ประเด็นการศึกษาวิเคราะห สาระสําคัญทีไ่ดจากการศึกษาวิเคราะห 

จิตแหงจริยธรรม (Ethical Mind) 

ความหมาย คุณลักษณะสําคัญของบทบาทในหนาที่การงานและบทบาทของ

การเปนพลเมือง การปฏิบัติตนเพื่อใหเกิดผลงานที่ดีและเปน

พลเมืองที่ดี สามารถพิจารณาถึงผลกระทบจากการทํางานและการ

ปฏิบัติตนในสังคมที่มีความแตกตางกัน การรักษาคุณงามความดี 

การคํานึงถึงความถูกตองและผลประโยชนของสวนรวม แมจะ

ขัดแยงกับผลประโยชนและความตองการสวนตน 

องคประกอบที่สงเสริมใหเกิด

การพัฒนาจิตแหงจริยธรรม 

1. จิตสาธารณะ  

- ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)  

- การคํานึงถึงประโยชนของทุกฝาย (Think Win Win) และ

อุปนิสัยที่ 4 ของแนวคิดอุปนิสัย 8 ประการของโควี่ (Covey.1998) 

ไดแกการคิดแบบชนะ ชนะ (Think Win-Win)  

2. การมีวินัย 

การพัฒนาจิตแหงจริยธรรม 1. กระบวนการกระจางคานิยม 

2. การใชสถานการณจําลอง  
3. การใชบทบาทสมมติ  
4. กิจกรรมจิตอาสา 

  

จากตาราง 9 จะเห็นไดวาจิตแหงความเคารพ คือ การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล

และระหวางกลุม ทําความเขาใจและทํางานรวมกับคนที่มีความแตกตางกัน ในบรรยากาศแหงความ

เคารพและความเคารพสามารถแสดงออกไดทั้งกาย วาจาและใจ การทําความเขาใจกับผูอ่ืนนั้น ตอง

อาศัยทักษะทางดานอารมณ (Emotional Intelligence) และทักษะทางดานการสรางความสัมพันธ

ระหวางบุคคล (Interpersonal Intelligence) รวมกัน ซึ่งการพัฒนาจิตแหงความเคารพ (Respectful 

mind) จะเกิดขึ้นไดเมื่อมีการพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาทักษะทางดานอารมณ (Emotional 

Intelligence) และทักษะทางดานการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Intelligence) 

การทํางานรวมกัน การเคารพสิทธิมนุษยชน มีบุคคลตนแบบที่ดี มีจิตเมตตาและการคิดทางบวก สวน

จิตแหงจริยธรรมคือ คุณลักษณะสําคัญของบทบาทในหนาที่การงานและบทบาทของการเปนพลเมือง 
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การปฏิบัติตนเพื่อใหเกิดผลงานที่ดีและเปนพลเมืองที่ดี สามารถพิจารณาถึงผลกระทบจากการทํางาน

และการปฏิบัติตนในสังคมที่มีความแตกตางกัน การรักษาคุณงามความดี การคํานึงถึงความถูกตอง

และผลประโยชนของสวนรวม แมจะขัดแยงกับผลประโยชนและความตองการสวนตน องคประกอบที่

สงเสริมใหเกิดการพัฒนาจิตแหงจริยธรรมคือการพัฒนาจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบตอสังคม 

(Social Responsibility) การคํานึงถึงประโยชนของทุกฝาย (Think Win Win) และอุปนิสัยที่ 4 ของ

แนวคิดอุปนิสัย 8 ประการของโควี่ (Covey.1998) ไดแกการคิดแบบชนะ ชนะ (Think Win-Win) และ

การมีวินัย การพัฒนาจิตแหงจริยธรรมทําไดโดยการใชกระบวนการกระจางคานิยม สถานการณจําลอง 

บทบาทสมมติและกิจกรรมจิตอาสา ผลของการศึกษาวิเคราะหในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดนําสาระสําคัญ 

(รายละเอียดไดกลาวไวแลวในบทที่ 2) ไปประกอบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน

ข้ันตอนที่ 2 ของการดําเนินงานวิจัย 

 

ตาราง 10 ผลการศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม  

 

ประเด็นการศึกษาวิเคราะห สาระสําคัญทีไ่ดจากการศึกษาวิเคราะห 

การบริการสังคม  

ความหมาย การเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู ดานวิชาการและการทํา

กิจกรรมรับใชสังคมเขาดวยกัน โดยผูเรียนจะตองเรียนเนื้อหาวิชาการ 

ควบคูไปกับการทํากิจกรรมการบริการสังคม และทําการพิจารณา

อยางมีรูปแบบที่ชัดเจน เพื่อใหบรรลุตามจุดประสงคของรายวิชา โดย

มีการเรียนวิชาการ การทํากิจกรรมรับใชสังคม มีการประเมินและแสดง

ผลงาน 

หลักการ 1. การจัดการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเรียนรู 
เชื่อมโยงกับประสบการณและความสนใจของผู เ รียน  มีการจัด

สถานการณเพื่อใหผูเรียนมีประสบการณจริง การเรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อ

ผูเรียนลงมือปฏิบัติ 

2. การกระทําของมนุษยสัมพันธกับจิตสํานึก มนุษยสามารถไตรตรอง 

พิจารณาส่ิงตางๆ และดัดแปลงใหดีข้ึน นําไปสูการมีจิตสํานึกโดยการ

กระตุนดวยเทคนิคการสนทนาเกี่ยวกับปญหาสังคมที่มีการตั้งคําถาม

และอภิปรายโตแยงความคิดซึ่งกันและกัน เปนการผสานระหวางการ

ลงมือกระทําและความคิดใครครวญ 
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ตาราง 10 (ตอ) 

 

ประเด็นการศึกษาวิเคราะห สาระสําคัญทีไ่ดจากการศึกษาวิเคราะห 

 3. เนนใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเองโดยการกระทําและรูจักการ

แกปญหา มีกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดตระหนักถึงหนาที่ตอสังคม ให

ผู เ รี ยนได แสดงความคิด เห็น  อภิปราย  โต แย งตามแนวทาง

ประชาธิปไตย โดยที่ผูสอนจะเปนผูยึดมั่นประชาธิปไตย เปนนัก

แกปญหา และสนใจเรื่องของสังคม 

 

 จากตาราง 10 จะเห็นไดวา การบริการสังคมคือ การเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู ดาน

วิชาการและการทํากิจกรรมรับใชสังคมเขาดวยกัน โดยผูเรียนจะตองเรียนเนื้อหาวิชาการ ควบคูไปกับ

การทํากิจกรรมการบริการสังคม และทําการพิจารณาอยางมีรูปแบบที่ชัดเจน เพื่อใหบรรลุตาม

จุดประสงคของรายวิชา โดยมีการเรียนวิชาการ การทํากิจกรรมรับใชสังคม มีการประเมินและแสดง

ผลงาน หลักการของการบริการสังคม คือ การจัดการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเรียนรู 

เชื่อมโยงกับประสบการณและความสนใจของผูเรียนการกระทําของมนุษยสัมพันธกับจิตสํานึก มนุษย

สามารถไตรตรอง พิจารณาสิ่งตางๆ และดัดแปลงใหดีข้ึน และเนนใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเองโดยการ

กระทําและรูจักการแกปญหา มีกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดตระหนักถึงหนาที่ตอสังคม ใหผูเรียนไดแสดง

ความคิดเห็น อภิปราย โตแยงตามแนวทางประชาธิปไตย 

 
 3. ผลการสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน และสาระของ
องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
  จากการสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดเกี่ยวกับ

รูปแบบการเรียนการสอนของ Joyce; & Weil (2004), Dick; & Carey (1996) และทิศนา แขมมณี 

(2545) พบวาองคประกอบที่สําคัญของรูปแบบการเรียนการสอนประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค          

ข้ันการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล และจากการสังเคราะหสาระขององคประกอบของ

รูปแบบการเรียนการสอนสามารถสรุปสาระขององคประกอบการเรียนการสอนไดดังตาราง 11 
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ตาราง 11  โครงสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

 

องคประกอบของรูปแบบ สาระสําคัญขององคประกอบ 

1. หลักการและแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น อภิปรายตามแนวทางประชาธิปไตย 

2. ผูเรียนสามารถคิดไตรตรอง พิจารณาสิ่งตางๆ เพื่อนําไปสูการมีจิตสํานึก 

ทําใหเกิดความตระหนักถึงความสัมพันธของสิ่งตางๆเปนการผสมผสาน

ระหวางการลงมือกระทําและความคิดใครครวญ 

3. เนนกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนกันสรางความตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

4. ผูเรียนไดเรียนรูผานการรวมมือในการปฏิบัติเพื่อเชื่อมโยงกับประสบการณ
และความสนใจของผูเรียน 

5. การพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะทางดานอารมณ (Emotional Intelligence) 

และทักษะทางดานการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal 

Intelligence) 

6. เนนการปลูกฝงความตระหนักรูภายในตน  พัฒนาใหมีความเมตตาและมี

จิตสํานึกตอสวนรวม 

7. การพัฒนาจิตและการฝกปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเกิดปญญาที่แทจริง  

8. การเรียนรูเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ผานการคิดใครครวญอยางมี

วิจารณญาณ เปนกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือการเรียนรู

เพื่อแกปญหา  และมีการแลกเปลี่ยนทางความคิดอยางมี เหตุผลเปน

กระบวนการที่เกิดจากการคิดไตรตรอง  

9. มีการทํางานแบบรวมมือผานการเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งเปนแนวทางที่จะทํา

ใหผูเรียนรูจักการทํางานรวมกัน 

10. การเคารพสิทธิมนุษยชน ทําใหผูเรียนคํานึงถึงคุณคาของความเปนมนุษย 

11. การพัฒนาใหผูเรียนมีจิตสาธารณะ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับความ

รับผิดชอบตอสังคม เปนการคํานึงถึงประโยชนของทุกฝาย (Think Win Win) 

เปนการสรางความสัมพันธและความรวมมือระหวางบุคคล เพื่อใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์และประโยชนแกทั้งสองฝาย 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

องคประกอบของรูปแบบ สาระสําคัญขององคประกอบ 

 12.  การมีวินัยจะเปนตัวกํากับ และควบคุมใหการประพฤติปฏิบัติ

ตัวของผูเรียน การทํากิจกรรมตางๆ อยูในกรอบหรือในแนวทางที่

เหมาะสม รวมถึงการนําไปสูการฝกฝนใหเปนบุคคลที่ใฝเรียนใฝรู 

นําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหผู เรียนมีทักษะในการรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน

ตลอดจนรับฟงความคิดที่ความแตกตางหลากหลาย กระตุนให

เกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

2. เพื่อใหผูเรียนไดคิดไตรตรอง สามารถสะทอนคิดผลงานโดย
เชื่อมโยงการทํากิจกรรมบริการสังคมกับความรูที่ไดจากการเรียน

การสอน 

3. เพื่อใหผูเรียนมีความตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบรวมกัน
ในสังคม เคารพสิทธิมนุษยชน มีทักษะในการสรางความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและกลุม 

4. เ พื่ อ ใ ห ผู เ รี ย นมี ค ว ามตระหนั กต อค ว ามสํ า คัญของ

ประสบการณการบริการสังคมซึ่งมาจากการลงมือปฏิบัติ 

5. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการทํางานเปนกลุม เกิดผลการเรียนรู

ทั้งดานความรู และทางดานจิตใจ และเห็นคุณคาในความ

แตกตางระหวางบุคคล เคารพความคิดเห็นและความสามารถ

ของผูอ่ืน ตลอดจนรูจักชวยเหลือและสนับสนุนผูอ่ืน 

ข้ันตอนการเรียนการสอน ข้ันที่ 1 ปญหาชวนคิดสรางสรรค โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมุติ

หรือสถานการณจําลอง 

ข้ันที่ 2 สรางสรรคอยางไตรตรอง โดยใชกิจกรรมสงเสริมการคิด

ไตรตรอง  

ข้ันที่ 3 กระจางดวยปญญา โดยใชกิจกรรมการกระจางคานิยม 

ข้ันที่ 4 จิตอาสาพาสรางสรรค โดยใชกิจกรรมจิตอาสา 

ข้ันที่ 5 สุนทรียสนทนา โดยใชกิจกรรมสุนทรียสนทนา  

 



151 
 

ตาราง 11 (ตอ) 

 

องคประกอบของรูปแบบ สาระสําคัญขององคประกอบ 

การประเมินผลของรูปแบบ 

 

การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่

พัฒนาขึ้นแบงเปน 2 สวนคือ 

(1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพและจิต

แหงจริยธรรม 

(2) ประเมินพฤติกรรมความสุขในการเรียนรูวิชาศิลปะการพัฒนา

คุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
4. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สรางขึ้น 

 
 ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดนําขอมูลดังกลาวมาออกแบบ

รูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนรูดวย

การบริการสังคมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมา

ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

  ข้ันที่ 1 ปญหาชวนคิด  (Challenging Problem) ซึ่งมีที่มาเพื่อใหนักศึกษาไดมีทักษะ

ในการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนตลอดจนรับฟงความคิดที่ความแตกตางหลากหลาย กระตุนใหเกิด

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ข้ันตอนนี้ผูวิจัยใชกิจกรรมบทบาทสมมุติหรือสถานการณจําลอง 

     ข้ันที่ 2 คิดอยางไตรตรอง (Reflective thinking) ซึ่งมีที่มาและแนวคิดเพื่อใหผูเรียนได

คิดไตรตรอง สามารถสะทอนคิดผลงานโดยเชื่อมโยงการทํากิจกรรมบริการสังคมกับความรูที่ไดจาก

การเรียนการสอน ข้ันตอนนี้ผูวิจัยใชกิจกรรมสงเสริมการคิดไตรตรอง (Reflective Thinking)ให

นักศึกษาไดคิดไตรตรองจากสถานการณจําลองในขั้นปญหาชวนคิดตอวาควรจะมีแนวทางการแกไข

ปญหาจากสถานการณที่ใหไดอยางไร 

   ข้ันที่ 3 กระจางคานิยม  (Value Clarification) เพื่อใหผูเรียนมีความตระหนักตอ

ความสําคัญของประสบการณการบริการสังคมซึ่งมาจากการลงมือปฏิบัติ โดยใชกิจกรรมการกระจาง

คานิยม 

      ข้ันที่ 4 จิตอาสา ( Volunteer Mind) เพื่อใหผูเรียนมีความตระหนักในหนาที่ความ

รับผิดชอบรวมกันในสังคม เคารพสิทธิมนุษยชน มีทักษะในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและ

กลุมโดยใชกิจกรรมจิตอาสา 
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      ข้ันที่ 5 สุนทรียสนทนา (Inspired Dialogue) เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการทํางานเปน

กลุม เกิดผลการเรียนรูทั้งดานความรู และทางดานจิตใจ และเห็นคุณคาในความแตกตางระหวาง

บุคคล เคารพความคิดเห็นและความสามารถของผูอ่ืน ตลอดจนรูจักชวยเหลือและสนับสนุนผูอ่ืน โดย

ใชกิจกรรมสุนทรียสนทนา  

  รูปแบบการเรียนการสอนซึ่งประกอบดวย 5 ข้ันตอน จะอยูในสวนของกิจกรรมการ

เรียนรูของแผนการจัดการเรียนการสอน สามารถสรุปไดดังภาพประกอบที่ 14 ดังนี้ 

 
ภาพประกอบ 14  แสดงขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรูตามรปูแบบการเรียนการสอน 

 

 เมื่อผูวิจัยออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหง

จริยธรรมตามแนวคิดการเรียนรูดวยการบริการสังคมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเรียบรอยแลว 

ผูวิจัยไดนําโครงรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สรางขึ้น ไปขอใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน 

พิจารณาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ความเปนไปได และใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

[พิมพคําอางอิงจากเอกสาร หรือบทสรุปของจุดที่นาสนใจ คุณสามารถจัดตําแหนงกลองขอความได

ทุกที่ในเอกสาร ใหใชแท็บ 'เครื่องมือกลองขอความ' เพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบของกลอง

ขอความของคําอางอิงที่ดึงมา] 

ปญหาชวนคดิ   

(Challenging Problem) 

คิดอยางไตรตรอง 

(Reflective thinking) 

กระจางคานยิม 

(Value Clarification) 

จิตอาสา 

( Volunteer Mind) 

สุนทรียสนทนา  

(Inspired Dialogue) 
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากนั้นนําผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลการตรวจสอบดังแสดงไวในตาราง 12 

 

ตาราง 12 ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยผูเชี่ยวชาญ 

 

รายการ 
M SD 

ระดับความ

เหมาะสม 
การกําหนดองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
1. การกําหนดองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนครอบคลุมกับความ

จําเปนของการจัดการเรียนรูที่ดี 
4.29 0.95 มากที่สุด 

2. แตละองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนมีความสัมพันธกัน 4.86 0.38 มากที่สุด 
หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 
3. แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่นํามาใชในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 4.43 0.79 มาก 
4. ความชัดเจนของหลักการ สามารถแสดงจุดเนนของรูปแบบการเรียนการสอน 4.57  0.54 มากที่สุด 
5. การใชภาษา และการเรียบเรียงถอยคํามีความเหมาะสม สละสลวย เขาใจงาย 4.14  0.38 มาก 
วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน 
6. สอดคลองกับหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 4.43  0.53 มาก 
7. วัตถุประสงคมีความชัดเจน สามารถแสดงสิ่งที่มุงหวังใหเกิดกับตัวผูเรียน 4.14  0.38 มาก 
8. วัตถุประสงคมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ 4.86  0.38 มากที่สุด 
9. การใชภาษา และการเรียบเรียงถอยคํามีความเหมาะสม สละสลวย เขาใจงาย 4.43  0.79 มาก 
ขั้นการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน 
10. สอดคลองกับหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 4.43 0.79 มาก 
11. สอดคลองกับวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน 4.00  0.58 มาก 
12. ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรมการเรียนรูในแตละขั้นการเรียนการสอน 4.57  0.53 มากที่สุด 
13. การจัดลําดับขั้นของขั้นการเรียนการสอนของรูปแบบ 4.14  0.38 มาก 
14. ขั้นการเรียนการสอนมีความสะดวกในการนําไปสูการสอน 4.29 0.95 มากที่สุด 
การวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอน 
15. การวัดและประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงคของรูปแบบ 4.29  0.49 มาก 
16. การวัดและประเมินผลสอดคลองกับขั้นการเรียนการสอนของรูปแบบ 4.57  0.54 มากที่สุด 

รวม 4.42 0.6 มาก 
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 จากตาราง 12 ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา 

มีคะแนนความเหมาะสมเฉลี่ยตั้งแต 4.00 – 4.86 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 

คุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนสวนใหญของรายการมีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด 

สามารถนําไปใชได โดยในขอที่มีผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะไว ผูวิจัยไดรวบรวมเพื่อนําไปปรับปรุง

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหสมบูรณข้ึนดังนี้ 

 1) รูปแบบคอนขางเปนนามธรรม อีกทั้งยังขาดตัวบงชี้ (Indicators) ของแนวคิดหลัก 

(concept) ที่เปนรูปธรรม 

 2)  ระยะเวลาที่จะทําการสอนในแตละขั้นควรมีการกําหนดอยางชัดเจน เพื่อเปนการบริหาร

เวลาใหพอดี เพราะวาในแตละขั้นมีระยะเวลาที่ตองใชเปนเวลานาน โดยเฉพาะขั้นสุนทรียสนทนา

(Inspired Dialogue) อีกทั้งในขั้นตอนนี้ผูเชี่ยวชาญยังเสนอแนะใหผูวิจัยทําความเขาใจกับนักศึกษา

ในครั้งแรกที่ทํากิจกรรมเพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงแนวคิดในการทําสุนทรียสนทนาอยางชัดเจน 

 3)  ข้ันการคิดอยางไตรตรอง (Reflective thinking) ควรใหเปนในเชิงบวก ไมควรใหมีการ

วิจารณในลักษณะเชิงลบ เพราะจะทําใหเกิดผลเสียตอผูเรียน 

 4) ในขั้นนํา ควรมีการเขียนใหชัดเจนวามีการเตรียมความรูใหนักศึกษาอยางไร หรือมีกิจกรรม

การเตรียมเขาสูบทเรียนอยางไร 

5) ข้ันจิตอาสาพาสรางสรรค (Volunteer Mind) ควรมีการควบคุมใหนกัศึกษาจัดกิจกรรมไม

ไกลจากที่เรียน หรือที่อยูอาศัย ไมควรใหไปทํากิจกรรมไกลจนไมสามารถควบคุมได 
 
 5. ผลการศึกษานํารอง (Pilot Study)  
 ผูวิจัยไดทําการศึกษานํารอง (Pilot Study) เปนการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลอง

ใชกอนนําไปใชจริงอยางเต็มรูปแบบ เพื่อตรวจสอบความเปนไปได ตลอดจนศึกษาปญหาและอุปสรรค

ระหวางดําเนินการเพื่อปรับปรุงรูปแบบใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น โดยนําแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 1 

แผนการเรียนรูไปทดลองใชกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ ชั้นปที่ 1 ในภาคการเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2553 ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับ

กลุมตัวอยางจํานวน 10 คน ในภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2552 พบวารูปแบบการเรียนการสอนที่

พัฒนาขึ้นสามารถนําไปปฏิบัติไดตามรูปแบบ 5 ข้ันตอน โดยที่แตละขั้นตอนมีการใชเวลาแตกตางกัน 

ซึ่งขั้นที่ 1 ปญหาชวนคิด  (Challenging Problem) ซึ่งมีที่มาเพื่อใหนักศึกษาไดมีทักษะในการรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืนตลอดจนรับฟงความคิดที่ความแตกตางหลากหลาย กระตุนใหเกิดความคิดริเร่ิม

สรางสรรค ข้ันตอนนี้ผูวิจัยใชกิจกรรมบทบาทสมมุติหรือสถานการณจําลอง ข้ันตอนนี้นักศึกษาใน

ชวงแรกมักใชเวลานานมาก สวนขั้นที่ 2 คิดอยางไตรตรอง (Reflective thinking) และขั้นที่ 3 กระจาง
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คานิยม  (Value Clarification) นักศึกษาสามารถทําใบงานไดอยางถูกตอง ในการทดลองสอนในขั้นที่ 

4 จิตอาสา ( Volunteer Mind) และข้ันที่ 5 สุนทรียสนทนา (Inspired Dialogue) ผูเรียนไดใหความเห็น

วาเปนกิจกรรมที่ตองใชเวลาในการคิดและปฏิบัติมากเกินไป โดยเฉพาะขั้นตอนที่ 5 สุนทรียสนทนา 

(Inspired Dialogue) ซึ่งในการทํากิจกรรมนี้ในครั้งแรก นักศึกษาสวนใหญไมคอยแสดงความคิดเห็น

มากเทาใด นักศึกษาสวนใหญใหความเห็นวาเกิดขึ้นเนื่องจากยังเกร็งกับเพื่อนและอาจารย อีกทั้งกลัว

วาการแสดงความคิดเห็นที่ไมเปนประโยชนในการทํางานกลุมอาจทําใหคะแนนในการทํางานลดลง 

ผูวิจัยจึงไดนําคําแนะนํามาปรับปรุงโดยกอนทําการเรียนการสอนครั้งแรกใหนักศึกษาไดมีการทํา

กิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยการทําความรูจักกันกอนที่จะเขาสูบทเรียน และทําความเขาใจวาการ

สอนในครั้งนี้ใหเนนเรื่องของการแสดงความคิดเห็นและจะไมมีการหักคะแนนเมื่อมีการแสดงความ

คิดเห็นที่ขัดแยงกันเด็ดขาด เมื่อเสร็จส้ินการศึกษานํารองแลว ผูวิจัยสรุปผลการทดลองสอนและ

ขอเสนอแนะจากการศึกษานํารอง เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกิจกรรมการเรียนการสอน และเครื่องมือ

ประกอบการเรียนการสอนใหมีความสมบูรณกอนนําไปทดลองใชจริง 

 เมื่อไดทําการทําการศึกษานํารอง (Pilot Study) คร้ังที่ 1 แลวผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจาก

การศึกษานํารองครั้งที่ 1 มาปรับปรุงและนําไปทดลองทําการศึกษานํารอง(Pilot Study) คร้ังที่ 2 เปน

การนํารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใชกอนนําไปใชจริงอยางเต็มรูปแบบ เพื่อตรวจสอบความ

เปนไปได ตลอดจนศึกษาปญหาและอุปสรรคระหวางดําเนินการเพื่อปรับปรุงรูปแบบใหมีความ

สมบูรณยิ่งขึ้น โดยนําแผนการจัดการเรียนรูทั้งหมดไปทดลองใชกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ชั้นปที่ 1 ในภาคการเรียนที่ 3 ป

การศึกษา 2553 ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ในภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 

2552 พบวากอนที่เริ่มการเรียนการสอนผูวิจัยไดทํากิจกรรมละลายพฤติกรรมนักศึกษากอน และไดให

คําอธิบายวาการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาใหเปนไปไดอยางอิสระ ไมมีการเก็บคะแนนหรือให

คะแนนความคิดเห็นที่ถูกตองหรือตัดคะแนนความคิดเห็นที่ผิดหรือความคิดเห็นที่ขัดแยงกัน ใน

การศึกษานํารองครั้งที่ 2 สรุปไดวารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปปฏิบัติไดตาม

รูปแบบ 5 ข้ันตอน โดยที่แตละขั้นตอนมีการใชเวลาแตกตางกัน ซึ่งขั้นที่ 1 ปญหาชวนคิด  

(Challenging Problem) ข้ันตอนนี้นักศึกษาใชเวลาทําใบงานในการเรียนหนวยการเรียนรูนี้คอนขางชา

แตเมื่อไดเรียนหลายครั้งก็มีการพัฒนาเรื่องของเวลาในการเรียน ซึ่งผูวิจัยเองตองมีการชวยให

คําแนะนําในสวนนี้ในชวงแรก สวนขั้นที่ 2 คิดอยางไตรตรอง (Reflective thinking) และขั้นที่ 3 

กระจางคานิยม  (Value Clarification) นักศึกษาสามารถทําใบงานไดอยางถูกตองแตตองมีการให

คําแนะนําในชวงแรกๆ  ในการทดลองสอนในขั้นที่ 4 จิตอาสา ( Volunteer Mind) นักศึกษามักจะเลือก

ทํากิจกรรมนอกพื้นที่หรือพื้นที่ที่มีความหางไกลคอนขางมาก ซึ่งผูวิจัยไดใหคําแนะนําวาควรเลือกทํา
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กิจกรรมนี้ในพื้นที่ และเนนกิจกรรมอาสาพัฒนาที่สอดคลองกับทักษะวิชาชีพที่นักศึกษามี เพื่อ

ประหยัดเวลาและตรงตามความรู ความสามารถของนักศึกษาอีกดวย และขั้นที่ 5 สุนทรียสนทนา 

(Inspired Dialogue) ผูเรียนไดใหความเห็นวาเปนกิจกรรมที่ตองใชเวลาในการคิดและปฏิบัติมาก

เกินไป ในการทํากิจกรรมนี้นักศึกษาสวนใหญไมคอยแสดงความคิดเห็นมากเทาใดนัก ผูวิจัยจึงตองให

คําแนะนําและอธิบายถึงประโยชนของกิจกรรมในขั้นตอนนี้อยางละเอียด 

 

ตอนที่  2  ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน 
 
 การวิเคราะหผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน ผูวิจัยขอนําเสนอผล

การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้  

1. ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปร  
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  

3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอน  
 
 1. ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปร 
 การวิเคราะหในตอนนี้จะนําเสนอคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมของกลุมทดลองซึ่งเปนกลุมที่ใช

รูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม ตามแนวคิดการเรียนการ

สอนดวยการบริการสังคมและกลุมควบคุมซึ่งเปนกลุมที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ ทั้งกอน

เรียนและหลังเรียน ดังตาราง 13 

 

ตาราง 13  คาเฉลี่ย (M) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความ

เคารพและจิตแหงจริยธรรมจําแนกตามประเภทของกลุม และการวัด 

 

ตัวแปรตาม 

กลุมทดลอง (N = 35) กลุมควบคุม (N = 43) 

T1 T2 T1 T2 

M SD M SD M SD M SD 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 19.28 2.77 36.37 4.7 19.57 3.36 32.94 5.16 

จิตแหงความเคารพ 93.12 5.23 105.3 6.89 92.66 5.49 99.80 5.71 

จิตแหงจริยธรรม 95.58 2.97 113.95 7.82 94.57 3.11 107.86 8.06 
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 จากตาราง 13 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความ

เคารพและจิตแหงจริยธรรมพบวากอนเรียนและหลังเรียนกลุมทดลองมีคาเทากับ 19.28, 93.12, 

95.58 และ 36.37, 105.3, 113.95 ตามลําดับ และกลุมควบคุมมีคาเทากับ 19.57, 92.66, 94.57 และ 

32.94, 99.80, 107.86 ตามลําดับ จากขอมูลขางตนเมื่อทําการเปรียบเทียบกอนเรียนและหลังเรียน 

พบวา คะแนนเฉลี่ยของของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมของกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม มีคาเพิ่มข้ึนเทากับ 17.09,12.18,18.37 และ 13.37,7.14,13.29 ตามลําดับ 

แสดงใหเห็นวากลุมทดลองและกลุมควบคุมเมื่อไดเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนทั้งสอง

รูปแบบแลว ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพและจิตแหง

จริยธรรมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกอนเรียน 

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพ

และจิตแหงจริยธรรมระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนน

เฉลี่ยของของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมเพิ่มข้ึนสูงกวากลุม

ควบคุมเทากับ 3.72,5.04 และ 5.08 ตามลําดับ แสดงวากลุมทดลองซึ่งเปนกลุมที่ใชรูปแบบการเรียน

กลุมที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม ตามแนวคิดการ

เรียนการสอนดวยการบริการสังคม มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพ

และจิตแหงจริยธรรมเพิ่มข้ึนสูงกวากลุมควบคุมซึ่งเปนกลุมที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ 

 แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยไมสามารถสรุปไดวาการเพิ่มข้ึนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหง

ความเคารพและจิตแหงจริยธรรมทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมนี้เปนการเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ

หรือไม ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพื่อทดสอบสมมติฐานของ

การวิจัยจํานวน 2 ขอ ดวยสถิติทดสอบความแปรปรวนพหุนามแบบทางเดียวโดยมีการวัดซ้ํา (One-

Way MANOVA; Repeated Measures) ดังมีรายละเอียดที่ผูวิจัยไดเสนอไวสําหรับการวิเคราะหขอมูล

ตอนที่ 2  

  
 2.  ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้เปนการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมของผูเรียนที่ไดรับการสอนตางกัน 

และของผูเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนในกลุมทดลอง โดยโดยมีสมมติฐานในการทดสอบจํานวน 2 ขอ 

ดังนี้ 
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 สมมติฐานที่ 1 ผูเรียนกลุมทดลองที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหง
ความเคารพและจิตแหงจริยธรรม ตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม  มี
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม สูงกวา
ผูเรียนกลุมควบคุมที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ 
 กอนการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยทําการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของ

การวิเคราะหความแปรปรวนพหุนามแบบทางเดียวโดยมีการวัดซ้ํา (One-Way MANOVA; repeated 

measures) ซึ่งเปนสถิติที่ใชในการทดสอบ ดังนี้ 

1. ทดสอบความเปนเอกพันธของเมตริกซความแปรปรวน – แปรปรวนรวม (Homogeneity 

of Variance-covariance Matrices) ของตัวแปรโดยใช Box’s M Test พบวา เมตริกซความ  

แปรปรวน – แปรปรวนรวมระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 และผลการตรวจสอบความเปนเอกพันธของความแปรปรวนของตัวแปรแตละตัวกับ

กลุมดวยวิธี Levene’s Test พบวาตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพและจิตแหง

จริยธรรมเไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาตัวแปรทั้งสามตัวมีความ

แปรปรวนของของกลุมประชากรเทากัน  

2. ตรวจสอบคุณสมบัติของ Sphericity ของเมตริกซความแปรปรวน – แปรปรวนรวม ถา

พบวาคา Epsilon ซึ่งเปนดัชนีสะทอนความเบี่ยงเบนออกจากเงื่อนไขของ Sphericity มีคาเปน 1.0 

หรือเขาใกล 1.0 ถือวาขอมูลเปนไปตามเงื่อนไข (ผจงจิต อินทสุวรรณ. 2545: 157) และเมื่อตรวจสอบ

ขอมูลชุดนี้พบวาไดคา Epsilon ของตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพและจิตแหง

จริยธรรมเเทากับ 1.00 ทุกตัวแปร จึงถือไดวาขอมูลเปนไปตามเงื่อนไขของ Sphericity  

3. ทดสอบการแจกแจงปกติหลายตัวแปร (Multivariate Normality) ดวยการคํานวณคา 

Mahalanobis Distances (D2) และลงจุดคาที่คํานวณไดคูกับเปอรเซนไทลของไคสแควรพบวาภาพที่

ไดเปนแนวเสนตรง แสดงวาขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหมีการแจกแจงเปนปกติ และเมื่อพิจารณาคา

ความเบ (Skewness) และคาความโดง (Kurtosis) โดยเฉพาะคาความโดงนั้นมีผลกระทบตออํานาจ

ในการทดสอบ (Power of Test) ทั้งในกรณีหนึ่งตัวแปรและหลายตัวแปร (ผจงจิต อินทสุวรรณ. 2545: 

44 – 45) พบวาตัวแปรตามสวนใหญเบซายเล็กนอย และความโดง (Kurtosis) พบวาสวนใหญมี

ลักษณะโดงเพียงเล็กนอย เมื่อทําการวิเคราะหดวยสถิติ Shapiro – Wilk พบวาตัวแปรทุกตัวไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ  จึงถือไดวาการแจกแจงของตัวแปรในแตละกลุมมีการแจกแจงแบบปกติ 

 จากที่กลาวมาแลวขางตนจะเห็นไดวาขอมูลทั้งหมดเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการใช

สถิติ MANOVA ทั้งนี้ผลการวิเคราะหความเปนเอกพันธของเมตริกซความแปรปรวน – แปรปรวนรวม 

คา Epsilon การลงจุดคา Mahalanobis Distances (D2) กับคาเปอรเซนไทลของไคสแควร คาความเบ 
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คาความโดง และคาสถิติ Spapiro – Wilk แสดงในภาคผนวก ง สําหรับรายละเอียดผลการวิเคราะห

ขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน มีดังนี้ 

 

ตาราง 14  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนตัวแปรพหุนามแบบวัดซ้ําของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน จิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม จําแนกตามกลุม (รูปแบบการเรียนการ

สอน)  

 

แหลงความแปรปรวน Value (Wilks’ Lambda) F Sig. 

Intercept .001 24782.282** .000 

Instruction .761     7.740** .000 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 14 พบวาไดคาสถิติ Wilks’ Lambda เทากับ .761และแปลงมาเปนคาสถิติ F มีคา

เทากับ 7.740 แสดงวาคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพและจิตแหง

จริยธรรมของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ 1  

 จากนั้นผูวิจัยไดทําการวิเคราะหตอไปวาตัวแปรอิสระหรือรูปแบบการเรียนการสอนในกลุม

ทดลองและกลุมควบคุมนั้นสงผลตอตัวแปรตามหรือคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                

จิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมอยางไร โดยทําการทดสอบ Univariate F test ซึ่งนําเสนอไว

ในตาราง 15 
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ตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพและจิต 

   แหงจริยธรรมระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 

แหลงความ

แปรปรวน 
ตัวแปรตาม SS df MS F Sig. 

กลุม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 94.931   1 94.931 4.774* .032 

จิตแหงความเคารพ 342.860   1 342.860 6.621*  .012 

จิตแหงจริยธรรม 487.192   1 487.192 12.553** .001 

ความคลาด

เคลื่อน  

(กลุม) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1511.255 76 19.885 – – 

จิตแหงความเคารพ 3935.575 76 51.784 – – 

จิตแหงจริยธรรม 2949.635 76 38.811 – – 

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 15 เมื่อทําการทดสอบดวย Univariate Test  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพ และจิตแหงจริยธรรมระหวางกลุมทดลองและกลุม

ควบคุม พบวา คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพ และจิตแหงจริยธรรมของ

กลุมทดลองและกลุมควบคุมสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุกตัวแปร สวนตัวแปร

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตแหงความเคารพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  
 สมมติฐานที่ 2 ผูเรียนกลุมทดลองที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหง
ความเคารพและจิตแหงจริยธรรม ตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม  มี
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน 
 ในการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ผูวิจัยใชการวิเคราะหความแปรปรวนพหุนามแบบทางเดียว

โดยมีการวัดซ้ํา (One-Way MANOVA; repeated measures) ในกรณีที่มีกลุมตัวอยาง 1 กลุมเปน

สถิติที่ใชในการทดสอบ การวิเคราะหไดผลดังตาราง 16 
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ตาราง 16  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนตัวแปรพหุนามแบบวัดซ้ําของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน จิตแหงความเคารพ และจิตแหงจริยธรรมจําแนกตามการวัด (กอนเรียน-หลังเรียน) 

ของผูเรียนกลุมทดลอง 

 

แหลงความแปรปรวน Value (Wilks’ Lambda) F Sig. 

Intercept .001 14223.563** .000 

Test .064   195.995** .000 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 16 พบวา ไดคาสถิติ Wilks’ Lambda เทากับ .064 และแปลงมาเปนคาสถิติ F มี

คาเทากับ 195.995 แสดงวาคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพ และจิตแหง

จริยธรรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ 

2 และเมื่อทําการวิเคราะหตอไปวาตัวแปรการวัด (กอนเรียน – หลังเรียน) ในกลุมทดลองสงผลตอตัว

แปรตามหรือคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพ และจิตแหงจริยธรรม

อยางไร โดยทําการทดสอบ Univariate F test ไดผลดังตาราง 17 

 

ตาราง 17  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพ และจิต

แหงจริยธรรมกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมทดลอง 
 

แหลงความ

แปรปรวน 
ตัวแปรตาม SS df MS F Sig. 

การวัด 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 6281.686   1 6281.686 393.300 .000** 

จิตแหงความเคารพ 3192.744   1 3192.744 176.382 .000** 

จิตแหงจริยธรรม 7256.977   1 7256.977 223.615 .000** 

ความคลาด

เคลื่อน  

(การวัด) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 670.814   1 15.972   

จิตแหงความเคารพ 760.256   1 18.101   

จิตแหงจริยธรรม 1363.023   1 32.453   

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 17 พบวาคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการจิตแหงความเคารพ และจิตแหง

จริยธรรม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุกตัวแปร  

 
ตอนที่  3  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข 
 คะแนนพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขหลังใชรูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสรมิจติแหง

ความเคารพและจิตแหงจริยธรรม ตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม ผลการวิเคราะห

แสดงในตาราง 18    

 

ตาราง 18 คะแนนพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขหลังใชรูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิต

แหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม ตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคมของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

รายการ M SD การแปลผล 

1. ทานรูสึกวาไดรับการยอมรับจากเพื่อนและผูสอน 4.45 0.510 มาก 

2. ทานคิดวาผูสอนมีความเมตตา จริงใจ เอาใจใสตอ

ผูเรียนอยางทั่วถึง 
4.4 0.598 มาก 

3. ทานรูสึกรักและภูมิใจในตนเอง 4.55 0.510 มากที่สุด 

4. ทานสามารถปรับตัวใหเขาสถานการณตางๆ ได 4.6 0.503 มากที่สุด 

5. ทานมีโอกาสทํากิจกรรมไดตามถนัดและความสนใจ 4.6 0.503 มากที่สุด 

6. ทานชอบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนใน

วิชาศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.6 0.503 มากที่สุด 

7. ทานชอบกิจกรรมที่ฝกใหมีทักษะในการรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน 
4.3 0.47 มาก 

8. ทานชอบกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดติดไตรตรอง 4.4 0.754 มาก 

9. ทานตระหนักถึงความสําคัญของประสบการณการ

บริการสังคมซึ่งมาจากการลงมือปฏิบัติ 
4.6 0.598 มากที่สุด 

10. ทานชอบกิจกรรมที่สงเสริมใหมีทักษะในการสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุม 

4.4 0.503 มาก 
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ตาราง 18 (ตอ) 

 

รายการ M SD การแปลผล 

11. ทานชอบการเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น 4.85 0.366 มากที่สุด 

12. ทานเขาใจและเห็นคุณคาทองถิ่นของตนเอง 4.8 0.41 มากที่สุด 

13. ทานไดคนพบตนเองและความสามารถของตนเอง 4.35 0.489 มาก 

14. ทานคิดวาสิง่ที่เรียนรูสามารถนําไปใชไดใน
ชีวิตประจําวัน 

4.25 0.444 มาก 

15. ทานชอบรวมปฏิบัติงานเปนกลุม 4.15 0.366 มาก 

16. ทานรูสึกวามาเรียนดวยความตื่นเตน สบายใจ 4.15 0.366 มาก 

17. ทานรูสึกสนุกกับการเรียนและอยากเรียนรู 4.55 0.510 มากที่สุด 

18. ทานทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางตั้งใจ 4.45 0.510 มาก 

19. ทานรูสึกวามีบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูรวมกัน 4.55 0.510 มากที่สุด 

20. ทานมีความสุขในการเรียนรู 4.50 0.513 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.496 มาก 

 

 จากตาราง 18 พบวาพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขหลังใชรูปแบบการเรียนการสอนที่

สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม ตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม 

โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 มีพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขอยูในระดับมาก โดยพฤติกรรม

รูสึกรักและภูมิใจในตนเอง สามารถปรับตัวใหเขาสถานการณตางๆ ได มีโอกาสทํากิจกรรมไดตามถนัด

และความสนใจ ชอบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ตระหนักถึงความสําคัญของประสบการณการบริการสังคมซึ่งมาจากการลงมือปฏิบัติ ชอบการเปด

โอกาสใหแสดงความคิดเห็น เขาใจและเห็นคุณคาทองถิ่นของตนเอง รูสึกสนุกกับการเรียนและอยาก

เรียนรู รูสึกวามีบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูรวมกันและมีความสุขในการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม

ตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดดําเนินการ

และพัฒนาโดยสรุปได ดังนี้ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม 

ตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยศึกษาถึงผลที่เกิด

ข้ึนกับนักศึกษา ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน จิตแหงความเคารพ จิตแหงจริยธรรมและ

ความสุขในการเรียนรูวิชาศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน 

  
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของจิตแหงความเคารพ จิตแหงจริยธรรมและการเรียนรูโดยการ

บริการสังคม จากตํารา เอกสาร และงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อนํามาใชในการ

สังเคราะหรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

2. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนการสอน ไดแก 

แผนการจัดการเรียนรู และเครื่องมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน จากนั้น

ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน และเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนการ

สอนโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน 

3. ตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการเรียนการสอน โดยการนํารูปแบบการเรียนการ

สอนที่ผานการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ ไปทําการศึกษานํารอง (Pilot study) 2 คร้ัง คร้ังแรกทดลอง

ใชแผนการจัดการเรียนรู 1 หนวยการเรียนรูกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2552 ซึ่งมีลักษณะใกลเคียง

กับกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน นําขอมูลที่ไดปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู จากนั้นทดลองใชแผนการ

จัดการเรียนรูทั้งหมดกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยพระจอมเกลา

พระนครเหนือ ในภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2552 ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 
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คน จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการศึกษานํารองมาปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือ

ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมและสมบูรณกอนนําไปใชในการทดลองตอไป 

 4. นํารูปแบบการเรียนการสอนทดลองไปใช เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียน

การสอนจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม 

ใชแบบแผนการทดลองแบบ The Pretest-Posttest Control Group Design โดยนํารูปแบบการเรียน

การสอนที่ผานการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใชกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ที่

ศึกษาในรายวิชาศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 3  หนวยกิต เปนเวลา 15 สัปดาห สัปดาหละ 

3 ชั่วโมง รวมใชเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 48 ชั่วโมง โดยแบงเปนกลุมทดลองจํานวน 43 คน และกลุม

ควบคุมจํานวน 35 คน  

 5. ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน จิตแหงความเคารพ จิตแหงจริยธรรมและพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. จากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมตาม
แนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม ได รูปแบบการเรียนการสอนซึ่งประกอบดวย

องคประกอบที่สําคัญ 4 องคประกอบ ไดแก หลักการ วัตถุประสงค ข้ันการเรียนการสอน และการวัด

และประเมินผล องคประกอบทั้ง 4 มีสาระดังนี้ 
หลักการ    
1. ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น อภิปรายตามแนวทางประชาธิปไตย 

2. ผูเรียนสามารถคิดไตรตรอง พิจารณาสิ่งตางๆ เพื่อนําไปสูการมีจิตสํานึก ทําใหเกิดความ

ตระหนักถึงความสัมพันธของสิ่งตางๆเปนการผสมผสานระหวางการลงมือกระทําและความคิด

ใครครวญ 

3. เนนกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนกันสรางความตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบตอสังคม 

4. ผูเรียนไดเรียนรูผานการรวมมือในการปฏิบัติเพื่อเชื่อมโยงกับประสบการณและความสนใจ
ของผูเรียน 

5. การพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะทางดานอารมณ (Emotional Intelligence) และทักษะ

ทางดานการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Intelligence) 

6. เนนการปลูกฝงความตระหนักรูภายในตน  พัฒนาใหมีความเมตตาและมีจิตสํานึกตอ

สวนรวม 
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7. การพัฒนาจิตและการฝกปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเกิดปญญาที่แทจริง  

8. การเรียนรูเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ผานการคิดใครครวญอยางมีวิจารณญาณ เปน

กระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือการเรียนรูเพื่อแกปญหา และมีการแลกเปลี่ยนทาง

ความคิดอยางมีเหตุผลเปนกระบวนการที่เกิดจากการคิดไตรตรอง  

9. มีการทํางานแบบรวมมือผานการเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งเปนแนวทางที่จะทําใหผูเรียนรูจัก

การทํางานรวมกัน 

10. การเคารพสิทธิมนุษยชน ทําใหผูเรียนคํานึงถึงคุณคาของความเปนมนุษย 

11. การพัฒนาใหผูเรียนมีจิตสาธารณะ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม เปน

การคํานึงถึงประโยชนของทุกฝาย (Think Win Win) เปนการสรางความสัมพันธและความรวมมือ

ระหวางบุคคล เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชนแกทั้งสองฝาย 

12.  การมีวินัยจะเปนตัวกํากับ และควบคุมใหการประพฤติปฏิบัติตัวของผูเรียน การทํา

กิจกรรมตางๆ อยูในกรอบหรือในแนวทางที่เหมาะสม รวมถึงการนําไปสูการฝกฝนใหเปนบุคคลที่ใฝ

เรียนใฝรู นําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนตลอดจนรับฟงความคิดที่ความ

แตกตางหลากหลาย กระตุนใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

2. เพื่อใหผูเรียนไดคิดไตรตรอง สามารถสะทอนคิดผลงานโดยเชื่อมโยงการทํากิจกรรมบริการ
สังคมกับความรูที่ไดจากการเรียนการสอน 

3. เพื่อใหผูเรียนมีความตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบรวมกันในสังคม เคารพสิทธิมนุษย

ชน มีทักษะในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุม 

4. เพื่อใหผูเรียนมีความตระหนักตอความสําคัญของประสบการณการบริการสังคมซึ่งมาจาก
การลงมือปฏิบัติ 

5. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการทํางานเปนกลุม เกิดผลการเรียนรูทั้งดานความรู และทางดาน

จิตใจ และเห็นคุณคาในความแตกตางระหวางบุคคล เคารพความคิดเห็นและความสามารถของผูอ่ืน 

ตลอดจนรูจักชวยเหลือและสนับสนุนผูอ่ืน 
ขั้นการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน 
ข้ันที่ 1 ปญหาชวนคิดสรางสรรค โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมุติหรือสถานการณจําลอง 

ข้ันที่ 2 สรางสรรคอยางไตรตรอง โดยใชกิจกรรมสงเสริมการคิดไตรตรอง  

ข้ันที่ 3 กระจางดวยปญญา โดยใชกิจกรรมการกระจางคานิยม 

ข้ันที่ 4 จิตอาสาโดยใชกิจกรรมจิตอาสา 
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ข้ันที่ 5 สุนทรียสนทนา โดยใชกิจกรรมสุนทรียสนทนา  
การวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอน 

 การวัดและประเมินผลตามการเรียนการสอนนี้ เปนการวัดและประเมินผลที่เกิดขึ้นทั้งระหวาง 

การเรียนการสอน และภายหลังการเรียนการสอนตามรูปแบบ โดยผูประเมินประกอบดวยตัวผูเรียน 

เพื่อน และผูสอน 

 2. รูปแบบการเรียนการสอนจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมตามแนวคิดการเรียน

การสอนดวยการบริการสังคมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวา 

  2.1 ผูเรียนกลุมทดลองที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนจิตแหงความเคารพและจิตแหง

จริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จิตแหงความเคารพ จิตแหงจริยธรรมและพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขสูงกวาผูเรียนกลุม

ควบคุมที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  2.2 ผูเรียนกลุมทดลองที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนจิตแหงความเคารพและจิตแหง

จริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จิตแหงความเคารพ จิตแหงจริยธรรมและอยางมีความสุขหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

 2. พฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขในวิชาศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมี

คะแนนเฉลี่ยของผูเรียนในระดับมาก 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม

ตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีประเด็นที่

นํามาอภิปราย 2 ประเด็น คือ 1) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 2) การประเมินประสิทธิผลของ

รูปแบบการเรียนการสอน รายละเอียดการอภิปรายผลมีดังนี้ 

 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

 จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวารูปแบบการเรียนการสอนจิตแหงความเคารพและจิตแหง

จริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สามารถนําไปใชพัฒนาใหผูเรียนมีจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม ไดอยางมั่นใจ ซึ่งพิจารณา

จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญไดคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในระดับมาก (M = 4.42) 

เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการ
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สอนดวยการบริการสังคมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการอยางเปนระบบโดย

ทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรม  การ

บริการสังคมและแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนรูจากเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ พบวาแนวคิด

เกี่ยวกับการพัฒนาจิตแหงความเคารพ ควรมีการพัฒนาทักษะทางดานอารมณและทักษะทางดานการ

สรางความสัมพันธระหวางบุคคล การทํางานรวมกัน  การเคารพสิทธิมนุษยชน มีบุคคลตนแบบที่ดี มี

จิตเมตตา การคิด แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาจิตแหงจริยธรรม หลักความรูคูคุณธรรม  การพัฒนา

ความฉลาดทางศีลธรรมความรับผิดชอบตอสังคม การคํานึงถึงประโยชนของทุกฝาย  การมีวินัย 

อุปนิสัยที่ 4 ของแนวคิดอุปนิสัย 8 ประการของโควี่และการคิดแบบชนะ ชนะ แลวนํามาใชเปนกรอบ

แนวคิดพื้นฐานในการสังเคราะหสาระตางๆ ขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  

 การสังเคราะหสาระองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ผูวิจัยไดวิเคราะหและ

สังเคราะหสาระตางๆ เพื่อนํามาเชื่อมโยงกัน โดยทําการวิเคราะหและสังเคราะหหลักการของรูปแบบ

การเรียนการสอน เพื่อเชื่อมโยงไปสูการสังเคราะหวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน ข้ันการ

เรียนการสอน และการวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอน จากนั้นผูวิจัยไดนําสาระตางๆ 

มาจัดทําเปนรูปแบบการเรียนการสอนฉบับรางใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 

และมีการนํารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนไปทดลอง 2 คร้ังกอนการนํารูปแบบการเรียนการ

สอนไปใชในจริง  

 จะเห็นไดวา การดําเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวมีการดําเนินการอยาง

เปนระบบ โดยมีแนวคิดและหลักการพื้นฐานเปนกรอบในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

นอกจากนั้นรูปแบบการเรียนการสอนยังไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ ทําใหรูปแบบการเรียนการ

สอนไดรับการยอมรับวามีประสิทธิภาพ สามารถใชเปนแบบแผนในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุ

วัตถุประสงคในการสงเสริมจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได 

ซึ่งการดําเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนี้สอดคลองกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2545: 

4-5) ที่สรุปไววา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจะตองผานการจัดองคประกอบตางๆ ของรูปแบบ

การเรียนการสอนใหเปนระบบ โดยคํานึงถึงทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ รวมทั้งตองจัดองคประกอบ

ตางๆ ของรูปแบบการเรียนการสอนใหมีความสัมพันธกัน เพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมายที่ตองการ 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนจิตแหงความเคารพและจิต

แหงจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม ประกอบดวยขั้นการเรียน 5 ข้ัน ดังนี้ 

 ข้ันที่ 1 ปญหาชวนคิด  (Challenging Problem) เปนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดมีทักษะใน

การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนตลอดจนรับฟงความคิดที่ความแตกตางหลากหลาย กระตุนใหเกิด

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ข้ันตอนนี้ผูวิจัยใชกิจกรรมบทบาทสมมุติหรือสถานการณจําลอง ใชเทคนิค
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การเรียนรูแบบรวมมือแบบ เนนใหผูเรียนจัดทําโครงการเปนกลุม มีการสืบคนและปฏิบัติงานรวมกัน 

เพื่อเตรียมการทําโครงงานกลุม หรือทํางานที่ผูสอนไดมอบหมาย พัฒนาใหผูเรียนมีจิตแหงความ

เคารพ เพราะตองรูจักการทํางานแบบรวมมือ เพื่อใหเกิดผลการเรียนรูทั้งดานความรู และทางดาน

จิตใจ ชวยใหนักเรียนเห็นคุณคาในความแตกตางระหวางบุคคลของเพื่อนๆ เคารพความคิดเห็นและ

ความสามารถของผูอ่ืนที่แตกตางจากตนตลอดจนรูจักชวยเหลือ และสนับสนุนเพื่อนๆ  

     ข้ันที่ 2 คิดอยางไตรตรอง (Reflective thinking) เปนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดคิด

ไตรตรอง สามารถสะทอนคิดผลงานโดยเชื่อมโยงการทํากิจกรรมบริการสังคมกับความรูที่ไดจากการ

เรียนการสอนในการวิจัยครั้งนี้จึงเปนการสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม โดยเนนใหเปนผูที่รูจัก

ควบคุมกํากับตนเอง และเปนผูที่รูจักคิดวิเคราะหใชเหตุผล โดยใชกิจกรรมสงเสริมการคิดไตรตรอง 

(Reflective Thinking) ใหนักศึกษาไดคิดไตรตรองจากสถานการณจําลองในขั้นปญหาชวนคิดตอวา

ควรจะมีแนวทางการแกไขปญหาจากสถานการณที่ใหได ซึ่งการทํากิจกรรมในขั้นตอนนี้ทําใหผูเรียน

เกิดการยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลและระหวางกลุม ทําความเขาใจและทํางานรวมกับคนที่มี

ความแตกตางกันอีกดวย 

  ข้ันที่ 3 กระจางคานิยม  (Value Clarification) เปนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิด

ความกระจางแจงในคานิยมของตนเอง  ข้ันตอนนี้ผูวิจัยเนนกระบวนการใชคําถามเพื่อกระตุนใหเกิด

ความคิด  และจะเสนอคําถามตางๆ เชน ไดความคิดนี้มาจากไหน ไดพิจารณาทางเลือกอื่นๆ แลวหรือ

ยัง ทําแลวจะเกิดผลอะไรบาง เคยทําเชนนี้บอยไหม  จึงเปนกระบวนการกระจางจริยธรรมของตนเอง 

และถือวาเปนกระบวนการปลูกฝงจริยธรรม 

 ข้ันที่ 4 จิตอาสา( Volunteer Mind) เปนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการตระหนักใน

หนาที่ความรับผิดชอบรวมกันในสังคม เคารพสิทธิมนุษยชน มีทักษะในการสรางความสัมพันธระหวาง

บุคคลและกลุมโดยใชกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสานี้เปนกิจกรรมที่สรางขึ้นเพื่อสงเสริมการ

พัฒนาจิตแหงจริยธรรม เปนการปลูกฝงใหตระหนักถึงความสําคัญของจิตอาสา และสรางจิตสํานึก

โดยมีกิจกรรมที่ใหการชวยเหลือและเปนประโยชนตอผูอ่ืน กิจกรรมจิตอาสาเปนกระบวนการทาง

การศึกษาอยางหนึ่งที่ทําใหนักศึกษามีประสบการณโดยการลงมือปฏิบัติ  (Learning by Doing ) จะ

ทําใหนักศึกษามีประสบการณและสามารถลงมือปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จได   

 ข้ันที่ 5 สุนทรียสนทนา (Inspired Dialogue) เปนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะ

ในการทํางานเปนกลุม เกิดผลการเรียนรูทั้งดานความรู และทางดานจิตใจ และเห็นคุณคาในความ

แตกตางระหวางบุคคล เคารพความคิดเห็นและความสามารถของผูอ่ืน ตลอดจนรูจักชวยเหลือและ

สนับสนุนผูอ่ืน โดยใชกิจกรรมสุนทรียสนทนา (Dialogue) ทําใหผูเรียนมีความตระหนักรู  ความเมตตา  
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และมีจิตสํานึกตอสวนรวม ตลอดจนการรับฟงวิธีคิด วิธีการใหคุณคา ความหมายของคนอื่นตอส่ิงที่

พูด เพื่อเรียนรูซึ่งกันและกัน  
 

1. การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน  
 เมื่อพิจารณาโดยรวมแลวสามารถสรุปไดวา รูปแบบการเรียนการสอนจิตแหงความเคารพ

และจิตแหงจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาใหผูเรียนมีจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมได

อยางมีประสิทธิผลจริง โดยพิจารณาจาก 

1.1 ผลการวิเคราะหความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหง

ความเคารพและจิตแหงจริยธรรมระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา กลุมทดลองที่ใชรูปแบบ

การเรียนการสอนจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการ

บริการสังคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมสูงกวาผูเรียนกลุม

ควบคุมที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อทําการ

วิเคราะหตอไปวารูปแบบการเรียนการสอนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมนั้นสงผลตอตัวแปรตามหรือ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมอยางไร ผลการวิเคราะหพบวา 

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งอภิปรายผลไดวากลุมทดลองซึ่งเปนกลุมที่ใชรูปแบบการเรียนการ

สอนจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคม มี

หลักการของรูปแบบที่สําคัญคือ ผูเรียนไดเรียนรูผานการรวมมือในการปฏิบัติเพื่อเชื่อมโยงกับ

ประสบการณและความสนใจของผูเรียน  เนนกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดตระหนักถึงหนาที่ความ

รับผิดชอบตอสังคม เนนการปลูกฝงความตระหนักรูภายในตน  พัฒนาใหมีความเมตตา ทําใหผูเรียนมี

จิตสํานึกตอสวนรวม เกิดการพัฒนาจิตและการฝกปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเกิดปญญาที่แทจริง และเมื่อ

ผูเรียนเขาใจในหลักการที่สอนอยางลึกซึ้งและสามารถนําไปปฎิบัติไดแลวจึงสงผลใหผูเรียนกลุม

ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของอารี 

สัณหฉวี (ม.ม.ป.: 33) ที่กลาววา การใหผูเรียนทํางานดวยกันเปนกลุมเล็กๆ จะทําใหเกิดผลการเรียนรู

ทั้งดานความรู และทางดานจิตใจ สอดคลองกับผลการวิจัยของสตารและราฟท (Starr Roxanne Hiltz; 

& Raquel Benbunan-Fich: 1997) ที่ไดศึกษาพบวาการทํางานเปนกลุม ทําใหเพิ่มแรงจูงใจ เกิดการ

พัฒนาทักษะในการรับรู และการแกปญหา เกิดการปฏิสัมพันธระหวางกันทั้งเปนกลุม และ บุคคล และ

พบวา การทํางานเปนกลุม หรือ การรวมมือกันของบุคคล ทําใหมีการเรียนรู สูงกวาการทํางานตาม

ลําพังและอีกหลักการหนึ่งของรูปแบบการเรียนการสอนจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมตาม
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แนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคมคือผูเรียนสามารถคิดไตรตรอง พิจารณาสิ่งตางๆ เพื่อ

นําไปสูการมีจิตสํานึก ทําใหเกิดความตระหนักถึงความสัมพันธของสิ่งตางๆเปนการผสมผสานระหวาง

การลงมือกระทําและการคิดไตรตรอง ทําใหผูเรียนมีทักษะทางดานอารมณ และทักษะทางดานการ

สรางความสัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของกูป (Krupp; citing Gramston; & 

Wellman . 1997: 1) ที่กลาววาการเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดจากการคิดไตรตรอง ผูใหญมิไดเรียนรู

จากประสบการณโดยตรง แตพวกเขาเรียนรูจากการประมวลผลประสบการณทั้งหมด  

1.1.2 คะแนนเฉลี่ยของจิตแหงความเคารพของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลดังกลาวสามารถอภิปรายผลไดวา ผูเรียนกลุมทดลองซึ่ง

ใชรูปแบบการเรียนการสอนจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนดวย

การบริการสังคม ซึ่งเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืนตลอดจนรับฟงความคิดที่ความแตกตางหลากหลาย กระตุนใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

อีกทั้งยังพัฒนาใหผูเรียนไดคิดไตรตรอง สามารถสะทอนคิดผลงานโดยเชื่อมโยงการทํากิจกรรมบริการ

สังคมกับความรูที่ไดจากการเรียนการสอนและพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการทํางานเปนกลุม เพื่อให

เกิดผลการเรียนรูทั้งดานความรู และทางดานจิตใจ ทําใหผูเรียนเห็นคุณคาในความแตกตางระหวาง

บุคคลของเพื่อนๆ เคารพความคิดเห็นและความสามารถของผูอ่ืนที่แตกตางจากตนตลอดจนรูจัก

ชวยเหลือและสนับสนุนผูอ่ืน ซึ่งกระบวนการดังกลาวเปนการสงเสริมใหผูเรียนเปนผูที่มีจิตแหงความ

เคารพซึ่งขอสรุปดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของการดเนอร (Gardner. 2006: 203) ที่กลาววาบุคคล

ที่มีจิตแหงความเคารพ ตองสามารถตอบสนองตอคนหรือกลุมคนที่มีความแตกตางที่หลากหลายอยาง

เห็นอกเห็นใจและเปนไปในทางสรางสรรค เปนความพยายามที่จะเขาใจและทํางานรวมกับคนที่มี

ความแตกตาง และสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2551: 18) ที่กลาววาผูที่

มีจิตแหงความเคารพเปนบุคคลที่ยอมรับและทําความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล และความ

แตกตางระหวางกลุมคน เปนการพยายามทําความเขาใจมุมมอง ทัศนคติ อารมณหรือส่ิงกระตุนที่อยู

เบื้องหลังของความแตกตางระหวางคนหรือกลุมคน โดยความเคารพนั้นสามารถแสดงออกไดทาง

พฤติกรรมทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจ ซึ่งสามารถรับรูไดจากทั้งผูใหความเคารพและผูที่ไดรับ

ความเคารพ 

1.1.3 คะแนนเฉลี่ยของจิตแหงจริยธรรมของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  จากผลดังกลาวสามารถอภิปรายผลไดวา ผูเรียนกลุมทดลองซึ่งใช

รูปแบบการเรียนการสอนจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนดวย

การบริการสังคม ซึ่งเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาใหผูเรียนมีความตระหนักตอความสําคัญ

ของประสบการณการบริการสังคมซึ่งมาจากการลงมือปฏิบัติและการคิดไตรตรองและพัฒนาใหผูเรียน
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มีความตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบรวมกันในสังคม เคารพสิทธิมนุษยชน มีทักษะในการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุม ซึ่งขอสรุปดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของการดเนอร 

(Gardner. 2006: 205) ที่กลาววาบุคคลที่มีจิตแหงจริยธรรมตองสามารถปฏิบัติตามบทบาทในหนาที่

การงานและบทบาทของการเปนพลเมือง รวมทั้งการปฏิบัติอยางเสมอตนเสมอปลาย และสอดคลอง

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2551: 19) ที่กลาววา บุคคลที่มีจิตแหงจริยธรรมตอง

สามารถรักษาคุณงามความดี โดยยังคงไวซึ่งความสมดุลระหวางการรักษาบทบาทหนาที่ที่ตนไดรับกับ

การเปนพลเมืองที่ดีของสังคมและของประเทศชาติ ตลอดจนการคํานึงถึงความถูกตองและ

ผลประโยชนของสวนรวม แมจะขัดแยงกับผลประโยชนและความตองการสวนตน และแนวคิดของ 

แอมโบสดและครอส (Ambrose; & Cross. 2009: 214) ที่มีความเห็นวาบุคคลที่มีจิตแหงจริยธรรมตอง

เปนผูที่สามารถใชจิตแหงจริยธรรม ในบทบาทที่เปนเปนสมาชิกของชุมชน ประเทศและพลเมืองโลก

ตลอดจนสามารถพิจารณาถึงผลกระทบจากการทํางานและการปฏิบัติตนในสังคมที่มีความแตกตาง

กันไดเปนอยางดี 

1.2 ผลการวิเคราะหความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหง

ความเคารพและจิตแหงจริยธรรมระหวางกอนเรียนและหลังเรียนในกลุมทดลอง พบวาผูเรียนกลุม

ทดลองที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการ

สอนดวยการบริการสังคม มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตแหงความเคารพและจิตแหง

จริยธรรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิเคราะหพบวา  

    1.2.1  คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกลุมทดลองสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลดังกลาวสามารถอภิปรายผลไดวา ผูเรียนกลุม

ทดลองซึ่งใชรูปแบบการเรียนการสอนจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมตามแนวคิดการเรียน

การสอนดวยการบริการสังคมมีการทํากิจกรรมในขั้นตอนการเรียนการสอน 5 ข้ันคือ 1) ปญหาชวนคิด

สรางสรรค โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมุติหรือสถานการณจําลอง  2) สรางสรรคอยางไตรตรอง โดยใช

กิจกรรมสงเสริมการคิดไตรตรอง 3) กระจางดวยปญญา โดยใชกิจกรรมการกระจางคานิยม 4) จิต

อาสาโดยใชกิจกรรมจิตอาสา และ 5) สุนทรียสนทนา โดยใชกิจกรรมสุนทรียสนทนา ซึ่งการทํากิจกรรม

การเรียนการสอนดังกลาวมีสวนพัฒนาใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึน โดยในขั้นที่ 5 ใชกิจกรรม

สุนทรียสนทนาสอดคลองกับแนวคิดของวรภัทร ภูเจริญ (2552ก: 11) ที่กลาววาสุนทรียสนทนาทําให

เกิดการคนพบตนเอง เขาใจตนเอง การสะทอน (Reflect) ใหเห็นตัวตนของเราเองชัดขึ้นเปนจุดเริ่มตน

ไปสูวงจรการเรียนรู (Learning Cycle) และผลการวิจัยของพงษธร ตันติฤทธิศักดิ์และคณะ (2553:1) 

พบวาการจัดการเรียนการสอนแบบจิตตปญญาศึกษาโดยการทํากิจกรรมสุนทรียสนทนาเปนการ

จัดการเรียนการสอนที่ สงเสริมใหผูเรียนเปนผูสรางการเรียนรูดวยตนเอง โดยเขามาดําเนินการจัด
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กิจกรรมและกระบวนการเรียนรูใหแกกันในชั้นเรียน ก็จะทําใหเกิดความสอดคลองกันและทําใหผูเรียน

เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน (Transformation) ได อีกทั้งผลการวิจัยนี้ยังมีความสอดคลองกับการ

พัฒนาจิตแหงความเคารพตามแนวคิดของการดเนอร (Gardner. 2006: 205) ที่มีความคิดเห็นวาจิต

แหงความเคารพสามารถพัฒนาไดทุกแหง ไมวาจะเปนในครอบครัว โรงเรียน ที่ทํางาน และควรพัฒนา

จิตแหงความเคารพตั้งแตเกิดและวัยเด็กถึงวัยรุนเปนชวงเวลาสําคัญที่จะพัฒนาใหเกิดจิตแหงความ

เคารพซึ่งทําใหเกิดความออนนอมถอมตน ใหเกียรติและเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน เคารพและ

เขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคลและระหวางกลุม ตลอดจนเปดใจที่จะรับฟงความเห็นของผูอ่ืนที่

แตกตางความคิดของตนเอง อันจะนําไปสูความสําเร็จในการทํางานและการอยูรวมกันในสังคมอยาง

สงบสุข 

   1.2.2 จิตแหงความเคารพของผูเรียนกลุมทดลองสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลดังกลาวสามารถอภิปรายผลไดวา ผูเรียนกลุมทดลองซึ่งใชรูปแบบการ

เรียนการสอนจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการ

สังคมมีกิจกรรมที่สงเสริมจิตแหงความเคารพคือการทําสุนทรียสนทนาตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาที่

มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาจิตแหงความเคารพ ซึ่งเปนแนวคิดที่ทําใหผูเรียนมีความตระหนักรู  

ความเมตตา  และมีจิตสํานึกตอสวนรวม ซึ่งการทํา Dialogue เปนการรับฟงวิธีคิด วิธีการใหคุณคา 

ความหมายของคนอื่นตอส่ิงที่พูด เพื่อเรียนรูซึ่งกันและกัน สอดคลองกับงานวิจัยของพงษธร         

ตันติฤทธิศักดิ์และคณะ (2552 : 2) ที่พบวาการทําสุนทรียสนทนาทําใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้น

พื้นฐาน (Transformation) เพราะชวยใหผูเรียนมีฐานคิด (Conceptual Basis) และ แนวทาง 

(Guideline) ในการเขาใจ วางแผน เตรียมการ ดําเนินการ และประเมินชั้นเรียน หัวใจของกระบวนการ

เรียนรูแบบจิตตปญญาศึกษาอยูที่ การมีสติระลึกไดรูเนื้อรูตัวอยูเสมอ รูวากระบวนการใดเหมาะกับตัว

ผูเรียนเองและเหมาะกับช้ันเรียน มีความจดจอตอเนื่องไมยอทอ เกิดความสุขรูสึกดีทั้งกอนระหวางและ

หลังทํา ผอนคลาย มีใจต้ังมั่น มีการใหความสําคัญกับการสรางเหตุปจจัยของการเปลี่ยนแปลงขั้น

พื้นฐาน คือ การมีสติระลึกไดรูเนื้อรูตัวอยูเสมอ รูวากระบวนการใดเหมาะกับตัวผูเรียนเองและเหมาะ

กับช้ันเรียน มีความจดจอตอเนื่องไมยอทอ เกิดความสุขรูสึกดีทั้งกอนระหวางและหลังทํา ผอนคลาย มี

ใจต้ังมั่น และที่สําคัญคือไมคาดหวัง   

   1.2.3 จิตแหงจริยธรรมของผูเรียนกลุมทดลองสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 จากผลดังกลาวสามารถอภิปรายผลไดวา ผูเรียนกลุมทดลองซึ่งใชรูปแบบการเรียน

การสอนจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคมมี

กิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นที่ 3 กระจางคานิยมซึ่งกิจกรรมที่สงเสริมจิตแหงจริยธรรม ที่สามารถ

นํามาใชในการพัฒนาจริยธรรมไดตามแนวความคิดของการดเนอร (2006: 130) สํานักงาน
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คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2551: 42) ทิศนา แขมมณี (2542: 19) และวิชัย วงษใหญและ

มารุต พัฒผล (2552) ซึ่งมีความเห็นสอดคลองกันวาควรใชการปลูกฝงจริยธรรมดวยการกระจาง

คานิยมในการพัฒนาจริยธรรม เนื่องจากการกระจางคานิยมก็คือการทําใหคานิยมกระจาง  ซึ่งเปนวิธี

สอนจริยธรรมที่ใชกันกวางขวางในประเทศสหรัฐอเมริกา แนวความคิดพื้นฐานมาจาก ฮามินและซิ

มอน (Harmin; & Simon.1966) ที่เชื่อวาคานิยมคือหลักการประพฤติปฏิบัติตนตอส่ิงตางๆ ที่บุคคลถือ

วาดีงาม  ถูกตองและควรแกการยึดถือ  กระบวนการกระจางคานิยมมีจุดมุงหมายใหผูเรียนคนพบดวย

ตนเองวาหลักการประพฤติปฏิบัติของตนเองตอส่ิงตางๆ เปนอยางไรและหลักการที่ดีที่ถูกตองตาม

ความคิดของตนเปนอยางไร และการทํากิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นที่ 4 จิตอาสาสอดคลองกับ

งานวิจัยของวัชราภรณ เปาโรหิตย (2553: 2) ที่ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจและการ

ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาในนักเรียนพยาบาลทหารอากาศชั้นปที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรม

แพทยทหารอากาศพบวา ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจภายในและการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา มี

ความสัมพันธในทางบวกระดับปานกลาง ซึ่งจะใชเปนแนวทางที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน

ที่ผสมผสานระหวาง คุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่

สงเสริมสํานึกดีและการปฏิบัติตนเพื่อสังคม 

1.3 พฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขของผูเรียนกลุมทดลอง พบวา คะแนนเฉลี่ย

โดยรวมของพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขของผูเรียนมีคาเทากับ 4.47 ซึ่งอยูในเกณฑระดับ

พฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขในระดับมาก  สามารถอภิปรายไดวา ในการจัดการเรียนการสอน

ตามใชรูปแบบการเรียนการสอนจิตแหงความเคารพและจิตแหงจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการ

สอนดวยการบริการสังคมนั้นผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรู และไดเรียนรูผานการปฏิบัติงาน อีกทั้ง

ผูเรียนทุกคนยังไดมีสวนรวมในการทํางานทุกขั้นตอน ตั้งแตรวมกันแกปญหาสถานการณ คิดไตรตรอง 

การกระจางคานิยม การทํากิจกรรมจิตอาสาและการทําสุนทรียสนทนา ซึ่งทําใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน

การทํางาน ไดเรียนรูที่จะอยูรวมกัน เนนการปลูกฝงความตระหนักรูภายในตนเอง ความเมตตาและ

จิตสํานึกตอสวนรวม การนําปรัชญาและศาสนธรรมมาพัฒนาจิต ฝกปฏิบัติจนมีสติและเกิดปญญา 

สามารถเชื่อมโยงศาสตรตางๆ มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกตน ผูอ่ืนและสังคม 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช 

  1.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ผูบริหารควรเนนเรื่องการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนการพัฒนา

ดานจิตใจของผูเรียนทางดานคุณธรรมและความเคารพตอสิทธิของตนเองและของผูอ่ืน เพื่อใหผูเรียน

สามารถนําแนวความคิดนี้ไปประยุกตใชในการเรียนและชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม  
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  1.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจิตแหงความ

เคารพ และจิตแหงจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคมสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สามารถนําไปใชพัฒนาเปนรูปแบบการเรียนการสอนไปใชไดตอไป  ซึ่งหนวยงานและผูที่

เกี่ยวของสามารถนํารูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวไปประยุกตใชในการพัฒนาความสามารถของ

นักศึกษาในระดับการศึกษาชั้นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดโดยตรง 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควรมีการนํารูปแบบรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจิตแหงความเคารพ และจิต

แหงจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนดวยการบริการสังคมไปใชกับนักศึกษาคณะอื่นหรือใน

ระดับการศึกษาอื่นๆ  

  2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นรวมดวย เชน รูปแบบการเรียนรูของผูเรียน การทํากิจกรรม

การเรียนรูอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากงานวิจัยชิ้นนี้ 

  2.3 การทํากิจกรรมจิตอาสาในการวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดเรื่องงบประมาณของนักศึกษาใน

การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ดังนั้นกอนจะทําการวิจัย จึงควรมีการจัดหาแหลงทุน แหลงเงิน

สนับสนุนจากหนวยงานตางๆ เพื่อนํามาใชไดอยางสะดวก 
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แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน 
 
คําชี้แจง 
 1. แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนฉบับนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อ

ตรวจสอบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน 

 2. การตอบแบบประเมิน โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน

มากที่สุดพรอมแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับนําไปปรับปรุงแกไขตอไป 

 

รายการประเมนิ 

ระดับความเหมาะสม 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

การกําหนดองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
1. การกําหนดองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน

ครอบคลุมกับความจําเปนของการจัดการเรียนรูที่ดี 
 

 
  

 

2. แตละองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนมี

ความสัมพันธกัน 
 

 
  

 

หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 
3. แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่นํามาใชในการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอน  

 

  

 

4. ความชัดเจนของหลักการ สามารถแสดงจุดเนนของ

รูปแบบการเรียนการสอน 
 

 
  

 

5. การใชภาษา และการเรียบเรียงถอยคํามีความเหมาะสม 

สละสลวย เขาใจงาย 
 

 
  

 

วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน 
6. สอดคลองกับหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน  

 
  

 

7. วัตถุประสงคมีความชัดเจน สามารถแสดงสิ่งที่มุงหวังให

เกิดกับตัวผูเรียน 

     

8. วัตถุประสงคมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ      

9. การใชภาษา และการเรียบเรียงถอยคํามีความเหมาะสม 

สละสลวย เขาใจงาย 
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รายการประเมนิ 

ระดับความเหมาะสม 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ขั้นการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน 
10. สอดคลองกับหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน  

 
  

 

11. สอดคลองกับวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการ

สอน 

     

12. ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรมการเรียนรูในแต

ละขั้นการเรียนการสอน 

     

13. การจัดลําดับข้ันของขั้นการเรียนการสอนของรูปแบบ      

14. ข้ันการเรียนการสอนมีความสะดวกในการนําไปสูการ

สอน 
 

 
  

 

การวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอน 
15. การวัดและประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

รูปแบบ  

 

  

 

16. การวัดและประเมินผลสอดคลองกับข้ันการเรียนการ

สอนของรูปแบบ 

     

 
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรู แผนที ่1 
 

วิชา  ศิลปะการพัฒนาคุณภาพชวีิต 

เร่ือง มนุษยกบัการพัฒนาคุณภาพชีวิต      จํานวน  3  ชั่วโมง  
 
มโนทัศน  
 มนุษยคือสัตวธรรมชาติชนิดหนึ่งที่อยูรวมกับสรรพชีวิตทั้งปวง คุณลักษณะตามธรรมชาติใน

ตัวตนของมนุษยบางประการนั้นมีความพิเศษตางจากสรรพชีวิตอ่ืนโดยเฉพาะสัตวโลกดวยกัน มนุษย

จึงมีวิวัฒนาการและการดํารงชีวิตรวมกับชีวิตอื่นๆ อยางเหนือธรรมชาติ มนุษยไดเพิ่มคุณคาใหแก

มนุษย ส่ิงแวดลอมและธรรมชาติดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อใหแตละบุคคลสามารถดํารงชีวิตอยู

รวมกันในสังคมไดอยางเหมาะสม ไมเปนภาระและไมกอใหเกิดปญหาแกสังคม และสามารถดําเนิน

ชีวิตที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมและคานิยม ตลอดจนแสวงหาสิ่งที่ปรารถนาใหไดมาอยางถูกตอง

ภายใตเครื่องมือและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู 

 

จุดประสงคการเรียนรู เพือ่ใหผูเรียนสามารถ  

1. บอกความหมายและองคประกอบของมนษุยได 

2. วิเคราะหธรรมชาติและความตองการของมนุษยได 

3. บอกความหมายของคุณภาพชีวิตได 

4. วิเคราะหความสัมพนัธระหวางมนษุยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได 

5. ยกตัวอยางแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติได 
หัวขอเนื้อหา  

1. ความหมายของมนษุย 

2. องคประกอบของมนุษย 

3. ธรรมชาติของมนุษย 

4. ความตองการของมนุษย 

5. ความหมายของคุณภาพชวีติ 
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กิจกรรมการเรียนรู  
 ขั้นปญหาชวนคิด 
 1. ผูสอนแจงจดุประสงคการเรียนรูและทบทวนความรูเดิม ประมาณ 10-15 นาท ีโดยใช

คําถามในการนําอภิปราย ไดแก  

  1.1 มนษุยมีความแตกตางจากสัตวโลกชนดิอื่นอยางไร 

  1.2 มนษุยมีความสาํคัญตอสังคมอยางไร 

  1.3 มนษุยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมคีวามเกี่ยวของกนัอยางไร 

 2. ผูเรียนและผูสอนรวมกนัสรุปประเด็นจากการอภิปราย เพื่อจะเชื่อมโยงกบัความรูใหม  

 3. ผูสอนบรรยายตามหวัขอเนื้อหา 

 4. ผูสอนแบงผูเรียนเปนกลุมๆละ 7-8 คน เพื่อใหปฏิบัติกิจกรรมสถานการณจําลองตามใบงาน

ที่ 1  
 ขั้นคิดอยางไตรตรอง 
 5. ใหผูเรียนแตละกลุมศึกษาจากสถานการณที่กําหนดใหและรวมกนัเสนอแนวทางการแกไข

ปญหาวิกฤตการณภาวะโลกรอนของแตละกลุมอยางไร รวมทัง้วเิคราะหถงึบทบาทหนาที่ของมนุษยที่

มีตอการพัฒนาคุณภาพชวีิต 

6. ใหแตละกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียนโดยใหเพื่อนๆรวมอภิปราย ผูสอนสังเกตการทาํงานและ

การอภิปรายของผูเรียน  

7. ผูเรียนและผูสอนรวมกนัสรุปประเด็นทีไ่ดจากการอภปิราย ผูเรียนฝกการคิดไตรตรองจาก

ประเด็นคําถามที่นาํเสนอในใบงานที ่1 
 ขั้นกระจางคานิยม 
 8. เมื่อนักศึกษาไดรวมกันคิดเพื่อนําเสนอแนวทางในการลดวิกฤตการณภาวะโลกรอนแลว 

ผูสอนรวมกับนักศึกษาสรุปหลักการประพฤติปฏิบัติของนักศึกษาตอสิ่งตาง ๆ เปนอยางไร และ

หลักการที่ดีที่ถูกที่ควรตามทรรศนะของนักศึกษาเปนอยางไร ครูผูสอนแจกใบงานที่ 3 เพื่อประกอบ

กิจกรรม ดังนี้ 

 8.1 การเลือกคานิยมอยางอิสระโดยครูผูสอนช้ีแจงเกี่ยวกับกรณีตัวอยางการลด

วิกฤตการณภาวะโลกรอน ใหนักศึกษาทุกคนศึกษาแลวกําหนดปญหา ปนทึกปญหาและกําหนด

ทางเลือกอยางอิสระหลายๆ ทางเลือกดวยตนเอง 

 8.2 การเลือกแนวทางปฏิบัติดวยตนเอง นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการคนควาแลว

สรุปแนวทางปฏิบัติโดยวิธีการเลือกคานิยมอยางมีเหตุผลเพียงหนึ่งทางเลือกและบันทึกเหตุผลที่เลือก

ทางนั้น 
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 8.3 การพยากรณ นักศึกษาคาดการณผลที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกคานิยมจากทางเลือกที่

นักศึกษาเลือกแลวในขอ 2 ทั้งผลดีและผลเสีย 

 8.4  อภิปรายกลุม แบงนักศึกษาออกเปนกลุมๆ ละ 7-8 คน แตละกลุมรับบัตรกําหนดงาน 

ดําเนินการตามกระบวนการกลุม สมาชิกกลุมเสนอคานิยมของตนตอกลุม พรอมเหตุผลในการเลือก 

และคุณคาที่เกิดขึ้นและบันทึกตามมติของกลุม 

 8.5 การยึดมั่นคานิยม กําหนดคานิยมตามมติของกลุม ประธานกลุมแตละกลุมสรุปมติ

กลุมแจงใหสมาชิกทราบ สมาชิกทุกคนบันทึกมติกลุม 

 8.6  การแสดงคานิยม ผูแทนกลุมเสนอคานิยมของกลุมที่เลือกตอสมาชิกของชั้นเรียน

พรอมเหตุผล สมาชิกแตละคนตัดสินใจเลือกทางเลือกอีกครั้งพรอมเหตุผล 

 8.7 กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ นักศึกษารวมกันอภิปรายเพื่อหาแนวทางปฏิบัติตนเพื่อแกไข

ปญหาตามกรณีตัวอยาง จดบันทึก นักศึกษาแตละคนกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติตน พรอมจดบันทึก

ข้ันตอนการปฏิบัติตน  

 8.8 นักศึกษารวมกันสรุปคานิยมที่ยอมรับและแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อการแกปญหา

ภาวะโลกรอนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตอไป 

 9. ผูเรียนและผูสอนรวมกันสรุปประเด็นที่ไดจากการอภิปราย  
 ขั้นจิตอาสา 
 10. ผูสอนใหนักศึกษาแตละกลุมรวมกันคิดโครงการจติอาสาเพื่อแกไขปญหาจากสถานการณ

จําลองเรื่องวิกฤตการณภาวะโลกรอน ตามใบงานที ่4 
 ขั้นสนุทรียสนทนา 

11. ผูสอนดําเนินกิจกรรมบรรยายหลักการ  และแนวคิดของกิจกรรมสนุทรียสนทนาโดยใช 

powerpoint ประกอบการบรรยาย 

12. ผูสอนจัดใหนกัศึกษาในแตละกลุมรวมกันทํากิจกรรมสุนทรยีสนทนา โดยในแตละกลุม

จะตองมีผูดําเนินรายการ (Moderator) ผูสังเกตการณ (Observer) และผูจดบันทึกการประชุมตามใบ

งานที ่4  

13. ในระหวางการจัดกจิกรรมสุนทรียสนทนา ผูสอนรวมสังเกตนักศึกษาแตละคนไดแสดง

ขอเสนอเกี่ยวกับวาซึ่งความคิดเห็นเกี่ยวกบัโครงการ ความเปนได กิจกรรมรวมทัง้ผลที่คาดวาจะไดรับ

จากโครงการจติอาสา 

14. เมื่อดําเนนิกิจกรรมจนครบขั้นตอน  ผูสอนถามนกัศึกษาวามีบุคคลใดบางทีย่ังไมไดออก

ความคิดเหน็เกี่ยวกับประเดน็ตางๆ ทีก่ําหนด  จากนั้นกใ็หบุคคลเหลานั้นออกมาบอกสาเหตุทีท่ําใหตน

ละเลยประเดน็นัน้ๆ  
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15. ผูสอนใหตัวแทนของนกัศึกษาแตละกลุมออกมานาํเสนอโครงการตามใบงานที ่3 ที่ไดมา

จากการทาํกิจกรรมสุนทรียสนทนา 

16. ผูสอนและผูเรียนรวมกนัสรุปถึงความสําคัญของมนุษยกับการพฒันาคุณภาพชีวิตและ

ความเปนไปไดของโครงการตางๆ ที่นกัศึกษาในแตละกลุมนําเสนอ  

   
สื่อการเรียนรู  

1. ใบงานที ่1 สถานการณจําลอง 

2. ใบงานที ่ 2 เร่ือง คิดอยางไตรตรอง 

3. ใบงานที ่3 เร่ือง กระจางคานิยม 

4. ใบงานที ่4 เร่ือง จิตอาสา 

5. ใบงานที ่5 เร่ืองสุนทรียสนทนา 

6. เอกสารประกอบการเรียนวชิาศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

7. ภาพนิง่ (PowerPoint) ประกอบการบรรยาย เร่ือง มนุษยกับการพัฒนาคุณภาพชวีิต 
 
การประเมินผล  

1. สังเกตการอภิปรายกลุม  

2. สังเกตการตอบคําถามในชัน้เรียนและจากใบงานที่แจกให  
3. การทดสอบหลังเรียน 
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ใบงานที่ 1  
 

จงศึกษาสถานการณดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาวะโลกรอน (Global Warming) 
ปญหาภาวะโลกรอน อันเกิดจากการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เนื่องจาก การเผาไหม

เชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานรูปแบบตางๆ ทั้งการผลิตภาคอุตสาหกรรม การขนสง หรืออ่ืนๆ อีก

มากมาย เขาสูชั้นบรรยากาศ ซึ่งมีผลทําใหชั้นบรรยากาศโอโซนตัวกรองแสงอาทิตยถูกทําลายมากขึ้น

เร่ือยๆ   ปจจุบัน ปญหาภาวะโลกรอนไดกลายเปนปญหาสิ่งแวดลอมในระดับภาคีโลก ที่ตองมีภารกิจ

รวมกันแกไขโดยไมเลือกวาเปนภาครัฐหรือเอกชน  

ปจจุบัน ประชาคมโลกใหความสําคัญกับปญหาที่สงผลตอส่ิงแวดลอมมากขึ้น ดวยตระหนัก

วา ส่ิงแวดลอมดีหรือไมดีลวนสงผลกระทบตอสุขภาพและชีวิตความเปนอยูของประชาชนพลโลกกัน

ถวนหนา ภาวะโลกรอน (Global Warming) หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change) อันมีสาเหตุจากปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse Effect) โดยเฉพาะกาซ

คารบอนไดออกไซดที่เปนตัวการสําคัญ ก็กําลังไดรับความสนใจยิ่ง  

มีรายงานวาดวยเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรายงานดังกลาว 

รวบรวมงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร 2,500 คน จากกวา 130 ประเทศ โดยใชเวลาในการรวบรวมถึง 6 

ป เนื้อหาเดนของรายงานระบุวา มีความเปนไปไดอยางนอย 90 เปอรเซ็นตที่การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เกิดจากกิจกรรมของมนุษย ซึ่งเมื่อ 6 ป ที่แลว รายงานระบุความเปนไปไดอยูที่ 66 

เปอรเซ็นต (สรุปก็คือ รายงานไดเพิ่มความนาเชื่อถือวามนุษยเปนตัวการสําคัญที่ทําใหโลกรอน) ใน

รายงาน ยังไดนําเสนอผลการประเมินแนวโนมที่วา ในชวงศตวรรษที่ 21 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่ม
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สูงขึ้นประมาณ 2.0-4.5 องศาเซลเซียส  แมหลายประเทศที่อยูบริเวณเสนศูนยสูตร รวมทั้งประเทศไทย

สัมผัสอากาศรอนจนเคยชิน คนไทยหลายคนจึงไมคอยตื่นตัววา “อุณหภูมิที่สูงขึ้นไมกี่องศาที่เพิ่มข้ึน

นั้น จะกระทบกับกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่นอยางไร?” แตหลักฐานผลการวิจัยของปญหาอันอาจมีสาเหตุ

จากโลกรอนหลายชิ้นทั่วโลก ที่ทยอยเผยแพรออกมาในชวง 2 –3 ปที่ผานมา เชน  

- พืชอยางดอกเชอรร่ี และองุน ออกดอกและผลเร็วกวาปกติ 

- เพนกวินจักรพรรดิในทวีปแอนตารกติกหรือข้ัวโลกใต มีจํานวนคูผสมพันธุลดลงจาก 300 

คู เหลือเพียง 9 คู 

- องคการอนามัยโลกไดสํารวจการแพรระบาดของมาลาเรียในเขตตะวันออกเฉียงใตของ

ยุโรปในชวง 20 ปที่ผานมา พบวามาลาเรียไดขยายวงจากสามประเทศ ไปถึงรัสเซียกับอีก 6 ประเทศ

ใกลเคียง และอีกหลายๆ ผลการวิจัย [น้ําทวม คลื่นความรอนสูง พื้นที่แหงแลง ภูเขาน้ําแข็งละลาย (ที่

กระทบตอปริมาณน้ําทะเลและพื้นที่ชายฝง) ฯลฯ ] ที่สะทอนใหเห็นปญหารวมกันของประเทศไทยกับ

ประเทศอื่นทั่วโลก  

 

จากลักษณะปญหาดังกลาวขางตน นกัศึกษามีความเหน็วาสถานการณนี้จะมีแนวทางในการ

แกไขปญหานีอ้ยางไร 
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ใบงานที่ 2 คิดอยางไตรตรอง 
 

1. มนุษยมีสวนเกี่ยวของอยางไรกับวิกฤตการณภาวะโลกรอน จงอธิบาย 

2. นักศึกษาคิดวาวิกฤตการณภาวะโลกรอนมีความเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตหรือไม อยางไร 
3. นักศึกษามีแนวทางอยางไรในการรวมกนัแกปญหาวิกฤตการณภาวะโลกรอน จงอธิบาย

พรอมยกตัวอยาง 
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ใบงานที่ 3 กระจางคานิยม 
 

คําชี้แจง เมื่อนักศึกษาอานกรณีศึกษาเรื่องเด็ก ม. 5 เผาโรงเรียน แลวกําหนดปญหาที่พบแลวให

บันทึกในบันทึกหมายเลข 1 

 

 

แบบบันทึกหมายเลข 1 
 

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
ทางเลือกในการแกปญหา 

ทางเลือกที่ 1_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

ทางเลือกที่ 2_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

ทางเลือกที่ 3_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

การเลือกคานิยมอยางอิสระ 

กํ า ห น ด

กําหนดทางเลือกอยาง
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คําชี้แจง ใหนกัศึกษาแนวทางปฏิบัติในแบบบันทกึหมายเลข 1 เพียงหนึง่ทางเลือกพรอมบอกเหตุผลที่

เลือก แลวบนัทึกในแบบบนัทึกหมายเลข 2   
แบบบันทึกหมายเลข 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเลือกแนวปฏิบัติดวยตนเอง 

เลือกเพยีงหนึ่งทางเลือก 

ทางเลือก_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 
เหตุผลที่เลือก_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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คําช้ีแจง ใหนักศึกษาแตละคนนําทางเลือกและเหตุผลที่ เลือกทางเลือกในแบบปฏิบัติ          
หมายเลข 2 นํามาคาดการณผลที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกคานิยมบันทึกในตารางที่กําหนดให 

 
แบบบันทึกหมายเลข 3 
 
ทางเลือกที่ตัดสินใจ เหตุผลที่เลือก ผลดี ผลเสีย 

    
    
    
    
    
 
 

 
 
 
 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ 
1. ใหนักศึกษาแบงกลุมๆ ละ 5-6 คน ตามความสมัครใจ 

2. สมาชิกแตละคนเสนอคานิยมของตนเพื่อเปนแนวทางแกปญหาพรอมเหตุผลในการเลือก
คานิยม อภิปรายกลุมยอย 

3. กลุมลงมติเลือกคานิยม 

 

 

 

 

การพยากรณ 

การอภิปรายกลุม 

บัตรกําหนดงาน 
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คําชี้แจง ใหนักศึกษาแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ 

a. ประธานกลุมสรุปมติกลุมใหสมาชิกในกลุมทราบ 

b. เลขานุการกลุมบันทึกมติกลุมในแบบบันทึกพฤติกรรมหมายเลข 4 
แบบบันทึกหมายเลข 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยึดมั่นคานิยม 

มติกลุม 
ชื่อกลุม _________________________________________________________________________ 

รายชื่อกลุม  1. ________________________________________________________________ 

       2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

ทางเลือก________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

เหตุผลที่เลือก_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ผลดี 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ผลเสีย 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ใบงานที่ 4 โครงการจิตอาสา 

 1. ชื่อโครงการ............................... 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล (อะไรคือที่มาที่ไป หลักการและ

เหตุผลของโครงการ) 

 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ (อะไรคือวัตถุประสงคของโครงการ) 

 

4.  ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ (ผลผลิตและผลลัพธของโครงการนี้คืออะไร) 

 

5.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (ตัวชี้วัดที่จะบงบอกวาโครงการนี้บรรลุผลผลิต

และผลลัพธคืออะไร) 

 

6.  ผูรับผิดชอบ (ใครคือผูจัดการโครงการ) 

 

7. ทรัพยากรที่ตองใช (นอกเหนือจากงบประมาณแลว โครงการนี้ตองใชทรัพยากร

ใดเพิ่มเติมอีกบาง) 

 

8.  งบประมาณ (งบประมาณของโครงการนี้ เทากับเทาไร) 

 

9.  ผูเกี่ยวของกับโครงการนี้ (Stakeholders) หรือผูที่ไดรับผลกระทบจากโครงการนี ้ 

(ใครคือผูที่ไดรับผลกระทบจากโครงการนี้ และไดรับผลกระทบอยางไร) 

 

10.  โครงการที่เกี่ยวของ (มีโครงการใดที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงกับโครงการนี้บาง) 
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ใบงานที่ 5 สุนทรียสนทนา 

กิจกรรมสุนทรียสนทนาเรื่อง.............................................................. 

 ผูดําเนนิรายการ ผูบันทกึรายการ ผูสังเกตการณ 

การเปดเวท ี  

 

 

  

ทางเลือก#1  

 

 

  

ทางเลือก#2  

 

 

  

ทางเลือก#3  

 

 

  

การสะทอนมมุมอง  
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ภาคผนวก ค 

เครื่องมือประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรู 
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แบบวัดจิตแหงความเคารพ 
คําชี้แจง: ใหนักเรียนพจิารณาขอความ และทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความรูสึก “เห็นดวย” 

ของนักเรียน โดยระดับ 5 = เห็นดวยมากทีสุ่ด  4 = เห็นดวยมาก  3 = เห็นดวยปานกลาง    2 = เหน็

ดวยนอย  1 = เหน็ดวยนอยที่สุด   

 
ขอคําถาม ระดับ 

5 4 3 2 1 

1. ขาพเจามกัแสดงอาการไมพอใจเมื่อคนในกลุมปฏิเสธความ

คิดเห็นของขาพเจา 

     

2. ขาพเจาเขาใจวาทุกคนมีเหตุผลที่แตกตางกนัในการตดัสินใจ      

3. ขาพเจาเปดใจยอมรับฟงความคิดเหน็ที่แตกตางกันได      

4. ทุกคนที่ทาํงานรวมกนัในกลุมสามารถแสดงความวิตกกังวลได

อยางเปดเผย 

     

5. ขาพเจาเหน็คุณคาความคิดเห็นของทุกคนในกลุมที่แตกตางกนั      

6. เพื่อนในกลุมของขาพเจาปฏิบัติตอขาพเจาดวยความเคารพ      

7. ขาพเจาปฏบิัติกับทุกคนในกลุมดวยความเคารพ      

8. การปฏิบัติตอบุคคลอื่นทีแ่ตกตางจากขาพเจาดวยความเคารพ

เปนสิ่งที่สําคญั 

     

9. ขาพเจาทํางานไดอยางผอนคลายกับบุคคลที่หลากหลาย      

10. เมื่อมีการแบงหนาที่การทํางานในกลุม ขาพเจาไมเคยเกี่ยง

งานที่ไดรับมอบหมาย 

     

11. หากมีปญหาในการทํางานรวมกนั พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม

จะถูกดําเนนิการอยางเปนธรรม 

     

12. ทุกคนในกลุมไดรับมอบหมายงานโดยอิงกับทักษะที่ม ี      

13. กอนออกไปปฏิบัติงาน ทุกคนในกลุมไดรับการอธิบายถงึ

วัตถุประสงคและเปาหมายในการทํางานอยางชัดเจน 

     

14. ทุกคนในกลุมควรไดรับสิทธิและความเสมอภาคที่เทาเทียม

กันในการทํางาน 

     

15. ขาพเจาไมเหน็ดวยกับการเลือกปฏิบตัิที่ทาํใหเกิดความไมเทา

เทียมกัน 
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ขอคําถาม ระดับ 
5 4 3 2 1 

16. ขาพเจาไมสามารถทาํงานรวมกับผูทีม่ีความสามารถนอยกวา      

17. ความไมเทาเทียมกันเรื่องสิทธมินษุยชนเปนปญหาที่ตอง

ไดรับการแกไข 

     

18. ในการดําเนินชวีิต ขาพเจามักจะปฏิบัติตนตามบุคคลตนแบบ

ที่สังคมยอมรับ 

     

19. บุคคลตนแบบของขาพเจาเปนบุคคลที่มีคุณธรรมและ

จริยธรรมสูง 

     

20. การแกไขปญหาตางๆ ในการดําเนนิชวีิตและการทํางาน ควร

ใชเหตุผลและประสบการณมากกวาอารมณความรูสึก 

     

21. ทุกคนในสังคมควรมีคณุภาพชีวิตทีด่ีอยางเทาเทยีมกนั      

22. เมื่อผูอ่ืนมคีวามสุข ขาพเจาจะรูสึกวาตนเองมีความสุขไปดวย      

23. ขาพเจาเตม็ใจชวยเหลือกิจกรรมพัฒนาทางสงัคมอยางเต็มที ่      

24. ในการทาํงานมักจะมีปญหาเกิดขึ้นและสามารถหาทางแกไข

ไดเสมอ 

     

25. การปรับทศันคติใหเปนคนมองโลกในแงดีเปนสิ่งที่สําคัญตอ

การดําเนินชวีติ 
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แบบวัดจิตแหงจริยธรรม 
 

คําชี้แจง: ใหนักเรียนพจิารณาขอความ และทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความรูสึก “เห็นดวย” 

ของนักเรียน โดยระดับ 5 = เห็นดวยมากทีสุ่ด  4 = เห็นดวยมาก  3 = เห็นดวยปานกลาง    2 = เหน็

ดวยนอย  1 = เหน็ดวยนอยที่สุด   

ขอคําถาม ระดับ 
5 4 3 2 1 

1. การปฏิบัติตามกฎ ระเบยีบ ขอบังคับจะทําใหเกิดประโยชนทัง้

ตอตนเองและสังคมสวนรวม 

     

2. เมื่อทานทาํผิดกฎระเบียบ ทานมกัจะหลกีเลี่ยงการถกูลงโทษ

เสมอ 

     

3. ขาพเจาประพฤติตนไดเหมาะสมกับเวลา สถานการณและ

เปนไปตามระเบียบ กฎเกณฑของสังคมดวยความเต็มใจ 

     

4. ขาพเจาทํางานที่ไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบเสมอ      

5. ขาพเจาตัง้ใจทํางานอยางเต็มที ่      

6. ขาพเจามกัสงงานลาชา      

7. ระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม ขาพเจา

ยึดผลประโยชนสวนรวมเปนที่หนึ่ง 

     

8. การทําลายสาธารณสมบตัิไมใชคุณสมบัติของพลเมอืงดี      

9. ขาพเจายินดีชวยเหลือกิจกรรมทางสังคมดวยความเตม็ใจ      

10. การคอรัปชั่นเปนสิ่งที่ทาํลายชาติบานเมือง      

11. ขาพเจารูสึกสุขใจจากการทํากิจกรรมเพื่อสังคม      

12. ขาพเจารูสึกประทับใจจากการเปนผูรับการชวยเหลอื จึง

ตองการชวยเหลือผูอ่ืนตอบแทน 

     

13. ขาพเจารูสึกสงสารเพื่อพบเหน็ผูอ่ืนที่เดือดรอนกวา      

14. ขาพเจาตองการมีสวนรวมในการลดปญหาสงัคม      

15. ขาพเจามคีวามภูมิใจในตนเองเมื่อไดทําประโยชนเพื่อสังคม      

16. ขาพเจารูสึกสุขใจเมื่อไดทําประโยชนตอสังคมรอบดาน      

17. ขาพเจาไมยอทอตอการทํากิจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคม แมจะ

มีอุปสรรคเกิดขึ้น 
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ขอคําถาม ระดับ 
5 4 3 2 1 

18. ขาพเจามกัคิดและทํากจิกรรมเพื่อเปนสวนหนึ่งที่จะ

สรางสรรคสังคมใหดีข้ึน 

     

19. ขาพเจาใหคําแนะนาํกบัเพื่อน เมื่อเพือ่นประสบปญหา      

20. ขาพเจากบัเพื่อนรวมกนัคิดกิจกรรมทางสังคมเพื่อชวยเหลือ

ผูดอยโอกาส 

     

21. ขาพเจาเขารวมโครงการที่จัดขึ้นเพื่อบําเพ็ญประโยชนตอ

สังคม 

     

22. เมื่อเห็นเพื่อน อาจารยหรือบุคคลอื่นๆ ตองการความ

ชวยเหลือ ขาพเจารีบเขาไปชวยเหลือทนัท ี

     

23. ขาพเจายอมสละเวลาสวนตัวชวยเหลอืผูอ่ืนแมจะไมไดรับการ

รองขอ 

     

24. แมในบางครั้งตองรูสึกเหน็ดเหนื่อยจากการชวยเหลือผูอ่ืน แต

ขาพเจาก็เต็มใจ 

     

25. ขาพเจายนิดีชวยเหลือผูที่เดือดรอน แมวาจะไมได

คาตอบแทน 

     

26. ขาพเจาชวยเหลือผูที่เดอืดรอน แมวาจะไมไดรับคาตอบแทน      

27. ขาพเจาใหความสนใจตอปญหาสวนรวม ไมเฉพาะเพียง

ปญหาตนเอง 

     

28. ขาพเจายนิดีซื้อของใชจาํเปนเพื่อบริจาคชวยเหลือผูที่ประสบ

ภัยหรือผูดอยโอกาสทางสงัคม 
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แบบวัดความสุขในการเรียนรูวชิาศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
 

คําชี้แจง: ใหนักเรียนพจิารณาขอความ และทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความรูสึก “เห็นดวย” 

ของนักเรียน โดยระดับ 5 = เห็นดวยมากทีสุ่ด  4 = เห็นดวยมาก  3 = เห็นดวยปานกลาง    2 = เหน็

ดวยนอย  1 = เหน็ดวยนอยที่สุด   
 

รายการ 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

1. ทานรูสึกวาไดรับการยอมรับจากเพื่อนและผูสอน 

2. ทานคิดวาผูสอนมีความเมตตา จริงใจ เอาใจใสตอ

ผูเรียนอยางทั่วถึง 

3. ทานรูสึกรักและภูมิใจในตนเอง 

4. ทานสามารถปรับตัวใหเขาสถานการณตางๆ ได 

5. ทานมีโอกาสทํากิจกรรมไดตามถนัดและความสนใจ 

6. ทานชอบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนใน

วิชาศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

7. ทานชอบกิจกรรมที่ฝกใหมีทักษะในการรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน 

8. ทานชอบกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดติดไตรตรอง 

9. ทานตระหนักถึงความสําคัญของประสบการณการ

บริการสังคมซึ่งมาจากการลงมือปฏิบัติ 

10. ทานชอบกิจกรรมที่สงเสริมใหมีทักษะในการสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุม 

11. ทานชอบการเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น 

12. ทานเขาใจและเห็นคุณคาทองถิ่นของตนเอง 
13. ทานไดคนพบตนเองและความสามารถของตนเอง 
14. ทานคิดว าสิ่ งที่ เ รี ยนรู สามารถนํ า ไปใช ได ใน

ชีวิตประจําวัน 

15. ทานชอบรวมปฏิบัติงานเปนกลุม 

16. ทานรูสึกวามาเรียนดวยความตื่นเตน สบายใจ 
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รายการ 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

17. ทานรูสึกสนุกกับการเรียนและอยากเรียนรู 
18. ทานทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางตั้งใจ 

19. ทานรูสึกวามีบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูรวมกัน 

20. ทานมีความสุขในการเรียนรู 
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ภาคผนวก ง 

ผลการทดสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะห 
ความแปรปรวนพหุนามแบบทางเดียวแบบวัดซ้ํา 
(One-way MANOVA with Repeated Measures) 
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ตาราง 19 คาความเบ (Skewness) คาความโดง (Kurtosis) และคาสถิติ Shapiro – Wilk ของตัวแปร 

โดยจําแนกตามประเภทของกลุมและการวัด 

 

ตัวแปรตาม 

กลุมทดลอง (N = 50) กลุมควบคุม (N = 43) 

T1 T2 T1 T2 
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ผ ล สั ม -

ฤทธิ์ ทา ง 

การเรียน 

.095 -.079 .067 .072 -1.067 .199 .027 -.426 .705 .095 .327 .180 

จิ ต แ ห ง

ค ว า ม

เคารพ 

-.159 -.998 .137 .333 -.582 .416 .170 -.169 .478 -377 -.722 .150 

จิ ต แ ห ง

จริยธรรม 

.252 -.377 .137 .637 -.448 .061 .521 .167 .150 .164 -.760 .499 

 
 
ตาราง 20 ผลการทดสอบความเปนเอกพันธของความแปรปรวนดวยวิธี Levene’s test 
 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

 F df1 df2 Sig. 

pre_eff 1.317 1 76 .255

post_eff 2.256 1 76 .137

pre_resp .562 1 76 .456

post_resp 1.882 1 76 .174

pre_ethi .026 1 76 .873

post_ethi .045 1 76 .832

Tests the null hypothesis that the error variance of the 

dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + group  

 Within Subjects Design: test 
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ตาราง 21 ผลการทดสอบความเปนเอกพันธของเมทริกซความแปรปรวนรวมดวยวิธี Box’s M test 
 
 

Box's Test of Equality of 

Covariance Matricesa 

Box's M 14.600 

F .635 

df1 21 

df2 1.941E4 

Sig. .896 

Tests the null hypothesis that the 

observed covariance matrices of 

the dependent variables are 

equal across groups. 

a. Design: Intercept + group  

 Within Subjects Design: test 

 

 

 
ตาราง 22 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยวิธี Bartlett’s test 
 

Bartlett's Test of Sphericitya 

Effect Likelihood Ratio

Approx. Chi-

Square df Sig. 

Between Subjects .000 16.875 5 .005

Within Subjects test .000 21.631 5 .001

Tests the null hypothesis that the residual covariance matrix is proportional to an identity matrix. 

a. Design: Intercept + group  

 Within Subjects Design: test 
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ตาราง 23  ผลการทดสอบดัชนีสะทอนความเบี่ยงเบนออกจากเงื่อนไข Sphericity 
 

Mauchly's Test of Sphericityb 

Within 

Subject

s Effect 

Measur

e Mauchly's W 

Approx. 

Chi-

Square df Sig.

Epsilona 

Greenhouse-

Geisser Huynh-Feldt 

Lower-

bound 

test eff 1.000 .000 0 . 1.000 1.000 1.000

resp 1.000 .000 0 . 1.000 1.000 1.000

ethi 1.000 .000 0 . 1.000 1.000 1.000

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent 

variables is proportional to an identity matrix. 

a. May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests 

are displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 

b. Design: Intercept + group  

 Within Subjects Design: test 
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