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 The purpose of research was to compare on achievement in learning and Public 
mind the instructional methods based on service learning and the case study techniques  the 
highlight of symbolic model presentation. 
 The sample use in this research were 80 Mathayomsuksa 3 students at Mathayom 
Banbangkhapi , in the first semester of the 2010 academic year.  The were divided into 2 group; 
the experimental group 1 and experimental group 2 with 40 students each.  The experimental  
group 1 was taught through  service learning ; whereas the experimental group 2 was taught  
the case study techniques the highlight of symbolic model presentation. The instruments  
used in this study were achievement test and the public mind test.  The Randomized Control  
Group Pretest – posttest Design was used in this research.  The data were analyzed by t – test  
for independent Difference Score   
 The results of this study indicated that : 
  1. The achievement in learning between the student taught through service  
learning and case study techniques the highlight of symbolic model presentation was no  
significant  differences. 
  2. The public mind between the student taught through service learning and 
case study techniques the highlight of symbolic model presentation was no significant  
differences. 
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อาจารย ดร. ราชันย  บุญธิมา  กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  ที่ใหคําปรึกษาในการศึกษาคนควา  
ตลอดจนใหคําแนะนํา แกไขขอบกพรองตางๆ อยางดียิ่ง และขอบพระคุณ อาจารย ดร. สนอง  ทองปาน  
และรองศาสตราจารย ตรูเนตร อัชชสวัสดิ์ ที่ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมอันเปนประโยชนตอการทาํ
ปริญญานิพนธฉบบัน้ีใหมีความสมบรูณยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคณุทุกทานดวยความเคารพอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ  อาจารยนที  ศิริมัย  อาจารยนภดล  ทิพพะพาทย  อาจารยจันทรแจม  
สุดสวาสดิ์ อาจารยชนินทร หมอแกว และอาจารยจิรพันธ  จันจินะ ที่ใหความกรณุาเปนผูเชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ตลอดจนใหคําแนะนําและแกไขเครื่องมือในการวิจัยจนสามารถ
นําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัยไดตามเวลาที่กําหนด 
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ที่ไดใหความชวยเหลือและแนะนําอยางดียิ่งเกี่ยวกับสถิติและการวเิคราะหขอมูล  จนทําใหการศึกษา
คนควาประสบความสําเร็จ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน คณะครูอาจารย 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ของโรงเรียนมัธยมบานบางกะป  ทุกทาน 
ที่คอยอํานวยความสะดวก  ชวยเหลือ  และสนับสนุนใหผูวิจัยทําการศกึษาคนควาจนประสบความสําเร็จ  
 ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพอสีมา พรรณา  คุณแมเย็น  พรรณา  พ่ีสาว  นองชายและสมาชิก
ทุกคนในครอบครวัที่ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจแกผูวิจัยอยางดียิ่งเสมอมา และขอขอบคุณเพ่ือนๆ 
ทุกคนที่คอยใหกําลังใจในการทําวิจัยครั้งน้ี   
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 
 สภาพการณปจจุบันเปนยคุแหงความเจริญกาวหนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางรวดเรว็  
ทําใหสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองตองเรงพัฒนาใหทันกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
ตอเน่ือง กระแสการเรงพัฒนาดานตางๆ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจสงผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิต
ของคนไทยอยางใหญหลวง ทําใหคนไทยสวนใหญหันไปสนใจเรื่องของปากทองของตนเองมากยิ่งขึ้น  
ความคิดที่เกีย่วของกับสงัคมสวนรวมและสิ่งแวดลอมตางๆ ลดนอยลง (บุญสม หรรษาศิริพจน. 2542: 
71 – 73) วิกฤติการขาดจิตสํานึกสาธารณะของคนในชาติ เกิดจากความยากจนและดอยการศึกษา  
บุคคลแกนนําในสังคมถูกครอบงําทางความคิด การดําเนินนโยบายเสรีตะวันตกอยางไรขอบเขต สรางให
เกิดความเห็นแกตัวของแตละคน เกิดปญหาสังคมอ่ืนๆ ตามมา การยอหยอนในศีลธรรม การขาดระเบียบ
วินัย มีการทําลายสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสาธารณะสมบัติของสวนรวมตางๆ เพ่ิมมากขึ้น 
(สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) เพ่ือสังคม.  2546: 18 – 20) 
 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในบริบททางเศรษฐกิจและสังคมไทยที่เกิดขึ้น โดย
ตอเน่ืองในปจจุบันไดดําเนนิไปอยางรวดเรว็ ทําใหสังคมไทยไดรับผลกระทบทั้งตอปจเจกบุคคล ชมุชน  
และทองถิ่นของประเทศไทย ซ่ึงสงผลกระทบที่สําคัญยิ่งประการหนึ่ง คือการมีวัฒนธรรมแบบบริโภคนิยม
และการใหความสําคัญกับวตัถุมากขึ้น จนกอใหเกิดปญหาดานพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของสังคมไทย  
อาทิเชน การยอหยอนในศีลธรรมและจริยธรรม การขาดระเบียบวนัิย การเอารัดเอาเปรียบและเบียดเบียน
ซ่ึงกันและกัน รวมทั้งการเบียนเบียนและทําลายสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสาธารณะสมบัติ
ของสวนรวมเพิ่มมากขึ้น การไมชวยกันรักษาสมบัติ สิ่งของ สถานที่ที่เปนทรัพยสินสาธารณะหรือแมกระทั่ง
การไมสนใจรวมกลุม เพ่ือแกปญหาสวนรวม และเฉยชากับเหตุการณที่ไมกระทบถึงตน พฤติกรรม
ดังกลาว แสดงถึงการขาดจิตสาธารณะ (สื่อพลัง. 2542: 3 – 4) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ นิธิ เอ่ียวศรีวงศ 
(2536: 44 – 47) ที่กลาววา กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ดําเนินการมาโดยตอเน่ือง ได
กลอมเกลาใหคนสวนใหญมีความเปนปจเจกชนสูง ไมใสใจกับเรื่องของสวนรวมมากเหมือนคนไทยสมัยกอน  
ดังจะเห็นพฤตกิรรมที่สื่อถึงการยึดถือตนเองเปนศูนยกลาง มีลักษณะมนษุยนิยมโดยมองขามความสัมพันธ
และความเกี่ยวโยงถึงกันของธรรมชาติและสรรพสิ่งรอบตัว ทําใหเกิดการรับรูและมีความคิดวา สิ่งที่
เปนของสาธารณะนั้น เปนทรัพยสินของภาครัฐหรือของราชการที่คนทั่วไป สามารถใชประโยชนได  
เปนสิ่งที่ตนเองสามารถจะนํามาใชประโยชนหรือรวมใชประโยชน โดยไมตองมีความรับผิดชอบดูแล  
หากแตเปนเจาหนาที่ของภาครัฐและขาราชการพึงจักตองดูแลรักษาใหคงสภาพอยู จึงพากันละเลยหรือ 
ไมสนใจที่จะดูแลรักษาชวยกันจัดการเพื่อทําใหทรัพยสินสวนกลาง คงสภาพอยูไดนานมากกวาสภาพ
ที่เปนอยูในชวงปจจุบัน 



 2 

 สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2544: 22 – 23) กลาววา การขาดจิตสาธารณะของคนไทยสวนหนึ่ง
เพราะคนไทยยังคงฝงแนนอยูกับแนวคิด คนเปนของรัฐ รัฐตางหากที่เปนเจาของประเทศเปนเจาของ
สถานที่ราชการ เปนเจาของสมบัติสาธารณะ ประชาชนเปนผูพ่ึงพา หรือกลาวไดวา คนไทยไมมี
จิตสํานึกสาธารณะ ดังนั้นสมบัติสาธารณะเกือบทุกอยาง รวมถึงธรรมชาติสิ่งแวดลอม ดิน นํ้า ปา ที่เปน 
สาธารณะทั้งหลาย จึงมักเสียหาย ไมมีใครรูสึกเปนเจาของที่จะดูแลรักษา เราจึงพบสมบัติที่เปนสาธารณะ
ตางๆ อยูในสภาพที่ชํารุดเสียหาย ปญหาสิ่งสาธารณะสมบัติถูกทําลายกันมากขึ้น สวนหนึ่งเกิดจาก
ความเคยชินในการใชทรัพยากรในอดตีของคนไทยที่มีทรพัยากรมาก ทาํใหคนไทยประมาทใชของฟุมเฟอย  
เม่ือทรัพยากรเปลี่ยนไปแตนิสัยเดิมยังคงอยู จึงเกิดการแกงแยงทรัพยากรทําใหคนเห็นแกตวั เห็นแกพรรค  
เห็นแกพวก มีการหลบหลีกการเอาตัวรอดของแตละคนขาดจิตใจสาธารณะ (Public Mind)  ขาดความ
รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม (นายแพทยประเวศ วะสี.  2541: 21 – 25) 
 ปญหาดังกลาวชี้ใหเห็นวา คนไทยสวนใหญยังขาดจิตสาธารณะอยูมาก ดังน้ันควรปลูกฝง  
สงเสริมและพัฒนาจิตสาธารณะใหมีมากขึ้นในสังคมไทย เพราะจิตสาธารณะเปนเรื่องของจิตใจ เปน
ความรูสึกนกึคิดของบุคคลที่เกิดขึน้โดยการเรยีนรู จิตสาํนึกทีเ่กิดขึ้นแลวยากที่จะหยุดหรือหมดหายไป  
คนที่มีจิตสํานกึที่ดีดานใด จะประพฤติปฏบิัติอยางเหมาะสมกบัจิตสํานกึของตน และใชจิตสํานกึดานนั้นๆ 
ของตนเพื่อประโยชนตอสิ่งตางๆ ตามมา (สมพงษ สิงหะพล.  2542: 15 – 16) ลักษณะของบุคคลที่มี
จิตสาธารณะจะรูจักการเอาใจใสเปนธุระ และเขารวมในเรื่องของสวนรวมทีใ่ชประโยชนรวมกันของกลุม  
จะคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม มีการใชของสวนรวมอยางรับผิดชอบ มีการดูแลรักษาสมบัตขิองสวนรวม
ในวิสัยที่ตนสามารถทําได และมีการเคารพสิทธิในการใชสาธารณะสมบัติของผูอ่ืน (ชาย โพธิสิตา. 
2540: 14 – 15)     
 จิตสาธารณะเปนลักษณะสําคัญของการเปนพลเมืองดีของประเทศเพราะบุคคลที่มีจิตสาธารณะ
จะเปนผูที่ตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบที่จะตองดูแลรักษาสมบัติสวนรวมของสังคมและตระหนัก
ในสทิธขิองตน ไมลวงล้ําสทิธิของผูอ่ืน ในภาวะวิกฤติสังคมไทยในปจจุบันทีค่นสวนใหญมักดิ้นรนตอสู
เพ่ือตนเอง ไมสนใจวาจะเกิดอะไรขึ้นกับสวนรวม สิ่งที่เปนของสวนรวม เชน สวนสาธารณะ ตูโทรศัพท  
นํ้าประปาสาธารณะ ไฟถนน ฯลฯ จะหาผูดูแลรักษาไดยาก ทุกคนรูจักแตจะใชเพ่ือประโยชนของตนเอง
เทานั้น ถาทุกคนยังน่ิงเฉยปลอยใหคนในชาติขาดจิตสาธารณะไปเรื่อยๆ เชนน้ี วันหนึ่ง ประเทศชาติ
คงไมเหลืออะไร ดังน้ันจึงถึงเวลาแลวทีทุ่กคนจะตองรวมมือกันในการปลูกฝงจิตสาธารณะใหเกิดขึ้น 
กับบุคคลในชาต ิ โดยเฉพาะในเด็ก เพราะเด็กเปนวัยที่ผูใหญสามารถปลูกฝงลักษณะอันดีงามใหเกิดขึ้น
ไดงายกวาทําในวัยผูใหญ  ดังคําพังเพยที่วา “ไมออนดัดงาย  ไมแกดัดยาก”  (ลัดดาวัลย  เกษมเนตร  
และคณะ.  2547: 1) 
 การปลูกฝงจิตสาธารณะใหเกิดขึ้นในตัวบุคคล ควรไดรับการปลูกฝงมาตั้งแตวัยเด็ก ซ่ึงผูที่
มีอิทธิพลอยางยิ่งตอพฤติกรรมของเด็กก็คือ บิดา มารดา ครูและเพื่อนรวมวัย รวมทั้งสื่อมวลชนดวย  
หากบุคคลเหลานี้ ไดถายทอดความมีจิตสํานึกที่ดี มีจิตสํานึกตอสาธารณะสมบตัิสวนรวมใหแกเด็ก
อยางสม่ําเสมอเด็กก็จะซึมซับเอาคุณลักษณะที่ดีน้ีติดตัวไป 
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 โรงเรียนในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีหนาที่โดยตรงในการใหการศึกษา การอบรมเยาวชน
ของชาติใหเปนพลเมืองดี เพ่ือเปนกําลังของสังคม นอกจากจะใหความรูทางวิชาการ และฝกทักษะ
ความสามารถในดานตางๆ แลว โรงเรียนยังมีหนาที่พัฒนาคานิยมที่ดีงามใหแกเด็กและเยาวชน ชวย
ปรับพฤติกรรม พัฒนาใหมีพฤติกรรมที่ดี รับผิดชอบตอสังคม เอ้ือตอการพัฒนาประเทศ ดังที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  หมวด 4  
มาตรา 6 และมาตรา 7 ไดกําหนดแนวการจัดการศกึษาเพื่อใหไดคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรา 6 
“การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สตปิญญา  
ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูรวมกบัผูอ่ืนไดอยางมีความสุข”  
และมาตรา 7 “กระบวนการเรยีนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ระบอบ 
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสรมิสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศกัดิ์ศรคีวามเปนมนษุย ความภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชน
สวนรวมและของประเทศชาต ิรวมทั้งสงเสรมิศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรมของชาติ อนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรู
และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง” (กระทรวงศึกษาธิการ.  2545ก: 5) 
 หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดใหความสาํคัญกบั “จิตสาธารณะ”  
โดยกําหนดใหจิตสาธารณะเปนหนึ่งในคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โดยที่สถานศึกษาจะตอง
มีชั่วโมงใหเด็กทํากิจกรรมสาธารณะ รวม 165 ชั่วโมง โดยใน ป.1 – 6 น้ัน จะตองทาํกิจกรรม 60 ชั่วโมง  
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 45 ชั่วโมง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 60 ชั่วโมง นับวา เปนสิ่งที่ดียิ่ง
เพราะเปนการชวยใหผูเรียนไดทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชนมากขึ้น  ซ่ึงจิตสาธารณะนี้จะติดตัว
เขาไปจนเปนผูใหญที่ดีในสังคมและรวมสรางสังคมที่อยูรวมกันอยางสันติสุข (ชัยวัฒน สุทธิรัตน.  2552) 
 การจัดการเรียนรูแบบเทคนคิการเรียนรูดวยการรับใชสงัคม เปนการดําเนินการชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู โดยการใหผูเรียนเขาไปมีประสบการณในการรับใชสังคม ทั้งนี้ผูเรียนจะตองมีการสํารวจ
ความตองการของชุมชนที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องทีเ่รียน และวางแผนการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ ลงมือปฏิบัตกิารรบัใชสังคมตามแผน และนาํประสบการณทั้งหลายทีไ่ดรับมาคดิพิจารณา ไตรตรอง  
จนกระทั่งเกิดความคิดรวบยอด หลักการ หรือสมมติฐานตางๆ ซ่ึงสามารถนําไปทดลองหรือประยุกตใช
ในสถานการณใหมๆ ได การเรียนรูจากประสบการณเปนการเรียนรูจากรูปธรรมไปสูนามธรรม อันจะ
ชวยใหผูเรียนเกิดความคิด ความรูใหมดวยตนเอง จึงทําใหมีความหมายตอตนเอง และตองการที่จะ
นําไปใช ประสบการณในดานการรับใชสังคม นับเปนประสบการณทีมี่คุณคาสูงตอการเรียนรู การรับใช
สังคมตามความตองการของชุมชนและสังคม นอกจากจะเปนการชวยเหลือสังคมโดยตรงแลว ประสบการณ
ที่ผูเรียนไดรับยังสามารถสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดจิตสํานึกในการชวยเหลือสังคม และสามารถพัฒนา
ความรู ทักษะและเจตคติของผูเรียนไดอยางดี การเรียนรูที่เกิดขึ้น เปนการเรียนรูจากความเปนจริง
ตามสภาพที่แทจริง จึงเปนการเรยีนรูทีส่ามารถนาํไปใชประโยชนในชวีติและสังคมไดจริง (ทศินา แขมมณี. 
2551: 132 – 133) 
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 วิธีการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยาง กรณีตัวอยางเปนกระบวนการที่ผูสอน
ใชในการใหผูเรียนเกดิการเรยีนรู ตามวตัถปุระสงคที่กําหนดใหผูเรียนศกึษาเรื่องที่สมมติจากความเปนจริง
แลวตอบประเด็นคําถามเกีย่วกับเรื่องน้ัน แลวนําคําตอบและเหตุผลทีม่าตอบคําตอบนั้นมาใชเปนขอมูล
ในการอภิปราย เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวตัถปุระสงค (ฤทยัวรรณ คงชาต.ิ  2544: 37) ใน
การวจัิยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดใหเปนการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตวัแบบ
สัญลักษณ ที่นําเหตุการณ เรื่องราวหรือผลงานการทําความดีของบุคคลในดานตางๆ ที่เกิดขึ้นจริง ใน
สังคมรอบตัวนักเรียน มานาํเสนอเปนกรณีตัวอยางหลากหลายรปูแบบ โดยอาจดัดแปลง เพ่ิมเตมิ หรือ
เรื่องราวที่สมมติขึ้น เพ่ือเปนตัวอยางในการวิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น ประเมินคุณคา อภิปราย
และนําไปสูการตัดสินใจหาขอสรุปของเหตุการณ เร่ืองราวหรือผลงานอยางมีเหตุผล เพ่ือใชเปนแบบอยาง
ในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีของสังคม รูจักเสียสละความสุขสวนตน คิดถึงผูอ่ืนและผลประโยชน
ของสวนรวมเปนที่ตั้ง อันจะเปนแนวทางในการพัฒนาจิตสาธารณะไดอีกแนวทางหนึ่ง โดยใหนักเรียนคิด 
สังเกตและปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเปนกลุมยอย  
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและจิตสาธารณะของนักเรยีน
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 โดยการจัดการเรยีนรูแบบเทคนิคการเรยีนรูดวยการรับใชสังคมกับการจัดการเรียนรู
แบบเทคนิคศึกษากรณตีัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ เพ่ือนําผลการวิจัยทีไ่ดไปใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพตอไป  
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว ดังน้ี 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคมกับการจัดการเรียนรูแบบเทคนคิศึกษากรณีตวัอยาง 
ที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคมกับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนน
การเสนอตัวแบบสัญลักษณ 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนที่จะใชในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู
ที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีสวนรวมในดานการพัฒนาที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตสาธารณะ  
รวมถึงเปนแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรูที่มุงปลกูฝงใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค มีคานิยมที่ดีงาม มุงพัฒนาตนเอง เพ่ือเปนบุคคลที่มีคุณคาและคุณภาพในสังคม และ
ยังเปนประโยชนตอนักการศึกษา นักวิชาการ ผูบริหารการศึกษาที่จะนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผน
ปรับปรุง  สงเสริมและพัฒนาบริหารการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมัธยมบานบางกะป 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2553 จํานวน 6 หองเรียน  
จํานวน 260 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียนมัธยม
บานบางกะป แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2553 จํานวน  
2 หองเรียน หองเรียนละ 40 คน  รวม 80  คน โดยใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
นํากลุมที่ไดมาจับฉลากอีกครั้งเพ่ือกําหนดเปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 คือ 
  1. กลุมทดลองที่ 1 จํานวน 40 คน ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวย
การรับใชสังคม 
  2. กลุมทดลองที่ 2 จํานวน 40 คน ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบเทคนคิศึกษากรณีตวัอยาง
ที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การจัดการเรียนรู  2 แบบ  คือ 
   1.1 การจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม 
   1.2 การจัดการเรยีนรูแบบเทคนคิศึกษากรณีตวัอยางที่เนนการเสนอตวัแบบสัญลักษณ 
  2. ตัวแปรตาม  ไดแก 
   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2.2 จิตสาธารณะ 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. การจัดการเรยีนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรบัใชสังคม หมายถงึ การดําเนนิการ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยการเขาไปมีประสบการณในการรับใชสังคม ทั้งน้ีผูเรียนจะตองมีการสํารวจ
ความตองการของชุมชน (โรงเรียน) ที่มีความเกี่ยวของกบัเรื่องที่เรียน และวางแผนการเขาไปมีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆ ลงมือปฏบิัติการรับใชสงัคม (โรงเรยีน) ตามแผนและนําประสบการณทั้งหลายที่ไดรับ 
มาคิดพิจารณา ไตรตรอง จนกระทั่งเกิดความคิดรวบยอด หลักการหรือสมมติฐานตางๆ ซ่ึงสามารถ
นําไปทดลองหรือประยุกตใชในสถานการณใหมๆ ได โดยมีเทคนิคและวิธีการเรียนรู ประกอบดวย 
   1.1 การเรียนวิชาการ โดยการกําหนดวัตถปุระสงคการเรียนรู การศกึษาชุมชน  
การกําหนดปญหา การแบงกลุมเพ่ือศึกษาปญหาที่สนใจ การเขียนโครงการการรบัใชสังคม (โรงเรียน)  
การวางแผนการปฏิบัติการ การพฒันาความรูความสามารถที่เกี่ยวของ การเรียนเน้ือหาในรายวิชา  
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาการ ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู ดังน้ี 
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    1.1.1 ขั้นตั้งเข็มทิศ หมายถึง ผูสอนและผูเรียนรวมกันพิจารณากําหนดจุดประสงค
การเรียนรูใหครอบคลุมเน้ือหาและคัดเลือกเร่ืองตางๆ ที่จะศึกษาในรายวิชา โดยสอดคลองกับจุดประสงค
ของแนวคิดการรับใชสังคม รวมถึงการระบุชุมชนของผูเรียน การเลือกปญหาที่มีความสนใจและเกี่ยวของ
กับจุดประสงคของรายวิชา 
    1.1.2 ขั้นคิดรอบคอบ ซ่ึงแบงออกไดเปน 2 ขอ คือ 
     1.1.2.1 การทบทวนความรู คือ การที่ผูสอนและผูเรียนรวมกันทบทวนความรู  
ความเขาใจ ประสบการณ และความสามารถของผูเรยีนแตละคน ดวยการอภิปรายซักถามถงึประสบการณ
ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจ หรือใชกิจกรรมตางๆ ในการทบทวนความรูเดิม  เปนตน 
     1.1.2.2 การนําเสนอความรูใหม และวิธีการเรียนรู หมายถึง การที่ผูสอน
ชวยใหผูเรียนไดรับความรูใหม อาศัยการใชวธิีการเรียนรูตางๆ เพ่ือใหผูเรียนสามารถวางแผนและเรียนรู
อยางเปนขั้นตอนตามเปาหมายที่ตั้งไว โดยที่ผูสอนชวยเหลือในการแสวงหาความรูในรายวิชา และ
วิธีการเรยีนรูดวยโครงการ 
    1.1.3 ขั้นประกอบกจิ หมายถึง การที่ผูเรียนแบงกลุมปฏิบัติการตามความสนใจ  
ทําการศึกษาปญหา สามารถเขียนโครงการ วางแผนปฏิบัติการและปฏิบัติการ โดยการแบงงานกันทํา
ในกลุม ตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถ โดยที่รวมกันทาํอยางใกลชิด หรือตางคนตางทํา
แลวนําผลมารวมกัน หรือการทํางานสวนบุคคลแตปรึกษาหารือกันได โดยที่ผูสอนใหคําแนะนําชวยเหลือ
และเปนที่ปรึกษาโครงการตางๆ  
    1.1.4 ขั้นพินิจไตรตรอง หมายถึง การที่ผูสอนใหเวลาผูเรียนในการไตรตรอง
ผลจากการปฏิบัต ิทั้งสวนตัวและรวมกัน ทั้งจากการเรียนรูในหองเรียน และจากประสบการณที่ไดรับ
จากการไปปฏิบัติกิจกรรมการรับใชสังคม (โรงเรียน) โดยการพูด การเขียน การรายงาน เปนตน ซ่ึง
เปนการสะทอนความรูสึกจากการเรียนรูและงานที่ทําไป โดยผูสอนนําเสนอและตกลงวธิีการไตรตรอง
และกําหนดเวลาในการไตรตรอง รวมถึงการใหคําแนะนํา การตรวจสอบการไตรตรองที่กําหนด ตาม
ระยะเวลาและวิธีการ 
    1.1.5 ขั้นตอบสนองและประเมิน ดวยการทําขอสรุป แนวทางการปฏิบัติตอไป
และการประเมินกระบวนการและผลลัพธ 
   1.2 การทํากิจกรรมรับใชสังคม โดยการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตาม
แผนงานที่วางไว โดย 
    1.2.1 การระบุชุมชน 
    1.2.2 การสํารวจความตองการและปญหาของชุมชน 
    1.2.3 การเลือกประเด็นปญหาและการเขยีนโครงการเพื่อทํากิจกรรมรับใชสังคม 
    1.2.4 การปฏิบตัิกิจกรรมรับใชสังคม (โรงเรียน) 
    1.2.5 การประเมินเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน 
   1.3 การไตรตรอง ดวยการ  1) บนัทึก  2) อภิปราย  3) เขียนรายงานสวนบุคคล/ กลุม  
เกี่ยวกับความรูสึก ความคิดในการทํากิจกรรม และสิ่งที่ไดเรียนรูตั้งแต กิจกรรมแรกในชั้นเรียน ระหวาง
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การทํากิจกรรมการรับใชสังคม และความสัมพันธกับผูคนที่อยูในโครงการ โดยสอดแทรกในทุกคาบ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
   1.4 การประเมินผลและแสดงผลงาน โดยการที่ผูเรียนสรปุการเรยีนรูเปนของตนเอง  
และการนําผลงานออกแสดง รวมถึงการประเมินตนเอง และนําผลจากการไตรตรอง มาเพ่ือปรับปรุง
การทาํงานในครั้งตอๆ ไป โดยที่ผูสอนชวยเหลือ ติดตามผล โดยการเขารวมกิจกรรม/การสังเกตพฤตกิรรม  
รวมถึง การประเมินกิจกรรมการรับใชสังคม การเรียนรูตามจุดประสงค โครงการและการเรียนรู และ
ผลงาน 
  2. การจัดการเรียนรูแบบเทคนคิศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสญัลักษณ   
หมายถึง การจัดการเรียนรูที่นําเหตุการณ เรื่องราวหรือผลงานการทําความดีของบุคคลในดานตางๆ 
ที่เกิดขึน้จริงในสังคมรอบตวัผูเรียน มานาํเสนอเปนกรณีตัวอยางหลากหลายรปูแบบ โดยอาจดัดแปลง 
เพ่ิมเติม หรือเรื่องราวที่สมมติขึ้นเพ่ือเปนตวัแบบในการวเิคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น ประเมินคุณคา  
อภิปรายและนําไปสูการตดัสินใจหาขอสรุปของเหตุการณ เรื่องราวหรือผลงานอยางมีเหตุผล เพ่ือใช
เปนแบบอยางในการปฏิบตัตินเปนพลเมืองที่ดีของสังคม รูจักเสยีสละความสขุสวนตน คิดถึงผูอ่ืน และ 
ผลประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง โดยใหผูเรียนคิด สังเกตและปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเปนกลุมยอยๆ  
มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู ดังน้ี  
   2.1 ขั้นเตรียม 
    2.1.1 เราความสนใจนําเขาสูบทเรียน ผูสอนนําสื่อที่เกี่ยวกบัเนื้อหาวิชา โดย
เสนอภาพขาวจากหนังสือพิมพและสื่อมวลชนตางๆ โดยใชสื่อวีดิโอ ซีดี และเพาเวอรพอยท (I  C  T)  
เพ่ือกระตุนใหผูเรียนตอบสนองตอการเรียนรู ดังน้ี  
     2.1.1.1 ใชคําถามใหเกิดแนวคิดในเนื้อหาวิชาโดยใหผูเรียนใชความรู และ
ประสบการณเดิมในการตอบคําถาม 
     2.1.1.2 สุมผูเรียนเปนตัวแทนตอบคําถาม  จํานวน 2 – 3 คน 
     2.1.1.3 ผูสอนสรุปคําตอบของผูเรียนเพื่อใหเกิดแนวคิดที่ถูกตอง 
    2.1.2 แจงจุดประสงคการเรียนรู 
   2.2 ขั้นเสนอกรณีตัวอยาง 
    - แบงผูเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 5 – 6 คน ใชวิธีการแบงกลุมโดยการจับฉลาก
รูปภาพสัตว ตามจํานวนกลุม โดยใหแตละกลุมเลือกประธาน เลขานุการ และกรรมการตามที่ภายใน
กลุมพิจารณาคัดเลือกกัน หลังจากนั้น ประธานของแตละกลุมรับเอกสารประกอบการสอน เชน บัตร
กําหนดงาน ใบความรู กรณีตัวอยาง ใบงาน แบบประเมินพฤติกรรมกลุม แลวรวมกันศึกษาเอกสาร
ตางๆ โดยประธานกลุมประสานงานและใหความชวยเหลือภายในกลุมตน 
   2.3 ขั้นวิเคราะห 
    - ผูเรียนแตละกลุมรวมกันระดมสมองอภิปรายประเด็นคําถามจากบตัรกําหนดงาน  
 แลวรวบรวมขอมูลจากเอกสารใบความรู ประสบการณเดิม แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับกรณีตัวอยาง 
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เพ่ือพิจารณาหาแนวคําตอบและเตรียมการสรุปลงในเอกสารใบงาน 
   2.4 ขั้นสรุป มีกิจกรรม ดังน้ี 
    2.4.1 ตัวแทนแตละกลุมเสนอผลงาน การตอบคําถามอยางมีเหตุผลที่ผูสอน
กําหนดใหจากกิจกรรมใบงานกรณีตัวอยาง และสรุปลงในแผนที่ความคิด (Mind Mapping) 
    2.4.2 ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายแนวคิดของผูเรียนแตละกลุม เพ่ือเปน
ขอสรุปของเหตุการณ เรื่องราวหรือผลงานจากกรณีตัวอยาง 
   2.5 ขั้นประเมินผล มีกิจกรรม ดังน้ี 
    2.5.1 สังเกตจากการทํางานกลุม 
    2.5.2 การทํางานตามบัตรกําหนดงาน 
    2.5.3 การเสนอรายงานหนาชั้น 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูในเนื้อหาสาระที่ทํา
การทดลอง ซ่ึงพิจารณาจากคะแนนของกลุมตวัอยางทีท่ําการทดลองกอนเรียน และเม่ือสิ้นสุดการเรียน  
โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
สาระที่ 2 : หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชวีติในสังคม ที่ผูวิจัยสรางขึน้ตามตารางวเิคราะห
หลักสูตร เพ่ือวัดพฤติกรรมดานความรูและความคิด (Cognitive Domain) ในการเรียนสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแนวคิดของบลูม (สมบูรณ ชิตพงศ.  2523: 12 – 31 ; อางอิงจาก 
Banjamin, S. Bloom) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยกําหนดพฤติกรรมที่ตองการวัดเปน  6 ดาน คือ  
   3.1 ความรูความจํา ประกอบดวย ความรูความจําที่เกี่ยวของกับขอเท็จจรงิ เรื่องราว 
หรือปรากฏการณตางๆ    
   3.2 ความเขาใจ ประกอบดวย ความเขาใจเกี่ยวกับการแปลความหมาย การตีความ  
และการขยายตามสภาวะการไดตรงตามความหมายที่มีความสอดคลอง  ไดอยางสมเหตุสมผล 
   3.3 การนําไปใช ประกอบดวย ความสามารถในการแกปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องราว
ในปจจุบัน โดยนําเอาประสบการณและความรูที่ไดมาประยุกตใหเหมาะสมกับปญหานั้นๆ   
   3.4 การวิเคราะห ประกอบดวย ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอนดวยวิธีที่
แยกแยะไดถึงความสําคัญ ความสัมพันธ หลักการของกรณีตัวอยางหรือสถานการณที่เกิดขึ้น   
   3.5 สังเคราะห ประกอบดวย ความสามารถในการนําสวนยอยมาประกอบกันเปน
เรื่องราวโดยการจัดเปนโครงสรางใหม   
   3.6 การประเมินคา  ประกอบดวย ความสามารถในการตัดสินใจและสรุปเรื่องราวตางๆ 
โดยใชหลักเกณฑที่มีความเหมาะสม ตามขอเท็จจริงเปนหลักในการประเมินคา 
  4. จิตสาธารณะ หมายถึง ลักษณะของผูเรียนที่รูจักดูแล เอาใจใส เปนธรุะ และเขารวม
ในเรื่องของสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกัน โดยพิจารณาจากความรูความเขาใจหรือพฤติกรรมที่แสดงออก  
ซ่ึงแบงออกเปน 4 ดาน ดังน้ี 
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   4.1 ดานการใช หมายถึง ลกัษณะพฤตกิรรมของผูเรียนในการใชของสวนรวม การรักษา
ทรัพยสิน การดูแลรักษาความสะอาด การไมทําลายทรัพยสินที่เปนสาธารณสมบตัิในโรงเรียน ทั้งใน
หองเรียนและนอกหองเรียน ใหเกิดความชํารุดเสียหาย โดยแสดงออก ดังน้ี 
    4.1.1 ดูแลรักษาสิ่งของ  เม่ือใชแลวมีการเก็บรักษาใหคงอยูในสภาพดี 
    4.1.2 ลักษณะของการใช  ใชของสวนรวมอยางประหยัด  และทะนุถนอม 
   4.2 ดานการถือเปนหนาที่ หมายถงึ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมุงปฏิบัต ิ เพ่ือ
สวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมในโรงเรียน ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนในวิสัยที่ตนสามารถทําได  
โดยแสดงออก ดังน้ี 
    4.2.1 ทําตามหนาที่และเคารพกฎระเบียบที่กําหนด 
    4.2.2 รับอาสาที่จะทําบางสิ่งบางอยางเพื่อสวนรวม คอยสอดสองดูแลสาธารณสมบัติ
ของสวนรวม 
   4.3 ดานการเคารพสิทธิ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถงึการเคารพสทิธใินการใช
ของสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม การไมยึดครองของสวนรวมมาเปนของตน ตลอดจนไมปดกั้น
โอกาสของบุคคลอื่นที่จะใชของสวนรวมนั้น โดยแสดงออก ดังน้ี 
    4.3.1 ไมนําของสวนรวมมาเปนของตนเอง 
    4.3.2 แบงปนและเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดใชของสวนรวม 
   4.4 ดานการปฏิบัติกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการทําความดีใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน และสังคมสวนรวมดวยความจริงใจ และเต็มใจ โดยไมหวัง
ผลตอบแทน การเขาไปชวยเหลือผูอ่ืนดวยกาํลังกาย กําลังปญญา กําลังทรัพย ตามความสามารถ
ของตนเอง ซ่ึงผลของการกระทําจะกอใหเกิดประโยชนแกคนสวนใหญ ดวยความบรสิุทธิ์ใจ โดยไมหวัง
ผลตอบแทน โดยแสดงออก ดังน้ี 
    4.4.1 การกระทําบางสิ่งที่เปนประโยชนตอผูอ่ืนและสังคมสวนรวมดวยความเตม็ใจ 
    4.4.2 การเขาชวยเหลือผูอ่ืนดวยกําลังกาย กําลังปญญา และกําลังทรัพย ตาม
ความสามารถของตน   
 จิตสาธารณะทั้ง 4 ดานนี้ สามารถวัดไดจากแบบทดสอบวดัจิตสาธารณะ ซ่ึงลักษณะของ
แบบทดสอบถามเปนขอคําถามเชิงสถานการณ และมีตัวเลือก 5 ตัวเลอืก จํานวน 40 ขอที่ผูวิจัยสรางขึ้น     

  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลอืกใชแนวคิดของปรัชญาพิพัฒนาการนิยม หรือปรัชญาปฏิบัตินิยม 
ที่ใหความสนใจอยางมากตอการ “ปฏิบัต”ิ หรือ “การลงมือกระทํา” แนวคิดของนักปรัชญากลุมน้ี มี
ความเชื่อวา ลําพังแตเพียงความคิดไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต การดํารงชีวิตที่ดีตองตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
ของการคิดที่ดี และการกระทําที่เหมาะสม ซ่ึง จอหน ดิวอ้ี (John Dewey) ไดนําแนวคิดนี้ไปทดลอง
และประยกุตใชในการศึกษา เขาไดเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนแบบใหมที่เนนใหผูเรียนไดเรยีนรู
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จากการลงมือทํา หรือทีเ่รียกกันติดปากวา “Learning by doing” โดยไดทดลองใหเด็กเรียนรูจากการกระทํา
ในบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู เด็กไดรับอิสระในการริเริ่มความคิด และลงมือทําตามที่คิด เพ่ือให
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (จิตสาธารณะ) ซ่ึงเปนแนวคิดที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง อยาง
กวางขวางในการจัดการเรยีนการสอน ดังน้ันการจัดการเรยีนการสอนตามปรัชญากลุมน้ี จึงเนนการปลูกฝง
และฝกฝนอบรม ทั้งในเรื่องความสําคญัของประชาธิปไตย จริยธรรม ศาสนาและศิลปะ โดยการให
ผูเรียนไดรับประสบการณ (Experience) และเรียนรูจากการคิด การลงมือทําและการแกปญหาดวย
ตนเอง โดยในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทดลองใหผูเรียนไดเรียนรูตามแนวคิดของปรัชญากลุมน้ี ผาน
การจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม ซ่ึงเปนการดําเนินการชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู โดยการเขาไปมีประสบการณในการรับใชสังคม ทั้งนี้ผูเรียนจะตองมีการสํารวจความตองการ 
ของชุมชนที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องที่เรียน และวางแผนการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ลงมือ
ปฏิบัติการรบัใชสังคมตามแผนและนําประสบการณทั้งหลายที่ไดรับมาคิดพิจารณา ไตรตรอง จนกระทั่ง
เกิดความคิดรวบยอด หลักการหรือสมมตฐิานตางๆ ซ่ึงสามารถนาํไปทดลองหรือประยกุตใชในสถานการณ
ใหมๆ ได  
 ผูวิจัยยังไดใชหลักแหงพฤติกรรมในลักษณะของการเปลี่ยนกระบวนการทางปญญา (Cognitive)  
เพ่ือใหสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม (จิตสาธารณะ) โดยใชแนวคิดการปรับพฤติกรรมปญญานิยม 
(Cognitive Behavioral Approach) ที่เสนอวา กระบวนการทางปญญานั้น มีผลตอพฤติกรรม กระบวนการ
ทางปญญา สามารถจัดกระทําใหมีขึ้น และเปลี่ยนแปลงได ซ่ึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น เปนผล
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปญญา ทั้งนี้เพราะกระบวนการทางปญญา พฤติกรรม และ
ผลกรรมมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน กลาวคือ บุคคลแสดงพฤติกรรมภายนอกก็มีผลตอกระบวนการ
ทางปญญาดวย 
 วิธีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปญญาที่ผูวิจัยใชในครั้งน้ี ไดแก การจัดการเรียนรูแบบ
เทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ ซ่ึงเปนการจัดการเรียนรูที่นําเหตุการณ  
เรื่องราวหรือผลงานการทําความดีของบุคคลในดานตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมรอบตัวผูเรียนมานําเสนอ
เปนกรณีตัวอยางหลากหลายรูปแบบ โดยอาจดัดแปลง เพ่ิมเติมหรือเรื่องราวที่สมมติขึ้น เพ่ือเปนตัวแบบ
ในการวิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น ประเมินคุณคา อภิปรายและนําไปสูการตัดสินใจ หาขอสรุป
ของเหตุการณ เร่ืองราวหรือผลงานอยางมีเหตุผล เพ่ือใชเปนแบบอยางในการปฏิบตัิตนเปนพลเมืองที่ดี
ของสังคม รูจักเสียสละความสขุสวนตน คิดถงึผูอ่ืนและผลประโยชนของสวนรวมเปนทีต่ั้ง โดยใหผูเรยีนคิด  
สังเกต และปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเปนกลุมยอย ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีทางปญญาสังคม (Social  
Cognitive Theory) โดย แบนดูรา (Albert  Bandura) ไดเสนอวิธีการหนึ่งที่สามารถใชปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางปญญา ไดแก กระบวนการเรียนรูจากการสังเกต (Observational Learning) โดยให
นักเรียนสังเกตตวัแบบที่กระทําพฤติกรรมแสดงถึงการมีจิตสาธารณะดวยวธิีการอยางหลากหลาย โดยมี 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังภาพประกอบ 1   
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

สมมุติฐานในการวิจัย 

 1. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคมกับนักเรียน
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกัน 
 2. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคมกับนักเรียน
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตวัอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลกัษณมีจิตสาธารณะ
แตกตางกัน 
 

 
1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
2. จิตสาธารณะ 

1. การจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรู    
   ดวยการรับใชสังคม 
2. การจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณี 
   ตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลกัษณ 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปน้ี 
  1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม 
   1.1 ความหมายและคํานิยามของการเรียนรูดวยการรับใชสังคม 
   1.2 หลักการจัดการเรียนรูดวยการรับใชสังคม 
   1.3 แนวคิดพื้นฐานของการจัดการเรียนรูดวยการรับใชสังคม 
   1.4 รูปแบบการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรูดวยการรับใชสังคม 
   1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการรับใชสังคม 
  2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอ 
ตัวแบบสัญลักษณ 
   2.1 ประวัติความเปนมา 
   2.2 ความหมายของกรณีตัวอยาง 
   2.3 วัตถุประสงคในการศึกษากรณีตัวอยาง 
   2.4 ประเภทของกรณีตัวอยาง 
   2.5 องคประกอบของการศึกษากรณีตัวอยาง 
   2.6 การสรางกรณีตัวอยาง 
   2.7 การนํากรณีตัวอยางไปใช 
   2.8 ขั้นตอนการสอนโดยใชเทคนิคศึกษากรณีตัวอยาง 
   2.9 ประโยชนที่ไดจากการศึกษากรณีตัวอยาง 
   2.10 ขอจํากัดจากการศึกษากรณีตัวอยาง 
   2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยาง 
  3. เอกสารที่เกี่ยวของกับตัวแบบสัญลักษณ 
   3.1 หลักการเสนอตัวแบบ 
   3.2 ประเภทของตัวแบบ 
   3.3 หลักในการดําเนินการใหตัวแบบ  
  4. เอกสารที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ 
   4.1 ความหมายของจิตสาธารณะ 
   4.2 รูปแบบของจิตสาธารณะ 
   4.3 การกอรูปของจิตสาธารณะ 
   4.4 การสรางเสริมจิตสาํนึกตอสวนรวม 
   4.5 องคประกอบของจิตสาธารณะ 
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   4.6 คุณลักษณะทั่วไปของบุคคลที่มีจิตสาธารณะ 
   4.7 ปจจัยที่กอใหเกิดจิตสาธารณะ 
   4.8 ความสําคัญของการมีจิตสาธารณะ 
   4.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ 
  5. เอกสารที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
1. การจัดการเรียนรูแบบเทคนคิการเรียนรูดวยการรับใชสังคม (Service  Learning) 
 ความหมายและคํานิยามของการเรียนรูดวยการรับใชสังคม 
  การเรียนรูดวยการรับใชชุมชน เนนถึงกระบวนการเรียนรูของผูทําการรับใชและผูไดรับ
ผลของการรบัใช รวมถึงผูสอน มีการบูรณาการกจิกรรมการรบัใชเขาไปในหลักสตูร ซ่ึงสามารถเปนได
ทั้งวชิาที่มีหนวยการเรียน รวมถงึมีความเกี่ยวของโดยตรงกับจุดมุงหมายและผลของรายวชิานัน้ๆ สงเสริม
ความคิดรวบยอดที่สอนในหองเรียนและใหโอกาสนักเรียนที่จะทดลองใชความรูในสถานการณของชีวิตจริง  
สิ่งที่ขาดไมไดคือกระบวนการไตรตรอง (McElhaney.  1998) 
  สวนการเรียนรูวิชาการดวยการรับใชสังคม หมายถึง การเรียนรูดวยการรับใชสังคมที่เชื่อมโยง
โดยตรงกับหลักสูตร ทั้งเปนรายวิชา หรือโครงการศึกษา ซ่ึงมักนํามาใชในบริบทของอุดมศึกษา (Rhoads.  
1998) 
  สํานักงานสถติกิารศึกษาของสหรฐัอเมรกิา (NCES.  1999) ใหคํานิยามของคําวา การรับใช
ชุมชนวา เปนกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับหลักสูตร โดยที่โรงเรียนเปนผูจัด/หรือสนับสนุน ซ่ึงเปนไดทั้ง
เปนการกําหนดและการอาสาสมัคร ไมกําหนดจุดประสงคการเรียนรูที่ชัดเจนและไมมีการจัดการไตรตรอง
อยางเปนทางการหรือการวเิคราะหกิจกรรม ซ่ึงอาจรวมถึงกิจกรรมที่ทํานอกโรงเรียนหรอืแมแตในอาณาเขต
ของโรงเรียน เชน การทําความสะอาดสวนสาธารณะ การเยี่ยมคนชรา ฯลฯ 
  สวนคําวา การเรียนรูดวยการรับใชสังคม สํานักงานสถิติการศึกษาของสหรัฐอเมริกา 
(NCES.  1999) ใหคํานยิามวา เปนกิจกรรมการรบัใชชุมชนที่เกีย่วของกบัหลกัสตูรและบูรณาการการเรียน
การสอนในหองเรียนกับกิจกรรมการรับใช และกิจกรรมการรับใชน้ี ตองมีการจัดการใหสัมพันธกับรายวิชา
หรือหลักสูตร มีจุดประสงคการเรียนรูที่ชัดเจน ระบุความตองการที่แทจริงของชุมชนในเวลานั้นๆ และ
ชวยเหลือใหนักเรียนสามารถคนพบบทเรยีนจากการทํากิจกรรมการรับใชสังคม โดยมีเวลาที่แนนอน
ในการไตรตรองหรือวิเคราะหกิจกรรมที่ไดกระทํา 
  รูท (Root.  1997 : National and Community Service Act of 1990 ของสหรัฐอเมริกา) 
ใหคํานยิามไววา การเรียนรูดวยการรบัใชสังคม เปนประสบการณดานการศึกษา โดยที่นักเรียนเรียนรู
และพัฒนาตนเอง อาศัยการมีสวนรวมอยางกระตือรือรนในประสบการณการรับใชที่มีการจัดเตรียมอยางดี
เพ่ือตอบสนองความตองการที่แทจริงของชุมชนและมีความเชื่อมโยงความรวมมือทั้งของโรงเรียนและ
ชุมชน รวมถึงการบรูณาการเขาในหลักสตูรวชิาการของผูเรียน และมีการจัดเวลาทีแ่นนอน เพ่ือผูเรียน
สามารถคิด พูด และเขียนเก่ียวกบัสิ่งที่ผูเรยีนไดกระทําและเห็นระหวางที่ลงมือทํากิจกรรม นอกจากนั้น  
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ยังใหโอกาสผูเรียนในการประยุกตใชทักษะและความรูใหมๆ ที่ไดเรียนรู แลวในสถานการณจริงในชุมชน
ของเขา และสงเสริมการเรียนรูในโรงเรยีน โดยใหผูเรียนเรียนรูนอกเหนือไปจากการเรียนรูในหองเรียน  
และชวยใหมีพัฒนาการของความสํานึกในการสนใจผูอ่ืนดวย 
  คอมปส คอมแพ็ค (Compus Compact.  2000 : National and Community Service  
Trust Act 1993 ของสหรัฐอเมริกา) ใหความหมายของการเรียนรูดวยการรับใชสังคมวา เปนวิธีการที่
นักเรียนเรียนรูผานกิจกรรมการรับใชสงัคมที่ไดรับการจัดเตรียมอยางมีความหมาย ซ่ึงจัดขึ้นโดย 
   1. ตอบสนองความตองการของชุมชน และประสานความสัมพันธระหวางสถาบัน 
การศึกษากับชุมชน 
   2. เพ่ือชวยพัฒนาความเปนพลเมืองที่รับผิดชอบ 
   3. บูรณาการในหลักสูตรและสนับสนุนหลักสูตรดานวิชาการที่นักเรียนเรียนอยู 
   4. เวลาที่จัดไวเพ่ือใหนักเรียนมีโอกาสพิจารณาตนเอง (สะทอน) ในประสบการณ
การรับใชสังคม 
      มูลนิธิจอหนสัน (Kraft.  1996; อางอิงจาก Johnson Foundation.  1994) ใหความหมาย
ของการเรียนรูดวยการรับใชสังคมวา “เปนรูปแบบการเรียนการสอนโดยอาศัยประสบการณ ที่ใชกิจกรรม
รับใชสังคมเปนเครื่องมือในการเรียนรู เปนการเรียนรูดวยการเชื่อมโยงนักเรียนกับประสบการณตรง
ในบริบทที่เกีย่วของกับรายวิชา และความสัมพันธของผูเรียนกับชุมชนและโลกนอกหองเรียน” 
  ความหมายอีกประการหนึ่งของการเรียนรูดวยการรับใชสังคม คือ “วธิีการสอนที่บูรณาการ
กิจกรรมรบัใชชุมชนกบัการสอนวชิาการโดยเนนที่การคดิวิพากษและไตรตรอง และการรบัผิดชอบของ
พลเมืองดี โครงการเรียนรูดวยการรับใชสังคม เชื่อมโยงนักเรียนในการจัดการกิจกรรมรับใชชุมชน ที่
ตอบสนองความตองการของชุมชน ในขณะเดียวกันกพั็ฒนาทักษะดานวิชาการ สํานึกของความเปน
พลเมืองที่รับผิดชอบและความผูกพันกับชุมชน” (Kraft.  1996; อางอิงจาก Johnson Foundation.  1994) 
นอกนั้น มหาวิทยาลัยโคโลราโด (Kraft.  1996) ใหความหมายการเรียนรูดวยการรับใชสังคมวา  “เปน
แบบแผนของการเรียนรูดวยประสบการณที่ใชรูปแบบการรับใชสังคมเปนเครื่องมือการเรียนรู” 
  สมาคมอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา (AAHE.  1998) ใหความหมายการเรียนรูดวยการ
รับใชสังคมวา เปนวิธีการที่นักเรียนเรียนรู และพัฒนาอาศัยการกระทําการรับใชสังคมที่มีการวางแผน
อยางดี เปนการจัดการเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน โดยที่มีความสัมพันธกับสถาบันการศึกษา
ขั้นสูง และกับชุมชน การเรียนรูดวยการรับใชสังคม เปนการสงเสริมความรับผิดชอบในการเปนพลเมืองดี 
เปนการบูรณาการและสงเสรมิหลักสูตรทางวิชาการที่นักเรยีนเรียน และเวลาทีเ่ตรียมไวสําหรับการพิจารณา
ไตรตรองเกี่ยวกับประสบการณการรับใชสังคม 
  คูเปอร (Cooper.  1996) ใหความหมายการเรียนรูดวยการรับใชสังคมวา “เปนวิธีการที่
รวมการสอน การเปนพลเมืองดี ความรูวิชาการ ทักษะและคานิยมเขาดวยกัน เปนการเรียนรู อยางมี
ชีวิตชีวา โดยการนําบทเรียนจากประสบการณในการทํางานรับใชสังคม ทั้งระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา  
และประถมศึกษา เปนกลวิธีสอนที่สําคัญและยังมีประโยชนสําหรับโครงการนอกโรงเรียนดวย” 
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  แบรนเดลล (Brandell.  1994) มีความเห็นวา การเรียนรูดวยการรบัใชสังคม หมายถึง  
“เทคนิคการเรียนการสอนที่นําเยาวชนเขามามีสวนรวมในการเรียนรู อยางมีความหมายโดยอาศัยการทํา
กิจกรรมรับใชชุมชน และเชื่อมโยงการเรียนรูในหองเรียนกับสถานการณในชีวิตจริง” 
  เดลฟ (Delve.  1990) ใหความหมายวา การเรียนรูดวยการรับใชสังคม หมายถึง กระบวนการ
ของการบูรณาการการสอนวิชาการกับการรับใชชุมชนเขาดวยกัน เปนความรวมมือในความพยายาม
ของนักเรียนที่จะประยุกตใชความรูในหองเรียนมาใชเพ่ือเรียนรูตนเองและชุมชน ในขณะเดียวกัน ก็จะ
เรียนรูและทําความเขาใจชุมชน ถึงความตองการ ความสนใจ ประวัติและวัฒนธรรมของชุมชน ซ่ึงจะ
ทําใหทั้งนักเรียนและชุมชนเกิดการเรียนรูจากกันและกัน รวมถึงการพัฒนาการเปนพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบและการเสริมพลังอํานาจ 
  สวนคํานิยามของ อีริคสัน (Erickson.  1997) ไดแก “การเรียนรูดวยการรับใชสังคม
หมายถึง เทคนิคการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยงการรับใชชุมชนอยางแทจริง และบูรณาการกับผลงาน
ทางดานวิชาการ” 
  โรด และคณะ (Rhoad.  et al.  1998) ใหความหมายการเรียนรูดวยการรับใชสังคมวา  
”เปนรูปแบบการสอนทีว่างแผน อยางชัดเจนในการบูรณาการการเรียนรูทางวชิาการกับการรบัใชชมุชน 
เขาดวยกัน” และยังใหความหมายของการเรียนรูวิชาการดวยการรับใชสังคมวา “การเรียนรูดวยการรับใช
สังคมที่เชื่อมโยงโดยตรงกับหลักสูตร ทั้งเปนรายวิชา หรือโครงการศึกษา” ซ่ึงนํามาใชในบรบิทของ
อุดมศึกษา 
  ไวเกอรท (Weigert.  1998) ใหความหมายของการเรียนรูดวยการรับใชสังคมวา การเรียนรู
ดวยการรับใชสังคม หมายถึง การเรียนการสอนที่ผูเรียนทํากิจกรรมการรับใชสังคม อันเนื่องมาจาก
ความตองการหรือปญหาของชุมชน อยางมีความหมาย สอดคลองกับจุดประสงคของรายวิชา ซ่ึงมี
การเตรียมการอยางเปนระบบ และบูรณาการในรายวชิาดวยการไตรตรองจากการกระทําและการเรยีนรู
และงานที่ทํานี้ตองไดรับการวัดและประเมินทั้งดานวิชาการและการรับใชสังคม 
  คินสลีย (Kinslry.  1997) ใหความหมายการเรียนรูดวยการรับใชสังคมวา “เปนกระบวนการเรียน
การสอน ที่นํานักเรียนและผูเกี่ยวของเขามาอยูในกระบวนการ ระบุความตองการของโรงเรียนหรือชุมชน  
ตั้งหัวขอ และสรางความสัมพันธกับสมาชิกในชุมชนและกําหนดจุดประสงคของการเรียนรูดวยกัน” 
  เอลลชิ (Campus Compact.  2000; อางอิงจาก Ehrlich.  1996) ใหความหมายวา การเรียนรู
ดวยการรับใชสังคม เปนการเรียนรูจากการสอนในวิชาตางๆ ที่เชื่อมโยงกับการรับใชสังคม และการศึกษา
ในรายวิชาตางๆ ซ่ึงเปนการเสริมซ่ึงกันและกัน ทฤษฎพ้ืีนฐานของการเรียนรูดวยการรับใชสังคม คือ
ปรัชญาพิพัฒนาการนิยมของ จอหน ดิวอ้ี มีการตอบโตระหวางความรูและทักษะในการปฏบิัตกิาร และ
ประสบการณการรับใชเปนเคร่ืองมือสูการเรียนรู นักเรยีนจึงเรียนรูจากหองเรียนที่เปดกวาง พรอมดวย
ประสบการณการเรยีนรู นักเรียนเร่ิมตนจากปญหาทีเ่กิดขึ้น และการประยุกตใชความคิดที่แตกตางกัน
ในการแกปญหา โดยที่ใชทักษะตางๆ ที่ซับซอนมากขึ้นเพ่ือจัดการกับปญหาที่แตกตางกัน 
  ศูนยสถติิการศึกษาแหงชาติ (NCES.  1993: 3) กําหนดองคประกอบพื้นฐานที่สาํคัญ
ของการเรียนรูดวยการรับใชสังคม โดยสรุปดังตอไปน้ี 
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   1. มีการวางแผนเตรียมการอยางมีระบบ โดยมีการตั้งเปาหมายถงึทักษะทีต่องการ
เรียนรู หรือประเด็นที่ตองการเรียนรู รวมถึงการวางแผนโครงการที่เปนการสงเสริมตอการเรียนรู เม่ือ 
เวลาการกระทํากิจกรรมสําเร็จลง (Preparation)   
   2. ลงมือทํากิจกรรมการรับใชสังคม (Service Action) 
   3. วิเคราะหประสบการณการรับใช และสรุปหาบทเรียน อาศัยอุปกรณตางๆ เชน  
การอภิปรายรวมกับผูอ่ืน และตองมีการสะทอนความคิดบนการกระทําที่ทําไปแลว (Reflection) 
  ในสหรัฐอเมริกาการเรียนรูดวยการรับใชสังคมมีแพรขยายทั่วไป ในทุกระดับการศึกษา  
ทั้งในโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับอุดมศกึษา เปนการสงเสริมการเรยีนรูโดยใหนักเรียน
เขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู อาศัยการเรียนรูจากประสบการณ ในบริบทรายวิชาที่เกี่ยวของ  
และสงเสริมความสัมพันธของนักเรียนกับชุมชนและสังคมภายนอกตลอดชีวิต ถึงกระนั้นก็ดี คํานิยาม
ของการเรียนรูดวยการรับใชสังคม มีความแตกตางไปตามแตละสถาบันที่นําไปใช โดยทั่วไป หมายถึง  
รูปแบบการเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน หรือเทคนิคการเรียนการสอน ที่บูรณาการการเรียนรู
ดานวิชาการกบัการทํากิจกรรมการรับใชสังคมเขาดวยกัน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่ได
เตรียมการไว  โดยอาศัยการพิจารณาไตรตรองการกระทําเพื่อใหเกิดการเรียนรูไปพรอมกัน 
  แอนเดอรสัน (Anderson.  1998) อธิบายวา การเรียนรูดวยการรับใชสงัคมสามารถอธิบาย
ไดทั้งในเชิงปรัชญาการศึกษา และวิธีสอน ในเชิงปรัชญาการศึกษา การเรียนรูดวยการรับใชสังคม สะทอน
ความเชื่อที่วา การศึกษาควรจะพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคม และเตรียมผูเรียนใหเปนพลเมือง ใน
วิถีชวีิตแบบประชาธิปไตย ในเชิงวิธกีารสอน การเรียนรูดวยการรับใชสังคมเปนการผสมผสานหลักสูตร
ทางวิชาการตามความตองการของสังคม โดยที่ผูเรียนไดเรียนรูผานการทํากิจกรรมรับใชสังคม 
  คอเวอรเดลล (Coverdell.  2002) ใหความหมายของการเรียนรูดวยการรับใชสังคมวา  
หมายถึง วิธสีอนที่รวมการใหความรูทางวิชาการ การชวยเหลือสังคมอยางมีความหมาย มีการคิด
สะทอนกลับในเชิงวเิคราะห อันจะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูและเกิดความรับผิดชอบในความ
เปนพลเมือง   
  ทิศนา แขมมณี (2545) กลาวไวในศาสตรการสอนวา การจัดการเรียนรูดวยการรบัใช
สังคม (Service Learning) หมายถึง การดําเนินการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยการใหผูเรียน
เขาไปมีประสบการณในการรับใชสังคม ทั้งน้ี ผูเรียนจะตองมีการสํารวจความตองการของชุมชนที่มี
ความเกี่ยวของกับเรื่องทีเ่รียน และวางแผนการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ลงมือปฏิบัติการรับใช
สังคมตามแผนและนําประสบการณทั้งหลายที่ไดรับมาคิดพิจารณา ไตรตรอง จนกระทั่งเกิดความคิด
รวบยอด หลักการหรือสมมติฐานตางๆ ซ่ึงสามารถนําไปทดลองหรือประยุกตใชในสถานการณใหมๆ ได   
  นันทิยา ตันศรเีจริญ (2546) กลาวถึงการเรียนรูดวยการรับใชสังคมวา เปนการจัดการ
เรียนรูที่เปดโอกาสใหเด็กนกัเรียนไดทาํความรูจักกับชุมชน วเิคราะหถึงความตองการของชุมชนที่นักเรียน
สามารถชวยเหลือได โดยนําความรูในหองเรียนมาประยุกตใช พรอมทั้งไดเรียนรูจากการลงมือชวยเหลือ
ชุมชนดวยหัวใจสําคัญของ Service Learning คือ การที่นักเรียนและชุมชนตางไดรับประโยชนจาก
กิจกรรมนั้นๆ เทากัน ไมใชเกิดประโยชนเพียงฝายใดฝายหนึ่ง 
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  ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และคณะ (2544) อธิบายความหมายของการเรียนรูดวยการรับใช
สังคมวา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนดวยการประยุกต หรือออกแบบใหนําเนื้อหาของ
บทเรยีนมาจัดโครงการที่เชื่อมโยงกบัเน้ือหาในชีวติจริงของชุมชน หรือในทางกลบักนัเปนการเชื่อมโยง
ปญหาในชุมชนเขามาสูบทเรียน และในบางโอกาสอาจเปนการนํานักเรียนออกไปทํากิจกรรมในชุมชน
โดยถือวา กิจกรรมนั้นเปนสวนหนึ่งของการเรียนในหลักสูตร 
  นอกจากนี ้ศกัดิ์ชัย นิรัญทวี ยังกลาวถึง การเรียนรูดวยการรับใชสังคมไวดวยวา การเรยีนรู
ดวยการรบัใชสังคม จัดขึ้นเพ่ือสรางความเปนคนดีหรือคนที่มีลักษณะที่พึงประสงคของสังคมแตละแหง  
กลาวคือ ตองมีความตระหนักสํานึกถึงคุณคาของการอยูรวมกัน การรวมมือรวมใจแกปญหาสังคม  
การตระหนักถงึผลกระทบรวมกัน การเคารพกติกาของสังคมและอื่นๆ ตามสถานะของพลเมืองคนหนึ่ง  
พึงมี พึงปฏิบัติ   
 สําหรับงานวิจัยน้ี ผูวิจัยใชคาํวา การจัดการเรียนรูดวยการรับใชสังคม หมายถงึ การดําเนินการ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรยีนรู โดยการใหผูเรียนเขาไปมีประสบการณในการรบัใชสังคม (โรงเรียน) ทั้งนี้ 
ผูเรียนจะตองมีการสํารวจความตองการของชุมชน (โรงเรียน) ที่มีความเกี่ยวของกบัเรื่องที่เรียน และ
วางแผนการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ลงมือปฏิบัติการรับใชสังคม (โรงเรียน) ตามแผน และ
นําประสบการณทั้งหลายที่ไดรับมาคิดพิจารณา ไตรตรอง จนกระทั่งเกิดความคิดรวบยอด หลักการหรือ
สมมติฐานตางๆ ซ่ึงสามารถนําไปทดลอง หรือประยุกตใชในสถานการณใหมๆ ได 
 หลักการจัดการเรียนรูดวยการรับใชสังคม 
  ไวเกิรต  (Weigert.  1998) ไดกลาวถึงหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคมที่สําคัญ ดังน้ี 
   1. ผูเรียนเปนผูจัดการรบัใชสังคมอยางมคีวามหมาย หมายถึง กิจกรรมรบัใชสังคม
ที่ทํานั้นตองสอดคลองกับความตองการของสังคม กิจกรรมนั้นมีคุณคาตอผูเรียนและชุมชน กิจกรรม
จะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของชุมชนจึงไมสามารถกําหนดเวลาที่แนนอนได 
   2. การรับใชสังคมตองเปนความตองการที่จําเปนของชุมชนที่แทจริง ไมใชเปนสิ่ง
ที่ผูเรียนสรางขึ้นมาเอง   
   3. การรับใชสังคมตองเปนความตองการจากสมาชิกของชุมชน ชุมชนเปนผูแสดง
ความตองการใหเกิดกิจกรรมการรับใชสังคมในรูปแบบที่ชุมชนตองการ โดยคํานึงถึงความสามารถ ทักษะ  
เจตคติ และการเตรียมการของผูเรียน 
   4. กิจกรรมรับใชสังคมมาจากจุดประสงคของรายวิชาที่เรียนของผูเรียน ผูสอนจะตอง
ตั้งจุดประสงคของรายวิชาและบูรณาการกิจกรรมการรับใชสังคมใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของสิ่งที่
เรียน ในการตั้งจุดมุงหมายของรายวิชา จึงตองสํารวจสภาพชุมชนกอน เพ่ือนํามาออกแบบหลักสูตร
รายวิชาใหเหมาะสมกับชุมชน 
   5. กิจกรรมรับใชสังคมบูรณาการอยูในงานตามจุดประสงคของรายวิชา ตองใหโอกาส
ผูเรียนไดสะทอนความคิดจากกิจกรรมการรับใชสังคมวา ไดผลตามจุดประสงคของรายวิชาหรือไม อยางไร  
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เชน ใหเขียนรายงาน การอภิปราย การนําเสนอผลงาน การรับใชสังคมจึงเปนสวนหนึ่งของงาน ใน
รายวิชา 
   6. การวัดผลในการรับใชสังคมตองวัดและประเมินผลอยางเหมาะสมกบัจุดประสงค
ของรายวิชา คือ ตองวัดผลการเรียนรู ไมใชวัดการรับใชสังคม วัดผลการแสดงออกถึงการเรียนรูของ
ผูเรียนซึ่งเปนผลมาจากการทํากิจกรรมรับใชสังคม ผูสอนกับชุมชนจะเปนผูรวมมือกันวัดและประเมินผล
ผูเรียน 
  สุริน คลายรามัญ (2543)  กลาวถึงหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคมไว ดังน้ี 
   1. ตรงกับความตองการที่แทจริงของชุมชน 
   2. เปนความรวมมือกันระหวางโรงเรียนและชุมชน 
   3. บูรณาการกับหลักสูตรทางสังคม 
   4. จัดเวลาใหผูเรียนไดคิด พูด และเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ไดพบเห็นระหวางการทํากิจกรรม
รับใชสังคม 
   5. จัดใหผูเรียนไดมีโอกาสใชทักษะทางวิชาการ และความรูในสถานการณจริง ใน
ชุมชนของเขาเอง 
   6. ใหโอกาสผูเรียนไดเรียนรูสิ่งที่นอกเหนือจากการเรียนรูในหองเรียน 
   7. ครูตองชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาความรูสึกในการเอาใจใสผูอ่ืน 
  ทิศนา แขมมณี (2545) กลาวถึงตัวบงชี้ของการเรียนรูดวยการรับใชสังคมไว ดังน้ี 
   1. ผูเรียนกําหนดขอบเขตของการศึกษาชุมชน เพ่ือเรียนรูในเรื่องที่กําหนด 
   2. ผูเรียนศึกษาความตองการของชุมชนและเลือกกิจกรรมที่จะรับใชสังคม 
   3. ผูเรียนวางแผนการรับใชสังคมในกิจกรรมที่เลือก 
   4. ผูเรียนจดบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการรับใชสังคม 
   5. ผูเรียนวิเคราะหเหตุการณและสิ่งตางๆ ทีเ่กิดขึ้นในขณะปฏิบตัิการรบัใชสังคม  
และมีการคิดพัฒนา และสรางขอสรุปเปนความคิดรวบยอด / หลักการ / สมมติฐาน 
   6. ผูเรียนนําเสนอความคิดรวบยอด / หลักการ / สมมติฐานที่ไดไปทดลองใช หรือ
นําไปประยุกตใชในสภาพการณใหมๆ  
   7. ผูสอนตดิตามผลการนําความรู / ความคิด / หลักการ / สมมตฐิาน ไปใชสงเสริม
ใหผูเรียนแลกเปลี่ยนผลการนําไปใช และอภิปรายหาขอสรุป ความรู ความคิดใหมๆ หรือปรับเปลี่ยน
ความคิดตามความเหมาะสม 
   8. ผูสอนวัดและประเมินผลการเรียนรู โดยใชผลการประเมินการเรียนรูของตนเอง
ของผูเรียน ประกอบกับการประเมินผลของผูสอนดวย และการวัดและประเมินผล จะตองเปนไปตาม
จุดประสงคของเรื่องที่เรียนรู มิใชวัดผลการรับใชสังคม 
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 แนวคิดพื้นฐานของการจัดการเรียนรูดวยการรับใชสังคม  
  แนวคิดพื้นฐานของการเรียนรูดวยการรับใชสังคม ซ่ึงพัฒนาจากแนวคิดดานการศึกษา  
นักการศึกษาที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
  1. แนวคิดดานการศึกษาของจอหน ดิวอ้ี และปรัชญาพิพัฒนาการนิยม 
   แนวคิดดานการศึกษา ของจอหน ดิวอ้ี เนนการเรียนรูจากการกระทํา (Learning  
by doing) ดิวอ้ีใหแนวคิดพื้นฐานของหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนวา การเรียนรูตองเชื่อมโยงกับ
ประสบการณและความสนใจของผูเรียน ในการจัดสถานการณการเรียนรูตองทําใหนักเรียนมีปฏิสมัพันธ
โดยตรงกับประสบการณจริง “ระบบการศึกษาตองเปนกระบวนการเจริญเติบโต มีเปาหมายในทุกขั้นตอน
ถึงความสามารถทีต่องสงเสริมใหพัฒนาขึน้” ในหนังสือเรื่อง ประชาธปิไตย และการศึกษา จอหน ดิวอ้ี  
กลาววา “...เน่ืองจากการศึกษาไมใชเปนเรื่องของการบอกเลา แตเปนระบบการสรางอยางมีชีวิตชีวา”  
(Dewey.  1926) ดิวอ้ี มีความเห็นวา การเรียนรูจะเกิดขึน้ได ก็ตอเม่ือผูเรียนลงมือกระทําเอง และเชื่อวา
ประสบการณมีความสําคัญมากตอการเรียนรูของนักเรียน เขาเห็นวา ประสบการณของผูเรียน เปน
เรื่องทางกายภาพและดานสังคม ที่เกิดขึ้นโดยการมีความสัมพันธระหวางบุคคลกับโลกทางกายภาพ  
และสังคมที่เขามีสวนรวมอยู ดังน้ัน ประสบการณจึงสามารถเรียนรูและแบงปนกันได 
  ในสวนของพื้นฐานดานปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) มีแนวคิดหลัก และ
การจัดหลักสูตรและการสอน ดังน้ี (วิบูลย โตวณะบุตร.  2533)   
           แนวความคิดหลัก เนนการพัฒนาปจเจกบุคคล เชื่อวา คนมีความดีความงาม และ
ความสามารถ พรอมที่จะพัฒนาตน คือ ยึดหลักสัจจการแหงตน (Self– Actualization) มีความเชื่อวา
การศึกษาคือชีวิต (Education is life) คือ คนตองพัฒนาตนตลอดชีวิต และเชื่อในหลักประชาธิปไตย
และหลักการทางวิทยาศาสตร 
   หลักสูตร ยึดผูเรียนและประสบการณการเรียนรูเปนศูนยกลาง ดังน้ันหลักสูตรจึงมี
ลักษณะยืดหยุน เปนหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หรือหลักสูตรที่เนนประสบการณ คือเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจและความตองการของตน เนนกระบวนการการเรียนรูมากกวา
เน้ือหาวิชา 
   บทบาทผูสอน ผูชี้แนะใหคําปรึกษา 
   บทบาทผูเรียน  มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
   กิจกรรมการเรียนการสอน มุงเนนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมประชาธิปไตยและวิธี
คิดแบบวิทยาศาสตร โดยเนนกระบวนการเรียนการสอนแบบแกปญหา (Problem Solving) และลงมือ
ปฏิบัติ (Learning by doing)   
   เน่ืองจากการเรียนรูดวยการกระทํา เปนแนวคิดที่สําคัญของปรัชญาพิพัฒนาการนั้น  
เปนองคประกอบที่สําคัญของการเรียนรูดวยการรับใชสังคม จึงแสดงใหเห็นวา ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม
และแนวคิดดานการศึกษาของ จอหน ดิวอ้ี เปนรากฐานและแนวคิดที่สําคัญของการเรยีนรูดวยการรบัใช
สังคม รวมถึงบทบาทของครูและผูเรียนดวย 
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  2. แนวคิดการสรางจิตสํานึก (Concretization) ของ เปาโล แฟรร 
   เปาโล แฟรร มีความเห็นวามนุษยเกิดมาพรอมกับจิตสํานึก (Consciousness) และ
การกระทําของมนุษยจะสัมพันธกับจิตสํานึกของเขาเสมอ เพราะมนุษยรูตัววา เขาสามารถเปลี่ยนสภาพ 
แวดลอมของตนได มนุษยเปนผูกระทําสามารถปรับตนใหเขากับโลก สามารถปรับโลกใหเขากับชีวิต
ของตน มีสํานกึเรื่องเวลา ทั้งในอดีต ปจจุบนัและอนาคต จึงมีประวตัศิาสตรและวิวัฒนาการสืบทอดตลอดมา  
ถึงกระนั้น มนุษยก็ถูกกําหนดโดยประวัติศาสตร เชนกัน แตมนุษยสามารถไตรตรอง พิจารณา ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและดัดแปลงใหดีขึ้น 
   วิธีการที่จะนําไปสูการมีจิตสํานึกของการวิพากษวิจารณ คือการกระตุนดวยเทคนิค
การสนทนาเกี่ยวกับปญหาสังคมที่มีการตั้งคําถาม และอภิปรายโตแยงความคิดซึ่งกันและกัน วิพากษ 
วิจารณไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไดความหมายที่สมบูรณ และที่สุดจะทําใหเกิดความตระหนักถึงความสัมพันธ
ของสิ่งที่เปนเหตุและสิ่งที่เปนผล ซ่ึง เปาโล แฟรร เรียกวา กระบวนการจิตสํานึก (Conscientization)  
กระบวนการจิตสํานึกนี้ ตองอาศัยวิจารณญาณอยางลึกซึ้ง พิจารณาแนวความคิดและเหตุผลที่มาของ
สิ่งตางๆ จะใชเพียงสติปญญาอยางเดียวไมได ตองเปนการผสมผสานระหวางการลงมือกระทํา และ
ความคิดใครครวญ (Freire.  1998) 
   วิธีการสอนแบบกระบวนการสรางจิตสํานึกของ เปาโล แฟรร มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน
คือ 
    1. การเขารหัส (Codification) เปนขั้นที่ผูสอนเสนอสถานการณที่เปนจริงแก
ผูเรียน มีความสัมพันธกับชีวิตและเปนสถานการณที่มีความขัดแยง โดยใชวิธีเสนอสถานการณดวย
วาจา รูปสเกตช และอ่ืนๆ  
    2. การถอดรหัส (Decoding) ไดแก การถอดความหมายจากสถานการณที่เสนอ
ในขั้นแรก ดวยการสนทนาระหวางครูกับผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกัน โดยมีวัตถุประสงคใหเห็น
ความหมายในแงมุมตางๆ กัน 
    3. การวิพากษวิจารณ (Critical Consciousness) เปนขั้นตอนที่ผูเรียนตองมี  
การคิด วิพากษวิจารณ เปนการสนทนาแบบภาษางายๆ สําหรับทุกคนที่มีสวนรวมในการเรียนรู เพ่ือ 
ใหเกิดความตระหนักและมองเห็นปญหาในสังคมที่เขาดํารงชีวิตอยู ผูเรียนจะตองใชความคิดใครครวญ  
วิพากษวิจารณแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่เปนปญหาไดอยางลึกซึ้ง โดยตองมีการเตรียมขั้นพ้ืนฐาน 
2 ประการ คือ การสํารวจคําที่ชาวบานใชกันทั่วไป และการนําคําตางๆ ที่ไดพบมาสรางเปนสื่อตางๆ 
เพ่ือนํามาใชในการเรียนการสอน (ศักดา ปรางประทานพร.  2539: 304 – 307)   
   การนําหลักการของกระบวนการสรางสํานึกของ เปาโล แฟรร มาใชในการเรียนรูดวย
การรับใชสังคม โดยใชการสนทนาวิพากษวิจารณ มาอยูในกระบวนการไตรตรองอยางเปนระบบ จะ
ชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการในดานการใชความคิด การปรับเปลีย่นจิตสาํนึกใหมีการตระหนักในการรับใช
สังคม เน่ืองจากการไดประสบกับสถานการณจริงเปนการกระทําควบคูไปกับการไตรตรอง 
  3. แนวคิดปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstruction’s) ของ Brameid (1971)   



 21 

   การศึกษาเชิงปฏิรูปนิยม ไดรับอิทธพิลจากแนวคดิของปรัชญาพิพัฒนาการนิยม ซ่ึง
เห็นพองทุกอยางในดานการเรียนการสอน ยกเวนเรื่องที่เกี่ยวกับสังคม โดยมองเห็นวา “การศึกษา
เปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่จะชวยแกไขปญหาของสังคม”  ดังน้ัน จึงมีทัศนะทางการศึกษา ดังน้ี 
           จุดมุงหมายของการศึกษา 1) ใชหลักประชาธิปไตยในการบริหารการศึกษา กระจาย
ความรบัผิดชอบไปสูทองถิ่น ใหคนในทองถิน่ไดแกปญหาของตนเอง เพ่ือใหมีความเสมอภาคและเปนธรรม  
2) ปรับปรุงและพัฒนาสังคม โดยใหการศึกษาไดมีบทบาทในการพฒันา และแกไขปญหาของสังคม  
3) มุงสรางระเบียบสังคมใหมบนรากฐานของประชาธิปไตย และ 4) สงเสริมใหผูเรียนเห็นความสําคัญ
ของสังคมควบคูกับตนเอง 
   หลักสูตร  เนนสังคมเปนหลัก ใหผูเรียนเขาใจสภาพสังคม และวิธีการแกไขปญหา
ของสังคม สามารถวิเคราะหปญหาไดอยางฉลาด รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งคานิยม วัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือเด็กจะไดอยูในสังคมที่เปนสุข 
   การเรียนการสอน มุงใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง ดวยการกระทาํและรูจักการ
แกปญหา โดยครูจะเปนผูเสนอกิจกรรม เพ่ือใหผูเรียนไดตระหนักถึงหนาที่ตอสังคม ใหโอกาสผูเรียน
ไดแสดงความคิดเห็น อภิปราย โตแยงตามแนวทางประชาธิปไตย โดยที่ผูสอนจะเปนผูยึดม่ันในหลัก
ประชาธิปไตย เปนนักแกปญหา และสนใจเรื่องของสังคม (Deighton.  1971; citing Brameld) 
    เม่ือไดพิจารณาถึงการเรยีนรูดวยการรบัใชสังคม พบวา ในการทํากิจกรรมรับใช
สังคม ผูเรียนจําเปนตองมีการศึกษาสภาพความตองการและปญหาของชุมชนที่เปนเปาหมาย แลวจึง
ดําเนินการ เพ่ือบรรเทาหรือแกไขปญหานั้นๆ อันเปนสิ่งที่สอดคลองกับแนวคิดของปรัชญาการศึกษา
ปฏิรูปนิยมทีเ่นนถึงบทบาทของการศกึษาที่ตองชวยสรางสรรคและพัฒนาสงัคมใหดีขึ้น ดังนั้นปรัชญา
การศึกษาปฏิรูปนิยมจึงเปนแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญประการหนึ่งของการเรียนรูดวยการรับใชสังคม 
  4. แนวคิดการเรียนรูโดยอาศัยประสบการณ (Experiential learning) ของ เดวิด คอลบ 
   เดวิด คอลบ (Brooks-Harris; & Stock-Ward.  8 – 13; citing David Kolb.  1984) 
นําเสนอรูปแบบการเรียนรูอาศัยประสบการณในหนังสือ ชื่อ Experiential learning : Experience as  
the source of learning and development โดยนําแนวคิดพื้นฐานมาจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ  
เคิรก เลวิน และการฝกอบรม และเชื่อมโยงกับงานของ จอหน ดิวอ้ี และจีน พิอาเจย 
    จุดเนนที่สําคัญของรูปแบบการเรียนรูอาศัยประสบการณ คือ วงจรการเรียนรูที่
ประกอบดวย 
     1. การมีประสบการณตรง (Concrete Experience) 
     2. การสังเกตอยางไตรตรอง (Reflective Observation) 
     3. การประมวลความคิดรวบยอด (Abstract Conceptualization) และ 
     4. การทดลองอยางกระตือรือรน (Active Experimentation) 
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ภาพประกอบ 2 วงจรการเรียนรูอาศัยประสบการณของ เดวิด คอลบ (Kolb.  1984) 

 
 
      จากวงจรการเรียนรูดวยประสบการณน้ี ผูเรียนกาวเขาสูวงจรดวยการทํางานในชุมชน หรือ
การทํางานในที่ทํางานจริงๆ และใชประสบการณน้ันเปนพ้ืนฐานในการไตรตรองดวยการบันทึก หรือ
การอภิปราย หลังจากนั้น ผูสอนจะชวยแนะนําใหผูเรียนวิเคราะหการไตรตรองของตน และสังเคราะห
ออกมาเปนความคิดรวบยอด และนําไปทดสอบใหม ซ่ึงจะเกิดเปนวงจรตอเน่ืองไปอีก สิ่งที่สําคัญที่จะ
ทําใหการเรียนรูอาศัยประสบการณเกิดผลอยางแทจริง คือ การดําเนินการครบวงจรการเรียนรูทุกองคประกอบ 
 จากการศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของการเรียนรูดวยการรับใชสังคมจะเห็นไดวา การเรียนรู
ดวยการรับใชสังคมเปนการเรียนรูที่สงเสริมการสรรสรางสังคม การปรับเปลี่ยนจิตสํานึก การสงเสริม
การเรียนรูดวยการกระทําจริง และการสงเสริมศักยภาพของผูเรียน 
 รูปแบบการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรูดวยการรับใชสังคม 
  1. รูปแบบการเรียนรูดวยการรับใชสังคมที่สงเสริมความเปนพลเมืองดี 
   Close up Foundation และ Constitutional Rights Foundation Chicago ในเมือง
ลอสแอลเจลลสิ (CRFC.  1997) พัฒนาโครงการสอนสังคมศึกษากับการเรียนรูดวยการรับใชสังคม 
(Active Citizenship Today : ACT) โดยมีขั้นตอนนําเสนอ ดังตอไปนี้ 
    1. การเตรียมการ 
     1.1 การระบุชุมชนของผูเรียน 

การมี
ประสบการณตรง 

การสังเกตอยาง
ไตรตรอง 

การทดลองอยาง
กระตือรือรน 

การประมวล
ความคิดรวบยอด 
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     1.2 การสํารวจชุมชน สภาพปญหา 
    2. การเลือกปญหาที่สนใจและสอดคลองกับจุดประสงครายวิชา 
     2.1 การสํารวจปญหาที่เลือกในรายละเอียด 
     2.2 การเตรียมทักษะที่จําเปนที่ตองใชในการดําเนินการ 
    3. การศึกษานโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับประเด็นที่สนใจ 
     3.1 ศึกษาตัวนโยบายหรือกฎหมาย 
     3.2 ผลกระทบจากนโยบาย หรือกฎหมายนั้น  
     3.3 นําเสนอนโยบายเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
    4. การปฏิบัติกิจกรรม 
     4.1 วางแผนปฏิบัติการ 
     4.2 ลงมือกระทํากิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว 
    5. การไตรตรอง ประเมินและกิจกรรมแสดงผลงาน 
     5.1 กําหนดกิจกรรมและเวลาในการไตรตรอง 
     5.2 ทําการพิจารณาไตรตรองในแตละขั้นตอน ดวยการเขยีนบันทึก รายงาน 
ปากเปลา สนทนา อภิปราย การเขียนรายงานสรุป 
     5.3 ประเมินผลในแตละขั้นตอน 
     5.4 สรุปและนําเสนอกิจกรรมการรับใชสังคม และบทเรียนที่เรียนรู และ
ประชาสัมพันธนําผลงานออกแสดง 
  2. รูปแบบการเรียนรูดวยการรับใชสังคมในสวนสาธารณะ (Park Service Learning Model)  
มีกระบวนการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังน้ี (Converdell.  2002) 
   ขั้นที่ 1 เตรียมการ (Preparation) เปนขั้นตอนการวางแผนกิจกรรมรบัใชสังคม และ
การใหความรูแกนักเรยีนในการมีสวนรวมและเรียนรูจากการทํากิจกรรมรับใชสงัคม ในขั้นแรกนกัเรียน
ควรจะมีความรูเกี่ยวกับ 
    - การสํารวจและระบุความตองการของชุมชน 
    - การเลือกและวางแผนกิจกรรมรับใชสังคมตามจุดประสงคการเรียนรูที่คาดหมาย 
    - ระบุชื่อองคกรและการขอความชวยเหลือจากองคกรตางๆ ในชุมชน 
    - กําหนดขอบเขตพื้นที่และการฝกทํากจิกรรมรับใชสังคม 
   ขั้นที่ 2 ปฏิบตัิการ (Action) เปนการปฏิบัติตามแผนการที่วางไว ซ่ึงจะตอง 
    - เปนการปฏิบัติอยางมีความหมาย 
    - มีการบูรณาการทางวิชาการ 
    - มีการพัฒนาอยางเหมาะสม 
    - ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
    - มีการดูแลการปฏิบัติอยางทั่วถึง 
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   ขั้นที่ 3 ผลสะทอนกลับ (Reflection) เปนการใหโอกาสนักเรียนในการคิดวิเคราะห
เกี่ยวกับประสบการณการรับใชสังคมและการประยุกตการเรียนรูของนักเรียนในเชิงวิชาการ บริบทสวนตน
และบริบททางสังคม กิจกรรมที่สะทอนออกมายังเปนการเปดโอกาสในการเชื่อมโยงการทํางานเชิงวิชาการ
กับการทํากิจกรรมรับใชสังคมอีกดวย กิจกรรมที่แสดงถึงผลสะทอนกลับน้ีมีหลายประเภท ไดแก  
    - การอภิปราย 
    - การเขียนบรรยาย 
    - การอาน 
    - การแสดงความคิดออกมาในเชิงศิลป 
    - โครงงานนักเรียน 
    - การนําเสนอในรูปแบบตางๆ  
   ขั้นที่ 4 เฉลิมฉลอง (Celebration) เปนการระลึกถึงสิ่งที่นักเรียนไดชวยเหลือชุมชน
ถือเปนการปดกิจกรรมการรับใชสังคม การเฉลิมฉลองอาจประกอบดวย 
    - การประชุมโรงเรียน 
    - การใชสื่อพิเศษ 
    - การรวมฉลองกับผูที่มีสวนรวมในการรับใชสังคม 
    - การมอบใบประกาศนียบัตร 
    - การจัดงานเลี้ยง 
    - การฉลองในสถานที่ที่จัดการรับใชสังคม (เชน จัดงานเลี้ยงในสวนสาธารณะ
ที่นักเรียนไปชวยทําความสะอาด) 
  3. รูปแบบการเรียนรูดวยการรับใชสังคมที่สงเสริมพัฒนาการดานจริยธรรม 
   เดลฟ มินทซ และ สจวต (Delve; Mintz; & Stewart.  1990) นําเสนอรูปแบบการ
เรียนรูดวยการรับใชสังคมเพื่อพัฒนาจริยธรรม มีขั้นตอน 5 ขั้น ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 
    1. การสํารวจประสบการณ (Exploration) หมายถึง การที่ผูเรียนมีโอกาสครั้ง
แรกที่ประสบกับเหตุการณ หรือโอกาสตางๆ ดวยความรูสึกตื่นเตนเกี่ยวกับปญหาที่ผูอ่ืนประสบ และ
ผูเรียนพยายามมองหาโอกาสที่จะใหความชวยเหลือ หรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของ ซ่ึงจะมีอารมณเขามา
เกี่ยวของกับกลุมใดกลุมหนึ่งหรือปญหาของชุมชน 
    2. การแจกแจง (Clarification) หมายถึง การที่ผูเรียนเริ่มศึกษาโอกาสตางๆ 
และตัดสินใจวา จะสามารถทําสิ่งใดไดบางในกิจกรรมทีท่ําการรบัใชชมุชน หลังจากที่เขามปีระสบการณ
พรอมกับเพ่ือนๆ ผูเรียนจะสามารถแจกแจง และแยกแยะสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับตนเองได 
    3. การตระหนัก (Realization) หมายถึง ในขั้นนี้ ผูเรียนจะเร่ิมตระหนักวา
ประสบการณการรบัใชสังคมมีความหมายอยางไรสําหรับตนเอง และสามารถมุงความสนใจไปยงับุคคล
หรือปญหาที่ประสบอยางชัดเจน และมีความมั่นใจมากขึ้นในความเชื่อของตน 
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    4. การกระตุน (Activation) หมายถึง การที่ผูเรียนจะพัฒนาจากการมีความรู
ความเขาใจเปนการเขาไปมีสวนรวมในการอภิปราย ในปญหาที่ซับซอนขึ้นในสังคม เพราะมีความรูสึก
เปนหนึ่งเดียวกับประชาชนที่เขาไปรวมงานดวย และเรียนรูจากกิจกรรมการรับใชสังคมมากขึ้น 
    5. การซึมซับหรือการทําใหเปนของตนเอง (Internalization) หมายถึง ผูเรียน
ที่สามารถบูรณาการประสบการณการรับใชสังคมของตนเขาไปในชีวติ และทําใหวิถชีวีิตและการตัดสินใจ
ในชีวิต มุงไปที่คุณคาที่ไดรับมาจากประสบการณน้ันๆ  
  4. รูปแบบการเรียนรูดวยการรับใชสังคมโดยใชวิธีการสอนแบบโครงการ 
   วิธีการสอนแบบโครงการ หมายถึง การศึกษาหาความรู โดยการทําโครงการ เพ่ือ
ทําการศึกษาใหเกิดความเขาใจในปญหาใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยที่ผูเรียนจะพัฒนาการตั้งคําถาม แสดง
ความสามารถ คนหาทางแกปญหา เสนอกระบวนการแกปญหา และทดลองแกและนําเสนอขอคนพบ  
โครงการบางโครงการใชเวลาโครงการละประมาณ 3 – 4 สัปดาห แตบางโครงการก็ใชเพียงสัปดาหเดียว  
โดยมีขั้นตอนหลักๆ ของวิธีสอน (Booth.  1987) ดังน้ี 
    1. ขั้นกระตุนความสนใจ เปนการอภิปรายเบื้องตนและแลกเปลี่ยนความคดิเห็น
เกี่ยวกับโครงการที่จะทํา รายละเอียดเปนอยางไรบาง 
    2. ขั้นเตรียมโครงการ เปนการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการ วาจะใชเวลาเทาไร รายละเอียดของการทํางานมีอะไรบาง 
    3. ขั้นฝกทักษะทีจํ่าเปน ในบางโครงการตองการทักษะที่จําเปน จึงตองมีการฝก
ทักษะเหลานั้นกอน เชน การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ 
    4. ขั้นเตรียมอุปกรณ เปนการเตรียมอุปกรณที่จําเปนตองใชในการทาํกิจกรรม 
    5. ขั้นกิจกรรมกลุม เปนการลงมือกระทํากิจกรรมที่ไดวางแผนไว 
    6. ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล เปนการรวบรวมขอมูลตางๆ ที่ไดจากการลงมือทํา
กิจกรรมตามโครงการที่วางแผนไว 
    7. ขั้นสรุปผลการดําเนินการ เปนการจัดการขอมูลตางๆ และสรุปผลของการ
ดําเนินการ และเตรียมการที่จะนําเสนอเปนรายงานขั้นสุดทาย 
    8. ขั้นเสนอผลโครงการ เปนการนําเสนอผลงานของโครงการที่ทําสําเร็จแลว 
   สาระสําคัญของการสอนแบบโครงการ ตามที่ แคทว และ ชารด (Katz; & Chard.  
1994) นําเสนอ มีดังน้ี 
    1. หัวขอของโครงการและการเลือกหัวขอของโครงการ ซ่ึงตองมาจากความสนใจ
และความตองการของเด็ก ครูควรมีเกณฑในการเลือกหัวขอโครงการ ดังน้ี 
     1.1 เปนหัวขอที่เด็กทุกคนหรือเด็กสวนใหญของกลุมสนใจ 
     1.2 มีแหลงทรัพยากรในทองถิ่นเพียงพอที่จะจัดกิจกรรมในหัวขอโครงการ
น้ีได 
     1.3 เปนหัวขอที่นักเรียนมีประสบการณเดิมอยูบาง 
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     1.4 เปนหัวขอที่เด็กสามารถใชประสบการณตรงในการคนหาขอมูล ขอเท็จจรงิ
ได 
     1.5 เปนเรื่องจริง สามารถใหผูเรียนมีประสบการณตรงในเรื่องนั้นได 
     1.6 เปนเรื่องที่เปดโอกาสในการทํางานเปนกลุม 
     1.7 ใหโอกาสผูเรียนไดลงมือปฏิบัติหรือสรางสิ่งของ 
     1.8 เปนหัวขอที่มีความสัมพันธกับจุดประสงคของการเรียนการสอน 
     1.9 ผูเรียนมีโอกาสใชทักษะตางๆ ในการเรียนรู 
     1.10 ผูปกครองมีโอกาสเขารวมในกิจกรรมของโครงการ 
    2. กิจกรรมหลัก ในการสอนแบบโครงการ ประกอบดวย กิจกรรมการศึกษา
คนควา กิจกรรมการสรางความรู และการแสดงบทบาทสมมติ 
    3. โอกาสการเรียนรูหลากหลาย ในการเรียนการสอนแบบโครงการเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดเรียนรูในหลายวิธีการ เชน สามารถแสดงออกดวยทักษะทางภาษา การเลาเรื่อง การอาน  
การเขียน ดานทักษะคณิตศาสตร เชน การเปรียบเทียบ หรือดานวิทยาศาสตร เชน การทดลอง ซ่ึงสิ่ง
ที่ผูเรียนไดเรียนรูและเกิดการพัฒนาในการสอนแบบโครงการ คือ 
     3.1 ความรู 
     3.2 ทักษะ 
     3.3 คุณลักษณะในการใฝรู 
     3.4 ความรูสึก 
    4. ผูเรียนเปนผูเลือกกิจกรรม การสอนแบบโครงการ ทําใหผูเรียนมีโอกาสใน
การเลือก ซ่ึงสงผลตอการเรียนรูในพัฒนาการดานสติปญญา พัฒนาการดานสังคม พัฒนาการทาง
อารมณ และพัฒนาการดานจริยธรรม ผูเรียนมีโอกาสในการเลือกหลายประการ คือ 
     4.1 การเลือกงานที่จะกระทํา 
     4.2 การเลือกเวลาที่จะปฏิบัติกิจกรรม 
     4.3 การเลือกสถานที่ที่จะปฏิบัตกิิจกรรม 
     4.4 การเลือกเพื่อนที่จะรวมงานดวย 
    5. บทบาทของครู ครูจะเปนผูติดตามความสนใจของผูเรยีน จัดเตรียมกิจกรรม
ตามความตองการของผูเรียน ใหความชวยเหลือในการแกปญหา กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเอง 
    6. การนําเสนอผลงานในหองเรียน หองเรียนจะเปนหองแสดงผลงาน ตั้งแต
เริ่มตน ซ่ึงจะนําเสนอความกาวหนา กระบวนการทาํงานของผูเรียน และทศิทางการดําเนินงานของ
โครงการ ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนระลึกถึงสิ่งทีต่นเองทํางานอยูและพยายามศึกษาใหเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น 
    7. ระยะตางๆ ของโครงการ 
     7.1 ระยะที่ 1 วางแผน / เริ่มตนโครงการ 
     7.2 ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ 
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     7.3 ระยะที่ 3 คิดทบทวนและสรุป 
 โดยสรุป การจัดการเรียนรูแบบโครงการ เปนการจัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียน
ไดเลือกเรื่องทีจ่ะศกึษาดวยตนเอง โดยการกําหนดประเดน็ปญหาขึ้นมาตามความสนใจ แลวใชกระบวนการ
แกปญหามาใชในการศึกษาหาความรู ตามวิธีการของตนจนบรรลคุวามสําเร็จ หลักการของการสอน
แบบโครงการ  มีดังน้ี 
  1. ผูเรียนทําการศึกษาในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง โดยทําความเขาใจในรายละเอียดของเรื่อง
น้ันๆ จนพบคําตอบที่ตองการ 
  2. เร่ืองที่ผูเรียนศึกษาเปนเรื่องที่ผูเรียนเปนผูเลือกตามความสนใจ ประเด็นที่ศึกษาเปน
ประเด็นที่ผูเรียนตั้งขึ้นเอง 
  3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียน มีประสบการณตรงกับเรื่องที่ศึกษา
น้ัน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงความรูเบื้องตน 
  4. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะใชระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอ ตามความสนใจ
ของผูเรียนเพื่อที่ใหผูเรียนไดคนพบคําตอบ และคลี่คลายความสงสัย 
  5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดประสบทั้งความสําเร็จและลมเหลว ใน
วิธีการแสวงหาความรูตามวิธีการของผูเรียนเอง 
  6. เม่ือผูเรียนไดคนพบคําตอบแลว ใหผูเรียนมีโอกาสนําความรูน้ัน มานําเสนอในรูปแบบ
ตางๆ กัน ตามความตองการของผูเรียนเอง 
  7. มีการนําเสนอผลงานตอเพ่ือน  ๆและคนอื่น  ๆเพ่ือแสดงใหเห็นความสําเร็จของกระบวนการ
ศึกษาของตน และมีความภาคภูมิใจในความสําเร็จน้ันๆ  
 ดังนั้น วธิีการสอนดวยโครงการ สนบัสนนุการเรียนรูดวยการรบัใชสงัคม เน่ืองจากการเรียนรู
ดวยการรับใชสังคม ผูเรียนจะตองทําโครงการรับใชสังคม ไมวาจะเปนโครงการสวนบุคคล หรือโครงการ
ระดับกลุม โดยตองใชหลักการเรียนรูดวยโครงการเปนแนวทางในการปฏิบัติการ ซ่ึงครูจะเปนผูชวยเหลือ  
ใหความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการทําโครงการ เพ่ือผูเรียนจะไดสามารถปฏิบัติกิจกรรมการรับใช และ
ประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของการเรียนรู 
  เคนเดลล และคณะ (Campus Compact.  2000; citing Kendell;  et  al.  1990) นําเสนอ
แนวทางที่ทําใหจัดโครงการการเรียนรูดวยการรับใชสังคมใหมีประสิทธิภาพ ดังตอไปน้ี 
   1. ทําใหทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบ และมีกิจกรรมที่ทาทายตอความดีสวนรวม 
   2. ใหโอกาสที่จะสะทอนการวิพากษบนประสบการณการรับใช 
   3. ชี้แจงอยางชัดเจนถึงเปาหมายของการเรียนรูและการรับใชสําหรับทุกคนที่เกี่ยวของ 
   4. ชวยคนที่ตองการความชวยเหลือ โดยระบคุวามตองการอยางชัดเจน 
   5. ชี้แจงความรับผิดชอบสวนบุคคลและองคกรที่เกี่ยวของ 
   6. เชื่อมโยงการใหความชวยเหลือกับความตองการความชวยเหลือ โดยการยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
   7. เปนองคกรที่อุทิศ มีความกระตือรือรน และม่ันคงในหลักการ 
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   8. มีการฝกฝน การนิเทศ การแนะนํา การสงเสริม การระลึกได และการประเมิน  
เพ่ือจะแสวงหาเปาหมายของการเรียนรู และการรับใช 
   9. สามารถยืดหยุนเวลาในการอุทิศโดยการรับใชสังคม และการเรียนรู มีความเหมาะสม 
และเปนเรื่องที่นาสนใจตอทุกคนที่เกี่ยวของ 
   10. มีความสัมพันธที่ดีระหวางผูมีสวนรวมในโครงการ และประชากรที่แตกตางกัน 
  คูเปอร (Cooper.  1996) นําเสนอแนวทางการจัดโครงการการเรียนรู เพ่ือการรับใชสงัคม
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุด โดยดําเนินการ ดังน้ี 
   1. เร่ิมดวยสิ่งเล็กๆ ในสถาบันอาจเร่ิมที่รายวชิาใดวิชาหนึ่ง ซ่ึงเปนเหมือนโครงการ
นํารองที่จะระบุในอนาคตวา ตอไปทําอะไรได อะไรทําไมได 
   2. หาบุคคลที่เปนแกนสําคัญ โดยการเลือกหาผูที่มีความสนใจ ในเรื่องการบูรณา
การการรับใชสังคมเขาในรายวิชาที่มีอยูแลว เปนตน ผูที่เกี่ยวของอยูแลวในกิจกรรมการรับใชสังคม  
โดยพยายามบูรณาการการรบัใชสังคมเขาไปในหลักสูตรรายวิชา 
   3. หาความชวยเหลือ 
    3.1 กลุมครูที่มีความสนใจในเรื่องการรบัใชสังคม เพ่ือใหกลุมน้ีเปนหลักในการผลิต
เครื่องมือสาํหรบัสอน อาจเปนแหลงอางอิง คูมือ ขอแนะนาํในการทํากิจกรรมสาํหรบัรายวชิาที่ใชการรับใช
สังคมเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
    3.2 ผูบริหาร ในการทํากิจกรรมการรับใชสังคม ผูบริหารเปนผูมีสวนสําคัญใน
การสนบัสนุนและใหคําแนะนํา ในการติดตอประสานงานกับชุมชน 
    3.3 กลุมปฏิบัติการที่มีประสบการณในการทํากิจกรรมการรับใชสังคม 
    3.4 ที่ทําการอาจจะอยูในหนวยของงานกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียน หรือความ 
สัมพันธกับชุมชนของโรงเรียน 
    3.5 อาสาสมัคร ซ่ึงสามารถดําเนนิกิจกรรมไปไดกอนที่จะไดรับงบประมาณ เปนตน
จากนักเรียนอาสาสมัครที่เปนเจาหนาที่ในบางเวลา 
   4. พิจารณาชุมชนที่จะทํากิจกรรม 
    กอนที่จะกําหนดชุมชนใดชุมชนหนึ่งใหนักเรียนปฏิบัติการ ตองมีการประเมิน
ความพรอมและแหลงขอมูลใหชัดเจนกอนที่จะลงมือปฏิบัติการ อาจจะใชวิธีติดตอเปนรายบุคคล หรือ
การติดตอทางโทรศัพท เพ่ือรับรูความตองการของชุมชน และจัดกิจกรรมใหตรงกับความตองการของ
ชุมชนอยางแทจริง การเรียนรูดวยการรับใชสังคมจึงมีความหมาย 
   5. ประชาสัมพันธใหนักเรียน 
    ประชาสัมพันธใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมรับใชสังคม ผานทางสื่อตางๆ 
ผูที่เปนประชาสัมพันธที่ดีที่สุดคือ เพ่ือนนักเรียนดวยกันเอง เปนตน ผูที่สนใจและเคยเขารวมกิจกรรม
มากอน โดยที่มีการจัดใหมีการพบกลุมในการบรรยาย 1 – 2 คาบ เชนเดียวกับการที่ลงมือกระทํา
กิจกรรม โดยการเลือกทําสถานที่ทํากิจกรรมใหเหมาะสมกับการเดินทางของนักเรียน 
   6. การดําเนินการที่ดี 
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    ผูดําเนินโครงการตองรอบคอบที่จะพิจารณาทุกสิ่งทุกอยางรอบดาน เพ่ือใหทุกสิ่ง
ดําเนินไปดวยดี บางครั้งกจิกรรมในสถาบันหนึ่งอาจไมสอดคลองกับสภาพของอีกสถาบันหนึ่งก็เปนได  
ดังน้ัน ผูดําเนินการตองพิจารณาและใหความชวยเหลือเพ่ือใหการดําเนินโครงการสําเร็จ 
   7. ฉลองความสําเร็จ 
    เม่ือการดําเนนิโครงการเจรญิเติบโตขึ้น การใหความสาํคัญตอโครงการเปนเรื่อง 
จําเปน เพ่ือใหนักเรียนรบัรูวา การกระทาํของเขามีความสาํคัญ โดยทีเ่ปดโอกาสใหมีการแสดงความชื่นชม
ตอนักเรียน ครู และผูสนับสนุนจากชุมชน หาโอกาสพิเศษในการขอบคุณผูที่มีสวนรวมในโครงการ ใน 
โอกาสตางๆ เชน วันสําคัญตางๆ เพ่ือประชาสัมพันธ และใหการศึกษาแกสมาชิกของชุมชนเกี่ยวกับ
กิจกรรมการรับใช เพ่ือความเขาใจอันดีและความรวมมือตอไป 
   8. สรางเพ่ือนรวมงานในหนวยงานชุมชน 
    8.1 เม่ือมีการรับรูความตองการของชุมชน พยายามหาหนวยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมนั้นๆ ในชุมชน โดยที่สามารถแยกแยะเจาหนาที่ของหนวยงานกับอาสาสมัคร หรือนักเรียนที่
ไปฝกหัดการรบัใชสังคมในชมุชนนั้นๆ เชื่อมโยงการเรยีนรูกับกิจกรรมการรับใชสังคมอาจเปนเรื่องที่แปลก  
แตเม่ือเกิดความเขาใจ จะทําใหประสบความสําเร็จในกิจกรรมการรับใช หนวยงานจะมีโอกาสในการ
ประเมินนักเรียนระหวางการปฏิบัติการและหลังจากการปฏิบัติการ และใหผลยอนกลับไปยังผูประสานงาน
โครงการ 
    8.2 สถานที่ในการทํากิจกรรม รวมถึง โรงเรียนของรัฐบาล สถานสงเคราะหคนชรา  
สถานสงเคราะหคนพิการ สวนสาธารณะ สภากาชาด โรงพยาบาล ฯลฯ 
   9. การไตรตรอง 
    การไตรตรองอยางแทจริง เปนการแยกกิจกรรมการเรียนรูดวยการรบัใชสังคม
ใหเห็นอยางเดนชัดออกจากกิจกรรมการศึกษา โดยประสบการณประเภทอ่ืนๆ เชน การฝกหัดงาน  
การเรียนดวยการรวมมือ ฯลฯ การไตรตรองเชื่อมโยงประสบการณการรับใชกับเนื้อหาสาระรายวิชา  
เชน การอานและการบรรยาย เครื่องมือในการไตรตรอง รวมถึง การเขียนบนัทึก การอภิปรายกลุมเล็ก  
กลุมใหญ โครงการสวนบุคคล หรือโครงการระดับกลุม การสะสมงานเขยีน การนําเสนอในชั้นเรียน ฯลฯ  
จากกิจกรรมนี้ นักเรียนและครูจะไดรับประโยชนเม่ือผูเรียนแบงปนประสบการณกับเพ่ือน ในกิจกรรม
ทุกอยางที่เชื่อมโยงการรับใชกับการเรียนรู 
   10. การประเมินผลและการวัดผล 
    การเรียนรูจากประสบการณการรับใช ไมสามารถประเมินในแนวทางเดียวกับ
การทําขอสอบ หรือการทํารายงาน ครูบางทานใชวิธีการสํารวจเจตคติกอนและหลังการปฏิบัติการของ
นักเรียน ตอกจิกรรมการรับใชสังคม และความรับผิดชอบของพลเมือง และตอรายวิชาซึ่งชวยใหนักเรียน
มีความเขาใจวา เขาไดเรียนรูเรื่องอะไรบาง มากแคไหน และทัศนคติของเขาเปลี่ยนไปอยางไร จาก
การมีประสบการณการรับใชสังคม 
  5. รูปแบบกจิกรรมการเรียนรูดวยการรบัใชสงัคมของมหาวทิยาลัยอัสสัมชญั ประกอบดวย 
3 ขั้นตอน (ศักดิ์ชัย นิรัญทว.ี  2544) 



 30 

   ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ (Preparation) เปนขั้นที่นักศึกษาตองเลือกกิจกรรมอยางใด
อยางหนึ่งที่ตนสนใจแลวนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นปญหา ความคิดทั่วไป และวธิีการที่คิดวา 
จะทําตอกรรมการที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาความเปนไปได ความปลอดภัย และขอมูลอ่ืนๆ ที่จําเปน 
   ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Implementation) เปนขั้นที่นักศึกษาลงมือทํากิจกรรม ตาม 
ที่วางแผนไว เปนชวงที่นักศึกษาตองออกจากความเคยชินในสิ่งแวดลอมเดิมสูสถานการณใหม ทําให
เขาไดมีโอกาสพบสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต ซ่ึงหลายสิ่งเปนเรื่องที่เขาไมเคยพบเห็นมากอน 
   ขั้นที่ 3 ขั้นพินิจพิจารณา (Reflection) ขั้นนี้เปนขั้นของการคิดวิเคราะหและสรุป
บทเรียนจากประสบการณจริงที่ไดรูเห็นมา นักศึกษาสามารถจัดระบบเหตุผลที่ใชอธิบายเหตุการณ
อันเกิดจากกิจกรรมในขั้นที่สอง และเกิดจิตสํานึกทางจริยธรรมได 
  6. รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคมของ ชวาลา เวชยันต  
มีขั้นตอนการเรียนรู ดังน้ี (ชวาลา  เวชยันต.  2544. 194 – 196)  
   1. การเรียนวิชาการ โดยการกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู การศึกษาชุมชน  
การกําหนดปญหา การแบงกลุมเพ่ือศึกษาปญหาที่สนใจ การเขียนโครงการการรับใชสังคม การวางแผน
การปฏิบัติการ การพัฒนาความรูความสามารถที่เกี่ยวของ การเรียนเนื้อหาในรายวิชาโดยจัดกิจกรรม
การเรียนรูวิชาการ ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู ดังน้ี 
    1.1 ตั้งเข็มทิศ หมายถึง ผูสอนและผูเรียนรวมกันพิจารณากําหนดจุดประสงค
การเรียนรูใหครอบคลุมเนื้อหาและคัดเลือกเรื่องตางๆ ที่จะศึกษาในรายวิชา โดยสอดคลองกับจุดประสงค
ของแนวคิดการรับใชสังคม รวมถงึการระบชุุมชนของนกัเรียน การเลือกปญหาที่มีความสนใจ และเกีย่วของ
กับจุดประสงคของรายวิชา 
    1.2 คดิรอบคอบ ซ่ึงแบงออกไดเปน 2 ขอ คือ 
     1.2.1 การทบทวนความรู คือ การที่ผูสอนและผูเรียนรวมกันทบทวนความรู  
ความเขาใจ ประสบการณ และความสามารถของผูเรยีนแตละคน ดวยการอภิปรายซักถามถงึประสบการณ
ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจ หรือใชกิจกรรมตางๆ ในการทบทวนความรูเดิม  เปนตน 
     1.2.2 การนําเสนอความรูใหม และวธิีการเรียนรู หมายถึง การที่ผูสอน
ชวยใหผูเรียนไดรับความรูใหม อาศัยการใชวิธกีารเรียนรูตางๆ เพ่ือใหผูเรียนสามารถวางแผน และ
เรียนรูอยางเปนขั้นตอนตามเปาหมายที่ตั้งไว โดยที่ผูสอนชวยเหลือในการแสวงหาความรูในรายวิชา
และวิธีการเรียนรูดวยโครงการ 
    1.3 ประกอบกิจ หมายถึง การที่ผูเรียนแบงกลุมปฏิบัติการตามความสนใจ ทํา 
การศึกษาปญหา สามารถเขียนโครงการ วางแผนปฏิบัติการและปฏิบัติการ โดยการแบงงานกันทําในกลุม  
ตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถ โดยที่รวมกันทําอยางใกลชิด หรือตางคนตางทําแลวนําผล
มารวมกัน หรือการทํางานสวนบุคคลแตปรึกษาหารือกันได โดยที่ครูใหคําแนะนําชวยเหลือและเปนที่
ปรึกษาโครงการตางๆ  
    1.4 พินิจไตรตรอง หมายถึง การที่ครูใหเวลาผูเรียนในการไตรตรองผลจากการ
ปฏิบัตทิั้งสวนตัวและรวมกัน ทั้งจากการเรียนรูในหองเรียน และจากประสบการณที่ไดรับจากการไป
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ปฏิบัติกิจกรรมการรับใชสังคม โดยการพูด การเขียน การรายงาน เปนตน ซ่ึงเปนการสะทอนความรูสึก
จากการเรียนรูและงานที่ทําไป โดยครูนําเสนอและตกลงวธิีการไตรตรองและกําหนดเวลาในการไตรตรอง
รวมถึงการใหคําแนะนํา การตรวจสอบการไตรตรองที่กําหนดตามระยะเวลาและวิธกีาร 
    1.5 ตอบสนองและประเมิน ดวยการทําขอสรุป แนวทางการปฏิบัติตอไป และ
การประเมินกระบวนการและผลลัพธ 
   2. การทํากิจกรรมรับใชสังคม โดยการแบงหนาที่ความรับผดิชอบและปฏิบัติตาม
แผนงานที่วางไว  โดย 
    2.1 การระบุชุมชน 
    2.2 การสํารวจความตองการและปญหาของชุมชน 
    2.3 การเลือกประเด็นปญหาและการเขียนโครงการเพื่อทํากิจกรรมรับใชสังคม 
    2.4 การปฏิบัติกิจกรรมรับใชสังคม 
    2.5 การประเมินเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน 
   3. การไตรตรอง ดวยการ  1) บนัทึก  2) อภิปราย  3) เขียนรายงานสวนบุคคล / กลุม  
เกี่ยวกับความรูสึก ความคิดในการทํากิจกรรม และสิ่งที่ไดเรียนรูตั้งแต กิจกรรมแรกในชั้นเรียน ระหวาง
การทํากิจกรรมการรับใช และความสัมพันธกับผูคนที่อยูในโครงการ โดยสอดแทรกในทุกคาบของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 
   4. การประเมินผลและแสดงผลงาน โดยการที่ผูเรียนสรปุการเรยีนรูเปนของตนเอง  
และการนําผลงานออกแสดง รวมถึงการประเมินตนเอง และนําผลจากการไตรตรอง มาเพ่ือปรับปรุง
การทํางานในครั้งตอๆ ไป โดยที่ผูสอนชวยเหลือ ติดตามผล โดยการเขารวมกิจกรรม/การสังเกตพฤติกรรม  
รวมถึง การประเมินกิจกรรมการรับใชสังคม การเรยีนรูตามจุดประสงค โครงการและการเรียนรู และ
ผลงาน 
   โดยผูวิจัยไดใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
ของ ชวาลา  เวชยันต ในการวิจัย มีเทคนิคและขั้นตอนการเรียนรู ดังน้ี   
    1. การเรียนวิชาการ โดยการกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู การศึกษาชุมชน  
การกําหนดปญหา การแบงกลุมเพ่ือศึกษาปญหาที่สนใจ การเขียนโครงการการรับใชสังคม (โรงเรียน) 
การวางแผนการปฏิบตัิการ การพัฒนาความรูความสามารถทีเ่กี่ยวของ การเรียนเน้ือหาในรายวิชา โดย
จัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาการ ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู ดังน้ี 
     1.1 ขั้นตั้งเข็มทิศ หมายถึง ผูสอนและผูเรียนรวมกันพิจารณากําหนดจุดประสงค
การเรียนรูใหครอบคลุมเน้ือหาและคัดเลือกเร่ืองตางๆ ที่จะศึกษาในรายวิชา โดยสอดคลองกับจุดประสงค
ของแนวคิดการรับใชสังคม รวมถึงการระบุชุมชนของผูเรียน การเลือกปญหาที่มีความสนใจและเกี่ยวของ
กับจุดประสงคของรายวิชา 
     1.2 ขั้นคิดรอบคอบ ซ่ึงแบงออกไดเปน 2 ขอ คือ 
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      1.2.1 การทบทวนความรู คือ การที่ผูสอนและผูเรียนรวมกันทบทวน
ความรู ความเขาใจ ประสบการณ และความสามารถของผูเรียนแตละคน ดวยการอภิปรายซักถามถึง
ประสบการณที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจ หรือใชกิจกรรมตางๆ ในการทบทวนความรูเดิม เปนตน 
      1.2.2 การนําเสนอความรูใหมและวิธีการเรียนรู หมายถึง การที่ผูสอน
ชวยใหผูเรียนไดรับความรูใหม อาศัยการใชวธิีการเรียนรูตางๆ เพ่ือใหผูเรียนสามารถวางแผนและเรียนรู
อยางเปนขั้นตอนตามเปาหมายที่ตั้งไว โดยที่ผูสอนชวยเหลือในการแสวงหาความรูในรายวิชา และวิธี 
การเรียนรูดวยโครงการ 
     1.3 ขั้นประกอบกิจ หมายถึง การที่ผูเรียนแบงกลุมปฏิบัติการตามความสนใจ  
ทําการศึกษาปญหา สามารถเขียนโครงการ วางแผนปฏิบัติการและปฏิบัติการ โดยการแบงงานกันทํา
ในกลุม ตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถ โดยที่รวมกันทาํอยางใกลชิด หรือตางคนตางทํา
แลวนําผลมารวมกัน หรือการทํางานสวนบุคคลแตปรึกษาหารือกนัได โดยที่ผูสอนใหคําแนะนําชวยเหลือ
และเปนที่ปรึกษาโครงการตางๆ  
     1.4 ขั้นพินิจไตรตรอง หมายถึง การที่ผูสอนใหเวลาผูเรียนในการไตรตรอง
ผลจากการปฏิบัตทิั้งสวนตวัและรวมกัน ทั้งจากการเรียนรูในหองเรียน และจากประสบการณทีไ่ดรับ
จากการไปปฏิบัติกิจกรรมการรับใชสังคม (โรงเรียน) โดยการพูด การเขียน การรายงาน เปนตน ซ่ึง
เปนการสะทอนความรูสึกจากการเรียนรูและงานที่ทําไป โดยผูสอนนําเสนอและตกลงวิธีการไตรตรอง
และกําหนดเวลาในการไตรตรอง รวมถึงการใหคําแนะนํา การตรวจสอบการไตรตรองที่กําหนด ตาม
ระยะเวลาและวิธีการ 
     1.5 ขั้นตอบสนองและประเมิน ดวยการทําขอสรุป แนวทางการปฏิบัตติอไป
และการประเมินกระบวนการและผลลัพธ 
    2. การทาํกิจกรรมรับใชสังคม โดยการแบงหนาที่ความรับผดิชอบและปฏบิัตติาม
แผนงานที่วางไว โดย 
     2.1 การระบุชุมชน 
     2.2 การสํารวจความตองการและปญหาของชุมชน 
     2.3 การเลือกประเด็นปญหาและการเขียนโครงการ เพ่ือทํากิจกรรมรับใช
สังคม 
     2.4 การปฏิบัติกิจกรรมรับใชสังคม (โรงเรียน) 
     2.5 การประเมินเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน 
    3. การไตรตรอง ดวยการ  1) บนัทึก  2) อภิปราย  3) เขียนรายงานสวนบุคคล / 
กลุม เกี่ยวกับความรูสึก ความคิดในการทํากิจกรรม และสิ่งที่ไดเรียนรู ตั้งแตกิจกรรมแรกในชั้นเรียน  
ระหวางการทาํกิจกรรมการรับใชสังคมและความสัมพันธกับผูคนที่อยูในโครงการ โดยสอดแทรกใน
ทุกคาบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
    4. การประเมินผลและแสดงผลงาน โดยการที่ผูเรียนสรปุการเรยีนรูเปนของตนเอง  
และการนําผลงานออกแสดง รวมถึงการประเมินตนเอง และนําผลจากการไตรตรอง มาเพ่ือปรับปรุง



 33 

การทํางานในครั้งตอๆ ไป โดยที่ผูสอนชวยเหลือ ติดตามผล โดยการเขารวมกิจกรรม/การสังเกตพฤตกิรรม  
รวมถึง การประเมินกิจกรรมการรับใชสังคม การเรียนรูตามจุดประสงค โครงการและการเรียนรู และ
ผลงาน  
 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรูดวยการรับใชสังคม 
  ในการศึกษาเกี่ยวกับการเรยีนรูดวยการรบัใชสังคม พบวา มีการวิจัยที่ตองการศกึษา
ในเรื่องตางๆ กัน เชน การใชระเบียบวธิีวิจัยใด จึงเหมาะสมกับการเรียนรูดวยการรับใชสังคม หรือ
งานวิจัยที่ตองการศึกษาผลของการเรียนรูดวยการรับใชสังคมในดานตางๆ เชน ความรับผิดชอบตอ
สวนรวม ทักษะการแกปญหา หรือผลการเรียน หรือศึกษาองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหเกิดการเรียนรู
ดวยการรับใชสังคมมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล หรือแนวทางการบูรณาการการเรียนรูดวย
การรับใชสังคมกับหลักสูตรการเรียนการสอน ดังตัวอยางที่รวบรวมไว ดังน้ี 
  งานวิจัยตางประเทศ   
   ซาวัคคิ (Zawacki.  1997) ทําการศึกษา องคประกอบดานบุคคล และครอบครัวที่มี
ผลตอการเรียนรูดวยการรับใชสังคม พบวา องคประกอบดานบุคคลและครอบครัว มีผลตอการพัฒนา 
การเรียนรูดวยการรับใชสังคม และนักเรียนที่เรียนรูจากรายวิชาที่มีการทํากิจกรรมการรับใชสังคม มี
ความแตกตางจากนักเรียนทีเ่รียนจากรายวิชาที่ไมมีกิจกรรมการรบัใชสังคม โดยที่ผูที่เขารวมกจิกรรม
การรับใชสังคม มีความสนใจเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม และการรับรูวาพวกเขาเรยีนรูที่จะมีความเห็นใจ
และชวยเหลือผูอ่ืน (Care for others) 
   วิลเลี่ยมส (Williams.  1997) ทําการวิจัยเกี่ยวกบันักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพ่ือ
ประเมินประสบการณของนักเรียนในการเรียนรูดวยการรับใชสังคม เพ่ือระบุผลของการมีสวนรวม ใน
การเรยีนรู และเพื่อทําความเขาใจตอผลกระทบที่การเรียนรูมีตอนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยการศึกษา
จากนักเรียนจํานวน 150 คน ที่เขารวมในโครงการ ผลปรากฏวา นักเรียนที่เขาโครงการทดลองการเรียนรู
ดวยการรับใชชุมชน มีผลทางดานบวกในเรื่อง พฤติกรรมการวางแผนและการสํารวจวิชาชีพ ทัศนคติ
การยอมรับผูอ่ืน ความสามารถที่จะลงมือกระทําเม่ือมีความรูสึกเห็นใจผูอ่ืน มีความรูสึกซาบซึ้งในคณุคา
และความสามารถของตนในสถานการณสังคม และมีพฤติกรรมการเขาเรียนและพฤตกิรรมที่ดีในโรงเรียน 
   มัวริซิโอ (Mauricio.  1998) ทําการศึกษานักเรียนตั้งแตเกรด 9 ถึงเกรด 12 ในโรงเรียน
เอกชนหญิง โดยทําการวิจัยเชิงคุณลักษณะ ผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียนมีความเห็นวา กิจกรรมการเรียนรู
ดวยการรับใชสังคม มีผลตอการเรียนรู ความเปนตัวของตนเอง และความเขาใจตอความรับผิดชอบ
ตอสังคม นอกนั้นยังทําใหนักเรียนรูวา ตนมีทักษะอะไร ไดมีโอกาสพิจารณาคานิยม และมีโอกาสมี
ปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนในชุมชน นอกนั้นยังมีการพัฒนาความเขาใจตอภาวะผูนําในชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลง
ดวย 
   ลิมพาท (Limpart.  1998) ทาํการศึกษากระบวนการบรูณาการการเรียนรูดวยการรบัใช
สังคมกับหลักสูตรในระดบั K – 12 โดยเนนที่โครงสรางของสถาบัน เพ่ือการประยุกตใชและแนวนโยบาย
ที่อาจสงเสริมหรือขัดขวางกระบวนการ ผลปรากฏวา 1) ตองยึดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองคกร มา
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ประยุกตใช เพ่ือเริ่มโครงการ  2) โครงสรางขององคกรมีผลกระทบโดยตรงตอการนําการเรียนรูดวย
การรับใชสังคมมาใช  3) การออกแบบการเรียนรูดวยการรับใชสังคม ตองมีกรอบแนวคิดที่ชัดเจนของ
ปรัชญาการศึกษา โครงสราง และหัวขอโครงการ  4) นโยบายในการจัดการตองชัดเจน เพ่ือสามารถ
ประเมินผลที่มีตอสังคม 5) การฝกสอนเปนเรื่องสําคัญแตมักจะลืมองคประกอบที่สําคัญของการเรียนรู
ดวยการรับใชสังคม  6) การอุทิศอยางเอาจริงเอาจังขององคกร  เปนกุญแจสําคัญตอความสําเร็จ 
   ในการศึกษาของ ดอรแมน (Dorman.  1997) เรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
ในนักเรียนกบัการเรียนรูดวยการรบัใชสังคมในหองเรียน โดยการเกบ็ขอมูลทั้งดานปริมาณและคณุลักษณะ  
ผลปรากฏวา นักเรียนทุกคนเชื่อวา ทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูวา การเปนผูนําเปนอยางไร ผูนํา
ไมใชผูที่ตองมีตําแหนง และความสาํคัญของการมีศลีธรรมของผูนําและทุกคนรบัรูวา ตนเองมีลกัษณะ
การเปนผูนํามากขึ้น 
   เจฟ (Jaffe.  1998) ทําการศกึษาโดยการใช The Choral Reading Model ในนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา โดยทํากิจกรรมการอานใหกับคนชราที่เกษียณการทํางานแลว ผลการศึกษาปรากฏวา  
นักเรียนมีการพัฒนาสติปญญา และความสนใจมากขึ้นในบทกวี และวรรณคดี สวนความสัมพันธระหวาง
คนตางวัย ทําใหนักเรยีนมีทศันคติ มุมมอง และความสมัพันธทางดานบวก ตอผูสูงอายุ และการเรียนรู
ดวยการรับใชสังคม ทําใหชุมชนสงเสริมและชวยเหลือโรงเรียนของรัฐมากขึ้น 
   วูลฟสัน (Wolfson.  1997a) นําเสนอผลการศึกษาโครงการ การใชการจัดการสารสนเทศ
เพ่ือการรับใชชุมชน ในปที่ 3 โดยที่มีนักเรียนเกรด 11 และเกรด 12 เขารวมในโครงการจํานวน 23 คน  
ในวิชาการจัดการสารสนเทศ (Information Management Technology Classroom : IMT) วิธีการเรียน
การสอนจะมีการพบกันสามคาบตอสัปดาห คาบละหนึ่งชั่วโมง 15 นาที ในหองคอมพิวเตอร ที่มี
คอมพิวเตอร 24 เครื่อง และเทคโนโลยีที่เกีย่วของ เชน เครื่องพิมพ โมเด็มสื่อสาร โทรศัพท และการเชือ่มตอ
กับระบบอินเทอรเน็ต และการฝกทํางานจริงในองคกรที่ตองการ การพัฒนาการจัดการเทคโนโลยี ทั้ง
ในโรงเรียนและชุมชน โดยที่นักเรียนจะอยูในโครงการนี้ตลอดปการศึกษา จะมีครูรับผิดชอบ 2 คน  
คนละชวงเวลา และมีครูที่เปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการทําเว็บเพจ (Web Page) 2 คน ในการศึกษาครั้งน้ี
ใชวิธีการเชิงคุณลักษณะ โดยการสังเกต การสัมภาษณ การวิจัยเอกสาร และการสํารวจดวยวาจา จากผูที่
มีสวนเกี่ยวของกับโครงการทุกคน โดยที่ผูทําการศึกษาคนหนึ่งจะเยี่ยมชั้นเรียน 15 ครั้ง ตลอด 1 ป  
พรอมกับการสังเกต พูดคุย มีสวนรวมในชั้นเรียน และเขารวมในการอภิปราย นอกนั้นจะมีการเยี่ยม
สถานที่ และสมัภาษณผูที่รับผิดชอบในสถานที่ที่นักเรียนไปทํากิจกรรม ผลการศึกษาปรากฏวา 1)  นักเรียน
ที่เขารวมในโครงการเห็นวา โครงการนี้เปนชุมชนปฏิบตัิการจริง และมีความเห็นวาเขาเขาไปมีสวนรวม
ในชุมชน ดวยแนวคิดทีต่างไปจากเดิมคือเปดกวางขึ้น ยอมรับผูอ่ืนมากขึ้น สนใจผูอ่ืนมากขึ้น จาก
การเก็บขอมูลพบวา นักเรียนหลายคนมีการพัฒนาขึ้นในความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง การพัฒนา
ตนเอง มีความมั่นใจมากขึ้น และเรยีนรูมากขึ้น มีความสามารถในการใชเทคโนโลยมีากขึ้น โดยที่นักเรียน
เรียนรูจากหองทดลองและนาํออกไปใชในสถานที่ที่นักเรยีนไปทํากิจกรรมการรับใชสงัคม เชน การสราง
เวบเพจใหกับสถาบันน้ัน นอกจากนั้น  2) ผลการศึกษาปรากฏวา บทบาทของครูและผูเชี่ยวชาญ มีสวน
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สําคัญในการทําใหการเรียนรูในโครงการนี้สําเร็จ และทําใหเกิดสถานการณการเรียนรูที่สงเสริมความเปน
หน่ึงเดียวของชุมชน ความรับผิดชอบสวนบุคคลและการอุทิศตนใหกับสังคม 
   มารเบอรี (Marbury.  1998) ทําการประเมินโครงการเรียนรูดวยการรับใชสังคมโดย
ใชรูปแบบการประเมินของ สตัฟเฟลบีม (CIPP) เน่ืองจากโรงเรียนที่ผูวิจัยศึกษาไดริเริ่มในการบูรณาการ
การเรียนรูดวยการรับใชสังคมเขาไปในวชิาภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา จึงทาํใหผูมีสวนเกีย่วของ
ตองการทราบผลของโครงการ เพราะนักเรียนจะตองใชเวลาที่เปนการบูรณาการทั้ง 2 วิชา สัปดาหละ
หน่ึงวันไปทํากิจกรรมการรับใชสังคม ผลจากการประเมินคือ องคประกอบที่สําคัญของการเรียนรูดวย
การรับใชสังคม เปนเรื่องสําคัญตอประสิทธิผลของโครงการ โครงการที่มีประสิทธิผลตองคํานึงถึงรูปแบบ
ของโครงการ ผลประโยชนนักเรียน และผลประโยชนตอชุมชน ในแตละองคประกอบ มีองคประกอบ
ยอยหลายประการ ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของคือ นักเรียนทํากิจกรรมการรับใชสังคมในโรงเรียนนอยไป
และโครงการไมมีการตอเน่ือง 
   โอลเซน (Olsen.  1998) ทําการศึกษาพลวัตรของความสัมพันธแบบการใหความชวยเหลือ 
(Tutorial Relationship) ของนักเรียนเกรด 6 กับนักเรียนเกรด 1 โดยศึกษาจากโครงการพี่ชวยนอง  
มีจุดประสงคของงานวิจัย ดังน้ี เพ่ือสังเกต และระบพุฤติกรรมทั้งทางวาจาและอวัจนะ เพ่ือแสดงถึง
พัฒนาการของสัมพันธภาพระหวางผูใหความชวยเหลือ และผูรับความชวยเหลือโดยศึกษาจากนกัเรียน 
เกรด 6 จํานวน 10 คน ใชการสังเกตและสมัภาษณตลอด 12 สัปดาห เก็บขอมูลดวยการสังเกตระหวาง
ที่มีชั่วโมงการชวยสอน การสัมภาษณอยางเปนทางการกอน ระหวางและเมื่อจบการศึกษา นอกจากนั้น 
ยังเก็บจากการบันทึก การสังเกต และการตอบสนองของผูรับในแตละชั่วโมงของการติวของนกัเรียน
เกรด 6 ผลการวิเคราะหขอมูล ปรากฏวา นักเรียนเกรด 6 แบงออกเปน 3 กลุม กลุมแรกเปนกลุมที่
ไดรับการตอบสนองทางบวกจากนักเรียนเกรด 1 ตั้งแตเริ่มโครงการจนจบโครงการ กลุมที่ 2 เริ่มดวย
ความลําบาก แตตอมาก็ปรับตัวเขาหากันได สวนกลุมที่ 3 เปนกลุมที่ไมสามารถสรางความสัมพันธ
กับนักเรียนเกรด 1 ได เพราะขาดทักษะในการสื่อสาร ผลคือ 2 กลุมแรกจะพยายามหาวิธีการหลากหลาย
ที่จะสื่อสารและทําความเขาใจกับนักเรยีนเกรด 1 จนกระทั่งประสบความสําเร็จในการใหความชวยเหลือ  
สวนกลุมที่ 3 จะขอเปลี่ยนคูที่ไดรับมอบหมาย แตนักเรียนทกุคนจะเปลี่ยนผูไดรับความชวยเหลือใหม  
ในสัปดาหที่ 5 ผลสําคัญที่ไดรับคือ พลวัตรในสัมพันธภาพของนักเรียนทั้งคู มีสวนสําคัญของความสําเร็จ
ของโครงการ 
   พัฟ (Pugh.  1999) ทําการศึกษาการมีสวนรวมของวัยรุนในการรับใชชุมชน : ความสัมพันธ
ของโอกาสในการพัฒนา ความสัมพันธระหวางบุคคลและอัตลักษณ การศึกษาใชเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูลดวยแบบสอบถาม การสังเกตแบบมีสวนรวมตลอดเวลา 12 ป โดยที่ใหนักเรียนทุกคนทํากิจกรรม
การรับใช โดยที่แตละคนเลือกโครงการเองและสวนมากเลือกทําเปนสวนบุคคล ผลการศึกษาระบุวา  
กิจกรรมรับใชผูที่ตองการความชวยเหลือ และมีความสัมพันธโดยตรงกับผูไดรับความชวยเหลือ มี
ความสัมพันธกับการรับรูของนักเรียนของการทาทายดานสติปญญา และความสัมพันธกับผูไดรับ
ความชวยเหลอื ทํานายความสําเร็จขององคกร นอกนัน้ การวิเคราะหในขั้นสุดทาย ชี้ใหเห็นวา การทํา
กิจกรรมรบัใชโดยตรงกบัผูตองการความชวยเหลือ กระตุนการแสวงหาเอกลักษณของตนเอง ในบรบิท
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ของโครงการและสังคมนั้น ยิ่งกวานั้น รูปแบบของกิจกรรมการรับใช เปนตัวทํานายการเปลี่ยนแปลง
ของนักเรียนตามเวลาที่ผานไป 
   แฮดดอก (Haddock.  1998) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการบังคับใชของรัฐ
กับความพอใจของนักเรียนในการเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกบัการรบัใชสังคม โดยทําการศึกษาจาก
โรงเรียนระดับมัธยมของรัฐ จํานวน 3 โรง โดยมีกลุมตัวอยาง เปนอาจารย 3 คน และนักเรียน 142 คน 
ในเกรด 7 และ เกรด 8 เก็บขอมูลดวยการใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง สัมภาษณครูและสุม
จากกลุมนักเรียนจากแตละโรงเรียน แบบสํารวจดวยการเขียนของนักเรียน และการวิเคราะหเอกสาร
ของโรงเรยีน ซ่ึงรวมถึงการจัดประเภทของคําตอบ เกีย่วของกับองคประกอบสําคญัของการเรียนรูดวย
การรับใชสังคม และรวมถึง การปฐมนิเทศและการฝกฝน ความเกี่ยวของและความตองการของชุมชน
ทองถิ่น ระดับและรูปแบบของการไตรตรอง และลักษณะของการใหผลยอนกลับ ผลของการศึกษาพบวา  
นักเรียนสวนมากพบวา ประสบการณของพวกเขาถูกทาทายและไดรับรางวัล ถึงแมวาการไตรตรอง
อยางเปนรูปแบบ และการประเมินผลสรปุ ทั้ง 3 โรงเรยีนยังไมปรากฏชดัเจน นักเรียนสวนมากมีเจตคตทิี่ดี
ตอการรับใชสังคม ซ่ึงแสดงวา รูปแบบประสบการณการเรียนรูน้ีควรสงเสริมใหเปนองคประกอบหนึ่ง
ของความพยายามปฏิรูปการศึกษา   
  นอกจากนั้นยังมีตัวอยางงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการรับใชสังคม แตอยูใน
ระดับวิทยาลัย อุดมศึกษา และชุมชน เชน 
   ซีโบลด (Siebold.  1998) ทําการประเมินโครงการการรับใชชุมชนของนักเรียนวิชาเอก
สาธารณสุข โดยมีจุดประสงคเพ่ือ  1) อธบิายโครงการที่ใชแบบมาตรฐานของหลักการสําหรับบูรณาการ
การเรียนรูกับการรับใช  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการรบัรูของนักศึกษา และอาจารยตอโครงการ โดย
เปรียบเทียบจากการมีประสบการณเดิมในการรับใช การมีเปาหมายในอาชีพของนักศึกษา โดยมี
ประชากรนักศึกษา 56 คน ที่ลงทะเบียน การเก็บขอมูลใชขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใชแบบ
สํารวจการรับใชชุมชน การสัมภาษณกลุม การสัมภาษณสวนบุคคล ผลปรากฏวา 1) เกณฑมาตรฐาน
สามารถชวยประเมินคุณภาพของโครงการได  2) นักศึกษามีการรับรูในทางบวกตอโครงการและการรับใช
ชุมชน  3) ประสบการณในการรับใชและผลการเรียนไมปรากฏวา มีความแตกตางกันในทางสถิติ ทั้ง 
3 ดาน นอกจากนั้นผลที่นาสนใจ คือ อาจารยใหความสนับสนุนโครงการแบบไมแสดงตน นักศึกษา
มองไมเห็นวาการรบัใชชุมชนเปนประสบการณการเรียนรู เปนแตเพียงขอกําหนดของการจบหลักสูตร 
   ในการศึกษาของโลเวน (Loewen.  1999) เร่ือง การไตรตรองเกีย่วกบัประสบการณ
การรับใชสังคมของนักศึกษาปที่ 1 : การวเิคราะหเน้ือหา โดยใชตัวอยางนักศึกษาปที ่1 จาก 3 วิทยาลัย 
จํานวน 295 คน ใหเขียนบนัทึกการไตรตรอง และการตอบแบบสอบถามแบบสั้นๆ เพ่ือเปนการสรปุผล
ของการทําตามขอกําหนดของการรบัใช โดยใชโปรแกรมการวิเคราะหเน้ือหา โดยคํานึงถึงเพศ การจดั
กิจกรรม ระดับของความเหน็ใจ การเสริมพลังอํานาจ และความตั้งใจในการทําการรับใชตอๆ ไป ผล
ปรากฏวา  1) นักศึกษาหญิงมีความตั้งใจมากกวานักศกึษาชายที่จะทํากิจกรรมรับใชในโอกาสตอไป  
2) การไตรตรองที่ทํานอกเหนือจากขอกําหนด แสดงใหเห็นถึงระดับความเห็นใจผูอ่ืน และการเสริม
พลังอํานาจมากกวา ที่สําคญัองคประกอบดานการไตรตรอง เปนเรื่องที่สําคญัมาก โดยทีค่วรกําหนดวา
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ตองทําเม่ือใดและจํานวนมากเทาใด ขอเสนอแนะสําหรบังานวิจัยตอไป ควรเนนที่โครงการและองคประกอบ
ของโครงการที่มีผลตอการเรียนของนักศึกษาและผลที่นักศึกษาไดพัฒนาจากการรวมโครงการ 
   แครม (Cram.  1998) ทําการศึกษาผลกระทบของการเรียนรูดวยการรับใชสังคมตอ
พัฒนาการดานศีลธรรมและการรับรูตนเอง ของนักเรียนวิทยาลัยชุมชน โดยทําการวิจัยกึ่งทดลอง เพ่ือ 
เปรียบเทียบกลุมนักศึกษาที่ลงเรียนวิชาจริยธรรม 3 กลุมกับผูสอนคนเดียว กับนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
111 คน ใชการสอบกอนและหลังเรียนดวยการทดสอบ และแบบสอบถามดานการรับรูตนเอง แต
แบบทดสอบกอนหลังใชได 32 ฉบับ และแบบสอบถามการรับรูตนเองใชได 65 ฉบับ พบวา ไมมี
ความแตกตางดานสถิติระหวางผูทํากิจกรรมรับใชกับผูไมไดทํากิจกรรมรับใช ในพัฒนาการดานศีลธรรม  
และการรับรูตนเองเพ่ิมขึ้น หรือแมแตตัวแปรของภูมิหลัง แตมีขอเสนอแนะวา โครงการการเรียนรูดวย 
การรับใชสังคมในระยะเวลาอันสั้นที่ทาํการศึกษา ไมไดทําใหนักศึกษาเปลี่ยนแปลงคานิยม ไปสูขั้น
พัฒนาการดานศีลธรรมของโคลเบอรก แตมีผลตอการรับรูตนเองของนักศึกษา 
   แทรี (Terry.   2000) ทําการศึกษาเรื่อง กรณีศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการรับใช
สังคม ของวัยรุนที่มีความสามารถพิเศษกับชุมชน เปนการศึกษาการรับรูของวัยรุนจํานวน 28 คน ที่
เขาไปมีสวนรวมในโครงการรับใชสังคม ตัง้แตป 1998 – 2000 การรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุม  
การสัมภาษณ การสังเกต และการวเิคราะหเอกสาร พบวา การรวมในโครงการการเรียนรูดวยการรับใช
สังคมทําใหนักเรียนมีโอกาสเติบโตในดานสติปญญา ดานบุคคล ความริเร่ิม และดานสังคม มีความตระหนัก
และรับผิดชอบตอความเปนพลเมืองดี 
 รูท และ จิลส (Root.  1997; & Giles.  1997) สรปุจากงานวิจัยการเรียนรูดวยการรับใชสังคม   
ในระดบันักเรยีนตัง้แตอนุบาลถงึเกรด 12 สามารถแบงออกเปน 3 ประเด็น ดังนี้ 1) มุงที่ผลพัฒนาการ
ทางสติปญญา และความสัมพันธทางวิชาการ  2) ผลพัฒนาการทางการเปนพลเมืองดีทางสังคม และ
ศีลธรรม และ 3) ผลพัฒนาการสวนบุคคล สําหรับพัฒนาการดานสติปญญา มีการศึกษาเรื่องเกรด  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และทักษะการคิดระดับสูง ในดานพัฒนาการดานการเปนพลเมืองดี ดานสังคม
และศีลธรรม มักจะทําการศึกษาในเรื่องของทัศนคติ คานิยมและความประพฤติในฐานะที่เปนสมาชิก
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และในดานสังคมจะเกี่ยวของถึงความรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงรวมถึง  
คานิยมของความรับผิดชอบ การรับรูถึงความสามารถในการรับผิดชอบตอสังคมและความประพฤติที่
แสดงความรับผิดชอบ นอกจากนั้นยังมีผลพัฒนาการดานศีลธรรมดวย ในสวนของพัฒนาการสวนบุคคล  
น้ัน ปรากฏในดานบทบาททางสังคม พัฒนาทักษะที่เปนจริง และสงเสริมความสัมพันธกับผูใหญอยาง
มีความหมายและพัฒนาการของตนเอง ในระหวางการเปนวัยรุน 
   อัลท (Alt.  1994) ระบุวา การเรียนรูดวยการรับใชสังคม ทําใหนักเรียนมีการพัฒนา
ในเรื่องตอไปน้ี  1) ความสามารถในการเขาใจปญหาในมุมมองที่ซับซอนมากขึ้น  2) ความสามารถในการคิด  
การอภิปรายเก่ียวกับประเด็นและการกระทําในกลุม  3) ความสามารถในการจินตนาการจากมุมมองที่
ตางกันของบุคคลและวัฒนธรรมที่ตางกัน 4) มีการพัฒนาบูรณาการดานคานิยมและการกระทําเขาดวยกัน  
5) สรางนิสัยการคิดอยางไตรตรอง หรือมีวิจารณญาณตอสถานการณ และประสบการณ 6) พัฒนา
ความรับผิดชอบของการเปนพลเมืองดี 
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   รูท (Root.  1997) สังเคราะหจากการศึกษา และรายงานผลการวิจัย พบวา เพศ  
อายุ ระดับชั้น และประวัตกิารรับใชสังคมของครอบครัวและประสบการณเดิมของนักเรียน สงผลตอผลลัพธ
ทางการเรียนรูดวยการรับใชสังคม นอกน้ันคุณลักษณะของโครงการ เชน การไตรตรองอยางมีระบบ  
การใชวิธีการตางๆ ในการไตรตรองมีผลตอผลลัพธเชนกัน รวมถึงระยะเวลาของโครงการ และจํานวน
ชั่วโมงของการทํากิจกรรมดวย สวนการบูรณาการวิชาการนั้น ยิ่งมีการบูรณาการกับวิชาการมาก ผูเรียน
ก็จะไดรับทั้งความรูดานวิชาการ การแกปญหา และจิตสาํนึกเพื่อสังคม ยิ่งกวานั้น ประเภทของกิจกรรม
ที่ทําก็มีสวนเกี่ยวของกับผลลัพธเชนกัน ยิ่งผูเรียนทํากิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธโดยตรงกับผูทีต่องการ
ความชวยเหลือ จะทําใหเกิดผลที่ดีและที่สําคัญคือคุณภาพของโครงการมีสวนเกี่ยวของกับพัฒนาการ
ของนักเรียนในทุกดาน รวมถึงบริบทของโรงเรียนและชุมชนดวย 
   ทานเน็นบวม (Tannenbaum.  2002) ไดวิเคราะหโปรแกรมการเรียนรูดวยการรับ
ใชสังคมหลังเลกิเรียน สําหรบัเด็กในโรงเรียนประถมศึกษา 4 แหง เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนพฤตกิรรม
ทางสังคมและเจตคติของนักเรียนชั้น ป. 4 – 6 ที่สมัครเขารวมโปรแกรมการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
กลาไปหาฝน (Dare to Dream) กับนักเรียนที่ไมไดอยูในโปรแกรม Dare to Dream แตเปนนักเรียน
ในโปรแกรมหลังเลิกเรียนเชนเดียวกัน ผลการวิจัยพบวา โปรแกรม Dare to Dream มีผลเชิงบวกตอ
ผลการเรียนพฤติกรรมทางสังคม และเจตคตขิองนักเรยีนกลุมทดลอง และนักเรียนกลุมทดลอง ยังมี
การพัฒนาสูงกวากลุมเปรยีบเทยีบ โดยกลุมทดลองมีคะแนนเฉลีย่สะสมสูงขึ้น นักเรียนมีความพงึพอใจ
ที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น และมีความพึงพอใจนอยที่สุดที่ตองหยุดพัก หลังจากการเขารวมโปรแกรม  
นอกจากนี้ยังทําการวิเคราะหหลักสูตรของโปรแกรม Dare to Dream พบวา โปรแกรมมีความครอบคลุม
การฝกปฏิบัติเบื้องตนในการเรียนรูดวยการรับใชสังคม แตอยางไรก็ตาม การฝกปฏิบัติของนักเรียน  
การติดตอเชื่อมโยงกับองคกรของชุมชน และเครื่องมือการประเมินผลก็ไมปรากฏหลักฐานชัดเจน 
   วาสกีวคิซ (Waskiewicz.  2002) ทําการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการเรียนรูดวย
การรับใชสังคมที่มีตอความตระหนัก ความรับผิดชอบในหนาที่ และความรูสึกรับผิดชอบตอสังคมของ
นักศึกษาอายรุแพทย กลุมตัวอยางเปนนกัศึกษาอายุรแพทยจํานวน 69 คน แบงเปนกลุมทดลอง 44 คน  
กลุมควบคุม 25 คน กลุมทดลองไดมีสวนรวมในประสบการณการรับใชสังคมตามตัวเลือกของตน ซ่ึง
ถูกจํากัดโดยคนไขที่สัมพันธกับสาขาของตน กลุมควบคุมไมมีสวนรวม นักศึกษาทั้งหมดทําแบบทดสอบ
กอนและหลังการทดสอบ ซ่ึงประกอบดวยเรื่อง การแบงแยกทางสังคม (SD) และการรบัใชสังคม (CSIPI)  
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเพียงเล็กนอย แตการวิเคราะหเชิงคุณภาพ จาก 
บันทึกของนักศึกษากลุมทดลองพบวา มีความแตกตางกันของสมาชิกในกลุมทดลอง กลาวคือ นักศึกษา
ที่เปนวัยรุนจะทํากิจกรรมไดดีกวานักศึกษาที่มีอายุมาก ซ่ึงเห็นไดชัดวามีความตระหนักและความรับผิดชอบ
ในหนาที่อยูในเกณฑสูง แตนักศึกษาที่มีอายุมากก็สามารถบอกประเด็น และความตองการของสังคม
ไดมาก  
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  งานวิจัยในประเทศ   
   เฉลิมชัย มนูเสวต (2543) ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบวิชาที่ใชการเรียน
การสอนเชิงบริการในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ทดลองใชกับนักศึกษา กลุมทดลอง
จํานวน 20 คน พบวา 1) รายวชิาที่เกีย่วของกับการบรกิารชุมชนจะมีเน้ือหาเกี่ยวกบัชนบทศึกษา โดย
ภาพรวมรูปแบบการเรียนการสอน ยังเปนการเรียนรูในหองเรียนมากกวาการเรียนรูจากประสบการณจริง  
2) รูปแบบวิชาที่พัฒนาขึ้น เปนการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมนักศึกษา มุงพัฒนานักศึกษา
ดานองคความรู และบุคลิกภาพ จัดการเรียนการสอนเปนภาคทฤษฎี 30% ภาคกิจกรรมบริการชุมชน 
20%  3) หลังการทดลอง นักศึกษามีพัฒนาการดีขึ้นในดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล การสือ่สาร
ระหวางบุคคล การเห็นคุณคาในตนเอง ภาวะผูนํา และการแสดงความคิดเห็นและประสบการณของตนเอง 
   สุริน คลายรามัญ (2543) ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนากระบวนการอบรม โดยใช
การเรียนรูแบบเนนประสบการณและการเรียนรู โดยการรับใชสังคมเพื่อเสริมสรางความรู เจตคติ และ
การมีสวนรวมทางการเมืองของผูนําชุมชนที่เปนสตรี ศึกษาผูนําสตรี จํานวน 40 คน แบงเปนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 20 คน ผลการวิจัยแสดงวา กระบวนการอบรมมีขั้นตอน ดังนี้ 1) รวบรวม
ประสบการณเดิมของผูเขารับการอบรม  2) ใหประสบการณใหมดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบผูเรียน
เปนศูนยกลาง  3) ใหผูเขารับการอบรมสะทอนความคิดและอภิปราย  4) ใหผูเขารับการอบรมสรุป
ความคิดรวบยอด  5)  ใหผูเขารับการอบรมประยุกตความรูโดยการวางแผนการรับใชสังคม  6) ใหผู
เขารับการอบรมปฏิบัติกิจกรรมการรับใชสังคม 7) ใหผูเขารับการอบรมสะทอนความคิดและวิเคราะห
ประสบการณจากการรับใชสังคม  8) ใหผูเขารับการอบรมรายงานผลการเรียนรู  9) ประเมินผลการอบรม  
10) ติดตามผลการอบรม 
    ผลการทดลองใชพบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนดานความรู สูงกวากอน
การอบรม สวนคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทางการเมืองไมแตกตางกัน นอกนั้นยังพบวา กลุมทดลอง  
มีคาเฉลี่ยคะแนนความรูทางการเมือง เจตคติทางการเมือง และการมีสวนรวมทางการเมือง หลังการอบรม
และจากการติดตามผลการอบรมไมแตกตางกัน กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูทางการเมือง
หลังการอบรมสูงกวากลุมควบคุม สวนคาเฉลี่ยเจตคติทางการเมือง และการมีสวนรวมทางการเมือง
ไมแตกตางกัน กลุมทดลองและกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ยความรูทางการเมือง เจตคติทางการเมือง และ
การมีสวนรวมทางการเมือง จากการติดตามผลการอบรมไมแตกตางกัน 
   ชวาลา เวชยันต (2544) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบการเรียนการสอนที่ใช
เทคนิคการเรยีนรูดวยการรับใชสังคม เพ่ือสงเสริมความตระหนักในการรับใชสังคม ทักษะการแกปญหา  
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัยพบวา กรณีศึกษาที่เรียน
ดวยแบบการเรียนการสอนทีพั่ฒนาขึ้น มีคะแนนเฉลีย่ความตระหนกัในการรับใชสังคมสูงกวากอนเรยีน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการแกปญหาสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กรณีศึกษาที่เรียนดวยแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งรายวิชาสังคมศึกษา และรายวิชาภาษาอังกฤษ สูงกวากรณีศึกษาที่เรียน
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ดวยแบบการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และกรณีศึกษาที่ทําการสังเกต
พฤติกรรมมีพัฒนาการรับใชสังคมสูงขึ้นตามลําดับ 
   นฤมล มณีงาม (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงานตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  
ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ที่ผานโปรแกรมสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการประหยัด
พลังงาน มีจิตสํานึกเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะนักเรียนรอยละ 90 มีจิตสํานึกเกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงานอยูในระดับที่ 3 คือ จิตสํานึกระดับการมีปฏิกิริยาแบบตอบโตอยางใชวิจารณญาณ
และนักเรียนรอยละ 10  มีจิตสํานึกระดับที่ 2  คือ จิตสํานึกระดับสภาพของการมีปฏิกิริยาแบบตอบโต  
2) หลังเขารวมโปรแกรม นักเรียนมีคาเฉลี่ยของคะแนนความรูเกี่ยวกบัวธิีประหยัดพลังงานสูงกวากอน
เขารวมโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) หลังเขารวมโปรแกรมนักเรียนมีคาเฉลี่ย
ของคะแนนพฤติกรรมประหยัดพลังงานสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
4) หลังเขารวมโปรแกรมมีนักเรียนรอยละ 90 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดสามารถใหเหตุผลเช่ือมโยง
การปฏิบัติในการประหยัดพลังงานกับผลกระทบตอสังคม โดยคํานึงถึงคณุธรรม จริยธรรมและสังคม  
  

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยาง 
 2.1 ประวัติความเปนมา 
  การใชกรณีตัวอยางในการเรียนการสอนเริ่มขึ้นที่มหาวิทยาลัยฮารวารด ในป ค.ศ. 1869 – 1870   
โดย คริสโตเฟอร ซี แลงเดล (Christopher, C. Langdell) นําไปสอนกับนักศึกษาวิชากฎหมาย และ
ตอมาวงการแพทยนําเอาเทคนิคการสอนแบบนี้ไปใชในศตวรรษที่ 19 (กาญจนา เกียรติประวัต.ิ ม.ป.ป.: 
134) 
 2.2 ความหมายของกรณีตัวอยาง 
  กาญจนา เกียรติประวัต ิ (ม.ป.ป.: 134) กลาววา กรณีตัวอยาง (Case Study) เปนการ
บันทึกเรื่องราวตางๆ ซ่ึงอาจเปนลายลักษณอักษรหรือเทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพที่เกี่ยวของกับ
บุคคล หนวยงานหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งเกี่ยวกับปญหา หรือการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง สถานการณ
แตละประเภทที่บันทึกไวจะตองมีขอมูลหรอืรายละเอียดเพียงพอสําหรบัการวิเคราะหของผูเรียน การบันทึก
เหตกุารณจะตองเปลี่ยนชื่อบคุคล สถานที ่และเวลา ทีเ่กี่ยวของเพ่ือมิใหเกิดความกระทบกระเทือนตอ
บุคคลหรือเหตุการณ 
  เริงลกัษณ โรจนพันธ (2529: 68) กลาววา กรณีตวัอยาง คอื การเอาเรื่องราวหรือเหตกุารณ
ตางๆ ที่เกี่ยวของมาเสนอใหผูเรียนพิจารณาศึกษา วิเคราะห ตลอดจนคนหาวิธีแกปญหานั้น เพ่ือที่จะ 
เปนการเพิ่มพูนความรูหรือพัฒนาทักษะตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
  สมพงษ จิตระดับ (2530: 83) กลาววา กรณีตัวอยาง เปนสื่อการสอนที่สรางขึ้นบนระบบ
ปญหาและการใชขอมูลที่นาสนใจ เพ่ือเสริมสรางใหผูเรียนมีพัฒนาการและทักษะในเรื่องของการคิด  
วิเคราะห ตัดสินใจ การใหเหตุผล และมีแนวทางในการแกปญหาได 
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  บุญทัน อยูบุญชม (2533: 26) กลาววา กรณีตัวอยาง คือ เรื่องราวเหตุการณตัวอยางที่
นาสนใจที่สามารถนํามาปรับใชประกอบการสอนโดยมีประเด็นปญหาไวใหผูเรียนคิดอภิปรายถกเถียงกัน
เพ่ือเสริมสรางใหมีทักษะในการวเิคราะห ตัดสินใจ การใชเหตผุลและมีแนวทางในการแกปญหา คาํตอบ
ที่คิดไดคือสิ่งที่ครูตองการจะสอนแตมิไดสอนโดยตรง 
  เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง (2534: 4) กลาววา กรณีตัวอยาง คือ เรื่องจริงเปนการเรียบเรียง
ใหเกิดความสะดวกในการทีจ่ะสามารถติดตามเรื่องราวและเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ขอมูลที่อยูใน
กรณีตัวอยางอาจจะไมใชถอยคําหรือคําพูดแตเพียงอยางเดียว อาจเปนขอมูลในลักษณะอ่ืนก็ได เชน  
ตัวเลข รูปภาพ สัญลักษณ แผนภูมิ กรณีตัวอยางอาจเขยีนขึ้นไดจากการนึกคิด มโนภาพ และการสราง
สถานการณขึ้นเอง ซ่ึงเปนกรณีตัวอยางที่ไมใชเรื่องจริง 
  นิพนธ ไทยพานิช (2535: 294) กลาววา กรณีตัวอยางเปนการสรางความรู ความเขาใจ  
โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะหจากเอกสารที่ไดรวบรวมขึ้นจากเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง หรือเกี่ยวของ
กับสถานการณจริง เพ่ือใหผูเรียนไดทําการศึกษาวิเคราะหประเมินสถานการณตางๆ หาขอสรุปใน
การตัดสินใจแกปญหาตางๆ ภายใตสถานการณจากเรื่องราวซึ่งเปนเรื่องจริงในเอกสารนั้นๆ  
  ชูศักดิ์ สิงหอุดร (2532: 5) กลาวา กรณีตัวอยางเปนเรื่องราวหรือเหตุการณตางๆ ที่
เกิดขึ้นจริงในชีวติประจําวัน มีประโยชน และมีคุณคาตอการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือฝกใหผูเรียนรูจัก
แกปญหา การวิเคราะห การระดมความคิด รวบรวมขอมูล อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตัดสินใจ
เลือกทางแกปญหา 
  อัญชลี เครือคําขาว (2540: 14) กลาวา การนําเรื่องราวหรือสภาพปญหาในชีวิตจริงที่
เกิดขึ้นในสังคม และนํามาผูกเปนตัวอยางใหผูเรียนไดศึกษากรณีตัวอยาง ตองเหมาะสมกับผูเรียน มี
คุณคา คุณธรรม จริยธรรม 
  วัฒนาพร ระงับทุกข (2542: 33) กลาววา กรณีตัวอยาง เปนวิธีสอนซึ่งใชกรณีหรือเรื่อง 
ตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงมาดัดแปลง และใชเปนตัวอยางในการเรียน ใหศึกษา วิเคราะห และอภิปราย เพ่ือ
สรางความเขาใจ และฝกฝนหาทางแกไขปญหานั้น วิธีการนี้จะชวยใหผูเรียนไดรูจักคิดและพิจารณา
ขอมูลที่ตนไดรับอยางถี่ถวน การอภิปรายจะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกนั  
รวมทั้งการนําเอากรณีตางๆ ที่คลายคลงึกับชีวติจริง ซ่ึงมีสวนชวยใหการเรียนการสอนมีความหมาย
สําหรับผูเรียนมากยิ่งขึ้น 
  ทิศนา แขมมณี (2543: 75) กลาววา กรณีตัวอยางเปนกระบวนการที่ผูสอนใชชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวตัถปุระสงคทีก่ําหนด โดยใหผูเรียนศึกษาเรื่องทีส่มมตขิึ้นจากความเปนจริง  
และประเด็นคาํถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น แลวนําคําตอบและเหตุผลที่มาของคําตอบนัน้ มาใชเปนขอมูล 
ในการอภิปรายเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวตัถุประสงค 
  ฤทยัวรรณ คงชาติ (2544: 37) กรณีตวัอยางเปนกระบวนการที่ผูสอนใชในการใหผูเรยีน
เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนดใหผูเรียนศึกษาเรื่องที่สมมติจากความเปนจริงแลวตอบประเด็น
คําถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น แลวนําคําตอบและเหตุผลที่มาตอบคําตอบนั้นมาใชเปนขอมูลในการอภิปราย
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค 
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 จากความหมายของกรณีตัวอยางดังกลาว ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชและสรุปวา เปนการจัด 
การเรียนรูแบบเทคนคิศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลกัษณ หมายถึง การจัดการเรียนรู
ที่นําเหตุการณ เร่ืองราวหรือผลงานการทําความดีของบุคคลในดานตางๆ ที่เกิดขึน้จริงในสังคมรอบตัว
ผูเรียน มานําเสนอเปนกรณีตัวอยางหลากหลายรูปแบบ โดยอาจดัดแปลง เพ่ิมเติม หรือเรื่องราวที่
สมมติขึ้นเพ่ือเปนตวัแบบในการวิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น ประเมินคณุคา อภิปราย และ
นําไปสูการตัดสินใจหาขอสรุปของเหตุการณ เรื่องราวหรือผลงานอยางมีเหตุผล เพ่ือใชเปนแบบอยาง
ในการปฏิบตัตินเปนพลเมืองที่ดีของสังคม รูจักเสียสละความสุขสวนตน คิดถึงผูอ่ืนและผลประโยชน
ของสวนรวมเปนที่ตั้ง โดยใหผูเรียนคิด สังเกตและปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเปนกลุมยอยๆ 
 2.3 วัตถุประสงคในการศกึษากรณีตัวอยาง   
  ฉันทนา ภาคบงกช (ม.ป.ป.: 1) กลาวถึงจุดมุงหมายในการนํากรณีตัวอยาง มาใหผูเรียน
ศึกษา ดังน้ี 
   1. เพ่ือฝกการวิเคราะหและแยกแยะประเด็นปญหา 
   2. เพ่ือใหรูจักการตัดสินใจอยางมีหลักการและมีเหตุผล 
   3. เพ่ือเสริมสรางทักษะในการทํางานรวมกับกลุม 
   4. เพ่ือฝกและใหโอกาสผูเรียนแลกเปลีย่นความคิดเห็น ประสบการณ ความรูสึก  
และเจตคติซ่ึงกันและกัน 
 สรุปไดวา การใชกรณีตัวอยางมีจุดมุงหมายคือ เพ่ือใหนักเรียนไดฝกการวิเคราะห ตัดสินใจ  
การแกปญหา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณของผูศึกษา 
 2.4 ประเภทของกรณีตัวอยาง 
  ฉันทนา ภาคบงกช (ม.ป.ป.: 1) ทิศนา แขมมณี (2527: 111) และ สมพงษ จิตระดับ 
(2527: 188 – 189) ไดกลาวถึงรูปแบบของกรณีตัวอยางไวเชนเดียวกัน ดังน้ี 
   1. เรื่องเลา 
   2. เรื่องสั้น 
   3. ขาวหนังสือพิมพ 
   4. เรื่องยาวตัดตอ 
   5. บทสนทนาหรือคําพูด 
   6. รูปภาพซึ่งตอเน่ืองเปนเรื่องราว 
  นอกจากนี้ กาญจนา เกียรติประวัติ (ม.ป.ป.: 134) กลาววา โดยปกติกรณีตัวอยาง
มักจะเปนเอกสาร แตภาพยนตร รูปภาพ การแสดงบทบาทสมมติ และการทดลองตางๆ ก็นํามาใช
เปนกรณีตัวอยางได 
  เกรียงศักดิ์ เขยีวยิ่ง (2534: 15) กลาววา กรณีตัวอยางที่เขียนขึ้นเพ่ือใชเปนสื่อการเรียน
การสอนในชั้นเรียน พอจะแบงออกอยางกวางๆ ไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
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   1. กรณีตัวอยางที่เปนเรื่องจริง (Real Case) เปนกรณีตัวอยางที่เขียนขึ้นมาจาก
ขอมูลที่ผูเขียนไดรวบรวมดวยตนเอง 
   2. กรณีตัวอยางที่ไมเปนจริงหรือเพอฝน (Armchair Case) เปนกรณีตัวอยางที่
ผูเขยีนมโนภาพหรือวาดภาพขึ้นเอง ไมไดเขียนจากขอมูลที่ไดรวบรวมมา แตเปนการจนิตนาการขึน้มาเอง  
หรือดวยการประมวลเหตุการณที่ไดจากการศึกษาที่พบเห็นมาบาง แลวปะติดปะตอสรางขึ้นมาใหสอดคลอง
กับขอเท็จจริง กรณีตัวอยางประเภทนี้คอนขางเขียนยาก ผูเขียนตองมีประสบการณและความสามารถ
พอสมควร 
 สรุปไดวา กรณีตัวอยางมี 2 ประเภทใหญๆ คือ กรณีตัวอยางที่เปนเรื่องจริงคือ เรื่องราวที่
เขียนขึ้นจากเหตุการณที่เปนจริง และกรณีตัวอยางที่ผูเขียนประมวลเหตุการณไดจากการศึกษารวบรวม
แลวปะติดปะตอสรางขึ้นมาใหสอดคลองกับความเปนจริง 
 2.5 องคประกอบของการศึกษากรณีตัวอยาง 
  การศึกษากรณีตัวอยางใหไดผลดีน้ัน ตองประกอบดวยสวนสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ (ชูศักดิ์ 
สิงหอุดร.  2532: 11)  
   1. การอภิปรายเปนเทคนิคที่มีคุณคาที่สุดอยางหนึ่ง ที่จะนํามาใชในการจัดกลุม
แบบประชาธิปไตย การอภิปรายยังเปนกิจกรรมที่มีประโยชนตอการทําความกระจางในเรื่องเปาหมาย  
การวางแผน และการประเมิน ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซ่ึงกันและกัน รับผิดชอบ
รวมกัน ยอมรบัและเคารพสิทธิของผูอ่ืน การอภิปรายจึงเปนเทคนิคที่สําคญัตอการเรียน (นาตยา ภัทรแสงไทย.  
2525: 281) 
  สําหรับการศึกษากรณีตัวอยางนั้น ควรจะเปนการอภิปรายกลุมยอยซ่ึงแบงผูเรียนแยก
ยายกันไปอภิปรายตามหัวขอที่ผูสอนกําหนดขึ้นแตละกลุมจะมีประธาน และเลขานุการเปนผูบันทึก
สาระสําคัญของการอภิปราย จุดประสงคของการอภิปรายกลุมยอยคือ ตองการใหสมาชิกที่มีความสนใจ
รวมกันไดมีโอกาสแลกเปลีย่นความรู ความเขาใจ และความคิดเห็นกัน โดยมีบรรยากาศเปนกนัเอง
และสมาชิกทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ (ศรีวรรณ มากชู.  2525: 165 – 166) 
   2. การรวบรวมขอมูล และแลกเปลี่ยนประสบการณ การอภิปรายเปนการสนทนา
ตั้งคําถามและใหทุกคนมีสวนรวม การตั้งใจฟงนับวาเปนความรวมมือ แตในขณะที่จะมีการอภิปรายนั้น
ควรมีการเตรียมกับผูเรียนใหมีการศึกษาคนควาเกี่ยวกับเรื่องที่จะอภิปรายลวงหนา จะทําใหผูเรียนทุกคน
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดดี 
   3. การหาขอยตุิ การอภิปรายทีส่ามารถดําเนนิไปถึงขั้นสรุปผล นับวาเปนความสําเร็จ
ตามจุดมุงหมาย แตในกรณทีี่ไมสามารถดําเนินไปถงึขั้นนี้ได จําเปนตองมีการสรปุความอยางใดอยางหนึ่ง
เปนขอยุติ 
 เม่ือสมาชิกของแตละกลุมไดอภิปรายกลุมเสร็จแลว ควรอภิปรายรวมกับผูเรียนทั้งชั้นอีกครั้งหนึ่ง
เพ่ือหาขอสรุปเปนหลักการ 
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 2.6 การสรางกรณีตัวอยาง 
  การสรางกรณีตัวอยางขึ้นนั้น ครูผูสอนจะตองตื่นตัวกระตือรือรนตอขาวคราว ความเคลื่อนไหว  
รูจักสังเกต และหากรณีตางๆ อยางมีหลักเกณฑและสามารถปรับเหตุการณเหลานั้น ใหสอดคลองกับ
เน้ือหาทางจริยธรรม ตรงกับวัย และระดับวุฒิภาวะของผูเรียน ครูสามารถมีแนวทางในการสรางกรณี
ตัวอยาง ดังน้ี (สมพงษ จิตระดับ.  2530: 83 – 84)  
   1. เปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริง หรือมีสวนใกลเคียงกับการดําเนินชีวิตของคนในสังคม  
กรณีตัวอยาง ไมควรเปนเรื่องที่แตงขึ้นเอง หรือเขียนจากจินตาการ โดยสมมติใหเกิดขึ้นเอง ตาม
ความตองการ การใชบุคคล เหตุการณ สิ่งแวดลอม ควรเปนจริงดวย 
   2. เปนเรื่องที่ยังหาขอสรุปหรือขอยุติไมได มีประเด็นที่ตองใชความคิดของบุคคล
หลายๆ ฝาย ทางเลือกของความคิดเห็นหรอืคําตอบมีแนวทางและเปดกวางการตัดสินใจกระทําไดหลายทาง  
เพ่ือจะพิจารณาวาทางใดเหมาะสมที่สุดกรณีตัวอยางที่ไมมีทางเลือกจะไมกอใหเกิดความรู 
   3. เน้ือหาสาระนาสนใจ สนุกสาน แทรกขอคิดที่เปนประโยชน ผูเรียนสามารถทํา
ความเขาใจ เกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณตางๆ ไดดวยตนเอง 
   4. ใหขอมูลตางๆ อยางเพียงพอในการกําหนดปญหา หรือประเด็นในการคิดตัดสินใจ  
กรณีตัวอยางไมควรยากเกินไปจนผูเรียนไมสามารถหาคําตอบได หรืองายเกินไปจนผูเรียนไมตองใช
สติปญญาในการคิดมาก กรณีตัวอยางที่ดีควรมีการแสดงทางเลือกในการตัดสินใจอยางเดนชัด 
   5. สอดคลองกับเนื้อหาจริยธรรม เหมาะสมกับวัย และประสบการณของผูเรียน ใน
ระดับชั้นประถมศึกษา 
   6. ปรับเปนกิจกรรมที่แสดงออกและเคลื่อนไหวได กรณีตวัอยางจะเปนรปูธรรมมากขึ้น  
ผูเรียนควรมีสวนรวมในการแสดงออก การรับรูและปฏิสัมพันธ 
   7. ทายสุดของกรณีตัวอยางตองมีคําถาม หรือประเด็นที่ใชในการอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 
 สรุปไดวา การสรางกรณีตวัอยางจะตองเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือเขยีนจากจินตนาการ โดย 
แทรกขอคิดที่เปนประโยชน สอดคลองกับเนื้อหาจริยธรรม เหมาะสมกับวัยและประสบการณของผูเรียน โดย
ตองมีประเด็นในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นดวย 
 2.7 การนํากรณีตัวอยางไปใช 
  เริงลักษณ โรจนพันธ (2529: 68 – 69) กลาวถึงการนํากรณีตัวอยางไปใชทําไดหลายรูปแบบ
ดังน้ี 
   1. เปนคําพูดหรือขอเสนอแนะโดยการเลาใหฟงหรือเปดเทปอัดสียง 
   2. เปนลายลักษณอักษร หรือภาพ เชน ขอเขียน จดหมายเหต ุหรือรายงาน  แผนภูมิ 
แผนที่ ภาพยนตร สไลด 
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   3. เปนงาน เชน การปฏิบตัิงานของหนวยงาน องคการทีก่าํลังดําเนินอยู ในกรณีน้ี
ผูศึกษาตองไปศึกษาที่หนวยงานนั้นดวยกันในรูปแบบของความเรียง ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ เปนตน  
จะนําเสนอในรูปแบบใดก็ควรจะเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย วัตถปุระสงคของการสอนและระยะเวลาดวย 
  วารี ถิระจิตร (2534: 201) กลาวถึงการนําการสอนกรณีตัวอยางไปใช ครูควรใชหลักใน
การปฏิบัติ ดังน้ี 
   1. ศึกษาจุดประสงควา จะกําหนดใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องใดบาง แลวกําหนด
เน้ือหาใหตรงตามจุดประสงคน้ันๆ  
   2. คัดเลือกกรณีตัวอยางที่เหมาะกับจุดประสงคและเนื้อหาใหเหมาะกับผูเรียน ใน
เรื่องความสนใจ ประสบการณ และวัยของผูเรียน 
   3. สรางกรณีตัวอยาง อาจสรางขึ้นเองโดยการสมมติเร่ืองราวขึ้นมา หรือเลือกเหตุการณ
จากหนังสือพิมพ หรือเรื่องจริงตามความเหมาะสม 
   4. สรางประเด็นปญหาใหนักเรียนไดคิด วิเคราะห อภิปราย ถกเถียงเพ่ือชวย ใน
การตัดสินใจในการแกปญหาประเด็นปญหานั้นๆ เพ่ือประกอบการอภิปราย และสรุป 
  สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2536: 5 – 6) กลาววา การนํากรณีตัวอยางไปใชประกอบการสอน
เรื่องที่นํามาใชเปนกรณีในการเรียนนั้น ควรจะเปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสภาพชุมชน โรงเรียน หรือสถาบันนั้น
ตั้งอยู ในกรณีที่เปนปญหา ควรจะศึกษาวา อะไรนาจะเปนสาเหตุ และทางแกควรจะมีกี่ทาง ทําได
อยางไรบาง ใหผูอภิปรายทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่ทุกคนไดเรียนรูความคิดซึ่งกันและกัน  
ประสบการณจากการศึกษากรณีตัวอยางจะไมมีทฤษฎีใดๆ และจะเปนการเพิ่มประสบการณใหกับผูเรียน
อีกดวย 
 สรุปไดวา การนํากรณีตัวอยางไปใชในการเรียนการสอน สามารถทําไดหลายรูปแบบ โดย
อาจเปนแผนภูมิ รูปภาพ การตูน วีดิทศัน แผนใส เพ่ือนําเสนอใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย และ
วัตถุประสงคในการเรียนการสอน 
 2.8 ข้ันตอนการสอนโดยใชเทคนิคศึกษากรณีตัวอยาง 
  ชูศักดิ์ สิงหอุดร (2532: 6 – 7) ไดกําหนดขั้นตอนการสอนแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยาง 
ไวดังน้ี 
   1. ขั้นเตรียม ผูสอนแนะนําวิธีการศึกษากรณีตัวอยาง และแบงนักเรียนเปนกลุม 
   2. ขั้นเสนอกรณีตัวอยาง  ใหกรณีตัวอยางใหผูเรียนศึกษา 
   3. ขั้นวิเคราะห ผูเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปราย ระดมพลังสมอง รวบรวมขอมูล  
วิเคราะห และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีตัวอยางที่ศึกษา 
   4. ขั้นสรุป ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายสรุป 
   5. ขั้นประเมินผลผูเรียนตอบปญหาที่กําหนดใหจากกรณีตัวอยาง 
  พัชรินทร ธารีรัฐการพ (2535: 7 – 8) ไดกําหนดขั้นตอนการสอนแบบเทคนิคศึกษา
กรณีตัวอยาง ดังน้ี 
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   1. ขั้นเตรียม ผูสอนแบงผูเรียนเปนกลุม ผูสอนแนะนําวธิีการศึกษากรณีตัวอยาง  
การคนควา และการอภิปรายในกลุม 
   2. ขั้นดําเนินการสอน 
    2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน ผูสอนนําสื่อที่เกี่ยวของกับเนื้อเร่ือง เชน รูปภาพ ขาว
จากหนังสือพิมพ และสื่ออ่ืนๆ มาสนทนาซักถามปญหา 
    2.2 ขั้นเสนอกรณีตัวอยาง ผูสอนใหกรณีตัวอยางผูเรียนศึกษา 
   3. ขั้นวิเคราะห ผูเรียนแตละกลุมระดมสมอง อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กรณีตัวอยาง 
   4. ขั้นเสนอผลงาน ผูเรียนแตกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลงาน และใหผูเรียนกลุมอ่ืนๆ 
มีโอกาสซักถามขอสงสัย 
   5. ขั้นสรุปผล ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปแนวทางปฏิบัติที่ดีในการแกปญหา 
 2.9 ประโยชนที่ไดจากการศึกษากรณีตัวอยาง 
  เอ็ดจ และ โคลแมน (Edge; & Coleman.  1982: 6 – 9) ไดชี้ใหเห็นประโยชนที่ไดจาก
การเรียนการสอนโดยใชกรณีตัวอยาง ดังน้ี 
   1. ผูเรียนสามารถคิดไดอยางละเอียดรอบคอบ และคิดไดอยางชัดเจนถึงแมจะเปน 
สถานการณที่ยุงยากซับซอน เปนสถานการณที่นาสงสัยหรือคลุมเครือก็ตาม 
   2. ผูเรียนสามารถใชเปนกลไกในการวางแผนปฏิบัติอยางมีเหตุผล ถูกตองและมี
ลักษณะสรางสรรค 
   3. ผูเรียนสามารถใชเปนเครื่องมือประยุกตการวิเคราะหเชิงประมาณได เม่ือกรณี
ตัวอยางเปนปญหาตัวเลข การเงินและสัดสวน  เปนตน 
   4. ผูเรียนสามารถที่จะแยกแยะขอมูลที่มีความสําคัญ สามารถระบุวิเคราะหปญหา
และแนวทางแกไข 
   5. ผูเรียนสามารถที่จะชี้ขอมูลที่สําคัญที่ขาดหายไปที่ใชสําหรับการวางแผนปฏิบัติ 
และการตัดสินใจ 
   6. ผูเรียนสามารถที่จะสื่อสารใหเกิดความเขาใจดวยปากเปลา จากการแสดงความคิดเห็น
และอภิปราย 
   7. ผูเรียนสามารถเขียนตามเรื่องไดอยางกระชับ และชัดเจนสามารถที่จะเขียนรายงาน
ไดอยางมีนํ้าหนักและจูงใจ 
   8. ผูเรียนสามารถใชเปนเครื่องมือ และเปนเครื่องชี้นําที่จะเพิ่มพูนความสามารถ 
   9. ชวยใหผูเรียนมีความสุขุมรอบคอบ และมีวุฒิภาวะในการใชดุลยพินิจตัดสินใจ
กิจกรรมตางๆ ไดดีขึ้น 
  ทิศนา แขมมณี (2551: 364) กลาวถึงประโยชนของวิธีสอนแบบกรณีตัวอยางไว ดังน้ี 
   1. เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ   
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และการคิดแกปญหา ชวยใหผูเรียนมีมุมมองที่กวางขึ้น 
   2. เปนวธิีสอนทีช่วยใหผูเรยีนไดเผชิญปญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณจริงและไดฝก
แกปญหาโดยไมตองเสี่ยงกับผลที่จะเกิดขึ้น ชวยใหเกิดความพรอมที่จะแกปญหาเม่ือเผชิญปญหานั้น
ในสถานการณจริง 
   3. เปนวธิีสอนทีช่วยใหผูเรยีนมีสวนรวมในการเรียนสูง สงเสริมปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียน และสงเสริมการเรียนรูจากกันและกัน 
   4. เปนวธิีสอนที่ใหผลดีมากสําหรับกลุมผูเรียนที่มีความรูและประสบการณหลากหลาย
สาขา 
 2.10 ขอจํากัดจากการศึกษากรณีตัวอยาง 
  ทิศนา แขมมณี (2551: 364) กลาวถึงขอจํากัดของวิธีสอนแบบกรณีตัวอยางไว ดังน้ี 
   1. หากกลุมผูเรยีนมีความรูและประสบการณไมแตกตางกัน การเรียนรูอาจไมกวาง
เทาที่ควร เพราะผูเรียนมักมีมุมมองคลายกัน 
   2. แมปญหาและสถานการณจะใกลเคียงกับความเปนจริง แตก็ไมไดเกิดขึ้นจริงๆ 
กับผูเรียน ความคิดในการแกปญหาจึงมักเปนไปตามเหตุผลทีถู่กทีค่วร ซ่ึงอาจไมตรงกับการปฏิบัติ
จริงได 
  โดยผูวิจัยไดใชขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการ
เสนอตัวแบบสัญลักษณของ ชูศักดิ์ สิงหอุดร ในการวิจัย ซ่ึงมีขั้นตอนการเรียนรู ดังน้ี 
   1. ขั้นเตรียม 
    1.1 เราความสนใจนําเขาสูบทเรียน ผูสอนนาํสื่อที่เกีย่วกับเนื้อหาวชิา โดยเสนอ 
ภาพขาวจากหนังสือพิมพและสื่อมวลชนตางๆ โดยใชสื่อวีดิโอ ซีดี และเพาเวอรพอยท (I  C  T) เพ่ือ
กระตุนใหผูเรียนตอบสนองตอการเรียนรู ดังน้ี  
     1.1.1 ใชคําถามใหเกิดแนวคิดในเนื้อหาวิชา โดยใหผูเรียนใชความรู และ
ประสบการณเดิมในการตอบคําถาม 
     1.1.2 สุมผูเรียนเปนตัวแทนตอบคําถาม จํานวน 2 – 3 คน 
     1.1.3 ผูสอนสรุปคําตอบของผูเรียนเพื่อใหเกิดแนวคิดที่ถูกตอง 
    1.2 แจงจุดประสงคการเรียนรู 
   2. ขั้นเสนอกรณีตัวอยาง 
    2.1 แบงผูเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 5 – 6 คน ใชวิธกีารแบงกลุมโดยการจับฉลาก
รูปภาพสัตว ตามจํานวนกลุม โดยใหแตละกลุมเลือกประธาน เลขานุการ และกรรมการตามที่ภายใน
กลุมพิจารณาคัดเลอืกกัน หลังจากนั้นประธานของแตละกลุมรับเอกสารประกอบการสอน เชน บัตร
กําหนดงาน ใบความรู กรณีตัวอยาง ใบงาน แบบประเมินพฤติกรรมกลุม แลวรวมกันศึกษาเอกสาร
ตางๆ โดยประธานกลุมประสานงานและใหความชวยเหลือภายในกลุมตน 
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   3. ขั้นวิเคราะห 
    3.1 ผูเรียนแตละกลุมรวมกันระดมสมองอภิปรายประเด็นคําถามจากบัตรกําหนดงาน  
แลวรวบรวมขอมูลจากเอกสารใบความรู ประสบการณเดิม แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับกรณีตัวอยาง
เพ่ือพิจารณาหาแนวคําตอบและเตรียมการสรุปลงในเอกสารใบงาน 
   4. ขั้นสรุป มีกิจกรรม ดังน้ี 
    4.1 ตัวแทนแตละกลุมเสนอผลงานการตอบคําถามอยางมีเหตผุลที่ผูสอนกําหนดให
จากกิจกรรมใบงานกรณีตัวอยาง และสรุปลงในแผนที่ความคิด (Mind Mapping) 
    4.2 ผูสอนและผูเรยีนรวมกันอภิปรายแนวคิดของผูเรียนแตละกลุม เพ่ือเปนขอสรุป
ของเหตุการณ เรื่องราวหรือผลงานจากกรณีตัวอยาง 
   5. ขั้นประเมินผล มีกิจกรรม ดังน้ี 
    5.1 สังเกตจากการทํางานกลุม 
    5.2 การทํางานตามบัตรกําหนดงาน 
    5.3 การเสนอรายงานหนาชั้น 
 2.11 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยาง  
  ชูศักดิ์ สิงหอุดร (2532: 70) ไดศกึษาเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีน และพฤติกรรม
การทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใชเทคนคิศึกษากรณตีวัอยาง
กับการสอนตามคูมือการสอนของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพฤติกรรมการทํางานกลุมแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  พัชรินทร ธารรัีฐการพ (2535: 82 – 83) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยเทคนิค
การสอนแบบกรณีตัวอยางกับการสอนตามคูมือครู พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของ
กลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสามารถ ใน
การแกปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  อัญชลี เครือคาํขาว (2540: 111 – 112) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรยีน การใชเหตุผล
เชิงจริยธรรมและพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนวิชาจริยธรรมกับ
บุคคล โดยการสอนแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่ใชการเรียนแบบรวมมือ ผลการวิจัยพบวา 
   1. นักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบเทคนิคศึกษากรณีตวัอยาง ทีใ่ชการเรียนแบบรวมมือ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2. การใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเทคนิคศึกษากรณี
ตัวอยางที่ใชการเรียนแบบรวมมือสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
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   3. พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเทคนิคศึกษากรณี
ตัวอยางที่ใชการเรียนแบบรวมมือสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
  รังษิพร จันทรกลม (2547) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความมวีินัย
ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 ที่เรียนเร่ืองพุทธธรรมเพื่อชีวิตและสงัคม โดยการสอน
แบบเทคนิค ที จี ท ี  กับการสอนแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียน
เรื่องพุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม โดยการสอนแบบเทคนิค ที จี ที กับการสอนแบบเทคนิคศึกษา
กรณีตัวอยาง มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนและมีวินัยในตนเองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
   ผลการวิจัยดังกลาว สรุปไดวาการสอนแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงเพราะผูเรียนไดทาํงานเปนกลุม ไดสัมพันธกบัปญหาที่เกิดขึ้นจริงทําใหผูเรียนสามารถ
รวมกันคิดวเิคราะหปญหา และเลือกวธิีการแกปญหาได เน่ืองจากมวีินัยในตนเอง และสามารถนําไปใช
ในการดําเนินชีวิต 
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 สรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ
ผูวิจัยดําเนินการสรางตามขั้นตอนตามภาพประกอบ ดังน้ี   
 
                                                       
                                                       
 
 
                                                                      
                                                                    
 
 
                                                        
                                                                    
                                                                     
 
                                                        
                                                                     
                                                        
                                                        
 
                                                        
                                                        
    
ภาพประกอบ 3 แสดงขั้นตอนการจดัการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัว    
      แบบสัญลักษณ 

 
 
3. เอกสารที่เก่ียวของกับตัวแบบสัญลักษณ 
 3.1 หลักการเสนอตัวแบบ 
  สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต (2543: 253 – 254) กลาววา เทคนิคการเสนอตัวแบบนี้ไดรับ
ความนยิมเปนอยางมาก ทั้งน้ีนอกจากจะเปนเทคนิคที่มีประสทิธิภาพสูงแลว ยังเปนเทคนิคที่มีลกัษณะ
ใกลเคียงกับวิถีชีวติตามธรรมชาติของคนเรา เน่ืองจากคนเรานั้น มีแนวโนมที่จะลอกเลียนแบบซึ่งกัน

 

ขั้นเตรียม 

 

ขั้นเสนอกรณีตัวอยาง  

 

ขั้นวิเคราะห 

 

ขั้นสรุป 

 

ขั้นประเมินผล 

ผูสอนนําสื่อตางๆ ที่เกี่ยวของมาสนทนาและซักถาม 
แจงจุดประสงคการเรียนรู 

แบงกลุมผูเรียนกลุมละ 5 – 6 เสนอกรณีตัวอยาง 
โดยใชสื่อ จากวิดีโอ ซีดี เอกสาร ฯลฯ 

ผูเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายประเด็นปญหาจากบัตร
บัตรกําหนดงานศึกษาขอมูลจากสื่อ  วิเคราะห  วิจารณ 
ประเมินคุณคา  ตัดสินใจหาขอสรุปจากกรณีตัวอยาง 

ผูเรียนเสนอผลงานการวิเคราะห  สรุปประเมินคุณคาจาก
กรณีตัวอยาง 
ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายแนวคิดของผูเรียนเพื่อ
หาขอสรุป 

สังเกตจากการทํางานกลุมการทํางาน  
ตามบัตรกําหนดงาน  การเสนอรายงานหนาชั้น 
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และกันอยูแลว ดังน้ัน การใชเทคนิคการเสนอตัวแบบจึงทําใหผูที่ถูกปรับพฤติกรรมนั้นไมคอยรูสึกขัดเขิน  
หรือตอตาน จึงทําใหเทคนิคการเสนอมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  การเสนอตัวแบบนั้น เปนเทคนิคที่พัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม
ของแบนดูรา ที่มีความเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของคนเรานั้น ไมไดเปนผลมาจากการที่
คนเรามีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมที่เขาอยูเทานั้น หากแตยังขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย
ความคิดและความรูสึกอีกดวย ซ่ึงปจจัยทั้ง 3 น้ี (พฤติกรรม สภาพแวดลอม สวนบุคคล) จะมีลักษณะ
ของการกําหนดซึ่งกันและกันอยู ถาปจจัยใดเปลี่ยนแปลงไป อีกสองปจจัยที่เหลือก็จะเปลี่ยนแปลง
ตามไปดวย ซ่ึงแนวทางในการเสนอตัวแบบนี้ จะพิจารณาในการจัดสภาพแวดลอม เพ่ือใหบุคคลเกิด
ความคาดหวังถึงผลที่จะเกิดขึ้นบางอยาง ซ่ึงความคาดหวังถึงผลที่จะเกิดขึ้นน้ีเอง จะสงผลทําใหบุคคล
ตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรม หรือไมแสดงพฤติกรรม ลักษณะของกระบวนการเสนอตัวแบบ แสดงได
ดังภาพประกอบ 4 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 แสดงถึงลักษณะของกระบวนการเสนอตัวแบบ 
 
 ที่มา : สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต.  (2543).  ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม.  หนา 254. 
 
 
  โดยที่ A  - การเสนอตัวแบบ 
    1B    - ความคิดหรือความรูสึกของผูสังเกตตัวแบบ 
    B   - พฤติกรรมที่แสดงออก 
    C     - ผลกรรม 
 
 จากภาพประกอบ 4 จะเห็นไดวา ในกระบวนการเสนอตัวแบบนั้นจะตองมีการเสนอตัวแบบ 
(A) ทําใหผูสังเกตเกิดความสนใจและคิดอยากที่จะทําตาม ( 1B ) เม่ือบุคคลแสดงพฤติกรรม (B) ตาม
ตวัแบบแลวสิง่ที่ตามมาคือผลกรรม (C) ที่เกิดขึน้ตอพฤติกรรมนั้น ถาพฤติกรรมทีท่ําตามตัวแบบไดรับ
การเสริมแรงทางบวก พฤติกรรมนั้นจะเกิดบอยครั้งขึน้ แตถาพฤตกิรรมที่ทําตามตัวแบบแลวไดรับ
การลงโทษพฤติกรรมนั้นก็จะไมเกิดขึ้นอีก 
 3.2 ประเภทของตัวแบบ 
  แบนดูรา (ประทีป จินงี.  2540: 97; อางอิงจาก Bandura.  1975) แบงตัวแบบไว 2 ชนิด  
คือ ตัวแบบที่มีชีวิตและตวัแบบที่เปนสัญลักษณ ดังน้ี 

A                                  1B                              B                                  C 
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   1. ตัวแบบที่มีชีวติจริง (Live Model) คือ ตัวแบบที่มีชีวิตซ่ึงผูสังเกตสามารถปฏิสัมพันธ
หรือสังเกตโดยตรงโดยไมตองผานสื่อหรือสัญลักษณอ่ืน ตัวอยางของตัวแบบที่มีชวีิตจริง เชน พอ แม  
ทิ้งขยะลงถังขยะใหลูกเห็น ครูทํางานเปนระเบียบใหนักเรียนเห็น นักเรียนเห็นเพ่ือนขยันอานหนังสือ
และทําแบบฝกหัด มีผลทําใหมีผลการเรยีนดี นักเรยีนคนนั้นจึงขยนัอานหนังสือและทําแบบฝกหัดตาม 
อยางบุคคลเห็นผูอ่ืนเสพเฮโรอีนแลวสุขภาพทรุดโทรมและสังคมรังเกียจ ไมมีใครคบดวยจึงไมเสพเฮโรอีน  
เปนตน ซ่ึงตัวแบบที่มีชีวิตจริงมีอิทธิพลอยางมากตอการเสริมสรางพฤติกรรมใหม 
   ขอดีของการเสนอตัวแบบที่มีชีวิตจริง 
    1. ตัวแบบจริงทําใหผูสังเกตสนใจและเลียนแบบไดดีกวาวิธีอ่ืน เพราะตัวแบบ
ประเภทนี้ มีความใกลเคียงหรือเหมือนกับสภาพจริงมากที่สุด 
    2. การเสนอตวัแบบที่มีชีวติจรงิสามารถปรบัปรุง หรือเปลีย่นแปลงใหเหมาะสม
กับสภาพการณได 
   2. ตัวแบบสัญลกัษณ (Symbolic Model) เปนตวัแบบทีเ่สนอผานสื่อตางๆ เชน  
หนังสือ การตูน วิทยุ โทรทัศน เปนตน มนุษยในปจจุบันเรียนรูสิ่งตางๆ ผานสื่อเหลานี้ทั้งที่เปนรูปธรรม  
เชน การแตงกาย การใชสินคา การแสดงอากัปกิริยาตางๆ เชน ความเชื่อ คานิยม เจตคติ เปนตน  
ซ่ึงตัวแบบสัญลักษณน้ีเปนตัวแบบที่จะมีอิทธิพลตอมนุษยมากขึ้น เพราะการเผยแพรตัวแบบอยางกวางขวาง  
ทําใหบุคคลไดรับประสบการณจํานวนมากผานตัวแบบสัญลักษณทางสื่อมวลชน ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ทําใหมนุษยเก็บภาพพฤติกรรมหลายๆ อยาง ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วมาศึกษาใหมได 
   ขอดีของการเสนอตัวแบบสัญลักษณ 
    1. ตัวแบบเพียงตัวเดียว สามารถกอใหเกิดการทําตามตัวแบบพฤติกรรม แก
บุคคลได เปนจํานวนมากอยางพรอมเพียงกันในหลายๆ สถานการณอยางกวางขวาง เชน ตวัแบบจาก
โทรทัศนและหนังสือ เปนตน 
    2. ตัวแบบสัญลักษณเหมาะที่จะใชกับสถานการณที่ไมสามารถสังเกตได หรือ
สังเกตไดยาก เชน พฤติกรรมที่เกิดมาจากกระบวนการทางปญญา 
    3. สามารถจัดกระบวนการเสนอตัวแบบใหเหมาะสมไดกอนที่จะนําไปใชจริง 
    4. ตัวแบบสัญลักษณเราความสนใจและอยูแวดลอมบุคคลตลอดเวลา 
    5. ตัวแบบสัญลกัษณ สามารถเก็บไวในการเสนอตัวแบบที่ตองการใหบุคคล
กระทําพฤติกรรมตามตัวแบบในทํานองเดียวกันใหมได 
 3.3 หลักในการดําเนินการใหตัวแบบ 
  สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต (2536: 260) กลาวถึงหลักการที่ใชตัวแบบในการเสรมิสราง
พฤติกรรมใหมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
   1. ตองกําหนดพฤติกรรมที่จะใหตัวแบบแสดง เพ่ือใหบุคคลสังเกต และลอกเลยีนแบบ
ใหชัดเจน 
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   2. ความชัดเจนของพฤติกรรมนั้นจะตอง หมายถึง การสังเกตได วัดไดโดยใชคน
ตั้งแต 2 คน สามารถสังเกตและวัดไดตรงกัน 
   3. จะตองแนใจไดวาพฤติกรรมที่ตัวแบบแสดงนั้น อยูภายในระดับความสามารถ
ของเด็ก มิฉะน้ันจะทําใหเกดิความคับของใจในการเรียนรู 
   4.  จะตองแนใจวา พฤติกรรมที่จะใหบุคคลเลียนแบบน้ัน สามารถแยกออกเปน
พฤติกรรมยอยๆ ได แลวใหตัวแบบดูตามไปทีละพฤติกรรม พรอมทั้งแสดงพฤติกรรมนั้นประกอบดวย  
ซ่ึงการทําเชนน้ี จะทําใหการลอกเลียนแบบเกิดขึ้นไดงาย 
   5. ตองแนใจวา ผูสังเกตตั้งใจสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบอยางแทจริง เชน มอง
หรือฟง อาจใชสัญญาณที่เปนคําพูดกับผูสังเกตกอน เพ่ือกระตุนใหเกิดความสนใจ 
   6. จะตองแนใจวาพฤติกรรมที่ตวัแบบแสดงออกนั้นชัดเจนและกระทําอยางสม่ําเสมอ 
   7. เม่ือผูสังเกตเลยีนแบบพฤตกิรรมของตวัแบบถูกตองแลวหรอืใกลเคียงแลว ผูเลียนแบบ
จะตองไดรับการเสริมแรงทันที 
   8. การเสริมแรงที่ใหกับผูสังเกตหรือผูเลียนแบบนั้นจะตองใชตวัเสริมแรงที่มีประสิทธิภาพ 
   9. การดําเนินโปรแกรม จะตองไมควบคุมความสนใจของผูสังเกตตวัแบบดวยวธิี
รุนแรง เชน ตี หรือ ดุ ดา เปนตน 
   10. ควรมีการรวบรวมขอมูลที่แสดงถึงความกาวหนาของผูสังเกตดวย เพราะจะทําให
ผูสังเกตรูวา ตนเองมีความกาวหนาจริง 
   11. ในกรณีที่ผูสังเกตไมสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบได อาจใชการชี้แนะ
ชวยดวย เพราะจะทําใหเรียนรูไดเร็วขึ้น 
   12. ในการเสนอตัวแบบนั้น เม่ือตัวแบบแสดงพฤติกรรม ควรมีการเสริมแรงแกตัว
แบบดวย เพ่ือเปนการจูงใจใหผูสังเกตอยากเลียนแบบมากขึ้น 
   13. ควรเลือกตวัแบบที่มีลักษณะคลายคลึงกบัผูสงัเกต พรอมทั้งใหมีความเดนตลอดจน
สามารถแสดงพฤติกรรมที่จะใหลอกเลียนแบบไดอยางคลองแคลวดวย 
  ผองพรรณ เกิดพิทักษ (2536: 53) กลาววา วิธีการเสนอตัวแบบโดยเสนอตัวแบบที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค เพ่ือใหผูสังเกตหรือผูประสงคจะเลียนแบบจากตัวแบบนั้น สังเกตพฤติกรรม
ตลอดทั้งกิจกรรมตางๆ ของตัวแบบ ผลจากการสังเกตจะทําใหบุคคลนัน้เลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบ  
หรือเกิดพฤตกิรรมใหมๆ ที่พึงประสงค นอกจากนี้วิธีการใหตัวแบบอยางมีประสิทธิภาพจะตองพิจารณา
องคประกอบตอไปน้ี 
   1. คัดเลือกตัวแบบ 
    1.1 ตวัแบบจะตองมีชื่อเสียง มีความนาเชื่อถือและเปนตวัแบบทีไ่ดรับการคดัเลือก
แลววา เปนตวัอยางที่เหมาะสม และสอดคลองกับวัตถุประสงค ซ่ึงจะทาํใหผูเลียนแบบม่ันใจที่จะเลยีนแบบ
จากตัวแบบนั้นมากยิ่งขึ้น 
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    1.2 ตัวแบบและผูเลียนแบบควรจะมีลักษณะที่คลายคลึงกัน มีคุณลักษณะหรือ
คุณสมบตัิรวมกัน ซ่ึงจะชวยดึงดูดความสนใจของผูสังเกต และจะชวยใหประสิทธภิาพในการเลยีนแบบ
สูงขึ้น เชน อยูในวัยเดียวกัน เปนเพ่ือนกัน เปนตน 
    1.3 ลักษณะของกจิกรรมที่เลียนแบบ ควรจะเปนกิจกรรมที่ไมสลบัซับซอน  เพราะ
การเลยีนแบบจะเกิดขึ้นอยางรวดเรว็ ดึงดูดความสนใจของผูสังเกตหรือผูเลียนแบบ และจะทําใหเลียนแบบ
ไดงายขึ้น 
   2. วิธีการเสนอตัวแบบ 
    2.1 ควรจะเสนอตวัแบบควบคูกบัการเสริมแรง โดยจะตองใหแรงเสริมแกตัวแบบ
และใหแรงเสริมแกผูสังเกตหรือผูเลียนแบบ เม่ือสามารถแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคไดเชนเดียวกับ
ตัวแบบ  หรือแสดงพฤติกรรมใหมๆ ไดอยางเหมาะสม 
    2.2 ควรจะเสนอตวัแบบควบคูกบัสิ่งเราที่จําแนกความแตกตาง โดยสิ่งเราที่จําแนก
ความแตกตางนี้ จะทําหนาที่เปนสัญญาณบอกใหอินทรียรูวา ถาแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคแลวจะ
ไดรับการเสริมแรง ซ่ึงจะทําใหการเลียนแบบเกิดขึ้นอยางคงทนและมีประสิทธิภาพ 
    2.3 ควรจะเสนอตัวแบบควบคูกบัสิ่งเราที่จําแนกความแตกตาง การเสริมแรง และ
การใหขอมูลยอนกลับที่ถูกตอง (Corrective Feedback)   
 จากการศึกษาประเภทของตัวแบบ ขอดีของตัวแบบแตละประเภท หลักการใชตัวแบบ และ
วิธีการเสนอตัวแบบ ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชตัวแบบสญัลักษณ โดยใชตัวแบบสัญลักษณผานการจัด 
การเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยาง ในการนําเสนอตัวแบบการมีจิตสาธารณะ ตามองคประกอบ
การมีจิตสาธารณะ นํามาใหผูเรียนสังเกต ศึกษา ไดดูแลวสังเกตตัวแบบเหลานั้น ตามกระบวนการเรียนรู
แบบเทคนิคศกึษากรณตีวัอยาง แลวปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเลียนแบบพฤตกิรรมการมีจิตสาธารณะ 
 

4. เอกสารที่เก่ียวของกับจิตสาธารณะ 

 4.1 ความหมายของจิตสาธารณะ 
  คําวา จิตสาธารณะ (Public Mind) หรือจิตสํานึกสาธารณะ (Public Consciousness)  
เปน คําใหมที่มีใชเม่ือไมนานมานี้ และเปนเรื่องใหมสําหรับคนไทย ซ่ึงมีผูใหความหมายของจิตสํานึก
สาธารณะหรือจิตสาธารณะ ไวหลากหลายและมีการเรียกจิตสํานึกสาธารณะไวแตกตางกัน ไดแก การเห็น
แกประโยชนสวนรวม จิตสํานึกตอสังคม จิตสํานึกตอสวนรวม จิตสํานึกตอสาธารณะสมบัติ  เปนตน  
ซ่ึงคําเหลานี ้ มีผูใหความหมายไวใกลเคยีงกันเม่ือแยกศึกษาความหมายของจิตสํานึกและจติสาธารณะ 
มีผูใหคําจํากัดความไวหลากหลาย ดังน้ี 
   ราชบัณฑิตสถาน (2538: 231) ใหความหมายของจิตสํานึกวา หมายถึง ภาวะที่จิต
ตื่นและรูสกึตวั สามารถตอบสนองตอสิ่งเราจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสิ่ง
สัมผัสได 
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   พรศักดิ์ ผองแผว (2541: 60) ไดใหความหมายวา จิตสํานึกเปนผลที่ไดมาจาก 
การประเมินคา การเห็นความสําคัญ ซ่ึงมีฐานอยูที่ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม ความเห็น และความสนใจ
ของบุคคล 
   จรรจา สุวรรณทัต (2535: 11) ไดใหความหมายวา ความสํานึกหมายถึง การรับรู 
หรือการที่บุคคลมีความรูในสิ่งตางๆ การรับรู หรือความสํานึกของบุคคลนี้ จัดเปนขั้นตนของกระบวนการ
ทางจิตหลายประเภท เปนตนวา กระบวนการของการรับนวัตกรรม และกระบวนการเกิดทัศนคต ิ
   ราจ Raj (1996: 605) กลาวา จิตสํานกึเปนคําทีไ่มสามารถใหคําจํากัดความไดชดัเจน
แตสามารถอธบิายที่ใกลเคียงได 2 แนวทาง ซ่ึงแนวทางแรกเปนความคิดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ไมหยุดนิ่ง และแนวทางที่สอง หมายถึง จิตสํานึกของบุคคล เปนความรูสึกของบุคคลที่มีอยูตลอดเวลา 
แมชวงวางของเวลา เชน การนอนหลับ 
 จากความหมายของจิตสํานึกที่กลาวมา จึงสรุปไดวา จิตสํานึกเปนพฤติกรรมภายใน อยางหนึ่ง
ของมนุษย ที่แสดงออกถึงภาวะทางจิตใจที่เกี่ยวกบัความรูสึก ความคิด ความปรารถนาตางๆ เปนภาวะ
ทางจติ ตืน่ตวั และรูตวัสามารถตอบสนองตอสิ่งเราจากประสาทสัมผสัทั้งหา เปนสิ่งที่เกดิจากประสบการณ 
ตางๆ ของมนุษยที่รวมตวักนัขึ้น และมีความสัมพันธระหวางประสบการณตางๆ เหลานั้น และประเมินคา
สิ่งเหลานั้นออกมาเปนจิตสํานึก 
  คําวาสาธารณะ (Public) เปนคําที่มีความหมายกวาง สามารถใชไดกับสิง่ของ บคุคล สถานที่ 
และการกระทํา ซ่ึงมีการใหความหมายไวหลากหลาย ดังน้ี  
   ราชบัณฑิตยสถาน (2538: 826) ใหความหมายคําวา สาธารณะ หมายถึง ทั่วไป
เกี่ยวกับประชาชน และสาธารณะสมบัติวา ทรัพยสินสวนรวมของประชาชน 
   สอ เสถบตุร (2530: 592) ไดแปลความหมายคําวา Public เปนภาษาไทยวาสาธารณะ 
ซ่ึงหมายถึง ที่สาธารณะ ชุมชน เปดเผย การเผยแพร สิ่งที่เปนของทั่วไป เชน ถนนหลวง สิ่งที่เปน
ของรัฐบาล และสิ่งที่เปนของประชาชน 
   ซิลลส (Sills.  1972: 567) กลาววา สาธารณะเปนความรูสึกเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 
 สรุปความหมายของคําวา  สาธารณะ  ไดวา สิ่งของ บุคคล สถานที่ และการกระทํา ที่เปน
ของสวนรวม ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใชประโยชนเปนเจาของ หวงแหนในสิ่งเหลานั้นรวมกัน 
  เม่ือรวมคําวา จิตสํานึกและสาธารณะ จึงไดคําวา จิตสํานึกสาธารณะ (Public Consciousness)  
หรือจิตสาธารณะ (Public Mind) ซ่ึงมีผูใหความหมายไวหลากหลายและมกีารเรียกที่แตกตางกัน ไดแก  
การเห็นแกประโยชนสวนรวม จิตสํานึกตอสังคม จิตสํานึกตอสวนรวม จิตสํานึกตอสาธารณะสมบัต ิ 
เปนตน  ซ่ึงคาํเหลานี้มีผูใหความหมายไวใกลเคียงกัน ดังน้ี 
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2543: 17) ไดใหความหมายของคําวาจิตสาธารณะวา 
หมายถึง ความคิดที่ไมเห็นแกตัว มีความปรารถนาที่จะชวยเหลือ ชวยแกปญหาใหแกผูอ่ืนหรือสังคม 
พยายามฉวยโอกาสที่จะชวยเหลืออยางจริงจัง และมองโลกในแงดีบนพ้ืนฐานของความเปนจริง 
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   จิตสาธารณะเสนทางสูประชาคม (2542: 9) กลาวา คําวา จิตสํานึกสาธารณะ เปน
คําเดียวกับคําวาจิตสาธารณะ ซ่ึงหมายถึง ความเปนพลเมืองผูตื่นรู ตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบ
ที่จะสรางสรรคสังคมสวนรวมของคนสามัญ พลเมืองที่รุก เรียกรองการมีสวนรวมและตองการที่จะจัดการ
ดูแลกําหนดชะตากรรมของตนและชุมชน 
   กนิษฐา นิทัศนพัฒนา และคณะ (2541: 8) ไดใหความหมายของคําวา จิตสํานึก
สาธารณะ วาเปนคําเดียวกับคําวาจิตสํานึกทางสังคม หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม
รวมกัน หรือคํานึงถึงผูอ่ืนที่รวมความสัมพันธเปนกลุมเดียวกับตน 
   ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2541: 57) กลาววา การมีจิตสํานกึสาธารณะคือ มีจิตใจที่คาํนึงถึง
ประโยชนของสวนรวม คํานึงถึงความสําคัญของสิ่งอันเปนของที่ตองใช หรือมีผลกระทบรวมกันในชุมชน 
เชน ปาไม ความสงบของชุมชน 
   พรศักดิ์ ผองแผว (2541) ใชคําวา “จิตสํานึก” จิตสํานึก (Consciousness) เปน
สภาวะจิตใจที่เกี่ยวกับความรูสึก ความคิด ความปรารถนาตางๆ สภาวะจิตใจดังกลาว เกิดการรับรู  
ซ่ึงมีความหมายเหมือนกับการรูตัว (Awareness) อันเปนผลจากการประเมินคา  การเห็นความสําคัญ  
ซ่ึงเปนสิ่งที่ไดมาจากทัศนคติ (Attitude) ความเชื่อ (Beliefs) คานิยม (Values) ความเห็น (Opinion) 
ความสนใจ (Interest) ของบุคคล คําวา “จิตสํานึก” มีความหมายใกลเคียงที่สุดกับคําวา “ความเชื่อ 
(Beliefs) ซ่ึงเปนสิ่งทีเ่กิดจากการรวบรวมและสัมพันธกนัของประสบการณของคน ทําหนาทีป่ระเมินคา
ของจิตใจวาสิ่งใดเปนสิ่งสําคัญ หากปราศจากความเชื่อประสบการณตางๆ ที่คนมีอยูน้ัน ก็จะอยูเพียง
ในความทรงจาํ ไมมีสวนใดมีความสําคัญเดนชัดขึ้นมา แตหากวาประเมินคาแลวตระหนักถึงความสาํคัญ
ที่มีตอสิ่งนั้นแสดงวา จิตสํานึกถึงสิ่งนั้นๆ ของบุคคลไดเกิดขึ้นแลว จิตสํานึกของบุคคลเปนสภาวะที่จิตใจ
กอนการแสดงออกเชิงพฤติกรรมทางกายภาพของบุคคล การมีจิตสํานึกที่ดีตอสิ่งหน่ึงไมทําใหคนตอง
แสดงออกตามจิตสํานึกเสมอไป พฤติกรรมแสดงออกใดๆ ของมนุษยน้ันเปนผลมาจาก 1) ทัศนคติ 
2) บรรทัดฐานของสังคม  3) นิสัย และ  4) ผลที่คาดวาจะไดรับหลังจากการทําพฤติกรรมนั้นๆ แลว 
   มัลลิกา มัติโก (2541: 5) ใหความหมายของจิตสํานึกทางสังคมวา เปนการตระหนักรู
และคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน หรือคํานึงถึงผูอ่ืนที่รวมความสัมพันธเปนกลุมเดียวกับตน 
   สยามรัฐ เรืองนาม (2542: 25) ใชคําวา ความสํานึกเชิงสังคม หมายถึง การตื่นตัว  
ความรูสึกนึกคิดและความปรารถนาตาง  ๆของบุคคลในสังคมที่ตองการเขาไปแกวิกฤตการณหรือปญหาสังคม 
และกอใหเกิดพฤติกรรมการรวมตวัเปนกลุมหรือองคกร ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือภาคสังคม ในลกัษณะ
ที่เปนหุนสวนกัน กอใหเกิดจิตสํานึกรวมกัน 
   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2542: 14) ไดใหความหมายจิตสาธารณะวา
เปนการรูจักเอาใจใสเปนธุระและเขารวมในเรื่องของสวนรวมที่เปนประโยชนตอชาต ิ
   บุญสม หรรษาศิริพจน (2542: 71 – 73) ใชคําวา จิตสํานึกที่ดีในสังคม สังคมในที่น้ี
หมายถึง สังคมในชุมชนของตน การปฏิบตัิตนใหมีจิตสาํนึกที่ดีตอชุมชนของตน คือ การปฏิบัตติน และ
การมีสวนรวมที่ดีในกิจกรรมของชุมชน การชวยกันดูแลชุมชนของตน การใหความรวมมือ การเสียสละ
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กําลังกาย กาํลังทรัพย เพ่ือการรักษาความปลอดภัยในชุมชน เพ่ือสาธารณูปโภคในชุมชน การให
ความเปนมิตรและมีนํ้าใจตอกัน 
   ชัยวัฒน ถิระพันธ (2542: 21 – 27) กลาวถึง จิตสาธารณะในความหมายของฝรั่ง  
คําวา สาธารณะ คือ สิ่งที่รวมกันสรางรวมกันยื้อแยง มาจากเจาจากรัฐ มันเปนกระบวนการตอสู จน
รูสึกเปนเจาเขาเจาของรวมกัน 
   สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2544: 22) กลาววา จิตสํานึกสาธารณะเปนคุณธรรม หรือขอ
เรียกรองสําหรับสวนรวมในสภาพการณทีเ่กิดความไมปกติสขุ ความรวมมือของพลเมืองในการกระทํา
เพ่ือบานเมือง 
   หฤทัย อาจเปรุ (2544: 37) ใหความหมาย จิตสํานึกสาธารณะ คือ ความตระหนัก
ของบคุคลถึงปญหาทีเ่กิดขึน้ในสงัคม ทําใหเกิดความรูสึกปรารถนาทีจ่ะชวยเหลือสงัคม ตองการเขาไป
แกวิกฤตการณ โดยรับรูถึงสิทธคิวบคูไปกับหนาที่และความรบัผิดชอบ สํานึกถึงพลังของตนวาสามารถ
รวมแกไขปญหาได และลงมือกระทํา เพ่ือใหเกิดการแกปญหาดวยวธิีการตางๆ โดยการเรียนรู และ
แกไขปญหารวมกันกับคนในสังคม 
   ชาย โพธิสิตา และคณะ (2540: 14 – 15) ใชคําวา จิตสํานึกตอสาธารณะสมบัต ิ
และใหความหมายในเชิงพฤติกรรมไววา คอื การใชสาธารณสมบัติอยางรับผิดชอบ หรือการรบัผิดชอบ
ตอสาธารณสมบัติ ซ่ึงมีนัยสองประการ  ไดแก 1) การรับผิดชอบตอสาธารณสมบัติ ดวยการหลีกเลี่ยง
การใชและการกระทําที่จะกอใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสาธารณสมบัติน้ันๆ รวมไปถึง การถือเปน
หนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลสาธารณะสมบัติในวิสัยที่ตนสามารถทําได  2) การเคารพสิทธิการใช
สาธารณสมบัติของผูอ่ืน โดยการคํานึงวา คนอ่ืนก็มีสิทธิ์ในการใชเชนเดียวกันจะตองไมยึดสาธารณะ
สมบัติน้ันไวเปนของสวนตัว และไมปดกั้นโอกาสการใชประโยชนสาธารณะสมบัติของผูอ่ืน 
   วิรัตน คาํศรีจันทร (2544: 6) ใหความหมายวา จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึง 
กระบวนการคิดและลักษณะของบุคคล ที่มีการปฏิบัติโดยมีกระบวนการในระดับบุคคลไปสูสาธารณะ  
มีความรักและรูสึกเปนเจาของสาธารณะ ตองการที่จะทําประโยชนมากกวาที่จะรับจากสาธารณะ 
   ลัดดาวัลย เกษมเนตร และคณะ (2547: 2 – 3) ใหความหมายของจิตสาธารณะ  
หมายถึง การรูจักเอาใจใสเปนธุระและเขารวมในเรื่องของสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม โดย
พิจารณาจากความรูความเขาใจหรือพฤติกรรมที่แสดงออกถึงลักษณะ ดังน้ี 
    1. การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่จะทําใหเกิดการชํารุดเสียหายตอของ
สวนรวมที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม และการถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวม
ในวิสัยที่ตนสามารถทําได 
    2. การเคารพสิทธ ิในการใชของสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม โดย
ไมยึดครองของสวนรวมนั้นเปนของตนเอง ตลอดจนไมปดกั้นโอกาสของบุคคลอื่นที่จะใชของสวนรวม
น้ัน ซ่ึงแบงนิยามออกเปน 3 องคประกอบ และ 6 ตัวชี้วัด  ดังตารางตอไปน้ี 
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ตาราง 1 แสดงความสัมพันธขององคประกอบและตัวชี้วัดในแตละองคประกอบของจิตสาธารณะ 
 

องคประกอบ ตัวชีว้ัด 
  

1. การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่จะทําให
เกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวม 

1.1 การดูแลรักษา 
1.2 ลักษณะของการใช 

2. การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแล 2.1 การทําตามหนาที่ที่ถูกกําหนด 
2.2 การรับอาสาที่จะทําบางสิ่งบางอยางเพ่ือ
สวนรวม 

3. การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม 3.1 ไมนําของสวนรวมมาเปนของตนเอง 
3.2 แบงปนหรือเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดใชของ
สวนรวม 

  

 
 ที่มา : ลัดดาวลัย เกษมเนตร; และคณะ.  (2547).  รูปแบบการพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษา
ใหมีจิตสาธารณะ: การศึกษาระยะยาว.  ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาสถาบัน 
วิจัยพฤติกรรมศาสตรครบรอบ 49 ป.  หนา 2 – 3. 
 
 
   ชัยวัฒน สุทธรัิตน (2552: 17) กลาวไววา จิตสาธารณะเปนการกระทําดวยจิตวิญญาณ
ที่มีความรักความหวงใย ความเอ้ืออาทรตอคนอ่ืนและสังคมโดยรวม การมีคุณธรรมจริยธรรม และ
การไมกระทําที่เสื่อมเสียหรือเปนปญหาตอสังคม ประเทศชาติ การมีจิตที่คิดสรางสรรค เปนกุศล และ
มุงทํากรรมดีที่เปนประโยชนตอสวนรวม คิดในทางที่ดี ไมทําลายเบียดเบียนบุคคล สังคม วัฒนธรรม  
ประเทศชาติและสิ่งแวดลอม การกระทําและคําพูดทีม่าจากความคิดที่ดี การลดความขัดแยงและการให
ขวัญและกําลังใจตอกันเพ่ือใหสังคมโดยสวนรวมมีความสุข  
 จากความหมายของคําที่ใชเกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะที่แตกตางกันไป และมีความหมายที่
ใกลเคียงกัน ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชคําวา จิตสาธารณะ หมายถึง การรูจักเอาใจใสเปนธุระ ใน
เร่ืองของสวนรวมทีใ่ชประโยชนรวมกัน โดยพิจารณาจากความรูความเขาใจหรือพฤติกรรมที่แสดงออก  
ซ่ึงแบงออกเปน 4 ดาน ดังน้ี 
  1. ดานการใช หมายถึง ลกัษณะพฤติกรรมของผูเรียนในการใชของสวนรวม การรกัษา
ทรัพยสิน การดูแลรักษาความสะอาด การไมทําลายทรัพยสินที่เปนสาธารณสมบัติในโรงเรียน ทั้งใน
หองเรียนและนอกหองเรียน ใหเกิดความชํารุดเสียหาย โดยแสดงออก ดังน้ี 
   1.1 ดูแลรักษาสิ่งของ เม่ือใชแลวมีการเก็บรักษาใหคงอยูในสภาพดี 
   1.2 ลักษณะของการใช  ใชของสวนรวมอยางประหยัด และทะนุถนอม 
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  2. ดานการถือเปนหนาที่ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมุงปฏบิัตเิพ่ือสวนรวม
ในการดูแลรักษาของสวนรวมในโรงเรียน ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนในวิสัยที่ตนสามารถทําได  
โดยแสดงออก ดังน้ี 
   2.1 ทําตามหนาที่และเคารพกฎระเบียบที่กําหนด 
   2.2 รับอาสาที่จะทําบางสิ่งบางอยางเพ่ือสวนรวม คอยสอดสองดูแลสาธารณสมบัติ
ของสวนรวม 
  3. ดานการเคารพสิทธิ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเคารพสิทธิในการใชของ
สวนรวมที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม การไมยึดครองของสวนรวมมาเปนของตน ตลอดจนไมปดกั้น
โอกาสของบุคคลอื่นที่จะใชของสวนรวมนั้น โดยแสดงออก ดังน้ี 
   3.1 ไมนําของสวนรวมมาเปนของตนเอง 
   3.2 แบงปนและเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดใชของสวนรวม 
  4. ดานการปฏิบตัิกิจกรรมทีเ่ปนประโยชนตอสวนรวม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการทําความดี ใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน และสังคมสวนรวมดวยความจริงใจและเต็มใจ โดยไมหวัง
ผลตอบแทน การเขาไปชวยเหลือผูอ่ืนดวยกําลังกาย กําลังปญญา กําลังทรัพย ตามความสามารถ
ของตนเอง ซ่ึงผลของการกระทาํจะกอใหเกิดประโยชนแกคนสวนใหญ ดวยความบรสิุทธิใ์จโดยไมหวัง
ผลตอบแทน โดยแสดงออก ดังน้ี 
   4.1 การกระทําบางสิ่งที่เปนประโยชนตอผูอ่ืนและสังคมสวนรวมดวยความเต็มใจ 
   4.2 การเขาชวยเหลือผูอ่ืนดวยกําลังกาย กําลังปญญา และกําลังทรัพยตามความสามารถ
ของตน   
 จิตสาธารณะทั้ง 4 ดานนี้ สามารถวัดไดจากแบบทดสอบวัดจิตสาธารณะ ซ่ึงลักษณะของ
แบบสอบถามเปนขอคําถามเชิงสถานการณ และมีตัวเลอืก 5 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอที่ผูวิจัยสรางขึ้น     
 4.2 รูปแบบของจิตสาธารณะ 
  รูปแบบของจิตสาธารณะหรือจิตสํานึกสาธารณะนั้น มีการแบงรูปแบบที่แตกตางกันไป
ตามระดับอายุของกลุมตัวอยางที่ศึกษา ซ่ึงแบงรูปแบบของจิตสํานึกไว ดังน้ี 
   สมพงษ สิงหะพล (2542: 15 – 16) ไดกลาวถึงจิตสํานึกวามีอยู 3 ดานหลักๆ คือ 
    1. จิตสํานึกเกี่ยวกับตนเอง (Self Consciousness) เปนจิตสํานึกเพื่อพัฒนา
ตนเอง ทําใหตนเองเปนบุคคลที่สมบูรณยิ่งขึ้น จิตสํานึกดานนี้ การศึกษาไทยมุงม่ันปลูกฝงมานาน 
เกิดบางไมเกิดบางไปตามสภาพการณ เปนจิตสํานึกแบบคลาสสิกที่ทุกสังคมพยายามเหมือนกันที่จะ
สรางใหเกิดขึ้นใหได เชน ความขยัน ความรับผิดชอบ ความมานะอดทน เปนตน เปนจิตสํานึกที่ถูก
ปลูกฝง และมีมานานตามสภาพสังคมไทย 
    2. จิตสํานึกเกี่ยวกับผูอ่ืน (Others Oriented Consciousness) เปนจิตสํานึก
ของความสัมพันธระหวางบุคคลของคนในกลุมชนหนึ่ง สังคมหนึ่ง เชน ความเห็นอกเห็นใจ ความเอื้อเฟอ 
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เผื่อแผ ความสามัคคี เปนตน เปนจิตสํานึกที่คนไทยสวนใหญถูกหลอหลอมมาจากพื้นฐานดั้งเดิมของ
วัฒนธรรมไทยอยูแลวสรางกันไดไมยากนัก 
    3. จิตสํานึกเกี่ยวกับสังคมหรือจิตสํานึกสาธารณะ (Social or Public Consciousness) 
เปนจิตสํานกึที่ตระหนกัถึงความสําคัญในการอยูรวมกนั หรือคํานึงถงึผูอ่ืนที่รวมความสมัพันธเปนกลุม
เดียวกัน เปนจิตสํานึกที่คนไทยยังไมคอยมี และขาดกันอยูมาก เพราะพ้ืนฐานความเปนมาของสังคมไทย  
สมควรที่จะรบีพัฒนาขึ้นโดยเร็ว เชน จิตสํานึกดานเศรษฐกิจ จิตสํานึกดานการเมือง จิตสํานึกดาน
สิ่งแวดลอม จิตสํานึกดานสขุภาพ เปนตน 
 4.3 การกอรูปของจิตสํานึก 
  นักจิตวิทยาการศึกษา มีความเห็นพองตองกันวา จิตสาํนึกเปนคุณลักษณะทางจิตพิสัย
ที่ปรากฏ หรือกอรูปขึ้นในจิตใจของมนุษยแตละคนภายหลังไดรับรูปรากฏการณ หรือไดรับสิ่งเราจาก
ภายนอกในเชงิสะสม การกอรูปที่มีความตอเน่ืองกันจึงยากที่จะกําหนดแยกแยะหรือทําการจัดลาํดับชั้น  
เพ่ือบงชีว้า บคุคลมีความรูสกึอยูทีใ่ดไดชัดเจน แนนอน การกอรูปของจิตสํานกึยังเกี่ยวกันกบัคณุลักษณะ
ทางดานสติปญญาและการกระทําของมนุษยอีกดวย หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาจิตสํานึกเปนผลลัพธ
เชิงคุณลกัษณะทางจติใจของมนุษยที่กอรูปขึ้นผานกระบวนการเรยีนรูของบุคคล ซ่ึงกระบวนการเรียนรู
น้ี มีองคประกอบสําคัญ 3 สวน ไดแก 
   1. คุณลักษณะทางดานพุทธิพิสัย หมายถึง การไดรับรู (Cognition) หรือการมี
ประสบการณตรงกบัสิ่งตางๆ ทัง้ที่เปนรปูธรรมและนามธรรมผานประสาทสัมผัสตางๆ ทําใหบุคคลรูจัก
หรือระลึกถึงมีความเขาใจสามารถนําไปใชประโยชนได สามารถวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคณุคา
ของสิ่งดังกลาวได และนําไปสูการกอรูปของจิตสํานึก 
   2. คุณลักษณะดานจิตพิสัย หมายถึง ความรูสึกทางจิตใจ (Affection) อันไดแก 
การมีความสนใจหรือใฝใจในสิ่งดังกลาว โดยมีปฏิกิริยาสนองตอบการเห็นหรือใหคุณคา การจัดระบบ
ของคุณคาและสรางเปนคุณลักษณะนิสัยที่นําไปสูจิตสํานึก 
   3. คุณลักษณะทางดานทักษะพิสัยที่หมายถึง พฤติกรรม (Behavior) หรือการแสดงออก
ที่สามารถจะสังเกตรูปแบบความประพฤติไดอยางชัดเจนที่เรียกวา บุคลิกภาพ 
  จิตสํานึกของบุคคลจึงเปนผลการเรียนรู ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการมีประสบการณตรง
กับสิ่งเรา การรับรู ในสวนนีไ้ดกอขึ้นในจิตใจของบุคคลในรูปของความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ ที่กอใหเกิด
พฤติกรรม เปนคุณลกัษณะทางจิตที่กอรูปผานกระบวนการทางปญญาเปนปฏิกิริยาตอบสนองตอปรากฏการณ
ทางสังคม สามารถเขียนเปนแผนภาพได ดังภาพประกอบ 5   
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ภาพประกอบ  5 กระบวนการเรียนรูของบุคคล 
 
 ที่มา : สุพจน ทรายแกว. (2546, มกราคม – มิถุนายน). จิตสํานึกสาธารณะ : การกอรูปและ 
กระบวนการเสริมสราง. วารสารเพชรบุรีวิทยาลงกรณ. 4(1): 47. 
  
 
 การเสริมสรางการเรียนรูใหแกบุคคลในสังคมตามกระบวนการเรียนรูทีแ่สดงไวขางตน อยาง
เปนระบบ เพ่ือทําใหไดมาซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ (มีความรู ทัศนคติ บุคลกิลักษณะและทักษะ) 
ที่สอดรับกับความตองการดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและประเพณี วัฒนธรรม เปนสิ่งที่สังคม ทุก
สังคมตองดําเนินการผานกระบวนการจัดการศกึษา ซ่ึงในทางสังคมศาสตรจะเรยีกกิจกรรมหรือกระบวนการ
ดังกลาววา เปนการกลอมเกลาทางสังคม (Socialization) อันเปนกระบวนการผลิตซ้ําทางอุดมการณ
ที่มีผล ทําใหสมาชิกของสังคมเกิดการรับรูมีจิตสํานึกและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค เปนไปในทิศทาง
เดียวกันไดในระดับหน่ึง การกลอมเกลาทางสังคมจึงเปนกระบวนการในการสรางเสริมการเรียนรูใหแก
บุคคลหรือสมาชิกของสังคม โดยอาศัยกลไกระบบการศึกษาเปนกลไกสําคัญในการดําเนินการ และมี
รูปแบบการที่สัมพันธและตอเน่ืองกันไปแยกเปน 3 สวน ดังภาพประกอบ 6 
 
 

การตอบสนอง 

การรับรู 

ประสบการณ 

ความรู ความรูสึก 

การกระทํา 

บุคลิกภาพ 

พฤติกรรม 

การประเมินคณุคา 

การสังเคราะห 

การวิเคราะห 

การนําไปใช 

ความเขาใจ 

การจําได 

การสรางกิจนิสัย 

การจัดระบบคุณคา 

การเห็นคุณคา 
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ภาพประกอบ  6  กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อสรางเสริมการเรียนรูของบุคคล 
 
 ที่มา: สุพจน ทรายแกว. (2546 , มกราคม – มิถุนายน). จิตสํานึกสาธารณะ : การกอรูปและ
กระบวนการเสริมสราง.  วารสารเพชรบุรีวิทยาลงกรณ. 4(1): 48. 
 
 
 1. การศึกษาในระบบโรงเรียนดําเนินการอยางเปนทางการใหสําหรับบุคคลที่อยูในวัยเรียน
และผูสนใจ 
 2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่จัดใหสําหรับผูพนวัยเรียนไปแลว แตมีความตองการ
ไดรับประสบการณทางดานการเรียนรู 
 3. การศึกษาตามอัธยาศัยที่เกิดขึ้นตั้งแตบุคคลเม่ือเกิดมามชีีวติอยูรอด เติบโต และเสยีชีวติ
ไป ซ่ึงสวนใหญแลวมักจะเปนปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินชีวิตประจําวันทั้งที่บาน จากครอบครวั 
ที่ทํางานและการสมาคมตาง ๆ  
 อน่ึง ระบบยอยลําดับที่ 3 จะมีบทบาทในการชวยเสริมสรางการเรียนรูใหแกบุคคลและมี
อิทธิพลตอจิตสํานึกและพฤติกรรมของบุคคลในระยะยาวคอนขางสูง 
 การกลอมเกลาทางสังคมเพื่อเสริมสรางการเรียนรูใหแกบุคคลหรือสมาชิกสังคม มีการรับรู 
มีจิตสํานึก (มีคานิยม ความเชื่อ) มีบุคลิกภาพหรือมีพฤติกรรมที่พึงประสงคจึงเปนกระบวนการที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเน่ืองตลอดชวงชีวิตของบุคคลในสังคม เพ่ือที่จะไดชวยใหสังคมไดมาซึ่งสมาชิกสังคม 
ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค แตไมตกอยูภายใตของจิตใตสํานึกของบคุคลแตละบุคคลมากนัก และควร
เปนหนาที่ของสถาบันหรือหนวยงานสังคม อันไดแก ครอบครัว โรงเรียน องคกรศาสนา กลุมเพ่ือน  

การศึกษา 
ในระบบโรงเรียน 

การศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน 
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สื่อมวลชน หนวยราชการ ฯลฯ ที่จะตองเขามามีสวนรวมและดําเนินการใหสอดคลองประสานกัน ลักษณะ
ของสัมพันธภาพขององคกร ในกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม  ดังภาพประกอบ 7 
 

 
 
ภาพประกอบ 7  การกลอมเกลาทางสังคมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและพฤติกรรมใหแกสมาชิกสังคม 

 
 ที่มา : สุพจน ทรายแกว. (2546, มกราคม – มิถุนายน). จิตสํานึกสาธารณะ : การกอรูปและ 
กระบวนการเสริมสราง. วารสารเพชรบุรีวิทยาลงกรณ.  4(1): 49. 
 
 
 จากภาพประกอบ 7 แสดงถึงองคประกอบของกลุมตวัแปรที่มีอิทธพิลตอจิตสํานกึในจิตใจ
และพฤติกรรมของบุคคลวา ประกอบดวยกลุมตัวแปรที่สําคัญ 2 สวน ไดแก องคการหรือหนวยงาน
ทางสังคม ซ่ึงทําหนาทีใ่นการเสริมสรางการเรยีนรู หรือกลอมเกลาทางสังคมใหบคุคลผานกระบวนการ
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะในดานการรับรูและจิตใตสํานึกขึ้นในจิตใจของบุคคล อันไดแก  
ความเชื่อและคานิยม ซ่ึงเปนสิ่งที่มีผลตอเน่ืองถึงบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลในสังคมและ

ครอบครัว 

สถานศึกษา 

ศาสนา 

เพ่ือน 

สื่อมวลชน 

ราชการ 

ลักษณะนิสัย 
 
 
 
 
 
 
 
                   

                    ทัศนคต ิ

ความเชื่อ 

คานิยม 

บุคลิกภาพ 

จิตไรสํานึก 

อิด อีโก ซุบเปอรอีโก 

พฤติกรรม 
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นอกจากกลุมปจจัยทางสังคมที่กลาวขางตน และยังมีปจจัยจิตใตสํานึกเปนตัวแปรแทรกซอน ตอการ
เสริมสรางจิตสํานึกและบุคลิกลักษณะของบุคคลอีกดวย 
 โดยภาพรวมแลว สามารถสรุปไดวา จิตสํานึกเปนเรื่ององครวม (The Whole) เกี่ยวพันกับ
มิติตางๆ เปนจํานวนมากการพัฒนาจติสํานึกตองทาํในเชิงการปฏบิัตกิารแบบมีสวนรวม ผานกระบวนการ
ปฏิรูปสังคมและการปฏิรูปชีวติความเปนอยูของคน  และตองเปนการดําเนินงานแบบองครวม 
 4.4 การสรางเสริมจิตสํานึกตอสวนรวม 
  รัญจวน อินทรกําแหง (2528: 110 – 119) ชี้ถึงแนวทางในการเสริมสรางจิตสํานึกของ
คนในสังคมวา จะตองเกิดขึ้นไดจากการคลุกคลีอยูกับความถูกตอง การปลูกฝง อบรม การฝกปฏิบัต ิ 
การไดเห็นตัวอยางที่ชวนใหประทบัใจ ปจจัยเหลานี้คอยๆ โนมนําใจของบุคคลใหเกดิจิตสํานึกทีถ่กูตอง
และการสรางจิตสํานึกตอสวนรวมใหเกิดขึ้น จําตองอาศัยสถาบันทางสังคมหลายสวนเขามารวมมือกัน  
อาทิ 
   1. สถาบันการศึกษา การศึกษาเปนรากฐานของการพัฒนาเปนสิ่งที่ปฏิเสธกันไมได
ไมวาจะเปนการพัฒนาในรูปใดจําตองเร่ิมตนดวยการศึกษา จนมีการศึกษามากพอแกสถานะแหงตน
ที่จะสามารถปฏิบัติงานหรือดําเนินชีวิตไปสูทิศทางทีป่ระสงค การกําหนดเปาหมายของการศึกษาใหถูกตอง
โดยธรรมชาต ิเพ่ือนําไปสูการพัฒนาทีแ่ทจริง จึงเปนสิง่ทีส่ําคัญที่สุดที่มีผูมีอํานาจในการบรหิารการศกึษา
พึงพิจารณาใหลึกซึ้ง ใหถองแท ใหรอบคอบ ใหถูกตองดวยทัศนะที่กวางไกล โดยมีจุดหมายรวบยอด
วา ตองจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีจิตสาํนึกเปนมนษุยที่เต็มที ่การจัดการศกึษาควรมุงเนนทีก่ารสราง
จิตสํานึกภายใน คือ การพัฒนาจิตสํานึกภายใน คือการพัฒนาจิตใจที่เปนรากฐานของความเปนมนุษย  
ไมควรเนนที่การพัฒนา เพ่ือความสําเร็จในวิชาชีพที่ปราศจากพื้นฐานทางจริยธรรม เพราะอาจจะเปน
การสงเสริมใหบุคคลออกไปประกอบวชิาชพีดวยจิตสาํนกึผิดพลาดแลวก็ไปสรางระบบการทํางานที่ผิด  
มีการเอาเปรียบผูอ่ืน กอบโกย ความหลงตวัเอง ความมัวเมาวนเวยีนแตในวังวนวัตถ ุที่อาจจะกอใหเกิด
การประหัตประหารกันในทุกวงการ 
    การใหการศึกษาแกยุวชน ควรหยุดสรางจิตสํานึกที่นิยมในวตัถุ แตเนนการสราง
จิตสํานึกในทางจริยธรรมใหหนักแนนเขมแข็งยิ่งขึ้นทุกระดับการศึกษา ตั้งแตอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา  
เพ่ือใหเปนจิตที่สามารถสรางระบบถูกตอง เพ่ือการดํารงอยูของสังคมโดยธรรม โดยเฉพาะการดํารง
เนนการฝกอบรมใหรูจักทําหนาที่เพ่ือหนาที่อยางดีที่สุดฝมือ ในทุกหนาที่ในฐานะที่เกิดมาเปนมนุษย  
ดวยความสํานึกวา ทุกหนาที่มีคุณคาและความสําคัญเทาเทียมกัน 
   2. สถาบันศาสนา สถาบันทางศาสนาตองเปนผูนําในการสรางจิตสํานึกตอสวนรวม
ใหเกิดขึ้น ตองนําประชาชนกลับไปสูคําสอนของพระพุทธองคที่ทรงเนนใหเห็นแกประโยชนสุขของสังคม
เปนใหญ ไมบริโภคเกินความจําเปน หรือเพราะความอยาก มีความสันโดษ พอใจที่จะมีกินมีอยู มีใช
เทาที่จําเปน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผเจือจานแกผูอ่ืน มีความเมตตาอาทรตอกัน เห็นแกผูอ่ืนเสมือนเห็นแก
ตนเอง รูจักหนาที่ ปฏิบัติหนาที่ใหถูกตอง สถาบันทางศาสนาจึงมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะเปนสถาบัน
ที่ไดรับการเคารพบชูาแตโบราณกาลจวบจนปจจุบัน เปนสถาบนัที่มีอิทธพิลอยางสูงตอจิตใจของประชาชน  
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เพราะตางไดยึดถือสถาบันน้ี เปนที่พ่ึงทางใจมาอยางเน่ินนาน ฉะนั้นสถาบันทางศาสนาจึงอยูในฐานะ
ที่จะชวยสรางสรรคและพัฒนาจิตใจของคนในสังคมใหหันเขามาอยูในความถูกตองตามทํานองคลองธรรม
และวิธีการพัฒนาจิตสํานึกใหเกิดขึ้นไดอยางดีที่สุด ก็คือการสอนดวยตัวเอง อันหมายถึง การที่ผูอยูใน
สถาบัน องคการทางศาสนา พึงตองประพฤติปฏิบัตตินใหเปนตัวอยางแกคนในสังคมในดานการชวยเหลือ
สวนรวม 
   3. สถาบันครอบครัว ความอบอุนของสถาบันครอบครัวมีความสําคัญเปนอันดับแรก  
เพราะเปนจุดเริ่มตนที่ชวยใหทารกจะเกิดจิตสํานึกเห็นความสําคัญของสวนรวม ความใกลชิดระหวาง
พอแมกับลูก จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการเลี้ยงอบรมลูก เพราะความใกลชิดจะเปนสื่อที่ทําใหเกิด
ความเขาใจซึ่งกันและกัน และกลายเปนเกิดความเห็นใจซึ่งกันและกัน สถาบันครอบครัวจึงเปนพ้ืนฐาน 
ของสังคม ถาครอบครัวมีแตความคลอนแคลน สังคมก็พลอยคลอนแคลนไปดวย และเด็กที่เติบโตจาก
ครอบครัวที่คลอนแคลนจะมีจิตสํานึกที่คลาดเคลื่อน การสอนและการอบรมจากสถาบันครอบครัว ควร
ดําเนินการใหสอดคลองประสานไปในจุดหมายเดียวกันกบัการสอนการอบรมของสถาบันการศึกษา และ
สถาบันทางศาสนา เพ่ือปูพ้ืนฐาน หรือฝงรากใหเด็กมีจิตสํานึกที่เปนสัมมาทิฐิเสียตั้งแตยังเด็ก เพ่ือที่
เด็กจะไดเปนกําลังในการสรางสรรคสังคมที่มีความรมเย็นเปนสุข 
   4. สื่อมวลชน สื่อมวลชนเปนสถาบันที่ทรงอทิธิพลอยางยิ่งในการกระจายความคิด 
ความรู หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งสูการรับรูของประชาชน ความรวมมือจากสื่อมวลชนจะชวยสรางความเขาใจ
ชวยสรางจิตสํานึกที่ถูกตองใหแกคนในสังคม เน่ืองจากสื่อมวลชนนั้นมีบทบาทและอิทธิพลอยางยิ่งตอ
การเสริมสรางการรบัรูที่จะสัง่สมกลายเปนจิตสํานึกของคนในสงัคม การจัดการศกึษาเพื่อความเปนพลเมือง 
จึงเปนเง่ือนไขเบื้องตนที่จะชวยใหคนในสังคมมีจิตสํานึกตอสวนรวม ที่จะนําไปสูการกอตัวของประชาสังคม 
การจัดการศึกษาเพื่อความเปนพลเมืองนี้ มิไดหมายถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน
สําหรับประชากรวัยเรียน หรือการจัดการการศึกษาแบบเปนทางการในรูปแบบอ่ืนๆ แตยังหมายถึง
กระบวนการเสริมสรางการเรียนรูทางตรงอยางไมเปนทางการในชีวติประจําวนั ซ่ึงจําเปนตองเก่ียวของ
กับเครือขายสถาบัน และกระบวนการทางสังคมทีหลากหลายและตอเน่ืองทั้งในสวนของสถาบันการศึกษา 
สถาบันครอบครัว องคการเอกชน และองคกรประชาสังคม ฯลฯ 
 4.5 องคประกอบของจิตสาธารณะ 
  องคประกอบของจิตสํานึกสาธารณะ หรือจิตสาธารณะนั้น มีการแบงองคประกอบที่
แตกตางกันไปตามระดับอายุของกลุมตวัอยางที่ศึกษา ซ่ึงไดแบงองคประกอบของจิตสํานึก ไว ดังน้ี 
  สมพงษ สิงหะพล (2542: 15 – 16) ไดกลาวถึงจิตสํานึกวา มีอยู 3 ดานหลักๆ คือ 
   1. จิตสํานึกเกีย่วกับตนเอง (Self Consciousness) เปนจิตสํานกึเพื่อพัฒนาตนเอง 
ทําใหตนเองเปนบุคคลที่สมบูรณยิ่งขึ้น จิตสํานึกดานนี้ การศึกษาไทยมุงม่ันปลูกฝงมานาน เกิดบาง
ไมเกิดบาง ไปตามสภาพการณ เปนจิตสํานึกแบบคลาสสิกที่ทุกสังคมพยายามเหมือนกันที่จะ สราง
ใหเกิดขึ้นใหได เชน ความขยัน ความรับผิดชอบ ความมานะอดทน เปนตน เปนจิตสํานึกที่ถูกปลูกฝง
และมีมานานตามสภาพสังคมไทย 
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   2. จิตสํานึกเกี่ยวกับผูอ่ืน (Others Oriented Consciousness) เปนจิตสํานึกของ
ความสัมพันธระหวางบุคคลของคนในกลุมชนหนึ่ง สังคมหนึ่ง เชน ความเห็นอกเห็นใจ ความเอ้ือเฟอ 
เผื่อแผ ความสามัคคี เปนตน เปนจิตสํานึกที่คนไทยสวนใหญถูกหลอหลอมมาจากพื้นฐานดั้งเดิมของ
วัฒนธรรมไทยอยูแลวสรางกันไดไมยากนัก 
   3. จิตสํานึกเกีย่วกับสังคม หรือจิตสํานึกสาธารณะ (Social or Public Consciousness) 
เปนจิตสํานึกที่ตระหนักถึงความสําคัญในการอยูรวมกัน หรือคํานึงถึงผูอ่ืนที่รวมความสัมพันธ เปน
กลุมเดียวกัน เปนจิตสํานึกที่คนไทยยังไมคอยมี และขาดกันอยูมาก เพราะพื้นฐานความเปนมาของ
สังคมไทย สมควรที่จะรีบพัฒนาขึ้นโดยเร็ว เชน จิตสํานึกดานเศรษฐกิจ จิตสํานึกดานการเมือง จิตสํานึก
ดานสิ่งแวดลอม จิตสํานึกดานสุขภาพ เปนตน   
 นอกจากนั้นมีการศึกษาองคประกอบของจิตสาธารณะ ในลักษณะการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ
การอนุรักษสาธารณสมบัติตางๆ มีการศึกษาองคประกอบที่แตกตางกันไป และใชคําที่แตกตางกันไป 
ตามระดับอายุของกลุมที่ศึกษา ดังรายละเอียด ดังน้ี 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2544: 26 – 31) ไดกลาวถึงจิตสาธารณะของเด็กในลักษณะ
ของการอนุรักษสิ่งแวดลอมไววา วัยเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึง 8 ป เปนระยะทีส่ําคญัที่สดุของการพัฒนาการ
ทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ สังคม และบคุลิกภาพ เปนวัยที่เรียกวา ชวงแหงพลังการ
เจริญเติบโต งอกงามสําหรับชีวติ แนวความคิดเหลานี ้เปนสิ่งที่สบืเนื่องมาจากการมองเด็กในทัศนะ
ของการที่เด็กมีพัฒนาการดานตางๆ แตกตางจากเด็กวัยอ่ืนๆ ในชวงชีวิตของความเปนมนุษย ดังน้ัน 
หลักการปลูกฝง เด็กวัยน้ีใหเรียนรูเกิดความรักสิ่งแวดลอม ควรคํานึงถึงองคประกอบ ดังน้ี 
   1. หลักการเรียนรู การเรียนรูทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยอาศัยสภาพการณ 
ประสบการณตางๆ ที่ไดรับ การเรียนรูจะทําใหมนุษยปรับตวัใหเขากับสถานการณตางๆ ในชีวติ เพ่ือให
สามารถดํารงชีวิตอยูได 
   2. กระบวนการปลูกฝงเด็กปฐมวัยใหรักสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ปจจัย 5 ดาน 
คอืการใหความรู การสรางความเขาใจ การสรางกรอบแนวคิด การเสริมสรางทักษะ และการเสรมิสราง
เจตคติ จากกระบวนการดังกลาว จะตองเริ่มจากการใหความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมโดยในลักษณะของ
รูปธรรม แลวสรางความเขาใจ และความสําคญัของสิง่แวดลอมตอตนเองและมนุษย แลวสรางกรอบแนวคิด
ใหเด็กรับรูวาสิ่งแวดลอมเปนบริบท และเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย การเสริมสรางทักษะ
ในการรักสิ่งแวดลอม ตองเกิดจากการจัดประสบการณตองใหเด็กไดปฏบิตัิจริง และควบคูกับการเสริมสราง
เจตคตทิี่ดี รูจักการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเห็นคุณคาประโยชนสิ่งแวดลอมตอตัวเอง ครอบครัว และ
สังคม เชน การใชทรัพยากรอยางประหยัด ไมเห็นแกตวั เกิดความรูสกึผิดชอบชัว่ดี ทําเปนตวัแบบที่ดี
ตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  กรมวิชาการ (2540: 27) ไดกลาวไวในคูมือการอบรมเลี้ยงดูเด็กระดับกอนประถมศึกษา
ของสํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ โดยไดระบถุึงเปาหมายที่พึงประสงค จะใหเกิด
ในเด็กวัย 3 – 6 ป ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมไวอยางชัดเจนตามระดับอายุ  
ดังน้ี คือ 
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   วัย 3 – 4 ป ทิ้งขยะใหถูกที่ ไมทําลายสิ่งของเครื่องใชสวนรวม 
   วัย 4 – 5 ป ทิ้งขยะใหถูกที่ รักษาสิ่งของที่ใชรวมกัน 
   วัย 5 – 6 ป ทิ้งขยะใหถูกที่ ชวยดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
  กอบรัตน เรืองผกา (2532: 807 – 808) ไดสรุปถึงพฤติกรรมการรักสิ่งแวดลอมของเด็ก
ระดับปฐมวัย มีขอบขายครอบคลุมพฤติกรรมใหญๆ 3 ดาน คือ 
   1. การรักษาสภาพแวดลอมใหคงอยูในสภาพดี ไดแก การรักษาความสะอาดสถานที่
สิ่งของเครื่องใช การดูแลสิง่แวดลอมใหอยูในสภาพดี การชวยกันดูแลไมใหสิ่งของเครื่องใชสญูหาย เปนตน 
   2. การถนอมใชทรัพยากรจากสิง่แวดลอมอยางประหยัด อยางมีคุณคา เชน การปดไฟ
และปดน้ํา เม่ือใชเสร็จแลว การเปดน้ํา ลางมือเบาๆ การใชวัสดุสวนรวมอยางประหยัด และเกิดคุณคา
อยางเต็มที ่ เชน ใชสีนํ้าจากหลอด ควรบีบใชทีละนอย ใชกระดาษเขียนหนังสือใหเต็มหนากระดาษ 
คอยใชหนาใหม การหยิบใชกระดาษ เช็ดหนา เช็ดมือ ควรหยบิใชใหพอเหมาะหรือการรับประทาน
อาหารใหหมดอยาเหลืออาหารทิ้งไว 
   3. การจัดสิ่งแวดลอมใหดูสวยงาม และเปนระเบียบ ไดแก การจัดหองเรียนใหเปน
ระเบียบ การปลูกไมดอกไมประดับ การจัดสวนดอกไม เปนตน 
 จากการศึกองคประกอบของการมีจิตสํานกึสาธารณะในระดับกอนประถมศึกษานั้น จะใชคําวา 
การรักษาสิ่งแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนองคประกอบเบือ้งตนของการมีจิตสํานึกสาธารณะ 
สวนในระดบัเด็กระดับประถมศึกษา หรือระดับอายุที่มากขึ้น มีการศึกษาเกีย่วกบัจิตสํานึกสาธารณะ
โดยใชคําที่แตกตางกันไป เชน จิตสํานึกทางสังคม จิตสํานึกตอสาธารณะสมบัติ จิตสํานึกตอสวนรวม 
โดยมีรายละเอียดองคประกอบที่ศึกษาแตกตางกันไป ดังน้ี 
  ชาย โพธิสิตา (2540: 14) ไดศึกษาเรื่องจิตสํานึกตอสาธารณะสมบัต ิ : ศึกษาในกรณี
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางหลายกลุม คือ กลุมทํางานราชการ รัฐวสิาหกิจหรือทํางาน
สํานักงาน กลุมที่ทํางานรับจาง งานคาขาย และธุรกิจสวนตัว กลุมนักศึกษาที่สูงกวามัธยม และผูทรงคุณวุฒิ 
โดยไดจัดองคประกอบของจิตสํานึกตอสาธารณสมบัติ 4 ดาน คือ 
   1. ดานความเขาใจเกี่ยวกับสาธารณะสมบัติ 
   2. ดานภาพสะทอนจิตสํานึกตอสาธารณสมบัต ิ
   3. ดานมาตรการเสริมสรางจิตสํานึกตอสาธารณะสมบัติ 
   4. ดานนโยบายและการบริหารจัดการ 
  โดยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม แบบทดสอบแบบสั้น แบบ
สัมภาษณ การสัมภาษณแบบสนทนากลุม การสัมภาษณแบบเจาะลึก และไดสรปุความหมาย จิตสํานึกตอ
สาธารณสมบัติในเชิงพฤติกรรม ไววา คือ การใชสมบตัิอยางรับผิดชอบหรือการรับผิดชอบตอสาธารณสมบัติ 
ซ่ึงมีนัยสองประการ  ไดแก 
   1. รับผิดชอบตอสาธารณสมบัต ิดวยการหลีกเลี่ยงการใช และการกระทําที่จะกอใหเกิด 
ความชํารุดเสยีหายตอสาธารณสมบัติน้ัน  ๆรวมไปถึงการถอืเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลสาธารณสมบัติ
ในวิสัยที่ตนสามารถทําได 
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   2. การเคารพสิทธิในการใชสาธารณสมบัติของผูอ่ืน เพราะสาธารณสมบัต ิคือ ของ 
ที่คนทัว่ไปมีสิทธิใ์นการเขาถึงและการใชประโยชน ดังนั้นการใชสาธารณสมบัติอยางรับผิดชอบในแงน้ี
จึงหมายถึงการใชของสวนรวม โดยการคํานึงถึงวาคนอ่ืนก็มีสิทธิ์ในการใชเชนเดียวกัน จะตองไมยึด
สาธารณสมบัติน้ันไวเปนของสวนตัว และไมปดกั้นโอกาสในการใชประโยชนของผูอ่ืน 
  หฤทยั อาจปร ุ (2544: 46) ไดใชองคประกอบของการมจิีตสํานึกสาธารณะของนักศกึษา
พยาบาลป 1 – 4 ในสถาบันการศึกษาพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาองคประกอบ การมี
จิตสํานึกสาธารณะใน 6 ดาน คือ 
   1. ดานความตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน 
   2. ดานการวิเคราะห วิพากษ วิจารณ ปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 
   3. ดานความรัก ความเอื้ออาทร และความสามัคคี 
   4. ดานการรับรู และความสามารถในการผลกัดัน เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 
   5. ดานการปฏิบัติในการแกไขปญหาสังคม 
   6. ดานการมีเครือขายในการนํากิจกรรมทางสังคม 
  ลัดดาวัลย เกษมเนตร (2547: 2 – 3) ไดศึกษารูปแบบการพฒันานักเรียนระดับประถมศึกษา 
ใหมีจิตสาธารณะ : การศึกษาระยะยาว และใชองคประกอบของจิตสาธารณะเปน 3 องคประกอบ คือ 
   1. การหลีกเลี่ยงการใช หรือการกระทํา ที่จะทําใหเกิดความเสียหายตอของสวนรวม
ที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม 
   2. การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษาสมบตัิของสวนรวมในวิสัยทีต่น
สามารถทําได 
   3. การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม โดยไมยึด
ครองของสวนรวมนั้นมาเปนของตนเอง ตลอดจนไมปดกั้นโอกาสของบุคคลอื่นที่จะใชของสวนรวม 
  จากการศึกษาองคประกอบของจิตสํานึกสาธารณะ จากเอกสารและงานวิจัยดังกลาว มี
การศึกษาจติสาธารณะในองคประกอบที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกบักลุมตัวอยางที่ศกึษาในการวิจัยครั้งน้ี 
ผูวิจัยใชองคประกอบของการมีจิตสาํนึกสาธารณะ จากการนิยามความหมายของจิตสาธารณะของ
ชาย โพธิสติา (2540: 14 – 15) และการแบงองคประกอบของจิตสาธารณะจากงานวิจัยของ ลัดดาวลัย 
เกษมเนตร (2546: 2 – 3) ที่ศึกษากบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 1 เพราะองคประกอบดังกลาว
สอดคลองกับพัฒนาการทางดานตางๆ ของเด็กวัยที่ผูวจัิยศึกษาและสมบัติของสวนรวมที่ผูวิจัยศึกษา
ในครั้งน้ี เปนสมบัติสวนรวมที่อยูในโรงเรียน ทั้งสมบัติสวนรวมในหองเรียนและนอกหองเรียน ซ่ึงแบง
องคประกอบของจิตสาธารณะเปน 3 องคประกอบ 6 ตัวชีว้ัด คือ 
   1. การหลีกเลี่ยงการใช หรือการกระทําที่จะทําใหเกิดความเสียหายตอสมบัติของ
สวนรวมในโรงเรียนที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม หมายถึง การกระทําของนักเรียนในการรักษาทรัพยสิน 
การดูแลรักษาความสะอาด การไมทําลายทรัพยสินที่เปนสาธารณสมบัติในโรงเรยีน ทั้งในหองเรียน 
เชน โตะ เกาอ้ี กระดานดํา ชั้นวางหนังสอื ถังขยะ ไมกวาด เปนตน และสมบตันิอกหองเรียน เชน 
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หองอาหาร หองสุขา หองปฏิบัติการตางๆ หองสมุด สวนหยอมในบริเวณโรงเรียน สนามเด็กเลน 
เปนตน โดยวัดไดจาก 2 ตวัชีว้ัดคือ 
    1.1 การดูแลรักษาสมบัติของสวนรวมในโรงเรยีน คือ เม่ือมีการใชแลว มีการเก็บ
รักษา ใชแลวเก็บเขาที่เดิม การไมทิ้งเศษขยะในหองเรียนและบริเวณโรงเรียน การไมขีดเขียนหรือทําลาย
วัสดุและอุปกรณในหองเรียนและในโรงเรียน เพ่ือใหของสวนรวมอยูในสภาพด ีเชน การใชไมกวาดแลว
เก็บเขาที่เดิม การใชหนังสือในหองสมุดแลวเก็บเขาที ่ การใชอุปกรณกีฬาแลวนําสงคืน การใชเครื่อง
คอมพิวเตอรแลวปดเครื่องและจัดเขาที่เดิม 
    1.2 ลักษณะของการใช คือ การใชของสวนรวมในโรงเรียนอยางประหยัด ใช
อยางทะนถุนอม ใชอยางระมดัระวงั เพ่ือใหของสวนรวมมีความคงทนใชไดนาน เชน การเปดอานหนังสือ
เบาๆ การใชแกวนํ้ารองน้ําดื่ม การปดไฟและพัดลมกอนออกจากหอง การใชแปนเครื่องคอมพิวเตอร
เบาๆ 
   2. การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมในวิสัยที่ตนสามารถ 
ทําได หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง การมุงปฏิบัติเพ่ือสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมใน
โรงเรียน ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนที่ตนสามารถทําได โดยวัดไดจาก 2 ตัวชี้วัด คือ 
    2.1 การปฏิบัติตามหนาที่ ที่ถูกกําหนดในการดูแลรักษาสมบัติของสวนรวม ใน
โรงเรียน คือ การทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในการใหดูแลรักษาสมบัติของโรงเรียน เชน การทํา
หนาที่เวรทําความสะอาดหองเรียน การทาํความสะอาดบริเวณโรงเรียนการดูแลหองสมุด และการดูแล
หองปฏิบัติการอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 
    2.2 การอาสาปฏิบัตหินาทีบ่างอยางเพื่อสวนรวมในโรงเรียน คือ การชวยทํา
หนาที่อ่ืนที่ไมใชหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในวิสัยที่ตนสามารถทําได เชน การอาสานําขยะไปทิ้ง การอาสา
ชวยเก็บสิ่งของ การอาสากวาดหองเรียนหรือบริเวณโรงเรียน 
   3. การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมในโรงเรียนที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม 
โดยไมยึดครองของสวนรวมนั้นมาเปนของตนเอง ตลอดจนไมปดกั้นโอกาสของบุคคลอื่นที่จะใชของ
สวนรวมนั้น หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม โดยวัดไดจาก 
2 ตัวชีว้ัด คือ 
    3.1 การไมยึดครองของสวนรวมในโรงเรียนมาเปนสมบัติของตนเองคือ การไมนํา
สมบัติของโรงเรียนมาเก็บไวที่ตน เชน การไมนําสีของโรงเรียนไประบายภาพที่บานการไมนําอุปกรณ
กีฬาไปเลนที่บาน 
    3.2 การแบงปน หรือการเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดใชของสวนรวมในโรงเรียน คือ 
การแบงปนสิ่งของกับผูอ่ืน การไมแสดงอาการหึงหวงสมบัติของสวนรวม เชน การไมนําหนังสือหองสมุด
มาเก็บไวที่ตนหลายๆ เลม การเปลี่ยนใหเพ่ือนใชเครื่องคอมพิวเตอรเม่ือตนใชเสร็จ 
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 4.6 คุณลักษณะทั่วไปของบุคคลที่มีจิตสาธารณะ 
  ยุทธนา วรุณปติกุล (2542: 181 – 183) กลาวถึง บุคคลที่มีจิตสํานึกสาธารณะวา ตองมี 
คุณลักษณะ ดังน้ี 
   1. การทุมเทและอทุิศตน มีความรับผิดชอบตอสังคม บุคคลไมเพียงแตปฏบิัตติามสิทธิ 
เทานั้น แตตองปฏิบัติเพ่ือชวยเหลือใหบริการแกบุคคลอื่น เพ่ือพัฒนาสังคมดวย อาทิ ถาตองการให
ผูแทนราษฎรมีความรับผิดชอบตอความตองการและประโยชนของประชาชนประชาชนก็ตองใหความใสใจ
และติดตาม ไมเพียงทําการหยอนบัตรเลือกตั้งเทานั้น ตองเสียสละเวลาใหในการเขาไปมีสวนรวมกับ
การเมืองระดับทองถิ่นและในสถาบันตางๆ 
   2. เคารพความแตกตางระหวางบุคคล จากกระแสปจเจกชนนิยม สงผลใหคนใน
สังคมมีลักษณะปดกั้นตนเอง ไมไววางใจผูอ่ืน เลือกคบเฉพาะกลุมที่มีความเหมือนกันไมสนใจการเมือง 
ทําใหไมสามารถปฏบิัติภารกิจของสงัคม เพ่ือผลประโยชนของสวนรวมเกิดขอขัดแยงการยุตขิอขัดแยง
โดยการฟงเสียงขางมาก ไมนําไปสูประโยชนของสวนรวม ดังนั้น ผูมีจิตสํานึกสาธารณะตองเปนพลเมือง
ในฐานะที่เปนเอกลักษณทางการเมืองสมัยใหม มีความอดทนตระหนักวา การมีสวนรวมไมทําใหได
อยางที่ตองการเสมอไป ตองเคารพและยอมรับความแตกตางที่หลากหลาย และหาวิธีอยูรวมกับความ
ขัดแยง โดยการแสวงหาทางออกรวมกัน การจําแนกประเด็นปญหา การใชเหตุผลในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การตัดสินใจ ตองมีการพดูแลกเปลีย่นความคิดเหน็ระหวางกันใหมากที่สุด เพ่ือหาขอยุติ 
สรางการเขารวมรับรู ตัดสินใจและผนึกกําลัง เพ่ือใหเกิดการยอมรับจากทุกฝาย 
   3. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม คนในสังคมตองคิดถึงการเมืองในฐานะกิจการ
เพ่ือสวนรวมและเพื่อคุณธรรมมากขึ้น 
   4. การลงมือกระทํา การวิพากษวิจารณปญหาที่เกดิขึ้นเพียงอยางเดียวไมสามารถ
ทําใหสถานการณดีขึ้นตองลงมือกระทํา โดยเริ่มจากครอบครวัในการวางพื้นฐานใหการอบรมดานจรยิธรรม
ของพลเมือง สถาบันการศึกษาไมเพียงเปนสถานที่ฝกทักษะ และใหความรูตองรับชวงตอในการสราง
คานิยมที่เหมาะสมตอจากครอบครัวรวมทั้ง เครือขายสังคมที่เกิดขึ้น ระหวางเพื่อนบาน ที่ทํางาน สโมสร 
สมาคมตางๆ เชื่อมโยงบุคคลที่สนใจเรื่องของตนเขาเปนกลุมที่ใสใจผูอ่ืน ชวยดํารงรักษาประชาคม สังคม 
และกฎจริยธรรม รวมทั้งสถาบันที่มีอิทธพิลสูงตอสังคม คือ สถาบนัศาสนา และสื่อมวลชนนับวา มี
บทบาทสําคญัในการรวมสรางใหสังคมเขมแข็ง 
 4.7 ปจจัยที่กอใหเกิดจิตสาธารณะ 
  การมีจิตสาธารณะนั้น เปนสิ่งที่เกิดตามวิถกีารดําเนินชีวติของแตละบคุคลสภาพแวดลอม
ตาง  ๆตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน มีผลตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล ซ่ึงไพบูลย วัฒนศริิธรรม 
และ สังคม สญัจร (2543: 13) สรุปวา จิตสํานึกสาธารณะ หรือจิตสํานึกทางสังคม อยูภายใตอิทธิพล
ของปจจัยแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ดังน้ี 
   ปจจัยภายนอก เปนปจจัยที่เกี่ยวกับภาวะทางสัมพันธภาพของมนุษย ภาวะทางสังคม
เปนภาวะทีล่กึซึ้งที่มีผลตอจิตสํานึกดานตางๆ ของมนุษย เปนภาวะที่ไดอบรมกลอมเกลา และสะสม
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อยูในสวนของการรับรูทีละเล็กทีละนอย ทําใหเกิดสํานกึที่มีรูปแบบหลากหลาย ภาวะแวดลอมทางสังคม
น้ี เริ่มตั้งแต พอแม พ่ีนอง ญาติ เพ่ือน ครู สื่อมวลชน บุคคลทั่วไป ตลอดจนระดับองคกร วัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อ กฎหมาย ศาสนา รวมทั้งภาวะแวดลอมดานสื่อสารมวลชน และสวนที่กํากับสํานึก
ของบุคคล คือ การไดสัมผัสจากการใชชีวิตที่มีพลังตอการเกิดสํานึก อาทิ การไปโรงเรียน ไปทํางาน 
ดูละคร ฟงผูคนสนทนากัน รับรูเหตุการณบานเมือง ขบัรถฝาการจราจรที่แออัด 
   ปจจัยภายใน สํานึกที่เกิดจากปจจัยภายใน หมายถึง การคิดวิเคราะหของแตละบุคคล
ในการพิจารณาตัดสินคุณคาและความดีงาม ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมและการประพฤติปฏิบตัิโดยเฉพาะ
การปฏิบัติทางจิตใจ เพ่ือขัดเกลาตนเองใหเปนไปทางใดทางหนึ่ง โดยเกิดจากการรับรูจากการเรียนรู 
การมองเห็น การคิด แลวนํามาพิจารณาเพื่อตัดสินใจวาตองการสรางสํานึกแบบใด ก็จะมีการฝกฝน
และสรางสมสํานึกเหลานั้น 
 การเกิดจิตสํานึกไมสามารถสรุปแยกแยะไดวาเกิดจากปจจัยภายในหรือภายนอกเพียงอยางใด
อยางหนึ่ง เพราะทุกสรรพสิ่งมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน จิตสํานึกที่มาจากภายนอก เปนการเขามา
โดยธรรมชาติ กระทบตอความรูสึกของบุคคล แลวกลายเปนจิตสํานึกโดยธรรมชาต ิ และมักไมรูตัว 
แตจิตสํานึกที่เกิดจากปจจัยภายในเปนความจงใจเลือกสรร บุคคลระลึกรูตนเองเปนอยางดี เปนสํานึก
ที่สรางขึ้นเอง ระหวางปจจัยภายใน และภายนอก เปนปฏิสัมพันธที่มีความตอเน่ืองกัน ดังนั้น การพัฒนา
จิตสํานึกจึงตองกระทําควบคูกันไปทั้งปจจัยภายในและภายนอก 
 4.8 ความสําคัญของการมีจิตสาธารณะ 
  สมพงษ สิงหะพล (2542: 16) กลาววา จิตสํานึกเปนความรูสึกนึกคิดภายในบุคคล และ
เปนสิ่งที่เกิดขึน้ไดโดยการเรียนรู จิตสํานึกเม่ือเกิดขึ้นแลวยากนักทีจ่ะหยุด หรือหมดหายไปคนที่มี
จิตสํานึกที่ดีจะประพฤติปฏบิัติอยางเหมาะสมกบัจิตสํานึกนั้น และใชจิตสํานึกของตน เพ่ือประโยชนตอ
สิ่งตางๆ ตามมา เชน บุคคลที่มีจิตสํานึกดานระเบียบวินัย จะไมขับรถผิดกฎจราจรบุคคลที่มีจิตสาํนึก
สาธารณะจะไมขีดเขียนในสถานที่สาธารณะ และ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538: 77) กลาวถึงการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมวาเด็กชวงแรกเกิดจนถึงกอน 10 ขวบ เปนชวงทีเ่ด็กมีความไวตอการรับการปลูกฝง 
และสงเสริมจรยิธรรม และวฒันธรรมเปนอยางยิ่งเพราะเด็กยังเปน “ไมออนที่ดัดงาย” ฉะน้ัน การปฏิบัติ
ตอเด็กอยางเหมาะสมกับพัฒนาการทางรางกาย และโดยเฉพาะเหมาะสมกับพัฒนาการทางจิตใจของ
เด็กจะเปนการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น เม่ือเขาสูวัยรุน และวยัผูใหญไดมากการที่คนมาอยูรวมกัน
เปนสังคม ยอมตองมีความสัมพันธในรูปแบบการพึ่งพากัน คนในสังคมซึ่งมีบทบาทหนาที่แตกตางกันไป 
ถาคนในสังคมขาดจิตสํานึกสาธารณะ ซ่ึงนอกจากจะมีผลกระทบตอบุคคล ครอบครัว องคกรแลว การขาด
จิตสํานึกสาธารณะยังมีผลกระทบตอชุมชนระดับประเทศ และระดับโลก ดังน้ี (ไพบูลย วัฒนศิริธรรม 
และ สังคม สัญจร.  2543: 22 – 29)   
   ผลกระทบตอบุคคล ทําใหเกิดปญหา คือ 
    1. สรางความเดือดรอนใหกับตนเอง 
    2. สรางความเดือดรอนใหกับคนอ่ืน 
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   ผลกระทบระดับครอบครัว ทําใหเกิดปญหา คือ 
    1. ความสามัคคีในครอบครัวลดนอยลง 
    2. การแกงแยง ทะเลาะเบาะแวงภายในครอบครัว 
   ผลกระทบระดับองคกร ทําใหเกิดปญหา 
    1. การแบงพรรคแบงพวกภายในองคกร 
    2. ความเห็นแกตัว แกงแยงชิงดีชิงเดน 
    3. การเบียดเบียนสมบัติขององคกรเปนสมบัติสวนตน 
    4. องคกรไมกาวหนา ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานลดลง 
  นอกจากนั้นในระดับองคกร วิรุณ ตั้งเจริญ (2547: 2 – 3) กลาววา การเปนผูบริหาร
ตองมีคุณสมบัติหลายประการ คุณสมบัติที่สําคัญประการหนึ่งคือ การมีจิตสาํนึกสาธารณะผูบริหาร
ควรเปนผูทีเ่สยีสละเพ่ือผูอ่ืน เพ่ือสังคม เอาสังคมเปนตวัตั้ง เสียสละทัง้กําลังกายกําลังใจ กําลังศรทัธา
หรือแมแตการเสียสละในเชิงวตัถุระดับหน่ึง ถาผูบริหารขาดจติสํานกึสาธารณะจนกลายเปนคนเหน็แก
ประโยชนสวนตน จะเกิดการเอาเปรียบองคกร เห็นแกประโยชนของกลุมและพวกพอง องคกรคงมีปญหา
อ่ืนๆ ตามมา 
   ในระดับชุมชน ทําใหเกิดปญหา คือ 
    1. ชุมชนออนแอ ขาดการพัฒนา เพราะตางคนตางอยู สภาพชุมชน มีสภาพ 
เชนไรก็ยังคงเปนเชนนั้น ไมเกิดการพฒันา และยิ่งนานไปก็มีแตเสื่อมทรุดลง 
    2. อาชญากรรมในชุมชนอยูในระดับสูง 
    3. ขาดศูนยรวมจิตใจ ขาดผูนําที่นําไปสูการแกปญหา เพราะคนในชุมชนมอง
ปญหาของตัวเองเปนเรื่องใหญ ขาดคนอาสานําพาการพัฒนา เพราะกลัวเสียทรัพยกลัวเสียเวลา หรือ
กลัวเปนที่ครหาจากบุคคลอื่น 
   ในระดับชาติถาบุคคลในชาติขาดจิตสํานึกสาธารณะจะทําใหเกิด 
    1. วิกฤตการณภายในประเทศบอยครั้ง และแกปญหาไมได เกิดการเบียดเบียน
ทําลายทรัพยากรและสมบัติที่เปนของสวนรวม 
    2. ประเทศชาติอยูในสภาพลาหลัง เน่ืองจากขาดพลังของคนในสังคม เม่ือผูนํา
ประเทศนํามาตรการใดออกมาใช ก็จะไมไดผลเพราะไมไดรับความรวมมือจากประชาชน 
    3. เกิดการแบงพรรคแบงพวก เกิดการแกงแยงแขงขัน เห็นแกประโยชนกลุม
ของตนและพวกพอง เกิดการทุจริตคอรัปชั่น 
   ในระดบัโลกถาบุคคลขาดจติสํานกึ จะทาํใหเกิดการเอารัดเอาเปรยีบระหวางประเทศ 
ทําใหเกิดปญหาในระดับตางๆ ดังน้ี 
    1. เกิดการสะสมอาวุธกันระหวางประเทศ เพราะขาดความไววางใจซึ่งกันและกัน 
กลัวประเทศอื่นจะโจมตี จึงตองมีอาวุธที่รุนแรง มีอานุภาพในการทําลายสูงไวในครอบครอง เพ่ือขมขู
ประเทศอ่ืน และเม่ือมีปญหาเกิดขึ้น ก็มักมีแนวโนมในการใชความรุนแรงของแสนยานุภาพทางการสงคราม 
ในการตัดสินปญหา 
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    2. เกิดการกลั่นแกลง แกงแยงหรือครอบงําทางการคาระหวางประเทศ พยายาม
ทุกวิถีทาง เพ่ือใหเกิดการไดเปรียบทางการคาทําใหประเทศดอยกวาขาดโอกาสในการพัฒนาประเทศ
ของตน 
    3. เกิดการรังเกียจเหยียดหยามคนตางเชื้อชาติ ตางเผาพันธุ หรือตางทองถิ่น 
มองชนชาติอ่ืนๆ เผาพันธุอ่ืนวามีความเจริญหรือมีศักดิ์ศรีดอยกวาเชื้อชาติและเผาพันธุของตนเอง ดูถูก
หรือเปนปฏิปกษตอชาติอ่ืน 
 จากความสาํคัญของการมีจิตสํานึกสาธารณะ ถาสามารถปลูกฝง สงเสริมหรือพัฒนาใหเด็ก
มีจิตสํานึกดานสาธารณะ ดวยวิธีการตางๆ จะทําใหเด็กมีจิตใจที่เห็นแกประโยชนสวนรวม ไมเห็นแก
ประโยชนสวนตน อาสาดูแลรับผิดชอบสมบัติสวนรวม มีการใชอยางสมบัติของสวนรวมอยางเห็นคุณคา 
ใชอยางทะนุถนอม รูจักการแบงปนโอกาสในการใชของสวนรวมใหผูอ่ืน เม่ือเจริญเติบโตเปนผูใหญ
ปญหาที่เกิดการเอารัดเอาเปรียบคนอื่น ปญหาการทําลายสาธารณะสมบัติตางๆ จะลดลง การเห็นแก
ประโยชนสวนตน และประโยชนพวกพองก็จะลดนอยลง และจะนํามาสูสังคมที่มีความสงบสุขและพัฒนา 
ขึ้น 
 4.9 งานวิจัยที่เก่ียวของกับจิตสาธารณะ  
  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ ไดมีผูศึกษาวิจัย ทั้งในประเทศ และตางประเทศ 
พอสรุปไดดังน้ี 
  ลัดดาวลัย เกษมเนตร และคณะ (2546: 16 – 17) ศึกษารูปแบบการพฒันานักเรียนระดับ
ประถมศึกษาใหมีจิตสาธารณะ : การศึกษาระยะยาว โดยในขั้นทีห่น่ึงไดศึกษากบันักเรยีนชั้นประถมศึกษา
ปที ่1 เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการพฒันาจิตสาธารณะ โดยใชตัวแบบผานการเลานิทานทีมี่ผลตอ
จิตสาธารณะของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที ่1 และเพ่ือศึกษาความคงทนของจิตสาธารณะในนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะโดยใชตัวแบบผานการเลานิทาน โดยใช
รูปแบบการวิจัยเปนกึ่งทดลอง ผลการทดลองสรุปไดวา 
   1. นักเรียนที่ใชรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะโดยใชตัวแบบผานการเลานิทาน
จะมีจิตสาธารณะมากกวานักเรียนที่ไมใชรูปแบบพัฒนาจิตสาธารณะ โดยใชตัวแบบผานการเลานิทาน 
   2. นักเรียนที่ใชรูปแบบการพฒันาจิตสาธารณะ โดยใชตวัแบบผานการเลานิทาน
จะมีความคงทนของจิตสาธารณะมากกวานักเรียนที่ไมใชรูปแบบพัฒนาจิตสาธารณะ โดยใชตวัแบบผาน
การเลานิทาน 
  นันทวัฒน ชนุชี (2546: 39 – 40) ศึกษาการใชตัวแบบสัญลักษณผานสื่อหนังสือเรียน
เลมเลก็เชงิวรรณกรรมเพื่อพัฒนาจิตลักษณะในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที ่2 เพ่ือศึกษาปฏิสมัพันธ
ระหวางการไดรับแบบสัญลักษณ ผานหนังสือ เรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรมกับเพศของนักเรียนที่มีตอ
จิตลักษณะ และเพื่อเปรียบเทยีบจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับตัวแบบสัญลักษณ
ผานสื่อหนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรมกับกลุมที่ไมไดรับตัวแบบสญัลักษณ ผานหนังสือเรียนเลมเล็ก
เชิงวรรณกรรม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 60 คน โดย
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แบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลองเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบวัดจิตสาธารณะ และหนังสือ
เรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรมที่มี ตัวแบบจิตสาธารณะ ผลการศึกษาคนควาพบวา ไมพบปฏิสัมพันธ 
ระหวางการไดรับตัวแบบสญัลักษณผานหนังสือเลมเล็กเชิงวรรณกรรมกับเพศที่มีตอจิตสาธารณะของ
นักเรียน และนักเรียนที่ไดรับตัวแบบสัญลกัษณผานหนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรมจะมีจิตสาธารณะ
สูงกวานักเรียนที่ไมไดรับตัวแบบสัญลักษณผานหนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
  ธรรมนันทกิา แจงสวาง (2547: บทคัดยอ) ศึกษาผลของการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
ดวยบทบาทสมมติกับตัวแบบในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที ่3 และศึกษาปฏิสัมพันธระหวางการใช
โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยบทบาทสมมติกับตัวแบบและตัวแปรเพศของนักเรียนที่มีตอจิตสาธารณะ 
จากผลการศึกษาพบวา นักเรียนกลุมที่ไดรับโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะดวยบทบาทสมมติ กับ
ตวัแบบมีจิตสาธารณะสูงกวานักเรยีนทีไ่มไดรับโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะดวยบทบาทสมมติกับ
ตัวแบบ และไมพบปฏิสัมพันธระหวางการไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยบทบาทสมมติกับ
ตัวแบบกับตวัแปรเพศที่มีตอจิตสาธารณะของนักเรียน และพบวา นักเรียนหญิงมีจิตสาธารณะสูงกวา
นักเรียนชาย 
  มัลลิกา มัติโก (2541: บทคัดยอ) ศึกษาจติสํานกึทางสังคมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศึกษาในมิตทิางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมืองและสุขภาพกับสิ่งแวดลอม 
ในประเด็นของความรูสึกนึกคิดที่มีตอปรากฏการณตางๆ ทางสังคมและการตระหนกัถึงความสําคญัของ
ปญหา ที่มีผลกระทบตอตัวเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม ตลอดจนแนวทางแกไขสภาวการณน้ันๆ
ภายใตการวิเคราะหปรากฏการณแนวเศรษฐศาสตรการเมือง โดยใชวิธีการวิจัยเชงิคุณภาพ รวมกับ
วิธวีิจัยเชิงปริมาณ กลุมประชากรที่ศึกษาเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหิดล 
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาบณัฑิตวทิยาลัย ระดับปริญญาโท ชั้นปที ่1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล คือ แนวคําถามที่ใชในการสนทนากลุม แลวเก็บขอมูลโดยการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 
ผลการศึกษาจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม พบวา คนสวนใหญ ยังขาดความตระหนักตอความสาํคัญของ
สิ่งแวดลอมในระยะยาว เม่ือมีคนเพิ่มมากขึ้นพรอมกับขาดความตระหนัก จึงมีการทําลายสิ่งแวดลอม
กันเพ่ิมขึน้ ผลการศกึษาจติสํานึกดานสังคม พบวา คนในสังคมไทยมีคานิยมทางสงัคมเปลีย่นไป นิยม
ทางดานเศรษฐกิจ คานิยมวัฒนธรรมตะวันตก สาเหตุเกิดจากการพัฒนาดานเศรษฐกิจ มุงดานวัตถุ
สังคมออนแอ และประชาชนหางไกลจากศาสนาไมยึดศาสนาเปนเครื่องจรรโลงใจวิธีการแกไข คือ เริ่ม
ที่ระดับครอบครัว และระดับตัวบคุคล โดยใชการศึกษา และศาสนาเปนตัวขัดเกลา 
  รุงจิตร กองคํา (2541: บทคัดยอ) ศึกษาจิตสํานึกทางสิ่งแวดลอมและผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนหนวย สิ่งที่อยูรอบตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชกระบวนการสรางนิสัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการสอน โดยใชกระบวนการสรางนิสัย แบบวัดจิตสํานึกทางสิ่งแวดลอม 
ซ่ึงเปนแบบวัดที่กําหนดสถานการณและตวัละครให และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชกระบวนการสรางนิสัยมีจิตสํานึกทางสิ่งแวดลอมสูงกวากอนเรียนอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 
  ชาย โพธิสิตา และคณะ (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องจิตสํานึกตอสาธารณะสมบัติ : 
ศึกษาในกรณกีรุงเทพมหานคร กลุมตวัอยางเปนประชากรที่อาศยัอยูในกรงุเทพมหานครเครื่องมือที่ใช
ในการศึกษา คือ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ และการสนทนากลุม โดยศึกษากับกลุมประชากรหลัก 
3 กลุมอาชีพ คือ กลุมทํางานราชการ รัฐวสิาหกิจ หรืองานสํานักงาน กลุมที่ทํางานรับจาง งานคาขาย
เล็กๆ นอยๆ สวนตัว และกลุมนักศึกษาที่สูงกวาระดับมัธยมศึกษาโดยมีจุดมุงหมายของการวิจัย เพ่ือ
ศึกษาจิตสํานึกตอสาธารณะสมบัติของคนในเขตกรุงเทพมหานครในดานตางๆ ดังน้ี คือ 
   1. ดานความเขาใจเกี่ยวกับสาธารณะสมบัติ 
   2. ดานภาพสะทอนจิตสํานึกตอสาธารณะสมบัติ 
   3. ดานมาตรการเสริมสรางจิตสํานึกตอสาธารณะสมบัติ 
   4. ดานนโยบายและการบริหารจัดการ  
   สรุปผลการวิจัย แบงเปน 4 ดาน ไดดังน้ี 
    1. ดานความเขาใจเกี่ยวกับสาธารณะสมบัติ กลุมตัวอยางมีความเขาใจเกี่ยวกับ
จิตสํานึกตอสาธารณะสมบัติเปนสองระดับ ระดับหน่ึงเปนจิตสํานึกแบบ Passive คือ แบบที่บุคคล
ไมตองทําอะไรมาก เพียงแตไมทําใหเกิดความเสียหาย หรือไมทาํลายสาธารณะสมบัติที่ตนใชก็พอ 
อีกระดับหน่ึงเปนจิตสํานึกแบบ Active คือ บุคคลลงมือกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันแสดงวา เขามี
ความรบัผิดชอบที่ดีตอสาธารณะสมบัตไิมวาจะใชหรือไมใชมันก็ตาม เชน การมีสวนรวมในการบาํรุงรักษา
สาธารณะสมบัตทิี่เสียหายหรือการรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ 
    2. ดานภาพสะทอนจิตสํานึกตอสาธารณะสมบัต ิกลุมตวัอยางสวนใหญคิดวา
คนกรุงเทพฯ สวนใหญใชสาธารณะสมบัติดวยความรับผิดชอบนอยหรือแทบไมมีความรับผิดชอบ ผูตอบ
สวนใหญมักมีแนวโนมที่แสดงใหเห็นวา ตนมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ไมไดเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐาน
ของสังคม 
    3. ดานมาตรการเสริมสรางจิตสํานึกตอสาธารณะสมบัต ิ กลุมตวัอยางเห็นวา 
การศึกษานอกระบบโรงเรยีนโดยสถาบันครอบครวัมีความสําคญัมากที่สุด ในขณะที่การศึกษาในระบบ
โรงเรยีนมีความสําคัญนอย การรณรงคทางสื่อควรจะตองดําเนินการอยางตอเน่ือง และมีกลุมเปาหมาย
ที่เจาะจง มาตรการทางกฎหมายตองเขมงวด และถามีโทษตองลงโทษอยางรุนแรง 
    4. ดานนโยบายและการบริหารจัดการ กลุมตัวอยางมีความเห็นตองกันวา มี
ความสําคัญนอย 
  หฤทัย อาจปรุ (2544: บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ภาวะ
ผูนํารูปแบบการดําเนนิชีวติ และความสามารถในการเรยีนรูดวยตนเองกับการมีจิตสาํนึกสาธารณะของ
นักศึกษาพยาบาล กลุมตัวอยาง คือ นักศกึษาพยาบาลชั้นปที ่1, 2, 3 และ 4 สถาบนัการศึกษาพยาบาล 
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 510 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยแบบสอบถาม
ภาวะผูนํา  แบบสอบถามรูปแบบการดําเนินชีวิต แบบสอบถามความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง 
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และแบบสอบถามการมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล ซ่ึงแบงออกเปน 2 องคประกอบ คือ 
   1. องคประกอบในสวนจิตสํานึกสาธารณะ 
    1.1 ดานความตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน 
    1.2 ดานการวิเคราะห วิพากษ วิจารณปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 
    1.3 ดานความรัก ความเอื้ออาทร และความสามัคคี 
    1.4 ดานการรับรูและสามารถในการผลักดันเพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 
   2. องคประกอบในสวนพฤติกรรมที่แสดงการมีจิตสํานึกสาธารณะ 
    2.1 ดานการปฏิบัติในการแกไขปญหาสังคม 
    2.2 ดานการมีเครือขายในการทํากิจกรรมทางสังคม 
   ผลการศึกษา พบวา ภาวะผูนํา รูปแบบการดําเนินชีวติกลุมวชิาการ กลุมวชิาชพี 
กลุมกาวหนา กลุมกิจกรรม กลุมสังคม ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง และที่สังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาต ิ มีความสัมพันธทางบวกกับการมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล และทีส่ังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย ภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร และรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบเก็บตัวมีความ 
สัมพันธทางลบกับการมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล 
  ศิราณี อุปละ (2541: บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาจิตสํานึกและความสามารถในการ
แกปญหาสิ่งแวดลอม โดยใชการสอนแบบโครงการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหา แบบวัดจิตสํานึกตอสิ่งแวดลอม 
แบบสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาตามขัน้ตอนการสอนแบบโครงการ แบบประเมินความสามารถดาน
ปฏิบัติการแกปญหาแบบโครงการและแผนการสอนที่เนนการสอนแบบโครงการ กลุมสรางเสริมประสบการณ
ชีวิต เรื่อง ขยะ : การจัดการ และการนํากลับมาใช ผลการวิจัยสรุปไดวา คะแนนความสามารถในการ
แกปญหาของนักเรียนกอนเรียนไดคาเฉลีย่เทากับ 36.43 และหลังเรยีนเทากับ 43.43 ซ่ึงคะแนนหลังเรยีน
สูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คะแนนจิตสํานึกตอทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 พฤติกรรม
การแกปญหาของนักเรียนตามขั้นตอนการสอนแบบโครงการ สวนใหญอยูในระดับมาก 
  สุมนฑา หลบภัย (2543: บทคัดยอ) ศึกษาจิตสํานึกในการอนุรักษตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ของผูประกอบการคาบริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กลุมตัวอยาง ไดแก ผูประกอบการคา
ที่พายเรือขายสินคาอยูในบริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก และรวมถงึผูประกอบการคาที่ขายสนิคาอยู
ริมลําคลอง มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 230 ราย และสุมตัวอยางแบบบังเอิญเปนกลุมตัวอยางจํานวน 
150 ราย เครือ่งมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามจติสํานึกในการอนุรักษตลาดน้ําดําเนินสะดวก โดย
แบงออกเปน 3 สวน คือ แบบวัดความรูในการอนุรักษตลาดน้ําดําเนินสะดวก แบบวัดเจตคตใินการอนรัุกษ
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก และแบบสอบถามการปฏิบัติในการอนุรักษตลาดน้ําดําเนินสะดวก วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถามประกอบกับการสัมภาษณโดยผูวิจัยและผูชวยในการวิจัย ผลการศึกษา
พบวา ผูประกอบการคาในตลาดน้ําดําเนินสะดวกมคีวามรูในการอนุรักษตลาดน้ําอยูในระดบัปานกลาง 
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มีเจตคติในการอนุรักษตลาดน้ําในระดบัสูง แตมีการปฏบิตัิในการอนุรักษตลาดน้ําในระดับต่ํา และจิตสํานกึ
ในการอนุรักษตลาดน้ําโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
  มุทิตา หวังคิด (2547: 59) ไดศึกษาเรื่องการฝกทักษะการแกปญหาโดยนาํเสนอสถานการณ
ผานสื่อคอมพิวเตอร เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะในนักเรียน ระดับประถมศึกษาปที ่6 ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนทีไ่ดรับการฝกทักษะการแกปญหาโดยนาํเสนอสถานการณผานสื่อคอมพิวเตอร มีจิตสาธารณะ
สูงกวานักเรยีนที่ไมไดรับการฝกอยางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียนแตกตางกัน ทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคมุมีจิตสาธารณะไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคญั
ทางสถิติ .05 และไมพบปฏิสัมพันธระหวางการฝกทักษะ การแกปญหาโดยนําเสนอสถานการณผาน
สื่อคอมพิวเตอรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่มีตอจิตสาธารณะของนักเรียน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ.05 
  บุญทัน ภูบาล (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชวีดิทัศนละครหุนเชิดเปนตัวแบบเพื่อ
พัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที ่2 ที่ไดรับการใชวีดิทศันละครหุนเชิดเปนตวัแบบ มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะ เฉลีย่
โดยรวม กอนการใชวีดิทศัน ระหวางการใชวีดิทศันและหลังการใชวีดิทัศนละครหุนเชิดเปนตวัแบบ ใน
แตละชวงสัปดาหแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ย
โดยรวมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตลอดชวงระยะเวลา 4 สัปดาห และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับ
การใชวีดิทัศนละครหุนเชิดเปนตัวแบบ มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยโดยแยกตาม
รายองคประกอบของจิตสาธารณะ 3 องคประกอบ กอนการใชวีดิทัศน ระหวางการใชวีดิทศัน และ
หลังการใชวีดิทัศนในแตละชวงสัปดาหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนน
จิตสาธารณะเฉลี่ยทั้ง 3 องคประกอบมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตลอดชวงระยะเวลา 4 สัปดาห 
  พรพรหม พรรคพวก (2550: 81 – 82) ไดศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอจิตสาธารณะ
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในสหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ตัวแปร
ปจจัยทั้งหาตัวคือ การรับรูความสามารถของตน การคลอยตามผูอ่ืน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
ครูสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยกับจิตสาธารณะโดยรวม 
มีความสัมพันธกัน (R = .695) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสามารถอธิบายผลรวมกันได 
48.20% และคาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอจิตสาธารณะโดยรวมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 คือ การรับรูความสามารถของตน (β = .633) และสัมพันธภาพระหวางนักเรียน
กับคร ู(β = .153) ตวัแปรปจจัยทั้งหาตวักับจิตสาธารณะรายดานทัง้สามดาน ไดแก ดานการหลีกเลี่ยง
การใชดานการถือเปนหนาที่ และดานการเคารพสิทธกิารใชทีว่ิเคราะหแบบตัวแปรพหุนาม มีความ 
สัมพันธกัน (Wilks’ Λ = .498) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณที่วิเคราะหแบบตัวแปรเอกนาม
ระหวางตัว แปรปจจัยกับจิตสาธารณะรายดานมีคา .560, .506 และ .619 ตามลําดับ ซ่ึงมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 ทุกคา และคาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอจิตสาธารณะรายดาน
ทั้งสามดานมากที่สุดคือ การรับรูความสามารถของตน ซ่ึงมีคาเทากับ .441, .483 และ .604 ตามลาํดับ 
โดยสงผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูสงผล
ทางบวกตอจิตสาธารณะดานการหลีกเลี่ยงการใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสงผลทางบวก
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ตอดานการถือเปนหนาที่และดานการเคารพสิทธิการใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคา
นํ้าหนักความสําคัญเทากับ .152, .113 และ .102 ตามลาํดับ และในดานการเคารพสิทธิการใชยัง พบวา 
การคลอยตามผูอ่ืนสงผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาน้ําหนักความสาํคัญ
เทากับ .104 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ  ทําใหทราบวา  การพัฒนาจิตสาธารณะ 
สามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การใชตัวแบบสัญลักษณผานสื่อหนังสือ การใชบทบาทสมมติ การใช
วีดิทัศนหุนเชิด และการใชแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินคา และการที่จะสรางจิตสาธารณะใหเกิดขึ้น 
กับเด็กๆ ไมใชเร่ืองยาก และก็สามารถกระทําไดถาใหเด็กไดมีสวนรวมในการปฏิบตัิกิจกรรมดวยตนเอง 
มีกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะสิ่งแวดลอมที่เราควรสรางจิตสาธารณะใหเกิดขึ้นตั้งแตวัยเด็กเพื่อที่จะ
เปนนสิัยที่ติดตัวไปเม่ือเด็ก ๆ เหลานี้เติบโตไปเปนผูใหญในอนาคต 
 

5. เอกสารที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 5.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551) 
      1. วิสัยทัศน 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติ
ใหเปนมนษุยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คณุธรรม มีจิตสาํนึกในความเปนพลเมืองไทย และ
เปนพลโลก ยดึม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตย อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข มี
ความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชวีติ โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคญับนพ้ืนฐานความเชื่อวา ทกุคนสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเอง
ไดเต็มตามศักยภาพ  
  2. หลักการ 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลักการที่สําคัญ ดังน้ี 
   1. เปนหลักสตูรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมาย และมาตรฐาน
การเรียนรู เปนเปาหมายสาํหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พ้ืนฐาน ของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 
   2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา
อยางเสมอภาค และมีคุณภาพ 
   3. เปนหลักสตูรการศึกษาทีส่นองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด 
การศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 
   4. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลา และ
การจัดการเรียนรู 
   5. เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
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   6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ   
  3. จุดหมาย 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข    
มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เม่ือจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ี 
   1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
   2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี  
และมีทักษะชวีิต 
   3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
   4. มีความรักชาต ิ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชวีิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวฒันธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิง่ที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมี
ความสุข  
  4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานทีก่ําหนด ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสาํคัญและคุณลกัษณะอันพึงประสงค  
ดังน้ี 
   สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ 
ดังน้ี 
    1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มี
วัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้ง
การเจรจาตอรอง เพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ การเลอืกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวย
หลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ที่มีตอตนเองและสังคม 
    2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิด
สังเคราะห การคิด อยางสรางสรรค การคิดอยางมวีิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสราง
องคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 
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    3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหา และ
อุปสรรคตางๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ 
เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรู
มาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 
    4. ความสามารถในการใชทกัษะชีวติ เปนความสามารถในการนํากระบวนการ
ตางๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเน่ือง การทํางาน 
และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหา และ
ความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม การปรับตวัใหทันกบัการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดลอม 
และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
    5. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ีเปนความสามารถในการเลือก และใช 
เทคโนโลยีดานตางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดาน
การเรียนรูการสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
  5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ดังน้ี 
   1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 
   2. ซ่ือสัตยสุจริต 
   3. มีวินัย 
   4. ใฝเรียนรู 
   5. อยูอยางพอเพียง 
   6. มุงม่ันในการทํางาน 
   7. รักความเปนไทย 
   8. มีจิตสาธารณะ 
   นอกจากนี ้สถานศกึษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ิมเตมิใหสอดคลอง
ตามบริบทและจุดเนนของตนเอง     
  6. มาตรฐานการเรียนรู 
   การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุ
ปญญา หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังน้ี  
   1. ภาษาไทย 
   2. คณิตศาสตร 
   3. วิทยาศาสตร 
   4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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   5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
   6. ศิลปะ 
   7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   8. ภาษาตางประเทศ 
   ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรยีนรูเปนเปาหมายสําคญัของ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรยีนรูระบุสิ่งที่ผูเรียนพึงรู ปฏิบัติได มีคุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงคเม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรูยังเปนกลไกสําคัญ                
ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะสะทอนใหทราบวา ตองการ
อะไร จะสอนอยางไร และประเมินอยางไร รวมทั้งเปนเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคณุภาพ
การศึกษาโดยใชระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงรวมถึงการทดสอบ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกลาว
เปนสิ่งสําคญัที่ชวยสะทอนภาพการจัดการศึกษาวา สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่มาตรฐาน
การเรียนรูกําหนดเพียงใด 
  7. สาระการเรียนรู 
   สาระการเรียนรู ประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ซ่ึงกําหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจําเปนตองเรียนรู โดยแบงเปน
8 กลุมสาระการเรียนรู ดังภาพประกอบ 8  และภาพประกอบ 9    
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ภาพประกอบ 8 แสดงสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน  
 
 ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551. 
หนา 7. 

 
 

องคความรู ทักษะสําคัญ 
และคุณลักษณะ 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 

วิทยาศาสตร   :   การนําความรู 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ไปใชในการศึกษา คนควาหา
ความรู และแกปญหาอยางเปน
ระบบ การคิดอยางเปนเหตุเปนผล  
คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค  และจิต
วิทยาศาสตร 

สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  :    การอยูรวมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติ
สุข  การเปนพลเมืองดี  ศรัทธา
ในหลักธรรมของศาสนา   
การเห็นคุณคาของทรัพยากร
และส่ิงแวดลอม ความรักชาติ 
และภูมิใจในความเปนไทย 

ศิลปะ : ความรูและทักษะ
ในการคิดริเริ่ม  
จินตนาการ สรางสรรค
งานศิลปะ  สุนทรียภาพ
และการเห็นคุณคาทาง
ศิลปะ 

ภาษาไทย  : ความรู  ทักษะ 
และวัฒนธรรมการใชภาษา   
เพ่ือ การสื่อสาร   ความชื่นชม    
การเห็นคุณคาภูมิปญญา ไทย  
และภูมิใจในภาษาประจําชาติ 

ภาษาตางประเทศ   :    
ความรูทักษะ  เจตคติ และ
วัฒนธรรม การใช
ภาษาตางประเทศในการ
ส่ือสาร  การแสวงหาความรู 
และการประกอบอาชีพ 
 

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี : 
ความรู  ทักษะ และเจตคติ ใน
การทํางาน  การจัดการ  การ
ดํารงชีวิต  การประกอบอาชีพ 
และการใชเทคโนโลยี 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา :  ความรู 
ทักษะและเจตคติในการสรางเสริม
สุขภาพพลานามัยของตนเองและ
ผูอ่ืน  การปองกันและปฏิบัติตอส่ิง
ตางๆ ที่มีผลตอสุขภาพอยางถูก
วิธีและทักษะในการดําเนินชีวิต 

คณิตศาสตร  :   การนํา
ความรูทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรไปใชใน           
การแกปญหา การดําเนินชีวิต  
และศึกษาตอ การมีเหตุมีผล     
มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ
และสรางสรรค 



 83 

 

ภาพประกอบ 9 แสดงความสัมพันธของการพฒันาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
 

 ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551  หนา 8. 

วิสัยทัศน 

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกาํลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดาน

รางกาย ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพและการศึกษา

ตลอดชีวิต  โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

จุดหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

               2. มีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยแีละมีทักษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

             4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

              5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงทํา

ประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข   

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร 

 2. ความสามารถในการคิด 

 3. ความสามารถในการแกปญหา 

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  1.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย   
  2. ซ่ือสัตยสุจริต 
  3.  มีวินัย 
  4.  ใฝเรียนรู 
  5. อยูอยางพอเพียง 
  6.  มุงม่ันในการทํางาน 

  7.  รักความเปนไทย 

  8.  มีจิตสาธารณะ 

คุณภาพของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                                                             
                                                                                                       

                                                  

                                                                                                                                                                   

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 1. กิจกรรมแนะแนว 
 2. กิจกรรมนักเรียน 
 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
    สาธารณประโยชน 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด   8 กลุมสาระการเรียนรู 
 1. ภาษาไทย      2. คณิตศาสตร     3. วิทยาศาสตร    4. สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม   5. สุขศึกษาและพลศึกษา    6.  ศิลปะ   7.  การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี   8. ภาษาตางประเทศ                 
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  8. สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา ละ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
   สาระที่ ๑  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
    มาตรฐาน  ส ๑.๑ รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่นนบัถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาทีถู่กตอง ยึดม่ัน และปฏิบัตติามหลกัธรรม 
เพ่ืออยูรวมกันอยางสันติสุข 
    มาตรฐาน ส ๑.๒ เขาใจ ตระหนักและปฏิบัตตินเปนศาสนิกชนที่ดี และธํารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
   สาระที่ ๒  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม 
    มาตรฐาน  ส ๒.๑ เขาใจและปฏิบตัิตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยม
ที่ดีงาม และธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคมโลก
อยางสันติสุข 
    มาตรฐาน  ส ๒.๒ เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดม่ัน  
ศรัทธา และธํารงรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร 
    มาตรฐาน  ส ๓.๑ เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และ
การบริโภค การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ  
    มาตรฐาน  ส ๓.๒ เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจ และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
   สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร 
    มาตรฐาน  ส ๔.๑ เขาใจความหมาย ความสาํคัญของเวลา และยุคสมัยทาง
ประวตัิศาสตร สามารถใชวธิีการทางประวัตศิาสตรมาวเิคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 
    มาตรฐาน  ส ๔.๒ เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาต ิจากอดีตจนถึงปจจุบนั ใน
ดานความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเน่ือง ตระหนักถึงความสําคัญ และสามารถ
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 
    มาตรฐาน  ส ๔.๓ เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย   
มีความรัก ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 
   สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร 
    มาตรฐาน  ส ๕.๑ เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธของ
สรรพสิ่งซึ่งมีผล ตอกันและกนัในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ในการคนหา 
วิเคราะห สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ  
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    มาตรฐาน ส ๕.๒ เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ที่กอใหเกิดการสรางสรรควฒันธรรม มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  9. ความสําคัญของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ทําไมตองเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชวยใหผูเรียนมีความรู 
ความเขาใจ การดํารงชีวิตของมนุษยทั้งในฐานะปจเจกบุคคลและการอยูรวมกันในสังคม การปรับตวั
ตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เขาใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุค
สมัย กาลเวลา ตามเหตุปจจัยตางๆ เกิดความเขาใจในตนเองและผูอ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ
ในความแตกตาง และมีคุณธรรม สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก 
   เรียนรูอะไรในสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรมวาดวยการอยูรวมกัน
ในสังคม ที่มีความเชื่อมสัมพันธกัน และมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพ่ือชวยใหสามารถปรับ
ตนเองกับบรบิทสภาพแวดลอม เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยม
ที่เหมาะสม โดยไดกําหนดสาระตางๆ ไวดังน้ี 
     ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยูรวมกันอยางสันติสุข เปนผูกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยูเสมอ 
รวมทั้งบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสวนรวม 
     หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม ระบบการเมืองการปกครอง
ในสังคมปจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลักษณะ และ
ความสําคัญ การเปนพลเมืองดี ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ 
ปลูกฝงคานิยมดานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สทิธิ หนาที่ เสรภีาพการดําเนินชีวติ
อยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
     เศรษฐศาสตร การผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการ  การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด อยางมีประสิทธิภาพ การดํารงชีวติอยางมีดุลยภาพ และการนํา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน   
     ประวตัศิาสตร เวลาและยุคสมัยทางประวตัศิาสตร วธิีการทางประวัตศิาสตร 
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน ความสัมพันธและเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง  ๆผลกระทบ
ที่เกิดจากเหตุการณสําคัญในอดีต บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงตางๆในอดีต ความเปนมา
ของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย แหลงอารยธรรมที่สําคัญของโลก   
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     ภูมิศาสตร ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหลงทรัพยากร 
และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคตางๆ ของโลก การใชแผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร 
ความสัมพันธกันของสิ่งตางๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น การนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  10. คุณภาพผูเรียน 
   จบชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
    1. มีความรูเรื่องเก่ียวกับตนเอง และผูที่อยูรอบขาง ตลอดจนสภาพแวดลอม
ในทองถิ่น ที่อยูอาศัย และเชื่องโยงประสบการณไปสูโลกกวาง 
    2. มีทักษะกระบวนการ และมีขอมูลที่จําเปนตอการพัฒนาใหเปนผูมีคุณธรรม  
จริยธรรม ประพฤติปฏิบตัิตามหลักคาํสอนของศาสนาทีต่นนับถือ มีความเปนพลเมืองดี มีความรับผดิชอบ  
การอยูรวมกันและการทํางานกับผูอ่ืน มีสวนรวมในกิจกรรมของหองเรียน และไดฝกหัดใน การตัดสินใจ 
    3. มีความรูเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะ
การบูรณาการ ผูเรียนไดเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับปจจุบันและอดีต มีความรูพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ไดขอคิด
เกี่ยวกับรายรับ-รายจายของครอบครัว เขาใจถึงการเปนผูผลิต ผูบริโภค รูจักการออมขั้นตน และวิธีการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
    4. รูและเขาใจในแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่
พลเมือง เศรษฐศาสตร ประวตัิศาสตร และภูมิศาสตร เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการทาํความเขาใจในขั้นที่
สูงตอไป 
   จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
    1. มีความรูเรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร 
ลักษณะทางกายภาพ สังคมประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมือง การปกครอง และสภาพเศรษฐกิจ
โดยเนนความเปนประเทศไทย 
    2. มีความรูและความเขาใจในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมคาํสอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทัง้มีสวนรวมศาสนพธิี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น  
    3. ปฏิบตัตินตามสถานภาพ บทบาท สทิธิหนาที่ในฐานะพลเมืองดีของทองถิ่น 
จังหวัด ภาค และประเทศ รวมทัง้ไดมีสวนรวมในกจิกรรมตามขนบธรรมเนยีมประเพณี และวฒันธรรม
ของทองถิ่นตนเอง มากยิ่งขึ้น 
    4. สามารถเปรยีบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคตางๆของประเทศไทยกับ
ประเทศเพื่อนบาน ไดรับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หนาที่พลเมือง เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร และภูมิศาสตร เพ่ือขยายประสบการณไปสูการทําความเขาใจ
ในภูมิภาค ซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมจากอดีต สูปจจุบัน 
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   จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
    1. มีความรูเกี่ยวกับความเปนไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบ
กับประเทศ ในภูมิภาคตางๆ ในโลก เพ่ือพัฒนาแนวคิด เรื่องการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
    2. มีทักษะที่จําเปนตอการเปนนกัคิดอยางมวีิจารณญาณไดรับการพัฒนาแนวคิด 
และขยายประสบการณ เปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคตางๆ ในโลก ไดแก 
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชยีเนีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ในดานศาสนา คุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม ความเชือ่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประวตัศิาสตร
และภูมิศาสตร ดวยวิธีการทางประวัติศาสตร และสังคมศาสตร 
    3. รูและเขาใจแนวคิดและวิเคราะหเหตุการณในอนาคต สามารถนํามาใชเปน
ประโยชน ในการดําเนินชีวิตและวางแผนการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 
   จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖  
    1. มีความรูเกี่ยวกับความเปนไปของโลกอยางกวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
    2. เปนพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือ รวมทั้งมีคานิยมอันพึงประสงค สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
รวมทั้งมีศักยภาพเพื่อการศึกษาตอในชั้นสูงตามความประสงคได 
    3. มีความรูเร่ืองภูมิปญญาไทย ความภูมิใจในความเปนไทย ประวตัศิาสตรของ
ชาติไทย ยึดม่ันในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
    4. มีนิสัยที่ดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคไดอยางเหมาะสม มีจิตสํานึก 
และมีสวนรวมในการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดลอม มีความรักทองถิน่และประเทศชาติ 
มุงทําประโยชน และสรางสิ่งที่ดีงามใหกับสังคม 
    5. มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูของตนเอง ชี้นําตนเองได และ
สามารถแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆในสังคมไดตลอดชวีิต 
 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชสาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม
เปนแกนหลักในการศึกษาวจัิย ซ่ึงเปนหนวยเกี่ยวกับพลเมืองดีในวิถปีระชาธิปไตย 
   
   

 
 



บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยดําเนินการตามขัน้ตอน ดังน้ี 
  1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 
  2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมัธยมบานบางกะป 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2553 จํานวน 6 หองเรียน  
จํานวน 260 คน 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนมัธยม
บานบางกะป แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 
2 หองเรียน หองเรียนละ 40 คน รวม  80 คน โดยใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster random Sampling) นํา
กลุมที่ไดมาจับฉลากอีกครั้ง เพ่ือกําหนดเปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 คือ 
  1. กลุมทดลองที่ 1 จํานวน 40 คน ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวย
การรับใชสังคม 
  2. กลุมทดลองที่ 2 จํานวน 40 คน ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยาง
ที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ 
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 
  1. แผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม 
  2. แผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนน
การเสนอตัวแบบสัญลักษณ 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  4. แบบทดสอบวัดจิตสาธารณะ 
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 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 
  1. แผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม 
   1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 สาระและมาตรฐาน
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ความมุงหมายของหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา ตัวชีว้ัด  
ของสาระหนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม 
   1.2 ศึกษาหลักการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคมจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   1.3 เลือกสาระที ่2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวติในสังคม มาตรฐาน 
ส 2.1 ปฏิบัตตินตามหนาทีข่องการเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณีและวฒันธรรมไทย ดํารงชีวติ
อยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข ใชในการวิจัย มีสาระการเรียนรู ดังน้ี 
    1.3.1 พลเมืองดี 
    1.3.2 การเมืองการปกครอง 
   1.4 นําผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรยีนรู คําอธิบายรายวิชา และจุดประสงค
รายวิชามาวิเคราะห  เปนจุดประสงคการเรียนรู และสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรู
แบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม โดยใชเวลาในการทดลอง 21 คาบ 
   1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น ใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 3 ทาน ตรวจแกไข
ความถกูตองของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนความสอดคลองของขั้นตางๆ ของแผน 
การจัดการเรียนรู เพ่ือนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข และหาความเที่ยวตรงของเน้ือหา 
   1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของของแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัด 
การเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม 
    การยอมรับประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบ
เทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม พิจารณาจากการตอบคําถามในใบงาน ในกิจกรรม และการทํา
แบบทดสอบทายกิจกรรม ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
     80 ตวัแรก หมายถึง คะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนทั้งหมดทีต่อบคําถามจากใบงาน
ในกิจกรรมการเรียนรู ไดคะแนนไมต่ํากวา 80% 
     80 ตวัหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมด ที่ทําแบบทดสอบ
ทายกิจกรรมการเรียนรู ไดคะแนนไมต่ํากวา 80% 
      เม่ือพิจารณาขอมูล 80 ตัวแรก และ 80 ตัวหลัง ถาไดตามเกณฑมาตรฐาน  
80/80 ถือวาเปนแผนการจัดการเรยีนรูทีส่มบูรณ แตถาไมถึงเกณฑ 80/80 ถือวาเปนแผนการจัดการเรยีนรู
ที่ไมสมบูรณ ตองปรับปรุงแกไข ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ดวยการจัดการเรียนรูแบบ
เทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม มีคาเทากับ 85.93/80.87 
   1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรยีนรูแบบเทคนคิการเรียนรูดวยการรบัใช 
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สังคมไปสอนกลุมทดลอง เพ่ือการวิจัยตอไป 
  2. แผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนน
การเสนอตัวแบบสัญลักษณ 
   2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 สาระและมาตรฐาน
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ความมุงหมายของหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด   
ของสาระหนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม 
   2.2 ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัว
แบบสัญลักษณจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   2.3 เลือกสาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคมมาตรฐาน  
ส 2.1 ปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิต
อยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข ใชในการวิจัย มีสาระการเรียนรู ดังน้ี 
    2.3.1 พลเมืองดี 
    2.3.2 การเมืองการปกครอง 
   2.4 นําผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา และจุดประสงค
รายวิชามาวเิคราะหเปนจุดประสงคการเรียนรู และสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรู
แบบเทคนิคศกึษากรณตีวัอยางที่เนนการเสนอตวัแบบสญัลักษณ โดยใชเวลาในการทดลอง 7 สัปดาหๆ ละ 
3 ชั่วโมง 
   2.5 นําแผนการจัดการเรียนรูทีส่รางขึ้น ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจแกไข
ความถูกตองของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนความสอดคลองของขั้นตางๆ ของแผน 
การจัดการเรียนรู เพ่ือนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข และหาความเที่ยวตรงของเน้ือหา 
   2.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของของแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัด 
การเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ 
    การยอมรับประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบ
เทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลกัษณ พิจารณาจากการตอบคําถามในใบงาน
ในกิจกรรมและการทําแบบทดสอบทายกจิกรรม ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
     80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ตอบคําถาม จาก
ใบงานในกิจกรรมการเรียนรู ไดคะแนนไมต่ํากวา 80% 
     80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ทําแบบทดสอบ
ทายกิจกรรมการเรียนรู ไดคะแนนไมต่ํากวา 80% 
      เม่ือพิจารณาขอมูล 80 ตัวแรก และ  80 ตัวหลัง ถาไดตามเกณฑมาตรฐาน  
80/80 ถือวา เปนแผนการจัดการเรียนรูทีส่มบูรณ  แตถาไมถึงเกณฑ 80/80 ถือวา เปนแผนการจัด 
การเรียนรูที่ไมสมบูรณ ตองปรับปรุงแกไขประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรู
แบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลกัษณ มีคาเทากับ  87.31/81.62 
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   2.7 นําแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยาง
ที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณไปสอนกลุมทดลอง เพ่ือการวิจัยตอไป 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ระดับชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดําเนินการ ดังน้ี 
   3.1 ศึกษาการสรางแบบทดสอบ จากหนังสือเทคนิคการวัดและประเมินผลการสอน
วิชาสังคมศึกษา ของ สมบูรณ ชิตพงศ (2523: 1 – 40) และเทคนิคการเขียนขอสอบ ของ ชวาล แพรัตกุล 
(2522: 11 – 153) 
   3.2 ทําการวิเคราะหหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวของกับเน้ือหาและจุดประสงค จากแผน 
การจัดการเรียนรูที่กําหนดไว โดยดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 
    3.2.1 ผูวิจัยรวมกับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการมัธยมศึกษา กลุมการสอน
สังคมศึกษา จํานวน 8 คน ทําการวิเคราะหหลักสูตร และสรางตารางวิเคราะหหลักสูตรจากเนื้อหาและ
พฤติกรรมทีต่องการวัดตามหลักของ บลูม (Bloom.  1956: 48 – 50) สําหรับเปนเกณฑในการตัดสินใจ
วาตองการวัดพฤติกรรมใด จํานวนมากนอยเพียงใด เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบ 
    3.2.2 จําแนกจุดประสงคของเนื้อหาออกเปนพฤติกรรมวาประกอบดวยพฤติกรรม
ใดบาง 
    3.2.3 ใหความหมายของแตละพฤติกรรม พรอมระบุลักษณะการกระทํา หรือ
การแสดงออกที่บุคคลมีพฤติกรรมนั้นๆ  
    3.2.4 จําแนกเนื้อหา และระบุความคิดรวบยอดของแตละเนื้อหา 
    3.2.5 ใหคาน้ําหนัก โดยผูรวมดําเนินการวิเคราะหหลักสูตร กําหนดคาน้ําหนัก
แสดงถึงความสัมพันธของเนื้อหา และพฤติกรรมในชองตามความเห็นของแตละคนโดยอิสระ 
    3.2.6 สรางตารางเฉลี่ย โดยนําคะแนนแตละชองของแตละคนมารวมกันแลวหาร
ดวยจํานวนคนทั้งหมดที่รวมกันวิเคราะหหลักสูตร 
    3.2.7 สรางตารางวิเคราะหหลักสูตร และกําหนดจํานวนขอสอบ 80 ขอ 
   3.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ขอสอบที่สรางเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
5 ตัวเลือก จํานวน  65 ขอ 
   3.4 ตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน  
ตรวจเพื่อพิจารณาวา ขอสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคหรือไม โดยใชเกณฑกําหนดคะแนน
ความคิดเห็น ดังน้ี 
    คะแนน  +1 เม่ือแนใจวาขอสอบนั้นวัดไดสอดคลองกับจุดประสงค 
    คะแนน  0 เม่ือไมแนใจวาขอสอบนั้นวัดไดสอดคลองกับจุดประสงค 
    คะแนน  –1 เม่ือแนใจวาขอสอบนั้นวัดไมสอดคลองกับจุดประสงค 
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     นําผลการพิจารณา จากผูเชี่ยวชาญมาคาํนวณแตละขอ  เพ่ือหาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (IOC) คัดเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองไดมากกวา
หรือเทากับ 0.5 สําหรับการวิจัยครั้งน้ี ผูวจัิยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC ที่อยูระหวาง 0.67 – 1.00 
   3.5 นําแบบทดสอบทีป่รับปรุงแกไขแลว ไปทดลองกบันักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรยีนมัธยมบานบางกะป เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน แลวนําแบบทดสอบ
มาตรวจสอบมาตรวจตําตอบโดยใหคะแนน 1 คะแนน สําหรับขอที่ตอบถูก และให 0 คะแนน สําหรับ
ขอที่ตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบเกิน 1 คําตอบ 
   3.6 นําผลคะแนนที่ไดไปวิเคราะหความยากงาย และคาอํานาจจําแนกของขอสอบ
แตละขอโดยใชเทคนิค 27 % ของ จุง เดห ฟาน (Fan.  1952: 3 – 32) แลวคัดเลือกเฉพาะขอสอบที่มี
คาความยากงาย (P) ระหวาง .20 - .80 และมีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .20 ขึน้ไป คัดเลือกไว 30 ขอ  
ซ่ึงไดคาความยากงายอยูระหวาง  .22 - .80  และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  .22 - .63 
   3.7 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวแลวไปทดสอบกับนักเรียนจํานวน 100 คน เพ่ือหา
คาความเชื่อม่ัน โดยใชสตูร KR-20 ของ คเูดอร-นิชารดสนั (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 
197 – 198; อางอิงจาก Kuder-Rlchardson.  1937) ซ่ึงไดคาความเชื่อม่ันเทากับ  .70 
   3.8 นําแบบทดสอบไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัย  
  
ตัวอยาง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
คําชีแ้จง : แบบทดสอบเปนแบบเลือกตอบชนดิ 5 ตวัเลือก ใหนักเรยีนเลือกคําตอบที่ถกูตองมากที่สุด
เพียงคําตอบเดียว 
 
(ความรู ความจํา) (0) ขอใดเปนหลักการที่สําคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 ก. ประชาชนมีสวนรวมในการตรากฎหมาย 
 ข. การปกครองประเทศเปนไปตามนโยบายของผูนํา 
 ค. อํานาจอธิปไตยเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 
 ง. ใชกฎหมายเปนหลักในการสรางความยุติธรรมในประเทศ    
 จ. นายกรัฐมนตรีมีอํานาจเด็ดขาดในการปกครองประเทศแตเพียงผูเดียว      
   ตอบ ค 
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(ความเขาใจ) (00) เจาหนาที่ฝายปกครองของอําเภอวังหินไดรับการยกยองวาบริการประชาชนดีมาก  
ขอความดังกลาวสอดคลองกับคุณธรรมใด 
 ก. ความซื่อสัตยสุจริต 
 ข. ความเชื่อม่ันในตนเอง 
 ค. การเห็นแกประโยชนสวนรวม 
 ง. ความรับผิดชอบและความมีวินัย 
 จ. ความเสียสละและความสะดวก    
   ตอบ ง 
 
(การนําไปใช) (000) บุคคลใดเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
 ก. แมทํางานนอกบาน ไมมีเวลาสอนการบานใหลูก 
 ข. พ่ีสาวไมชวยแมทํางานบานเพราะติดละครตอนค่ํา   
 ค. พ่ีชายแตงงานแยกครอบครัว ไมมีเวลามาเยี่ยมพอแม 
 ง. นองสาวคนเล็ก ขยันเรียนหนังสือเชื่อฟงคําสั่งของพอแม 
 จ. พอกลับบานดึกเปนประจําเพราะตองไปทํางานเลี้ยงรับรองลูกคา             
   ตอบ ง 
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  4. แบบทดสอบวัดจิตสาธารณะ 
   ผูวิจัยดําเนินการสรางและหาคุณภาพของแบบสอบถาม มีขั้นตอนดังน้ี 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
  
 
 
 
 
 
                         
   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 ขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดจิตสาธารณะ 

กําหนดจุดมุงหมาย 

ศึกษาทฤษฎี  แนวคิดเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เขียนนิยามปฏิบัติการและกําหนดแผนการเขียนขอคําถาม 

สรางแบบทดสอบตามนิยามเชิงปฏิบตัิการ 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยผูเชี่ยวชาญ 

พิจารณาคัดเลือกขอคําถามที่
มีความเที่ยงตรง 

วิเคราะหคาอํานาจจําแนก
ของขอคําถาม 

ทดลองครั้งที่ 1 เพ่ือหาคุณภาพรายขอและคัดเลือกขอคําถาม 

วิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 

ออกแบบและจัดพิมพแบบทดสอบ 

นําแบบทดสอบไปเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

ตัดทิ้ง 

ตัดทิ้ง 

ไมผานเกณฑ 
ผานเกณฑ 

ไมผานเกณฑ 
ผานเกณฑ 
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 จากภาพประกอบ 10 เปนการแสดงลําดับขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพแบบทดสอบ
วัดจิตสาธารณะ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 
  1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบทดสอบ เพ่ือวัดพฤติกรรมจิตสาธารณะ ตาม 
องคประกอบจิตสาธารณะ 4 องคประกอบ 
  2. ศึกษา ทฤษฎ ีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤตกิรรมจิตสาธารณะ 
  3. เขียนนิยามเชงิปฏิบัติการของจิตสาธารณะทั้ง 4 องคประกอบ  
  4. เขียนขอคําถามตามนิยามเชงิปฏิบตัิการของจิตสาธารณะ โดยลักษณะของแบบทดสอบ
เปนขอคําถามเชิงสถานการณ และมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ 
  5. นําแบบทดสอบไปใหผูเชีย่วชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  
(Face Validity) ซ่ึงมี อาจารยนภดล ทิพพะพาทย อาจารยจันทรแจม สุดสวาสดิ์ และ อาจารยจิรพันธ  
จันจินะ ตรวจสอบแบบทดสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ความครอบคลุม และความสอดคลอง
ตามนิยาม ปรับปรุงขอคําถามที่ไมเหมาะสมตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และคัดเลือกคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC : Index  Of Congruence) ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป  สําหรับการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยได
คัดเลือกแบบทดสอบที่มีคา IOC ที่อยูระหวาง 0.67 – 1.00 
  6. นําแบบทดสอบที่ไดจากขอ 5 ไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 
โรงเรียนมัธยมบานบางกะป ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน นําผลที่ไดจากแบบทดสอบมาวิเคราะห
ขอคําถามเปนรายขอเพ่ือหาคาอํานาจจําแนก โดยใชเทคนิค 25% ของกลุมสูงต่าํแลวใชวธิีการหาคา 
t – distribution ถาการคํานวณคา  t  ไดมากกวาหรือเทากับ  1.75  ถือวา ขอคําถามนั้น จําแนกคน
เปนสองกลุมได ถาไดคา  t  ต่ํากวา  1.75  จะตองตัดทิ้งไป จะนํามาใชในการเกบ็ขอมูลเพ่ือการวิจัย
ไมได  แลวคดัเลือกไวจํานวน 40 ขอ  ซ่ึงไดขอคําถามมีคาอํานาจจําแนก (t) ระหวาง 1.97 – 10.09 
  7. นําแบบทดสอบที่ผานการคดัเลือกในขอ 6 มาวิเคราะหซํ้าเพื่อหาคาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ทั้งฉบับ โดยใชวธิีสัมประสทิธิ์แอลฟา (α  - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)  
ซ่ึงไดคาความเชื่อม่ันทั้งฉบบัเทากับ  .84 
  8. จัดพิมพแบบทดสอบเปนฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปเก็บขอมูลในการวิจัย 
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดจิตสาธารณะ 
0. ในขณะที่กําลงักวาดหองเรียนสนทรรศและปรีดี ชอบเอาไมกวาดมาเลนเปนดาบฟนตอสูกัน ถา
นักเรียนเปนสนทรรศหรือปรีดี นักเรียนจะทําอยางนั้นหรือไม 
 ก. ทํา เพราะสนกุดี 
 ข. ไมทํา เพราะกลัวครลูงโทษ 
 ค. ไมทํา เพราะเดี๋ยวโดนเพื่อนวา 
 ง. ไมทํา เพราะกลัวดามไมกวาดหัก 
 จ. ไมทํา เพราะเดี๋ยวกวาดหองไมเสร็จ 
 
00. ปยากรมักมาสายกวาเพื่อนคนอื่นๆเม่ือตนเปนเวรทําความสะอาดหองเรียนประจําวัน ถานักเรียน
เปนปยากร นักเรียนจะทําอยางนั้นหรือไม 
 ก. ทํา เพราะจะไดสบายกวาเพื่อน 
 ข. ทํา เพราะจะไดทํานอยกวาเพื่อน 
 ค. ไมทํา เพราะเกรงวาเพื่อนจะฟองครู 
 ง. ไมทํา เพราะกลัวเพ่ือนวาและไมคบ 
 จ. ไมทํา เพราะจะทําใหทํางานเสร็จไมทันเวลา  
 
  เกณฑการใหคะแนน 
   ถามีพฤติกรรมจิตสาธารณะระดับมากทีสุ่ด จะได 5 คะแนน 
   ถามีพฤติกรรมจิตสาธารณะระดับมาก จะได 4 คะแนน 
   ถามีพฤติกรรมจิตสาธารณะระดับปานกลาง จะได 3 คะแนน 
   ถามีพฤติกรรมจิตสาธารณะระดับนอย จะได 2 คะแนน 
   ถามีพฤติกรรมจิตสาธารณะระดับนอยทีสุ่ด จะได 1 คะแนน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
  1. ทําการทดสอบกอนเรียนกบักลุมทดลองทั้ง 2 กลุม ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สาระหนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคมและแบบสอบถามวัดจิตสาธารณะ  
แลวบันทึกผลการสอบไวเปนคะแนนกอนเรียนสําหรับการวิเคราะหขอมูล  
  2. ดําเนินการทดลอง ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนนักเรียนทั้ง 2 กลุมดวยตนเอง ใช
เน้ือหาเดียวกัน ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู 21 ชั่วโมง แตใชการจัดการเรียนรูที่แตกตางตางกัน 
ดังน้ี 
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   2.1 กลุมทดลองที ่ 1 จัดการเรยีนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวย
การรับใชสังคม 
   2.2 กลุมทดลองที่ 2 จัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยาง
ที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลกัษณ 
  3. เก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลองโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระการเรยีนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมและแบบทดสอบวัดจิตสาธารณะซึง่เปนแบบทดสอบ
ชุดเดียวกันทีใ่ชทดสอบกอนเรียน 
  4. ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน และแบบทดสอบวัดจิตสาธารณะ แลว
นําคะแนนไปวิเคราะหโดยใชคะแนนผลตางระหวางกอนเรียนและหลังเรียนแลวนํามาวิเคราะหดวยวธิีการ
ทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมุตฐิานและสรปุผล 
 

การดําเนินการทดลอง 
 แบบแผนการทดลอง 
  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการ
ทดลองโดยประยุกตตามแบบแผนการวจัิยแบบ (Randomized control Group Pretest – Posttest 
Design) (พวงรัตน ทวีรัตน.  2536: 67) ซ่ึงมีรูปแบบการทดลอง ดังน้ี 
 
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน ทดสอบ สอบหลัง 
    

1RE  1T  1X  1T  

2RE  2T  2X  2T  
    

 
สัญลักษณทีใ่ชในแบบแผนการทดลอง 
 1RE   แทน กลุมทดลองที ่1 ที่เลือกมาแบบสุม 
 2RE   แทน  กลุมทดลองที ่2 ที่เลือกมาแบบสุม 
 1T        แทน การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) 
 2T     แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 
 1X    แทน การจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม 
 2X    แทน การจัดการเรยีนรูแบบเทคนคิศึกษากรณีตวัอยางที่เนนการเสนอตวัแบบสัญลักษณ 
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การวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติพ้ืนฐาน  ไดแก 
  1.1 คาเฉลี่ย ( X ) (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2539: 306) 
 

   
N

X
X ∑=  

   
   เม่ือ  X    แทน คาเฉลี่ย 
         ∑ X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     Ν      แทน    จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง  
 
  1.2 คาความแปรปรวน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2540: 77) 
 

   
( )

( )1-NN
X-XN 22

2 ∑∑=S  

 
   เม่ือ  2S   แทน คาความแปรปรวนของคะแนน 
     N   แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
     ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     ∑ 2X  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
     1-N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 
  1.3 คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2540: 77) 
 

   
( )

( )1-NN
X-XN

..
22 ∑∑=DS  

 
   เม่ือ  S.D.  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
     N   แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
     ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     ∑ 2X  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
     1-N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
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 2. สถิติทีใ่ชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1 หาคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบทดสอบวดัจิตสาธารณะ โดยคํานวณจากสตูร (ลวน สายยศ; และ อังคณา.  2539: 249; อางอิงจาก 
Rowinelli; & Hamblaton.  1997) 
    

   
N

R
IOC ∑=  

   เม่ือ  IOC แทน คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
         การเรียนรู 
     ∑R   แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคน 
     N      แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
     
  2.2 หาคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยวิเคราะหเปนรายขอ (Item Analysis) โดยใชหลกัการจัดกลุม 27% กลุมสงู และ
กลุมต่ํา แลวเปดตารางสําเร็จรูปของ จุง เตห ฟาน โดยคํานวณจากสูตร (Fan.  1952: 3 – 32) 
 

   
N
RP =  

                     
   เม่ือ  P แทน คาความยากงาย 
     R  แทน   จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันถูก 
     N แทน   จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันทั้งหมด 
 

   

2
N

RlRur −
=  

      
   เม่ือ  r  แทน คาอํานาจจําแนก 
     RU แทน  จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมเกง 
     RL  แทน  จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมออน 
     N  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน 
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  2.3 หาคาความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีน โดยใชสูตร KR – 20 
(ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 198; อางอิงจาก Kuder – Richardson.  1937) 
 

   
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−
= ∑

t
tt n

nr 2S
pq

-1
1

 

 
   เม่ือ   r tt     แทน   ความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
          n     แทน   จํานวนขอของเครื่องมือวัด 

            ρ    แทน   
งหมดจํานวนคนทั้

ทําถูกจํานวนคนที่                                                                              

            q    แทน    สัดสวนของผูที่ทาํผิดในขอหน่ึง หรือ คือ 1 – p 
               2

tS   แทน    คาความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับน้ัน 
  
  2.4 หาคาอํานาจจําแนก (t) ของแบบทดสอบวดัจิตสาธารณะ โดยใชเทคนิค 25% ของ
กลุมสูงต่ําแลวใชวิธีการหาคา t – distribution โดยคํานวณจากสตูร (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 
2536: 185 – 186) 
 

   

L

L

H

H

LH

n
S

n
S

XXt
22

+

−
=  

 
   เม่ือ  t  แทน คาอํานาจจําแนกของขอสอบ 
     HX  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง 
     LX  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา 
                               2

HS    แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง 
     2

LS   แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมต่ํา 
     Hn   แทน จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมสูง 
     Ln   แทน จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมต่ํา 
  
  2.5 หาคาความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบวัดจิตสาธารณะโดยใชสัมประสทิธิ์แอลฟา 
(α - coefficient) ของ Cronbach (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 200;  อางอิงจาก  
Cronbach.  1951) 

   ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

−
= ∑

2

2

1
1 t

i

S
S

n
nα  
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    เม่ือ  α    แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเชือ่ม่ัน 
     n         แทน     จํานวนขอของเครือ่งมือวัด 
     ∑ 2

iS   แทน คาความแปรปรวนเปนรายขอ 
     2

tS   แทน  คาความแปรปรวนของเครือ่งมือทั้งฉบับ 
            
  2.6 สถิติที่ใชหาคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวย
การรบัใชสังคมกับแผนการจดัการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตวัอยางที่เนนการเสนอตวัแบบสัญลกัษณ 
จากสูตร 1E / 2E  (สุธรรม สอนเถื่อน.  2548: 13) 
 

   สูตรที่ 1  100
A
N

X

1 ×=

∑
E  

 
    1E   แทน ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูที่ไดจากการทํากิจกรรม 
        ระหวางเรียน คิดเปนรอยละ 
    ∑X  แทน คะแนนรวมทีไ่ดจากการทํากิจกรรมระหวางเรียน 
    N   แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
    A   แทน คะแนนเต็มของกิจกรรมระหวางเรียน 
      

   สูตรที่ 2  100
B
N

X

2 ×=

∑
E  

 
    2E   แทน ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูที่ไดจากการทํากิจกรรม 
        หลังเรียน คิดเปนรอยละ  
    ∑X  แทน คะแนนรวมทีไ่ดจากการทํากิจกรรมหลังเรียน 
    N   แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
    B   แทน คะแนนเต็มของกิจกรรมหลังเรียน 
  
 3. สถิติสําหรับทดสอบสมมติฐาน 
  สถิตทิี่ใชหาคาความแตกตางของผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและจิตสาธารณะที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคมกบัการจัดการเรียนแบบเทคนิคศึกษากรณีตวัอยาง
ที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลกัษณ คํานวณโดยใช t-test Independent Group ในรูปผลตางของ
คะแนน (Difference Score) คํานวณจากสูตร (Scott; & Wertheimer.  1962: 264)  
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  เม่ือ  t     แทน  คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณา t-distribution 
    1D    แทน  ผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนกับกอนเรียนของ 
         กลุมทดลองที ่1 
    2D    แทน  ผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนกับกอนเรียนของ 
         กลุมทดลองที ่2 
    1MD   แทน  คาเฉลี่ยของความแตกตางระหวางการทดสอบหลังเรียน 
         กับกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1 
    2MD   แทน  คาเฉลี่ยของความแตกตางระหวางการทดสอบหลังเรียน 
         กับกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 2 
    1n    แทน นักเรียนในกลุมทดลองที่ 1 
    2n    แทน นักเรียนในกลุมทดลองที่ 2 
    DS2    แทน   คาความแปรปรวนของผลตางระหวางคะแนนการทดสอบ 
         หลังการเรียนและกอนการเรียนของกลุมทดลองที่ 1 และ 
         กลุมทดลองที ่2 
    

21 MDMDS −  แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวาง 
         การทดสอบหลักการเรียนกบักอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1 
         กับกลุมทดลองที่ 2 
 
 

 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงไดกําหนดความหมายของสัญลักษณ
ที่ใช ดังน้ี 
 n       แทน จํานวนผูเรียนในกลุมตวัอยาง 
 k   แทน    คะแนนเต็ม 
 1Χ        แทน    คาเฉลี่ยของคะแนนของกลุม ตัวอยางจากการทดสอบกอนการทดลอง 
 2Χ      แทน    คาเฉลี่ยของคะแนนของกลุม ตัวอยางจากการทดสอบหลังการทดลอง 
 1S    แทน    คาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนกอนเรียน 
 2S    แทน    คาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนหลังเรียน 
 MD   แทน    คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนระหวางการทดสอบหลังเรียนกับ 
      การทดสอบกอนเรียน 
 

21 MDMDS −  แทน    คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวางคะแนนการทดสอบ 
      หลังการเรียนกับการทดสอบกอนการเรียนของกลุมทดลองที่ 1 และ 
      กลุมทดลองที ่2 
 t        แทน    คาสถิตทิี่ใชพิจารณา ใน t - distribution 
 A   แทน    คะแนนเต็มของแบบฝกหัดระหวางเรียน 
 B   แทน    คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
 ∑ X   แทน    คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 
 ∑F   แทน    คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 1E    แทน    ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู  คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ย  
      ที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 
 2E    แทน    ประสิทธิภาพของผลลัพธจากการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละของ 
      คะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปรความหมายขอมูลเปน ดังน้ี 
 1. การหาคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรู
ดวยการรับใชสังคม และแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่
เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ ที่พัฒนาขึ้นโดยใชสูตร 1E  / 2E  ดังแสดงไวใน ตาราง 3 
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ตาราง 3 ประสทิธิภาพของแผนการจัดการเรยีนรูดวยการจดัการเรียนรูแบบเทคนิคการเรยีนรูดวยการรบัใช 
     สังคมและแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศกึษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอ 
     ตัวแบบสญัลักษณ 
 

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู N A ∑ X  
1E  B ∑F  

2E  

        

แผนการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรยีนรู
ดวยการรับใชสังคม 

 
40 

 
40 

 
1375 

 
85.93 

 
20 

 
647 

 
80.87 

แผนการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษา
กรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบ
สัญลักษณ 

 
 

40 40 1397 

 
 

87.31 

 
 

20 653 81.62 
        

 
 จากตาราง 3 พบวา แผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวย
การรับใชสังคม และแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนน
การเสนอตัวแบบสัญลักษณไดคาประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 
  
 2. จุดมุงหมายขอที่ 1 ที่วา เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรู ดวยการรับใชสังคมกับการจัดการเรียนรูแบบ
เทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลกัษณ โดยมีสมมติฐานวา นักเรียนที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค
ศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน จากการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช t - test Independent ในรูป Difference Score ไดผลดังแสดงใน ตาราง 4 
 
ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค 
     การเรียนรูดวยการรับใชสังคมกับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอ 
     ตัวแบบสญัลักษณ   
 

กอนเรียน หลังเรียน 
กลุมตัวอยาง n k 

1Χ  1s  2Χ  2s  
MD 

21 MDMDS −  t Prob. 

           

กลุมทดลองที ่1 40 30 18.70 2.43 22.98 2.04 4.28    
        .449 1.226 .224 
กลุมทดลองที ่2 40 30 18.05 1.19 21.78 2.04   3.73    
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 จากตาราง 4 พบวา กลุมทดลองที่ 1 คือ นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบเทคนิคการเรยีนรู
ดวยการรบัใชสังคมกอนเรียน มีคะแนนเฉลีย่และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธิท์างการเรียน
เปน 18.70 และ 2.43 ตามลําดับ และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน 22.98 และ 2.04 ตามลําดับ สวนกลุมทดลองที่ 2 คือ นักเรียนทีไ่ดรับการจัด 
การเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตวัอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน 18.05 และ 1.19 ตามลําดับ และหลังเรียน 
มีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน 21.78 และ 2.04 ตามลําดับ  
และคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรยีนหลังเรียน กับกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1
กับกลุมทดลองที่ 2 มีคาเปน 4.28 และ 3.73 ตามลําดับ 
 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับกอนเรียน
ของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 พบวา กลุมทดลองที่ 1 คือ นักเรียนที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม และกลุมทดลองที่ 2 คือ นักเรียนที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตวัอยางที่เนนการเสนอตวัแบบสัญลกัษณ มีผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงไมเปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว 
 
 3. จากจุดมุงหมายขอที่ 2 ที่วา เพ่ือเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม กับการจัดการเรียนรูแบบ
เทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลกัษณ โดยมีสมมติฐานวา นักเรียนที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคมกับการจัดการเรียนรูแบบเทคนคิศึกษากรณีตวัอยาง
ที่เนนการเสนอตวัแบบสัญลกัษณ มีจิตสาธารณะแตกตางกัน จากการทดสอบสมมตฐิาน โดยใช t - test 
Independent ในรูป Difference Score ไดผลดังแสดงใน ตาราง 5 
 
ตาราง 5 แสดงการเปรียบเทยีบจิตสาธารณะของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรู 
     ดวยการรับใชสังคมกับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบ 
     สัญลักษณ 
 

กอนเรียน หลังเรียน 
กลุมตัวอยาง n k 

1Χ  1s  2Χ  2s  
MD 21 MDMDS −

 
t Prob. 

           

กลุมทดลองที ่1 40 200 154.00 8.38 181.53 6.57 27.53    
        2.185 1.099 .275 
กลุมทดลองที ่2 40 200 148.98 11.46 174.10 6.26 25.13    
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 จากตาราง 5 พบวา กลุมทดลองที่ 1 คือ นักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรู
ดวยการรับใชสังคม กอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของจิตสาธารณะเปน 154.00  
และ 8.38 ตามลําดับ และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของจิตสาธารณะเปน  
181.53 และ 6.57 ตามลําดับ สวนกลุมทดลองที่ 2 คือ นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค
ศึกษากรณีตวัอยางที่เนนการเสนอตวัแบบสัญลักษณ กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของจิตสาธารณะเปน 148.98 และ 11.46 ตามลําดับ และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบน
มาตรฐานของจิตสาธารณะเปน 174.10 และ 6.26 ตามลําดับ และคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนน
จิตสาธารณะหลังเรียนกับกอนเรียนของกลุมทดลองที ่ 1 กับกลุมทดลองที่ 2 มีคาเปน 27.53 และ  
25.13 ตามลําดับ 
 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนจติสาธารณะหลงัเรยีนกบักอนเรียนของนักเรยีน
กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 พบวา กลุมทดลองที่ 1 คือ นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม และกลุมทดลองที่ 2 คือ นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบเทคนิคศกึษากรณตีวัอยางที่เนนการเสนอตวัแบบสัญลักษณ มีจิตสาธารณะแตกตางกนัอยางไมมี 
นัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและ
จิตสาธารณะของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบเทคนคิการเรียนรู
ดวยการรบัใชสังคมและการจัดการเรยีนรูแบบเทคนคิศึกษากรณีตวัอยางที่เนนการเสนอตวัแบบสัญลักษณ 
สรุปสาระสําคญัและผลการวิจัย   ดังน้ี 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจดั 
การเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคมกับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณี
ตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ 
            2. เพ่ือเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคมกับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนน
การเสนอตัวแบบสัญลักษณ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนทีเ่รียนโดยการจัดการเรยีนรูแบบเทคนคิการเรยีนรูดวยการรับใชสังคมกบันักเรียน
ที่เรียนโดยการจัดการเรยีนรูแบบเทคนคิศึกษากรณีตวัอยางที่เนนการเสนอตวัแบบสัญลักษณมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกัน 
            2. นักเรียนทีเ่รียนโดยการจัดการเรยีนรูแบบเทคนคิการเรยีนรูดวยการรับใชสังคมกบันักเรียน
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตวัอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลกัษณมีจิตสาธารณะ
แตกตางกัน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี เปนนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที ่ 3 โรงเรียนมัธยมบาน
บางกะป  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2553  จํานวน 
6  หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 260 คน 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครัง้น้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียน
มัธยมบานบางกะป  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2553 
จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 40 คน  รวม 80 คน โดยสุมกลุมตัวอยางจากหองเรียนทั้งหมด 
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6 หองเรียน โดยใชวธิีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) มา 2 หองเรียน แลวนํากลุม
ตัวอยางที่ไดมาจับฉลากแยกเปน  2 กลุม คือ 
   กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม 
จํานวน 40 คน 
   กลุมทดลองที ่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตวัอยางที่เนนการเสนอ
ตัวแบบสัญลกัษณ จํานวน 40 คน 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรยีนรูดวยการรับใชสังคมที่ผูวิจัยสรางขึ้นแบงเปน 
4 แผน ใชเวลา 21 คาบ  มีคาประสิทธภิาพของแผนการจัดการเรียนรู 1E / 2E  = 85.93/80.87 คา
ดัชนีความสอดคลอง(IOC) มีคาระหวาง  0.67 - 1.00 
 2. แผนการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ  
ที่ผูวิจัยสรางขึน้ แบงเปน 3 แผน ใชเวลา 21 คาบ  มีคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู 1E / 

2E  = 87.31/81.62  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคา = 1.00  
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เปนแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง .22 – .80 และมีคา
อํานาจจําแนก (r) ระหวาง .22 – .63  และมีคาความเชื่อม่ัน .70 
 4. แบบทดสอบวดัจิตสาธารณะ ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบสถานการณเลอืกตอบ 5 ตัวเลือก  
จํานวน  40  ขอ  มีคาอํานาจจําแนก (t) ระหวาง  1.97 – 10.09  และมีคาความเชื่อม่ัน .84 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอน  ดังน้ี 
 1. สุมนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 มา จํานวน 2 หองเรียน จากหองเรียน 6 หอง และจับ
ฉลากเปนกลุมทดลองที่ 1  และกลุมทดลองที่ 2 
 2. ทําการทดสอบกอนการเรียน (Pretest) ทั้งกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใช
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และแบบทดสอบวัด
จิตสาธารณะ 
 3. ดําเนินการทดลอง ซ่ึงผูวิจัยเปนผูสอนกลุมทดลองทั้งสองกลุม โดยใชสาระเดียวกัน และ
ระยะเวลาเทากัน ใชเวลากลุมละ 21 คาบ สวนวิธีการจัดการเรียนรูแตกตางกัน คือ 
  กลุมทดลองที ่1 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม 
  กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอ
ตัวแบบสัญลกัษณ 
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 4. ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทั้งกลุมทดลองที ่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใช
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและแบบทดสอบวัด
จิตสาธารณะ ซ่ึงเปนชุดเดียวกันกับทีท่ําการทดสอบกอนการทดลอง 
 5. ตรวจผลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และ
แบบทดสอบวัดจิตสาธารณะ นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค
การเรียนรูดวยการรบัใชสังคม และการจัดการเรยีนรูแบบเทคนคิศกึษากรณีตวัอยางที่เนนการเสนอตวัแบบ
สัญลักษณ โดยใช t-test Independent Sample ในรูปผลตางของคะแนน (Difference Score) 
 2. เปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรู
ดวยการรบัใชสังคมและการจัดการเรยีนรูแบบเทคนคิศึกษากรณีตวัอยางที่เนนการเสนอตวัแบบสัญลักษณ  
โดยใช t-test Independent Sample ในรูปผลตางของคะแนน (Difference Score)  
 

สรุปผล 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรู ดวยการรับใชสังคมกับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค
ศึกษากรณตีัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ  สรุปผลไดดังน้ี 
 1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรู ดวยการรับใชสังคมและการจัด 
การเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคมและการจัด 
การเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตวัอยางที่เนนการเสนอตวัแบบสัญลกัษณ มีจิตสาธารณะแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
อภิปรายผล 
 การเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนและจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคมกับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค
ศึกษากรณตีัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ  อภิปรายผลไดดังน้ี 
 1. การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคมกับการจัดการเรียนรูแบบเทคนคิศึกษากรณีตวัอยาง
ที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลกัษณแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน
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ขอที่ 1 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาการจัดการเรยีนรูทั้ง 2 วิธี มีประสทิธิภาพใกลเคียงกนั  ซ่ึงสามารถอภิปราย
จุดเดนและรายละเอียดของขั้นตอนในแตละวธิีได ดังน้ี 
  1.1 การจัดการเรยีนรูแบบเทคนคิการเรียนรูดวยการรบัใชสังคมเปนการดําเนนิการ ชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยการใหผูเรียนเขาไปมีประสบการณในการรับใชสังคมโดยการปฏิบัติการทํา
โครงการการรับใชสังคม ทั้งน้ีผูเรียนจะตองมีการสํารวจความตองการของชุมชนที่มีความเกี่ยวของกับ
เรื่องที่เรียน และวางแผนการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ลงมือปฏิบัติการรบัใชสังคมตามแผน
ที่กําหนดไว และนําประสบการณทั้งหลายที่ไดรับมาคดิพิจารณา ไตรตรอง จนกระทั่งเกิดความคิด
รวบยอด หลักการ หรือสมมติฐานตางๆ ซ่ึงสามารถนําไปทดลองหรือประยุกตใชในสถานการณใหมๆ 
ได โดยยึดแนวคิดของปรัชญาพิพัฒนาการนิยม หรือปรัชญาปฏิบัตินิยม ที่ใหความสนใจอยางมากตอ
“การปฏิบัต”ิ หรือ “การลงมือกระทํา” แนวคิดของนักปรัชญากลุมน้ีมีความเชื่อวา ลําพังแตเพียงความคิด
ไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต การดํารงชีวิตที่ดีตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการคิดที่ดี และการกระทําที่
เหมาะสม ซ่ึง จอหน ดิวอ้ี (John Dewey) ไดนําแนวคิดนี้ไปทดลองและประยุกตใชในการศึกษา เขา
ไดเสนอแนะการจัดการเรยีนการสอนแบบใหมที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการลงมือทํา หรือทีเ่รียกกัน
ติดปากวา “Learning by doing” โดยไดทดลองใหเด็กเรียนรูจากการกระทําในบรรยากาศที่เอ้ือตอ
การเรียนรู เด็กไดรับอิสระในการริเร่ิมความคิดและลงมือทําตามที่คิด เพ่ือใหสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ซ่ึงเปนแนวคิดที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวาง ในการจัดการเรียนการสอน  
ซ่ึงในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม มีเทคนิคและขั้นตอนการเรียนรู 
ประกอบดวย 4 สวน สวนที ่1 ไดแก การเรียนวิชาการ  โดยเปนการกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู  
การศึกษาชุมชน การแบงกลุมเพ่ือศึกษาปญหาที่จะศึกษา การเขียนโครงการการรับใชสังคม (ในการวิจัย
ครั้งนี้ กําหนดใหนักเรียนทาํโครงการรับใชสังคมในโรงเรียนเทานั้น) การวางแผนการปฏิบัติการรวมกัน  
การพัฒนาความรูความสามารถที่เกี่ยวของการเรียนรูเน้ือหาในรายวิชา ตามหลักสูตรที่สถานศึกษา
กําหนด สวนที่ 2 ไดแก การทํากิจกรรมรบัใชสังคม โดยเปนการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ และ
รวมกันปฏิบตัติามแผนงานที่วางไวรวมกนั ประกอบดวยการระบชุุมชนวา ตนเองเปนสวนหนึง่ของ
ชุมชนไหน ซ่ึงจะมีสวนอยางมากในการชวยใหผูเรียนตระหนักและเขาใจวา ตนเองและสมาชิกทุกคน
ในสังคมตางมีบทบาทสําคัญในการประคับประคอง และขบัเคลื่อนการพัฒนาสังคมใหมีความเจริญรุงเรือง 
และฟนฝาอุปสรรคตางๆ ได การสํารวจความตองการ และปญหาของชมุชนวาสังคมที่ทุกคนเปนสมาชิก
อยูน้ัน มีความตองการอะไรหรือมีปญหา และอุปสรรคอะไรบางที่ตองการความชวยเหลือจากทกุคน
หรือสิ่งที่รวมกันทําแลวจะเกิดประโยชนตอชุมชนสังคมของตน การเลือกประเด็นปญหาและการเขียน
โครงการ การปฏิบัติกิจกรรมรับใชสังคม เปนการรวมกันวิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น และ
อภิปรายถกเถียงกันอยางมีเหตุมีผล วากิจกรรม/โครงการไหนที่มีความสําคัญ หรือถาลงมือทําแลวจะ
เกิดประโยชนตอสังคมมากที่สุด โดยพิจารณาจากขอจํากัดตางๆ เชน เวลา งบประมาณ สมาชิกในกลุม  
ปญหาและอุปสรรค ความเปนไปไดในการปฏิบัติกิจกรรม และมีผูสอนคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด  
เม่ือเลือกและตัดสินใจไดแลวก็รวมกันเขียนเปนโครงการการรับใชสังคมขึ้นมา เพ่ือทํากิจกรรมรับใชสังคม  
โดยมีผูสอนเปนที่ปรึกษาโครงการอยางใกลชิด การปฏิบัติกิจกรรมรับใชสังคม เปนการลงมือปฏิบัต ิ



 

 

111 

การทาํกิจกรรมรับใชสังคม ตามโครงการที่เขียนขึ้นในเวลาที่กําหนด โดยมีผูสอนคอยดูแล และให
คําปรึกษาอยางใกลชิด การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน เพ่ือรวมกันพิจารณาวา ผลจาก
การปฏิบัติกิจกรรมรับใชสังคมที่เริ่มทําไปแลว มีปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง มีขอดีและขอจํากัด
อยางไร ทําแลวผูเรียนมีความรูสึกหรือคิดเห็นอยางไร แลวนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข
และพัฒนางานของกิจกรรมตอไป สวนที่ 3 ไดแก การไตรตรอง เปนการรวมกันบันทึก อภิปราย  
เขียนรายงานสวนบุคคล/กลุม เกี่ยวกบัความรูสึกและความคิดเห็นในการทํากิจกรรม ในการทาํกิจกรรม
ไดเรียนรูอะไรบาง โดยจะมีการรวมกันพิจารณาไตรตรองเปนระยะๆ ตลอดเวลาของการทํากิจกรรม
รับใชสงัคม สวนที่ 4  ไดแก  การประเมินผลและแสดงผลงาน เปนการรวมกันสรุปการเรียนรูเปนของ
ตนเอง และนําผลงานของกลุมออกมานําเสนอ รวมกันประเมินตนเอง และนําผลจากการไตรตรองมา
เพ่ือปรับปรุงการทํางานในครั้งตอๆ ไป โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน ได
ศึกษาคนควาหาความรูและลงมือปฏบิัตจิริงดวยตนเอง กระตุนและสรางบรรยากาศใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ใหมากที่สุด ซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใช
สังคม นับวา เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงศักยภาพของตนเอง
ออกมาโดยไมรูตัวในรูปแบบตางๆ เชน การอภิปราย แสดงความคดิเห็น วิเคราะห วิพากษวจิารณ  
นําเสนอผลงาน การเปนผูนําและผูตามที่ดี กระตือรือรน สามัคคี มีความรับผิดชอบ มีวินัยและตรงตอเวลา 
ในการเรียนรูเพราะผูเรียนทุกคนตระหนักดีวาผลงาน และความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับสมาชิกทุกคน  
จัดเปนการจัดการเรียนรูอยางมีชีวิตชวีา ซ่ึงสงผลโดยตรงตอการพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
ผูเรียน สอดคลองกับ จอหน ดิวอ้ี (Dewey.  1926) ที่กลาววา “เน่ืองจากการศึกษาไมใชเปนเรื่องของ
การบอกเลา แตเปนระบบการสรางอยางมีชีวิตชวีา” การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือผูเรียนไดลงมือ
กระทําเองและเชื่อวา ประสบการณมีความสําคัญมากตอการเรียนรูของผูเรียน และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ชวาลา เวชยันต (2544) ที่ไดทําการวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาแบบการเรียนการสอนที่ใชเทคนิค
การเรียนรูดวยการรับใชสังคม เพ่ือสงเสริมความตระหนักในการรับใชสังคม ทักษะการแกปญหา และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ซ่ึงผลการวิจัย พบวา กรณีศึกษาทีเ่รียนดวย
แบบการเรยีนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งรายวิชาสังคมศึกษา และรายวิชา
ภาษาอังกฤษสูงกวากรณีศึกษาที่เรียนดวยแบบการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05    
  1.2 การจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ   
เปนการจัดการเรียนรูที่นําเหตุการณ เรื่องราวหรือผลงานการทําความดขีองบุคคลในดานตาง  ๆที่เกดิขึ้นจริง
ในสังคมรอบตวัผูเรียน มานําเสนอเปนกรณีตัวอยางหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเปนตัวแบบในการวิเคราะห  
วิจารณ แสดงความคิดเห็น ประเมินคุณคา อภิปราย และนําไปสูการตัดสินใจหาขอสรุปของเหตุการณ 
เรื่องราวหรือผลงานอยางมีเหตุผล โดยใหผูเรียนคิดสงัเกตและปฏบิัติกิจกรรมรวมกันเปนกลุมยอยๆ 
มีขั้นตอนการจดัการเรียนรู 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียม เปนขั้นที่ผูสอนนาํสื่อที่เกีย่วกบัเนื้อหาสาระทีเ่รียน 
โดยการนําเสนอภาพขาวจากหนังสือพิมพและสื่อมวลชนตางๆ ในรปูแบบตางๆ โดยใชสื่อวีดีโอ ซีดี 
และเพาเวอรพอยท เพ่ือกระตุนใหผูเรียนตอบสนอง และสนใจตอการเรียนรู ขั้นเสนอกรณีตัวอยาง  
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เปนขั้นที่แบงผูเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 8 คน โดยคละกันตามความสามารถในการเรียนรู และรวมกัน
ศึกษาคนควาหาความรู จากเอกสารประกอบการสอน เชน บัตรกําหนดงาน ใบความรู กรณีตัวอยาง 
ใบงาน และแบบประเมินพฤติกรรมกลุม ตามเวลาที่กําหนด โดยมีประธานกลุมทําหนาที่ในการประสานงาน 
ซ่ึงขั้นนี้ ผูเรียนจะใหความสนใจมากเนื่องจากมีการนําเสนอกรณีตัวอยางในรูปแบบวีดีโอ และบุคคลที่
เปนตัวแบบในกรณีตัวอยางสวนมากจะเปนเยาวชนในวัยใกลเคียงกนักับผูเรียน ผูเรียนจึงรูสึกตื่นเตน 
มีความกระตือรือรนในการเรียนรูและไดเรียนรูในบรรยากาศที่ผอนคลาย ขั้นวิเคราะหเปนขั้นที่ผูเรียน
แตละกลุมรวมกันระดมสมองอภิปรายประเด็นคําถามจากบัตรกําหนดงาน เอกสารใบความรู ประสบการณเดิม 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีตัวอยาง เพ่ือรวมกันพิจารณาแนวคําตอบลงในเอกสารใบงาน ซ่ึงจะ
เปนขั้นที่ไดเห็นผูเรียนรวมกันอภิปราย โตแยง และแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบักรณีตัวอยางที่ศึกษา
อยางเต็มที่ มีปฏิสัมพันธและสงเสริมการเรียนรูจากกันและกัน ซ่ึงสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี 
(2551: 364) กลาวถงึประโยชนของวิธสีอนแบบกรณีตวัอยางวา เปนวิธสีอนทีช่วยใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการเรียนรูสงู สงเสริมปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน และสงเสริมการเรียนรูจากกันและกัน ไดรับรูมุมมอง
ที่แตกตางจากของตนเอง และรวมสรุปคําตอบที่ไดโดยใชหลักการประชาธิปไตย อยางสุขุมรอบคอบ
และมีเหตุผล สอดคลองกับ เอ็ดจ และ โคลแมน (Edge; & Coleman.  1982: 6 – 9) ที่กลาวถึง
ประโยชนที่ไดจากการเรียนการสอนแบบกรณีตัวอยางวา ทําใหผูเรียนคิดไดอยางรอบคอบ และคิดได
อยางชัดเจนแมจะเปนสถานการณที่ยุงยากซับซอน ชวยใหผูเรียนมีความสขุุมรอบคอบ และมีวฒิุภาวะ
ในการใชดุลยพินิจตัดสินใจกิจกรรมตางๆ ไดดีขึ้น ขั้นสรุป ตวัแทนแตละกลุมจะออกมานําเสนอผลงาน
การตอบคําถาม อยางมีเหตุมีผลที่ผูสอนกําหนดให แลวรวมกันอภิปรายแนวคิดของผูเรียนแตละกลุม
เพ่ือเปนขอสรุป จากนั้นจะเปนการประเมินผล โดยประธานกลุมจะทําหนาที่ในการประเมินสมาชิกในกลุม 
และจะมีผูสอนคอยสังเกตการณอยางใกลชดิทําการประเมินดวย โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหผูเรียนไดศกึษาคนควาหาความรู และลงมือปฏิบตัิจริงดวยตนเอง กระตุนและสรางบรรยากาศ
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด ซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค
ศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ จัดวาเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
อีกวิธีหน่ึงมีสวนชวยเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง แสดงศักยภาพของตนเองออกมา
อยางเต็มที่ เชน การอภิปราย แสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิพากษวิจารณ นําเสนอผลงาน การเปน
ผูนําและผูตามที่ดี กระตือรือรน สามัคคี มีความรับผิดชอบ มีวินัย และตรงตอเวลาในการเรียนรู เพราะ
ผูเรียนทุกคนตระหนักดีวาผลงาน และความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับสมาชิกทุกคน จัดเปนการจัด 
การเรียนรูอยางมีชีวิตชวีา สนุกสนาน สอดคลองกับวุฒิภาวะ และความสนใจของผูเรียนเปนอยางดี และ
สงผลตอการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชลี เครือคําขาว 
(2540: 111 – 112) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม และพฤติกรรม
การทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนวิชาจริยธรรมกับบุคคล โดยการสอนแบบ
เทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่ใชการเรียนแบบรวมมือ ผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ
เทคนิคศึกษากรณีตัวอยาง ที่ใชการเรียนแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากจุดเดนของการจัดการเรียนรูทั้ง 2 วิธี จึงสามารถเปนไปไดที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบเทคนคิการเรียนรูดวยการรับใช
สังคมกับนักเรียนที่เรียน โดยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบ
สัญลักษณมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตถาพิจารณาจาก
คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองที่ 1 ที่
เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคมที่สูงกวากลุมทดลองที่ 2 ที่เรียน
โดยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางทีเ่นนการเสนอตัวแบบสัญลกัษณเล็กนอย อาจ
เปนเพราะวา เวลาที่ใชในการทดลองยังไมเพียงพอตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงทําใหผล
การทดลองของกลุมทดลองทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน 
 2. การเปรยีบเทียบจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู
แบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคมกับนักเรียนที่เรียน โดยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษา
กรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติซ่ึงไมเปนไป
ตามสมมติฐานขอที่ 2 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา การจัดการเรียนรูทั้ง 2 วิธี มีประสิทธิภาพ และเอ้ือตอ
การพัฒนาจิตสาธารณะที่ใกลเคียงกัน  ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังน้ี 
  2.1 การจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม เปนการจัดการเรียนรู
โดยใหผูเรียนจัดทําโครงการรับใชสังคมเพื่อแกปญหาหรือทําประโยชนใหกับสังคม โดยใหผูเรียนปฏิบตัิ
กิจกรรมรวมกันเปนกลุมและโครงการทีจั่ดขึ้นตองสัมพันธและสอดคลองกับเรื่องที่เรียน ซ่ึงจากการที่
ผูเรียนไดลงมือทํากิจกรรมในการรับใชสังคม พบวา ผูเรียนมีความตืน่ตัวในการเรยีนรูเปนอยางมาก
เน่ืองจากไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมเองตั้งแตคาบเรียนแรกของการเรียน ทั้งการระบุชุมชนสํารวจชุมชน  
สํารวจความตองการและปญหาของสังคม เลือกปญหาของสังคม และเขยีนโครงการรับใชสังคม วางแผน 
ปฏิบัติการรวมกัน การปฏิบัติตามแผนที่วางไว การไตรตรองผลจากการปฏิบัติและการประเมิน และ
แสดงผลงานทุกๆ กิจกรรมของการเรียนรูผูสอนไดจัดใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองภายใตการดแูล  
แนะนําและใหความชวยเหลือเม่ือจําเปนจากผูสอน สอดคลองกับ ประเวศ วะสี (2541: 13) ที่ไดเสนอ
กลยุทธการปลูกจิตสาธารณะ โดยใชกลยุทธหลักของการสรางประชาคมที่อาศัยเทคนิคโดย ความรัก  
เปนความรักทีเ่อาชนะความเห็นแกตัวของมนุษยเปนความรักสากล ในที่น้ีหมายถึงความรักในธรรมชาติ
ในแผนดิน ความรักตอสังคม ความรู การเสริมสรางความรูเปนสวนสําคัญในการสรางความรัก ความรู
ที่แทจริงเกิดจากการเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูจากการกระทํา และความเปนธรรมชาติ คือ การสราง
จิตสํานึกใหประชาชนตองอยูบนพ้ืนฐานของการเติบโตแบบธรรมชาต ิ เพ่ือความเปนอิสระและยั่งยืน   
โดยในขั้นตอนการทํากิจกรรมการรับใชสังคม มีบทบาทสําคัญในการฝกใหผูเรียนเรียนรูที่จะเปนผูทํา
ประโยชนใหกับคนอื่นๆ และสังคม ในวิสัยที่ตนสามารถทําได และมีสวนรวมรับผิดชอบในฐานะที่เปน
สวนหนึ่งของสังคม ผลจากการปฏิบัติกจิกรรม จึงสงเสริมใหผูเรยีนมีระดับจิตสาธารณะที่สูงขึ้นกวา
กอนการเรียนรู สอดคลองกับ ชัยวัฒน สุทธิรัตน (2552: 62 – 64) กลาวถึงบทบาทของสถาบันการศึกษา
ตอการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กๆ วา สามารถกระทําไดสองลักษณะ คือ ลักษณะแรก การดําเนิน 
การสอนโดยสอดแทรกจิตสาธารณะเขาไปทุกครั้งของการสอน ลักษณะที่สอง การดําเนินการสอนโดย
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ผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด หรือนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรม
ชุมนุมชมรมตางๆ เชน ชุมนุมรักษโลก ชุมนุมตานภาวะโลกรอน ชมรมผูเสียสละ กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณะประโยชน โดยจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน
และทองถิ่น 
  2.2 การจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ  
ที่เนนการนําเรื่องราว ผลงาน การทําความดีของบุคคลในสังคมมาใหผูเรียนศึกษา วิเคราะห วิจารณ  
ประเมินคุณคา และสรุปผลการตัดสินใจ โดยการปฏิบัตกิิจกรรมรวมกันเปนกลุมยอย ตัวแบบสัญลักษณ
ที่คัดเลือกมาใหผูเรียนศกึษาเปนเรื่องราวของเยาวชน และพลเมืองทัว่ไปที่ปฏบิัตตินเปนสมาชกิทีดี่ของ
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในรปูแบบของวีดีโอ ซีดี เอกสาร และเพาเวอรพอยท  
ซ่ึงผูวิจัยนําการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางมาผสมกับแนวคิดของ ทฤษฎีการเรียนรู
ทางปญญาเชงิสังคม (Social  Cognitive  Theory) ซ่ึง แบนดูรา (Bandura.  1977) ไดพัฒนาทฤษฎี
การเรียนรูเชิงสังคมขึ้นมา ซ่ึงเขามองวา กระบวนการเรียนรูเปนกระบวนการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 
และเขาเชื่อวา การเรียนรูสวนใหญของคนเกิดจากการสังเกตจากตัวแบบ ซ่ึงจะสามารถถายทอดความคิด
และการแสดงออกไดพรอมๆ กัน และตัวแบบจะทําหนาที่ 3 ลักษณะ คือ สงเสริมการเกิดพฤติกรรม  
ยับยั้งการเกิดพฤติกรรม และชวยใหพฤตกิรรมนั้นคงอยู จากการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณี
ตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณที่ผูวิจัยใชในครั้งน้ี พบวา การที่ผูเรียนไดสังเกตพฤติกรรม
ของตัวแบบที่มีจิตสาธารณะซ้ําๆ บอยๆ มีสวนชวยในการพัฒนาจิตสาธารณะของผูเรียนใหสูงขึ้นกวา
กอนการจัดการเรียนรู สอดคลองกับ ไพบูลย วัฒนศิริธรรม และสังคมสัญจร (2543: 55 – 59) ที่ได
เสนอกลยุทธการปลูกฝงจิตสาธารณะไวขอหน่ึงวา การใชตัวอยางที่ดีในสังคม ยกยองคนดี เลือกผูนําที่ดี 
และผลักดันตวัอยางจติสาธารณะที่ดี เปนวิธีการหนึ่งที่จะทําใหเกิดจิตสาธารณะในสงัคมได และ ทิศนา 
แขมมณี (2546: 69 – 74) ไดเสนอวิธีการสอนที่ชวยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ซ่ึงนํามา
ประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนาจิตสาธารณะไวขอหน่ึงวา การใชกรณีตัวอยาง เปนการสอนโดย
ใชเรื่องที่คัดสรรมาหรือเขียนขึ้นเพ่ือใหผูเรียนไดศึกษา โดยมีประเด็นคําถามใหผูเรียนฝกคิดวิเคราะห  
อภิปราย และแกปญหา เรื่องที่เลือกมาควรเปนเรื่องที่คลายความเปนจริง เชน ขาวในหนังสือพิมพ  
เหตุการณตางๆ ในสังคมทีเ่กี่ยวของกับจิตสาธารณะ 
 จากจุดเดนของการจัดการเรียนรูทั้ง 2 วิธี นับวา เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และมีสวนชวยพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งในดานสติปญญา อารมณ สังคม คุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยเฉพาะจิตสาธารณะได อยางมี
ประสทิธิภาพ จึงมีผลทําใหจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที ่3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู
แบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคมและการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนน
การเสนอตัวแบบสัญลักษณ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตถาพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย
และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจิตสาธารณะของกลุมทดลองที่ 1 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู
แบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคมที่สูงกวากลุมทดลองที่ 2 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบ
เทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณเล็กนอย อาจเปนเพราะวา เวลาทีใ่ชใน
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การทดลองยังไมเพียงพอตอการพัฒนาจิตสาธารณะ จึงทําใหผลการทดลองของกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม
ไมแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ซ่ึงอาจจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู
และการศึกษาวิจัยตอไป ดังน้ี 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 จากผลการวิจัย จะเห็นไดวา การจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใช
สังคมและการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ มีผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตสาธารณะของผูเรียน ดังนั้น ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม จึงสามารถนําไปปรับใชในการจัดการเรียนรูของตนเอง ซ่ึงจะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตสาธารณะของผูเรียนใหสูงขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.2 การจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรู ดวยการรับใชสังคมและการจัดการเรียนรู
แบบเทคนิคศกึษากรณีตวัอยาง ครูผูสอนนับวา มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหการจัดการเรียนรู
บรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีการเตรียมตัวลวงหนา ควรศึกษาเนื้อหาสาระ
การเรียนรูใหละเอียด โดยมีการกําหนดจุดประสงคการเรียนรูวางแผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู ให
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม และการจัดการเรียนรูแบบ
เทคนิคศึกษา กรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ และกําหนดเวลาที่ใหผูเรียนใชศึกษาหา
ความรู และทํากิจกรรม รวบรวมขอมูล สารสนเทศตางๆ อาคารสถานที่และอุปกรณเครื่องมือที่ใชใน
การจัดกิจกรรมตางๆ ไวใหพรอม ทั้งนี้เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรูเปนไปอยางราบรื่น  
มีประสิทธิภาพและพัฒนาผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ 
  1.3 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม  
ควรมีเวลาในการจัดการเรียนรู 2 คาบติดตอกัน เน่ืองจากในกิจกรรมการเรียนรูแตละขั้นตอนใชเวลา
คอนขางมาก การมีเวลาทีเ่พียงพอจะทําใหการประกอบกิจกรรมการเรียนรูเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ
มากขึ้น 
  1.4 การเสนอตัวแบบสัญลักษณในรูปแบบของวีดีโอ วีดิทัศน ควรมีวสัดุอุปกรณ ดาน
เทคโนโลยีการศึกษารองรับอยางเพียงพอ เชน โทรทัศน (จอขนาดใหญ) ที่นักเรียนทั้งหอง สามารถ
มองเห็นไดอยางเทาเทียมกัน เครื่องฉายโปรเจคเตอร และคอมพิวเตอร(จอขนาดใหญ)  เปนตน 
  1.5 การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรยีนรูดวยการรบัใช
สังคม และการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ ควรมี
หองเรียนที่มีพ้ืนที่วางมากเพียงพอตอการจัดกิจกรรมกลุมอยางเพียงพอกับจํานวนนักเรียนในแตละหอง 
  1.6 การเสนอตัวแบบสัญลักษณในรูปแบบตางๆ ตัวแบบควรคลายหรือเหมือนกับนักเรียน
ทั้งในดานระดับ อายุ เพศ และวุฒิภาวะของผูเรียนดวย 
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  1.7 การจัดการเรียนรูแบบเทคนคิการเรยีนรูดวยการรับใชสงัคม ในขั้นการตั้งเข็มทศินัน้
ผูสอนควรมีการเตรียมผูเรียนไวเปนการลวงหนา ทั้งน้ีเพราะขั้นน้ีตองใชเวลาในการดําเนินการมาก 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  2.1 ควรมีการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใช
สังคมและการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ ในสาระ
อ่ืนๆ เชน สาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม สาระเศรษฐศาสตร สาระประวัติศาสตร และสาระ
ภูมิศาสตร และควรศึกษากบันักเรียนในระดับชั้นตางๆ (ถาเปนโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ควรศกึษา
กับนักเรียนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซ่ึงจะสอดคลองกับหลักการพัฒนาดานเจตพิสัย) 
  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคมกับ
ตัวแปรตามตางๆ เชน ความสามารถในการคิดวิเคราะห ความสามารถในการคดิแกปญหา ความมี
วินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ ความคดิสรางสรรค ภาวะผูนํา ทกัษะชวีิต และเจตคติในการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เปนตน 
  2.3 ควรมีการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
กับการจัดการเรียนรูแบบอ่ืนๆ เชน การจัดการเรียนรูแบบบทบาทสมมติ การจัดการเรยีนรูแบบสถานการณ
จําลอง การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา การจัดการเรียนรู
แบบโมเดลซปิปา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ การจัดการเรียนรูแบบสรรคสรางความรู และการจัด 
การเรียนรูจากการปฏิบัติ  เปนตน  
  2.4 ถาจะวิจัยเปรยีบเทียบการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรู ดวยการับใชสังคม
กับการจัดการเรียนรูแบบอ่ืนๆ ไมควรมกีารมอบหมายงาน หรือการบานใหผูเรียนทํานอกเวลาเรียน 
ทั้งน้ีเพ่ือปองกันการเกิดตัวแปรแทรกซอนในการวิจัย 
  2.5 การจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม เปนรูปแบบการจัด 
การเรียนรู ถาจะปรับมาเปนวิธีการจัดการเรียนรู ควรพจิารณาถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรูใหดี ทั้งน้ี
เพ่ือใหเหมาะสมกับเวลาในการจัดการเรียนรู 1 คาบ (ประมาณ 50 นาที)  
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ภาคผนวก ก 
 

    - รายนามผูเชีย่วชาญตรวจเครื่องมือทีใ่ชในการวิจยั 
    - สําเนาหนังสอืขอความอนุเคราะห 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
อาจารยนที  ศิริมัย     อดีตอาจารย 
        โรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
        (ฝายมัธยม)  
        การศึกษามหาบัณฑิต (การมธัยมศึกษา -การสอนสังคมศึกษา)  
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
อาจารยนภดล  ทิพะพาทย   ครู  คศ. 2   
        โรงเรียนมัธยมบานบางกะป 
        ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
        มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
อาจารยจันทรแจม  สุดสวาสดิ์   ครู  คศ.1   
        โรงเรียนมัธยมบานบางกะป 
        การศึกษามหาบัณฑิต (ประวัตศิาสตร)   
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
อาจารยชนินทร  หมอแกว    ครู  คศ.1   
        โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห) 
        ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การนิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) 
        จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
อาจารยจิรพันธ  จันจินะ    ครู  คศ.1   
        โรงเรียนมัธยมบานบางกะป 
        การศึกษามหาบัณฑิต (การวัดผลการศกึษา)   
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 - ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวย 
  การรับใชสังคม 
 - ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยาง 
  ที่เนนการเสนอตัวแบบสญัลักษณ 
 - ตารางสรุปคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัด  
  การเรียนรูแบบเทคนิค การเรียนรูดวยการรับใชสงัคม โดยผูเชีย่วชาญ 
 - ตารางสรุปคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัด  
  การเรยีนรูแบบเทคนิคศกึษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ   
  โดยผูเชี่ยวชาญ 
 - ตารางสรุปคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน   
  หนวยพลเมอืงดี ในวิถีประชาธิปไตย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยผูเชี่ยวชาญ 
 - ตารางสรุปคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดจิตสาธารณะ   
  โดยผูเชี่ยวชาญ 
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ตาราง 6 แสดงคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรู 
     ดวยการรับใชสังคม 
 

คนที ่  คะแนนระหวางเรียน ( 1E ) (40 คะแนน) คะแนนหลังเรยีน ( 2E ) (20 คะแนน) 
      

1  33  17  
2  35  17  
3  34  18  
4  37  15  
5  37  19  
6  34  17  
7  35  15  
8  32  18  
9  31  18  

10  33  15  
11  33  14  
12  37  14  
13  38  14  
14  34  15  
15  36  16  
16  32  16  
17  31  17  
18  34  14  
19  36  15  
20  37  15  
21  36  16  
22  36  17  
23  33  18  
24  31  15  
25  33  15  
26  31  16  
27  38  17  
28  32  16  
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

คนที ่  คะแนนระหวางเรียน ( 1E ) (40 คะแนน) คะแนนหลังเรยีน ( 2E ) (20 คะแนน) 
      

29  35  19  
30  35  14  
31  37  19  
32  37  17  
33  36  15  
34  32  15  
35  34  17  
36  38  20  
37  33  17  
38  33  16  
39  32  14  
40  34  15  

      

รวม  1375  647  
      

1E  / 2E   85.93  80.87  
      

      
 เม่ือพิจารณาจากคา 1E  / 2E  พบวา แผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบ
เทคนิคการเรยีนรูดวยการรบัใชสังคม  มีคาประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 สามารถนํา
แผนการจัดการเรียนรูน้ีไปใชกับกลุมตวัอยางเพื่อการวิจัยได 
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ตาราง 7 แสดงคาประสิทธภิาพของแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษา 
     กรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ 
 

คนที ่  คะแนนระหวางเรียน ( 1E ) (40 คะแนน) คะแนนหลังเรยีน ( 2E ) (20 คะแนน) 
      

1  36  18  
2  34  15  
3  34  17  
4  35  16  
5  33  15  
6  36  18  
7  34  17  
8  32  17  
9  38  20  

10  38  18  
11  37  16  
12  36  15  
13  36  15  
14  37  18  
15  37  17  
16  38  19  
17  33  14  
18  33  16  
19  31  15  
20  34  16  
21  34  15  
22  36  17  
23  32  14  
24  33  15  
25  36  18  
26  35  17  
27  32  14  
28  34  15  
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

คนที ่  คะแนนระหวางเรียน ( 1E ) (40 คะแนน) คะแนนหลังเรยีน ( 2E ) (20 คะแนน) 
      

29  35  14  
30  36  17  
31  36  17  
32  35  15  
33  34  16  
34  36  17  
35  36  17  
36  37  16  
37  35  17  
38  33  15  
39  34  16  
40  36  19  

      

รวม  1397  653  
      

1E  / 2E   87.31  81.62  
      

   
 เม่ือพิจารณาจากคา 1E  / 2E  พบวา แผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบ
เทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลกัษณ มีคาประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 
80/80 สามารถนําแผนการจัดการเรียนรูน้ีไปใชกับกลุมตัวอยางเพื่อการวิจัยได 
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ตาราง 8 สรุปคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบ 
     เทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ผลการประเมนิ 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ รายการประเมิน 
1 2 3 

รวม IOC สรุป 

       

1. รายละเอยีดแผนการจัดการเรียนรู       
1.1 แผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบ    
ครบถวนและมีความสัมพันธกัน  +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
1.2 สาระสําคัญมีความถูกตองและกระชับ  +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
1.3 สาระการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู   
มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาและสามารถพัฒนา
ผูเรียนทั้งดานความรู  ทักษะและเจตคต ิ +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2. กระบวนการจัดการเรียนรู       
2.1 ความเหมาะสมของเนื้อหากับกิจกรรม  +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2.2.ความหลากหลายของกิจกรรม +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2.3 ความนาสนใจของกิจกรรม +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2.4 เวลาในการจัดกิจกรรมในแตละกิจกรรม  +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
3. สื่อการเรียนรู       
3.1 ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู  0 +1 +1 2 0.67 ใชได 
3.2 ความหลากหลายของสื่อการเรียนรู   +1 +1 3 1.00 ใชได 
3.3 เปดโอกาสใหผูเรียนใชสื่อการเรียนรู  +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
4. การวัดและประเมินผล       
4.1 มีการใชแบบประเมินผล        
การจัดการเรียนรูที่หลากหลาย +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
4.2 แบบประเมินสามารถวดัผลไดตรง  
ตามจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
       

5. ความเหมาะสมของแผนการ   
จัดการเรียนรูโดยรวม +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ตาราง 9 สรุปคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบ 
     เทคนิคเทคนิคศึกษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลกัษณ  โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ผลการประเมนิ 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ รายการประเมิน 
1 2 3 

รวม IOC สรุป 

       

1. รายละเอยีดแผนการจัดการเรียนรู       
1.1 แผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบ   
ครบถวนและมีความสัมพันธกัน  +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
1.2 สาระสําคัญมีความถูกตองและกระชับ  +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
1.3 สาระการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู มี
ความชัดเจนครอบคลุมเน้ือหาและสามารถ 
พัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู  ทักษะและเจตคต ิ +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2. กระบวนการจัดการเรียนรู       
2.1 ความเหมาะสมของเนื้อหากับกิจกรรม  +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2.2.ความหลากหลายของกิจกรรม  +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2.3 ความนาสนใจของกิจกรรม  +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2.4 เวลาในการจัดกิจกรรมในแตละกิจกรรม  +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
3. สื่อการเรียนรู       
3.1 ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู  +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
3.2 ความหลากหลายของสื่อการเรียนรู  +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
3.3 เปดโอกาสใหผูเรียนใชสื่อการเรียนรู  +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
4. การวัดและประเมินผล       
4.1 มีการใชแบบประเมินผล การจัดการเรียนรูที่
หลากหลาย  +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
4.2 แบบประเมินสามารถวดัผลไดตรง  
ตามจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
       

5. ความเหมาะสมของแผนการ   
จัดการเรียนรูโดยรวม +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ตาราง 10 สรุปคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยพลเมืองดี 
     ในวิถีประชาธิปไตย โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ความชัดเจนของขอคําถาม 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม IOC สรุป 

       

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
4 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
6 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
7 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
9 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
10 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
13 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
14 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
15 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
16 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
17 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
18 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
19 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
20 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
21 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
22 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
23 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
24 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
25 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
26 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
27 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ตาราง 10 (ตอ)   
 

ความชัดเจนของขอคําถาม 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม IOC สรุป 

       

28 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
29 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
30 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
31 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
32 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
33 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
34 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
35 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
36 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
37 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
38 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
39 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
40 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
41 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
42 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
43 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
44 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
45 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
46 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
47 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
48 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
49 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
50 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ตาราง 11 สรุปคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยพลเมืองดี 
     ในวิถีประชาธิปไตย โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ความเหมาะสมของตัวเลือก           
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม IOC สรุป 

       

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
3 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
4 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
6 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
7 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
8 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
9 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
10 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
13 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
14 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
15 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
16 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
17 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
18 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
19 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
20 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
21 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
22 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
23 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
24 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
25 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
26 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
27 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ตาราง  11  (ตอ)   
 

ความเหมาะสมของตัวเลือก           
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม IOC สรุป 

       

28 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
29 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
30 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
31 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
32 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
33 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
34 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
35 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
36 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
37 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
38 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
39 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
40 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
41 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
42 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
43 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
44 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
45 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
46 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
47 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
48 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
49 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
50 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ตาราง 12 สรุปคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยพลเมืองดี 
     ในวิถปีระชาธิปไตย โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ความสอดคลองกับจุดประสงค         
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม IOC สรุป 

       

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
13 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
14 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
15 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
16 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
17 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
18 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
19 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
20 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
21 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
22 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
23 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
24 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
25 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
26 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
27 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ตาราง 12 (ตอ)   
 

ความสอดคลองกับจุดประสงค         
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม IOC สรุป 

       

28 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
29 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
30 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
31 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
32 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
33 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
34 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
35 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
36 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
37 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
38 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
39 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
40 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
41 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
42 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
43 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
44 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
45 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
46 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
47 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
48 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
49 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
50 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ตาราง 13 สรุปคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยพลเมืองดี 
     ในวิถีประชาธิปไตย โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ความสอดคลองกับพฤติกรรม         
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม IOC สรุป 

       

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
4 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
8 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
9 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
10 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
13 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
14 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
15 0 +1 +1 2 0.67 ใชได 
16 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
17 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
18 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
19 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
20 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
21 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
22 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
23 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
24 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
25 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
26 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
27 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ตาราง 13 (ตอ)   
 

ความสอดคลองกับพฤติกรรม         
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม IOC สรุป 

       

28 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
29 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
30 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
31 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
32 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
33 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
34 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
35 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
36 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
37 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
38 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
39 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
40 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
41 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
42 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
43 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
44 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
45 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
46 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
47 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
48 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
49 0 +1 +1 2 0.67 ใชได 
50 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
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ตาราง 14 สรุปคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดจิตสาธารณะ โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ความชัดเจนของขอคําถาม 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม IOC สรุป 

       

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
4 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
5 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
9 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
12 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
13 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
14 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
15 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
16 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
17 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
18 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
19 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
20 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
21 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
22 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
23 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
24 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
25 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
26 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
27 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
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ตาราง  14  (ตอ)   

 

ความชัดเจนของขอคําถาม 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม IOC สรุป 

       

28 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
29 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
30 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
31 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
32 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
33 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
34 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
35 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
36 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
37 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
38 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
39 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
40 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
41 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
42 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
43 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
44 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
45 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
46 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
47 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
48 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
49 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
50 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
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ตาราง 15 สรุปคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดจิตสาธารณะ โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ความเหมาะสมของตัวเลือก           
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม IOC สรุป 

       

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
3 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
5 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
6 0 +1 +1 2 0.67 ใชได 
7 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
8 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
9 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
11 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
12 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
13 0 +1 +1 2 0.67 ใชได 
14 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
15 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
16 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
17 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
18 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
19 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
20 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
21 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
22 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
23 0 +1 +1 2 0.67 ใชได 
24 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
25 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
26 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
27 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ตาราง 15 (ตอ)   
 

ความเหมาะสมของตัวเลือก           
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม IOC สรุป 

       

28 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
29 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
30 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
31 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
32 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
33 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
34 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
35 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
36 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
37 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
38 0 +1 +1 2 0.67 ใชได 
39 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
40 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
41 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
42 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
43 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
44 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
45 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
46 0 +1 +1 2 0.67 ใชได 
47 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
48 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
49 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
50 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ตาราง 16 สรุปคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดจิตสาธารณะ โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ความสอดคลองกับจุดประสงค         
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม IOC สรุป 

       

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
5 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
13 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
14 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
15 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
16 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
17 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
18 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
19 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
20 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
21 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
22 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
23 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
24 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
25 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
26 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
27 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ตาราง 16 (ตอ)   
 

ความสอดคลองกับจุดประสงค         
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม IOC สรุป 

       

28 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
29 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
30 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
31 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
32 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
33 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
34 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
35 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
36 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
37 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
38 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
39 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
40 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
41 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
42 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
43 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
44 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
45 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
46 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
47 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
48 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
49 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
50 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ตาราง  17  สรุปคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดจิตสาธารณะ  โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ความสอดคลองกับพฤติกรรม         
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม IOC สรุป 

       

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
5 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
12 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
13 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
14 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
15 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
16 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
17 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
18 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
19 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
20 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
21 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
22 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
23 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
24 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
25 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
26 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
27 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ตาราง 17 (ตอ)   
 

ความสอดคลองกับพฤติกรรม         
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม IOC สรุป 

       

28 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
29 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
30 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
31 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
32 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
33 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
34 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
35 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
36 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
37 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
38 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
39 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
40 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
41 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
42 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
43 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
44 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
45 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
46 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
47 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
48 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
49 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
50 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

       

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

 - ตารางแสดงคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล  
  สัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 - ตารางแสดงคาอํานาจจําแนก (t) ของแบบทดสอบวัดจิตสาธารณะ  
 - ตารางแสดงคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหนวยพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 
  ที่ทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีนของกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 
 - ตารางแสดงคะแนนจติสาธารณะที่ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ของ 
  กลุมทดลองที่ 1  และกลุมทดลองที่ 2 
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ตาราง 18 แสดงคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทาง  
     การเรียนหนวยพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 
 

คาอํานาจจําแนก คาอํานาจจําแนก 
ขอที่ 

P r 
ขอที่ 

P r 
      

1 .52 .52 16 .22 .22 
2 .76 .26 17 .37 .30 
3 .63 .44 18 .28 .26 
4 .65 .26 19 .41 .37 
5 .65 .63 20 .44 .37 
6 .67 .30 21 .41 .44 
7 .80 .26 22 .33 .22 
8 .63 .44 23 .35 .41 
9 .48 .30 24 .31 .33 
10 .78 .22 25 .56 .37 
11 .76 .41 26 .57 .48 
12 .76 .48 27 .33 .30 
13 .35 .26 28 .65 .56 
14 .48 .22 29 .44 .30 
15 .78 .22 30 .56 .37 

      

                                                
คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบบัเทากับ  .70 
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ตาราง 19 แสดงคาอํานาจจําแนก (t) ของแบบทดสอบวดัจิตสาธารณะ 
 

ขอที่ คาอํานาจจําแนก (t) ขอที่ คาอํานาจจําแนก (t) 
    

1 4.49 21 7.53 
2 3.82 22 2.97 
3 3.54 23 2.05 
4 2.62 24 4.32 
5 1.98 25 6.07 
6 5.26 26 5.43 
7 3.55 27 5.98 
8 5.27 28 3.47 
9 3.43 29 3.33 
10 3.18 30 4.40 
11 2.83 31 6.12 
12 6.65 32 2.55 
13 2.30 33 4.05 
14 4.72 34 5.46 
15 5.68 35 3.56 
16 2.50 36 3.01 
17 3.47 37 2.09 
18 5.20 38 4.08 
19 7.07 39 1.97 
20 10.09 40 4.03 

    

     
คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบบัเทากับ .84 

 
 การหาคาความเชื่อม่ัน ( ttr ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหนวยพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย โดยใชสูตร KR – 20 (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 198; อางอิงจาก  
Kuder – Richardson.1937) ซ่ึงสูตรมีดังน้ี 
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   เม่ือ   r tt   แทน ความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
          n  แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด 

     ρ  แทน สัดสวนของผูที่ทําไดในขอหน่ึงๆ 
งหมดจํานวนคนทั้

ทําถูกจํานวนคนที่
=                  

 

     q  แทน สัดสวนของผูที่ทําผิดในขอหน่ึงๆ หรือ คือ 1 – p 
     2

tS  แทน  คาความแปรปรวนของเครือ่งมือฉบับน้ัน 
 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวย
พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอสอบ EVANA 4.0  ไดคาความเชื่อม่ัน
เทากับ .70 
 การหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดจิตสาธารณะ โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) 
ของ Cronbach (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 200; อางอิงจาก Cronbach.  1951) 
 

  ⎟
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   เม่ือ    α      แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเชือ่ม่ัน 
     n        แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด 
     ∑ 2

iS  แทน คาความแปรปรวนเปนรายขอ 
     2

tS   แทน คาความแปรปรวนของเครือ่งมือทั้งฉบับ 
 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดจิตสาธารณะ ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ .84 
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ตาราง 20 แสดงคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียน ระหวางกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 
 

กลุมทดลองที ่1 กลุมทดลองที ่2 
คนที ่

กอนเรียน (30) หลังเรียน (30) 
ผลตาง คนที ่

กอนเรียน (30) หลังเรียน (30) 
ผลตาง 

        

1 23 26 3 1 18 20 2 
2 23 24 1 2 17 22 5 
3 17 21 4 3 18 19 1 
4 17 22 5 4 17 20 3 
5 17 23 6 5 18 19 1 
6 14 20 6 6 20 21 1 
7 18 20 2 7 16 18 2 
8 22 25 3 8 19 22 3 
9 22 26 4 9 18 21 3 
10 17 20 3 10 18 22 4 
11 17 23 6 11 20 21 1 
12 19 23 4 12 17 23 6 
13 18 20 2 13 17 22 5 
14 21 26 5 14 18 19 1 
15 14 23 9 15 17 20 3 
16 18 22 4 16 20 19 -1 
17 18 23 5 17 17 22 5 
18 17 22 5 18 18 21 3 
19 16 22 6 19 18 20 2 
20 21 23 2 20 20 23 3 
21 18 24 6 21 18 22 4 
22 18 19 1 22 16 18 2 
23 16 21 5 23 17 19 2 
24 19 23 4 24 18 23 5 
25 26 27 1 25 20 23 3 
26 21 23 2 26 18 24 4 
27 19 26 7 27 18 25 4 
28 18 24 6 28 20 24 4 
29 19 23 4 29 19 24 5 
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ตาราง 20 (ตอ)   
 

กลุมทดลองที ่1 กลุมทดลองที ่2 
คนที ่

กอนเรียน (30) หลังเรียน (30) 
ผลตาง คนที ่

กอนเรียน (30) หลังเรียน (30) 
ผลตาง 

        

30 19 22 3 30 18 23 5 
31 18 24 6 31 17 22 5 
32 18 25 7 32 18 26 8 
33 18 19 1 33 17 21 4 
34 21 24 3 34 21 25 4 
35 17 25 8 35 17 23 5 
36 17 22 5 36 18 24 6 
37 17 23 6 37 19 23 4 
38 20 25 5 38 18 22 4 
39 21 25 4 39 17 21 4 
40 19 21 2 40 17 25 8 

        

∑  748 919   722 871  
        

1Χ  = 18.70   2Χ  = 22.98    1MD = 4.28     1Χ = 18.05  2Χ = 21.78 1MD = 3.73   
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ตาราง 21 แสดงคะแนนจิตสาธารณะระหวางกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 
 

กลุมทดลองที ่1 กลุมทดลองที ่2 
คนที ่ กอนเรียน 

(200) 
หลังเรียน 

(200) 
ผลตาง คนที ่ กอนเรียน 

(200) 
หลังเรียน 

(200) 
ผลตาง 

        

1 165 +178 13 1 175 188 13 
2 151 +180 29 2 141 172 31 
3 147 +181 34 3 156 170 14 
4 157 181 24 4 158 177 19 
5 168 183 15 5 145 174 29 
6 161 175 14 6 155 175 20 
7 142 187 45 7 154 175 21 
8 156 184 28 8 137 176 39 
9 150 185 35 9 133 168 35 
10 136 183 47 10 138 170 32 
11 147 187 40 11 135 177 42 
12 166 190 24 12 141 182 41 
13 145 188 43 13 147 182 35 
14 153 178 25 14 146 178 32 
15 144 175 31 15 164 185 21 
16 148 191 43 16 154 176 22 
17 142 178 16 17 137 167 30 
18 146 173 27 18 133 174 41 
19 168 190 22 19 149 170 21 
20 164 177 13 20 162 170 8 
21 140 159 19 21 144 163 19 
22 165 187 22 22 165 173 8 
23 154 180 26 23 139 165 26 
24 165 181 16 24 135 163 28 
25 151 183 32 25 142 171 29 
26 155 184 29 26 132 172 40 
27 144 185 41 27 145 168 23 
28 145 178 33 28 143 175 32 
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ตาราง 21 (ตอ)   
 

กลุมทดลองที ่1 กลุมทดลองที ่2 
คนที ่

กอนเรียน (30) หลังเรียน (30) 
ผลตาง คนที ่

กอนเรียน (30) หลังเรียน (30) 
ผลตาง 

        

29 159 189 30 29 153 180 27 
30 156 170 14 30 151 178 27 
31 158 184 26 31 166 172 6 
32 154 185 31 32 138 174 36 
33 153 190 37 33 168 179 11 
34 163 180 17 34 156 182 26 
35 159 182 23 35 163 180 17 
36 153 186 33 36 142 173 31 
37 154 170 16 37 137 157 20 
38 155 186 31 38 158 179 21 
39 156 185 29 39 161 178 17 
40 165 173 8 40 161 176 15 

        

∑  6160 7261   5959 6964  
        

1Χ = 154.00    2Χ  = 181.52   1MD = 27.53 1Χ = 148.97   2Χ = 174.10   1MD = 25.13 
        

 
 การวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  หนวยพลเมืองดีตามวถิีประชาธิปไตย  
ระหวางกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใชสถิติ t-test  แบบ  Independent  ในรูปผลตาง
ของคะแนน (Difference Score) คํานวณจากสูตร (Scott; & Wertheimer. 1962: 264)  
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24040
97.15797.1552
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  2

DS    = 4.02 
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449.

73.328.4 −
=t  

                                   
   t           = 1.226   
 
  การวิเคราะหขอมูลคะแนนจิตสาธารณะหนวยพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยระหวาง
กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใชสถิติ t-test  แบบ Independent ในรูปผลตางของคะแนน 
(Difference Score) คํานวณจากสูตร (Scott; & Wertheimer.  1962: 264)  
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185.2

13.2553.27 −
=t  

                                   
  t   = 1.099     
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
   
 - แผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใช 
  สังคม 
 - แผนการจดัการเรียนรูดวยการจดัการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตวัอยางที่เนน 
  การเสนอตัวแบบสญัลักษณ 
 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ชั้น 
  มัธยมศึกษาปที่ 3 
 - แบบทดสอบวัดจิตสาธารณะ 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
โดยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม 
วิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

หนวยการเรยีนรูที่ 1  พลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 
เร่ือง ชุมชนและสังคมของฉัน   เวลา 4 คาบ 

 
 

1. มาตรฐาน ส 2.1  
 ปฏิบัตตินตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย  ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  
ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข 
 

2. สาระสําคัญ 
 ชุมชนและสังคมเกิดจากการที่มีกลุมบคุคลมาอยูรวมกันในบริเวณเดียวกัน ตั้งแต 2 คนขึ้นไป  
มีความสัมพันธกัน พ่ึงพาอาศัยกัน มีวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง หากบุคคลมองเห็นวาตนเอง เปน
สวนหนึ่งของชุมชน สังคม เห็นคุณคาและศักยภาพของชุมชน สังคม ใสใจตอปญหา สงผลใหกระทํา
บางสิ่งบางอยาง เพ่ือรวมรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมนั้นๆ ถือเปนการแสดงออกของการเปนพลเมืองดี  
เปนการดาํเนินชีวติตามวถิแีละวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตย ซ่ึงเปนทั้งรูปแบบการปกครองที่เคารพ
สิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีของมนุษย และความเสมอภาคของประชาชนทุกคน วถิีชวีติแบบประชาธิปไตย
ควรเริ่มที่หนวยที่เล็กที่สุดของสังคมคือ ครอบครัว ไปจนถึงหนวยที่ใหญที่สุดของชุมชน สังคมก็คือ  
ประเทศชาติน่ันเอง การรูจักสภาพ ความเปนมาของชุมชน เปนสิ่งสําคัญ และชวยใหผูเรียนตระหนักถึง
ความสําคญัของการรับใชสงัคม ที่มีสวนในการบําเพญ็ประโยชน และแกปญหาใหกับชุมชน อันเปน
ลักษณะสําคญัประการหนึ่งของการเปนพลเมืองดี 
 

3. จุดประสงคการเรียนรู 
 3.1 อธิบายความหมาย  องคประกอบ  ความสําคัญของชุมชน/สังคมได 
 3.2 สามารถระบุการเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน/สังคมได 
 3.3 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 3.4 สามารถบันทึกความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับคุณคาและความสําคัญของชุมชน/สังคม 
 3.5 สามารถสํารวจชุมชน/สังคมของตนได 
 3.6 สามารถเลาสภาพและความเปนมาของชุมชนได 
 3.7 สามารถระบุลักษณะของการเปนพลเมืองดีได 
 3.8 บอกความสําคัญของการรับใชสังคมได 
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4. สาระการเรียนรู 
 4.1 ชุมชนและสังคมของฉัน 
 4.2 ความสําคญัของการรับใชสังคมและสภาพของปญหาชุมชน  
 

5. กิจกรรมการเรียนรู  
 คาบที่ 1 – 2  
  การเรียนวิชาการ 
   ข้ันตั้งเข็มทศิ 
    ผูสอนใหคําแนะนํากับผูเรียนวา ในการเรยีนการจัดการเรียนรู ในหนวยนี้จะใช
เทคนิคการเรยีนรูดวยการรบัใชสังคมคือ นอกจากจะมีการเรียนการสอนในหองเรียนแลว นักเรยีนจะ
ทํากิจกรรมเพื่อรับใชสังคม (โรงเรียน) ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมที่ทําขึ้นเพ่ือประโยชนของชุมชน (โรงเรียน) 
ตามความตองการหรือเปนการแกปญหาของชุมชนนั้นๆ ก็ได ตามที่ผูเรียนจะคิดโครงการ เพ่ือตอบสนอง
ความตองการหรือเพ่ือแกปญหาของชุมชนที่ผูเรียนเปนสมาชิกอยู ดังน้ัน การรวมกิจกรรมทั้งใน และ
นอกหองเรียนจึงเปนแนวทางสําคัญในการเรียนรูวิชานี้ และจะแบงเนื้อหาออกได ดังน้ี 
    หนวยการเรียนรูพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย (จํานวน 21 คาบ) 
     - ชุมชน/สังคมของฉัน (4 คาบ) 
     - พลเมืองดี (14 คาบ) 
     - การปฏิบัตตินเปนสมาชิกทีดี่ของครอบครัว 
     - การปฏิบัตตินเปนสมาชิกทีดี่ของโรงเรียนและชุมชน 
     - การปฏิบัตตินเปนสมาชิกทีดี่ของสังคมและประเทศชาต ิ
     - การเมืองการปกครอง (3 คาบ) 
   ข้ันคิดรอบคอบ 
    ผูสอนอภิปรายซักถามผูเรยีนเกี่ยวกบัความรูเดิมเรื่องชุมชน/สังคมที่เคยเรียน
มาบางแลว ทั้งถามเปนรายบคุคลและใหชวยกันตอบทั้งหอง โดยเปดโอกาสใหผูเรียนอภิปรายไดอยางอิสระ  
ซ่ึงครูผูสอนจะคอยเราและกระตุนใหผูเรยีนพยายามนําความรูเดิมมาใชในการอภิปราย 
   ข้ันประกอบกิจ 
    ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ 6 – 8 คน ตามความสมัครใจโดยแบง
หนาที่เปนประธาน ผูบันทกึ และสมาชิก เม่ือแบงกลุมแลว ผูสอนใหผูเรียนระดมความเห็นวา ผูเรียน
เปนสมาชกิของชุมชนใดบาง หลักฐานหรือเหตุผลประกอบการเปนสมาชิกคืออะไร ใหผูเรียนตอบ ใหได
มากที่สุด ลงในใบงานที่ 1.1 เรื่อง ฉันคือสวนหนึ่งของชุมชน โดยศกึษาใบความรู เรื่อง ความหมาย  
องคประกอบและความสําคญัของชุมชน/สังคม ประกอบการทํากิจกรรม 
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   ข้ันพินิจไตรตรอง 
    ผูสอนใหผูเรียนรวมการไตรตรองผลที่ไดจากการปฏบิัตกิิจกรรม/ความรูสึก จาก
การทํางานกลุมรวมกันในครั้งน้ีโดยการพูดแสดงความคิดเห็นและอภิปรายเปนกลุมตามลําดับ โดยมี
ผูสอนคอยดูและและควบคมุใหเปนไปในทิศทางทีถู่กตองและเหมาะสม 
    ข้ันตอบสนองและประเมนิ 
     โดยการที่ผูสอนใหผูเรียนสรปุผลทีไ่ดจากการไตรตรอง เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบตัติอไป 
  การทํากิจกรรมรับใชสังคม (โดยการระบุชุมชน) 
   1. ผูสอนใหผูแทนกลุมออกมารายงาน การเปนสมาชิกของชุมชนและเหตุผลหรือ
หลักฐานประกอบ ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุป ความหมายและความสําคัญของชุมชน/สังคมที่ตองมี
องคประกอบรวมกัน คือ กลุมบุคคลที่มีความสัมพันธกัน มีสถานที่ มีการพึ่งพาอาศัยชวยเหลือเกื้อกูลกัน  
มีรูปแบบการดําเนินชีวิต มีวัฒนธรรมและสิ่งที่ยึดถือรวมกัน 
   2. ผูสอนใหผูเรียนประชุมตกลงกันวา ชุมชนที่ผูเรียนเปนสมาชิกคือชุมชนใดบาง  
โรงเรียน หรือหมูบานใด ชุมชนนั้นมีความสําคัญอยางไรตอผูเรียนในกลุม และใหผูเรียนตั้งคําถามที่
อยากทราบเกี่ยวกับขอมูลเบื้องตนของชุมชนนั้นๆ เชน ประวัติความเปนมา จํานวนประชากร อาชีพ  
ความตองการของชุมชน ปญหาของชุมชน ลักษณะเดนของชุมชน ฯลฯ แลวทําลงในใบงานที่ 1.2 
เรื่อง หลากหลายเรื่องราวในชุมชนของฉนั จากนั้นผูสอนใหผูเรียนนําคําถามที่สรางขึ้นไปสัมภาษณ
สมาชิกในชุมชน ลงในใบงานที่ 1.3  เรื่อง ใบบันทึกผลการสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลของชุมชนให
มากที่สุด แลวนํามารวมกนัตามกลุมที่กาํหนดไว (ทํานอกหองเรียนตามที่ไดตกลงกันระหวางผูเรียน
และผูสอน) 
  การไตรตรอง 
   ผูสอนใหเวลาผูเรียนแตละคน เขยีนใบบันทกึอนุทินสวนบุคคล เกีย่วกบัการเปนสมาชิก
ของชุมชนตามที่ผูเรียนระบ ุผูเรียนมีความรูสึกอยางไรตอชุมชนนี้ ชมุชน... มีความสําคัญอยางไรตอ
ผูเรียน หากไมมีชุมชนนี้ อะไรจะเกิดขึน้ ถาเลือกไดผูเรียนอยากเปนสมาชิกของชุมชนใดมากที่สุด  
เพราะเหตใุด ลงในใบบันทกึอนุทินสวนบคุคล 
  การประเมินผลและแสดงผลงาน 
   ผูสอนสุมใหผูเรียนออกมารายงานหนาชั้น เกี่ยวกับใบบันทึกอนทุินสวนบุคคลของ
ผูเรียน ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปชุมชนที่ผูเรียนเปนสมาชิก โดยเนนใหเห็นความสําคัญของชุมชน
ที่มีตอสมาชิก 
 คาบที่ 3 – 4  
  การเรียนวิชาการ 
   ข้ันตั้งเข็มทศิ (โดยการระบุชุมชนและเลือกปญหาทีมี่ความสนใจและเกี่ยวของกับ
จุดประสงคของเนื้อหาที่เรียน) 
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    ผูสอนใหผูเรียนรวบรวมขอมูลที่ไดรับจากการไปสัมภาษณสมาชิกในชุมชน นํามา
รวมกันในกลุมและสรุปเพ่ือนําเสนอในหองเรียน เปนสภาพและความเปนมาของชุมชน/สังคมของฉัน
จากใบงานที่ 1.3 ลงในใบงานที่ 2.1 เรื่อง ใบสรุปสํารวจชุมชน 
   ข้ันคิดรอบคอบ 
    ผูสอนใหผูเรียนออกมานําเสนอผลการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการไปสัมภาษณ 
สมาชิกในชุมชน หลังจากที่รายงานเสร็จแลวใหรวมกันอภิปราย “คุณลักษณะของพลเมืองดี” สรุปเปน
แผนผังความคดิ ลงในใบงานที่ 2.2 และนําไปติดบอรดในหองเรียน ผูสอนใหความรูเกี่ยวกับการดําเนนิชีวติ
ตามวิถีประชาธิปไตย การเคารพกฎหมาย การรูจักรับฟงเหตุผลของทุกคน และการรูจักพิจารณาถึง
ขอดี ขอเสีย ของแตละเหตผุล และรูจักเลือกสิ่งที่เปนประโยชนตอสวนรวมมากกวาสวนตน และเห็น
ความสําคัญของการรับใชสังคม เชน การอุทิศตนเพื่อประโยชนของสวนรวม เห็นปญหาก็ชวยแกปญหา  
ไมดูดายหรอืปลอยใหเปนหนาที่ของผูอ่ืน 
   ข้ันประกอบกิจ 
    ผูสอนใหผูเรยีนแตละกลุมอานนิทาน เรื่อง สะพานมติรภาพ เม่ืออานแลวใหผูเรยีน
ชวยกันเติมขอความตอนสดุทายของเรื่องใหไดใจความสมบูรณ เม่ือเติมเสร็จแลว ใหผูเรียนชวยกัน
บอกเหตุผลวาทําไมจึงเติมขอความนั้น ขอความนั้นมีความสําคัญอยางไร 
   ข้ันพินิจไตรตรอง 
    ผูสอนใหผูเรียนรวมกันไตรตรองผลและความรูสึกที่ไดจากการรวมกิจกรรมนิทาน
เรื่อง สะพานมิตรภาพ 
   ข้ันตอบสนองและประเมนิ 
    ผูสอนและผูเรยีนรวมกันสรปุผลที่ไดจากการไตรตรอง เพ่ือใชเปนแนวทาง ใน
การปฏิบัตติอไป 
  การทํากิจกรรมรับใชสังคม (โดยการสํารวจความตองการและปญหาของชุมชน) 
   ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนแตละกลุมไปสาํรวจความตองการและปญหาของชุมชน
ตามใบงานที่ 2.3 รวมทั้งใชเวลานอกคาบเรียนเพ่ือประชุมสรุปและเตรียมนําเสนอ ผูสอนใหแตละกลุม
บันทกึการทํางานกลุมลงในใบบันทึกการทํางานกลุม  
  การไตรตรอง 
   ผูสอนใหผูเรียนไตรตรอง “ อะไร คือ อุปสรรคการพัฒนาในชุมชนของฉัน และใคร
มีสวนทําใหอุปสรรคนั้นหายไป”  เขียนลงไปในใบบันทึกอนุทินสวนบุคคล 
  การประเมินผลและแสดงผลงาน   
   1. ผูสอนใหผูแทนกลุมนําเสนอสภาพความตองการ และปญหาของชุมชน ตามที่
รวบรวมไดจากการสํารวจชมุชน 
   2. ผูสอนและผูเรยีนรวมกันสรปุ สภาพความตองการและปญหาของชุมชน โดย
ผูสอนใหขอแนะนําเพิ่มเติมในการรวบรวมขอมูลใหครบถวนยิ่งขึ้น 



 172 

6. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 6.1 ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ฉันคือสวนหนึ่งของชุมชน/สังคม 
 6.2 ใบงานที่ 1.2 เรื่อง หลากหลายเรื่องราวในชุมชน/สังคมของฉัน 
 6.3 ใบงานที่ 1.3 เรื่อง ใบบันทกึผลการสัมภาษณ   
 6.4 ใบบันทึกอนุทนิสวนบุคคล 1 
 6.5 สมาชิกในชุมชน/สังคมนั้นๆ  
 6.6 ใบความรู เรื่อง ความหมาย องคประกอบและความสําคญัของชุมชน/สังคม  
 6.7 รูปภาพเกี่ยวกับการรวมมือกันของคนในสังคมเพื่อบรรลุจุดมุงหมายเดียวกัน 
 6.8 ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ใบสํารวจชุมชน 
 6.9 นิทาน เรื่อง สะพานมิตรภาพ 
 6.10 ใบงานที่ 2.2 ผังความคิด เร่ือง คุณลักษณะของพลเมืองดี 
 6.11 ใบบันทึกอนุทนิสวนบุคคล 2 
 

7. การวัดและประเมินผล  
 7.1 สังเกตการณทํางานกลุม 
 7.2 สังเกตการณอภิปรายซักถาม 
 7.3 ตรวจผลงาน 
  7.3.1 ใบงาน 
  7.3.2 ใบบันทึกอนุทนิสวนบุคคล 
  7.3.3 แผนผังความคิด 
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ใบงานที1่.1  เร่ือง  ฉันคือสวนหนึ่งของชุมชน/สงัคม 

 
 
 
 คําชี้แจง : ใหผูเรียนชวยกนัระดมความคิดวาผูเรียนเปนสมาชิกของชุมชน/สังคมใดบาง 
1. ชุมชน .................................................................................................................................... 
 เหตุผลหรือหลักฐานในการเปนสมาชิก .................................................................................... 
2. ชุมชน .................................................................................................................................... 
 เหตุผลหรือหลักฐานในการเปนสมาชิก .................................................................................... 
3. ชุมชน .................................................................................................................................... 
 เหตุผลหรือหลักฐานในการเปนสมาชิก .................................................................................... 
4. ชุมชน .................................................................................................................................... 
 เหตุผลหรือหลักฐานในการเปนสมาชิก .................................................................................... 
5. ชุมชน .................................................................................................................................... 
 เหตุผลหรือหลักฐานในการเปนสมาชิก .................................................................................... 
6. ชุมชน .................................................................................................................................... 
 เหตุผลหรือหลักฐานในการเปนสมาชิก .................................................................................... 
7. ชุมชน .................................................................................................................................... 
 เหตุผลหรือหลักฐานในการเปนสมาชิก .................................................................................... 
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ใบงานที่ 1.2 เร่ือง หลากหลายเรื่องราวในชุมชน/สังคมของฉัน 
 
 
คําชี้แจง : ใหผูเรียนในกลุมพิจารณาวา จะตกลงเปนสมาชิกของชุมชนใด โดยใชเหตุผลประกอบ 
 
1. ขอตกลงของกลุม 
 ชื่อชุมชน …………………………………………………………………………………………….. 
 เหตุผล ………………………………………………………………………………………………. 
 ความสําคัญของชุมชนตอสมาชิกในกลุม .…………………………………………………………. 
 รายชื่อสมาชิกในกลุม ………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
2. เร่ืองราวที่อยากรูเก่ียวกบัชุมชนนี้คืออะไรบาง 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
3. ใหนําเรื่องที่อยากรูมาตั้งเปนคําถามใหมากที่สุดเทาที่จะตัง้ได 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
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ใบบันทึก 
 

อนุทินสวนบุคคล 
 
 
 

ชื่อ – สกุล .............................................................. ชั้น..................................... เลขที ่................. 
วันที่ ........................................................................................................ 

*********************************************************************** 

 

ชุมชนของฉันคือ ........................................................................................................................... 
 ฉันมีความรูสกึอยางไรตอชุมชนนี้ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 ถาไมมีชุมชนนี้ อะไรจะเกิดขึ้น 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 ถาเลือกไดฉันอยากเปนสมาชิกของชุมชนใดมากที่สุด 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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ใบงานที่ 1.3  เร่ือง  ใบบันทึกผลการสัมภาษณ 
 
 

ผูใหขอมูล 
 ๑. ชื่อ- สกุล ....................................................................  เพศ ..................  อายุ ............... 
  ตําแหนง .................................................... จํานวนบุคคลในครอบครัว ............................ 
  ขอมูลอ่ืนๆ ....................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................... 
  ๒. ชื่อ- สกุล ....................................................................  เพศ ..................  อายุ ....... 
  ตําแหนง .................................................... จํานวนบุคคลในครอบครัว ............................ 
  ขอมูลอ่ืนๆ ....................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................... 
 ๓. ชื่อ- สกุล ....................................................................  เพศ ..................  อายุ ............... 
  ตําแหนง .................................................... จํานวนบุคคลในครอบครัว ............................ 
  ขอมูลอ่ืนๆ ....................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................... 
  ผูสัมภาษณ .......................................................................................... 

วันที่ ................................................................ 
                                                                       

 
 
 



 177 

 

ใบความรู 
เรื่อง ชุมชน/สังคมของฉัน 

 

 
 เม่ือมนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคม จําเปนตองพ่ึงพาอาศัยกัน รวมแรงรวมใจกัน เพ่ือกระทํา
กิจกรรมใหไดผลตามจุดมุงหมาย การที่มนุษยจะอยูรวมกับคนอื่นได จะตองมีการกําหนดวิธีการปฏิบัติ
ตอกันในลักษณะที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตนเองและสังคม 
 เราถือกําเนิดมาจากครอบครัวที่แตกตางกนั ไดรับการอบรมเลี้ยงดู สั่งสอน มีความรูสึกนึกคิด  
ทัศนคติที่ไมเหมือนกัน แตเม่ือมาอยูรวมกันเปนสังคม บางคนก็อาจจะทําอะไรตามความพอใจ หรือ
ความเคยชินของตน ถาหากผูคนสวนใหญมีพฤติกรรมเชนนั้น ก็อาจจะกอใหเกิดปญหาและความวุนวาย
ขึ้นในสังคมได ดังน้ัน จึงตองมีการกําหนดกฎเกณฑเพ่ือใหสมาชิกของสังคมไดถือปฏิบัติเปนแนวทาง
เดียวกันเอาไว 
 

  
 
 
 สังคมหมายถึง กลุมคนอยางนอยสองคนขึ้นไปอาศัยอยูรวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งคน 
เหลานี ้จะมีความสัมพันธหรือมีปฏิสัมพันธตอกันทั้งทางตรงและทางออม มีการจัดระเบียบในการอยู
รวมกัน เพ่ือชวยกันแกปญหาและตอบสนองความตองการของสมาชิกในสังคม นอกจากนี้สมาชิกใน
สังคมยังมีวิถีชวีิตในรูปแบบเดียวกัน มีความผูกพันกันและมีวัตถุประสงคในการเขามาอยูในกลุมเหมือนกัน
หรือคลายคลงึกัน 
 องคประกอบของสังคม ประกอบดวย 
  1. จํานวนคนหรือประชากร สงัคมหนึ่งๆ จะตองมีสมาชิกตั้งแตสองขึน้ไป สังคมทีมี่
ขนาดเล็กที่สดุคือ ครอบครัว โดยมีพอแม หรือมากกวานั้น เชน พอ แม ลูก หรือ ปู ยา พอ แม ลูก  
เปนตน ครอบครวัหลายๆ ครอบครวัอยูรวมกันจะเปนหมูบาน ตาํบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต จังหวัด  
ภาค ประเทศ เรื่อยมาจนเปนสังคมโลก 
  2. ความสัมพันธ สมาชิกที่อาศัยอยูในสังคมหนึ่งๆ จะมีความสัมพันธหรือปฏิสัมพันธ
ตอกันเปนความสัมพันธสองทาง คือ เปนความสัมพันธที่โตตอบกันและกัน 
  3. อาณาเขตหรือพ้ืนที่ ในที่น้ีหมายถึงถิ่นที่อยูอาศัย อาจจะเปนครัวเรือน หมูบาน  ตําบล  
เปนตน อยางไรก็ตาม อาณาเขตอาจจะขยายขอบเขตออกไปหากสมาชิกของสังคมนั้น ยายถิ่นไป
อาศัยอยูที่อ่ืนชั่วคราว และยังคงติดตอสือ่สารกันเสมอ เชน ลูกไปอาศัยอยูในเมืองเพ่ือเรียนหนังสือ  
พอไปทํางานตางประเทศและไดมีการเขยีนจดหมายหรือโทรศัพทถงึครอบครัว 
 

ความหมายและองคประกอบของชุมชน/สังคม 
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 4. การจัดระเบียบทางสังคม สงัคมจะมีระเบยีบกฎเกณฑทางสังคม เพ่ือใหสมาชิกประพฤติ
ปฏิบัตติามเมือ่ตองติดตอสัมพันธกับสมาชิกคนอื่นในสงัคม กฎเกณฑเหลานี้จะมีขึ้นเปนระบบ เปนที่
ยอมรับในหมูมวลสมาชิกและกระทําตามกฎเกณฑที่สังคมกําหนดไว 
 ดังน้ัน จึงเปนที่นาสนใจที่จะศึกษาเรื่องราวของสังคม เพราะเม่ือมองไปรอบขางเราจะสังเกต 
เห็นวา คนเราอาศัยอยูรวมกันเปนกลุมเปนกอน มีครอบครวั เพ่ือนบาน ครูอาจารย พอคา ชาวนา  
พนักงานบริษทั และสมาชกิคนอื่นๆ ทั้งที่เรารูจักและไมรูจัก อยูหอมลอมตัวเรามาตั้งแตเกิด จนถึง
ปจจุบัน ทุกคนดําเนินชวีิต ติดตอสื่อสารระหวางกัน และทํามาหากินตามวถิีทางของตน ซ่ึงจะเกี่ยวของ
ตอกันทั้งทางตรงและทางออม   
 เราอาจเปรียบสังคมหนึ่งเปนเสมือนรางกายของมนษุยทีป่ระกอบดวยอวัยวะตางๆ เชน แขน  
ขา หู ตา รางกาย หัวใจ ปอด เปนตน โดยธรรมชาตขิองรางกายของคนเรานั้นจะมีสวนสมองที่เปน
ศูนยรวมของการสั่งการและควบคุมการทํางานของอวัยวะทุกสวน ใหทํางานเปนอิสระและสอดคลอง
กันและกนั หูมีหนาที่รับฟง ปากมีหนาทีเ่คี้ยวอาหารและพูดจาปราศรยั ขามีหนาที่เดินและพยุงรางกาย  
เปนตน   
 อวัยวะทุกสวนจะทํางานอยางเปนอิสระ ในขณะเดียวกันจะตองทาํงานประสานกัน เพ่ือให
รางกายมีชีวิตอยูและดําเนินไปอยางเปนปกติสุข สวนสงัคมที่กลาวถงึน้ัน เม่ือคนมาอาศัยอยูรวมกัน
และมีความสมัพันธตอกันอยางเปนอิสระ ในขณะเดียวกัน สมาชิกจะมีความสัมพันธตอกันภายใตกฎ 
ระเบียบที่ไดรับการยอมรับ เพ่ือใหสังคมดําเนินไปตามกลไกทีว่างไว อันจะสงผลใหสังคมดํารงอยูได
อยางเปนปกติสุข     
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ตัวอยาง 
รูปภาพเกี่ยวกับการรวมมือกันของคนในสังคมเพื่อบรรลุจุดมุงหมายเดยีวกัน  

(การรวมกันทําความสะอาดแยกราชประสงคหลังการสลายการชุมนุม) 
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(http://www.oknation.net/blog/KookkaiMango/2010/05/23/entry-1) 
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ใบงานที่ 2.1 
ใบสรุปการสํารวจชุมชน(โรงเรียน)  

 
 

กลุมที่ ...............................................................................วันที่สํารวจ ........................................ 
ชุมชน .............................................................................................................................. 

 
1. ประชากร 

    จํานวนประชากร 
    จํานวนในแตละระดับชัน้ 
    นักเรียน 
    ครู - บุคลากร 
    ผูบริหาร 
2. สภาพแวดลอม 
    อาคารสถานที่ 

 
    บรรยากาศ 

 
    รายได 

 
    วัฒนธรรมประเพณี 

 
    วิถีชวีิต 

 
    สุขภาพ 
3. ความตองการและปญหาของชุมชน/สิ่งที่คิดวาจะเปนประโยชนสําหรับชุมชน 
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คําชี้แจง : ใหผูเรียนนําลักษณะของพลเมืองดีมาใสในผังความคิดใหสมบูรณ 
 

 
 

เคารพ
กฎหมาย 

อาชีพสุจริต 

พลเมืองดี 

เสียสละ 

ยึดหลัก
ประชาธิปไตย 

ใบงานที่ 2.2 
แผนผังความคิด 

เร่ือง  ลักษณะของพลเมืองดี
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ชื่อ – สกุล .............................................................. ชั้น..................................... เลขที ่................. 
วันที่ ........................................................................................................ 
******************************************************************************* 

 
อุปสรรคการพัฒนาในชุมชนของฉัน คือ     
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
ใครทําใหอุปสรรคนั้นๆ หายไปจากสังคมของฉัน 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันเรียนรู 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
สิ่งที่ไมเขาใจ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
สิ่งที่อยากรูเพ่ิมเติม 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
สิ่งที่อยากแกไข 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   

ใบงานที่ 2.3 
ใบบันทึกอนุทินสวนบคุคล 
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 ณ หมูบานพาเพลิน หมูบานเล็กๆ แหงหนึ่งของภาคอีสานตอนลาง มีลักษณะภูมิประเทศเปน
ที่ราบสูง ปกคลุมไปดวยปาเต็งรัง และลําคลองหนองน้ํา มีผูคนอาศัยอยูประมาณ 50 กวาหลังคาเรือน  
ชาวบานตางประกอบอาชีพทํานา เลี้ยวสัตวและเก็บหาของปาเปนอาหาร ขอจํากัดของหมูบานแหงน้ี  
คือ มีลําคลองขนาดเล็กวางตัวขวางกั้นการติดตอกับโลกภายนอก เชน สถานที่ราชการ ตัวเมือง ตลาด  
เปนตน ชาวบานในอดีต จึงไดชวยกันสรางสะพานขามคลองขึ้นมา เพ่ือใชเปนเสนทางเชื่อมตอจาก
หมูบานสูโลกภายนอก ทําใหการติดตอสื่อสารแมจะดูเหมือนยากลําบากแตจริงๆ แลว สะดวกรวดเร็ว
และใชเวลาขามสะพานเพียง 3 – 5 นาที เทานั้นเอง มีผูใหญบานที่คอนขางเขมแข็งและเอาการเอางาน  
ชื่อผูใหญบุญมี เปนผูปกครองและเปนผูนําลูกบานในทุกๆ เร่ือง ความเปนอยูโดยรวมในอดีตของชาวบาน
แหงนี้ก็เหมือนกับชาวบานแหงอ่ืนๆ โดยทั่วไปในภาคอีสาน ที่ตางก็อยูกันแบบบานพี่เมืองนอง เอ้ือเฟอ 
เผื่อแผ สมัครสมานสามัคค ีมีนํ้าใจไมตรตีอกันและอยูรวมกันอยางสงบสุข แตเม่ือเวลาผานไป หลายสิ่ง
หลายอยางเริ่มเปลี่ยนแปลง เม่ือรัฐเร่ิมรับแนวคิดการพัฒนาประเทศมาจากประเทศทางตะวันตกที่เนน
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมั่งคั่งร่ํารวย ความสะดวกสบาย แลวคอยๆ ขยายแนวคิดนี้ สู
ภูมิภาคตางๆ ในประเทศอยางรวดเร็ว หมูบานพาเพลิน ก็เปนอีกหมูบานหนึ่งเหมือนกับหมูบานอ่ืนๆ 
ในประเทศที่ไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของแนวคิดการพัฒนาประเทศแบบทุนนิยมนี้ เชนกัน ทําให
จากการอยูแบบบานพี่เมืองนอง พ่ึงพาอาศัยกัน สามัคคี มีนํ้าใจไมตรี เอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละ
เพ่ือสวนรวม ก็เริ่มเปลี่ยนเปนตางคนตางอยู เนนเพ่ิมผลผลิตเพ่ือใหไดซ่ึงเงิน ไมมีการหยิบยื่นนํ้าใจ
ไมตรีใหแกกนัเหมือนเม่ือกอน การชวยเหลือแรงงานกัน แทบไมมีใหเห็น แตเปลี่ยนเปนการรับจาง
แรงงานที่มีเงินเปนผลตอบแทน เม่ือผูใหญบุญมีเรียกประชุมหมูบานก็มีผูเขารวมประชุมบางประปราย
ดวยเหตุผลวา ไมวาง ยิ่งถาเปนการเสียสละเวลามา เพ่ือทํางานสวนรวมดวยแลวยิ่งหมดสิ้นไปจาก
หมูบานแหงน้ี พรอมๆ กับการเขามาของทนุนิยม การเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ของหมูบาน ทําใหเปน
อุปสรรคอยางยิ่งในการปกครองหมูบานของผูใหญบุญมี แตผูใหญบญุมีก็มิไดยอทอตอสิ่งทีเ่กิดขึน้เลย  
ยิ่งทําใหมีความพยายามขยันขันแข็งในการเสียสละเพื่อหมูบานมากยิ่งขึ้น ถึงแมวา ผูนําของหมูบาน 

 
 
 
 
 

นิทาน 
เรื่อง สะพานมิตรภาพ 
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จะเสียสละแคไหน ขยันขันแข็งสักเพียงใดถาไมไดรับความรวมมือจากลูกบานซึ่งเปนคนสวนมากดวย
แลวก็ยากยิ่งที่จะทําใหงานตางๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดีได 
 อยูมาวันหนึ่ง ไดเกิดพายุฤดูรอนขึ้นอยางรุนแรงมีทั้งฝนตก ฟารอง ฟาผา ลมกระโชก และ
ลูกเห็บตก พายุฤดูรอนน้ีไดพัดผานหมูบานพาเพลินอยางรวดเร็วในเวลาอันสั้น เปนเหตุใหสะพานขามคลอง
ที่เปนเสนทางหลักในการคมนาคมของชาวบานที่ผุพังตามกาลเวลา ถูกลมของพายถุลมตกลงคลอง และ
กระแสน้ําพัดพาซากของสะพานไปอยางรวดเร็ว หลังพายุสงบลงชาวบานตางพากันออกมาดูความเสียหาย
ครั้งนี้อยางตกใจ และเริ่มวิตกแลววาตอน้ีไปจะเดินทางไปตลาด ไปติดตอราชการ และทําธุระภายนอก
ไดอยางไร   
 ตกเย็นของวันเดียวกัน ผูใหญบุญมี ไดเรียกประชุมลูกบาน เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวการแกปญหา
ที่เกิดขึ้นในครั้งน้ี แมครั้งน้ีจะมีชาวบานเขารวมประชมุมากกวาทุกครั้งแตก็ยังมีบางที่ไมสนใจเขารวม
ประชุมเน่ืองจากมองวาเสียเวลาทํามาหากิน และไรสาระ กวาจะตกลงกันไดกินเวลาไปหลายชั่วโมง เพราะ
มีการถกเถียงกันตลอดเวลาของการประชุม เพราะบางคนถามติของที่ประชุมขัดผลประโยชน หรือจะ
ทําใหตนเองเดือดรอน ลําบาก ก็จะรีบตอตานขึ้นมาอยางไมเกรงใจใคร ซ่ึงสรางความหนักอกหนักใจ
ใหกับผูใหญบุญมีเปนอยางยิ่ง ในที่สุดมติของที่ประชุมเพ่ือหาทางออกของเรื่องน้ีก็คือ เก็บเงินสมาชิก
ของหมูบานทกุครอบครวัๆ ละ 500 บาท เพ่ือจะนําไปซ้ือวัสดุอุปกรณมารวมกนัสรางสะพานขามคลองใหม  
เพราะรอการชวยเหลือจากภาครัฐคงจะไมไหว อยางไรกดี็มีหลายครอบครวัที่ไมเห็นดวยกับมติน้ี ทําให 
สามารถเก็บเงินไดจริงๆ เพียงแค 25 หลังคาเรือน จาก 50 หลังคาเรือน จํานวนเงินก็ไมพอ แรงงานที่
จะสรางสะพานก็มีนอย เพราะขาดความสามัคคีและเสียสละของชาวบาน ทําใหผูใหญบุญมีคิดที่จะให
บทเรียนแกคนที่เห็นแกตวั และขาดความเสียสละทั้งหลาย จึงตัดสินใจคืนเงินใหกบัชาวบานทุกคนที่
รวมออกเงินในครั้งน้ีและไมมีการดําเนินการใดๆ ทั้งสิ้นเพ่ือสรางสะพานใหมครั้งน้ี 
 ความเปนจริงของชีวิต คือ ทุกครอบครัวในหมูบานแหงนี้ ตองใชสะพานขามคลองแหงนี้
อยางเลี่ยงไมไดไมวาจะเปน ไปตลาด ไปโรงเรียน ไปตัวเมือง ไปติดตอราชการ และที่สําคัญคือ ไป
โรงพยาบาลสําหรับคนเจ็บปวย เม่ือไรซ่ึงสะพานขามคลอง กิจกรรมทุกอยางดังกลาวไมสามารถทําได  
บางคนคดิที่จะซื้อเรือขนาดเล็กไวใชในครอบครวัแตปญหาคือ มันแพงมากและชาวบานพายเรือไมเปน  
ทําใหชาวบานตองเลือกเดินทางเทาลัดเลาะไปตามปาเต็งรังอีกฟากฝงหนึ่งของหมูบาน ซ่ึงมีระยะทาง
ไกลประมาณ 5 ก.ม. เพ่ือไปขึ้นรถโดยสารประจําทางที่วิ่งผานถนนใหญ และเม่ือมีคนเจ็บปวยอยาง
รุนแรงและกะทนัหันในหมูบานก็ไปหาหมอไมทัน ทําใหมีคนลมตายหลายคน สิ่งทีเ่กิดขึน้สรางความลําบาก
ใหกับชาวบานเปนอยางยิ่ง และทกุคนตางไดรับบทเรียนแลววา ถาใหความรวมมือกับผูใหญบญุมี และ
ชาวบานคนอื่นๆ ตั้งแตครั้งแรกคงไมเกิดเหตกุารณแบบน้ีขึ้น ทําใหชาวบานตางพากันเรียกรองใหผูใหญ
บุญมี เรียกประชุมและดําเนินการสรางสะพานขามคลองแหงใหมของหมูบานขึ้น เพ่ือผลประโยชนรวมกัน
ของทุกคน ในที่สุดสะพานแหงใหมของหมูบานก็สรางขึ้นสําเร็จในเวลาเพียงแคไมกี่วัน ดวยความรวมแรง
รวมใจของชาวบานและความเสียสละของทกุคน ทําใหความสะดวกสบาย ความสงบสขุกลับเขาสูหมูบาน
พาเพลินอีกครั้งหน่ึง และไมวา ผูใหญบุญมี จะขอความรวมมือเรื่องอะไร ชาวบานตางพากันยินดี  



 186 

 
 
 
ใหความชวยเหลือ โดยไมมีใครนึกถึงผลประโยชนของตัวเองอีกเหมือนเดิม เพราะตางไดรับบทเรียน
อันมีคายิ่ง จากการขาดความสามัคคี ตางคนตางอยูและการเห็นแกตัวมาแลวเปนอยางดีในที่สุดชาวบาน
ก็มีมติใหตั้งชื่อสะพานที่สรางขึ้นใหมน้ีวา “สะพานมิตรภาพ” เพ่ือเปนอนุสรณ ใหระลึกถึงวาที่หมูบาน
แหงนี้กลับมามีวันที่สงบสขุ สะดวกสบายและทุกคนตางไดรับผลประโยชนรวมกัน ก็เพราะสะพานแหงนี้
เปนตนเหตุน่ันเอง  
 และทุกครั้งทีมี่การประชุมปรึกษาหารือกันของชาวบาน ผูใหญบญุมี มักจะพูดอยูเสมอวา  
อุปสรรคสําคัญยิ่งของการพัฒนาคือ ………………………………………………………………….? 
และบุคคลที่ทาํใหอุปสรรคนี้หมดไปจากชุมชน/สังคมคือ …………………………………………….?   
 
(ถานักเรียนจะเติมขอความที่วางใหไดความหมายสมบูรณนักเรียนจะเติมขอความวาอยางไร) 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
(โดยการจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศกึษากรณีตัวอยางที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ) 

วิชา สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
หนวยการเรยีนรูพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

เร่ือง  ชุมชน/สังคมของฉนั     เวลา 2 คาบ 
 

 

1.  มาตรฐาน ส 2.1  
 ปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิต
อยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข 
 

2. สาระสําคัญ 
 ชุมชนและสังคมเกิดจากการที่มีกลุมบุคคลมาอยูรวมกันในบริเวณเดียวกันตั้งแต 2 คน ขึ้นไป  
มีความสัมพันธกัน พ่ึงพาอาศัยกัน มีวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง หากบุคคลมองเห็นวา ตนเองเปน
สวนหนึ่งของชุมชน สังคม เห็นคุณคาและศักยภาพของชุมชน สังคม ใสใจตอปญหา สงผลใหอยาก
กระทําบางสิ่งบางอยางเพ่ือรวมรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมนั้นๆ ถือเปนการแสดงออกของการเปน
พลเมืองดี อันเปนการดําเนินชีวิตตามวิถีและวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตย ซ่ึงเปนทั้งรูปแบบการปกครอง
ที่เคารพสิทธิเสรีภาพ ศักดิศ์รีของมนุษย และความเสมอภาคของประชาชนทุกคน และวิถีชวีติแบบ
ประชาธิปไตยควรเริ่มที่หนวยที่เล็กที่สุดของสังคมคือ ครอบครัว ไปจนถึงหนวยที่ใหญที่สุดของชุมชน  
สังคมก็คือ ประเทศชาติน่ันเอง 
 

3. จุดประสงคการเรียนรู 
 3.1 อธิบายเกี่ยวกบัความหมาย องคประกอบและความสําคญัของชุมชน/สังคม 
 3.2 สามารถระบุการเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน/สังคมได 
 3.3 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 

4. สาระการเรียนรู 
 ชุมชน/สังคมของฉัน 
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5. กิจกรรมการเรียนรู 
 5.1 ข้ันเตรียม 
  5.1.1 ผูสอนนําเขาสูบทเรยีน เร่ือง ชุมชน/สังคมของฉัน โดยการเสนอภาพขาวจากหนา
หนังสือพิมพเกี่ยวกับเรื่องการพึ่งพาซึ่งกันและกัน หรือภาพที่แสดงถึงการมีปฏิสัมพันธกันระหวางสมาชิก 
ในสังคม แลวอธิบายถึงลักษณะของภาพนั้นๆ โดยรวม จากนั้นสุมถามผูเรียนวา เพราะเหตุใดมนุษย
จึงตองมีการพึ่งพาอาศัยกัน หรือรวมแรงรวมใจกัน    
  5.1.2 ผูสอนใชคําถามใหเกิดแนวคดิในเนื้อหา ชุมชน/สังคมของฉัน โดยใหผูเรียนรวมกัน
อภิปราย เรื่อง การมีปฏิสัมพันธกัน การพ่ึงพาอาศัยกัน การกระทําโตตอบซ่ึงกันและกัน การรวมแรง
รวมใจกัน มีความสําคัญอยางไร เปนไปไดหรือไมที่เราจะทําทุกสิ่งทุกอยางดวยลําพังตัวเราเพียงคนเดียว  
โดยใหผูเรียนอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ แลวผูสอนพดูโยงเขาสูเร่ืองที่จะสอนพรอมทั้ง
บอกกับผูเรียนวาคาบนี้จะเรียนเรื่อง ชุมชน/สังคมของฉัน 
  5.1.3 ผูสอนแจงผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 5.2 ข้ันเสนอกรณีตัวอยาง 
  ผูสอนแบงผูเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 5 – 6 คน โดยการจับสลากรูปภาพสัตวที่เตรียมไว 
ใครไดรูปภาพสัตวชนิดไหนก็ใหไปอยูรวมกลุมกัน จากนั้นแตละกลุมเลอืกประธาน เลขานุการ  และกรรมการ
ตามที่ภายในกลุมพิจารณาคัดเลือกเอง แลวประธานแตละกลุมรับเอกสารประกอบการจัด การเรียนรู
จากผูสอน ไดแก บัตรกําหนดงาน ใบความรู กรณีตัวอยาง ใบงานแบบประเมินพฤติกรรมกลุม แลว
รวมกันศึกษาเอกสารตางๆ เกี่ยวกับเรื่อง ชุมชน/สังคมของฉัน โดยมีประธานกลุมเปนผูประสานงาน
และใหความชวยเหลือภายในกลุมตน 
 5.3 ข้ันวิเคราะห 
  ผูเรียนแตละกลุมรวมกันระดมสมอง อภิปรายประเด็นคําถามจากบัตรกําหนดงานแลว
รวบรวมขอมูลจากเอกสารใบความรู ประสบการณเดิม แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกบักรณีตวัอยาง เรื่อง
สังคมและความรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาหาแนวคําตอบและเตรยีมการสรุปลงในเอกสารใบงานที ่1 และ
สรุปลงในใบงานที่ 2 Mind Mapping เรื่องชุมชน/สังคมของฉัน โดยมีเลขานุการกลุมเปนผูบันทกึผล
แนวความคิดการตอบคําถามของกลุมอยางสมเหตุสมผล 
 5.4 ข้ันสรุป 
  5.4.1 ตัวแทนแตละกลุมออกมานาํเสนอผลงานการตอบคําถามหนาชั้นเรียน อยางมี
เหตุผล กลุมละ 5 – 6 นาที ที่ผูสอนกําหนดใหจากกิจกรรมใบงานกรณีตัวอยางเรื่องสังคม และความ
รับผิดชอบ    
  5.4.2 ผูสอนและผูเรยีนรวมกันอภิปรายแนวความคิดของผูเรียนในแตละกลุมเพ่ือเปน
ขอสรุปของเหตุการณ เรื่องราวหรือผลงานจากกรณีตัวอยาง เรื่อง ชุมชน/สังคมของฉัน 
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6. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 6.1 รูปภาพสัตวชนิดตางๆ  
 6.2 ขาวจากหนังสือพิมพหรือภาพตางๆ ที่เกี่ยวกับการชวยเหลือกัน พ่ึงพาอาศัยกัน 
 6.3 บัตรกําหนดงาน 
 6.4 ใบความรู เรื่อง ความหมาย องคประกอบและความสําคญัของชุมชน/สังคม 
 6.5 กรณีตัวอยาง เรื่อง สังคมและความรับผดิชอบ   
 6.6 ใบงานที่ 1 เรื่อง ความหมาย องคประกอบและความสําคัญของชุมชน/สังคม 
 6.7 ใบงานที่ 2 Mind Mapping เรื่อง ชุมชน/สงัคมของฉัน 
 6.8 แบบประเมินพฤติกรรมกลุม (นักเรียนประเมิน และครปูระเมิน) 
 
7. การวัดและประเมินผล 
 7.1 สังเกตจากการทํางานกลุม 
 7.2 การทํางานตามบัตรกําหนดงาน 
 7.3 การเสนอรายงานหนาชั้น 
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ตัวอยางภาพประกอบการจัดการเรียนรู 



 191 

 

 
 
         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่ทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ 81 พรรษา ทางบริษัท สยามไวเนอรี ่ นําโดยคุณเฉลิม อยูวิทยา กรรมการ
ผูจัดการบริษทั นําทัพพนักงานชาว สยามไวเนอรี ่พรอมดวยบรรดาแขกผูมีเกียรติจากภาครัฐ และ
หนวยงานทองถิ่น ตลอดจนชาวบานในพื้นที่กวา 200 ชีวติ รวมใจกันปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ณ ไรองุน
หัวหิน ฮิลส วินยารด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทั้งน้ีเพ่ือเปนการสนองพระราชดําริในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดลอม คนืปาสูธรรมชาต ิและเปนโครงการ 
นํารองระยะยาวในการลดปญหาโลกรอน ฟนสภาพธรรมชาติกลับคืนอยางถาวร ถวายเปนพระราชกุศล
แด 'พอของแผนดิน'   

(http://www.newswit.com/news/2008-12-09/f7c33668e62d6fe031c9908042c93a4c/) 
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 1. ใหผูเรียนจัดกลุมๆ ละ 5 – 6 คน จํานวน 8 กลุม  เปนกลุมประจํา โดยการจับสลาก
รูปภาพสตัว เมื่อเปลีย่นบทเรยีนใหมใหมีการเปลีย่นแปลงตําแหนงสมาชิกภายในกลุมทุกครัง้ 
โดยปฏิบัติ ดังน้ี 
  1.1 เลือกประธานกลุม ทําหนาที่ผูประสานงาน กระตุนการทํางานและนําการ
อภิปรายภายในกลุมสมาชิก 
  1.2 เลือกเลขานกุารทําหนาทีส่รุปและบันทึกขอสรุปจากการอภิปรายภายในกลุม 
  1.3 เลือกผูรายงาน ทําหนาที่รายงาน ผลที่ได อันไดแกขอสรุป ผลการประเมิน
คุณคา ผลการวิเคราะหวจิารณและขอคิดที่ได จากการอภิปรายภายในกลุม 
 2. ใหสมาชิกทุกคนศึกษาขอมูลจากเอกสารใบความรู เร่ือง ชุมชน/สังคมของฉัน
และศึกษากรณีตัวอยาง เร่ือง สังคมและความรับผดิชอบ 
 3. ประธานกลุมนําสมาชิกทุกคนรวมกันศึกษาคนควา แสดงความคิดเห็น ระดมสมอง 
สรุปสาระสาํคัญ และตอบคําถาม โดยบันทึกกิจกรรมลงในใบงานที่ 1 เรื่อง ความหมาย 
องคประกอบ และความสําคัญของชมุชน/สังคม 
 4. เลขานุการกลุมสรุป และบันทึกขอแสดงความคิดเห็นของกลุมลงในใบงานที่ 2 
(Mind  Mapping เร่ือง  ชุมชน/สังคมของฉัน) เพื่อนําเสนอหนาชั้นเรียน 
 5. ผูรายงานของแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานที่ไดจากการสรุปในการอภิปราย
ภายในกลุม กลุมละ 5 – 6 นาที (นําเสนอหนาชั้นเรียน) 
 6. ประธานกลุมประเมินพฤติกรรมกลุมตนเอง ลงในแบบประเมินพฤติกรรมกลุม 
 7. เลขานุการกลุมรวบรวมผลงานสง คือ ใบงานที่ 1, 2 (สงผูสอนเมื่อสิ้นสุดคาบเรียน) 

บัตรกําหนดงาน 
การจัดการเรียนรูแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยาง 

ที่เนนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ 
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 ครูสมชาย เปนครูสอนสังคมศึกษาในโรงเรียนเล็กๆ แหงหน่ึงทางภาคอีสานตอนลาง 
บานเกิดของครูสมชายเปนคนกรุงเทพฯ แตดวยใจทีมุ่งหวังจะทําประโยชนใหกบับานเมือง และ
ความศรทัธาในอาชีพครู ทําใหครูสมชายตองตัดสินใจเลือกเรียนครูและเลอืกที่จะมาเปนครูที่ภาคอีสาน 
เหตผุลเพราะที่น่ีสวนมากมกัไมมีใครสนใจอยากมาอยู ก็เพราะความแหงแลง กนัดารและหางไกล
ความเจริญ ทําใหบางโรงเรียนมีครูอยูแค 2 – 3 คน เทานั้น ซ่ึงเม่ือเทียบกับโรงเรียนในกรุงเทพฯ 
หรือในเมืองใหญๆ แลว ตองบอกวาแตกตางกันราวฟากบัดิน แตน่ีหาใชอุปสรรคสําหรบัครสูมชายไม 
ดวยอุดมการณอันแรงกลา และความขยันหม่ันเพียรในการทําหนาที่ของการเปนครู ครูสมชาย
ในวันนี้จึงเปนทั้งที่รักของเด็กๆ และชาวบานในชุมชน ถาถามวา ความภาคภูมิใจของครูสมชาย
ในฐานะครูสังคมศึกษาคืออะไร ครูสมชายบอกวา ภูมิใจที่ไดเปนครู เปนผูทําประโยชนใหกับ
ประเทศชาตบิานเมือง  และภูมิใจที่ไดทําหนาที่ของตนอยางดีที่สดุ  ครูสมชายบอกกับเด็กๆ วา
ถาคนเราตางมีความรับผิดชอบในหนาทีก่ารงานของตนอยางเต็มกําลังความสามารถ รูจักเสียสละ
เพ่ือผูอ่ืน และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน บานเมืองของเราก็จะเจริญกาวหนาและสงบสุข ดังคํากลาว
ที่วา       
 “ ชีวิตรางกายของเรา เปนสังคมอยางหนึ่ง อวัยวะทุกสวนตางรับผิดชอบหนาที่ของตน 
เหมือนคนในสังคมแตละคน ตองรับผิดชอบตองานที่ตนทํา สังคมคือเร่ืองของสวนรวม คนเห็น
แกตวั จะเปนภาระหนักของคนอื่น เม่ือตาไมทําหนาที่ดู หูไมทําหนาที่ฟง อวัยวะสวนอ่ืนๆ ก็ตอง
เดือดรอนเชนกัน คนทุกคนตองทําหนาที่ของตน การอยูรวมกันในสังคมพึงตองเคารพ กฎ กติกา 
และ ระเบียบของสังคม สังคมที่ไรระเบียบกฎเกณฑ ก็ไมตางอะไรกับภาวะของ... สงคราม สังคม
เร่ิมตนที่เราเปนคนแรก เร่ิมนับหน่ึงที่เราเสมอเชนกัน การบมเพาะความรับผิดชอบตอสังคม เร่ิมตน
ที่บาน สังคมจะสงบสุขเม่ือตั้งความคิดไดถูกตองที่... ตัวเรา ”   

 
 

กรณีตัวอยาง 
เรื่อง  สังคมและความรับผิดชอบ 
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 คํากลาวขางตนครูสมชาย จะย้ํากับลูกศษิยของเขาอยูเสมอ เพ่ือปลกูฝงใหลูกศษิยมีความ
ตระหนักวา เม่ือคนเรามาอยูรวมกันในสังคม ตางมีบทบาทและความสําคัญเทาเทียมกันในการพึ่งพา
อาศัยกัน การกระทําโตตอบซ่ึงกันและกัน การมีจุดมุงหมายเดียวกัน ทั้งนี้ก็เพ่ือความอยูรอดในธรรมชาติ
และความสงบสุข เจริญรุงเรืองของตนเองและสังคมสวนรวม แตถาหากสมาชิกของสังคมแตละคนไมมี 
ซ่ึงความตระหนักในเรื่องดังกลาว ก็ยากทีจ่ะนําพาชีวิตของตนใหอยูรอดไดตลอดรอดฝง และในทายที่สุด
สังคมสวนรวมก็จะพบกบัความลมสลาย เพราะไมสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิกไดน่ันเอง  
และถาถามวา รางวัลชีวติของครูสมชายคืออะไร ครูสมชายบอกวา การไดรับการยกยองชมเชยจาก
ผูคนในสังคมเปนเพียงสวนหนึ่ง แตความสุขใจที่เกิดจากการทําความดี เสียสละเพื่อผูอ่ืน และชวยเหลือ
ผูอ่ืนเทาที่จะทําได คือ รางวัลชวีิตที่ยิ่งใหญที่สุด ครูสมชายพูดดวยรอยยิ้มที่เต็มเปยมไปดวยความสุข     

บางสวนคัดจาก  เร่ืองเลาของน้ําตาล http:// www.numtan.com 
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ใบความรู 
เรื่อง  ชุมชน/สังคมของฉัน 

 

 
 เม่ือมนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคมจําเปนตองพ่ึงพาอาศัยกัน รวมแรงรวมใจกัน เพ่ือกระทํา
กิจกรรมใหไดผลตามจุดมุงหมาย การที่มนุษยจะอยูรวมกับคนอ่ืนได จะตองมีการกําหนดวิธีการปฏิบตัิ
ตอกัน ในลักษณะที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตนเองและสังคม 
 เราถือกําเนิดมาจากครอบครัวที่แตกตางกนั ไดรับการอบรมเลี้ยงดู สั่งสอน มีความรูสึกนึกคิด  
ทัศนคติที่ไมเหมือนกัน แตเม่ือมาอยูรวมกันเปนสังคม บางคนก็อาจจะทําอะไรตามความพอใจ หรือ
ความเคยชินของตน ถาหากผูคนสวนใหญมีพฤติกรรมเชนนั้น ก็อาจจะกอใหเกิดปญหาและความวุนวาย
ขึ้นในสังคมได ดังน้ัน จึงตองมีการกําหนดกฎเกณฑเพ่ือใหสมาชิกของสังคมไดถือปฏิบัติเปนแนวทาง
เดียวกันเอาไว 
 
 
 
 สังคมหมายถึง กลุมคนอยางนอยสองคนขึ้นไป อาศัยอยูรวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง  
คนเหลานีจ้ะมีความสัมพันธหรือมีปฏิสัมพันธตอกนัทั้งทางตรงและทางออม มีการจัดระเบียบในการอยู
รวมกัน เพ่ือชวยกันแกปญหาและตอบสนองความตองการของสมาชิกในสังคม นอกจากนี้สมาชิกใน
สังคมยังมีวิถชีวีิตในรูปแบบเดียวกัน มีความผูกพันกันและมีวตัถุประสงคในการเขามาอยูในกลุมเหมือนกัน
หรือคลายคลงึกัน 
 องคประกอบของสังคม ประกอบดวย 
  1. จํานวนคนหรือประชากร สงัคมหนึ่งๆ จะตองมีสมาชิกตั้งแตสองขึน้ไป สังคมทีมี่
ขนาดเล็กที่สดุคือ ครอบครัว โดยมีพอแม หรือมากกวานั้น เชน พอ แม ลูก หรือ ปู ยา พอ แม ลูก  
เปนตน ครอบครัวหลายๆ ครอบครัวอยูรวมกันจะเปนหมูบาน ตําบลหรือแขวง อําเภอหรือเขต จังหวัด  
ภาค ประเทศ เรื่อยมาจนเปนสงัคมโลก 
  2. ความสัมพันธ สมาชิกที่อาศัยอยูในสังคมหนึ่งๆ จะมีความสัมพันธหรือปฏิสัมพันธ
ตอกันเปนความสัมพันธสองทาง คือ เปนความสัมพันธที่โตตอบกันและกัน 
  3. อาณาเขตหรือพ้ืนที่ ในที่น้ีหมายถึงถิ่นที่อยูอาศัย อาจจะเปนครัวเรือน หมูบาน ตําบล  
เปนตน อยางไรก็ตาม อาณาเขตอาจจะขยายขอบเขตออกไปหากสมาชิกของสังคมนั้น ยายถิ่นไป
อาศัยอยูที่อ่ืนชั่วคราวและยงัคงติดตอสื่อสารกันเสมอ เชน ลูกไปอาศัยอยูในเมืองเพ่ือเรียนหนังสือ  
พอไปทํางานตางประเทศและไดมีการเขยีนจดหมายหรือโทรศัพทถงึครอบครัว 
 

ความหมายและองคประกอบของชุมชน/สังคม 
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  4. การจัดระเบียบทางสังคม สังคมจะมีระเบียบกฎเกณฑทางสังคมเพื่อใหสมาชิกประพฤติ
ปฏิบัตติามเมือ่ตองติดตอสัมพันธกับสมาชิกคนอื่นในสงัคม กฎเกณฑเหลานี้จะมีขึ้นเปนระบบ เปนที่
ยอมรับในหมูมวลสมาชิกและกระทําตามกฎเกณฑที่สังคมกําหนดไว 
 ดังน้ัน จึงเปนที่นาสนใจที่จะศึกษาเรื่องราวของสังคม เพราะเม่ือมองไปรอบขางเราจะสังเกต 
เห็นวา คนเราอาศัยอยูรวมกันเปนกลุมเปนกอน มีครอบครัว เพ่ือนบาน ครูอาจารย พอคา ชาวนา  
พนักงานบริษทั และสมาชกิคนอื่นๆ ทั้งที่เรารูจัก และไมรูจักอยูหอมลอมตัวเรามาตั้งแตเกิด จนถึง
ปจจุบัน ทุกคนดําเนินชวีิต ติดตอสื่อสารระหวางกัน และทํามาหากินตามวถิีทางของตน ซ่ึงจะเกี่ยวของ
ตอกันทั้งทางตรงและทางออม   
 เราอาจเปรียบสังคมหนึ่งเปนเสมือนรางกายของมนษุยทีป่ระกอบดวยอวัยวะตางๆ เชน แขน  
ขา หู ตา รางกาย หัวใจ ปอด เปนตน โดยธรรมชาตขิองรางกายของคนเรานั้น จะมีสวนสมองที่เปน
ศูนยรวมของการสั่งการและควบคุมการทํางานของอวัยวะทุกสวน ใหทํางานเปนอิสระและสอดคลอง
กันและกัน หูมีหนาที่รับฟง ปากมีหนาที่เคี้ยวอาหารและพูดจาปราศรยั ขามีหนาทีเ่ดินและพยุงรางกาย  
เปนตน  
 อวัยวะทุกสวนจะทํางานอยางเปนอิสระ ในขณะเดียวกันจะตองทาํงานประสานกัน เพ่ือให
รางกายมีชีวิตอยูและดําเนินไปอยางเปนปกติสุข สวนสงัคมที่กลาวถงึน้ัน เม่ือคนมาอาศัยอยูรวมกัน
และมีความสมัพันธตอกันอยางเปนอิสระ ในขณะเดียวกันสมาชิก จะมีความสัมพันธตอกันภายใตกฎ 
ระเบียบที่ไดรับการยอมรับ เพ่ือใหสังคมดําเนินไปตามกลไกทีว่างไว อันจะสงผลใหสังคมดํารงอยูได
อยางเปนปกติสุข 
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รายชื่อสมาชิกกลุมประกอบดวย ชั้น  ม.3/…….. กลุมที่ ………. ชือ่กลุม ………………………….. 
 
1. ชื่อ-สกุล ………………………..... เลขที่ ……. 2. ชื่อ-สกุล …………………….. เลขที่ ......... 
3. ชื่อ-สกุล ………………………..... เลขที่ ……. 4. ชื่อ-สกุล …………………….. เลขที่ ......... 
5. ชื่อ-สกุล ………………………..... เลขที่ ……. 6. ชื่อ-สกุล …………………….. เลขที่ ......... 
7. ชื่อ-สกุล ………………………..... เลขที่ …….  
 
 คําชี้แจง : ใหนักเรียนศึกษากรณีตัวอยาง เรื่อง สังคมและความรับผิดชอบและใบความรูที่ 1 
เรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของชุมชน/สังคม แลวตอบคําถาม ลงในใบงาน 
ที่ 1 ดังตอไปน้ี 
 1. ใหนักเรียนบอกความหมายและองคประกอบของชุมชน/สังคมมาใหเขาใจ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 2. นักเรียนคิดวาการอยูรวมกันเปนสังคมสิ่งทีส่มาชิกทุกคนตองตระหนักและใหความสําคัญ
มากที่สุดคืออะไร เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 3. นักเรียนคิดวา ถามนุษยตางคนตางอยูไมมีการอยูรวมกันเปนสังคม จะเกิดอะไรขึ้น เพราะ
เหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

ใบงานที่ 1 
เรื่อง ความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของชุมชน/สังคม 



 198 

 
 
 
 
 

 คําชี้แจง : ใหนักเรียนรวมกนัสรุปความคดิเห็นเกี่ยวกับเรื่องชุมชน/สังคมของฉันลงใน  Mind 
Mapping แลวนําเสนอหนาชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ความหมาย การเปนสมาชิกที่ดี
ของชุมชน/สังคม 

องคประกอบ 
ความสําคัญ 

ชุมชน/สังคม 
ของฉัน 

ใบงานที่ 2 
  Mind  Mapping เรือ่ง ชุมชน/สังคมของฉัน 



 199 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
หนวยการเรียนรูพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  

เร่ือง ชุมชน/สังคมของฉัน 
 

 
 คําชีแ้จง : ใหผูสังเกตพิจารณาคุณภาพพฤติกรรมของผูเรียนแตละคนและเขียนเครื่องหมาย  
ลงในชองระดบัคะแนน 
 
เกณฑการประเมิน 
 

5 4 3 2 1 
ดีมาก ดี ปานกลาง นอย ตองปรับปรุง 

 

 เพื่อนในกลุมประเมิน 
พฤติกรรมบงชี้ 

ความสามัคค ี
ในกลุม 

เปนผูนําและ
ผูตามที่ดี 

การแสดง
ความคิดเห็น 

มีวินัย ใน
การทํางาน 

 
 

รวม 

 
 

ลําดับที ่

 
 

ชื่อ สกุล 
5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 20 คะแนน 

       

       

       

       

       

       

       

รวม      

เฉลีย่      

 
      ประธานกลุม ………………………………....................... ผูประเมิน 
         
        วันที่ ........  เดือน ...................................... พ.ศ. 2553 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
หนวยการเรียนรูพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  

เร่ือง ชุมชน/สังคมของฉัน 
 

 
 คําชีแ้จง : ใหผูสังเกตพิจารณาคุณภาพพฤติกรรมของผูเรียนแตละคนและเขียนเครื่องหมาย  
ลงในชองระดบัคะแนน 
 
เกณฑการประเมิน 
 

5 4 3 2 1 
ดีมาก ดี ปานกลาง นอย ตองปรับปรุง 

 

ครูประเมิน 
 

พฤติกรรมบงชี้ 
ความสามัคค ี
ในกลุม 

เปนผูนําและ
ผูตามที่ดี 

การแสดง
ความคิดเห็น 

มีวินัย ใน
การทํางาน 

 
 

รวม 

 
 

ลําดับที ่

 
 

ชื่อ สกุล 
5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 20 คะแนน 

       

       

       

       

       

       

       

รวม      

เฉลีย่      

 
 
       ครูผูสอน ………………………………....................... ผูประเมิน 
         
        วันที่ ........  เดือน ...................................... พ.ศ. 2553 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หนวยพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   โรงเรียนมธัยมบานบางกะป 

 
 
 คําชี้แจง : แบบทดสอบฉบับน้ีเปนแบบปรนัยจํานวน 30 ขอ 5 ตวัเลือกใหนักเรียนเลือก
ตวัเลือกทีถู่กตองมากที่สุดเพียงตวัเลือกเดียว แลวทําเคร่ืองหมายกากบาท ( ) ลงในกระดาษคาํตอบ
ที่แจกให  
 
ตัวอยาง 
(0) การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีหลักการอยางไร 

  ก. เปนการใชสทิธิเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที ่
 ข. ตองเปนการปฏิบัตตินตามที่กฎหมายบัญญัติไวเทานัน้ 
 ค. เปนการกระทาํที่มีเหตุผล เพ่ือรักษาผลประโยชนของกลุมตน 
 ง. ตองเปนการกระทําซึ่งเกิดขึน้โดยความสมัครใจ ไมมีการบีบบังคบั 
 จ. ตองเปนการกระทําที่มีประโยชนตอตนเองและกลุมอยางอิสระตามใจชอบ 
 
ในตวัเลือกขอ (0) ถานักเรียนเลือกคําตอบขอ ง คือ ตองเปนการกระทําซึ่งเกิดขึ้นโดยความสมัครใจ 
ไมมีการบีบบงัคับ ใหนักเรยีนทําเครื่องหมายกากบาท ( ) ลงในกระดาษคําตอบิ ดังน้ี 

 
ขอ ก ข ค ง จ 
(0)      

  
 แตถานักเรียนตองการเปลีย่นคําตอบใหมเปนขอ ก ใหนักเรียนทําเครื่องหมายขีดทับ ( = )  
คําตอบเดิม แลวทําเครื่องหมายกากบาทที่คําตอบใหม ถานักเรียนตองการเปลี่ยนคําตอบเปนขอ ก  
คือ เปนการใชสิทธเิสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่ ดังน้ี 
 

ขอ ก ข ค ง จ 
(0)    ≠  
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1. ใครเปนบคุคลที่มีคุณลักษณะของความเปนประชาธิปไตย (การวิเคราะห) 
 ก. กุลวรา ไปน่ังสมาธิที่วัดใกลบานทุกวันอาทิตย 
 ข. นพรัตน ไมพอใจที่ตองไปทะเลาะกับเพ่ือนรวมงาน 
 ค. กัญญาวีร เซ็นสัญญาจัดจางโดยไมไดประชุมผูถือหุน 
 ง. กํานันพาน จะทําสิ่งใดๆ หลายครั้งจะถามความคิดเห็นของชาวบานในตําบลเสมอ 
 จ. ผูใหญจีราวัฒน จัดประชุมลูกบานเพื่อลงมติเรื่องสถานที่กอสรางบอนํ้าบาดาลของหมูบาน 
 

2. การปฏิบัตตินเกี่ยวกับสิทธเิสรีภาพของชาวไทยขอใดควรปรับปรุงมากที่สุด (วิเคราะห) 
  ก. เศวตใชโทรศพัทมือถือติดตอกับเพ่ือนๆ เสมอ 
  ข. ภานุพันธชอบเดินทางทองเที่ยวทัว่ราชอาณาจักรไทย 
  ค. พอแมบอกกับขวญัตาวาเธอจะตองเรียนหนังสือตามระบบ 
  ง. ประวิทยนัดเพื่อนๆ ในหองเรียนมาติวหนังสือเพ่ือเตรียมตัวสอบกอนวันสอบจริงเสมอ 
  จ. กํานันหาญและเพื่อนบานชุมนุมประทวงการทํางานของรัฐที่ไมเอ้ือตอผลประโยชนของตน 
 

3. บุคคลใดเปนคนดีของสังคม (การประเมินคุณคา) 
  ก. นายดํา ตัดไมสักมาสรางบานใหแม 
  ข. ผูใหญลี ระดมชาวบานซอมสะพาน 
  ค. กํานันบุญถิน บุกรุกปาชายเลนเพื่อทํานากุง 
  ง. ครูใหญเมฆา เปนหัวคะแนนใหพรรคการเมืองดังในทองถิ่น 
  จ. นักการชัย จะทําความสะอาดอาคารเรียนตามหนาที่อยางสม่ําเสมอ 
 

4. พรรทพิาอายคุรบสบิหาปบริบูรณเธอจึงไปทําบัตรประจําตวัประชาชน จัดไดวาพรรทิพาปฏิบตัติน
เปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยในเร่ืองใด (ความเขาใจ) 
  ก. การใชสิทธิเสรีภาพ  
  ข. ปฏิบัตตินตามกฎหมาย 
  ค. การมีสวนรวมของประชาชน  
  ง. การเคารพในกติกาของสังคม 
  จ. การรูจักหนาที่และมีความซื่อสัตย  
 

5. อํานาจในการออกกฎหมายคือขอใด (ความรูความจํา) 
  ก. อํานาจบริหาร 
  ข. อํานาจอธิปไตย 
  ค. อํานาจตุลาการ  
  ง. อํานาจนิติบัญญัต ิ
  จ. อํานาจการปกครอง 
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6. การกระทําใดจัดวาเปนหนาที่ของประชาชนชาวไทย (ความเขาใจ) 
  ก. การเสียภาษีอากร 
  ข. การจัดตั้งสหกรณ 
  ค. การนับถือศาสนา 
  ง. การจัดตั้งพรรคการเมือง 
  จ. การปฏิบัตตินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

7. นักเรียนสามารถปฏิบตัิตนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวไดอยางไร (การนําไปใช) 
  ก. ตั้งใจศึกษาเลาเรียน 
  ข. หารายไดเขาครอบครัว 
  ค. พัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชน 
  ง. อบรมสั่งสอนสมาชิกของครอบครัว 
  จ. ออกไปชวยพอแมทํางานพิเศษเพื่อแบงเบาภาระ 
 

8. นักเรียนสามารถปฏิบตัิตนเปนสมาชิกที่ดีของโรงเรียนไดอยางไร (การนําไปใช) 
  ก. บอกรุนนองใหชวยกันรักษาความสะอาด 
  ข. ตั้งใจศึกษาเลาเรียนและปฏบิัตติามกฎของโรงเรียน 
  ค. พัฒนาสิ่งแวดลอมของโรงเรียนใหสวยงามและรมร่ืน 
  ง. เก็บขยะเฉพาะที่อยูบริเวณหนาหองเรียนของตนเทานัน้  
  จ. ชักชวนเพื่อนๆ ใหปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
 

9. คุณธรรมของพลเมืองดีในขอใดชวยสรางความสมานฉนัทในสังคมไดดีที่สุด (วิเคราะห) 
  ก. ความมีระเบยีบวินัย 
  ข.   ความสามัคคีกลมเกลยีว 
  ค. ความประหยดัและอดออม  
  ง. การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
  จ. การสงเสริมคนดีปกครองบานเมือง 
 

10. นักเรียนชั้น ม.3/1 กําลังถกเถียงกันวาในวันหยุดที่จะถงึน้ี จะไปเที่ยวสวนสนกุหรือไปเก็บขยะที่
ชายทะเลกันดี นักเรยีนคิดวาควรแกปญหาน้ีอยางไรจึงจะไดชื่อวาเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธปิไตย 
(การนําไปใช)   
  ก. ใหหัวหนาหองตัดสิน 
  ข. ใหลงมติเสียงขางมาก 
  ค. ใหครูแนะแนวเปนผูตัดสิน 
  ง. ใหครูประจําชัน้เปนผูตดัสิน 
  จ. ใหครูฝายปกครองเปนผูตดัสิน 
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11. ขอใดควรปลกูฝงใหแกสมาชิกในสังคมประชาธิปไตยมากที่สุด (การนําไปใช) 
  ก. กรัณยสอนใหลูกเปนคนเกงเอาตัวรอดไดดี 
  ข. ณัฐพงษพาลกูไปรวมชุมนุมทางการเมืองเพ่ือขับไลผูนํา  
  ค. แมปลูกฝงใหฐาปนียมีความรักและภูมิใจในสังคมของตน 
  ง. ธัญนิตยสอนใหลูกขยันเรียนหนังสือเพ่ือใหสอบไดที่หน่ึงทุกครั้ง 
  จ. ธิดารัตนแนะนําลูกวาความคิดของตวัเรายอมสําคัญกวาของคนอื่น 
 
12. การกระทําใดแสดงถึงความไมเปนประชาธิปไตย (ความเขาใจ) 
  ก. ในการตกแตงบานพอจะใหลูกๆ แสดงความคิดเห็น 
  ข. ครูจะไมลงโทษนักเรียนที่มาเรียนสายกอนจะถามเหตผุล 
  ค. เตชะไมยอมฟงความคิดเห็นของพอแมเพราะเปนลูกคนเล็ก 
  ง. นักเรียนชั้น ม.3 จะเลือกหัวหนาชั้นเรียนโดยใชเสียงขางมาก 
  จ. สุภารัตนจะฟงความคิดเห็นของเพ่ือนเสมอเม่ือมีกิจกรรมที่ตองทาํรวมกัน 
 
13. หลักการสําคญัของการปกครองระบอบประชาธิปไตยขอใดสําคัญทีสุ่ด (ความเขาใจ) 
 ก. ผูนําตองมาจากการเลือกตั้ง 
 ข. มีรัฐธรรมนูญเปนลายลักษณอักษร 
 ค. มีการเลือกตั้งแบบบริสทุธิ์ยตุิธรรม 
 ง. ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง 
 จ. เม่ือไมพอใจการทํางานของรัฐบาลก็ประทวงไดทันท ี
 
14. ถาจะพัฒนาประชาธิปไตยใหกาวหนา ควรพัฒนาคนกลุมใดมากที่สุด (ความเขาใจ) 
  ก. รัฐบาล 
  ข. นักเรียน 
  ค. ประชาชน  
  ง. นักกฎหมาย 
  จ. ผูแทนราษฎร 
   
15. สมาชิกที่ดีของสังคมประชาธิปไตยควรปฏิบัตตินอยางไร (การนําไปใช) 
  ก. เชื่อม่ันในตนเอง 
  ข. ปฏิบัตติามคนหมูมาก 
  ค. ยึดหลักความเสมอภาค  
  ง. เห็นแกประโยชนสวนตน  
  จ. ปฏิบัตตินตามสิทธิของตนโดยไมสนใจคนอื่น 
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16. ปจจัยใดที่สงเสริมใหประเทศมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองมากที่สุด (วิเคราะห) 
  ก. พลเมืองดีมีการศึกษา 
  ข. เศรษฐกิจขยายตัวตอเน่ือง 
  ค. มีความมั่นคงทางการเมือง 
  ง. สิ่งแวดลอมดีและอุดมสมบูรณ 
  จ. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ 
 

17. ในสังคมประชาธิปไตยใชหลกัการใดในการตัดสินปญหาที่เกิดขึ้น (ความเขาใจ) 
  ก. คุณธรรม 
  ข. หลักเหตุผล 
  ค. ความถูกตอง  
  ง. มติเสียงขางมาก 
  จ. ผลประโยชนที่จะไดรับ 
 

18. ขอใด ไมใช อํานาจอธิปไตยที่ใชในการปกครองประเทศ (ความรูความจํา) 
  ก. อํานาจรัฐสภา 
  ข. อํานาจบริหาร 
  ค. อํานาจตุลาการ 
  ง. อํานาจนิติบัญญัต ิ
  จ. อํานาจสูงสุดจากประชาชน  
 

19. บุคคลใดใชสทิธิในทางที่ไมถูกตอง (ความเขาใจ) 
  ก. โชคชัยแจงตํารวจที่ถูกทํารายรางกาย 
  ข. ไกรพลไปลงคะแนนเลือกสมาชิกองคการบริหารสวนตาํบล 
  ค. แสงดาวหยุดพูดและทํากิจกรรมทุกอยางเม่ือครูเริ่มตนทําการสอน 
  ง. เทอดฤทธิเ์ปลีย่นศาสนาหลงัจากไดศึกษาหลักธรรมของศาสนานั้น 
  จ. ชัยวัฒนขอใหโรงเรียนเปลี่ยนครูสอนวิชาคณิตศาสตร เพราะเรียนไมรูเรื่อง 
 

20. อิทธิเดช เปดวิทยุเสยีงดังลัน่ รุงฟาผูเปนพ่ีสาวตักเตือนใหอิทธิเดชลดระดับเสียงวิทยุใหเบาลง  
การกระทําของรุงฟาสอดคลองกับขอความใด (วิเคราะห) 
 ก. เปนผูที่รูจักเหตุผล  
 ข. เปนบุคคลที่มีคุณธรรม 
 ค. เคารพในสิทธเิสรีภาพของผูอ่ืน  
 ง. การรูจักใชสิทธิเสรีภาพของตนเอง 
 จ. เปนบุคคลที่เห็นแกประโยชนสวนรวม 
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21. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 รวมมือกันปลูกปาเพื่อเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอม จัดไดวา เปน
พลเมืองดีในเรื่องใด (นําไปใช) 
  ก. ความสามัคคีในหมูคณะ 
  ข. เห็นแกประโยชนสวนรวม 
  ค. ปฏิบัตตินตามหลักศีลธรรม  
  ง. เคารพในสิทธเิสรีภาพของผูอ่ืน  
  จ. ปฏิบัตติามกฎระเบียบของสังคม  
  
22. ไกร กลา และกอน ประชุมรวมกันเกี่ยวกับการพัฒนาหมูบาน ทั้งสามคนมีแนวความคิดที่หลากหลาย 
ความเห็นไมตรงกัน ถกเถียงกันตลอดเวลา แตในทีสุ่ดก็สามารถสรุปผลแนวทางการพัฒนาไดตาม
จุดมุงหมาย แสดงวา พวกเขาใชหลักในการทํางานรวมกันในกระบวนการทางประชาธิปไตยในขอใด 
(วิเคราะห) 
 ก. ความมีเหตุผล ประนีประนอม อดกลั้น  
 ข. ความอดทน ความเสียสละ ความรับผิดชอบ 
 ค. ความรับผิดชอบ ความเสียสละ การวางแผน  
 ง. ความอดทน เสียสละ ซ่ือสัตยตอตนเองและสังคม   
 จ. การปฏิบัตติามกติกา ความรับผิดชอบ ความเสียสละ 
  
23. "ธวัชชยัและรชันกไปชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เขาทั้งสองปฏิบตัติามกฎระเบยีบของพิพิธภัณฑ 
อยางเครงครัด"  ขอความดังกลาวสอดคลองกับเรื่องใด (การนําไปใช) 
 ก. การรักษาสิ่งแวดลอม  
 ข. การเคารพซึ่งกันและกัน 
 ค. การดูแลสาธารณประโยชน  
 ง. ความรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม 
 จ. การรักษาและเคารพในสิทธกิารใชของผูอ่ืน 
 
24. การปฏิบตัตินตามหนาทีข่องพลเมืองดีตามวิถปีระชาธิปไตยนั้น จะตองนําหลักคุณธรรมใดมาเปน 
แนวทางการปฏิบัติ (ความเขาใจ) 
 ก. ความซื่อตรง 
 ข. ความเมตตากรุณา 
 ค. ความเอื้อเฟอ ความเสียสละ  
 ง. ความกตัญู ความเสียสละ 
 จ. ความรับผิดชอบและความมีวินัย 
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25. บทบาทของพลเมืองดีในขอใดที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากที่สดุ (ความเขาใจ) 
  ก. เขารับการศึกษาอบรม  
  ข. การประหยัดและอดออม 
  ค. การสืบสานศลิปวัฒนธรรม  
  ง. การปฏิบัตตินตามคานิยมทีดี่ 
  จ. การตั้งใจเรียนเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
 
26. การปฏิบัตตินตามบทบาทของพลเมืองดีในขอใดที่มีผลตอความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม 
มากที่สุด (ความเขาใจ) 
 ก. รับการศึกษาอบรม  
 ข. ปฏิบัตตินตามกฎหมาย 
 ค. ปฏิบัตตินตามคานิยมที่ดี  
 ง. การปฏิบัตตินตามพิธีกรรมทางศาสนาอยางเครงครัด 
 จ. การเคารพสิทธิของผูอ่ืนและปฏิบตัิตามหลักคําสอนของศาสนาที่นับถือ 
 
27. ขอความใดกลาวถึงฐานะของพระมหากษัตริยไทยในระบอบประชาธิปไตยไดถูกตอง (ความเขาใจ) 
  ก. ทรงอยูในฐานะเปนที่ปรึกษาทางการเมือง 
  ข. ทรงอยูในฐานะผูบริหารสูงสดุของประเทศ  
  ค. ทรงอยูในฐานะที่มีอํานาจสูงสุดเด็ดขาดแตเพียงผูเดียว 
  ง. ทรงอยูในฐานะเหนือการเมืองและทรงเปนกลางทางการเมือง  
  จ. ทรงอยูในฐานะที่ตองสนับสนุนการเมืองไมวาใครจะมาเปนผูบริหารประเทศ 
 
28. คณะองคมนตรีทําหนาที่อยางไร (ความรูความจํา) 
  ก. ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในทุกเรื่อง 
  ข. ถวายความเหน็ตอพระมหากษัตริยทางดานกฎหมาย 
  ค. ถวายความเหน็ตอพระมหากษัตริยในการบริหารราชการ  
  ง. ถวายความเหน็ตอพระมหากษัตริยในพระราชกรณียกจิทั้งปวงที่ทรงปรึกษา 
  จ. บญัญัติ  ตราและกลั่นกรองกฎหมายเพื่อประกาศใชในการปกครองประเทศ 
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29. การมีสวนรวมในทางการเมืองสามารถทําไดหลายประการ ยกเวน ขอใด (การนําไปใช) 
  ก. การลงสมัครรบัเลือกตั้ง  
  ข. การจัดอภิปรายทางการเมือง 
  ค. การเปนสมาชกิพรรคการเมือง  
  ง. การชุมนุมประทวงและปดถนน 
  จ. การใชสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ทุกๆ ครั้ง 
 
30. หลักการสําคญัของระบอบประชาธิปไตยมีหลายประการ ยกเวน ขอใด (ความเขาใจ) 
  ก. อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน 
  ข. มีกฎหมายเปนบรรทัดฐานในการปกครอง 
  ค. ประชาชนใชอํานาจการปกครองดวยตนเอง 
  ง. การแกปญหาความวุนวายตางๆ ตองยึดหลักสันต ิ
  จ. รัฐบาลตองเคารพสิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐานของประชาชน 
 
 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 209 

 
 

แบบทดสอบวัดจิตสาธารณะ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนมัธยมบานบางกะป 

 
 

 
 คําชี้แจง : แบบทดสอบฉบับน้ีเปนแบบสถานการณ 5 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ  ให

นักเรียนอานสถานการณตอไปน้ี  แลวพิจารณาเลือกขอความในแตละขอที่ตรงตามความรูสกึของ
นักเรียนมากที่สุด  คําตอบที่นักเรียนตอบไมมีขอใดถูกหรือผิด  ใหนักเรียนตอบทุกขอ  หากขาดขอ
ใดขอหน่ึงจะทําใหแบบทดสอบฉบับน้ีไมสมบูรณและไมสามารถนําไปวิเคราะหได   
 

เกณฑการเลือกคําตอบ 
 คําตอบในแตละขอมี 5 ตัวเลือก  ใหนักเรียนเลือกคําตอบเดียวจากขอ  ก  ข  ค ง  หรือ  จ 
โดยทําเครื่องหมายกากบาท (  )  ลงบนกระดาษคาํตอบที่แจกให 
 ตัวอยาง 
 (0)  ขาว  และดํามีหนาที่ทําความสะอาดหองเรียนประจําวัน  โดยดํามีหนาที่กวาดพื้นหอง  
และขาวมีหนาที่ลบกระดานดํา  ขณะที่ลบกระดานดํา  ดําชอบใชชอลกขีดเขยีนเลนไปดวยลบไป
ดวย   
ถานักเรียนเปนขาวนักเรียนจะทําอยางไร 
          ก. เขามารวมดวยชวยดําเขียน 
     ข. เดินไปบอกครูใหมาลงโทษดํา 
     ค. ตักเตือนดําไมใหเขียนกระดานเลน 
          ง. ยืนดูวาดําเขียนอะไรและนาสนใจไหม 
          จ. ตอวาดําที่ไมชวยกันใชชอลกอยางประหยัด 
 ในขอ (0)  ถานักเรียนเลือกคําตอบขอ ง.  คือ  ยืนดูวาดําเขียนอะไร  นาสนใจไหม  ให
นักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท ( )  ลงในกระดาษคําตอบ ดังน้ี   
     

ขอ ก ข ค ง จ 
(0)      
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ดานการใช 
1. หลังจากเลิกเรียนวิชาพลศกึษาแลว ณัฐพงษจะรีบวิ่งขึ้นไปบนอาคารกอนเพ่ือนคนอ่ืนๆ ทุกครั้ง  
โดยไมเคยชวยเพ่ือนเก็บอุปกรณกีฬาเลย ถานักเรียนเปนณัฐพงษ  นักเรียนจะทําเชนนี้หรือไม 
  ก. ทํา  เพราะเดี๋ยวจะไปเรยีนวิชาตอไปไมทัน 
  ข. ไมทํา  เพราะตองขึ้นไปบนอาคารพรอมกันกับเพ่ือนๆ  
  ค. ทํา  เพราะแดดรอนมากตองรีบวิ่งเขารมใหเร็วที่สุดเดี๋ยวจะไมสบาย 
  ง. ไมทํา  เพราะตองชวยครูและเพ่ือนเก็บอุปกรณกีฬาทกุครั้งหลังเลนเสร็จ 
  จ. ไมทํา  เพราะยังเหนื่อยอยูไมควรรีบเรงอาจทําใหเหน่ือยกวาเดิมสงผลใหไมมีสมาธใิน 
   การเรียนวิชาตอไป 
 

2. วันนี้ณัฐกรณเปนเวรทําความสะอาดหองเรียนประจําวัน โดยเพื่อนๆ มอบหมายใหณัฐกรณเปน
คนจัดโตะเรียนและเกาอ้ี ณัฐกรณจะรีบลากโตะเรียนและเกาอ้ีดวยความแรงและเรว็มาก เพราะจะได
เสร็จเร็วๆ จนพ้ืนของหองเรียนเปนรอย  ถานักเรียนเปนณัฐกรณ นักเรียนจะทําเชนน้ีหรือไม 
  ก. ไมทํา  เพราะถาพื้นเปนรอยมาก ๆ จะถูกครูทําโทษ  
  ข. ไมทํา  เพราะเดี๋ยวโดนเพื่อนวาที่ไมชวยรักษาสมบตัิของหองเรียน 
  ค. ไมทํา  เพราะถาขาเกาอ้ีหักและพื้นเปนรอยอาจตองรับผิดชอบเอง    
  ง. ไมทํา  เพราะถาพื้นหองเปนรอยมากๆ จะดูไมสะอาดและสวยงาม 
  จ. ไมทํา  เพราะเปนหนาที่ของนักเรียนทุกคนตองชวยกันใชของสวนรวมอยางทะนุถนอม 
 

3. เม่ือกนกวรรณเขาไปใชหองคอมพิวเตอรเสร็จแลวจะเก็บเมาสและแปนพิมพเขาที่ทุกครั้ง ถา
นักเรียนเปนกนกวรรณ นักเรียนจะทําเชนน้ีหรือไม เพราะเหตุใด 
  ก. ทํา  เพราะถาครูทราบเขาจะโดนทําโทษ 
  ข. ทํา  เพราะเดี๋ยวก็มีคนอ่ืนมาใชจะไดสะดวก 
  ค. ทํา  เพราะถาครูเห็นอาจไดรับคําชมเชยและรางวลั 
  ง. ทํา  เพราะเปนหนาที่ของเราทุกคนที่ใชแลวตองเก็บเขาที่ใหเรียบรอย 
  จ. ทํา  เพราะเปนการชวยครดููแลอุปกรณของโรงเรียนและสะดวกตอการใชของคนตอไป 
 

4. เม่ือสกล กินขนมเสร็จจะทิ้งเศษขยะลงในถังขยะของโรงเรียนเสมอ ถานักเรียนเปนสกลนักเรียน
จะทําเชนน้ีหรือไม เพราะเหตุใด 
  ก. ทํา  เพราะสงสารภารโรงที่ตองคอยเดินเก็บขยะอยูทุกวัน 
  ข. ทํา  เพราะเปนกฎระเบียบของโรงเรียนที่ตองชวยกันรักษาความสะอาด 
  ค. ทํา  เพราะถาไมทิ้งลงถังขยะครูเห็นเขาอาจจะถูกตักเตือนหรือทําโทษได  
  ง. ทํา  เพราะอยากใหโรงเรียนสะอาด  นาอยูและเปนการใชของของโรงเรียนอยางถูกวิธ ี
  จ. ทํา  เพราะเปนหนาที่ของนักเรียนทุกคนที่จะตองชวยกันดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน 
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5. หลังจากอานหนังสือในหองสมุดเสร็จแลวกอนออกจากหองสมุด ปยากรจะเก็บหนังสือที่ชั้นวาง
ทุกครั้ง ถานักเรียนเปนปยากร นักเรียนจะทําเชนน้ีหรือไม 
  ก. ทํา  เพราะใชของแลวทุกครั้งตองเก็บ 
  ข. ทํา  เพราะเปนคนใชเองก็ตองเก็บคืนเอง 
  ค. ทํา  เพราะกลวัครูบรรณารกัษดุและทําโทษ 
  ง. ทํา  เพราะถาไมทําอาจถูกคนอื่นหาวาใชของแลวไมรูจักเก็บ 
  จ. ทํา  เพราะสงสารครูบรรณารักษทีต่องคอยเก็บหนังสือจํานวนมากเขาชั้นทุกวัน 
 
6. วันนี้ตอนพักกลางวันสุภารตันเดินผานหองเรียนของนอง ม.2/3 พบวา ในหองเรียนเปดไฟ และ
พัดลม โดยที่ไมมีใครอยู ถานักเรียนเปนสภุารัตนนักเรียนจะทําเชนไร 
  ก. เดินผานไปเฉยๆ เพราะไมใชหองของเรา 
  ข. เดินผานไปเฉยๆ เด๋ียวมีคนเห็นแลวโทษวาเราเขาไปขโมยของ 
  ค. เดินเขาไปปดใหเรียบรอยเพื่อเปนการประหยัดไฟและยืดอายุการใชงาน 
  ง. เดินไปบอกครูประจําชั้นหองนั้นวาไฟและพัดลมในหองเรียนยังเปดอยู 
  จ. เดินเขาไปปดใหเรียบรอย เพราะถาครูมาเห็นเขานอง ม.2/3 อาจถูกทําโทษ 
 
7. สนทรรศชอบขีดเขียนขอความบนโตะเรยีนของตนจนโตะเลอะเทอะ นักเรียนคิดวา สนทรรศ ทํา
ไมถูกดวยเหตุผลใด 
  ก. เพราะไมใชโตะของเขาที่จะทําอะไรก็ได 
  ข. เพราะครูสั่งหามขีดเขียนขอความบนโตะ 
  ค. เพราะนักเรียนทุกคนมีหนาที่ชวยกันดูแลและรักษาสมบัติของโรงเรียน 
  ง. เพราะโตะเรยีนเปนสมบัตขิองโรงเรียนไมใชสมบตัิสวนตนจึงไมมีสิทธิทําอะไรตามใจชอบ 
  จ. เพราะเปนการทําใหโตะเรียนสกปรกเลอะเทอะ ไมนานั่งและเสียบรรยากาศในการเรียน 
 
8. ขณะน่ังเรียนวินัย มักจะนั่งโยกเกาอ้ีเสมอ ถานักเรียนเปนวินัยจะทําเชนนี้หรือไม 
  ก. ทํา  เพราะไมไดทําผิดกฎระเบียบของโรงเรียน 
  ข. ทํา  เพราะเปนการเปลี่ยนอิริยาบถทําใหรูสึกสบายและไมงวง 
  ค. ไมทํา  เพราะเปนการใชเกาอ้ีอยางไมถูกวิธีและอาจจะทําใหขาเกาอ้ีหักไดงายขึ้น 
  ง. ไมทํา  เพราะถาครูเห็นอาจคิดวาเราไมตัง้ใจเรียนและเปนการรบกวนสมาธิของเพ่ือน 
   ที่น่ังอยูขางๆ  
  จ. ไมทํา  เพราะเปนการใชเกาอ้ีอยางไมทะนถุนอม อาจทําใหขาเกาอ้ีหักและไดรับอันตราย 
   ไดงายๆ 
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9. ขณะเดินไปสงงานวิชาสังคมศึกษา  นันทภพสังเกตเห็นนอง ม.1 ขีดเขียนขอความบนฝาผนงั
หรือกําแพงอาคารเรียน ถานักเรียนเปนนันทภพนักเรียนจะทําอยางไร 
  ก. รีบเดินเลี่ยงไป  เพราะไมใชธุระของเรา 
  ข. เดินไปบอกครูที่อยูใกลทีส่ดุเพราะมีอํานาจมากกวา 
  ค. เดินผานไปเฉยๆ เพราะนองคงไมฟงหรือไมอาจจะโกรธก็ไดถาถูกตกัเตือน 
  ง. เขาไปตอวานองคนนั้นและนาํตัวไปพบครูที่อยูใกลทีส่ดุ 
  จ. เดินเขาไปหามนองแลวบอกวาเราตองชวยกันดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนและ 
   รักษาสมบตัิของโรงเรียน 
 

10. เม่ือมีการเคลื่อนโตะและเกาอ้ีในหองเรียนมาทํางานกลุม พรพิเศษมักจะชวยเพือ่นเก็บโตะเกาอ้ี
เขาที่ใหเรยีบรอยเสมอ นักเรียนคิดวาพรพิเศษทําถูกดวยเหตผุลใด 
  ก. เพราะถาไมเก็บแลวใครจะเก็บ 
  ข. เพราะเปนคนใชโตะเกาอ้ีเองก็ตองรับผิดชอบเอง 
  ค. เพราะเปนหนาที่ของทุกคนในกลุมทีต่องชวยกันอยูแลว 
  ง. เพราะใชแลวตองเก็บเขาทีใ่หเรียบรอยและเปนการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ   
  จ. เพราะเปนการแสดงออกถึงความรับผิดชอบและไมอยากใหเพ่ือนวาเปนคนไมมีนํ้าใจ 
 

ดานการถือเปนหนาที่ 
11. เม่ือลัดดาเขาหองสมุดทุกครั้งจะชอบสงเสียงดัง รบกวนคนอื่นเสมอ ทําใหคนอ่ืนไมมีสมาธิใน
การอานหนังสือและคนควา นักเรียนคิดวาลัดดาทําไมถูกดวยเหตุผลใด 
  ก. เพราะเปนการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น 
  ข. เพราะเปนกฎระเบียบของโรงเรียนวาเขาหองสมุดหามสงเสียงดัง 
  ค. เพราะเปนระเบียบของหองสมุดการเขาใชบริการทุกครั้งไมควรสงเสียงดังรบกวนผูอ่ืน 
  ง. เพราะเปนสถานที่สาธารณะและเปนแหลงคนควาหาความรูทุกคนตองการสมาธิ 
  จ. อาจทําใหคนอ่ืนๆ ที่กําลังอานหนังสือและคนควาอยูไมมีสมาธิและอาจถูกตอวาได 
 

12. ทุกครั้งที่ครูมอบหมายงานให วันชัยจะทาํดวยความเตม็ใจเสมอ นักเรียนคิดวาวันชัยทําถูกดวย
เหตุผลใด 
  ก. เพราะจะไดคะแนนเยอะๆ  
  ข. เพราะครูจะไดรักและเอ็นดู 
  ค. เพราะถาเปนคําสั่งครูนักเรยีนไมควรปฏเิสธ 
  ง. เพราะเปนหนาที่ของนักเรยีนที่จะตองคอยชวยเหลือและตอบแทนพระคุณครเูม่ือมีโอกาส 
  จ. เพราะการไดอาสาหรือชวยแบงเบาภาระงานของครูถือเปนการทําประโยชนเพ่ือสวนรวม 
   หรือโรงเรียนนั่นเอง 
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13. ณิชารียไมเคยนําขนมและน้ําเขามาทานในหองเรียนเพราะเปนกฎระเบียบของหองที่ตกลงรวมกัน  
นักเรียนคิดวา ณิชารียทําถกูดวยเหตุผลใด 
  ก. เพราะควรกินหรือด่ืมที่โรงอาหารใหเรียบรอยกอนเขาหองเรียน 
  ข. เพราะเปนขอตกลงของหองจะไดเปนการชวยกันรักษาความสะอาดของหองเรียนดวย 
  ค. เพราะสงสารเพื่อนคนอ่ืนๆ ที่ไมมีขนมเหมือนเราและอาจจะถูกครูทําโทษเม่ือครูจับได 
  ง. เพราะขนมสวนมากมีรสหวานเดี๋ยวมดขึ้นมาตอมเต็มหองเรียน ทําใหเสียสมาธิในการเรียนได 
  จ. เพราะเปนการปฏิบัตติามกฎระเบียบและเปนการใหเกยีรติอาจารยผูสอน ขณะเรียน 
   ไมควรดื่มหรือกินสิ่งใด ถาหิวมากทนไมไหวจึงออกไปกิน/ด่ืม 
 
14. เม่ือครูมอบหมายใหศุภชยัไปสํารวจดวูา หองไหนหนาตางชาํรุดบาง ศุภชยัจะหาขออางเสมอ เพ่ือ
จะไดไมตองทํา นักเรียนคิดวาศุภชัยทําไมถูก ดวยเหตผุลใด 
  ก. เพราะเปนการขัดคําสั่งคร ู
  ข. เพราะอาจทําใหครูไมพอใจและอาจจะไมรักไมเอ็นดู 
  ค. เพราะถาไมทาํตามครูอาจตองทําเอง ทําใหครูตองเหนื่อยมากขึ้น 
  ง. เพราะถาครูสัง่ใหทําอะไรนักเรียนไมควรปฏิเสธหรือแสดงทาทางเกี่ยงงอน 
  จ. เพราะงานเล็กๆ นอยๆ ทีเ่ปนประโยชนเพ่ือสวนรวมและชวยเหลือแบงเบาใหครูได ควร 
   จะรีบทําดวยความเตม็ใจ 
 
15. เม่ือครูบอกใหปฏิญญาไปเก็บขยะบริเวณหนาเสาธง ปฏิญญาจะปฏิเสธและบอกครูวาหนูไมไดทิ้ง  
นักเรียนคิดวาปฏิญญาทําถกูหรือไม เพราะเหตุใด 
  ก. ถูก  เพราะเปนสิทธิของเขาและเขาไมไดทิ้งจริงๆ 
  ข. ไมถูก  เพราะไมควรขัดคําสัง่ครู ครูสั่งใหทําอะไร ถาทาํไดก็ควรทํา 
  ค. ไมถูก  เพราะอาจจะทําใหครูไมพอใจได ควรรีบทําใหเสร็จตามคําสั่งดีกวา  
  ง. ถูก  เพราะถามีคนคอยเก็บใหประจําคนทิ้งก็จะไดใจและจะไมเลิกพฤติกรรม 
  จ. ไมถูก  เพราะควรเสียสละเพื่อสวนรวมและเปนการแสดงออกซึ่งความไมมีนํ้าใจตอครู 
   และโรงเรียน 
 
16. ทุกครั้งที่ครูเดินมาสอนเมื่อสุดารัตนเห็นวาครูถือหนังสือและอุปกรณตางๆ มาเปนจํานวนมาก  
สุดารัตนจะรีบวิ่งเขาไปอาสาชวยทันที นักเรียนคิดวาสดุารัตนทําถูกดวยเหตุผลใด 
  ก. เพราะเพื่อนๆ จะไดชมและรักใคร 
  ข. เพราะเปนการอาสาชวยเหลือและแบงเบาครู 
  ค. เพราะเปนการแสดงออกถึงความมีนํ้าใจตอครู 
  ง. เพราะถาไมชวยครูอาจทําของหลนไดรับบาดเจ็บหรือสิ่งของชํารุดเสียหายได  
  จ. เพราะการชวยเหลือครูทุกครั้งจะเปนการทําใหครูรักและเมตตา ซ่ึงจะสงผลดีตอตัวเอง 
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17. ศิรรัตนชอบเดินลัดสนามหญาของโรงเรียนเสมอ  แมจะมีปายบอกวาหามเดินลัดสนาม เพราะ
เร็วดีไมตองเดินออมไกลๆ ถานักเรียนเปนศิรรัตน นักเรียนจะทําเชนน้ีหรือไม  เพราะเหตใุด 
  ก. ไมทํา  เพราะถาครูเห็นอาจถูกตอวาและทําโทษ 
  ข. ทํา  เพราะการเดินลัดสนามทําใหเสียเวลานอยลง 
  ค. ไมทํา  เพราะนักเรียนทุกคนตองปฏิบัตติามกฎของโรงเรียนอยางเครงครัด 
  ง. ไมทํา  เพราะควรใหความรวมมือกับโรงเรียนในการดูแลรักษาสนามหญาใหอยูในสภาพ 
   ที่ดีตอไป 
  จ. ทํา  เพราะเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ โดยเฉพาะเมื่อมีความจําเปนเรงดวนก็ไมนาเสียหายอะไร 
 
18. ครูใหวิทยชกรไปเช็ดทาํความสะอาดระเบยีงหนาหองเรียน ทั้งๆ ที่ไมไดเปนเวรประจําวัน นักเรยีน
คิดวา วิทยชกร ควรทําอยางไร 
  ก. บอกกับครูวา วันนี้ไมใชเวรขอนตน 
  ข. ไปบอกคนที่เปนเวรประจําวันใหไปทําแทน 
  ค. พยายามหลีกเลี่ยงเพราะไมใชหนาที่ของเรา 
  ง. ไปทําความสะอาดตามคําสั่งของครูดวยความเต็มใจ 
  จ. ทําตามคําสั่งของครูเพราะไมกลาปฏิเสธและหลีกเลี่ยง 
 

ดานการเคารพสิทธ ิ
19. วันนี้ครูแจกเสือ้กีฬาใหคนละ 1 ตัว แตกฤษณะไดเกินมา 1 ตัว โดยไมไดตั้งใจ ถานักเรียน เปน 
กฤษณะ  นักเรียนจะทําอยางไร 
  ก. นําไปใหนองที่บานใสเพราะเปนเสื้อที่ไดฟรี 
  ข. นําไปคืนครูเพราะกลัวถูกจับไดและอาจถูกทําโทษ 
  ค. ขอรองใหเพ่ือนนําเสื้อไปคนืครู เพราะไมกลานําคืนเอง 
  ง. นําไปคืนครูเพราะอาจจะไดรับคําชมเชยจากครูและเพื่อนๆ วามีความซื่อสัตย 
  จ. นําไปคืนครู  เพราะถาเสื้อไมพอคนอ่ืนอาจจะไมไดและเปนการแสดงออกถึงความซื่อสัตย 
 
20. วันนี้ปรีดีเขาไปใชหองคอมพิวเตอรแลวเห็นเครื่องบันทึกขอมูล (Handy  Drive) ติดอยูที่เครื่อง
คอมพิวเตอร ถานักเรียนเปนปรีดีนักเรียนจะทําอยางไร 
  ก. เก็บไวใชเอง  เพราะไมมีใครรู 
  ข. สงคืนครูที่เปนเจาของ  เพราะอาจไดรับรางวัล 
  ค. เก็บไปฝากคนที่บาน  เพราะเปนของที่ไดมาฟรีและไมไดขโมย 
  ง. ปลอยคางไวอยางนั้นและไมบอกใคร  เพราะไมใชหนาทีข่องเรา 
  จ. สงคืนครูที่เปนเจาของ เพราะไมใชของเราและอาจมีขอมูลที่สําคัญอยูในเครื่องบันทึกขอมูล 
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21. นิพัทธมักจะแอบนําชอนสอมของโรงเรียนกลับไปใชทีบ่านเสมอ  นักเรียนคิดวานพัิทธทําไมถูก
ดวยเหตุผลใด 
  ก. เพราะเดี๋ยวโรงเรียนไมมีชอนสอมไวใช 
  ข. เพราะถาถูกจับไดอาจถูกกลาวหาวาเปนขโมย 
  ค. เพราะการนําของคนอื่นมาเปนของของตนเปนบาปและผิดศีล 
  ง. เพราะชอนสอมของโรงเรียนเปนสมบัตขิองสวนรวมไมควรนําไปใชเปนของสวนตวั 
  จ. เพราะเวลาโรงเรียนมีความจําเปนตองใชอาจจะเดือดรอนในการจัดซื้อมาเพิ่มใหมและ 
   เปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ  
 
22. ศิริพรชอบนําหนังสือหายากหรือหนังสือที่ตนชอบในหองสมุด ไปซอนไวทีตู่หนังสืออ่ืน เพ่ือเวลา
ตองการอานจะไดหาไดงายๆ นักเรียนคิดวาศิริพรทําถกูหรือไม  เพราะเหตุใด 
  ก. ถูก  เพราะสะดวกเวลาตองการอานหรือใช   
  ข. ไมถูก  เพราะเปนการละเมดิสิทธิการใชหนังสือของคนอ่ืน   
  ค. ไมถกู  เพราะเปนการนําเอาของสวนรวมมาเปนของสวนตน 
  ง. ถูก  เพราะไมไดทําผิดกฎระเบียบของหองสมุดแตอยางใด 
  จ. ไมถูก  เพราะถามีคนตองการใชหนังสือเลมน้ันบางจะไมมีโอกาสไดใช 
 
23. นพรัตนจะเขยีนชื่อตนไวทีเ่กาอ้ีมานั่ง เพ่ือจะไดเปนที่น่ังประจําของเขา นักเรียนคิดวานพรัตน
ทําไมถูกดวยเหตุผลใด 
  ก. เพราะเกาอ้ีมานั่งเปนสมบัติของทุกคนทกุคนยอมมีสิทธิ์ใชประโยชนเทากัน  
  ข. เพราะเปนการทําใหสมบัติของสวนรวมสกปรกไมนานั่งและอาจถูกทําโทษเมื่อถูกจับได 
  ค. เพราะไมควรขีดเขียนขอความใด  ๆลงบนสมบัติของสวนรวมที่ทุก  ๆคนมีสิทธิในการใชเทากัน 
  ง. เพราะจะทําใหนักเรียนคนอ่ืน  ๆไมกลานั่งบนเกาอ้ีมานั่งตัวน่ัน เพราะอาจคิดวามีเจาของแลว 
  จ. เพราะเปนการทําใหโรงเรียนสกปรก  ดูไมเปนระเบยีบและสงสารภารโรงที่ตองคอยตาม 
   ทําความสะอาดให 
 
24. ปภัสราและเพื่อนๆ กําลังเลนบาสเกตบอลกันอยู มีนอง ม.2 มาขอเลนดวย ถานักเรียนเปนปภัสรา
และเพื่อนๆ นักเรียนจะทําอยางไร   
  ก. ใหนองเลนดวยเพราะสงสาร 
  ข. ไมใหเลนดวย  เพราะไมใชเพ่ือนสนิทของเรา 
  ค. ไมใหนองเลนดวย  เพราะเปนคนละรุนกบัเรา 
  ง. ใหนองเลนดวย  เพราะทุกคนมีสิทธิ์เลนเหมือนกัน 
  จ. ไมใหนองเลนดวยเพราะมาทีหลังก็ตองรอเลนตามลําดบั 
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25. จิราภาจะแบงพ้ืนที่สนามของโรงเรียนซึ่งมีไมเยอะใหพ่ีและนองๆ เลนแบดมินตันเสมอ ถาเปน
นักเรียนจะทําเหมือนจิราภาหรือไม เพราะเหตุใด 
  ก. ทํา  เพราะมีคนเลนเยอะๆ สนุกดี 
  ข. ทํา เพราะถาครูทราบเขาอาจถูกตําหนิได 
  ค. ทํา  เพราะถาไมแบงใหคนอ่ืนเลน  คนอ่ืนก็จะไมมีที่เลน 
  ง. ทํา เพราะถาหวงเลนคนเดียวคนอื่นจะหาวาเปนคนเหน็แกตัว 
  จ. ทํา เพราะสนามของโรงเรียนเปนของสวนรวมไมควรหวงไวเลนเพียงคนเดียว 
 
26. วันนี้ตอนเรียนวิชาศลิปะวาดเขียน ครูจะแจกดินสอใหยืมใชคนละ 1 แทง ราเชนทรจะแอบเก็บ
สํารองไวอีก 1 แทง  ถาเปนนักเรียนนักเรียนจะทําเหมือนราเชนทรหรือไม เพราะเหตุใด 
  ก. ไมทํา  เพราะครูไมไดสั่งใหเก็บสํารองไวใช 
  ข. ไมทํา  เพราะกลัวครูรูและจับได  อาจถูกตอวา 
  ค. ไมทํา  เพราะสงสารเพื่อนคนอ่ืนๆ ที่อาจจะไมมีดินสอใช 
  ง. ไมทํา  เพราะกลัวดินสอไมพอใช  แลวคนอ่ืนๆ จะทํางานที่ครูมอบหมายไมได 
  จ. ไมทํา  เพราะใชคนละ 1 แทงก็พอแลว ดินสอที่เหลือก็นําไปรวมกนัไว ใครตองการใช 
   อีกคอยมาหยิบไป 
 
27. พงศธรชอบนําถังขยะของหองเรียนมาไวใกลๆ ตัว เพ่ือจะไดไมตองเดินไกลเวลาจะทิ้งขยะ นักเรียน
คิดวาพงศธรทําถูกหรือไม  เพราะเหตุใด 
  ก. ถูก  เพราะสะดวกดี 
  ข. ไมถูก  คนอ่ืนๆ อาจจะไมสะดวกเวลาตองทิ้งขยะ  
  ค. ไมถูก  เพราะคนอื่นๆ อาจกลาวหาวาเปนคนเห็นแกตัวได 
  ง. ถูก  เพราะไมใชการฝาฝนกฎระเบียบของหองเรียนแตอยางใด 
  จ. ไมถูก  เพราะถังขยะเปนของสวนรวม ทกุคนมีสทิธใิชรวมกัน ควรจัดไวในที่ทีทุ่กคนสะดวก 
   ในการใชเทาๆ กัน 
 
28. ธันวาเห็นลูกบอลของโรงเรียนตกอยูริมถนน จึงรีบนําเก็บไวไปเลนที่บาน ถานักเรียนเปนธันวา
นักเรียนจะทําอยางนี้หรือไม  เพราะเหตุใด 
  ก. ไมทํา  เพราะกลัวเพ่ือนเห็น 
  ข. ไมทํา  เพราะเดี๋ยวมีคนเห็นอาจจะนําไปฟองครู 
  ค. ไมทํา  เพราะเดี๋ยวไมมีใชเลนเวลาเรียนวิชาพลศึกษา 
  ง. ไมทํา  เพราะไมควรนําของสวนรวมไปใชเปนของสวนตน 
  จ. ไมทํา  เพราะลูกบอลเปนของโรงเรียนก็ควรจะเอาไวเลนที่โรงเรียนเทานั้น 
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ดานการปฏิบัติกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม 
29. ในวันแขงขนักฬีาสขีองโรงเรยีนประจําปน้ี ครูขอใหชาตชิายคอยชวยเหลือหลายอยาง เชน ยกของ
ที่ตองใชจัดเตรียมสถานที่ ดูแลเรื่องอาหารและเครื่องด่ืม เปนคณะกรรมการตัดสินกีฬาตางๆ เปนตน  
และชาติชายกช็วยเหลือใหความรวมมืออยางเต็มที่ ถานกัเรียนเปนชาติชายนักเรียนจะทําอยางนี้หรือไม 
เพราะเหตใุด 
  ก. ทํา  เพราะสงสารครูที่ไมมีคนชวยงาน 
  ข. ไมทํา  เพราะเหนื่อยเปนคนลงแขงกีฬาเองจะดีกวา 
  ค. ทํา  เพราะเปนการเสียสละความสุขสวนตัวเพ่ือประโยชนของสวนรวม 
  ง. ทํา  เพราะมีโอกาสชวยเหลอืหรือทําประโยชนใหกับโรงเรียนก็ควรทํา  
  จ. ไมทํา  เพราะดูยุงยากและทําใหไมสะดวกในการรวมกจิกรรมกับเพ่ือนๆ 
 
30. เม่ือกิจกรรมการแขงขันกีฬาสีของโรงเรียนเสร็จสิ้นลงในตอนเย็น อัศวินเห็นครูผูรับผิดชอบโครงการ
เก็บขาวของและสถานที่เพียงลําพัง ถานักเรียนเปนอัศวินนักเรียนจะทําอยางไร 
  ก. รออยูบริเวณนั้นเพ่ือใหครูเรียกใช   
  ข. ไปบอกภารโรงใหมาชวยครเูก็บของ 
  ค. ไปชวนเพื่อนๆ ใหมารวมชวยครูเกบ็ของ 
  ง. ไปบอกเพื่อนคนอ่ืนๆ ใหชวยครูเกบ็ขาวของ 
  จ. รีบเขาไปหาครูแลวถามวาใหไปตามภารโรงมาชวยไหม 
 
31. ในขณะที่รวมกิจกรรมเขาคายสังคมศึกษานอกสถานที่ วิรัตนจะคอยชวยเหลือครูผูรับผิดชอบโครงการ
ตลอดเวลาทั้งกอนเดินทาง ระหวางเดินทาง ขณะรวมกิจกรรมและเดินทางกลับ นักเรียนคิดวาวรัิตน
ทําถูกดวยเหตุผลใด 
  ก. เพราะถาไมชวยครูก็จะไมมีใครชวย 
  ข. เพราะการชวยเหลือครูจะทาํใหครูรักและเมตตา 
  ค. เพราะเปนการเสียสละและแสดงถึงความกตัญ ู
  ง. เพราะเปนการใหความรวมมือในการทํากิจกรรมของโรงเรียน 
  จ. เพราะเปนการชวยเหลือแบงภาระงานของครูและเปนการทําประโยชนใหกับสวนรวม 
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32. ในขณะที่อําไพพงษเดินไปสงงานวิชาภาษาไทยนั้นอําไพพงษสังเกตเห็นโตะของครูรกเต็มไปดวย
เอกสารจึงถามครูวาใหชวยทําความสะอาดโตะใหไหม ถานักเรียนเปนอําไพพงษนักเรียนจะทําอยางนี้
หรือไม เพราะเหตุใด 
  ก. ทํา  เพราะอยากอาสาชวยเหลือครู 
  ข. ไมทํา  เพราะไมกลาถามครกูลัวโดนดุ 
  ค. ไมทํา  เพราะครูจะหาวามายุงอะไรดวย 
  ง. ทํา  เพราะเปนครูที่เราตองเรียนดวยตลอดป 
  จ. ทํา  เพราะสงสารครูที่ไมมีเวลาดูแลทําความสะอาดโตะจึงอยากแบงเบาภาระครูบาง 
 

33. วันน้ีตอนพักกลางวันจินตหราไปซื้อดินสอที่หองสหกรณของโรงเรียนเห็นครูขายของสหกรณ โดย
ลําพัง จึงขออนุญาตครูเพ่ือชวยขายของ ถานักเรียนเปนจินตหรานักเรียนจะทําอยางนี้หรือไม 
  ก. ทํา  เพราะอยากทําประโยชนใหกับโรงเรยีน 
  ข. ไมทํา  เพราะจะเสียโอกาสในการเลนกับเพ่ือนๆ 
  ค. ไมทํา  เพราะเปนงานที่ยุงยากและคงจะเหนื่อยมาก 
  ง. ทํา  เพราะอยากขายของและเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
  จ. ไมทํา  เพราะตอนพักกลางวันก็ตองไดพักหรือเตรียมตัวเรยีนวชิาในภาคบาย 
 

34. วันนี้ที่โรงเรียนมีกิจกรรมเวียนเทียนเน่ืองในวันออกพรรษา วรนุชเปนนักเรียนชั้น ม.6  ครูวิชา
พระพุทธศาสนาขอใหมาชวยจัดดอกไม ธูป เทียน เพ่ือแจกใหกับครูและนักเรียนทุกคน วรนุชกับบอก
ครูวาตนเองไมวาง ถานักเรียนเปนวรนชุนักเรียนจะทําอยางนี้หรือไม  เพราะเหตุใด 
  ก. ไมทํา  เพราะกลัวครเูสียใจ 
  ข. ไมทํา  เพราะกลัวบาปตอพระพุทธศาสนา 
  ค. ไมทํา  เพราะนักเรียนทุกคนตองรวมกิจกรรมอยูแลวจะบอกวาไมวางไดอยางไร 
  ง. ไมทํา  เพราะครูอาจจะจัดดอกไม ธูป เทียน ไมทันสงผลใหกิจกรรมไมราบรื่นได 
  จ. ไมทํา  เพราะถือเปนโอกาสสําคัญในการทําประโยชนใหกับโรงเรียนและปฏบิัติหนาที่ 
   เปนชาวพทุธที่ดี 
 

35. ในวันขึ้นปใหมที่โรงเรียนมีกิจกรรมทําบญุตกับาตร  ครูขอใหพิเชษฐมาชวยถือถุงใสขาวสารอาหารแหง  
และจตุปจจัยใหกับพระสงฆ พิเชษฐปฏิบตัิตามคําขอของครูดวยความเต็มใจ ถานกัเรียนเปนพิเชษฐ
นักเรียนจะทําอยางนี้ดวย เหตุผลใด 
  ก. เพราะเกรงวาถาปฏิเสธจะบาป 
  ข. เพราะอยากไดคะแนนพิเศษจากคร ู
  ค. เพราะอยากปฏิบัตตินเปนชาวพุทธที่ดี 
  ง. เพราะอยากทาํประโยชนใหกับสวนรวม 
  จ. เพราะเปนการทําความดีทีมี่คนเห็นและรับรูมากมาย 
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36. วันพรุงน้ีครูบอกวาใหนักเรียนเตรียมเงินมาบริจาคตามกําลังเพ่ือนําไปชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
ในจังหวัดแถบภาคอีสาน  ถาเปนนักเรียนนักเรียนจะเตรียมเงินมาบริจาคหรือไม เพราะเหตุใด 
  ก. เตรียมเงินมา  เพราะไมอยากขัดคําสั่งคร ู
  ข. ไมเตรียมเงินมา  เพราะไมอยากสิ้นเปลอืง 
  ค. ไมเตรียมเงินมา  เพราะคิดวาไมใชภาระของเรา 
  ง. เตรียมเงินมา  เพราะเปนการทําประโยชนใหกับผูอ่ืนที่ไมเกินกําลัง 
  จ. เตรียมเงินมา  เพราะรูสึกสงสารและอยากชวยเหลือผูประสบภัยที่เดือดรอน 
 
37. อนุวตัรเปนประธานนักเรยีนมีความรูสึกวาหองเรียนแตละหองน้ันคอนขางสกปรก จึงอยากแกปญหาน้ี  
ดวยการจัดทําโครงการแขงขันความสะอาดของหองเรียนขึ้น เพ่ือหวังวาจะชวยแกปญหาความสกปรก
ของหองเรียนในโรงเรียนไดบาง  นักเรียนเห็นดวยกับความคิดของอนุวัตรหรือไม  เพราะเหตุใด 
  ก. เห็นดวย  เพราะคิดวาผลที่ไดรับนาจะเปนประโยชนตอโรงเรียนบาง 
  ข. เห็นดวย  เพราะนอกจากจะเปนการบําเพ็ญประโยชนใหกบัโรงเรยีนแลวยังอาจไดรับรางวลั 
  ค. เห็นดวย  เพราะเปนการเขาไปมีสวนรวมในการแกปญหาของโรงเรียนอยางสรางสรรค 
   ในวิสัยที่สามารถทําได 
  ง. เห็นดวย  เพราะนอกจากจะเปนการบําเพญ็ประโยชนใหกับโรงเรียนแลวยังอาจไดรับ  
   คําชมจากครูและผูบริหารโรงเรยีน 
  จ. เห็นดวย  เพราะผลงานที่ไดนาจะเปนการสรางศรัทธาในตัวของประธานนักเรียนและ 
   อาจจะไดรับความไววางใจในการเลือกตั้งใหมปการศึกษาหนา 
 
38. ตอนเลิกเรียนวีระชัย เห็นครูชวยกันทําปายเวท ีเพ่ือจัดงานวันไหวครูในวันพรุงน้ี วีระชัยซ่ึงมี
ความสามารถดานศิลปะวาดเขียนจึงเขาไปขอชวยครทูําปายเวที ถานักเรียนเปนวีระชัยนักเรียนจะ
ทําอยางนี้หรือไม  เพราะเหตุใด 
  ก. ไมทํา  เพราะตองรีบกลับบาน 
  ข. ทํา  เพราะเปนการชวยเหลอืครูและโรงเรยีน 
  ค. ไมทํา  เพราะเปนเรื่องของผูใหญเด็กไมควรยุง 
  ง. ทํา  เพราะสงสารครูที่ยังตองทํางานตอนเลิกเรียน 
  จ. ทํา  เพราะอยากมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน 
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39. ในวันพรุงน้ีจะมีกิจกรรมทําความสะอาดครั้งใหญของโรงเรียน เทวาและเพื่อนๆ อีกหลายคนนัด
กันหยุดเรียน  เพราะไมอยากมาทําความสะอาด  ถาเปนนักเรียนจะทําอยางนี้หรือไม  เพราะเหตุใด 
  ก. ไมทํา  เพราะไมอยากอยูบาน 
  ข. ไมทํา  เพราะกลัวครปูระจําชั้นจับได  
  ค. ไมทํา  เพราะอยากชวยเหลอืโรงเรียน 
  ง. ไมทํา  เพราะไมอยากเอาเปรียบเพ่ือน 
  จ. ไมทํา  เพราะเปนการแสดงออกถึงความเห็นแกตัว 
 
40. ในวันพรุงน้ีครูบอกวา เราจะมีกิจกรรมคืนน้ําใสใหกับคลองแสนแสบ ซ่ึงเนาเสียอยางรุนแรง โดย
การชวยกันนําน้ําหมักชีวภาพไปเท  ถาเปนนักเรียนจะเขารวมในกจิกรรมนี้หรือไม  เพราะเหตใุด 
  ก. เขารวม  เพราะไมอยากขาดเรียน 
  ข. เขารวม  เพราะจะไดถือโอกาสไปเที่ยว 
  ค. เขารวม  เพราะไปกันหลายคนคงสนุกดี 
  ง. เขารวม  เพราะเปนกจิกรรมของโรงเรียน 
  จ. เขารวม  เพราะอยากมีสวนรวมในการรกัษาสิ่งแวดลอม 
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