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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบและศึกษาผลการใช้รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ตามหลักการเรียนรู้แบบ Active Learning ส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา
ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ�ำนวน 40 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยรูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะตามหลักการเรียนรู้แบบ Active Learning และแบบวัดจิตสาธารณะ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วย Wilcoxon t-test
(The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test)
ผลการวิจยั พบว่า 1) รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะตามหลักการเรียนรูแ้ บบ Active Learning ประกอบด้วย
แนวคิดพื้นฐาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ด้วยขั้นตอน
E-R-C-A และแบบใช้โครงงานเป็นฐานด้วยขั้นตอน D-P-D-R-P การวัดและประเมินผล รูปแบบมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.50, =0.33) และ 2) นักศึกษาที่เข้าร่วมรูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะตามหลัก
การเรียนรู้แบบ Active Learning มีระดับจิตสาธารณะหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบกิจกรรม, จิตสาธารณะ, การเรียนรู้แบบ Active Learning
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ABSTRACT
The objectives of this study were to construct an activity model to enhance public mind through active
learning for students of Chiang Mai Rajabhat University, and to investigate the implementation results of the model.
The sample group consisted of 40 regular program students of Chiang Mai Rajabhat University obtained through
the purposive sampling method. The research instruments were composed of an activity model to enhance public
mind through active learning and a public mind test. The data were analyzed for mean, standard deviation, and
the Wilcoxon t-test (The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test) was utilized to test the research hypotheses.
The research results revealed that the activity model to enhance public mind through active learning
consisted of fundamental principles, the rationale, the objectives, the experiential learning-based activities with the
E-R-C-A steps, and the project-based Learning with the D-P-D-R-P steps. The propriety of the measurement
and evaluation was at the highest level (µ=4.50, =0.33). The level of the public mind of the participating students
was significantly higher after participating in the activities at the .05 level.
KEYWORDS: Activity Model, Public Mind, Active Learning
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บทน�ำ

สภาวะสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการแข่งขัน
ในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ การเรียน
หรือแม้แต่การด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันในสังคม ดังจะเห็นได้
จากการแข่งขันด้านการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาล ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา สภาพการณ์เหล่านี้
จึงเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้คนในสังคมเห็นความส�ำคัญ
กิจการงานของตนเป็นที่ตั้งและนึกถึงส่วนรวมน้อยลง
ทัง้ ในมิตขิ องการกระท�ำเพือ่ ประโยชน์ของตนและเพิกเฉยต่อ
สิง่ ทีอ่ าจจะกระทบต่อผูอ้ นื่ และสังคมส่วนรวม ระบบการศึกษา
จึงถูกคาดหวังให้ผลิต “คน” ให้เป็นคนดีและมีคุณภาพ
เพือ่ เป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุง่ เรือง
และงอกงามในทุก ๆ มิติ บัณฑิตทีจ่ บการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ผทู้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถเฉพาะ
ในวิชาชีพของตนเท่านัน้ แต่จะถูกคาดหวังให้เป็นผูท้ ที่ ำ� เพือ่
สังคมอีกด้วย บัณฑิตจ�ำเป็นต้องมีทักษะหนึ่งที่เรียกว่า
“ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” ซึง่ ประกอบด้วยทักษะทีส่ ำ� คัญ
และจ�ำเป็นส�ำหรับการเป็นพลเมือง รวมถึงการมี Leadership
Skill ทีไ่ ม่ได้มเี พียงแค่ในบุคคลทีเ่ ป็นหัวหน้าเท่านัน้ แต่คอื
การมี Change Agent Skills ในกระบวนการนัน้ คือความ
เป็นพลเมือง มีทักษะและจิตใจที่รับผิดชอบต่อสังคม
นอกเหนือจากการด�ำรงชีวติ ของตนเองได้อย่างดีแล้วยังต้อง
ท�ำเพือ่ ประโยชน์ของสังคมและเพือ่ ผูอ้ นื่ ได้อกี ด้วย (วิจารณ์
พาณิช, 2555) คุณลักษณะทีจ่ ะช่วยให้บณ
ั ฑิตในศตวรรษ
ที่ 21 มีความส�ำนึกและรับผิดชอบต่อสังคมได้นนั้ สิง่ ส�ำคัญ
คือจิตส�ำนึกที่มตี ่อสาธารณะ หรือ “จิตสาธารณะ” ในตัว
ของบัณฑิต ซึง่ ถูกหล่อหลอมตัง้ แต่เด็กจนเติบโตเป็นผูใ้ หญ่
โดยครอบครัวและสถาบันการศึกษา ซึง่ นอกจากจะอบรม
สั่งสอนทางด้านวิชาการแล้วยังจะต้องอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ปลูกฝังให้รู้จักการเสียสละ ให้มากกว่ารับ
จะท�ำให้เด็กและเยาวชนพัฒนาจิตใจในการช่วยเหลือผู้อนื่
พัฒนาตนเองให้มีจิตส�ำนึกสาธารณะ น�ำไปสู่การเป็น
พลเมืองที่ดีในสังคมต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งผลิตให้บัณฑิตมี “ทักษะชีวิต
จิตสาธารณะ และสูง้ าน” ซึง่ เป็นอัตลักษณ์ของผูเ้ รียนตาม
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ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้
มหาวิทยาลัย สอดคล้องกับคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของ
บัณฑิต 5 ดี ได้แก่ คนดี ความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี
และพลเมืองดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, กองพัฒนา
นักศึกษา, 2562) ที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า
มหาวิทยาลัยให้ความส�ำคัญและต้องการสร้างบัณฑิต
ให้มีจิตสาธารณะเพื่อออกไปรับใช้สังคมและท้องถิ่น
จึงก�ำหนดให้นกั ศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
โดยมอบหมายกองพัฒนานักศึกษาก�ำหนดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิตทัง้ 5 ด้าน รวมทัง้ สิ้น 494 กิจกรรม พบว่า
มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตสาธารณะเพียง
33 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 6.68 (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่, กองพัฒนานักศึกษา, 2562) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่
ค่อนข้างน้อย ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย
เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีจติ สาธารณะตามอัตลักษณ์
ที่ก�ำหนด จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพบว่า
การเสริมสร้างจิตสาธารณะที่หลากหลายวิธี อาทิเช่น
วิเชียร อินทรสมพันธ์, กฤษดา ผ่องพิทยา และวิกรม ศุขธณี
(2560) ได้ศึกษาการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วยรูปแบบ
การสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่วมสมัย พบว่า จิตสาธารณะของ
นักศึกษามีระดับสูงขึน้ ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม เช่นเดียวกับ
อรนิตย์ ภูเขียว, อดุลย์ วังศรีคูณ และชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
(2561) ได้ใช้กจิ กรรมเพือ่ เสริมสร้างจิตสาธารณะนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า กิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสาธารณะสามารถพัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะ
อยู่ในระดับขัน้ เป็นลักษณะนิสยั สอดคล้องกับเจตน์สฤษฎ์
สังขพันธ์ และคนอื่น ๆ (2562) ได้ศึกษาพบว่ารูปแบบ
การเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษา มี 4 รูปแบบ
ประกอบด้วย 1) การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม 2) การ
สอดแทรกจิตสาธารณะในการเรียนการสอน 3) การใช้
อาจารย์ รุ่นพี่และเพื่อนเป็นต้นแบบที่ดี และ 4) การจัด
บรรยากาศการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมที่ดี
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กระบวนการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ (Experiential
Learning) และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
(Project–Based Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จาก
การลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง ใช้การคิด การสังเกต การรูจ้ กั
วางแผนเพื่อสร้างการเรียนรู้ การแก้ปัญหา และการน�ำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ท�ำให้สิ่งที่เรียนรู้น้ันมีความหมาย
หากผู้เรียนเลือกสังเกตสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่ได้เรียนรู้ จะเกิดการเรียนรู้
ทีเ่ ป็นความทรงจ�ำระยะยาว ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในการรู้คดิ เจตคติและพฤติกรรมของผู้เรียน ในที่สุดจะ
สามารถเสริมสร้างและท�ำให้ผเู้ รียนมีจติ สาธารณะเพิม่ ขึน้
(บุญมา เวียงค�ำ และเสนอ ภิรมจิตรผ่อง, 2560; วัลลยา
ธรรมอภิบาล, 2555; สุรางค์ โค้วตระกูล, 2559)
จากความเป็นมาและความส�ำคัญดังที่กล่าวมา
ข้างต้น จึงเห็นควรมีการศึกษารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสาธารณะตามหลักการเรียนรู้แบบ Active Learning
ส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็น
แนวทางพัฒนาการรูค้ ดิ เจตคติ และพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักศึกษาบนพื้นฐานของการมีจิตสาธารณะด้วยการ
ตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความคิดและความมุ่งมั่นที่จะท�ำประโยชน์
การเรียนรู้แบบ Active Learning
1. การจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์ (Experiential Learning)
1.1 ขั้นสร้างประสบการณ์
(E: Experience)
1.2 ขั้นสะท้อนคิด (R: Reflection)
1.3 ขั้นสร้างข้อสรุปแนวคิด
(C: Concept)
1.4 ขั้นประยุกต์ใช้แนวคิด (A: Action)
2. การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-based Learning)
(วิจารณ์ พาณิชย์, 2555)
2.1 ขั้นก�ำหนดปัญหา (D: Define)
2.2 ขั้นวางแผน (P: Plan)
2.3 ขั้นลงมือท�ำ (D: Do)
2.4 ขั้นทบทวน (R: Review)
2.5 ขั้นน�ำเสนอ (P: Presentation)

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย

ให้แก่สังคม รวมทั้งพัฒนาให้นักศึกษามีอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ น�ำไปสู่การเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง
เป็นพลเมืองที่ดีมีจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง
และยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ สร้างรูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ตามหลักการเรียนรูแ้ บบ Active Learning ส�ำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. เพือ่ ศึกษาผลการใช้รปู แบบกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสาธารณะตามหลักการเรียนรู้แบบ Active Learning
ส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สมมติฐานการวิจัย

นักศึกษาทีร่ ่วมกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ตามหลักการเรียนรู้แบบ Active Learning มีจติ สาธารณะ
หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้ก�ำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 1

รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ตามหลักการเรียนรู้แบบ Active Learning
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. แนวคิดพื้นฐาน
4. โครงสร้างของรูปแบบกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 “จิตสาธารณะในสังคม”
กิจกรรมที่ 2 “จิตสาธารณะด้านการรูค้ ดิ ”
กิจกรรมที่ 3 “จิตสาธารณะด้านเจตคติ”
กิจกรรมที่ 4 “จิตสาธารณะด้านพฤติกรรม”
กิจกรรมที่ 5 “โครงงาน Public Mind
สไตล์นักศึกษา”
5. การวัดและประเมินผล

จิตสาธารณะนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
1. ด้านการรู้คดิ
2. ด้านเจตคติ
3. ด้านพฤติกรรม
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั และพัฒนา (Research
and Development) มีวธิ ีด�ำเนินการวิจัยดังนี้
ระยะที่ 1 การสร้างรูปแบบกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสาธารณะตามหลักการเรียนรู้แบบ Active Learning
ส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา
จ�ำนวน 8 คน ประกอบด้วย รองอธิการบดีรับผิดชอบ
งานพัฒนานักศึกษา ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีรบั ผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา 6 คณะ ซึง่ เป็น
ผู้มีประสบการณ์งานกิจการนักศึกษาหรือมีส่วนร่วม
ในการก�ำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2. นั ก ศึก ษามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม่
ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 16 คน ประกอบด้วย ตัวแทน
นักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 6 คน ตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรคณะ
ทั้ง 6 คณะ 6 คน และนักศึกษาที่ไม่ได้สังกัดสโมสรคณะ
4 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจงโดยก�ำหนดเกณฑ์
ในการคัดเลือกคือเป็นผู้ที่เคยมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
ด�ำเนินกิจกรรมหรือมีสว่ นร่วมในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure
Interview Questions) มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพการณ์ที่
สะท้อนจิตสาธารณะในสังคม มหาวิทยาลัย พฤติกรรม
หรือสิ่งที่ชี้วัดการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาในปัจจุบัน
การจัดกิจกรรมทีส่ ะท้อนถึงจิตสาธารณะทีจ่ ดั โดยนักศึกษา
และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงแนวทางการจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษา
2. แบบประเมินคุณภาพรูปแบบกิจกรรมเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตาม
แบบ Likert (Edward, 1957 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์,
2557) มีขนั้ ตอนการสร้างดังนี้ 1) ศึกษาค้นคว้าเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) สร้างแบบประเมินคุณภาพ
รูปแบบกิจกรรม 3) น�ำแบบประเมินฯ เสนอผู้เชี่ยวชาญ
5 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา 1 ท่าน
ด้านการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร 2 ท่าน ด้านการวัดและ
การประเมินผลทางการศึกษา 1 ท่าน และด้านการพัฒนา
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นักศึกษา 1 ท่าน เพื่อวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา
แล้วน�ำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินกับ
จุดประสงค์ (The Index of Item Objective Congruence: IOC)
ได้ค่าเท่ากับ 0.87
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคมถึง
เดือนธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
1. จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) 2 ครัง้
		 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มีนาคม 2562 ผู้เข้าร่วม
คือตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะ สโมสรนักศึกษา และ
สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ�ำนวน 16 คน
จัดกลุ่มคละกันรอบละ 8 คน จ�ำนวน 2 รอบ
		 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 เมษายน 2562 ผู้เข้าร่วม
คือผู้บริหารฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา จ�ำนวน 8 คน
2. น�ำข้อมูลจากการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) สร้างข้อสรุปประเด็นต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
3. น�ำผลจากข้อ 2 มาสร้างรูปแบบกิจกรรมฯ
ประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์
3) แนวคิดพืน้ ฐาน 4) โครงสร้างรูปแบบกิจกรรม ประกอบ
ด้วยแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 แผน โดยจัดการเรียนรู้
แผนละ 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 30 ชั่วโมง ใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) มี
4 ขั้นตอนหลัก คือ Experience-Reflection-ConceptAction (E-R-C-A) และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
โมเดลจักรยานแห่งการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-based Learning) ของวิจารณ์ พาณิช (2555) มี
5 ขัน้ ตอนหลัก คือ Define-Plan-Do-Review-Presentation
(D-P-D-R-P) และ 5) การวัดและประเมินผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยใช้การวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) ตรวจสอบ
ความถูกต้องด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
ด้านข้อมูล (Data Triangulation) (Denzin, 1970 อ้างถึงใน
สุภางค์ จันทวานิช, 2555)
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ระยะที่ 2 ศึกษาผลการใช้รูปแบบกิจกรรม
เสริมสร้างจิตสาธารณะตามหลักการเรียนรู้แบบ Active
Learning ส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง
การทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design)
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ
คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 จ�ำนวน 40 คน ได้มาด้วย
การเลือกแบบเจาะจงก�ำหนดคุณลักษณะส�ำคัญนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1) เป็นนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ทีไ่ ม่เคยได้รบั
การเสริมสร้างคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ในระดับอุดมศึกษา
ผ่านกิจกรรมทัง้ ในหลักสูตรและนอกหลักสูตร 2) มีความพร้อม
และสามารถเข้าร่วมตลอดระยะเวลาการทดลองกิจกรรม
การเรียนรู้ และ 3) มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ความสมัครใจ ก�ำหนดขนาดกลุ่มเป้าหมายโดยใช้หลัก
การตรวจสอบทดลองและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดของณิรดา เวชญาลักษณ์ (2561) สอดคล้องกับ
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ของนนทลี พรธาดาวิทย์ (2559)
ทีก่ ล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมี
ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ รวมทัง้ มีสว่ นร่วมและ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ตลอดจนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน หากมีจ�ำนวนผู้เรียนมากเกินไปอาจเกิด
ข้อจ�ำกัดในการดูแลและควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมของ
ผู้เรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ตามหลักการเรียนรูแ้ บบ Active Learning ส�ำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่สร้างขึ้นจากการวิจัย
ระยะที่ 1 ใช้ระยะเวลาจัดกิจกรรม 30 ชั่วโมง
2. แบบวัดจิตสาธารณะ เป็นแบบวัดเชิงสถานการณ์
เป็นแบบปรนัย จ�ำนวน 18 ข้อ โดยก�ำหนดสถานการณ์
ที่สะท้อนถึงจิตสาธารณะ แล้วให้นักศึกษาพิจารณาว่า
ถ้าหากประสบกับเหตุการณ์นนั้ ๆ ด้วยตนเองจะตัดสินใจ
อย่างไร ด้วยเหตุผลใด วิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา
โดยผู้เชีย่ วชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย ด้านจิตวิทยา 1 ท่าน

ด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 2 ท่าน ด้านการวัด
และการประเมินผลทางการศึกษา 1 ท่าน และด้านการพัฒนา
นักศึกษา 1 ท่าน แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของแบบวัดกับจุดประสงค์ (The Index of Item Objective
Congruence: IOC) ได้คา่ IOC เท่ากับ 1.0 และค่าความเชือ่ มัน่
เท่ากับ 0.87
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม
2563 มีรายละเอียดดังนี้
1. วัดระดับจิตสาธารณะก่อนการทดลองใช้
(Pre-test) รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามรูปแบบทีส่ ร้างขึน้
ในระยะเวลา 2 เดือน (9 สัปดาห์) รวม 30 ชั่วโมง
3. วัดระดับจิตสาธารณะหลังการทดลองใช้
(Post-test) รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วย Wilcoxon
t-test (The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test)

ผลการวิจัย

1. การสร้างรูปแบบกิจกรรมการเสริมสร้างจิต
สาธารณะตามหลักการเรียนรู้แบบ Active Learning
ส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จากการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ได้ ส ร้ า งรู ป แบบ
กิจกรรมการเสริมสร้างจิตสาธารณะตามหลักการเรียนรู้
แบบ Active Learning ส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ประกอบด้วย 1) แนวคิดพืน้ ฐาน 2) หลักการและ
เหตุผล 3) วัตถุประสงค์ โดยก�ำหนดคุณลักษณะพฤติกรรม
จิตสาธารณะทีต่ ้องการให้เกิดขึน้ กับผู้เรียนสอดคล้องกับ
องค์ประกอบการมีจติ สาธารณะ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรูค้ ดิ
(Cognition) ด้านเจตคติ (Attitude) และด้านพฤติกรรม
(Behavior) 4) โครงสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยก�ำหนดโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมฯ จ�ำนวน 5 แผน
รวม 30 ชั่วโมง และ 5) การวัดและประเมินผล โครงสร้าง
รูปแบบกิจกรรม แสดงดังภาพที่ 2 และตารางที่ 1
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ภาพที่ 2 รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะตามหลักการเรียนรูแ้ บบ Active Learning ส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
ตารางที่ 1 โครงสร้างรูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะตามหลักการเรียนรูแ้ บบ Active Learning ส�ำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กิจกรรม
สาระส�ำคัญ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิธจี ัดการเรียนรู้ ระยะเวลา
1
การรู้คดิ เจตคติ และพฤติกรรมทีแ่ สดง
จิตสาธารณะ ถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ในสังคม ปรารถนาทีจ่ ะช่วยเหลือผู้อนื่ และสังคม
รู้ส�ำนึกถึงสมรรถนะของตนในการมี
ส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและท�ำสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
2
กระบวนการคิดและใช้เหตุผลทีเ่ กีย่ วข้อง
จิตสาธารณะ กับการตระหนักรู้ถึงปัญหาและการอยู่
ด้านการรู้คดิ ร่วมกันในสังคม การรับรูถ้ งึ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และความสามารถของตนใน
การมีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อประโยชน์
ต่อผู้อื่นและสังคม
3
ความเชือ่ มัน่ ในหลักคุณธรรมจริยธรรม
จิตสาธารณะ ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นและสังคม
ด้านเจตคติ มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาสังคม

นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เห็น
ความส�ำคัญของการมีคณ
ุ ลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์ดา้ นจิตสาธารณะ และ
ตระหนักถึงสภาพสังคมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการมีจติ สาธารณะของบุคคล

การจัดการเรียนรู้ 6 ชั่วโมง
ผ่านประสบการณ์
(Experiential
Learning)

นักศึกษามีความเข้าใจคุณลักษณะ
ส� ำ คั ญ ของจิ ต สาธารณะด้ า น
การรูค้ ดิ รับรูแ้ ละตระหนักถึงบริบท
ด้านต่าง ๆ รวมถึงคุณลักษณะของ
ตนเองทีน่ ำ� ไปสูก่ ารมีจติ สาธารณะ
ของบุคคล
นักศึกษามีความเข้าใจคุณลักษณะ
ส�ำคัญของจิตสาธารณะด้านเจตคติ
เชือ่ มัน่ ในหลักคุณธรรมจริยธรรม
ปรารถนาดีต่อผู้อื่นและสังคม
มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหา
และพัฒนาสังคม

การจัดการเรียนรู้ 6 ชั่วโมง
ผ่านประสบการณ์
(Experiential
Learning)
การจัดการเรียนรู้ 6 ชั่วโมง
ผ่านประสบการณ์
(Experiential
Learning)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
กิจกรรม

สาระส�ำคัญ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

4
การกระท�ำที่แสดงออกถึงการมีจิต นักศึกษามีความเข้าใจคุณลักษณะ
จิตสาธารณะ สาธารณะอันเป็นผลมาจากคุณลักษณะ ส�ำคัญของจิตสาธารณะด้าน
ด้านพฤติกรรม ทางด้านการรูค้ ดิ และเจตคติของนักศึกษา พฤติกรรม มีแนวทางการแสดงออก
ถึงการมีจติ สาธารณะอันเป็นผล
มาจากคุณลักษณะด้านการรู้คดิ
และเจตคติของนักศึกษา

5
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
โครงงาน เป็นฐาน (Project-based Learning) เพือ่
“Public Mind” ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงพฤติกรรม
สไตล์นักศึกษา
การมีจิตสาธารณะผ่านการจัดท�ำ
โครงงานใน 2 แบบ คือ 1) โครงงาน
เชิงส�ำรวจ หรือ 2) โครงงานเชิงประดิษฐ์
สร้างนวัตกรรม ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ชมุ ชน
และสังคม

นั ก ศึก ษาสามารถบู ร ณาการ
การเรียนรูน้ ำ� ไปสูก่ ารจัดท�ำโครงงาน
ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ชมุ ชนและสังคม
ซึง่ สะท้อนถึงการมีจติ สาธารณะ
ของนักศึกษา

วิธจี ดั การเรียนรู้ ระยะเวลา
การจัดการเรียนรู้ 6 ชั่วโมง
ผ่านประสบการณ์
(Experiential
Learning) และ
การจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project-based
Learning)
การจัดการเรียนรู้ 6 ชั่วโมง
โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project-based
Learning)

หมายเหตุ: 1. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวม 30 ชั่วโมง
2. การจัดกิจกรรมที่ 4 น�ำขั้นก�ำหนดปัญหา (Define) ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-based Learning) มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเรียนรู้ที่ 4.2
3. การจัดกิจกรรมที่ 5 มอบหมายให้นักศึกษาจัดหาเวลาเพิ่มเติมนอกแผนฯ ด�ำเนินงานจัดการประชุม
กลุ่มเพือ่ ระดมความคิด วางแผนการท�ำงาน ติดตามผล จัดการแก้ไขปัญหา และเตรียมความพร้อมด้าน
ต่าง ๆ รวมถึงการด�ำเนินงานเพื่อให้ได้นวัตกรรมหรือผลงานของกลุ่มตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในโครงงาน
จากตารางที่ 1 โครงสร้างรูปแบบกิจกรรม
เสริมสร้างจิตสาธารณะตามหลักการเรียนรู้แบบ Active
Learning ส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
น�ำมาสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ี 1 - 4 จัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์
(Experiential Learning) ได้ประยุกต์แนวคิดของ Kolb (1984)
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้เป็น 4 ขั้นตอนหลัก คือ
E-R-C-A ดังนี้
		 ขัน้ ที่ 1 การสร้างประสบการณ์ (E: Experience)
เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทเี่ ป็นรูปธรรม และให้
ผู้เรียนได้ลงมือท�ำด้วยตนเอง
		 ขัน้ ที่ 2 การสะท้อนคิด (R: Reflection) เป็นการ
สังเกตอย่างไตร่ตรอง สะท้อนความคิด ความรู้สกึ หรือ

เจตคติที่เกิดขึ้นในการท�ำกิจกรรม อภิปรายร่วมกันเกี่ยว
กับสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นนั้
		 ขัน้ ที่ 3: การสร้างข้อสรุปแนวคิด (C: Concept)
เป็นการสร้างข้อสรุปการเรียนรู้ แนวคิดเชิงนามธรรม
ความคิดรวบยอด หรือหลักการส�ำคัญจากประสบการณ์
ที่ได้รับ
		 ขั้นที่ 4: การประยุกต์ใช้แนวคิด (A: Action)
เป็นการน�ำข้อสรุปการเรียนรู้ ความคิด หรือแนวคิดหลัก
การทีเ่ กิดขึน้ มาทดลองหรือประยุกต์ใช้ในสภาพการณ์ใหม่
ขยายขอบเขตของการเรียนรู้
		 ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์
(Experiential Learning) ด้วย 4 ขั้นตอนหลัก E-R-C-A
แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ด้วย 4 ขัน้ ตอนหลัก E-R-C-A
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4: จิตสาธารณะด้านพฤติกรรม
กิจกรรมเรียนรู้ที่ 4.1 “สังเกตการกระท�ำ สร้างพลังเปลี่ยนแปลง” (3 ชั่วโมง)
กิจกรรมการเรียนรู้
ให้นักศึกษาจัดกลุ่มตามที่ก�ำหนด สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎ
ขั้นสร้างประสบการณ์ (E): ระเบียบของสังคม เช่น พฤติกรรมการใช้ลิฟท์ตามอาคารต่าง ๆ โรงอาหาร ลานจอดรถ
จุดทิง้ ขยะ การดูแลรักษาทรัพยากรในมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยบันทึกข้อมูลจากการสังเกต
ในใบงานที่ 4.1 ตามประเด็นดังนี้ 1) สถานทีส่ งั เกต 2) ช่วงเวลาในการสังเกต 3) การมอบหมาย
หน้าทีข่ องสมาชิกในการสังเกต 4) ลักษณะพฤติกรรมทีพ่ บในการสังเกต และ 5) จากพฤติกรรม
ที่สังเกตได้นนั้ นักศึกษาคิดว่าจะส่งผลตามมาอย่างไร
กิจกรรมการเรียนรู้
ให้นักศึกษาร่วมน�ำเสนอค�ำตอบของกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ ตาม
ขั้นสะท้อนคิด (R):
ประเด็นที่ก�ำหนดในใบงานที่ 4.1 และเพิ่มเติมประเด็นชวนคิดตามล�ำดับ ดังนี้
1. คุณมีความคิดเห็นและความรู้สึกต่อพฤติกรรมดังกล่าวอย่างไร
2. พฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงเรื่องอะไรของสังคมไทย
3. ให้นักศึกษาคิดถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย แล้วพิจารณาว่า
3.1 พฤติกรรมใดบ้างที่มีความถูกต้องเหมาะสม ควรรักษาไว้ ด้วยเหตุผลใด
3.2 พฤติกรรมใดบ้างที่ควรมีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ด้วยเหตุผลใด
กิจกรรมการเรียนรู้
ผู้จัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาร่วมกันคิดวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป “คุณลักษณะส�ำคัญ 6
ขัน้ สร้างข้อสรุปแนวคิด (C): ประการ ของผู้ที่มีจิตสาธารณะด้านพฤติกรรม” ร่วมกัน โดยการเติมข้อความเพื่อให้
ประโยคสมบูรณ์ ในใบงานที่ 4.2 และให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาข้อสรุปร่วมกัน
กิจกรรมการเรียนรู้
ผูจ้ ดั การเรียนรูก้ ำ� หนดให้นกั ศึกษาแต่ละกลุม่ ร่วมกันคิดวิเคราะห์เพือ่ หาข้อสรุป “พฤติกรรม
ขั้นประยุกต์ใช้แนวคิด (A): ของคนใน CMRU” และเขียนออกมาในรูปแบบของ “จดหมายข่าว CMRU” ตามรูปแบบ
ในใบงานที่ 4.3
ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 5 จัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดโมเดลจักรยานแห่งการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-based Learning) ของวิจารณ์ พาณิช
(2555) ออกแบบกระบวนการเรียนรู้เป็น 5 ขั้นตอนหลัก
คือ D-P-D-R-P ดังนี้
		 ขัน้ ที่ 1: ขัน้ ก�ำหนดปัญหา (D: Define) เป็นการ
ค้นหาค�ำถามและปัญหาร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
ให้ชัดเจนว่าประเด็นความท้าทายของโครงงานคืออะไร
และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อะไร
		 ขั้นที่ 2: ขั้นวางแผน (P: Plan) เป็นการแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบของผู้เรียน การประชุมสมาชิกในกลุ่ม
การแลกเปลีย่ นข้อค้นพบ ค�ำถาม วิธกี ารท�ำงาน ท�ำความเข้าใจ
ร่วมกันให้ชัดเจนมากที่สุด ผู้สอนท�ำหน้าที่ อ�ำนวยความ
สะดวกให้กบั ผูเ้ รียนในการท�ำโครงงาน และเตรียมค�ำถามไว้

ถามผูเ้ รียนเพือ่ กระตุน้ ให้นกึ ถึงประเด็นส�ำคัญบางประเด็น
ที่ผู้เรียนอาจมองข้าม
		 ขั้นที่ 3: ขั้นลงมือท�ำ (D: Do) เป็นการปฏิบัติ
จริง ผูเ้ รียนได้เรียนรูท้ กั ษะการค้นหาความรู้ การแก้ปญ
ั หา
การท�ำงานร่วมกันเป็นทีม การประสานงาน การจัดการ
ความขัดแย้ง ทักษะการท�ำงานภายใต้ทรัพยากรจ�ำกัด
ทักษะการบันทึกผลงาน การวิเคราะห์ผล และแลกเปลีย่ น
ข้อวิเคราะห์กับเพื่อนร่วมทีม เป็นต้น
		 ขั้นที่ 4: ขั้นทบทวน (R: Review) เป็นการ
ทบทวนการเรียนรู้ว่าโครงการได้ผลตามความมุ่งหมาย
หรือไม่ งานกิจกรรม หรือพฤติกรรมแต่ละขั้นตอนได้ให้
บทเรียนอะไรบ้าง น�ำขัน้ ตอนทัง้ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จและ
ความล้มเหลวมาท�ำความเข้าใจ และก�ำหนดวิธกี ารท�ำงาน
ใหม่ทถี่ กู ต้องเหมาะสม รวมทัง้ เหตุการณ์ทภี่ มู ใิ จ ประทับใจ
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มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ขั้นตอนนี้เป็นการเรียนรู้แบบ
ทบทวนไตร่ตรอง (Reflection) หรือเรียกว่า AAR (After
Action Review)
		 ขั้นที่ 5: ขัน้ น�ำเสนอ (P: Presentation) เป็น
การน�ำเสนอโครงการหน้าชัน้ เรียนหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้
ท�ำให้เกิดการทบทวนขั้นตอนการท�ำงานและการเรียนรู้

ทีเ่ กิดขึน้ อย่างเข้มข้น เขียนรายงานแล้วน�ำเสนอในรูปแบบ
ทีน่ า่ สนใจ อาจสร้างนวัตกรรมในการน�ำเสนอ มีสอื่ ประกอบ
การน�ำเสนอ เป็นต้น
ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-based Learning) 5 ขั้นตอนหลัก D-P-D-R-P
แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning)
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 โครงงาน “Public Mind” สไตล์นักศึกษา (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง)
(แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ระยะ คือ D-P กับ D-R-P โดยมอบหมายให้นักศึกษาจัดหาเวลา
เพิ่มเติมนอกแผนฯ ด�ำเนินงานจัดการประชุมกลุ่มเพื่อระดมความคิด วางแผนการท�ำงาน
ติดตามผล จัดการแก้ไขปัญหา และเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ รวมถึงการด�ำเนินงาน
เพื่อให้ได้นวัตกรรมหรือผลงานของกลุ่มตามที่ตงั้ เป้าหมายไว้ในโครงงาน)
กิจกรรมการเรียนรู้
ให้นักศึกษาจัดกลุ่มตามที่ก�ำหนด ประชุมกลุ่มและเขียนข้อมูลลงในใบงานที่ 5.1 ตาม
ขั้นก�ำหนดปัญหา (D) : ประเด็น ดังนี้ 1) สภาพปัญหาที่สนใจ (ในบริบทของ คณะ/สาขาวิชา มหาวิทยาลัย บ้าน
พัก สภาพแวดล้อมในชุมชน/สังคม) 2) ผลกระทบ/ผลที่ตามมาของปัญหา 3) ระบุสาเหตุ
ของปัญหาและบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) นักศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหา
อย่างไร 5) นักศึกษาจะมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างไร
จากนัน้ ให้นกั ศึกษาเลือกประเภทของโครงงานให้เหมาะสมกับประเด็นปัญหาทีก่ ลุ่มเลือก
ไว้ พร้อมเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมตามใบงานที่ 5.2 ซึ่งมี 2 แบบ คือ
1. โครงงานเชิงส�ำรวจ ซึ่งมุ่งเน้นให้ได้ข้อมูลหรือความรู้ใหม่
2. โครงงานเชิงประดิษฐ์ สร้างนวัตกรรม แบบจ�ำลอง หรือชิ้นงานใหม่
เมือ่ นักศึกษาท�ำใบงานที่ 5.1 และ 5.2 เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้จดั การเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่ม
น�ำเสนอ และร่วมกันวิพากษ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน น�ำไปสู่แนวทางการเขียน
โครงร่างโครงงานในขัน้ ตอนต่อไป
กิจกรรมการเรียนรู้
ให้นกั ศึกษาประชุมกลุ่มเพือ่ ร่วมกันคิดวิเคราะห์โดยน�ำแนวทางการเขียนโครงร่างโครงงาน
ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้านี้ มาฝึกกระบวนการคิดตามหลัก 5W – 1H ตามประเด็นที่
ขั้นวางแผน (P) :
ก�ำหนดในใบงานที่ 5.3 ได้แก่ โครงงานนัน้ ท�ำไปท�ำไม/เพื่ออะไร, จะท�ำอะไร, ท�ำอย่างไร,
ใครรับผิดชอบท�ำอะไร, ท�ำที่ไหน, และ ระยะเวลาในการท�ำภารกิจงาน
เมื่อนักศึกษามีความเข้าใจและสามารถเขียนข้อมูลรายละเอียดตามประเด็นที่ก�ำหนดจึง
มอบหมายให้วางแผนและจัดท�ำโครงงาน “Public Mind สไตล์นกั ศึกษา” ตามใบงานที่ 5.4
(อาจสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ประกอบการเขียน Project Proposal เพื่อให้โครงงาน
มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และมีแผนปฏิบัติงานที่บรรลุผลส�ำเร็จได้ในเวลาจ�ำกัด
โดยอาจมอบหมายให้นกั ศึกษาจัดประชุมกลุ่มเพิม่ เติมนอกเหนือจากเวลาการจัดกิจกรรม
เพือ่ ระดมความคิด วางแผนการท�ำงาน ติดตามผล จัดการแก้ไขปัญหา และเตรียมความพร้อม
ด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะน�ำไปสู่การด�ำเนินโครงงานในขัน้ ตอน D – R – P อย่างมีประสิทธิผล)
เมื่อนักศึกษาเขียน Project Proposal ตามใบงานที่ 5.4 เสร็จแล้ว ผู้จัดการเรียนรู้
เปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มน�ำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไขโครงงานน�ำไป
สู่การด�ำเนินงานขั้นตอนต่อไป
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 โครงงาน “Public Mind” สไตล์นักศึกษา (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง)
กิจกรรมการเรียนรู้
ให้นกั ศึกษาด�ำเนินการตามแผนโครงงานทีก่ ำ� หนดไว้ โดยมีผ้จู ดั การเรียนรู้/ผู้วจิ ยั /อาจารย์
ทีป่ รึกษา เป็นผู้กำ� กับดูแล ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ให้การปรึกษาแนะน�ำเป็นรายกลุ่ม
ขั้นลงมือท�ำ (D) :
อย่างต่อเนื่องในรูปแบบการประชุมออนไลน์ (ในขั้นตอนนี้มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
มอบหมายให้นักศึกษาจัดหาเวลาเพิ่มเติมนอกเหนือจากเวลาการจัดกิจกรรม ด�ำเนิน
งานตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มที่ได้ก�ำหนดไว้ ทั้งในเรื่องการท�ำงาน การติดตามผล
การจัดการแก้ไขปัญหา รวมถึงการด�ำเนินงานเพื่อให้ได้นวัตกรรมหรือผลงานของกลุ่ม
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในโครงงาน)
กิจกรรมการเรียนรู้
ภายหลังการด�ำเนินโครงงาน ให้นักศึกษาทบทวน ประเมินผล ประมวลสรุปโครงงาน จัด
ท�ำเอกสารและสื่อออนไลน์เพื่อเตรียมน�ำเสนอในห้องประชุมหรือเวทีสาธารณะต่อไป
ขั้นทบทวน (R) :
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นน�ำเสนอ (P) :

ให้นักศึกษาน�ำเสนอโครงงาน ผลจากการด�ำเนินการตามโครงงาน โดยจัดท�ำเป็น
สือ่ อิเลคทรอนิกส์นำ� เสนอในทีป่ ระชุม และร่วมกันสรุปการเรียนรู้จากกิจกรรม “โครงงาน
จิตสาธารณะ: Public Mind สไตล์นักศึกษา” ตามใบงานที่ 5.5

การประเมินรูปแบบกิจกรรมการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ ตามหลักการเรียนรู้แบบ Active Learning
ส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า
ภาพรวมรูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (µ=4.50, =0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านแนวคิด ด้านทฤษฎี ด้านสาระส�ำคัญ และ
ด้านวัตถุประสงค์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 4 ผลการประเมินรูปแบบกิจกรรม

ค่าเฉลี่ย
(µ)
ด้านแนวคิด ทฤษฎี สาระส�ำคัญ
4.80
ด้านวัตถุประสงค์
4.80
ด้านระยะเวลาที่ใช้
4.20
ด้านเทคนิค/วิธีการ/ขั้นตอนการด�ำเนินการ 4.60
ด้านสื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์
4.60
ด้านการวัดและประเมินผล
4.00
รวม
4.50
รายการประเมิน

2. ผลการใช้รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสาธารณะตามหลักการเรียนรูแ้ บบ Active Learning
ส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(µ = 4.80, = 0.45) รองลงมา คือ ด้านเทคนิค/วิธีการ/
ขั้นตอนการด�ำเนินการ และด้านสื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์
(µ =4.60, = 0.55) มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ด้านระยะเวลาทีใ่ ช้ (µ=4.20, =0.45) และด้านการวัดและ
ประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.00,
= 1.41) ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 4

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( )
0.45
0.45
0.45
0.55
0.55
1.41
0.33

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

จากการน�ำรูปแบบกิจกรรมฯ ไปทดลองใช้
มีผลการวิจัยดัง ตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบระดับจิตสาธารณะก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ตามหลักการเรียนรู้แบบ Active Learning
Wilcoxon t-test
ระดับจิตสาธารณะ
(µ)
( )
Min
Max
z
p-value
1. ด้านการรู้คดิ
ก่อนทดลอง 13.30
2.09
10
17
4.80*
.000
หลังทดลอง 15.80
1.07
13
18
2. ด้านเจตคติ
ก่อนทดลอง 13.80
2.76
8
18
3.98*
.000
หลังทดลอง 16.00
0.93
14
18
3. ด้านพฤติกรรม
ก่อนทดลอง 13.90
2.78
8
18
4.84*
.000
หลังทดลอง
16.70
1.04
15
18
รวม
ก่อนทดลอง 41.00
6.99
26
51
5.08*
.000
หลังทดลอง 48.50
1.71
45
51
*p ≤ .05

สรุปผลการวิจัย

1. รูปแบบกิจกรรมการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ตามหลักการเรียนรูแ้ บบ Active Learning ส�ำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วยแนวคิด
พืน้ ฐาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล โดยจัดการเรียนรู้
แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) ประกอบ
ด้วย 4 ขั้นตอนหลัก “E-R-C-A” และจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) ประกอบ
ด้วย 5 ขัน้ ตอนหลัก “D-P-D-R-P”
2. นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม สร้ า ง
จิตสาธารณะการเรียนรู้แบบ Active Learning ส�ำหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มรี ะดับจิตสาธารณะ
หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย

1. การสร้างรูปแบบกิจกรรมการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะตามหลักการเรียนรู้แบบ Active Learning
ส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย
แนวคิดพืน้ ฐาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล มีแผนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 5 แผน รวม 30 ชัว่ โมง ใช้เวลาทัง้ หมด
9 สัปดาห์ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด สามารถ

น�ำไปใช้กับนักศึกษาได้จริง เนื่องจากกระบวนการสร้าง
รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะนั้นเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มซึ่งสะท้อน
ถึงคุณลักษณะรวมทั้งพฤติกรรมที่ชี้วัดและแนวทาง
การเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษาที่เหมาะสม
กับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตลอด
จนน�ำไปบูรณาการแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์ (Experiential Learning) ทีเ่ น้นการปรับเปลีย่ น
การรู้คิด เจตคติ และน�ำไปสู่การสร้างพฤติกรรมด้วย
การเรียนรูผ้ า่ นการท�ำโครงงานหรือการเรียนรูแ้ บบโครงงาน
เป็นฐาน (Project based Learning) ซึง่ เป็นการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning เน้นให้ผ้เู รียนเกิดประสบการณ์จาก
การลงมือกระท�ำอย่างตื่นตัว ใช้การคิด การสังเกต รู้จัก
วางแผนเพือ่ สร้างการเรียนรู้ การแก้ปญ
ั หาและน�ำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ โดยเอื้ออ�ำนวยให้ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเอง
ส่งผลให้การเสริมสร้างจิตสาธารณะให้แก่นกั ศึกษาด�ำเนิน
ไปอย่างต่อเนือ่ ง เกิดกระบวนการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
น�ำไปสูก่ ารเกิดพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงการมีจติ สาธารณะ
ได้ สอดคล้องกับ Kolb (1984) ทีก่ ล่าวไว้ว่าการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ทเี่ ป็นรูปธรรมน�ำมาสูก่ ารทดลองและปฏิบตั ิ
กับปัญหาจริง เน้นการแก้ปัญหา สะท้อนคิด และเรียนรู้
ด้วยตนเอง เชือ่ มโยงการเรียนรู้ ความคิด และการกระท�ำ
เข้าด้วยกัน สามารถท�ำให้ผ้เู รียนเกิดการเรียนรู้มกี ารถ่าย
โอนการเรียนรู้ทางบวก (Positive Transfer of Learning)
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เมื่อได้เรียนรู้แล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือประสบการณ์เดิม
จะส่งผลท�ำให้การเรียนรู้ในสิ่งใหม่ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-based Instruction) ช่วยให้ผู้เรียนได้ผลิตงาน
อย่างเป็นรูปธรรมทีแ่ สดงถึงความรู้ความคิดของผู้เรียนที่
สามารถน�ำมาอภิปรายแลกเปลีย่ นและวิพากษ์วจิ ารณ์ได้
อย่างชัดเจน (Guzdial, 1998 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี,
2560) สอดคล้องกับศุภวรรณ์ เล็กวิไล และเรียม ศรีทอง
(2562) ทีศ่ กึ ษาพบว่าการเสริมสร้างจิตสาธารณะโดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทมี่ ่งุ ให้ผ้เู รียนได้รบั ประสบการณ์และ
ปรับขยายประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้ตามสภาพจริง
เน้นการมีส่วนร่วม การลงมือปฏิบัติ จัดแหล่งเรียนรู้ที่
เอือ้ ต่อการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะสามารถ
เสริมสร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียนได้ (ภัทรภร สีทองดี,
2559) เช่นเดียวกับกัณฑ์จรี แสวงการ (2561) ที่ศึกษา
พบว่าการเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนรู้แบบร่วมมือ
มีความสัมพันธ์กับจิตสาธารณะของผู้เรียน คล้ายกับ
ปภาพินท์ รุณธาตุ, วัลนิกา ฉลากบาง, จ�ำนง วงษ์ชาชม
และพรเทพ เสถียรนพเก้า (2559) ได้ศึกษาการพัฒนา
จิตสาธารณะด้วยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์
ของผู้น�ำนักเรียน พบว่า ผู้น�ำนักเรียนที่อบรมโดยใช้
ชุดฝึกอบรมที่สร้างขึน้ มีพฤติกรรมจิตสาธารณะหลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 ท�ำนองเดียวกับสุภาพร เตวิยะ, เสริมศรี
ไชยศร, วารุณี บุญหลง และฤตินันท์ สมุทร์ทัย (2559)
ได้ศกึ ษาความมีจติ สาธารณะของนักศึกษาโดยใช้กจิ กรรม
การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม พบว่า หลังจากการใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมนักศึกษามีระดับ
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น
2. ผลการทดลองใช้รปู แบบกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสาธารณะการเรียนรูแ้ บบ Active Learning ส�ำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่านักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะฯ มีระดับจิตสาธารณะ
หลั ง เข้ า ร่ ว มกิจ กรรมสู ง กว่ า ก่ อ นเข้ า ร่ ว มกิจ กรรม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่ารูปแบบ
กิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะฯ สามารถเสริมสร้าง
จิตสาธารณะของผู้เรียนทั้งด้านการรู้คิด เจตคติ และ
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พฤติกรรมได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ารูปแบบกิจกรรมที่
สร้างขึ้นท�ำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ และ
สร้างมุมมองด้านจิตสาธารณะ น�ำไปสู่การก�ำหนดปัญหา
วางแผนและเขียนข้อเสนอโครงการด้านจิตสาธารณะ
จากประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ตลอดจนเรียนรู้จากการด�ำเนินโครงการจิตสาธารณะ
ที่ผู้เรียนเสนอ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมด้านจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น ดังที่ Kolb
(1984) ได้กล่าวไว้วา่ การเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์วา่ เป็นการ
เชื่อมโยงประสบการณ์ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
เพือ่ ช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้ การเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้
ได้ดที สี่ ดุ เมือ่ ผู้เรียนได้มสี ่วนร่วมในการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
การบูรณาการประสบการณ์ใหม่กับประสบการณ์เดิม
โดยผ่านกระบวนการคิดทบทวนซึง่ อาจเกิดจากผู้เรียนเอง
หรือกระบวนการกลุ่มโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็นแหล่งการเรียนรูท้ สี่ ำ� คัญ
ท�ำให้ผเู้ รียนมีความเข้าใจและสร้างมุมมองต่าง ๆ ในการเรียนรู้
จากประสบการณ์ของผู้เรียน (Burnard, 1996) นอกจากนี้
การเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
จะเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้เข้าสูก่ ระบวนการสืบสอบ (Process
of Inquiry) ซึง่ เป็นกระบวนการทีต่ อ้ งใช้การคิดทีซ่ บั ซ้อนขึน้
และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ผ้เู รียน
สามารถสร้างผลงานที่แสดงออกถึงความรู้และสะท้อน
ความคิดของผู้เรียนได้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน น�ำไปสู่
การเรียนรูแ้ ละสร้างคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียนได้
(วิจารณ์ พาณิช, 2555; Guzdial, 1998 อ้างถึงใน ทิศนา
แขมมณี, 2560; ณิรดา เวชญาลักษณ์, 2561) สอดคล้องกับ
วิเชียร อินทรสมพันธ์ และคนอื่น ๆ (2560) ได้พัฒนา
จิตสาธารณะด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยา
ร่วมสมัย พบว่า ระดับจิตสาธารณะของนักศึกษาโดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และจิตสาธารณะของนักศึกษาหลังการ
จัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (วัลลยา ธรรมอภิบาล, 2555) คล้ายกับ
บุญมา เวียงค�ำ และเสนอ ภิรมจิตรผ่อง (2560) ได้ศกึ ษาพบว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์สามารถสร้าง
จิตสาธารณะให้กับผู้เรียนได้ ร้อยละ 76.50
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. การน�ำรูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ตามหลักการเรียนรู้แบบ Active Learning ไปใช้พัฒนา
จิตสาธารณะของผู้เรียน สามารถก�ำหนดเป็นกิจกรรม
เสริมหลักสูตรหรือน�ำไปบูรณาการกับการเรียนการสอน
ทั้งด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาในรายวิชาการ
ศึกษาทัว่ ไป ทีเ่ น้นการเรียนรู้แบบองค์รวม (Holistic Study)
ผ่านการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง
2. รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ตามหลักการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถน�ำไป
ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของ
ผู้เรียนด้านอื่น ๆ เช่น ด้านคนดี บุคลิกภาพดี ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้หรือฝึกอบรม
3. การมอบหมายให้ผู้เรียนจัดท�ำโครงงานตาม
หลักการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ ผู้สอนควรค�ำนึงเนือ้ หาในรายวิชาและความ
สามารถของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้คิดริเริ่มโครงงาน

เอกสารอ้างอิง

และผู้สอนท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำการด�ำเนินงานกิจกรรม
หรือโครงงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน�ำความรู้และ
ทักษะที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์กับสถานการณ์จริงในการ
พัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม สะท้อนให้เห็นคุณลักษณะ
จิตสาธารณะหรือจิตอาสาเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ ตามหลักการเรียนรูแ้ บบ Active กับนักศึกษา
กลุ่มอื่น เช่น นักศึกษาอาชีวศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาชีพ
ต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาด้านจิตสาธารณะ
ของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะ ตามหลักการเรียนรู้แบบ Active
Learning เช่น คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ความ
เป็นผู้นำ� และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของบัณฑิตราชภัฏ
เพือ่ ให้กจิ กรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะมีความเหมาะสม
และสมบูรณ์มากขึ้น
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