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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางจิตสาธารณะ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางจิตสาธารณะ
นักเรียน และเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักเรียนระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางจิตสาธารณะ โดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จํานวน
40 คน จากโรงเรียน 2 โรง และเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบสัมภาษณครูผูสอนเกี่ยวกับ
ขอมูลพื้นฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานจิตสาธารณะ คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางจิตสาธารณะ
นักเรียน แบบประเมินจิตสาธารณะของนักเรียนโดยผูสอน จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.64 ถึง
0.85 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.82 แบบประเมินจิตสาธารณะนักเรียนโดยผูเรียนประเมินตนเอง
จํานวน 30 ขอ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.62 ถึง 0.88 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.86 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู จํานวน 20 ขอ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.60 ถึง 0.82 และ
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.84 แบบบันทึกพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรียน แบบสัมภาษณ
ความคิดเห็นของครูในการใชรูปแบบ และแบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับกิจกรรมตาม
รูปแบบ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และทดสอบสมมติฐานดวย t-test
(Dependent Samples) ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 พบวา รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค 3)
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4) บทบาทของครูและบทบาทของนักเรียน 5) การวัดและประเมินผล
โดยที่กระบวนการเรียนรู ประกอบดวย 5 ขั้น ไดแก 1) การสรางความตระหนักรูในตนเอง 2) การเสริมสราง
อัตมโนทัศนผูเรียน 3) การกําหนดเปาหมายและโนมนําพฤติกรรมที่ตองการ 4) การกํากับและแสดงพฤติกรรม
ที่พึงประสงค และ 5) การสะทอนผลและปรับปรุงการปฏิบัติ
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางจิตสาธารณะ
พบวา นักเรียนมีความใสใจในการปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบอยูในระดับมาก มีพฤติกรรมดานจิตสาธารณะ
1
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ผานการเขียนรายงานตนเอง ที่แสดงถึงพฤติกรรมการปฏิบัติดานจิตสาธารณะที่ชัดเจนและสม่ําเสมอ ผลการ
ประเมินจิตสาธารณะของผูเรียนโดยผูสอนภายหลังการใชรูปแบบ พบวา นักเรียนมีคุณลักษณะดานจิตสาธารณะ
โดยรวมในระดับสูง
รวมทั้งผลการสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพและความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม
ตามการรับรูของครู พบวารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมสามารถนําไปปฏิบัติใหบรรลุผล
ไดสวนผลการสะทอน ความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอการปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบพบวา กิจกรรมการ
เรียนรูในรูปแบบมีความเหมาะสม สามารถสงเสริมใหนักเรียนมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้นไดในระดับมาก
3. นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางจิตสาธารณะดวยรูปแบบ มีจิตสาธารณะ
ทั้งโดยรวมและรายดานหลังเรียนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางจิตสาธารณะของนักเรียน, จิตสาธารณะ,
คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางจิตสาธารณะ, กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ABSTRACT
This study purposes were : to develop the learning management model to enhance
public mind for Prathomsuksa 6 students; to evaluate the effectiveness of that learning
management model to enhance public mind for students, and to compare the public mind
of those students between before and after providing of activities with learning management
model. This research was conducted by using methodology of the research and development
approach. The samples for this study consisted of 40 students from schools under the Office
of Ubonratchathani Primary Educational Area 4, in the academic year of 2013. The instruments
were used in gathering data were : a teacher’s interviewing form for investigating of current
state of problems and needs for providing learning activities to promote the students’ public
mind; the handbook for learning management to enhance public mind accompany with
model; the teacher’s assessing form of the students public mind, composed of 15 items
with discriminating power ranging 0.64–0.85 and a reliability of 0.82 ; the self-assessing form
of student’s public mind, composed of 30 items with discriminating power ranging 0.62 –
0.88 and a reliability of 0.62 ; a 20 item-scale of questionnaire for investigating of the
students opinions about learning activities under that model, with discriminating power
ranging 0.60 – 0.82 and a reliability of 0.84 ; the recording form of students’ behaviors those
revealed for the public mind; the teacher’s interviewing form for gathering opinions about
using learning management model, and the parent’s interviewing form for asking about
managing activities to support the students’ public mind. The statistics were used in data
analysis consisted of mean, standard deviation, percentage and t-test (Dependent Samples).
The results of the study were as follows :
1. The results of developing for learning management model to enhance the
student’s public mind found that, the components of learning management model were
comprised of; 1) the principles of model, 2) the model’s objectives, 3) the activities of
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learning process, 4) the roles for teachers and students, and 5) activities for assessment.
Whereas, the process of learning activity comprised of 5 stages thus were : 1) engagement of
self-awareness, 2) encouraging of self-concept, 3) providing of purpose and desired behavior,
4) supporting for self-regulation and performing, 5) reflecting and improving of performances.
2. The result of effectiveness evaluation for learning management model, were
found that the students obtained in performing activities corresponded to that model at a
high level. According to the reporting themselves for obtaining the public mind with clearly
and continuously. For the result of assessment students public mind based on their teachers
found that those students had public mind in overall at a high level, and the result of
teacher’s opinions in qualities and appropriateness of learning model, were appropriate and
successful in implementing. Whereas, the reflection for learning management of the parents
perception found that it was appropriate and could enhance the students’ public mind at a
high level.
3. The participant students who learned based on learning management model,
showed higher public mind after providing of learning activities than before learning, for
overall and in each aspect of public mind at the .05 level of significance.
Keyword : Learning Management Model to Enhance the Public Mind, Students’ public
mind, Handbook for Learning Management Model to Enhance Public mind,
Process of Learning Management
บทนํา

เปาหมายสําคัญในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ไดกําหนดกรอบคุณลักษณะผูเรียนดานการมีจิตสาธารณะ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2553 : 3)
สอดคลองกับคานิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของภาครัฐและความตองการของสังคม ไดแก การมีความ
ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย มีสติรูตัว คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวา
ประโยชนตนเอง จากการสัมภาษณครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จํานวน 23 คน ในปการศึกษา 2556 พบวา คุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดานการมีจิตสาธารณะ ยังมีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม
ยังไมพรอมและเต็มใจที่จะดูแล ใหความสําคัญกับสมบัติสวนรวมหรือโรงเรียน รวมทั้งใสใจรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย จึ งควรได รั บ การส ง เสริ มคุ ณลั ก ษณะการมี จิ ต สาธารณะนั กเรี ย นเพิ่ มขึ้ น จากความสํ า คั ญ ของ
จิต สาธารณะที่ เ ป น คุ ณลักษณะพึ งประสงค ที่มีผลต อการอยูร ว มกั นในสังคมอย างมี คุณค า และจากสภาพ
ปจจุบันปญหาดานจิตสาธารณะของนักเรียนที่ยังตองการไดรับการพัฒนา ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางในการ
เสริมสรางจิตสาธารณะใหแกนักเรียน จากการศึกษาแนวคิด หลักการและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา
การปลูกฝงพฤติกรรมที่พึงประสงคมีหลายแนวทาง ซึ่ง Kalish (1981 : 43) อธิบายวา วิธีที่เปนระบบและ
สามารถนํามาใชสนับสนุนเพื่อเสริมสรางพฤติกรรมไดอยางมีประสิทธิผล คือ วิธีการปรับพฤติกรรม (Behavior
Modification) ซึ่งเปนแนวคิดหลักการของกลุมพฤติกรรมนิยมสําหรับนํามาปรับเปลี่ยน หรือพัฒนาพฤติกรรม
โดยใชวิธีการควบคุมจากภายนอก (External Control) ดวยทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเงื่อนไข ที่ใชควบคุม
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สภาพแวดลอมได เชน การเสริมแรง แตยังมีขอจํากัดของการควบคุมจากภายนอก (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต.
2550: 87) และจากผลการศึกษาของ Ayllon and Azrin (1965: 67) ที่พบวา การเสริมแรงจะสงผลใหมี
พฤติกรรมเปาหมายเพิ่มขึ้น ดังนั้น วิธีการที่มีประสิทธิผลในการเพิ่มพฤติกรรมเปาหมาย คือ การควบคุมจาก
ภายใน (Internal Control) และหากตองการพัฒนาพฤติกรรม อาจเลือกวิธีการปรับเปลี่ยนความรูสึกหรือ
กระบวนการทางปญญา (Cognition) เพื่อใหสงผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่ง Kazdin (1978 : 88) ได
เสนอหลักการแนวคิดพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมทางปญญาไววา เปนกระบวนการปรับ ความคิด การตั้ง
ขอสันนิษฐานใหสงผลไปสูการเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก ดังนั้น การออกแบบกิจกรรมการเรียนเสริมสราง
จิตสาธารณะของผูเรียนครั้งนี้ ผูวิจัยจึงมุงเนนที่จะใหนักเรียนไดรับกิจกรรมผานกระบวนการทางปญญา จึงได
นําแนวคิดเมตาคอคนิชัน (Metacognition) ซึ่งเปนการควบคุมและประเมินความคิดของตนใหสามารถควบคุม
กํากับกระบวนการทางปญญา หรือการคิดที่ชวยใหเกิดความตระหนักในงาน และสามารถใชยุทธวิธีทํางานจน
สําเร็จ (ทิศนา แขมมณี และคณะ. 2544 : 155) นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูจากการ
สังเกตตามแนวคิด Bandura (1986 : 57) ที่เชื่อวา พฤติกรรม ของบุคคลเกิดจากการเรียนรูผานการสังเกตตัว
แบบใหสงผลตอพฤติกรรมที่ปรากฏภายนอก ขณะที่แนวคิดดานอัตมโนทัศนบุคคลที่ Rogers (1951 : 134136) ไดอธิบายวา อัตมโนทัศนเปนการรับรูตนเองหรือเปนความรูสึกเกี่ยวกับตน ในดานความสามารถทั้งดาน
บวกหรือลบ ที่เกิดจากประสบการณผานสิ่งแวดลอมและการเรียนรูที่ครูจะตองเขาใจ จึงเปนปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมการปฏิบัติ และแนวคิดเกี่ยวกับการกํากับตนเอง (Self Regulation) ซึ่ง Bandura (1986: 332)
เห็นวา อัตมโนทัศนเปนเงื่อนไขความสามารถพื้นฐาน ที่มุงเนนควบคุมตนเองจากภายใน โดยการควบคุม
ความคิดความรูสึก แรงจูงใจการกระทําการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางจิตสาธารณะ
ครั้งนี้ ผูวิจัยไดมุงใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการมีอัตมโนทัศนดานบวก คิดเพื่อวางแผนในการ
ปฏิบัติดวยตนเอง และกํากับตนเพื่อปฏิบัติ รวมทั้งการประเมินและสะทอนผลการปฏิบัติ
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
จิตสาธารณะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากจิตสาธารณะ
เปนองค ประกอบหนึ่งที่ สําคัญและไดร ะบุไวในกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร สามารถชว ย
เสริมสรางสภาพทางสังคมใหนาอยู เปนผูที่มีบุคลิกภาพที่มีคุณคาและสรางความภูมิใจใหกับตนเอง ซึ่งคาดวา
ผลการวิจัยและพัฒนาจะไดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สามารถเสริมสรางจิตสาธารณะผูเรียน และ
ชวยเหลือผูอื่น สังคมสวนรวม ตามกรอบจุดหมายของหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางจิตสาธารณะนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
3. เพื่อเปรียบเทียบจิตสาธารณะนักเรียน ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการ
จัดกิจกรรม การเรียนรูเสริมสรางจิตสาธารณะ
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วิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยดําเนิน
การวิจัยในแตละระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ และการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
การตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของรูปแบบ และการทดลองใช
ระยะที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางจิตสาธารณะ
นักเรียน
ประชากร กลุมเปาหมายและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก ครูผูสอนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ปการศึกษา 2556 จํานวน 148 คน และนักเรียนในโรงเรียน 148 โรง
จาก 4 อําเภอ จํานวน 2,267 คน
กลุมเปาหมาย สําหรับใหขอมูลสัมภาษณ ไดแก ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 23 คน
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จากกลุมครูที่รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนที่มีบริบทแตกตางกัน
กลุมตัวอยาง ในการทดลองใชรูปแบบ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานสวาง
อําเภอสวางวีระวงศ จํานวน 30 คน และกลุมตัวอยางในการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ ไดแก นักเรียน
โรงเรียนบานหนองบัว อําเภอสําโรง จํานวน18 คน และโรงเรียนบานแพง อําเภอสวางวีระวงศ จํานวน 22 คน
ซึ่งไดมา โดยการสุมแบบกลุมจากหนวยอําเภอ ไดจํานวน 2 อําเภอ และสุมจากหนวยโรงเรียนได 2 โรงเรียน
ดังกลาว
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ในการวิจัย ไดแก 1) แบบสัมภาษณขอมูลพื้นฐาน 2) คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อเสริมสรางจิตสาธารณะ 3) แบบประเมินจิตสาธารณะนักเรียน โดยผูสอนเปนผูประเมิน 4) แบบประเมิน
จิตสาธารณะนักเรียน โดยนักเรียนประเมินตนเอง 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 6) แบบบันทึกการปฏิบัติดานจิตสาธารณะ โดยผูเรียนบันทึกและครูสังเกต 7) แบบ
สัมภาษณความคิดเห็นของครูตอการใชรูปแบบ และ 8) แบบสัมภาษณความคิดเห็นผูปกครองที่มีตอกิจกรรม
การเรียนรูตามรูปแบบ
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. วิเคราะหผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางจิตสาธารณะนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
2. วิเคราะหผลการประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมสรางจิตสาธารณะไดแก 1)
วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบ 2) วิเคราะหผลการบันทึกการ
พฤติกรรมดานจิตสาธารณะของนักเรียนจากรายงานตนเอง 3) วิเคราะหผลการประเมินพฤติกรรมจิต
สาธารณะกอน-หลังกิจกรรม โดยผูสอน 4) วิเคราะหผลการสังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะของผูเรียน โดยครู
บันทึก 5) วิเคราะหความคิดเห็นของครูในการใชรูปแบบ 6) การวิเคราะหความคิดเห็นผูปกครองเกี่ยวกับ
กิจกรรมตามรูปแบบ
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3. การวิเคราะหและเปรียบเทียบจิตสาธารณะนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ
ทั้งโดยรวมและรายดานที่ทดสอบดวย t-test (Dependent Samples)
ผลการวิจัย
1. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 มีผลสรุปดังนี้
องคประกอบของรูปแบบมี 5 องคประกอบ ไดแก
1) หลักการของรูปแบบประกอบดวย 1.1) จิตสาธารณะสามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นได 1.2)
การตระหนักรูตนเองชวยใหรับรูจุดเดนจุดดอยของตน เปนแนวทางการปรับปรุงตนดานบวก 1.3) อัตมโน
ทัศนมีผลตอพฤติกรรม 1.4) กระบวนการทางปญญามีผลตอพฤติกรรม 1.5) การระบุเปาหมายการปฏิบัติและ
กํากับตนเอง 1.6) ผูเรียนมีแรงจูงใจพัฒนาตนเอง 1.7) แนวคิดเมตาคอกนิชั่นเปนความสามารถในการควบคุม
การคิดและประเมินการคิดของตน
2) วัตถุประสงคของรูปแบบเพื่อเสริมสรางจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
3) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวย 5 ขั้น ไดแก 1) การสรางความตระหนักรู
ในตนเอง (Self–Awareness Engaging) 2) การเสริมสรางอัตมโนทัศนผูเรียน (Self Concept Performing)
3) การกําหนดเปาหมายและโนมนําพฤติกรรมที่ตองการ (Providing Purposes and Desired Behavior)
4) การกํากับและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค (Regulating and Exposing for Desired Behaviors) และ
5) การสะทอนผลและปรับปรุง (Reflecting and Improving)
4) บทบาทของครูและนักเรียน ไดแก ผูสอนกําหนดพฤติกรรมจิตสาธารณะที่ตองการ
พัฒนากับผูเรียน ผานการเตรียมสื่อ ดําเนินกิจกรรม สังเกตพฤติกรรมปฏิบัติ สรุปบทเรียน สะทอนผลการ
ปฏิบัติ บทบาทนักเรียนจะศึกษาใบกิจกรรมระหวางเรียน วางแผนปฏิบัติงาน กํากับตนเองในการปฏิบัติให
สําเร็จ บันทึกผลการปฏิบัติ สรุปและ สะทอนผลปฏิบัติ
5) การวัดและประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนการสรุป สะทอนผล
การปฏิบัติกิจกรรมจากครู และสังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะนักเรียน
2. ผลการประเมิ น ประสิทธิ ภ าพรู ป แบบการจั ดกิ จ กรรมการเรีย นรู เพื่ อเสริ มสร างจิตสาธารณะ
นักเรียน ปรากฏดังนี้
1) ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบ เห็นวา
กิจกรรมการเรียนมีคุณคาและนาสนใจในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.57
2) ผลการบันทึกพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของผูเรียน พบวาไดเขียนรายงานตนเองเกี่ยวกับ
1) ประสบการณและสิ่งที่ไดเรียนรู 2) ความรูสึกจากการรวมกิจกรรม และ 3) การปฏิบัติดานจิตสาธารณะของ
ผูเรียนตามองคประกอบทั้ง 2 ดาน โดยในชวงระยะ 5 สัปดาหสุดทาย พบวา 1) ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมและ
แสดงความเห็น รวมกันวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมในชุมชน 2) ผูเรียนพอใจและเต็มใจในการเขารวมกิจกรรม
ที่ตอเนื่องมากขึ้น 3) ผูเรียนเกือบทั้งหมด มีพฤติกรรมดานจิตสาธารณะ ทั้งดานการชวยเหลือคนอื่น และการ
เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคมชัดเจนมากขึ้น
3) ผลการประเมินพฤติกรรมดานจิตสาธารณะของนักเรียนกอน-หลังการใชรูปแบบโดยครูผูสอน
เปนผูประเมิน พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมจิตสาธารณะ โดยรวมกอนการจัดกิจกรรมในระดับ ปานกลางมี
คาเฉลี่ย 2.18 และหลังการจัดกิจกรรมมีระดับสูง มีคาเฉลี่ย 3.19
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4) ผลการสังเกตการปฏิบัติและพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของผูเรียน โดยครูบันทึกวา นักเรียน
ไดรั บการพั ฒนาจิต สาธารณะตามรูป แบบ กลุมที่มีจิ ตสาธารณะระดับ ต่ํา และปานกลาง แสดงพฤติกรรม
จิตสาธารณะเพิ่มขึ้น และผูที่มีจิตสาธารณะสูงไดแสดงพฤติกรรมดานจิตสาธารณะคงที่ อีกทั้งมีความพอใจและ
เต็มใจรวมกิจกรรมแตละครั้งมากขึ้น
5) ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของครูผูรวมวิจัยที่ใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู เห็นวา
รูปแบบสามารถนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรูไดผลทุกโอกาส รูปแบบมีขั้นกิจกรรมที่ชัดเจน เปนกิจกรรมที่
ผูเรียนเขาใจสามารถปฏิบัติตามได ผูเรียนกระตือรือรน สนใจ เต็มใจปฏิบัติกิจกรรม รูปแบบสงเสริมใหผูเรียนมี
จิตสาธารณะ และกลาแสดงออกมากขึ้น
6) ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบหลังการ
ใช พบวา 1) กิจกรรมมีความนาสนใจ สนับสนุนใหเรียนรูจากประสบการณตรง และเอื้อใหมีความรักทองถิ่น
ของตน 2) นักเรียนมีแนวโนมพฤติกรรมดีขึ้น รับผิดชอบตอตนเองเพิ่มขึ้น 3) ผูปกครองพอใจที่ไดมีสวนรวม
ในกิจกรรม ยินดีที่โรงเรียนเห็นความสําคัญพรอมใหการสนับสนุนกิจกรรมดังกลาวตอไปอีก
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทั้งโดยรวม
และรายดาน ปรากฏดังนี้
ผลการประเมินจิตสาธารณะของนักเรียนกอน-หลังการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ จากการประเมิน
ตนเองของผูเรียน โดยรวมและรายดาน พบวา 1) นักเรียนมีจิตสาธารณะโดยรวมทั้งสองดาน กอนและหลังการ
ใชรูปแบบ ไดคะแนนเฉลี่ย 2.18 และ 3.19 ซึ่งอยูในระดับปานกลางและสูงตามลําดับ 2) นักเรียนมีจิตสาธารณะ
ดานการชวยเหลือผูอื่น เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีคะแนนจิตสาธารณะ ดาน
การเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม เพิ่มขึ้นจากกอนไดรับการจัดกิจกรรม อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
ขอคนพบจากการวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเสริมสรางจิตสาธารณะของนักเรียน มีประเด็น
อภิปรายผลดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางจิตสาธารณะของนักเรียน ที่
พบว า นั กเรี ย นยั งมี พฤติ กรรมและแสดงออกด า นจิ ต สาธารณะอยู ในระดั บ ที่ ต อ งการพั ฒ นาเพิ่ ม ขึ้ น ผ า น
กระบวนการตามกรอบการวิจัยและพัฒนา ที่มีองคประกอบ 5 องคประกอบ ไดแก 1) หลักการของรูปแบบ
2) วัตถุประสงค 3) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4) บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน 5) การวัดและ
ประเมินผล โดยมีกระบวนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ ประกอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5 ขั้น ไดแก 1) การ
สรางความตระหนักรูในตนเอง 2) การเสริมสรางอัตมโนทัศนผูเรียน 3) การกําหนดเปาหมายและโนมนํา
พฤติกรรมที่ตองการ 4) การกํากับและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค และ 5) การสะทอนผลและปรับปรุง โดย
นําแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก แนวคิดการปรับ
พฤติกรรมทางปญญา การพัฒนาอัตมโนทัศน แนวคิดเมตาคอกนิชัน และแนวคิดการกํากับตนเอง
การที่ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้อาจเนื่องมาจากองคประกอบโครงสรางรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู มีความเปนระบบสงผลตอประสิทธิภาพ ซึ่งไดออกแบบกระบวนการเรียนรู ผานกรอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่ไดรับการยอมรับ ตามแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูของ Joyce et al. (2011 :
2) ที่เสนอกรอบความคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรูไววา รูปแบบการจัดการเรียนรูจะใชประโยชน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพการเรียนรู และการพิจารณากรอบวิธีการสรางเงื่อนไขการเรียนรูของผูเรียน ที่บงชี้คุณภาพ
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การจัดการเรียนรูใหสงผลตอศักยภาพการเรียน ดานจิตสาธารณะของผูเรียน สวนการนําความรูและแนวคิด
ทฤษฎี ที่คาดวาจะสนับสนุนการพัฒนาจิตสาธารณะใหประสบผลสําเร็จนั้น จะประกอบดวย แนวคิดการปรับ
พฤติกรรมโดยใชวิธีการควบคุมจากภายในและเปนกระบวนการปรับพฤติกรรมทางปญญา ที่นําไปสูการเปลี่ยน
วิธีคิด ความเชื่อ เจตคติ การรับรูความหมายที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติ (H. Kazdin. 1978 : 88) ซึ่ง
แนวคิ ดด าน เมตาคอกนิชั น จะเปน ความสามารถของบุ คคล ที่ สงผลต อการพั ฒนาเพื่ อควบคุมกํ ากั บด า น
กระบวนการทางปญญา หรือการคิดดวยความตระหนัก สามารถใชกลวิธีปฏิบัติงานจนสําเร็จ (ทิศนา แขมมณี
และคณะ. 2544 : 155) นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูจากการสังเกตตัวแบบตามแนวคิด
ของ Bandura (1986) ที่เชื่อวา อัตมโนทัศน (Self-Concept) เปนคุณลักษณะสําคัญของนักเรียนที่จะตอง
เขาใจตน เพื่อเปนปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติของตน (Roger. 1951: 134) และแนวคิดเกี่ยวกับการกํากับตนเอง
(Self Regulation) ของ Bandura (1986 : 332) ที่เชื่อวาผูเรียนจะเพิ่มพูนความสามารถของตน(Self-Efficacy)
เมื่อมีโอกาสไดรับหรือเสริมสรางประสบการณที่เอื้อตอความโดดเดนหรือความเปนเลิศของตน หรือการใช
ความเกงในการแสดงออก การใชเงื่อนไขการเรียนรูผานการสังเกตการปฏิบัติของผูอ่ืน เพื่อปรับมาใชใหเหมาะ
กับตนหรือสิ่งที่ตนกระทําได มีการเรียนรูในเงื่อนไขการปฏิบัติผานบทเรียน และใชกิจกรรมสะทอนผล หรือ
ขอมูลปอนกลับ ที่มีความรูสึกเต็มใจหรือผอนคลาย นอกจากนี้ ยังมีปจจัยสําคัญที่สงผลใหผูเรียนมีจิตสาธารณะ
เพิ่มขึ้นในดานบวก ไดแก การมี ความสามารถในการกํา กับตน ที่ เปนเงื่อนไขสําคัญในการควบคุมตน เพื่ อ
ปฏิบัติสิ่งนั้นใหบรรลุผลดวยความมุงมั่นตั้งใจ ใหสอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติ มีการสะทอนกลับ รวมทั้ง
การระบุเงื่อนไขการปฏิบัติที่เหมาะสม (Bloom, Fischer & Orme. 2009 : 240) นอกจากนี้ การมองเห็น
คุณคาของตน (Self-Worth) เปนการประเมินตนตามเงื่อนไขที่คลายกับการตระหนักในคุณคาของตน หรือการ
ยอมรับนับถือตน (Self-Respect) ตามกรอบทฤษฎีดานคุณคาของตนเอง (Self-Worth Theory) ที่
Covington (1992 ; cited in Dembo & Seli, 2013 : 55) ไดอธิบายแนวคิดดังกลาววา ผูเรียนแตละคนจะ
เรียนรูภายใตเงื่อนไขของสังคม เพื่อชวยเสริมสรางคุณคาตน เมื่อไดปฏิบัติทํางานใหประสบผลสําเร็จ ซึ่ง
ความสํา เร็ จของการกระทําจะชว ยเพิ่มพูน ความรูสึ กด านคุณคา ส งผลต อความสามารถด านที่ยั งขาดหรื อ
บกพรองอยูใหสมบูรณยิ่งขึ้น เมื่อคุณคาของตนจะเกิ ดจากความสัมพันธระหวางความสามารถและผลการ
ปฏิบัติ อีกทั้ง Zimmerman (2000; cited in Jakubowski. 2002 : 1) เห็นวา ผูเรียนจะมีความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้น ก็ตอเมื่อบุคคลนั้นมีความสําเร็จในประสบการณที่ผานมา ไดแกมีความตั้งใจที่จะเขาเรียนในชั้น รู
วิธีการเรียนและเวลาเรียนของตนที่เหมาะสม การจัดลําดับความสําคัญของงานที่ไดรับมอบหมายและเลือก
กิจกรรมทางสังคมที่สนใจเขารวมปฏิบัติ ซึ่งมีผลการวิจัยจํานวนมากพบวาบุคคลที่สามารถกํากับตนเองในการ
เรียนไดจะประสบผลสําเร็จในการเรียนแตละดานที่มีประสิทธิภาพทั้งนี้เนื่องจากการกํากับตนเองเปนการนํา
ตนเพื่อสรางสรรคการคิด ความรูสึกและปฏิบัติตามแผนที่กําหนด รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบ เพื่อ
ชวยใหบรรลุเปาหมายที่วางไว ขณะที่ ผูประสบผลสําเร็จในการกํากับตนเองในการเรียนรูนั้น จะตองพัฒนา
ทักษะกระบวนการของตน ใหครอบคลุมเงื่อนไข การจูงใจ การจัด ระบบระเบียบ การจัดการ กํากับตรวจสอบ
การควบคุมอารมณ การเลือกกลวิธีการเรียนที่เหมาะสําหรับตน (Weinstein & Van Mater Stone, 1993 ;
cited in Jakubowski. 2002 : 3)
อีกทั้งยังเชื่อวา เมตาคอกนิชั่นนั้นเปนคุณลักษณะความสามารถการคิดขั้นสูงที่เชื่อมโยงกับ
เงื่อนไขการเรียนรูที่มีป ระสิทธิภาพไดแก ทักษะสําคั ญสําหรับใช ควบคุ มกํากั บการคิด และการเรีย นรูของ
ผูเรียน 3 ประการไดแก การวางแผน การกํากับตรวจสอบและการประเมินผล ซึ่งการวางแผนจะเกี่ยวของกับ
การบรรยายภาระงาน และเวลาที่ใชในการปฏิ บัติ รวมทั้งจะต องปฏิบัติ ดวยกลวิ ธีที่ชวยใหผู เรีย นประสบ
ผลสําเร็จ สวนการกํากับติดตามการปฏิบัติเปนความตระหนักรูในวิธีการทํางานของตน วากําลังทําดวยวิธีการ
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ใด และประเมินผลเพื่อการตัดสินลงความเห็นดานกระบวนการ และผลงานที่ปรากฏจากการคิด การเรียนรู
และปฏิบัติ (Woolfolk. 2010 : 300) นอกจากนี้ Metacognition ยังเปนปจจัยสําคัญที่จะตองนํา มา
พิจารณาสรางความเขาใจเพื่อระบุชี้วิธีการปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน เนื่องจากเปนแนวคิดการสรางความ
เขาใจในการเรียนรูที่ดี หรือการปรับสถานการณการเรียนรูที่มีปญหา ใหสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
ใชการประเมินตนเองดานกลวิธีการเรียนรู ที่นําไปสูความสําเร็จของตน เพราะจะเปนผูนําตนเองเพื่อการ
เรียนรูในทุกสถานการณและบริบทของการเรียน รวมทั้งจะใชปฏิบัติผานสถานการณการคิดและการแกปญหา
(Sternberg. 1985; cited in Hartman. 2002 : 34) อีกทั้ง Flavell (1987 ; cited in Jonassen.
2011 : 340) เห็นวาเมตาคอกนิชั่น เปนกลวิธีการเรียนรูของผูเรียน เพื่อชวยสนับสนุนใหรับรูวิธีการเรียนรู
ของตน สามารถเขาใจในระยะการจดจํา ความเขาใจขั้นสูง การควบคุมกํากับตนเองและการนําตนเองในการ
เรียนรู และการกํากับตนเองในการเรียนรู (Self-Regulated Learning) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Flavell
(1979 : 906 - 907), O,Neil & Abedi (1996 : 234) และ Beyer (1997 : 99) ที่อธิบายวาเมตาคอกนิชัน
เปนความสามารถทางสมองของบุคคล เพื่อรับรูถึงกระบวนการคิดและสิ่งตางๆ ที่เกิดจากการคิด สามารถ
ควบคุมและจัดระเบียบความคิดของตนใหมีการเรียนรูอยางมีคุณคา รวมทั้งกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อเสริมสรางจิตสาธารณะผูเรียนครั้งนี้ ไดออกแบบกิจกรรมการเรียนที่สอดคลองกับแนวคิดของ Combs &
Snygg (1959 : 171-172) เชื่อมโยงกับอัตมโนทัศนผูเรียน ซึ่งเปนการคิดและการรับรูความสามารถของตน
โดยเชื่อวา บุคคลที่มีความเขาใจตนเองจะพยายามนําตนกาวไปสูความสําเร็จได จากเงื่อนไขและปจจัยดังกลาว
จึงสงผลใหการออกแบบการจัดองคประกอบของรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู เพื่อเสริมสรางจิตสาธารณะของ
นักเรียน บรรลุวัตถุประสงคตามที่ปรากฏในผลการวิจัยครั้งนี้
2. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู เสริมสรางจิตสาธารณะของ
นักเรียน ปรากฏผลดังนี้
2.1 นั ก เรี ย นที่ เ ข าร ว มการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู มี ความสนใจและเห็ น คุ ณค า เกี่ ย วกั บ
กิจกรรมการเรียนที่ปรากฏในรูปแบบรวมทั้งดานผลที่เกิดกับนักเรียน
2.2 ครูผูรวมวิจัยที่ใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู เห็นวา สามารถนํารูปแบบไปใชจัด
กิจกรรมการเรียนรูไดในทุกโอกาส และรูปแบบมีความชัดเจน มีขั้นการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับผูเรียน และ
บริบทการเรียนรู อีกทั้ง ครูผูรวมวิจัยสังเกตวา ผูเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ตามวัตถุประสงค
รูปแบบ
2.3 ผูปกครองที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ เห็นวากิจกรรมที่จัดใหนักเรียน
นําไปปฏิบัติที่ชุมชนนั้น สงผลใหนักเรียนมีสวนรวมปฏิบัติ ตามบริบทของชุมชน ใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
ฐานะเปนแหลงเรียนรู ใหคําแนะนําแกผูเรียน รวมทั้งมีสวนรวมในการสะทอนผลการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียน
ผูปกครองสวนใหญ เห็นวาผูเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี รูจักชวยเหลืองานบานและสวนรวม
มากขึ้ น และผู ปกครองพอใจที่ไดมีส วนรว มในกิจ กรรมที่โ รงเรี ย นจั ดขึ้ น และภู มิใจที่ไดมีสว นเกี่ ยวข องใน
ความสําเร็จดังกลาว
การที่ผลการวิจัยปรากฏผลเชนนี้ อาจเนื่องมาจากบริบทของสถานการณการปฏิบัติกิจกรรม
และพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน เปนการเปดโอกาสและสนับสนุนใหผูเรียนใชความสามารถหรือ
สมรรถนะของตน (Self-efficacy) ที่เปนความสามารถเฉพาะเรื่องที่ตองใชความพยายามอยางมาก และพรอม
ที่จะเผชิญกับเหตุการณที่อาจไมประสบผลสําเร็จ หรือประสบผลสําเร็จก็ได ซึ่งเปนเงื่อนไขการใชเหตุผลตอการ
มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี ในการเอาชนะสิ่งที่ปฏิบัติ (Kassin, Fein & Markus. 2011 : 585) ซึ่งสถานภาพ
การตระหนักรูในตนเองของผูเรียน เชื่อมโยงกับการเหนี่ยวนําจากสิ่งเราภายนอก เพื่อสะทอนภาพลักษณของ
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ตนและสะทอนผลจากผูอื่น ที่เปนเงื่อนไขการมุงมั่นทํางานใหสําเร็จ อีกทั้งในบริบทการรวมกิจกรรมของผูเรียน
ประสานกับผูปกครองในชุมชน ยังสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมผานการสังเกต ที่สงผลไปยัง
การใชความสามารถในการกํากับตนเองของผูเรียน (Self-Regulatory Capabilities) ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่สงผล
ใหผูเรียนแสดงออก ดานการนําตนเอง ใหเปนผูมีความริเริ่ม (Self-Initiating) มีการกํากับสะทอนผลตนเอง ซึ่ง
องคประกอบสําคัญของแนวคิดแบนดูรา (Bandura) ไดแก การเปนบุคคลที่มีความสมบูรณและมีศักยภาพของ
ผู นํ าในตนเอง ที่ กระตุ น ให ผู เ รี ย นได ป ฏิ บั ติ ตามแบบแผนที่ มีคุณค าได มาตรฐาน และยั งเป น เงื่ อนไขของ
กระบวนการใหรางวัลตอบแทนตนเอง (Self-Rewarding Process) เปนสิ่งเราใหเกิดการเรียนรู ที่มีความ
สมบูรณมีศักยภาพและมีความสามารถในตนเอง (Self-Efficacy) เพิ่มขึ้น (Bandura, 1997; cited in Ivey,
D’ Andrea, & Ivey. 2012 : 270-271) อีกทัง้ เมตาคอกนิชั่น ที่นํามาใช ยังสนับสนุนกระบวนการเรียนรูและ
ชวยสงผลใหความสําคัญกับการใชความรู และการควบคุมตนเองของผูเรียน ซึ่งกระบวนการกํากับควบคุมตน
จะประกอบกิจกรรมสําคัญ 3 สวน ไดแก (1) การคิดดําเนินการลวงหนาของผูเรียน (2) การควบคุมพฤติกรรม
การปฏิบัติ (3) การสะทอนผลการปฏิบัติของตนเอง (Self-Reflection) โดยกิจกรรมการคิดคาดการณลวงหนา
จะประกอบดวยการกําหนดเปาหมาย การกําหนดแผนยุทธศาสตรเพื่อปฏิบัติใหบรรลุผล และควบคุมพฤติกรรม
การปฏิบัติใหสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการ (Gipps & Mac Gilchrist. 1999; cited in Eaude. 2011 :
72) จากเงื่อนไขและปจจัยดังกลาว จึงสงผลใหรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีคุณภาพที่สงผลตอการ
พัฒนาจิตสาธารณะผูเรียนใหประสบผลได ตามที่ปรากฏในผลการวิจัยครั้งนี้
3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะของนักเรียน พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามรูปแบบ มีคะแนนจิตสาธารณะโดยรวมและรายดาน ในการชวยเหลือผูอื่น และการเขารวม
กิจกรรมที่เอื้อประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การที่
ปรากฏผลเชนนี้ อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบไดสนับสนุนและมุงเนนใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมกลุมกับเพื่อนตามเงื่อนไขที่กําหนด ซึ่งกลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอนักเรียนในวัยนี้คอนขางมาก
อีกทั้งการพัฒนารูปแบบในครั้งนี้ ไดออกแบบกิจกรรมใหผูเรียนผูวางแผนปฏิบัติดวยตนเอง ควบคุมพฤติกรรม
ของตนรวมทั้งประเมินผลและสะทอนผลการปฏิบัติ ซึ่งนับวาเปนการสนับสนุนและกระตุนใหผูเรียนควบคุม
จัดระเบียบความคิดของตน ใหเกิดการเรียนรูที่ดี เห็นวาสอดคลองกับแนวคิดดานเมตาคอกนิชั่น ที่ไดประยุกตใช
ในการเรี ยนรู และชว ยสนั บ สนุนใหใช แนวทาง การแก ป ญหาให ป ระสบผลสํ าเร็ จ ซึ่ งมี งานวิจั ย สนั บ สนุ น
ความสําคัญของเมตาคอกนิชั่นวามีความสัมพันธกับการจูงใจในการเรียน การกํากับตนเองของผูเรียนดานการรู
คิดและการควบคุมการเรียนใหบรรลุผล รวมทั้งยังมีความจําเปนตอการเขาใจในวิธีการ ที่ผูเรียนจะสรางผลงาน
ใหประสบผลสําเร็จ นักวิจัยไดวิเคราะหความสําคัญของเมตาคอกนิชั่นไววา ประกอบ ดวยดานองคความรูของ
การรูคิด (Knowledge of Cognition) และการกํากับใชความสามารถดานการรูคิด (Regulation of Cognition)
ซึ่งความรูดานการรูคิด จะบงบอกถึงการที่บุคคลรูจักการรูคิดของตนวา ปจจัยดานการรูคิดจะเชื่อมโยงกับ การ
ตระหนักรูทางดานความรูที่ใชอธิบายขอมูลทั่วไป องคความรูดานกระบวนวิธี และความรูดานการใชเงื่อนไขที่
เปนการรูเขาใจเกี่ยวกับตนเอง รูวาปจจัยใดมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหรือตอพฤติกรรมของตน หากผูเรียนมี
ความรูในดานกระบวนวิธีสูงก็สามารถปฏิบัติ ไดอยางมีทักษะ มีการจัดลําดับกลวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และ
ไตรตรองจัดกลุมขอมูลที่เหมาะสม สวนความรูดานเงื่อนไขเปนการใชความรูอธิบายสถานการณที่ใชความรูนั้น
เพื่อปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ (Schraw. 2002 : 3-4)
รวมทั้งกิจ กรรมการเรียนในการวิจัย ครั้งนี้ ยั งเชื่อมโยงกับเงื่อนไขการตระหนักรู ในตัวเอง
(Self-Awareness) ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการเรียนรูและเสริมสรางพัฒนาการของตนใหประสบผล และเปน
เงื่อนไขของการบริหารจัดการตนเอง เนื่องจากการตระหนักรูในตนเองเปนภารกิจสําคัญ ที่ใชความพยายาม
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กระตุนเราการจัดการเรียนรู เพื่อปรับเปลี่ยนใหมีคุณภาพ การตระหนักรูในตนเองจึงเปนสิ่งที่จําเปนในการ
เรียนรูและการพัฒนาตน (Baldwin, Bommer & Rubin. 2013 : 28-29) อีกทั้งยังสอดคลองกับหลักการ
แนวคิดของ Marsh (1990; cited in McInerney & McInerney. 1998 : 379) ที่ไดอธิบายองคประกอบ
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเองไววา จะประกอบดวยความสามารถทางกาย ความสัมพันธกับผูอื่น ความสัมพันธ
กับผูปกครอง ความสามารถดานการอานและดานอื่นที่ปฏิบัติในโรงเรียน ซึ่งความคิดรวบยอดของบุคคลจะ
พัฒนาจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคม หรือเปนผูมีความคิดรวบยอดในตนเองขั้นสูง ไดแก ความคิดรวบยอดใน
ความสามารถดานตางๆ เฉพาะดาน มีทักษะการรับรูตนเองในการสรางความมุงมั่นพยายาม ความสามารถ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งถาบุคคลมีความเชื่อในความสามารถของตนแลว ความเชื่อดังกลาวก็จะกลายเปน
ความคิดรวบยอดในตนเอง โดยความรูสึกดานบวกของตนจะเกิดขึ้น และคงอยูเมื่อบุคคลไดรับความสําเร็จใน
การเรียนรู จากเงื่อนไขและปจจัยดังกลาว จึงสงผลใหนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบ มี
จิตสาธารณะโดยรวมและรายดานเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสาหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนมีประสิทธิผล
สามารถนํ ามาพั ฒ นาจิ ตสาธารณะของนั กเรี ย นสู งขึ้ นได ในการจั ด กิ จ กรรมของผู ส อนควรทํ า ความเข าใจ
เกี่ยวกับรูปแบบใหชัดเจนในองคประกอบของรูปแบบ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1.2 ควรจัดบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนรูสึกผอนคลายเปนกันเองไมเครงเครียด
พยายามจัดสิ่งที่นักเรียนชื่นชอบเพื่อเปนแรงจูงใจสนับสนุน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะ หรือความรับผิดชอบของผูเรียน ภายใตเงื่อนไข
และแนวคิดทฤษฎีอื่นสนับสนุน เชน การใชกระบวนการกลุม การใหคําปรึกษา การใชตัวแบบ แนวคิดทฤษฎี
การกํากับตนเองในการเรียน การสรางความกระจางในคานิยม หรือทฤษฎีการปรับเปลี่ยนการเรียนรูของ
Meziro
2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ที่อาจสงผลตอจิตสาธารณะของนักเรียน เชน สภาพครอบครัว
การเลี้ยงดู สภาพแวดลอมทางบานและโรงเรียน หรือบทบาทของกลุมเพื่อน รวมทั้งการบูรณาการในกิจกรรม
การเรียนวิชาอื่นตามปกติ ที่มีผลตอการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน
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