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การปลูกฝังจิ ตสาธารณะให้กบั นักศึกษา
ด้วยการอ่านและการเขียนบันทึกประเด็นเกี่ยวกับจริ ยธรรม
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการปลูกฝงั จิตสาธารณะให้กบั นักศึกษาด้วยการอ่านประเด็นจริยธรรมและ
การเขียนสมุดบันทึกประจําวัน (journal) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชนั ้ ปี ท่ี 3 – 4 ทีล่ งทะเบียน
เรียนรายวิชา 001311 (การอ่านและการเขียน 1) ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 นักศึกษาจํานวน 45 คนแบ่งเป็ น
กลุ่ ม ศึก ษาจํ า นวน 22 คน และกลุ่ ม ควบคุ ม จํ า นวน 23 คน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้อ มู ล ประกอบด้ ว ย
แบบสอบถามวัดก่อนและหลังเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะ การสัมภาษณ์ กลุ่ม และบทอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับจิต
สาธารณะจํานวน 9 บทอ่าน นักศึกษากลุ่มศึกษาจะได้รบั การปลูกฝงั จิตสาธารณะด้วยการอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับจิตสาธารณะ 9 ประเด็น แล้วจึงเขียนแสดงความรูส้ กึ และทัศนะลงใน journal เพื่อส่งให้กบั ผูท้ ําวิจยั ทุก ๆ 2
สัปดาห์จาํ นวน 9 ครัง้ ตามทีร่ ะบุในตารางการเรียนการสอนรายวิชา 001311 ในขณะทีน่ กั ศึกษากลุ่มควบคุมจะต้องอ่าน
ตัวอย่างงานเขียนประเภทต่างๆ การวิเคราะห์เชิงสถิตปิ ระกอบด้วยระดับค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ร้อยละ
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ t-test พบว่าหลังการทดลอง ระดับค่าเฉลี่ยการมีจติ สาธารณะของนักศึกษากลุ่ม
ศึกษามีระดับทีส่ งู กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 นอกจากนี้ หลังการทดลองคะแนนการมีจติ
สาธารณะของกลุ่มควบคุมไม่มคี วามแตกต่างจากคะแนนก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม
คะแนนการมีจติ สาธารณะของนักศึกษากลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับ การปลูกฝงั จิตสาธารณะให้กบั นักศึกษาด้วยการเขียน journal นักศึกษากลุ่มศึกษาได้เขียนแสดง
ความรูส้ กึ และทัศนะเกีย่ วกับบทอ่านจิตสาธารณะทุกครัง้ ทีต่ อ้ งส่ง journal ขณะทีน่ กั ศึกษากลุ่มควบคุมไม่ได้เขียนแสดง
ความรูส้ กึ และทัศนะเกี่ยวกับจิตสาธารณะใน journal ประการสุดท้าย สําหรับการสัมภาษณ์กลุ่ม นักศึกษากลุ่มศึกษา
สามารถระบุประเด็นจิตสาธารณะได้อย่างชัดเจน เป็ นรูปธรรมและยอมรับว่าการเขียน journal เป็ นวิธกี ารหนึ่งทีจ่ ะช่วย
ปลูกฝงั จิตสาธารณะให้กบั นักศึกษาได้
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Instilling Public Consciousness in Students through Reading Ethical Issues
and Journal Writing
Suchart Hinmali*
Abstract
This research was conducted to investigate the instilling of public consciousness in students through
reading ethical issues and journal writing. The subjects were third and fourth-year Chiang Mai University
students studying English 001311 (Reading and Writing 1) in the second semester of the academic year
2011. The 45 participants from two sections were divided into a study group (n = 22) and a control group (n =
23). The data collection instruments included pre and post questionnaires, group interviews and nine readings
on public consciousness. Students in the study group were provided with nine adapted English readings on
public consciousness, and were assigned to read, and write English journals to express feelings and views in
response to the readings as well as submit their journal entry to the researcher every other week for a total of
nine entries as mentioned in the course schedule. On the other hand, students in the control group were
assigned to read common types of sample paragraph writing. The statistical measurements included the
means, the standard deviations and the percentages. Hypothesis testing was conducted using the t-test
analysis. The results showed that after the treatment, there was a significant increase in the mean level of
public consciousness in the study group at p < .01 as hypothesized. In addition, there was no significant
difference between the pre and post-test questionnaire scores in the level of public consciousness scores in
the control group. However, based on the post-test questionnaire scores, there was no significant difference,
after the treatment, in the level of pubic consciousness between the study and the control group. In terms of
instilling public consciousness in students through writing journals, students in the study group made entries,
expressed feelings and views in response to the readings on public consciousness for every journal
submission while students in the control group did not write specifically on public consciousness in their
journal entries. Finally, in regard to group interviews, members of the study group mentioned concrete
aspects of public consciousness and agreed that journal writing is a means to instill public consciousness in
students.
Keywords: Instilling public consciousness, Ethics, Journal writing
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1. บทนํา
ในยุ ค สมัย โลกาภิ ว ัฒ น์ สัง คมไทยเผชิ ญ กั บ การ
เปลีย่ นแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
วิถชี วี ติ ของคนในสังคมไทย เศรษฐกิจเสรีนิยมเป็ นปจั จัย
ให้ เ กิ ด สัง คมบริโ ภคนิ ย ม ทํ า ให้ ม ีก ารแข่ ง ขัน เอารัด
เอาเปรียบ ให้ความสําคัญด้านวัตถุ มากกว่าด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
การผลิต บัณ ฑิ ต ให้ ม ี จิต สาธารณะจึง เป็ น ภารกิ จ
เร่ ง ด่ ว นและสํ า คัญ ของมหาวิท ยาลัย เพราะการผลิต
นักศึกษาเพื่อออกไปเป็ นบัณฑิต ก็เป็ นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาทุนมนุ ษย์ (Human Capital) เนื่องจากนักศึกษามี
ความสําคัญเป็ นมันสมองของชาติจะต้องรับผิดชอบต่อการ
พัฒนาประเทศในอนาคต ด้วยเหตุน้ี การพัฒนาทุนมนุ ษย์
จึงจําเป็ นต้องอาศัยค่านิยมเรื่องจิตสํานึกสาธารณะซึ่งทํา
ให้คนในสังคมเอาใจใส่ ห่วงใยต่อกัน แบ่งปนั ข้อมูลความรู้
ทําให้สงั คมน่ าอยู่ยงิ่ ขึน้ ดังที่ ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ [1] ได้
กล่าวว่า “ความเจริญด้านวัตถุและการแข่งขันในการดําเนิน
ชีวติ เป็ นไปอย่างรุนแรง ทําให้ผู้คนละเลยความใส่ใจและ
ความเอือ้ อาทรต่อกัน ส่งผลให้เกิดช่องว่างทางสังคมมาก
ยิง่ ขึน้ มรภ. สงขลา ตระหนักถึงการพัฒนานักศึกษาให้ม ี
คุ ณลักษณะสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เป็ นคนดี มีท กั ษะ
ชีวติ มีจติ สาธารณะ เพือ่ ให้นกั ศึกษามีอุปนิสยั เป็ นคนคิดดี
ทําดีและพูดดี สามารถยืนหยัดอย่างมันคงในการทํ
่
าความดี
เพื่อตนเอง ครอบครัวและสังคม” และพงศ์เทพ เทพกาญจนา
[2] ได้กล่าวว่า “การปฏิรูปหลักสูตรให้เรียนรู้เนื้อหาที่
เหมาะสมและรู้จ ักวิธีก ารหาความรู้ท ัง้ สอนให้ เด็ก คิด
วิเคราะห์เป็ น ซึ่งตนเชื่อว่าหากครูสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์
เป็ น ครูกจ็ ะได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่พร้อม ๆ กับเด็กในห้องเรียน
ด้วย รวมทัง้ เรื่องการสอนคุ ณธรรมจริยธรรม จิตสํานึ ก
ประชาธิปไตย” อย่างไรก็ตามจากสภาพความเป็ นจริงใน
สังคมไทยกลับปรากฏว่ านั กศึกษาส่วนใหญ่ ใช้ชีวิตใน
ลักษณะของปจั เจกชนให้ความสนใจกับเรื่องของตนเองไม่
คํานึงถึงสังคมและสาธารณะ (เชาวฤทธิ ์ สาสาย 2547: 8)
ทําให้จติ สํานึกทางสังคมของนักศึกษาไทยมีน้อยลงในส่วน
ทีเ่ กี่ยวกับการรับรูบ้ ทบาทสิทธิหน้าทีแ่ ละพลเมือง การให้
ความสนใจต่อสภาพบ้านเมือง การรับรู้ข่าวสาร วิพากษ์
วิจารณ์ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ร่วมกันแก้ไขปญั หาสังคม
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อีกประการหนึ่ง Gardner [3] นักวิชาการด้านการ
ศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผูเ้ ขียนหนังสือชื่อ Five
minds for the future เกีย่ วกับจิต 5 ประการประกอบไป
ด้วยจิตแห่งวิทยากร (Disciplined mind) จิตแห่งการ
สังเคราะห์ (Synthesizing mind) จิตแห่งการสร้างสรรค์
(Creating mind) จิตแห่งความเคารพ (Respectful mind)
และจิตแห่งคุณธรรม (Ethical mind) ได้ชใ้ี ห้เห็นถึงความ
จําเป็ นที่บุคคลจะสามารถเอาตัวรอด และประสบความ
สําเร็จทัง้ ในด้านการทํางาน และการดําเนินชีวติ ในโลกยุค
ศตวรรษที่ 21 ได้ตอ้ งมีจติ สาธารณะทัง้ 5 ประการ ประกอบ
รวมอยู่ในตัวของคน ๆ นัน้ นอกจากนี้ จิตสาธารณะทัง้ 5
ยังจะช่วยจรรโลงให้สงั คมโลกในอนาคตเป็ นสังคมทีน่ ่ าอยู่
มากยิง่ ขึน้ จึงมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องสอดแทรกปลูกฝงั
คุณธรรม ด้านจิตสาธารณะ ในหลักสูตรการศึกษาอย่าง
ชัดเจนเป็ นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่ องโดยอาศัยเทคนิ ค
ต่าง ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลทําให้นักศึกษาผูเ้ รียนมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตรงกับความคาดหวังของสังคม
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจริยธรรม (Moral
development) ของ Kohlberg (1976, อ้างในนภาพร ณ
เชียงใหม่,) [4] ระดับมีจริยธรรม (Post-conventional
level) แบ่ ง ออกเป็ น 2 ขัน้ ได้ แ ก่ ขัน้ ที่ 5 การทํ า ตาม
สัญญาสังคม (Social contract orientation) การกระทํา
ถู ก ผิ ด ขึ้น อยู่ ก ับ ค่ า นิ ย มของสัง คม ขัน้ ที่ 6 หลัก การ
คุณธรรมที่เป็ นสากล (Universal ethical principle
orientation) ความรับผิดชอบส่ วนบุ ค คลเกี่ยวข้องกับ
คุ ณธรรมที่เป็ นสากล และหลักการทางจริยธรรม ดังที่
ชัยวัฒน์ สุทธิรตั น์ [5] ได้กล่าวว่า “จิตสาธารณะเป็ นการ
กระทําด้วยจิตวิญญาณที่มคี วามรัก ความห่วงใย ความ
เอื้ออาทรต่ อคนอื่น และสังคมโดยรวม การมีคุ ณธรรม
จริยธรรม และไม่กระทําการที่เสื่อมเสีย หรือเป็ นปญั หา
ต่อสังคมประเทศชาติ การมีจติ ที่คดิ สร้างสรรค์เป็ นกุศล
และมุง่ ทํากรรมดีทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม”
หากสถาบัน การศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการปลู ก ฝ งั
จริ ย ธรรมด้ า นจิ ต สาธารณะให้ ก ั บ นั ก ศึ ก ษา ระบบ
การศึกษาของประเทศไทยก็จะมีคุณค่าและมีทศิ ทางมาก
ยิง่ ขึ้น ผู้วจิ ยั จึงเลือกที่จะปลูกฝงั จิตสาธารณะให้กบั
นักศึกษากลุ่มศึกษาด้วยการให้อ่านบทอ่านเกี่ยวกับจิต
สาธารณะและเขียนบันทึก
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2. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
นภาพร ณ เชียงใหม่ และคณะ [4] ได้ศึกษาเทคนิค
การสอนคุณธรรมสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มุ่งสํารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา
และเจ้าหน้าทีท่ ุกฝา่ ยที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1,139 คน โดย
กําหนดปจั จัยที่เป็ นตัวแปรในการวิจยั ไว้ 3 ด้าน หนึ่งใน
ปจั จัยดังกล่าวได้แก่เทคนิคการสอนแบบเป็ นทางการโดย
เป็ นกระบวนวิชาคุณธรรมเฉพาะ และการสอนแบบไม่เป็ น
ทางการคือ การสอนสอดแทรกในทุกกระบวนวิชา และ
การผ่ า นการฝึ ก อบรมการสอนคุ ณ ธรรมของอาจารย์
เนื้อหาการสอน และการจัดกิจกรรมคุณธรรมที่ใช้ในการ
วิจยั ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. เนื้อหาคุณธรรมพืน้ ฐาน
ของคนดี 10 ประการ 2. เนื้อหา การสอน และการจัด
กิจกรรมด้านคุณธรรมทีต่ อ้ งการปลูกจิตสํานึกเฉพาะเรื่อง
การศึกษาอาศัยวิธีวิจ ยั เชิงสํารวจ ใช้กระบวนการวิจ ยั
แบบมีส่วนร่วม และใช้วิธีการ Participatory
Rural
Appraisal โดยใช้วธิ รี วบรวมข้อมูล 3 วิธคี อื 1. การระดม
สมอง 2. การสัมภาษณ์เชิงลึก 3. การใช้แบบสอบถาม
กลุม่ ตัวอย่างกําหนดจากจํานวนประชากรในภาคเรียนที่ 1
ปี การศึกษา 2546 รวมทัง้ หมด 1,139 คน ผลการศึกษา
สรุปได้ว่า เทคนิคการสอนคุณธรรม ส่วนใหญ่ใช้การสอน
แทรกในชัน้ เรียน และสอนแทรกในกิจกรรมมีมากที่สุด
63.1% ในส่วนที่เกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมของนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยควรกําหนด
นโยบาย การใช้เทคนิ คการสอนคุ ณธรรม แบบไม่เป็ น
ทางการโดยสอนแทรกในทุกวิชา และสอนผ่านกิจกรรม
ระบุเป็ นการบังคับหรือหน้าทีข่ องทุกคน และมีนโยบายที่
ชัดเจน เรือ่ งบัณฑิตไทยในอุดมคติ
วราภรณ์ เชื้ออินทร์ และคณะ [6] ได้ศึกษาการสอน
แบบบู ร ณาการคุ ณ ธรรม จริยธรรม สํา หรับ นั ก ศึก ษา
แพทย์ ช ั น้ ปี ที่ 5 มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น และความ
รับผิดชอบ โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มทีห่ นึ่ง
มีการสอนบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมโดยกิจกรรมทีใ่ ช้
คือ การสร้างความรัก และการมีสติ ส่วนกลุ่มทีส่ อง เป็ น
กลุ่มควบคุมสอนโดยวิธปี กติ ประเมินผลโดยการประเมิน
ตนเอง การประเมินจากวิสญ
ั ญีพยาบาลเรื่องการตรงต่อ
เวลา และการถ่ายวิดที ศั น์ ดูการปฏิบตั ติ ่อหุ่นจําลอง ผล
การศึกษาปรากฏว่า กลุ่มศึกษา นักศึกษาสนใจความ
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แปลกใหม่ และเห็นว่าเหมาะสม และมาตรงเวลา 97.2%
ส่วนกลุม่ ควบคุมมาตรงเวลา 83.3% จากภาพวิดที ศั น์ของ
กลุ่มศึกษานักศึกษาปฏิบตั ติ ่อหุ่นอย่างนิ่มนวล ในขณะที่
กลุ่มควบคุมปฏิบตั ติ ่อหุ่นค่อนข้างรุนแรง สรุปได้ว่า การ
สอนแบบบูรณาการ คุ ณธรรม จริยธรรม ทําให้เกิดผล
สัมฤทธิ ์ตามทีค่ าดหวัง จึงสมควรนํามาใช้พฒ
ั นาการเรียน
การสอนต่อไป
มัลลิกา มัตโิ ก [7] ได้ศกึ ษาจิตสํานึกทางสังคมของ
นัก ศึกษาระดับบัณฑิตศึก ษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผล
การศึกษาได้ชใ้ี ห้เห็นถึงทัศนะของบัณฑิตในภาพรวมที่
จะสามารถใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการทําความเข้าใจ
ทัศ นะการมองโลกและสัง คมของบัณ ฑิ ต สามารถ
นํ า ไปใช้ ป ระกอบการจัด การเรีย นการสอนในส่ ว นที่
เกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตสํานึกที่ดใี ห้กบั นักศึกษาเพื่อ
ออกไปรับใช้สงั คมได้จริง
บุญสืบ โสโสม [8] ได้ศึกษาการพัฒนาจิตสาธารณะ
และศักยภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พระพุทธบาทสระบุรี ชัน้ ปี ท่ี 2 จํานวน 30 คน
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการ
เปลีย่ นแปลงด้านการมีจติ สาธารณะทีด่ ขี น้ึ และมีสมรรถนะ
ด้านการเสริมสร้างสุขภาพผูส้ งู อายุให้เป็ นผูส้ งู วัยทีม่ พี ลัง
นิรุทธิ ์ วัฒโนภาส [9] ได้ศกึ ษาผลของกลุ่มจิตวิทยา
การปรึก ษา แนวโยนิ โ สมนสิก ารที่ ม ีต่ อ การเพิ่ม พู น
จิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
และปรากฏการณ์ ทางจิตใจเกี่ยวกับพฤติกรรมจิตสํานึก
สาธารณะของนั ก ศึก ษาที่เข้า กลุ่ ม กลุ่ ม ตัวอย่ า ง เช่ น
นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 32 คน
แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 2 กลุ่ม แต่
ละกลุ่มมีจํานวนนักศึกษา 8 คน ผลการศึกษาพบว่า
นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ทดลองมี ค ะแนนพฤติ ก รรมจิ ต สํ า นึ ก
สาธารณะสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ่รี ะดับ .05 และหลังการเข้ากลุ่มจิตวิทยา การ
ปรึกษาแนวโยนิ โสมสิการ นัก ศึกษาเกิดการรู้คิด จาก
สัมพันธภาพทีข่ ยายความเข้าใจโลกและชีวติ ตามจริง และ
มีพฤติกรรมจิตสํานึกสาธารณะเพิม่ ขึน้ ในทุกด้าน
สรุปได้ว่า เทคนิคการสอนคุณธรรมส่วนใหญ่ใช้การ
สอนแทรกในชัน้ เรียน รวมถึงการสอนผ่านกิจกรรมการ
สอนแบบบูรณาการคุ ณธรรม จริยธรรม ทํ าให้เกิดผล
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ท ี ่ 4 ฉบั บ ที ่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2556

สัมฤทธิ ์ตามที่คาดหวัง และการวัดผลสัมฤทธิ ์ในการสอน
คุ ณ ธรรมส่ ว นใหญ่ ใ ช้ วิธี ป ระเมิน ผล โดยการสัง เกต
พฤติกรรมและดูภาพรวมเมือ่ จบ ภาคเรียน
3. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
3.1 เพือ่ ศึกษาและพัฒนาบทอ่านสําหรับการปลูกฝงั
จิตสาธารณะ
3.2 เพื่อ ประเมิน ผลการปลูก ฝ งั จิต สาธารณะด้ว ย
การอ่านและการเขียนบันทึก
4. สมมติ ฐานการวิ จยั
หลัง การทดลอง นั ก ศึก ษากลุ่ ม ศึก ษามีร ะดับ จิต
สาธารณะสูงกว่าก่อนการทดลอง
5. ขอบเขตการวิ จยั
5.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ป ร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จ ั ย คื อ นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชัน้ ปี ท่ี 3 และ 4 นักศึกษากลุ่ม
ศึก ษาและกลุ่ม ทดลองได้ม าจากการสุ่ม ตัว อย่า งแบบ
กลุ่ม (Cluster random sampling) ทําการสุม่ ตอน
(Section) โดยใช้การสุม่ ตัวอย่างง่ายโดยการจับฉลาก
5.2 ขอบเขตเนื้อหาการปลูกฝงั จิตสาธารณะ และ
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกจิตสาธารณะที่ศกึ ษา
ผู้ ว ิจ ัย ได้ พ ัฒ นาจากการทบทวนวรรณกรรมและให้
ผู้เ ชี่ย วชาญ  ท่ า นตรวจสอบความตรงของเนื้ อ หา
ประกอบไปด้วย
5.1.1 การช่วยเหลือผูป้ ระสบมหันตภัยธรรมชาติ
5.1.2 การช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส หรือทุพพลภาพ
5.1.3 การอนุรกั ษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้อม
5.1.4 การช่วยประหยัดพลังงานของสถานที่
ส่วนรวม
5.1.5 การช่วยกันรักษาสาธารณะสมบัติ
5.1.6 การพัฒนาคุณภาพชีวติ
5.1.7 การสืบสานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
5.1.8 การบริจาคอวัยวะหรือเลือด
5.1.9 การประกอบธุรกิจสีเขียว
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6. วิ ธีการดําเนิ นงานวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้มวี ธิ กี ารดําเนินการวิจยั ดังนี้
6.1 ขัน้ ตอนการพัฒนาบทอ่านสัน้ ๆ สําหรับการ
ปลูกฝงั จิตสาธารณะ
6.1.1 ศึ ก ษาและสํ า รวจขอบเขตเนื้ อ หาการ
ปลูกฝงั จิตสาธารณะ
6.1.2 ศึกษาทฤษฏีพฒ
ั นาทางคุณธรรม
จริย ธรรม การปลูก ฝ งั จริย ธรรม และการปลูก ฝ งั จิต
สาธารณะ
6.1.3 สํารวจบทความในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
ภาษาอังกฤษที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับจิตสาธารณะ หรือการ
จัดกิจกรรมปลูกฝงั จิตสาธารณะ
6.1.4 คัดเลือกบทความและนํ าเสนอให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสม ชัดเจนของบทอ่าน และให้
เจ้าของภาษาตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาอังกฤษ
6.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
6.2.1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
จิตสาธารณะก่อนและหลังการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาจาก
การทบทวนวรรณกรรมและให้ ผู้ เ ชี่ย วชาญ 2 ท่ า น
ตรวจสอบความตรงของเนื้ อ หาก่ อ นนํ า ไปใช้ก ับ กลุ่ ม
ทดลอง (Pilot) ทีใ่ กล้เคียงยงกับประชากรในการศึกษา
หลังจากนัน้ จึงนํ า มาประมาณค่า ความเที่ยงโดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ ์ภายในของ Cronbach มีค่าเท่ากับ 0.86
ประกอบด้วยคําถาม จํานวน 13 ข้อ แบ่งการวัดข้อมูล
ได้เป็ นหัวข้อ คือ
ข้อที่ 1 วัดภาวะคุณธรรม จริยธรรมของคน ไทย
ข้อที่ 2 – 8 วัดการปลูกฝงั จิตสาธารณะ ระดับ
อุดมศึกษา
ข้อที่ 9 – 12 วัดขอบเขตของจิตสาธารณะทีจ่ ะ
ั
ปลูกฝงในการทําวิจยั ครัง้ นี้
ข้อที่ 13 วัดความสําคัญของการประกาศเกียรติคุณ
นักศึกษาทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ
6.2.2 บทอ่านเกีย่ วกับกิจกรรม โครงการ หรือ
การมีจติ สาธารณะ จํานวน 9 บทอ่าน ประกอบด้วย 9
ขอบเขต ได้แก่
1. การช่วยเหลือผูป้ ระสบมหันตภัยธรรมชาติ
2. การช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส หรือทุพพลภาพ
3. การอนุรกั ษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม

12/20/56 BE 7:08 PM

16

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 4, No. 2, July - December 2013

ส่วนรวม

4. การช่วยประหยัดพลังงานของสถานที่

5. การช่วยกันรักษาสาธารณะสมบัติ
6. การพัฒนาคุณภาพชีวติ
7. การสืบสานศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
8. การบริจาคอวัยวะ หรือเลือด
9. การประกอบธุรกิจสีเขียว
6.2.3 คําถามสําหรับการสัมภาษณ์กลุ่ม จํานวน
5 ข้อ

ข้อที่ 1 ถามเกีย่ วกับความสําคัญของจิต
สาธารณะ ในส่วนทีท่ าํ ให้สงั คมน่าอยูย่ งิ่ ขึน้
ข้อที่ 2 ถามเกีย่ วกับเหตุผลทีน่ กั ศึกษา
จําเป็ นต้องมีจติ สาธารณะ
ข้อที่ 3 ถามนักศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นทีม่ ี
ต่อการปลูกจิตสาธารณะโดยการ เขียน journals
ข้อที่ 4 ถามนักศึกษาเกีย่ วกับวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
ทีส่ ดุ สําหรับการปลูกฝงั จิตสาธารณะให้กบั นักศึกษา
ข้อที่ 5 ถามเกี่ยวกับขอบเขตของจิตสาธารณะที่
ควรปลูกฝงั มากทีส่ ดุ
6.3 การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
6.3.1 สํ า รวจขอบเขตเนื้ อ หาการปลู ก ฝ งั จิ ต
สาธารณะ และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกฝงั จิต
สาธารณะให้กบั นักเรียนและนักศึกษา
6.3.2 คัด เลือ กกลุ่ ม ศึก ษา และกลุ่ ม ควบคุ ม
โดยคัดเลือกนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิช า
001311 ประจําภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 –
2555 จํานวน 2 ตอน (Sections) ตอนละ 22 คน
6.3.3 นักศึกษากลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีจติ สาธารณะ
จํานวน 13 ข้อ
6.3.4 นักศึกษากลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเขียน
journals ภาษาอังกฤษ ตามวันเวลาทีร่ ะบุไว้ในตารางเรียน
ตารางสอน (Course schedule) นักศึกษาจะต้องเขียน 2
เรื่อง (Entry) สําหรับการส่ง journals แต่ละครัง้ กลุ่ม
ศึกษาอ่านบทอ่านเกีย่ วกับการปลูกฝงั จิตสาธารณะ จํานวน
9 ครัง้ 9 ประเด็น แล้วเขียน journals มีความยาวไม่ต่าํ กว่า
150 คํา แสดงทัศนะความคิดและความรูส้ กึ เกีย่ วกับบทอ่าน
แล้วส่งให้ผทู้ าํ วิจยั ตรวจ 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครัง้ ตามทีร่ ะบุไว้
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ในตารางการเรียนการสอน (Course schedule) นักศึกษา
กลุ่มควบคุม เขียน journals ภาษาอังกฤษ ตลอดภาค
เรียนเกี่ยวกับประเด็น เหตุการณ์ และเรื่องราวต่าง ๆ ใน
รูปแบบการเขียนที่อสิ ระ ตามเงื่อนไขของกระบวนวิชาซึ่ง
จะให้คะแนนการเขียน journals 5% เช่นกัน สําหรับกลุ่ม
ควบคุม ผู้ทําวิจยั จะทําการปลูกฝงั จิตสาธารณะแบบเดิม
คือ ผูส้ อนจะสอดแทรกจิตสาธารณะตามโอกาสที่เหมาะสม
ระหว่างการเรียนการสอน
6.3.5 สัมภาษณ์ นัก ศึก ษากลุ่ม ศึกษา และกลุ่ม
ควบคุมเกีย่ วกับการปลูกฝงั จิตสาธารณะ การสัมภาษณ์
เป็ นแบบสัมภาษณ์กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ประกอบด้วย 5
คําถาม ดังต่อไปนี้
1. จิตสาธารณะ ทําให้สงั คมน่าอยูไ่ ด้
อย่างไร ?
2. ทําไมนักศึกษาสมควรต้องมีจติ
สาธารณะ ?
3. นักศึกษาคิดอย่างไรเกีย่ วกับการ
ั
ปลูกฝงจิตสาธารณะ โดยการเขียน journals?
4. นักศึกษาคิดว่า วิธกี ารใดสามารถ
ั
ปลูกฝงจิตสาธารณะได้ดที ส่ี ดุ ?
5. จิตสาธารณะด้านใดทีค่ วรปลูกฝงั มาก
ทีส่ ดุ ?
6.3.6 นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ศึก ษา และกลุ่ ม ควบคุ ม
ตอบแบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การมี จิ ต
สาธารณะหลังเสร็จสิน้ ภาคเรียนและการทําวิจยั
6.3.7 รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้ทงั ้ หมดจาก
แบบสอบถาม จากการสัม ภาษณ์ ก ลุ่ ม และจากการ
เขียน journals ของนักศึกษามาประมวลผลเพื่อศึกษา
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการทดลอง
6.3.8 สรุปวิเคราะห์ และอภิปรายผล
7. ผลการวิ จยั
7.1 การเปรีย บเทีย บคะแนนการมีจิต สาธารณะ
ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมในชัน้ เรียนของกลุ่มศึกษา และ
กลุม่ ควบคุม
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ท ี ่ 4 ฉบั บ ที ่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2556

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการมีจติ
สาธารณะระหว่างกลุม่ ศึกษาทีไ่ ด้รบั การ
ปลูกฝงั จริยธรรมด้วยการเขียนประเด็น
เกีย่ วกับจิตสาธารณะในชัน้ เรียนกับกลุม่
ควบคุมทีม่ กี จิ กรรมการเรียนแบบปกติ
กลุ่มนักศึกษา
n
22
-ได้รบั การปลูกฝงั
จริยธรรมด้วยการ
เขียน journals
ประเด็นเกีย่ วกับจิต
สาธารณะในชัน้ เรียน
-มีกจิ กรรมการเรียน 23
แบบปกติ เขียน
journals เกีย่ วกับ
ประเด็นทัวไป
่

ค่าเฉลี่ย
56.50

55.04

S.D.
3.58

t
1.37

P-value
.18

3.57

จากตารางที่ 1 พบว่ า คะแนนการมีจิต สาธารณะ
ระหว่างกลุม่ ศึกษาทีไ่ ด้รบั การปลูกฝงั จริยธรรมด้วยการ
เขียน journals ประเด็นเกี่ยวกับจิตสาธารณะในชัน้
เรียนกับกลุ่มควบคุมทีม่ กี จิ กรรมการเรียนแบบปกติ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
7.2 การเปรียบเทียบคะแนนการมีจติ สาธารณะก่อน
(Pre-test) และภายหลัง (Post-test) เข้าร่วมกิจกรรมใน
ชัน้ เรียนของทัง้ กลุม่ ศึกษาและกลุม่ ควบคุม
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการมีจติ
สาธารณะของกลุม่ ศึกษาก่อน (Pre-test)
และหลัง (Post-test) ทีไ่ ด้รบั การปลูกฝงั
จริยธรรมในชัน้ เรียนด้วยการเขียน journals
ประเด็นเกีย่ วกับจิตสาธารณะ
การวัดการมี
จิ ตสาธารณะ
ในกลุ่มศึกษา
ก่อนการเรียน
หลังการเรียน

n

22
22

Sd
ความ
t
P-value
แตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย
53.14
-3.51
3.51 -4.492 .00
56.50

ค่าเฉลี่
ย

จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนการมีจติ สาธารณะของ
นักศึกษาในกลุ่มศึกษาที่ได้รบั การปลูกฝงั จิตสาธารณะ
ในชัน้ เรียนด้วยการเขียน journals ประเด็นเกี่ยวกับ
จริ ย ธรรมก่ อ นและหลัง การเรี ย นการสอนมี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดย
พบว่าคะแนนการมีจิตสาธารณะเพิ่ม ขึ้นภายหลัง จาก
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การเรียนการสอน ค่าเฉลี่ยความแตกต่างระหว่างก่อน
และหลังคือ 3.51 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย
ความแตกต่างเท่ากับ 3.51)
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการมีจติ สาธารณะ
ของกลุม่ ควบคุมก่อน (Pre-test) และหลัง
(Post-test) การเรียนแบบปกติ จากการ
เขียนประเด็นเกีย่ วกับจิตสาธารณะ
การวัดการมี
จิ ตสาธารณะ
ในกลุ่ม
ควบคุม
ก่อนการเรียน

n

ค่าเฉลี่ย

ความ
แตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย

23

53.74

-1.30

หลังการเรียน

23

55.04

Sd

t

P-value

3.83 -1.633 .117

จากตารางที่ 3 พบว่าก่อนและหลังการเรียนคะแนน
การมีจติ สาธารณะของนักศึกษาในกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั การ
เรียนการสอนแบบปกติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตคิ วามแตกต่างของค่าเฉลีย่ คือ 1.30 (ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐานของค่าเฉลีย่ ความแตกต่างเท่ากับ 3.83)
โดยภาพรวม สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษากลุ่มศึกษา
แสดงความรู้สกึ และทัศนะเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะได้
อย่างชัดเจนจากการส่ง journals รวมทัง้ หมด 9 ครัง้ ตลอด
ภาคเรียน นอกจากนี้ยงั สามารถสรุปได้อกี ว่า การปลูกฝงั
การมีจติ สาธารณะให้กบั นักศึกษาโดยการเขียน journals
ประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมด้านจิตสาธารณะเป็ นวิธีการ
ปลูกฝงั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในระดับหนึ่ง
7.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจและ
พฤติกรรมการแสดงออกเกีย่ วกับจิตสาธารณะของนักศึกษา
กลุม่ ศึกษาและกลุม่ ควบคุมจากการสัมภาษณ์กลุม่
การสัมภาษณ์ กลุ่ม นักศึกษากลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ศึกษา โดยแบ่งเป็ นกลุ่มละ 4 คน หลังจากนัน้ จึงถาม
คําถามเกีย่ วกับจิตสาธารณะ 5 คําถาม ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้
ข้างต้น
ผลการสัมภาษณ์ช้ใี ห้เห็นว่า การปลูกฝงั จิตสาธารณะ
ให้กบั นักศึกษาด้วยการเขียน journals เกี่ยวกับประเด็น
จริยธรรม ด้านจิตสาธารณะ 9 ประเด็น ตลอดภาคเรียน
เป็ นวิธกี ารที่มปี ระสิทธิภาพ เพราะมีผลทําให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างมี
นัยสําคัญในหลายประเด็นดังต่อไปนี้
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1. นั ก ศึก ษากลุ่ ม ศึก ษาสามารถระบุ ป ระเด็น จิต
สาธารณะได้อย่างชัดเจนเป็ นรูปธรรม
2. นักศึกษากลุ่มศึกษายอมรับว่าการเขียน journals
เป็ นวิธกี ารปลูกฝงั จิตสาธารณะให้กบั นักศึกษาได้
3. การสัมภาษณ์ กลุ่ มชี้ให้เห็นว่ า นั กศึกษากลุ่ ม
ศึกษาและกลุ่ มควบคุ มจะมี ทัศนะเกี่ยวกับการบันทึก
เนื้อหา กิจกรรมด้านจิตสาธารณะที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
นักศึกษากลุ่มควบคุมมีทศั นะว่าการเขียน journals คือ
การบันทึกกิจกรรมจิตสาธารณะที่ได้กระทําเอง ในขณะที่
นักศึกษากลุ่มศึกษามีทศั นะว่า การเขียน journals คือการ
บันทึกกิจกรรรมจิตสาธารณะของบุคคลอื่น เพราะได้อ่าน
บทความเกี่ยวกับประเด็นจิตสาธารณะ 9 บทความ 9
ประเด็นทีแ่ ตกต่างกัน
4. อย่ างไรก็ตาม การสัมภาษณ์ ก ลุ่ ม ชี้ให้ เห็นว่ า
นักศึกษา กลุ่มศึกษา และ กลุ่มควบคุม มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกีย่ วกับจิตสาธารณะทีต่ รงกันในประเด็นดังต่อไปนี้
1. จิตสาธารณะเป็ นเรือ่ งของส่วนรวม (ของทุกคน)
2. จิตสาธารณะ หมายถึง การช่วยเหลือกัน
3. จิตสาธารณะ ช่วยลดปญั หาสังคม
8. อภิ ปรายผล
การวิจยั ครัง้ นี้สารมารถอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
8.1 หลังการทดลอง สามารถสรุ ปผลการวิจ ัยได้ว่ า
คะแนนการมีจิตสาธารณะของนักศึกษากลุ่มศึกษาและ
กลุ่มควบคุมไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ อย่ า งไรก็ ต ามหลังการทดลอง คะแนนการมีจิ ต
สาธารณะของนักศึกษากลุ่มศึกษามีความแตกต่ างจาก
คะแนนก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
.01 ในส่วนที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ กลุ่ม นักศึกษากลุ่ม
ศึกษาสามารถระบุประเด็นจิตสาธารณะได้อย่างชัดเจน
เป็ นรูปธรรมและยอมรับว่าการเขียน journals เป็ นวิธกี าร
หนึ่ ง ที่จ ะช่ ว ยปลู ก ฝ งั จิ ต สาธารณะให้ ก ับ นั ก ศึก ษาได้
หลังจากทีน่ กั ศึกษาได้อ่านบทอ่านและมีความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมจิตสาธารณะ ทัง้ นี้ด้วยเหตุผลที่ว่า การ
ปลูกฝงั จิตสาธารณะ จะต้องให้ความสําคัญทัง้ 3 มิติ คือ
มิติพฤติกรรม คือการกระทําที่ถูกต้อง มิติทางจิตใจ คือ
ความภาคภูมใิ จที่ได้ทําในสิง่ ที่ถูกต้อง และมิตปิ ญั ญา คือ
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การเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของสิง่ ที่ตนทํา จึงจะทํา
ให้บุ คคลเกิดจิตสาธารณะที่ย งยื
ั ่ น (ชัยวัฒน์ สุทธิร ตั น์ ,
2553: 93) [5] ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ทฤษฎีก ารเรีย นรู้ท าง
สังคม (Social cognitive learning theory) ของ
Bandura [10] ยังสามารถสรุปได้อกี ว่า ก่อนและหลังการ
เรียน คะแนนการมีจติ สาธารณะของนักศึกษากลุ่มควบคุม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ด้วยเหตุน้ี การ
ปลูกฝงั จิตสาธารณะให้กบั ผูเ้ รียนส่วนใหญ่จะยึดหลักการ
ั ญาเป็ นหลักเพราะการที่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางป ญ
บุคคลเข้าใจความหมายที่แท้จริงของสิง่ ที่ตนกระทําจะทํา
ให้บุคคลดังกล่าวมีจติ สาธารณะทีค่ งทน
8.2 การปลูกฝงั จิตสาธารณะให้กบั นักศึกษา โดยการ
ให้นักศึกษาอ่านบทอ่านเกี่ยวกับจิตสาธารณะแล้วเขียน
journals เพื่อแสดงความรูส้ กึ และทัศนะสามารถปลูกฝงั
จิตสาธารณะให้กบั นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผลซึ่งตรง
กับสมมติฐานทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ กล่าวคือหลังการทดลอง นักศึกษา
กลุ่ มศึกษามีระดับจิตสํานึ กสาธารณะสู งกว่ าก่ อนการ
ทดลอง ซึ่งหมายความว่าผลจากแบบสอบถามก่อนและ
หลังการทดลองเกี่ยวกับการมีจติ สาธารณะ นักศึกษากลุ่ม
ศึกษามีคะแนนการมีจติ สาธารณะสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ค่าเฉลีย่ ก่อนและหลังคือ 3.51
สําหรับนักศึกษากลุ่มควบคุม พบว่าคะแนนการมีจติ
สาธารณะก่อนและหลังการทดลองไม่มคี วามแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการเรียน
ปกติ คือ 1.30 เพราะไม่ได้ร บั การปลูกฝ งั จิตสาธารณะ
อย่ า งเป็ นทางการจากการอ่ า นบทอ่ า นเกี่ ย วกั บ จิ ต
สาธารณะ ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีของ Coopersmith [11]
ที่ได้กล่าวว่า การศึกษาเป็ นปจั จัยภายนอกที่จะส่งผลให้
เกิดจิตสํานึกสาธารณะต่อผูเ้ รียน นอกจากนี้ ยังสอดคล้อง
กับทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจริยธรรมของ Kolhberg [4] ทีไ่ ด้
เสนอว่า เราสามารถส่งเสริมให้บุคคลมีพฒ
ั นาการระดับ
จริยธรรมให้สงู กว่าเดิมได้โดยการเรียนรูจ้ ากผูอ้ ่นื ประการ
สุ ด ท้ า ย ดวงเดือ น พัน ธุ ม นาวิน [12] ได้ ก ล่ า วว่ า การ
ปลูกฝงั สอดแทรกจิตสาธารณะในชัน้ เรียนทําให้ผู้เรียนมี
ระดับจิตสาธารณะเพิม่ ขึน้
อย่างไรก็ตาม ผลจากแบบสอบถามก่อนและหลังการ
ทดลองเกี่ยวกับการมีจติ สาธารณะ พบว่าก่อนการทดลอง
คะแนนการมีจิต สาธารณะของนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ควบคุ ม
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(ค่าเฉลี่ย 53.74) สูงกว่านักศึกษากลุ่มศึกษา (ค่าเฉลี่ย
53.14) ภายหลั ง การทดลองพบว่ า คะแนนการมี จิ ต
สาธารณะของนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ศึ ก ษามี ร ะดั บ ที่ สู ง ขึ้ น
(ค่ า เฉลี่ ย 56.50) อย่ า งเห็ น ได้ ช ัด คะแนนการมี จิ ต
สาธารณะของนักศึกษากลุม่ ควบคุม (ค่าเฉลีย่ 55.04)
จิตสาธารณะเมื่อเกิดขึน้ มาแล้วจะต้องกระทําซํ้าเสมอ
เพื่อป้องกันการเลือนหาย หรือเปลี่ยนแปลงให้จติ สํานึกมี
ความคงทน (มัลลิกา มัติโก, 2541, อ้างใน ชัยวัฒน์
สุ ทธิร ัตน์ , 2553) และการเรียนการสอนจิตสาธารณะ
จะต้องกระทําซํ้า ๆ เพื่อเน้นยํ้าและป้องกันการเลือนหาย
หรือเปลี่ยนแปลงให้จติ สํานึกมีความคงทน โดยต้องมีการ
เสริม แรงจากสถาบัน ต่ า งๆ หรือ ทางสัง คม (ชัย วัฒ น์
สุทธิรตั น์, 2553: 97) [5]
นอกจากนี้ จากการที่นักศึกษากลุ่มศึกษาได้อ่านบท
อ่านเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 9 ประเด็นแล้วเขียน journals
แสดงความรู้ ส ึก หรือทัศนะเกี่ ยวกับ ประเด็ น ที่ไ ด้ อ่ า น
สามารถสรุปได้วา่ นักศึกษากลุม่ ศึกษาแสดงความรูส้ กึ และ
ทัศนะเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะ 9 ประเด็นได้อย่ า ง
ชัดเจน เป็ นรูปธรรม สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคม (Social cognitive learning theory) ของ
Bandura [10] ที่เน้นความสําคัญของการเรียนรูจ้ าก
ต้นแบบ การเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลที่ได้รบั การ
ศรัทธาผ่านประสบการทางอ้อม โดยการสังเกต อ่าน ฟงั
การบอกเล่า สิง่ ที่เกิดกับผูอ้ ่นื ทําให้บุคคลเรียนรูไ้ ด้อย่าง
กว้างขวางชัดเจน เป็ นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นโดย
อินทรีย์ ไม่ตอ้ งทําเอง (Not trial learning) เพราะเรียนรู้
โดยไม่ตอ้ งเข้าร่วมทํากิจกรรม จากการส่ง journals 9 ครัง้
ตลอดภาคเรียน (เขีย นเกี่ย วกับจิต สาธารณะ 100%)
ในขณะที่นักศึกษากลุ่มควบคุม ไม่ปรากฏว่ามีนักศึกษา
เขียนแสดงความรูส้ กึ และทัศนะเกี่ยวกับจิตสาธารณะ (ไม่
เขียนเกีย่ วกับจิตสาธารณะ 100%)
ประการสุดท้าย ผลการสัมภาษณ์ กลุ่มนักศึกษาทัง้
กลุม่ ศึกษาและกลุม่ ควบคุม สามารถอภิปรายความรูค้ วาม
เข้ า ใจของนั ก ศึ ก ษาทั ง้ สองกลุ่ ม เกี่ ย วกั บ การมี จิ ต
สาธารณะ โดยอ้างอิงคําถาม 5 ข้อจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ได้ดงั ต่อไปนี้ ประการแรก นักศึกษามีทศั นะว่า จิต
สาธารณะทําให้สงั คมน่ าอยู่เพราะจิตสาธารณะหมายถึง
การเสียสละช่วยเหลือเพื่อนมนุ ษย์ในสังคม ประการทีส่ อง
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สามารถสรุปได้วา่ การมีจติ สาธารณะของนักศึกษาจะช่วย
ลดความเป็ นปจั เจกชนลง ทําให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
สังคมและเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ทม่ี จี ติ ใจเอือ้ อาทร ประการที่
สาม จากคําตอบของนักศึกษาทัง้ สองกลุ่ม สามารถสรุป
ได้ว่านักศึกษาทัง้ สองกลุ่มมีทศั นะทีแ่ ตกต่างกันเกี่ยวกับ
การปลูกฝงั จิตสาธารณะโดยการเขียน journals กล่าวคือ
นักศึกษากลุ่มศึกษามีทศั นะว่า การปลูกฝงั จิตสาธารณะ
โดยการเขียน journals จะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
แรงจูงใจและพิจารณาที่จะกระทําตามบุคคล (Bandura)
[9] หรือองค์กรตัวอย่างเกี่ยวกับจิตสาธารณะจากบทอ่าน
ที่ไ ด้ร ับ การปลู ก ฝ งั ในขณะที่นั ก ศึก ษากลุ่ มควบคุ ม มี
ทัศนะว่าการปลูกฝงั จิตสาธารณะโดยการเขียน journals
เป็ นการกระทําที่เป็ นประโยชน์ ต่อสังคมของตนเอง มิใช่
เขีย นบัน ทึ ก การกระทํ า ของบุ ค คลอื่ น ประการที่ ส่ี
สามารถสรุปได้วา่ นักศึกษาทัง้ สองกลุ่มมีทศั นะทีแ่ ตกต่าง
กันเกี่ยวกับวิธกี ารปลูกฝงั จิตสาธารณะที่มปี ระสิทธิภาพ
มากทีส่ ดุ กล่าวคือ นักศึกษากลุม่ ศึกษามีทศั นะว่า วิธกี าร
ปลูกฝงั จิตสาธารณะทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ุดได้แก่ การ
ที่ทุกคนช่วยกันทําเป็ นตัวอย่างเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สกึ
แปลกแยก การสอดแทรกจิตสาธารณะในชัน้ เรียน การจัด
กิจกรรมปลูกฝ งั จิตสาธารณะ ตลอดจนการปลูกฝ งั จิต
สาธารณะผ่านสื่อมวลชน ในขณะทีน่ กั ศึกษากลุ่มควบคุม
มีทศั นะว่าการปลูกฝงั จิตสาธารณะที่มปี ระสิทธิภาพมาก
ที่สุ ด ได้แก่ การกระทํ าเป็ นตัวอย่ างของอาจารย์ การ
ทํ า งานร่ ว มกัน เป็ น กลุ่ ม การอบรมสัง่ สอนจากบุ ค คล
ใกล้ชดิ และครอบครัว ประการสุดท้าย สามารถสรุปได้ว่า
นักศึกษาทัง้ สองกลุ่มมีท ศั นะที่แตกต่ างกันในประเด็น
ดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ นักศึกษากลุ่มศึกษาสามารถ
ระบุ ประเด็นจิตสาธารณะที่ควรปลูกฝงั ได้อย่างชัดเจน
เป็ นรูปธรรม ในขณะที่นักศึกษากลุ่มควบคุมไม่สามารถ
ระบุ ประเด็นที่ช ดั เจนของจิตสาธารณะที่ควรได้รบั การ
ปลู ก ฝ งั ให้ ก ั บ นั ก ศึ ก ษา โดยภาพรวม จากผลการ
สัมภาษณ์ นักศึกษาทัง้ สองกลุ่ม สามารถสรุปได้ว่า การ
ปลู ก ฝ งั จิ ต สาธารณะให้ ก ับ นั ก ศึ ก ษาด้ ว ยการเขี ย น
journals เกี่ยวกับประเด็นจริยธรรมด้านจิตสาธารณะ 9
ประเด็น ตลอดภาคเรียน เป็ นวิธีการที่ม ีประสิทธิภาพ
เพราะหลังการทดลอง นั กศึกษากลุ่ ม ศึกษา มีค วามรู้
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ความเข้าใจ และทัศนะที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับการมีจติ
สาธารณะอย่างมีนยั สําคัญดังกล่าวข้างต้น
ผลการวิจยั ครัง้ นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของนภาพร ณ
เชียงใหม่ [4] และ วราภรณ์ เชือ้ อินทร์ [5] ทีไ่ ด้ชใ้ี ห้เห็นว่า
เทคนิ คการสอนคุ ณธรรมส่วนใหญ่ ใช้การสอนแทรกใน
ชัน้ เรีย น รวมถึง การสอนผ่ า นกิจ กรรมการสอนแบบ
บูร ณาการ คุ ณ ธรรม จริย ธรรม ทํา ให้เ กิด ผลสัม ฤทธิ ์
ตามทีค่ าดหวัง และการวัดผลสัมฤทธิ ์ในการสอนคุณธรรม
ส่วนใหญ่ใช้วธิ ปี ระเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมและดู
ภาพรวมเมื่อจบภาคเรียน นอกจากนี้ ย งั สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ [13] ทีไ่ ด้ทาํ การวิจยั
เรื่อง การรับรู้ พฤติกรรม ที่มตี ่อจิตสํานึกสาธารณะและ
การสื่อสารการตลาดที่มปี ระสิทธิผลต่อการมีส่วนร่วมใน
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกับ จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของเยาวชน
ผลการวิจยั พบว่า การสร้างจิตสํานึกสาธารณะแก่เยาวชน
นัน้ เป็ นหน้าที่ของทุกคน เริม่ ตัง้ แต่การอบรมเลี้ยงดูจาก
พ่อแม่ และการเรียนทีโ่ รงเรียน นอกจากนี้ สุภทั รา ภูษิต
รัตนาวลี [14] ได้ศกึ ษาปจั จัยและกระบวนการที่เอื้อต่อ
การพัฒ นาจิ ต สํ า นึ ก ต่ อ สัง คมของนิ ส ิ ต จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาจิตสํานึ ก
สาธารณะของเยาวชนนัน้ ต้องได้รบั ความร่วมมือจาก
สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา ประการสุดท้าย
อริสา สุขสม [15] ได้ทาํ การวิจยั เรื่อง การพัฒนาจิตสํานึก
สาธารณะเพื่ อ ชุ ม ชน ผลการศึ ก ษาได้ ช้ี ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
สถาบันการศึกษาย่อมสามารถร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะให้แก่เยาวชนได้
9. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
1. ควรศึกษาวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ สําหรับ
การปลูกฝงั จิตสาธารณะให้กบั ผูเ้ รียนระดับอุดมศึกษา
2. ควรศึก ษาวิธีก ารปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมและ
ทัศนคติของผู้สอนระดับอุดมศึกษา เมื่อต้องปลูกฝงั จิต
สาธารณะให้กบั ผูเ้ รียนในหลักสูตร หรือในห้องเรียน
3. ควรศึกษาผลของการปลูกฝงั จิตสาธารณะให้ กับ
นัก ศึก ษาระดับอุ ด มศึก ษาในรายวิช าเขีย นภาษาไทย
และรายวิชาเขียนของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
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